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H «Πόλη του καπνού», το Πανεπιστήμιο
και το Μεσολόγγι

Ωραία η ηγεσία του Αγρινίου!  Μια ζωή και με κάθε τρόπο 
αμφισβητεί  το Μεσολόγγι  και αναρωτιέται πώς  είναι 
πρωτεύουσα  του νομού ,με άνεση και θράσος που περισσεύουν. 
Απορεί κανείς πώς δεν της έχει τεθεί  μέχρι  τώρα  ευθέως και 
επίσημα το ερώτημα, αν η διαχρονική  αυτή  ηγεσία  αναγνωρίζει  
την Ιερή  Πόλη  ως  υπάρχουσα  και με ποιους ρόλους, και τι  
σημαίνει  αυτό   γι’ αυτή , σε μια, κάποια έστω περίπτωση 
διαπραγματεύσεων  και αποφάσεων που εμπλέκεται, είτε  της 
πέφτει  λόγος  είτε  όχι. Κάθε τόσο  βγαίνουν οι άνθρωποι του 
Αγρινίου  και ξεκαθαρίζουν, ρητά και σαφώς ,με λόγια και με 
πράξεις , τις  προθέσεις  τους για  αιώνια  ασέβεια  προς το 
Μεσολόγγι ως  πρωτεύουσας, ενεργώντας και κατατείνοντας, εξ 
αντικειμένου,  στην  εξαφάνισή του  και την  αντικατάστασή  του  
από άλλη  «πρωτεύουσα  πόλη»!!!   

Ενόψει  των συζητήσεων για το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας ,η Αγρινιώτικη  ηγεσία  έχει  καβαλήσει το 
καλάμι  και εμφανίζεται  με …σκληρή γραμμή  και ανυποχώρητη, 
άκαμπτη αποφασιστικότητα. Είναι νωπό το πρόσφατο δείγμα  της 
μεγαλοσύνης  της , με την ασέβειά της  να  φτάνει  μέχρι  τον 
ουρανό, «την καθαίρεση»  του Μητροπολίτη  Αιτωλοακαρνανίας. 
Αν σε αυτό προστεθεί η Αγρινιώτικη  προκλητικότητα  για το  
Εφετείο, τη Φλόγα κ.λ.π. τους τελευταίους  μήνες, εύκολα  μπορεί 
να οδηγηθεί κανείς στο  συμπέρασμα  ότι μόνο  αν ήταν, ας 
επιτραπεί η έκφραση, ανόητη  η δική μας τοπική ηγεσία  θα ήταν  
θετική  υπέρ  της αυτονόμησης  των πανεπιστημιακών σχολών στο 
Αγρίνιο , αν δεν συμπεριλαμβάνονται  σε μια τέτοιου είδους  
απόφαση ειδικών κ.λ.π. όροι  και  προϋποθέσεις   που θα  έπρεπε  
να  εκπληρώνονται  ως προς την  Ιερή  Πόλη  και  Πρωτεύουσα  
του νομού , όπου πρόκειται  να αυτονομηθούν  πανεπιστημιακές 
σχολές. Επειδή όμως  έχει  φοβηθεί  το μάτι μας  από την 
εγκληματική  αμέλεια  και την απίστευτη  απάθεια  επί  του 
θέματος  της Μεσολογγίτικης  ηγεσίας, αφού  καμιά  ρητή  
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αναφορά  για  το θέμα που  προαναφέραμε  δεν έχει υπάρξει  σε 
τουλάχιστον γνωστή συζήτηση ή απόφαση, αξίζει να  
ξεκαθαρίσουμε  το πλαίσιο  μέσα στο  οποίο θα δημιουργηθεί , εάν 
και όταν ,  το Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Στερεάς  Ελλάδας. 

H Aγρινιώτικη ηγεσία  θέλει το πανεπιστήμιο  πρώτα  απ’ 
όλα  για τους αυτονόητους λόγους   που θέλουν όλες οι πόλεις 
πανεπιστήμιο - οικονομικούς, αναπτυξιακούς και λόγους κύρους. 
Έχει όμως  δύο  πρόσθετους στρατηγικής σημασίας λόγους  να 
θέλει το πανεπιστήμιο.  Ο  πρώτος  είναι  για να ενισχύσει τη θέση 
της στο   εσωτερικό  μέτωπο, απέναντι  στο Μεσολόγγι , και να 
κερδίσουν τα κάθε λογής  συμφέροντα του  Αγρινίου από την 
προσδοκώμενη αναβάθμισή του.  Ο δεύτερος λόγος είναι πως για 
πρώτη  φορά στην ιστορία της η πόλη  επιχειρεί  να συμμετάσχει  
σε μια  έστω  τυπικά,  συμβολικά  ισότιμη  πνευματική  
ολοκλήρωση  μαζί με τις άλλες πόλεις  που έχουν ανάλογη  
ιστορία  και παράδοση.  Δε θα μπορούσε  κανείς  παρά να δει με  
συμπάθεια και κατανόηση αυτόν το δεύτερο λόγο.  Μέχρι  τώρα  η 
Αγρινιώτικη  ηγεσία  εχθρευόταν  την  πνευματικότητα  και την 
ιερότητα της πρωτεύουσας ,αισθανόταν εγκλωβισμένη  και 
εργαζόταν για τη διάλυση των  θεωρούμενων  «δεσμών» της με 
κάθε  μέσο  και κυρίως  ως υπηρέτης των μεγάλων κομμάτων  και 
των εκάστοτε  κυβερνήσεων. Σήμερα  έχει  κάνει ένα  βήμα  
παραπέρα. Έχει περάσει στην  ολομέτωπη επίθεση και αντεπίθεση 
, εκφράζοντας  βασικά τα χρόνια απωθημένα της.  

 Ειδικά μετά την πτώση του ΠΑΣΟΚ,τοΑγρίνιο έβγαλε  πάλι 
την αξία  χρήσης του στην αγορά για να την αξιοποιήσει μέσα στο 
υπάρχον πολιτικό σύστημα. Εδώ έρχεται και «τσιμπάει»  η 
αγχωμένη και άπειρη  ΝέαΔημοκρατία. Η μακροχρόνια  πρόσδεση  
του Αγρινίου  με το ΠΑΣΟΚ , δρα  αποσταθεροποιητικά για τη 
νέα  εξουσία  της  ΝΔ,  που θα ήθελε  τη δεξαμενή του Αγρινίου 
με το μέρος της, προς εκλογική αξιοποίηση  και όχι μόνο. Σωστά  
από τη σκοπιά της η Αγρινιώτικη ηγεσία ,με το που  βγήκε  η ΝΔ  
στην  εξουσία, έβγαλε στο παζάρι την αξία  χρήσης της,  για να 
την πουλήσει  ακριβά στη νέα εξουσία. Έτσι  πήρε  φόρα, χωρίς να 
βλέπει τίποτα μπροστά της, και δεν έχει  αφήσει τίποτα  όρθιο, 
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ούτε  ιερό  ούτε όσιο, ζητώντας κι αυτό, και εκείνο και το άλλο ως 
αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που υπόσχεται ευκαιριακά να 
παρέχει για τη σταθεροποίηση της νέας εξουσίας , παλιά μου τέχνη 
, η οποία ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα εδραίωσης του 
καθεστώτος της . Άλλο ζήτημα τώρα αν αυτή η μικροπολιτική και 
οι σκοπιμότητες διαλύουν το σύμπαν στο νομό , καθώς οδηγούν 
την πρωτεύουσά του σε συμβολικές και πραγματικές ήττες, που 
προκαλούν οργή και αγανάκτηση , που όσο κι αν καταπνίγονται 
δεν σηματοδοτούν φυσικά κανένα τέλος κανενός προβλήματος. Η 
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ από την σκοπιά τους σκεπτόμενα, λοιπόν 
,θέλουν το πανεπιστήμιο στο Αγρίνιο ,γιατί θεωρούν πως αποτελεί 
τη μοναδική δυνατότητά τους να ικανοποιήσουν ένα σημαντικό 
αίτημα μιας υποτιθέμενης πλειοψηφίας στο νομό. Η Ακαδημαϊκή 
κοινότητα και οι πνευματικοί άνθρωποι από την άλλη μεριά, 
ουσιαστικά και κατά βάθος αντιτίθενται σε… «πανεπιστήμιο στο 
Αγρίνιο», ακριβώς επειδή για τα δικά τους αυτονόητα κριτήρια, 
καιροφυλακτεί η ειρωνεία , ασυγκρίτως πολλαπλάσια πάντως   
από αυτή που θα συνόδευε το άκουσμα του «πανεπιστημίου 
Μεσολογγίου».

Σε κάθε περίπτωση , λοιπόν , το Μεσολόγγι οφείλει και 
μπορεί να αντισταθεί στις θελήσεις των καιροσκόπων ,και στις 
άκριτες τάσεις γελοιοποίησης, εξευτελισμού και ισοπέδωσης των 
πάντων . Δε νοείται τίποτα άλλο, εκτός από Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας, με έδρα την Ιερή Πόλη και Πρωτεύουσα του 
νομού. Περισσότερο αυτονόητο, έναντι οποιουδήποτε 
περιφερόμενου δήθεν  αυτονόητου (από πού κι ως πού ;) του 
Αγρινίου .

Υπό το πρίσμα αυτής της ανάλυσης είναι προφανές πως το 
Αγρίνιο θα ισχυροποιηθεί πολύ , από κάθε άποψη , αποκτώντας 
πανεπιστήμιο. Παρά τις αυταπάτες της Μεσολογγίτικης ηγεσίας  
ότι δήθεν θα «εξευμενιστεί» η συμπεριφορά  του Αγρινίου, η 
αλήθεια είναι πως ο συσχετισμός δυνάμεων θα επιδεινωθεί 
θεαματικά σε βάρος του Μεσολογγίου , με όσους κινδύνους αυτό 
περικλείει για τις σχέσεις των δύο πόλεων , για τους θεσμούς και
τη δημοκρατία . 
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Ακαδημαϊκό και Πολιτισμικό Περιβάλλον στο 
Μεσολόγγι

Χαιρόμαστε στο Μεσολόγγι να βλέπουμε τους φοιτητές του 
Τ.Ε.Ι ενσωματωμένους στον κοινωνικό ιστό, και να τους ακούμε 
να εκφράζουν την αγάπη τους για την πόλη, παρά τα 
δικαιολογημένα παράπονα για ορισμένες απαράδεκτες 
συμπεριφορές εκμετάλλευσης απέναντί τους. Φαινόμενο κι αυτό, 
και επί τω επαρχιακώ χείριστο, να θεωρούν ορισμένοι τους 
φοιτητές ως μοναδικό αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητας 
και να τους βλέπουν μόνο από την πλευρά τους ως πηγή εσόδων . 

Η πόλη αφήνεται στο από φυσικού της  κατάλληλο του 
περιβάλλοντος για τους φοιτητές , αλλά μια σοβαρή , ειλικρινής 
και τίμια εξήγηση χρειάζεται προς κάθε κατεύθυνση. Ας 
παραβλέψουμε άλλες διαστάσεις και ας εστιάσουμε στην 
πνευματική και συναισθηματική ελκυστικότητα , που μπορεί να 
ασκήσει η πόλη σε φοιτητές, στη βάση ύπαρξης πραγματικά 
κατάλληλου ακαδημαϊκού και πολιτισμικού περιβάλλοντος , για 
να την επιλέξουν να σπουδάσουν. Να περάσουν εδώ δηλαδή 
σημαντικά χρόνια της ζωής τους , που θα καθορίσουν το μέλλον 
τους. Πέρα από την παράδοση στην παιδεία και στον πολιτισμό , 
που αποτελούν αναγκαίες αλλά όχι και επαρκείς συνθήκες  για τη 
διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος, πρέπει να δούμε όλα 
εκείνα τα στοιχεία που θα καθιστούσαν σοβαρή, αξιοπρεπή και 
αποτελεσματική την επιλογή τόσο για τη δημιουργία και 
λειτουργία πανεπιστημιακών σχολών, όσο και για την επιλογή 
τους από τους φοιτητές . Ας προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από τα 
στερεότυπα και την αναφορά στο παρελθόν . Σήμερα, γιατί μπορεί 
να λειτουργήσει πανεπιστήμιο στο Μεσολόγγι και γιατί να έρθουν 
εδώ να σπουδάσουν φοιτητές ; Όσο και αν δεν πρέπει να 
εξαντλούμε και να κακομεταχειριζόμαστε το επιχείρημα της Ιερής 
Πόλης της Ελευθερίας, αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά είναι 
καίρια για τη διαμόρφωση κλίματος αντάξιου των στόχων ενός 
ανώτατου πνευματικού ιδρύματος. Η ιερότητα, που παραπέμπει 
στη συνολική  διαδρομή του πνεύματος και της δράσης των 
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ανθρώπων , είναι από τις βασικές συνθήκες για την προσέγγιση 
της γνώσης , που για να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο χρειάζεται 
όλη αυτή την ιεροτελεστία , που καταγράφεται από την ιστορία 
των επιστημών και την παρακαταθήκη της κοπιαστικής 
προσπάθειας ενσάρκωσης του ανθρώπινου πολιτισμού . Η 
αναζήτηση της γνώσης από τον άνθρωπο είναι αναζήτηση της 
ελευθερίας, της απελευθέρωσής του από την αναγκαιότητα και τη 
μοίρα. Έτσι, ο άνθρωπος, μέσα από τη γνώση, μπορεί να φτάσει 
στην ελευθερία. Όλη αυτή η προσπάθεια για να ανθίσει , να 
ευδοκιμήσει και να καρποφορήσει χρειάζεται τόσο τις 
πραγματικές πνευματικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις, όσο και 
το συμβολικό και διαχρονικό πλαίσιο αναφοράς. Εάν το 
Μεσολόγγι «δεν είναι κατάλληλο» για ίδρυση πανεπιστημιακών 
σχολών και έδρα πανεπιστημίου, τότε δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο . 
Έχουν γίνει όλα καπνός! Σ’ αυτή την περίπτωση , δεν βλάπτεται 
βέβαια το Μεσολόγγι, βλάπτεται όμως καίρια και ζημιώνεται 
ανεπανόρθωτα η σοβαρότητα και η ιερότητα κάθε προσπάθειας 
ακαδημαϊκής παιδείας στο νομό. Το πανεπιστήμιο Αθηνών έχει 
ήδη αποφανθεί για το Μεσολόγγι. Είναι ο κατάλληλος τόπος όπου 
μπορεί να ανθίσει η γνώση και να εξυπηρετηθούν οι ανάλογοι 
υψηλοί στόχοι . Είναι ο κατάλληλος τόπος που, σαν ενιαία ενότητα 
περιλαμβάνοντας την πολιτισμική κληρονομιά των Οινιαδών , της 
Πλευρώνας , της Καλυδώνας και την Ακαδημία Ελευθερίας 
παραπέμπει στο ιερό και στο συμβολικό με τη σημερινή αξία του .

Βέβαια , κάποτε πρέπει να λέμε ολόκληρη την αλήθεια και 
τα πράγματα με το όνομά τους . Μπορεί εμείς οι ίδιοι να 
αναρωτιόμαστε : Μα πανεπιστήμιο στην Αιτωλοακαρνανία ; Από 
δω είναι το μεγάλο πανεπιστήμιο της Πάτρας και από κει το 
μεγάλο πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων . Έχει ανάγκη η χώρα ένα 
ακόμα πανεπιστήμιο; Όποια και αν είναι η απάντηση , την οποία 
καλούνται να δώσουν οι ειδικοί , εμάς το ζήτημα μας αφορά , γιατί 
έχει ήδη τεθεί . Αν πρόκειται , λοιπόν , να πούμε σε νέους φοιτητές 
να έρθουν να σπουδάσουν στο νομό μας , πρέπει να πιστεύουμε 
ότι είμαστε και άξιοι να ανταποκριθούμε σ’ αυτά που χρειάζονται 
κατ’ αρχήν αυτοί οι άνθρωποι: Ακαδημαϊκό και πολιτισμικό 
περιβάλλον . Το Μεσολόγγι έχει αυτή την ειλικρινή και τίμια 
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αίσθηση . Αν πρόκειται λοιπόν να γίνει πανεπιστήμιο είναι 
ευπρόσδεκτο ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Στερεάς , με έδρα την 
πρωτεύουσα και Ιερή Πόλη , το Μεσολόγγι . Διαφορετικά, το 
Μεσολόγγι θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και ανένδοτο  
αγώνα, για να υπενθυμίσει προς πάσα κατεύθυνση ότι ορισμένα 
πράγματα είναι όντως ιερά και απαραβίαστα, ανάμεσα στα οποία η 
διαδικασία απόκτησης πανεπιστημιακής  γνώσης και ο  σεβασμός 
προς τους νέους ανθρώπους και στο μέλλον τους , και δε γίνεται 
να ισοπεδώνονται. Θα ήταν πρωτίστως αναγκαίο, βέβαια , να 
γνωρίζουμε όλοι, όλος ο ελληνικός λαός, γιατί χρειάζεται ένα 
ακόμα πανεπιστήμιο και ποιο θα είναι αυτό που θα μπορούσε να 
στεγάσει τα όνειρα, τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες των παιδιών . 
Εάν αυτό είναι αναγκαίο να γίνει στο νομό μας , το Μεσολόγγι 
πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο .
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Ανεπιφύλακτο εγχείρημα ηγεσίας

 Βαθύτερη ολοκλήρωση και επέκταση των ιστορικών, 
πνευματικών, πολιτικών και πολιτισμικών στοιχείων του 
Μεσολογγίου, ως συμβολή στην αποσώβηση της σοβαρής 
απειλής για τη συνοχή στο νομό 

 Νέα ισχυρή τοπική ηγεσία με διεκδίκηση ηγεμονικού 
πνευματικού, πολιτισμικού και πολιτικού ρόλου του 
Μεσολογγίου στην Αιτωλ/νία, αντισταθμίζοντας την 
κυριαρχία του κενού και του ανούσιου της παρούσας φάσης

Αναμφίβολα οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα  τα 
επίπεδα για την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου έχουν καθοριστικές  
επιπτώσεις σε κάθε σοβαρό ,εν ενεργεία  ή δυνάμει , εγχείρημα για 
την πραγματική ανάπτυξη ολόκληρου του νομού. Ενός νομού που 
εμφανίζεται εκτός από αναπτυξιακά καθυστερημένος, ανάπηρος 
πνευματικά ,πολιτικά και πολιτισμικά λόγω μετάλλαξης και 
εκφυλισμού της  ιστορικά προσδιορισμένης οντότητάς του . 

Η κυρίαρχη πραγματικότητα στο νομό δεν αφήνει κανένα 
περιθώριο πραγματικής αμφιβολίας πως έχει συντελεστεί το 
απίστευτο , το αδιανόητο : Να μην ταυτίζεται η αξία και να μην 
αναγνωρίζεται ο ρόλος του, όπως θα συνέβαινε ,εάν τα ιδιαίτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του Μεσολογγίου είχαν ενσωματωθεί , 
επεκταθεί και εμβαθυνθεί σε όλη την επικράτειά του .

Όσοι υπαγορεύουν διάφορες αποφάσεις, που αφορούν 
άμεσα ή έμμεσα την Ιερή Πόλη, σφραγίζουν με ανεξίτηλο τρόπο 
το μέλλον της Αιτωλοακαρνανίας. Μέχρι τώρα κυριαρχούν όσοι 
γκρεμίζουν τα ιστορικά, ηθικά, πνευματικά και πολιτισμικά 
θεμέλιά της, ξεπερνώντας με τις αποφάσεις τους κάθε αποδεκτό 
όριο ανοχής .

Βλέπουμε να επιχειρείται μια  μεθοδευμένη ανατροπή εκ 
βάθρων της αδιαμφισβήτητης ευρύτερα αντίληψης για το τι εστί 
Μεσολόγγι ,κι εδώ που έχουν ωθήσει τα πράγματα, μόνο λόγοι 
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δημοκρατικής νομιμότητας και εθνικής σκοπιμότητας μπορούν να 
ανατρέπουν την εκπλήρωση των κάθε φορά απαιτήσεών τους . 
Πρόκειται για τερατώδες σημείο των καιρών, με την κυριαρχία 
αυτών που ουδέποτε κατάλαβαν την έννοια κι επιπλέον 
καταπατούν και προσβάλλουν συστηματικά την ιερότητα του 
Μεσολογγίου .

Ανεξαρτήτως προκαταλήψεων ή υπερβολών, η 
παρούσα κατάσταση στο νομό θέτει εξ αντικειμένου ζήτημα 
επαναπροσδιορισμού του στίγματος , της ταυτότητας και του 
μέλλοντός του . Θα περιοριστεί σε μια περιοχή υπανάπτυκτης 
πρωτογενούς παραγωγής ; Θα μεταβληθεί σε μια ανούσια και 
χωρίς όρια εμπορευματοαποθηκευτική ζώνη, δίχως ιδιαίτερη 
σημασία και νόημα ; Ή μήπως θα μπορούσε να προσκολληθεί στο 
όραμα που προσφέρει το Μεσολόγγι για μία όλο και βαθύτερη 
ολοκλήρωση και επέκταση των ιστορικών, πνευματικών, 
πολιτικών και πολιτισμικών στοιχείων του, κινούμενος στην 
κατεύθυνση της υπέρβασης της διάσπασης και του 
κατακερματισμού του ;

Ακόμα και οι πλέον ένθερμοι υποστηρικτές του 
ρεαλισμού θα μπορούσαν να ομολογήσουν ότι οι αποφάσεις της 
πολιτικής ηγεσίας θα πρέπει πλέον να αντανακλούν μια βαθιά 
επανεκτίμηση της αξίας και του σημερινού ρόλου του 
Μεσολογγίου. Όσοι αναρωτιούνται με αγωνία εάν με την 
αναβάθμιση του Μεσολογγίου θα ενισχυθεί ή θα αποδυναμωθεί η 
ιδέα της σύγχρονης Αιτωλοακαρνανίας , η οποία έχει αρκετή 
ζωτικότητα, γνωρίζουν την απάντηση .

Βέβαια  οι αυταπάτες δεν ωφελούν, καθώς, παρά τις 
όσες επικλήσεις αρχών και αξιών, τις διαφωνίες ή αντιστάσεις που 
έχουν προβληθεί στην πορεία κατέστη αναπότρεπτη η κυριαρχία 
του τίποτα και του ανούσιου στο νομό . 

Αν αναζητούσαμε, έστω και σήμερα, από τους πολιτικούς 
γραπτές διαβεβαιώσεις για τη μη παραβίαση των αρχών της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, όσον 
αφορά το νομό μας θα βρισκόμαστε μπροστά σε απίστευτες 
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εκπλήξεις . Ας το δοκιμάσουμε .

Τα ζητούμενο, όμως, δεν είναι λόγια που θα 
αποσκοπούσαν, έτσι ή αλλιώς, να καθησυχάσουν τις εντονότατες 
,συχνές τελευταία ,αντιδράσεις που παρατηρούνται στην τοπική 
μας κοινωνία, εναντίον της προωθούμενης υποβάθμισης της 
πόλης, αλλά οι πραγματικές προθέσεις των πολιτικών .

Ας μη γελιόμαστε . Τι άλλο θα πρέπει να υποστεί η 
πόλη μας , για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας ; Χωρίς όμως 
να παριστάνουμε τους αφελείς μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε 
πως με την πολύ συγκεκριμένη έννοια του όρου, δεν έχουμε να 
κάνουμε με κάποια πολιτική απόφαση , προς τη μία ή την άλλη 
κατεύθυνση , που να είναι ήδη ειλημμένη .

Το Μεσολόγγι, στη νέα περίοδο, μπορεί να συμβάλει 
στην αποσώβηση της σοβαρής απειλής για την κοινωνική , 
πολιτισμική , πολιτική και ψυχική συνοχή στο νομό μας , με την 
άρση των αδικιών του παρελθόντος και την ισόρροπη ανάπτυξη . 
Όλοι  οι επιφανείς πολιτικοί , πνευματικοί και καλλιεργημένοι 
άνθρωποι θέλουν το Μεσολόγγι και θα τάσσονταν αναφανδόν 
υπέρ της αναβάθμισής του .

Μια ισχυρή τοπική ηγεσία μπορεί και πρέπει να έχει 
παντού παρουσία και πανελλήνια εμβέλεια , για να παρουσιάσει με 
υγιές πάθος το όραμα ενός Μεσολογγίου που θα προωθούσε 
αποφασιστικά. Το όραμα της εμβάθυνσης και επέκτασης της ιδέας 
του Μεσολογγίου, κατ’ αρχήν στο νομό, δεν πρέπει ουδέποτε να 
εγκαταλειφθεί. Η μέχρι τώρα κυρίαρχη εξέλιξη είναι όντως 
δραματική. Οι πολιτικοί μας εκτιμούσαν πως η εξυπηρέτηση των 
φιλοδοξιών τους περνούσε μέσα από το μοντέλο που οικοδόμησαν 
για το νομό. Ίσως δεν πίστεψαν ή δεν μπόρεσαν να σηκώσουν το 
μεγάλο φορτίο της Ιερής Πόλης . Δικό τους το πρόβλημα .

Η νέα ισχυρή τοπική ηγεσία θα πρέπει να διεκδικήσει 
ηγεμονικό πνευματικό, πολιτισμικό  και πολιτικό ρόλο του 
Μεσολογγίου στη σκηνή της Αιτωλοακαρνανίας , 
αντισταθμίζοντας την κυριαρχία του κενού και του ανούσιου της 
παρούσας φάσης .
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Υπό το πρίσμα του μέχρι τώρα συσχετισμού των δυνάμεων 

έχει προωθηθεί, παρά τις αντιρρήσεις  και αντιστάσεις, η 
υποβάθμιση του Μεσολογγίου. Το μέλλον θα δείξει τι ρόλος 
επιφυλάσσεται για την Ιερή Πόλη, αλλά τόσο η ίδια όσο και 
ολόκληρη η Αιτωλοακαρνανία έχουν ήδη πληρώσει πολύ ακριβά 
την έλλειψη ισχυρής τοπικής  Μεσολογγίτικης ηγεσίας.
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Καλό το αεροδρόμιο, και  τώρα

η απογείωση

 Σημαντικό έργο της δημοτικής Αρχής Πρεβεζάνου το 
αεροδρόμιο της πόλης

 Μέσα στο γενικότερο κλίμα διαφθοράς και διαπλοκής, 
αφύπνιση, παρέμβαση, διεκδίκηση πολιτών για το 
Μεσολόγγι

 Δυναμική στάση Δημάρχου

        Δεν είναι  ασήμαντο  που  απέκτησε  το Μεσολόγγι  
αεροδρόμιο , έργο  και  προσωπικό  επίτευγμα  του  τωρινού  
δημάρχου του . Μια  απόδειξη  του  αποτελέσματος  που μπορεί  
να έχει  η  βαθιά  πίστη  και η αφοσίωση  σε  ένα  συγκεκριμένο  
στόχο . Μπορεί  κανείς  να διακρίνει,  παράλληλα  με την  
τρέχουσα  αξία χρήσης  αυτής  της  δημιουργηθείσας  υποδομής, 
και  το  συμβολισμό  που  εμπεριέχει  καθώς   μας  προσανατολίζει  
να  σκεφτόμαστε, να  φανταζόμαστε  και να  ονειρευόμαστε  
υψηλές  πτήσεις  για την  πόλη μας. Το  Μεσολόγγι  της  θάλασσας  
και των ανοιχτών  οριζόντων, της  ιστορίας , των ιδανικών  και  
του πολιτισμού  δικαιούται  να έχει   στραμμένο  το βλέμμα του  
ψηλά  στον  ουρανό  των ιδεών, των αξιών , και  μακριά  στο  
μέλλον,  μη χάνοντας    όμως  ποτέ   την επαφή  με  το έδαφος  της  
συγκεκριμένης  πραγματικότητας  που το  καθορίζει . 

            Η  πόλη   εξακολουθεί, εντούτοις,  να  παραμένει  
καθηλωμένη  σ’ αυτό  το  έδαφος  της  σκληρής   
κοινωνικοοικονομικής και  πολιτικής  πραγματικότητας. Και , 
βέβαια , δεν  περιμένουμε  λύσεις στα  προβλήματα ,  διεξόδους,  
απαντήσεις  από  τον ουρανό . Τα  πολιτικά  κόμματα  
διαβουλεύονται, λέει,  αυτή  την περίοδο  αναζητώντας  
στρατηγική  και πρόσωπα  για  τις  επερχόμενες  δημοτικές και  
νομαρχιακές  εκλογές . Το  Μεσολόγγι  συμβαίνει  να υφίσταται  
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διαχρονικά  τον  διαρκή  και  επαναλαμβανόμενο  βιασμό των  
κομμάτων  εξουσίας , τα οποία  για  μια  ακόμη  φορά  θα  
υποδείξουν  τους  υποψηφίους  με τα  δικά  τους  κριτήρια . Βοά  η 
τοπική  κοινωνία  με το  αδιανόητο , το απίστευτο που συμβαίνει  
και  με κυβέρνηση ΝΔ , νομάρχη ΝΔ , και δήμαρχο 
υποστηριζόμενο  από  τη  ΝΔ   όχι  μόνο  να μην έχει  φανεί  καμιά 
σοβαρή πρόθεση για την  ιερή  πόλη  , αλλά  και  να 
αντιμετωπίζεται  απαξιωτικά  η πρωτεύουσα του  νομού  και να  
παραμένει στη γνωστή ,  άσχημη  κατάσταση  από πολλές  πλευρές 
. Τα  πολιτικά  κόμματα  εξουσίας  και  οι  εκάστοτε  κυβερνήσεις 
τους  καθορίζουν  αυτή την  κατάσταση , χωρίς να  παραβλέπεται  
ταυτόχρονα  και η  ισχύς  της  εσωτερικής  δυναμικής της  πόλης . 
Παρακολουθούμε   τις  προσπάθειες  του  δημάρχου , τις  
αλλεπάλληλες  επαφές του  με κυβερνητικούς  και κομματικούς  
παράγοντες  προκειμένου  να εξασφαλίσει  να δρομολογηθούν  
αυτά  που πρέπει να γίνουν για την πόλη . Απορούμε : μα  καλά,  
δεν  συγκινείται  κανείς  από τους  κατέχοντες  εκτελεστική 
εξουσία  μεγαλοσχήμονες; Τι  ψάχνουμε …  Αργά , βασανιστικά  
εξελίσσεται  το  θέμα  με  τη Διεθνή  Ακαδημία  Ελευθερίας  , με 
τις  παρεμβάσεις  στη λιμνοθάλασσα , με  την  ανακαίνιση  του  
χρυσογελέικου , με το δρόμο του  ΤΕΙ , με τις  εισόδους  της πόλης   
και  πολλά  άλλα ων  ουκ  έστιν  αριθμός  και  προγραμματισμός . 
Αναγκαστικά  , πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας , στη φάση 
αυτή ,  για  να ξέρουμε  τι να περιμένουμε  , και τι πρόκειται να 
μας συμβεί , τόσο στο  εσωτερικό   των κομμάτων  εξουσίας  και 
της  κυβέρνησης , όσο  και στην  εσωτερική  δυναμική  της πόλης  
μας .    

            Παρακολουθούμε  το παράξενο  και  συνάμα  
διασκεδαστικό  των  πρακτικών  των  πολιτικών κομμάτων  για  τη  
διαπλοκή ,  τη  διαφθορά  και την  κάθαρση . Από  τη  μια ,  ενώ  
όλος  ο κόσμος  έχει την  εντύπωση  πως  διάφοροι  πρώην    
κυβερνητικοί αξιωματούχοι  έχουν  φάει  δισεκατομμύρια  
δραχμές,  ούτε  ένας   από  αυτούς  τους  πλουτίσαντες  παράνομα  
και  άλλους  απατεώνες  δεν   έχει  ακόμη  μπει   φυλακή .  Από  
την  άλλη ,  βλέπουμε  τον  πρωθυπουργό  να  προσκυνάει  αυτούς  
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που  ο ίδιος  αποκάλεσε    «νταβατζήδες»   και  να …αποκεφαλίζει  
κάθε  στέλεχος  της  ΝΔ  που  λέει  δημόσια  ότι  τα  κυκλώματα  
διαφθοράς  συνεχίζουν  να  υπάρχουν  και να δρουν  και  σήμερα  -
αυτούς  που  λένε  δηλαδή  το  αυτονόητο . Το  να  κατηγορούν   
έστω  με έμμεσο  αλλά  σαφέστατο  τρόπο τον  Καραμανλή  
συνεργάτες του   ότι  συμβιβάστηκε  με  τη διαπλοκή ,  κλονίζει  
καίρια  τόσο  την  εμπιστοσύνη   των  ψηφοφόρων του  όσο   και  
την  ανοχή   ευρύτερων   κατηγοριών πολιτών  που  είχαν  
απηυδήσει με  την   απερίγραπτη  διαφθορά   της  προηγούμενης  
διοίκησης   σε  όλα  τα επίπεδα . Ας  μην  επεκταθούμε  όμως  σε  
βαθύτερες   αναλύσεις  επ’  αυτού  , γιατί  το  ζητούμενό μας  εδώ 
είναι  άλλο . Η διαπίστωση  πως  οι  έχοντες  την οικονομική  
εξουσία    «νταβατζήδες»   γίνονται  όλο  και πιο  άπληστοι  και  
επιθετικοί  και  επιβάλλουν   όλο  και  πιο  σκληρούς  όρους  με  
ανελέητο τρόπο  στους  πολιτικούς που ελέγχουν . Καθώς  μάλιστα   
οι  λαϊκές   αντιστάσεις   εξακολουθούν   ακόμη να  είναι  σχεδόν  
ανύπαρκτες   σε  πολιτικό   επίπεδο ,  οι   «νταβατζήδες»  δεν  
διστάζουν  να     «καίνε»   σε  χρόνο  μηδέν  τους  άβουλους   
πολιτικούς   καθιστώντας τους  σχεδόν  «μιας  χρήσης» ,  
απαιτώντας   την  υποταγή  των  πολιτικών  αυτών στη χυδαία  
εξυπηρέτηση  των  συμφερόντων τους, χωρίς  κανένα  πρόσχημα   
που  να  διασώζει  τους  τελευταίους  στα  μάτια του κόσμου . 
Μέσα   σ’ αυτή  την  ωραία  ατμόσφαιρα,  είναι  περιορισμένες  
και  οι δυνατότητες  των  πολιτικών  να βρουν   κάποια  περιθώρια  
αυτονομίας . Και καθόμαστε  τώρα  και  τους  μιλάμε  για  το  
Μεσολόγγι ,  για  ιερά  και  όσια  και  για  ιδανικά . Και  
περιμένουμε να  μας  δώσουν λύσεις … 

             Εντούτοις ,  η  εσωτερική  δυναμική αλλά και η 
ακτινοβολία  της  πόλης  είναι  τέτοια  που  αργά  ή  γρήγορα  θα  
εξαναγκάσει  τους έχοντες  υποχρέωση και  ευθύνη απέναντί  της  
να βρουν τον τρόπο να ανταποκριθούν . Συλλογικοί φορείς, 
άνθρωποι  των  γραμμάτων  και του  πολιτισμού , εργαζόμενοι, 
οργανωμένοι  πολίτες  και απλά  πρόσωπα  αφυπνίζονται,  
παρεμβαίνουν  και διεκδικούν . Αλλά  το  Μεσολόγγι  έχει  και  
δήμαρχο . Είναι , ωστόσο,   αποκαλυπτική  η  πορεία  του  Γ. 
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Πρεβεζάνου   μέσα  στις  συνθήκες  που  προαναφέρθηκαν. 
Εκλέχτηκε πριν τρία χρόνια πανηγυρικά και είχε κάθε λόγο να 
είναι σήμερα επιτυχημένος . Δεν  του  λείπουν  οι  ικανότητες,  η 
πίστη , η  αφοσίωση , η  εργατικότητα . Όταν  βγήκε,  ο Γ . 
Πρεβεζάνος  είχε  πιθανότατα  την  αυταπάτη  ότι  οι  «δικοί» του   
τουλάχιστον  θα τον  κατανοούσαν  και  θα τον  στήριζαν . Άρχισε 
λοιπόν  τις  αλληλογραφίες  και τις  ευγενικές  παρακλήσεις. Η 
οικτρή  κατάληξη   αυτής του  της  προσπάθειας, με  την  αδυναμία  
και  αμηχανία  στην  οποία  τον έχουν  οδηγήσει  οι  υποταγμένοι  
και άβουλοι  πολιτικοί προϊστάμενοί του,  αποκαλύπτει  
πεντακάθαρα  ότι  το  δημαρχιακό παιχνίδι για το Μεσολόγγι  δεν 
παίζεται έτσι. Υπάρχει  περιθώριο, έστω και  τώρα, να  ζητήσει  με 
άλλο  τρόπο, να  απαιτήσει  ο δήμαρχος  από την  κυβέρνηση  
αυτά  που  πρέπει  για την  πόλη . Να  χτυπήσει  το χέρι  στο  
τραπέζι  με  αυτοπεποίθηση και την  αίσθηση ότι  έτσι  εκφράζει  
τη   συνείδηση  και τη βούληση όλων  των   Μεσολογγιτών  και 
όχι  μόνο. Αν   και   πάλι  δεν  βρει  ανταπόκριση, ας  τους  
δηλώσει  ευθαρσώς :  παίρνω το  αεροπλάνο μου  και  
απογειώνομαι . Θα  τον  θαυμάζουμε  ενώ θα υπερίπταται  και θα 
επιζητούμε  διακαώς  μια  βόλτα  μαζί του πάνω από την πόλη . 
Άλλωστε , όταν  κοιτάς   από  ψηλά ,  μοιάζει  ο κόσμος  ζωγραφιά 
. Και  το  Μεσολόγγι  βεβαίως … 
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Αδυναμία απογείωσης Δημάρχου – πιλότου!

 Πολιτική ανεπάρκεια, έλλειψη οράματος, έμπνευσης

Η Πόλη του Μεσολογγίου διαθέτει δήμαρχο μάχιμο , με την 
κυριολεκτική σημασία του όρου . Δεν είναι πολλοί αυτοί που 
μπορούν να προσφέρουν τον εαυτό τους , για πολλά χρόνια , στην 
υπηρεσία ενός δύσκολου καθήκοντος , ύψιστης αξίας για μια 
κοινωνία . Η διαφύλαξη του εναέριου χώρου του Αιγαίου , οι 
ιδιαίτερες ικανότητες , το θάρρος , η τόλμη, οι αρετές των 
ανθρώπων της αεροπορίας, μάς κάνουν όλους να τους θαυμάζουμε 
και να τους αγαπάμε. Διαπαιδαγωγημένοι με απαράμιλλο 
φρόνημα, γαλουχημένοι με τις υψηλές αξίες της αφοσίωσης, της 
προσφοράς και του καθήκοντος , εξοικειωμένοι με υψηλά 
στάνταρ, εξοπλισμένοι με ατσάλινη θέληση. Δεν μπορεί να 
φανταστεί κανείς τους ανθρώπους αυτούς , που έχουν ρισκάρει 
πολλές φορές στη ζωή τους, έχουν δοκιμαστεί σε αντίξοες 
συνθήκες, έχουν αντέξει και έχουν αντεπεξέλθει «παντός 
καιρού»,να διστάζουν ή να υποχωρούν μπροστά σε δυσκολίες .

Η αίσθηση του καθήκοντος και της προσφοράς  , εξάλλου, 
οδηγεί στην πλειονότητα των περιπτώσεων τους στρατιωτικούς 
μας να ασχολούνται με τα κοινά . Μακάρι να το έκαναν πολλοί . 
Μακάρι να το έκαναν και άλλοι . Οι πολίτες διαισθάνονται , 
καταλαβαίνουν , αναγνωρίζουν και εκτιμούν ό,τι αξίζει . Μαζί με 
τις ιδιαίτερες ικανότητες, το ήθος, την παιδεία, την καλλιέργεια 
και τη δημοκρατικότητα, τα ανθρώπινα στοιχεία της ευγένειας, της 
καλοσύνης και της ευαισθησίας, συναποτελούν άκρως 
αναγνωρίσιμα και επιστρατεύσιμα προαπαιτούμενα στην υπηρεσία 
μιας πολιτείας . Έτσι και έγινε . Και περιμένοντας λοιπόν την 
απογείωση , έχουμε την αίσθηση ότι ακόμα ζεσταίνονται οι 
μηχανές . Γνωρίζουμε πως οι πιλότοι θέλουν να έχουν την αίσθηση 
ότι όλα είναι τσεκαρισμένα , ασφαλή και σίγουρα . Έχουν τη 
βεβαιότητα της υποστήριξης από τις υπηρεσίες εδάφους και αέρος 
. Και όταν εξασφαλίζουν αυτά τα δεδομένα , πραγματοποιούν την 
πτήση , με όλους τους δείκτες υψηλά, με σχέδιο πτήσης, με στόχο 
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και αποφασιστικότητα. Θα ήταν, επιπροσθέτως , περιττό και 
άστοχο να σκέφτεται  κανείς με τα κριτήρια της εργατικότητας , 
της ετοιμότητας , της αντοχής και της δυναμικότητας , όταν έχει 
να κάνει με τέτοιους ανθρώπους .Αυτονοήτως υπερπληρούνται .

Τι να φταίει λοιπόν ; Έχουμε σκεφτεί μήπως το αεροπλάνο 
(η Πόλη) δεν μπορεί εντέλει να πετάξει ; Να είναι άραγε ζήτημα 
φτερών; Αστοχίας υλικού; Ας αναζητήσουμε τις βαθύτερες αιτίες, 
που δεν μπορεί εδώ βέβαια να είναι «τεχνικές». Δεν είναι της 
στιγμής για να το κάνω κι εγώ . Ακούγεται, εντούτοις, συχνά στην 
πόλη κάτι πολύ πικρό και βαρύ . Πως δεν υπάρχουν  άνθρωποι να 
ασχοληθούν, δεν ενδιαφέρονται , δεν συμμετέχουν . Θα 
διαφωνήσω με την εξήγηση αυτή . Δε μας βοηθά να 
κατανοήσουμε , να εμβαθύνουμε . Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι 
που παράγουν σημαντικό έργο στην πόλη . Που ενδιαφέρονται και 
για τα κοινά . Πώς μπορεί , άλλωστε , να νοηθεί κάποιος να μην 
ενδιαφέρεται για την πόλη του ; Κυριαρχούν , ωστόσο , οι 
μαθημένες συνήθειες  του ατομισμού και της παθητικότητας και η 
στάση της γενικότερης κοινωνικής αδιαφορίας , με τη βοήθεια, 
βέβαια , και των μηχανισμών της κυρίαρχης ιδεολογίας και 
προπαγάνδας . Δεσπόζει ο στενός ορίζοντας του οικογενειακού , 
του εργασιακού και του αγοραίου. Βαραίνει, επίσης, ένα αίσθημα 
απογοήτευσης, ήττας, ανημπόριας και αβοηθητότητας. 

Εν τω μεταξύ , παρακολουθούμε αμέτοχοι , ανάμεσα σε άλλα 
που περνούν από μπροστά μας σαν τρένα και χάνονται , τα 
μεγάλα ζητήματα της εκτροπής του Αχελώου και της Λογικής 
και του Πανεπιστημίου Δυτικής Στερεάς . Σαν να μη μας πέφτει 
κύριος λόγος , ως πόλη , σαν να μην έχουμε συναίσθηση του 
κυρίαρχου και πρωτεύοντος ρόλου μας . Με το βαρύ επιστημονικό 
εξοπλισμό των Τ.Ε.Ι, με την πλούσια παράδοση στον πολιτισμό 
και στην παιδεία . Να βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια 
μας το απίστευτο,το ακατανόητο, το ανεκδιήγητο, το απαράδεκτο 
,σχεδόν ισοδύναμο εγκλήματος καθοσιώσεως . Η πρωτεύουσα της 
παιδείας και του πολιτισμού στην περιοχή να απεκδύεται τους 
ρόλους της και να παρακολουθεί αμήχανη και αμέτοχη τα 
τεκταινόμενα . Ω Θεοί ! Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά σε τούτη εδώ 
την πόλη; Ας επιστρέψουμε , όμως, στα εγκόσμια . Ναι , είναι 
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εκπληκτικό και ταυτόχρονα παράξενο στην «απλότητά» του. Η 
Πόλη έχει ξεμείνει από βενζίνη για την απογείωσή της , κύριε 
Δήμαρχε . Ας δούμε από τι συντίθεται αυτό το «καύσιμο υλικό» 
και ας επιχειρήσουμε , πολίτες και Δημοτική Αρχή ,με πρωτεργάτη 
Εσάς, τον ανεφοδιασμό της. Με ελπίδα και αισιοδοξία , με πάθος, 
με πίστη και όραμα. Να αναζητήσουμε και να ζητήσουμε αυτά που 
θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει και αυτά που φαίνονται αδύνατα. Η 
Πόλη αξίζει και πρέπει να απογειωθεί . Δεν είναι βαρκούλα στο 
γιαλό, ούτε καράβι που ταξιδεύει στο πέλαγος χωρίς πυξίδα . Δεν 
της πρέπει τέτοια μοίρα . Γι’ αυτό, άλλωστε, έχει και πιλότο στο 
τιμόνι.
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Δρόμοι της Ιερής  Πόλης

 Δομές και υποδομές, ανάκτηση ιστορικού, πνευματικού και 
πολιτισμικού κεκτημένου, θεωρία και πρόγραμμα δράσης 

Δρόμοι της Ιερής  Πόλης . Ποιοι δρόμοι ;  Αυτοί  που  τη  
διασχίζουν  κι  αυτοί  που  την οδηγούν  στον  ανοιχτό  ορίζοντα  
του  μέλλοντος ,  πέρα   από  το κλείσιμο  στον εαυτό της . Οι  
αυτοκινητόδρομοι και οι  κοινωνικοί  δρόμοι  που διανοίγονται  ή  
πρέπει  να  διανοίγονται  αξιοποιώντας  τις  κάθε  είδους  
δυνατότητες, τεχνικές,  επιστημονικές,  πνευματικές,  πολιτισμικές  
και το  σύνολο  της  κοινωνικής  πρακτικής. Δυστυχώς, οι πρώτοι, 
ανεξήγητα  και αδιόρθωτα, μας  τραυματίζουν  και μας  
πληγώνουν  κάθε μέρα ,  όταν πέφτουμε  μες στις  τρύπες τους,  
που  , περίεργα , αντιμετωπίζονται   ως … «διατηρητέες», και δεν 
ξέρουμε αν θα βγούμε. Έτσι, ας  ασχοληθούμε εδώ  με τους  
δεύτερους . Δρόμοι  σημαίνουν  κίνηση,  τόσο  των  ανθρώπων  
όσο  και της κοινωνίας  συνολικά . Ένα  αέναο  γίγνεσθαι  χάρη  
στις  ανάγκες  και  στις  διαρκείς  αναζητήσεις.  Σημαίνουν  
εξέλιξη , πρόοδο , εξύψωση, ποιοτικούς μετασχηματισμούς, 
άλματα, συνέχεια, απομάκρυνση , επιστροφή, ένα διαρκές πήγαινε 
– έλα . 

Τέσσερις   δρόμοι ,  βασικές  συνιστώσες  συγκροτούν   την 
όψη  της πραγματικότητας  αλλά  και  τη δυνάμει  κατάσταση  της  
Ιερής  Πόλης  του  Μεσολογγίου  σήμερα : Η μέθοδος  της  
σχεδιασμένης  κίνησής της,  η θεωρία  προσέγγισής της ,  η 
πολιτική , πνευματική , πολιτιστική λογική  και πρακτική  που τη  
διέπουν  και την  καθορίζουν ,  και  η  εδραίωση  του  υλικού της  
είναι .  Κάθε  δρόμος   αποτελεί   ιδιαίτερο  πεδίο έρευνας  και 
εφαρμογών  σε συνάρτηση  με το σύνολο . Όμως ,  ενώ   γίνεται  
γενικά  λόγος  για  όλα τα  προαναφερθέντα  θέματα   και  
αναζητούνται  τρόποι  ανάπτυξης  και  προόδου  της  πόλης , αυτή  
φαίνεται  , επί  του  παρόντος,  ακατόρθωτη. Αυτό  προκαλεί  
συγχύσεις,  απογοητεύσεις  και δυσπιστία  ως  προς  τη  
σχεδιασμένη   μέθοδο  ιεράρχησης  αναγκών  και  
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προτεραιοτήτων, τη  συγκεκριμένη  θεώρηση  στην  κατανομή  
των  πνευματικών και  πολιτιστικών  ρόλων της πόλης  και  γενικά  
ως προς  την  πίστη  ολοκλήρωσης  της  οντότητας  και του είναι 
της . . 

Αλλά  η ηγεμονία  της αγοραίας  θεώρησης των  πάντων  και  
η  κυριαρχία  των διάφορων  υποκειμενικών  σκοπιμοτήτων  και  
υπόγειων  ρευμάτων  στην εποχή μας  έχει  ασκήσει   ένα  είδος  «  
τρομοκρατίας »,  με συνέπεια  οι  «τεχνοκράτες»   να  μην  
τολμούν   συνήθως  να αναφερθούν  στην  υλική υπόσταση   της 
Ιερής Πόλης. Έτσι  ακούμε  συχνά ότι  το Μεσολόγγι  είναι  τόπος  
προσκυνήματος , ιστορικής  μνήμης , πηγή έμπνευσης  για δράση , 
υπόδειγμα  της ιστορικής  πρωτοβουλίας  και  μέχρι εδώ . Αλλά   η  
απόρριψη  των υλικών θεμελίων  της Ιερής Πόλης , δηλαδή  των  
ολοκληρωμένων  δομών και υποδομών της ,  εκκενώνει  από  
περιεχόμενο  και την όλη  θεωρία  περί  ιστορικότητας  και 
πνευματικότητάς της ,καθώς και το ρόλο της στη σύγχρονη 
πραγματικότητα. Έτσι το Μεσολόγγι , Ιερή  Πόλη του Έθνους ,  
μένει  μετέωρο . Χωρίς  αντίκρισμα  αναγκαίων  και επαρκών  
δομών  και υποδομών . Χωρίς  αντιστοιχία  με τη  φυσική, 
ιστορική, πνευματική, πολιτιστική  και συνολικά κοινωνική 
πραγματικότητα (είναι χαρακτηριστικό το προαναφερθέν χάλι των 
αυτοκινητόδρομων της πόλης).

Η Ιερή  Πόλη  έχει ή  πρέπει να  έχει  μια  αδιαμφισβήτητη   
υλική   και πνευματική – πολιτιστική θεμελίωση : Δομές και 
υποδομές, ιστορικούς, πολιτισμικούς, αρχαιολογικούς και 
μουσειακούς χώρους . Ακαδημία Ελευθερίας και Πανεπιστήμιο 
.Αλλά οι ιερότητες και τα ιδανικά δεν είναι σήμερα της μόδας . Οι 
κοσμοϊστορικές αλλαγές που έχουν συμβεί και η καθολική κρίση 
(οικονομική, κοινωνική, ιδεολογική, υπαρξιακή ) των δυτικών 
κοινωνιών, και της ελληνικής ιδιαίτερα , εκτρέφουν 
αλλοτριωμένες και αλλοτριωτικές μορφές συνείδησης  στους  
ανθρώπους  - πολίτες , από τον  απλοϊκό   εμπειρισμό   και  τον  
χυδαίο  αστικό  υλισμό  μέχρι   τις  διάφορες   υποκειμενικές  
φιλοσοφίες   και  τον  θρησκευτικό ή  τον επιστημονικοφανή  
μυστικισμό . Τι  στάση  ζωής  αντιστοιχεί  σ’ αυτές  τις μορφές  
συνείδησης ; Στις  κοινωνίες της  κρίσης   και  της  απουσίας  
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νοήματος , το υπαρξιακό  κενό  έρχονται  να το  αναπληρώσουν  ο 
μυστικισμός ,  οι δεισιδαιμονίες ,  η μαγεία ,  οι  αιρέσεις ,  και η 
πίστη  στα  θαύματα . Ο   σύγχρονος  ανορθολογισμός  βλασταίνει  
στο  άξενο  έδαφος  της  σημερινής  κοινωνικής  πραγματικότητας 
.  Πώς  να  διασωθεί  ο πολίτης  και η  καθαρή  εικόνα  της  Ιερής  
Πόλης  της Ελευθερίας ;

Και όμως : Το όραμα της απελευθέρωσης δεν έπαψε να 
πλανάται ως απειλή και ως ελπίδα πάνω από τις σημερινές 
κοινωνίες . Πέρα από τις απογοητεύσεις και τις συγχύσεις , από τα 
ερείπια των ποικίλων καταρρεύσεων άρχισαν να αναδύονται οι 
πρώτες απόπειρες για ξεπέρασμα της κρίσης , μέσα από τη 
διαλεκτική – δημιουργική υπέρβαση αυτού που υπήρχε . Η 
συγκίνηση που προκαλεί κάθε αναφορά στο Μεσολόγγι μαρτυρεί 
την ανάγκη «επιστροφής» της απελευθερωτικής σκέψης και 
δράσης σε όλους τους τομείς της ζωής και της κοινωνίας .

Ορισμένοι σήμερα θρηνούν για τη χαμένη Ιερουσαλήμ  - την 
κατάσταση της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου . Αλλά πέρα από 
τους θρήνους και από τις ποικίλες προσαρμογές στη σημερινή 
πραγματικότητα , υπάρχει και μία διαφορετική αντιμετώπιση για 
την Ιερή Πόλη : Χωρίς εύκολους μηδενισμούς , χωρίς τη 
ρομαντική – ιδεαλιστική  προσκόλληση στο παρελθόν , να 
επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε  την πρακτική αποτυχία  
ολοκληρωμένης συγκρότησης της Ιερής Πόλης  , να ανακτήσουμε 
το ιστορικό , πνευματικό και πολιτισμικό κεκτημένο της , και να 
προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μια θεωρία και ένα πρόγραμμα 
δράσης για την πόλη σε αντιστοιχία με τις ανάγκες , τα ζητούμενα 
και τις πρωτοφανείς θετικές δυνατότητες της εποχής μας . 

Να διερευνηθούν ορισμένα επίκαιρα και βασικά προβλήματα 
της Ιερής Πόλης και να συνδεθούν  με τα διαχρονικά αιτήματά  
της, με βάση τις  ιστορικές  και  πολιτισμικές   αρχές και αξίες,  
που  έχουν  αναγεννηθεί   και  επικυρωθεί  εδώ  με τη  θυσία  και  
την  προσφορά ,  και προφανώς τα δεδομένα της εποχής μας . Έτσι 
, μέσα από τη μελέτη, την ανάδειξη και επικαιροποίηση  τοπικών 
και γενικότερων προβλημάτων, να επιχειρηθεί να αναδειχτούν
όψεις της  νοούμενης  και  επιζητούμενης     Μεσολογγίτικης   
τάξης   πραγμάτων .  
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Ελάχιστος  κοινός  παρονομαστής  για  το  Μεσολόγγι

 Βαθιά πίστη σ’ αυτό που συμβολίζει και αντιπροσωπεύει το 
Μεσολόγγι

 Τιμή του Μεσολογγίου ο αδιάλλειπτος, αδιαπραγμάτευτος, 
ανυποχώρητος αγώνας κι επαγρύπνησή του 

Αρχή  σοφίας  ονομάτων  επίσκεψις . Τι  είναι  λοιπόν  το  
Μεσολόγγι ;  Ας  μας  πει  ο  κ.  Θ. Σώκος   που  θέλει  ,  λέει ,  να   
γίνει  νομάρχης  και  να … υπερασπιστεί  την  αξιοπρέπεια   του  
Μεσολογγίου ! Τραγική  ειρωνεία . Ύβρις . Έλεος ! Εκεί  έχουν  
φτάσει  , δυστυχώς ,  τα  πράγματα  με το  Μεσολόγγι .  Να  
χρειάζεται   να  αναπτυχθεί  μια  έσχατη  γραμμή  άμυνας  έναντι  
της  απίστευτης   διαστροφικής  μανίας  του  επίδοξου   «σωτήρα» 
για την  υπεράσπιση εννοιών ,  νοημάτων  και  αξιών , κάποτε  
αυτονόητων ,  που  ο ίδιος  έχει  πολιτικά  εξευτελίσει. Πρώτα  απ’  
όλα  της  ταυτότητας  της πόλης . Τα  στοιχεία  που τη  συνθέτουν  
είναι  γνωστά  και  λογικά  αναμφισβήτητα .  Ιστορική  
πρωτεύουσα , σύμβολο του  ελληνισμού. Διεθνής  Πόλη της  
Ελευθερίας. Πόλη  του πολιτισμού,  της  παιδείας  και της  τέχνης. 
Δυνάμει  εργαστήριο  πολιτικής  σκέψης  και  πανεπιστημιούπολη.  
Ε,  λοιπόν,  την  πόλη  αυτή  την  έχουν  αφήσει  χωρίς  υποδομές 
τόσα  χρόνια, την έχουν  ληστέψει , την  έχουν  λεηλατήσει, την  
έχουν  βιάσει, την  έχουν  κακοποιήσει , την  έχουν  προσβάλλει  
συχνά  και  συστηματικά. Και οι ένοχοι , μπροστά  στα  μάτια  μας 
, κάνουν  πως  δεν  καταλαβαίνουν , καμώνονται  πως είναι  αθώοι  
και  καλοπροαίρετοι. Αντί  να  απολογούνται , ζητούν  με   θράσος 
,  χωρίς  ντροπή  , την  ψήφο  μας. Αίσχος ! Τι κάνει  το  
Μεσολόγγι;  Στην  τρέχουσα συγκυρία , δεν  μπορούμε  να  μη  
θεωρήσουμε  κατ’ αρχήν  θετική  τη  διαθεσιμότητα  έξι  
δημοτικών  σχημάτων, υποψήφιων  να  εκπροσωπήσουν  και  να  
υπερασπιστούν  τα  συμφέροντα  της  πόλης .

 Μέσα  όμως  από  την  πολλαπλότητα  των  προσώπων, των  
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προγραμμάτων, των  κινήτρων, των  στόχων  και  των  επιδιώξεων 
,  είναι  αναγκαίο  και  δυνατό  να  ξεκαθαρίσουν  τα  θεμελιώδη  
και  ζωτικά  ζητούμενα  για  την  πόλη.  Η  βαθιά  πίστη  στο  
Μεσολόγγι,  να  πιστεύει  κανείς   σ’   αυτά  που  συμβολίζει, 
αντιπροσωπεύει, αξίζει,  δικαιούται  και  διεκδικεί  η πόλη,  
ανάμεσα  σε  άλλα,  είναι  το  πιο  σημαντικό  στη  φάση  αυτή  για  
τα  υποψήφια σχήματα και τους  επικεφαλής .  Ακριβώς  αυτή  η  
πίστη  καθορίζει  και  το  διεκδικητικό  πλαίσιο, αδύναμο –
ανύπαρκτο  εν  πολλοίς  ,  μέχρι  σχετικά  πρόσφατα . Αξίζει  
εντούτοις  , έστω  και  τώρα  , η προσπάθεια  καθορισμού  ή  
επανακαθορισμού  ενός  τέτοιου  σαφούς  και  ξεκάθαρου  
διεκδικητικού  πλαισίου , ως  ελάχιστου  κοινού  παρανομαστή  
όλων  των  υποψήφιων  σχημάτων  για  το  Μεσολόγγι . 

Το  Μεσολόγγι  έχει  τιμή . Είναι ο αδιάλειπτος,  
αδιαπραγμάτευτος ,  ανυποχώρητος  αγώνας κι επαγρύπνηση  
για : 

 Στερέωση   του  οργανισμού και  της  λειτουργίας  - άμεση  
εξεύρεση  κτιρίου  της  Διεθνούς  Ακαδημίας  Ελευθερίας . 

 Ουσιαστική  στήριξη του  ΤΕΙ .
 Επαναλειτουργία  του  Εφετείου .
 Ίδρυση  των  προτεινόμενων  από τα  δύο  πανεπιστήμια ( 

Αθηνών  και  Παντείου ) σχολών  ,  με προοπτική  το  
πανεπιστήμιο  περιοχής  ,  με  έδρα  το  Μεσολόγγι . 

 Διάσωση της εναπομείνασας αρχιτεκτονικής  κληρονομιάς  της  
πόλης 

 Επιστροφή  των  εδρών  των  δημόσιων  υπηρεσιών ( ΔΕΗ ,  
ΟΤΕ  , ΙΚΑ ,  ΕΛΤΑ , ΚΤΕΛ , Εκπαιδευτικών – Εξεταστικών  
Κέντρων  , κ.α.  ) στην  πρωτεύουσα  του  νομού , απ’ όπου  
έχουν  υφαρπαχθεί . 

 Αρχαιολογικό  Μουσείο  Μεσολογγίου  - επιστροφή  όλων  των  
αρχαίων  της  περιοχής  σ’ αυτό , ανάδειξη  των σχετικών   
αρχαιολογικών  χώρων . 

   Λειτουργία  των αλυκών  Μεσολογγίου  υπέρ της  πόλης  . Να 
περιέλθουν  κατά  πλήρη  κυριότητα  οι  πλουτοπαραγωγικές  
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πηγές  της  πόλης  στο  Δήμο μας . Καταβολή  των  
οφειλομένων  από  επιχειρηματίες ( Καλαμαράκης  κ. α . ) . 

 Έλεγχο  και  αποκατάσταση  της  νομιμότητας  στη  
λιμνοθάλασσα ( λιβάρια ,  πελάδες ,  σκουπίδια ) . 

 Φραγμό  στις  αρπαχτικές , ληστρικές  και καταστροφικές  για 
το  περιβάλλον  δραστηριότητες  και  παρεμβάσεις  στον  Εύηνο  
και  στον Αχελώο . 

 Έδρα  του  ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ.  στο  Μεσολόγγι ,  με  φροντίδα  
κατοικίας  κ.λ.π.  για τους  ηθοποιούς  και τους  ανθρώπους  της  
τέχνης . 

 Δημιουργία  Μουσικού  Σχολείου  στο  Μεσολόγγι ,  απ’  όπου  
υφαρπάχτηκε  η  υλοποίηση  της  αρχικής  ιδέας . 

 Δημιουργία  Μονάδας  Προαγωγής  της  Υγείας  και  Πρόληψης 
της  Χρήσης  Ναρκωτικών  Ουσιών .  

 Κάθε  τι  κατά  της  ανεργίας  των  νέων  και  σωστής  
ανάπτυξης  της  περιοχής . 

 Αποκάλυψη  και  ευρύτερη  γνωστοποίηση  του  πολιτικά  
εγκληματικού  χαρακτήρα  και  διαχρονικού  ρόλου  σε  βάρος   
ολόκληρου  του  νομού  του  φαινομένου  του  « 
Ολοκληρωτικού Πα..Σωκισμού » και αγώνα  κατά  της  
εξάπλωσής του . 

Για όλα  τα  προηγούμενα  είναι  καταγεγραμμένη  η ιστορία,  
τα  γεγονότα , τα  πρόσωπα , οι  πρωταγωνιστές  , οι  ένοχοι.  
Αρκετές  πράξεις  ή  παραλείψεις  συνιστούν   κυριολεκτικά  
εγκλήματα  κατά  της  Ιερής  Πόλης  του  Έθνους. Πρέπει,  
επιτέλους,  να  υπάρξει  δικαιοσύνη.  Οι  ένοχοι  πρέπει  να  
πληρώσουν . Η  Ιστορία  δεν  τελείωσε…
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Η Λογική του Έτσι Θέλω ή Θέλω κι Εγώ

 Το Μεσολόγγι να διδάξει και να επιβάλλει τα θεσμικά, 
πολιτικά και ηθικά όρια

Θεμελιώδης , κυρίαρχη και θεσμοθετημένη μάλιστα σχέση 
στις κοινωνίες μας ο ανταγωνισμός, βλέπουμε να μεσουρανεί, σε 
όλες τις εκφάνσεις του, ανάμεσα σε άτομα, ομάδες, πόλεις, κράτη 
και έθνη. Ας πάρουμε την περίπτωση ενός υποθετικού 
ανταγωνισμού ανάμεσα σε δύο γειτονικές πόλεις και ας 
προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ορισμένες διαστάσεις. Το 
Μεσολόγγι, χωρίς βέβαια να μπορεί να συγκριθεί με Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Πάτρα, από ορισμένες απόψεις, εντούτοις, ως 
Ιερή Πόλη, θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα ήταν δυνατό 
να μπει στη λογική διεκδίκησης  δύο συγκεκριμένων πραγμάτων, 
μόνο και μόνο επειδή τα έχει η γειτονική πόλη, εν προκειμένω η 
Πάτρα. Ας συγκρατηθούμε , δεν είναι παράλογο. Ναι, το 
Μεσολόγγι θα μπορούσε να διεκδικήσει να είναι και αυτό 
«ολυμπιακή πόλη» και «πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης». 
Γιατί, δηλαδή, η Πάτρα να τα έχει αυτά και το Μεσολόγγι όχι; 
Τουλάχιστον μια ισχυρή λογική σε κάθε μία από τις δύο 
περιπτώσεις «διεκδίκησης» είναι δεδομένη. Για την περίπτωση της 
ολυμπιακής πόλης, η Ιερότητα της Πόλης μας, και η καταγωγή του 
ποιητή του ολυμπιακού ύμνου θα υποστήριζαν την ενδεχόμενη 
διεκδικητικότητά της. Για την πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης, το διαχρονικό πολιτιστικό της φορτίο, ο χαρακτήρας της 
ως Πόλη της Ελευθερίας, η σχετική Ακαδημία, τα θέατρα των 
Οινιαδών, Πλευρώνας και Καλυδώνας, οι πολιτιστικές υποδομές 
της πόλης θα παρείχαν αντίστοιχη υποστήριξη στο σχετικό αίτημα. 
Δεν είναι αστήρικτα όλα αυτά, ομολογουμένως υπακούουν σε μία 
λογική, η οποία δεν μπορεί να είναι εξ’ ορισμού απορριπτέα . Να 
όμως που εδώ ακριβώς αισθανόμαστε όλοι και θέλουμε να το 
ομολογήσουμε: Ε, όχι ! Πώς να το κάνουμε , δε γίνεται ! Μα, θα 
διαφωνήσει ο φανατικός, το Μεσολόγγι είναι…κ.τ.λ. Εκτός του 
ότι τα προαναφερόμενα αποτελούν, προφανώς, μια άσκηση της 
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φαντασίας και της απλής λογικής επί χάρτου, εντούτοις, είδαμε ότι 
θα μπορούσαν πράγματι να υποστηριχτούν από μία άλφα ή βήτα 
λογική. Αν τώρα προχωρούσαμε παραπέρα και αρχίζαμε να 
πιστεύουμε ότι όντως δικαιούμαστε αυτούς τους ρόλους, τότε το 
πράγμα θα έπαιρνε άλλες διαστάσεις. Θα είχαμε ξεφύγει στο χώρο 
της μετακοσμικής υπέρβασης .

Βλέποντας, λοιπόν, συνολικά τα ζητήματα και 
συνυπολογίζοντας και άλλες λογικές, καθώς και το κοινό περί 
δικαίου αίσθημα, θα συμφωνούσαμε, πιστεύω, όλοι πως το 
Μεσολόγγι ορθώς δε διεκδίκησε ποτέ να είναι ολυμπιακή πόλη, ή 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης , παρορμούμενο από το  
γιατί η Πάτρα και όχι εμείς. Για κάποια πράγματα, η αριθμητική 
και ποσοτική λογική (Πάτρα μεγάλη πόλη, Μεσολόγγι μικρή πόλη 
) είναι, εν πάση περιπτώσει, ισχυρή και γίνεται έτσι ή αλλιώς 
αποδεκτή. Και όπως διαφαίνεται, κάθε επί μέρους λογική μπορεί 
να είναι πειστική και αξίζει να την ακολουθεί κανείς, όταν
εναρμονίζεται με το σύνολο των επιμέρους λογικών, που διέπουν 
τα πράγματα και την κοινωνία. Στο Μεσολόγγι πέφτει το βάρος 
και ο ρόλος να παρακολουθεί και να συμβάλει με το ουσιαστικά 
μεγάλο συμβολικό, ηθικό, πολιτισμικό και πνευματικό μέγεθός 
του στην εξέλιξη των κοινωνικών πραγμάτων, υπερβαίνοντας 
στρεβλώσεις, παραμορφώσεις και λογικές που καλλιεργούν την 
αίσθηση «αυτονόητων δικαιωμάτων» και του «μπορώ να έχω 
οτιδήποτε θελήσω». Οι περιστάσεις απαιτούν και επιβάλλουν το 
Μεσολόγγι να διδάξει από πνευματική, ηθική, πολιτισμική και 
θεσμική σκοπιά το θέμα των ορίων . Και ο καλύτερος τρόπος γι’ 
αυτό είναι ακριβώς να δείξει στην πράξη το όριο των αυτονόητων 
δικαιωμάτων και της λογικής του έτσι θέλω ή θέλω κι εγώ. 
Δυστυχώς, η κληρονομημένη παράδοση του μοντέλου ανάπτυξης 
της περιοχής μας, τα αποστροφικά ήθη , οι συνήθειες και οι 
πρακτικές  των κομματικών μηχανισμών, οι στυγνές αριθμητικές 
και ποσοτικές λογικές  στέκονται εμπόδιο και πολύ βαρύ αρνητικό 
φορτίο σε μία νέα, επιβεβλημένη και αναπόδραστη προσπάθεια 
αναγέννησης για την περιοχή μας , με ξεκάθαρους στόχους και 
στρατηγική . Τι να κάνουμε , έστω και τώρα μπορούν να 
αποκατασταθούν οι «διαταραγμένες λογικές» και ισορροπίες, οι 
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συσχετισμοί δυνάμεων, όχι στη διάσταση αντιπαραθέσεων, αλλά 
αναζήτησης αρμονίας, ενότητας, συνεργασίας και αμοιβαίου 
σεβασμού ανάμεσα στην πρωτεύουσα του νομού και τις άλλες 
πόλεις του. Πώς να το κάνουμε; Σε ορισμένα πράγματα τα όρια 
δεν τα καθορίζει ο όποιος ικανός και καλομαθημένος δήμαρχος, 
ούτε σαράντα ή εκατόν σαράντα «σύλλογοι και φορείς που 
διεκδικούν». Τίθενται εκ των πραγμάτων, εκ της ιστορίας, της 
λογικής και των θεσμών. Ο πνευματικός, πολιτισμικός, ηθικός και 
θεσμικός χαρακτήρας και οι αντίστοιχοι ρόλοι της Ιερής Πόλης 
του Μεσολογγίου επιβάλλουν τώρα, σήμερα τον αδιαμφισβήτητο 
και έμπρακτο σεβασμό των δικαιωμάτων του από όλους και τον 
άμεσο προσανατολισμό απάντων  αυτήν την περίοδο σε όσα 
πρέπει να τρέξουν για την πόλη και τα οποία, βεβαίως, 
ανταποκρίνονται στην ποικιλία των κριτηρίων που επιβάλλουν η 
συνολική πραγματικότητα και οι θεσμοί: Έδρα του Εφετείου, 
Έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Στερεάς (αν πρέπει να 
δημιουργηθεί πανεπιστήμιο στο νομό), Ακαδημία Ελευθερίας, 
Εφορεία Αρχαιοτήτων – Αρχαιολογικό Μουσείο, Έδρα 
Περιφέρειας (αν γίνουν Διοικητικές αλλαγές). 

Ποια λογική και ποια ηθική θα μπορούσε να αποστερήσει 
από την πρωτεύουσα του νομού αυτά που δικαιούται; Ποιοι 
βουλευτές , ποια «πανό στους δρόμους και στους διαδρόμους», 
ποια κυβέρνηση θα αποτολμούσαν να ασελγήσουν πάνω στο Ιερό 
σώμα της Πόλης; Ήρθε ο καιρός το Μεσολόγγι να πει με 
αποφασιστικότητα προς πάσα κατεύθυνση : Έως εδώ ! Σε όλα 
υπάρχουν όρια! Η αριθμητική λογική  και η λογική του έτσι θέλω 
ή θέλω κι εγώ δεν μπορούν, πλέον, να τίθενται υπεράνω όλων των 
άλλων κριτηρίων, που έχει διαμορφώσει ο πνευματικός, ηθικός και 
θεσμικός πολιτισμός του ανθρώπου, στην πορεία των αιώνων . Οι 
συγκεκριμένες λογικές , έχουσες ή μη ως πόλη αναφοράς το 
Μεσολόγγι  και όντας, επιπλέον, αντιαισθητικές, είναι, σε κάθε 
περίπτωση, από μόνες τους απορριπτέες και αδιέξοδες.
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Ιερά Πόλις

Σε καιρούς επικυριαρχίας της ασέβειας , της ασχήμιας, της 
περιφρόνησης και προσβολής των ιερών και των οσίων, αξίζει να 
στεκόμαστε με τις αισθήσεις, το νου και την ψυχή μας, σε όσα 
μπορούν να αγγίζουν τις ευαισθησίες μας, να μας συγκινούν, να 
αναγεννούν και να αναβαπτίζουν τις ατομικές και τις συλλογικές 
μας μνήμες, να αποσαφηνίζουν νόημα ζωής και αξίες, και να 
σηματοδοτούν στόχους του παρόντος και του μέλλοντος .

Δεν μας ξεγελούν οι αισθήσεις μας αυτήν την εποχή στο 
Μεσολόγγι . Η φύση, πράγματι , πιστή στο ραντεβού της , μάς 
φανερώνει αριστοτεχνικούς συνδυασμούς χρωμάτων, ήχων και 
αρωμάτων . Τα φως , και το νερό, και η ζωή μάς προσκαλούν να 
παρακολουθήσουμε και να βιώσουμε τις μεταμορφώσεις, τις 
αποκαλύψεις και την αρμονία τους. Να ταυτιστούμε με την 
ομορφιά τους, την κίνησή τους, και να υποταχτούμε στα 
κελεύσματά τους ! Ας αφεθούμε, λοιπόν , με όλες τις αισθήσεις 
μας , αλλά όχι και να αποκοιμηθούμε! Για να μπορέσουμε, έτσι, να 
αισθανθούμε, να νιώσουμε,  ταυτόχρονα με την ομορφιά, το 
πνεύμα και την ψυχή αυτής της πόλης.  Η ίδια η πόλη είναι ψυχή 
και πνεύμα, που έρχονται από πολύ μακριά, σ’ έναν άδειο κόσμο 
χωρίς πνεύμα και χωρίς ψυχή.

Η ιστορία, μόνιμος κάτοικος Μεσολογγίου, μάς βοηθάει να 
κατανοούμε τη ζωή και να προσανατολιζόμαστε στο παρόν και 
στο μέλλον. Όσοι νομίζουν ότι η ιστορία έχει τελειώσει, ας έλθουν 
στο Μεσολόγγι να τη γνωρίσουν και να τη ζήσουν, ζωντανή και 
πάντα νέα .

Πάλι προχθές, ήρωες, ποιητές, πολιτικοί, και απλοί πολίτες 
βρέθηκαν όλοι μαζί εδώ. Βαθιά η συνειδητοποίηση της διαρκώς 
αυξανόμενης βαρύτητας αυτού του προσκυνήματος στην Ιερά 
Πόλη. Και καλά οι πολιτικοί του έθνους έφυγαν, για να ξανάρθουν 
βέβαια του χρόνου (οι πέντε πρωθυπουργοί μάς παρακολουθούν 
από ψηλά ). Μένουμε, όμως, οι υπόλοιποι: η ιστορία, οι ποιητές, ο 
Δήμος και οι Αιτωλοακαρνάνες (και κάθε ελεύθερος  άνθρωπος ).

Σ’ αυτήν την πόλη, με όλο το βαρύ φορτίο της, η ηρεμία 
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είναι φαινομενική. Γιατί όλα εδώ που υπάρχουν δε σιγούν, 
φωνάζουν και παρακινούν για δράση, για την εκπλήρωση όλων 
των υποσχεμένων. Μαγευτικός ο τόπος, γοητευτική η ιδέα της 
ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, συγκλονιστικό το 
μεγαλείο και η τραγωδία και των δύο. Όμως, η αποστολή δεν έχει 
ολοκληρωθεί , δεν έχει τελειώσει. Δεν το βαστάει η ψυχή μας, δεν 
μπορούμε να μην ανταποκρινόμαστε σ’ αυτόν τον πρωτότυπο, 
μοναδικό συνδυασμό ερεθισμάτων, όσοι ζούμε και εμπνεόμαστε 
σ’ αυτήν την πόλη. Υπάρχει σήμερα καθήκον, ρόλος, έργο για 
όλους τους Μεσολογγίτες και Αιτωλοακαρνάνες. Πρώτο καθήκον, 
να κατεβούμε από τον ουρανό των ιδεών στο έδαφος της 
σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας. Να επιμείνουμε στην 
κυριολεξία των λόγων και στην αποτελεσματικότητα των πράξεων 
.

Στις γενικότερες συνθήκες κρίσης, παρακμής, αδιεξόδων και 
βίαιων αναδιαρθρώσεων των σύγχρονων κοινωνιών μας, ο Δήμος 
Ι. Π. Μεσολογγίου θα μπορούσε, ίσως, να αξιοποιήσει πιο 
δυναμικά και αποτελεσματικά το θαυμάσιο και χαρισματικό 
συνδυασμό στρατηγικών πλεονεκτημάτων φυσικής ομορφιάς και 
πλούτου, ιστορίας και πολιτισμού, προς όφελος των πολιτών του. 
Η ορθή σειρά προτεραιοτήτων θα επέβαλε, εν τούτοις, αυξημένο 
και διαρκές ενδιαφέρον και προσοχή, κατ’ αρχήν, στα ζητήματα 
της νεολαίας και του περιβάλλοντος. Θα ήταν σημαντικό για 
όλους μας να γνωρίζαμε ενέργειες του Δήμου και αποτελέσματα 
στα θέματα της εργασίας ( π.χ δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω 
του τρίτου τομέα της οικονομίας , που θα μπορούσε παράλληλα να 
δώσει πνοή και ώθηση στην πόλη ), του περιβάλλοντος ( π.χ 
λιμνοθάλασσα – σκουπίδια ), παράλληλα με ενέργειές του στις 
υποδομές , στον κοινωνικό τομέα , στον πολιτισμό και στον 
αθλητισμό.  Και ύστερα, χωρίς άλλη χρονοτριβή, να έπαιρνε σειρά 
η λαμπρή υπόθεση της «Ακαδημίας Ελευθερίας». Αλήθεια, τι 
κάνει ο Δήμος γι’ αυτό το θέμα; Είναι ασήμαντο το γεγονός της 
σχετικής υπογραφής διακοσίων πενήντα τόσων βουλευτών; 

Το μεγαλείο του γεγονότος της Εξόδου, διατηρώντας τη 
δυνατότητα να αγγίζει όλες τις ευαισθησίες του πνεύματος και της 
ψυχής κάθε ανθρώπου, κάθε χρόνο αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
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αξία . Η ιδέα της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
αποκτά όλο και πιο βαρύνουσα σημασία, λόγω και των 
αυξανόμενων δεινών που επιφυλάσσουν οι επικυρίαρχοι  για την 
ανθρωπότητα . Όμως,  μια πόλη με Ψυχή και Πνεύμα οφείλει 
επιτακτικά να φροντίζει και το Σώμα της ( τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον), αίροντας επειγόντως  τον παραλυτικό διαχωρισμό 
του και την ακραία εξαϋλωσή του  …

Ας επιδιώξουμε την έξοδο από τη μοιρολατρία και την 
ψυχολογία της «ήττας» και  της παραίτησης. Μια πραγματικά 
ισχυρή Δημοτική Αρχή , με ενήμερους και ενεργούς πολίτες , θα 
μπορούσε να αποκαταστήσει την αυτοπεποίθηση και την 
ταυτότητα της Ιερής Πόλης  με το τεράστιο ηθικό μέγεθός της . 
Αυτό δε θα μπορούσε να γίνει,  παρά μόνο με σημερινούς όρους. 
Χωρίς υπερβολές και εθνικοφροσύνη. Με πίστη στην αξία της 
πόλης και στο μέλλον της. Με τόλμη και αποφασιστικότητα. Με 
ενέργειες, που θα μπορούσαν να βγάλουν την πόλη και την 
ευρύτερη  περιοχή από την αδράνεια και τη στασιμότητα . 

Με τη θαυμάσια, συνδυαστική αρμονία τους, η  φύση, η 
ιστορία, και ο πολιτισμός, κάνουν  ό,τι  μπορούν στον τόπο αυτό 
που διάλεξαν για να υπάρχουν. Εμείς αξιοποιούμε δυνατότητες; 
Κάνουμε ό,τι μπορούμε; Πώς να μάς έβλεπαν, άραγε, σήμερα οι 
ποιητές της πόλης, και αυτοί που θυσιάστηκαν, πριν από εκατόν 
εβδομήντα οκτώ χρόνια ; …
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Αβάστακτος   ολοκληρωτισμός του αγρινιώτικου 
καθεστώτος

Ποιός το περίμενε, δυο αιώνες μετά την έξοδο και τριάντα 
χρόνια μετά την πτώση της χούντας, το Μεσολόγγι και ο νομός 
ολόκληρος να συνεχίζουν να βρίσκονται υπό την ασφυκτική 
πολιορκία ενός χυδαίου, τοπικιστικού ολοκληρωτισμού ;

Κανονικά θα έπρεπε να έχει ήδη ξεσπάσει σάλος και να 
έχουν ξεσηκωθεί και οι πέτρες από τη λαϊκή οργή και τη 
συσσωρευμένη λαϊκή αγανάκτηση με το θράσος και τη χυδαιότητα 
των ανεκδιήγητων του καθεστώτος, και την ανυπόφορη ύβρη που 
συνιστά η πολιτεία τους.

Τελευταία τους επιδίωξη, ο τέλειος εξευτελισμός των αρχών 
του Μεσολογγίου. Έτσι, το καθεστώς , αφού πήρε από τις 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ  και της Ν Δ ένα σωρό, πουλώντας « 
λαϊκή εκπροσώπευση» και πολιτική πρακτόρευση, έβαλε στόχο 
και τα ιδεώδη, εθισμένο στο «απαιτώ και παίρνω» χωρίς αρχές, 
χωρίς αξιοπρέπεια. Το μήνυμα είναι σαφές : ακόμα και στο 
συμβολικό επίπεδο, το Μεσολόγγι πρέπει να υποχωρήσει, να 
υποκλιθεί, να αναγνωρίσει επομένως περισσότερο την ισχύ της 
χυδαιότητας και της ασχήμιας, υπακούοντας σε οτιδήποτε διατάξει 
το καθεστώς .

Το καθεστώς αυτό επιδιώκει συστηματικά και μεθοδικά μια 
ευρύτερη νίκη απέναντι στο Μεσολόγγι. Μετατρέπει τις επιμέρους 
« επιτυχίες» του σε θρίαμβο και επίδειξη δύναμης της «ισχυρής 
πόλης του καπνού». Οι επιτυχίες του θεωρεί ότι περνάνε 
παράλληλα και ως μια τεράστια συμβολική νίκη μέσω  της 
φαινομενικά αδιαμαρτύρητης σχεδόν αποδοχής τους από τον 
κόσμο, χωρίς να καταβάλει καν κανένα κόστος . Επιπρόσθετα, 
χρησιμοποιεί την καλλιεργούμενη εικόνα της δήθεν ανοχής του 
Μεσολογγίου στα πάντα, για να δοκιμάσει και να μονιμοποιήσει 
στο μέλλον τα σχέδιά  του. Ενώ παράλληλα κάνει σε κάθε 
ευκαιρία ό,τι μπορεί εναντίον του Μεσολογγίου, μέσα στο κλίμα 
γενικευμένης χαλαρότητας. Δε διστάζουν μπροστά σε τίποτε. 
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Μπορούν να διαπράττουν ιεροσυλίες, εγκλήματα τιμής, 
ανοσιουργήματα. Μπροστά σ’ αυτή την αδίστακτη «συμμορία» 
της Αιτωλοακαρνανίας, απέναντι σ’ αυτούς τους «νονούς» της 
μικροπολιτικής στέκονται σούζα οι κυβερνήσεις του  ΠΑΣΟΚ  και  
της  Ν Δ .

Είναι μεγάλο το βάρος της προδοσίας του Μεσολογγίου και 
των αρχών και αξιών που αντιπροσωπεύει από το καθεστώς. 

Συντονισμένος ο ολοκληρωτισμός αυτός και εμπνεόμενος 
από το γενικότερο κλίμα και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα , και 
αφού βλέπει ότι οι κυβερνήσεις υποκύπτουν στις εξευτελιστικές 
απαιτήσεις του, στοχεύει καίρια τις αρχές του Μεσολογγίου, ώστε 
να τις εξευτελίζει πλήρως και να έχει έτσι τις διασυρμένες αρχές 
παιχνιδάκι στα χέρια του. «Απαιτήσαμε και πήραμε»!

Δε σέβονται καμία ευαισθησία και δεν μπορούν να δουν την 
κλιμακούμενη ένταση του ήδη καλπάζοντος  αντιολοκληρωτικού  
συναισθήματος στο Μεσολόγγι .

Ιδού λοιπόν, στις μέρες μας η ελευθερία, η δημοκρατία και ο 
πολιτισμός βάλλονται εκ των ένδον, καθώς θεωρούνται αξίες  
ασύμβατες με τη χυδαιότητα του τοπικιστικού ολοκληρωτισμού. 

Πώς φτάσαμε λοιπόν εδώ; Ο παροξυσμός του επιθετικού , 
τοπικιστικού ολοκληρωτισμού εκδηλώθηκε κυρίως μετά την 
πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή. Η αφετηρία του όμως βρίσκεται 
πολλά χρόνια πίσω: Ας δούμε εν ολίγοις πώς έχουν τα πράγματα: 
Η Αιτωλοακαρνανία είναι ένας νομός υπό ανάπτυξη, με 
εσωτερικές αντιθέσεις και προβλήματα. Έχει όμως μεγάλα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, ανάμεσα στα οποία και η πρωτεύουσά 
του Ιερή Πόλη της Ελευθερίας. Όμως  ΠΑΣΟΚ, Ν Δ και το 
αμαρτωλό καθεστώς επέλεξαν μια αγοραίου τύπου ανάπτυξη και 
την «εξαφάνιση» του Μεσολογγίου. Γιατί ;

Ακολούθησαν τα χρόνια της εγκληματικής αφαίρεσης πόρων 
, υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από την πρωτεύουσα (έργα 
υποδομής , υπηρεσίες  Νομαρχίας , έδρα ΕΛΤΑ , ΚΤΕΛ , 
Μουσικό σχολείο, θέατρο, προβολή  τερατωδών αιτημάτων για 
έδρα εφετείου, πανεπιστημίου, περιφέρειας, κλοπή αρχαίων κ.λ.π 
). Να  σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι παραμένει ανοιχτό το 
ζήτημα σοβαρής δημοσιογραφικής έρευνας για την ανίχνευση των 
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πρώτων αφετηριών εμπλοκής και παγίδευσης του κράτους και του 
Μεσολογγίου σ’  αυτή τη  μελετημένη   αρπαγή  και απάτη . Γιατί 
δεν αντιστάθηκαν οι αρχές της πόλης στο να παραδοθούν τόσα 
πολλά στην εγκληματική ασυδοσία των εργολάβων της 
μικροπολιτικής , και να τους κόψουν τον αέρα ;

Αυτό λοιπόν που είναι και αντιπροσωπεύει το Μεσολόγγι 
αποτελεί εμπόδιο για το καθεστώς και τους υποτελείς του, δεν 
μπορούν να το ξεπεράσουν. Έτσι έχουν επιλέξει την 
εκλεπτυσμένη, «πολιτισμένη» και  «εκσυγχρονισμένη»  
βαρβαρότητα.

Τι επιδιώκει το καθεστώς και οι δουλοπάροικοί του για το 
νομό ; Η απάντηση είναι φανερή σε όλους. Η θεωρούμενη από το 
καθεστώς , στην τυφλότητά του, ανυπαρξία αντίπαλου δέους του 
άνοιξε το δρόμο για να επιδιώξει την κυριαρχία στο νομό : 
αφαίμαξη και ηγεμονία στο νομό . 

Ταυτόχρονα , κι αυτό συνιστά επιπλέον μείζον έγκλημα, 
θεωρούν ότι μπορούν να αντισταθμίσουν την αμάθεια, την 
πολιτισμική  φτώχεια και την ταπείνωση που προκαλεί η 
πολλαπλώς ενοχική σχέση τους με τον καπνό, με τον ανεδαφικό  
μεγαλοϊδεατισμό, την πολιτική απάτη και την αυταπάτη. 
Αποκόπτουν με τη μικροπολιτική τους ένα μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού από την πρωτεύουσα που θα μπορούσε να τους 
προσφέρει υπερηφάνεια, αυθεντικές αξίες και ουσιαστικό νόημα 
ζωής, να γεμίσει την ψυχή τους, απεξαρτώντας τους ταυτόχρονα 
από την «ντόπα» του καπνού  και τον «πολιτισμό των 
καπναποθηκών» που τους προσφέρουν .

Η μικροπολιτική αυτή έχει προκαλέσει ήδη ζημιά στη 
δημοκρατία, στον πολιτισμό και στην ισόρροπη ανάπτυξη του 
νομού. Και θα εντείνει τις αντιστάσεις που θα πάρουν νέες μορφές 
.

Και οι ασυνείδητοι κοινοβουλευτικοί υποτελείς, όταν δε 
συνεργούν, κρύβονται. Δεν παίρνουν θέση. Δε βλέπουν τις 
αντιφάσεις, τη γύμνια του βασιλιά, την αναίδεια, την ξεδιαντροπιά 
και τη χυδαιότητα. Δεν παραλείπουν όμως να υποκλίνονται 
δουλοπρεπώς στην ολοκληρωτική κλίκα σαν σε μείζονα αρχή 
εξουσίας. 
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Ας κατανοήσουν , επιτέλους , η πολιτεία και η ηγεσία του 

κράτους τον αυτοεξευτελισμό τους, και ας πάψουν να 
ταπεινώνονται και να υποκύπτουν σε εκβιαστές φορείς 
μικροπολιτικής παράνοιας . Ας ορθωθεί κάποιο ανάστημα ικανό 
να αναχαιτίσει την αναίδεια , τη χυδαιότητα , το θράσος και την 
επιθετικότητα του τοπικιστικού ολοκληρωτισμού, παράλληλα με 
την καθολική αντίσταση του λαού του Μεσολογγίου και 
ολόκληρου του νομού .
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Αδιαπραγμάτευτη   αξιοπρέπεια

Καλωσόρισμα  του  Προέδρου της   Δημοκρατίας

Σε λίγες  μέρες  θα προσέλθουν  στην  πόλη   για τις  τελετές  
Εξόδου  ο  Πρόεδρος  της Δημοκρατίας  και  πλήθος  άλλων 
επισήμων, πιστοποιώντας  έτσι  το σεβασμό  που  οφείλει  να  
δείχνει  η Ελληνική  Πολιτεία   στα  ιδανικά , στα  οποία  χρωστά  
την ίδια της  την ύπαρξη . 

Ο Δήμος  Μεσολογγίου είναι  επιφορτισμένος  με τη  
διοργάνωση  των τελετών Εξόδου, χωρίς όμως  να έχει  μια σαφή  
επιχορήγηση  από  την  πολιτεία για να  τις  διοργανώνει . 
Αποτέλεσμα  είναι  να γίνεται  κάθε χρόνο  επαίτης, προκειμένου  
να εξασφαλίσει  τους αναγκαίους  πόρους  για  τις  τελετές.  Αυτό  
είναι  προσβλητικό  και για  την πόλη  και για την  ιστορική  
μνήμη, την οποία  όλοι μας  θέλουμε  να  επικαλούμαστε  ( από 
επερώτηση   του  βουλευτή  του ΣΥΝ  Α. Λεβέντη, και με την  
ευκαιρία , πού  είναι  οι βουλευτές  του νομού (;).

Και μόνο  το ζήτημα  αυτό  αναδεικνύει  την  τρομακτικά  
μειωμένη  ευαισθησία  στην αξιοπρέπεια  προσώπων  και θεσμών. 
Εν τούτοις, το αδιαπραγμάτευτο  της  αξιοπρέπειας, που  ανάγεται  
στην  ιστορική μας  ταυτότητα  και  η προτεραιότητα ταυτότητας  
και αξιοπρέπειας  έναντι οποιωνδήποτε  σκοπιμοτήτων ή  
ωφελημάτων, συνιστούν  όρους  συλλογικής  επιβίωσης . Έχει  
έλθει , πλέον , ο καιρός  το Μεσολόγγι  να  προτάξει λιτά  την 
εμμονή του, την  ίδια ,όπως τότε, αποφασισμένη  αξιοπρέπεια, την 
ώριμη, αποφασισμένη  εμμονή  και να αντιπαρατεθεί  στη  
σπασμωδική  επιπολαιότητα  του  παρακμιακού  ελληνικού 
κράτους. Δίχως  περίσκεψη, δίχως αιδώ,  το ελληνικό κράτος 
πορεύεται  με  ανεστραμμένους  τους όρους  της συλλογικής  
επιβίωσης. Η  αξιοπρέπειά του  συνεχώς  σε διαπραγμάτευση. 
Πρώτη  προτεραιότητά του , η εκπτωτική ενδοτικότητα και η 
υποτακτική προσαρμοστικότητα. Η οικονομία  πριν  από  την 
ιστορία  και την  αξιοπρέπεια.  Ανενδοίαστα . 
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Και  για την  Ιερή Πόλη  του Έθνους, αποφορά  παρακμιακής  

επιπολαιότητας, ανατριχιαστική  απουσία  στρατηγικής , 
μελετημένης  προετοιμασίας . Ποια  κυβέρνηση ,  ποιο  υπουργείο, 
ποιος  νομάρχης, ποιοι  βουλευτές  αισθάνονται  την ανάγκη  να 
υπερασπιστούν  τα  αυτονόητα, αναφαίρετα  και αδιαπραγμάτευτα  
του Μεσολογγίου ;

Κι  εδώ βαραίνει πιο πολύ το κλίμα , καθώς προστίθεται η 
αποφορά ,  που πνίγει τους  πάντες , που  αναδύουν  αυτή την 
εποχή  όλοι  οι  αρμοί του κοινωνικού  συστήματος. 
Αποκαλύπτονται  πτυχές της  απερίγραπτης  σήψης  που επικρατεί 
παντού… Μένουμε  έκπληκτοι  μπροστά  σε απίθανους, 
πραγματικούς  συμμορίτες, σε αδίστακτους  εγκληματίες  
διαφόρων τομέων και εξειδικεύσεων, και  ο κόσμος  να βλέπει όλα 
αυτά  τα εγκλήματα  και να  μένει  βουβός, αμήχανος  και άφωνος  
μπροστά  στο καταρακωμένο  κύρος  των θεσμών. Θέλουμε  να 
γνωρίζουμε  και να  ξεκαθαρίσουμε  ποιοι είναι  αυτοί  οι 
άνθρωποι  που  υποτίθεται  ότι  προστατεύουν, σε τελευταία  
ανάλυση κι εδώ , τα  ιδανικά  που  αντιπροσωπεύει  το Μεσολόγγι 
. 

Ώστε λοιπόν  μπορούν  να  αρπάζουν,  να  κλέβουν, να  
εκβιάζουν  χωρίς καμιά  αναστολή. Και  η κυβέρνηση, που  
υποσχέθηκε  ότι  θα συγκρουστεί  με τους  συμμορίτες –
νταβατζήδες  κάθε είδους  και  τόπου , ελπίζουμε  να μην  κάνει  
όπισθεν, να μην τα  πάρει όλα  πίσω  και  δώσει  , π. χ.  για  εδώ,  
το  σύνθημα    «αρπάχτε τα  όλα  και ρημάχτε  την  Ιερή Πόλη». 

Περιμένουμε, λοιπόν, κάποιους  από  τους απατεώνες ,που  
επί χρόνια  και συστηματικά έχουν βλάψει  το Μεσολόγγι, να 
καταλήξουν στη  φυλακή. Να  δούμε  να επιστρέφονται  πίσω  τα  
κλεμμένα.  Εκτός  κι αν  θεωρήσουμε  πως  αυτό είναι το  κλίμα 
της εποχής, δεν υπάρχει  κάπου  αλλού  κάτι άλλο  πιο πολιτισμένο  
από το    «άρπαξε  να φας  και  κλέψε  νάχεις» . Ότι η ολοένα  και  
μεγαλύτερη  αρπακτικότητα , διαφθορά  και χυδαιότητα είναι  
σύμφυτα  χαρακτηριστικά  του  κοινωνικού  συστήματός  μας, 
ολοκληρωτικού, εν προκειμένω, που  κυριαρχεί  χωρίς  αντίπαλο  
από  πλευράς  κοινωνικής αντίστασης  και πολιτικών  δυνάμεων  
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που να την  εκφράζουν . Το  Μεσολόγγι, σε  ότι  το αφορά, έχει  
τον  τρόπο να  ξεπεράσει   την  αδυναμία του  να  δρα   
αποτελεσματικά , ώστε  να μην  είναι  σε  κανένα βαθμό  συνένοχο  
αυτού  του  οργίου  σήψης. Γιατί  στο  Μεσολόγγι  υπάρχουν 
ζωντανά   αντανακλαστικά  σθένους  για  ιστορική  επιβίωση,  
αδιαπραγμάτευτη  αξιοπρέπεια, αυτονόητη  υπεράσπιση  της  
ιστορικής ταυτότητας . Η οποιαδήποτε  περαιτέρω τυχόν  αδικία  
από  την  κυβέρνηση ή άλλον  θα  προκαλέσει  τη  μόνη  
έμπρακτου  αυτοσεβασμού  αντίδραση:  Δημοτική  ανακοίνωση  
ότι  από την επόμενη  αμέσως  μέρα , κηρύσσει  ανεπιθύμητους  
στην πόλη  τους προδότες . Μόνο  με αντανακλαστικά σθένους  
για  ιστορική επιβίωση  μπορεί  να  αναχαιτισθεί  η αποκρουστική  
ωμότητα  της  οποιασδήποτε  εξουσιαστικής  θρασύτητας. 

Βέβαια, έχει  διαμορφωθεί  έμμεσα  μια  επικρατούσα  
εικόνα  των  ορίων  αντίστασής μας  σε πιέσεις  και εκβιασμούς. 
Διαχρονικά, ορισμένοι  εννοούν  τα όρια  αυτοσεβασμού  του 
Μεσολογγίου  πολύ χαλαρά , απεριορίστως  εύκαμπτα. Όμως , η  
μαχητική  και  ανυποχώρητη  πλέον  αναχαίτιση  της  θρασύτητας  
αναδεικνύει  τον ενεργό αυτοσεβασμό, σε αντίθεση  με την  
παραλυτική  αποχαύνωση  της  ευρύτερης  ελληνικής  κοινωνίας .  

Βρισκόμαστε  εν αναμονή  εκδήλωσης  βούλησης  
υπεράσπισης  από πρόσωπα  και  θεσμικούς  φορείς , ιδιαίτερα  
κυβέρνηση, βουλευτές, νομαρχία,  των  αυτονόητων,  
αναφαίρετων  και  αδιαπραγμάτευτων  της Ιερής  Πόλης, και 
κατάθεσης  του  ορίου  της  ευαισθησίας  τους  στην  αξιοπρέπεια .  
Ο συμβολισμός  και  οι αναλογίες  προφανείς : Ο Ελληνισμός  
κινδυνεύει  να  τελειώσει  ιστορικά  μέσα στη  ντροπή  άκρως  
μειωμένης  ευαισθησίας  για  την  αξιοπρέπεια ,  την  ιστορική του  
ταυτότητα, τους  στόχους  που θα  δικαιολογούσαν  την  ενεργό  
επιβίωσή του. Τα  τελευταία   χρόνια  ιδιαίτερα  επιταχύνθηκε  η 
παρακμιακή  κατρακύλα . 

Κύριε  Πρόεδρε της Ελληνικής  Δημοκρατίας, Σας  
καλωσορίζουμε  στην Ιερή  Πόλη  του  Έθνους,  με τη βεβαιότητα  
ότι  ο δρόμος  εισόδου Σας  στην πόλη, η είσοδος  της  πόλης ,  η 
εγκαταλειμμένη αρχιτεκτονική  κληρονομιά της , που  
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εκπροσωπείται  από  το παλιό  νοσοκομείο   ( κληροδότημα  
Ηπειρώτη ευεργέτη )    και  το κτίριο   Χρυσόγελου ,  και  ο επί  
χρόνια  άφτιαχτος  δρόμος  που  (δεν)   ενώνει   το  ανώτατο  
πνευματικό  ίδρυμα  ΤΕΙ    με  την  πόλη, Σας  πληγώνουν , το  ίδιο 
με μας, και  προσβάλλουν  και τη  δική Σας  αποδεδειγμένη  
ευαισθησία  και  αξιοπρέπεια,  και ως  πρώτου  πολίτη  αυτής  της  
χώρας . 
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Αυταπόδεικτες  Υποθέσεις

 Η πόλη έστω και χωρίς πολιτική ηγεσία, χωρίς 
κοινοβουλευτικούς υποστηρικτές, είναι αδύνατον να 
«περιφρονηθεί» και να «ταπεινωθεί»

 Αγώνας ενάντια στη «μιζέρια» του φόβου της αναμέτρησης, 
τη μοιρολατρική υποτέλεια και τον εξευτελισμό κάθε 
έννοιας ιερότητας και αξιοπρέπειας

Τα ερωτήματα πολλαπλά και αγωνιώδη ,έχουν , με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο, ήδη τεθεί . Πρόκειται για όλα όσα αφορούν την 
πόλη και την περιοχή . Τους θεσμούς και την ανάπτυξη . Το λαϊκό 
αίσθημα και την απίστευτη ανυπαρξία πολιτικής ηγεσίας που να το 
εκφράζει. Τα φαινόμενα ,έτσι, κατέχουν την πρωτοτυπία και τη 
μοναδικότητά τους .Η Ιερή Πόλη του έθνους να μην έχει 
ουσιαστικά κοινοβουλευτικούς υποστηρικτές, να βάλλεται 
πανταχόθεν χωρίς κανείς να αντιλαμβάνεται το μέγεθος της 
καταστροφής και τις συνέπειές της. Δεν είναι γνωστό άλλο 
παράδειγμα Ιερής Πόλης που να έχει γεννήσει πέντε 
πρωθυπουργούς και να μην υπάρχουν πολιτικοί, έστω έτσι απλά, 
να την αγαπάνε και να το δείχνουν! (βεβαίως υπάρχουν εξαιρέσεις 
).

Μα καλά , θα αναρωτιόταν και ο ποιητής αποπαίδισεν η 
πλάση;

Το βέβαιο πάντως είναι ότι υπάρχει πολύς κόσμος που θα 
ήταν με το μέρος του Μεσολογγίου ,σε κάθε περίπτωση .

Είναι η μαγεία αυτής της πόλης , η οποία αντιπροσωπεύει 
την ελπίδα και την πρόοδο του γένους των Ελλήνων, την εναλλαγή 
των πραγμάτων , την αέναη μάχη του ωραίου, του δίκαιου, του 
ιερού και του άσχημου, του άδικου και του ισχυρού, που 
λειτουργεί σαν διεγερτικό και μπορεί να κάνει όλη την Ελλάδα , 
αν χρειαστεί να υποστηρίζει το Μεσολόγγι . Αυτός είναι ο 
πυρήνας της εξήγησης για το υποθετικό γεγονός ότι εκατομμύρια 
άνθρωποι σ’ όλη την Ελλάδα θα μπορούσαν πράγματι να νιώσουν 
τη χαρά και να συνταχθούν με τον οποιοδήποτε αγώνα του 
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Μεσολογγίου .

Το Μεσολόγγι πάντα κρύβει την έκπληξη μέσα του και την 
αποτρεπτική ισχύ απέναντι στα όνειρα όσων το επιβουλεύονται 
.Ταυτόχρονα ,το απελευθερωτικό  όνειρο   που  ενσαρκώνει 
μπορεί να δώσει πανελλήνιο νόημα στο σημερινό αγώνα του 
Μεσολογγίου .Δεν πρόκειται περί ουτοπίας , αλλά κι αν έτσι είναι 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα και να κινητοποιήσει χιλιάδες 
πολιτών σε όλους τους χώρους ακόμα και στους δρόμους. Ο 
καθένας θα μπορούσε να νιώσει συμβολικά ότι αυτό που 
αντιπροσωπεύει και ενσαρκώνει το Μεσολόγγι δεν είναι μόνο κάτι 
τοπικό – Μεσολογγίτικο, αλλά είναι και δικό του.

Υπάρχει η ανάγκη της πίστης και της ελπίδας για την 
ανατροπή όλων των αρνητικών συσχετισμών, για λύση των 
αντιφάσεων , για αποτελεσματική απάντηση σε όσους νομίζουν 
(στην αμάθειά τους ) ότι μπορούν να περιφρονούν και να 
ταπεινώνουν το Μεσολόγγι . Ας απαντήσουν λοιπόν όλοι αυτοί 
στο απλό ερώτημα: Είναι δυνατόν να «περιφρονηθεί» και να 
«ταπεινωθεί» η Ακρόπολη, ο Μαραθώνας, η Αγια- Σοφιά , το 
Μεσολόγγι , το Έπος του’ 40 ή η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου ( 
ακόμα κι αυτή η στέγη Καλατράβα !) ως έργα των ανθρώπων και 
της ιστορίας ;

Παράλληλα , είναι εύκολο να κατανοηθούν από όλους δύο 
σημαντικά πράγματα: το Μεσολόγγι δεν αγωνίζεται σήμερα 
απέναντι σε συγκεκριμένα πρόσωπα και καταστάσεις  για χάρη 
γούστου . Είναι πολύ σοβαροί οι λόγοι . Και από την άλλη, σε 
καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μπει στην ψυχολογία να 
πετροβολά ομοιώματα, υφιστάμενο τη «μοίρα του» ως ακίνδυνη 
εκτόνωση από τα βάσανά του . 

Μπορούμε να υποθέσουμε λοιπόν ότι έχει αρχίσει ήδη σιγά-
σιγά πολλή και σοβαρή  δουλειά για να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος 
, για την  επανόρθωση της ζημιάς που έχει γίνει, για να «ξεγίνουν» 
όλα τα κακώς γινομένα, και για την ανασυγκρότηση και 
αναμόρφωση της πόλης .

Ας συνεχίσουμε να υποθέτουμε ότι ήδη εργάζεται μια «καλά 
οργανωμένη και συντονισμένη ευρύτερη ομάδα» για το 
Μεσολόγγι.



                                                                      ΤΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ132
Απαιτείται προς τούτο συγκεκριμένη φιλοσοφία , ίδια 

γλώσσα , συντονισμός στο ίδιο μήκος κύματος , κοινοί στόχοι . 
Απαιτείται εξαιρετικά επίμονη , συνεχής , πολύχρονη πάλη, για να 
κερδηθούν όλα όσα θα μπορούσαν να είναι ήδη κεκτημένα . Αν 
αυτή η προσπάθεια δεν αρχίσει αμέσως, δυναμικά, με ευρεία 
υποστήριξη ,ώστε να φέρει άμεσα αποτελέσματα, αρχίζοντας 
οπωσδήποτε από την ανάπτυξη του λιμανιού και την προστασία 
της Κλείσοβας (ΧΥΤΑ), αλλά και το ΚΤΕΛ, το Εφετείο, το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, το Πανεπιστήμιο , και τις Αθλητικές 
Υποδομές για τη νεολαία, η κατάσταση θα προσλαμβάνει όλο και 
πιο δραματικά αρνητικά χαρακτηριστικά .

Πολλοί λένε πως  έπρεπε να γίνουν ενέργειες πρωτύτερα , 
νωρίτερα, τότε , πριν …Και ότι πάνε πολλά χρόνια χαμένα για το 
Μεσολόγγι. Είναι αλήθεια . «Ακατανόητο» το γιατί, αλλά …Τώρα 
πάντως είναι η κατάλληλη ώρα .

Όμως τίποτε μεγάλο δεν μπορεί να επιτευχθεί, εάν δεν 
υπάρχει η αυτοπεποίθηση της «ομάδας» για την ορθότητα της 
στρατηγικής και της τακτικής . Τα μεγάλα αποθέματα της ψυχής 
των ανθρώπων του Μεσολογγίου μπορούν να λειτουργήσουν ως 
ενισχυμένη αυτοπεποίθηση κυρίως με τα έργα, με τη σκληρή 
δουλειά, με τη διόρθωση των λαθών και τη δοκιμασία της πράξης, 
που επιβεβαιώνει την ορθότητα της στρατηγικής και τακτικής .

Τέλος , δυο σημαντικά μαθήματα που μας δίνει η ίδια η 
πραγματικότητα δε θα έβλαπταν : Όταν η πολιτική κάποιου ηγέτη 
συσπειρώνει γύρω του το λαό, καμιά «τεχνοκρατική» ανάλυση του 
πολιτικού συσχετισμού δυνάμεων, όσο συντριπτικά αρνητική και 
αν φαίνεται , δεν προδικάζει την ήττα. Και δεύτερο , όταν 
υποχωρείς δεν εξευμενίζεις τους αντιπάλους σου, απλώς χάνεις 
την υποστήριξη του κόσμου και τότε ορμούν να σε 
«κατασπαράξουν» αυτοί που προσπαθείς να εξευμενίσεις. Αγώνας 
λοιπόν για τα προβλήματα ,ενάντια στη «μιζέρια» του φόβου της 
αναμέτρησης .

Ας μην αφεθεί να αμβλυνθεί και πάλι ,αδιέξοδο, το λαϊκό 
αίσθημα, να μην ενταθεί η μοιρολατρική υποτέλεια και να μην  
ξεφτιλιστεί περαιτέρω κάθε έννοια ιερότητας και αξιοπρέπειας .

Άλλωστε, κάπου στο βάθος καραδοκεί και η χαρά των 
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επιτυχιών .
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Για όνομα του Θεού !

 Εκφυλισμός, αμνησία, απρέπεια, περιφρόνηση, ασέβεια που 
επιβάλλουν οι συσχετισμοί και τα συμφέροντα

 Ο Θ.Σώκος έχει βλάψει συστηματικά, μεθοδευμένα και 
αποδεδειγμένα το Μεσολόγγι. Κραυγή, κατακραυγή και 
πολιτική καταδίκη

Η πόλη συνεχίζει να γράφει τη μαρτυρική ιστορία της στο 
όνομα των αναγκών αλλά και του κυρίαρχου πνεύματος της 
εποχής. Το δίδαγμα και η διδασκαλία της θυσίας  για την 
αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ανθρώπου αντιπροσωπεύεται 
διαχρονικά σ’ αυτόν εδώ τον τόπο, του οποίου η πορεία είναι 
αποκαλυπτική για την κυριαρχία των δυνάμεων που καθορίζουν το 
περιεχόμενο και το νόημα της κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής 
μας .

Διαρκείς οι αναφορές για τους συσχετισμούς των δυνάμεων, 
για την προάσπιση των ιερών και οσίων, για την απάντηση στα 
διλήμματα της ζωής, για την υπέρβαση, για την πίστη, για την 
ιστορική πρωτοβουλία, γι’ αυτά που αξίζουν να ζει,να αγωνίζεται 
και να θυσιάζεται ακόμα ο άνθρωπος. Οι φυσικοί νόμοι, 
αμετακίνητοι, υποχωρούν μπροστά στο μεγαλείο του πνεύματος, 
της ψυχής των ανθρώπων. Στις οριακές καταστάσεις, σε συνθήκες 
υποδούλωσης, σε καθεστώς βίας, φόβου, τρόμου  αντί της 
υποταγής η αξιοπρέπεια, αντί της υποχώρησης η μάχη , αντί της 
παράδοσης η έξοδος, αντί της σκλαβιάς η θυσία.

Ποιος μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα μεγέθη, αυτές τις αξίες, 
αυτά τα νοήματα σήμερα; Ποιος μπορεί να τα  υπερασπιστεί 
εκσυγχρονισμένα και επικαιροποιημένα, αλλά και ποιους και γιατί 
ενοχλούν;

Βλέπουμε την ιστορική περιπέτεια της πόλης να εξελίσσεται 
από αγωνία σε μαρτύριο, από δοκιμασία σε βάσανο, από 
απαξίωση σε σταύρωση. Και το μεγαλείο μεταμορφωμένο 
σταθερά σε τραγωδία. Και το όνειρο σε εφιάλτη.

Στη σημερινή ιστορική πόλη βλέπουμε τον εκφυλισμό, την 
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αμνησία, την απρέπεια, την περιφρόνηση, την ασέβεια που έχουν 
επιβάλει οι συσχετισμοί και τα συμφέροντα. Οι πόντιοι πιλάτοι να 
νίπτουν τας χείρας τους, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να 
υποκρίνονται και με φορεμένο ακάνθινο στεφάνι η πόλη να 
ανεβαίνει το γολγοθά του μαρτυρίου, φορτωμένη το σταυρό της.

Πώς μετρούν άραγε ορισμένοι τα πράγματα, την ιστορία, το 
χρόνο, τις αξίες και τους ανθρώπους; Σχεδόν άπαντες οι δημόσιοι 
άρχοντες αποστασιοποιημένοι από ευθύνες, πρωτοβουλίες, 
πράξεις, έργα  που να ενσαρκώνουν το λόγο και το πνεύμα της 
πόλης, το θέλημα της ιστορίας και της ζωής. Περνάει ο καιρός, τα 
χρόνια, και να παίζεται το ίδιο θέατρο, που αντέχει στο χρόνο, σε 
βάρος της πόλης. Κάποιοι ευφάνταστοι σεναριογράφοι 
δοκιμάζοντας όλα τα είδη, όλα τα σενάρια, το γυρίζουν από 
παραμύθι σε φαρσοκωμωδία, από περιπέτεια σε τραγωδία  με 
αβάσταχτη ελαφρότητα και κραυγαλέα έλλειψη υπευθυνότητας. 
Θεωρούν ότι είναι τόσο χαλαρές οι αντιστάσεις, τόσο αμνήμονας, 
τόσο υποχωρητικός ο κόσμος, τόσο υποτονικό το κλίμα. Στο 
ουσιαστικό, θεμελιακό, καθοριστικό αίτημα της πόλης να 
αναδείξει εκπροσώπους της που να την οδηγήσουν στο μέλλον που 
της αξίζει, παίζουν, κοροϊδεύουν, υποτιμούν και επιτίθενται 
αδίστακτα στην πόλη, χωρίς να σταματούν μπροστά σε τίποτα. 
Και καλά η διαφημιζόμενη υποψηφιότητα απόμαχου πολιτικού για 
το αξίωμα του δημάρχου της πόλης. Τι σημαίνει όμως η βαθύτατα 
προσβλητική και ταπεινωτική υποστήριξη και προβολή υποψήφιου 
νομάρχη , εκπροσώπου και συμβόλου απαξιωμένου, εντελώς 
ανυπόληπτου και άκρως βλαπτικού για την πόλη του 
Μεσολογγίου, αλλότριου τοπικιστικού μηχανισμού; Είναι φοβερό! 
Υπάρχουν τόσο αδίστακτοι, που δεν έχουν το θεό τους, 
μηχανισμοί και εκπρόσωποί τους  που «ενδιαφέρονται» για το 
Μεσολόγγι; Αμ, ο και πάλι υποψήφιος νομάρχης να μην βλέπει και 
να μην ακούει τίποτα τόσα χρόνια, ούτε τις εισόδους της πόλης, 
ούτε το δρόμο για το ΤΕΙ , ούτε το κτίριο και την έδρα του ΙΚΑ, 
ούτε το κτίριο και την έδρα του ΚΤΕΛ και πάει λέγοντας. Καλή 
είναι η αίθουσα εκδηλώσεων μέσα στη Νομαρχία, αλλά να μην 
ξεχνιόμαστε. Αγγίζει τα όρια της προκλητικής αδιαφορίας στην 
καλύτερη περίπτωση ή της εγκληματικής αμέλειας, αν προτιμούν, 
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η στάση αρχών και προσώπων που έχουν προδώσει, ατιμάσει και 
απιστήσει έναντι της Ιερής Πόλης.

 Μαζί με τα προαναφερόμενα έργα  αναμένουν καρτερικά, 
αλλά αποφασιστικά και ανυποχώρητα τη σειρά τους για δικαίωση 
τα θέματα της επιστροφής στο Μεσολόγγι της έδρας των ΕΛΤΑ, 
της ΔΕΗ, όλων των υπόλοιπων δημόσιων υπηρεσιών, της έδρας 
του Εφετείου, δημιουργίας Πανεπιστημιακών Σχολών στο 
Μεσολόγγι και να πάψουν να μιλούν για το ανεκδοτικό “ 
πανεπιστήμιο Αγρινίου”, να γελοιοποιούν και να εξευτελίζουν την 
Ανώτατη Εκπαίδευση στο Νομό, της επιστροφής όλων των 
κλεμμένων αρχαίων και δημιουργίας Αρχαιολογικού Μουσείου, 
της επιστροφής της έδρας του ΔΗΠΕΘΕ στο Μεσολόγγι και του 
Μουσικού Σχολείου. Παράλληλα, να μην ξεχνούν τη ντροπή που 
θα τους συνοδεύει εσαεί για την κατάσταση του Χρυσογελέικου, 
του παλαιού Νοσοκομείου και της οικίας του ποιητή Μαλακάση. 

Υπάρχει, λέει, δυσκολία εξεύρεσης υποψηφίων από το 
Μεσολόγγι για το Μεσολόγγι και το Νομό. Και θα’ρθουν να 
κάνουν πολιτική για το Μεσολόγγι και για το Νομό ποιοι; 
Ιδιαίτερα για την περίπτωση ανθρώπων που έχουν βλάψει 
συστηματικά, μεθοδευμένα και αποδεδειγμένα το Μεσολόγγι, 
όπως ο Θ. Σώκος, πρέπει να υπάρξει κραυγή, κατακραυγή και 
τουλάχιστον πολιτική καταδίκη στις συνειδήσεις και στη 
συμπεριφορά του κόσμου . Δεν βάζουμε το λύκο να φυλάει τα 
πρόβατα! Για όνομα του Θεού! Τέτοια ξεφτίλα το Μεσολόγγι δεν 
πρέπει να τη δεχτεί. Έλεος! 
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Ε, Όχι και… “Πανεπιστήμιο Αγρινίου”!

Άλλη μια πλάγια αφήγηση του κακόγουστου αστείου περί 
πανεπιστημίου Αγρινίου  είχαμε αυτή τη φορά από τους βουλευτές 
ΠΑΣΟΚ του νομού , με την ευκαιρία της κοινής ανακοίνωσής 
τους , που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, αναφορικά με 
παραχώρηση έκτασης  του αεροδρομίου Αγρινίου σε ιδιώτη.

Τα  πράγματα όμως δεν είναι καθόλου αστεία στην ουσία 
τους , αφού φαίνεται πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα 
κλιμάκωση που επιχειρεί η γείτων  αυτή τη φορά όμως 
«παγιδεύοντας» έντεχνα και εκθέτοντας ανεπανόρθωτα  την 
αξιοπιστία , την εντιμότητα και το κύρος των  βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ . Ήδη και στο θέμα του πανεπιστημίου ,όπως και του 
εφετείου, οι βουλευτές κινούνται  στο  φάσμα της πολιτικής 
απιστίας και της προδοσίας, και μόνο μια ξεκάθαρη τοποθέτησή 
τους επί των δύο θεμάτων,  με ρητά εκφρασμένη θέση σεβασμού 
τους  και υπεράσπισης  της πρωτεύουσας και Ιερής Πόλης , θα  
απάλυνε το όνειδος γι’αυτούς. Λες και αποτελεί αξίωμα μη 
αποδεχόμενο αμφισβήτησης ο ισχυρισμός της ομάδας πίεσης των 
Αγρινιωτών ότι δήθεν πρέπει να δημιουργηθεί πανεπιστήμιο εκεί, 
επειδή υποτίθεται πως μέσω της δημιουργίας του πανεπισυημίου 
στο Αγρίνιο θα υπάρξει συμβολή στην οικονομική, πνευματική, 
και πολιτισμική αναπτυξη της πόλης και … ολόκληρης της 
Αιτωλοακαρνανίας .

Κατ’αρχήν συνιστά εκδήλωση ακραίου τοπικιστικού  
καιροσκοπισμού  και «πολιτικού  επαρχιωτισμού»   η διαμόρφωση 
της θέσης των βουλευτών για ένα κορυφαίο ζήτημα όσον  αφορά 
το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης και της Αιτωλοακαρνανίας, 
με αποκλειστικό κριτήριο μόνο τις υποτιθέμενες επιπτώσεις του 
στην αγορά του Αγρινίου, αδιαφορώντας εντελώς για τις συνέπειες 
της δημιουργίας πανεπιστημίου στο Αγρίνιο στο όλο εγχείρημα 
της αναβάθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας και της  
οικονομικής, πνευματικής  και  πολιτιστικής  ανάπτυξης  της 
Αιτωλοακαρνανίας . 
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Ολόκληρη  η ακαδημαϊκή  κοινότητα  και  οι  πνευματικοί  

άνθρωποι  θα  αναστατώνονταν   μπροστά  σε  μια  τέτοια   
προοπτική . Υπάρχουν  πυρήνες  κατηγορηματικής   αντίθεσης  σε 
πανεπιστήμιο  Αγρινίου  και η σύγκρουση  των  αντιτιθεμένων  
γύρω από  το  ίδιο  θέμα  μπορεί  να  είναι   σφοδρότατη ,με τους  
αντικειμενικά  και αμερόληπτα  σκεπτόμενους  να απορρίπτουν  το 
ενδεχόμενο « πανεπιστημίου Αγρινίου ». Σε όλη  την  επικράτεια , 
εάν ετίθετο  σωστά  το θέμα και  ερώτημα  στην  κοινή  γνώμη, 
σαφώς θα  υπερτερούσαν  οι απορριπτικές  τάσεις. Είναι δυνατόν, 
εν μέσω όλων αυτών , η μόνη άμεσα ενδιαφερόμενη στην οποία 
δεν διεξάγεται σχετική συζήτηση να είναι η Δημοτική Αρχή 
Μεσολογγίου; Ακόμα χειρότερα , εξαιρετικά επιδερμικός είναι ο 
τρόπος που προσεγγίζεται  το θέμα και από τη σκοπιά της στενής 
υπεράσπισης    των συμφερόντων της Ιερής Πόλης στους τομείς 
του θεσμικού της ρόλου και των πραγματικών πνευματικών κσι 
πολιτισμικών δυνατοτήτων της. 

Η προσδοκία ότι η δημιουργία  πανεπιστημίου στο Αγρίνιο 
θα «εξευμενίσει» σε τέτοιο βαθμό την πνευματική και ηθική 
συμπεριφορά – κουλτούρα της Αγρινιώτικης ηγεσίας, ώστε 
σταδιακά να εγκαταλείψει τις… «επεκτατικές» της βλέψεις, την 
αντιδημοκρατική συμπεριφορά και τον επαρχιώτικο 
μεγαλοϊδεατισμό της  στο νομό και να παραιτηθεί οικειοθελώς από 
την πολιορκία του Μεσολογγίου , συναινώντας στην απόδοση 
στην Ιερή  Πόλη κατ’αρχήν αυτών που δικαιούται και στη 
συνέχεια σε αμοιβαία αποδεκτές λύσεις όπου υπάρχει πρόβλημα, 
αποτελεί πολύ περισσότερο ευχή  ή  αιθεροβάμονα αυταπάτη παρά 
προϊόν σενεκτικής  ψυχοκοινωνικής , πολιτισμικής  και πολιτικής  
ανάλυσης . 

Θα  αποτελούσε  κουραστική  επανάληψη  σήμερα  η δική 
μας  επιχειρηματολογία  πρώτα   απ’ όλα  στο  ότι  το  Αγρίνιο  
ζητάει  ανοήτως  αυτά  που  δικαιούται  ασυζητητί  και  
αδιαπραγμάτευτα  η Πρωτεύουσα  του Νομού  και  Ιερή  Πόλη  
του  Έθνους ( Εφετείο ,  έδρα  Πανεπιστημίου  κ. α . ).  Λίγο  
έλλειψε , όμως , η σχετική  επιχειρηματολογία  που προβλήθηκε  
πλαγίως  από  την  αναφορά  των βουλευτών  του  ΠΑΣΟΚ  να  
προπαγανδιστεί  και ως  συμβολική  της … εξάλειψης των  
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αντίστοιχων  προβλημάτων .  Δεν έχουν περάσει  ούτε  δώδεκα  
μήνες  από  την  απίστευτη  επίδειξη   μικροψυχίας  και  
θρασύτητας  με την Ολυμπιακή  Φλόγα  και το Εφετείο  και  την  
απόδειξη  των  πραγματικών  προθέσεων  της  Αγρινιώτικης  
ηγεσίας  απέναντι  στο Μεσολόγγι . Δεν  είναι  σε θέση , δυστυχώς 
,  να  κατανοήσουν  ότι  το Μεσολόγγι  πλέον  δεν  θα  υποστεί   
την  ταπείνωση  που του  ετοιμάζουν – προσφέρουν , και  ότι  η  
τερατουργηματική  ενδεχόμενη  δημιουργία  πανεπιστημίου  στο  
Αγρίνιο  θα  πολλαπλασιάσει  αντί   να  μειώσει  τα  προβλήματα  
Στα  ήδη  υπάρχοντα  θα προστεθούν  άλλα  που  θα  απορρέουν  
από  τη  βαναυσότητα , τη βιαιότητα, το ανίερο  και την 
ασυμβατότητα  της  σχετικής  εμφύτευσης . 

Αν  συνυπολογίσει  κανείς  ότι  το ενιαίο  του  νομού  είναι   
προφανές   ότι  αποτελεί  μάλλον  ουτοπία  , αντίστοιχη  είναι  η 
προσδοκία  πως  η δημιουργία  πανεπιστημίου  μ’ αυτόν  τον  
τρόπο  θα   αποδειχθεί  ικανή  να … λύσει  τις  σοβαρές  διαφορές 
. 

Και  όλα  αυτά  μέσα   σε  ένα  κλίμα  που  διαμορφώνεται   
από  ποικίλα  κρισιακά  φαινόμενα  που συνιστουν  ιδεολογική , 
πολιτισμική, ηθική  και  πολιτική  κρίση  της  ίδιας  της  ελληνικής  
κοινωνίας  συνολικά .  Σ’ αυτές   τις συνθήκες  το Μεσολόγγι  
είναι  ικανό  ιδεολογικοπολιτικά , πνευματικά  και  πολιτισμικά , 
και  πάλι ,  να προσφέρει  όραμα, « μεγάλη  ιδέα  »  και  να  
υπερβεί  τα  γενικότερα  και ειδικότερα  κρισιακά  φαινόμενα, να  
μεταβάλει  το  συσχετισμό  δυνάμεων  αποσπώντας  τον  
πληθυσμό  από τα  οράματα  που του   προσφέρουν  οι 
επαγγελματίες  της  πολιτικής  υποκρισίας  ,  της  παραπλάνησης  
και  της  ψευδολογίας  , που  δεν  διστάζουν  να  ξεπουλήσουν  τα  
ιερά  και  τα  όσια . Ας  γνωρίζουν  άπαντες  ότι  το Μεσολόγγι  
μπορεί  να  επηρεάσει  από  κάθε άποψη  πολύ  ευρύτερο  
πληθυσμό  εναντίον  των  κάθε  λογής  τερατουργημάτων  της  
έκδηλης  σήψης . Καθώς  όμως  η πλήρως  διεφθαρμένη  και  
ανυπόληπτη  πολιτική  δεν  είναι  σε  θέση  να  αντιπαλαίψει   αυτή  
την  κατάσταση   από  τη  δική της  έστω  σκοπιά  αξιοπρέπειας,  ο  
κίνδυνος  για  το  Μεσολόγγι  είναι  μεγάλος  και  διπλός . Πρώτον 
, βλέποντας  η  κυβέρνηση  της  ΝΔ  και  τις  « θέσεις »  του  
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ΠΑΣΟΚ  επι  του θέματος ,  να  χρησιμοποιήσει  όλο  αυτό  το  
εντέχνως  διαμορφωμένο  κλίμα  για  να  πετύχει  την  « εύκολη »   
εδραίωση  των  στηριγμάτων  της  εξουσίας της  στην  περιοχή , 
προβάλλοντας  ως δήθεν  αιτία  ενδεχόμενης  αποτρόπαιας  
στάσης – απόφασής της  για  πανεπιστήμιο  Αγρινίου, ότι  δεν  
μπορεί να  κάνει  αλλιώς. Δεύτερο, και  χειρότερο, να  πετύχουν  η 
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ  να  κάνουν  τον  πληθυσμό, ελλείψει  
αντιστάσεων,  να  αποδεχθεί  ως φυσιολογική  εξέλιξη  τη  
δημιουργία  πανεπιστημίου Αγρινίου, τελευταίο  καταληκτικό 
φαινόμενο  σήψης  και  παρακμής  του  κοινωνικού  και  πολιτικού   
συστήματος  της  εποχής μας. Να  ενσωματώσει δηλαδή   
ιδεολογικοπολιτικά  τον πληθυσμό, ώστε  να αποδεχτεί  ακόμα  
και  αυτή  την  ακραία  εκδήλωση  πολιτικού  αμοραλισμού  του 
συστήματος, χωρίς  να  προβάλει αποτελεσματική   αντίσταση,  
θεωρώντας τη  αυτονόητη . 

Όσο  και  αν  ακούγεται  παράδοξο,  αυτή  η κρίση  
απαξίωσης  του  συστήματος  μπορεί  τελικά  να  οδηγήσει  σε  
παραπέρα  περιθωριοποίηση  του  Μεσολογγίου  και των  ιδανικών 
του , αν αυτό  δεν  κατορθώσει  να  παρέμβει . 

Εν πάση  περιπτώσει  , το λιγότερο  που  μπορεί  να  πει  
κανείς  είναι  ότι  απαιτείται  ευρύτατη και  σοβαρότατη  συζήτηση  
και για τις  δυο  πτυχές  του  θέματος,  της  συζητούμενης  
δημιουργίας   Πανεπιστημίου  στο  νομό, τόσο  δηλαδή  για τις  
επιπτώσεις  στην  πνευματική  και  πολιτισμική  ολοκλήρωση  και  
ενοποίησή του, όσο  και για  τις  επιπτώσεις της  στα  προβλήματα  
και  στις   μεταξύ  των  δυο  πόλεων  σχέσεις. Ας  μην ξεχνάμε, 
ταυτόχρονα, το  παρόμοιας  σημασίας  σημαντικό  ζήτημα  του 
Εφετείου . 
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Έγκαιρα  προειδοποιητικά  σήματα  κινδύνου

Έχει  έρθει  ο καιρός  η ηγεσία  του Μεσολογγίου  να υψώσει  
το ανάστημά της   απέναντι  στις  καταμετρήσεις  της  
κυβέρνησης, σύμφωνα  με τις οποίες  πρόκειται  να  αποφασίσει  
για το Πανεπιστήμιο   και το Εφετείο .  Δεν  νοείται  καμία  
ολιγωρία ή απουσία  από  δω  και  πέρα. Δεν  είναι  η κατάλληλη  
στιγμή   να αρχίσουμε  να   «ζυγίζουμε»   τώρα  κατά  πόσο  ο 
δήμαρχος  του  Μεσολογγίου  και οι δημοτικοί   αρχηγοί  είναι   
«λιποβαρείς»    ή όχι , γιατί  τώρα   καλούνται  όλοι  να  παίξουν  
το  δύσκολο  ρόλο  υπεράσπισης  της πόλης. Το  Μεσολόγγι  έχει  
ανάγκη  σ’ αυτή  εδώ  τη  φάση  τους  ηγέτες του  να  τολμήσουν  
να  αγωνιστούν ,να αντισταθούν , να μην  υποχωρήσουν στις 
πιέσεις  και να μη  δώσουν  τίποτα  άλλο πλέον. Στο  παρελθόν , 
άλλοι  έδωσαν  τα  πάντα  δυστυχώς , χωρίς να πάρουν   τίποτα  
ουσιαστικό  σε  κορυφαία, αν  όχι  υπαρξιακά  θέματα της  
πρωτεύουσας. 

Το  Μεσολόγγι  όχι  μόνο  δεν έχει  πάρει  τα απολύτως  
αναγκαία  από τις κυβερνήσεις  επί  δεκαετίες , αλλά ούτε καν  
ικανοποιείται  στα  λόγια  το ανέξοδο, ουσιαστικό  όμως  αίτημά  
του  για   σεβασμό  από  την  πολιτεία. 

Κυριολεκτικά  ρεζίλι  έχει  γίνει  μέχρι  τώρα  στα  μάτια  
των   Μεσολογγιτών  η κυβέρνηση  της Ν.Δ.  με όσα  έχει ήδη 
προλάβει  να  διαπράξει  κατά  της Ιερής  Πόλης. Αν το Μεσολόγγι  
είχε  πιο  αποφασιστικό  και  σκληρό  δήμαρχο, τώρα θα την  είχε  
εξευτελίσει  τουλάχιστον   ηθικά  τη Ν.Δ. με  αυτά  που έχει  δείξει  
για το Μεσολόγγι (π.χ. Νεστοράτος, Αχελώος) Μην  
σχηματίσουμε  όμως  και την  εντύπωση  ότι  οι  δημοτικοί  
αντίπαλοι  του  δημάρχου  είναι   και πολύ  σκληρότεροι. Όμως  
ανεξάρτητα από αυτό , όλοι καλούνται τώρα να μην κάνουν 
υποχωρήσεις , να μην δεχτούν άλλες ήττες για το Μεσολόγγι. 
Θέλουμε να πιστεύουμε πως οι δημοτικοί αρχηγοί μας θα έχουν 
ήσυχη τη συνείδησή τους  , ότι θα έχουν κάνει ό,τι θα είναι 
καλύτερο για το Μεσολόγγι και τον Μεσολογγίτικο λαό. 
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Ελπίζουμε να νοιώσουν τη χαρά της επιτυχίας και όχι να μην
ξέρουν πού να κρυφτούν στο Μεσολόγγι ατιμασμένοι, στην 
απευκταία  περίπτωση  που  αποδεχθούν   τη θεσμική  υποβάθμιση  
της  πρωτεύουσας  στα  θέματα  του Πανεπιστημίου  και  του 
Εφετείου. 

Δεν  μιλάμε  απλώς  για  επίδειξη  δύναμης   ή  λόγια , αλλά  
για  ουσιαστική  προβολή  αντίστασης  για να  μην  ανοιχτεί  ο 
δρόμος, για  να  πάψουν  να γυροφέρνουν  τα γνωστά   «κοράκια»   
της γειτονιάς  που  καραδοκούν  να οσφρησθούν   θάνατο  από  το 
σώμα  του Μεσολογγίου, εάν  χάσει  στο  πανεπιστήμιο  και  στο  
εφετείο. 

Προτιμούμε  να βρεθούμε  στη  θέση  να  εκφράσουμε  
συγχαρητήρια  κατ’ αρχήν στο δήμαρχο   αλλά και  σε όλους  τους 
αρχηγούς  για  τη διορατικότητά  τους   και την  
αποτελεσματικότητά  τους , και  όχι  στη  θέση  να  βιώσουμε  τη  
δυστυχία  μας  ο Γ. Πρεβεζάνος  και  οι άλλοι  αρχηγοί  να  
αποδειχθούν  μη ικανοί   να  διαχειριστούν  αποτελεσματικά  τη 
βούληση  του  Μεσολογγίτικου λαού  και τις τύχες  της Ιερής 
Πόλης. Ας  έχουν  υπόψη  τους  οι αρχηγοί  ότι  ενός  κακού  μύρια  
έπονται . 

Τώρα  έχει  θέση  και  λόγο  η  αγωνιώδης  και εργώδης  
προσπάθεια  της  δημοτικής  αρχής  Πρεβεζάνου  να  προβλέψει, 
να  προλάβει  να  μην  υποστεί  ήττες  το Μεσολόγγι,  και όχι το 
κλάμα και  ο θρήνος   εκ των  υστέρων  για τη  χαμένη  
Ιερουσαλήμ. 

Αδιανόητο γεγονός   είναι  ότι  ο δήμαρχος Μεσολογγίου  
ειδικά  στο  θέμα  του πανεπιστημίου , δεν παλεύει  απολύτως  
τίποτα  στην Αθήνα –δεν έχει ζητήσει  απολύτως  τίποτα  μέχρι  
σήμερα.  Αν  δε ζητήσεις  πώς  θα  πάρεις ; Ζητώντας  το μηδέν, 
ουδείς θα έχει  αντίρρηση  να  σου το δώσει. Και όχι  μόνο αυτό. Η  
Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών  αποφάσισε  πριν από 
χρόνια  να ιδρύσει  δύο  (2) σχολές   στο Μεσολόγγι  για 
αυτονόητους  πνευματικούς, πολιτισμικούς, ιστορικούς και 
ηθικούς λόγους. Είναι απίστευτο  ότι  η παρούσα δημοτική  αρχή , 
όπως  και η προηγούμενη , δεν ενήργησαν  τα δέοντα  για την  
υλοποίηση  αυτής  της  απόφασης ! Τι περιμένει  λοιπόν  ο Γ. 
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Πρεβεζάνος ;

Πρέπει  να  λαμβάνεται  σοβαρά  υπόψη  η αντίδραση  του 
λαού  στο Μεσολόγγι, και όχι μόνο, θα γίνει  χαμός  αν βρεθούμε  
μπροστά  σε  κραυγαλέες υποχωρήσεις  στο Πανεπιστήμιο  και στο 
Εφετείο ,ως αποτέλεσμα   «ανικανότητας»   ή   «ενδοτισμού»   του 
Γ.Πρεβεζάνου  και των  άλλων  αρχηγών. 

Αναρωτιέται  κανείς  μήπως  η μέχρι τώρα  στάση  των  
ηγετών  του Μεσολογγίου  σημαίνει  ότι  έχουμε  να  κάνουμε  με 
κορυφαίες ,  «άδηλες»  επιλογές τους , πράγμα που θα μπορούσε  
να προδιαγράψει  σε  ικανό  βαθμό  και τις  μελλοντικές   εξελίξεις 
στα θέματα  του Πανεπιστημίου  και του Εφετείου , όσο 
τουλάχιστον  εξαρτάται  από  αυτούς. Αν  μετρήσουμε  , 
ομολογουμένως , τις αντιστάσεις  στη  γραμμή  της εγκατάλειψης, 
των μειωμένων  προσδοκιών  και της ηττοπάθειας    στα  μεγάλα  
θέματα  του Μεσολογγίου, είναι όντως  πολύ  ασθενικές  σε 
αρχηγικό  επίπεδο. Μόνο μέσω  του τοπικού  τύπου  γίνεται  
φανερή  η δυσφορία  των  πολιτών  για τη γραμμή  που ακολουθεί  
η δημοτική αρχή.  Και αυτό  ως ένα βαθμό. Όσο για  τους  
αρχηγούς  της αντιπολίτευσης, μείζονος και ελάσσονος , αυτοί  
περιορίζουν  την κριτική τους  σε δευτερεύοντα  και  εν πολλοίς  
επουσιώδη  θέματα, και τελευταία μόνο προσπαθούν να 
αρθρώσουν κάποιο λόγο . 

Τα  αναφέρουμε  όλα  αυτά  όχι  για να  αποδείξουμε  ότι  η 
δημοτική μας  αρχή  και  οι δημοτικοί μας  αρχηγοί  είναι  
λιγότερο  ή  περισσότερο  ικανοί. Όπως  προείπαμε   δεν  είναι  
ώρα  τώρα  για  τέτοια . Τα  αναφέρουμε , επειδή   αυτός  ο τρόπος  
τους  με τον  οποίο  φαίνεται να στέκονται  απέναντι  στα γεγονότα  
και να  (μην)   τα  επηρεάζουν, δεν προοιωνίζεται  και τα καλύτερα  
σχετικά  με όσα  πρόκειται να  γίνουν  στη νέα  φάση  που έχει  
ήδη  αρχίσει για το  Μεσολόγγι , και με ένα  από  τα σενάρια    
«νοσηρών  εγκεφάλων»  , το σύντομο  τέλος  του Μεσολογγίου  
ως  πρωτεύουσας (οποία ύβρις ! ) . Εάν  το Μεσολόγγι  υποστεί 
ανέλπιστα  ήττα  στα θέματα  του Πανεπιστημίου και  του 
Εφετείου, λόγω  αδυναμίας  των  ηγετών του , ο συσχετισμός  
δυνάμεων  θα  είναι  πολύ   πιο   καταθλιπτικός  εναντίον   και   
όσων   θελήσουν  να  συνεχίσουν  να αντιστέκονται   καθ’ 
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οιονδήποτε  τρόπο. Αλλά , ανεξαρτήτως των γεγονότων και των 
διαθέσεων , ο αγώνας για το παρόν και το μέλλον του 
Μεσολογγίου δεν μπορεί παρά να είναι ένας συναρπαστικός , 
διαρκής και ωραίος αγώνας, με βαθύτερο νόημα την προάσπιση 
του ίδιου του πολιτισμού και της ελευθερίας.   Καλή χρονιά !
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Ένστικτο επιβίωσης

 Συμβολή του Μεσολογγίου στην αποκέντρωση

Ωραία! Ας συνεχίσουμε λοιπόν να  χαιρόμαστε και να 
πανηγυρίζουμε λίγο ακόμα για την Αθήνα , την πρωτεύουσα της 
χώρας, που τα κατάφερε να οργανώσει με επιτυχία τους 
ολυμπιακούς αγώνες. Καλοδεχούμενα, έστω και εκ των υστέρων, 
τα συγγνώμη και ευχαριστούμε των ξένων. Ας θεωρήσουμε ότι 
πραγματώθηκε αισίως η νέα, μεγάλη Εθνική Ιδέα .

Πιστέψαμε καλοπροαίρετα όλοι ότι πράγματι η Αθήνα 
άλλαξε όψη αυτές τις ημέρες , έγινε ομορφότερη . Είδαμε μια 
«άλλη Αθήνα». Τώρα όμως που τελειώνουν και οι 
παραολυμπιακοί αγώνες και επιστρέφουμε στην « καθημερινότητα 
», τη θέση της συγκίνησης και της συναισθηματικής έξαρσης 
παίρνει αναπόφευκτα η κριτική σκέψη .  Έτσι , δεν μπορούμε να 
αποφύγουμε το απλό , όσο και σημαντικό ερώτημα : Σε τι ακριβώς 
«νίκησε» η Αθήνα ;

Στην πραγματικότητα αποτελεί για όλους μας «κρυφό» πόνο 
το θέμα της Αθήνας. Η μεγάλη ιστορία της πόλης, η βαρύτητά της, 
η σύνδεση και ταύτισή της με την όλη πορεία του έθνους στο 
πέρασμα των αιώνων, το έστω αναβαθμισμένο σημερινό γόητρο 
και κύρος της, δεν μπορούν ,δυστυχώς, να αντισταθμίσουν το 
μεγάλο πρόβλημα της Αθήνας και της Ελλάδας. Την αναρχική 
ανάπτυξή της κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τη συγκέντρωση εκεί 
του μισού πληθυσμού της χώρας που βιώνει ουσιαστικά , πρώτα 
από όλα , την έλλειψη ζωτικού χώρου , την τερατοποίησή της από 
κάθε άποψη . Και το κακό δεν λέει να σταματήσει με τη 
συνεχιζόμενη συσσώρευση πληθυσμού από την περιφέρεια ,και 
την καταβρόχθιση του πληθυσμού της υπαίθρου. Χώρια τα μεγάλα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, οι εκρηκτικές κοινωνικές 
ανισότητες, η πολύμορφη εγκληματικότητα… Διαπιστωμένο από 
χρόνια το πρόβλημα της στρεβλής ανάπτυξης της Αθήνας , σε 
βάρος της ίδιας , της περιφέρειας και της υπαίθρου, δηλαδή σε 
βάρος όλης της χώρας .
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Πέρασε σχεδόν «απαρατήρητο» από τους τοπικούς και 

περιφερειακούς φορείς το δημοσιοποιηθέν γεγονός ότι η 
περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι από τις φτωχότερες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης . Οικονομολόγοι , αναλυτές , η πρώην και η 
σημερινή κυβέρνηση ομολογούν πως τα χρήματα για την 
περιφέρεια πήγαν στα ολυμπιακά έργα. ΄Αρα η περιοχή μας έχει 
ζημιωθεί κατά προτεραιότητα σ’ αυτή την περίπτωση. Γνωστό σε 
όλους είναι επίσης ότι οι ολυμπιακοί ,ταυτίζονται στην 
πραγματικότητα, με οικονομική καταστροφή , παρόλο που αυτό το 
σημαντικό δεδομένο έντεχνα επικαλύπτεται και αποσιωπάται. 

Επιπρόσθετα στη γενικότερη οικονομική ζημιά που υπέστη η 
χώρα , και μέχρι να « κεφαλαιοποιηθεί », όπως λένε , η επιτυχία 
των ολυμπιακών, η περιοχή μας συνεχίζει να βλάπτεται διαρκώς 
με την εκτροπή του Ευήνου και τη σχεδιαζόμενη εκτροπή του 
Αχελώου, την έλλειψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, την 
εγκατάλειψη που συνιστούν οι μέχρι τώρα ασκούμενες πολιτικές . 
Συνεχίζεται η αιμορραγία της υπαίθρου, η ερήμωση των χωριών, η 
υποβάθμιση , η ανεργία, η διαρκώς αναμενόμενη και ουδέποτε 
ερχόμενη ανάπτυξη .

Το Μεσολόγγι, ψυχή της Ελλάδας μαζί με την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, διαισθάνεται το σοβαρό κίνδυνο που διέρχεται 
σήμερα η χώρα, που αγγίζει τα όρια του αφανισμού. Δεν πρόκειται 
για υπερβολή, ούτε για καταστροφολογία . Μόνο και μόνο το 
γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός, εκατομμύρια άνθρωποι ζουν 
εγκλωβισμένοι, με έλλειψη ζωτικού χώρου, και όλη τη συναφή 
παθολογία που συνιστούν οι όροι και οι συνθήκες επιβίωσής τους , 
χαμένοι, κατά κάποιο τρόπο, στη μαύρη τρύπα της Αθήνας , 
δείχνει το μέγεθος του κινδύνου . 

Αντί λοιπόν να κλαίμε και να οδυρόμαστε εκ των υστέρων, 
μπορούμε να ενεργήσουμε έστω και τώρα. Το Μεσολόγγι μπορεί 
και θέλει να υποδεχτεί αρκετές χιλιάδες αθηναίων, «ανοίγοντας» 
με αυτόν τον τρόπο, το ζωτικό θέμα της επείγουσας αναστροφής 
της κατάστασης, της λύσης του βασικότερου από όλα τα 
προβλήματα της χώρας. Δεν αντέχει άλλο η Ελλάδα να έχει το 
μισό πληθυσμό της στην Αθήνα και άδεια την περιφέρεια και την 
ύπαιθρο. Αυτή η παγκόσμια πρωτοτυπία είναι και θλιβερή και, 
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δυνάμει, αφανιστική . Πολλοί έχουν μιλήσει για αποκέντρωση και 
περιφερειακή ανάπτυξη . Δεν έχει γίνει , δυστυχώς , τίποτα 
ουσιαστικό . Και συνεχίζεται και σήμερα το αδιανόητο: Νέοι να 
φεύγουν από μια  πλούσια περιοχή, όπως παραδείγματος χάρη η 
δική μας, και να πηγαίνουν φύλακες στην Αθήνα! Και οι 
ενσωματωμένοι οικονομολόγοι και οι πολιτικοί της συμφοράς να 
μην μπορούν να δουν και να αξιοποιήσουν ούτε καν τις 
δυνατότητες της Ιερής Πόλης του έθνους . Εδώ που έχουμε 
φτάσει, και τα πράγματα έχουν αγγίξει το όριο της επιβίωσης για 
όλους τους Έλληνες, το Μεσολόγγι οφείλει να πράξει το χρέος 
του. Ας αρχίσει από εδώ η αντιστροφή. Ο ενιαίος χώρος ανάμεσα 
στα δύο ποτάμια, με έμφαση στα χωριά κατ’ αρχήν, μπορεί να 
αποτελέσει πρότυπο, με έργα ανάπτυξης στη γεωργία, στην 
κτηνοτροφία, στην αλιεία, στις βιοτεχνίες, και στην παιδεία, στην 
υγεία, στην πρόνοια, και στον πολιτισμό. Ώστε να γίνει αυτή η 
σταδιακή (επαν)εγκατάσταση στην περιοχή αρκετών χιλιάδων 
ανθρώπων που τώρα ζουν στην Αθήνα και να συγκρατηθούν εδώ 
και άλλοι . Η Ιερή Πόλη βιώνει το δράμα που της αναλογεί και 
ταυτόχρονα πονάει με τη συνολική κατάσταση της χώρας . Δεν 
μπορούμε να συνεχίζουμε έτσι . Τα ψέματα έχουν τελειώσει .  

Σαφώς πρωτογενής ,ανεπεξέργαστη και καθόλου πρωτότυπη 
η προβαλλόμενη ιδέα, μακάρι να υστερεί δραματικά ως προς τις 
δρομολογημένες ή έστω σχεδιαζόμενες από τους αρμοδίους 
σχετικές εξελίξεις . Όταν όμως οι δείκτες «βαράνε κόκκινο», τον 
πρώτο λόγο έχουν τα ένστικτα . Και σε τούτη εδώ την πόλη, με 
την ευαισθησία της, η συνοδευτική βοή  του επερχόμενου 
κινδύνου καταγράφεται διαρκώς αυξανόμενη. Μας νοιάζει πώς 
ζουν οι μισοί έλληνες στην Αθήνα. Ο τόπος εδώ προσφέρει φως, 
γη, νερό, αέρα , πολιτισμό. Αν θεωρήσουμε πως παραμένουμε 
ακόμα ζωντανοί, ως λαός και ως χώρα, ας ακούσουμε, έστω και 
τώρα, τη βαθύτερη επιθυμία μας και ας εμπιστευτούμε το βασικό 
μας ένστικτο .
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Θεμελίωση μιας  έλλογης  ελπίδας

 Διαφορετικός πολιτισμός του Μεσολογγίου 

Αντιπαρερχόμενοι την υψηλή κουλτούρα της τηλεόρασης, η 
οποία ασφαλώς αντανακλά και αναπαράγει υπαρκτές καταστάσεις, 
σχέσεις και πολιτισμικές μορφές, ας αναζητήσουμε ένα καταφύγιο, 
μια πηγή ανάτασης στον πολιτισμό  και  στην τοπική έστω 
ιδιομορφία του. Το πολιτισμικό γίγνεσθαι της περιοχής μας, σε 
γενετική αλληλεπίδραση με το κοινωνικό, δεν μένει ανέπαφο από 
τις γενικότερες τάσεις κρίσης και αποσάθρωσης, μπορούμε όμως 
να διακρίνουμε στη συνύπαρξη των αντιφατικών αυτών 
διαδικασιών , μια  δεσπόζουσα ανοδική διαδικασία. Ο ρόλος του 
κυρίαρχου συστήματος για την κουλτούρα είναι βέβαια  
καταστροφικός . Εν τούτοις, η τάση της  έκπτωσης, της 
μαζικοποίησης  και του εκχυδαϊσμού γεννάει αντιδράσεις: 
Αντιδράσεις φυγής, νοσταλγία για παλιές μορφές πολιτισμού, 
αλλά και αντιδράσεις και κινήματα και διάφορες ουτοπίες. 
Ουτοπία σημαίνει σχεδιασμό μιας ανύπαρκτης πολιτείας. Ουτοπίες 
νοσταλγικές που αναπολούν κάποιο χαμένο παράδεισο, ουτοπίες 
αντιδραστικές, αλλά και ουτοπίες που σχεδιάζουν μια πολιτεία που 
δεν υπάρχει, αλλά  που θα μπορούσε να είναι ο ανθρώπινος τόπος 
της αύριον .  

Μπροστά στην κυρίαρχη βαρβαρότητα,οι ρομαντικοί 
ανέκαθεν οραματίζονταν  μια άλλη κοινωνία, υπέρβαση και λύση 
των  αντινομιών του εκάστοτε  συστήματος. Το εγχείρημα των 
ρομαντικών έγκειται στο να υφαίνουν σχέσεις ανάμεσα στο 
απώτερο παρελθόν και το εγγύς  μέλλον, ανάμεσα στην αρχαϊκή  
αρμονία, στη χαμένη παλιά εμπειρία και την απελευθερωμένη 
μελλοντική εμπειρία.

Η διέξοδος, σε αντιπαράθεση με τη  βαρβαρότητα  της  
εποχής,  δεν  μπορεί , εντούτοις,  να  είναι  κάποια  ανέφικτη  
επιστροφή  στο  παρελθόν, αλλά  η ρήξη  με  ό,τι φθαρμένο  και  
σαθρό , και  μια νέα  πολιτισμική  άνθηση . 

Ανάμεσα  στις  τόσες  ουτοπίες  που  δημιουργεί  η εποχή 
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μας , η  δική μας  πολιτισμική  ουτοπία  φαίνεται  πως είναι ήδη 
εδώ.  Χωρίς   να  παραβλέπουμε  το  υλικό  υπόβαθρο, και  
εξετάζοντας  το πρόβλημα  του τοπικού μας  πολιτισμού  χωρίς  να 
αγνοούμε  την  αντιφατικότητα , τη μη  γραμμικότητα  και την  
τραγικότητα  του  ιστορικού μας  γίγνεσθαι ,βιώνουμε   ήδη  μια  
αναγεννητική  τάση  και  μια αντίστοιχη  υπαρκτή   
πραγματικότητα . 

Πώς  μπορούμε  λοιπόν  να  θεμελιώσουμε  μια  έλλογη  
ελπίδα,  σε  τέτοια  εποχή, που  να  μας  ανακουφίζει,  να  μας  
αναπτερώνει  και  να  μας παρακινεί; Μέσα  σε  ποιες  συνθήκες  
θα μπορούσε  να  αναγεννηθεί  ένας  νέος   τοπικός  πολιτισμός  
που θα ενσωματώσει  τα βιώσιμα  στοιχεία  του  παρελθόντος  
υψώνοντάς τα  σε  μια  νέα ποιότητα;  Μια  τέτοια  δυνατότητα  
προϋποθέτει  την  υπέρβαση  της ψευδο-ολότητας της  ευρύτερης   
τοπικής  κοινωνίας μας, της οποίας  βασική  σχέση είναι  ο  
ανταγωνισμός.  Αλλά  πώς  είναι  δυνατόν  να  θεμελιωθεί  λογικά  
μια τέτοια  δυνατότητα; Η δυνατότητα  αυτή  ενυπάρχει  δυνάμει  
στην  ίδια  τη  θεμελιώδη  σχέση  της  ευρύτερης  τοπικής  μας  
κοινωνίας  με την  Ιστορία. Μια  βασική  αντίθεση  αυτής  της  
κοινωνίας  είναι  η  αντίθεση  του πολιτισμού  και της  
βαρβαρότητας – καθυστέρησης.  Αλλά  η σχέση  αυτή  δεν  είναι  
συμμετρική.  Οι  δυο  πόλοι της  δεν  είναι  ισοδύναμοι . Η  
καθυστέρηση   εξαρτάται  απόλυτα  από  τη  διαχρονική , 
πολιτισμική   πραγματικότητα  της Ιερής  Πόλης  για να  
ανακάμψει . Ενώ  η εξάρτηση  της  Ιερής Πόλης  από  τον  άλλο  
πόλο  είναι  περιορισμένη  , ως  ανύπαρκτη . Ο πολιτισμός  στην 
ευρύτερη  περιοχή του Μεσολογγίου και της συμπολιτείας του , 
μπορεί να προσελκύσει το ανήσυχο , το δημιουργικό στοιχείο , να 
εκφράσει τη δυνάμει άρνηση της αλλοτριωτικής σχέσης της 
σημερινής κοινωνίας ( κάθε ελεύθερος άνθρωπος  μπορεί 
,άλλωστε, να μετέχει της ζωντανής πολιτισμικής πραγματικότητάς 
του).

Με τη θεμελίωση της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας, την 
αναδιοργάνωση των γιορτών –μνημών εξόδου, την αναγεννητική 
λειτουργία των ποικίλων πολιτισμικών δραστηριοτήτων, την 
αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, του πνευματικού 
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δυναμικού και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων , θα 
υπάρξει μια νέα έξοδος , που δεν θα είναι μόνο αλλαγή του 
συσχετισμού των δυνάμεων και των σχέσεων. Δεν θα είναι ένα 
ακόμα βήμα στην αργή αλλά σταθερή ανάπτυξη της τοπικής 
κοινωνίας . Θα είναι ρήξη , διακοπή του σημερινού τρόπου 
ανάπτυξης και της “προόδου” που συντηρείται από την 
εκμετάλλευση των “ηττημένων της ιστορίας”. Ο πολιτισμός που 
μπορεί να ανθίσει στον ιερό τούτο τόπο θα είναι ένας άλλος 
πολιτισμός. Θα είναι η ριζική άρνηση του κυρίαρχου πολιτισμού, 
η ανάκτηση της χαμένης εμπειρίας, ανοικτός στο μέλλον, 
κληρονόμος των βιώσιμων μορφών που δημιουργεί η 
ανθρωπότητα από την αυγή της προϊστορίας.

Σαφώς  αναγκαία  η ενότητα  του εγχειρήματος  
συγκρότησης  ανώτερων  πολιτισμικών  μορφών  εδώ  με την  
υλική του  βάση .  Δεν  πρέπει  όμως  να νοιώθουμε  δέσμιοι  του  
οικονομισμού . Ας  δούμε , από  την  άλλη , τον  πολιτισμό  που 
συνδέεται  με την  ανάπτυξη  μεγάλων  εμπορικών  
καταστημάτων, αποθηκών, εκθέσεων  κ.λ.π. Μάταια  θα  
αναζητήσουμε  εκεί  κάτι  άλλο  πέρα  από  την  πολιτική  και  
πολιτισμική  καθυστέρηση. Μάλιστα, ο πολιτισμός  των  
κοινωνιών  με τις  μεγάλες  αγορές, τις  οποίες  ορισμένοι  
θαυμάζουν  και  θεωρούν  ως  μοναδικό  μοντέλο  ανάπτυξης, θα  
είναι  στην  ουσία ,αργά  ή γρήγορα,  ένας  νεκρός   πολιτισμός  , 
όπου  τα  πάντα  θα  υποτάσσονται  και θα καθορίζονται  από  τις  
οικονομικές  σχέσεις. Αντίθετα, ο πολιτισμός  που  
οραματιζόμαστε  θα  είναι  ένας διαφορετικός  πολιτισμός,  
ζωντανός  και  πάντοτε   νέος . 
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Κραυγές , σιωπές  και  ψίθυροι

 Ανάγκη για εναρμονισμένες φωνές και πράξεις στο 
Μεσολόγγι

Επιζητούμε  διακαώς  την ανάπτυξη  και την  πρόοδο  στην  
πόλη και  την  περιοχή μας,  γνωρίζοντας  πως οι  διαδικασίες  
αυτές  φέρουν   μαζί τους  τους  θορύβους,  τις  φωνές, τη 
φασαρία. Δεν  μας  λείπουν, βεβαίως, οι  τηλεοράσεις, τα  
ραδιόφωνα,  τα αυτοκίνητα, οι κάθε είδους μηχανές, που  ήδη  
διαταράσσουν  όλο   και πιο  συχνά,  όλο  και πιο έντονα  τη  
μακάρια  γαλήνη   και  ηρεμία μας.  Διακρίνουμε ανάμεσα σ’αυτά 
διαρκώς  και καθαρότερα  τις  μακρυνές  αλλά  και  τις  κοντινές  
κραυγές  του κόσμου μας, που διαπερνούν   το κατώφλι  των  
αποκοιμισμένων  αισθήσεων  και των  καθησυχασμένων  
συνειδήσεών  μας.  Το  περιβάλλον,  η κοινωνία,  ο ίδιος  ο 
άνθρωπος,  οι ανθρώπινες  σχέσεις  εκπέμπουν  σήματα  κινδύνου, 
όχι  μόνο   κάπου  εκεί  μακρυά,  αλλά  κι  εδώ  σε μας, κοντά μας. 
Καταστροφές  και αυτοκαταστροφές,  ανθρώπινος  πόνος,  
αδυναμία ,  αδιέξοδα.  Η βία, η αδικία, το έγκλημα  με διάφορες  
μορφές  παντού  μπροστά μας, διαρκώς  δίπλα  μας .  Μας  αγγίζει  
η αγωνία  και η καταστροφή, ως  μια  πτυχή  απελπισίας,  με τη 
γενικευμένη  τάση  αποδόμησης και αποσάρθρωσης των πάντων. 
Μας συγκλονίζει το ανείπωτο δράμα των όπου γης ανθρώπων και 
η τραγικότητα της σημερινής, ιστορικά διαμορφωμένης 
,ανθρώπινης ύπαρξης , που βρίσκεται επικίνδυνα αντιμέτωπη με τη 
μεταλλαγμένη, διαστροφική εκδοχή της. Αναγκασμένοι, εντούτοις, 
να μην εγκαταλείπουμε  το γνώριμο, το εδώ  οικείο,  το 
καθημερινό  στην  ασημαντότητα, προσγειωνόμαστε και 
αναζητούμε ταυτόχρονα  εναρμονισμένες  φωνές  και πράξεις  που 
θα μπορούσαν  να  βγάλουν  την  τοπική μας  κοινωνία  από  την  
αταραξία, συγκλίνοντας  σε  έναν  κοινό  σκοπό .

Επιθυμούμε  μια  υγιή  και  ισχυρή  τοπική   κοινωνία  και  
στρέφουμε το βλέμμα  και την  προσοχή μας  κατ’ αρχήν  στους  
νέους. Αλλά  οι  νέοι  συνιστούν  μια  μερίδα  του πληθυσμού  η 
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οποία   υφίσταται   τη  μεγαλύτερη  χειραγώγηση  κι  
εκμετάλλευση   απ’  όλες  τις άλλες. Είναι  σε θέση  όμως  οι νέοι 
να προβαίνουν  σε νέες  ενέργειες  και εγχειρήματα, να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να μετουσιώνουν  σε  πολύμορφη  
δημιουργικότητα   την  ανησυχία τους   για το  παρόν και το 
μέλλον  το δικό τους, αλλά και  του  τόπου τους. Μπορεί  η πόλη 
μας να  προσεταιριστεί  και  να αξιοποιήσει  τη νεανική  
επινοητικότητα  και  ό,τι   πιο  επαναστατικό   κι  ελπιδοφόρο  
κομίζει  η νεολαία της ; Τι ευκαιρίες  προσφέρει  η ωραία  κατά τα  
άλλα, πόλη  και  η  περιοχή μας  στους  νέους  επιστήμονες ,  
στους  νέους  ψαράδες,  αγρότες,  τεχνίτες  και  σπουδαστές; Οι 
νέοι μας  αναζητώντας  κατ’ αρχήν  θέσεις  εργασίας  που  δεν  
υπάρχουν, απογοητευμένοι και προβληματισμένοι , σωπαίνουν  
κατά   τα  άλλα,  προσβλέποντας  στην  αρχή  κάποιας  ελπίδας . 
Συλλαμβάνουν  συνολικά   με τις κεραίες τους  όλα τα   μηνύματα  
από την  πραγματική  κατάσταση  του  κόσμου ,  αξιολογώντας  τις 
δυνατότητες  και τις  ευκαιρίες , τους  ρόλους  και τα  ιδανικά  που 
κυριαρχούν . Έχουν  ανακαλύψει   τη σιωπή κυρίως, και λιγότερο 
τη διαμαρτυρία και την αντιδραστικότητα, ως αντίσταση στην 
οδυνηρή γι’αυτούς υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων και στο 
ζοφερό μέλλον που βλέπουν να τους ετοιμάζουμε. Είναι  μια  
σιωπή  διαφορετική  από  αυτή  εκείνων  που σωπαίνουν, ενώ  θα  
έπρεπε  να ομιλούν  και  να  απαντούν  στις   φωνές  απελπισίας  
και  αγωνίας  του κόσμου .  Στην  περίπτωση  των μεγάλων  η 
σιωπή  μπορεί να   είναι  χρυσός,  συνενοχή, σκοπιμότητα  ή  
αμηχανία. Η σιωπή  των  νέων  λέει  επίσης  πολλά , αλλά  
διαφορετικής   σημασίας . Είναι   εξαιρετικά  συγκροτημένη  και  
εύγλωττη, ένα  σύνολο  που  αλλάζει  συνεχώς  και που  οι  
μεγάλοι  δυσκολεύονται  πολύ  να  το  παρακολουθήσουν. Μιλάνε  
με τον  τρόπο  που  ντύνονται, τα σκουλαρίκια τους, τα  
αντικείμενα  που  αγοράζουν, και  φυσικά  τις  ψηφιακές  
φωτογραφικές τους  μηχανές  και  τα  σιντί  πλαίηερ,  που  
αποτελούν προεκτάσεις του σώματός τους. Αναζητούν ταυτόχρονα 
με το βλέμμα, το πνεύμα και την ψυχή τους ειλικρινείς εξηγήσεις, 
απαντήσεις και νόημα. Αναζητούν σταθερά σημεία αναφοράς 
αρχές, αξίες, ιδανικά και προσανατολισμό ζωής από τους 
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μεγάλους. Πώς  θα ένοιωθε  άραγε, και  τι  θα  είχε  να πει  ένας  
σιωπηλός  μεγάλος  απέναντι  σ’ έναν  σιωπηλό ή έναν 
«αντιδραστικό» νεαρό; Αν  από  πανικό  ένοιωθε  την  ανάγκη  ν’ 
αρχίσει  αμέσως να μιλάει, τι  θα του  έλεγε ;

Όσο  και  να μην  είμαστε  σε θέση  να αρθρώσουμε  εύκολα  
πειστικό  λόγο   απέναντι  στα  παιδιά  και στους  νέους, και  παρά 
την  περίεργη  απραξία  και αρρυθμία μας  μέσα  σε μια  
κραυγάζουσα  πραγματικότητα  και  σε έναν  αλαλάζοντα  κόσμο,  
όλο   και  κάτι  έχουμε,  θέλουμε  και  μπορούμε  να ψιθυρίσουμε  
μεταξύ μας  οι  μεγάλοι  και  με τους  μικρούς. Λένε,  ψιθυρίζουν  
πολλοί κι εδώ,  ας  μη  μιλάμε  δυνατά  καλύτερα , έτσι  που  είναι  
τα  πράγματα,  πολλά  μπορεί  να πάθει  κανείς , να  χάσει τη  
βόλεψή του, την  ησυχία του, να  «καεί». Σωστό.  Άσε  που  δεν  
ξέρεις  καλά – καλά , τι  ακριβώς  γίνεται  γύρω σου . Τι  παίζεται . 
Που  είναι  μια  κάποια  άκρη, ποιος  είναι  τι ;  Ποιος  ή  ποιοι 
κάνουν  τώρα  παιχνίδι ; Πού  είναι  οι  πρωταγωνιστές ; Ποιος  
γράφει  σενάριο ; Με  ποιες  σημαίες  και  συνθήματα ;

Λοιπόν , τι  να πούμε  και τι  να  ομολογήσουμε , από   πού  να  
πάμε  και  πώς  να συνεχίσουμε  το   «στοίχημα»   μ’ αυτήν  εδώ   
την  πόλη και  την  υπάρχουσα  κυρίαρχη  κοινωνική  
πραγματικότητά της ; Αξίζουν,  πάντως , σε  κάθε  περίπτωση , οι 
προσπάθειες  για  περισσότερη  τάξη, περισσότερη  δομή  και  
ολοκλήρωση. Εν  τω  μεταξύ, η ιστορία  γράφει  και  ο χρόνος  δεν  
γυρίζει  πίσω. Αλλά  έχουν  ήδη, προλάβει  να  ριζώσουν  εδώ  
βαθιά  νοήματα  και  αξίες, που  κάποτε   χρήζουν  πραγματικής  
αναψηλάφισης   απ’  όλους  μας .
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Να θεραπεύσουμε τις πληγές

 Το Μεσολόγγι βαριά πληγωμένο και αδιαλλείπτως 
βαλλόμενο

Την πραγματικότητα της πληγωμένης πόλης μας τη 
βλέπουμε και τη βιώνουμε καθημερινά. Μια κρατική εξουσία 
ξιπασμένη και μια κοινωνία αποχαυνωμένη της έχουν καταφέρει 
σοβαρά πλήγματα ποικιλοτρόπως . Στις σημερινές, αλλά και στις 
χθεσινές και πιθανόν στις αυριανές γενικότερες συνθήκες κρίσης, 
σύγχυσης και αποπροσανατολισμού κοινωνιών και ατόμων, 
μπορεί να κατανοήσει κανείς και να δεχτεί, ως ένα βαθμό, τις 
εξελίξεις και τα αποτελέσματα που φέρνει το πέρασμα του χρόνου, 
ο αγώνας για την επιβίωση και πρόοδο ανάμεσα σε χίλιες δυο 
δυσκολίες. Και οι μνήμες εξασθενίζουν, και  τα αντανακλαστικά 
ατονούν και οι συνειδήσεις χαλαρώνουν όταν δεν εποπτεύονται 
από το ουσιαστικό νόημα και το σκοπό . Καταφέραμε λοιπόν 
σήμερα να φέρουμε το Μεσολόγγι στα μέτρα των καιρών και , 
κατά μια τραγική ειρωνεία , στα μέτρα εκείνων των καιρών, τότε 
που περιγραφόταν ως «…Μεσολόγγι σκέλεθρο, γυμνό, 
ξεσαρκωμένο …».

Τι έχει συμβεί λοιπόν ; Ο χρόνος ευθύνεται για όλα ; Και πώς 
δουλεύει για το Μεσολόγγι, κατ’ εξαίρεση , αρνητικά ο χρόνος; 
Σαν μαζί με όλες τις αντίθετες, μη φίλιες δυνάμεις να συνωμοτεί 
για έναν άλλο σκοπό . Ίσως όμως δεν θα μπορούσε πραγματικά το 
Μεσολόγγι να εξαιρεθεί, ούτως ή άλλως, από την υπόλοιπη 
Ελλάδα, όταν και αυτή συνολικά προσπαθεί να γιατρέψει τις 
πληγές της. Ας περιοριστούμε όμως στον τόπο μας εδώ .

Ορισμένοι βιάζονται να εκδώσουν πιστοποιητικά θανάτου 
για το Μεσολόγγι, φανερώνοντας τους ευσεβείς τους πόθους, ως « 
ζωντανή πραγματικότητα» αυτοί, προφανώς πηγάζουσα από το 
«ζωοδότη καπνό» . Ας μην συγχυστούμε όμως πάλι επ’ αυτού. Το 
θέμα μας είναι άλλο . 
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Στην αναζήτηση των εξωτερικών και εσωτερικών αιτίων της 

σημερινής κατάστασης της πόλης, η ανοησία και η αμάθεια ας μην 
υπολογιστούν, στο βαθμό που μπορούμε να προστατευόμαστε από 
αυτές. Και ναι μεν το Μεσολόγγι δεν είναι «πεθαμένο», ούτε 
«ψυχορραγεί»  και βέβαια «προόρισται να ζήσει», είναι όμως 
βαθιά πληγωμένο και για να ζήσει χρειάζεται , πρώτα απ’ όλα, να 
γιατρέψει τις πληγές του . 

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση όπου πολλά έχουν 
πλέον ξεπεράσει κάθε όριο λογικής κατανόησης και ανοχής. Τα 
πράγματα είναι κραυγαλέα και επώδυνα οφθαλμοφανή. Επί χρόνια 
συνεχίζεται η πρακτική της εναπόθεσης και καύσης σκουπιδιών 
στην Κλείσοβα, λες και είμαστε τίποτα εκατομμύρια κόσμος οι 
κάτοικοι εδώ και δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο και ασφαλές μέρος 
για την εναπόθεσή τους κ.λ.π. Γνωστές οι πληγές της 
λιμνοθάλασσας . Και δεν είναι μόνο αυτές. Αφημένες σε μια 
ακατανόητη ροπή πολλές άλλες σημαντικές για την πόλη 
υποθέσεις. Περιμένουμε να μάθουμε κάποιο καλό νέο για την τύχη 
των δύο τουλάχιστον ξεχωριστών κτισμάτων, της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς της πόλης , του παλιού νοσοκομείου και του 
Χρυσογελέϊκου . Για το πρώτο δεν υπάρχει κανένα νέο! Για το 
δεύτερο, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει η εξαγορά του και 
το ενδιαφέρον της Νομαρχίας. Αυτό που βλέπουμε είναι μέρα με 
τη μέρα να καταρρέουν και τα δυο! Η «Αιχμή» της προηγούμενης 
εβδομάδας μας πληροφορεί ότι λόγω ελλείψεων, παραλείψεων 
κ.λ.π το κολυμβητήριο κινδυνεύει να χαθεί για την πόλη μας. Οι 
υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις ερημώνουν. Οι τρεις είσοδοι 
της πόλης, απαράδεκτες από κάθε άποψη, ακούμε ότι θα 
φτιαχτούν, αλλά φως δεν βλέπουμε . Στην οδό Ναυπάκτου, που 
έχει επανειλημμένα «φτιαχτεί», τα αυτοκίνητα χοροπηδάνε και οι 
κίνδυνοι ελλοχεύουν . Το ίδιο και στην Αγίου Αθανασίου. Οι δύο 
περιφερειακοί δρόμοι παραμένουν ημιτελείς. Άρχισαν, έμειναν 
στη μέση, καμιά ενημέρωση, καμιά προοπτική . Το ίδιο και με το 
δρόμο της Τουρλίδας . Για τον απαραίτητο  δρόμο προς τα Τ.Ε.Ι , 
σιωπή . Για το τρένο; Και μαζί με αυτά συνεχίζουν να 
σκοτώνονται έξω από την πόρτα μας, στην «εθνική» οδό 
Αντιρρίου – Μεσολογγίου, σ’ αυτήν την καρμανιόλα, κάθε τόσο, 
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συνάνθρωποί μας. Ας περιοριστούμε σε αυτά που φαίνονται, που 
«βγάζουν μάτι». Κάποιοι θα έπρεπε να λογοδοτήσουν γι’ αυτά. 
Καλά οι εργολάβοι. Αλλά πολιτικές, αν όχι ποινικές, ευθύνες δεν 
υπάρχουν για όλα αυτά τα εξώθφαλμα ;

Και με τα άλλα αίτια τι γίνεται ; Αρκεί ο καθένας από μας 
στο ρόλο τού έστω καλού παρατηρητή και διαμαρτυρομένου; 
Εντάξει , είναι οι συνθήκες της ζωής , η κρίση , η αποξένωση , ο 
ατομικισμός, η αδιαφορία, η ανομία, η τηλεόραση, η απογοήτευση 
. Άλλες πληγές κι αυτές . Μαζί και η εκφραζόμενη πανταχόθεν 
αρπακτικότητα και ληστρική συμπεριφορά προς το Μεσολόγγι. Να 
πάρουν όλοι από το Μεσολόγγι! Να και ο αξιοσέβαστος 
καθηγητής κύριος Παλιούρας ( παρεμπιπτόντως φαντάζομαι πως 
θα πρέπει ο κύριος Παλιούρας , ως καθ’ ύλην αρμόδιος, να 
συμμετάσχει στις δύο επιτροπές. Για τη δημιουργία του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσολογγίου και του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Ελλάδας με έδρα, βεβαίως, την πρωτεύουσα και Ιερή 
Πόλη του Μεσολογγίου . Όσο για το άλλο θέμα, της Μητρόπολης, 
ξέρετε, κύριε Παλιούρα, δεν θα το επέτρεπε ο γέρο –Καψάλης…)

Όμως είναι φανερό πως αναφερόμαστε στο πιο στοιχειώδες 
επίπεδο της ύπαρξης της πόλης και της δικής μας . Δεν μιλάμε για 
την ιδανική πολιτεία που ονειρευόμαστε. Αυτή μπορεί να 
περιμένει .

Η πόλη μας βαριανασαίνει λαβωμένη και μαζί της 
πληγώνονται οι αισθήσεις, η ψυχή και το σώμα όλων μας . 
Χρειάζεται βοήθεια απ’ έξω και από μέσα . Ας «τσιμπηθούμε» ο 
ένας με τον άλλον και ας αντιδράσουμε . Κάποιοι το κάνουν ήδη 
δυναμικά . Ας γίνουμε πολλοί . Μπορεί η κατάσταση της πόλης 
μας να είναι άσχημη, υπό τους προαναφερόμενους όρους, αλλά 
είμαστε ακόμα ζωντανοί . Όπως και να το κάνουμε, οι ευκαιρίες 
της άμεσης συμμετοχής σε διαδικασίες διαμόρφωσης 
περιβαλλοντικής, δημοτικής και ευρύτερα κοινωνικής συνείδησης 
και αντίστοιχων δράσεων δεν βρίσκονται και στο σημείο μηδέν σε 
τούτη εδώ την πόλη .
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Ο   βρόμικος   ρόλος   βουλευτών

Βόμβα  Μακρυπίδη! Ανεκτίμητες υπηρεσίες στο καθεστώς 
του Αγρινίου επιχειρεί να προσφέρει το κοινοβουλευτικό στέλεχος 
του ΠΑΣΟΚ, ζηλεύοντας, προφανώς, τη δόξα  και την  τύχη  του 
πολιτικά αείμνηστου ομοϊδεάτη του Χ. Σμυρλή σχετικά με τις 
υπηρεσίες που προσέφερε για την ολυμπιακή φλόγα : ανέλαβε 
αυτός να ανοίξει το θέμα της τοποθεσίας και ονομασίας του  υπό  
ίδρυση πανεπιστημίου, τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν τολμάει να 
το κάνει ούτε κατά διάνοια, έχοντας αφομοιώσει πλήρως το 
μάθημα από την ηθική πανωλεθρία που υπέστη, πριν ένα περίπου 
χρόνο, όταν αποπειράθηκε να δοκιμάσει την απωθητικής μνήμης 
επιπόλαια επιλογή της για το εφετείο. Έτσι, η κυβέρνηση 
τουλάχιστον εμφανίζεται σοβαρή, γνωρίζοντας  άλλωστε ότι το 
Αγρινιώτικο καθεστώς  και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι μέσα στο 
κόλπο, επιδιώκοντας όχι μόνο να εκδικηθεί τους Μεσολογγίτες, 
αλλά και να πείσει τους Αιτωλοακαρνάνες ότι εξακολουθεί να 
αποτελεί άριστο  υποστηρικτή των συμφερόντων τους, άξια να 
επανέλθει στην εξουσία .                                                                                    

Αξιοποιώντας μια οθωμανικής εμπνεύσεως και νοοτροπίας  
διαμορφωμένη στρατηγική του  καθεστώτος του Αγρινίου για το 
πανεπιστήμιο, για την  οποία μπορούν να εξαχθούν ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα, στη σφαίρα της κοινωνικής και πολιτικής  
παθολογίας, πολύ διαφορετικά από εκείνα στα οποία εστίασε την 
προσοχή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Α. Μακρυπίδης
δημοσιοποίησε, μέσω σχετικής ανοιχτής επιστολής του, δύο 
απόψεις – τοποθετήσεις του : Η πρώτη είναι η ονομασία του 
πανεπιστημίου ως Αγρινίου, κάτι δηλαδή που δεν τολμάει να το 
προτείνει κανένας σοβαρός άνθρωπος, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η 
Νομαρχία, ούτε το ΠΑΣΟΚ επίσημα, γιατί φυσικά θα γίνει ρεζίλι 
στα μάτια των πάντων. Πέρα από το ότι δεν έσπευσε κανείς να την 
υιοθετήσει , και κανείς δεν τη στηρίζει φανερά τουλάχιστον, 
υπάρχει βέβαια η συμβολική σημασία  καθώς η πρόταση 
προέρχεται από τον Α . Μακρυπίδη , βουλευτή ΠΑΣΟΚ του νομού 
(Αγρινίου) . 
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H δεύτερη τοποθέτηση  Μακρυπίδη , την οποία κάνει στην 

ίδια ανοιχτή επιστολή, είναι ακόμη πιο προκλητική, στην 
αποκαλυπτική ωμότητά της και την χωρίς προηγούμενο βαθιά 
προσβολή που συνιστά  για την πρωτεύουσα του νομού: Να 
στρατευτεί ολόκληρη η Αιτωλοακαρνανία, και μάλιστα χωρίς 
αντιπαλότητες και αντιπαραθέσεις,  για να αποκτήσει το Αγρίνιο 
πανεπιστήμιο , κάτι που το δικαιούται και το αξίζει για να 
συνεχίσει την πνευματική, πολιτιστική , και οικονομική του 
ανάπτυξη για τους κατοίκους τόσο της περιοχής , όσο και 
ολόκληρου του νομού!.. Η τοποθέτηση  του Α. Μακρυπίδη
καθίσταται ακόμη πιο εξοργιστική και χυδαία αντι-
Μεσολογγίτικη, τη στιγμή που ακριβώς υπάρχουν μελέτες που 
τεκμηριώνουν, μεταξύ των πολλών άλλων , την αποκλειστική 
ευθύνη του κράτους και του Αγρινιώτικου καθεστώτος για την 
κατάσταση της Ιερής Πόλης και πρωτεύουσας του νομού: Το 
κράτος οφείλει τα νόμιμα, αυτονόητα και αδιαπραγμάτευτα στο 
Μεσολόγγι, ενώ αυτά που έχουν αφαιρεθεί από το Μεσολόγγι, και 
περιμένουμε ανυποχώρητα να επιστραφούν, είναι πάρα πολλά . 

Είναι φοβερό, κράτος και Αγρινιώτικο καθεστώς χρωστούν 
ανυπολόγιστα στο Μεσολόγγι , και ο αχαρακτήριστος βουλευτής 
(Αγρινίου) του ΠΑΣΟΚ  προβάλλει την  άποψη πως  πρέπει να 
συνεισφέρει περισσότερα το Μεσολόγγι, να τα  δώσει όλα, να 
υποβαθμιστεί  περαιτέρω,  και μάλιστα  εθελουσίως,  να μειωθεί 
δηλαδή κι άλλο η δύναμη και το κύρος του! Αν αυτό δεν είναι ο 
ορισμός του ακραίου πολιτικού αμοραλισμού και του αδίστακτου 
καιροσκοπισμού , τότε τι είναι ; Τα πράγματα είναι ακόμη πιο 
εξοργιστικά ως προς την ενοχή κράτους και Αγρινιώτικου 
καθεστώτος  καθώς, όπως αποκαλύπτει σχετική μελέτη, η επί 
δεκαετίες καταλήστευση των πόρων του Μεσολογγίου εκ μέρους 
τους, είτε με τη διαδικασία της ετσιθελικής αφαίρεσης υπηρεσιών, 
είτε με τη διοχέτευση κονδυλίων στο Αγρίνιο με τη μορφή 
αναπτυξιακών έργων, οδήγησε στο να είναι σήμερα ουσιαστικά 
υπολειπόμενες οι απαραίτητες βασικές υποδομές του 
Μεσολογγίου . Και ζητούν από το Μεσολόγγι να δώσει σήμερα 
περισσότερα για να στηρίξει την πνευματική , πολιτιστική και 
οικονομική ανάπτυξη του Αγρινίου. Εκεί που μάς χρωστούσανε, 
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δηλαδή, μάς παίρνουν και το βόδι . Αυτή είναι η αναπτυξιακή , 
αριθμητική και λογιστική λογική, στην οποία θέλουν να 
εγκλωβίσουν το νομό ο Α. Μακρυπίδης και το ΠΑΣΟΚ, 
υπηρετώντας το καθεστώς του Αγρινίου . 

Φυσικά, η λύση βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική 
κατεύθυνση: να επιστρέψουν στο Μεσολόγγι αυτά που άρπαξαν 
και να πληρώσουν αυτά που χρωστάνε κράτος και Αγρινιώτικο 
καθεστώς. Αυτό σημαίνει πρώτα απ’ όλα πάταξη της 
οποιασδήποτε διαφυγής υπηρεσιών ή πόρων από την πρωτεύουσα 
του νομού, η οποία αποτελεί κανονική κλεψιά, που έχει φθάσει 
ήδη στο απροχώρητο μέσα στο κλίμα γενικής Αγρινιώτικης 
ασυδοσίας. Δεύτερο, σημαίνει αύξηση του κρατικού 
ενδιαφέροντος και των εισφορών μέσω της αναδιάταξης  των 
δαπανών στο νομό υπέρ της πρωτεύουσας, πέρα βέβαια από την 
αυτονόητη υλοποίηση των προβλεπομένων και νόμιμων που 
οφείλονται στο Μεσολόγγι.

Μόνο που τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει όσο η 
ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου έχει πολιτικούς εκπροσώπους 
σαν τον Α. Μακρυπίδη. Χρειάζεται επιθετική γραμμή, όχι 
απεγνωσμένη άμυνα αποτροπής του χειρότερου…
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Οι ψαράδες αφήσανε τα δίχτυα τους

          Περιδεείς  και  αμήχανοι  στέκονται  οι  άνθρωποι της 
θάλασσας, οι ψαράδες, απέναντι στο απίστευτο  φαινόμενο που  
αντικρίζουν καθημερινά μπροστά στα μάτια τους, το 
συνεχιζόμενο, διαρκές  έγκλημα κατά της  Κλείσοβας. Μαζί τους  
απορεί και εξίσταται κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος για την 
παταγώδη αποτυχία του κυρίαρχου συστήματος , χρόνια τώρα, να 
ελέγξει στοιχειώδεις  πλευρές  της κοινωνικής ζωής, όπως τη 
διαχείριση των απορριμάτων , που έχουν  ζωτική σημασία  για  το 
περιβάλλον  και για τον άνθρωπο. Αλλά είναι μια καλή  ευκαιρία, 
από την άλλη, σε μας εδώ, με το ακραίο του πράγματος, την 
αδυναμία διαφύλαξης και προστασίας ενός σπάνιας αξίας και 
ομορφιάς οικοσυστήματος, για να προβληματιστούμε με τη 
βαρβαρότητα, τη χυδαιότητα, την ξεδιαντροπιά και την υποκρισία 
των ασκούμενων πιλιτικών και πρακτικών, καθώς και με την 
ιεράρχηση των αξιών και προτεραιοτήτων τους. Πρόκειται για τα 
άλλα σκουπίδια, αυτά της κυρίαρχης πολιτικής, εξίσου τοξικά και  
επιβλαβή για το περιβάλλον και τους ανθρώπους .

Η γενικευμένη δυσπιστία απέναντι στις μεθόδους και στην 
πανουργία του ελληνικού αστικού  κράτους μας είναι η άλλη όψη 
του προβλήματος και μια συνέπεια των οφθαλμοφανών 
αποτελεσμάτων της πολιτικής και πρακτικής του, η οποία έχει 
δείξει με πολλαπλούς τρόπους τις δυνατότητες και τα όριά της . 
Τηρουμένων των αναλογιών, πρόκειται για την ίδια πολιτική που 
σε ευρύτερη κλίμακα αντιμετωπίζει τη φύση  και το περιβάλλον 
ως αντικείμενο ληστρικών επιδρομών και εκμετάλλευσης,  ως μια 
ανεξάντλητη πηγή ιδιοποιούμενου πλούτου, ως κάτι ξένο  από τον 
ίδιο τον άνθρωπο.  Ζούμε και από αυτή την άποψη την πιο 
επικίνδυνη εποχή, αφού η διατάραξη του ομαλού μεταβολισμού 
του ανθρώπου με το ανόργανο σώμα του , τη φύση , είναι 
γενικευμένο, πρωτεύον και κυρίαρχο πρόβλημα σ’ όλο τον κόσμο 
και έχει ήδη προσλάβει δραματικές διαστάσεις. Δεν είναι λοιπόν 
άμοιρη  ευθυνών η   κυρίαρχη  πολιτική σε ευρύτερη, αλλά και σε 
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τοπική κλίμακα. Είναι, εντούτοις, τρομακτικό να 
συνειδητοποιούμε ότι οι εφαρμοζόμενες  πολιτικές όχι μόνο δεν 
προσφέρουν κανένα θετικό όραμα  στους ανθρώπους, αλλά, το 
χειρότερο, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα στοιχειώδη : τη 
διαχείριση των απορριμάτων και την προστασία του 
περιβάλλοντος, για να μην αναφερθούμε στο δικαίωμα της 
εργασίας και στους όρους υγιεινής διατροφής και διαβίωσης 
.Ζούμε σε ένα σύστημα που, επιπλέον, «παράγει» ανθρώπους που 
περισσεύουν και δεν ξέρει τι να τους κάνει (άνεργους 
,αποκλεισμένους, περιθωριοποιημένους, ναρκομανείς κ.λ.π).  
Αυτά βέβαια αφορούν τις «μεγάλες»  πολιτικές .

Δυσκολευόμαστε, αδυνατούμε  να τα δεχτούμε,  αφού  
πιστεύουμε στη θετική δύναμη του ανθρώπινου πολιτισμού, αλλά 
δεν μπορούμε  και να εθελοτυφλούμε. Βλέπουμε και ακούμε για 
μεγάλα και μικρά εγκλήματα παντού, σ’ όλο τον κόσμο και στον 
τόπο μας.  Οι ισχυροί επιδίδονται ,επιπλέον ,σε άδικους,  
κατακτητικούς  και ληστρικούς πολέμους χωρίς να λογαριάζουν  
ανθρώπους και περιβάλλον. Οι υπόλοιποι  σε ό,τι μπορεί ο 
καθένας:  σκάνδαλα, κάθε είδους παραβιάσεις, εκτροπές ποταμών, 
παράνομες χωματερές κ.λ.π .  Καμιά ικανή προληπτική και 
αποτρεπτική ισχύς. Καμία τιμωρία. Και η Δικαιοσύνη ;

Ας επιστρέψουμε όμως στο συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία πως ορισμένοι άνθρωποι , κόντρα  στις γενικότερες και 
στις συγκεκριμένες, τοπικές , αντίξοες συνθήκες εργάζονται  
σκληρά και συστηματικά , με βάση  την επιστημονική γνώση , την 
ευαισθησία και την αίσθηση ευθύνης , για να περισώσουν  ό, τι 
μπορούν, να συμβάλλουν, εν προκειμένω, στην επίλυση του 
προβλήματος της Κλείσοβας, να προωθήσουν αυτή τη σημαντική  
υπόθεση ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και δημοσίου 
συμφέροντος. Έτσι γίνεται πάντα. Έτσι κινούνται τα πράγματα. 
Με τους ευαίσθητους, τους τολμηρούς και τους φιλότιμους. Και 
μερικές φορές με τους  “τρελούς”. Η ιστορία ας περιμένει τη 
δράση των πολλών . 
Εκείνο όμως που κυριαρχεί κι εδώ, όπως κι  αλλού, παρά τους  
συσσωρευόμενους κινδύνους, είναι η κοινωνική απάθεια.  Οι 
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πολλαπλές διαψεύσεις και απογοητεύσεις  που έχουν υποστεί και 
υφίστανται διαρκώς οι άνθρωποι,  ατομικά και συλλογικά, σε 
όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής , έχουν τις συνέπειές τους. 
Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αξιοπρόσεκτο  και 
ενθαρρυντικό  αυτό που παρατηρείται τελευταία εδώ στην Ιερή 
Πόλη . Βρίσκουν   το έδαφος και το δρόμο η αρετή  και η τόλμη  
και τροφοδοτούν  μια ελπιδοφόρα αναπτυσσόμενη  δυναμική  
συλλογικών  φορέων και ατόμων, που αντιπροσωπεύει μια 
αφυπνιζόμενη  κοινωνική  δυναμική. Μαζί με τους ψαράδες , 
μπορεί να συσπειρώσει  την επιθυμία, την αγωνία και τη βούληση 
των σκεπτόμενων πολιτών.  Οι ατομικές και άλλες αδυναμίες και 
δυσκολίες  ποτέ , βέβαια ,  δε λείπουν ,  αλλά όταν έστω  και λίγες 
εκατοντάδες πολιτών  συνειδητοποιούν την ανάγκη  και αρχίζουν 
να παίρνουν  τη συγκεκριμένη υπόθεση της Κλείσοβας ,αλλά  και 
άλλες ,ελπίζουμε , στα χέρια τους , τότε τίποτα  δεν έχει τελειώσει  
και μπορούν να ξανακερδηθούν  τα πάντα  .Δύσκολοι  οι καιροί 
της  καταφρόνιας , αλλά , να , μαζί με τους ψαράδες που αφήσανε  
τα δίχτυα τους , φαίνεται πως και οι έμποροι είναι αποφασισμένοι  
να κατεβάσουν τα ρολά τους ,οι δικηγόροι να κλείσουν τα χαρτιά 
τους  και οι γιατροί να κρεμάσουν  τις μπλούζες τους   και όλοι 
μαζί να  αναζητήσουν και να επιβάλλουν αυτό που μπορεί και  
πρέπει να γίνει. Εγκαταλείποντας τη δήθεν ουδετερότητα της 
επιστημονικής γνώσης  και τις αυταπάτες των  ατομικών 
εξασφαλίσεων, μπορούμε ως ενεργοί πολίτες  να 
επανιεραρχήσουμε  ορθά το σύστημα  των αξιών μας,  
αναδεικνύοντας την  κοινωνική ευαισθησία και το  ενδιαφέρον για 
το περιβάλλον και τον άνθρωπο ως πάνω απ΄ όλα.
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Πάμε  γι’  άλλες  πολιτείες

 Δυνατότητες πολιτισμικής αναμόρφωσης της τοπικής 
κοινωνίας

Τι  βλέπουνε  τα  μάτια μας  και τι  ακούν τα αυτιά μας !  
Όλες  οι  αισθήσεις συχνά , πυκνά  και καθημερινά  δοκιμάζονται  
από  τις   εξαίσιες  ομορφιές  των  ποικίλων  ανθέων  της  
κοινωνίας  και του  πολιτισμού μας . Δύσκολα ανευρίσκει  κανείς  
υψηλά  παραδείγματα  και  πρότυπα   συνέπειας  
διακηρυσσόμενων  αξιών  και  αντίστοιχων  πράξεων. Ο  
πλασματικός   κόσμος  του  ιδεατού, όπου  κατοικούν  οι 
πολιτισμικές  και  ηθικές  αξίες ,  βρίσκεται  σε  πλήρη  αντίφαση  
με την   κυρίαρχη  κοινωνική  πραγματικότητα  που  ζούμε  
καθημερινά.  Δεν  έχει  κανείς  από πού  να  πιαστεί . Γίνεται,   
κυριολεκτικά ,   της μαϊμούς !

Μια  καθημερινότητα,  εγκαταλλειμένη,  εν πολλοίς,  στην 
ασημαντότητα,  που όμως   έχει  ζωτική  ανάγκη  την  ουσιαστική  
τροφοδοσία της  με  την  ποιότητα, το  περιεχόμενο  και το  νόημα  
που μόνο  οι πολιτισμικές  και  ηθικές  αξίες  μπορούν  να  
προσφέρουν .  Είναι  γνωστό  και φανερό  το πώς και  το γιατί  η  
τηλεόραση  δεν μπορεί  να  υποκαταστήσει  ,  σ΄ αυτές  τις  
συνθήκες ,  τη  βαθύτερη  ανάγκη των   ανθρώπων  για  μια  
δημιουργική  καθημερινότητα, για  επικοινωνία  και  βίωση   μιας   
απελευθερωτικής  κοινοτικής   εμπειρίας.  Ας  περιοριστούμε  σε  
όσα  αφορούν τον  πολιτισμό . 

Μπροστά  στην  αγωνιώδη  πολιτισμική  αναζήτηση  των 
καιρών , πολλοί  προτείνουν  να επιστρέψουμε  στο παρελθόν  , « 
στις ρίζες ». Αλλά,  καθώς  οι  κοινωνικές  συνθήκες  έχουν  
αλλάξει, πώς  είναι δυνατόν να  επιχειρήσουμε  να  συντηρήσουμε  
μορφές  που  ανάγονται  σε  μη  υπαρκτές  πλέον   συνθήκες;  Αν 
αναζητήσουμε  σήμερα  μορφές  του τοπικού έστω  λαϊκού  
πολιτισμού, τόσο των  αγροτοποιμενικών  κοινοτήτων, όσο  και 
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των  υποτελών  στρωμάτων  της  πόλης , θα  δούμε  ότι  πράγματι  
επιβιώνουν,   ως  ένα  βαθμό. Αλλά  μια  βιώσιμη  αναγέννηση  
του πολιτισμού   του αγροτικού   πληθυσμού  και των  λαϊκών  
στρωμάτων  της  πόλης  είναι  ανέφικτη , εφόσον  η υλική  βάση 
του  έχει  χαθεί . 

Οι δυνατότητες  για μια  ριζική   πολιτισμική  αναμόρφωση   
της τοπικής  κοινωνίας μας  είναι, ωστόσο,  υπαρκτές.  Αλλά  κάτι  
τέτοιο  προϋποθέτει  την  αντίστοιχη  υλική  βάση. Για  να  
μπορούμε  να φανταζόμαστε  μια άλλη  πολιτεία, πολιτισμικά  
αναμορφωμένη , που θα  συνεπάγεται  και  “ πολιτική ”  ανύψωση 
των  χαμηλότερων  στρωμάτων της, θα  πρέπει να τη  συνδέουμε  
με  μια  προηγούμενη  αντιμετώπιση  της ανεργίας  και αλλαγή  
στο σύνολο  της  κοινωνικής  κατάστασης  και  των  οικονομικών  
σχέσεων. Μπορούμε  να προσβλέπουμε  σε μια  πνευματική  ηθική  
αναμόρφωση  της  τοπικής  κοινωνίας μας, συνδεόμενη 
ουσιαστικά  με ένα  πρόγραμμα  ορθής  οικονομικής  ανάπτυξης. 

Εδώ, στην  Ιερή Πόλη,  έχει ιδιαίτερη  και  βαρύνουσα  
σημασία  κάθε  προσπάθεια  που εμπνέεται  από  το  
απελευθερωτικό  όραμα, τόσο  στο  υλικό  όσο  και στο 
πολιτισμικό  πεδίο, με προϋπόθεση  τη δυναμική  τάση  και  αιχμή  
απελευθέρωσης  από  τις ποικίλες  δουλείες,   εκμεταλλεύσεις  και 
αλλοτριώσεις  που  αυτές  συνεπάγονται . Αλλά  πόσο   ελεύθεροι  
πραγματικά  είναι  οι άνθρωποι  σήμερα,  πόσο ελεύθερο  χρόνο  
έχουν  για  να   ασχοληθούν  με τον  πολιτισμό,  για  να  
αναπτύξουν  τις  ανθρώπινες δυνάμεις τους  σαν  σκοπό  
καθεαυτό, απελευθερωμένοι  από  την αναγκαιότητα, και πόσο    
κοινωνικοί  άνθρωποι νοιώθουν  στην  εργασία  αλλά  και ως  
μέλη   της  κοινότητας ;

Παρά  τη δυσκολία  και την αντιφατικότητα  της εποχής ,των  
ελλήνων  οι κοινότητες  φτιάχνουν  άλλους  γαλαξίες , που λέει  
και  ο ποιητής   Διονύσιος (άλλοτε  φτιάχνουν  και …  παπάδες ...) 
Στην  τοπική  Μεσολογγίτικη  Κοινότητα,  ο πολιτισμός ,  ως  μια 
μεγάλη  υπόθεση του  Δήμου ,  μπορεί από  σήμερα  να  αρχίσει  
να οικοδομεί  την  αναμορφωμένη  πολιτισμικά   πολιτεία  που  
είναι  δυνατόν    να  υπάρξει  αύριο. Με  παροχή  στους  πολίτες  
ευκαιριών  συνάντησης  με το  ζωντανό   γίγνεσθαι στις  τέχνες  
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και στα   γράμματα,  μέσω  παραστάσεων  και  εκδηλώσεων  από  
καλλιτεχνικά  σύνολα  και   μεμονωμένους  καλλιτέχνες, 
δημιουργούς  και  πνευματικούς ανθρώπους, οργανωμένων   από  
το Πνευματικό  Κέντρο  του Δήμου. Δεν  πρόκειται  για  ένα  
αίτημα  των  « ελιτ »  αλλά  ζητούμενο  των λαϊκών  στρωμάτων  
και   κοινωνικών  κατηγοριών ( μαθητές , φοιτητές ) που δεν έχουν  
τη  δυνατότητα  μετάβασης ή δεν  γίνεται  να  αναζητούν   αλλού 
κατά προτεραιότητα  καλλιτεχνικά  συμβάντα . Αύριο ,  με  τη  
Διεθνή  Ακαδημία  Ελευθερίας , την αναδιοργάνωση των γιορτών 
– μνημών Εξόδου, τους αξιοποιήσιμους  αρχαιολογικούς χώρους, 
το ζωντανό και πλούσιο   καλλιτεχνικό  γίγνεσθαι  της πόλης  και 
της  συμπολιτείας της , την προσφορά  του ΤΕΙ  και των  
Πανεπιστημιακών  Σχολών  και  την  περαιτέρω  δραστηριοποίηση  
του  Πνευματικού  Κέντρου ,  θα μπορούμε , ίσως , να μιλάμε  για  
μια  Πολιτεία  αντάξια  των  προσδοκιών  μας  και της  ιστορίας . 

 Φανταζόμαστε  λοιπόν  από  σήμερα  την  έννοια  και την  
πραγματικότητα  μιας  κοινοτικής  ζωής  υψωμένης  σε μια  νέα 
ποιότητα ,  θεμελιωμένη  σε ριζικές  κοινωνικές  και  οικονομικές  
αλλαγές . Ένας  νέος  πολιτισμός  είναι  δυνατόν  να ανθίσει  στη 
βάση  μιας  νέας  κοινότητας . Ίσως αργίσει  πολύ  να υπάρξει . 
Όμως  γνωρίζουμε  πως  ο   άνθρωπος   δεν είναι  εντελώς  
άνθρωπος , παρά  μόνο  μέσα  στην κοινότητά του . Εκεί  μπορεί  
να θέσει  τέλος  στους  ανταγωνισμούς ,    να  περάσει  από  την 
αλλοτριωμένη  συνείδηση , στην  πραγματική  συνείδηση, να  
συμφιλιώσει  την   ανθρωπότητα  με τον  εαυτό της.  Η ευτυχής  
συνείδηση  είναι  αυτή  που αντανακλά  μια ειρηνεμένη  
ανθρωπότητα. Έτσι εξηγείται  ότι  για  τους αριστερούς , ο πιο 
ηθικός  άνθρωπος  είναι  ο πιο  προοδευτικός 

Αλλά  η νέα  πολιτεία  δεν  θα πραγματοποιηθεί  αυτόματα, 
εάν  δεν  αγωνιστούν  όλοι  όσοι  υφίστανται  ως  θύματα   τις  
συνέπειες  της  υπάρχουσας  κατάστασης. Αυτός  ο αγώνας  είναι  
ταυτόσημος  με την  προώθηση  αξιών. Κινούμαστε  σε ένα  κλίμα 
αισιοδοξίας , καλλιεργώντας   από  σήμερα, στη θέση  των 
σχέσεων  εχθρότητας   ανάμεσα  στους  ανθρώπους, σχέσεις 
φιλικές, σχέσεις  αλληλεγγύης  και  συνεργασίας . Στη μελλοντική  
Πολιτεία   που  ονειρευόμαστε, θα  μπορούμε  να  βιώνουμε  
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κυρίαρχες αυθεντικές  ανθρώπινες  σχέσεις, υπεράνω των 
εμπορευματικών . Θα  πάψουν  να  είναι  τα πάντα, και ο 
πολιτισμός , υποδουλωμένα στις  επιταγές  της αγοράς, ως 
εμπορεύματα.  Ουτοπία ; Αλλά  η ουτοπία  δεν  είναι  άλλο  από  
την αυριανή  πραγματικότητα . 
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Στην ωραία μας την πόλη

Τέτοια εποχή , με τα σχολεία να έχουν βρει το γνώριμο 
ρυθμό τους , αλλά και πάντα το ενδιαφέρον για τη μαθητιώσα 
νεολαία είναι ταυτόσημο με το ενδιαφέρον για το ίδιο το μέλλον 
της κοινωνίας μας . Το θέμα των σχολικών υποδομών, η 
απογοητευτική κατάσταση με το καθημερινό ωράριο των ελλήνων 
μαθητών να είναι βαρύτερο από το ωράριο των πιο σκληρά 
εργαζομένων ελλήνων καταδεικνύονται από τις σχετικές έρευνες , 
κάτι που όλοι γνωρίζουμε και από προσωπική εμπειρία . Η 
δυνατότητα για στοιχειώδη ξεκούραση , για ύπνο, η φυσική 
καταπόνηση, το ολοένα αυξανόμενο άγχος, που περιορίζει 
σημαντικά τη δυνατότητα των εφήβων να αναπτύξουν την 
προσωπικότητά τους ισόρροπα και δημιουργικά, είναι σημαντικές 
πλευρές που οφείλουν άπαντες να λαμβάνουν πολύ σοβαρά 
υπόψη. Αλλά ας δούμε εδώ ορισμένες άλλες πλευρές και ας 
εξετάσουμε συγκριτικά κυρίως τις εξωσχολικές συνθήκες που 
καθορίζουν τη ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών μας . 

Πριν απ’ οτιδήποτε, ο άνθρωπος είναι βιολογικό ον ( και 
ταυτόχρονα και γενετικά κοινωνικό ). Η σωματική και η 
διανοητική του ανάπτυξη καθορίζονται από τις ενεργητικές του 
σχέσεις με τη φύση και στο παιδί ιδιαίτερα με το παιχνίδι και τον 
αθλητισμό . Έτσι αποκτά γνώσεις και δεξιότητες, σωματικές, 
αισθητηριακές και κατ’ αρχήν μια ισορροπημένη ψυχοσωματική 
λειτουργία . Μαζί με τη φύση , το οικογενειακό και κοινωνικό 
περιβάλλον παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του παιδιού. Αυτό που είναι  και που φαίνεται 
κάποιος  και η «ατομικότητά» του καθορίζονται από το σύνολο 
των συνθηκών της ζωής , και όχι μόνο από τα γονίδια . 

Τα παιδιά μας εδώ στο Μεσολόγγι έχουν την ευκαιρία να 
τρέξουν, να παίξουν, να κολυμπήσουν, να υπάρξουν ως βιολογικά 
δραστήρια όντα . Τι να πούμε για τα παιδιά της Αθήνας και των 
άλλων μεγαλουπόλεων ; Αποκομμένο το παιδί από τη φύση και 
από τις κοινωνικές δραστήριες σχέσεις με τα άλλα παιδιά , σαφώς 
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υπολείπεται σε γνώσεις για τη φύση , το «ανόργανο σώμα» του , 
και σε δεξιότητες . Αποσυνδεμένο με τις προηγούμενες μορφές 
κοινωνικής συμβίωσης, στέκει αποκομμένο , μετέωρο , καθώς 
μεγαλώνει στο διαμέρισμα χωρίς ή με ελάχιστους φίλους και 
συγγενείς , και με τη λιγοστή επαφή με τους συνήθως απόντες 
γονείς. Τόσο η σωματική ανάπτυξη όσο και η ψυχική ισορροπία 
του παιδιού των μεγαλουπόλεων υπονομεύονται υπό τέτοιες 
συνθήκες . Και να’ταν μόνο αυτή η αιτία της υπονόμευσης της 
κανονικής ψυχοσωματικής ανάπτυξης του. ΄Εχοντας ξεφύγει από 
τις κανονικές φυσικές συνθήκες διαβίωσης, ο σύγχρονος 
άνθρωπος αναπνέει τη « μολυσμένη ανάσα του πολιτισμού». Τι 
περιέχει όμως αυτή η σημερινή «ανάσα του πολιτισμού». Ας 
αφήσουμε το τι αναπνέει το παιδί που μεγαλώνει στην Αθήνα και 
στις άλλες σημερινές μεγαλουπόλεις. Εμείς εδώ έχουμε πράγματι 
καθαρό αέρα . Λέμε ότι έχουμε και καθαρό νερό ( αλήθεια , τι 
γίνεται με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης ;) . Σχετικά με την τροφή 
όμως ; Τρόφιμα με χημικές προσθήκες βλαβερές και 
καρκινογόνες. Λαχανικά και φρούτα με κατάλοιπα γεωργικών 
φαρμάκων, κρέας με ορμόνες . Ψάρι με πιθανή μόλυνση από 
υδράργυρο, κ.λ.π. (τα ψάρια της λιμνοθάλασσας πιστεύουμε να 
είναι αμόλυντα ). Και μαζί με αυτά που είναι «ορατά» (όχι πάντα) 
και τα αόρατα: ραδιενέργεια , ακτινοβολίες κ.λ.π. 

Είναι , λοιπόν τυχαίο ότι , σύμφωνα με σχετικές έρευνες 
,κατά τα τελευταία 20 χρόνια στις μεγαλουπόλεις αυξήθηκαν κατά 
50 % οι θάνατοι από εγκεφαλικά , καρδιακά και καρκίνο;  Είναι 
τυχαίο και ανεξήγητο ότι ο καρκίνος έχει ήδη γίνει επιδημία ;

Μας θλίβει που η Αθήνα , παρά τα πλεονεκτήματα και τα  
φυσικά προνόμιά της, με τη μεταπολεμική «ανάπτυξη» κατάληξε 
να είναι η πιο άσχημη και η περισσότερο αβίωτη πρωτεύουσα της 
Ε.Ε. Τι να πει κανείς και για το κοντινό μας κακέκτυπο της 
Αθήνας με την τόση ασχήμια του … Στις μεγαλουπόλεις 
γενικότερα, αντικειμενικές συνθήκες, ανταγωνιστικές κοινωνικές 
σχέσεις , μοναξιά , πολιτισμικό χάος με κυρίαρχη τάση το χυδαίο 
υλισμό, τις χυδαίες προσωπικές σχέσεις και την εντεινόμενη 
αποχαύνωση ( ποδόσφαιρο, τηλεόραση , βλακώδη έντυπα κ.λ.π.) 
υπονομεύουν όχι μόνο την υγεία , αλλά συνολικά την ποιότητα της 
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ζωής και το νόημα της ζωής . Ο μισός πληθυσμός της χώρας στην 
Αθήνα … Πρώτη στο νέφος , τελευταία στο πράσινο … Μια άλλη 
πρωτιά που έχουμε συνολικά ως λαός είναι στο κάπνισμα … 
Φαντάζεται κανείς , παρεμπιπτόντως , τη «σχιζοφρένεια» που 
βιώνουν τα παιδιά της «πόλης του καπνού» ; … Και η παχυσαρκία 
των παιδιών μας που είναι από τα παχύτερα της Ευρώπης ; Μαζί 
με την ακινησία και την έλλειψη επαφής με τη φύση των παιδιών 
των μεγαλουπόλεων, υπάρχουν δυστυχώς και γονείς που ταϊζουν 
άκριτα τα παιδιά τους για «ευκολία» πίτσες , σουβλάκια, 
γαριδάκια , πατατάκια, γκοφρέτες και όλες αυτές τις αηδίες του 
έτοιμου εμπορικού φαγητού . 

Παρατηρούμε ανήμποροι τη σημερινή γενικευμένη τάση 
καταστροφής του « ανόργανου σώματος» του ανθρώπου (της 
φύσης ) αλλά και του δικού του σώματος σε όλες τις χώρες του 
δυτικού πολιτισμού . Ειδικά ως προς τις μεγαλουπόλεις –
καρκινώματα, μνημεία διαστροφικής κοινωνικής και πολιτισμικής 
μετάλλαξης , συνεχίζουν να υπάρχουν και να  κατατρώγουν 
τερατωδώς τη βιολογική και την ψυχική υγεία των θυμάτων της 
καταστροφικής « ανάπτυξης»! Από την άποψη αυτή, δεν πειράζει 
που το Μεσολόγγι υπολείπεται σε « ανάπτυξη» . . .
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Τιμή  σ’ εκείνους που φυλάττουν
το Μεσολόγγι

 Κίνδυνος για τη θεσμική και τη συνολική υπόσταση της Ιερής 
Πόλης

Δραματικές  συνέπειες για τη  θεσμική – συνολική  
υπόσταση  της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου  και  Πρωτεύουσας 
του Νομού  απειλεί  να έχει  η αφερεγγυότητα  της  κυβέρνησης  
στα  θέματα  του Εφετείου  και του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας. Η Αγρινιώτικη  ηγεσία, που  επηρεάζει τις 
καταστάσεις, επαναλαμβάνει με θράσος  σε όλους τους  τόνους , 
όλο και πιο  συχνά, την άρνησή της να αναγνωρίσει  τα  
αυτονόητα  δικαιώματα της Ιερής Πόλης  και Πρωτεύουσας  και 
την  αδιανόητη  πρόθεσή της  να προβάλει  διαρκώς  εμπόδια για 
την υλοποίησή τους , ενώ  κλιμακώνονται οι  υπόγειες  πιέσεις  
στα προαναφερόμενα  θέματα τόσο προς την κυβέρνηση  όσο και 
προς το Μεσολόγγι. 

Οι βουλευτές του νομού  δεν απαιτούν  και δεν 
εξασφαλίζουν  καμιά  ρητή αναφορά  υποχρέωσης της κυβέρνησης  
να σεβαστεί  το  Μεσολόγγι.  Οι Μεσολογγίτες απορρίπτουν  
οργισμένοι, ως απαράδεκτη  αυτή   την  ανύπαρκτη υποστήριξη 
και την εκκωφαντική  σιωπή  και σε όλα τα  επίπεδα  έκφρασης  
της  πόλης  επικρατεί  η αντίληψη  ότι  ο Γιώργος  Πρεβεζάνος  
πρέπει  να ενεργήσει  δυναμικά, διαφορετικά  η Ιερή Πόλη  και 
Πρωτεύουσα  είναι  σαν  να  αποδέχεται  την ουσιαστική  
κατάργηση  της  θεσμικής  υπόστασής  της , που επιδιώκει  το 
Αγρίνιο, και μάλιστα  σε  μια  συγκυρία , όπου  υποτίθεται  πως  σ’ 
αυτή  κυρίως  θα ενίσχυε  τη θεσμική  της  θέση με τη  δίκαιη λύση  
στο Εφετείο  και  στο   Πανεπιστήμιο. Ίσως  ορισμένοι  
σκέπτονται  πως  μπορούν να ασκήσουν  ασφυκτικές πιέσεις  στον 
Γ. Πρεβεζάνο ,σε ολόκληρη  τη Μεσολογγίτικη  δημοτική  ηγεσία  
αλλά και στην  κυβέρνηση  για να αποτρέψουν  τις δυναμικές  
εκδηλώσεις- αντιδράσεις  του Μεσολογγίου  και να υποχρεώσουν  
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το Μεσολόγγι  να  υποκύψει  στον Αγρινιώτικο  εκβιασμό. Ως 
απάντηση  μπορεί  να τους διαμηνυθεί  ρητά  ότι το Μεσολόγγι  θα 
θεωρήσει προσβλητική  και απαράδεκτη  ενέργεια  εναντίον  του  
τυχόν   συνέχιση  αυτού  του  είδους  της συζήτησης  και εμπλοκής  
επισήμων προσώπων  και αρχών  κατά του Μεσολογγίου  στα  
θέματα  του Εφετείου και του Πανεπιστημίου. Ας  υπάρξει  μια  
γραπτή  προειδοποίηση  προς  την κυβέρνηση να μην τολμήσει να 
διαπράξει κανένα ανοσιούργημα ή ιεροσυλία. 

Το Μεσολόγγι βρίσκεται υπό  στενή  πολιορκία  και παρόλο  
που είναι αδιανόητο να  υποκύψει  ο Γ. Πρεβεζάνος ,καθώς σε μια 
τέτοια απίθανη περίπτωση αυτοκαταλύεται  η πρωτεύουσα , 
απαιτείται  ομολογουμένως  εξαιρετική ψυχική γενναιότητα  για  
να τολμήσει  να προβάλει   δυναμική  αντίσταση  και να  επιμείνει  
σ’ αυτή  ανυποχώρητος , υπό το βάρος  ενός φαινομενικά 
δυσμενούς  συσχετισμού  δυνάμεων. Πρόκειται να ζήσουμε 
σύντομα  την πραγματική   κορύφωση ενός νέου Μεσολογγίτικου 
δράματος, με απρόβλεπτες συνέπειες.
 Αυτό  γιατί  οι … ενδιαφερόμενοι  καιροφυλακτούν  αμέσως μετά  
την ευχόμενη και  ποθούμενη απ’ αυτούς   αυτοκτονία   της Ιερής 
Πόλης και Πρωτεύουσας, να εξαπολύσουν  νέα εκστρατεία  
επιβολής  του  σχεδίου τους  ώστε να  οριστικοποιηθεί  ο 
εξανδραποδισμός  και η  κατάλυση  του Μεσολογγίου.  Έχοντας  
υπόψη τους  το πάθημα της πάνδημης  και συντριπτικής  
αντίδρασης  του  Μεσολογγίου  για τη Φλόγα, για το Εφετείο  και 
τη Μητρόπολη  αυτή  τη φορά  ίσως  κατευθυνθούν , ποιος ξέρει 
σε ποιες  στρατηγικές και πρακτικές, π.χ. στην  «εξαγορά»  και 
στον  εκβιασμό  όλων  των  δημοτικών  ηγετών του Μεσολογγίου ;  
Καλύτερα όμως ας μην τα σκεφτούν καθόλου αυτά . Το 
Μεσολόγγι πρέπει , εντούτοις , να σκεφτεί ψύχραιμα και σοβαρά 
ποιο θα ήταν το νόημα ενός ενδεχόμενου διαλόγου που πιθανώς θα 
του πρότειναν για το Εφετείο και το Πανεπιστήμιο, και αν 
πραγματικά ένας τέτοιος διάλογος θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
νέα προσέγγιση προς την κατεύθυνση μιας διευθέτησης . Υπάρχει 
νόημα διαλόγου πάνω στα αυτονόητα , έδρες Εφετείου και 
Πανεπιστημίου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στην Ιερή Πόλη και 
Πρωτεύουσα ;
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Εφιαλτικές  στιγμές  περιμένουν  τον δήμαρχο Γ.Πρεβεζάνο  

από δω και  πέρα. Όλη του  η δημαρχιακή σταδιοδρομία  θα 
σφραγιστεί  από  τη  στάση του , θετικά  ή  αρνητικά. Οι συγκυρίες  
είναι  τέτοιες  που  θα  περάσει  στην ιστορία  του Μεσολογγίου , 
και όχι μόνο, είτε  ως  αυτός  που τόλμησε να προβάλει τη μεγάλη 
αντίσταση της αξιοπρέπειας εμπνεόμενος από την Έξοδο,   είτε  ως 
εκείνος  που λύγισε  κάτω  από  το βάρος των  συσχετισμών,   
όπως έχουν κάνει άλλοι στο παρελθόν,  νομιμοποιώντας  τον 
ενταφιασμό  της Ιερής Πόλης και Πρωτεύουσας  και  κλείνοντας  
οριστικά  τον  κύκλο  της  θεσμικής  της  υπόστασης. Αυτή  την 
κρίσιμη  περίοδο  ο Γ. Πρεβεζάνος  έχει  όχι  μόνο  τον
Μεσολογγίτικο  λαό , αλλά  και τη συμπαράσταση  ολόκληρου  
του  Ελληνικού  λαού  αν  την  αναζητήσει , για να  στηριχθεί. Η 
κυβέρνηση  της Ν.Δ. , τουλάχιστον  απ’ όσα  έχουμε δει  μέχρι  
σήμερα , έχει φανεί  σαφώς  κατώτερη  των αναγκών  μιας   
τέτοιας  μάχης  για το Μεσολόγγι.  Όμως   το Μεσολόγγι  μπορεί 
και πρέπει  να  βασιστεί  κυρίως  σ’ εκείνους  όπου  στην  ζωή των  
ώρισαν  και  το φυλάγουν. Και  ολοκληρώνοντας  την  παράφραση  
του  ποιητή  ( Καβάφης , Θερμοπύλες) :  Και   περισσότερη  τιμή  
τους  πρέπει  όταν  προβλέπουν  και  αποτρέπουν  τον  Εφιάλτη  να  
φανεί  στο  τέλος , και τους Μήδους  επί  τέλους  να μη  διαβούνε. 
Καλή χρονιά …
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Κοινή Δράση για τα Αυτονόητα

 Αντιφάσεις μεγαλείου και τραγωδίας – Βία και αδικία στην 
πόλη 

Το μεγάλο έργο , η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου « Χαρίλαος 
Τρικούπης», κορυφαίο επίτευγμα της τεχνολογίας και της 
αρχιτεκτονικής , θα έχει ως μία από τις ευεργετικές συνέπειές της, 
την ευκολότερη πρόσβαση στη γενέτειρα του πρώτου 
πρωθυπουργού που την οραματίστηκε .

Ας φανταστούμε τη θετική και πιο μετριοπαθή εκδοχή 
κάποιας αύξησης της κίνησης στην πόλη μας. Ο καινούριος 
επισκέπτης της  , συνεπαρμένος από το δέος και το θαυμασμό, 
αφού περάσει τη γέφυρα , θα διατηρεί , οπωσδήποτε, ανάλογα 
συναισθήματα , εφόσον θα’ χει αποφασίσει να έρθει εδώ, στην 
Ιερή Πόλη των Ελλήνων.

Δεν θα είναι μια οποιαδήποτε ιστορική περίοδος από εδώ και 
στο εξής για την Ελλάδα που , έτσι όπως τα κατάφερε, προβάλλει 
τώρα, από την άποψη των υποδομών ως εκσυγχρονισμένη , 
ευρωπαϊκή και αναπτυγμένη . Και παρά τις σοβαρές ενστάσεις για 
τις υπερτιμολογήσεις, τις υπερβάσεις και ορισμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις , και τα άλλα μεγάλα έργα , το Μετρό 
, το  Αεροδρόμιο , η Αττική Οδός , το Τραμ , η Εγνατία , μάς 
κάνουν υπερήφανους , υπό ορισμένους όρους . Ας μην 
παραβλέψουμε και τους Ολυμπιακούς υπό την έννοια , εδώ , μόνο 
του αρχέγονου συμβολισμού τους ( πικρή ιστορία κατά τα άλλα).

Ο επισκέπτης της πόλης μας , λοιπόν , θα έχει οπωσδήποτε 
το Μεσολόγγι κλεισμένο στην καρδιά του , όπως κάθε έλληνας. 
Θα θελήσει, έτσι, να καθαγιάσει την υπερηφάνεια, τη συγκίνηση 
και τα άλλα στοιχεία της σύγχρονης ταυτότητάς του  στον ιερό  
τούτο τόπο .

Πράγματι, θα ζήσει όλα αυτά που ήταν χτες και είναι σήμερα 
το Μεσολόγγι . Και θα προβληματιστεί αναζητώντας αντάξια 
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συνέχεια ανάμεσα στο χθες και σε τόση παραμέληση και 
εγκατάλειψη . Πώς θα νοιώσει , πώς θα σκεφτεί για την πόλη –
ιδέα δίπλα στη γέφυρα  ;

Μπορεί να διαπιστώσει κανείς εδώ την αντίφαση ανάμεσα 
στη μεγάλη ιδέα και στην κυρίαρχη πραγματικότητα, που 
χαρακτηρίζει τη σημερινή Ελλάδα. Την αντίφαση του μεγαλείου 
και της τραγωδίας . Στο Μεσολόγγι , ως πρωτεύουσα νομού και ως 
Ιερή Πόλη των Ελλήνων, πονάει η ψυχή της σύγχρονης Ελλάδας. 
Και δεν πρόκειται μόνο για την κραυγαλέα αντίθεση του κέντρου 
και της περιφέρειας. Μια ατελείωτη σειρά αντιθέσεων και 
αντιφάσεων διαπερνούν επώδυνα το σώμα της σημερινής πόλης , 
αντανακλώντας την πραγματικότητα του σώματος της «άλλης 
Ελλάδας»: Των αντιφάσεων ανάμεσα στον οφειλόμενο σεβασμό 
και την επιδεικνυόμενη ασέβεια, στο αναμφισβήτητο δίκαιο και 
την επιχειρούμενη αδικία, στην επιδεικνυόμενη μεγαλομανία και 
τη μη κρυπτόμενη αμάθεια ,στη διαχρονική ιερότητα και την 
ανίερη σκοπιμότητα, στην υπερπροβολή ενός ουσιαστικά 
υπολειπόμενου σήμερα  και την αγνόηση και περιφρόνηση του 
χθες και του αύριο. Των αντιφάσεων ανάμεσα στις ουσιαστικές 
προτεραιότητες και τις αγοραίες και χυδαίες ιεραρχήσεις. Στη 
νεόκοπη φαινομενική και την πραγματική και διαχρονική ισχύ. 
Στη δόξα και τη ντροπή, στην υπερηφάνεια και την αισχύνη. Στα 
αυτονόητα και τα παραλειπόμενα . 

Πώς να εξηγηθούν, λοιπόν, στον επισκέπτη οι αντιφάσεις ; 
Πώς να αποκατασταθεί η συνέχεια του νοήματος που συγκροτείται 
από το χθες , το σήμερα και το αύριο , όταν στην ιερή του πόλη 
νιώθει τόσο πόνο για το βίαιο και  άδικο που υφίσταται ; Τι είναι 
εν τέλει το πραγματικά ωραίο , το μεγάλο και το αληθινό ;

Οφείλουμε ως Έλληνες να φτιάξουμε με τα καινούρια , αλλά 
και τα παλιά και στέρεα υλικά , τώρα που τέλειωσαν τα άλλα έργα, 
τα σύγχρονα μνημεία του πνεύματος και του πολιτισμού, εκείνες 
τις υποδομές των ιερών προσκυνημάτων και αναβάπτισης, για να 
μπορούν οι επισκέπτες να ανεφοδιάζονται ενεργειακά, να 
αναπτερώνονται ηθικά και να πορεύονται αντλώντας από μόνιμες, 
αμόλυντες και αστείρευτες πηγές θαυμασμού και υπερηφάνειας .

Μια νέα, όσο και παλιά, «μεγάλη ιδέα» είναι η 
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επαναπροσέγγιση των θεμελιωδών και ουσιαστικών αναγκών της 
κοινωνίας μας και των ανθρώπων της μέσα από τις πηγές της 
ιστορίας και του πολιτισμού , με το βλέμμα στραμμένο προς το 
μέλλον . Ποιος θα διαφωνούσε ότι το δραματικό αίτημα της 
κοινωνικής απελευθέρωσης συγκινεί , παρακινεί και εμπνέει όχι 
μόνο τους Μεσολογγίτες και τους Έλληνες , αλλά και όλους τους 
όπου γης ανθρώπους ; Ποιος αμφιβάλλει ότι στην πόλη αυτή η 
ελευθερία, ως πρωτογενές υλικό που αφθονεί εν αδρανεία , 
προσφέρεται για να κτισθούν τα σημερινά όνειρα και οι ελπίδες 
των ανθρώπων ; 

Αν συμφωνούμε λοιπόν στα αυτονόητα, έχει έλθει ο καιρός 
των πράξεων .

Το Μεσολόγγι, τώρα, μπορεί και πρέπει να 
επανατοποθετηθεί εκεί που αξίζει για το ίδιο και για όλη την 
Ελλάδα. Ψηλά στην κλίμακα των αξιών και των προτεραιοτήτων. 
Της φροντίδας και του ενδιαφέροντος από τους αρμόδιους. Της 
πραγματικής – ουσιαστικής αναγνώρισής του. Δεν πρόκειται περί 
διεκδικητικότητας και απαιτητικότητας. Το Μεσολόγγι, ως 
πρωτεύουσα νομού και ιερή πόλη, δεν έχει ανάγκη να 
επιχειρηματολογήσει έναντι κανενός, και προπαντός, 
αντιστρατεύεται συμπεριφορές μικρομεγαλισμού, μεγαλομανίας, 
«επαρχιωτισμού» και τοπικισμού. Δεν ενδιαφέρουν και δεν 
αφορούν το Μεσολόγγι, για προφανείς λόγους , τέτοιες 
καταστάσεις . Από την άλλη , όμως , δεν είναι μόνο υπόθεση του 
Δήμου το Μεσολόγγι . Ωραία, να μπει ο Δήμος μπροστά . Οι 
Βουλευτές , η Νομαρχία , η Περιφέρεια , η Κυβέρνηση δεν πρέπει 
να προσέξουν, αυτονοήτως, την πρωτεύουσα και ιερή πόλη , στο 
νέο γαλάζιο αστερισμό ; 

Αν και θα μπορούσε να αποκλειστεί , με το κριτήριο του 
αυτονόητου , η συγκεκριμένη αναφορά , θα την επιχειρήσω , ως 
έκφραση της αντιπαρερχόμενης πικρίας των ανθρώπων της πόλης 
και ως υπενθύμιση του χρέους . Όσο κι αν θα πρέπει να 
απορρίπτουμε τις λογικές του συσχετισμού δυνάμεων, της 
συντριπτικής υπεροχής και ισχύος και των ανίερων συμμαχιών , 
άλλο τόσο θα πρέπει να αναζητούμε επίμονα τις έμπρακτες 
αποδείξεις του σεβασμού , της εκπλήρωσης του χρέους  και της 
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πραγματικής πίστης σε αυτά που καλούνται διαρκώς να 
εκπληρώνουν προς την Ιερή Πόλη , πρόσωπα, αρχές, μηχανισμοί  
και εξουσίες σε κάθε επίπεδο .

Μπροστά στο «δικαστήριο της ιστορίας» δεν έχουν, βέβαια , 
όλοι τις ίδιες ευθύνες. Ωστόσο , η επίκαιρη και διαρκής επίκληση 
του πνεύματος του μεγάλου, του ωραίου και του αληθινού θα 
μπορούσε να αποκαταστήσει τις λεπτές ισορροπίες του δικαίου, 
της ισχύος και της ενότητας, για τα οποία οι Μεσολογγίτες 
διαχρονικά γνωρίζουν καλά να αγωνίζονται . Όμως, αν χρειαστεί , 
εν τέλει , μπορούν να πραγματοποιήσουν και δεύτερη, σύγχρονη 
έξοδο…
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Κριτήριο  επιτυχίας  και  παρακαταθήκη

 Επίσκεψη Δημάρχου στις ιστορικές πόλεις Τρίπολης και 
Ναυπλίου με αίτημα την υποστήριξη του Μεσολογγίου στο 
θέμα του Εφετείου και του Πανεπιστημίου, στη βάση του 
δικού τους «δεδικασμένου» προηγούμενου

Φαινομενικά  άκαιρη,  αλλά  στην  ουσία  άκρως  αναγκαία  
και  πιεστικά  επείγουσα   μια  επιχείρηση  επανάκτησης  του  
κύρους  του  Μεσολογγίου   και  ανάδειξης   της δυνατότητάς του  
να  έχει   δική του   πολιτική . Κωδικός  :  Επίσκεψη  του  
Δημάρχου  της  πόλης  Γ. Πρεβεζάνου   στις  ιστορικές  πόλεις  και  
πρωτεύουσες  νομών , Ναύπλιο  και    Τρίπολη  , τέσσερις   μόλις  
μήνες   πριν  τις  δημοτικές  και  νομαρχιακές  εκλογές  τον  
Οκτώβριο  . 

Με  προηγούμενες  κατηγορηματικές  και  μονοσήμαντες  
τοποθετήσεις του  για  την  ανυποχώρητη  απαίτηση   
επαναλειτουργίας του   Εφετείου   και  δημιουργίας   
Πανεπιστημιακών  Σχολών  στο  Μεσολόγγι  ,  να   επιδιώξει  να  
αποσπάσει  την   υποστήριξη       όλων  των  αρχών   και  φορέων  
των  δύο   πόλεων  που  θα  επισκεφθεί  και  να  θέσει  τις  βάσεις  
για   τη  δημιουργία   ενός    ζεστού    κλίματος   συνομιλιών  και  
συνεργασίας .  Η  προβολή  της  επίσκεψης   από  τα  τοπικά  και  
άλλα  μέσα   ενημέρωσης ,  να  επικοινωνεί   το  μήνυμα  και  το  
νόημα   ότι  η   Ιερή  Πόλη  της  Ελλάδας  «κινδυνεύει» και  
αναζητά  συμμαχίες,  κατανόηση  και  υποστήριξη .   

Ο  λόγος  είναι  προφανής . Βρισκόμαστε  μπροστά  σε   
κρίσιμες   εξελίξεις  επί  των  δυο  ζητημάτων  , του  Εφετείου  και  
του   Πανεπιστημίου  στο  Νομό ,   που  θα  διαρκέσουν , αλλά  οι  
δυνατότητες  του  Μεσολογγίου  είναι  απεριόριστες .  Ας  είμαστε  
αισιόδοξοι, γιατί   κανένας  δεν  θέλει  να  επικρατήσει  στο  Νομό   
ο  νόμος  της  ζούγκλας.  Δεν  πρέπει  να  υπάρξουν  λύσεις  για  
το  Εφετείο  και  το  Πανεπιστήμιο  που  θα  προσβάλλουν   την  
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Ιστορία  και  τον  Πολιτικό  Πολιτισμό μας ,  θα  απαξιώνουν  
το   Μεσολόγγι  και  θα  εξευτελίζουν  το  Ελληνικό  Κράτος . 

Ένα  σημαντικό  στοιχείο   μιας   ενδεχόμενης  επίσκεψης  
Πρεβεζάνου  στις  δύο   πόλεις  θα  είναι   ότι  για  πρώτη  , ίσως  , 
φορά  το  Μεσολόγγι   θα  εμφανιστεί  προς  τα  έξω   επισήμως  
με  στρατηγική  και αποφασιστικότητα  ,  την  ώρα  ακριβώς  που  
κυοφορούνται   εξελίξεις  που το  αφορούν  και όχι  εκ των  
υστέρων , και  θα  εκφράσει  αυτοτελώς   τις  δικές του  θέσεις   
υπέρ   δικαίων  λύσεων  μη  καλυπτόμενο  πίσω  από τις  θέσεις  
ουδενός  άλλου . Δεδομένου  ότι  το  Μεσολόγγι   είναι  η  
Ιστορική ,  Ιερή  Πόλη  του  Έθνους , ενώ  φυσικά  είναι  και  
πρωτεύουσα  νομού, η  στάση του  αυτή  θα εκτιμηθεί  ιδιαιτέρως  
και θα  συμβάλλει  στην  αναβάθμιση  του  κύρους  του  . Στο 
πλαίσιο  αυτό,  θα  διευκολυνθεί  τα  μέγιστα  η  προώθηση  των  
Μεσολογγίτικων  συμφερόντων   σε  ό,τι  αφορά  το   πολιτικό   
κλίμα,  εντός  του  οποίου   θα   οφείλουν  τότε  άπαντες  να  
δραστηριοποιηθούν. Κι  αφού  δημιουργηθεί  το  κλίμα , θα  
απομένει  στους   δημοτικούς  και  άλλους  παράγοντες     να  
συνεχίσουν  δυναμικά  αυτό  το  δρόμο . 

 Αυτή  τη  φορά   η Δημοτική  Αρχή  να  δείξει ότι  
συνειδητοποιεί  βαθιά   τη  σημασία  ενός   τέτοιου   εγχειρήματος   
του  Δημάρχου,  ο  οποίος  μαζί   με   εκπροσώπους  φορέων  της  
πόλης   και  άλλα  δημοτικά  στελέχη  ,  να  θέσει  τις  βάσεις  για  
μεγαλύτερη  επιτυχία  της   αποστολής   όσο  και για  καλύτερες  
προϋποθέσεις  συνέχειας .  Το  στοιχείο  της  συνέχειας  είναι  
κομβικό . 

Ο Δήμαρχος  μπορεί   να  προσβλέπει  στην  ικανοποίηση  
για  την  πιθανότατη  επιτυχία  του εγχειρήματός  του   και να   
διακηρύξει  και  την  αποφασιστικότητά του  να  συνεχίσει  αυτή  
την  πολιτική  , επισκεπτόμενος  μέχρι  τον  Οκτώβριο    και  άλλες  
πόλεις   με  νόημα . 

Σε   δημοτικό  επίπεδο   απαιτείται  καλύτερη  προετοιμασία  
για  να  υπάρξουν  πρακτικά  αποτελέσματα . Η παντελής  έλλειψη  
πείρας  των  στελεχών  της Δημοτικής  Αρχής  σε τέτοιες  δράσεις   
είναι  εμφανής  , αλλά   δεν αποτελεί  ανυπέρβλητο  εμπόδιο . 
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Αρκεί  να  αντιληφθούν   δύο  τουλάχιστον   πράγματα . Πρώτον ,  
ότι  οι  αποφάσεις   για   Εφετείο και  Πανεπιστήμιο   δεν  είναι  
δυνατόν  να  ληφθούν  πρωτίστως  με  αριθμητικά   κριτήρια  (  
μέγεθος  πόλης )  .    Δεύτερον,  ο  παρόμοιος  χαρακτήρας  των  
δύο  άλλων  ιστορικών  πόλεων  και  η  σχετική   αντιμετώπισή 
τους  από την  πολιτεία   αποτελεί  δεδικασμένο  προηγούμενο   
για  το  Μεσολόγγι, με  επιπρόσθετη  την  αξία  της   πιθανότατης   
υποστήριξής τους   στα   δίκαια  αιτήματά του . Πρακτικά  αυτό  
σημαίνει  ότι  το Μεσολόγγι   κατεβαίνει   εκ των  προτέρων  
έτοιμο , αξιοποιώντας  το ιστορικό   και τους  φακέλους  των  δύο  
πόλεων  για  το  δικό τους  εφετείο  και πανεπιστήμιο ,  όταν  θα  
συζητά   γι’  αυτά   τα  θέματα    στα  ανώτερα  κυβερνητικά  
επίπεδα . 

Διάφορες  συζητήσεις  επιβεβαιώνουν  αυτό  που  
γνωρίζουμε . Ότι οι Μεσολογγίτικες   Αρχές , παρά τη  σχετική 
κούφια ρητορική τους , δεν κάνουν πρακτικά απολύτως τίποτα  , 
για να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν έναντι  του   Αγρινίου  
, το γεγονός ότι το Μεσολόγγι ανήκει  σε  άλλη   ιδιαίτερη 
κατηγορία   Μεγάλων   Πόλεων .  Πολύ λιγότερο από το παρελθόν 
μεταφέρουν  στα  κέντρα   λήψης  των  αποφάσεων  τους 
προβληματισμούς , τις ανησυχίες και τα αιτήματα των ανθρώπων 
του πνεύματος και του πολιτισμού   για   την  πόλη . Έτσι , όμως , 
δεν δρα το Μεσολόγγι ως   υπερασπιστής  του   εαυτού του .  

Όταν άλλοι συνομιλούν απευθείας με τα κέντρα  λήψης  των 
αποφάσεων  , έχοντας  στρατηγική ,  και προσπαθούν  εκβιαστικά  
να αποσπάσουν   αυτά που δεν τους ανήκουν , συνιστά προφανώς 
πολιτική αφελούς επαρχιωτισμού και αυτοαναίρεσης του 
Μεσολογγίου η εμφάνισή του απλώς ως  μιας  ακόμα από τις 
τόσες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας , στην οποία πλέον οι πάντες 
ζητούν ό,τι θέλουν και ό,τι τους   αρέσει . 
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Να περιμένουμε, αλλά τι και πόσο ;

 Πολιτική παραδοξότητα και ανωμαλία συνιστά η 
απαξιωτική στάση της νέας κυβέρνησης έναντι της Ιερής 
Πόλης 

Πάνε εννιά μήνες τώρα που είναι στην κυβέρνηση η Νέα 
Δημοκρατία , και ξέρουμε ότι ένα τέτοιο διάστημα είναι αρκετό 
για εκδήλωση προθέσεων και για αποτελέσματα πράξεων αγάπης . 
Στο Μεσολόγγι , όχι μόνο δεν είδαμε ακόμα κανένα παιδί  (έργο)  
της γαλάζιας εξουσίας , αλλά ούτε καν δείχνει καθόλου «έγκυος» 
η κατάσταση . Πάνω από τριακόσιες προετοιμασίες φακέλων 
κ.λ.π. έχει κάνει και υποβάλλει ο Δήμος, σύμφωνα με πληροφορίες 
, όμως φως δε φαίνεται από πουθενά. Αυτή η «αφλογιστία»   της 
νέας εξουσίας  είναι αξιοπρόσεκτη και ομιλούσα όταν τη βλέπει 
κανείς από την Ιερή Πόλη του Έθνους, όπου θα περίμενε  κάποια 
χημεία. Τι συμβαίνει λοιπόν; Η ψυχρότητα της νέας εξουσίας, 
συνδυαζόμενη με τις άδηλες σκοπιμότητές της , αφαιρεί το 
φωτοστέφανο ,τη γοητεία και τη χάρη της. Μπορεί να είναι το 
άγχος , η ανωριμότητα, η ανετοιμότητα. Ανεξάρτητα όμως από τα 
αίτια , η απογοήτευση , αν όχι αποστροφή , ήδη αρχίζει να 
εδραιώνεται στην τοπική κοινωνία  και για μια ακόμη φορά να 
συσσωρεύεται ως δυνάμει εκρηκτικό υλικό στο σώμα της. 

Συμπίπτουν βέβαια , αλλά και προηγούνται αυτονόητα, τα 
μεγάλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής , της οικονομίας κ.λ.π. 
για μια νέα κυβέρνηση , και θα ήταν εγωιστικό έστω και για την 
Ιερή Πόλη να απαιτούσε προτεραιότητες και ιδιαίτερες 
μεταχειρίσεις. Δεν πρόκειται όμως περί αυτού. Το Μεσολόγγι έχει 
αντίληψη της συνολικής πραγματικότητας , αλλά ταυτόχρονα 
συναίσθηση του ρόλου, των υποχρεώσεων και της αξίας του. Ας 
επιχειρηθεί λοιπόν μια απάντηση στο ερώτημα καλοπροαίρετου 
συνομιλητή :  Μα, τι θέλει το Μεσολόγγι ; Δυστυχώς , κατά 
προτεραιότητα η πόλη  είναι αναγκασμένη να αγωνίζεται για την 
ανατροπή και την αποτροπή δυσμενών όρων που έχουν 
διαμορφώσει και επιχειρούν να επιβάλλουν σε βάρος της , χρόνια 
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τώρα , η ακρισία , η πολιτική καθυστέρηση και η αντίστοιχη 
εκμετάλλευση , η εθελοτυφλία των κυβερνητικών εξουσιών. Η 
χυδαιότητα και το ανίερο των  πολιτικών τους  εκφράζεται άρρητα 
αλλά σαφώς με την περιφερόμενη  αντίληψη , ότι «είναι 
υπερβολικό για την πόλη να βασίζεται  σε  κάποια κόκαλα που 
είναι  θαμμένα στον κήπο των ηρώων»!  Απαξιώνουν δηλαδή τα 
Ιερά και τα Όσια για να συντονιστούν με τις τρέχουσες αγοραίες 
λογικές  της ενδοτικότητας και της υποτέλειας . Όταν οι 
κυβερνήσεις δεν κατανοούν σε βάθος ή δε λογαριάζουν τι 
σημαίνει Μεσολόγγι , είναι καταδικασμένες να υποστούν , και 
δυστυχώς μαζί τους  όλο το γένος των ελλήνων , τις συνέπειες της 
αδυναμίας τους. Αν υπολόγιζαν  και διδάσκονταν από το 
Μεσολόγγι , δεν θα είχαμε τα γνωστά αποτελέσματα  στο 
Μακεδονικό, στο Κυπριακό και στο Αιγαίο. Και αν έχει τρέξει η 
ιστορία , το ζητούμενο δεν είναι το ένδοξο παρελθόν.  Ζητούμενα 
είναι η αξιοπρέπεια, το θάρρος, η τόλμη και η αρετή , με τα οποία 
χρειάζεται να υπερασπίζομαστε  και σήμερα τα δίκαιά μας. Αυτά 
έχει να πει και σήμερα το Μεσολόγγι . Μήπως αυτά όμως 
δημιουργούν  ενοχές ; Μήπως λοιπόν θάπρεπε να  μην ακούγεται 
καλύτερα ;  Το βέβαιο είναι  πως μόνο όσοι έχουν ως ύψιστη αξία 
και καθοδηγητική  αρχή  την Ελευθερία έχουν ανάγκη τα ζωντανά 
σύμβολα στη σημερινή πραγματικότητα. Διαφορετικά, μπορούν να 
αποφεύγουν  το Μεσολόγγι ή να το περιφρονούν, θεωρώντας πως 
αντιπροσωπεύει  κάτι ασήμαντο. Έτσι κάνουν οι πιο πολλοί 
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Πασοκ  του νομού , 
παλιά και τώρα ,καθώς και  οι κυβερνήσεις .  Το Μεσολόγγι  
,όμως , είναι  υποχρεωμένο να υπενθυμίζει σε όλους την ύπαρξή 
του για λόγους  αυτονόητους , και όχι βέβαια  για την  
αυτοεπιβεβαίωσή του. Είναι τραγικό  να μην κατανοούν  οι 
κυβερνήσεις  αυτή την πραγματικότητα  και αλήθεια . Ας 
συνειδητοποιηθεί  πριν  είναι αργά πως οι υπέρτατες  αξίες  που 
διαφυλάσσονται στον Κήπο των Ηρώων  και στους άλλους χώρους 
Πολιτισμού της Ιερής  Πόλης , είναι σήμερα  περισσότερο 
αναγκαία και πολύτιμα   υλικά για να χτίσουμε το  μέλλον. Το 
Μεσολόγγι δεν έχει  και   ούτε  διεκδικεί  από κανέναν  
βαρύγδουπους  τίτλους  χωρίς αντίκρυσμα. Δεν υπολογίζει  σε 
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ανεκπλήρωτες υποσχέσεις , που ούτε καν  αυτές του δίνονται. 
Αυτό που επιζητεί   είναι το έμπρακτο ενδιαφέρον για την Ιερή  
Πόλη , κυρίως  και πρωτίστως στον κυβερνητικό και κρατικό  
μηχανισμό. Δεκαετίες τώρα , μονότονα  ,κάθε χρόνο στις γιορτές  
εξόδου, επαναλαμβάνονται  οι θωπείες και οι ύμνοι  γι’ αυτή από 
προέδρους, πρωθυπουργούς και υπουργούς . Από κει και πέρα 
τίποτα . Σβήνουν τα φώτα  κι ακολουθεί σιγή . Του  χρόνου  πάλι 
τα ίδια λόγια . 

Κι ενώ είναι πολλοί αυτοί που ,επιπλέον, πιστεύουν ,στις 
μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες της πόλης και της γύρω 
περιοχής , αυτό που βλέπουμε  είναι η χρόνια παραμελησή της  
από όλες τις κυβερνήσεις.  Με τη νέα κυβέρνηση , ήρθε  και η 
“αναβάθμιση”    της  πόλης . Αντί του οφειλόμενου σεβασμού ,
είδαμε τους υπουργούς Δικαιοσύνης, ΠΕΧΩΔΕ  και τον 
Περιφερειάρχη  σημαιοφόρους της συμφοράς. Ταυτόχρονα , 
σιωπή για την Ακαδημία Ελευθερίας ,για το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Ελλάδας  με έδρα την Πρωτεύουσα και Ιερή  Πόλη   (τι 
θα πει πανεπιστήμιο  στο  Αγρίνιο ; Μην  τρελαθούμε…) , για το  
Αρχαιολογικό  Μουσείο ,για την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά  της 
Πόλης κ .λ. π . Καρπαζιές  και σφαλιάρες  από  τη νέα κυβέρνηση 
μέχρι τώρα. Όλα  αυτά  συνιστούν μεγάλη παραδοξότητα  και 
ανωμαλία  , που πρέπει άμεσα  να αρθεί .

Πώς όμως να  γίνουν έργα απαραίτητα και να προωθηθούν  
οι υποθέσεις  της πόλης  , όταν δεν υπάρχει  επαρκής παρουσία 
στο  Μεσολόγγι  των βουλευτών του Νομού , εκτός εξαιρέσεως  ; 
Aλήθεια , ποιοι βουλευτές προωθούν τα πραγματικά μεγάλα έργα  
που θα δώσουν  την  πραγματική εικόνα που αξίζει  η πρωτεύουσα 
του νομού  ; Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος νομός στη χώρα  που οι 
βουλευτές του  να μην  υποστηρίζουν και να μην  προωθούν  
θέματα της πρωτεύουσάς του  στην κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτό 
. Με τη Νέα Δημοκρατία  φθάσαμε στο  απίθανο σημείο , 
βουλευτές και κυβερνητικοί  παράγοντες  να βάλλουν 
καταιγιστικά  σε βάρος του Μεσολογγίου , είτε  από άγνοια, είτε 
από ερασιτεχνισμό, έλλειψη εμπειρίας ή ατζαμοσύνη . Εναντίον 
του Μεσολογγίου! Θα πει κανείς, σχετικά ανώριμη η νέα εξουσία,  
να περιμένουμε κ.τ.λ.Εντάξει ,να περιμένουμε, αλλά τι και  πόσο ;  
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Οι  άλλοι  «ψάχνονται»  κι  ημείς άδωμεν

 Το Μεσολόγγι κέντρο Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού

Παρατηρούμε   τελευταία  πολλαπλασιαζόμενες  
προσπάθειες  της  μιας ή  της άλλης  περιφερειακής   πόλης , έξω  
από  την  Αθήνα , στη  μελέτη  και προβολή   της  πόλης , από 
άποψη   γενική  της εικόνας  της  ή  ειδική , π.χ.  την ιστορική της  
εξέλιξη  ή την  πολεοδομία  της. Στις  προσπάθειες  αυτές, π.χ 
διάφορες εκδόσεις, συνήθως  συνδυάζονται   το  εικαστικό  μέρος  
( αναπαραγωγή  φωτογραφιών )  και  κείμενα   με  επιστημονικές  
απαιτήσεις . 

Οι περιφερειακές   πόλεις  αυτές, που  άλλοτε   ονομάζαμε  
επαρχιακές,  άρχισαν  να  « ψάχνονται » . Ψάχνουν  την  ιστορία 
τους,  τη  μορφολογία  και  το  ρόλο τους . Μερικές , αφού  
αναπτύχθηκαν  υπέρμετρα  κατ’  εικόνα  και  ομοίωση  με την  
Αθήνα  και  μέσα  από  τα ίδια  κυκλώματα   συμφερόντων,  
γρήγορα  έφθασαν   στα  ίδια  αδιέξοδα . Άλλες ,παράλληλα,  
ονόματα  δεν λέμε , έχουν  καβαλήσει  τέτοιο  καλάμι που , ενώ  
δεν  έχουν  να επιδείξουν  απολύτως  τίποτε άλλο  από  απλή   
συσσώρευση   πληθυσμού , είναι  σαν  να   ψάχνουν   για την  
ανεξαρτησία τους  και  τον  αυτόνομο   ρόλο τους , έτσι  στα  
χαμένα ...

Υποτίθεται  πως  οι  πόροι , αλλά  και  η  κεντρική  αντίληψη   
της  Ε.Ε.  έδωσαν  υπόσταση   στην  περιφέρεια .  Οι  τρεις   
βαθμίδες  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  τείνουν, πράγματι, να 
έχουν   ρόλο και  περιεχόμενο. Εντούτοις ,  δυναμικές  εστίες   
συγκέντρωσης  πληθυσμού  και  ανάπτυξης,  επί  του παρόντος  , 
αποτελούν   κυρίως  τα  πανεπιστήμια, τα  ΤΕΙ  και  τα  
περιφερειακά   νοσοκομεία  , παρόλο   που  λειτουργούν  με  
προβλήματα   ή  υπολειτουργούν  για  διάφορους  λόγους   που  
δεν  είναι  του  παρόντος  να  αναλυθούν . 

Λοιπόν , καλό  είναι   να  ψάχνουν  την  ιστορία τους   οι  
άλλες  πόλεις  , να  τη  βρίσκουν  και  να τη  λένε  και  σε  μας  να 
τη  μαθαίνουμε . Να   διαπιστώνουν  τα  περί της  υπάρξεως  και 
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του  ρόλου τους  και  να  λογαριάζονται , όπως μπορούν , με το  
αθηνοκεντρικό  κράτος  το  οποίο , πάντως  , ενώ  για  άλλες  
πόλεις  αποτελεί  δύναμη  προώθησης  για το   Μεσολόγγι , 
παράδοξο ,  αποτελεί  τροχοπέδη . Εν  πάση  περιπτώσει  ,  σ’ 
αυτές  τις  συνθήκες  η  Ιερή Πόλη  του Έθνους  διατηρεί  την  
ανάμνηση  της  ιεροσυλίας . Αποκτά   πλέον   απειλητικά  βαθιές  
ρίζες  η άποψη   του  εγκαταλελειμμένου  Μεσολογγίου  από το  
αθηνοκεντρικό  κράτος . Οι  πολιτικοί  διαχειρίζονται  την  
αξιοπρέπειά μας   ελαφρά  τη  καρδία , ενώ   το  βάρος  της  
ιστορίας μας  , όσο  διαστρεβλωμένα  κι αν  διαβαστεί  , λες και  
μας  κατάντησε νάνους . 

Εκατόν  ογδόντα  χρόνια  από την  έξοδο . Για  τη  μεγάλη  
επέτειο   τα  πράγματα  αρχίζουν   να  στοιχειώνουν .  Όταν  
συνδαιτυμόνας   και   αξιολογητής  πρόκειται  να είναι  η ίδια  η  
Ιστορία σου δεν μπορείς να ησυχάζεις υπνώττοντας . Η συγκυρία  
είναι   μοναδική .  Η  αξιολόγησή μας   από  την  Ιστορία  είναι  
απείρως  σημαντικότερη   όσο   δεν  μας  εγκαταλείπει  το  
φιλότιμο . Τώρα  λοιπόν   που  όλα  επανασχεδιάζονται  και  
ανασχηματίζονται  , όλοι  και  ιδιαίτερα  η  τοπική   ηγεσία  μας  
σύσσωμη  και  σύψυχη  , να  προβάλλουν  το  ώριμο  αίτημα   προς  
την  κυβέρνηση  , και  για την  επέτειο ,  να  κάνει   την  ιστορική   
κίνηση  να  καταστήσει   το   Μεσολόγγι  κέντρο  πολιτισμού  , 
παιδείας  και  τουρισμού  . Τι  έκπληξη  και  δυναμική  μπορεί  να   
κρύβει  η  διαχείριση  των  πολιτισμικών  μας  πραγμάτων  από την  
πόλη  που  η Ιστορία  θέλει  σύμβολό της . Τι  χαρακτήρα  τότε  
μπορεί  να  αποκτήσει  ένα  Σύγχρονο  Διεθνές  Πανεπιστήμιο  . 
Τι διαχρονικό και οικουμενικό  μήνυμα   μπορεί να εκπέμψει   
στην επέτειό του  αυτή  το  άλλο  Μεσολόγγι  . Και  τι  ελπίδα  
μπορεί  να  γεννήσει  σε  όλη  την  ελληνική   περιφέρεια  ,  όταν  
αισθανθεί  ότι  η  χώρα   αναβαπτίζεται   σε  πρωτοφανέρωτες εδώ 
, πανανθρώπινες αξίες   και  αρχίζει  να  σέβεται  και  να  
επανεκτιμά  τα  ιερά  και όσιά της . 

Μπορεί  ακόμα  να  αναγεννηθεί  ο  ενθουσιασμός  ,  εν  όψει 
και των  δημοτικών  εκλογών ,  σε  ένα  παλλόμενο  Μεσολόγγι . 
Υποψήφιοι πασών των  αποχρώσεων   να  δώσουν   
διαπιστευτήρια  σοβαρής  και  συγκροτημένης  τοπικής  πολιτικής 
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. Στην  ταλαιπωρημένη  Ιερή Πόλη  , την  οποία  δυναστεύουν  τα 
αλλότρια συμφέροντα και ακόρεστες για οφέλη ομάδες  που 
απομυζούν  τον  τοπικό  πλούτο  , αξίζει μια άλλη τύχη. 

Προσβλέπουμε σε στιβαρούς και  πεφωτισμένους  ηγέτες  
που  να  μην  αρκούνται  στην  απλή διαμαρτυρία και την 
αντιθετική ρητορική, αλλά  να  προχωρούν  μεθοδικά  στην  
κατοχύρωση  των τοπικών  ( που  είναι  και  εθνικά )  
συμφερόντων . Τολμητίες , αλλά  όχι  απερίσκεπτους , να  
φροντίζουν  για τη  σύμπηξη   μετώπων ,  να  αναπτύσσουν   
πολύμορφες  συνεργασίες  και να   εναντιώνονται  στεντορεία  τη  
φωνή, αλλά  χωρίς  υστερίες,  στην κοροϊδία , στην εξαπάτηση και 
στην εκμετάλλευση.  Δύσκολο   εγχείρημα , πάντως :  οι  « 
νταβατζήδες »  καιροφυλαχτούν  τροχίζοντας  τα  μαχαίρια. 
Διαθέτουν  και τη  δύναμη  και  τα  μέσα   για  υπονόμευση  και  
ποικίλες   βλαπτικές  παρεμβάσεις .  Έχουν   την  τεχνογνωσία  
άλλωστε. Όμως , όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα κάτσουμε με 
σταυρωμένα τα χέρια να κλαίμε τη μοίρα μας ή να τραγουδάμε 
αδιάφορα ; 
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«Όχι»    στη   μοιρολατρία

 Ενεργοποίηση  σκεπτόμενων, δημιουργικών πολιτών 
 Έλλειμμα τοπικής πολιτικής στρατηγικής 
 Αναζήτηση ισχυρού τοπικού μπλοκ εξουσίας

Υπέροχα τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης από 
παλαιότερα μέχρι και σήμερα , αλλά και της σχετικά πρόσφατης 
ενεργοποίησης ποικίλων συλλογικών προσπαθειών , σε διάφορους 
τομείς , ευαισθητοποιημένων και δραστήριων συμπολιτών μας . 
Ενδεικτικά μόνο μπορούν να αναφερθούν οι δραστηριότητες των 
«Φίλων του Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι» , του «Λαογραφικού 
– Πολιτιστικού Συλλόγου» , του «Χώρου Διαλόγου – Κοινωνικού 
Φόρουμ» , της «Βυρωνικής Εταιρείας» , της «Διεξόδου», της 
«Πινακοθήκης Μοσχανδρέου» , καθώς και οι φετινές  πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του Δήμου Μεσολογγίου , με τα αντίστοιχα γνωστά, 
ευεργετικά αποτελέσματα για την πόλη. Σκοπός εδώ δεν είναι να 
αναφέρουμε αναλυτικά και να αποτιμήσουμε αξιολογικά το 
επιμέρους σοβαρό έργο σε σημαντικούς τομείς των πολυάριθμων 
ομάδων δράσης στο Μεσολόγγι. Ας νοιώσουμε κατ’ αρχήν μια 
ψυχική ανάταση, ας φανταστούμε μια γιορτή στην πόλη, 
ανάσταση χαράς και ελπίδας στις δυνάμεις της έμπνευσης, της 
πρωτοβουλίας, της αντίστασης και της προκοπής . 

Όχι ότι υπήρξε και υπάρχει κάποια θυελλώδης εισβολή των 
ενεργών πολιτών στο προσκήνιο. Όμως , η χρόνια απάθεια και 
απραξία των «από πάνω» και ο φόβος περαιτέρω υποβάθμισης και 
αποψίλωσης της πόλης ήταν και είναι οι καθοριστικοί λόγοι 
μεθοδευμένων κινήσεων για επί μέρους «νίκες» και επιτεύγματα. 

Οι συμπολίτες μας επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους  στα 
νέα με ενθουσιασμό , μόλις ψυλλιάζονται ότι «κάτι γίνεται στο 
Μεσολόγγι» , και είναι σε θέση να προκαλέσουν πανικό σε όσους 
δεν επιθυμούν καθόλου , για τους δικούς τους λόγους , τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο των πολιτών σε όλα τα θέματα , αλλά και 
την εκδήλωση της λαϊκής δυσφορίας , με προεξάρχοντες όσους  



  ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 187
αποθρασσυμένοι εντείνουν κάθε τόσο την επιθετικότητά τους και 
τις παράνομες απαιτήσεις τους έναντι του Μεσολογγίου . 

Φαίνεται πως η Μεσολογγίτικη κοινωνία τιμά την ιστορική , 
πολιτική και πολιτιστική της παράδοση και μπορεί να 
ταρακουνήσει την περιοχή, προκαλώντας εκ νέου την ελπίδα των 
πολιτών και την ανησυχία των κατεστημένων ελίτ. Το Μεσολόγγι 
μπορεί να επανασυνδεθεί με την «ιστορική αποστολή» του , 
παρέχοντας την απόδειξη, με την τολμηρή δράση των πολιτών του, 
ότι είναι δυνατόν να ξεφύγει κανείς από τη μοιρολατρία .

Η διαρκώς ενισχυόμενη αυτοπεποίθηση της πόλης είναι 
δεδομένη . Παράλληλα , πρέπει να αντιληφθούμε ότι ολόκληρη η 
ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει κρίση στρατηγικής και 
προσαρμογής στις νέες συνθήκες . Δεν θεωρείται πλέον αυτονόητη 
ούτε καν η συνέχιση της ύπαρξης ιστορικών οντοτήτων , κι ας 
αντιπροσωπεύουν τα  ιερά και όσια της φυλής. Αλλά ας μην 
αμφιβάλλει κανείς για το ποια τύχη μπορεί να έχουν τα από τα 
πάνω διατεταγμένα σχέδια για την πόλη μας, εντός των οποίων 
συνθλίβονται σε συνωμοτικούς κύκλους αντιτιθέμενες απόψεις .

Επειδή λοιπόν το Μεσολόγγι δεν μπορεί να αποσυρθεί 
κλαψουρίζοντας από την ιστορία , θα γίνει αυτό που θέλουν οι 
πολίτες του.

Οι τελευταίες εξελίξεις , έστω και στο συμβολικό επίπεδο  
(Πανεπιστημιακές Σχολές, Ακαδημία Ελευθερίας, Αρχαιολογικό 
Μουσείο , Ανάδειξη Πλευρώνας )δεν είναι μόνο ενδιαφέρουσες . 
Δημιουργούν τεράστιες δυνατότητες για το σκεφτόμενο 
Μεσολόγγι και για τις υγιείς δυνάμεις του . Οι δυνατότητες είναι 
κυριολεκτικά πρωτοφανείς : οργή, εξεγερτικό πνεύμα (για το 
Εφετείο ), πρωτοβουλίες στους κάτω, έξαρση των αντιθέσεων 
στους πάνω . Ανοίγονται δρόμοι για το Μεσολόγγι και χρειάζονται 
τουλάχιστον σοβαρές προσπάθειες να συνεισφέρουν πολλοί στη 
νέα πορεία του . 

Ας πάψουμε να είμαστε «οπαδοί» . Οι ηγέτες μας πρέπει να 
γνωρίζουν ότι θα βρεθούν απέναντι σε οδυνηρές εκπλήξεις που 
τους επιφυλάσσουν οι πολίτες οι οποίοι θα σαρώσουν τα σχέδιά 
τους και τους ίδιους αν δεν φανούν αντάξιοι της πόλης . Το 
τσουνάμι απόρριψης και οργής των πολιτών απέναντι στην 
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πολιτική τους και σ’ αυτήν της κεντρικής εξουσίας δεν θα είναι 
δυνατόν να ανακοπεί παρά όποια απελπισμένη προσπάθειά τους . 

Το σύνολο των γενικότερων εξελίξεων, αλλά και των 
συγκεκριμένων δικών μας τοπικών, μας οδηγούν να αντιληφθούμε 
ότι έχουμε περάσει σε μια φάση , όπου οι πολίτες μπορούν να λένε 
«όχι» στους ηγέτες τους, προκαλώντας μια γενικότερη κρίση 
πολιτικής εκπροσώπησης, η οποία προέρχεται από την απόρριψη 
της πολιτικής τους . Ταυτόχρονα , οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι 
αυτή η εξεγερτική διάθεση των πολιτών αναδεικνύει το τραγικό 
κενό ουσιαστικής προοδευτικής πολιτικής και προοπτικής που 
αντιμετωπίζουμε σε τοπική αλλά και ευρύτερη κλίμακα . Για να 
περιοριστούμε στα τοπικά , δεν υπάρχουν οι σύγχρονες 
προοδευτικές δυνάμεις, με τη μορφή υποτυπωδώς διακριτών 
πολιτικών σχηματισμών, οι οποίες θα τεθούν επικεφαλής αυτών 
των εξεγερτικών διαθέσεων, θα τις μετατρέψουν σε πολιτική 
πρακτική και θα αλλάξουν τους συσχετισμούς και το Μεσολόγγι 
τελικά .

Είναι εμφανέστατο ότι οι πολίτες ευρύτερα κινητοποιούνται 
με τα «ιδεολογικά απομεινάρια – κουρέλια» προοδευτικών 
αντιλήψεων του παρελθόντος και τοπικά με τις βαρύνουσες 
ιστορικές μνήμες , τις οποίες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν για 
να προφυλαχτούν και να προφυλάξουν και την πόλη από τις 
κοινωνικές και άλλες καταιγίδες του παρόντος και του ζοφερού 
μέλλοντος . 

Όλα κινούνται  βέβαια  πάνω στο βάθρο της βαθύτατης 
οικονομικοκοινωνικής κρίσης . Ωστόσο , σιγά-σιγά προβάλλουν 
για το Μεσολόγγι οι δυνάμεις που θα μπορέσουν να αναδείξουν 
όλες τις διεξόδους  ανάπτυξής του και να εμφυσήσουν στην ψυχή 
και στην καρδιά όλων των Μεσολογγιτών ότι η ανάπτυξη αυτού 
του ιερού τόπου εναπόκειται πρωτίστως στους ίδιους . 
Αναζητούνται οι αντίστοιχες πολιτικές δυνάμεις που θα 
προτείνουν και θα υλοποιήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Πάντως , η ώρα για το Μεσολόγγι είναι τώρα και η ευκαιρία 
κραυγαλέα . Ανεξάρτητα από τις ποικιλόμορφες εκδηλώσεις της 
βαθύτατης κρίσης του συστήματος της εποχής μας και από το τι θα 
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κάνει το ίδιο για να την  ξεπεράσει  , οι πολίτες του Μεσολογγίου , 
όλες οι υγιείς δυνάμεις του μπορούν να αποδειχθούν ικανές να την 
εκμεταλλευτούν.

Ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι λίγος. Ο κόσμος, 
οι πολίτες δεν μπορούν να παραμείνουν σε ενεργοποιημένη 
κατάσταση επί πολύ χρονικό διάστημα , χωρίς τοπική  πολιτική 
προοπτική. Θα είναι έγκλημα για το Μεσολόγγι, και όχι μόνο, εάν 
δεν μπορέσει να υπάρξει σύντομα ένα ισχυρό μπλοκ εξουσίας  για 
να διαχειριστεί τις τύχες και το μέλλον της Ιερής Πόλης .
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Ποιο    Πρόσωπο

 Tο Μεσολόγγι δικαιούται, αξίζει, μπορεί και πρέπει να έχει 
ένα ωραίο, ελκυστικό, δημοτικό πρόσωπο που να 
αντανακλά, επιτέλους, την επανακάμπτουσα ζωτικότητα και 
επιρροή του 

Μια  ατμόσφαιρα  κρίσης  και  καθολικής  δυσαρέσκειας  
χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τελευταία και τη Μεσολογγίτικη κοινωνία . 
Δεν είναι μόνο το γενικότερο πρόβλημα της έλλειψης θέσεων 
εργασίας  και της περιθωριοποίησης ανθρώπων , κυρίως νέων , 
αφού ούτε έργα γίνονται , ούτε ανάπτυξη φαίνεται να έρχεται 
σύντομα. Βέβαια, το Μεσολόγγι δεν μπορεί να εξαιρεθεί από το 
όλο, ευρύτερο σύστημα που δεν μπορεί να εντάξει στους κόλπους 
του  και πετάει μαζικά στο περιθώριο εκατομμύρια ανθρώπους 
έξω από την παραγωγή . Φτάνει να αναρωτιέται κανείς εάν μέσα 
στο γενικότερο κλίμα της κυρίαρχης πολιτικοοικονομικής 
αλαζονείας  και με εξεγερμένο ή σιγοβράζον  το «νεανικό 
περιθώριο» , στόχος δεν είναι η ενσωμάτωση αλλά η συντριβή του 
. Και τα ναρκωτικά είναι μια κάποια λύση για το σύστημα . 

Ο κόσμος εναποθέτει τις ελπίδες του , μέσα σε τέτοιες 
δύσκολες συνθήκες , στο λεγόμενο «κράτος πρόνοιας» που έχει 
απομείνει , αν και σε τελική ανάλυση αυτό που βλέπουμε είναι 
«προγράμματα κοινωνικής πολιτικής» που μοιάζουν με 
ελεημοσύνη .

Η ουσία είναι ότι δεν υπάρχουν , κατά τα φαινόμενα, πολλά 
οικονομικά περιθώρια για να ασκήσει ο Δήμος έστω κοινωνική 
πολιτική . Όμως δεν μπορεί να μην τεθεί σήμερα το ερώτημα : 
ποια κοινωνική πολιτική , ποιο κοινωνικό πρόσωπο προώθησε  
μέχρι  τώρα  ο Δήμος ; 

Το γεγονός ότι το γενικότερο σύστημα αποτελεί μεγάλη 
βαρβαρότητα και κοινωνική κτηνωδία δεν αναιρεί τη μέχρι 
σήμερα  αποτυχία του Δήμου να παίξει , ως ένα βαθμό , το ρόλο 
του και σε αυτόν τον τομέα . Δεν αναιρεί τη μέχρι  σήμερα  
αποτυχία του να συμβάλλει  έστω  στον περιορισμό των 
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φαινομένων της ακραίας  περιθωριοποίησης και να  επιδείξει τη 
στοιχειώδη   προσπάθεια  κοινωνικής και εργασιακής 
ενσωμάτωσης αναξιοπαθούντων , όπως είναι οι ναρκομανείς . Θα 
επιθυμούσαμε να έχουμε δει τουλάχιστον το Δήμο να αντιπαλεύει 
την ανικανότητα και την αδιαφορία  του συστήματος να 
προστατεύσει  την  ίδια τη  ζωή  των  δικών  του  παιδιών ,  να  
εξασφαλίσει το στοιχειωδέστερο ανθρώπινο δικαίωμα μετά από 
εκείνο  της ζωής,  το δικαίωμα  της  εργασίας – πολύ  περισσότερο  
που    η  τοπική  μας  κοινωνία  θέλει  να  υπερασπίζεται  τη  
σημαντική  ταυτότητα  και τους  ιδιαίτερους  ρόλους  της  και 
επαίρεται  για το πολιτισμικό της επίπεδο.  Τι  κάνουμε λοιπόν  
ιδιαίτερα  με αυτά  τα  παιδιά , τα γνωστά  μας , τα δικά  μας , τα  
διπλανά μας  που έχουν  μπλέξει  με τα  ναρκωτικά  και μαζί  με 
τις  οικογένειές τους  ανεβαίνουν το γολγοθά  τους  και  ζουν  
χωρίς  καμιά ουσιαστική  υποστήριξη  το  καθημερινό  και  
ανομολόγητο  δράμα τους ;

Το δυστύχημα και η ειρωνεία εδώ , για να μείνουμε στο ίδιο 
θέμα των ναρκωτικών , είναι πως δεν υπάρχει καν επαφή με το 
πρόβλημα και δυνατότητα του Δήμου να ηγηθεί της προσπάθειας 
κάλυψης αυτής της κοινωνικής ανάγκης , όπως τουλάχιστον 
κάνουν άλλοι δήμοι , π.χ , κέντρο πρόληψης – πληροφόρησης για 
τα ναρκωτικά , μονάδα ΟΚΑΝΑ , θεραπευτική κοινότητα κ.α . 
Και η εκ της μείζονος δημοτικής αντιπολιτεύσεως  ομάδα που θα 
διεκδικήσει ξανά την ψήφο των Μεσολογγιτών δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί από καμία επίσης επίδοσή της στο συγκεκριμένο 
τομέα . Μπορούμε , πράγματι ,  να συμφωνήσουμε όλοι 
απροκατάληπτα ,  αφού το βλέπουμε μπροστά  στα  μάτια μας , για 
το πόσο ανελέητο , ανθρωποφάγο και αποτυχημένο είναι 
κοινωνικά το κυρίαρχο κοινωνικοοικονομικό σύστημα, 
ανεξάρτητα από τις τοπικές αντιστάσεις ή την αδράνεια, την 
προσωπική αδιαφορία ή ευαισθησία των μικρότερων ή 
μεγαλύτερων  διαχειριστικών  ομάδων και των ανθρώπων που το 
υπηρετούν . Ποιος όμως μπορεί να υποστηρίξει σοβαρά ότι 
τουλάχιστον ο δικός μας Δήμος δεν μπορεί να κάνει κάτι ,έστω  
ελάχιστα  περισσότερο από το απολύτως τίποτα π.χ στον τομέα 
των ναρκωτικών ; 



                                                                      ΤΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ192
Ας είμαστε όμως πιο συγκεκριμένα και ρεαλιστικά 

απαιτητικοί. Επιθυμούμε, έστω και τώρα, να δούμε την 
πανθομολογούμενη   ανθρώπινη και  κοινωνική ευαισθησία της 
Δημοτικής  Αρχής να αποτυπώνεται σε  συγκεκριμένες  δράσεις . 
Επιθυμούμε , ευρύτερα  και  μακροπρόθεσμα  , για το Μεσολόγγι 
μια καλά συγκροτημένη ομάδα , που να μοιάζει με καλά 
κυβερνούμενο καράβι , όχι με ακυβέρνητη βάρκα , να  εργάζεται  
με  όρεξη , με έμπνευση  και  επινοητικότητα  στους επιμέρους  
τομείς  και  να  παράγει έργο  με επάρκεια και 
αποτελεσματικότητα . Μια ηγετική προσωπικότητα που να 
μπορέσει να αναστατώσει τους συσχετισμούς. Δεν είναι δυνατόν, 
δε γίνεται πλέον  το Μεσολόγγι να  παραμείνει  εγκλωβισμένο 
ανάμεσα στην ανυπαρξία γραμμής σε δημοτικό επίπεδο για την 
πορεία του , όπως είναι σήμερα, και σε απεχθείς γραμμές του 
παρελθόντος , τις οποίες μετά βδελυγμίας έχουν αποκηρύξει οι 
ψηφοφόροι  του . Το Μεσολόγγι δικαιούται, αξίζει, μπορεί και 
πρέπει να έχει ένα ωραίο,  ελκυστικό,  δημοτικό πρόσωπο  που  να 
αντανακλά, επιτέλους,  την  επανακάμπτουσα   ζωτικότητα και  
επιρροή του . 
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Τι  πιο  ισχυρό  απέναντι στο δίκαιο και   το  συμφέρον  
της  πόλης ;

 Απαράδεκτα ήπια και υποχωρητική η στάση της  ηγεσίας 
της πόλης απέναντι στην επιθετικότητα και 
διεκδικητικότητα της γείτονος

Απορούν  μερικοί  και  εξοργίζονται  πολλοί  περισσότεροι 
με την  απαράδεκτα  ή  τουλάχιστον  παράξενα  ήπια – χλιαρή  
στάση  που  κρατάει  ο δήμαρχος  σε όλα τα  θέματα  διεκδίκησης  
που  αφορούν  το  συμφέρον  της πόλης .  Με  προκλητικό 
πραγματικά  τρόπο ,  αγνοώντας  τις  διαθέσεις  ακόμη  και  των  
οπαδών  και ψηφοφόρων του ,  ο δήμαρχος  αρνείται  να  
εκμεταλλευτεί  ευκαιρίες  που  του  προσφέρουν  με  κυριολεκτικά  
πρωτοφανή  απλοχεριά  για θεαματική  προώθηση  των  
Μεσολογγίτικων  συμφερόντων  στο  πανεπιστήμιο,  στο  εφετείο,  
στον  πολιτισμό, στον  αθλητισμό,  στον τουρισμό ,  στις  
υποδομές,  στη  σχολική  στέγη  κ. α.,  φτάνοντας  μέχρι  του  
σημείου  να  προκαλεί  πλέον  και  την  ανοιχτή   δυσαρέσκειά  
τους .

Φαίνεται  σαν  αδίστακτα  να  θυσιάζει  το  συμφέρον  της  
πόλης  ο  δήμαρχος  στο  βωμό  της  επισφράγισης  της  συμμαχίας 
του  με  άδηλες  σκοπιμότητες .  Εύλογη  η  απορία :  Πού  
οφείλεται  αυτή  η  στάση ;  Μια  ερμηνεία  είναι  ότι  η  τάξη  των  
Μεσολογγιτών  που  εκφράζει  ο δήμαρχος  έχει  καταλήξει  στο  
συμπέρασμα  ότι  με  τη συνεχή  υποχωρητικότητα  θα  
διασφαλιστεί  ότι  τα  πράγματα  δεν  θα  οδηγήσουν  τουλάχιστον  
σε  ακραίες  καταστάσεις ,  οι  εκβάσεις  των  οποίων  θεωρούνται  
προκαθορισμένες  σε  βάρος  του  Μεσολογγίου . Γι αυτό  
άλλωστε και  τα  κομματικά  ( ΝΔ , ΠΑΣΟΚ )  επιτελεία  είναι  
προσαρμοσμένα  στη  γραμμή  αυτή  την οποία  άλλωστε  
αποθέωσαν  οι    πράσινες   δημοτικές  αρχές . Για να δεχτεί κανείς 
την ισχύ αυτής της εξήγησης , έστω και εν μέρει , πρέπει να είναι 
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είτε ηλίθιος ή αμνήμων . Ο καθένας γνωρίζει ότι αυτό δεν μπορεί 
να ισχύει ούτε μέχρι ενός σημείου , ούτε απόλυτα . Οι αυταπάτες 
έχουν διαλυθεί ήδη εδώ και δεκαετίες από την εμπειρία των 
συνεπειών της υποχωρητικότητας . Η υποχωρητικότητα του 
Μεσολογγίου έναντι των δικαίων και των συμφερόντων του όχι 
μόνο δεν έλυσε κανένα από τα προβλήματά του αλλά τα 
πολλαπλασίασε και τα όξυνε ( χρειάζονται παραδείγματα ;..) . 
Μπορεί να δοθεί επίσης η εξήγηση της πειθήνιας συμμόρφωσης 
του δημάρχου στην επιθυμία των προϊσταμένων του να μην 
κοντράρει – οξύνει τα πράγματα με τους γείτονες, που πάντα 
πρέπει να ικανοποιούνται, οπωσδήποτε, για λόγους εξυπηρέτησης 
των δικών τους συμφερόντων . Η εντεινόμενη κομματοδουλεία  
της δημοτικής αρχής Πρεβεζάνου σίγουρα ενισχύει το ρόλο και 
αυτού του παράγοντα . Ούτε όμως αυτός είναι ο καθοριστικός . Θα 
μπορούσε άλλωστε , παρά την κομματοδουλεία της , μια δημοτική 
αρχή , με συναίσθηση και επίγνωση της ευθύνης της  , να 
ακολουθήσει αυτόνομη πολιτική στο Μεσολόγγι , έως και εντελώς 
αντίθετη από την κομματική .

Άλλες  είναι  λοιπόν  οι  βαθύτερες αιτίες  αυτής  της  στάσης 
.  Η πρώτη  είναι  συνδεδεμένη  με  την  εγκατάλειψη  από  την  
κυρίαρχη  Μεσολογγίτικη  τάξη  της  βλέψης  να παίξει  το  
Μεσολόγγι  τον  βασικό ρόλο του  ως  ουσιαστική  πρωτεύουσα  
του  νομού , τουλάχιστον  στην παρούσα  φάση , για  λόγους  που  
δεν  είναι  της  στιγμής  να αναλυθούν . Δεν  είναι  λοιπόν  
καθόλου  διατεθειμένη  να  διαταράξει  τις  προσπάθειές της  
προσέγγισης  με την  κεντρική  εξουσία  για χάρη  αυτής της  
υπόθεσης , μιας  ιστορίας  δηλαδή  από  την  οποία  δεν  περιμένει  
κανένα  κέρδος , τουλάχιστον  στη φάση  αυτή . Η δεύτερη  αιτία  
της  στάσης  της  δημοτικής  αρχής Πρεβεζάνου  βρίσκεται 
ακριβώς  σε  αυτό  - στην προσπάθεια  εξεύρεσης  πολιτικής  
ισορροπιών  των  διαφόρων  συμφερόντων . 

Μόνο  που έτσι,  η πολιτική  αυτή  καθιστά  το Μεσολόγγι  
όλο  και  λιγότερο  ισχυρό  και  μη  υπολογίσιμο  από  την  
κεντρική  εξουσία . 

Εδώ  άλλοι  δεν  απεμπολούν  καμία  από  τις  παράνομες  
διεκδικήσεις  και  βλέψεις τους . Δρομολογούν  τρομερά  
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επικίνδυνες  εξελίξεις  που θα έχουν  σοβαρότατες  αρνητικές  
συνέπειες  για την περιοχή  και  σηματοδοτούν  βήματα  
νομιμοποίησης  των  παράνομων  απαιτήσεών τους .  Τους  δίνεται  
το  περιθώριο  να  διαπραγματεύονται   τα πάντα  με την  κεντρική  
εξουσία  και  το  Μεσολόγγι , πρωτεύουσα  και  ιερή  πόλη , απέξω 
!  Έξοχη  συνεισφορά  - με  Μεσολογγίτικη  ανοχή -  στον  κοινό  
ελληνικό  πολιτικό  πολιτισμό . Μεγαλύτερος  θρίαμβος  και  
επιβράβευση  της  διεκδικητικότητας και επιθετικότητας  άλλων  
που  βλέπουμε  μπροστά  στα  μάτια μας , δύσκολα  θα  μπορούσε  
να  υπάρξει . Και  όμως,  η συγκυρία   για το  Μεσολόγγι  είναι  η  
ευνοϊκότερη  που  μπορούσε  να  υπάρξει  για να  προωθήσει  
ουσιωδώς  τα  συμφέροντά του . Το  Μεσολόγγι  δεν  έχει  
περιθώριο  να  χάσει άλλες  ευκαιρίες . Βέβαια  η μάχη  για το 
Μεσολόγγι  δεν μπορεί  παρά να  δίνεται  διαρκώς  και  υπό  
οποιεσδήποτε  συνθήκες . Κανείς  δεν  έχει  το  δικαίωμα  να 
προτάσσει  οποιοδήποτε  άλλο  συμφέρον  απέναντι  στο  
συμφέρον  της πόλης . Γιατί  το  τοπικό  συμφέρον  του  
Μεσολογγίου  δεν  αφορά  απλά  μια  πόλη . Έχει  να κάνει  με  
την  ιερή  πόλη  του έθνους, άρα  ταυτίζεται  με το  καλώς  
νοούμενο  εθνικό  συμφέρον. Από αύριο, λοιπόν, το Μεσολόγγι 
οφείλει να καλέσει τους κάθε είδους ηγέτες του έθνους να 
αναλογιστούν τις ευθύνες τους . Πρέπει να έρθουν εδώ για να δουν 
τι ευθύνη έχουν που διατηρείται αυτή η ανεπίτρεπτη κατάσταση με 
την ιερή πόλη . Να ζητήσουν συγνώμη αυτοί που διαχρονικά με 
πράξεις και παραλήψεις τους την έχουν ζημιώσει . Απαιτείται μια 
σθεναρή στάση της δημοτικής αρχής . Απαιτείται επίσης 
επανακαθορισμός της θέσης της μείζονος δημοτικής 
αντιπολίτευσης . Είναι αδιανόητο και άκρως αντιπαραγωγικό η 
δημοτική αρχή να πιέζεται να υιοθετήσει ενδοτικές θέσεις (π.χ 
πανεπιστήμιο , εφετείο ) . Περιέρχεται σε δυσμενή 
διαπραγματευτική θέση . Χρόνος για αλλαγή πλεύσης της 
δημοτικής αρχής υπάρχει . Πολιτική βούληση για μια τέτοια 
διόρθωση δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι υφίσταται . Σε κάθε 
περίπτωση , όμως , το Μεσολόγγι έχει ανάγκη από μια μαχητική 
στάση των ηγετών του . Ο Δήμαρχος της Ι. Π. Μεσολογγίου , με 
τις θέσεις του, να καταστήσει πολιτικά ορατή συνιστώσα εκείνο το 
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« υπόγειο ρεύμα» των διαθέσεων των απανταχού Μεσολογγιτών 
που μπορεί να οδηγήσει σε ένα συντριπτικό «όχι , δεν πάει άλλο» . 
Χρειάζεται , από κει και πέρα , ιδιαίτερη, συγκεκριμένη πολιτική 
για το Μεσολόγγι, που να εκφράζεται από το δήμαρχό του με 
ενισχυμένη διαπραγματευτική στάση με τη συμβολή ολόκληρης 
της ηγεσίας του τόπου . Μια σύνθεση πολιτικής που για να 
καρποφορήσει , απαιτεί μεθοδικότητα, συνέχεια και επιμονή .

Δεδομένου ότι απεδείχθη πως η δημοτική αρχή δεν είναι σε 
θέση να αντέξει τις πιέσεις , σωστό θα ήταν να καλέσει προς 
ενίσχυση τους συλλογικούς φορείς, το Μεσολογγίτικο λαό και 
τους απανταχού Μεσολογγίτες . Η δημοτική αρχή Πρεβεζάνου θα 
παρείχε ύψιστες υπηρεσίες προς την πόλη αν δεσμευόταν από 
τώρα , καλώντας και τις υπόλοιπες δημοτικές δυνάμεις να πράξουν 
το ίδιο , ότι τα μεγάλα θέματα δικαίου , συμφέροντος και 
διεκδίκησης της πόλης θα συμπεριλαμβάνονται ξεκάθαρα στα 
προγράμματα που θα τεθούν στην επόμενη κρίση των 
Μεσολογγιτών . Έχει τεράστια σημασία αυτή η δέσμευση να γίνει 
τώρα για να υποχρεώσει την κεντρική εξουσία να λάβει υπόψη της 
τα Μεσολογγίτικα συμφέροντα σε όλες τις φάσεις των επόμενων 
σχεδιασμών της . 

Επιπροσθέτως η δημοτική αρχή , ή έστω μία απόφαση 
συλλογικών φορέων θα πρέπει επιτέλους να καθορίσει με 
σαφήνεια το όριο των αέναων Μεσολογγίτικων υποχωρήσεων , 
θέτοντας κάπου ένα φραγμό προς τα κάτω . Κάποια από τις δύο 
πρέπει να διακηρύξει ότι το Μεσολόγγι θα θέσει επίσημα θέμα 
δικαίου σε όλα τα δυνατά επίπεδα  αν δεν του επιστραφούν οι 
έδρες των ΕΛΤΑ, του ΚΤΕΛ, της ΔΕΗ και των άλλων υπηρεσιών 
που του ανήκουν, το μουσικό σχολείο , το ΔΗΠΕΘΕ και όλα όσα 
έχουν αφαιρεθεί από την πρωτεύουσα του νομού . Θα ανακινήσει 
ζήτημα πολιτικού πολιτισμού  αν δε σταματήσει η υπονόμευσή 
του ως πρωτεύουσας . Θα επιβάλει, εν τέλει , την αντίληψή του 
περί αξιοπρέπειας στην πολιτική αν δεν σταματήσουν οι 
προσβολές και οι ταπεινώσεις που του επιφυλάσσουν κατά 
καιρούς οι διαθέτοντες περισσή πολιτική … «σοφία»

Δεν μπορεί να μην υπάρχει τίποτα αδιαπραγμάτευτο . 
Διαπιστώνουμε πού μας οδήγησε μέχρι τώρα η τακτική των 
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διαρκών υποχωρήσεων . 
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Το  φαινομενικό  αδιέξοδο  του  Μεσολογγίου  και  η  
λύση

 Τραγωδία, ντροπή για το Μεσολόγγι ο Θ.Σώκος, 
αδίστακτος αγρινιώτης τοπικιστής, που εκπροσωπεί 
έναν πολιτικά διεφθαρμένο κι εντελώς ανυπόληπτο 
μηχανισμό, που μισεί θανάσιμα την πρωτεύουσα του 
νομού, όπου θέλει να εγκατασταθεί!

 Αντίδραση – αντίσταση στην έκπτωση της πολιτικής 
και κάθε είδους αρχών και αξιών

Πολιτικό  τσίρκο  θυμίζει  επιφανειακά   το  προεκλογικό  
σκηνικό  στο   Μεσολόγγι . Έξι (!) δημοτικά  και  τέσσερα   
νομαρχιακά  σχήματα  έχουν  εκδηλώσει  την  επιθυμία   να 
διεκδικήσουν  την  ψήφο  των   Μεσολογγιτών  και  
Αιτωλοακαρνάνων  στις  εκλογές   του  Οκτωβρίου .  Όσον  αφορά  
τα  νομαρχιακά , έχει  σοκάρει  τη  Μεσολογγίτικη   κοινωνία   το  
μοιραίο  σφάλμα  του  ΠαΣοΚ   να  επιβάλλει  ως  υποψήφιο  του 
κόμματος   τον  Θ. Σώκο ,  τον  πλέον  ακατάλληλο  άνθρωπο ,  
έναν  αδίστακτο  τοπικιστή  που  εκπροσωπεί   έναν  πολιτικά  
διεφθαρμένο  κι εντελώς  ανυπόληπτο  μηχανισμό  που  μισεί  
θανάσιμα  την  πρωτεύουσα του  νομού , όπου  θέλει  να 
εγκατασταθεί ! Ο  άνθρωπος  αυτός,  ακραία  κακοήθης  απόφυση  
του  « Πασοκικού  συστήματος » ,  πολιτισμική φούσκα  εν  
πολλοίς ,  ο … «πολύς» ,  έχει   κρατήσει  σταθερά  αρνητική  
στάση  σε όλα  τα  θέματα  που  αφορούν  την  πρωτεύουσα  του  
νομού  ,  επί  πολλά   χρόνια .Έχοντας   εξασφαλισμένο  επί  
χρόνια  το  πλαίσιο  ασυδοσίας  που  του  παρέχει  το  ΠΑΣΟΚ ,  
με  δεδομένη   εκ  των  προτέρων  τη  στήριξή του  σε  ό,τι  και  αν  
κάνει ,  έχει  την  αλαζονική  αυταπάτη  ότι  η  κυριαρχία του  θα  
επεκταθεί   και  θα  είναι « αιώνια» ,  άρα  μπορεί  να  αδιαφορεί   
για  τις   συνέπειες   ακόμη  και  των  πολιτικών  εγκλημάτων  που  
διαπράττει  σε  βάρος  του  Μεσολογγίου  και  ολόκληρου  του  
νομού . Πλανάται  πλάνην  οικτράν . Στο  ΠαΣοΚ , βέβαια,  απλά  
δεν  τους  καίγεται  καρφί  για  την  Ιερή  Πόλη , τη  νομιμότητα , 
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το  δίκαιο  ή  την  κριτική  των  διαφωνούντων . Τα  θεωρούν  
ανίσχυρα  και  ασήμαντα.  Άλλα  τους  ενδιαφέρουν . Δεν  
παρέρχονται  όμως  όλα  ατιμωρητί … Μπορούν ,  εντούτοις ,  
έστω  και  τώρα  να  αναγνωρίσουν  ότι  έκαναν  ένα  γιγαντιαίο  
σφάλμα   επιλέγοντας   τον  Θ. Σώκο  για τη  νομαρχία,  όσο  
ενοχλητική  κι  αν  είναι  αυτή  η  αναγνώριση. Ας  κάνουν  
δεύτερη  σκέψη ,  ώστε  το  σφάλμα τους  να  μην  αποβεί  μοιραίο  
για  όλους : Να  τον  αντικαταστήσουν  τώρα, μια  επιλογή  που  
είναι  μόνο  ταπεινωτική,  έναντι  άλλων δεινών  που  τους  
επιφυλάσσονται.

Εξαιρουμένης  , λοιπόν ,  της  ντροπής  για  το Μεσολόγγι, 
και όχι  μόνο, του Θ. Σώκου  , όσον αφορά  τις  άλλες  
υποψηφιότητες , ας  περιοριστούμε  κυρίως  στις  δημοτικές . 
Παρατηρούμε  το  εντυπωσιακό  χάσμα  ανάμεσα  στις   πολιτικές  
μηχανορραφίες  του  κομματικού   κατεστημένου  και  τις  
διαθέσεις ,  προσδοκίες  και  απαιτήσεις   της  συντριπτικής   
πλειοψηφίας  των   Μεσολογγιτών . Την  πλήρη  διάσταση  ηγετών  
και  πολιτών . Η  καθυστέρηση της  ανάπτυξης  της  πόλης , η 
κατάσταση  του  ΤΕΙ ,  η  στέρηση  υποδομών,  η  αφαίρεση  
πόρων  και  ρόλων  αποτελούν , εν τούτοις , αιτίες  για 
τουλάχιστον  διαρκώς υποβόσκουσες  τάσεις   δυσαρέσκειας  και  
απαίτησης  για ριζική  στροφή. Οι αρχηγοί μας   όμως,  αντί  να  
ανταποκριθούν  εν  τινί  μέτρω  στη  λα.ϊκή   θέληση , βλέπουμε τι 
κάνουν  . 

Η  αλήθεια  είναι  ότι  παρακολουθούμε  με θλίψη  και  
αγανάκτηση ,  τη  φθορά  της  πολιτικής  και  των  πολιτικών  σε 
όλα τα επίπεδα .  Τις  ομαδοποιήσεις ,  τις φαγωμάρες  και  τις  
συγκρούσεις  στο  εσωτερικό  των δύο  μεγάλων  κομμάτων .  
Συγκρούσεις  που δεν  αφορούν  ιδέες και  πολιτικές ,  αλλά  τη  
νομή  της  εξουσίας . Την ξεδιαντροπιά  πολλών στελεχών . Τις  
καθημερινές  «δημοσκοπήσεις». Τους  λόγους  αρχηγών   ή  
στελεχών  που  μοναδική  αγωνία  τους  είναι  αν  θα  κερδίσουν  
τις  εκλογές  και  όχι  πού πηγαίνει  αυτός  ο  τόπος. Γνωρίζουμε  τι  
αντιστοιχεί  στα   κούφια  λόγια : ανάπτυξη , ισχυρή Ελλάδα, 
αποκέντρωση , ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση κ.λ.π. Η  έκπτωση  
της  πολιτικής,  η  αναξιοπιστία  των   κομμάτων  και  η 
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γενικευμένη  διαφθορά  δηλητηριάζουν  τις  ψυχές  των  νέων  ( 
και  όχι  μόνο ). Δεν είναι άσχετη, ούτε χωρίς τοπική αντανάκλαση 
και σημασία ,  η  κρίση  της  δημοκρατίας  και των  αξιών που  
εκτρέφει  τις  νεοφασιστικές  ιδεολογίες . Η ανεργία  που  εκτρέφει  
την  ξενοφοβία , το  ρατσισμό  και  τον  εθνικισμό .  Οριακά ,  το 
μηδενισμό  και  το  φασισμό. Πώς  να  μην  αποσαθρωθεί  λοιπόν  
ο  κοινωνικός  ιστός; Πώς να αντιδράσουν οι τοπικές κοινωνίες; 
Και  τι  ιδανικά , ποια  ουμανιστική  ιδεολογία  έχει  να  προτείνει  
η « ηγέτις  τάξις μας» στη  νέα  γενιά;  Όταν  το  σπίτι  μας  
καίγεται , εμείς  καλούμαστε , σε τοπικό επίπεδο, να  διαλέξουμε  
ανάμεσα   στον  κ .  Πρεβεζάνο  και  στον  κ.  Τέγα , ανάμεσα  
στον  κ . Αναγνωστόπουλο  και  στον  κ . Μουρκούση ! Ας είναι .

  Κάτι  όμως  ακόμα  .  Ένα  επιπλέον  μήνυμα  προς  όλους  
τους  επίδοξους  « σωτήρες » της  πόλης  ,  η  οποία  δεν  έχει  
πλέον  περιθώρια  συγχώρεσης  άλλων λαθών , πουλήματος , 
ξεπουλήματος,  υποθήκευσης  του  μέλλοντός  της,  παζαρεμάτων.   
Δεν  μπορεί  να  υπαχθεί  στους  αγοραίους  κανόνες  του  πάρε –
δώσε.  Να  μεταλλαχθεί  σε  τόπο  φαιδράς  πορτοκαλέας .  Δεν  
ανήκει  σε  καμία  εξουσία ,  παρά  μόνο  σε όσους  την  αγαπούν  
και τη  σέβονται.  Ο  εκρηκτικά   ανατρεπτικός  και  μη  
ελεγχόμενος παράγοντας αποτυχίας των,  ενδεχομένως , 
λανθασμένων  και  βλαπτικών  σχεδίων  τους  για  την  πόλη  είναι  
η  αντίσταση  των  ίδιων  των  Μεσολογγιτών , που  τώρα  βέβαια  
υπνώττουν  τηλεναρκωμένοι και  κομματοεξαρτημένοι .  Αύριο  
όμως ,  θα  ανασυγκροτηθούν στις  ντάπιες  της  πόλης  και  θα 
μπορέσουν  να  εξουδετερώσουν  με  τη  δράση  τους   τους  τυχόν 
συμβιβασμούς  και  την  υποταγή  στα  συμφέροντα ,  στα  
κόμματα   και  στους  μηχανισμούς  εξουσίας  των  Μεσολογγιτών  
ηγετών . . .
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Εγκλήματα κατά της Αρχαίας Ολυμπίας και της 
Ι.Π.Μεσολογγίου. Ατιμώρητα;

Ραγισμένες οι καρδιές ,  βουρκωμένα τα μάτια όλων των 
Ελλήνων από την τραγικότητα των τελευταίων γεγονότων, το 
βαρύ τίμημα των νεκρών. Ειλικρινής θλίψη και αβάσταχτος πόνος 
για την ανείπωτη καταστροφή. Θολώνουν τα μυαλά από οργή και 
αγανάκτηση. Η οδύνη παραλύει τις φωνητικές χορδές.  Ο 
αδιανόητος όλεθρος βουβαίνει. Τα λόγια αδυνατούν προς στιγμή 
να δώσουν διέξοδο σε όσα εφιαλτικά βιώνονται,   να 
αντιπαρατεθούν με το κακό υπό το σοκ, το δέος και τη σύγχυση 
που προκάλεσε ο απίστευτος εμπρηστικός συνδυασμός 
παραγόντων, που όμως θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό  να είχαν 
ελεγχθεί. Θα πρέπει τώρα να σκεπτόμαστε σοβαρά και τον δικό 
μας ιερό τόπο. Η διαπίστωση της αδιαφορίας, των κακών 
χειρισμών   και της πλήρους απουσίας πολιτικής για την ιστορία, 
τα ιερά και όσια τόσο από την παρούσα κυβέρνηση  όσο και από 
όσες προηγήθηκαν μας κάνει να φοβόμαστε και για το Μεσολόγγι. 
Καίγονται άνθρωποι, καταστρέφονται περιουσίες, δάση, το 
περιβάλλον και οι ιεροί χώροι απροστάτευτοι! 

Ένας επιπρόσθετος πολιτιστικός πόνος, σχεδόν εγωιστικός ο 
δικός μας, για τα ιερά μνημεία μας μαζί με τον κύριο πόνο και το 
μέλημα για τα θύματα κάθε είδους στη χώρα μας που βασανίστηκε 
από τους τρομοκράτες της φωτιάς. Βαθιά  αλληλέγγυοι με τους 
μαρτυρικούς τόπους και τους ανθρώπους τους , καθώς ο  
καθηγητής μας Πάνος Kοντός έχει ήδη αναδείξει στην πράξη την 
ενότητα των ιερών χώρων της Ακρόπολης, των Δελφών, της 
Αρχαίας Ολυμπίας και της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου , 
συμπεριλαμβάνοντάς  τες από κοινού στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα επίσκεψης μεταπτυχιακών φοιτητών του, ενώ ο  
οραματιστής  Γεράσιμος Καζάνας, εμπνευστής της Ιδέας και 
ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας υπογραμμίζει  
την ίδια αυτή  πολιτιστική ενότητα. 
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Με ιδιαίτερη συναίσθηση επίσης  καθώς το  Μεσολόγγι, 
παράλληλα με τους δυνάμει  φυσικούς-περιβαλλοντικούς  
κινδύνους που αντιμετωπίζει ( συνέπειες  εκτροπής Ευήνου  , 
επαπειλούμενης εκτροπής Αχελώου, ,  κλιματικής  αλλαγής 
κ.λ.π. ) , παρόλο που είναι προστατευόμενη από διεθνείς  
συνθήκες περιοχή και ως Ιερή Πόλη ταυτόχρονα, πρωτεύουσα 
του νομού κ.λ.π., βρίσκεται επιπλέον  αντιμέτωπο με την 
καταστροφική μανία ενός ιδιότυπου εμπρηστικού συνδυασμού 
παραγόντων, που ήδη έχουν «κάψει» ως ένα βαθμό και 
συνεχίζουν  να καίνε  την πόλη ανεμπόδιστα. Μπορεί κανείς να 
δει την εικόνα της Ιερής Πόλης. Την κατάσταση των μνημείων 
της. Τις υποδομές της. Τα δημόσια κτίριά της. Τους δρόμους 
της. Ας θεωρήσουμε, λοιπόν , πως δεν υπάρχει οργανωμένο 
σχέδιο «εμπρηστών» κ.λ.π. να βλάψουν την πόλη. Πώς θα 
εξηγήσουμε όμως τόσο την προαναφερόμενη εικόνα, όσο και 
την «εύγλωττη σιωπή » των καθ’ ύλη αρμοδίων για τη Διεθνή 
Ακαδημία Ελευθερίας, για το Εφετείο ( πλην της καίριας, έστω 
φραστικής παρέμβασης του δημάρχου της πόλης ), για το 
Πανεπιστήμιο, για την επιστροφή των Αρχαίων και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο , για την Αρχιτεκτονική κληρονομιά της 
, για τη λιμνοθάλασσα  και τόσα άλλα ; Η ανέξοδη, υποκριτική 
και ανειλικρινής έκφραση «θλίψης» του Θ. Σώκου για το ΤΕΙ 
και της πράσινης, καιροσκοπικής και ψηφοθηρικής παρέας του 
για το ίδιο θέμα δεν σώζουν την κατάσταση ( παρεμπιπτόντως , 
επιεικώς απαράδεκτη και η δήλωση του δημάρχου για το ΤΕΙ , 
από άποψη επιπέδου, νοήματος, μηνύματος και ουσιαστικής 
στήριξής του. Θλίψη και για τον Χ. Βερελή που μιλάει για 
«πανεπιστήμιο Αγρινίου»(!). Γνωρίζει τις έννοιες του 
καιροσκοπισμού, του κυνισμού και της κοροϊδίας ;). Οι 
«φωτιές» που έχουν ανάψει στο Μεσολόγγι δεν σβήνουν με τα 
κροκοδείλια δάκρυά τους. Ας τα κρατήσουν μαζί με τον οίκτο 
για τον εαυτό τους. Δεν ωφελεί κανέναν και σε τίποτα πλέον η 
αποσιώπηση των γεγονότων που αφορούν την Ιερή Πόλη  ( 
ξεπούλημα, λεηλασία, εγκατάλειψη) και των αιτίων τους που 
μαρτυρούν πέρα από τη γενικότερη κατάσταση της χώρας και 
της κοινωνίας , κάτι ιδιαίτερο για την κοινωνική, πολιτική και 
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πολιτιστική τάξη της περιοχής. Είδαμε το σχέδιο «προστασίας» 
από τις κυβερνήσεις για την Αρχαία Ολυμπία. Απλά ανύπαρκτο. 
Δεν είχαν καν το νου τους. Ευθύνονται για  καταστροφική 
ανικανότητα, για  εγκληματική αμέλεια.  Βλέπουμε και το 
σχέδιό τους για την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Εδώ αφήνουν 
να λειτουργεί ο νόμος της ζούγκλας. Εντελώς ασυγκίνητοι για 
την κατάσταση της Ιερής Πόλης για την οποία φέρουν ευθύνη.   
Ώστε έχει και το Μεσολόγγι αφεθεί στη μοίρα του:; Λάθος. 
Απλώς, εγκληματούν σε βάρος του πολιτικά εν ψυχρώ, ωμά και 
συνειδητά. Εγκληματική αμέλεια , ανικανότητα και αδιαφορία 
από τη μια , έγκλημα συμφέροντος και σκοπιμότητας από την 
άλλη .  ΠΑΣΟΚ και ΝΔ βάζουν κάτω τα νούμερα και 
συμπεραίνουν ομόφωνα ότι οι αξίες , τα ιερά και τα όσια του 
Μεσολογγίου αξίζουν πολύ λιγότερο από όσο οι ψήφοι που 
προσμετρούν. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν εδώ με τις 
εκτρωματικές συνέπειες μιας πολιτικής που ακολουθείται με 
συνέπεια όχι μόνο από τη ΝΔ αλλά και το ΠΑΣΟΚ ,το πρώτο 
διδάξαν,   με  τα αίσχη που έκανε κατά τα είκοσι σχεδόν χρόνια 
της εξουσίας του και συνεχίζει σε βάρος του Μεσολογγίου! Δεν 
ορρωδούν προ ουδενός προκειμένου να μη χάσουν την εξουσία. 
Παίρνουν παραμάζωμα θεσμούς, παιδεία, ιστορία ,πολιτισμό 
μπροστά στο ατομικό και ... στο κομματικό συμφέρον.  Έτσι, 
έχουμε βρεθεί μετά  από πολλά χρόνια αλλαγής , 
εκσυγχρονισμού, επανίδρυσης του κράτους, νέας διακυβέρνησης 
και κόντρα επαγγελόμενης νέας αλλαγής και νέας επανίδρυσης 
τώρα , όχι μόνο η Ιερή Πόλη να μην έχει πάρει ακόμη αυτά που 
δικαιούται και να μην έχει δει καμιά ανάπτυξη κ.λ.π. , αλλά να 
αποδομείται και να αποδυναμώνεται μεθοδευμένα και 
συστηματικά από κάθε άποψη , να υποτιμάται, να απαξιώνεται 
και , επιπλέον, απροστάτευτη ,  να αποτελεί αντικείμενο  
διαστροφικών και αρπακτικών ορέξεων «φίλων» και 
«αδελφών». Ρήμαξαν το Μεσολόγγι η μικροπολιτική, τα 
μικροσυμφέροντα , η τοπικιστική μαφία και η μικροψυχία τους. 
Το τεράστιο έλλειμμα πολιτισμού των διάφορων και αδιάφορων  
αρχόντων. Το Μεσολόγγι ήδη ζει μια δική του σύγχρονη 
τραγωδία. Θα συνεχίσουμε όμως σε επόμενο σημείωμα.  
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Η σύγχρονη τραγωδία της Ιερής Πόλης

Σε προηγούμενο σημείωμα ( 8|9|07) είχε αναφερθεί πως η 
Ιερή Πόλη ζει ήδη μια δική της σύγχρονη τραγωδία.  Έφεραν, 
λοιπόν, το Μεσολόγγι σε τέτοιο αδιέξοδο και σύγχυση, το έβαλαν 
σε τόσο  σκληρή δοκιμασία , ώστε πάνω στην απελπισία του 
έφτασε στον παραλογισμό να επιβραβεύσει με την ψήφο του το 
πιο αποκρουστικό πρόσωπο της πιο εχθρικής σε βάρος του 
πολιτικής. Από τη μια,  οι ιερόσυλοι «εμπρηστές»,  
αποθρασυμένοι και αποχαλινωμένοι από την επί δεκαετίες 
ατιμωρησία και επιβράβευση των «κόπων» τους , τώρα πια 
μπορούν να  αδιαφορούν για τις συνέπειες που συνεπάγεται η 
δράση τους και καραδοκούν. Από την άλλη , η αβάσταχτη 
ελαφρότητα και μετριότητα, η κραυγαλέα ανεπάρκεια των 
πολιτικών εκπροσώπων της πόλης και η ανικανότητά τους να την 
υπερασπιστούν όπως της αξίζει και να την προστατεύσουν από 
τους ποικίλους κινδύνους που αντιμετωπίζει . Δυστυχώς , ο 
δήμαρχος της πόλης , κατώτερος των περιστάσεων,  ουσιαστικά 
αδρανής και άβουλος , ελπίζουμε τουλάχιστον όχι και μοιραίος , 
το μόνο που έχει δείξει πως ξέρει να κάνει καλά μέχρι τώρα είναι 
να χειροκροτεί τους ΠΑΣΟΚτζήδες όπου κι αν τους βρει, ό,τι κι αν 
πουν κι αν έχουν κάνει ,  ακόμη και σε βάρος της ίδιας του της 
πόλης! Είναι αλήθεια, ναι ή όχι, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κυρίως  
υπεύθυνο για τη συστηματική αποψίλωση της πόλης από τις 
υπηρεσίες που έπρεπε να είναι εδώ και για την επί δεκαετίες 
καθυστέρηση των απαραίτητων υποδομών της ; Είναι αλήθεια, ναι 
ή όχι , ότι  ο κατά συρροή  βιασμός του Μεσολογγίου συντονίζεται 
πρωτίστως από  ΠΑΣΟΚικούς μηχανισμούς ; Είναι αλήθεια, ναι ή 
όχι, ότι ο ΠΑΣΟΚικός λαϊκισμός , ο αμοραλισμός και η 
χυδαιότητα τροφοδοτούν και στηρίζουν την «τοπικιστική μαφία» , 
τις παράνομες απαιτήσεις και την επιθετικότητα της γείτονος  σε 
βάρος της πρωτεύουσας του νομού  ( Εφετείο, Πανεπιστήμιο, 
Αρχαιολογικό Μουσείο κ.λ.π.);  Κι αν όλα αυτά είναι αλήθεια, 
γιατί σιωπά ο δήμαρχος; Τι ακριβώς χειροκροτεί και με ποιο  
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ακριβώς ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται απόλυτα και συμφωνεί,  όπως 
δήλωσε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του αρχηγού του στην 
πόλη; Με αυτό που έχει «πουλήσει» και τον ίδιον; Γιατί δεν 
υψώνει το ανάστημά του ως δήμαρχος της Ιερής Πόλης να 
καταγγείλει τις απαράδεκτες αυτές ενέργειες των δήθεν «φίλων»  
και … «συντρόφων» του ;

Όχι, δεν υπάρχει ένας εχθρός που είναι ξένος και άγνωστος 
στην πόλη. Η αλήθεια είναι πολύ πιο ανησυχητική. Ο «εφιάλτης» 
βρίσκεται μέσα στην πόλη, κάτι που δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
κρύψει ούτε ο πυκνότερος καπνός. Κρατική αμέλεια, δολιότητα, 
ανεπάρκεια προσώπων και μηχανισμών από τη μια. Ο ακραίος 
ευδαιμονισμός και ατομικισμός ,η απάθεια , η αποχαύνωση, ο 
ζαμανφουτισμός , η ανοχή στην παρανομία , ο νεποτισμός και η 
διαφθορά που έχουν επεκταθεί πολύ και στα επίπεδα της 
αυτοδιοίκησης , η αδιαφορία για το περιβάλλον από την άλλη. 
Όλα αυτά και πολλά άλλα , σε καιρούς στεγνούς, στυγνούς και 
άνυδρους, σε καιρούς νεωτερικούς, παραμερισμού της ιστορίας, 
κρίσης της δημοκρατίας και δοκιμασίας των ελευθεριών 
συνιστούν ένα εκρηκτικό μίγμα καταστροφής για το Μεσολόγγι. 

Επειδή, ίσως, να αποτελεί υπερβολική απαίτηση το αίτημα 
να προστατέψουν  την Ιερή Πόλη καιροσκόποι , αλαζόνες ,  
κυνικοί, άρπαγες, απατεώνες, δειλοί, υποταγμένοι, εθελόδουλοι, 
ανεπαρκείς , ανίκανοι ή άβουλοι,  που το περισσότερο που μπορεί 
να προσδοκά κανείς από αυτούς είναι να τη βλάψουν όσο το 
δυνατόν λιγότερο, να δούμε, να διερευνήσουμε επειγόντως τι άλλο 
μπορεί να γίνει. Δυστυχώς ,σε πολιτικό επίπεδο δεν φαίνεται να 
υπάρχει ούτε καν αντιπολίτευση, ούτε μια ισχυρή πολιτική φωνή 
που να υπερασπίζεται την ταυτότητα, την αξία ,τα ιερά και όσια 
του Μεσολογγίου.  Απομένουν οι σύλλογοι, οι οργανώσεις , τα 
οικολογικά, πολιτιστικά, πνευματικά κινήματα  και οι ελεύθερες 
προσωπικότητες  της ευρύτερης περιοχής. Μπορούν να 
συγκροτήσουν μια γραμμή άμυνας , μια ζώνη «αντιπυρικής 
προστασίας» για την Ιερή Πόλη. Και πολλοί εθελοντές. Γίνεται σε 
ένα βαθμό. Χρειάζεται να επεκταθεί , να ενταθεί. Χρειάζεται 
επαγρύπνηση. Αυτοοργάνωση, κινητοποίηση όλων των πολιτών 
για μέτρα ασπίδα στη λεηλασία. Να είμαστε ανά πάσα στιγμή 
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έτοιμοι να αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε απειλή εναντίον του 
Μεσολογγίου.  

Με καίριες και καταλυτικές παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα  
είναι εύκολο να αποδομηθεί η γνωστή, φαιδρή και αισχρή 
προπαγανδιστική γραμμή, πως το Μεσολόγγι , δήθεν,  δεν είναι, 
δεν μπορεί , δεν κάνει, δεν φτιάχνει και ό,τι άλλο γεννούν οι 
ευσεβείς πόθοι, η νοσηρή φαντασία , οι μύχιες σκέψεις και οι 
επιθυμίες των γνωστών ευγενών κύκλων και προσώπων, και ως εκ 
τούτου, τάχα, αμφισβητείται  ως πρωτεύουσα Το Μεσολόγγι δεν 
μπορεί να πάψει να λάμπει ως Ιδέα και ως πραγματικότητα, όσο κι 
αν τυφλώνονται ορισμένοι απ’ την ακτινοβολία του, αλλά και δεν 
είναι δυνατόν να «ξεμείνει» από ιδέες . Τακτική και στρατηγική 
χρειάζεται. Έχει αυτοτελή συσπειρωτική και ελκτική δύναμη η 
Ιερή μας Πόλη. Μπορεί να προσφέρει νόημα κι  ένα συνεκτικό 
όραμα στο οποίο όχι μόνο να πιστέψουμε, αλλά και να 
αισθανόμαστε ότι συμμετέχουμε στον αγώνα για την υλοποίησή 
του.  Πρέπει,  στη φάση αυτή,  να επιδιώξει να υποβάλει και να 
εδραιώσει στη συνείδηση των πολιτών την πεποίθηση ότι η 
προηγούμενη κατάσταση που το είχαν φέρει σύντομα θα είναι 
παρελθόν. Κι ότι θα λάμπει , με την άσβηστη φλόγα του ,  χωρίς 
να καίγεται πλέον , στους αιώνες των αιώνων , και θα ζει για 
πάντα στις καρδιές όλων, πλην…Λακεδαιμονίων! 
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Αποφασισμένη Μεσολογγίτικη ηγεσία

Εν αρχή και πάλι ο λόγος περί του τοπικού συσχετισμού των 
δυνάμεων. Το Μεσολόγγι  ως θεσμική, πολιτική, πολιτιστική και 
πνευματική οντότητα από τη μια και οι αντίπαλοί του, κρυφοί και 
φανεροί , από την άλλη . Οι δεύτεροι, λοιπόν, κάνουν πως δεν 
καταλαβαίνουν  ή πράγματι δεν καταλαβαίνουν  άλλη λογική πέρα 
από αυτή των απλών μαθηματικών. Όπως κι αν είναι τους 
παραπέμπουμε πάραυτα  να μελετήσουν και άλλες, ανώτερες 
λογικές των πραγμάτων, ιδιαίτερα αυτές των τριακοσίων του 
Λεωνίδα και της εξόδου των ελεύθερων πολιορκημένων του 
Μεσολογγίου, την εκατοστή ογδοηκοστή πρώτη μνήμη της οποίας 
τιμούμε αυτές τις ημέρες . 

Ας δούμε , όμως , εδώ κυρίως τις ασφυκτικές πολιτικές και 
οικονομικές πιέσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. επί του 
Μεσολογγίου , όπως και την προκλητική υποστήριξή τους προς 
αντιθεσμικές και αντιδημοκρατικές απαιτήσεις αντιπάλων του, στη 
βάση της απλής αριθμητικής υπεροχής τους, αν και γνωρίζουν 
καλά πως οι πρακτικές τους  έχουν αποδειχθεί τελικά ελάχιστα 
αποδοτικές . Έχουν φθάσει στο σημείο να νομίζουν πως μπορεί να 
υπάρξει Μεσολογγίτικη ηγεσία τόσο ανάξια ώστε να αποδεχτεί τη 
διχοτόμηση του Εφετείου που ανήκει στην πρωτεύουσα και την 
εγκατάσταση της έδρας του Πανεπιστημίου Αιτωλοακαρνανίας 
που πρόκειται να ιδρυθεί,  έξω από την Ιερή Πόλη του πνεύματος , 
της παιδείας και του πολιτισμού ! Έτσι ο Γ. Αναγνωστόπουλος 
αποτελεί το κλειδί για τις συγκεκριμένες εξελίξεις . Είναι 
σημαντικό ότι τον σημερινό δήμαρχο Μεσολογγίου δεν τον έχει 
επιβάλλει κανένας κομματικός μηχανισμός . Τον εξέλεξε ο 
Μεσολογγίτικος λαός και αυτό αποτελεί πλήγμα για τους στόχους 
του  ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. που συμπυκνώνονται στην υποβάθμιση 
της πρωτεύουσας . Δεν έχουμε να κάνουμε με κάποια υπερβολικά 
«φιλοαγρινιώτικη» γραμμή . Όχι . Το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. έχουν 
πολύ ιδιοτελείς σκοπούς . Το Εφετείο και το Πανεπιστήμιο είναι, 
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εντούτοις , η κορυφαία περίπτωση κατά την οποία  η χυδαία , 
κυνικά  και αισχρά επαπειλούμενη  απόσπασή τους από την 
πρωτεύουσα θα ταυτιζόταν απόλυτα  με την οριστική και 
αμετάκλητη κατάλυση  Ιερών αρχών και αξιών αιώνων του έθνους  
και κανόνων λειτουργίας του ελληνικού κράτους . 

Έχει τεράστια σημασία για το ΠΑΣΟΚ και τη  Ν.Δ., λοιπόν , 
για  δικό τους όφελος να μην συνεχίσουν αυτή τη λογική και 
πρακτική υποβάθμισης και προσβολής της πρωτεύουσας και να 
μην προβάλλουν τέτοιο πρότυπο  διαμόρφωσης εσωτερικών 
σχέσεων . Δεν πρέπει να εντυπωθεί στις συνειδήσεις των Ελλήνων 
ότι η τύχη που επιφυλάσσουν στην Πρωτεύουσα και Ιερή Πόλη 
είναι αυτή που απορρέει από τον αριθμητικό συσχετισμό των 
δυνάμεων , ιδιαίτερα στο σημερινό διεθνές καθεστώς της νέας 
τάξης πραγμάτων . Επιπλέον , η Ν.Δ. δεν πρέπει να χρεωθεί αυτή 
την πρακτική στο πλαίσιο της διακηρυγμένης απ’ την ίδια 
επανίδρυσης του κράτους . 

Υπό το πρίσμα αυτό , ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. θα πρέπει να 
σεβαστούν σε κάθε περίπτωση , με κάθε τρόπο ,αρχές και αξίες , 
ιερά και όσια , τη θυσία και το ελεύθερο πνεύμα των 
Μεσολογγιτών . Να μη διανοηθούν να πιέσουν ή να προσβάλλουν 
τη Μεσολογγίτικη ηγεσία . Θα προτιμούσαν φυσικά να έχει γίνει 
δήμαρχος Μεσολογγίου κάποιος άνετα χειρίσιμος , που να 
δελεάζεται εύκολα . Να μην διακρίνεται για τις πολιτικές ή ηθικές 
αντιστάσεις του . Με τον Σώκο νομάρχη και έναν τέτοιο δήμαρχο 
η εκποίηση της πρωτεύουσας του νομού θα ήταν διαδικαστική 
υπόθεση . Δεν τους βγήκε όμως . Αλλά και ουδέποτε θα μπορούσε 
να υπάρξει τέτοιος δήμαρχος στο Μεσολόγγι . Ας μην περιμένουν 
. Κανένας δήμαρχος της Ιερής Πόλης δεν είναι δυνατόν ούτε καν 
να σκεφτεί να δεσμευτεί έστω μυστικά να ανεχτεί τον νέο 
διαμελισμό της πρωτεύουσας  με οποιαδήποτε προσχήματα και  
προς ίδιον όφελος . Καμία Ν.Δ. και κανένα ΠΑΣΟΚ δεν θα 
κατορθώσει ποτέ να επηρεάσει κανέναν Μεσολογγίτη δήμαρχο 
προς την κατεύθυνση τόσο επιζήμιων  εξελίξεων για την πόλη . 

Αυτή τη στιγμή , πάντως ,  προέχει η Μεσολογγίτικη ηγεσία 
σύσσωμη να κάνει σαφή την απόρριψη ως απαράδεκτων της 
πρότασης για διχοτόμηση του Εφετείου και των όποιων σκέψεων 
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για έδρα του Πανεπιστημίου Αιτωλοακαρνανίας εκτός της Ιερής 
Πόλης , πρωτεύουσας , πόλης της παιδείας , της ιστορίας και του 
πολιτισμού . Πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα το φαινόμενο με το 
διοικητικό προηγούμενο , την αφαίρεση δηλαδή από την 
πρωτεύουσα της έδρας δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών που 
της ανήκουν (και πρέπει αδιαπραγμάτευτα να απαιτηθεί να 
επιστραφούν ) το οποίο κάνει τους μεν να καιροφυλακτούν για να 
το εκμεταλλευτούν, αλλά, το χειρότερο, κάνει ορισμένους 
Μεσολογγίτες να λιποψυχούν, να δειλιάζουν, να χάνουν τη 
μαχητικότητά τους. Στη σημερινή συγκυρία, μετά και τη σύσταση 
της Συγκλήτου της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας , μια 
Μεσολογγίτικη πολιτική ηγεσία αποφασισμένη να διαφυλάξει τη 
θεσμική, πολιτική, πολιτιστική και πνευματική οντότητα και 
ακεραιότητα της πόλης θα  μπορέσει να βρει πολλούς και ισχυρούς 
συμμάχους σε ένα μέτωπο απόκρουσης της σημερινής πολιορκίας 
της πόλης. Και μαζί όλοι οι υπόλοιποι, υποχρεωμένοι να 
προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της όποιας 
εξέλιξης. Παντός ενδεχομένου . «Τοις Κείνων ρήμασι πειθόμενοι» 
. 
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Ζητούμενο η δυνατή, επιτυχημένη Δημοτική Ομάδα

Υποθέτουμε ότι εργάζονται για την πόλη μας όλες εκείνες οι 
ομάδες που σε διάφορα επίπεδα αρθρωμένες παίρνουν τις 
καθοριστικές αποφάσεις και επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον 
της . Πρωταρχική σημασία όμως έχει ,  για όσους ζούμε 
καθημερινά εδώ ,στην Ιερή Πόλη, και για όσους την αγαπούν ,  το 
έργο και η επιτυχία της δημοτικής μας κυρίως ομάδας που 
διαχειρίζεται από τις απλές υποθέσεις της κοινής ζωής μας  μέχρι 
τον όχι αξιοκαταφρόνητο  πλούτο και το μεγαλείο αυτού του 
τόπου . 

Ο δήμαρχος της πόλης παρουσίασε πρόσφατα ένα συνολικό 
σχέδιο για την ανάπτυξή της . Ήταν μια αφορμή, ένα ερέθισμα για 
ευρύτερο και βαθύτερο προβληματισμό . Παρακάμπτοντας εδώ τα 
τεχνικά στοιχεία ,θα  ήταν σημαντικό να εξεταστεί κάθε άλλη 
ποιοτική συμβολή στην εξασφάλιση των όρων και των 
προϋποθέσεων επιτυχίας κάθε επιμέρους προσπάθειας , αλλά και 
του συνολικού  εγχειρήματος . 

Η έννοια του οράματος είναι οικεία και γνώριμη στο 
δήμαρχο και με αυτή λογαριάζεται κατ’ αρχήν . Αυτό σημαίνει ότι 
η δημοτική ομάδα έχει όραμα για την πόλη που την κρατάει σε 
εγρήγορση και δεν ξεφεύγει από τους στόχους της . Ξέρει τι θέλει 
.Το βλέπει, το νιώθει και το βιώνει στο μυαλό και την καρδιά της . 
Άρα είναι σίγουρο ότι θα πάρει αυτά που θέλει . Η ομάδα έχει 
πάθος , είναι δυναμική , γεμάτη ενέργεια και αφοσιωμένη στην 
επίτευξη των στόχων της . Ως ομάδα παθιασμένη ενθουσιάζεται 
και έχει πολλή ενέργεια για το κάθε τι που κάνει . Ζει και αναπνέει 
γι’ αυτό που θέλει να γίνει στο παρόν και στο μέλλον . Έχει 
ξεκάθαρη και καλά οργανωμένη στρατηγική . Ξέρει τι χρειάζεται 
να κάνει και πότε πρέπει να το κάνει . Σχεδιάζει το πλάνο της . 
Οργανώνει τη στρατηγική της και προσπαθεί να μην 
απομακρυνθεί από τον τελικό της στόχο, παρά μόνο όταν αυτός 
επιτευχθεί . Οι άνθρωποι της δημοτικής μας ομάδας εθίζονται 
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συστηματικά στο να κερδίζουν νίκες . Αντιμετωπίζουν την 
πραγματικότητα , δεν είναι αιθεροβάμονες και δεν επιτρέπουν 
στον εαυτό τους να ζει μέσα στη μιζέρια και τις αρνητικές σκέψεις 
. Αντίθετα, σκέπτονται θετικά , έχουν το αίσθημα της αυτοκριτικής 
, παρά της έπαρσης και κρατούν τον εαυτό τους σε υψηλό αλλά 
ρεαλιστικό επίπεδο . Η ομάδα είναι ευέλικτη . Γνωρίζουμε ότι 
ακόμα και τα πιο καλά οργανωμένα σχέδια μερικές φορές 
χρειάζεται να τροποποιηθούν . Είναι ανοιχτή σε νέες προτάσεις 
και λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε ενδιαφέρουσα εναλλακτική 
λύση . Είναι προδιατεθειμένη ότι μπορεί να κάνει λάθη , αλλά έχει 
τη δύναμη να αρχίσει από την αρχή . Επειδή θέλει να πετύχει στην 
αυτοδιοίκηση , είναι προετοιμασμένη να αποχωριστεί τη βολή της 
και να δοκιμάσει καινούργια  πράγματα . Γι’ αυτό , βουτάει στο 
άγνωστο όταν χρειάζεται και αφήνει πίσω της τον ασφαλή , χωρίς 
προκλήσεις και γνωστό γραφειοκρατικό, δημοσιοϋπαλληλικό 
τρόπο διοίκησης προκειμένου να πετύχει περισσότερα . Ο νικητής 
δήμαρχος που θέλει να είναι και επιτυχημένος λειτουργεί με το να 
είναι μέρος του πυρήνα ομάδων άλλων ανθρώπων /συνεργατών . 
Γι’ αυτό συγκεντρώνει γύρω του άτομα που θέλουν την επιτυχία 
του .  Διαλέγει ανθρώπους γύρω του που έχουν προσόντα , 
ταλέντα  και ικανότητες που ο ίδιος δεν έχει . Η ομάδα έχει 
αναπτύξει δράση . Κάνει πράγματα επειδή θέλει να πετύχει τους 
στόχους της , δεν κάθεται απλά να τους σκέφτεται . Παίρνει 
αποφάσεις και τις κάνει πράξη με επιμονή και υπομονή . Βάζει 
προτεραιότητες . Αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με ιεραρχικό τρόπο 
. Αφοσιώνεται στην κατανομή του χρόνου της . Ξέρει πώς να μην 
τον σπαταλά . Και τέλος , η αυτοδιαχείριση της ομάδας . Φροντίδα 
για τον εαυτό της . Η πιο σημαντική πηγή για την επίτευξη των 
στόχων της δημοτικής μας ομάδας είναι η έμπρακτη φροντίδα της 
ίδιας για την εικόνα της ,  τη συνοχή της , την αλληλεγγύη  των 
μελών της ,την πνευματική ανατροφοδότησή της ,τη σοβαρότητά 
της,  την εμβάθυνση της ενότητας, της υπευθυνότητας  και της  
συλλογικότητάς της .

Μα, αν είναι έτσι, έχουμε ομάδα που πετάει ..! Τέτοια ομάδα 
αξίζει ,πάντως, στην πόλη . Μόνο δίπλα σε μια τέτοια δημοτική  
ομάδα  μπορεί, άλλωστε , να  σταθεί και η σημαντική εκείνη 
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εθελοντική ομάδα στην οποία αυθόρμητα προσχώρησε ως ενεργό 
μέλος της  η υψηλή  προσωπικότητα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κατά  την πρόσφατη επίσκεψή του στην πόλη μας .  
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Κριτήρια-θέματα  sos  για  υποψήφιους  νομάρχες  
Αιτωλ/νίας

Παράλληλα  με τις  κοινωνικοοικονομικές  διαστάσεις  της  
απαράδεκτης  βάσης  του  δέκα  για  εισαγωγή  στο  ΤΕΙ  της  
πόλης μας ,  έγκυρες  αναλύσεις  και  βαθύτερες  προσεγγίσεις  του 
θέματος έχουν  ήδη  αναδείξει  και το  ακαδημαϊκά  εσφαλμένο  
αυτής  της  βάσης, με δεδομένη  την  κατοχή  απολυτηρίου 
λυκείου  των  υποψηφίων . Μια  άλλη  βάση  όμως, εν όψει  
δημοτικών  και  νομαρχιακών  εκλογών,  θα ήταν  αδιανόητο  να  
καταργηθεί,  γι’ αυτό  ας  προσέξουμε  ιδιαίτερα  μη  μπερδέψουμε  
τα  πράγματα. Άλλο ζητούμενο  ο χαμηλόβαθμος σπουδαστής  που 
θέλουμε  να  έρθει στην  πόλη μας  να  σπουδάσει  κι εντελώς  
άλλο  οι επιδόσεις των  υποψηφίων  να μας  διοικήσουν . Μερικοί  
νομίζουν  ότι  επειδή  είναι «πρώτοι  στο  χωριό» τους μπορούν  να  
εγκατασταθούν  κι ως  πρώτοι  στην  πρωτεύουσα  Ιερή  Πόλη . 
Είναι  μάλιστα  ξεκαρδιστικής  γελοιότητας  η  απέλπιδα  
προσπάθεια  του  πιο «κουμπούρα» εξ  αυτών  να «αποστηθίσει»  
το  μάθημά του  και  να  το  απαγγείλει  μεγαλόφωνα  σους  
Μεσολογγίτες  , για  να  τους  πείσει . Εντάξει , καλή  η  
προσπάθεια , χρειάζεται  όμως  διάβασμα , πολύ  διάβασμα,  πάρα 
πολύ  διάβασμα , φίλε . Προσφέρεται  εδώ,  δίκην  περιληψαρίου   
,  η  σχετική  θεματολογία , επιγραμματικά, για  διευκόλυνση  
υποψηφίων  νομαρχών  κ.λ.π. …

 Να  μην  υποτιμά    τους  συνυποψηφίους  ( π.χ «δεν  έχουν  
μυαλό»)

 Να δείχνει  φιλομεσολογγίτικες θέσεις , αλλά  όχι με  τρόπο  
δήθεν  φανατικότερο των  φανατικών – φαίνεται  το  ψεύτικο 
και  η  κοροϊδία 

 Να  εκμεταλλεύεται  την   υστέρηση  σε  έργα  του νυν  
νομάρχη  αλλά   να  μην   υποτιμά   τη  νοημοσύνη  και  τις  
δυνατότητες  αντίστασης  των  Μεσολογγιτών –  να  λαμβάνει  
σοβαρά  υπόψη  τις  «προειδοποιητικές  βολές» τους  

 Να έχει   επίγνωση της  πλήρους  ευαλωτότητάς του   όταν  έχει  
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βλάψει  το  Μεσολόγγι  και  τη  διαρκή  αίσθηση  επικείμενης  
μεγάλης  ζημιάς  στη  δημόσια  εικόνα  του   μέσω  δημόσιας  
έκθεσής του   εκεί 

 Να  κάνει   επανειλημμένες  αναφορές στην  αξιοπρέπεια , στα  
ιερά  και  όσια  του  Μεσολογγίου  και  στο  ότι  το  Μεσολόγγι 
είναι  πρωτεύουσα  του  νομού  (  να  το  γράφει   και  σαν  
άσκηση  στο  σπίτι)

 Να  υπογραμμίζει , σε κάθε  ευκαιρία  , το  καθήκον  της  
νομαρχίας  να προστατεύει  τα δικαιώματα  ,  το κύρος , την 
αξιοπρέπεια  και τα συμφέροντα  του Μεσολογγίου 

 Να  κάνει σημαία του  το  τρίπτυχο: Μεσολόγγι  Πρωτεύουσα , 
Ιερή  Πόλη  της  Παιδείας και  του  Πολιτισμού  , Διεθνής  
Πόλη  της  Ελευθερίας  και  να  τραγουδάει  διαρκώς  ( από  
μέσα του )  Ω!!! Κολυμβήθρα  Ιερά  του  Γένους  Μεσολόγγι !

 Να  μην  κάνει  καμιά αναφορά  σε  ΠαΣοΚ  και σε σπουδαία  
τέτοια    πρόσωπα   και να  μην  αισθάνεται  μεγαλειώδης , 
παντογνώστης και  παντοδύναμος  , όπως  διάφοροι  αυτού  του  
είδους   κάποτε  . Γιατί   σήμερα  όλοι  αυτοί  βρίσκονται  στον  
σκουπιδοτενεκέ  της  πολιτικής . Υπάρχει  κίνδυνος  γρήγορα  
να τους  ακολουθήσει  εκεί  και ο  υποψήφιος  νομάρχης 

 Να μην  πουλάει  απρόσκλητος  «νταβατζηλίκι» , «μαγκιά» και  
προστασία   στην  πόλη  που  ο  ίδιος  έχει  προσβάλλει ,  
κακοποιήσει  και  ζημιώσει παντοιοτρόπως   

 Να  μην  έχει  κάνει το Μεσολόγγι  να  αισθάνεται ειλικρινά  
προσβεβλημένο  και  οργισμένο  με  προσπάθειες  να  θέσει  
όρους  πέραν  της  ισχύος  του  νόμου  και  την  αλαζονική  
άρνησή  του  να επιτρέψει  την  επαναλειτουργία  του  Εφετείου  
στην  πρωτεύουσα  του  νομού 

 Να  μην  επιθυμεί  να «φυτέψει» πανεπιστήμιο στη  μέση  του  
πουθενά  ( καπνοχώραφα  ) και  να  στεγάσει  κλεμμένα  αρχαία  
σε  καπναποθήκη . Είναι , πέραν  των  άλλων  , ακαδημαϊκά  , 
πνευματικά  και  πολιτισμικά  ασύμβατα  

 Να  μην  επιδεικνύει  πεισματικές  αρνήσεις στα  αιτήματα  του 
Μεσολογγίου ,  να  αποφεύγει τα  ασυγχώρητα  πολιτικά  
σφάλματα  πλήρους  καταρράκωσης   της  θεσμικής  υπόστασης   
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της  πρωτεύουσας  του  νομού 

 Να  αντιπαρατίθεται  με  αυτούς  που  βυσσοδομούν  για να  
πετύχουν  παράκαμψη  των  Μεσολογγίτικων  συμφερόντων  
υπέρ  άλλων  ( π.χ.  παλιοί και  νέοι  πασόκοι  βουλευτές  ) 

  Να μην  έχει  προσβάλλει  τις  γιορτές  εξόδου  και τη  θεσμική  
υπόσταση  της  πόλης  ( π.χ. με  δηλώσεις  όπως  «το  
Μεσολόγγι  ένας  πολυχώρος  αμφίβολων  δραστηριοτήτων» )

 Να μην  προσωποποιεί έναν  κοινωνικά  επικίνδυνο  
πρασινολαϊκισμό , με  κύρια  χαρακτηριστικά  τον  έντονο  
τοπικισμό , τη  μεσσιανική  μεγαλομανία  και τον  αντιδραστικό  
ναπολεοντισμό – απολυταρχισμό 

 Να μην επιδεικνύει υποκριτικό , ανέξοδο συναισθηματισμό  ( 
π.χ. «αγαπώ  πολύ  αυτή  την  πόλη  και τους  ανθρώπους  της» , 
όταν από την  πολλή … αγάπη  έχει  αποπειραθεί  πολλές  
φορές  να την  «πνίξει» )

 Να μην  είναι  εγωκεντρικός , αυτοθαυμαζόμενος  ως  έξυπνος, , 
καλός , ικανός , επαρκής ,  οραματιστής, μαχητικός ( σιγά  τα  
αίματα  ) , πηγή  έμπνευσης ,  καθοδηγητής,  με  γνώση , τόλμη 
, αποφασιστικότητα, πολιτικό  ήθος  και …ύφος , μόνος  αυτός 

 Να  είναι  ένας  γελαστός  άνθρωπος  που  σε  βλέπει  στα  
μάτια  («καλό  παιδί» ) και  όχι  ένας  ατσαλάκωτος, αλαζόνας  
άνθρωπος 

 Να μην  έχει χρηματίσει  διορισμένος  νομάρχης  και  να  μην  
αποσιωπά  έντεχνα τη  διατεταγμένη  κομματική  υπηρεσία  που  
εκτελεί , με βαθύτερο  ενδιαφέρον και αναφορά κυρίως στη 
διάσωση του κόμματος και του αρχηγού του  

 Να  μην  υπάρχει  ασυμβατότητα  νοοτροπίας  κουτοπόνηρου  
«βλαχοδημαρχισμού»  με την  πνευματικότητα  και  τον  
πολιτικό  πολιτισμό  του  Μεσολογγίου 

Λοιπόν  , με  εντατικό διάβασμα ,  εξάσκηση  και όχι  βέβαια  
χωρίς  φροντιστήριο,  όλα  παίζονται,  γίνονται , μπορεί  να  γίνουν 
… Καλή  επιτυχία !
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Όψη και κόψη της Ιερής Πόλης

 Περιβάλλον, κτίρια, κληρονομιά

Παρά τη σχετικά ταχεία μεταμόρφωση της πόλης,  ιδιαίτερα 
κατά  τα τελευταία χρόνια ,  μπορούμε άνετα ακόμα να 
διακρίνουμε τις παλιές γειτονιές με τα χαμηλά σπίτια, τις αυλές, 
την αραιή δόμηση, τον τρόπο που πέφτει το φως φτάνοντας σχεδόν 
σε κάθε σημείο του εδάφους, τον καθαρό αέρα. Παρακαταθήκη 
παλαιότερων εποχών,  αλλά και του  σήμερα , το πρόσωπο  της 
πόλης  χαρακτηρίζεται   από  την άσβεστη, σιγούσα ακτινοβολία 
της  Πλευρώνας και της Καλυδώνας,το μεγαλείο του Κήπου των 
Ηρώων ,απ’ την αρχιτεκτονική κληρονομιά του χθες, τις 
ανεγειρόμενες πολυκατοικίες και ιδιωτικές κατοικίες , τη γέφυρα 
«καλατράβα» στην  Τουρλίδα , τις πελάδες, το νέο αεροδρόμιο, 
το… «μουσείο όπλων» στο λιμάνι και τη λινάτσα με την οποία 
περιβάλλεται το Χρυσογιαλέικο .  Κατά τους καιρούς και τα έργα .  
Πράγματι ,  η σύγχρονη ανάπτυξη – επέκταση της πόλης , σε 
συνδυασμό με μια καλή αρχιτεκτονική των ιδιωτικών κατοικιών 
τείνει να δημιουργήσει ένα αστικό τοπίο στην ιστορική , όμορφη 
πόλη με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης . Βέβαια ,  στην 
αναζήτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του αστικού τοπίου 
πρέπει κανείς να σταθεί όχι μόνο στα μεμονωμένα κτίρια,  αλλά 
κυρίως στο ευρύτερο τεχνητό και φυσικό περιβάλλον της πόλης . 
Εδώ στο Μεσολόγγι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πολύ 
περισσότερο την αναντίρρητη ανάγκη σεβασμού και προστασίας 
του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε . Έχουμε πολύ 
μεγαλύτερη υποχρέωση να λογαριάζουμε τόσο τη φύση ,όσο και 
την ιστορία και όσα αυτή μας έχει κληροδοτήσει, υλικά και 
πνευματικά , και δεν δικαιούται κανείς να αντιμετωπίζει με 
περιφρόνηση το περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματώνεται η ζωή 
της πόλης και των ανθρώπων της. Περιμένουμε από τους 
αρχιτέκτονες , μαζί με όσους συμμετέχουν στη διαμόρφωση του 
αστικού περιβάλλοντος της πόλης ,  να εστιάσουν την προσοχή 
τους σε έναν διάλογο αυτού που υπάρχει με αυτό που πρόκειται να 
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έρθει ,  δεδομένου του πλούτου της  εδώ αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς αλλά και της δρομολογούμενης κατασκευής    
σύγχρονων δημόσιων  κτιρίων ,  ώστε να μεταφέρεται σ’ αυτά όλη 
η ενέργεια και ουσία του τόπου για να υπάρξουν  στο χώρο και 
στο χρόνο . 

Θαυμάζουμε τις εκκλησίες της πόλης  και μας πονάει η 
κατάσταση πολλών εγκαταλειμμένων νεοκλασικών της. 
Περιμένουμε να δούμε , παράλληλα  με τις ιδιωτικές  κατοικίες 
που ανεγείρονται , τα δημόσια κτίρια που χρειάζεται η πόλη, τους 
χώρους λατρείας των ύψιστων αξιών οι οποίες είναι άρρηκτα και 
δια παντός συνδεδεμένες μαζί της: Της Ελευθερίας, της 
Δικαιοσύνης , της Ιστορίας , της Δημοκρατίας, της Παιδείας , της 
Φιλοξενίας . Κτίρια γι’ αυτές τις χρήσεις που  θα ’πρεπε ήδη από 
καιρό να έχει η πόλη αυτή , σε συνδυασμό με τη διάσωση και 
αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής  κληρονομιάς της . Εδώ 
αναδεικνύεται το ζήτημα πώς η προσέγγιση του κάθε υπεύθυνου 
ακουμπάει πάνω στον τόπο, τις ανάγκες των ανθρώπων , την 
ιστορία και τους ρόλους της πόλης . Το ζήτημα των έργων που δεν 
υπάρχουν, του οφειλόμενου κυρίως σεβασμού στον τόπο , της 
ικανότητας εκτίμησης του φωτός που εκπέμπει στους αιώνες και 
σε καιρούς σκότους . 

Βέβαια ,  για όσους γνωρίζουν , το Μεσολόγγι αποτελεί 
μέτρο σύγκρισης πολλών πραγμάτων και τόπο περιφρούρησης των 
ύψιστων αξιών και ιδανικών του πανανθρώπινου πολιτισμού . 
Αυτό έχει αναγκαστεί να το κάνει με τους αληθινούς φίλους του 
φιλέλληνες παλαιότερα και σήμερα για το ίδιο αγωνίζεται  μαζί μ’ 
εκείνους που πιστεύουν πραγματικά στις μεγάλες αξίες και τα 
ιδανικά που συμβολίζει και αντιπροσωπεύει. Ίσως αυτό δεν αρέσει 
σε ορισμένους . Δεν πειράζει . Τι να κάνουμε . Το Μεσολόγγι ,  
ταυτόχρονα ,  είναι δίκοπο μαχαίρι . Δεν μπορεί κανείς να παίξει 
μαζί του. Θα πληγωθεί ανεπανόρθωτα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Το 
Μεσολόγγι και σήμερα, όπως πάντα , είναι πολύ σοβαρή υπόθεση 
από κάθε άποψη . Όποιος σχετίζεται μαζί του επιπόλαια καλά θα 
κάνει να συνειδητοποιήσει το γρηγορότερο το βάθος και το βάρος 
των ευθυνών και των υποχρεώσεών του . 

Σ’ αυτή την ιστορική φάση για την πόλη πρώτη 
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προτεραιότητα είναι να χτίσουμε εδώ για τις ανάγκες που δεν τις 
έχουμε δημιουργήσει τεχνητά , κραυγάζουν από μόνες τους . Να 
προστατέψουμε τις ύψιστες αξίες από τα «ακραία καιρικά 
φαινόμενα» , στεγάζοντάς τες . Δεν πρόκειται για μια φάση 
υπεραυξημένης αυτοπεποίθησης η οποία οδηγεί την πόλη  σε 
μεγαλεπήβολα και αλαζονικά σχέδια . Όχι . Σε άλλους αυτά . Ένα 
από τα μεγάλα θέματα της εποχής μας είναι να κληροδοτήσουμε 
στους απογόνους μας ( εκτός από σπίτια , διαμερίσματα…) ένα 
καλύτερο περιβάλλον από αυτό που παραλάβαμε . Προεξέχουσα 
θέση εδώ λοιπόν καταλαμβάνει η ιερή υποχρέωση τόσο της 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος , όσο και της διάσωσης 
και αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και ο 
εμπλουτισμός της  με νέα ,απαραίτητα δημόσια κτίρια για κάλυψη 
γνωστών σχετικών αναγκών . Απομένει σε άλλους να πάρουν 
υπεύθυνη θέση πάνω σε όλα αυτά εδώ στην Ιερή Πόλη και 
πρωτεύουσα. Αναμένουμε ,  γνωρίζοντας τους συσχετισμούς , τα 
μεγέθη , τις αντιθέσεις, τις ισορροπίες . Σε κάθε περίπτωση , 
πάντως , η πόλη μπορεί να περιφρουρήσει και να υπερασπιστεί με 
σύγχρονους όρους τα δίκαια , τα ιερά και όσιά της . Καλό είναι να 
το γνωρίζουν αυτό και φίλοι και εχθροί …
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Σενάρια  ειρήνης  και  προόδου  ή  νέου  «εμφυλίου»  
στο  Νομό

Ανταπόκριση  από  το  κοντινό  μέλλον .  «Τερατώδες»  σε  
μέγεθος  χαρακτήριζαν  εμβρόντητοι  αρμόδιοι  παράγοντες  το  
συγκλονιστικό  συλλαλητήριο  που  οργάνωσαν  στο  Μεσολόγγι  
οι  φορείς  και  οι  αρχές  της  πόλης .  Σε  χιλιάδες  υπολογίζει   
τους  διαδηλωτές  η  αστυνομία , ενώ  έμπειρος  αναλυτής  έκανε  
λόγο  για  «πρωτοφανή  συγκέντρωση». Απίστευτος  αριθμός   
συγκεντρωμένων  πολιτών  δεδομένου  του  αριθμού  των   
κατοίκων  της  πόλης . 

Είναι  προφανές  ότι  η  τελευταία  επίθεση  της  κυβέρνησης   
εναντίον  του  Μεσολογγίου  στο  ζήτημα  του  Εφετείου  και του   
Πανεπιστημίου  και  η  επιτυχής  αντίσταση  του  λαού  άλλαξαν  
τον  εσωτερικό  συσχετισμό  δυνάμεων  στην  Αιτωλοακαρνανία . 
Το  κύρος  του  μεν  Μεσολογγίου  εκτοξεύθηκε  στα  ύψη ,  του  
δε  Αγρινίου  καταβαραθρώθηκε ,  με  αποτέλεσμα  το  Μεσολόγγι  
να  διεκδικεί  επιπλέον  τώρα  μαχητικά  το  μερίδιο  εξουσίας  που  
θεωρεί  ότι  δικαιούται  και  ότι  κατέκτησε  στις  συνειδήσεις  των  
Αιτωλοακαρνάνων  και  όλων  των  ελλήνων   με  την  αντίστασή  
του στις   άδικες  κυβερνητικές  επιθέσεις  , με  τη  σιωπηλή  
συναίνεση  της  αντιπολίτευσης .   

Εντυπωσιακό  στοιχείο  της   προαναφερόμενης  
συγκέντρωσης  υπήρξε  η  συμμετοχή  εκατοντάδων  ανθρώπων 
των  γραμμάτων  και  του  πολιτισμού . Στο  μέτωπο  της  
αντίστασης  θεσμικοί  παράγοντες  ,  εκπρόσωποι   άλλων  πόλεων  
και  η  νεολαία  της  περιοχής . Αν  συνυπολογίσει  κανείς  πως  
και  ο  Πρόεδρος της  Δημοκρατίας  είναι  υπέρ  του  Μεσολογγίου 
,  ως  εκ  του  θεσμικού  του  ρόλου ,  αντιλαμβάνεται  πως  ο  λαός  
της  Αιτωλοακαρνανίας  είναι  βαθύτατα  διχασμένος . Αυτό  
σημαίνει  πως  η  κυρίαρχη  πολιτική  εξουσία  έχει  ήδη  χάσει  
την  πλειοψηφία  στον  λαό ,  όχι  όμως  και  στο  θεσμικό  επίπεδο 
, όπου  πλειοψηφεί  άνετα  στο  κοινοβούλιο  λόγω  της  
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υπάρχουσας  στρεβλής  εκλογικής  κατάστασης  στο  νομό  που  
δίνει   στους  Αγρινιώτες  σχεδόν  το  σύνολο  των  εδρών , αν  και  
δεν  αποτελούν  παρά  κάτι  περισσότερο  από  το τριάντα  τοις  
εκατό  του  πληθυσμού .

Το  Μεσολόγγι  έχοντας  ορθή  αντίληψη  της  
πραγματικότητας  και  των  δυνατοτήτων του  δεν  ζητά  την  
πλειοψηφία , αλλά  αριθμό  βουλευτών  ικανό  για  να  
σχηματίζουν «μειοψηφία  μπλοκαρίσματος  των  αποφάσεων». Να  
μην  μπορεί  να  λαμβάνεται  δηλαδή  απόφαση  εναντίον  της  
θέλησής τους . Δεδομένου  του  υφισταμένου  συσχετισμού  
δυνάμεων , το  αίτημα  είναι  ρεαλιστικό  και  λογικό .  

Η αλήθεια  είναι  πως  στη  στάση  του   «τα  θέλω  όλα  κι  
ας  μην  μου  ανήκουν»  το  Αγρίνιο  έχει  την  πλήρη  στήριξη  της  
κυβέρνησης  και του  ΠΑΣΟΚ ,  όπως  και  των  βουλευτών  και  
του  νομάρχη ,  που  κατά  κανένα  τρόπο  δεν  θα  ήθελαν  να  
δουν  το  Μεσολόγγι  να  αποκτά  δικαίωμα  βέτο  στις  αποφάσεις  
του  κυρίαρχου  πολιτικού  συστήματος  κυβέρνησης  -
αντιπολίτευσης ,  για  ευνόητους   λόγους .  

Αντιθέτως , κυβέρνηση  και  ΠΑΣΟΚ  θα  επιθυμούσαν  να  
παραταθεί  όπως - όπως  η  σημερινή  κατάσταση  επ’ αόριστον  
«και  βλέπουμε». 

Όμως  έχουμε  μια  κατάσταση,  την  οποία  είναι  αδύνατο  
να  αντέξει  η  κυβέρνηση  και  η αντιπολίτευση ,  από  πολιτική  
σκοπιά .  Η φορά  των  γεγονότων  φαίνεται  πως  είναι  υπέρ  του  
Μεσολογγίου . 

Μετά  τη  διαδήλωση  - μαμούθ ,  η  Δημοτική  Αρχή  της  
πόλης   δήλωσε  ότι  αν  η  κυβέρνηση  και  η  αντιπολίτευση  δεν  
σεβαστούν  τη  θεσμική  υπόσταση  του  Μεσολογγίου   προτίθεται   
να  αποκηρύξει  την  κυβέρνηση  , τους  βουλευτές  και  τον  
νομάρχη  επισήμως  και  να  απαιτήσει  τη  συγκρότηση   
νομοπαρασκευαστικής  επιτροπής  που  θα  μελετήσει  το  ιδιάζον  
της  κατάστασης  που  θα  προκύψει . 

Για  την  ώρα  πάντως , όλες  οι  θεσμικές  λειτουργίες  στην  
πόλη  έχουν  παραλύσει . Το  Μεσολόγγι  έχει  διακόψει  τις  
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σχέσεις του  με την  κυβέρνηση . Για τις γιορτές Εξόδου έχει 
αποφασιστεί να μην κληθεί κυβερνητικός εκπρόσωπος  ούτε  
πολιτικά πρόσωπα . Το  χάος  ολοκληρώνεται με την πόλη να 
κρατάει  στάση  άρνησης συμμετοχής  και  νομιμοποίησης  
διοικητικών ,  θεσμικών  και άλλων  καταστάσεων  . 

Το  Μεσολόγγι ,  παρ’ όλα  αυτά , δεν  θα  αφεθεί  ποτέ  να  
συρθεί  στην  παγίδα  του  «εμφυλίου»  πολέμου ,  η  ουσία  είναι  
όμως  πως  όσο  το  Αγρίνιο  αρνείται  να  αναγνωρίσει  και  να  
σεβαστεί  το  Μεσολόγγι  ως  πρωτεύουσα  και  να  συμβιβαστεί  
με  αυτή  την  πραγματικότητα , τόσο  πιο  βαριά  γίνεται  η  
απειλή  του «εμφυλίου» . Η  φραστική  αντιπαράθεση  των  δύο  
στρατοπέδων  γίνεται  όλο  και  πιο  εμπρηστική . Ενώ   σόκαρε  
το  πανελλήνιο  δημόσια  κατηγορία  από  τον  Δήμαρχο  της  
Ιερής   Πόλης  για  «προδοσία» σε  υπουργό ,  βουλευτές  και  
νομάρχη ,   διοχετεύοντας  ταυτοχρόνως    στην  πανελλήνια   
κοινή  γνώμη  τα  ονόματα  των   φιλοαγρινιωτών  «προδοτών» . 

Εύκολα  αντιλαμβάνεται  κανείς   την  έξαψη  των  παθών  
που  έφεραν  αυτές  οι  καταγγελίες.  Οι  αντίπαλοι  κατηγόρησαν 
το  Μεσολόγγι  ότι   προσπαθεί   να  υποθάλψει   πραξικόπημα  
στο  νομό  ή  τουλάχιστον  να  απειλήσει   με  τέτοιο  πραξικόπημα 
. Το  σωστό  είναι  αντιπραξικόπημα, αντέτεινε   η  πόλη .  

Δεν  υπάρχει  η  παραμικρή  αμφιβολία , ότι  οι  αιτίες  ενός   
τέτοιου  απευκταίου   σεναρίου   σφοδρότατης  πολιτικής  κρίσης  
στο  νομό ,   υποθετικού  και  φανταστικού  αλλά  όχι  και   
απίθανου   επί  του  παρόντος ,  πρέπει  επειγόντως  να  αρθούν   
και  η  Αιτωλοακαρνανία  αντί  της  απειλής   «εμφυλίου»  
πολέμου  να  βαδίσει , επί  τέλους , στο  δρόμο  της  ειρήνης ,  της  
προόδου  και  της  ανάπτυξης .   
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Στρατηγική και αντιστάσεις της Ιερής Πόλης

Το γενικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται τα μεγάλα 
προβλήματα του κόσμου επηρεάζει και καθορίζει, αναμφίβολα, 
τους στόχους και την επικαιρότητα των σημερινών τοπικών μας 
στρατηγικών, πολιτικών και δράσεων.

Είναι πραγματικότητα οι καταρρεύσεις στρατοπέδων, 
οραμάτων , ουτοπιών. Οι επιχειρήσεις ακύρωσης κοινωνικών 
κατακτήσεων, η ληστρική εκμετάλλευση των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών. Οι «μεγάλοι» αποικοδομούν το 
διεθνές Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διάχυτη η 
οικονομική και κοινωνική κρίση , γενικευμένοι πόλεμοι και 
«πόλεμοι»  κυριαρχίας, ανταγωνισμοί, παλιές και νέες 
αντιθέσεις, αδιέξοδα. Η κυρίαρχη έννοια της  
παγκοσμιοποίησης, το αναζητούμενο μέλλον του έθνους-
κράτους και πώς η  «παγκοσμιοποίηση» τείνει να ακυρώσει 
αυτή την έννοια και πώς ταυτόχρονα γεννάει νέους εθνικισμούς 
. 

Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο. Στα 
καθ’ ημάς : αναξιοπιστία της πολιτικής και των πολιτικών και 
αναντιστοιχία τους με τις πραγματικές ανάγκες της χώρας  και 
της κοινωνίας .Συνεχιζόμενες μάχες για την παιδεία . Το άλλο 
μέτωπο που άνοιξε για τη διδασκαλία της Ιστορίας, απ’ αφορμή  
το βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού . Αλλά η επέλαση της 
μετανεωτερικής αποδόμησης της Ιστορίας δεν περιορίζεται στο 
Δημοτικό βεβαίως . 

Διεθνώς , παρακολουθούμε μια διαρκώς επιδεινούμενη 
κατάσταση παράνοιας, επιθετικότητας, βίας και βαρβαρότητας 
που οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερα αδιέξοδα και μεγαλύτερες 
καταστροφές.

«Καιροί της πανούκλας» . Ας χαρούμε προς στιγμήν, σαν 
ανάσα , την όση ομορφιά έχει απομείνει στη δική μας εδώ 
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κατάσταση και ας σκεφτούμε . Τι κάνουν λοιπόν όσοι δεν 
πιστεύουν στο τέλος της Ιστορίας ; Όσοι δεν αποδέχονται τον 
σημερινό καλύτερο των δυνατών κόσμο; Όσοι αντιστέκονται 
στην τάση μεταλλαγής του ανθρώπινου όντος στο χθαμαλό, 
ουδέτερο, παραγωγικό-καταναλωτικό ανθρωπάριο το οποίο  
ευαγγελιζόταν ο πολύς Φουκουγιάμα  στο πολύκροτο βιβλίο του 
; Τι κάνουμε μπροστά στην τραγική πραγματικότητα των 
ημερών μας , η οποία την ίδια στιγμή μαζί με τους πλανητικούς  
κινδύνους εμπεριέχει ως δυνάμει άρνησή τους , εξίσου 
πλανητικές πρωτοφανείς δυνατότητες για υπέρβαση της 
βάρβαρης προϊστορίας του ανθρώπινου είδους ; 

Κάθε είδους αντίσταση σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό 
επίπεδο χρειάζεται στρατηγική που να εκτείνεται από την 
αντίσταση στη φτώχεια, στους πολέμους, στην καταστροφή του 
περιβάλλοντος και στην καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ως την θεωρία και την πράξη για έναν άλλον 
κόσμο . 

Ο ορίζοντας της εποχής μας είναι σκοτεινός . Σε ολόκληρο 
τον κόσμο όμως υπάρχουν και αναπτύσσονται εστίες αντίστασης 
, κινήματα , οργανώσεις . Και η θεωρία αναζητεί ήδη νέους 
δρόμους και διεξόδους . 

Και στην πόλη μας ; Στην πόλη μας παρά το διαχρονικό 
αίσθημα της ήττας που κυριαρχεί βασανιστικά  και την έλλειψη 
στρατηγικής μέχρι τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα 
δυνάμεων που αντλούν από την παρακαταθήκη της Εξόδου  και 
της  μετέπειτα  πνευματικής , πολιτικής   και πολιτισμικής 
κληρονομιάς    της Ιερής Πόλης  της Ελευθερίας .   

Ποιες θα είναι οι δυνάμεις ,λοιπόν ,που θα συγκροτήσουν 
το «νέο απελευθερωτικό υποκείμενο» και μέσα από ποιους
δρόμους θα μπορούσε να περάσει κι από δω η ιστορική 
διαδικασία που θα έχει ως κατάληξη την ουσιαστική 
απελευθέρωση της ανθρωπότητας ; Αυτό το «νέο 
απελευθερωτικό υποκείμενο» μπορεί και πρέπει να 
συγκροτήσουν τοπικά : Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας . Το 
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ΤΕΙ της πόλης , οι αυριανές Πανεπιστημιακές Σχολές και το 
μεθαυριανό Πανεπιστήμιο . Όλες οι υγιείς πολιτικές δυνάμεις , 
φορείς , σύλλογοι , προσωπικότητες και πολίτες . 

Μερικά από τα βασικά θέματα που μπορούμε να 
προσεγγίσουμε από δω με ιδιαίτερη σημασία και νόημα είναι : Η 
Ελευθερία , τα  Ανθρώπινα Δικαιώματα ,το Περιβάλλον , το 
Δίκαιο , το Έθνος και η Ιστορία. Βεβαίως , δεν αναμένουμε ούτε 
οι απαντήσεις να είναι πάντοτε ικανοποιητικές , ούτε να υπάρχει 
ταυτότητα απόψεων σε πολλά ζητήματα . Η αξία βρίσκεται στο 
ότι μπορούμε να θέτουμε και να προσεγγίζουμε κεφαλαιώδη 
προβλήματα και να  ανοίγουμε διάλογο ανάμεσα σε ιδεολογικά 
ρεύματα και ανθρώπους που δεν ταυτίζονται αλλά συμφωνούν 
στο βασικό : Στο ότι από την Ιερή Πόλη της Ελευθερίας μπορεί 
και πρέπει να εκπέμπεται δυνατή φωνή προς κάθε κατεύθυνση , 
μικρή έστω συμβολή στον αγώνα  για την επιβίωση της 
ανθρωπότητας και την απελευθέρωσή της από κάθε είδους 
καταναγκασμούς και δουλείες . Ο όμιλος  «Φίλοι του 
Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι»  δηλώνει παρών σ’ αυτή την 
μακρόπνοη προσπάθεια . 
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Το  Μεσολόγγι σε αναζήτηση ικανών ηγετών και 
ισχυρών συμμάχων

 Άμεση ανάγκη απόκρουσης των σε βάρος του μεθοδεύσεων 

Η βαρυσήμαντη  δημόσια  δήλωση  του  δημάρχου   
Μεσολογγίου  Γ. Πρεβεζάνου ότι  η Ιερή  Πόλη  δεν  
εκπροσωπείται  πολιτικά  ούτε  από  βουλευτές  ούτε  από  το  
νομάρχη  θέτει  με  τον  πιο  δραματικό τρόπο  το  δάκτυλο  επί  
τον  τύπον  των  ήλων  και  ανοίγει  αναπάντεχα   το καπάκι  του   
καζανιού   που  βράζει  εκρηκτικά  εδώ  και  χρόνια  στην  περιοχή 
.  Τουλάχιστον  για  λόγους  πολιτικής  αξιοπρέπειας ,  όλοι  οι  
φερόμενοι  ως  πολιτικοί  εκπρόσωποι  της  πόλης  θα  πρέπει  
άμεσα  να  τοποθετηθούν  επί  της  δηλώσεως  του  δημάρχου , να  
πάψουν  να  κρύβονται  και  να  αφήσουν  τα  ακαταλαβίστικα  
ήξεις  αφήξεις  , τα  ναι  και  όχι  ταυτόχρονα   και  όλα  όσα  
νόμιζαν  μέχρι  τώρα  ότι  τους  βγάζουν  από  τη  «δύσκολη»  
θέση . Επειδή  πλέον  τα  πράγματα  στο  νομό  δεν  θα  είναι  
όπως  ήξεραν,  ας  βρουν  το  θάρρος   κι ας  προστρέξει   πρώτος  
ο  καθένας  , και  για  ίδιον  όφελος ,  να  υποστηρίξει  σήμερα  τα 
αυτονόητα , αυτά  για  τα  οποία  αύριο  ίσως  είναι  αργά  για  
όλους. Ιδού  η  ευκαιρία . Τίθεται,  λοιπόν , σήμερα  με έκτακτο  
και  επείγοντα  τρόπο  το  αίτημα  της  πόλης , πρωτεύουσας  του  
νομού  που  εκπροσωπούν, να  υποστηρίξουν  εδώ  και  τώρα    τα  
δικαιώματά της, την  ταυτότητά  της , τα  δίκαιά  της, τα  
συμφέροντά  της . Στο  ζήτημα   του  Εφετείου  και  του  
Πανεπιστημίου. Της  υπεράσπισης   της  θεσμικής, διοικητικής, 
πνευματικής,  πολιτισμικής  και  ιστορικής  της   υπόστασης . Το  
θέλουν ; Το  μπορούν;  Έχουν  το  σθένος;  Το  λέει  η  ψυχή τους ;  
Απαντήσεις  στην  πράξη .  Αν όχι ,  τότε  ας  καθίσουν  στην  
άκρη . Το  Μεσολόγγι  δεν  τους  χρειάζεται . Μόστρα  για  τις  
γιορτές  και  τα  πανηγύρια  δεν  θέλει.  Από  κει  και  πέρα  πρέπει  
να  δει το Μεσολόγγι  τι  θα  κάνει . 

Όπως  είναι  ευνόητο , τόσο   η  ΝΔ  όσο  και  το  ΠΑΣΟΚ   
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αδιαφορούν  πλήρως   για  τον  τρόπο  που  συμπεριφέρεται  το  
Αγρίνιο  στο  Μεσολόγγι , αλλά  φαίνεται   πως  τώρα  χάνουν  
πλέον  και  το ενδιαφέρον τους  να  χρησιμοποιήσουν  τη 
«διαμάχη»  ως  πρόσχημα  για  να αναχαιτίσουν την επιθετικότητα 
και την αυθαιρεσία του Αγρινίου , διακυβεύοντας ένα αυτονόητο 
δικαίωμα του Μεσολογγίου  που δεν τόλμησε  μέχρι τώρα να 
υλοποιήσει . Έτσι η  κυβέρνηση  με  όργανο  τη  
νομοπαρασκευαστική  επιτροπή   μεθόδευσε από  κοινού  με  το  
Αγρίνιο  μια  ενδιαφέρουσα  και  εντυπωσιακή  απάτη με το 
Εφετείο , προκειμένου  να   φτιάξει  κλίμα  υπέρ  του  Αγρινίου  . 
Από  κοντά  και  ο  ακατανόητος  Χ.  Βερελής  που  ψέλλισε  κάτι  
περί  ιστορικότητας  του  Μεσολογγίου , κι  αυτό  όλο  κι  όλο  (  
ενώ  δεν  χάνει  ευκαιρία  να  μιλάει  για  «πανεπιστήμιο 
Αγρινίου» ! Κάποιος  πρέπει  να  του  εξηγήσει  . Μα  καλά ,  που  
ζει ;  Όταν  έχεις  τέτοιους φίλους ,  υποστηρικτές …) . 

Το  θέμα   δεν  είναι  τόσο  αυτός  καθαυτός  ο  εμπαιγμός  
και  το  ευνόητο  συμπέρασμα  πως  αν  το  Μεσολόγγι   δεν  είχε  
τηρήσει  τόσο  υποχωρητική  στάση   το  Αγρίνιο  και  η  
κυβέρνηση  δεν  θα  είχαν  το  θράσος  να  μεθοδεύουν  τέτοιες  
προσβλητικές  προτάσεις . Το  σημαντικό  είναι  πως  μέσα  από  
όλη  αυτή  τη  διαδικασία  φαίνεται  καθαρά  πως  το Μεσολόγγι  
είναι  πλέον  μόνο του  εναντίον  όλων  στο  θέμα  της  
υπεράσπισης  της  θεσμικής   του  οντότητας  και  όχι  μόνο . 
΄Εγινε  για  μια  ακόμη  φορά  σαφέστατο ,  όπως  και επί εποχής  
ΠΑΣΟΚ , ότι  η κυβέρνηση  «είναι  υπέρ»  του  Αγρινίου  και  δεν  
θεωρεί  καθόλου  εμπόδιο  γι’ αυτό  την  κατάλυση  της  θεσμικής  
υπόστασης  του  Μεσολογγίου  από  το  Αγρίνιο !  Τα  πολιτικά  
και  άλλα  συμφέροντα  αφενός  έχουν  ποντάρει  τα  πάντα  στην  
εκτίμηση  ότι  θα  κατευνάσουν  το  Αγρίνιο  με  αυτά  που  
σκέπτονται  να  του  δώσουν  και  αφετέρου  έχουν  πεισθεί  ότι   
δεν  έχουν  να  κερδίσουν   πολλά  πράγματα  στο  Μεσολόγγι . Σ’  
αυτούς  τους  άνυδρους  καιρούς  , του κυνισμού και της 
αισχρότητας , ο  συνδυασμός  αυτών  των  δύο  πραγμάτων  
σημαίνει  επιπλέον  ότι  οι  κυβερνήσεις  της  ΝΔ ή  του  ΠΑΣΟΚ  
είναι  πιο  ώριμες  να  αποδεχτούν ακόμα και  την  κατάλυση  της  



                                                                      ΤΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ228
πρωτεύουσας , Ιερής  Πόλης  ,  με  σχέδια  τύπου  διχοτόμησης  
του  Εφετείου  ή  χειρότερα . Τη  στάση τους  αυτή  την  έχουν  
καταλάβει  οι  Αγρινιώτες  , οι  οποίοι  γι’  αυτό  τηρούν  και  τόσο  
επιθετική  στάση  απέναντι  στο  Μεσολόγγι ,  ενώ  απεργάζονται  
διαρκώς  και  νέα   σχέδια  ρυθμίσεων  που  να  ικανοποιούν  τις  
βλέψεις  τους . 

Στο  θέμα  της  (σ)τάσης(;)  της  κυβέρνησης  δεν  έχει  πλέον  
αυταπάτες  ούτε  το  Μεσολόγγι  το  οποίο  πάντως  είναι  
συνηθισμένο   εδώ  και  πολλές  δεκαετίες  στην  υπονομευτική  
δραστηριότητα  των  ελληνικών  κυβερνήσεων  για  χάρη  του  
Αγρινίου . Φυσικά  ,  το  Μεσολόγγι  είναι  πολύ  μικρό  για  να  
δράσει  επί  πολύ  μόνο του . Εντούτοις , οι  Μεσολογγίτες  
γνωρίζουν   ότι  μόνοι τους  θα  υπερασπιστούν  πολιτικά  τη  
θεσμική  υπόσταση  και  την  ταυτότητα  της  πόλης τους  αυτή  
την  κρίσιμη  στιγμή  , ενώ , έστω  με  τραγική  καθυστέρηση , 
έχουν  ήδη  αρχίσει  να  οικοδομούν  τις  απαραίτητες  εκείνες  
συμμαχίες  για  τους  αγώνες  του  μέλλοντος . Έχουν  
συνειδητοποιήσει  πως  αν  φτάσουν  σήμερα  στο  σημείο  να  
καταφύγουν  στη  «σύγχρονη  έξοδο» , μόνοι τους  θα  είναι  και  
πάλι  ουσιαστικά , ακόμη  κι  αν  υποχρεώσουν  την  κυβέρνηση  
να  τους  «συμπαρασταθεί»  τυπικά  για  να  αποφύγει  το  βαρύ  
πολιτικό  κόστος  σε  μια  προεκλογική  χρονιά , μέχρι  να  
ανασυνταχθεί  η  ιδέα  και  η  πραγματικότητα  της  πόλης  με  
σύγχρονους  όρους,  με  ισχυρούς  ηγέτες  και  συμμάχους . 
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Το Μήνυμα των Εκπροσώπων

 Τι είναι και τι αντιπροσωπεύει σήμερα το Μεσολόγγι 

                Υπέροχη , απείρου κάλλους η σκηνή συνάντησης των 
Εκπροσώπων της Πόλης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης . Βλέπει 
κανείς και καταλαβαίνει σε βάθος , σε τέτοιες περιπτώσεις , όσα 
δεν μπορούν να ομολογηθούν ευθέως από την εξουσία , η οποία 
βεβαίως ΄έχει τη δυνατότητα να παγώνει το αίμα ψύχραιμων και 
πολιτισμένων  ανθρώπων και να κάνει προκλητική επίδειξη 
αδιαφορίας για όσα βρίσκονται έξω από τη σφαίρα των 
στενότερων συμφερόντων της . Έστω όμως ότι ακόμα και ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης δεν ενδιαφέρεται για την ιστορία , δεν τον 
απασχολούν ιερότητες και δεν πολυλογαριάζει τους θεσμούς . Ας 
παραβλέψουμε επιχειρήματα που πηγάζουν από τέτοιες αφετηρίες 
.

Έχει κάποια βαρύτητα , κάποια φανερή σημασία , με 
σημερινούς όρους , ο λόγος των Εκπροσώπων της Πόλης απέναντι 
σε όσους πράγματι αγνοούν , αρνούνται να αναγνωρίσουν ή 
ενδιαφέρονται ειλικρινά να ξέρουν ;

Η σημερινή οντότητα και το γίγνεσθαι της πόλης δε 
βασίζονται στη δόξα , ούτε σχετίζονται αποκλειστικά με μνήμες 
του παρελθόντος , οι οποίες , πολύτιμες, διαρκώς ανανεούμενες 
και επικυρούμενες , δεν προβάλλονται ούτε αυτές  ως δίκαιο .

Το Μεσολόγγι σήμερα ξαφνιάζει με όσα  σε πολλούς θα 
φαίνονταν παράξενα. Έχει αντισταθεί στο να γίνει « 
μεγαλούπολη» κατά το ελληνικόν , με την κυριαρχία του μπετόν 
και της ποσότητας ,σε βάρος της ποιότητας . Έτσι , και από αυτή 
την άποψη , το Μεσολόγγι δεν μετριέται με το στρέμμα . Παρά τον 
κυρίαρχα αστικό χαρακτήρα του, που έχει ακολουθήσει τις 
εξελικτικές – ιστορικές μεταμορφώσεις του , δεν είναι πόλη 
αποξενωτική και δυσλειτουργική . Είναι το ήρεμα αναπτυσσόμενο 
αστικό κέντρο του νομού . Μπορεί να αποτελέσει μοντέλο 
σύγχρονης πόλης και να συμβάλλει στην αποκέντρωση και στην 
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ορθή περιφερειακή ανάπτυξη . Διαθέτει αρχιτεκτονική , 
ελκυστικότητα και ομορφιά . Εδώ ο πολιτισμός και η 
πνευματικότητα δεν προσπαθούν να φυτρώσουν και να 
ευδοκιμήσουν σε άγονο έδαφος . Είναι στοιχεία σύμφυτα με την 
πόλη . Οι άνθρωποι δε συσσωρεύονται απλώς . Ζουν πραγματικά 
μια ζωή αξιοβίωτη . Η ποιότητα , το περιεχόμενο και το νόημα της 
ζωής στο Μεσολόγγι βρίσκονται πολύ κοντά σ’ αυτά προς τα 
οποία θάπρεπε να προσβλέπουν όλες οι πόλεις , για όλους τους 
ανθρώπους τους . Δεν πρόκειται για μια πόλη που επιδιώκει να 
γίνει «κάτι» . Είναι ! Και επιπλέον διαθέτει  κύρος και γόητρο ! 
Δεν προσπαθεί να κρύψει καμιά ασχήμια . Δεν είναι «φούσκα» . 
Είναι πόλη του μέλλοντος !

Οι εκπρόσωποι λοιπόν αυτής της πόλης , ευγενείς και με 
αίσθηση του μέτρου, εμφανίζονται στις αποστολές τους χωρίς να 
ανεμίζουν σημαίες και να επιδεικνύουν δάφνες. Προσέρχονται , 
ομολογουμένως, με ενθουσιασμό, με υπερηφάνεια και με βαθιά 
επίγνωση του κύρους που τους χαρίζει η πόλη . Δεν 
αντιπροσωπεύουν κάποιο πουκάμισο αδειανό . Ο Δήμαρχος , ο 
όποιος Δήμαρχος ,της Πόλης δεν είναι ο γυμνός πράσινος ( ή μπλε 
ή κόκκινος ) βασιλιάς . Είναι ο Δήμαρχος της Ιερής Πόλης του 
Μεσολογγίου . Δεν χρειάζονται άλλες εξηγήσεις ! Μπορούν όμως 
ακούραστα οι εκπρόσωποι να εξηγούν ότι το Μεσολόγγι δεν 
αντιπροσωπεύει κάποια ελίτ, κάποια ιεραρχία ή εξουσία . Δεν έχει 
και δεν επιζητεί «μεγάλους» προστάτες . Δεν προσφέρεται για 
εκδουλεύσεις. Δεν αποτελεί ιμάντα μηχανισμών κατοχής, 
διανομής και χρήσης εξουσίας. Άλλωστε, η παλιά «παράγκα της 
εξουσίας» καταδίκασε το Μεσολόγγι. Δεν αντιπροσωπεύει 
μεγαλοεργολάβους, πλούσιους ,κερδοσκόπους ή 
μεγαλοϊδιοκτήτες. Μόνο πραγματικά μεγάλες ιδέες  
αντιπροσωπεύει. Παρά το σχετικό συντηρητισμό, από ορισμένες 
απόψεις, της κοινωνίας του , αντιπροσωπεύει την πρόοδο και την 
ελπίδα . Αντιστέκεται στις διάφορες μορφές ασχήμιας , στην 
ισοπέδωση , στο χλευασμό των αξιών . 

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, και σε καιρούς 
κατεδαφίσεων και τάσης κυριάρχησης των νόμων της ζούγκλας , 
οι εκπρόσωποι είναι αναγκασμένοι να γίνουν πιο σαφείς . Δεν 
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υπάρχουν πλέον περιθώρια ανοχής άλλων ασχημιών. Η 
πολιτισμένη στάση των εκπροσώπων  ας μην εκλαμβάνεται ως 
αδυναμία . Όποιος ζαλίζεται ή καθ’ οιονδήποτε  τρόπο ενοχλείται 
από τη δυνατή και ταυτόχρονα ήρεμη , αταλάντευτη και 
αποφασιστική φωνή του Μεσολογγίου, ας υποδείξει τι πρέπει , 
τέλος πάντων , να γίνει . Να πάψει το Μεσολόγγι να έχει κι αυτόν 
ακόμα τον ισχυρό συμβολισμό του ; Να πάψει εντελώς να έχει 
λόγο ; Να πάψει να υπάρχει ; 

Παρατηρούμε , χρόνια τώρα , τους «πάνω» να ενθαρρύνουν 
επίμονα μια κοντόφθαλμη και μικρόψυχη και , σε τελική ανάλυση 
, ανόητη στρατηγική τάση αναζήτησης «διεξόδων» και 
«αυτονόμησης» της γειτονικής πόλης , χωρίς να αντιλαμβάνονται 
ότι η τάση αυτή  αρχίζει ήδη να παίρνει το χαρακτήρα 
πραξικοπήματος ! Πού το πάνε λοιπόν; Θα το ξεριζώσουν 
τελικά το δέντρο της ελευθερίας και της δημοκρατίας που 
φύεται σ’ αυτόν τον τόπο ; Μάταιος ο κόπος τους . Ποιος θα είχε 
αντίρρηση , άλλωστε , για τη νόμιμη αυτονόμηση οποιουδήποτε ; 
Γιατί δεν το ζητούν ; Γιατί δεν το πράττουν ; Γιατί συντηρούν 
αυτή την επικίνδυνη ανωμαλία ;

Σε κάθε περίπτωση οι εκπρόσωποι οφείλουν να κάνουν 
σαφές στους αμαθείς, και όχι μόνο , ότι το Μεσολόγγι δεν 
αντιπροσωπεύει πανηγύρια . Δεν θα επιτρέψει , πάση θυσία , σε 
καμία «παράγκα της εξουσίας» να του αρπάξει αυτά που 
δικαιούται . Ότι αντιστέκεται σθεναρά στις τερατογενέσεις . 
Αντιστέκεται στο να συνεχίζει άθελά του να είναι δωρητής 
σώματος , να συνδράμει με το ζόρι σε εγκληματικές 
μεταμοσχεύσεις οργάνων και σε άσκοπες μεταγγίσεις κύρους , 
γοήτρου και αίματος .

Ανεξάρτητα λοιπόν από το εάν ο κύριος Υπουργός της 
Δικαιοσύνης διαθέτει ή όχι χώρο και γι’ αυτά , μαζί με τα άλλα , 
στα παλαιότερα των υποδημάτων του , το Μεσολόγγι πρέπει 
επειγόντως να πάρει το δρόμο για το Πανελλήνιο. 
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Χωρίς  περίσκεψη . . .

Τουλάχιστον απορία προκαλεί η ακατανόητη στάση 
βουλευτών του Νομού  που όταν μιλούν για το πανεπιστημιακό 
παράρτημα στο Αγρίνιο , επιχειρηματολογούν στη βάση του 
μοναδικού γι’ αυτούς ακαδημαϊκού κριτηρίου της άλφα  ή βήτα 
απόφασης του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Φαίνεται πως αγνοούν 
τις αντίστοιχες αποφάσεις του πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Παντείου  πανεπιστημίου για ίδρυση πανεπιστημιακών σχολών , 
παραρτημάτων τους , στο Μεσολόγγι . Επειδή όμως , όχι μόνο 
άγνοια δεν εννοείται , αλλά και κάθε άλλη στάση ,πλην της 
ειλικρινούς και εντίμου , επί του θέματος δεν  συγχωρείται , ας 
προσέχουν πολύ οι κ. βουλευτές όταν μιλούν επ’ αυτού. Αυτόνομο 
πανεπιστήμιο στην περιοχή νοείται μόνο με σχολές και έδρα στην 
πρωτεύουσα , ιερή πόλη , πόλη της παιδείας και του πολιτισμού , 
όπως και οι ίδιοι την αποκαλούν κατά καιρούς . Εκτός και αν δεν 
τα  εννοούν  και διαφωνούν κατά βάθος με αυτά τα 
χαρακτηριστικά της πόλης , οπότε μπορούν να το δηλώσουν για να 
αποφύγουν τους χαρακτηρισμούς της  επιλεκτικής αδιαφορίας, της 
μονόφθαλμης όρασης και της μονόπλευρης κωφότητας  στα 
αιτήματα των δύο πόλεων του Νομού . Το θέμα είναι πολύ 
σοβαρόκαι θα έχει ανάλογη συνέχεια.
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Δημόσια  κτίρια  στην  πρωτεύουσα

Ποιος  ξέρει με τι δέος κι αμηχανία διάφοροι , κατά καιρούς 
περαστικοί  θεσμικοί παράγοντες , έχουν αντικρίσει το πρόσωπο 
της Ιερής Πόλης και πρωτεύουσας με το οποίο βρέθηκαν 
αντιμέτωποι για λίγο ή περισσότερο χρόνο . Ως εκ του 
αποτελέσματος ξένοι , ανυποψίαστοι και ανεπίδεκτοι , ουδεμία 
σχέση έχοντες με την ψυχή της ή και εχθρικοί απέναντί της , δεν 
ένιωσαν και δεν παρακινήθηκαν απ’ την ενέργεια και την ουσία 
που μεταφέρεται από το έδαφος , τη λιμνοθάλασσα  και τον αέρα 
της πόλης μέσα στο χώρο και στο χρόνο . Αυτή η ενέργεια και 
ουσία έχει πάρει μορφή στον Κήπο των Ηρώων , σε έργα του 
λόγου , της τέχνης και του πολιτισμού, αλλά και στην 
αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου . Πολλούς δεν τους αγγίζουν 
καν οι αφηρημένες  έννοιες της Ιστορίας , της Ελευθερίας , του 
Πολιτισμού , της Δημοκρατίας. Ψιλά  γράμματα όλα αυτά και για 
τους τεχνοκράτες , οι οποίοι όλο λεν πως δεν υπάρχουν χρήματα κι 
αφήνουν κι αυτοί το χρόνο να κυλά χωρίς να κάνουν τίποτα απ’ 
όσα πρέπει για την πόλη . Άβυσσος.. Ας είναι . Γνωρίζουν όμως 
άπαντες πως  η άγνοια , η προκατάληψη , το μίσος , η 
περιφρόνηση και η εχθρότητα ορισμένων  δεν μπορούν να 
εμποδίσουν σε κανέναν τη θέαση του προσώπου της πόλης , 
τουλάχιστον έτσι όπως εμφανίζεται απ’ τις αρχιτεκτονικές  
κατασκευές  της και σήμερα αναζητά το μέλλον της  με την 
προβολή του παρελθόντος μέσα από το πρίσμα του παρόντος . 
Βέβαια , όσοι έχουν έλθει και παρέλθει χωρίς , στην καλύτερη  
περίπτωση , να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το ελάχιστο της 
ενέργειας και της ουσίας που περικλείεται στα σπλάγχνα της 
πόλης , ευθύνονται ,έτσι κι αλλιώς , γιατί  την έχουν αφήσει χωρίς 
βασικές υποδομές , χωρίς δημόσια κτίρια και όχι μόνο αυτό . 
Εγκατέλειψαν την αρχιτεκτονική κληρονομιά της , αδιάφοροι 
θεατές ενός αδιαμόρφωτου αστικού περιβάλλοντος που περικλείει 
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την τραγική αντίφαση της παρουσίας ενός ένδοξου παρελθόντος , 
αφημένου να γκρεμίζεται σε έναν όμορφο και ιερό τόπο, 
υπερχειλίζουσας  ασέβειας ,  ειρωνείας , υποκρισίας , κακοποίησης 
και αλητείας . Ας μη γελιόμαστε . Το Μεσολόγγι είχε και θα έχει 
αυτούς που το εχθρεύονται . Ίσως  να είναι σε πόστα με προβιά . 
Τι μπορεί να κάνει  πάνω σ’ αυτό ; 

 Το ζήτημα όμως είναι άλλο .  Η ψυχή  της ιερής πόλης είναι 
εδώ, ζωντανή . Ζητάει επιτακτικά πλέον να συνδεθεί με τη γη και 
το έδαφός της . Η ζωτική ανάγκη για την πόλη , πέρα από τη θλίψη 
και τη συντριβή στη θέα των εγκαταλειμμένων κτιρίων της και την 
ανυπαρξία όσων δεν έχουν ακόμα γίνει για να στεγάσουν όχι 
πλέον το όνειρο , αλλά τη νέα πραγματικότητά της , καθορίζει την 
εγρήγορση της συνείδησης και την ετοιμότητα δράσης των 
πολιτών σε ρεαλιστική βάση . Δεν είναι καιρός για πολλές 
κουβέντες και συζητήσεις . Να κατανοήσουν το γρηγορότερο οι 
Μεσολογγίτες και να βοηθήσουν κι άλλους να κατανοήσουν  ότι 
κουράστηκαν πια  να περιμένουν , ανυπομονούν να κατεβούν  από 
τον ουρανό για να χτίσουν  εδώ  το σπίτι τους  η Ιστορία ,  η 
Ελευθερία , η Δικαιοσύνη , η Δημοκρατία , η Παιδεία , ο 
Πολιτισμός , η Φιλοξενία . Τον πρώτο λόγο πρέπει να έχουν πλέον 
οι αρχιτέκτονες σε συνεργασία μ’ αυτούς που παίρνουν τις 
αποφάσεις και όσους μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν . Το 
Μεσολόγγι δεν μπορεί να περιμένει άλλο . Η ψυχή του , το πνεύμα 
του αγωνιά . Η συνείδηση όλου του κόσμου εξεγείρεται . Είναι  
δυνατόν να έχουμε αφήσει τόσο καιρό άστεγες , χωρίς ναούς , τις 
ύψιστες αξίες που  περιποιούν μέγιστη τιμή στην πόλη 
,συνδεδεμένες άρρηκτα και δια παντός μαζί της ; Οι θεσμικοί 
παράγοντες , ο Γ. Αναγνωστόπουλος , ο Χ. Πετρόπουλος και όσοι 
έχοντας ευθύνη   εκτιμούν , με την αίσθηση  συμπαράστασης όχι 
μόνο των Μεσολογγιτών αλλά και των όπου γης ελεύθερων  
ανθρώπων , ας συμπυκνώσουν όλη τη θετική  ενέργεια και ουσία 
που υπάρχει εδώ , σφαίρα απέναντι στις επιβουλές κατά της πόλης 
, αλλά  και  σε ταχύτητα , αποτελεσματικότητα στη διεκδίκηση 
λήψης των αποφάσεων και στους σχεδιασμούς . Να σωθούν   και 
να αξιοποιηθούν  το παλιό Νοσοκομείο , το Χρυσογιαλέικο, το 
σπίτι του ποιητή Μαλακάση , το κτίριο της  Ένωσης Γεωργικών 
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Συνεταιρισμών επί της Ναυπάκτου και ό,τι άλλο κινδυνεύει , σε 
συνδυασμό με τις προαναφερθείσες ανάγκες στέγασης : Για τη 
Διεθνή  Ακαδημία Ελευθερίας , το Εφετείο , τις Πανεπιστημιακές 
Σχολές , το Αρχαιολογικό Μουσείο , το Λαογραφικό Μουσείο , 
τον Τουρισμό . Να ξεκαθαρίσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις κι 
αναβολές για ποιες από τις προηγούμενες χρήσεις  είναι αναγκαία , 
ίσως , καινούρια κτίρια , μαζί με τα νέα απαραίτητα κτίρια για τα 
δύο Γυμνάσια , το ΙΚΑ , την Πυροσβεστική , την Αστυνομία , το 
ΚΤΕΛ , τη στεγασμένη λαϊκή αγορά , τις υποδομές για τον 
αθλητισμό  και βέβαια το σύγχρονο κτίριο για το Δημαρχείο . Για  
όσα  θα έπρεπε ήδη από χρόνια να έχει η  πόλη , έστω και τώρα να 
αγωνιστούμε όλοι μαζί . Μια φωνή , μια γροθιά . Σφαίρα !  
Πληγώθηκε κανείς ; 
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Έργα  και  πρόσωπα  αναφοράς στο Μεσολόγγι

Ωραίος  κόσμος ! Γενικευμένο , διαρκώς  αυξανόμενο  το 
αίσθημα  οικονομικής , κοινωνικής  και πολιτικής  ανασφάλειας, 
συνεχώς   επιδεινούμενη   η κρίση  των  αξιών , η στέρηση  αντί  
της  διεύρυνσης  των  ελευθεριών.   Ανταγωνισμοί  κάθε  είδους ,  
πόλεμοι ,  ανειρήνευτες   μάχες  σε  πολλαπλά  επίπεδα . Παρά  
την  εκρηκτική  επιστημονική  και  τεχνολογική  πρόοδο  της  
ανθρωπότητας  και  την  κατακόρυφη αύξηση των παραγωγικών 
δυνατοτήτων, βρισκόμαστε αντιμέτωποι  με το διαρκώς 
διευρυνόμενο  φάσμα  της  άγνοιας και  της καθυστέρησης , της 
φτώχειας  μέσα στον πλούτο , με την  ανεργία , την  
περιθωριοποίηση  των  νέων , με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους 
, τις φυσικές καταστροφές που πυκνώνουν . Η διάλυση  των  
κοινωνικών  σχέσεων , η δοκιμασία  κι αυτών  ακόμα των 
οικογενειακών  και  προσωπικών, η μοναξιά, η έλλειψη  νοήματος, 
η μη ενθουσιαστική  βίωση  της  ζωής , το επικοινωνιακό  χάσμα , 
ο ατομισμός , η έλλειψη  συνεργασίας  δεν  συνιστούν  γερό  
θεμέλιο όπου  μπορεί  να  βασιστεί  η εμπιστοσύνη σε θεσμούς  
και  σε πρόσωπα . Και  παράλληλα, το ακατανόητο της  Ιστορίας, 
η αντιφατικότητα, ο παραλογισμός, η αυτοκαταστροφικότητα  της  
κοινωνικής  οργάνωσης με την  κυριαρχία  της βίας, της  
εκμετάλλευσης, της  εμπορευματοποίησης  των πάντων . Μαζί  μ’ 
αυτά  και άλλα  ακόμα . Κυριαρχία  της  χυδαιότητας , της 
ασχήμιας , της  αισχρότητας , του αγριανθρωπισμού , του  
κυνισμού , των  κατώτερων ενστίκτων . Παντοδυναμία  των  
ποικίλων  εξαρτήσεων , των πολλαπλών ορατών και αόρατων  
δεσμών / αλυσίδων , των  κελευσμάτων  για υποταγή . Και το 
κυνηγητό  του κέρδους  πάση θυσία , του  πλουτισμού   με όπλο  
τη σκληρότητα , την αδιαφορία , την εγκληματικότητα . Ένας  
άδικος  κόσμος , μια  κοινωνία  που  δεν μπορεί να  εξασφαλίσει 
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα  και  αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης για  όλα  τα μέλη της . Και  η διαχρονική  κρίση της 
παιδείας σε όλα  τα επίπεδα , η εμπορευματοποίηση  της  υγείας  
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συμπληρώνουν  και  ολοκληρώνουν  το  τοπίο .  Προς  τι  ο λόγος  
περί  όλων  αυτών ;  Για  να  μελαγχολήσουμε ;  Όχι .   Για  το 
ακριβώς  αντίθετο . Σε  έναν κόσμο  αβεβαιότητας  και αστάθειας ,  
όπου  φαίνεται να  τρίζει και  να  μετακινείται  διαρκώς  το έδαφος  
κάτω  από  τα πόδια μας ,   η αναζήτηση  σταθερών  σημείων  και  
προσώπων  αναφοράς  στην  ανθρώπινη , τοπική μας  κλίμακα  
αναδεικνύει  τον  εκπληκτικό και  ανεκτίμητο  πλούτο  της  
έκφρασης ολόκληρου  του  φάσματος  των  ανώτερων  
ανθρώπινων δυνατοτήτων,  της έμπνευσης , της ικανότητας , της  
προσφοράς , της  τέχνης , του πολιτισμού  που  ταυτόχρονα  μας  
ανυψώνουν, μας  προσφέρουν  ανάταση  και  ικανοποιούν   
ανώτερες  ανάγκες .   Έστω  υπό δύσκολες  ή  και αντίξοες  
συνθήκες  και  σε τούτη εδώ την  πόλη  , βρίσκουν  τόπο να  
σταθούν  και τρόπο να  ανθίσουν  η  ευαισθησία , η 
δημιουργικότητα , η  καλαισθησία , η ευγένεια , η αρμονία . Να  
μετουσιώνονται  σε  έργα  τέχνης ,  σε  πολιτισμό . Σε  βασική  
συσχέτιση  με τη  φύση , με την  ιστορική συνέχεια , με την  
τοπική  πολιτισμική  ταυτότητα  και διαχρονικότητα  , με  τη 
ζωντανή  κοινωνική  πραγματικότητα . Έργα επιμονής , υπομονής  
και πάθους  ανθρώπων  αυτού  εδώ  του τόπου . Ξεχωρίζουν   
ανάμεσα σ’ αυτά  η Διεθνής  Ακαδημία  Ελευθερίας  και  ο 
Γεράσιμος  Καζάνας . Το  αναγνωρισμένο  και βραβευμένο έργο  
της Ακακίας Κορδόση . Η δουλειά και οι διεθνείς  διακρίσεις  της  
χορωδίας  του  μουσικού  Σπύρου  Χολέβα . Βαρυσήμαντα έργα , 
γεγονότα  και  πρόσωπα . Πολυσήμαντα  άλλα  έργα  και 
προσπάθειες ,  ποικίλης κλίμακας , βαθιές  πνευματικές  και 
πολιτιστικές  ανάσες  της  πόλης . Η ανάδειξη  της  Πλευρώνας  ,  
ο Λάζαρος Κολόνας  και ο Κώστας  Παπαδόπουλος . Η 
Αρχαιολογική – Ιστορική  Εταιρία Δυτικής  Ελλάδας  και ο  
Θανάσης  Σπυρόπουλος . η Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία και ο 
καθηγητής Παναγιώτης Κοντός. Το Κέντρο  Λόγου  και Τέχνης  
«Διέξοδος» και  ο Νίκος  Κορδόσης . Η  Πινακοθήκη 
«Μοσχανδρέου»..  To  έργο  του  χαράκτη  και  ζωγράφου  
Αποστόλη  Κούστα , της φιλολόγου - συγγραφέως Λούλας  
Αλεξανδροπούλου , του λογίου Γιώργου Κοκοσούλα , του 
στρατηγού και ιστορικού Κολόμβα,  της  συγγραφέως  Φωτεινής  
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Μυλωνά .  Η «Βυρωνική  Εταιρία»  και  η    Ρόζα  Φλώρου . Ο  
«Όμιλος  Φίλοι  του Πανεπιστημίου  στο  Μεσολόγγι» και ο 
Κώστας  Καρκανιάς .  Η Κινηματογραφική  Λέσχη  και  ο Μάκης  
Θεοφιλάτος .  Ο  Ραδιοφωνικός  Σταθμός  Μεσολογγίου, ο 
Γιώργος  Φωτεινός,  ο Νικήτας  Φιλιππόπουλος  και  ο Χρήστος  
Βλαχογιάννης  με  την  χορωδία  και  την  μπάντα του .           
           Υπάρχουν  κι άλλες  πολλές  συνεχείς  προσπάθειες , 
ατομικές και ομαδικές, με  παραγωγή  αξιόλογου  και  ωφέλιμου  
έργου  για την  πόλη  και την  περιοχή σε όλους  τους  τομείς  της  
ανθρώπινης  δραστηριότητας , όπως  π.χ.  στη δράση  για το 
περιβάλλον / οικολογία, στον εθελοντισμό   και  στον  αθλητισμό . 
Ας  περιοριστούμε  όμως  εδώ  σ’ αυτά  που  μας  αγγίζουν  
περισσότερο  στον  τομέα  της  τέχνης , του  πνεύματος  και  του  
πολιτισμού , όχι  μόνο  επειδή  φαίνονται  και ακούγονται  καλά  
και ωραία  ικανοποιώντας  το  αισθητικό  και τα  άλλα  υψηλά  
πνευματικά  κριτήρια , και  ως  αντίδοτο,   αλλά  κυρίως  γιατί  μας  
εδραιώνουν  πίστη , μας  ενσταλάζουν  ελπίδα  και μας  εμπνέουν  
αισιοδοξία ,  τοποθετώντας  ταυτόχρονα   τον  πήχη ψηλά ,  
διευρύνοντας  τον  ορίζοντα  και υπενθυμίζοντας  το χρέος  όλων  
μας  σ’ αυτή  την  πόλη . 
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Οι πραιτοριανοί  του  αυτοκράτορα

Έχει  , λέει , έτοιμα  κάτι  ωραία  προγράμματα  για  το  
Μεσολόγγι  ο  νέος  νομάρχης  , σκέτη  μούρλια .  Παναγία  μου ,  
Παναγία  μου ! Να  τρώει  η  μάνα  και  του  παιδιού  να  μη  δίνει . 
Σίγουρα ,  σ’  αυτήν  τη  μεγάλη  αγάπη του  για  την  πόλη  έχουν  
συμβάλλει   και  οι  νεοεκλεγέντες  από  την  περιοχή  νομαρχιακοί  
σύμβουλοι .  Οι  οποίοι , επί  του  παρόντος , παραμένουν  ακόμα  
εκστασιασμένοι  και  θαυμάζοντες  το  μεγαλείο  , τις  αρετές  , τα  
χαρίσματα  και  τις  ικανότητες  του  αρχηγού τους  . Εντάξει ,  
όμως ,  παιδιά ,  φτάνει . Μήπως  θα  ’πρεπε  σιγά – σιγά  να  
αρχίσει  το  Μεσολόγγι  να  βλέπει  τα  δείγματα  και  της  δικής  
σας  αγάπης  , πίστης  και  αφοσίωσης  πέραν  από  αυτή  του  
αρχηγού  σας  ,  του   κόμματός  σας  και  της  αναμεταξύ  σας ;  
Καιροί  που  είναι  κι  έρχονται .  Έστω  στα  λόγια  στην  αρχή  
και  μετά  στην  πράξη .  Κάτι  σαν  άμεσους  στόχους  ,  
προγραμματισμό  προτεραιοτήτων  σήμερα  , διεκδικητική   
προετοιμασία  του  αύριο .  Συγχωρήστε  μας ,  υπάρχει μεγάλη  
περιέργεια  και  ανυπομονησία .  Ενδιαφέρον  και  αγωνία .  Αλλά  
τι  λέω;  Ο κ.  Σώκος  (  αυτοαποκαλούμενος  επαγγελματίας  και  
επιστήμονας  της  πολιτικής )  είναι  πανέτοιμος ,  έχει  απόλυτη  
γνώση  και  έλεγχο  για  όλα  αυτά . Μπορούμε  να  κοιμόμαστε   
ήσυχοι .  Συγνώμη  , παιδιά,  συγνώμη  ! . .
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Πάνε εκατό και πλέον μέρες νομαρχίας Σώκου

Ξεκίνησε λοιπόν πριν από εκατό και πλέον μέρες η διοίκηση 
της νομαρχίας από τη «Συμφωνία αλλαγής δύναμη ανατροπής» 
του   αυτοαποκαλούμενου «επιστήμονα και επαγγελματία της 
πολιτικής» Θ. Σώκου. Πρώτο και κύριο μέλημά του ήταν να μην 
ταυτιστεί η νέα διοίκηση του  με την προηγούμενη της 
δωδεκαετίας 1994-2006 στο Αγρίνιο και της πολιτικά αμαρτωλής 
Πα…Σωκοκρατίας στο νομό. Ο κόσμος , άλλωστε, δεν είναι τόσο 
αμνήμονας ούτε για τις ημέρες και τα έργα του ΠΑΣΟΚ ούτε για 
το ρόλο του «επαγγελματία κι επιστήμονα» στην 
Αιτωλοακαρνανία. Βοηθούμενο και από το  «όχι» των 
Αιτωλοακαρνάνων  στη στασιμότητα Σταμάτη και τη 
δυσανασχέτηση για  την πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ. , το 
ΠΑΣΟΚ…του Σώκου πέρασε με άριστα από τη σκοπιά του το 
πρώτο κρίσιμο τεστ. Πολλά νερά όμως κύλησαν στην κοίτη του 
Αχελώου , στη διάρκεια αυτών των εκατό και πλέον ημερών. 
Πρώτο δείγμα της διοίκησης  «αλλαγής και ανατροπής»   είναι η 
δήλωση του «επιστήμονα κι επαγγελματία» την πρωτοχρονιά , με 
το καλημέρα ,  πως θα υποστηρίξει τα συμφέροντα της πόλης του 
Αγρινίου . Πρώτη προτεραιότητά του να γίνουν δρόμοι προς το 
χωριό του , η σύνδεση με το Καρπενήσι και περιφερειακοί του 
γούστου του. Η συζήτηση με το σχετικό  υπουργείο «για θέματα 
παιδείας» χωρίς να μας εξηγήσει τι ακριβώς συζήτησε και ζήτησε. 
Σύμβολο της νέας διοίκησής του  είναι η ηχηρή σιωπή και η  
αναισθησία του μπροστά στα μεγάλα αιτήματα της πρωτεύουσας 
του νομού που τον φιλοξενεί. Η εικονική πραγματικότητα την 
οποία φαντάζεται και επιθυμεί για το Μεσολόγγι. Επειδή γνωρίζει 
ότι δεν κερδίζει από την αναταραχή σε θέματα θεσμικά , 
πνευματικά , πολιτιστικά , όπως δεν πάσχει από κραυγαλέο 
πολιτικό κρετινισμό για  να νομίζει ότι έχουν παραγραφεί όσα έχει 
κάνει σε βάρος του Μεσολογγίου, θα ενεργήσει ύπουλα, υπόγεια 
γιατί γνωρίζει ότι η ανοιχτή σύγκρουσή του με το Μεσολόγγι 
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πάνω στα θέματα αυτά θα σημάνει το αναπότρεπτο   πολιτικό του 
ναυάγιο  στη συνείδηση ολόκληρου του ελληνικού λαού. Θα 
παρακολουθήσουμε, λοιπόν, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη διάχυση 
σε όλους τους τομείς της πολιτικής , οικονομικής, κοινωνικής, 
πολιτιστικής και πνευματικής ζωής του τόπου,  αυτού του 
μαινόμενου,  σπάνιου φαινομένου πολιτικού πολιτισμού. Σύμβολό
του ο κουτοπόνηρος «βλαχοδημαρχισμός,» ο επαρχιώτικος 
τοπικισμός, ο αυθαίρετος, χωρίς επιχειρήματα, ετσιθελικός 
διεκδικητισμός, Η πολιτική αρπακτικότητα. Σημεία αναφοράς του 
ο ανέξοδος λα.ϊκισμός, ο  ψευδεπίγραφος  εκσυγχρονισμός , η  
κενολόγος  συνθηματολογία  του  «άλλαξέ τα όλα» που 
μεταφράζεται και εφαρμόζεται εδώ ως «άρπαξέ τα όλα από την 
πρωτεύουσα». Πολιτιστική αισθητική του το «καρακιτσαριό». Το 
φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να εκφράσει τον πολιτικό πολιτισμό, 
τα ζητούμενα και την ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας. 

Με φωτεινή εξαίρεση τη στάση θεσμικών παραγόντων , 
ομάδων και ανθρώπων του πνεύματος και του πολιτισμού , η 
αντίσταση που προβάλλεται είναι αναμφισβήτητα κατώτερη από 
τις απαιτήσεις. Από τη μια η στάση των κυβερνήσεων έναντι του 
Μεσολογγίου έχει προετοιμάσει τον αφοπλισμό του διεκδικητικού 
του κινήματος, την απογοήτευση των ανθρώπων του  ή και την 
πολιτική του αποσύνθεση. Από την άλλη η ανυπαρξία ουσιαστικής 
αντιπολίτευσης από το Μεσολόγγι σήμερα υποδηλώνει τη 
συμπαράταξη του κομματικού μπλοκ εξουσίας στους στόχους που 
προωθεί η νομαρχία και καθιστά φαινομενικά συντριπτικό τον 
συσχετισμό δυνάμεων, αποθαρρύνοντας ή εξουδετερώνοντας τις 
αντιστάσεις.

Όλα αυτά όμως , όσο σωστά και αν είναι , αποτελούν 
πρόσθετες δυσκολίες , στην πάλη εναντίον του νομαρχιακού 
ΠαΣωκισμού. Δεν μπορούν να συνιστούν δικαιολογίες απραξίας. 
Απαιτούν συνειδητοποίηση της νέας , σκληρότερης κατάστασης 
από το Μεσολόγγι και ανασυγκρότηση των δυνάμεων και της 
δράσης του ώστε να μπορεί να συγκρούεται νικηφόρα με τον 
νομαρχιακό ΠαΣωκισμό. Οι δυνατότητες υπάρχουν . Η 
δραστηριοποίηση αρχών,  φορέων, συλλόγων και 
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προσωπικοτήτων μας έδωσε και τις έμπρακτες αποδείξεις .Στη 
μεγάλη υπόθεση της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας.  Στα 
ζητήματα του Εφετείου και των Πανεπιστημιακών Σχολών. Στο 
ζήτημα του Αρχαιολογικού Μουσείου.  Μπορεί το Μεσολόγγι να 
υποχρεώσει σε πολιτικές ήττες σε όλα τα σημαντικά θέματα τον 
πασωκισμό και να πυροδοτήσει μέσα στα κόμματα τέτοιες 
εσωτερικές διεργασίες που να τα υποχρεώσει να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους έναντι της πρωτεύουσας, Ιερής Πόλης. 
Μπορεί η νομαρχία με την κατάθεση της πρότασης για την 
εικονική πραγματικότητα του Κήπου των Ηρώων και με τα 
προσεχτικά μεθοδευμένα δελτία τύπου να επιχειρεί να συγκαλύψει 
τις πραγματικές προθέσεις της , τις οποίες σε συμβολικό 
τουλάχιστον επίπεδο η ίδια ταυτόχρονα αποκαλύπτει , αλλά αυτό 
δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Το αίτημα ριζικής ανατροπής 
αυτής της κατάστασης , δηλαδή ο νομάρχης να μην υπερασπίζεται 
και να μην είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για τα δίκαια και 
τα συμφέροντα της πρωτεύουσας του νομού , ωριμάζει διαρκώς. 
Αυτή η ανωμαλία πρέπει επί τέλους να εκλείψει.  Δυνατότητες 
υπάρχουν. Χρειάζεται κατάλληλη μεθόδευση του αγώνα. Πολιτική 
και πνευματική ηγεσία που να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις 
απαιτήσεις αυτής της ιδιότυπης κοινωνικής αναμέτρησης φαίνεται 
όμως πως δεν υπάρχει στον αναγκαίο βαθμό, αν και οι επιμέρους 
εκρήξεις ,συμπεριλαμβανομένης  κι αυτής του δημάρχου , μας 
δείχνουν πως κάτι κινείται και στον τομέα αυτόν, έστω σε νησίδες. 
Ίδωμεν. 
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Στεγνοί ,  στυγνοί  κι  αδίστακτοι

Περισσότερα  από  25  χρόνια  προσπαθούν  , με  κάθε  
τρόπο  ,  να  αφαιρέσουν  το  Εφετείο  από  την  πρωτεύουσα  του  
νομού . Άλλα  τόσα  επιχειρούν  με  αντίστοιχες  πρακτικές  να  
παρακάμψουν  το  αυτονόητο  δικαίωμα  της  πόλης  στη  
δημιουργία  Πανεπιστημίου . 

Έχουν  ήδη  καταφέρει  να  αποδυναμώσουν  τις  κεντρικές  
υπηρεσίες  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  , ενώ  έχουν  
εγκαταστήσει  τις  έδρες  σοβαρών  δημόσιων  οργανισμών  και  
υπηρεσιών  εκτός  πρωτευούσης  .  Εάν  όλα  αυτά  δεν  είναι  
εγκλήματα  κατά  συρροή  και  εν  ψυχρώ  εκτέλεση  της  πόλης,  
τότε  τι  είναι ;  Τους  ξέρουμε  τους  ένοχους  κι  είναι  γνωστές  οι  
αιτίες . Στην   τρέχουσα   φάση ,  η  επαναλειτουργία  ενιαίου  
Εφετείου  στην  πρωτεύουσα ,  η  δημιουργία  Πανεπιστημίου  με  
έδρα  το  Μεσολόγγι, η  αποτροπή  κάθε  σκέψης   υποβάθμισης  
των  κεντρικών  Νομαρχιακών   υπηρεσιών  και  λειτουργιών   
αποτελούν   ζητήματα  Τιμής  για  την  Ιερή  Πόλη . Έτσι  πρέπει  
να  τα  δει  και  να  τα   ανακηρύξει   η  νέα  Δημοτική  Αρχή  που  
μαζί  με  την , επίσης  αδιαπραγμάτευτη,  απαίτηση  επιστροφής  
στην  πρωτεύουσα   όλων  όσων  έχουν  αφαιρεθεί  από  αυτή   να  
τα  καταστήσει    αιχμή  του  δόρατος  στη  μάχη  για  την  
Αξιοπρέπεια  της  πόλης  και  όχι  μόνο . Ο νέος  δήμαρχος  πρέπει  
, πάση  θυσία  ,  να  επιδιώξει ,   πέραν  των  άλλων ,  να  μη 
συνδέσει  το  όνομά του   με  οποιαδήποτε   μειοδοσία  επί  των  
ζωτικών  αυτών  ζητημάτων  και  να  μην  επιτρέψει  σε  καμία  
περίπτωση  το  ανεκδοτικό  «θέλουμε  κι  εμείς  Βαγιώνε» να  
μεταστραφεί  σε  τραγωδία  για  την  πόλη  και  για  τον  ίδιον .  Κι  
επειδή  οι «εχθροί» της  πόλης  συνήθως  οχυρώνονται  πίσω  από   
τη  δήθεν  «αμείλικτη  γλώσσα  των  αριθμών», ας   κατανοήσουν  
, επί  τέλους ,  πως  το  Μεσολόγγι  είναι  μιας  άλλης  τάξεως  
μεγάλου  μεγέθους  πόλη  και  καθώς  «κάθε  ελεύθερος  άνθρωπος  
είναι  δημότης   Μεσολογγίου». Τι  να  κάνουμε  τώρα  δηλαδή ,  
αν  πιθανώς  οι  ίδιοι  δεν  μπορούν  να  αντιληφθούν  ούτε αυτό; 
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Το Μεσολόγγι  δεν  είναι  παιχνίδι

 Η κομματική Αυτοδιοίκηση ακατάλληλο όχημα για την 
ανάπτυξη του Μεσολογγίου

 Κύμα κοινωνικής και πολιτικής αφύπνισης 
 Αυριανός δήμαρχος ταραξίας των λιμναζόντων υδάτων της 

πόλης και υπ’ αριθμόν ένα εχθρός του κομματικού 
συμφέροντος, της αδιαφορίας και της εξαγοράς των 
συνειδήσεων

Μέσα  σε ένα  γενικότερο  κλίμα  παρακμής  του  
κομματισμού  στις  τοπικές  κοινωνίες ,  έχει  ήδη  αρχίσει  κι εδώ  
η  αντίστροφη   μέτρηση  για  τους   απελπισμένους  ανθρώπους    
των  κομμάτων . Οι  πολίτες  του  Μεσολογγίου  θέλουν  μια  
βαθιά  αλλαγή   στις  φανερές  ή  κρυφές  συμφωνίες , στα  φανερά  
ή  μυστικά  σχέδια  ισοπέδωσης  της  πόλης τους . Η ίδια  η  
πραγματικότητα  στο  Μεσολόγγι  καλεί  υπέρ  ενός  νέου , 
δυναμικού  σχεδίου  ανατροπής  της  υφιστάμενης  και τείνουσας  
να  παγιωθεί   κατάστασης . 

Η πραγματική  ηγεσία  της  πόλης  δεν  πρόκειται  να  
συζητήσει  , να  κάνει  διάλογο  ή να  διαπραγματευθεί  με  
κανέναν   έξω  από  δω , όταν  πρόκειται  για  την  αξιοπρέπεια  ,  
την  ιερότητα  και τα  ζωτικά  συμφέροντα  μιας  κυρίαρχης  
πρωτεύουσας . Ο  λαός  θα  επικροτήσει  και θα  υπάρξουν  
ενθουσιώδεις  υποστηρικτές  μιας στάσης  και  μιας  πολιτικής   
υποψηφίου  δημάρχου  που  θα  αναδείξει  ξεκάθαρα  το  
πρωτεύον  ζήτημα του  δικαίου  και της  δικαιοσύνης  για την  
πόλη . Επί  πολλά  χρόνια   ο κόσμος  απαιτούσε  να  συμβαδίζουν  
χέρι  χέρι  η  τοπική  ανάπτυξη και  ο  πολιτικός  πολιτισμός   και  
ακριβώς  αυτό  θα  επιβάλλει  τώρα  στο  Μεσολόγγι . Θα αξίζει ,  
επομένως  ,  μια  τέτοια  πολιτική   την  αταλάντευτη  υποστήριξη  
όχι  μόνο  κάθε  υποστηρικτή  της  τοπικής  ανάπτυξης  και  
προόδου , αλλά  και  κάθε  γνήσιου  πιστού  του  πολιτικού  
πολιτισμού  σε ολόκληρη  την  Ελλάδα.  
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Η πρόκληση  ενός  τέτοιου  υποψηφίου  δημάρχου  πρέπει  

να γίνει  σοβαρό  θέμα : να  ισοδυναμεί   με την  ευρέως  
διαδεδομένη  πεποίθηση  ότι  η  κομματική  αυτοδιοίκηση  
αποτελεί  ακατάλληλο όχημα  για  την  ανάπτυξη  του   
Μεσολογγίου  ή  ακόμα  και  τον  εχθρό  της .

Η  συμβολή  στη  διαμόρφωση   και  στην  έκφραση   μιας  
νέας  πραγματικότητας   για το  Μεσολόγγι  αποκτά   ιδιαίτερα  
μεγάλη  σημασία  , μέσα  από  τη   διαφαινόμενη  τάση   
ανυποχώρητης  επιμονής  για  την  αξιοποίηση   των  τεράστιων  
δυνατοτήτων  της  πόλης   και  καλέσματος  των  πάντων  να  
προσαρμοστούν   σ’  αυτήν . 

Ας  έρθουν  στο  Μεσολόγγι  όσοι  πολιτικοί  και  
πολιτικάντηδες   θέλουν  και  ενδιαφέρονται   να  
επαναδιαπραγματευθούν . Υπό  τις  δυνάμει  υφιστάμενες  
συνθήκες , να  είναι  πολύ  ικανοποιημένοι  ,  αν  μπορούν  να 
εργαστούν  για  το  μέλλον  τους . Να   τελούν  εν  αρμονία   με  το  
κοινό  αίσθημα , πράγμα  πολύ  σημαντικό . 

Δεν  υπάρχει  αμφιβολία  ότι  ο αυριανός  δήμαρχος  
Μεσολογγίου  πρέπει  να  εξελιχτεί  σε  σοβαρό  πονοκέφαλο  για   
τους   επικυρίαρχους  της   πολιτικής  . Το  Μεσολόγγι δεν  
συνιστά , βεβαίως ,  καμιά  οικονομική  δύναμη . Όμως ,  με  τις    
ανεξάντλητες    ιστορικές  ,  πολιτισμικές   και  ηθικές  αξίες  που  
το  χαρακτηρίζουν   και  τα  αντίστοιχα   και  άλλα   εφόδια   που  
κατέχει , μπορεί  να  τροφοδοτεί  τη  σημερινή  κοινωνία , να  
παρέχει  ασφαλή   προσανατολισμό   στο  ευρύτερο  κοινωνικό  
πολιτικό  σύστημα  για  να  υλοποιεί   ριζοσπαστικούς  στόχους  
και  προγράμματα , να   στηρίζει   τον  αγώνα  για  την  ελευθερία  
και  την  απελευθέρωση  και  γενικά  να  παίζει  καθοριστικό  ρόλο  
στην   απόκτηση   μιας  τοπικής   αλλά  και  περιφερειακής   και  
εθνικής   αυτοπεποίθησης  στους  πολίτες ,  στις  μικρότερες  ή  
μεγαλύτερες   κοινωνίες ,  για  δυνατότητες  ανάπτυξης   χωρίς  
την  επικυριαρχία  των   «νταβατζήδων»  . 

Φυσικά, τίποτε  από  αυτά   δεν  θα ήταν  ρεαλιστικά  
δυνατόν   ούτε  να  το  σκεφθεί  κανείς  , αν  δεν  υπήρχε   ήδη  στο  
Μεσολόγγι,  και  γενικότερα,  ένα  υπόστρωμα  γενικευμένης  
δυσαρέσκειας. Μιας  δυσαρέσκειας  που  στρέφεται  τόσο  
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εναντίον  των   μέχρι  τώρα εφαρμοζόμενων πολιτικών,  όσο  και  
εναντίον  των  προσώπων που τις  συμβολίζουν  και  τις  
αντιπροσωπεύουν , η  οποία   σε τοπικό επίπεδο  αναζητά  και  θα  
βρει  διέξοδο ,  όχι  πάντως  στην  εκλογή  όποιας   φύσεως  
χρισμένων , κομματικά   ριγμένων  και   προσωπικά  πληγωμένων   
δημάρχων . Το  Μεσολόγγι  δεν  είναι  παιχνίδι  κομμάτων, 
χρημάτων,  εγωισμών  και  εντυπώσεων . 

Σύμφωνα  με όλες  τις  ενδείξεις ,  έρχεται  πάλι  ένα  κύμα  
κοινωνικής  και  πολιτικής  αφύπνισης  στο  Μεσολόγγι . Η  
αποστασιοποίηση  από  τις  κυρίαρχες  πολιτικές  και  επιλογές  
των  κομμάτων  αποτελεί  συστατικό  στοιχείο  του  τρόπου  
σκέψης  της  συντριπτικής  πλειοψηφίας  των  πολιτών .

Το  στάτους  του  αυριανού  δημάρχου  ως  ταραξία  των  
λιμναζόντων  υδάτων  της πόλης   και  ως  υπ’ αριθμόν  ένα  
εχθρού  του  κομματικού  συμφέροντος ,  της  αδιαφορίας   και  
της  εξαγοράς  των  συνειδήσεων των  πολιτών  , σε  συνδυασμό  
με  την  κατοχή   προτάσεων   και  λύσεων,  μπορεί  να του  
εξασφαλίσει  μια  αξιοσημείωτη  θερμή υποδοχή  σε  τούτη  εδώ  
την  πόλη . Θα  έρθει  και  θα  πέσει  με  παφλασμό  στο  κέντρο   
της     «πολύχρωμης   πλημμυρίδας»  του  Μεσολογγίου  και  θα  
αποτελέσει  αντικείμενο  θαυμασμού , αν  θεωρηθεί   ότι  
αντιστέκεται   στην  πολύπλευρη  και  πολύμορφη  παρακμή  της  
πόλης  και  της  κοινωνίας  μας  . 
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Τέρμα  οι  εκλογές  αρχίζουν  οι  αγώνες!

Έπεσε  προχθές  την  Κυριακή  η  αυλαία  στις   εκλογές  του  
φετινού  Οκτωβρίου  για την « Τοπική  Αυτοδιοίκηση» . 
Αναμφισβήτητα  ενισχυμένη  η ελεύθερη  - αδέσμευτη  βούληση  
και  έκφραση  των  Μεσολογγιτών  από  την  τεράστιας  σημασίας   
επιτυχία  που   σημείωσαν   και  οι  τρεις   μαζί  ανεξάρτητοι  
συνδυασμοί   σε  δημοτικό  επίπεδο , ενώ  ο  δικομματισμός  , σε  
νομαρχιακό  επίπεδο , από  τη  μια  «κάνει  ταμείο » κερδών  και  
προσδοκιών  που  δεν  υλοποιήθηκαν   και  από  την   άλλη  ποιος  
ξέρει  τι  μας  ετοιμάζει .

Ελπίζουμε  , τουλάχιστον ,  σε νομαρχιακό  επίπεδο ,  να  
μην  έχουμε  να  κάνουμε  με  αυταρχικές  μεθόδους  και  μέσα  
της  νέας  Διοίκησης  στην  αναμέτρησή της  με  το  
Μεσολογγίτικο  κίνημα  διεκδίκησης  και  άμυνας  . Εξαιρετικά  
κρίσιμη  αναδεικνύεται  εκ των  πραγμάτων  και  η  μακρόχρονη  
πάλη  για  τη  διαρκή  υπενθύμιση  και επικαιροποίηση  των  
εννοιών  της  αξιοπρέπειας,  του  πολιτισμού  και  της  
δημοκρατίας  που  έχουν  υποστεί  βαρύτατα  πλήγματα  εν 
ονόματι   σκοπιμοτήτων,   συσχετισμών  δυνάμεων  και  
συμφερόντων. Το  «ξήλωμα» των  αντιμεσολογγίτικων  
μηχανισμών,  η  αποτροπή   υλοποίησης  των «ευσεβών  πόθων» 
και  επιθυμιών  του νομαρχιακού νικητή  , η  αποτίναξη  του  
κλίματος  αναβίωσης  των  διχαστικών  μεθόδων  και  πρακτικών  
και  τόσα  άλλα  αποτελούν  άμεσους  στόχους  της  πάλης  που  
πρέπει  να   αναπτυχθεί  αμέσως  από  αύριο  , χωρίς  την  
παραμικρή  καθυστέρηση . 

 Να σημειωθεί το γεγονός  ότι  η  γενικευμένη αίσθηση  
ουσιαστικής , διαχρονικής  ασέβειας  του  νομαρχιακού  νικητή  
προς  την  Ιερή  Πόλη  καλύπτει  σε μεγάλο  βαθμό  το  κύρος  που  
προσδοκούσε  να  αποκτήσει  ο  «Πα…Σωκισμός ». Το  γεγονός  
ότι  η  τοπική  στρατηγική  και  πολιτική  τους  έχουν  βουλιάξει  
κυριολεκτικά  το Μεσολόγγι  ,  ενώ   απέτυχε  παταγωδώς  και  η  
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δημοτική  τακτική τους  . Το  γεγονός  ότι  ακόμη  και  η  
κοινωνικοπολιτική  και  ψυχική  τους  ενότητα  είναι  επίπλαστη   
και  το  Μεσολόγγι  δεν  έχει  καμία  εγγύηση  ότι  εκπροσωπείται  
πράγματι  πολιτικά  απ’ αυτούς  (  π.χ.  νομάρχης  Αγρινίου  κ.λ.π. 
, μακάρι να διαψευστούμε ) . Όλα  αυτά   δείχνουν  ότι  ο  
«Πα..Σωκισμός» δεν  έχει  ενισχυθεί  ουσιαστικά   όσο  ίσως   
υπολογίζει ,  άρα  η  πάλη  του  Μεσολογγίτικου   κινήματος  θα  
γίνει  από  καλύτερες  θέσεις  ,  υπό  την  έννοια  ότι  θα  
εξαναγκαστεί  ο «Πα..Σωκισμός» να  φανερώσει  τις  προθέσεις 
του . Αρκεί  να  μην  αδρανήσουμε  και  να  μην  παγιδευτούμε  
στους  «κάλπικους» καυγάδες  που  επιχείρησε  ήδη  να  στήσει  
προεκλογικά  στο  νομό  και  σίγουρα  θα  συνεχίσει  μετεκλογικά  
με  το «Σταματισμό »  οι  οποίοι  είναι  και οι  δύο  συνυπεύθυνοι (  
και  τα   κόμματά  τους  )  για  την  όλη  κατάσταση  του  νομού  
και  την υποβάθμιση   στην  οποία  έχουν  οδηγήσει  το  
Μεσολόγγι .  

Ελπίζουμε  η νέα  δημοτική  Αρχή  να  τους  χαλάσει  τα  
σχέδια . Αυτή  τη  φορά , όμως  , το  Μεσολόγγι  έχει  να  
αντιμετωπίσει  επιπλέον  και  τις  συνέπειες  των  μέχρι  τώρα  
εφαρμοζόμενων  δημοτικών  πολιτικών  που  σήμερα  είναι  
δραματικά  σοβαρότερες . Πρώτα –πρώτα  την  οικονομική  
κατάσταση  του Δήμου . Ακούμε  για  οικονομική  χρεοκοπία , για  
δάνεια  που  έχουν  παρθεί  άρα  θα  εξοφληθούν   οπωσδήποτε . 
Εκεί  λοιπόν  είναι  η  πρώτη  μάχη : Ποιος  θα  τα  πληρώσει , με  
ποιους  όρους  , με τι  ρυθμούς ; Οι  απαντήσεις  πρέπει  να  
δοθούν  στην  πράξη  από  τους   Μεσολογγίτες  που, μαζί  με  τη  
νέα  δημοτική  Αρχή , ελπίζουμε  να  ξεκαθαρίσουν   και  να  
γνωστοποιήσουν  προς κάθε κατεύθυνση    πως δεν υπάρχει 
κανένα περιθώριο  πρόσθετης  οικονομικής  αφαίμαξης  των 
πολιτών .  Το  δεύτερο  μεγάλο  μέτωπο  είναι  εκείνο  των  αξιών , 
της  νομιμότητας ,  της  ελευθερίας ,  της  παιδείας  και  του  
πολιτισμού  ( της  κατάστασης  της  λιμνοθάλασσας 
συμπεριλαμβανομένης ) , στοιχείων αντιπροσωπευτικών   αυτής  
της   πόλης . Η  ζημιά  που  έχει  γίνει  στους  τομείς  αυτούς  είναι  
ανεπανόρθωτη , όπως  θα  διαπιστώσουμε  στην  πορεία . 
Απαιτείται  εξαιρετικά  επίμονη , συνεχής  , πολύχρονη  πάλη   για  
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να  ξανακερδηθούν  όσα  κάποτε  ήταν  κεκτημένα  και  αυτονόητα 
. Αν  αυτή  η  πάλη  δεν  αρχίσει  αμέσως  δυναμικά  με  ευρεία  
υποστήριξη  ώστε  να  φέρει  άμεσα  αποτελέσματα , αρχίζοντας  
ταυτόχρονα  και  δουλεύοντας   παράλληλα  στους  
προαναφερόμενους   τομείς  ,  η  κατάσταση  θα  προσλάβει  
δραματικά  αρνητικά  χαρακτηριστικά , ιδίως για  τα  περιθώρια  
δράσης  των  πολιτών . 

Πάντως , ας  μην  θεωρούν  ορισμένοι , ορμώμενοι από  τη  
συγκυριακή  συμμετοχή  του  Μεσολογγίου  στο  νομαρχιακό  
εκλογικό  αποτέλεσμα,  πως  αμβλύνθηκε  το  αίσθημα  
αξιοπρέπειας  και  η  μνήμη  των  πολιτών , καθώς   έγιναν  
αποδεκτές   οι  «νικητήριες»  δυνάμεις   «προστασίας» του . Πως  
εντάθηκε  η  μοιρολατρική  «κομματοδουλεία» ,  καθώς  όλοι  
αποδέχθηκαν  ότι  πρέπει  να  πληρώσουμε  «φόρο  υποτελείας»  
στο  νικητή  για   «προστασία». Ας  μη  θεωρεί ,  λοιπόν  , ο  
νομαρχιακός   νικητής   πως  έχει   πετύχει  το   στόχο   της   
ταπείνωσης  του   Μεσολογγίου . Γνωρίζει   καλά  ότι  τώρα  είναι  
πιο  εκτεθειμένος   από  κάθε  άλλη  φορά . Αν  άλλα  λέει    
δημόσια ,  άλλα   κατ’  ιδίαν  και  άλλα   πιστεύει   και  
προσπαθήσει   να  προωθήσει  ,  καλό  είναι  να  ξέρει  από  τώρα   
ότι   το   Μεσολόγγι, σύσσωμο αυτή τη φορά ,  είναι  
αποφασισμένο  να  τον  «βγάλει  στη   μεγάλη   σέντρα » !
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Υγιούς   τοπικισμού  αντεπίθεση

Είναι  μια  καλή  ευκαιρία  τώρα , με τον  τρέχοντα  
προεκλογικό  αγώνα , να επιχειρηθεί  απ’  όλους  στο  Μεσολόγγι  
μια  μεταβολή   στη  συνείδηση  των  πολιτών ,  ώστε  να  
απαλλαχθούν  από   τις  ενοχές  του  παρελθόντος ,  τα  βαρίδια,  
τις  κακές  συνήθειες, την  τσαπατσουλιά, την  προχειρότητα ,  το  
εφήμερο , την  αταξία  , την  ανευθυνότητα , τη  ροπή  στην  
παρανομία .  

Οι  εκδηλώσεις  χιλιάδων  Μεσολογγιτών  κατά  την  
υποστήριξη  της  όποιας  υποψήφιας  δημοτικής  ομάδας της  
προτίμησής τους ,  να  σηματοδοτούν  όχι  κάποιο  «τοπικιστικό  
παραλήρημα » ,  αλλά  την  υπέρτατη  πίστη  στις  δυνατότητες  
και  την  αξία  αυτής  της  πόλης . Να  ξεσπάσουν  θυελλώδεις  
συζητήσεις  γύρω από το  θέμα  αυτό  πρωτίστως  στους  
υποψηφίους  και στα  μέσα  ενημέρωσης,  αλλά  και  στο  σύνολο  
του  εκλογικού  σώματος.  Σύσσωμη  η  πολιτική  ηγεσία  του  
Μεσολογγίου  να  σπεύσει  να  λάβει  δημοσίως  θέση  επί του  
ζητήματος ,  αρχής  γενομένης   από  τον  ανώτατο  άρχοντα  της  
πόλης .  Όλοι  οι  υπόλοιποι  , το  κοινό , να  τους  δείξουμε  τι  
είναι  ο  «καλός  τοπικισμός» .  Να  βλέπει  κανείς   ότι  
αναγνωρίζουμε  τους  εαυτούς  μας   στον  κήπο  των  ηρώων  , 
χωρίς  εξ  αυτού  να  προχωρούμε  τώρα  σε  κάποια  μείζονα  
πολιτική   ενέργεια  ενός  νέου  τοπικιστικού   πατριωτισμού. 

Μπορεί  να  συμβεί  «μετάλλαξη» των  Μεσολογγιτών .  
Αυτός  ο  προεκλογικός  αγώνας  να  αλλάξει  το  Μεσολόγγι .  Να 
αποφευχθούν  τα  ξύλινα  λόγια , οι  πλαστικές  σημαίες , οι  
απατηλές  υποσχέσεις ,  οι  εξαπατήσεις . 

Σε  βαθύτερο  επίπεδο ,  μια  διεισδυτική  και  καθόλου  
καθησυχαστική , για  ορισμένους , ερμηνεία  μιας  δυνάμει  
κατάστασης  να  είναι  πως  πρόκειται  μάλλον  για  μια  νέα    
αυτοσυνειδητοποίηση  των   Μεσολογγιτών ,  την  οποία  φέρει  
μια  νέα  γενιά ,  αυτή  η  γενιά  που  είναι αποφασισμένη   πλέον   
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να συμμετάσχει  στη  διαμόρφωση  του  είναι  και του  γίγνεσθαι  
της  πόλης ,  όχι  μόνο  για  λόγους    αρχών   , αλλά  και  για  
λόγους  πρακτικούς . 

Κάθε  φορά  που  μιλάει  ένας  υποψήφιος , όλο  και 
περισσότεροι  Μεσολογγίτες  να  βγαίνουν  στους  δρόμους  και  
στις  πλατείες ,  με  όλο και  περισσότερες  Μεσολογγίτικες  
«σημαίες». Παντού  αναπεπταμένες «σημαίες». Να  τραγουδιέται  
σιωπηλά ,  αλλά  , γιατί  όχι  , και  δυνατά  από  όλους  μαζί  ένας  
από  τους  τόσους  ύμνους  της  Ιερής  Πόλης  στις  πλατείες , ναι , 
σε  κατάσταση  έκστασης  με  το  Μεσολόγγι . 

Ας  αναλογιστούμε  τις  πολιτικές  επιπτώσεις  του  καλού  
προεκλογικού  αγώνα  στο  Μεσολόγγι  και  των  εκδηλώσεων  
περί  « καλού  τοπικισμού » .

Το  πνεύμα  αυτό  μπορεί  και  χρειάζεται να διαδοθεί  
ευρύτατα  . Να  δείξουμε  στο  πανελλήνιο  ότι  υπάρχει  μια  νέα  
γενιά   Μεσολογγιτών ,  για  την  οποία  το  να  είναι  κανείς  
τοπικιστής  αποτελεί  καλό  σημάδι  αφύπνισης ,  με  ευρύτερη  
εθνική  σημασία . Ναι ,  το  Μεσολόγγι   μπορεί  να  διδάσκει  , να  
παραδειγματίζει ,  να  προσανατολίζει ,   ακόμα   και  σήμερα .

Η  τοπική  υπερηφάνεια  δεν  είναι  ταμπού  ,  παρόλο  που  ο  
ολοκληρωτικός  μηχανισμός  της  «πρωτεύουσας  πόλης» του  Θ.  
Σώκου  κατέστησε  ύποπτη  οποιαδήποτε  μορφή  
διασαλπιζόμενου  τοπικισμού . Όλα  αυτά  τελείωσαν . 

Οι  Μεσολογγίτες  πρέπει  να  επανασυμφιλιωθούν  
πανηγυρικά  με  τα  σύμβολά τους  , την  ιστορία  τους  και  τον  
εαυτό  τους . 

Μπορούμε  να  φανταστούμε  την  εξέλιξη  μιας  σταδιακής  
μετάλλαξης  των  Μεσολογγιτών : Το  φαινόμενο  του  «υγιούς  
τοπικισμού»  ή  του  «τοπικισμού  των αυτοσυνειδητοποιημένων  
πολιτών»,  να  βάλει  σε  σκέψεις την  πόλη  κι  ακόμα  
περισσότερο  την  ευρύτερη  περιφέρεια ,  να προκαλέσει  
ερωτήματα  και  προβληματισμούς  για  την  προέλευση  και τη  
διάρκειά του .   Κι  ενώ  θα  περνούν  οι  εβδομάδες  ,  οι  
μεγαλύτερες  γενιές  να  ακολουθούν  το  κίνημα .  Σαν  ένα  
φαινόμενο “ μόδας” να  παρασύρει  τους  σκεπτικιστές  ή  τους  
λιγότερο  πεισμένους . 
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Στην  πορεία  αυτή  να  πέσουν  όλα  τα  ταμπού . Το  

συναίσθημα   ενοχής  για  τα  πολιτικά  εγκλήματα κατά  του  
Μεσολογγίου  του  «ολοκληρωτικού  Πα..Σωκισμού»   και  του  
επικεφαλής  του , υποψήφιου  νομάρχη  τώρα ( ! ) ,  θα  έπρεπε  
λογικά  να  τον  είχε οδηγήσει  σε  σημείο  ώστε   να  θεωρεί   ότι  
η  πολιτική  εξαφάνισή του  αποτελεί  το  αντίτιμο  που  πρέπει να  
καταβάλλει  κι  εντελώς  ανήθικη  την ίδια την  ιδέα  της  καθόδου 
του  στο  Μεσολόγγι . Αλλά  οι  άνθρωποι και  οι  μηχανισμοί  
αυτοί   δεν  έχουν  ιερό  και  όσιο  . Δεν  ορρωδούν  προ  ουδενός  . 
Περί  αυτού  όμως  , προσεχώς . 

Όλα  αυτά  δεν  μπορούν  τώρα  ξαφνικά   να  θεωρηθούν  
ξεπερασμένα .  Ο κόσμος   της  ευρύτερης  περιοχής  Μεσολογγίου   
θα  μπορέσει  να  αναπτύξει  ένα  τοπικό  συναίσθημα  , χωρίς  να  
αναρωτιέται  για  το  « άλλο   μισό »…

Μπορεί   να  υπάρξουν  φυσικά  και  οι « εστίες  αντίστασης 
» απέναντι  σ’  αυτήν  την  ιδεολογική   επέλαση  , με  πολιτική  
στήριξη  και  επιπτώσεις .  Πολύ  αδύναμες  όμως .  Ο  
τοπικιστικός  πυρετός  αυτού  του  είδους ,  προηγείται   ενός  
προσεχούς  κύματος   έλλογου  πάθους  ,  για  το  οποίο   μπορεί  
ήδη  από  τώρα   κανείς  να  στοιχηματίσει   πρακτικά  .  « Το  
Μεσολόγγι  πάνω  απ όλα » . Αυτό  να  αποτελέσει  το  κέντρο  
βάρους  των  λόγων και  των  έργων  υποψηφίων  και  μη  , από  
’δω   και  πέρα . 

Όσοι επιβουλεύονται  το  Μεσολόγγι,  να  αντιμετωπίσουν  
μια  τόσο  γενική  κατακραυγή ,  ώστε  να τους  υποχρεώσει  να  
εγκαταλείψουν  την  υλοποίηση   των  προθέσεών  τους …
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Ωραία πράγματα , αλλά πολλές κι οι ασχήμιες

 Θετικά και αρνητικά στο Μεσολόγγι
 Η αντιφατική πραγματικότητα της Ιερής Πόλης

Απρίλης , Μάης στο Μεσολόγγι ! Συνύπαρξη φύσης,  
ιστορίας και ανθρώπων . Αντάμωμα ψυχών , ελπίδων , ήχων , 
χρωμάτων και ονείρων. Διαρκής επαναβεβαίωση της  
λαμπρότητας του χθες ,  λογαριασμός με τις διαπιστώσεις του 
παρόντος και με ό,τι διαγράφεται για το  μέλλον της πόλης . Η 
κυκλική επαναληπτικότητα της αναγέννησης , της αναπτέρωσης , 
της ανάτασης . Πιστή  στο ραντεβού της  με τις αισθήσεις μας η 
αρμονία , το κάλλος των  καθοριζόμενων από άλλους , πέρα απ’ 
τους ανθρώπινους νόμους . Η γαλήνια ηρεμία της λιμνοθάλασσας , 
το καθρέφτισμα  της ανατολής και της δύσης του ήλιου , το είδωλο 
της πόλης και του φεγγαριού μέσα στα αβαθή νερά . Αλλά και 
πέρα απ’ τις αισθήσεις , τα νοήματα , το περιεχόμενο , η ουσία , η 
ενέργεια  που έχουν δώσει αλλά και συνεχίζουν να δίνουν οι 
άνθρωποι εδώ , τότε και τώρα . Άλλοτε στη μεγάλη κλίμακα του 
ηρωισμού , του μεγαλείου και της αθάνατης δημιουργίας , κι 
άλλοτε στην κλίμακα την καθημερινή ,  με πράξεις κι έργα του 
μυαλού , της ψυχής και των χεριών τους .  H αυτοθυσία τότε , η 
πίστη σε αξίες και  υψηλά ιδανικά , η έμπρακτη κύρωσή τους , η 
υπέρβαση του ταπεινού , του προσωρινού , του απλά ωφέλιμου  , η 
ανύψωση του ανθρώπινου στα ουράνια  για να φωτίζει σαν ήλιος 
τις μικρές ζωές μας . Και στις στιγμές της έμπνευσης , του 
στοχασμού η τέχνη, ο πολιτισμός , η αποτύπωση της ευαισθησίας , 
της ευφυίας , της έκφρασης πάνω στα πράγματα , στο χώρο και 
στο χρόνο αλλά και στο μυαλό και τις ψυχές των μεταγενεστέρων. 
Δεν υπάρχει ωραιότερο να λες , να διηγείσαι στα παιδιά σ’ αυτόν 
εδώ τον τόπο την ιστορία , την ομορφιά , το μεγαλείο με το 
ζωντανό παράδειγμα μπροστά στα μάτια τους . Να κατανοούν το 
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γίγνεσθαι του κόσμου από τούτη εδώ τη βάση , το γερό θεμέλιο 
της ύπαρξής τους . Να μεταλαμπαδεύεται σ’ αυτά η αλήθεια , το 
βαθύτερο νόημα , το καλό και ωραίο απ’ όλα τα πεδία .   

Ποιος δεν νιώθει υπερήφανος με τούτα τα παιδιά που βλέπει 
να συμμετέχουν σύσσωμα των Βαϊων , και στη συνέχεια  , 
παράλληλα με τον ωραίο και δύσκολο αγώνα στα σχολεία ,  να 
μας ξαφνιάζουν με τις καλλιτεχνικές δημιουργίες και διακρίσεις 
τους , με τις αθλητικές επιτυχίες τους . Βέβαια ,  πάντα μαζί με 
τους καθηγητές τους , τους γονείς και τους δασκάλους τους . Να 
αντιστέκονται , να παλεύουν , να δημιουργούν και να προσφέρουν 
, σε αντίξοες ομολογουμένως συνθήκες , σε μια εποχή και μια 
κοινωνική πραγματικότητα  πολύπλευρης κρίσης . 

Τα παιδιά χρειάζονται πρότυπα , παραδείγματα . Πρέπει να 
μπορούμε να τους εξηγούμε με ειλικρίνεια , τιμιότητα , πειθώ . 
Πώς να κατανοήσουν , λοιπόν ,  τις τόσες πολλές ασχήμιες που 
βλέπουν στην πόλη , σε αντίφαση με το καλό και ωραίο που 
εξυμνούμε και πιστεύουμε ότι ταιριάζει στα πράγματα και τους 
ανθρώπους ; Ποια μοίρα τα ορίζει , και είναι αναπότρεπτα όλα 
αυτά ; Από την περιφρόνηση , την υποτίμηση και προσβολή της 
θεσμικής οντότητας και ιερότητάς της , μέχρι την παραμέληση , 
την ολιγωρία , την αδιαφορία , την αδράνεια , την παθητικότητα 
για το περιβάλλον της , την αισθητική της , τη λειτουργικότητά 
της, για την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων και συμπεριφορών 
μας . Πώς  να εξηγήσεις στα παιδιά τη σημερινή εικόνα της πόλης 
που εξαρτάται και καθορίζεται από την ανθρώπινη συμπεριφορά 
και ευθύνη , σε όλα τα επίπεδα ; Από τους πολιτικούς μέχρι τον 
καθένα μας ξεχωριστά . Με ντροπή και ενοχή πάμε να  
«ξεχάσουμε» που κάναμε χωματερή τη λιμνοθάλασσα. Παλεύουμε 
για την καθαριότητα χωρίς αποτέλεσμα . Χωρίς ακόμα να έχει 
αρχίσει η ανακύκλωση . Πολλές πράξεις ανομίας , παρανομίας . 
Ασχήμιες στο λιμάνι ( βουνό από λάστιχα , παλιοσίδερα στη 
μόστρα κ.α. ). Τρύπες στους δρόμους επί μήνες. Ωραία κτίρια, 
μνημεία αρχιτεκτονικής και ιστορίας να καταρρέουν . Και ο 
σταθμός του ΚΤΕΛ μαχαίρι στην καρδιά . Η πιάτσα των ταξί 
καρφί στο μάτι μας . Τα κτίρια του ΙΚΑ , της πυροσβεστικής , της 
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αστυνομίας να μας πληγώνουν . Οι μισοτελειωμένοι περιφερειακοί 
, το αφρόντιστο πράσινο , τα ακαθάριστα , χορταριασμένα αλίπεδα 
και οικόπεδα , οι εστίες κουνουπιών , τρωκτικών και φιδιών , τα 
αδέσποτα  να μας πονάνε . Βλέπουμε την ωραία διαμόρφωση με 
πέτρα του καναλιού που διασχίζει την πόλη , άρχισε σε ένα τμήμα 
και σταμάτησε . Γιατί ,  θεέ μου , γιατί ; Τόσες πολλές ασχήμιες !

Καλά τα λόγια , καλύτερες οι πράξεις . Ας δούμε τι 
μπορούμε να κάνουμε ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί . Από το 
να φροντίζουμε για τα σκουπίδια μας , να φυτέψουμε ένα δένδρο , 
να υιοθετήσουμε ένα χώρο , κάτι , ο,τιδήποτε καλό , θετικό να 
κάνουμε , έστω μια καλή ιδέα .Να βάλουμε όλοι από «μια πέτρα 
πάνω στην άλλη». Ένα λιθαράκι .  Για το Μεσολόγγι ρ…! Να 
αντιστρέψουμε το συσχετισμό ωραίου –άσχημου υπέρ του πρώτου 
. Να κερδίσουμε και τα παιδιά . Και η δημόσια συμπεριφορά μας 
και τα λόγια μας , η ανάληψη ευθύνης έχουν τη σημασία τους . 
Και τέλος , για το δήμαρχό μας . Καλή και ωραία η ενέργειά του 
να εξαλείψει εκείνη  την ασχήμια του ερειπίου κτίσματος στην 
πύλη . Πολύ άσχημο, όμως , αν καθιερωθεί ως παρατρεχάμενος 
του Μοσχολιού  και των ομοειδών της … «συνομοταξίας των 
πασωκοειδών»,  που αμετανόητοι   και αδιόρθωτοι   συνεχίζουν τις 
πολιτικές ασυναρτησίες , ανοησίες , φαιδρότητες και  ασχήμιές 
τους σε βάρος της πόλης μας , της Παιδείας , της Δικαιοσύνης και 
όχι μόνο ( π.χ. λόγος περί … «πανεπιστημίου  Αγρινίου»(!), 
διχοτόμησης του Εφετείου (!) , κ.λ.π., κ.λ.π.) . Έναν τέτοιο ρόλο 
για τον δήμαρχό μας , βεβαίως ,  τον απευχόμαστε .  
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Αήττητος δήμαρχος στα κέντρα λήψης των αποφάσεων

 Η πόλη βάλλεται πανταχόθεν
 Το «Όχι» του Μεσολογγίου και η καθοριστική στάση του 

δημάρχου

Οι Μεσολογγίτες είναι δικαιολογημένα αηδιασμένοι από τη 
στάση ορισμένων πολιτικών και τοπικών βουλευτών έναντι της 
Ιερής Πόλης. Η κυβέρνηση , η αντιπολίτευση και οι βουλευτές 
έχουν βεβαίως δικαίωμα να υποστηρίζουν ορισμένες πόλεις 
ανάλογα με τα συμφέροντά τους , όχι όμως δωρίζοντας κάτι που 
δεν τους ανήκει. Θα πρέπει να βρουν κάποιον άλλον τρόπο να 
δείξουν την εύνοια και την αγάπη τους προς το Αγρίνιο εκτός από 
το να του δωρίζουν το μισό ( ! ) Εφετείο και την έδρα του 
Πανεπιστημίου Αιτωλίας και Ακαρνανίας που δεν τους ανήκουν. 

Υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσει ο Αναγνωστόπουλος στις 
πιθανές προεκλογικές απαιτήσεις του Αγρινίου , βουλευτών και 
της κυβέρνησης στα προηγούμενα μεγάλα ζητήματα του 
Μεσολογγίου; Θα πρέπει λογικά να θεωρείται απίθανο καθώς μια 
οποιαδήποτε υποχώρησή του θα ταυτιζόταν με συντριπτική ήττα , 
καταστροφική  για το πανελλήνιο κύρος του . Πρέπει να γίνει 
σαφές από τον δήμαρχο με κατηγορηματικό τρόπο πως το 
Μεσολόγγι δεν έχει πλέον κανένα απολύτως περιθώριο 
υποχώρησης έναντι των προηγούμενων ή άλλων απαιτήσεων και 
να συνειδητοποιήσει και ο ίδιος και ο καθένας πως έχουμε 
μπροστά μας έναν ιερό αγώνα προκειμένου να διασώσουμε όχι ό,τι 
μπορέσουμε από την προσωπική μας τύχη ή τον εαυτό μας, αλλά 
να διασώσουμε τη θεσμική οντότητα , την αξιοπρέπεια, το γόητρο, 
το κύρος και την προοπτική της Ιερής Πόλης του Έθνους . 

Η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει το «όχι» του Μεσολογγίου, 
ένα άλλο «όχι» και να του δώσει σημασία . Το «όχι»  της 
Ιερότητας , της Αξιοπρέπειας , της Δημοκρατίας , της Ιστορίας , 
της Παιδείας , του Πνεύματος και του Πολιτισμού . Θα 
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αποτελούσε παραλογισμό , προφανώς , η μικροκομματική 
σκοπιμότητα που δεν έχει επιτρέψει ακόμη την αυτονόητη λύση 
του προβλήματος του Εφετείου και της έδρας του υπό ίδρυση 
Πανεπιστημίου υπέρ της πρωτεύουσας  Ιερής Πόλης, να διαπράξει 
έγκλημα τώρα , χωρίς κανένα λόγο , εις βάρος της . Ίσως δεν 
γνωρίζουν όσοι δεν ζουν εδώ πόσο συγκλονίζει τους 
Μεσολογγίτες και όσους επισκέπτονται την πόλη η διαρκής βίωση 
της λεηλάτησης και εγκατάλειψης του συμβόλου του Ελληνικού 
Έθνους , του Μεσολογγίου . Η αέναη υπόμνηση και αυτής της 
πτυχής μέσω της θέας των ερειπίων , του ΚΤΕΛ , των εισόδων , 
…κ.λ.π., κ.λ.π., κάνει τους σημερινούς  Μεσολογγίτες να 
ορκίζονται πως το Εφετείο , ή το Πανεπιστήμιο ή  το 
Αρχαιολογικό Μουσείο δεν θα γίνει ποτέ μια ακόμη «χαμένη 
υπόθεση» για το πολύπαθο Μεσολόγγι . Η πάλη για το Εφετείο , 
το Πανεπιστήμιο και το Αρχαιολογικό Μουσείο όχι μόνο μπορεί 
να τροφοδοτείται από τη ζωντανή μνήμη των κλοπών , αλλά 
πρέπει και να σφραγίζει τη συνολική πολιτική της πόλης . 

Γνωρίζουμε πως ορισμένοι βουλευτές – πολιτικοί είναι τόσο 
αδίστακτοι , θρασείς και κυνικοί που εμφανίζουν ως …τόλμη το 
να παρουσιάζουν ευθέως τις σε βάρος του Μεσολογγίου προτάσεις 
τους . Αυτοί , βεβαίως , και οι μηχανισμοί  που έχουν οικοδομήσει 
εξυπηρετούν πρωταρχικά όχι αρχές και αξίες , ούτε το Μεσολόγγι 
φυσικά , αλλά το ατομικό τους συμφέρον . 

Ο δήμαρχος της Ιερής Πόλης έχοντας να αντιπαλέψει 
ισχυρούς μηχανισμούς και συμφέροντα έχει να επιλέξει το να 
στηριχτεί στο σύνολο του Μεσολογγίτικου λαού και στο 
πανελλήνιο . Να αποδειχτεί ικανός να αντισταθεί στην 
ενορχηστρωμένη επίθεση «φίλων» και υπονομευτικών της 
θεσμικής ολοκλήρωσης του Μεσολογγίου παραγόντων , με τους 
γνωστούς επικεφαλής . Εδώ βρίσκεται ένα σημαντικό κλειδί : 
Έχοντας συνειδητοποιήσει πλήρως σε πόσο αδύναμη πολιτικά 
θέση έφερνε τους προηγούμενους δημάρχους η κομματική 
υποτέλειά τους , η έλλειψη στρατηγικής , διεκδικητικού πλαισίου , 
μαχητικότητας και αποφασιστικότητας ανταγωνιστές και τα λόμπυ 
τους έχουν επιτεθεί κατά καιρούς με σφοδρότητα και κυνισμό 
εναντίον της πόλης και έχουν απαιτήσει σχεδόν τα πάντα . Έχουν 
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πάρει πολλά . Ελπίζουν πως θα τα πάρουν όλα ! Θα ισχύσουν τα 
προηγούμενα και για το σημερινό δήμαρχο ;Θα του βρουν 
«αδυναμίες» , «πατήματα»  ή «κρατήματα»; Το σίγουρο είναι ότι 
θέλουν έναν ταπεινωμένο , υποχωρητικό δήμαρχο , που να τον 
υποχρεώσουν να δεχτεί απαιτήσεις σε βάρος της ίδιας της πόλης 
του . Ας προσέξει λοιπόν ο δήμαρχος . 

Τους επόμενους μήνες μια συνήθης διελκυστίνδα θα 
διαμορφώσει τις τελικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της 
πόλης . Το βέβαιο είναι πως ορισμένοι θα ήθελαν το Μεσολόγγι 
οριστικά «νεκρό» Αλλά το ερώτημα είναι : θα τολμήσουν οι 
εθνικοί ηγέτες να το ενταφιάσουν ; Πάντως η κυβέρνηση δείχνει 
να μην αντιλαμβάνεται το έγκλημα στο οποίο επιχειρούν να την 
παρασύρουν  με το να προχωρήσει στη μάλλον κυνική 
ικανοποίηση αιτημάτων γειτόνων  σε βάρος του Μεσολογγίου 
,χωρίς μάλιστα κανένα απολύτως όφελος για την ίδια ! Ε, δεν 
πάσχει και από πολιτικό κρετινισμό η κυβέρνηση , κύριε 
Μοσχολιέ! Δεν περιμένουμε από καμία εξουσία εκτός πόλεως να 
συμμεριστεί υποχρεωτικά και να διακριθεί για τους οραματισμούς 
της περί  την Ιερή Πόλη . Όμως θα ήταν αδιανόητη η παντελής 
αδιαφορία και αυτής της κυβέρνησης ως προς το τι σημαίνουν 
ορισμένα πράγματα για το μέλλον του Μεσολογγίου και της 
Ελλάδας . 

Η νέα κατάσταση δεν προοιωνίζεται τίποτα καλό για το 
Μεσολόγγι , το οποίο πρέπει να διαφυλάξει σε κάθε περίπτωση το 
ειδικό βάρος του και στο επίπεδο της εκπροσώπησής του από τον 
δήμαρχο στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και στους θεσμούς –
άρα με πολύ μεγαλύτερη φειδώ θα πρέπει να εκχωρεί σε τρίπολα , 
τριπλέτες , τριανδρίες κ.λ.π. τομείς πολιτικής, πνευματικής και 
πολιτισμικής κυριαρχίας του . 
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Άφαντη η αναπτυξιακή στρατηγική

Ας μείνουμε προσγειωμένοι, κατ’ αρχήν, στο έδαφος της 
συγκεκριμένης πραγματικότητας της πόλης μας. Υπάρχει η 
σοβαρή εκτίμηση ( π.χ. Γεράσιμος Γκόρπας) πως οι φορείς του 
Μεσολογγίου αδρανούν, αδιαφορούν, αγνοούν σε μια πόλη που 
σιγοσβήνει οικονομικά ( δραματικός περιορισμός της αλιείας , 
τραγική μείωση της βιομηχανικής – βιοτεχνικής παραγωγής , 
απομάκρυνση ή υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών), σε μια 
πόλη που αλλοιώνεται κοινωνικά, σε μια πόλη που ελαττώνεται 
πληθυσμιακά, σε μια πόλη που αργοπεθαίνει , αυτοί που πρέπει να 
δραστηριοποιηθούν για την ανάπτυξή της απλώς 
παρακολουθούν(δήμος, επαγγελματικά σωματεία, πολιτιστικοί 
φορείς, νομαρχία).

Έστω στον τομέα   της αλιείας , του τουρισμού , της  
προστασίας του περιβάλλοντος ( φυσικού, οικιστικού, 
πολιτιστικού κ.λ.π.) άκουσε κανείς τίποτα , καμιά πρωτότυπη ιδέα 
ή απλή πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής ; Κι όμως  , η  σωτηρία 
της πόλης είναι συνδεδεμένη με την ακεραιότητα του φυσικού της 
περιβάλλοντος , της ιστορικής , πνευματικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της ταυτότητάς της. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να 
μη μας απασχολούν τα ζητήματα της υγείας , της παιδείας και της 
καθημερινής ζωής.  Θα χαιρόμαστε, ειλικρινά, εάν άνθρωποι της 
εξουσίας , των αρχών, πρώτα απ’ όλα, βέβαια, η δημοτική αρχή,  
έδιναν κάποια  μηνύματα, ότι προστατεύουν  τη  ζωή και την πόλη. 
Αλλά ας δούμε, μετά τις μεγαλοστομίες της , ποιοι είναι οι στόχοι 
της δημοτικής αρχής ; Πού και πότε θα στεγαστεί η Διεθνής 
Ακαδημία Ελευθερίας ; Πώς θα αναπτυχθεί ο τουρισμός ; Πώς θα 
ολοκληρωθεί η επέκταση του σχεδίου πόλης ; Πώς θα στηριχτεί το 
ΤΕΙ ; Πώς θα στηθούν οι πρώτες Πανεπιστημιακές Σχολές ; Πώς 
θα λειτουργήσει το Εφετείο ; Πώς  θα προχωρήσει το 
Αρχαιολογικό Μουσείο ; Πώς θα αξιοποιηθεί η λιμνοθάλασσα ; 
Κάτι για τη μαρίνα ; Γιατί να περιμένουμε απλές και μόνο, που δεν 
τις έχουμε ούτε καν κι αυτές , διαχειριστικές – γραφειοκρατικές 
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λογικές και πρακτικές  γι αυτά και άλλα ζητήματα ; Τι είναι το 
Μεσολόγγι, έτσι «άιντε κι όπως λάχει» ; Ποια γοητεία, ποιας ιδέας 
της δημοτικής αρχής ; Ποιο το νόημα , ποιας δικής της έστω απλής 
αλήθειας , και ποιος , ο ένας έστω , που μπορεί να εμπνευστεί από 
αυτή ;

Αλλά εδώ αντιμετωπίζουμε ένα πρωτοφανές, ένα απίστευτο 
πρόβλημα. Το δήμαρχο της πόλης να μην πιστεύει στην αξία και 
στις δυνατότητές  της  κι αυτό βέβαια να το αντιλαμβάνονται οι 
γύρω «φίλοι» του Μεσολογγίου. Είναι χαρακτηριστικό το 
παράδειγμα της στάσης του Γ. Αναγνωστόπουλου όσον αφορά  το 
Πανεπιστήμιο. Όταν στριμώχνεται ,υποχρεώνεται να ψελλίσει , 
προφανώς απρόθυμος και χολωμένος , ότι θα προχωρήσει τις 
απαραίτητες εκ μέρους του διαδικασίες για τη δημιουργία των 
πρώτων Πανεπιστημιακών Σχολών στο Μεσολόγγι. Όταν άλλοι 
κινούν θεούς και δαίμονες , γη και ουρανό , μέρα και νύχτα , 
φανερά και υπόγεια  για το θέμα, ο δήμαρχος Μεσολογγίου πήγε 
και συνάντησε τον …Ταλιαδούρο και ανάμεσα στα θέματα για τις 
σχολικές αίθουσες και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (!) «έθιξε» 
και το θέμα των πανεπιστημιακών σχολών στο Μεσολόγγι. Κι 
όταν μετά από πολλές προσπάθειες , όχι μόνο και όχι κυρίως δικές 
του , παραχωρήθηκε το κτίριο της οδού Ναυπάκτου από το 
υπουργείο Γεωργίας γι’ αυτό το σκοπό , δεν βρήκε ούτε μια λέξη 
να πει πάνω σ’ αυτό. Καμιά αναφορά, καμιά συζήτηση για το 
κρίσιμο θέμα που επηρεάζει καθοριστικά τη στρατηγική θέση της 
πόλης μας . Ντροπή!

Πώς υπερασπίζεται λοιπόν ο Γ. Αναγνωστόπουλος την 
ταυτότητα και τα συμφέροντα της Ιερής Πόλης ; Μιας πόλης με 
προσωπικότητα , ελεύθερη πολιορκημένη ξανά, που βρίσκεται 
μπροστά στην ανάγκη να υπερασπιστεί τη μοναδικότητά της , σε 
έναν κόσμο που για να λειτουργήσει δεν χρειάζεται 
προσωπικότητα αλλά γρανάζια, σ’ έναν κόσμο που «αλώνει» αξίες 
και συνειδήσεις και προσφέρει διαρκή αποχαύνωση. Ψιλά 
γράμματα για τον Γ. Αναγνωστόπουλο ο εστιασμός στην 
αναζήτηση τού τι σημαίνει ελευθερία σήμερα , με την πλατιά της 
έννοια  που αγγίζει όλες τις πτυχές της ζωής μας , συνδέει το 
Μεσολόγγι με τον καθένα από μας , τον κάθε άνθρωπο που 
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υπερασπίζεται τη μοναδικότητά του. 

Η χαλαρή και θολή στάση , η σιωπή του δημάρχου και 
άλλων αρχηγών για θέματα στρατηγικής σημασίας για την πόλη, 
γεννούν εύλογα την απορία : Οι δημοτικοί άρχοντες έχουν άραγε 
πλήρη έλλειψη αντίληψης της καθοριστικής σημασίας αυτών των 
ζητημάτων για το Μεσολόγγι ή απλώς τα παραμερίζουν , 
υποκύπτοντας σε άλλου είδους ανάγκες και προτεραιότητες ;

 Η απάντηση είναι πως πιθανότατα δυσκολεύονται ή 
αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα των εξελίξεων, 
ιδίως ως προς το πόσο πολύ  το θράσος  , η επιθετικότητα και η 
αρπακτικότητα, των γειτόνων επηρεάζουν τα Μεσολογγίτικα 
πράγματα – το στάτους του Μεσολογγίου. Αν καταλαβαίνανε τη 
σημασία τους , θα μπορούσαν εύκολα να τα συμπεριλάβουν και 
αυτά, έστω σε υποδεέστερη θέση, μέσα στην εν πολλοίς 
εντυπωσιοθηρική δημοτική μεγαλοστομία και  κενολογία τους. 
Άλλωστε, όταν ακροθιγώς ασχολούνται με κάποιο πρόβλημα 
στρατηγικής πολιτικής  για την πόλη το χειρίζονται με ακραία 
δημαγωγικό και ανεύθυνο τρόπο. 

Με τον Γ. Αναγνωστόπουλο να μη θέλει να συγκρουστεί με 
κανέναν για  να «τα’ χει με όλους καλά» , τα αδιέξοδα του 
Μεσολογγίου πληθαίνουν και είναι απορίας άξιον , τι λύσεις θα 
βρεθούν στα μεγάλα ζητήματα της Ιερής Πόλης . Ετοιμάζεται , 
μήπως , να υποχωρήσει και πιθανότατα να μην προβάλει καμία 
αντίσταση , υποκύπτοντας στις πιέσεις των ευγενών «φίλων» και 
«συντρόφων του» , αντί να βγει και να καταγγείλει ως απαράδεκτη 
τη στάση τους ; Ξανά ντροπή!

Ας μην ξεχνάμε ,πάντως , πως έχουμε να κάνουμε με 
δημόσια πρόσωπα , πρώτιστο μέλημα των οποίων είναι η 
αξιοποίηση των θέσεων και των ευκαιριών ,για να 
διαπραγματεύονται καιροσκοπικά όχι για τίποτα άλλο παρά για 
την ανέλιξη της προσωπικής τους καριέρας…
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Απ’ την παράγκα ως το περίπτερο

 Πρώτα σημάδια ανεπάρκειας - ανικανότητας δημάρχου

Βαθύ αίσθημα ικανοποίησης και  ανακούφισης στο σύνολο 
σχεδόν των Μεσολογγιτών είχε προκαλέσει η απόφαση του 
δημάρχου Γ. Αναγνωστόπουλου να γκρεμίσει την παράγκα, την 
παρακείμενη στο τείχος της εξόδου , εξαλείφοντας τη σχετική 
ασχήμια , αμέσως μετά  την ανάληψη των καθηκόντων του. Ήταν 
ένα πρώτο -αρχικό δείγμα θέλησης, αποφασιστικότητας και 
δυναμισμού. Αυτονόητη και η συμβολική σημασία του. Δεν 
αφέθηκε  όμως χρόνος ούτε καν για αυταπάτες , καθώς ο δήμαρχος 
σχεδόν ακαριαία άρχισε να χτίζει μιαν άλλη δική του «παράγκα» 
μέσα στο δημαρχείο. Είχε ήδη αρχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά 
του. Στους τρεις περίπου μήνες της θητείας του ( 21/3/07 ) κάλεσε 
τον κόσμο στο «Τρικούπειο», που ανταποκρίθηκε με προθυμία και 
ενδιαφέρον,  όπου ανέγνωσε ένα κείμενο, προφανώς γραμμένο 
από άλλον, το οποίο ονόμασε «επιχειρησιακό πρόγραμμα» , και το 
οποίο, κατά γενική ομολογία , δεν στάθηκε δυνατόν να γίνει 
κατανοητό από τον κόσμο που έφυγε με περισσότερα 
ερωτηματικά. Ακατανόητοι όροι και έννοιες, μια ακαταλαβίστικη 
ομιλία που εμπεριείχε, υποτίθεται, το «όραμα» και τις 
«επιδιώξεις» του, το στρατηγικό σχεδιασμό της καινούριας πλέον 
δημοτικής αρχής . Στη συνέχεια, προέβη στην υλοποίηση άλλης 
μιας προεκλογικής υπόσχεσης, «επίλυσης» του κυκλοφοριακού 
προβλήματος της πόλης, με  μονοδρόμηση της πύλης. Η 
προχειρότητα οφθαλμοφανής. Και φτάνουμε στο ξεπέταγμα  
συνωστισμένης ευφυίας, ουρανομήκους  έμπνευσης και 
αποθεωμένης δημιουργικότητας , με την απόπειρα να στηθεί πίσω 
από τον Ι.Ν. Α. Παντελεήμονα, στη μέση σχεδόν του  κεντρικού 
δρόμου, ένα περίπτερο. Το μεγάλο έργο συνάντησε, φυσικά, την 
αντίσταση των πολιτών και την αμφισβήτηση της σκοπιμότητας , 
της λειτουργικότητας και της αισθητικής του. Έτσι ματαιώθηκε . 
Εν τω μεταξύ , η δημοτική αρχή  παρέχοντας νομιμοποίηση 
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αυθαίρετων κτισμάτων σε προστατευόμενη περιοχή , έχει δώσει το 
πράσινο φως για τη συνέχιση των παρανομιών με τις πελάδες . Και 
τελευταία,  μας προκύπτει το ενδιαφέρον του δημάρχου για την 
αισθητική της πόλης , φυτεύοντας λίγο πράσινο εδώ κι εκεί. 
Για την αισθητική των μισοτελειωμένων έργων, των 
μισογκρεμισμένων κτισμάτων  της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
της πόλης , των τρύπιων κι επικίνδυνων δρόμων, των 
εγκαταλελειμμένων αθλητικών χώρων και υποδομών, της 
επιβαρημένης περιβαλλοντικά λιμνοθάλασσας ,  δεν ακούσαμε 
ακόμα τίποτα. Όσο για την αισθητική της ασυναρτησίας , της 
κενολογίας και της ελαφρότητας ουδέν σχόλιο, επί του παρόντος. 

 Με θλίψη μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι το σύνολο 
σχεδόν των μέχρι τώρα πεπραγμένων της δημοτικής αρχής δεν 
ανταποκρίνονται ούτε καν στο κριτήριο της αισθητικής . Αλίμονο, 
όμως . Αρχίζουν να μας ζώνουν τα φίδια για όσα έρχονται στην 
πόλη. Να περιμένουμε, αλλά όχι απαθείς και αδρανείς . Εννιά 
μήνες δεν είναι,  πράγματι, πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά αρκετό 
για να δείξει κάποιος την ικανότητα, τη γονιμότητα, την 
καρποφορία του. Οδυνηρή η διαπίστωση του ελλείμματος της 
δημοτικής αρχής , της έλλειψης μιας κατεύθυνσης ,μιας «ιδέας» 
που να αντανακλά τη γνώση του παρελθόντος , την κατανόηση του 
παρόντος και τον οραματισμό του μέλλοντος της πόλης. Ένα 
τεράστιο κενό «ιδεολογίας» και αισθήματος αποστολής στους 
δημοτικούς άρχοντες. Στην πραγματικότητα, δεν δύνανται να 
τεθούν επικεφαλής των πολιτών για την πραγματοποίηση 
ευρύτερων στρατηγικών επιδιώξεων. Καμιά σπίθα από τον 
δήμαρχο, καμιά αίσθηση ενεργοποίησης των πολιτών από τη μεριά 
του για την επίλυση των τεράστιων προβλημάτων της πόλης .

Έχει αρχίσει ήδη να σωρεύεται μια διάχυτη δυσφορία των 
πολιτών προς την παρούσα δημοτική αρχή. Η δυσφορία αυτή 
εκφράζει την αναντιστοιχία μεταξύ των δυνατοτήτων της πόλης 
και της κοινωνίας από τη μια και της δημοτικής διαχείρισης από 
την άλλη. Είναι φανερό πλέον ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες 
της πόλης  δεν εισακούονται, δεν γίνονται καν αντιληπτές από 
τους κοινούς δημοτικούς διαχειριστές. Αυτή η δυσαρμονία όμως 
μπορεί να αποβεί πηγή ανωμαλίας αν παραμείνει εδραιωμένη επί 
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μακρόν. Η δημοτική αρχή πρέπει να αποσπασθεί από την 
εθελοτυφλία του τακτικισμού και να απαντήσει πειστικά στο 
μήνυμα που στέλνουν οι πολίτες , διότι η δυσαρμονία μπορεί να 
αποβεί απειλητική για την ομαλή λειτουργία της πολιτείας μας. Η 
απαξίωση των προσώπων μπορεί να οδηγήσει σε απαξίωση των 
θεσμών, σε πολιτικό κενό. Και το κενό είναι το τελευταίο πράγμα 
που χρειάζεται η πόλη στις παρούσες κρίσιμες συνθήκες . Το κενό 
αυτό γρήγορα γεμίζει με απάθεια , κυνισμό, και απελπισία. Ο 
πειρασμός σε τέτοιες στιγμές είναι να προστατέψουμε τον εαυτό 
μας με λίγη αδιαφορία, λίγη ηθελημένη τυφλότητα, και μεγάλες 
δόσεις αυτοαναισθητοποίησης.
Πρόσφατα , προεκλογικά , φορείς της πόλης έστειλαν το μήνυμα 
πως «το Μεσολόγγι πολιορκείται» . Επειδή η πόλη βιώνει ένα 
συνεχή φόβο- μια πραγματικότητα  «θανάτου» ή αβάσταχτης 
απώλειας ή ακόμα και «απλής» ταπείνωσης - ο καθένας από μας 
τους αιχμαλώτους της πολιορκίας πιθανώς  να συρρικνώνει  τη 
ζωτικότητά του, να τυλίγεται σε προστατευτικά στρώματα που 
καταλήγουν να του  προκαλούν ασφυξία. Όταν μας πλησιάζουν 
αρπαχτικά, ο κόσμος, πράγματι, γίνεται πολύ στενός (Κάφκα). 
Μήπως υπό τις συνθήκες αυτές , με αυτή την αίσθηση και ο Γ. 
Αναγνωστόπουλος αντιλαμβάνεται το εύρος  του οράματός του 
και της ευθύνης του προς την Ιερή Πόλη ,  απ’ την παράγκα ως το 
περίπτερο, με  ολίγο πράσινο; Συγνώμη, αλλά η Ιερή Πόλη δεν 
έχει ανάγκη από τόσο «εμπνευσμένους», τόσο  «δυνατούς» και 
τόσο «θαρραλέους» επικεφαλής  για να την υπερασπιστούν και να 
την προστατέψουν.
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Εφικτή μια νέα κατάσταση

 Συνειδητοποίηση, ενότητα, οργάνωση, δράση για το 
Μεσολόγγι

Με τούτα και με κείνα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ζωνιανή 
ρήση με ευρύτερη χρηστική αξία και σημασία, ως μέτρο πρόληψης 
και κριτήριο αυτογνωσίας σε πολλά επίπεδα.   

Αλήθεια, η Ιερή Πόλη του Νεοελληνισμού, , του Κήπου των 
Ηρώων, των πέντε πρωθυπουργών, των πολλών ποιητών, της 
Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας κλπ , πώς έφτασε σ’ αυτή την 
κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, πώς κατάντησε  σ’ αυτό το 
επίπεδο πολιτικής (μη) εκπροσώπησης που επώδυνα 
διαπιστώνουμε; 

Η μετάλλαξη συνολικά της ελληνικής κοινωνίας , 
αδιαμφισβήτητο γεγονός, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανέγγιχτο το 
δικό μας τόπο. Ψάχνουν να βρουν άκρη οι ερευνητές,  πώς γίνεται 
με τα τόσα δεινά που έχει επιφέρει και περισσότερα που μας 
επιφυλάσσει ο δικομματισμός να «κρατεί καλά», ψάχνουμε και 
εμείς να δούμε τι γίνεται με τα τοπικά μας χάλια. Οι 
κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις είναι, βεβαίως, αναγκαίες, αλλά 
μόνο ο οικονομικός παράγοντας  και οι νέες συνθήκες ζωής δεν 
εξηγούν το φαινόμενο. Οι συνεργάτες των Γερμανών και οι 
απόγονοί τους ζουν ακόμα. Ο αντικομουνισμός του Εμφυλίου και 
της εποχής της χούντας επιζεί, έστω και σε λανθάνουσα μορφή. Οι 
πλέον καθυστερημένες λαϊκές μάζες της υπαίθρου, αλλά και των 
πόλεων, βλέπουν συχνά ως διέξοδο από την κρίση ( οικονομική, 
ιδεολογική, ηθική), τη στροφή στον θρησκευτικό μυστικισμό, στον 
ανορθολογισμό, στον ρατσισμό και στον αντικομουνισμό. Η 
«βαθιά», αντιδραστική Ελλάδα «είναι πάντα εδώ». Μεγάλο μέρος 
του ελληνικού λαού είναι πολιτικά υποανάπτυκτο. Ο αστικός 
χυδαίος «μοντερνισμός» εξάλλου, συμβιώνει σε «διαλεκτική 
αντίφαση» στα πιο εύπορα στρώματα της κοινωνίας με τον χυδαίο 
ατομιστικό ωφελιμισμό. Από την άλλη πλευρά, η συντριπτική 
πλειοψηφία των ΜΜΕ είναι δημιουργός αλλοτριωμένης 
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συνείδησης. Ας μείνουμε, όμως, κι ας επιμείνουμε ιδιαίτερα,  
παράλληλα μ’ αυτά και άλλα ευρύτερης σημασίας που θα 
μπορούσε να προσθέσει κανείς, σε όσα  έχουν να κάνουν με την 
τοπική μεσολογγίτικη συνείδηση και την πολιτική δυνατότητά της 
να προτείνει μια στρατηγική διεξόδου.  Όχι μόνο για να 
μπορέσουμε να αρχίσουμε να αναζητάμε μια ερμηνεία του  
«τοπικού φαινομένου», αλλά και για να δούμε τι θα μπορούσε 
πιθανώς να γίνει. 

Γνωρίζουμε καλά τον τοπικό-νομαρχιακό  αυτοδιοικητικό 
δικομματισμό, ο οποίος «καλά κρατεί» και τα όσα  επιπρόσθετα 
δεινά  έχει σωρεύσει στην πόλη μας.   Και αν συνεχίσουμε απλώς 
να τον εξορκίζουμε, αυτός θα συνεχίσει να επιβιώνει. 
«Μεταβάλλον αναπαύεται» κατά τη ρήση του σοφού της Εφέσου.

Θα ήταν, λοιπόν, αφελές να επιδιώξουμε όσοι βάζουμε  το 
Μεσολόγγι  πάνω από όλα , μετά την οικογένεια και τη δουλειά 
μας, όλοι μαζί, πέρα  απ’ τους πολιτικούς ψεύτες, κλέφτες και  
απατεώνες, στη βάση μιας κοινής μεσολογγίτικης συνείδησης, να 
αναζητήσουμε συγκεκριμένα σημεία κοινής δράσης και , ίσως , 
πολιτικής έκφρασης για την πόλη μας; Κάτι τέτοιο θα 
δημιουργούσε «μια ψυχολογία», ένα εύλογο αίσθημα 
ικανοποίησης σε πολλούς. 

Υπάρχει κατακερματισμός υγιών στοιχείων και δυνάμεων 
στο Μεσολόγγι. Οι διαφορές στρατηγικού χαρακτήρα, γύρω από 
τα τοπικά πράγματα,  ανάμεσα στις διάφορες αυτές δυνάμεις είναι 
δεδομένες. Αλλά η  πολιτική συνεργασία με βάση τρία κοινά 
σημεία (επιθέσεις απαξίωσης- συνεχείς κλοπές, φτώχεια,  , 
κρατική- τοπική πολιτική μαφία /πολιτικό «νταβατζηλίκι» ) είναι 
κατ’ ανάγκη ανέφικτη; Οι ευθύνες όλων είναι καθοριστικές. Ένα 
σημαντικό ποσοστό της αποχής Μεσολογγιτών από τα κοινά 
αντιστοιχεί σε προοδευτικούς ανθρώπους που έχουν απογοητευθεί 
από την υπάρχουσα κατάσταση, την οποία  αποστρέφονται μετ’ 
αηδίας! Μια κοινή συνεννόηση  και δράση θα δημιουργούσε μια 
δυναμική στην πόλη. Και η δυναμική αυτή και η τοπικο- πολιτική 
συνεργασία θα δημιουργούσαν μια νέα κατάσταση, θα 
αναπτέρωναν τις ελπίδες των προοδευτικών Μεσολογγιτών και θα 
αναδείκνυαν την ίδια την πόλη σημαντική δύναμη ανάσχεσης στην 
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καταστροφική πολιτική του τοπικού δικομματισμού. 

Τι συνθήκες δημιουργούνται , λοιπόν, με βάση τα δεδομένα 
για τους  Μεσολογγίτικους αγώνες; Μέτωπα: Δημοτική  
οικονομική πολιτική, ανασυγκρότηση της πληγωμένης 
λιμνοθάλασσας και της τοπικής  υπαίθρου. Συνολικά: 
ανασυγκρότηση του παραγωγικού τομέα της τοπικής οικονομίας. 
ΤΕΙ. Εφετείο. Πανεπιστήμιο. Ακαδημία  Ελευθερίας. 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Κτιριακό σχολείων. Δημόσια κτίρια. 
Δημόσια υγεία. Πρόληψη ναρκωτικών. Αθλητικές υποδομές. 
Νομιμότητα.

Το ίδιο το Μεσολόγγι με τους ενεργούς πολίτες του είναι και 
η μόνη σχεδόν δύναμη αντίστασης , δοθέντος ότι η πολιτική του 
δικομματισμού, και όχι μόνο, είναι εχθρική απέναντί του. Δεν 
υπάρχουν περιθώρια για πολιτικές και ιδεολογικές εχθρότητες 
μεταξύ μας. Για χωριστές πορείες και δράσεις. Όχι άλλος χαμένος 
χρόνος χωρίς στρατηγική και χωρίς επεξεργασία ενός κοινού 
προγράμματος αντίστασης στη λαίλαπα του δικομματισμού, στους 
νταβατζήδες της τοπικής πολιτικής μαφίας και της πολύμορφης 
ασχήμιας, για το καλό της πόλης μας. . Να ευχηθούμε; Να 
ελπίσουμε ότι οι ηγεσίες των γνήσιων και υγιών   Μεσολογγίτικων 
δυνάμεων θα συναισθανθούν το μέγεθος των τοπικών μας 
κινδύνων,  αλλά και των νέων τοπικών δυνατοτήτων και θα 
αρθούν στο ύψος των περιστάσεων; Να ελπίσουμε σε ένα 
Μεσολόγγι ενωμένο παρά τη διαφορότητά του;

Και μόνο η  Ιδέα του Μεσολογγίου μπορεί «να μας ενώνει 
και να μας δονεί»! Η Πόλη της Ελευθερίας, των πέντε 
πρωθυπουργών και των ποιητών, εξάλλου , έχει τουλάχιστον 
ηθική υποχρέωση να  παράγει πολιτική, να μάχεται για   αξίες και   
απελευθερωτικές  ιδέες, τόσο για τον εαυτό της, όσο και ευρύτερα. 
Μπορούμε ως ένα βαθμό να χαιρόμαστε. Προϋπόθεση: Το 
Μεσολόγγι να πάψει να πορεύεται  χωρίς θεωρία, χωρίς 
στρατηγική και κατακερματισμένο, ώστε να  ελπίζει ότι θα 
αναδειχτεί σύντομα  στο ρόλο που του αξίζει και του αντιστοιχεί 
στην κοινωνία.  
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Ισχυρή ιδέα, αταλάντευτη στάση, αποτελεσματική 
δράση

 Το Πανεπιστήμιο στο φυσικό του χώρο, στο κατάλληλο 
περιβάλλον, στο αρμόζον  πλαίσιο 

 Επίσκεψη του Δημάρχου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ρεαλιστικά το Μεσολόγγι δεν μπορεί να συγκριθεί βέβαια με 
τα κυρίαρχα οικονομικά και υλικά μεγέθη άλλων κέντρων , όμως 
στο επίπεδο των Ιδεών δύσκολα θα μπορούσε κανείς να βρει κάτι 
ισχυρότερο, συγκρίσιμο έστω με αυτό που συμβολίζει και 
αντιπροσωπεύει η Ιερή Πόλη . Αφού λοιπόν το Μεσολόγγι 
βρίσκεται σ’ αυτή τη θέση , στην κορυφή της κλίμακας  του 
κόσμου των Ιδεών εξ ορισμού , καταστατικά , κατά τους γραπτούς 
και άγραφους νόμους , όλοι οι δρόμοι αναζήτησης και οι τρόποι 
καλλιέργειας του πνεύματος , της επιστήμης και των αξιών 
οδηγούν στον ένα ή στον άλλο βαθμό εδώ . Αυτό άλλωστε 
υπογραμμίζει πρωτίστως η προ δεκαετιών ορθή απόφαση της 
πολιτείας να ιδρύσει εδώ ένα από τα ισχυρότερα ΤΕΙ της χώρας . 
Αυτό υπενθυμίζει η ήδη υλοποιούμενη παλιά ιδέα ίδρυσης εδώ της 
Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας . Και τώρα το Πανεπιστήμιο . 
Από τη στιγμή που η πολιτεία αποφάσισε να ιδρύσει ένα ακόμα  
ανώτατο πνευματικό - ακαδημαϊκό ίδρυμα , από τη στιγμή λοιπόν 
που μιλάμε για πανεπιστήμιο στην περιοχή , πού πάει το μυαλό 
κάθε λογικού και σοβαρού ανθρώπου ; Το πανεπιστήμιο στο 
φυσικό του χώρο, στο κατάλληλο περιβάλλον , στο αρμόζον 
πλαίσιο. Πανεπιστήμιο και Μεσολόγγι και υπό αυτή την έννοια , 
λοιπόν , ταυτίζονται . 

Μόνο νοσηροί εγκέφαλοι θα μπορούσαν να φανταστούν και 
να επιχειρούν να αποσπάσουν ένα πνευματικό ίδρυμα από την 
ασφαλή , υγιή του βάση . Κι όμως το βλέπουμε κι αυτό . Να 
μπαίνει το κάρο πριν από το άλογο. Η μικροπολιτική να 
διαχειρίζεται μεγάλες ιδέες και υποθέσεις σε αναντιστοιχία με το 
τεράστιο ηθικό και συμβολικό φορτίο τους , με αξιοθρήνητα 
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αποτελέσματα . Δυστυχώς όμως γι’ αυτούς και ευτυχώς για την 
Ιδέα και τη σοβαρότητα , έχει ήδη μεσολαβήσει το Μεσολόγγι . 
Ένα Πανεπιστήμιο δεν είναι δυνατόν να αφεθεί να πέσει κι αυτό 
θύμα της κυρίαρχης λογικής  του «άρπαξε να φας και κλέψε να’ 
χεις». 

Επειδή έχουμε δει να παρελαύνουν διάφοροι πολιτικοί 
σημαιοφόροι της ηττοπάθειας, του «ενδοτισμού» και σε ό,τι 
αφορά το θέμα του πανεπιστημίου, εδώ ακριβώς και τώρα τίθεται 
το ζήτημα του βαθμού της πίστης του δημάρχου στην Ιδέα 
«Πανεπιστήμιο και Μεσολόγγι» και της έντασης της διεκδίκησης 
για την πραγμάτωσή της . Το θέμα αυτό αποτελεί , ταυτόχρονα , 
ένα μοναδικό πρότυπο επίδειξης πραγματικής πολιτικής  
ικανότητας και αποφασιστικότητας του δημάρχου στην 
υπεράσπιση των μεγάλων υποθέσεων της Ιερής Πόλης . Ένα 
«παιχνίδι» για δυνατούς παίχτες . 

Καθήκον του δημάρχου αυτή την ώρα είναι να επιδιώξει τη 
μέγιστη δυνατή συμμαχία με τους αρχηγούς και των άλλων 
δημοτικών σχημάτων της πόλης , με την ευρύτερη ακαδημαϊκή 
κοινότητα , με ανθρώπους του πνεύματος και του πολιτισμού και 
να ενημερώσει τους πολίτες . Να εξασφαλίσει μια ευρεία , άρα πιο 
δυνατή βάση στήριξης που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός 
παράγοντας σε περίπτωση ισχυρών πιέσεων να αποδεχτεί 
ανεπιθύμητη λύση στο θέμα του πανεπιστημίου .    

Αντί λοιπόν να τρέχει και να κάνει μονόπλευρες  ανούσιες 
δηλώσεις περί της ανύπαρκτης ενότητας και συνεργασίας των 
«πόλων» ο Γ. Αναγνωστόπουλος, η στοιχειωδώς ευφυής πολιτική 
λογική υπαγορεύει   να εργαστεί πάνω στην προαναφερόμενη 
βάση . Τίθεται ζήτημα εμπιστοσύνης  αν  θα τηρήσει ασυμβίβαστη 
στάση απέναντι σε πιέσεις για «Αγρινιώτικη» λύση στο 
πανεπιστήμιο , δηλαδή να πάει η έδρα εκεί . Βεβαίως δικαιούται 
σχολές και το Αγρίνιο . Οτιδήποτε όμως  πέρα από αυτό θα πρέπει 
να γνωρίζουν άπαντες πως με κριτήρια ακαδημαϊκά , πολιτισμικά , 
θεσμικά και ηθικά θα συναντήσει την κατηγορηματική και 
μαχητική αντίθεση του Μεσολογγίου και όχι μόνο . Κανένας 
σκεπτόμενος άνθρωπος δεν μπορεί να  καταλάβει και να πεισθεί 
από καμία άποψη , με κανένα σοβαρό κριτήριο και επιχείρημα  



                                                                      ΤΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ270
πώς το Αγρίνιο ,τάχα , προηγείται κατά τι στο θέμα του 
πανεπιστημίου , έναντι του Μεσολογγίου , άρα έχει τον πρώτο 
λόγο , όπως καλλιεργεί η μεθοδευμένη προπαγάνδα για άσχετους 
και ανίδεους . Ας μας εξηγήσουν με σοβαρά επιχειρήματα  , 
επιτέλους , και ας μην προσπαθούν να πιάσουν στον ύπνο το 
Μεσολόγγι και να εκμεταλλευτούν καταστάσεις . Αρκετά . Για 
πανεπιστήμιο μιλάμε και όχι για εμπορικό κατάστημα !

Φυσικά θα αποτελούσε θανάσιμη απειλή για τον Γ. 
Αναγνωστόπουλο  χαλαρή στάση του  στο θέμα της έδρας του 
πανεπιστημίου . Χαλαρότητα  ίσον τέλος . Σ’ αυτό το πεδίο  θα 
κριθεί η αξία του και η χρησιμότητά του για την πόλη . Ας αφήσει 
, λοιπόν ,το καλοπροαίρετο , το ανυποψίαστο , το «καλό παιδί» , 
το βολικό που λέει «ναι» σε όλους και σε όλα . Να μαζέψει και να 
ανασκευάσει παλιότερες άστοχες τοποθετήσεις του επί του 
θέματος που είναι παρεξηγήσιμες και εκμεταλλεύσιμες από 
«εχθρούς» της πόλης . Να μη διστάσει , μη φοβηθεί να τους 
ανησυχήσει και να τους δυσαρεστήσει όλους αυτούς . Όπως έκανε 
για το Εφετείο . Να επιστρατέψει τα πάντα στην υπηρεσία 
εξυπηρέτησης των συμφερόντων της πόλης .  Πάντως , οι 
επισκέψεις του σε υπουργούς φαίνεται πως ενισχύουν την 
εντύπωση ότι εργάζεται προς τη σωστή κατεύθυνση . Ελπίζουμε , 
στη βάση συγκρότησης «μετώπου» και με τους αρχηγούς και των 
άλλων δημοτικών παρατάξεων προκειμένου να προβάλει την 
«ισχύ»  της Ιερής Πόλης . Να σκεφτεί ακόμα και την πάντα 
ανοιχτή για τον Δήμαρχο του Μεσολογγίου πόρτα της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας , σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του Κ.Παπούλια 
. Να ενημερώσει τον Πρόεδρο για τα αιτήματά του , για τα  
απεργαζόμενα σε βάρος του Μεσολογγίου και να ζητήσει τη 
βοήθειά του.  Δεν είναι ζήτημα εντυπώσεων . Είναι ζήτημα ουσίας 
, ζωτικής σημασίας . Η επίσκεψη του Δημάρχου της Ιερής Πόλης 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η κατάλληλη δημοσιοποίησή 
της θα συγκεντρώσει αμέσως το ενδιαφέρον του πανελλαδικού  
Τύπου και των ΜΜΕ . 

Μόνο έτσι νοείται , όπως έχουν εξελιχτεί τα πράγματα , η 
πίστη στην Ιδέα , την αξία και τα δικαιώματα της Ιερής Πόλης , η 
υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς της και η απαίτηση για σεβασμό της 
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από όλους . Και μόνο έτσι δεν θα αργήσουν να έρθουν τα καλά 
νέα για το Μεσολόγγι και για τον Δήμαρχό του .
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Ας κρατήσουμε τον πήχη ψηλά

 Στάση Μεσολογγίου απέναντι στη συμπεριφορά του 
αγρινιώτικου καθεστώτος

Τα γεγονότα είναι γνωστά, αλλά και συχνά πυκνά 
επαναλαμβανόμενα . Κάθε τρεις και λίγο οι κυρίαρχοι εκπρόσωποι 
του κατεστημένου της γειτονικής πόλης  εκδηλώνουν τη χάρη και 
το μεγαλείο τους , θυμίζουν την ύπαρξη και την παρουσία τους με 
το σταθερό μότο : «θείο, θέλουμε κι εμείς εφετείο, πανεπιστήμιο 
κι αρχαιολογικό μουσείο» και το συντριπτικό επιχείρημα «δεν μας 
νοιάζει , μας το’ χες τάξει» ! Μην τάξεις του μικρού παιδιού , 
λοιπόν. Πραγματικά , το παιδαριώδες δεν έχει σχέση με καμία 
περιπαιχτική πρόθεση διακωμώδησης ,αντανακλά πλήρως το 
επίπεδο του πολιτικού σκεπτικού του εν λόγω κατεστημένου και 
κάτι ακόμα : Δεν έχει σχέση ούτε με την παιδικότητα, την 
αθωότητα και τη φαντασία της παιδικής ηλικίας. Αυτή η 
παιδαριώδης πολιτική κρύβει αναλγησία και περιφρόνηση προς 
την κοινή λογική , προς το Μεσολόγγι , την πρωτεύουσα του 
νομού , πόλη της ιστορίας , της παιδείας και του πολιτισμού , Ιερή 
Πόλη της Ελευθερίας . Περί τίνος πρόκειται λοιπόν ; 

Η οργανωμένη προσπάθεια έκφρασης των αναγκών εξέλιξης 
και προόδου της γειτονικής πόλης έχει πάρει στραβό δρόμο εδώ 
και δεκαετίες , με συγκεκριμένες ιστορικές ευθύνες πολιτικών και 
προσώπων . Δεν είναι της στιγμής συγκεκριμένη , λεπτομερής και 
σε βάθος ανάλυση της σχετικής πολιτικής, κοινωνικής και 
πολιτισμικής παθολογίας . Να αναφέρουμε μόνο πως η 
αναγκαστική συσσώρευση αγροτικού πληθυσμού και η άναρχη 
οικιστική ανάπτυξη του αστικού κέντρου έχει δημιουργήσει μια 
τραυματική ιστορία και εμπειρία στις συνειδήσεις των ανθρώπων 
σε πολλά επίπεδα . Προστιθεμένου του αρνητικού συμβολικού 
φορτίου με τις αντίστοιχες ενοχές ως «Πόλη του Καπνού» , μπορεί 
κανείς να κατανοήσει και να δεχτεί , ως ένα βαθμό ,τις 
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αντισταθμιστικές στρατηγικές των ηγετών της για μια αξιοπρεπή , 
σύγχρονη ταυτότητα , κύρος και γόητρο της πόλης . Ως εδώ καλά . 
Το πρόβλημα αρχίζει από τη στιγμή που οι εν λόγω ηγέτες , στο 
δικό τους σύμπαν,  αντιλαμβάνονται , κατανοούν τη συνολική 
πραγματικότητα και συμπεριφέρονται χωρίς να βλέπουν τίποτα 
πίσω τους , δίπλα τους και μπροστά τους .Ενεργώντας με τη 
λογική «ό,τι αρπάξουμε» , εμπνεόμενοι ίσως από ένα γενικότερο 
κλίμα κυβερνητικής κατάρρευσης σε πολλά μέτωπα, 
συμπεριφέρονται σαν τον λύκο που στην αναμπουμπούλα χαίρεται 
! Απίστευτη πολιτική θρασύτητα , υποκρισία, ασυναρτησία, 
εξαπάτηση ,  κυνισμός και  τυχοδιωκτισμός χωρίς όρια και 
φραγμούς . Αδιαφορούν προκλητικά για  το υπονοούμενο από τη 
συμπεριφορά  τους πολιτικό έγκλημα περιφρόνησης του δικαίου 
και κατάλυσης ντε φάκτο και ντε γιούρε  του τοπικού κράτους .  
Έχουν ανακύψει και υφίστανται εξαιτίας τους τρομακτικά 
προβλήματα δυνάμει ανώμαλων καταστάσεων, επαπειλούμενων 
θεσμικών και διοικητικών εκτροπών , απίστευτα προβλήματα 
πολιτικής ελαφρότητας και ανευθυνότητας , πολιτικού πολιτισμού 
και  ήθους. Θλιβερές οι συνέπειες για τους ίδιους αλλά κι 
ολόκληρο το νομό .Το σοβαρότερο είναι η δηλητηρίαση του 
κλίματος στην Αιτωλοακαρνανία .  Ζητήματα καταγωγής , 
καταβολών , συμπλεγμάτων , νοοτροπίας , παιδείας , άγνοιας  θα 
πει κανείς . Kαι όχι μόνο . Αποκλειστικά δικό τους το πρόβλημα 
αν θεωρούν κακή τους τύχη το ότι γειτονεύουν με το Μεσολόγγι . 
Όμως πρέπει να γνωρίζουν πως  οι μέθοδοι και οι πρακτικές τους 
,απείρου κάλλους , ξεπερνούν  πλέον κάθε όριο αξιοπρέπειας , 
ευαισθησίας και  ανοχής . Ας μείνουμε όμως σε ένα επίπεδο . Ένα 
κρίσιμο ερώτημα – απορία είναι : Λένε οι ηγέτες της πόλης  αυτής 
, διηγούνται στα παιδιά και στους πολίτες τους για την ταυτότητα , 
την ιστορία , το φορτίο και τους ρόλους της πρωτεύουσας του 
νομού στον οποίον ανήκει και η πόλη τους ; Νοιώθουν ως στοιχείο 
της ταυτότητάς τους το Μεσολόγγι και υπερηφάνεια γι’ αυτό ; 
Πολύ φοβούμαστε πως τα πράγματα είναι πολύ πιο άσχημα και σε 
πολύ βαθύτερα επίπεδα απ’ ό,τι δείχνουν . Εάν λοιπόν τους 
ρωτήσει κάποιος , ωραία , ζητάτε αυτά που θέλετε σαν να είσαστε 
εσείς η πρωτεύουσα του νομού . Και το Μεσολόγγι ; Τι είναι για 
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σας το Μεσολόγγι ; Δεν υπάρχει ελπίδα για συγκροτημένο λόγο , 
για βαθιά σκέψη κι επιχειρηματολογία ούτε κι εδώ . Δυστυχώς , 
έχουν στερήσει και στερούν από ένα αξιόλογο , δημιουργικό και 
προοδευτικό κομμάτι του πληθυσμού του νομού  πολύτιμα 
στοιχεία ταυτότητας , συνείδησης , πολιτισμού κ.α. και αφού τον 
ξερίζωσαν από τα καπνοχώραφά  του και τον σώρρευσαν στην 
ασχήμια , προσπαθούν τώρα να τον κάνουν να αισθανθεί 
«πρωτευουσιάνος» και «μεγαλουπολίτης» . Αυτά βέβαια θέλουν 
και «συμπληρώματα ψυχής και πνεύματος» με εφετείο , 
πανεπιστήμιο και αρχαιολογικό μουσείο . Δεν είναι όμως 
εναλλακτικά στην καλλιέργεια καπνού αυτά τα πράγματα ! Ας 
σοβαρευτούμε .  Το Μεσολόγγι , παρά τα αυτονόητα, έχει δώσει 
απαντήσεις , εξηγήσεις , πειστικά επιχειρήματα προς όλους γιατί 
περιμένει την επαναλειτουργία  του Εφετείου , την έδρα του 
Πανεπιστημίου και την επιστροφή των αρχαίων της ευρύτερης 
περιοχής του στο «σπίτι» τους , το Αρχαιολογικό του Μουσείο . 
Δεν προσπαθεί να θεμελιώσει , να κατοχυρώσει και να 
νομιμοποιήσει  δικαιώματα με αέρα , με τα ψέματα , με το έτσι 
θέλω,  με θόρυβο, με εκβιασμούς  με δημιουργία εντυπώσεων 
κ.λ.π. Δεν πάσχει από μικρομεγαλισμό, από μεγαλοϊδεατισμό και 
από συμπλέγματα . Είναι Μεσολόγγι. Απομένει μόνο η 
εκκρεμότητα ,  ο νέος  δήμαρχος της πόλης να καταστήσει σαφές 
το αμετακίνητο ,  πως τίποτα από αυτά τα ζητήματα δεν είναι 
διαπραγματεύσιμο και το απαράδεκτο όποιας αντίθετης σκέψης ή 
ιδέας που να τα αφορά . 

Καλά όλα αυτά ,  μπορεί να πει κάποιος καλοπροαίρετος , 
αλλά το Μεσολόγγι είναι μικρό . Μμμ , η λογική της εν 
προκειμένω σύγκρισης μικρού – μεγάλου , ωραίου – άσχημου , 
καλύτερου – χειρότερου , κατάλληλου – ακατάλληλου κ.λ.π. , 
πέρα από το εξόφθαλμο της συνολικής συντριπτικής υπεροχής του 
ποιοτικού και συμβολικού στοιχείου έναντι του ποσοτικού και 
υλικού , πρέπει να αποφεύγεται για έναν επιπρόσθετο λόγο . 
Επιβάλλεται , σε κάθε περίπτωση , να επιδεικνύεται ο δέων 
σεβασμός στην εικόνα , την ταυτότητα και την ιστορία της κάθε 
ξεχωριστής πόλης και  να προστατεύεται η αξία, η μοναδικότητα , 
η αξιοπρέπεια , το κύρος και το γόητρό  της , ξεκάθαρα και τίμια . 
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Η « Παλαμαϊκή»  και τα άλλα σχολεία της πόλης

Αυτονόητα τεράστιο το ενδιαφέρον ολόκληρης της τοπικής 
κοινωνίας για την κατάσταση των σχολείων της και το σημαντικό 
έργο που επιτελείται σ’ αυτά. Διάχυτη είναι, χρόνια τώρα, η 
αίσθηση και αντικειμενική η διαπίστωση πως και στα τρία 
γυμνάσια του καποδιστριακού δήμου της Ι.Π.Μεσολογγίου δεν 
είναι ικανοποιητικά  εξασφαλισμένες οι συνθήκες και δεν 
εκπληρούνται οι όροι για ένα άνετο περιβάλλον  κι ένα ευχάριστο, 
αρμονικό κλίμα , από την άποψη των υποδομών και της 
ατμόσφαιρας, που θα ταίριαζε στην ιδιαίτερα ευαίσθητη 
εκπαιδευτική διαδικασία, στον αντίστοιχο σημαντικό  σκοπό και 
την υψηλή  αποστολή του σχολείου.   Η «Παλαμαϊκή Σχολή», 
όπου στεγάζεται το 1ο Γυμνάσιο , βρίσκεται διαρκώς στην 
επικαιρότητα και καθώς ως σχολείο έχει μεγάλη ιστορία, 
συνδεδεμένη ιδιαίτερα με την πνευματική ζωή του τόπου, 
ανακινείται  ποικιλία συναισθημάτων με τη χρόνια συρόμενη 
συζήτηση και διχογνωμία , ως και δυσπιστία, περί 
καταλληλότητας  ή ακαταλληλότητας του κτιρίου , το οποίο 
αποτελεί επιπλέον και στοιχείο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
της πόλης ( χαρακτηριστικό δείγμα  αρχιτεκτονικής του 
BAUHAUS στο Μεσολόγγι). Οι αρχικές αγωνίες και οι φόβοι πως 
το κτίριο είναι ευάλωτο σε ενδεχόμενο σεισμό είχαν τραυματίσει 
το αίσθημα ασφάλειας της σχολικής κοινότητας και 
δημιουργούσαν σε όλους την απορία για τη στάση της πολιτείας 
και των υπευθύνων απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Στο 
άκουσμα ότι το κτίριο θα γκρεμιστεί πολλοί σοκαρίστηκαν, 
συγκινήθηκαν, πόνεσαν γιατί, πράγματι, δεν ακούγεται καλό κάτι 
τέτοιο  για ένα σχολείο που έχουν αγαπήσει, έχουν ζήσει σ’ αυτό, 
έχουν καταθέσει την ψυχή τους κι έχει φιλοξενήσει τόσες γενιές 
Μεσολογγιτών. Το πονούν. Μόνη παρηγοριά, ίσως, γι’ αυτούς 
τους ανθρώπους το ότι θα ανακατασκευασθεί στο ίδιο σημείο, με 
το ίδιο σχέδιο, για τον ίδιο σκοπό. Για να δούμε. 

Το κτίριο όπου στεγάζεται το 2ο Γυμνάσιο, η 
«Επαγγελματική Σχολή Κυριαζή» , νεοκλασικό , τμήμα κι αυτό 
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της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης , έχει επίσης τη δική 
του ιστορία. Όμως , η στενότητα χώρων, η παλαιότητα των 
εγκαταστάσεων  , η έλλειψη αθλητικών υποδομών , εν γένει η 
ακαταλληλότητά του για σχολική χρήση στις σημερινές συνθήκες 
είναι διαπιστωμένη από καιρό. Δρομολογημένη  στα χαρτιά η 
μετεγκατάσταση του 2ου Γυμνασίου σε καινούριο κτίριο . Πότε 
όμως  και πού  θα γίνει; Ποιος ξέρει, ποιος ασχολείται, ποιος 
αρμόδιος θα μπορούσε να απαντήσει; Εν τω μεταξύ, μαθητές και 
καθηγητές συνεχίζουν να στριμώχνονται και να προσπαθούν να 
επιτελέσουν το εκπαιδευτικό έργο υπό αντίξοες συνθήκες , ενώ 
την προηγούμενη σχολική χρονιά μόλις που αποσοβήθηκε ο 
κίνδυνος να γίνει το κτίριο παρανάλωμα του πυρός .

Όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο του Γυμνασίου-
Λυκείου Ευηνοχωρίου, σχολείων της πόλης μας κι αυτών, 
ελπίζουμε πραγματικά να μην υπάρχει πρόβλημα με την 
παρακείμενη καλλιέργεια και τις επιπτώσεις της χρήσης 
ψεκαζόμενων και άλλων φυτοφαρμάκων σε απόσταση αναπνοής 
από τα σχολεία. Ο ιδιοκτήτης – καλλιεργητής βεβαιώνει πως κάνει 
αποκλειστικά χρήση οικολογικών φυτοφαρμάκων. Μάλιστα…

Τα άλλα δύο Λύκεια της πόλης , φρεσκοβαμμένα στο φετινό 
ξεκίνημα, δείχνουν μια όμορφη εξωτερική  όψη, δημιουργούν   μια 
ωραία αίσθηση.  Δυστυχώς , αυτή η εικόνα δεν εναρμονίζεται με 
τους εσωτερικούς χώρους, τις αίθουσες διδασκαλίας , όπου η 
στενότητα των χωρισμένων με γυψοσανίδα ή νοβοπάν αιθουσών 
και τα σχετικά προβλήματα έλλειψης ηχομόνωσης δεν 
εξασφαλίζουν την απαραίτητη άνεση ώστε να πραγματοποιείται 
απρόσκοπτα η διδασκαλία ,  έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολη 
υπόθεση,  τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές των 
Λυκείων,  υπό τις γενικότερες, γνωστές, δύσκολες συνθήκες  
διεκπεραίωσης  αυτού του  έργου.  

Στους εκτός σχολικής κοινότητας πέφτει ο λόγος να 
επικοινωνούν την έμπρακτη  αγάπη τους, το διαρκές ενδιαφέρον 
και το νοιάξιμό τους για όσα αφορούν τα σχολεία  και να 
επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη τους στο θεσμό του δημόσιου 
σχολείου και στους λειτουργούς του. Αξίζει το δημόσιο σχολείο 
και οι λειτουργοί του να έχουν την αναγνώριση, την έμπρακτη  
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υποστήριξη από την κοινωνία και , βέβαια , πρωτίστως από την 
πολιτεία. Πρόκειται για έσχατο ,  μέγιστο, ύψιστο και ακατάλυτο 
διαχρονικό οχυρό που μάχεται σταθερά για τον εξανθρωπισμό, την 
κοινωνικοποίηση και τον εκπολιτισμό μας. Αντισταθμίζει  τις 
απειλές και  θεμελιώνει, όσο μπορεί,  τις αντιστάσεις  στα ποικίλα 
διαβρωτικά ρεύματα και στις αποπλανήσεις των καιρών.  Ιδιαίτερα 
σήμερα, σε μια παρακμιακή εποχή και σε μια ιστορική φάση με 
τεράστιους κινδύνους για την ανθρωπότητα, για τη φύση,  για την 
ίδια τη ζωή. Η κοινωνία δεν θα πάψει ποτέ να έχει πίστη και 
ελπίδα  στο δημόσιο σχολείο και στους λειτουργούς του.  
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Μεσολογγίτικη Αναγέννηση

Παρά τις προφανείς αντιξοότητες και δυσκολίες, είναι μια 
καλή εποχή η τρέχουσα για το Μεσολόγγι, που αργά αλλά 
σταθερά επανακάμπτει δυναμικά στο προσκήνιο και στο γίγνεσθαι 
της πολιτικής, πνευματικής   και πολιτιστικής ζωής της περιοχής. 
Τώρα που πολλά πράγματα «ξεφουσκώνουν» και επανέρχονται 
στις πραγματικές τους διαστάσεις, μέσα στο γενικότερο κλίμα της 
κρίσης, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αναδεικνύεται η μοναδική, 
η ανυπέρβλητη αξία του Μεσολογγίου ως υψηλού και 
ακαταμάχητου   διαχρονικού συμβόλου και πολυσήμαντου 
σημείου αναφοράς. 

Ταυτόχρονα, το Μεσολόγγι βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Η 
ίδια η κρίση, γενικότερη και τοπική, του θέτει επιτακτικά 
διλήμματα: Υποταγή ή διεκδίκηση; Επιτυχία των σχεδίων του 
τοπικού κομματισμού ή ήττα εφαρμογής αυτής της πολιτικής από 
μια μαχητική μεσολογγίτικη «αντιπολίτευση»; Σήμερα 
διαμορφώνονται οι τοπικοί  συσχετισμοί του μέλλοντος. 
Σημειώνονται ανακατατάξεις στον τοπικό, συνολικό  συσχετισμό 
δυνάμεων. Το Μεσολόγγι δεν κρύβει τη «φιλοδοξία» του να 
μειώσει δραστικά την απόσταση που το χωρίζει από τον «άλλο 
πόλο» και να κατοχυρώσει υποδεέστερη, συρρικνωμένη θέση του 
«καλού γείτονα» ως κέντρου τοπικής ηγεμονίας. Ταυτόχρονα θα 
μπορούσε να προτείνει σοβαρό, λογικό και αξιοπρεπή   διάλογο 
μαζί του.

Εντούτοις, το αίτημα της άρσης όλων των αδικιών σε βάρος 
του Μεσολογγίου έχει ήδη τεθεί. Χρειάζεται να υπενθυμίζεται.  
Πιο αναγκαίο από ποτέ το  νέο, ήδη υπαρκτό και διογκούμενο 
μεσολογγίτικο κίνημα, το πιο κατάλληλο γι’ αυτή την υπενθύμιση. 
Αυτό το κίνημα  εξακολουθεί  να θεωρεί  τα αιώνια δικαιώματα 
του Μεσολογγίου ιερά και απαραβίαστα. Όμως δεν ενεργοποιείται 
από το «έτσι του αρέσει», και «δεν τα θέλει όλα δικά του», θέλει 
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όμως τα δικά του και ξέρει να λέει – αρχίζει να μαθαίνει να λέει 
αποφασιστικά «όχι» στο «να μου τα πάρουν όλα». Με σοβαρότητα 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Δεν είναι αυτό που πρέπει να 
προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Η λογική του 
μεσολογγίτικου κινήματος  δεν έχει καμία σχέση, δεν εμπνέεται 
από την «τέχνη» της εξαπάτησης και την πρακτική της αρπαγής 
και κατοχής όσων δεν του ανήκουν με τη δύναμη του όποιου 
«όπλου». Θεωρεί απολύτως απαραίτητο το σεβασμό στους 
κανόνες της δημοκρατίας, το διάλογο αλλά και στο νόμο της 
δημοκρατίας. Πιστεύει στην ισχύ του δικαίου και όχι στο δίκαιο 
του ισχυρού. Αλλιώς, διαβλέπει τον κίνδυνο κοντά στα άλλα η 
Αιτωλοακαρνανία να γίνει ζούγκλα. 

Η πρόσφατη τοπική κρίση επιθετικότητας και αλαζονείας σε 
βάρος του Μεσολογγίου (Εφετείο, Πανεπιστήμιο κ.λπ.) ανέδειξε 
την αναγκαιότητα της επιστροφής της σοβαρότητας, της 
αξιοπρέπειας, της λογικής  και του πολιτισμού. Η ιδεολογία και η 
τρομοκρατία της δικτατορίας της «μεγάλης αγοράς» της γειτονιάς 
μας και της αδυναμίας του Μεσολογγίου πέθανε με την  τρέχουσα 
κρίση. 

Καλείται το ελληνικό κράτος να παίξει το ρόλο του στην 
περιοχή. Ίσως δεν γνωρίζει  ποια είναι η πρωτεύουσα εδώ. Του το 
θυμίζουμε. Να προασπίσει, λοιπόν, το θεσμό και το Μεσολόγγι. 
Να εγκαταλείψει το μέχρι τώρα ρόλο του στην εξυπηρέτηση με 
επιθετικό και ληστρικό τρόπο του πολιτικο – οικονομικού στάτους 
κβο της περιοχής μας, λεηλατώντας  ανενδοίαστα  από χρόνια 
υπηρεσίες, πόρους και δικαιώματα της πρωτεύουσας για να τα 
μεταφέρει και να τα «πουλήσει» στην αγορά. 

Αν οι παράγοντες αυτού του κομματικού κράτους αφεθούν 
να μεταφέρουν ανενόχλητοι όσα και όπου τους αρέσουν και τους 
συμφέρει, αυτό θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας εποχής ακόμη 
μεγαλύτερης συντριβής και σύνθλιψης του Μεσολογγίου και 
ακόμη ισχυρότερης «παντοδυναμίας» της «μεγάλης αγοράς» της 
γειτονιάς μας απέναντι στην πρωτεύουσα, Ιερή Πόλη. Το δίλημμα 
είναι σαφές: Μεσολογγίτικη Αναγέννηση ή Μεσαίωνας στην 
περιοχή μας! 

Υπάρχουν όμως,  πράγματι,  οι απαιτούμενες δυνάμεις που 
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προετοιμάζουν το κλίμα,  οργανώνουν και  κινητοποιούν –
ενεργοποιούν  τους ανθρώπους για την πολυπόθητη  
μεσολογγίτικη Αναγέννηση; Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα και η 
καταρχήν απάντηση έχει δύο σκέλη. Το ένα θετικό, καθώς είναι 
αισθητή στο πνεύμα,  στις ψυχές και στις δράσεις των ανθρώπων 
εδώ η ζωτική  πνοή της Ιστορίας, της Ελευθερίας, της Παιδείας, 
της Δικαιοσύνης, και του Πολιτισμού που είναι άρρηκτα δεμένα 
με την πόλη και συνδιαλέγονται διαρκώς μαζί της. Το άλλο 
αρνητικό, καθώς οι  πολιτικές δυνάμεις, το πολιτικό κίνημα του 
τόπου  ακόμα ψάχνει την υπαρξιακή του ιδιοσυστασία, βηματισμό 
και συντονισμό.  Μπορεί να αλλάξει αυτό το αρνητικό; Η εντελώς 
πρόσφατη τοπική  ιστορία  θα συνηγορούσε  ότι για το Μεσολόγγι 
δεν είναι αδύνατο. 
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Πληγές και τρύπες στο σώμα της πόλης

 Πολιτικό δυστύχημα και τραγωδία για την Ιερή Πόλη οι 
Αναγνωστόπουλος και Σώκος

  Πολλοί βλέπουν τα πράγματα της πόλης μας όπως είναι και 
αναρωτιούνται γιατί. Αρκετούς τους πλημμυρίζει όχι μόνο ο 
θυμός, αλλά και ένα αίσθημα ανήμπορης πολιτικής οργής εναντίον 
ενός  πολιτικού συστήματος που περιφρονεί την πόλη, που την 
ταπεινώνει, που δείχνει ότι δεν την υπολογίζει καθόλου, 
θεωρώντας τη αγκιστρωμένο ψάρι που δεν χρειάζεται πλέον ούτε 
καν δόλωμα. Ορισμένοι, εν τούτοις,  ονειρεύονται πράγματα που 
αργά ή γρήγορα  θα υπάρξουν  και αναρωτιούνται γιατί όχι. Σε 
κάθε περίπτωση όλους μάς πονούν οι αγιάτρευτες πληγές και οι 
τρύπες  που αντικρίζουμε στο σώμα της  και μας βασανίζουν οι 
εφιάλτες που παρενοχλούν το πραγματοποήσιμο  όνειρο.  

Κατ’ αρχήν το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης δεν είναι αυτό 
που της αξίζει. Και δεν πρόκειται μόνο  για την πανελλήνια 
δυσφήμιση που ήδη υφίσταται η πόλη με τις παράνομες, 
αυθαίρετες και άσχημες κατασκευές των καταπατητών της 
Τουρλίδας. Το εγκαταλελειμμένο τουριστικό περίπτερο, ο 
μισοτελειωμένος δρόμος της Τουρλίδας,, η ασχήμια του λιμανιού, 
η ανολοκλήρωτη μαρίνα, η περιοχή της Αγίας Τριάδας αντί να μας 
ευχαριστούν επιμένουν πεισματικά  να μας πληγώνουν. Και τις 
πληγές στο θαλάσσιο μέτωπο τις συμπληρώνει η καθυστερούμενη 
αποκατάσταση της πρώην χωματερής της λιμνοθάλασσας, ενώ θα 
’πρεπε να’ χει ήδη εξεγερθεί η πόλη ενάντια στους υπευθύνους 
που με την παθητική αντίσταση, τις κακοτεχνίες και την 
καθυστέρηση   ουσιαστικά  ακυρώνουν  τη δυνατότητα σύνδεσης 
του ΤΕΙ και  της πόλης με έναν αξιοπρεπή, ευχάριστο και ασφαλή 
δρόμο. Από κει και πέρα, το ιστορικό, πνευματικό, πολιτιστικό 
πρόσωπο της πόλης, επίσης γεμάτο πληγές και τραύματα. Κι ενώ 
το όνειρο έχει οριστικοποιήσει  πλέον το ραντεβού με την 
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πραγματικότητα στο Μεσολόγγι, μέσω της Διεθνούς Ακαδημίας 
Ελευθερίας, και οι θεσμοί, οι αξίες της δημοκρατίας, του 
πνεύματος και του πολιτισμού αναζητούν εναγωνίως τη στέγη 
τους στο δικό τους τόπο, τι βλέπουμε ακόμα σήμερα; Σε ποια 
κατάσταση βρίσκεται το παλιό νοσοκομείο για την Ακαδημία; 
Έχει παραχωρηθεί ο χώρος για το Αρχαιολογικό Μουσείο (το 
παλιό ΚΕΓΕ) από κει και πέρα; Το κτίριο της οδού Ναυπάκτου 
έχει παραχωρηθεί από το υπουργείο Γεωργίας ως μεταβατικό 
κτίριο για τις πρώτες Πανεπιστημιακές Σχολές. Το «Ξενοκράτειο» 
για το Εφετείο. Ποιες ενέργειες και τι πρόοδος έχει υπάρξει  επί 
των  θεμάτων  αυτών, εκτός από την κάπως αξιοπρεπή και 
υπερήφανη στάση της δημοτικής αρχής για το τελευταίο; Έχουν 
προχωρήσει σημαντικά οι εργασίες στο Αρχαίο Θέατρο της 
Πλευρώνας. Έχουν γίνει επανειλημμένα εκκλήσεις για την 
κατασκευή του σχετικού κόμβου, όπως και για την πρόσβαση στο 
χώρο των Ρωμαϊκών Θερμών. Καμία απάντηση, καμία εξέλιξη. Τα 
νεοκλασικά κτίρια δεν μας πονούν λιγότερο να τα βλέπουμε έτσι 
όπως είναι.  Και οι αρτηρίες, οι μισοτελειωμένοι περιφερειακοί, οι 
διάτρητοι δρόμοι, τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία,  οι 
εγκαταλελειμμένοι χώροι άθλησης,   οι αναξιοπρεπείς είσοδοι της 
πόλης; Και η  κατάσταση στον Αράκυνθο; Ωραία τα αντικρίζουμε 
και τα προσπερνάμε όλα αυτά καθημερινά. Η ειρωνεία είναι πως η 
πόλη περιμένει υπομονετικά να αποκαταστήσουμε το πρόσωπο 
που πραγματικά της αξίζει. Δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούμε 
ανάξιοι όλοι όσοι ζούμε σ’ αυτόν τον ιερό τόπο.  Βέβαια, δεν 
έχουμε όλοι  εδώ  την ίδια ευθύνη. Είναι ενθαρρυντικό και 
αισιόδοξο πάντως ότι οι ίδιοι οι πολίτες, φορείς, σύλλογοι και 
ομάδες παίρνουν την υπόθεση της πόλης στα χέρια τους. Η τοπική 
κοινωνία κάνει το χρέος της και με το παραπάνω, αλλά, δυστυχώς, 
και αυτή  η δημοτική αρχή αποδεικνύεται  ανίκανη να μετουσιώσει 
αυτή τη δράση  σε άμεση πολιτική πίεση  ανατροπής των 
κυβερνητικών μεθοδεύσεων και ακύρωσης της αρνητικής για την 
πόλη δυναμικής του κομματισμού και του Αγρινιοτισμού. 
Αντιθέτως η ίδια βουλιάζει όλο και περισσότερο και έτσι  ο 
κομματισμός και ο αγρινιοτισμός τείνουν να στραγγαλίζουν  
ανενόχλητοι  κάθε αυτονόητο δικαίωμα κι ακμή  του 
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Μεσολογγίου. Πώς ενοποιούνται οι προσπάθειες, τα αιτήματα, οι 
διεκδικήσεις; Πώς ιεραρχούνται οι προτεραιότητες ; Πώς 
καταστρώνονται τα σχέδια, προγραμματίζονται οι δράσεις, 
μεθοδεύονται οι αγώνες; Ιδού το πολιτικό δυστύχημα και η 
τραγωδία για την πόλη. Υποτίθεται πως οι δημοτικές αρχές, μαζί 
με τα προηγούμενα «ψιλά γράμματα»,   προσπαθούν να 
καλλιεργήσουν στους δημότες τους κάποια αισθήματα αισιοδοξίας 
και δημιουργικότητας. Υποτίθεται πως οι δήμαρχοι  επιδιώκουν να 
αφουγκράζονται τα προβλήματα και τις διαθέσεις των πολιτών, 
ώστε να αναζητούν λύσεις συμβατές με τις προσδοκίες και τα 
οράματα των δημοτών τους. Τούτη η δημοτική αρχή 
Αναγνωστόπουλου του «οράματος», όμως, καλλιεργεί την 
απογοήτευση, την απάθεια, τη ελάχιστη προσπάθεια και 
προσδοκία, την υποχωρητικότητα.  Αντί λοιπόν ο δήμαρχος 
Μεσολογγίου να  τηρεί στάση χωρίς κανένα φόβο και σύμπλεγμα, 
να συμπεριφέρεται με τη σταθερότητα και να ενεργεί με τη δέουσα 
αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση  που επιβάλλει η επίγνωση 
της ταυτότητας της πόλη για την αξιοποίηση των στρατηγικών 
πλεονεκτημάτων της,  τι βλέπουμε; Στη μεσολογγίτικη κοινωνία 
κυριαρχεί ήδη η άποψη πως το μείζον πρόβλημα της πόλης είναι ο 
ίδιος ο δήμαρχός της. Η συζήτηση περιλαμβάνει τα φαινόμενα της 
αυτοϋπονόμευσης, της  αλαζονείας, της ανικανότητας, και 
επικεντρώνεται στην ηγετική επάρκεια ή όχι του Γ. 
Αναγνωστόπουλου.  

Αλλά το μέγιστο  πολιτικό δυστύχημα και η απίστευτη 
τραγωδία είναι πως έχουν επιβραβευτεί και νομιμοποιηθεί δια της 
εκλογής τους θεσμικοί παράγοντες που απεργάζονται την με κάθε 
τρόπο υποβάθμιση της Πρωτεύουσας και Ιερής Πόλης, ορμώμενοι 
είτε από έλλειψη πολιτικού πολιτισμού, είτε από την εξυπηρέτηση 
συγκεκριμένων συμφερόντων. Πρόκειται για τους εκπροσώπους 
του αποκρουστικού  αντιμεσολογγιτισμού και του «ταλιμπανικού  
κομματαγρινιοτισμού», νομαρχιακούς και κοινοβουλευτικούς,  με 
τη χαρακτηριστική φαιδρότητα των ισχυρισμών τους, την 
κενότητα των επιχειρημάτων τους,  τη θρασύτητα, την   
κουτοπονηριά, και την επιθετικότητα της πολιτικής συμπεριφοράς 
τους, που δεν καλλιεργούν τίποτα άλλο μετά τον καπνό, εκτός απ’ 
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την αρπακτικότητα, τον κυνισμό και τον άκρατο αγρινιοτισμό.  
Όλοι αυτοί είτε ποτέ δεν πίστεψαν είτε έχουν εγκαταλείψει τους 
θεσμικούς και εθνικούς ρόλους τους και έχουν προτιμήσει  να  
εκφυλιστούν  σε κραγμένους «Αγρινιωτάρχες». Θα πρέπει, 
επιτέλους, να αρθεί αυτή η  ιστορική πολιτική ανωμαλία Να 
διαχειρίζονται, να έχουν να κάνουν με  την τύχη της Ιερής Πόλης 
άνθρωποι που την μισούν! Τα πρόσωπα είναι γνωστά. Στο 
Μεσολόγγι, εν προκειμένω, προσωρινά κατόρθωσαν να τσακίσουν 
το ηθικό, γι’ αυτό πρέπει η πόλη να γλιτώσει, να απαλλαγεί  το 
συντομότερο από αυτούς με πολιτική τιμωρία και καταδίκη.

 Εν τω μεταξύ, η δημοτική αρχή εμφανίζει εικόνα πολιτικής 
κατάρρευσης, χωρίς το λαϊκό αίσθημα υπέρ της, έχοντας ήδη χάσει  
την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη του κόσμου. Κυβέρνηση, 
ΠΑΣΟΚ κ.λ.π.  αποκλείεται όμως να πάρουν στα σοβαρά υπόψη 
τους μια αδύναμη δημοτική αρχή που μιλά για δικαιώματα, για 
πολιορκία της πόλης και βλέπει ως πολιορκητές το ΚΑΣ και την 
ΚΕΔ, ενώ ο δήμαρχος  δίνει συνεντεύξεις υπερασπιζόμενος 
μονόπλευρα τα συμφέροντα αντιπάλων του (π.χ. πανεπιστημιακές 
σχολές), τρέχει σε συμπόσια και σε συνέδρια μαζί με «φίλους» και 
«συντρόφους» του  που σκάβουν το λάκκο της πόλης και του 
ίδιου. Είναι πλέον εξόφθαλμο ότι ο  ίδιος ο Αναγνωστόπουλος 
είναι ο αδύναμος κρίκος του μετώπου αντίστασης της πόλης στις 
κυβερνητικές μεθοδεύσεις, στον κομματισμό και στον 
αγρινιοτισμό. Ο ίδιος και με πολλούς τρόπους έχει καταφέρει 
βαρύτατο πλήγμα στο κύρος του. Αλλά αυτό  δεν αναιρεί  το 
γεγονός ότι είναι ακόμα  δήμαρχος της ιστορικής και ιερής πόλης 
του Μεσολογγίου. Το κύριο ζήτημα είναι τώρα, τουλάχιστον,  να 
δεσμευτεί  και να διακηρύξει δημόσια, ώστε να το αφομοιώσουν οι 
πάντες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση  να δεχτεί και να παραδώσει 
ένα Μεσολόγγι ακρωτηριασμένο  και ταπεινωμένο. Είναι και αυτή 
μια μέγιστη  υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει έστω και τώρα.  
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Ο εφιάλτης του Αστακού και όχι μόνο

 Aστακός –Μεσολόγγι κοινό μέτωπο για το περιβάλλον και 
την ειρήνη, ενάντια στο λιθάνθρακα και στη χρήση του 
λιμανιού Πλατυγιαλίου για εμπόριο όπλων 

Κατ’ αρχήν συνιστά ελάχιστη πράξη αλληλεγγύης από την 
πρωτεύουσα του νομού, Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, προς την πόλη 
του Αστακού και την ευρύτερη περιοχή του Ξηρομέρου κάθε 
εκδήλωση συμπαράστασης,  με κάθε δυνατό τρόπο, ενάντια στην 
εγκατάσταση εκεί μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
λιθάνθρακα. Ο συμβολισμός της όποιας κίνησης προερχόμενης 
από το Μεσολόγγι προς την κατεύθυνση αυτή είναι και υψηλός 
και πολυσήμαντος, ιδιαίτερα υπό τις τρέχουσες συνθήκες 
σφυρηλάτησης του κοινού μετώπου ενάντια στις πολύπλευρες, 
καταστροφικές επιθέσεις που δέχεται τόσο το περιβάλλον όσο και 
οι θεσμοί, η κοινωνία και η ίδια η δημοκρατία από τις ίδιες 
δυνάμεις του σκότους και του κοντόφθαλμου συμφέροντος. Πόσω 
μάλλον που είναι πολύ πρόσφατη και  νωπή  μία ακόμη εκδήλωση 
αλληλεγγύης  του κοινού μετώπου,  με την υποστήριξη των 
δικαιωμάτων του Μεσολογγίου στο θέμα της επανίδρυσης του 
Εφετείου, επιπρόσθετα στην υποστήριξη και στο θέμα της έδρας 
τού υπό ίδρυση Πανεπιστημίου. Έτσι η ανταποδοτικότητα συνιστά 
μέτρο, αν και όχι το κύριο, κοινών αρχών και αξιών του κοινού  
μετώπου από τον Αστακό μέχρι τη Ναύπακτο.  

Αλλά η συστράτευση κάθε δύναμης, κάθε φωνής για την 
εγκατάλειψη του σχεδίου για λιθανθρακική μονάδα στον Αστακό 
και κάθε σχεδίου για νέες ανθρακικές μονάδες αφορά κυρίως τον 
αγώνα για επιβίωση των ανθρώπων στον τόπο τους, για την υγεία 
και τη σωτηρία του τοπικού, αλλά και ευρύτερου περιβάλλοντος, 
όταν είναι γνωστές οι επιπτώσεις της λειτουργίας τέτοιων 
εργοστασίων και η συμβολή τους στο καταστροφικό φαινόμενο 
του θερμοκηπίου. Βεβαίως, δεν μπορούμε να μην αγγίζουμε και να 
προσπερνάμε αδιάφορα την καρδιά του θεμελιακού προς ταύτα 
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προβλήματος, αυτού των αναγκών της χώρας για ηλεκτρική 
ενέργεια. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, στα σχέδια του 
υπουργείου Ανάπτυξης εντάσσεται και η παραγωγή του 21% της 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα από λιθάνθρακα, με τη 
συντριπτική πλειοψηφία των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων να 
τοποθετείται στην Στερεά Ελλάδα, μετατρέποντάς την σε 
ενεργειακό κέντρο μεγάλης ισχύος, περίπου 6100 MW. Αν, όμως, 
τα σχέδια αυτά υλοποιηθούν, η Ελλάδα παραβιάζει τις δεσμεύσεις 
της, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο, για τη μείωση των 
αερίων ρύπων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κι 
όσο κι αν παραμένει το μεγάλο ζήτημα, του εθνικού σχεδίου για 
την ενέργεια, για τις ανανεώσιμες πηγές  ενέργειας κ.λ.π., σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να τίθεται εδώ, όπως με την εκμετάλλευση  
του Ευήνου, την επαπειλούμενη εκτροπή  του Αχελώου, Θεός 
ξέρει ποια επιφυλασσόμενη λειτουργία του λιμανιού στο
Πλατυγιάλι και άλλα δεινά και πληγές που έχουν σωρεύσει στο 
σώμα της περιοχής, ως  ένα ακόμα άδικο χτύπημα. Τι είναι εδώ 
δηλαδή… «τόπος ανοχής»  για την ικανοποίηση των όποιων 
αναγκών; Και εν πάση περιπτώσει, αν οι πολιτικοί εκπρόσωποι 
του τόπου και οι κομματικές μαριονέτες τους στην περιοχή, 
νομαρχιακές και κοινοβουλευτικές,  έχουν αποδειχθεί διαχρονικά 
με ελαστικές συνειδήσεις, οι πολίτες τούς προσπερνούν και τους 
αφήνουν πίσω και σε αυτό, όπως και σε άλλα ζητήματα. Δεν 
διαπραγματεύονται για τη ζωή τους, για την καταστροφή του 
τόπου τους, του μέλλοντος των παιδιών τους και του 
περιβάλλοντος έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος. Ας αφήσουν 
τα κόλπα και τα παιχνίδια με τα υποσχόμενα «αντισταθμιστικά» 
έργα. Τους πήρε τώρα ο πόνος για τον Αστακό…

Λοιπόν, με ποια λογική ένας όμορφος και παρθένος τόπος 
έχει επιλεγεί ως υποψήφιο θύμα προαναγγελλόμενου εγκλήματος;  
Η εύλογη απορία  μετατρέπεται σε θυμό, οργή και εξέγερση  για 
την ανύπαρκτη επιχειρηματολογία και την προκλητική βολή 
εναντίον του περιβάλλοντος από τους τυφλούς εραστές της πάση 
θυσία «ανάπτυξης», της αλόγιστης εκμετάλλευσης και 
καταστροφής του περιβάλλοντος και των ανθρώπων, υπέρ 
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ιδιοποιούμενων κερδών και με το αζημίωτο, βεβαίως, των 
προσφερόντων «καλές υπηρεσίες» από αρμόδιες θέσεις.  
Δυστυχώς, για ορισμένους το πρωτεύον δεν  είναι η «ζωή» όλων 
των οργανισμών και του ανθρώπου ως κυρίαρχη, υπέρτατη αξία,  
χωρίς δυνατότητα ελαστικής ερμηνείας του όρου, μακριά από κάθε 
λογική του «σκοπού που αγιάζει τα μέσα». Είναι δυνατόν να μη 
γνωρίζουν οι σχεδιαστές λιθανθρακικών μονάδων και οι 
υποστηρικτές τους τις τοπικές, άμεσες και έμμεσες αρνητικές  
επιπτώσεις της λειτουργίας τους  και της διασποράς των  τοξικών 
αερίων και ρύπων τους; Και στην εν λόγω περίπτωση του 
Αστακού, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι τελικά «η 
προστασία του περιβάλλοντος» και η «οικολογική ευαισθησία» 
για ορισμένους είναι έννοιες και αξίες που υπακούουν στην 
εξωτερική σκοπιμότητα, μέσα από μία ελαστική ερμηνεία κατά το 
δοκούν. Για μια ακόμη φορά η Αιτωλοακαρνανία φέρεται 
υποψήφια να χρησιμοποιηθεί ως τόπος ευκολίας και μειωμένων 
αντιστάσεων, ως χωματερή… 

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας, οικολόγος ή να 
συμμετέχει σε οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις για να 
κατανοήσει ότι η  μονάδα λιθάνθρακα στον Αστακό θα αποτελέσει  
το απόλυτο κακό και οι συνέπειές της δεν θα περιοριστούν  από 
τοπικά όρια, αλλά μας αφορούν όλους. Αν προχωρήσουν τα 
σχέδιά τους αυτός ο τόπος σε λίγα χρόνια μπορεί να είναι νεκρός, 
πληγωμένος ανεπανόρθωτα. Ας μη μένουμε απαθείς παρατηρητές. 
Υπάρχουν τρόποι, υπάρχει εμπειρία διεθνώς. Αλλού οι πολίτες 
αυτενεργούν. Παίρνουν την υπόθεση της προστασίας του 
περιβάλλοντος στα χέρια τους. Αυτοοργανώνονται. Αναπτύσσουν 
εθελοντικό έργο. Κινούνται, θυσιάζουν χρόνο και υποχρεώσεις για 
να διαφυλάξουν τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους. 
Κινήσεις πολιτών, πάντως, δηλώνουν αποφασισμένες να 
οργανωθούν και να κλιμακώσουν τη δράση τους, ενάντια στα 
σχέδια της κατασκευής λιθανθρακικών μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, 
διαβλέποντας τον κίνδυνο της μετατροπής της Στερεάς Ελλάδας σε 
μια νέα Πτολεμαϊδα.. Βλέπουν, βέβαια, οι «επενδυτές» ότι στον 
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Αστακό δεν έχουν τέτοια έντονα «προβλήματα». Ένας ακόμη 
λόγος που τους κάνει να «προτιμούν» την περιοχή μας. Ας τους 
διαψεύσουμε.   Αλλά για να ακυρωθούν τα σχέδιά τους δεν φθάνει 
η συμπάθεια, ούτε η φραστική υποστήριξη στον Αστακό. 
Απαιτείται η μαχητική και έμπρακτη αλληλεγγύη και κοινή πάλη 
όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και ειδικά των   
γνήσιων λαϊκών δυνάμεων των τοπικών  κοινωνιών μας. Ας μην 
περιμένουμε τίποτα καλό  από τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας 
και τις τοπικές μαριονέτες τους, που ενώ προωθούν 
περιβαλλοντοκτόνες πολιτικές, την ίδια στιγμή υποκρίνονται ότι 
… ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και την τουριστική ανάπτυξη 
της περιοχής του Αστακού, που όπως οι ίδιοι λένε, κοροϊδεύοντας 
κιόλας, διαθέτει τα πλεονεκτήματα για την εξέλιξή της σε 
σημαντικό τουριστικό προορισμό!
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Πόλη με ταυτότητα και προοπτικές

 Το Μεσολόγγι μπορεί να προσφέρει έμπνευση, όραμα, 
περιεχόμενο και νόημα σε όλους

Φαίνεται πως έχει υπάρξει ένα κάποιο σχέδιο για την 
αναμόρφωση της Ιερής μας Πόλης, κατά τα τελευταία δέκα 
χρόνια, όπως μπορεί να δει κανείς απ’ την εφαρμογή του με τα 
ημιτελή ακόμη μεν, υπαρκτά δε  και συνεχιζόμενης εξέλιξης  έργα 
στην επικράτειά της. Τέτοια είναι παραδείγματος χάρη οι δύο 
περιφερειακές οδοί, ο δρόμος της Τουρλίδας, το δίκτυο ύδρευσης, 
η α΄ φάση της μαρίνας, οι πεζοδρομήσεις στο ιστορικό κέντρο,  η 
συνοικία στα ανατολικά αλίπεδα, η Πλευρώνα, το αεροδρόμιο, η 
δειλή αλλά εξελισσόμενη εφαρμογή του σχεδίου πόλεως κ.α. 
Όμως, ο μεγάλος αναμορφωτής της πόλης  τα χρόνια αυτά δεν 
είναι ούτε πολιτικός ούτε αρχιτέκτονας. Κατασκευαστής είναι, ο Γ. 
Τσέλιος, που με τις «μνημειακές» πολυκατοικίες του κατέκτησε 
την ιερή, παραθαλάσσια  πόλη. Μια πόλη που συνεχώς αλλάζει. 
Πολλά νεοκλασικά γκρεμίστηκαν, και το πατρικό δόθηκε 
αντιπαροχή. Χάνεται κι εδώ σιγά-σιγά  η μνήμη της γειτονιάς . 
Αλλά, ευτυχώς, η ιστορική μνήμη- τι μεγαλείο! - πανταχού 
παρούσα, μαζί με κάποια διασωζόμενα  στοιχεία του λαϊκού 
πολιτισμού.

Ζούμε σήμερα εδώ την  καθυστερημένη  ταύτιση της 
αναβάθμισης του δομημένου αστικού μας περιβάλλοντος με το 
πράσινο. Βεβαίως και πρέπει να φυτεύουμε δένδρα, αλλά η 
ρητορική του πράσινου αποτελεί πλέον την εύκολη λύση σε μια 
πόλη που έχει πολύ πιο βασικά προβλήματα και πάντως 
κακοδιαχειρίζεται το ήδη υπάρχον πράσινο. Η δημοτική αρχή 
κλείνει  τα μάτια της  στις πραγματικές ανάγκες και ταυτόχρονα με 
ένα εύληπτο τέχνασμα (το πράσινο) ησυχάζει  και ως προς το 
καθήκον της.  

Παραμένει μεγάλο ζητούμενο του χθες και του σήμερα,  
εντούτοις, η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και η 
ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης χωρίς στρεβλώσεις , 
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ώστε αυτές οι αλλαγές να προσελκύσουν γρήγορα τουρίστες και 
να γίνουν η μεγάλη ατραξιόν της πόλης, από τη μια.  

Ωστόσο,  κι αυτή ακόμα η ποθούμενη και αργοπορούσα 
ανάπτυξη , με έναν πολύ συνηθισμένο πια (και για πολλούς 
ξεπερασμένο) τρόπο, δεν είναι πανάκεια για την πόλη μας,  το 
μεγάλο στοίχημα ή το κρυφό αναπτυξιακό της μυστικό, πέρα από 
την ορθή αξιοποίηση της πλούσιας λιμνοθάλασσάς  της.  
Απαραίτητα, οπωσδήποτε, τα προηγούμενα, φαίνεται όμως 
παράξενο ότι το Μεσολόγγι δεν έχει εντυπωσιαστεί μέχρι τώρα 
από αυτού του είδους τις αναπτυξιακές σειρήνες, το αντίθετο.  
Υπάρχει βαθύτερη εξήγηση γι’ αυτό.  Το Μεσολόγγι, κατά τους 
νεόκοπους, όψιμους, νομαρχιακούς τουριστικούς «διαφημιστές» 
του , έχει να επιδείξει το αυγοτάραχο και τοποθετείται, κατ’ 
αυτούς,  στην ίδια σειρά  τουριστικού ενδιαφέροντος μαζί με 
…την πλατεία του Αγρινίου! και λοιπά αξιοθέατα. Έτσι απλά, 
χωρίς ούτε μια λέξη, μια αναφορά παραπάνω! Τι να πει 
κανείς…Εμπάθεια; Έλλειψη ιστορικής μνήμης; Αμάθεια; Κατά 
πάσα πιθανότητα, ισχύουν και τα τρία και άλλα πολλά.  Αλλά το 
θέμα μας δεν είναι αυτό.

Το Μεσολόγγι, λοιπόν, η Ιερή Πόλη Ελευθερίας του 
Νεοελληνισμού,  για όσους «δεν το ξέρουν» ή «το ξεχνούν», εκτός 
από το αυγοτάραχο - και …ας μην παθαίνουν τάραχο! - αποτελεί 
τόπο προσκυνήματος, έδρα της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας , 
έργο της οποίας θα αποτελέσει σύντομα το Διεθνές Μουσείο 
Ελευθερίας των Λαών, το Μοναδικό Διεθνές Μουσείο Ελευθερίας 
των Λαών στον κόσμο.

Αυτή είναι η μεγάλη στιγμή που περίμενε χρόνια,  
υπομονετικά το Μεσολόγγι. Είναι έτοιμο, πλέον, να περάσει στους 
διεθνείς χάρτες και παράλληλα με την αύξηση του τουρισμού να 
δει την ευρύτερη περιοχή του να ακολουθεί τη νέα εποχή που 
ορίζει η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας και το Διεθνές Μουσείο 
Ελευθερίας των Λαών. 

Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου που θέλουν να παίξουν ρόλο 
στη σημερινή εποχή , που διεκδικούν μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, 
να γίνουν πόλος έλξης τουριστών κ.λ.π., επιζητούν ευκαιρίες που 
σπάνια τους παρουσιάζονται. Δημιουργούν μόνες τους  ευκαιρίες: 
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στο Παρίσι, στη Βαρκελώνη, στο Μπιλμπάο, στη Βοστώνη, στην 
Αθήνα και αλλού, ώστε να μπουν στον 21ο αιώνα με ένα νέο 
στοιχείο ταυτότητας.  Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται 
για τον ώριμο καρπό της ζωντανής σχέσης της Ιερής Πόλης με την 
Ιστορία. 

Υπάρχουν όμως  αυτή τη στιγμή δύο εμπόδια που πρέπει 
οπωσδήποτε να ξεπεραστούν. Το ένα είναι οι κοινοτοπίες 
πολιτικών και παραγόντων , όπου σε άρνηση κάθε προσπάθειας 
για δημιουργικές και ευφάνταστες λύσεις , εξαντλούνται στο να  
εξυπηρετούν το δόγμα της τρέχουσας αστικής ανάπτυξης. Το 
άλλο, από το οποίο προκύπτει το μείζον πρόβλημα της πόλης, 
είναι η έλλειψη Μεσολογγίτικης συνείδησης.

Θα μπορούσε η Ιερή Πόλη να είναι, αλλά δεν είναι ακόμη 
μητρόπολη. Της αξίζει, όμως, σήμερα στην εξέλιξή της, στην 
αλλαγή της  να αγαπηθεί. Δίχως άλλο. Μπορεί να προσφέρει 
έμπνευση, όραμα, περιεχόμενο  και νόημα σε όλους. 

Η μεγάλη δημόσια συζήτηση για τη σημερινή μας Ιερή Πόλη 
και για τα αυριανά της ίχνη είναι αυτός ο χώρος του παλιού 
νοσοκομείου, ο χώρος της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας και 
του Διεθνούς Μουσείου Ελευθερίας των Λαών. Το βασικό 
εμπόδιο για μια δημιουργική αρχιτεκτονική παρέμβαση είναι ότι ο 
χώρος αντιμετωπίζεται από ορισμένους , ως σχεδόν αυθύπαρκτο 
κληροδότημα , χωρίς να εντάσσεται αναπόσπαστα μέσα στο 
ευρύτερο ιστορικό-πολιτισμικό περιβάλλον όπου ανήκει . Ίσως ο 
μόνος που αντιλαμβάνεται ορθά την ανάπλαση του χώρου και 
συλλαμβάνει  την προοπτική  αξιοποίησης του παλιού 
νοσοκομείου ως χώρου της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας και 
του Διεθνούς Μουσείου Ελευθερίας των Λαών είναι ο κ. 
Γεράσιμος Καζάνας. Ας σοβαρευτεί, επιτέλους, ο δήμαρχος της 
πόλης και ας πάψει να μας πληγώνει με τα καμώματά του.  Η 
πρότασή του, ότι χωράνε όλοι στο κτίριο αυτό, καί η Διεθνής 
Ακαδημία Ελευθερίας καί η κουτσή Μαρία , αντικειμενικά , έστω 
και άθελά του, εξευτελίζει το θεμελιώδες και υπέρτατο 
οικοδόμημα του ιερού μας  τόπου, τη Διεθνή Ακαδημία 
Ελευθερίας και το Διεθνές Μουσείο Ελευθερίας των λαών. Ελεος!
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Τρελοβάπορο μας ταξιδεύει

Όσο και να θέλουμε να είμαστε «ανέμελοι», χαρούμενοι και 
αισιόδοξοι, μέρες που είναι, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα 
ερωτήματα και τη σχετική αγωνία για το πού πηγαίνει το 
Μεσολογγίτικο καράβι μας, πού ταξιδεύει με τέτοιο καιρό, απ’
αφορμή του τέλους κι αυτού του  χρόνου. Ταυτόχρονα , το 
ερώτημα αφορά όλη τη χώρα, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο, στις 
σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης. Ας περιοριστούμε 
όμως στην παρατήρηση της πιο κοντινής μας πραγματικότητας και 
δεν θα ήταν ίσως ανώφελο να επιχειρήσουμε μια αναζήτηση των  
αλληλοσυσχετίσεων , των  αμοιβαίων  καθορισμών ανάμεσα στο 
τοπικό και στο εθνικό. Χρησιμοποιώντας ένα σχήμα υπερβολής , 
θα μπορούσαμε να πούμε πως ισχύει η άμεση αναγωγή αυτού που 
συμβαίνει στην Ελλάδα με αυτό που συμβαίνει στο Μεσολόγγι , 
στην ψυχή του έθνους, και αντίστροφα. 

Βρίσκεται λοιπόν η χώρα μπροστά σε φαινόμενα απειλητικά, 
έχει να αντιμετωπίσει κινδύνους από φίλους, συμμάχους και 
γείτονες. Διεκδικήσεις της Τουρκίας και επιδίωξη κατοχύρωσης 
βλέψεων  σε βάρος της Ελλάδας. Συνεχιζόμενη παράνομη 
τουρκική κατοχή της μισής Κύπρου. Είναι πολυπληθείς, λέει, τι να 
κάνουμε;  Να και οι Σκοπιανοί. Άνθρωποι χωρίς εθνική 
ταυτότητα, ενεργούμενοι υψηλών προστατών, φαίνεται πως  έχουν 
ακούσει για την παγιωμένη  τα τελευταία χρόνια υποτακτική, 
υποχωρητική και ενδοτική στάση των Ελληνικών κυβερνήσεων 
και το παίζουν κι αυτοί σκληροί και αδιάλλακτοι  πλαστογράφοι 
της Ιστορίας. Να πάρουν, λοιπόν, κι αυτοί από μας ό,τι δεν έχουν, 
ό,τι τους λείπει για να «φτιαχτούν». Τι σκέπτεστε; Πού πάει  το 
μυαλό σας; Ψυχραιμία! Οι Ευρωπαίοι κ.λ.π. φίλοι και σύμμαχοι 
της Ελλάδας αδιάφοροι απέναντι στα δίκαια και στα εθνικά 
συμφέροντα της χώρας , αντί να πιέσουν αυτούς που πρέπει, 
πιέζουν τη χώρα μας και για άλλες υποχωρήσεις. Στο σημείο αυτό 
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εξεγείρεται η εθνική συνείδηση,  η ψυχή του έθνους. Τι έχουμε 
εδώ πέρα; Τι γίνεται μ’ αυτούς που μας κυβερνούν; 

Πολλές φορές θέλουμε να πιστεύουμε πως δεν είναι δυνατόν, 
θα έχουν γνώση οι φύλακες, οι ηγέτες του έθνους, και με 
αποτελεσματικό τρόπο θα υπερασπίζονται τα δίκαια της χώρας, τα 
ζωτικά συμφέροντα, τα ιερά και όσιά της,  σ’ αυτόν, έστω,  τον 
περίπλοκο κόσμο, σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή. Αλλά υπάρχουν  
πολλά ακόμη  που μας πονούν, που μας πληγώνουν, ενδογενούς 
αιτιολογίας, δηλαδή ευθύνης των κυβερνήσεων, εξ ίσου επώδυνα , 
επικίνδυνα και δυνάμει καταστροφικά , τόσο για το σώμα, όσο και 
για την ψυχή της Ελλάδας. 
Οι καλοκαιρινές καταστροφικές πυρκαγιές. Η περιβαλλοντική και 
συνολική κατάσταση της χώρας. Πρόκειται για τα «βαριά» 
χαρακτηριστικά της ελληνικής «περίπτωσης» και εξ αντιστοιχίας 
της μεσολογγίτικης. Χωματερές (βλ. λιμνοθάλασσα), εμπρηστές, 
μόλυνση ποταμών και λιμνών κ.λ.π. Καταστροφικά αποτελέσματα, 
εξ αιτίας της ανικανότητας του κρατικού μηχανισμού κ.λ.π. Η 
πολιτική της κυρίαρχης τάξης εξανάγκασε τον κόσμο σε 
εσωτερική μετανάστευση, κι έτσι το λεκανοπέδιο της Αττικής δεν 
χωράει πλέον άλλο πληθυσμό. Γνωστή σειρά ιστορικών αιτίων 
έχουν συντελέσει στην αποψίλωση της υπαίθρου και στην απαρχή 
της δημιουργίας των σύγχρονων άθλιων ελληνικών πόλεων, και 
προπαντός της Αθήνας. Σήμερα , ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει 
στην πρωτεύουσα! Οι συνέπειες είναι γνωστές…Η ανάπτυξη της 
Ελλάδας, έτσι όπως έγινε, απ’ τη δεκαετία του  ’50 και μετά, 
αναφέρεται και ως ελληνικό «Θαύμα». Και ποιος ήταν ο 
χαρακτήρας της περίφημης ανάπτυξης; Αναρχία, έλλειψη 
στρατηγικής, επιδίωξη του άμεσου κέρδους. Οικονομία της 
αρπακτής. Χάριν της «προόδου» συνεχίστηκε μια διαδικασία 
καταστροφής της ελληνικής υπαίθρου και των ελληνικών πόλεων. 
Και η νέα γενιά της ανεργίας, της αβεβαιότητας, μια γενιά της 
περιπλάνησης, χωρίς προοπτικές και μέλλον, συνεχίζει ακόμη κι 
από την περιοχή μας να μεταναστεύει για την Αθήνα με 500, 600 
και 700 ευρώ. Τι θα γίνει λοιπόν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, 
την αλιεία; Θα υπάρξει μια προσπάθεια ανασυγκρότησης της 
υπαίθρου με βιώσιμες (οικονομικά) καλλιέργειες και με σεβασμό 
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των φυσικών αποθεμάτων; Τι θα γίνει με τις μονοκαλλιέργειες; Ως 
πότε θα αντέξουν με το κόψιμο των επιδοτήσεων και με την 
εξάντληση των εδαφών; Και πώς θα κρατηθούν οι τελευταίοι 
κάτοικοι των χωριών και πώς θα ξαναζωντανέψουν τα χωριά, πηγή 
οικονομικού πλούτου και πολιτισμού;  Κυβέρνηση και 
αντιπολίτευση περί άλλα τυρβάζουν. Ειδικά η κυβέρνηση της ΝΔ 
συνεχίζει την πολιτική των «μεγάλων έργων» (δρόμοι, 
αεροδρόμια, λιμάνια κ.λ.π ), στα οποία περιλαμβάνεται και το 
μεγάλο έγκλημα της εκτροπής του Αχελώου. Τυφλή και αδιάφορη 
μπροστά στη συρρίκνωση του παραγωγικού τομέα, τη διαδικασία 
εκπτώχευσης και ερήμωσης της υπαίθρου και τις τραγικές 
συνθήκες διαβίωσης στις ελληνικές πόλεις. Τυφλοί κατεβαίνουμε 
τον Αχέροντα. 

Μαζί με όλα αυτά η διάλυση της κοινωνικής συνοχής, η 
ακρίβεια,  οι ιδιωτικοποιήσεις στην παιδεία, στην υγεία κ.λ.π., 
προδιαγράφουν ένα λαμπρό μέλλον για όλους μας. Αξίζει να 
σταθούμε ιδιαίτερα στο θέμα της ιδιωτικοποίησης της ολυμπιακής 
(εθνικού συμβόλου).Υπάρχουν και κυβερνητικά στελέχη ακόμη 
που δεν θα συναινούσαν επ’ ουδενί να συνδέσουν το όνομά τους 
με μια τόσο ιστορικά ατιμωτική πράξη, όπως είναι το κλείσιμο του 
εθνικού αερομεταφορέα. Άλλοι, και σ’ αυτό και σε άλλα εθνικής 
σημασίας θέματα δεν έχουν κανενός είδους τέτοιους ενδοιασμούς. 
Η εξόντωση της ολυμπιακής (και όχι μόνο…) για λόγους 
ιδιοτελών σκοπιμοτήτων , έχει τόσο την τραγική όσο και την 
ευτυχή για κάποιους όψη. Δεν είναι χώρος εδώ για πιο λεπτομερείς 
αναλύσεις , πρόκειται όμως για την προώθηση μιας πραγματικά 
πολιτικά κατάπτυστης γραμμής. Κυριαρχία  ξένων συμφερόντων 
στους ελληνικούς αιθέρες  θέτει αυτόματα υπό αμφισβήτηση το 
καθεστώς εθνικής κυριαρχίας… 

Σιγά, όμως, μην ενδιαφέρονται για τέτοια ζητήματα αυτοί 
που ξεπουλάνε τον εθνικό αερομεταφορέα! «Παρωχημένη» 
θεωρούν την εθνική ανεξαρτησία, όπως και τα ιερά και τα όσια 
του έθνους όσοι ενεργούν ως μεσάζοντες παντός είδους ξένων 
συμφερόντων. «Σύγχρονο» είναι μόνο να αρπάζουν οι ισχυρότεροι 
όσα περισσότερα μπορούν! Τίποτα πια δεν είναι δικαίωμα, ιερό 
και όσιο,  άξιο σεβασμού! Έτσι νομίζουν. Έχουμε μπλέξει άσχημα 
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με τούτους και μ’ εκείνους.  Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Μήπως , 
όμως, πρέπει κι εμείς να κάνουμε κάτι; 
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Το  Αιτωλοακαρνανικό ζήτημα

Είναι ανώφελο να προσποιούνται όλοι ότι αυτά που 
συμβαίνουν στην Αιτωλοακαρνανία είναι τοπικής κλίμακας 
γεγονότα, που περιορίζονται  στα στενά τοπικά όρια και 
αντιμετωπίζονται ένθεν κακείθεν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. 
Και αν άλλοι έχουν λόγους να το πιστεύουν αυτό, το Μεσολόγγι 
δεν έχει απολύτως κανέναν. Το αντίθετο μάλιστα. Γι’ αυτό θα 
πρέπει να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία  δημόσιου λόγου που του 
δίνεται, σε όλα τα επίπεδα,  προκειμένου να προβάλει το πολιτικό  
ζήτημα  της Αιτωλοακαρνανίας ενώπιον του πανελληνίου,  που 
σίγουρα το αγνοεί.  Σημαντικά  θέματα  που απασχολούν  την 
Ελλάδα στο εσωτερικό της  δεν μπορούν να λυθούν αν δεν 
προσεγγίζονται  με βάση τον  σεβασμό του εθνικού δικαίου και τις 
αρχές του ελληνικού  κράτους. Διαφωνεί κανείς ως προς αυτό; 
Αυτό λοιπόν ισχύει ιδιαίτερα στην περιοχή μας όσον αφορά το 
θέμα του Μεσολογγίου - πρωτεύουσας  και τη συνέχιση της 
αγρινιώτικης επιθετικότητας και αρπακτικότητας σε βάρος του και 
σε βάρος ολόκληρου του νομού – νομός που δεν εξαιρείται από 
όσα ισχύουν για τους άλλους νομούς της χώρας αναφορικά με τη 
διάρθρωση του τοπικού κράτους. Αυτό πρέπει να τονίζεται  σε 
κάθε ευκαιρία που δίνεται για δημόσιες δηλώσεις ιδιαίτερα της 
ηγεσίας της πόλης. 

Θυελλώδεις είναι οι συζητήσεις , τόσο πολιτικές όσο και 
θεωρητικές - θεσμικές  που έχει προκαλέσει η σφοδρότατη  
θεσμική κρίση στην περιοχή μας. Η αντίληψη που θέλει αχαλίνωτη  
τη  «δύναμη της τοπικής μεγάλης αγοράς και δεξαμενής ψήφων» 
και μηδενική παρέμβαση του κράτους στη ρύθμιση των δικών του 
θεμάτων -  θεσμών, μια αντίληψη που κυριαρχεί  στην περιοχή 
εδώ και τουλάχιστον ένα τέταρτο του αιώνα, βρίσκεται πλέον σε 
δεινή θέση. 

Δικαίως αυτή η αντίληψη θεωρείται και είναι υπεύθυνη γι’ 
αυτή την αφύσικη αναπτυξιακή φούσκα της γειτονιάς μας που 
δημιούργησε και τώρα  παραπαίει, με κρίση πολιτικής ταυτότητας 
και προσαρμογής στην πραγματικότητα,  θέλοντας να καταπιεί το 
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Μεσολόγγι  , ενώ αυτογελοιοποιείται ιδεολογικά , πολιτικά και 
ηθικά καθώς ζητάει κι άλλα, ως δήθεν αδικημένη,  για τη σωτηρία 
της από το … «άδικο» κράτος   το οποίο μέχρι τώρα  απομυζούσε 
απαιτητικά. 

 Ποιοι επιφανείς πολιτικοί και ιδεολόγοι υποστηρίζουν τη 
στρατηγική και την ηθική της διπλανής «αγρινιώτικης  αγοράς»; 
Οι καιροσκόποι. Αλλά ακόμη κι αυτοί αντιλαμβάνονται ότι η ιδέα 
πως η διπλανή μεγαλύτερη αγορά έχει πάντα δίκιο είναι τρελή 
ιδέα! Γνωρίζουν κατά βάθος ότι εδώ χρειάζεται η παρέμβαση του 
κράτους για να καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας «της αγοράς» 
αναδεικνυόμενο μάλιστα σε καθοριστικό παράγοντα της τοπικής  
ανάπτυξης …

Στην τοπική συζήτηση – αντιπαράθεση έδωσε παρόν και ο 
ουσιαστικά  ανύπαρκτος  βουλευτής Δ.Σταμάτης.  Αυτό το 
«κόσμημα»  της πολιτικής, θέλοντας να δηλώσει την παρουσία του 
,  παίρνοντας θέση στην τοπική διαμάχη μίλησε για 
«επιχειρήματα», αναφέροντας κάποιες μπούρδες και γενικολογίες, 
μη έχοντας καμία πειθώ.

Δεν μίλησε μέχρι τώρα ούτε αυτός ούτε κανένας άλλος του 
ίδιου φυράματος με επιχειρήματα και με σοβαρά κριτήρια,  γιατί 
φέρονται έτσι στο Μεσολόγγι, γιατί το έχουν αποκηρύξει ως 
πρωτεύουσα; Τους φαίνεται λίγο, μικρό, τρομάρα τους, τι; Το 
θεσμικό, ιστορικό, ηθικό, πνευματικό, ηθικό κριτήριο δεν το 
λογαριάζουν. Ψιλά γράμματα γι’ αυτούς. Ας δούμε, έστω, αυτά 
που λογαριάζουν: το πληθυσμιακό και το αναπτυξιακό. Ως προς το 
πρώτο, ορισμένοι αγράμματοι νομίζουν ότι το αναγραφόμενο στην 
είσοδο της πόλης, «κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης 
Μεσολογγίου» είναι απλά και μόνο σχήμα λόγου. Κι όμως, 
αποκτάει ουσιαστική σημασία και αξία σήμερα, καθώς αφορά 
τουλάχιστον όλους τους ελεύθερους ΄Ελληνες η κατάσταση 
πραγμάτων που υπάρχει και τείνει να διαμορφωθεί στο 
Μεσολόγγι, τουλάχιστον στα μεγάλα και σημαντικά που το 
αφορούν. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι η γνώμη των Ελλήνων 
για την υποβάθμιση και απαξίωση του Μεσολογγίου -
πρωτεύουσας με την αφαίρεση από αυτό της έδρας των 
σημαντικών δημόσιων υπηρεσιών;  Για το πού πρέπει να ιδρυθεί 



                                                                      ΤΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ298
το Εφετείο; Για πανεπιστήμιο στην πόρτα του χωρίς να έχει αυτό 
τον πρώτο λόγο; Οι απαντήσεις αυτονόητες, τα περισσότερα λόγια 
περιττεύουν.

 Ως προς το δεύτερο κριτήριο, το αναπτυξιακό. Κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι ανισότητες δεν έπαψαν να 
διευρύνονται στην Αιτωλοακαρνανία, επειδή τα οφέλη της όποιας 
ανάπτυξης ωφέλησαν σχεδόν αποκλειστικά  - πριν από όλα το 
«οικονομικό και εμπορικό κέντρο», ενώ έμεινε στάσιμη η 
πρωτεύουσα και οι άλλες περιοχές του νομού. Είναι γνωστό το 
πώς και το γιατί καθώς και οι ένοχοι. Ορισμένοι μιλούν για μια 
νέα συναίνεση γύρω από την αναγκαιότητα να επαναφέρουμε τη 
ρύθμιση σε πολυάριθμους τομείς της τοπικής ανάπτυξης.  Μέσα 
στο κλίμα της τοπικής κρίσης υπάρχει ανάγκη παρέμβασης του 
κεντρικού κράτους . Η συγκεκριμένη πραγματικότητα στην
περιοχή έχει ανάγκη από αρχές - κανόνες  καθορισμένους από τις 
κυβερνήσεις, το κεντρικό κράτος, και όσους  παρεκκλίνουν είναι 
το κράτος αυτό που βρίσκεται σε θέση για να τους ξαναφέρει στη 
θέση τους και να ορθοποδήσουν. Δεν πρόκειται περί 
μεσολογγιτισμού – αγρινιοτοσμού  αλλά περί πραγματισμού . Το 
Μεσολόγγι που υποστηρίζει την αναγκαιότητα  παρέμβασης και 
άσκησης του ρόλου  του κράτους εδώ,  αισθάνεται φρίκη πάνω 
από όλα με την ιδέα ότι  έχει υιοθετηθεί ως ισχύουσα  η 
επαίσχυντη ιδέα της διολίσθησης της πρωτεύουσας, λέγοντας:  «να 
τα βρει το Μεσολόγγι με το Αγρίνιο». Σαν να λέμε, «να τα βρει η 
Κύπρος με την Τουρκία»! «Να τα βρουν οι Παλαιστίνιοι με τους 
Ισραηλινούς»! Η αναλογία είναι προφανής και καθόλου 
υπερβολική. Μα, δεν υπάρχει δίκαιο, κανόνες, αξίες και αρχές και 
στη μία και στην άλλη περίπτωση; Φαίνεται πως το ελληνικό 
κράτος δυσκολεύεται να τα δει και να τα ξεχωρίσει όλα αυτά. 

Η όλη κρίση στην περιοχή μας είναι αφενός μια «εκτροπή» 
από τις αρχές μιας γνήσιας και ισόρροπης ανάπτυξης. Αυτό όμως, 
αφετέρου,  το «αγρινιώτικο καρκίνωμα»  που έχει προκύψει στην 
περιοχή συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του τρόπου  συγκρότησης  
και οργάνωσης των κοινωνιών της εποχής μας. Γνήσιο τέκνο και 
καρπός του συστήματος.  Όποιος προλάβει – μπορέσει να αρπάξει, 
να κλέψει, να αδικήσει , να ποδοπατήσει., να καταπατήσει ...Η 
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αδηφαγία, η απληστία, ο νόμος της ζούγκλας, το δίκαιο του 
ισχυρού και όχι η ισχύς του δικαίου.  Αυτές είναι αρχές του 
κυρίαρχου συστήματος. Δεν είναι  ξένο σώμα  τα  έργα των 
απατεώνων που προσπαθούν με κάθε τρόπο  οι κυβερνήσεις να 
υποστηρίζουν και να διασώζουν. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, 
φαίνεται πως  κλυδωνίζεται η αγρινιώτικη κηδεμονία στην 
περιοχή, αλλά άμεσα το Μεσολόγγι πρέπει να περιμένει μεγάλη 
επίθεση. Τι να περιμένει δηλαδή,  έχει ήδη εκδηλωθεί.  Είναι μια 
κρίση  - ιστορικό ορόσημο, που γεννιέται από τον ολοκληρωτικό 
αγρινιοτισμό της εποχής μας, αλλά ξεπερνά τα όριά του. Καθώς 
όμως οι αντιδράσεις των Μεσολογγιτών είναι μέχρι στιγμής από 
υποτονικές έως ανύπαρκτες, με ακραία επιθετικό τρόπο 
εισβάλλουν στο προσκήνιο πάλι οι εξτρεμιστές του αγρινιώτικου 
καθεστώτος οι οποίοι υποδεικνύουν γραμμή μετατροπής της 
κρίσης σε επίθεση.  Άμεσα, οδηγεί σε τρομερή επίθεση του 
καθεστώτος του Αγρινίου με διεκδικήσεις, απαιτήσεις, 
αμφισβητήσεις, προσβολές σε βάρος του Μεσολογγίου  και 
καταστροφές για τον κοινωνικό και πολιτικό πολιτισμό, την 
ενότητα και τη συνοχή στο νομό, αλλά και σε εξεγέρσεις 
ημιαυθόρμητου - πηγαίου  χαρακτήρα. Το κυριότερο αποτέλεσμα 
της κρίσης αυτή τη στιγμή είναι η εμφάνιση μιας «μαύρης τρύπας» 
στην ηγεμονία της αγρινιώτικης πολιτικής. Χιλιάδες πολίτες του 
νομού διαπιστώνουν ότι ο αγρινιοτισμός δεν είναι παντοδύναμος, 
ενώ αρχίζουν να γεννιούνται μαζικά οι πρώτες υποψίες ή και 
ελπίδες ότι λίγες θα είναι οι "ημέρες" του. Μπόρα είναι θα 
περάσει. Από τις πολιτικές και στρατηγικές τομές που θα κάνει ή 
όχι το Μεσολόγγι και ειδικά  η ανιδιοτελής, μαχητική και 
ανυποχώρητη συνιστώσα της πηγαίας Αντίστασής του, της οποίας 
επίσης αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο, και κατά τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια,  εξαρτάται η ανατροπή της 
επίθεσης και των συσχετισμών και η προοπτική της 
αποκατάστασης της θεσμικής, πολιτικής και ηθικής τάξης και της 
δρομολόγησης διαδικασιών ουσιαστικής ανάπτυξης σε ολόκληρο 
τον νομό.  
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Ανάγκη στροφής στη Μεσολογγίτικη πολιτική

Μια ζωή υποχωρητική η στάση που τηρεί η εκάστοτε 
Δημοτική Αρχή του Μεσολογγίου, έναντι των ενορχηστρωμένων , 
βαθύτατα προσβλητικών για την πόλη, καθεστωτικών 
Αγρινιώτικων προκλήσεων  σε πολλούς τομείς , οι οποίες 
λαμβάνουν χώρα σε κάθε ευκαιρία , διαχρονικά  . Η – εξαιρετικά 
δυσεξήγητη για τη Μεσολογγίτικη κοινή γνώμη – απουσία 
οποιασδήποτε δημόσιας αντίδρασης των Αρχών του Μεσολογγίου 
για ποικίλα θέματα συμφέροντος και ενδιαφέροντος της πόλης , 
λειτουργεί αναντίρρητα ως παράγοντας ενθάρρυνσης της 
επιθετικότητας του καθεστώτος του Αγρινίου . Δικαιολογημένα 
εκλαμβάνεται στο Αγρίνιο ως ένδειξη αδυναμίας και της 
σημερινής Δημοτικής Μεσολογγίτικης Αρχής , όχι μόνο να δράσει 
ανασταλτικά, αλλά ακόμα και να καταγγείλει πειστικά  τις 
παράνομες δραστηριότητες του Αγρινιώτικου καθεστώτος .

Όταν ο Δήμαρχος της θιγόμενης πόλης αποφεύγει ή απαξιοί 
έστω και να αναφέρει τις προκλήσεις π.χ για το Πανεπιστήμιο , τη 
Μητρόπολη , το Εφετείο , κ.λ.π. , έστω σε ασήμαντες δημόσιες 
ενημερώσεις κατά περίσταση, είναι ευνόητο ότι μόνο ως 
«φολκλορική» διαδικασία μπορεί να αντιμετωπιστεί από την 
κυβέρνηση , τους βουλευτές και τα κόμματα η διενέργεια 
Μεσολογγίτικων διαβημάτων ή η υποβολή υπομνημάτων 
διαμαρτυρίας  για ανάλογα περιστατικά στο μέλλον .

Η σημερινή Δημοτική Αρχή οφείλει να αντιληφθεί ότι δεν 
βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις διαθέσεις της κοινής γνώμης  οι 
ισχυρισμοί  της , ότι δήθεν χειρίστηκε με άψογο τρόπο την 
πρόσφατη υπόθεση για το Πανεπιστήμιο και τη συνάντηση με την 
Υπουργό Παιδείας για το ίδιο θέμα . Έπρεπε ο Δήμαρχος να 
ξεσηκώσει το σύμπαν, να αποσπάσει υπόσχεση για ίδρυση 
πανεπιστημιακών σχολών στο Μεσολόγγι υπό το Πανεπιστήμιο 
της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ( που έχει έδρα την Πάτρα ) ή 
άλλο πανεπιστήμιο . 
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Σε τι ακριβώς ωφελήθηκε η πόλη από τη συγκεκριμένη 

συνάντηση και τις αποφάσεις της ; Υπάρχει ρητή δέσμευση και 
αναφορά για προετοιμασία πανεπιστημιακού τμήματος στο 
Μεσολόγγι και αναζήτηση κατάλληλης υποδομής , έστω του 
χρόνου ή του παραχρόνου ; Τα λάθη στη δημοτική πολιτική έχουν 
συνέπειες . Ελπίζουμε να μην τις υποστεί και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση το Μεσολόγγι , εκτός από αυτές που ήδη υφίσταται η 
Δημοτική Αρχή με κάποια μείωση του κύρους της .

Από εκεί και πέρα θα ήταν ευχής έργον αν η Δημοτική Αρχή 
αποφάσιζε να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτού του λάθους , για να 
επανεξετάσει με σοβαρότητα ουσιώδεις πτυχές της δημοτικής 
πολιτικής που ασκεί – πρωτίστως στα μεγάλα θέματα που αφορούν  
το παρόν και το μέλλον του Μεσολογγίου , αλλά όχι μόνο . 

Οι Μεσολογγίτικες Δημοτικές Αρχές παίζουν συνήθως τον 
καθοριστικό ρόλο στο να λαμβάνονται μοιραίες αποφάσεις των 
κυβερνήσεων , για την , ουσιαστικά, άνευ όρων αποψίλωση της 
πόλης μας, με «κατανόηση» για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της …μεγαλούπολης.

Σε αντάλλαγμα , το Αγρινιώτικο καθεστώς όχι μόνο δεν έχει 
δείξει σεβασμό και αναγνώριση της Ιερής Πόλης  και 
Πρωτεύουσας ( πρέπει κάποτε να τεθεί συγκεκριμένα ένας τέτοιος 
όρος ) , όχι μόνο εμποδίζει και καθυστερεί κάθε αναγκαία δράση 
για άσκηση των δικαιωμάτων και των ρόλων της πόλης , αλλά και 
μεθοδεύει διαδικασίες που θα αφαιρούν το πολιτικό και όχι μόνο 
περιεχόμενο αυτών των δικαιωμάτων και ρόλων , ενώ έχει βρει και 
πρόθυμους  συμμάχους , που δεν θα είχαν αντίρρηση να  
καταλυθεί το παν υπέρ του Αγρινίου .

Η στάση και της Δημοτικής Αρχής Πρεβεζάνου δεν έχει 
τύχει ανταπόκρισης ακόμα και στον συμβολικό τομέα . Αντιθέτως 
, βαθύτατα υποτιμητικός για την πόλη μας ήταν και ο χειρισμός εκ 
μέρους  του Αγρινιώτικου  καθεστώτος της υπόθεσης της 
παρουσίας του Γ. Πρεβεζάνου στη συνάντηση με την Υπουργό 
Παιδείας . Ο Θ. Σώκος δήλωσε πως δε θα πήγαινε στη συνάντηση 
με την Υπουργό Παιδείας , αν σ’ αυτή παρευρισκόταν ο Δήμαρχος 
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Μεσολογγίου!  Η αλαζονεία και η συμπλεγματικότητα των 
ανθρώπων είναι προφανής .

Με ιδιαίτερη δυσφορία παρακολουθεί επίσης η 
Μεσολογγίτικη κοινή γνώμη  την επιμονή της Δημοτικής Αρχής 
να τονίζει με κάθε ευκαιρία ότι είναι υπέρ των εξισορροπιστικών 
και συμβιβαστικών λύσεων στα διάφορα θέματα –δικαιώματα της 
πόλης , τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των 
Μεσολογγιτών  απορρίπτει αυτή την τακτική .

Αντιλαμβανόμαστε ότι η Δημοτική Αρχή  έχει δεσμεύσεις 
έναντι της ΝΔ και της κυβέρνησης  στην αποδοχή αυτού ή του 
άλλου σχεδίου ως βάσης διαπραγμάτευσης στα διάφορα θέματα , 
αλλά την ώρα που το Αγρινιώτικο καθεστώς προκαλεί σε όλα τα 
μέτωπα και παραβιάζει κάθε υποχρέωσή του προς την Ιερή Πόλη 
και Πρωτεύουσα , ενώ οι καιροσκόποι πολιτικοί πιέζουν το 
Μεσολόγγι για νέες υποχωρήσεις , ο Μεσολογγίτικος λαός θα 
επιθυμούσε να δει το Δήμαρχο να υπερασπίζεται περισσότερο το 
Μεσολόγγι παρά τα σχέδια των επιτελείων  .

Πόσω μάλλον που βρισκόμαστε σε μια φάση που 
επιχειρείται παγίδευση του Δημάρχου Γ. Πρεβεζάνου  , με τον  
«εξαναγκασμό» του να συμμετάσχει στην επιτροπή για το 
πανεπιστήμιο – εξεύρεση χώρων στο Αγρίνιο κι αυτό να 
αξιοποιηθεί ως κατοχύρωση μονομερών υποχωρήσεων πριν καν 
ξεκινήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση .

Ανεξαρτήτως των δεσμεύσεων και της στάσης της 
Δημοτικής Αρχής Πρεβεζάνου και του συνδυασμού Γ. 
Αναγνωστόπουλου  , υπάρχει η απαίτηση για σεβασμό της 
θέλησης των Μεσολογγιτών καθώς και ζητήματα αρχών πολύ 
βαθύτερα, καθώς άπτονται της δημοκρατίας  και του πολιτικού 
πολιτισμού .

Η τακτική του κατευνασμού και των υποχωρήσεων που έχει 
υιοθετήσει η Μεσολογγίτικη πλευρά , αποθρασύνει το 
Αγρινιώτικο καθεστώς και δεν παρέχει καμιά εγγύηση για το 
μέλλον της Ιερής Πόλης. 



  ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 303

Η υποταγή δεν ταιριάζει στο Μεσολόγγι

Ώρα πράξεων. Οι διακηρύξεις του δημάρχου Γ. 
Αναγνωστόπουλου περί καταστάσεως πολιορκίας της Ιερής 
Πόλης, τελούσας υπό διωγμό από τους «κρατικούς πασάδες», περί 
εχθρικής στάσης διαφόρων απέναντί της  και επιτακτικής ανάγκης 
υπεράσπισής της πάση θυσία, στον βαθμό που τις εννοεί, ήρθε η 
ώρα να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες δημοτικές/ πολιτικές 
ενέργειες. Χρειαζόμαστε  τώρα να δούμε μια νέα δημοτική 
πολιτική και απαντήσεις με σκληρό συγκρουσιακό χαρακτήρα.
Μέσω της  «Νέας  Μεσολογγίτικης Στάσης» θα είναι επιτέλους η 
πρώτη φορά που η ΝΔ αλλά και το ΠΑΣΟΚ θα αντιληφθούν ότι 
είναι αδύνατο να υπηρετούν το Αγρίνιο παρά και ενάντια στα 
αυτονόητα δικαιώματα, στο  δίκαιο και στην εκφρασμένη βούληση 
σύσσωμου του Μεσολογγίου και ολόκληρης  της Αιτωλίας, 
ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχουν οι ίδιοι περί της σοβαρότητας 
ή μη των λόγων που επικαλείται η Ιερή Πόλη και πρωτεύουσα για 
όλα όσα την αφορούν. 

Η άρνηση του Μεσολογγίου να υποταχθεί στις κεντρικά και 
τοπικά  συνδυασμένες ενέργειες  πρωτοφανούς πολιτικής 
θρασύτητας και αλητείας  θα έχει θετικά αποτελέσματα, ιδίως αν 
συνειδητοποιήσουν οι νεοδημοκρατοπασοκικοί  ότι ήρθε η ώρα να 
υπολογίσουν και να σεβαστούν το Μεσολόγγι και να σταματήσουν 
, επιτέλους, τις προκλήσεις εις βάρος του. 

Έχει τεράστια σημασία για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα η 
αποφασιστικότητα με την οποία ο δήμαρχος θα προβάλει τη νέα  
στάση του και η κατηγορηματική άρνησή του να συναινέσει σε 
οποιασδήποτε μορφής υποτίμηση  του Μεσολογγίου. Αν δεν 
μπορέσει ο δήμαρχος υπ’ αυτές τις συνθήκες αυτή τη φορά να 
τηρήσει αποφασιστική στάση, χωρίς την παραμικρή ταλάντευση, 
υποχώρηση ή συμβιβασμό, πότε θα το κάνει;
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Όλοι ομολογούν πως «το Μεσολόγγι αδικείται» Τώρα, 

λοιπόν πρέπει να ακουστεί το «όχι» σε κάθε μορφή υποβάθμισης, 
«όχι» σε κάθε προσπάθεια άνισης μεταχείρισης. «Όχι» στον 
εξανδραποδισμό του Μεσολογγίου.  Οι έδρες όλων των δημόσιων 
οργανισμών και υπηρεσιών,  του Εφετείου και του Πανεπιστημίου 
και οι αντίστοιχοι πόροι στην πρωτεύουσα του νομού. 

Ο καθένας μπορεί να δει ότι το Μεσολόγγι έχει κάνει 
υποχωρήσεις πέραν του δέοντος στο θέμα της πρωτεύουσας και 
αφετέρου ότι αντί η στάση αυτή να ανταμειφθεί από τους 
νεοδημοκράτες και τους πασοκτζήδες με έργα στην πόλη, οδήγησε 
σε συνέχιση των απαιτήσεων από το Μεσολόγγι για νέες 
υποχωρήσεις. Έτσι μια εντελώς νέα και αντίθετη στάση θέλουν 
και περιμένουν οι Μεσολογγίτες. Ο δήμαρχος να διατρανώσει την 
αποφασιστικότητα της πόλης. Να είναι σίγουρος πως η 
αποφασιστικότητά του θα δικαιωθεί. Να γίνει σαφές, λοιπόν, τι 
ακριβώς θα είναι αυτή η «Νέα Στάση», να υπάρξει επεξεργασία 
και να είναι σίγουρος πως θα έχει σαν αποτέλεσμα να εκφραστεί 
αισθητά ευρύτερη κατανόηση στις μεσολογγίτικες θέσεις. 
Επιγραμματικά και μόνο μπορεί να αναφερθεί εδώ πως το 
Μεσολόγγι υποχρεώνεται εκ των πραγμάτων να αρχίσει αμέσως 
τον εμπλουτισμό των παλαιότερων και την προετοιμασία των νέων 
φακέλων για το Εφετείο, βεβαίως, για το Πανεπιστήμιο, για όλους 
τους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, για το ΔΗΠΕΘΕ, για 
το Μουσικό Σχολείο κ.α., απαιτώντας να επιστρέψουν στην 
πρωτεύουσα χωρίς καθυστέρηση, το οποίο άλλωστε είναι εντελώς 
απαραίτητο τώρα πια. Να τεθεί θέμα ονόματος της ομάδας 
«Παναιτωλικός». Από πού κι ως πού; Είναι σημαντικό να 
προσεχθούν και αξίζει να αναφερθούν  σ’ αυτό το σημείο: ο 
αδίστακτος τυχοδιωκτισμός, δημοσία δηλούμενος, της ηγεσίας του 
Αγρινίου, οι φαιδρότητες των ισχυρισμών της και τα επιχειρήματα 
της «πλάκας» όταν, ούτε λίγο ούτε πολύ δηλώνουν: «κοιτάξτε, 
είμαστε αρκετές δεκάδες χιλιάδες, μέχρι πρόσφατα 
καλλιεργούσαμε καπνό που τώρα μας τελείωσε. Έχουμε πρόβλημα 
επιβίωσης, πρόβλημα ταυτότητας , γυρεύουμε την τύχη μας γι’ 
αυτό θέλουμε το Εφετείο, το Πανεπιστήμιο…τα θέλουμε όλα!» 
Ναι, αυτό λένε στην ουσία, σε απλά ελληνικά. Και το λένε έχοντας 
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απέναντί τους το Μεσολόγγι, την πρωτεύουσα Ιερή Πόλη της 
Ελευθερίας, της Ιστορίας, του Πνεύματος της Παιδείας  και του 
Πολιτισμού, κοιτίδας της Δικαιοσύνης! Αν αυτό δεν είναι πολιτική 
θρασύτητα και αλητεία τι είναι;

Το σημαντικότερο κέρδος πάντως θα είναι ότι με μια Νέα 
Στάση του Μεσολογγίου  οι νεοδημοκράτες και οι πασοκτζήδες, 
όπως και η ηγεσία του Αγρινίου, θα πεισθούν ότι το Μεσολόγγι 
δεν αστειεύεται πλέον. Θα γνωρίζουν επίσης πως η νέα στάση 
συνιστά σημείο τομής στην πολιτική της πόλης, καθιστώντας 
αντικειμενικά τη γραμμή της πολύ σκληρότερη. 

Η ελπιδοφόρα πλευρά της νέας στάσης θα έγκειται στο ότι 
όλοι αυτοί θα γνωρίζουν πως πρέπει να αρχίσει μια σοβαρή 
συζήτηση με προτάσεις για την επίλυση υπαρκτών τοπικών  
προβλημάτων  που πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνουν τα 
μεσολογγίτικα αυτονόητα δικαιώματα και δίκαια,   τις 
μεσολογγίτικες απόψεις και απαιτήσεις. Η θέση του Μεσολογγίου 
θα είναι αντικειμενικά πολύ πιο ενισχυμένη τότε. Το 
σημαντικότερο είναι να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο, ένα  
παράδειγμα. Το Αγρίνιο πρέπει να απαλλαγεί από τις αυταπάτες 
και την εξ αυτών απορρέουσα αλαζονεία ότι το Μεσολόγγι 
αστειεύεται,  ότι οι κυβερνητικοί θα ευνοούν πάντοτε  το Αγρίνιο, 
επειδή είναι περισσότεροι και … «ωραιότεροι!», ότι μπορούν να 
παρακάμπτουν τις μεσολογγίτικες αντιρρήσεις, ότι η κυβέρνηση 
μπορεί να αποφασίζει ενάντια στα δίκαια, τα συμφέροντα και τις 
θέσεις του Μεσολογγίου. 

Αναμένεται μια περίοδος έξαψης των παθών, αφού διάφοροι 
θα  επιδοθούν αφενός σε πλειοδοτικό διαγωνισμό τοπικισμού και 
αφετέρου σε όρκους στον «ρεαλισμό» και τον διάλογο. 

Υπό το κράτος της Νέας Στάσης του Μεσολογγίου που 
αρχίζει ήδη να είναι γεγονός, μετατροπή σε εθνικό θέμα του 
προβλήματος του Μεσολογγίου. Αναπόφευκτη η φάση 
σκλήρυνσης των σχέσεων των δύο πόλεων και η  θορυβώδης  
απόσυρση της αποδοχής ύπαρξης υπηρεσιών της πρωτεύουσας στο 
Αγρίνιο εκ μέρους του Μεσολογγίου. 

Ένα ισχυρό πλήγμα στην αθηνο-κυβερνοδουλεία  που 
επιφυλάσσει διαρκείς ταπεινώσεις στην πόλη είναι, εν τούτοις,  
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απαραίτητο. Τέρμα στον εξευτελισμό του Μεσολογγίου από την 
Αθήνα. Η υποταγή στην όποια κυβέρνηση δεν αποδίδει είναι το 
μάθημα για το Μεσολόγγι. 

Την ιδεολογία και την πρακτική της υποταγής και της 
ευπείθειας στις κυβερνήσεις και στα κόμματα την έχει ζήσει το 
Μεσολόγγι πενήντα τόσα χρόνια τώρα, με τις ίδιες αυταπάτες και 
διαψεύσεις που ζει και σήμερα. Το Μεσολόγγι κατάντησε η 
αθλιότερη φιλιππινέζα των κομμάτων και των κυβερνήσεων  με 
συνέπεια να υφίσταται διαρκείς ταπεινώσεις. Συνωμοσίες ΝΔ 
ΠΑΣΟΚ εναντίον του Μεσολογγίου, εγκάθετοι κομματικοί 
δήμαρχοι, προδοσία και αγρινιώτικη κατοχή του Μεσολογγίου 
(Νομαρχία κ.λ.π. ). Έτσι όλοι έχουμε μάθει καλά τι σημαίνει 
κυβερνητισμός και κομματοδουλεία  αλά  ελληνικά κι 
επαρχιώτικα.  Η νέα αντίληψη που καλείται και πρέπει να 
εκφράσει ο δήμαρχος Μεσολογγίου Γ. Αναγνωστόπουλος είναι: 
καμιά κομματική ή άλλη σχέση δεν είναι ανώτερη από την 
υπεράσπιση σημαντικών μεσολογγίτικων συμφερόντων. Η 
αλήθεια είναι πως η μετατροπή αυτής της αντίληψης σε δημοτική 
/πολιτική πράξη απαιτεί δημαρχιακό/πολιτικό  σθένος, το οποίο 
σπάνια βρίσκουν οι μεσολογγίτες δήμαρχοι. Συνήθως υποκύπτουν 
στις πιέσεις. Για να δούμε αυτή τη φορά. -  πάντως γι’ αυτό 
ψηφίστηκε ο Γ. Αναγνωστόπουλος , ο κι ως «αντάρτης» 
φερόμενος. 

Η ώρα της « Νέας Εξόδου» έφθασε.
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Νέα Μεσολογγίτικη Συνείδηση

Στην καρδιά, στην ψυχή και στο μυαλό όλων των 
Μεσολογγιτών  αρχίζει να γεννιέται  και  πάλι  η πίστη , η ελπίδα 
και η αισιοδοξία με το  αντίκρισμα, στις πολλές της όψεις,  της 
νέας πραγματικότητας της πόλης. Φαινομενικά  παράδοξο, αλλά 
είναι αλήθεια πως σε βαθύτερο επίπεδο η πόλη κινείται, 
αφυπνίζεται και ετοιμάζεται, με τους δικούς της, έστω,  ρυθμούς 
και με νέους όρους  να υποδεχτεί τη νέα εποχή που έρχεται, να 
συναντήσει το μέλλον που ήδη  έχει ξεκινήσει. Το κουρασμένο, 
καταπονημένο και πολλαπλώς κακοποιημένο σώμα και πνεύμα της 
Ιερής Πόλης , καθώς  «προώρισται να ζήσει», κάνει πάλι την 
έκπληξή του, μας δίνει αναγεννημένο, ολοζώντανο αυτό που 
κυοφορούσε μες στην φαινομενική αδράνειά του με τη δύναμη, τη 
γονιμότητα των «γονιδίων» του. Πλαστουργός της νέας πνοής της 
πόλης, καρπός της αγάπης των ανθρώπων της  γι’ αυτή, παιδί της 
ανάγκης και ώριμο τέκνο της οργής ,  η Νέα Μεσολογγίτικη 
Συνείδηση!  Αντιστοιχεί σε ό,τι πραγματικά υπάρχει, είναι 
αντιληπτό, αλλά και σ’ αυτά που γίνονται, είναι επιθυμητά και  
νοητά, κυρίως όμως σε όσα δικαιωματικά και αναπότρεπτα είναι 
αδύνατον πλέον γι’ αυτή τη νέα  συνείδηση και βούληση να μην 
υπάρξουν.  

Μέρες αγάπης, ναι,  και το «ειρήνη υμίν» αξίζει να μας 
καθοδηγεί καθ’ όσον μάλιστα εμπνεόμαστε από τέτοιες  αρχές και 
αξίες, πώς όμως να κλείσουμε τα μάτια μπροστά σε όσα 
συμβαίνουν σε βάρος της πόλης, να παραβλέψουμε την κραυγή 
της,, το ζήτημα επιβίωσης και ακεραιότητάς της, τις ζωτικές 
ανάγκες της, πώς να προσπεράσουμε το ζήτημα αυτοσεβασμού και 
αξιοπρέπειάς της; Και το «ήρξαντο χειρών αδίκων»; Η νέα 
αναδυόμενη πραγματικότητα της Ιερής Πόλης έχει να 
αντιμετωπίσει, ομολογουμένως,  ένα εχθρικό περιβάλλον 
πολιτικής ζούγκλας και βαρβαρότητας και δεν ωφελεί σε τίποτα να 
κάνουμε πως δεν το βλέπουμε και να κρυβόμαστε. Αρκετά με τον 
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πολιτικό  στρουθοκαμηλισμό.  Οι επιθέσεις εναντίον του 
Μεσολογγίου,  κρυφές και φανερές, στρατηγικά μεθοδευμένες,  
είναι συχνές και  αδιάκοπες. Ποιος δεν τις βλέπει; Ποιος κάνει πως 
δεν καταλαβαίνει; Έχει έρθει η ώρα, λοιπόν, που η πόλη 
χρειάζεται την παρουσία των ανθρώπων της. Όχι μόνο με λόγια 
και με θέσεις αλλά κυρίως με πράξεις.  Να καλυφθεί αυτό το 
τεράστιο και απίστευτο χάσμα, η αδιανόητη αναντιστοιχία 
ανάμεσα στην αξία και στις τεράστιες δυνατότητές της από τη μια 
και στην απουσία εκπροσώπησής της στα κέντρα λήψης των 
αποφάσεων από την άλλη. Δεν ωφελούν οι ωραιοποιήσεις. Έχουμε 
να κάνουμε όχι απλά με το μείζον πρόβλημα της απουσίας 
σοβαρών πολιτικών προσωπικοτήτων, που να υπερασπίζονται τα 
συμφέροντα του Μεσολογγίου, όσο, κυρίως , με την κραυγαλέα 
ανεπάρκεια το λιγότερο ή/ και, το χειρότερο, την  εγκληματική 
συνενοχή πολιτικών, κομματικών, θεσμικών και τοπικών 
παραγόντων στα απεργαζόμενα σε βάρος της πόλης (Εφετείο, 
Πανεπιστήμιο, Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας, Διοικητική 
μεταρρύθμιση κ.λ.π.).

Φαρσοκωμωδία και τραγωδία ταυτόχρονα, χρόνια τώρα, 
κάθε νέος  κυβερνητικός παράγοντας να εμφανίζεται με το 
καλημέρα «πιασμένος» και «μιλημένος» να βάλει εναντίον του 
Μεσολογγίου, πέρα από κάθε αρχή, λογική και αιτία. 
Αυταπατώνται  οι ενδιαφερόμενοι πως ίσως κάποτε 
δημιουργηθούν ευνοϊκές γι’ αυτούς συνθήκες, κάποιος από την 
όποια κυβέρνηση θα τύχει να υπηρετήσει το στόχο τους, και 
ονειρεύονται. «Κι αν τους κάτσει»; Όνειρα θερινής νυκτός. 
Μάταιος ο κόπος τους. Το Μεσολόγγι, και όχι μόνο, δεν είναι 
δυνατόν να αποδεχτεί την ανατροπή όλων των αρχών πάνω στις 
οποίες βασίζεται η μη αναγνώριση της παράνομης 
ψευδοπρωτεύουσας, με το να συμφωνήσει στη διχοτόμηση του 
Εφετείου, κι ακόμη θα πρέπει, επιτακτικά πλέον, να ζητήσει την 
επιστροφή όλων των μέχρι τώρα κλοπιμαίων – ληστευθέντων με 
τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από την πόλη. Οι ραδιούργοι του 
«κράτους» του Αγρινίου , ορκισμένοι εχθροί του Μεσολογγίου, 
και οι περιστασιακοί «φίλοι» τους  έχουν κάνει από παλιά κινήσεις 
πρόσδοσης χαρακτηριστικών πρωτεύουσας στην παράνομη 
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γειτονική ψευδοπρωτεύουσα- τόσο σοβαρών που θα έπρεπε να 
έχουν αναγκάσει το Μεσολόγγι να  ξεσηκωθεί από καιρό. 
Μπορούμε εύκολα να φανταστούμε το όργιο αντιμεσολογγίτικων 
συνωμοσιών τους, αν , ο μη γένοιτο, επιτύχουν νόμιμη 
εγκατάσταση του μισού εφετείου εκεί. Όσοι αδιαφορούν για τις 
μοιραίες συνέπειες που θα έχει για το Μεσολόγγι μια τέτοια 
εξέλιξη  θα πρέπει να γνωρίζουν πως εδώ έχει, φυσικά, 
συνειδητοποιηθεί η θανάσιμη απειλή και υπάρχει η απόφαση για 
αντίσταση της πόλης μέχρις εσχάτων στο θέμα του Εφετείου και 
της Έδρας του Πανεπιστημίου. Ουαί κι αλίμονο αν το Μεσολόγγι 
συμφωνήσει , έστω κι αν σχεδόν ολόκληρη η πολιτική  ηγεσία 
αποφασίσει προς την κατεύθυνση της υποβάθμισής του, της 
κατάργησής του ως πρωτεύουσας. Κι αν ακόμη μείνει μόνο του το 
Μεσολόγγι στο θέμα του Εφετείου και του Πανεπιστημίου (και 
κατ’ ακρίβεια αναγνώρισης του Αγρινίου ως πρωτεύουσας ) με 
τίποτε δεν μπορεί να συναινέσει. Γιατί θα ήταν περίπου ως εάν 
προσυπέγραφε αυτοκαταδίκη αυτοπυροβολούμενο. 

Το Μεσολόγγι αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή της 
σύγχρονης ιστορίας του. Οι κυβερνήσεις το έχουν εγκαταλείψει 
και φέρονται κάθε τόσο διατεθειμένες να συμφωνήσουν με τους 
«ισχυρότερους». Αυτοί θέλουν μια πρωτεύουσα χωρίς 
περιεχόμενο: χωρίς Διοικητικές Διευθύνσεις, χωρίς Έδρες 
Υπηρεσιών, χωρίς Εφετείο και Πανεπιστήμιο. Εν ολίγοις ένα 
Μεσολόγγι – Πρωτεύουσα συρρικνωμένη σε κατάσταση κελύφους 
κενού περιεχομένου. Η πρόθεσή τους είναι σαφής και ωμή. Ο 
στόχος τους είναι ένας: επιδιώκουν την τελική κατάργηση της 
Πρωτεύουσας και …την αντικατάστασή της!  Προς τα εκεί θέλουν 
να οδηγήσουν τα πράγματα – προς μια καρικατούρα 
«πρωτεύουσας» ώστε στη συνέχεια να φανεί ως μοναδική διέξοδος 
η δική τους…χάρη και πιστεύουν ότι μπορούν να μην αφήσουν 
όρθιο κανένα ιερό δικαίωμα του Μεσολογγίου. Τα πάντα που 
σχετίζονται με το Μεσολόγγι θεωρούνται και παρουσιάζονται από 
τη μεριά τους ως …«προβλήματα» που δήθεν εμποδίζουν την 
«πρόοδο» και την «ανάπτυξή» τους. Ο επικίνδυνος τυχοδιωκτικός 
μεγαλοϊδεατισμός του «κράτους» του Αγρινίου ονειρεύεται την 
«ανάπτυξή» του πατώντας επί του πτώματος του Μεσολογγίου. 
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Επί του πτώματος  της Ιερής Πόλης! Δεν ορρωδούν προ ουδενός, 
όσο δεν διαπιστώνουν ανεπανόρθωτες πολιτικές ζημιές για το 
καθεστώς τους. Καιρός είναι να συνέλθουν. Με την ανυποχώρητη 
αντίστασή του το Μεσολόγγι καλείται τώρα να δώσει μαθήματα 
πολιτικού θάρρους και σθένους στην υπεράσπιση της ζωτικής του 
υπόθεσης με αποφασιστικότητα, ενάντια στην ασυδοσία και την 
εγκληματικότητα του αντιμεσολογγίτικου «μετώπου», μέχρις 
εσχάτων. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Άλλη επιλογή δεν έχει. Ας 
γνωρίζει η κυβέρνηση πως ενδέχεται να αποβεί μοιραίο το σφάλμα 
της στο Εφετείο, και πως το Μεσολόγγι θα το αξιοποιήσει σωστά. 
Δεν ισχύει εδώ το σκύψε το κεφάλι και υποτάξου, Μεσολόγγι. Σε 
μια πόλη που κρατάει ζωντανές μνήμες ηρωικού  
αγώνα…Πλανάται πλάνην οικτράν, επίσης, όποιος νομίζει ότι 
κανείς δεν θα σταθεί αλληλέγγυος με το Μεσολόγγι, άρα η όποια 
κυβέρνηση θα μπορέσει να το «συντρίψει» εν μέσω γενικής 
αδιαφορίας. Η Ιερή Πόλη της Ελευθερίας δεν πάσχει από 
συμπάθειες. Άλλοι ας αναζητήσουν έστω και μια σοβαρή τέτοια…

Είναι μια πραγματικά χρυσή ευκαιρία για όλους τους 
τοπικούς άρχοντες, βουλευτές  κλπ, εν τούτοις,   να 
συμπαρασταθούν πολιτικά στην αντίσταση και στον αγώνα που  
αναπτύσσει το Μεσολόγγι και να ανατρέψουν πλήρως το αρνητικό 
σε βάρος τους κλίμα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της 
απαράδεκτης μέχρι τώρα στάσης και απουσίας  τους στις πιο 
κρίσιμες στιγμές της πόλης . Σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης 
(πολιτικής, ιδεολογικής, ηθικής) μπορούν ακόμη  να 
αναβαπτιστούν στο Μεσολόγγι. Αρκεί φυσικά να βγουν και να 
μιλήσουν κατηγορηματικά εναντίον των προωθούμενων 
μεθοδεύσεων του «μετώπου» στα θέματα του Εφετείου και του 
Πανεπιστημίου, επί του παρόντος, και να ριχτούν στη μάχη της 
απόκρουσής τους,  Αν δεν το κάνουν να γνωρίζουν ότι μόνοι τους 
θα έχουν φροντίσει ώστε όχι μόνο η Ιερή Πόλη να μη  θέλει να 
τους δει ούτε ζωγραφιστούς πλέον, αλλά και να εκδιωχθούν 
ατιμωτικά από την εξουσία…κλωτσηδόν, μη εξαιρουμένου του 
δημάρχου. . . 
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Δεύτε λάβετε ή μολών λαβέ

 Πολιτική αγρινιώτικου καθεστώτος
 Απάντηση Μεσολογγίου

Πάντα επίκαιρο το πνεύμα και η φλόγα  του Μεσολογγίου, 
της  Ιερής Πόλης του Νεοελληνισμού,  ως σημείου αναφοράς, 
πηγής ανεφοδιασμού και έμπνευσης. Εδώ, λοιπόν, που  βρίσκεται 
η ψυχή του γένους, οι ρίζες και  οι μνήμες της σύγχρονης Ιστορίας 
μας,  ο ναός της Ελευθερίας, πάνω στα κόκαλα των Ελλήνων τα 
Ιερά,  ο χώρος του Πνεύματος και του Πολιτισμού, βιώνεται η 
ταυτότητα  των παθών,  η κοινή μοίρα της Αθήνας και του 
Μεσολογγίου, ως πόλεων αναφοράς του Ελληνισμού,  στην 
εκπληκτική ομοιότητα και αμοιβαιότητά τους. Είναι εντυπωσιακά 
ξεκάθαρη η αντιστοιχία, τηρουμένων των αναλογιών, στους τρεις 
τομείς: εξωτερικές πιέσεις, εσωτερική πολιτική, πολιτικός 
πολιτισμός. Όσον αφορά τις εξωτερικές πιέσεις που δέχεται η 
χώρα από την Τουρκία, τα Σκόπια και στο θέμα της ανεξαρτησίας 
του Κοσόβου, μπορεί να τις μεταφράσει εύκολα κανείς στις 
συμπυκνωμένες πιέσεις που δέχεται το Μεσολόγγι. Το ένα και 
μοναδικό «κράτος εν κράτει» εδώ αντιπροσωπεύει και τις τρεις 
απειλές μαζί: Δεν αναγνωρίζει το Μεσολόγγι ως πρωτεύουσα, έχει 
υφαρπάξει ανήκοντα σ’ αυτή, οικειοποιείται την ιστορία , τον 
πολιτισμό, την πνευματικότητα , το όνομα ( Αρχαιολογικό 
Μουσείο, Πανεπιστήμιο, «Παναιτωλικός» κ.α.) και 
συμπεριφέρεται ως εάν είχε πλήρη αυτόνομη οντότητα. Βιώνεται 
και  εδώ λοιπόν , έστω υπό άλλους όρους, η επιθετικότητα, η 
ληστρικότητα, η κατακτητικότητα, η αρπακτικότητα, ο 
μικροϊμπεριαλισμός, συνολικά η «βαρβαρότητα» του καθεστώτος 
του «κράτους» του Αγρινίου.  

Πριν μιας μικρής συμβολής στην κατανόηση του «γιατί 
πήγαν έτσι τα πράγματα», με την Αθήνα στριμωγμένη από 
εξωτερικές πιέσεις, όσο και το Μεσολόγγι, επιγραμματική 
αναφορά στις εδώ αντανακλάσεις της πολιτικής της  κεντρικής 
εξουσίας της χώρας και του κυρίαρχου πολιτικού πολιτισμού. 
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Είναι τρέχουσα η  αποστροφή των Ελλήνων σε πολιτικά πρόσωπα  
της επικαιρότητας και η αηδία τους  απέναντι σε πεπραγμένα τους. 
Εντούτοις,  ο πολιτικός πολιτισμός του ηγεμονισμού, της 
αυξημένης θρασύτητας, της προκλητικότητας, της υποτίμησης της 
πρωτεύουσας, της ασέβειας,  της ταπείνωσής της, της έλλειψης 
αρχών, του κυνισμού, της ιεροσυλίας, της αναίδειας είναι η 
συμβολή των κυρίαρχων πολιτικών προσώπων της περιοχής μας. 
Η τρέχουσα επικαιρότητα, εξάλλου,  με τις δηλωθείσες «θέσεις» 
για το Εφετείο και το Πανεπιστήμιο του πιο αυθεντικού  
εκπροσώπου του καθεστώτος και δούρειου ίππου του 
«κομματαγρινιωτισμού», ακροβολισμένου στη νομαρχία, 
επικυρώνει και  εμπλουτίζει  περαιτέρω τον πολιτικό πολιτισμό 
τους,  με στοιχεία που κυμαίνονται από την κενολογία, την 
γελοιότητα  και την κουτοπόνηρη διγλωσσία και διπλοπροσωπία, 
μέχρι την ακραία επίδειξη πολιτικής υποκρισίας και  ατιμίας. 
Άλλοι, κοινοβουλευτικοί αυτοί,  αφού ενθαρρύνουν το 
αγρινιώτικο καθεστώς, στη συνέχεια υποκρίνονται και τους 
πόντιους πιλάτους. Κι όλοι μαζί υπονομεύουν συνειδητά την 
προσπάθεια ανάπτυξης του Μεσολογγίου, δρώντας ταυτόχρονα 
υπονομευτικά και στα θέματα του  Εφετείου, του  Πανεπιστημίου 
κ.α., συνολικά της πρωτεύουσας, την ίδια στιγμή που 
υποκρίνονται ότι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξή της. Πού λόγος 
για   απερίφραστη, ούτε καν  φραστική, ούτε  κατά διάνοια 
υποστήριξη της πόλης σε όσα δικαιούται και  διεκδικεί. Πόσω 
μάλλον πράξεις! Τλήμων αρετή! 

Ας κρατήσουμε απ’ όλα αυτά τους κοινούς παρανομαστές 
των συνολικών προβλημάτων της χώρας και της περιοχής μας. 
Ζητούμενο η στρατηγική αντιμετώπισής τους. Η Ιερή Πόλη δεν 
μπορεί να είναι αδιάφορη γενικότερα, αυτό όμως  που έχει να πει 
και να κάνει σ’ αυτή τη  φάση  αφορά κατ’ αρχήν τον εαυτό της, 
μια κατάθεση ψυχής με πόνο. Πώς «γίναν», λοιπόν, «έτσι τα 
πράγματα»;  Κατ’ αρχήν και σχετικά με την εξωτερική πολιτική, 
συμφέροντα και φαντασιώσεις ή έλλειψη φαντασίας της « ηγέτιδος 
τάξης», «προστασία» και σχέσεις υποτέλειας με τους ισχυρούς  σε 
μια ταραγμένη εποχή, μικρόψυχοι, μικροκομματικοί υπολογισμοί, 
δειλία, κακομοιριά,   ανικανότητα, όλα αυτά σε ένα ιστορικά 
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μεταβαλλόμενο πλέγμα αλληλοκαθορισμού καθόρισαν και 
καθορίζουν τις αντιφάσεις της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Οι 
αναλογίες και οι αντιστοιχίες ως προς το Μεσολόγγι προφανείς.  
Παρόλα αυτά, η δυνατότητα όρθωσης αναστήματος και άρθρωσης 
λόγου πολιτικού πολιτισμού είναι εγγεγραμμένη στα «γονίδια» της 
Ελλάδας και της  Ιερής Πόλης ιδιαίτερα. Eίτε μας αρέσει είτε όχι 
,έτσι έχουν τα πράγματα. Να «παραδοθούμε», λοιπόν, είτε στους 
απέξω είτε στους από μέσα  επειδή «είναι πιο πολλοί» κι έχουν 
ισχυρούς προστάτες; Να πούμε, δηλαδή, όσο μας αφορά, «ελάτε, 
πάρτε την πρωτεύουσα»; Να εξηγούμαστε. Συνιστά πολιτικά 
εγκληματική πράξη να αγνοούν οτιδήποτε σχετίζεται με 
δικαιώματα και ζωτικά συμφέροντα της Ιερής Πόλης. Επιβάλλεται 
η ανάληψη ευθύνης, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
ελληνικού κράτους απέναντι στο Μεσολόγγι. Να μη βγάζει τα 
μάτια του με τα ίδια του τα δάχτυλα.  Είναι πρωτίστως ζήτημα 
αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας. Από την άλλη, είναι στο χέρι της 
Ιερής Πόλης να φράξει τον δρόμο σε όσους  θέλουν να βάλουν 
στον «κομματαγρινιώτικο γύψο» την Ελευθερία και τη 
Δημοκρατία και κινούνται συντεταγμένα, με σαφή και
στοχοπροσηλωμένη πρόθεση  εναντίον της ιδέας, των θεσμών, και 
της ίδιας της Ιερής Πόλης και Πρωτεύουσας. Να τους υποχρεώσει 
σε αναδίπλωση. 

Η πόλη πρέπει τώρα να απευθύνει  έκκληση επειγόντως  
προς τους υπερασπιστές της δημοκρατίας, προς τους ηγέτες μας, 
προς τους διανοούμενούς μας, προς τα ΜΜΕ. Δεν έχουν 
εξανδραποδιστεί οι εύψυχοι,  παρά τους πρόσκαιρους 
συσχετισμούς. Να μην περιμένουμε να κλάψουμε για τη μοίρα της 
τοπικής δημοκρατίας, της Ιερής Πόλης. Οι ηγέτες της να  κάνουν  
τα πάντα για να υπερασπιστούν την αξιοπρέπεια και την 
ακεραιότητά της, ακριβώς όπως σε  κάθε άλλη πρωτεύουσα – Ιερή 
Πόλη. Μα μην επιτρέψουν να ξανασυμβεί αυτό που γινόταν μέχρι 
τώρα. Να της πάρουν το παραμικρό. Επιπρόσθετο στοιχείο το 
ηθικό πλεονέκτημα του Μεσολογγίου. Λοιπόν; ποια είναι η θέση 
του καθεστώτος του Αγρινίου; Ποιος και στη βάση ποιών αρχών 
την αποδέχεται; Η πανταχόθεν διακορευθείσα πολιτική ηθική του 
«κομματαγρινιωτισμού» δεν αφήνει περιθώρια συζητήσεων. Το 
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Μεσολόγγι τηρεί στάση αρχών. Να διακηρύξει πως δεν δέχεται 
καμία κατάσταση, δύναμη και τάξη πραγμάτων, που έχει 
μεθοδευμένα και στρατηγικά διαμορφώσει ο 
«κομματαγρινιωτισμός», να εμποδίζει το είναι και το γίγνεσθαι της 
πρωτεύουσας. Όχι στις μεθοδευμένες, αλλεπάλληλες προκλήσεις 
και στη στρατηγική των μονομερών διεκδικήσεων και βλέψεων 
εναντίον του Μεσολογγίου και της ντε φάκτο διχοτόμησης της 
πρωτεύουσας. Το όνομα του Μεσολογγίου, το σύμβολο και η 
ζωντανή πραγματικότητά του σημαίνει πολλά στη συνείδηση του 
κάθε γνωστικού και τίμιου ανθρώπου. Είναι αδιανόητο να είναι 
ικέτης το Μεσολόγγι για ό,τι δικαιούται. Απαράδεκτο και πολιτικά 
εγκληματικό να φαντάζονται ένα Μεσολόγγι – Ιερή Πόλη όμηρο, 
δορυφόρο και κάτω από τον έλεγχο του κομματαγρινιωτισμού.  
Ένα Μεσολόγγι υποταγμένο! 

Μπορεί κανείς, ωστόσο, να προσβλέπει σε ένα Μεσολόγγι 
πέρα από τη φαινομενική κακομοιριά, με καλώς νοούμενη 
υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, με αυτογνωσία, αυτοσεβασμό και 
αυτοπεποίθηση. Σε ένα Μεσολόγγι με θετικές προθέσεις, 
πρωτοβουλίες, καθαρές θέσεις αλλά και ικανό να υπερασπίζεται 
τον εαυτό του. Με αρετή και τόλμη. Αν δεν πείθει αυτούς που δεν 
έμαθαν και δεν μαθαίνουν τίποτα, αυτούς που δεν καταλαβαίνουν 
τίποτα, δεν πειράζει. Να επιμένει  στον πολιτικό πολιτισμό της 
καλής γειτονίας και της συνεργασίας αλλά με σεβασμό της 
ιστορίας, της δημοκρατίας και χωρίς ηγεμονισμούς και 
μεγαλοϊδεατισμούς. Όχι στον ενδοτισμό, όχι σε άλλες 
υποχωρήσεις, όχι στην έμμεση αναγνώριση της 
ψευδοπρωτεύουσας από τον δήμαρχο Μεσολογγίου ( π.χ. η θέση 
του για το  πανεπιστήμιο)! Ανυποχώρητη στάση για την 
υπεράσπιση της ταυτότητας, της ιστορίας, της δημοκρατίας, της 
αξιοπρέπειας της Ιερής Πόλης. Δεν θα πετύχουν αυτό που θέλουν. 
Ο κομματαγρινιωτισμός, και η πολιτική ατιμία δεν θα περάσουν!  
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Επείγουσα έκκληση για βοήθεια!

 Τρομερή απειλή  για τη  θεσμική, ηθική και πολιτική τάξη 
και  νομιμότητα ακόμη και για ολόκληρη τη χώρα συνιστά η 
πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δια του 
υπουργού της Δικαιοσύνης Σ.Χατζηγάκη, ο οποίος δεν ορρωδεί 
προ ουδενός προκειμένου να προχωρήσει στην ίδρυση Εφετείου 
Δυτικής Ελλάδος με έδρα το Αγρίνιο. Πρώτη φορά μετά τη 
μεταπολίτευση βλέπουμε υπουργό Δικαιοσύνης να συνδυάζει την 
πιο ωμή  περιφρόνηση του Μεσολογγίου και τον κραυγαλέα ένοχο 
πόθο και πάθος στην προσπάθειά του να παραβιάσει τη θεσμική, 
ηθική τάξη και νομιμότητα προκειμένου να κάνει αυτό που θέλει. 
Φυσικά, το γεγονός της αδυναμίας  επίδειξης έργου της 
κυβέρνησης  στην Αιτωλοακαρνανία, η ψηφοθηρία , σε 
συνδυασμό με τους εγκληματικούς στόχους της εκτροπής του 
Αχελώου και ίδρυσης εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με λιθάνθρακα στον Αστακό εξηγούν πλήρως τα 
κίνητρά της. 

Η θεσμική και ηθική εκτροπή που μεθοδεύει ο υπουργός 
Δικαιοσύνης απαιτεί πολύ σοβαρή πολιτική αντίσταση για να 
αποκρουστεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντίσταση των πολιτών 
και όλων των φορέων της ευρύτερης περιοχής του Μεσολογγίου 
που υπερασπίζονται τα  θεσμικά δικαιώματα της Πρωτεύουσας 
Ιερής Πόλης βασίζεται στο «Σύνταγμα Τιμής και Αξιοπρέπειας» 
το οποίο καλεί τους Μεσολογγίτες και όλους τους Έλληνες να 
αντισταθούν με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να 
καταλύσει τη Θεσμική, Ηθική Τάξη και την Ιστορία με τη βία—
δηλαδή εναντίον της κυβέρνησης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η 
κυβέρνηση της Ν.Δ.  είναι αυτή που επιθυμεί διακαώς να 
διαπράξει τη μέγιστη ατιμία σε βάρος του Μεσολογγίου, επειδή 
έχει αποτύχει παταγωδώς να επιδείξει άλλο σημαντικό έργο στο 
νομό. Θέλει, έτσι, να πάρει αυτά που ανήκουν στο Μεσολόγγι 
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γιατί η κυβέρνηση φαίνεται δεν τα πάει επίσης καλά  και με ό,τι 
αυτό συμβολίζει και αντιπροσωπεύει – της έρχεται καλύτερα 
λοιπόν να το εξαφανίσει μια και καλή. Η πάλη του μεσολογγίτικου 
κινήματος μαζί με την πίστη στην πόλη   είναι αυτή που 
εξανάγκασε τον  βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χ.Βερελή να 
πραγματοποιήσει στροφή και να στραφεί υπέρ του Μεσολογγίου 
στο θέμα του Εφετείου , ενώ αρχικά ήταν μισός- μισός και 
διστακτικός. Αξιοπρεπής και η στάση του βουλευτή της Ν.Δ. 
Σ.Λιβανού  στο ίδιο θέμα. Η ατιμία  της κυβέρνησης όμως στο 
θέμα της θεσμικής, ηθικής  εκτροπής, στο θέμα του Εφετείου με 
έδρα το Αγρίνιο αποτελεί ταυτόχρονα ατιμία  και εκείνων των 
δυνάμεων του  ΠΑΣΟΚ που έχουν τους ίδιους στόχους και οι 
οποίοι «σωπαίνουν» ή εκφράζονται με τον «επιστήμονα και 
επαγγελματία» της … «πράσινης» πολιτικής, τον άλλο 
βλαχοδήμαρχο  και τους λοιπούς αυτής της συνομοταξίας. 

Όπως είναι αυτονόητο, δυστυχώς, δεν αρκεί το δίκαιο των 
στόχων του μεσολογγίτικου κινήματος για να αποκρουστεί η νέα 
φάση της επίθεσης της κυβέρνησης εναντίον του Μεσολογγίου. Το 
δημοκρατικό και ηθικό αίτημα της Επανίδρυσης του Εφετείου 
στην Πρωτεύουσα Ιερή Πόλη συσπειρώνει τη συντριπτική 
πλειονότητα τόσο μέσα στο Νομικό και Πνευματικό κόσμο όσο 
και στην ευρύτερη κοινωνία, άπασας της ελληνικής επικράτειας 
Απαιτείται,  επομένως, έστω και τώρα, ναι έστω και τώρα(!), η 
χάραξη εκείνης της πολιτικής της Ιερής Πόλης που θα πετύχει την 
έκφραση αυτής της πλειονότητας  σε ένα ενιαίο μέτωπο πάλης. Η 
Ηγεσία της πόλης είναι υποχρεωμένη να ψάξει να βρεί τρόπο να το 
κάνει. Είναι ζήτημα πολιτικού και ηθικού αναστήματός της. 
Ζήτημα τιμής και αξιοπρέπειάς της. Αυτό επιτεύχθηκε πρόσφατα 
ως ένα βαθμό, αλλά το ζητούμενο είναι το μέτωπο να διευρυνθεί 
και να εκβαθυνθεί. Προετοιμάζοντας τις συνθήκες για τη θεσμική 
και ηθική εκτροπή η κυβέρνηση προτάσσει αυτή την εποχή την 
πραξικοπηματική κατάθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για 
νομοπαρασκευαστική  επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος που προβλέπει ίδρυση Εφετείου Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο, προκειμένου να προκαλέσει ρήγματα 
και να διαλύσει το πρόσφατο μέτωπο που την υποχρέωσε να 
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κρύβεται ως ένοχη μέγιστης, εσχάτης ατιμίας. Οι τελευταίες 
εξελίξεις αποδεικνύουν ότι σε πρώτη φάση το σχέδιό της 
σημείωσε μερική επιτυχία, καθόλου ασήμαντη. Καθώς μάλιστα 
έρχεται και καλοκαίρι σου λέει,  «τώρα είναι ευκαιρία»….

Η εισαγωγή του θέματος του Εφετείου από την κυβέρνηση 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποτελεί πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. 
Πρέπει να δοθεί πολιτική μάχη για να πάρουν αποφάσεις οι 
Θεσμικοί φορείς της πόλης ότι θεωρούν αυτό το βήμα της 
κυβέρνησης «Αιτία Πολέμου» , να κηρύξει η πόλη ανυπακοή και 
να μην αναγνωρίσει άδικη απόφαση. Θα ήταν χρήσιμο επίσης να 
γνωστοποιηθεί ο αριθμός και τα ονόματα των  μελών του 
Συμβουλίου της Επικρατείας  που θα πάρουν μέρος σ’ αυτή τη 
διαδικασία. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι πρέπει να 
βρεθεί τρόπος ώστε να εκφραστεί μέσα από μαζικές Δημοτικές 
Συνελεύσεις η πάνδημη θέληση του συνόλου των συνδημοτών  για 
συνέχιση αυτού του αγώνα Τιμής, Αξιοπρέπειας και Δημοκρατίας 
μέχρι την τελική δικαίωση. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση 
οργάνωσε με επιτυχία το πρώτο κύμα των παρανομιών της σε 
βάρος του Μεσολογγίου, ο κίνδυνος είναι θανάσιμος αν δεν 
αναστραφούν μέσα από τα μαζικά όργανα του Πανμεσολογγίτικου  
κινήματος. 

Ο συσχετισμός αλλάζει κατά της Πόλης μας. Πρέπει να  
ανακηρυχτεί και πάλι ως εχθρική η κυβέρνηση, να  απομονωθούν 
εκ νέου οι εδώ άνθρωποί της  και οι σύμμαχοί της στη νέα φάση, 
όπως αυτοί οι οποίοι αντί να καταγγείλουν  τη θεσμική και ηθική  
εκτροπή της κυβέρνησης, διαπιστώνουν εμβριθώς ότι… «η 
ανάπτυξη είναι το πρώτο πρόβλημα του Μεσολογγίου»! και άλλα 
αντ’ άλλων…Μόνο με την ύστατη και εκ νέου προσπάθεια 
συσστράτευσης και έκφρασης , με κάποιο τρόπο,  της 
συντριπτικής πλειονότητας του τίμιου πολιτικού, του  νομικού και 
πνευματικού κόσμου της χώρας  και τη συμπαράσταση και την 
οργή του λαού, μπορεί να αποκρουστεί η θεσμική και ηθική 
εκτροπή  του  πραξικοπηματία υπουργού Δικαιοσύνης Χατζηγάκη 
και των συμμάχων του.
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Γενικός  ξεσηκωμός  για  Εφετείο – Πανεπιστήμιο

Έχει  έρθει  η  ώρα  για το  Μεσολόγγι  να  υψώσει  εκ  νέου  
το  λάβαρο  της  αντίστασης και της διαμαρτυρίας  εναντίον  της  
προκλητικής  απόπειρας  της   ΝΔ  και  του  ΠΑΣΟΚ  να  δράσουν  
σαν  «κλέφτες» , μέσα  στη  γενικότερη  αναμπουμπούλα ,  με   
την  απεργαζόμενη  , φημολογούμενη  και  επαπειλούμενη  βίαιη  
καταπάτηση  των  δικαιωμάτων  της  πρωτεύουσας  του  νομού  
στα  θέματα  του  Εφετείου  , κατ’ αρχήν  , αλλά  και του  
Πανεπιστημίου . Να  δηλώσει  η  πόλη   πως  δεν  θα  δεχτεί  την  
κοροϊδία  ,  τη  θεσμική  ανατροπή , τη  θρασύτατη  κλοπή ,  την  
πολιτική  , πολιτισμική  και  ηθική  ντροπή  σε  βάρος  της  . Το  
Μεσολόγγι  ήδη , μέσω  των  φορέων  του  , απευθύνεται    προς 
την  κυβέρνηση   σύσσωμο   και   υπογραμμίζει  με  τη  στάση του  
την  ευθύνη της  για  πιθανώς  πρωτόγνωρης  έντασης   
σοβαρότατη  κρίση  που  θα  ξεσπάσει  στις  μεταξύ τους  σχέσεις , 
αν  είναι  αληθινή  η  εκδηλωθείσα  πρόθεση  του  υπουργού  
Δικαιοσύνης  για  τη  διαίρεση  του  Εφετείου  στο  Μεσολόγγι . 
Μπορεί  να  συμβεί  εδώ  ό,τι  ποτέ  άλλοτε  μέχρι  τώρα ,  που  
κανείς  δεν  μπορεί  να  φανταστεί ,  και  όχι  μόνο  βέβαια  σε  
φραστικό  επίπεδο . 

Μεγάλη  η  δυσαρέσκεια  της  Ιερής  Πόλης  για  την  
άρνηση  της  κυβέρνησης  να  επανασυστήσει  αδιαίρετο  Εφετείο  
στο   Μεσολόγγι   και  για  την  αδυναμία  της  να  αντιληφθεί   
πόσο  βαρύτατο  σφάλμα   πάει  να  διαπράξει .  Πρέπει  να  
υπάρξει  ομοβροντία  δηλώσεων  και  παρεμβάσεων  θεσμικών  , 
πολιτικών  και  πολιτισμικών  παραγόντων , όχι  μόνο  στα  
πλαίσια  του  νομού ,  και  να  δημιουργηθεί  βαρύ  κλίμα  κατά  
της  κυβέρνησης . Εντελώς  απαράδεκτη  αυτή  η  στάση  του  
υπουργού  Δικαιοσύνης . Πρέπει  να  υπάρξει  σημαντική  
διορθωτική  κίνηση  του  υπουργού , διότι  διαφορετικά  θα  
υπάρξει  ραγδαία  επιδείνωση  του  κλίματος  , τόσο  από  πλευράς  
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θεσμικής  και  πολιτικής , όσο  και  από  πλευράς  κοινής  γνώμης  
ολόκληρης  της  Ελλάδας  που  θα  δει  ότι  ούτε  ο πιο  τυφλός  
κομματισμός  δεν  θα  μπορέσει  να  εξηγήσει  την  κυβερνητική  
στάση  στο  θέμα  του  Εφετείου . Η κυβέρνηση  να  λάβει  
αυστηρή  και  επείγουσα  προειδοποίηση ότι   θα  πρέπει  να  
γνωρίζει  πως  το  Μεσολόγγι  δεν  είναι  διατεθειμένο  να  
υποχωρήσει  από  τα  δικαιώματα  και  τις  αρχές  του  , από  αυτά  
που  του  ανήκουν  και  πολύ  περισσότερο  δεν  είναι  
διατεθειμένο  να  υποκύψει ,  όταν  απειλούνται  εκβιαστικά  
θεσμοί ,  ιερά  και  όσια . 

Ας μην  υπάρχει  η  παραμικρή  αμφιβολία  πως  μόνο οργή  
θα  αποκομίσει  η  κυβέρνηση  από  τη  συντριπτική  πλειοψηφία  
των  ελλήνων  για  την  πολιτική  της  έναντι  του  Μεσολογγίου . 
Απαιτείται,  όμως ,  προσοχή  από  τις  αρχές  και  τους  φορείς   
της  πόλης  , ώστε  αυτό  το  δυνάμει   πλεονέκτημα  να  μην  
οδηγήσει  σε  λανθασμένες  εκτιμήσεις  ως  προς  το  μέχρι  πού  
μπορούν  βάσιμα  να  εκτιμούν  πως  θα  έχει  κυρίως  πολιτική  
υποστήριξη . Δεν  πρέπει να  λησμονείται  πως  ενώ  η  ίδρυση  
Εφετείου  και  Πανεπιστημίου  στο  νομό  αποτελεί  , πέραν  του  
ιστορικού , ήδη  εξαγγελθείσα  πολιτική  της   κυβέρνησης  δεν  
βρέθηκε  ακόμα  ούτε  ένας  θαρραλέος  πολιτικός  εκπρόσωπος  
της  περιοχής  να  τα  προωθήσει  συνδέοντάς  τα  με  την  
πρωτεύουσα  του  νομού  !  Απίστευτο , κι όμως  αληθινό ! Δύο  
τινά  μπορεί  να  συμβαίνουν : Είτε  η  πρωτεύουσα  δεν  
εκπροσωπείται  πραγματικά  και  ουσιαστικά , έχει  δηλαδή  κενό  
ή  έλλειμμα  κεντρικής  πολιτικής  εκπροσώπησης ,  είτε  οι  
φερόμενοι  ως  πολιτικοί  εκπρόσωποί  της  αδιαφορούν  παντελώς  
γι’ αυτή . Διαλέγουν  και  παίρνουν . Έτσι  κι  αλλιώς  τραγικό . 
Δυστυχώς , ορφανέψαμε, θα ’λεγε  ο Χαρίλαος  Τρικούπης . 
Εντούτοις ,  η  όποια  πιθανώς   άδικη  , απευκταία    απόφαση  της  
κυβέρνησης  θα  πρέπει  να  ακυρωθεί . Αν  το  θέμα  του  
Εφετείου  και  του  Πανεπιστημίου  μόνο  αφενός  υπό  το  πρίσμα  
της  πτυχής  του  προεκλογικού  αγώνα  απασχολεί  την  
κυβέρνηση  και  παραβλέπεται  η  κραυγαλέα  παραβίαση  
θεμελιωδών  θεσμικών ,  πολιτειακών  και  ακαδημαϊκών  
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κανόνων  της  ίδιας  της  πολιτείας  και  της  δημοκρατίας  και 
αφετέρου   υποδηλώνει  μια  προκλητική  διαπραγματευτική  
πολιτική  της  κυβέρνησης  στο  νομό ,  με την  κατ’  ουσίαν  
ικανοποίηση  υπαγορευμένων  από  άλλους  όρων  που   θα  
εκπληρώσει  κατά  την  πορεία  προς  τις  εκλογές ,  θα  πρόκειται  
περί  πολλαπλής  τραγωδίας . 

Εντύπωση  όμως  προκαλεί  ότι  η  ουσία  του  θέματος  υπό   
το  πρίσμα  της  παράνομης  διεκδίκησης  και  αρπαγής  των  
δικαιωμάτων της  πρωτεύουσας  , Ιερής  Πόλης , αφήνει  
τουλάχιστον  παγερά  αδιάφορους  σχεδόν  όλους  τους  πολιτικούς   
του  νομού .  Η  στάση τους  μέχρι  τώρα  δεν  επιτρέπει  
περιθώρια  παρερμηνειών . 

Ο συνδυασμός των  προαναφερθέντων  σε  συνάρτηση  με  
τη  μέχρι  τώρα  σχετική  αδράνεια  της  ίδιας  της  πόλης , 
ενδέχεται  να   οδηγήσει  σε  εξαιρετικά  δυσάρεστες  για  το  
Μεσολόγγι  αποφάσεις . Η  κατάσταση   είναι  πολύ  πιο  κρίσιμη  
από  όσο  συνειδητοποιούν  πολλοί . Τόσο  η  κυβέρνηση  ( μετά  
μάλιστα  το  στραπάτσο  που  έπαθε  στο  νομό ,  στις  δημοτικές   
εκλογές  )  όσο  και  η  ανεπαρκέστατη  αντιπολίτευση  ,  για  ίδιον  
όφελος  η  καθεμιά  ,   είναι  διατεθειμένες  να  πλειοδοτήσουν  σε  
βάρος  του  Μεσολογγίου  με  ψηφοθηρικούς  στόχους  , 
αδιαφορώντας  πλήρως  για  τις  θέσεις  και  τις  αρνήσεις  του  
Μεσολογγίου   στα  σοβαρά  προαναφερθέντα  θέματα  . 

Δεν  πρέπει  να  υπάρχει  αμφιβολία  ότι  η  συντριπτική  
πλειοψηφία  των  βουλευτών   του  νομού  και  ο  νομάρχης   έχουν   
και  θα  έχουν   την πρόθεση  να  πρωτοστατήσουν   στα  χωρίς  
αρχές  παζάρια  για  την …εξεύρεση  φόρμουλας  «συμβιβασμού»  
που  θα  επιτρέψει  την  ανεμπόδιστη  συνέχιση  της προώθησης  
των  κυβερνητικών  «δεσμεύσεων»  εξόδοις  του   Μεσολογγίου .  
Και το  τραγικό  ερώτημα  : Η  Ιερή  Πόλη  μόνη  εναντίον  όλων ;

Μείζον  στήριγμα  της  Ιερής  Πόλης  η  θεσμική  της  
υπόσταση  , η  ταυτότητά  της  , η  βαθιά  πεποίθηση  περί  του  
δικαίου  , η  κινητοποίηση  του  κόσμου ,  η  ενημέρωση  όλης  της  
Ελλάδας  για  τα  σχεδιαζόμενα  εγκλήματα ,  ο  γενικός  
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ξεσηκωμός . Αλλά  η  σαφής  κλίση  των  πολιτικών  υπέρ  της  
γραμμής  του  «συμβιβασμού» καθιστά  άκρως   επισφαλή   τη  
διασφάλιση   θετικών  για  το  Μεσολόγγι  αποφάσεων , στη  βάση  
μιας  λίγο  πολύ  «ομαλής» συναινετικής   απόφασης . Η  απειλή   
πραγματοποίησης  ή  ακόμη  και  αυτή  καθαυτή  η  
πραγματοποίηση   της  παραίτησης  ( ή  μη  ορκωμοσίας )  εκ  
μέρους  ολόκληρης  της   δημοτικής  ηγεσίας  της   πόλης  
ενδέχεται  να  αποδειχτεί  απαραίτητη  , για  να  αποτραπεί   
απευκταία  κυβερνητική  επιβράβευση  της  επιθετικότητας  και  
αυθαιρεσίας  του  Αγρινίου   σε  βάρος  του  Μεσολογγίου.  
Πρέπει  να  είναι  ούτως  ή  άλλως  έτοιμες  για  μάχη  που  δεν  
αποκλείεται  να  απαιτήσει  τη  χρήση  και  του  έσχατου  όπλου   
της  μη  ορκωμοσίας  ή  παραίτησης . 
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Ο νόμος της ζούγκλας στην Αιτωλοακαρνανία;

 Προστατευόμενο των κομμάτων το αγρινιώτικο καθεστώς

Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις δεκάδων χιλιάδων πολιτών 
και φορέων των Δήμων της Αιτωλίας, η αποχή διαρκείας των 
δικηγόρων της περιοχής και η συντριπτική και πειστική 
επιχειρηματολογία τους υπέρ της επανίδρυσης Εφετείου στην 
πρωτεύουσα, Ιερή Πόλη του  Μεσολογγίου αποτελούν, 
αναμφίβολα, σημαντικά γεγονότα τόσο σε έκταση και διάρκεια, 
όσο και σε άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ενόψει, μάλιστα, της 
αναμενόμενης γνωμοδότησης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 
χώρας σχετικά με την ίδρυση «Εφετείου Δυτικής Στερεάς», όπως 
κατά περίεργο  και απαράδεκτο τρόπο έχει εισαχθεί το θέμα από 
τον υπουργό Δικαιοσύνης, οφείλουμε να εμβαθύνουμε στο τι 
ακριβώς παίζεται και από ποιους αυτή τη στιγμή,  ώστε να 
μπορέσουμε να αποτρέψουμε απευκταίες, δυσάρεστες εξελίξεις 
που μας αφορούν και να επηρεάσουμε τα πράγματα προς τη 
σωστή κατεύθυνση. 

Σε βαθύτερο, λοιπόν, επίπεδο πρόκειται για εξέγερση 
συνείδησης ολόκληρης της Αιτωλίας βλέποντας τους ερασιτέχνες 
«να παίζουν με τη φωτιά», προωθώντας την αυθαίρετη κατάργηση 
της θεσμικής Πρωτεύουσας του νομού με τη γνωστοποιημένη ή 
φημολογούμενη πρόθεσή τους να ιδρύσουν εκτός αυτής Εφετείο 
και Πανεπιστήμιο, και την αναγνώριση, έτσι, άλλης Πρωτεύουσας 
πέραν της  υφιστάμενης από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και άλλους!

Η σκέψη και μόνο για ίδρυση Εφετείου ή/και  
Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο σηματοδοτεί το ότι,  είτε δεν εννοούν 
να αντιληφθούν,  είτε ότι αδιαφορούν για το πως  κάτι τέτοιο θα 
συνιστούσε τη δραματική αλλαγή των θεμελίων του εθνικού –
συνταγματικού δικαίου της χώρας, επειδή θα νομιμοποιούσε την 
αυθαιρεσία της κυβερνητικής και λοιπής πολιτικής εξουσίας με 
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στόχο την επιβράβευση και τον προσεταιρισμό μιάς πόλης, 
κατόπιν της αρχικής ενθάρρυνσης και λειτουργίας της ως ντε 
φάκτο ψευδοπρωτεύουσας (απόσπαση υπηρεσιών) και στη 
συνέχεια την επίσημη, ντε γιούρε, πανελλήνια αναγνώριση της 
πόλης αυτής ως πρωτεύουσας νομού. 

Αυτό που πάνε να κάνουνε στο Αγρίνιο η κυβέρνηση της 
ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και άλλοι, που διαχρονικά το  έχουν ενθαρρύνει –
υποστηρίξει   να αποσπά υπηρεσίες και πόρους  από το Μεσολόγγι 
αποδεικνύει την μετατροπή του Αγρινίου σε προστατευόμενη πόλη 
τους,  σε βάρος του Μεσολογγίου και των υπόλοιπων περιοχών 
του νομού, και που τώρα πάνε να το ανακηρύξουν και    θεσμική 
πρωτεύουσα!

Δεν χρειάζεται φιλοσοφία για να καταλάβει κανείς ότι αυτή η 
πολιτική συμπεριφορά τους αποσκοπεί βασικά στην εξυπηρέτηση 
του μικροκομματικού τους συμφέροντος, θέτοντάς το υπεράνω  
πάσης αρχής δικαίου. 

Ταυτόχρονα, όμως, η επιβράβευση και νομιμοποίηση των 
αυθαίρετων διεκδικήσεων – καταπατήσεων ενθαρρύνει 
αντικειμενικά το «πολύ» Αγρίνιο να έχει παράνομες - παράλογες 
απαιτήσεις σε βάρος της «λιγότερης» πρωτεύουσας του νομού και 
να της  αποσπάει ρόλους και  δικαιώματα, να  τα καταπατάει, τα 
οποία στη συνέχεια να του αναγνωρίζονται ως αυτονόητα και 
τελικά να ενσωματώνονται  στην επικράτειά του.  

Το Εφετείο ή/και το Πανεπιστήμιο στο Αγρίνιο θα εισήγαγε  
στις εσωτερικές σχέσεις τον νόμο της ζούγκλας όπου ο 
«ισχυρότερος» θα κατασπάρασσε τον «ασθενέστερο». Καμία αρχή 
του συνταγματικού – εθνικού- εσωτερικού δικαίου δεν θα 
εθεωρείτο  πλέον απαραβίαστη – ούτε καν τυπικά. Η κυβέρνηση 
της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ επιχειρούν να αναγορεύσουν σε 
υπέρτατο εσωτερικό – εθνικό νόμο την προώθηση των στενών 
κομματικών συμφερόντων τους. 

Το Μεσολόγγι γνωρίζει καλά την άποψη των ρεαλιστών πως 
τα πάντα στην πολιτική είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων και όχι 
θεσμών. Τους υπενθυμίζουμε, σύμφωνα  και με αυτή τη λογική, 
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πως το Μεσολόγγι, η Ιερή Πόλη της Ελευθερίας, όχι μόνο  δεν 
είναι μόνο του, αλλά κι αυτά που αντιπροσωπεύει το καθιστούν 
αντικειμενικά πολύ μεγάλο. Άλλωστε,  κάθε ελεύθερος άνθρωπος 
είναι δημότης του. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, του 
συσχετισμού δυνάμεων, κάνουν μεγάλο λάθος όσοι, ενδεχομένως, 
θεωρούν πως το Μεσολόγγι είναι «μικρό» και «λίγο».

Το πώς θα κατορθώσουν να αντιμετωπίσουν τον διαρκώς  
εξαγριούμενο και εξαχρειούμενο  «κομματαγρινιωτισμό» μέσα 
στο πλαίσιο της σημερινής πραγματικότητας το Μεσολόγγι και οι 
σύμμαχοί του είναι, ομολογουμένως,  ένα πολύ επώδυνο ζήτημα. 
Πόσω μάλλον αν  στην Αιτωλοακαρνανία ανοίξουν νέες πληγές με 
το να  αποπειραθούν να κάνουν το νόμο της ζούγκλας 
καθεστώς….
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Μεσολογγίτικος Απριλομάης 2008

 Το Μεσολόγγι της Ελευθερίας, σύμβολο Εθνικής Αναφοράς

Ο παρισινός Μάης του ’68, την τεσσαρακοστή επέτειο του 
οποίου εορτάζει φέτος όλος ο κόσμος, παραμένει αλησμόνητος και 
δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Από τη μια επειδή αποτελεί την κορύφωση 
μιας διαμαρτυρίας που είχε παγκόσμιες διαστάσεις ακριβώς εκείνη 
την εποχή σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης. Εκείνη η 
εποχή σημάδεψε ανεξίτηλα όσους μετείχαν στο όνειρο  μιας 
«άλλης εφόδου προς τον ουρανό». Από την άλλη, ο Μάης του ’68 
δεν πρόκειται να ξεχαστεί γιατί η γαλλική αστική τάξη ναι μεν 
καθυπόταξε την μεγαλειώδη εξέγερση εναντίον τής υφιστάμενης 
τάξης πραγμάτων, αλλά είδε την εξουσία της να απειλείται προς 
στιγμήν και ήταν έτοιμη να εξαπολύσει εμφύλιο πόλεμο για να την 
κρατήσει. 

Στο Μεσολόγγι κάθε χρόνο  και ιδιαίτερα φέτος ζούμε την 
αιώνια άνοιξη στην πολλαπλασιαστικής ισχύος ενότητα του δικού 
μας Απρίλη του ’26 και του γαλλικού Μάη του ’68. 
Παρακολουθούμε τους εκεί και τους εδώ κυρίαρχους να αφρίζουν 
από το κακό τους και το φόβο τους καθώς, νομίζοντας οι 
δυστυχείς ότι η πολιτική τους νίκη και η εκλογική υπεροχή επί των 
αντιπάλων τους θα σηματοδοτούσε και τον πολυπόθητο γι’ αυτούς 
ενταφιασμό των μηνυμάτων του Απρίλη του ’26 και του Μάη του 
’68, βλέπουν πως δεν τους βγαίνει. Έχουν μαζί τους και τα 
μεταμελημένα ιδεολογικά γερόντια και διάφορους άλλους που μας 
καλούν να «ξεχάσουμε τον Απρίλη του ’26 και τον Μάη του ’68» 
ακριβώς επειδή οι ίδιοι έχουν ταχθεί είτε υπέρ των ισχυρών,  είτε 
υπέρ της υποδούλωσης του Μεσολογγίου ή των  επιθέσεων  
εναντίον του.   

Ενοχλεί πολλούς και σήμερα η πολιτική κληρονομιά της 
άρνησης του παλιού σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου φυσικά πρώτα απ’ όλα 
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του κυρίαρχου συστήματος. Τους ενοχλεί ο πολιτισμός εξέγερσης 
και ανυπακοής, η μαζική ριζοσπαστικοποίηση που άφησε 
ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στις ανεπτυγμένες κοινωνίες της 
Δύσης, όχι σε κάποια εξαθλιωμένη τριτοκοσμική χώρα.

Οι φοιτητές ξεσηκώθηκαν και με θυελλώδη τρόπο 
προέβαλαν μια κουλτούρα ελευθεριότητας και ανυπακοής. 
Ενάμιση αιώνα πριν οι Μεσολογγίτες επέλεξαν την έξοδο προς την 
ελευθερία μέσα απ’ το θάνατο. Τόσο ο Μάης του ’68 όσο και 
κυρίως για μας ο Απρίλης του ’26 είναι χαραγμένοι στο πολιτικό 
και εθνικό DNA ως δυνατότητα αφενός και αφετέρου  για τους 
κυρίαρχους ως αέναη απειλή. Και στη θύελλα του Μάη και στο 
μεγαλείο του Απρίλη υπήρξε δράση, όταν όλος ο κόσμος τη 
θεωρούσε αδιανόητη. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αν έγινε μια 
φορά αντίστοιχα, μπορεί να γίνει ξανά και ξανά. Αυτό 
συμπυκνώνει όλη την ουσία της επικρεμάμενης αναγέννησης του 
πνεύματος του Απρίλη του ’26 και του Μάη του ’68 ανά πάσα 
στιγμή, ίσως και εκεί που κανείς δεν θα το περιμένει.

 Οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ! Περιφέρονται σαν 
φαντάσματα επί δεκαετίες ή αιώνες στην ανθρώπινη ιστορία και 
ανασταίνονται στις συνειδήσεις των λαών με απροσδόκητους 
τρόπους, επιδρώντας στο μέλλον των κοινωνιών με συχνά 
απίθανες επιπτώσεις. Σε τίποτα δεν συνεισφέρει στην ανέφικτη 
θανάτωση των θρύλων ούτε καν η απάρνησή τους από τους ίδιους 
τους πρωταγωνιστές τους, όταν τα ιδεολογικά και βιολογικά 
γηρατειά τούς καταβάλλουν και τους κάνουν πολύ μικρούς και 
κουρασμένους για να συνεχίσουν να συμβαδίζουν με το μεγαλείο 
των γεγονότων, στα οποία κάποτε πρωταγωνίστησαν, όπως 
ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Ούτε η πολιτική 
συμπεριφορά που επιδεικνύουν προς το Μεσολόγγι, όπως ακριβώς 
συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Τους θρύλους τους λατρεύει ή τους μισεί κανείς. Μόνο οι 
ασήμαντοι μπορούν να αδιαφορήσουν γι’ αυτούς, αδυνατώντας να 
συνειδητοποιήσουν σε βάθος τα μεγέθη της Ιστορίας που οι θρύλοι 
εκφράζουν.

Έχουν κάποια πρακτική αξία και σημασία όλα αυτά; Θα 
μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς. Η απάντηση είναι προφανής  κι 
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έρχεται από το φετινό Μεσολόγγι του ξεσηκωμού, του αγώνα 
ενάντια στον κρατικό αυταρχισμό από τη μια και της  πολιτιστικής 
δημιουργίας, ιδιαίτερα της νεολαίας μας, από την άλλη. Αξίζει 
ιδιαίτερης αναφοράς η πολιτιστική παρέμβαση, τόσο ως επίσημη 
συμμετοχή στο φετινό πρόγραμμα των «Μνημών Εξόδου», όσο 
και ως καλλιτεχνική συμμετοχή στο 6ο Διεθνές Φοιτητικό 
Βυρωνικό Συνέδριο στην πόλη μας ομάδας μαθητών και 
μαθητριών του 2ου Λυκείου Μεσολογγίου και καθηγητών τους , με 
τίτλο «Οδοιπορικό στον Κήπο των Ηρώων». Μαζί με τη μεγάλη 
συγκίνηση και υπερηφάνεια που μας έκαναν να νιώσουμε, είδαμε 
τη σωστή αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιερής 
Πόλης από τους νέους και το σχολείο τους. Είδαμε πώς έκαναν τη 
θεωρία πράξη. Από τη μεριά τους κατόρθωσαν κάτι πολύ
σημαντικό. Απέδειξαν τη σημερινή ζωντάνια, το άφθαρτο, το 
αθάνατο της Ιστορίας. Αποτύπωσαν την ιστορία του Κήπου των 
Ηρώων, ζωγράφισαν τα έργα τους και απέδωσαν με τα μουσικά 
τους όργανα επιλογές τραγουδιών από τους «Ελεύθερους 
Πολιορκημένους» του Δ. Σολωμού, του εθνικού μας ποιητή που 
βαφτίστηκε τόσο πιστά στο αστραποβόλο νόημα του 
Μεσολογγίου, όσο κανένας άλλος Νεοέλληνας , όπως ανέφερε η 
καθηγήτρια κ. Πολυξένη Χαραλαμποπούλου, εκ των επιμελητών 
του έργου που παρουσίασαν οι μαθητές. Ανέδειξαν την ιερότητα 
του τόπου. Τη συμπυκνωμένη ιδέα του αγωνιστικού και 
πνευματικού Μεσολογγίου. Τα μνημεία Ελλήνων και Φιλελλήνων, 
ανέφερε η ίδια καθηγήτρια, ξυπνούν μνήμες που κάνουν το σώμα 
να ριγεί, την καρδιά να γεμίζει θαυμασμό, που συνεχίζουν και θα 
συνεχίζουν να διδάσκουν ότι τίποτε δεν χαρίζεται, αλλά 
αποκτιέται με θυσίες. Το Μεσολόγγι , σύμβολο εθνικής αναφοράς, 
πρέπει να παραμείνει κιβωτός εθνικής μνήμης για να θυμίζει ότι το 
χρέος προς  τα εφέστια ιδανικά δεν είναι διαπραγματεύσιμο, ότι 
χωρίς την ελευθερία η ζωή του ανθρώπων και των λαών 
απαξιώνεται και ότι η επιλογή της ελευθερίας είναι συνειδητή 
πράξη και γίνεται με την επίγνωση ότι το ενδεχόμενο του θανάτου 
είναι πάντοτε παρόν. 

Και είναι μια ευεργεσία για όλους μας, που μπορούμε και 
στις χειρότερες ώρες των εθνικών απογνώσεων να στοχαζόμαστε 
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με δίκαιη καύχηση : «έχομε το Μεσολόγγι», πρόσθεσε ακόμη η κ. 
Χαραλαμποπούλου.

Μέτρο, χαρά κι ελπίδα του κόσμου και του ανθρώπου ο 
μεσολογγίτικος Απριλομάης, κάθε χρόνο!
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Αγώνας «μέχρι την τελική δικαίωση»

«Το Μεσολόγγι αποτελεί  διαχρονικό Σύμβολο
του Νεοελληνισμού για τη Δικαιοσύνη»

(Κάρολος Παπούλιας, Πρόεδρος Δημοκρατίας
20/4/2008)

Πέντε μήνες κινητοποιήσεων και αποχής διαρκείας από τα 
καθήκοντά τους έχουν ήδη συμπληρώσει οι δικηγόροι του 
αντίστοιχου συλλόγου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αλλά 
αυτό δεν τους πτοεί να  παρατείνουν τις κινητοποιήσεις τους και 
τον Μάιο, όπως έχουν αποφασίσει. Στις γενικές συνελεύσεις του 
συλλόγου τους όλο αυτό το διάστημα,  ομόφωνα έχει εκφραστεί η 
θέληση των δικηγόρων για συνέχιση των κινητοποιήσεων και της 
αποχής διαρκείας από τα καθήκοντά τους ενάντια στο ξεπούλημα 
και στον εξευτελισμό των θεσμών της Δημοκρατίας και την 
επέλαση των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και της 
βαρβαρότητας, που θα σημάνει και την κατακρεούργηση των 
δικαιωμάτων της πρωτεύουσας Ιερής Πόλης.

Με σχετική ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι τονίζουν ότι η 
κυβέρνηση επιχειρεί το μέγιστο ανοσιούργημα σε βάρος των 
Θεσμών και της Ιστορίας, αποφασίζοντας την ίδρυση Εφετείου 
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο. Θεωρούν πως 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 Έλληνες και Φιλέλληνες, προσβάλλει την 
τιμή, την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια του λαού της περιοχής 
της Ι.Π.Μεσολογγίου. Υπενθυμίζουν πως στην ιστορία του 
Νεοελληνικού κράτους το Μεσολόγγι έχει καταγραφεί ως η 
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κοιτίδα της Δικαιοσύνης και του Πολιτισμού. Επισημαίνουν ότι η 
κυβέρνηση, περιφρονώντας την Ιστορία και τους Θεσμούς, 
παραβλέπει όλα αυτά και συντασσόμενη με παράγοντες που δρουν 
στο παρασκήνιο, επιχειρεί με κριτήρια μικροκομματικά και 
εξωθεσμικά να ιδρύσει Εφετείο στο Αγρίνιο. Οι δικηγόροι του 
Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου υπενθυμίζουν ότι οι αξίες, οι 
θεσμοί και η ιστορική αλήθεια δεν τεμαχίζονται, ούτε είναι 
διαπραγματεύσιμα. Δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση, ότι όχι μόνο 
είναι αντίθετοι σε μια τέτοια αδιανόητη απόφαση, αλλά 
διατρανώνουν με όλη τη δύναμη της ψυχής και της φωνής τους ότι 
αγωνίζονται με όλες τις δυνάμεις τους, έχοντας συμπαραστάτες 
τους Δήμους Ι.Π.Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Αιτωλικού, Οινιαδών, 
Αστακού, Χάλκειας, Αντιρρίου, Αποδοτίας, Πυλήνης και 
Πλατάνου, των κοινωνικών φορέων και του λαού ολόκληρης της 
περιοχής. Μας καλούν να επιχειρήσουμε όλοι μαζί στην περιοχή 
τη δική μας «ΕΞΟΔΟ» για την αποτροπή του επιχειρούμενου, εις 
βάρος της Ιερής μας Πόλης, εγκλήματος. Να αγωνιστούμε ενάντια 
στη βαρβαρότητα και την αλαζονεία. Να συστρατευθούμε ενάντια 
στη μιζέρια και τη συνεχή υποβάθμιση. Να αποκαλύψουμε και να 
στιγματίσουμε τους φανερούς εχθρούς και τους ψεύτικους φίλους 
μας.    «Αγώνας μέχρι την τελική δικαίωση», λένε οι δικηγόροι. 

Βολική για τα κυβερνητικά και αγρινιώτικα σχέδια υπήρξε η 
απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου που απάντησε κατά 
πλειοψηφία θετικά στο επαίσχυντο ερώτημα του υπουργού 
Δικαιοσύνης, αν και υπήρξε ισχυρή αρνητική μειοψηφία και δεν 
είχε εξαιρεθεί, όπως είχε ζητηθεί από τους Μεσολογγίτες, ο 
τριχώνιος εισηγητής του θέματος στο ανώτατο δικαστικό σώμα. 
Επιδιώκουν τον εκφοβισμό του Μεσολογγίου και την κάμψη του 
αγωνιστικού του φρονήματος. Τώρα βγάζουν «νόμιμο» το να 
ιδρύσουν Εφετείο στο Αγρίνιο, πού να διανοηθεί λοιπόν να φέρει 
αντίρρηση το Μεσολόγγι…

Κι όμως, ο αγώνας στην Ιερή Πόλη θα συνεχιστεί και θα 
κλιμακωθεί γιατί έτσι αποφάσισαν οι δικηγόροι, οι φορείς και οι 
πολίτες ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής. Αντιμέτωποι με την 
κυβερνητική επίθεση  κατανοούν την αναγκαιότητα υπεράσπισης 
των αυτονόητων. Μπροστά στα φαινόμενα σήψης και παρακμής 
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του πολιτικού συστήματος, στην αρπακτικότητα, τον αδίστακτο 
τυχοδιωκτισμό, την πολιτική θρασύτητα και αλητεία, την πολιτική 
κερδοσκοπία δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ο δικομματισμός εδώ και 
χρόνια καλλιεργεί, προωθεί και θεσμοθετεί τέτοιες πρακτικές 
ασυδοσίας και συμπεριφορές παρακμής, αφήνοντας την Ιερή Πόλη  
εντελώς ανοχύρωτη/ανυπεράσπιστη σε κάθε λογής τυχοδιώκτες 
και πολιτικούς κερδοσκόπους  να επιτίθενται εναντίον της. Την 
ίδια ώρα που σε άλλες χώρες κάνουν τα πάντα για να πιαστούν 
από την Ιστορία, τις Αξίες και τον  Πολιτισμό, στην Ελλάδα η 
κυβέρνηση με φανατισμό νεοφώτιστου και προγραμματισμό 
μαθητευόμενου μάγου ξεπουλά και εξευτελίζει τα πάντα χωρίς 
κανέναν ενδοιασμό.   Και μπροστά στο ξεπούλημα, στον 
εξευτελισμό των θεσμών της Δημοκρατίας, των Ιερών και Οσίων, 
οι πολίτες της περιοχής, μαζί με τους δικηγόρους, θα δώσουν όλες 
τους τις δυνάμεις για να υπερασπιστούν αυτονόητα πράγματα. 

Είναι προφανές πως οι δικηγόροι δεν αγωνίζονται για 
«συντεχνιακά» συμφέροντα, όπως ψιθυρίζει η εχθρική 
προπαγάνδα και αναπαράγουν οι τελούντες εν  αγνοία 
ανυποψίαστοι, αλλά τίθενται στην πρώτη γραμμή της μάχης για το 
Δίκαιο. Το ζήτημα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ενεργού 
συμπαράστασης είναι καθοριστικός παράγοντας για την 
αναζωογόνηση και τη νικηφόρα έκβαση αυτής της σημαντικής 
αναμέτρησης, που θα καθορίσει την τύχη και το μέλλον της Ιερής 
μας Πόλης, μαζί με τα αποτελέσματα  και σε άλλα πολλά  μέτωπα. 
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Όλη η Ελλάδα  στο πλευρό του Μεσολογγίου

 Δήλωση Προέδρου Δημοκρατίας
 Σημερινή πολιτική και εθνική σημασία του Μεσολογγίου 
 Τι παίζεται σήμερα στο Μεσολόγγι 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι φετινές «Μνήμες Εξόδου» 
εκτός από τη σταθερή ιστορική και εθνική σημασία τους, είχαν και 
τεράστια πολιτική σημασία για το Μεσολόγγι,  λόγω της μεγάλης 
σοβαρότητας που είχαν τα λόγια του Προέδρου  της  Δημοκρατίας  
Κάρολου Παπούλια, εν μέσω έξαρσης του αγώνα της πόλης για τα 
δίκαιά της , ο οποίος δήλωσε: «Το Μεσολόγγι αποτελεί για τον 
Ελληνισμό διαχρονικό σύμβολο των Αγώνων για την Εθνική 
Ανεξαρτησία, τη Δικαιοσύνη και την Ελευθερία» Ο αγώνας του 
Μεσολογγίου για την ελευθερία και το δίκαιο, η αντίστασή του 
υπό τις σημερινές συνθήκες συνεχίζονται  και  προκαλούν  και 
πάλι συγκίνηση και θαυμασμό σε κάθε ελεύθερο, πολιτισμένο και 
λογικό άνθρωπο. 

 Με μια καλύτερη στρατηγική του σημερινού αγώνα, θα ήταν 
σίγουρα  ήδη εκφρασμένη με συγκεκριμένο τρόπο η δεδηλωμένη 
συμπαράσταση και η υποστήριξή του Μεσολογγίου  από όλη την 
Ελλάδα, πλην Λακεδαιμονίων, βεβαίως. Ένα σύνολο διακοσίων 
ενενήντα πέντε βουλευτών θα ήθελαν , αν τους δινόταν η ευκαιρία, 
να εκφραστούν με κάποιο τρόπο υπέρ της πόλης  των πέντε 
πρωθυπουργών και του Χαριλάου Τρικούπη. Όσο κι αν μεγάλο 
τμήμα των βουλευτών θα μπορούσαν να ελεγχθούν για ποικίλα 
«αμαρτήματα», εν τούτοις είναι βέβαιο  πως είναι σε θέση να 
κατανοήσουν πέρα από την ιστορική, και τη σημερινή πολιτική και 
εθνική σημασία ενός ζωντανού, ακέραιου και υπερήφανου 
σύγχρονου Μεσολογγίου. Πενήντα ένας νομάρχες, επίσης, πλην 
ενός εκ του συνόλου,  και το σύνολο των δημάρχων της χώρας 
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πλην ενός ή ελαχίστων μετρουμένων στα δάχτυλα του ενός χεριού, 
θα  μπορούσαν, δοθείσης ευκαιρίας, να εκφραστούν ανεπιφύλακτα 
υπέρ της διατήρησης και ενίσχυσης της ιστορικής και σύγχρονης 
ταυτότητας και ακεραιότητας της πρωτεύουσας Ιερής Πόλης. Στα 
σχολεία, στα   πανεπιστήμια όλης της χώρας  το Μεσολόγγι 
κρατείται ψηλά στην κλίμακα των αξιών και βαθιά στην καρδιά 
όλων των  ελληνόπουλων και των δασκάλων τους. Οι άνθρωποι 
του πνεύματος, της τέχνης, του πολιτισμού μπορούν να αναζητούν 
διαρκή έμπνευση από το Μεσολόγγι, την ιστορία του, τη φύση 
του,  τους ποιητές του, τον Παλαμά, τον Σολωμό…,  και να 
εκφράζονται, με όλους τους τρόπους και τα μέσα, σε πολλά 
επίπεδα. Και οι διαχρονικοί μαχητές της ελευθερίας και της 
απελευθέρωσης, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, μπορούν να  
αντλούν από το ιστορικό παράδειγμα του Μεσολογγίου και το 
διαχρονικό αγώνα του και να προσβλέπουν σ’ αυτό,  υπό τη 
σύγχρονη δυνατότητα και συμβολή του με τη Διεθνή Ακαδημία 
Ελευθερίας.

Θα μπορούσε όλη η Ελλάδα, κυριολεκτικά,  να σταθεί στο 
πλευρό του Μεσολογγίου, , ανά πάσα στιγμή, αν της το ζητούσε
φυσικά. Της το ζήτησε τώρα ; Όχι!…

Είναι γελοίο και ταυτόχρονα ανατριχιαστικό  πως στον 
συντριπτικό ουσιαστικό «συσχετισμό δυνάμεων»  - όλη η Ελλάδα 
από τη μια μεριά και από την άλλη  κάποια ονόματα -Μαγγίνας(!), 
Σαλμάς, Μωραϊτης , Γιαννακά, Σώκος,  Μοσχολιός, Βαληνάκης, 
κάποια κυρία  Χαρατσάρη(!) και  ο …Χατζηγάκης  φέρονται 
ικανά με παρασκηνιακές ενέργειες ή με τη σιωπή τους να βλάψουν 
το Μεσολόγγι! Ή, αν θέλουν, ορισμένοι από αυτούς, μην έχοντας 
καμία πρόθεση να αντιδράσουν, έχοντας αποφασίσει να  μην 
κάνουν τίποτα(!) τώρα που το Μεσολόγγι βρίσκεται σε ανάγκη.  
Αυτά τα ερμητικά κλειστά στόματα δίνουν μαθήματα  απίστευτης 
πολιτικής υποκρισίας και επαίσχυντης στάσης  αυτή την κρίσιμη 
ώρα για το Μεσολόγγι. Τι να πει κανείς…  Όμως, ποιος 
πραγματικός Μεσολογγίτης από δω και πέρα θα ανεχόταν ποτέ να 
τον εκπροσωπήσει σε ο,τιδήποτε ο οποιοσδήποτε από αυτούς; 

Φαίνεται , πάντως, πως ο  δήμαρχος , Γιάννης 
Αναγνωστόπουλος, κατάλαβε ,επιτέλους, ότι τα μέχρι τώρα 
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φληναφήματα περί « …φιλίας και …πράσινης  συντροφικότητας, 
κι ο φίλος μου ο Σώκος κι ο φίλος μου ο Μωραϊτης  και ο φίλος 
μου ο Μαγγίνας…» κ.λ.π. δεν έχουν πλέον κανένα νόημα  και πως 
η επιμονή σε τέτοιες θέσεις θα συνιστούσε πολιτική αφέλεια, αν 
όχι ανοησία, τώρα πια.  Οφείλει να πάρει πίσω  πάραυτα  και τη 
θέση για την  έδρα του πανεπιστημίου της περιοχής, που με 
ασυγχώρητη επιπολαιότητα  έχει  σπεύσει να γνωστοποιήσει, καθ’ 
υποτροπή, δημοσίως. 

Γνωρίζουμε τώρα πως  ο εμπαιγμός της κυβέρνησης σε 
βάρος του Μεσολογγίου, το βαρύτατο, εγκληματικό πολιτικό αλλά 
και εθνικό σφάλμα που τείνει να διαπράξει, εξυπηρετεί 
συγκεκριμένο στρατηγικό στόχο ορισμένων και, ταυτόχρονα, 
αποτυπώνει τον πολιτικό πανικό της Ν.Δ., η οποία έχει περιέλθει 
σε αδιέξοδο εξαιτίας της πολιτικής της και προσπαθεί με κινήσεις 
αντιπερισπασμού, πολιτικά ξεδιάντροπες και ηθικά απαράδεκτες, 
να δείξει έργο κ.λ.π . Τι μπορεί όμως να κερδίσει αυτή, αν πετύχει 
να την μισούν πολιτικά όλοι οι Μεσολογγίτες, όλοι οι ελεύθεροι 
άνθρωποι, αν διχάσει ακόμη βαθύτερα την Αιτωλοακαρνανία; 
Εξάλλου, το Μεσολόγγι, σε μεγάλο βαθμό, ταυτίζεται με την  
ψυχή της σύγχρονης Ελλάδας. Δεν είναι δυνατόν να του φέρονται 
έτσι. Ούτε αυτό δεν καταλαβαίνει η Ν.Δ.; 

Ο δήμαρχος και λοιπή ηγεσία της πόλης πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν σε όλη της την έκταση την πρόκληση που 
συνιστά η τρέχουσα εξελισσόμενη κατάσταση και, έστω από δω 
και πέρα, να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην έγκαιρη, 
συστηματική και διαρκή ενημέρωση όλων των συμμάχων και 
φίλων του Μεσολογγίου, όλης της Ελλάδας και της Ευρώπης,  για 
το τι παίζεται  σήμερα  σ’ αυτήν την Ιερή Πόλη της Ελευθερίας. 
Ας μην υπολογίσουν τους ελάχιστους, ιδιοτελώς τασσόμενους 
εναντίον. Ας αγνοήσουν τους αδιάφορους που, ίσως, 
δυσφορήσουν. Ας φροντίσουν, επιτέλους, να στείλουν το ορθό 
μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και κάθε ενδιαφερόμενο, ώστε να 
μην ενθαρρύνονται οι μεν στην αλαζονεία και στον αυταρχισμό 
τους, οι δε στην επιθετικότητα και στον «εκτουρκισμό» τους – να 
αντιγράφουν το μοντέλο που με επιτυχία ακολουθούν οι Τούρκοι 
έναντι της Ελλάδας: να προσθέτουν διαρκώς καινούργια ζητήματα 
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στην ατζέντα.  Μία και ενιαία είναι η στάση του Μεσολογγίου 
αυτή τη στιγμή και πρέπει να διατυπωθεί τόσο καθαρά και 
αποφασιστικά, ώστε να τη συνειδητοποιήσουν πλήρως στην 
κυβέρνηση της Ν.Δ. και στο ΠΑΣΟΚ: ότι ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΤΟ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΤΕ ΠΙΣΩ, και ότι αργά ή γρήγορα 
οι ένοχοι απέναντί του θα  κληθούν να απολογηθούν…
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Μεσολογγίτικος αγώνας με νόημα

Μια κουβέντα είναι,  όταν βρίσκεται κανείς έξω από το χορό, 
η επίκληση του χρέους και  της αναγκαιότητας του όποιου αγώνα 
για τη διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων. Αξίζουν όμως την 
εκτίμηση, το σεβασμό και το θαυμασμό όλων όσοι εν τέλει τον 
πραγματοποιούν, ξεπερνώντας την απαισιοδοξία των καιρών, τις 
οικονομικές δυσκολίες και άλλα εμπόδια. Και η κάθε νίκη, μικρή 
ή μεγάλη, σ’ έναν αγώνα επενεργεί πολλαπλώς ενισχυτικά στο 
ηθικό, στη βούληση, στην πίστη και στην ελπίδα  των 
αγωνιζομένων και ενδιαφερομένων.  Έτσι, χάρη στον αγώνα των 
μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, που μάτωσαν 
οικονομικά με τη δεκάμηνη αποχή τους, τη στήριξη φορέων και 
πολιτών διασώθηκε σ’ αυτή τη φάση  η τιμή και η αξιοπρέπεια της 
πόλης μας από τους επίδοξους βιαστές της στο θέμα του Εφετείου. 

Ο αγώνας, βεβαίως, πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, 
αυτοπεποίθηση και στρατηγική, μέχρι την τελική δικαίωση  που 
είναι η επανίδρυση του Εφετείου στην πρωτεύουσα, Ιερή Πόλη. Κι 
αυτός , όπως και άλλοι αγώνες, τοπικοί και ευρύτεροι, πρέπει να 
συνεχιστούν σε μια  εποχή καταρρεύσεων, απογοήτευσης και 
σύγχυσης. Διάφοροι αγοραίοι ιδεολόγοι επιμένουν, εντούτοις, να 
προσβλέπουν σε έναν κόσμο χθαμαλών ανθρώπινων όντων, 
υποταγμένων στην εξουσία της Αγοράς, και μιας τυπικής 
δημοκρατίας για αδιάφορους πολίτες. Υποτίθεται ότι οι ιδεολόγοι 
αυτοί μεταφέρουν μια αισιοδοξία,  που εκ των πραγμάτων 
αποδεικνύεται   επίπλαστη και κατασκευασμένη, καθώς βλέπουμε 
τι την ακολουθεί σήμερα: κατεδάφιση του Κράτους Πρόνοιας, του 
κρατικού τομέα της οικονομίας, της γενικευμένης, δωρεάν 
παιδείας, κ.λ.π., κ.λ.π. Το πληρώνουμε ήδη κι εδώ, με την 
κατάσταση που βλέπουμε στο Νοσοκομείο και στο Τ.Ε.Ι. 
Τεράστια τα περιβαλλοντικά προβλήματα επίσης. Μας αφορά 
ιδιαίτερα εδώ και η αλόγιστη εξάντληση των φυσικών 
αποθεμάτων του πλανήτη, που είχε ως συνέπεια τους νέους 
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κατακτητικούς πολέμους για κατοχή των ενεργειακών και άλλων 
φυσικών αποθεμάτων, καθώς, εκτός από την επαπειλούμενη 
εγκατάσταση βλαπτικής για το περιβάλλον λιθανθρακικής 
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Αστακό, η 
περιοχή μας βρίσκεται  ήδη από καιρό σε «πόλεμο», μαχόμενη 
ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου και της λογικής, ενάντια στο 
θάνατο της λιμνοθάλασσάς μας. 

Καιροί της αποικοδόμησης και στην Ελλάδα. Του καθολικού 
ξεπουλήματος και της εμπορευματοποίησης των πάντων. Καιροί 
της καταφρόνιας. Ανάμεσα σε άλλα, περιφρόνηση και της Ιερής 
Πόλης που αγωνίζεται για διαχρονικές, πανανθρώπινες αξίες, για 
την τιμή και την αξιοπρέπεια του ίδιου του Ελληνικού κράτους. 
Περιφρόνηση των αγροτών, των ψαράδων και αυτών που 
αγωνίζονται για να μην ερημωθεί ολοκληρωτικά η ύπαιθρος. 
Περιφρόνηση της νέας γενιάς της ανεργίας,  των 700(;) ευρώ και 
του κοινωνικού αποκλεισμού. Περιφρόνηση των εργαζομένων και 
των συνταξιούχων. Περιφρόνηση της Επιστήμης, της Παιδείας και 
της Τέχνης: Συστηματική απαξίωση των Πανεπιστημίων και των 
Τ.Ε.Ι. και σκόπιμη υποχρηματοδότησή τους. Χρήματα δεν 
υπάρχουν για όλα αυτά και για τον πολιτισμό. Βρίσκουν όμως για 
όπου  θέλουν. 

Ο κατάλογος της σύγχρονης ελληνικής αθλιότητας, και με τις 
τοπικές εκφάνσεις της,  θα μπορούσε να είναι μακρύς και 
ατελείωτος. Πού είναι, λοιπόν, η σοβαρή πολιτική και κοινωνική 
αντίσταση σε όλα αυτά; Πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι; Αλλά 
προτιμούμε να συνοψίσουμε και να εστιάσουμε αφαιρετικά σε 
ορισμένα ποιοτικά ελλείμματα  της  σύγχρονης πραγματικότητας  
που συνιστούν, από κοινού με τα προαναφερόμενα, σημεία 
προβληματισμού και αναφοράς αγώνα. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι 
με την καταστροφή όλων των σχέσεων εκτός από αυτές της 
παραγωγής και της ανταλλαγής εμπορευμάτων. Έχουν σπάσει 
χωρίς οίκτο όλοι οι πολυποίκιλοι δεσμοί που συνδέανε τον 
άνθρωπο με τους φυσικούς ανωτέρους του και δεν έχει μείνει 
κανένας άλλος δεσμός ανάμεσα σε άνθρωπο και σε άνθρωπο, 
εκτός από το γυμνό συμφέρον, από την αναίσθητη «πληρωμή τοις 
μετρητοίς». Έχουν πνιγεί στα παγωμένα νερά του εγωιστικού 
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υπολογισμού οι ιερές συγκινήσεις, ο αγνός ενθουσιασμός, οι 
ευγενείς ευαισθησίες. Έχει μετατραπεί η προσωπική αξιοπρέπεια 
σε ανταλλακτική αξία και στη θέση των απειράριθμων γραπτών 
και των έντιμα αποκτημένων ελευθεριών, έχει μπει η μοναδική 
ασυνείδητη ελευθερία του εμπορίου. Με μια λέξη, στη θέση της 
σκεπασμένης με θρησκευτικές και πολιτικές αυταπάτες 
εκμετάλλευσης, έχει μπει η ανοιχτή, ξεδιάντροπη, άμεση, σκληρή 
εκμετάλλευση.

 Επιπλέον, η  κυρίαρχη τάξη έχει αφαιρέσει το φωτοστέφανο 
απ’ όλα τα, κάποτε, αξιοσέβαστα επαγγέλματα, που τα αντίκριζαν 
με θρησκευτική ευλάβεια. Το γιατρό, το νομικό, τον παπά, το 
δάσκαλο, τον καθηγητή, τον ποιητή, τον άνθρωπο της επιστήμης 
τους μετέτρεψε σε μισθωτούς, κακοπληρωμένους  εργάτες της. 

Και με  όλα αυτά, εντούτοις,  υπάρχει λόγος σοβαρός να 
συνεχιστεί ο μεσολογγίτικος αγώνας, όπως μας υπενθύμισαν και 
μας υπέδειξαν οι δικηγόροι, ως  μέρος βεβαίως ενός ευρύτερου 
αγώνα. Τόσο γιατί κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να 
αγνοήσει το Μεσολόγγι και τους αγώνες του, όσο και, κυρίως, 
γιατί η Ιστορία δεν έχει τελειώσει, και συνεπώς, ο αγώνας για τις 
ανθρώπινες αξίες έχει νόημα. 
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Για να μην τρίζουν τα κόκαλα  στον Κήπο των Ηρώων

 Μια πρώτη απάντηση στον νομαρχιακό σύμβουλο κ. 
Παναγιώτη Κατσούλη

Σε ένα πλαίσιο εκφυλισμού της πολιτικής και πλήρους 
απαξίωσης του πολιτικού προσωπικού της χώρας,  με εν πολλοίς 
διακομματικές «παρέες εξουσίας» που μας κυβερνούν , «δεμένες» 
από χίλιες μεριές, που επιβιώνουν σε όλες τις καταστάσεις , που 
είναι τόσο διάτρητες σε πολιτικό, ηθικό και κάποτε ποινικό 
επίπεδο, ώστε είναι πλήρως ελεγχόμενες ακόμη και από ξένα 
κέντρα εξουσίας, προσπαθούμε να βρούμε άκρη για το Μεσολόγγι.  
Έχουμε μπλέξει, ομολογουμένως, άσχημα. Θλιβερά, αναξιοπρεπή, 
αλλά και θρασύτατα και αδηφάγα ανθρωπάκια αποτελούν τελικά  
ένα  ανησυχητικά μεγάλο τμήμα του πολιτικού προσωπικού της 
χώρας μας. Απέραντη αηδία επικρατεί στη χώρα ολόκληρη και στο 
Μεσολόγγι για τους πολιτικούς του ΠΑΣΟΚ  και της Ν.Δ., με τα 
όσα αποκαλύπτονται για τη διαφθορά τους, για τα έργα και τις 
ημέρες τους. Σ’ αυτό το σύγχρονο συνονθύλευμα που μας  
κυβερνά, σ’ αυτούς τους «ταγούς» των …τεράστιων πολιτικών και 
ηθικών αναστημάτων , είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίζουμε  
και απέναντί τους να υπερασπιζόμαστε  τις αξίες και τα ιδανικά 
που συμβολίζει και αντιπροσωπεύει το Μεσολόγγι, όταν το δικό 
τους δόγμα είναι… «ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε κι ό,τι αρπάξουμε”.

Έστω υπ’ αυτές τις συνθήκες, πρέπει να καταλάβουν όλοι, 
τουλάχιστον , πως το Μεσολόγγι αγωνίζεται και σήμερα όχι από 
ιδιοτέλεια, αποτελώντας το ένα  μέρος μιας τοπικιστικής  
διελκυστίνδας, ούτε για θέματα εξουσίας, ούτε , έστω, για πολιτικά 
και ιδεολογικά θέματα ουσίας. Το διακύβευμα  του αγώνα του  
είναι ιστορικό, δικαιακό,  ηθικό κι εν τέλει εθνικό. Αν το ελληνικό 
κράτος υποβαθμίζει, απαξιώνει και διαγράφει, από μόνο του, τα 
σύμβολά του και την ιστορία του, τι περιμένει να κάνουν π.χ. οι 
Τούρκοι και οι Σκοπιανοί , άσπονδοι φίλοι και γείτονές  μας  
(καλή ώρα…), απέναντί του ; 

Ορισμένοι, κάτω από το βάρος  ενός φαινομενικά  αρνητικού 
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συσχετισμού δυνάμεων,  σκέπτονται την υποταγή, κάτι σαν 
«αποδοχή του μοιραίου»,  αναφορικά με το Εφετείο ή το 
Πανεπιστήμιο, ή το συνολικό ρόλο της πόλης ως πρωτεύουσας του 
νομού. Είναι απαράδεκτη ακόμη κι ως σκέψη. Ο  
Γ.Αναγνωστόπουλος  ιδιαίτερα να μην διανοηθεί κάτι τέτοιο. 
Ακόμη και στην περίπτωση πραγματοποίησης του όποιου 
κυβερνητικού πραξικοπήματος σε βάρος της πόλης, , αν δεν 
μπορεί ο ίδιος να αντισταθεί,  να μας το πει και να  παραιτηθεί. Ας 
μη θεωρεί πως θα μπορέσει να διαμαρτυρηθεί,  ήπια και υποτονικά 
μάλλον…, αλλά θα  έχει το περιθώριο να υποκύψει και να 
προσπαθήσει να κινηθεί στο νέο πλαίσιο που ενδεχομένως θα 
προκύψει. Οι επίδοξοι «πραξικοπηματίες » δεν έχουν δει δυναμική 
αντίσταση ακόμη, δεν έχουν δει την υπεσχημένη  παραίτησή του 
δημάρχου  - πράγμα που τους κάνει φυσικά να εκτιμούν αναλόγως 
τις δυνατότητες και τη βαρύτητά του  και ως εκ τούτου να  
ενθαρρύνονται να προχωρήσουν στην υλοποίηση των σχεδίων 
τους. 

Ελπίζουμε, στην εγκληματική  πολιτική ανικανότητα  του 
Γ.Αναγνωστόπουλου  να μην προστεθεί ο κυνισμός, ο πολιτικός 
αμοραλισμός και η παντελής έλλειψη πολιτικών, ιδεολογικών και 
ηθικών αρχών που θα συνιστούσε η απευκταία  επαίσχυντη 
υποταγή του και συνεργασία του με τους επίδοξους «κατακτητές», 
σε ένα πολιτικό πλαίσιο ενός «νέου», υποτελούς στον  
κομματαγρινιοτισμό,    ακρωτηριασμένου Μεσολογγίου. Θα 
τρίζουν τα κόκαλα στον «Κήπο των Ηρώων», αν…«υπερασπιστεί 
» με αυτόν τον τρόπο την Ιερή Πόλη.  Να μην μπει, λοιπόν,  σε 
καμία λογική διαπραγμάτευσης και συμβιβασμού. Να μη δεχτεί 
οποιουδήποτε είδους «ανταλλάγματα» και… «αντισταθμιστικά».  
Να μην δελεαστεί…Να μην συμβάλλει στον εξανδραποδισμό του 
Μεσολογγίου. Να μην προδώσει τα αισθήματα των απανταχού 
Μεσολογγιτών. 

Το Μεσολόγγι  είναι μια  αριθμητικά  μικρή πόλη, αλλά 
κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει  πως η σημερινή κραυγή του 
Μεσολογγίου  είναι και πάλι  η κραυγή της  Ελλάδας, και 
ταυτόχρονα  η συμπύκνωση της ελκτικής δύναμης των αξιών και 
των ιδανικών της, ενάντια  και  στο απωθητικό δόγμα της 
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υποταγής στους ισχυρούς και της παράδοσης των πάντων στην 
ασυδοσία των αγορών. 

Αν η πόλη  είχε, έστω, δήμαρχο, υψηλού πολιτικού 
αναστήματος, με  αυξημένο αίσθημα  αξιοπρέπειας,  θα έλεγε στην 
κυβέρνηση χωρίς περιστροφές : «Κύριοι, τα σχέδιά σας εναντίον 
του Μεσολογγίου είναι απαράδεκτα από κάθε άποψη.  Τις 
προθέσεις σας τις διαβλέπουμε. Το Μεσολόγγι δεν πρέπει να το 
βάλλει κανείς στη γωνία. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί 
οποιαδήποτε διαδικασία επικύρωσης της υποβάθμισης και 
απαξίωσής του. Το Μεσολόγγι αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση, 
διαπραγμάτευση, εξαγορά ή συμβιβασμό, πέρα από την 
ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του. Έχουμε ιερή υποχρέωση 
στα κόκαλα του «Κήπου των  Ηρώων» να αγωνιστούμε με κάθε 
τρόπο μέχρις εσχάτων, για τη νίκη της ελευθερίας και της λογικής 
εναντίον των αλαζονικών, αυταρχικών και μικρόψυχων σχεδίων 
σας.  Καλώ τον λαό σε εξέγερση. Κηρύσσω το Μεσολόγγι σε 
πολιτική ανυπακοή».  

Τότε θα βλέπαμε  πώς  θα έτρεχαν όλοι αυτοί οι κύριοι της 
εξουσίας  που σήμερα  παριστάνουν τους «μπλαζέ», όντας βέβαιοι 
ότι στο τέλος θα «πείσουν» τους  Αναγνωστόπουλο και Σία   να 
υποκύψουν  και να  δεχτούν  το «μοιραίο». 

Ωστόσο, έχουμε μπροστά μας μια ευκαιρία για ένα 
εξαιρετικής σημασίας πολιτικό μήνυμα από το Μεσολόγγι προς 
όλους  - ιδίως προς εκείνους που διακηρύσσουν  πως οι 
αριθμητικά μικροί πρέπει πάντα να σκύβουν το κεφάλι…

Το Μεσολόγγι μπορεί,  ταυτόχρονα, στην τρέχουσα 
συγκυρία, να προσφέρει μια τεράστια υπηρεσία  σε επίπεδο νομού, 
εξαναγκάζοντας την κυβέρνηση και το κομματικό κατεστημένο να 
οδηγηθούν σε μια ευρεία συζήτηση για  την ισόρροπη ανάπτυξη 
του νομού, την οποία  με αντιδημοκρατικό τρόπο αποφεύγουν. Το 
μικρό Μεσολόγγι μπορεί να ανατρέψει τα σχέδιά τους . Πολλοί θα 
του οφείλουν ευγνωμοσύνη. 
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Αίσχος! Εξευτελίζουν το Μεσολόγγι!

Δυστυχώς, δεν έχει να κάνει απλά  με μεγάλο, έστω, λάθος η 
απροθυμία του  Γ.Αναγνωστόπουλου να σφυρηλατήσει αληθινά 
δυναμικό  μέτωπο με τις υγιείς δυνάμεις της πόλης  και της χώρας 
ολόκληρης για το Εφετείο, το Πανεπιστήμιο και το Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Ιδιαίτερα στο μέτωπο Μεσολογγίου  - ανθρώπων του 
πνεύματος και του πολιτισμού  ο δήμαρχος έχει συμβάλει  με την 
ανικανότητα και την αδιαφορία του. Τα γεγονότα και οι επικρίσεις  
που δημοσιοποιούν οι ίδιοι οι σύμβουλοί του που 
ανεξαρτητοποιούνται αποκαλύπτουν, βεβαίως, το «μπάχαλο», την 
αυθαιρεσία και την επιπολαιότητα που επικρατεί στη δημοτική 
Αρχή, πέρα από τη γελοιοποίηση και την εξευτελιστική εικόνα που 
παρουσιάζει η πόλη μας εξαιτίας της, που δεν είναι, φυσικά, η 
αληθινή εικόνα που της ταιριάζει. 

Το τι  γέλιο  πέφτει και  πώς τρίβουν τα χέρια τους από τη 
χαρά τους στα  «φιλομεσολογγίτικα» κέντρα δεν περιγράφεται. Η 
πλάκα και τα ειρωνικά σχόλιά τους γίνονται γνωστά μέχρις εδώ. 
Αφήνοντας όμως τις φαιδρότητες ας προχωρήσουμε στα σοβαρά 
θέματα.

Επιτέλους! Ας προσεγγιστούν ένας ή δύο εν ενεργεία  ηγέτες 
ή ηγετικές προσωπικότητες μεγάλων ή μικρότερων πολιτικών 
κομμάτων ή προσωπικότητες του νομικού, πνευματικού ή 
πολιτιστικού χώρου που να λένε ήδη ή να πουν ανοιχτά αυτό που 
πιστεύουν σχεδόν όλοι οι Έλληνες – ότι απλούστατα το Αγρίνιο 
δεν είναι πρωτεύουσα νομού, δεν αποτελεί ούτε καν το 
γεωγραφικό κέντρο ,όπως λανθασμένα πιστεύουν ορισμένοι, δεν 
διαθέτει ακαδημαϊκή και πολιτιστική ατμόσφαιρα , δεν έχει τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις  και δεν πρέπει να γίνει έδρα εφετείου, 
ούτε πανεπιστημίου, ούτε αρχαιολογικού μουσείου γιατί έτσι, το 
λιγότερο, υποβαθμίζεται αυτόματα το κύρος αυτών των 
εποικοδομημάτων και οι αντίστοιχες αποστολές τους. 
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Κι αν δεν μπορέσει να συγκροτηθεί και να εκφραστεί το 

μέτωπο του Μεσολογγίου, αυτή τη φορά, τουλάχιστον, ας 
αξιοποιηθεί η αποστροφή που είναι ικανή να γεννήσει στους  
Έλληνες και στους πνευματικούς ανθρώπους  όλου του κόσμου η 
απαράδεκτη εικόνα απουσίας κάθε ίχνους σεβασμού και 
ευαισθησίας των «βαρβάρων» προς το Μεσολόγγι. 

Θα  ήταν προτιμότερο, βέβαια, μια έγκυρη, αξιόπιστη και 
σοβαρή  δημοτική Αρχή να είχε πράξει αυτά  που έπρεπε 
εγκαίρως, αποφασιστικά και διακριτικά και είναι βέβαιο πως τότε  
η κυβέρνηση δεν θα τολμούσε να διανοηθεί καν ούτε και να 
προτείνει αυτά που βλέπουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι 
απολύτως αναγκαίο η δημοτική αρχή Αναγνωστόπουλου να 
επαναβεβαιώσει τη θέση ότι αποκλείεται να  αποδεχτεί, καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο, τον εξανδραποδισμό, την ατίμωση του 
Μεσολογγίου. Έχει το σθένος να το κάνει έστω και τώρα; Ο μέχρι 
τώρα βίος και η πολιτεία της  μας κάνει να αμφιβάλλουμε. 

Εν τω μεταξύ, οι ενέργειες και οι δηλώσεις των καλών 
γειτόνων   γύρω από θέματα που αφορούν το Μεσολόγγι κατά τη 
διάρκεια μιας μακράς περιόδου – με πρόσφατα τα περί 
Αρχαιολογικού Μουσείου, χαράζουν διαρκώς καινούργιες και 
βαθαίνουν τις παλιές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις δύο 
πόλεις. Το βέβαιο όμως είναι πως τα θέματα αυτά θα 
κυριαρχήσουν στην πολιτική ζωή του τόπου για μια επόμενη 
μακρά περίοδο, με περισσότερο ή λιγότερο δραματικό τρόπο. Η 
πρωτοφανής ασυνειδησία και  η αποκρουστική  ασέβειά τους προς 
κάθε τι που αντιπροσωπεύει και συμβολίζει το Μεσολόγγι, το ότι 
ζητούν να πάρουν τα πάντα από αυτό σηματοδοτεί αναμφισβήτητα 
την υπέρβαση και της πιο κρίσιμης ακόμη κόκκινης γραμμής που 
είχε απομείνει για τη σχέση τους με τους μεσολογγίτες 
συμπατριώτες τους. Αυτό το χάσμα δεν γεφυρώνεται καθόλου 
εύκολα, όσες κινήσεις συμβιβασμού κι αν γίνουν και σε όποια 
επίπεδα. 

Πρόκειται συνολικά περί αίσχους! Όλα αυτά που συμβαίνουν 
σε βάρος του Μεσολογγίου πλέον δεν είναι απλώς  παραβίαση των 
δικαιωμάτων του. Είναι εξευτελισμός του Μεσολογγίου. Οργή, 
περιφρόνηση και απέχθεια αξίζει για τους μεν, αλλά και γι’ αυτούς 
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που με την πολιτική χαλαρότητας και χαβαλέ, με την έλλειψη 
σοβαρότητας  εξευτελίζουν εκ των  ένδο με το δικό τους τρόπο το 
Μεσολόγγι και έχουν συνεισφέρει και συνεχίζουν να 
συνεισφέρουν στην προετοιμασία και τη διευκόλυνση της 
πραξικοπηματικής  παραβίασης των δικαιωμάτων, της θεσμικής 
και ηθικής τάξης αυτού του ιερού τόπου.  

Σε ένα τέτοιο κλίμα, με τη μεσολογγίτικη «χειρότερη 
διοίκηση όλων των εποχών, με δημαρχιακή συμπεριφορά που είναι 
ό,τι πιο αντιδημοκρατικό έχει συναντήσει το Μεσολόγγι» (δήλωση 
Δ.Παπαθέου) βρήκαν την πιο απίθανη, τη μοναδική, την  
ανεπανάληπτη ευκαιρία οι γνωστοί αρπακτικοί κύκλοι και, 
συμμαχώντας,  έχουν βαλθεί να λεηλατήσουν με ανατριχιαστικό 
τρόπο όλο τον θεσμικό, πνευματικό, πολιτισμικό κ.λπ. πλούτο της 
Ιερής Πόλης, επιθυμώντας να συσσωρεύσουν αξίες που δεν τους 
ανήκουν, εξευτελίζοντας πλήρως και καθιστώντας το Μεσολόγγι 
υποχείριό τους. 

Έχουν φέρει το Μεσολόγγι, μετά τη διάλυση, στα πρόθυρα 
του εξευτελισμού. Η ακρίδα και οι λύκοι  αλωνίζουν. Αποτελεί 
σκάνδαλο τεραστίων  διαστάσεων  η εξαθλίωση  και το ξεπούλημα 
που επιχειρούν για το Μεσολόγγι. Αν, πάντως, δεν ξεσπάσει μια 
ευρύτερη ταραχή με πολλές εστίες για την επιχειρούμενη  ατίμωση 
του ιερού  συμβόλου του Νεοελληνισμού και του πολιτισμού, 
αυτοί δεν σταματούν με τίποτα και ο «κάθε ελεύθερος 
άνθρωπος» θα ζήσει φρικτές μέρες πίκρας, πόνου, ντροπής και 
ταπείνωσης.
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Ε, ρε, που έχουμε μπλέξει!

Κωμωδία, και μάλιστα φάρσα του χειρίστου είδους, θυμίζει 
πλέον η στάση του  εντελώς ενδοτικού δημάρχου  Μεσολογγίου, 
σε ό,τι αφορά τον χειρισμό των θεμάτων του Εφετείου, του 
Πανεπιστημίου  και όχι μόνο.  Πριν λίγο καιρό μας έλεγε ότι «η 
πόλη βρίσκεται υπό διωγμό» και μας καλούσε να αντισταθούμε. Τι 
έγινε λοιπόν;  Πρόβαλε ο δήμαρχος τα στιβαρά στήθη του και 
κατατρόπωσε τους διώκτες της πόλης; Το αντίθετο. Μετέτρεψε 
μάλιστα το Μεσολόγγι σε ικέτη! Εν τω μεταξύ, η ταπείνωση και η 
οργή των Μεσολογγιτών εναντίον του  είναι αυτά που έχει 
εξασφαλίσει μέχρι τώρα. 

Δεν είχε προλάβει να σβήσει ο απόηχος των δηλώσεων του 
δημάρχου Μεσολογγίου, κορυφαίου εκ των ενδοτικών της πόλης, 
ότι «δεν τον ενδιαφέρει για το Πανεπιστήμιο το πού και το πώς…» 
και ήρθε το χαστούκι από τον Σώκο, που ξαναμίλησε για 
«Πανεπιστήμιο Αγρινίου!», όντας πλήρως ενήμερος πλέον των 
πραγματικών διαθέσεων του ανδρός. 

Ο Γ. Αναγνωστόπουλος υποτίθεται  ότι υποστηρίζει  τα 
συμφέροντα του Μεσολογγίου, αλλά ουδέποτε έδειξε ότι 
προτίθεται να αντιδράσει σκληρά και αποφασιστικά, όπως οφείλει, 
σε κάθε πράξη αμφισβήτησης της πρωτεύουσας, όταν οι άλλοι με 
επιθετικότητα και αλαζονεία  εφορμούν εναντίον της,  εναντίον 
κάθε δικαιώματός της, εναντίον της λογικής και της ηθικής που 
την αφορούν. Δείχνει να  θεωρεί ότι μπορεί να λέει ψέματα, να 
δίνει ανέξοδα πολιτικές θεατρικές παραστάσεις. Βαθύτερη έγνοιά 
του, εδώ και καιρό,  τα «αντισταθμιστικά οφέλη» του  ενδοτισμού  
και της συναίνεσής του  για το «ξεπούλημα» των δικαιωμάτων της 
πόλης. Απίστευτη επίδειξη υποκρισίας.  Όταν οι δικηγόροι 
έβγαλαν μια αξιοπρεπή ανακοίνωση για το Εφετείο… «διαχώρισε» 
τη θέση του. Όταν με πολυετείς προσπάθειες ανθρώπων  της πόλης 
κατορθώθηκε να κατοχυρωθεί και να καταγραφεί επίσημα  το 
δικαίωμα της πρωτεύουσας στο ζήτημα  της έδρας του υπό ίδρυση  
πανεπιστημίου, ξαναδιαχώρισε τη θέση του. Και αντί να 
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πρωτοστατεί υπέρ της πόλης, τι κάνει  αυτός ο απίθανος 
Αναγνωστόπουλος; Υιοθετεί τα επιχειρήματα της αντιπάλου  «εν 
καιρώ πολέμου»: «Αν η πρωτεύουσα ζητήσει και διεκδικήσει αυτά 
που δικαιούται, θα χαθούν για το νομό»! Και βέβαια γι’ αυτό 
εργάζονται μυστικά διάφοροι ύποπτοι κύκλοι κ.λ.π.! Δεν ξανάγινε. 
Δεν ξανακούστηκε για δήμαρχο. Ε, ρε, που έχουμε μπλέξει κι 
εμείς και φυσικά πρώτη από όλους η πρωτεύουσα, Ιερή Πόλη. Τι 
πολιτική εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κανείς σε έναν τέτοιο 
δήμαρχο;  Σε έναν δήμαρχο (και μάλιστα… «αντάρτη»!) ο οποίος, 
αντί να προστρέξει στους δημότες του και να ζητήσει υποστήριξη 
από αυτούς στα δύσκολα, και  παρά τις απανωτές σφαλιάρες που 
έχει δεχτεί από τους… «συντρόφους» του,  σπεύδει στο κόμμα  
αυτογελοιοποιούμενος να δηλώσει ταπεινά υποταγή. 

Μα τι θα κάνει ο Αναγνωστόπουλος μπροστά στις πιέσεις 
των «κομματικά ανωτέρων» του;  Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να 
αντισταθεί σε τίποτα, να πει ένα γενναίο «όχι» αφού δεν κάνει 
τίποτα άλλο σε κάθε ευκαιρία  από το να σπεύδει να λέει πόσο 
λάτρευε  ανέκαθεν το ΠΑΣΟΚ  και πόσο νομοταγής κομματικά 
είναι αυτός και η οικογένειά του; Ή μήπως θα τρέξει να στηριχθεί 
στους … «γίγαντες της αντίστασης» της παράταξής του; Αλλά 
πίσω από τη στάση αυτή του Αναγνωστόπουλου αναγνωρίζεται 
εύκολα η προφανής σκοπιμότητά του. Διαισθανόμενος τι τον 
περιμένει πολιτικά,  προσπαθεί να βρει καταφύγιο – προστασία  
κάτω από τη στέγη του ΠΑΣΟΚ,  να  δημιουργήσει πολιτικό 
άλλοθι, να μεταθέσει τις δικές του ευθύνες,  την ανικανότητα, την 
ανεπάρκεια και την αποτυχία του στο κόμμα, μπροστά στην 
αυξανόμενη δυσφορία, την αγανάκτηση και την οργή των πολιτών 
για τις ημέρες και τα  έργα του. 

Ο Γ. Αναγνωστόπυλος έχει διαπράξει τεράστια πολιτικά 
σφάλματα , είναι πολύ σοβαρά αποδυναμωμένος, με  μειωμένο 
αισθητά το κύρος του για να χειριστεί τις τύχες και το μέλλον της 
πόλης σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς της  κρίσης.  Ο 
συνδυασμός μάλιστα της δυσαρέσκειας των πολιτών με τη 
σκανδαλολογία (αδιαφάνεια αναθέσεων, λήψη υπέρογκου δανείου 
κ.λ.π.  ) φθείρει περαιτέρω τη δημοτική αρχή Αναγνωστόπουλου 
και η κατάσταση για την πόλη προβλέπεται ότι θα επιδεινωθεί 
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δραματικά.  Είτε έχει χάσει την επαφή, είτε αδιαφορεί για το 
αίσθημα των δημοτών,  του επισημαίνουμε  για μία φορά ακόμη 
ότι όλο το Μεσολόγγι είναι αγανακτισμένο με τη στάση του ως 
δημάρχου   και δυναμώνει διαρκώς το  ρεύμα «απαλλαγής». 

 Αυτή η απίθανη δημοτική παράταξη του «οράματος και της 
δημιουργίας» του Γ.Αναγνωστόπουλου, δεν έχει πλέον το ηθικό 
έρεισμα   ούτε καν να επιδιώξει να επιβιώσει λάθρα  έως τη λήξη 
της θητείας της. Φυσικά,  δύο χρόνια τώρα, έτσι κι αλλιώς οι 
πολίτες του Μεσολογγίου «λούζονται» για δήμαρχο τον 
Αναγνωστόπουλο  αφού έτσι αποφάσισαν. Σίγουρα όμως τους 
αξίζει καλύτερος δήμαρχος, αντάξιος μιας ηρωικής ιστορίας 
αγώνων και αντίστασης, αντάξιος της Ιερής  Πόλης της 
Ελευθερίας, της Διεθνούς Ακαδημίας, της Παιδείας, της  
Δικαιοσύνης, του πνεύματος και του πολιτισμού. Ο 
Αναγνωστόπουλος απέτυχε παταγωδώς σε όλα.  Το καλύτερο, 
πάντως, που έχει να κάνει τώρα είναι να παραιτηθεί. Πριν η πόλη 
υποστεί ανεπανόρθωτα πλήγματα εξαιτίας της ανεπάρκειάς του, 
πριν αρχίσουμε να μιλάμε για σημεία και τέρατα στο πολιτικό 
θέατρο της πόλης και πριν αρχίσουμε να βλέπουμε και να 
φρίττουμε…Πριν η ενδοτικότητά του φέρει τα πικρά 
αποτελέσματά της στο Μεσολόγγι.

 Το σημερινό επίπεδο εκπροσώπησης της πόλης, καθώς και 
το επίπεδο των αγώνων, είναι εντελώς αναντίστοιχο των 
περιστάσεων. 
Οι απαιτήσεις των Μεσολογγιτών μπροστά στην άγρια επίθεση 
που δέχεται η πόλη από πολλές πλευρές αυξάνονται. Και δεν αρκεί 
βέβαια μόνο να φύγει ο Αναγνωστόπουλος. Δυστυχώς   η 
κατάσταση είναι αποκαρδιωτική και από πλευράς δημοτικής 
αντιπολίτευσης που απουσιάζει.  Αυτή η απουσία  προοιωνίζεται 
τραγικά αντιμεσολογγίτικες πολιτικές και εξελίξεις, αν οι «φίλοι 
και γείτονες» αφεθούν μόνοι τους, ανενόχλητοι,  να δώσουν αυτοί 
στις «εκκρεμότητες» τη διέξοδο που τους συμφέρει, χωρίς 
οργανωμένη μεσολογγίτικη αντίσταση. Θα τους αφήσουμε; 
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Οι εγκληματίες θα πληρώσουν

 Εγκληματική η άρνηση Επανίδρυσης του Εφετείου στο 
Μεσολόγγι και η αρπαγή του από αυτό

Συνένοχο απαίσιων βλαχοδημάρχων και ψοφοδεών  
βουλευτών κατάντησε το ελληνικό κράτος η κυβέρνηση  της Ν.Δ. 
Τίναξε στον αέρα τη σχέση  αμοιβαίου  σεβασμού αιώνων 
ανάμεσα σ’ αυτό  και την Ιερή Πόλη του έθνους ο Σ. Χατζηγάκης, 
με την απόφασή του  να αρνηθεί την επανίδρυση του  Εφετείου 
στο Μεσολόγγι και να συντελέσει  στην αρπαγή του από αυτό. 
Κανένας λογικός, ελεύθερος και πολιτισμένος άνθρωπος δεν 
πρόκειται να ξεχάσει αυτό το έγκλημα,  αυτή την απόφαση της 
κυβέρνησης της Ν.Δ.  και του Χατζηγάκη, που δεν έχουν ούτε καν 
το θάρρος και την αξιοπρέπεια να εξηγήσουν στο Μεσολόγγι το 
πώς και το γιατί. 

Αποτελεί γελοιότητα να αναγνωρίζεται ως κρατικά 
σημαντικό το Αγρίνιο των λίγων παραπάνω δεκάδων χιλιάδων 
κατοίκων, αυτό το προβληματικό, το κακομαθημένο τέκνο της 
Αιτωλοακαρνανίας, που το έχουν μάθει, χρόνια τώρα, να μη του 
χαλούν χατίρι,  έναντι της Ιερής Πόλης της  εθνικής παλιγγενεσίας, 
της τιμής, της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας ολόκληρου του 
έθνους. Μπορεί να έχουν και την αίσθηση πως έχουν καταγάγει 
πλήρη θρίαμβο, αφού το ολοκληρωτικό, αυταρχικό κράτος και η 
νίκη των αγορών έναντι οιουδήποτε τιμήματος είναι το όνειρο 
κάθε ταλιμπάν του κυρίαρχου συστήματος. 

Τώρα πια είναι βέβαιο πως το μικρότερο κόστος που θα 
πληρώσει η Ν.Δ. και ολόκληρο το απαίσιο πολιτικό σύστημα της 
Αθήνας θα είναι η όλο και πιο εχθρική στάση του Μεσολογγίου, 
των πνευματικών και ελεύθερων ανθρώπων απέναντί τους και η 
περαιτέρω απαξίωσή τους. 

Επιμένουμε να προειδοποιούμε για τον επικείμενο –
επερχόμενο  πάταγο που θα ξεσπάσει στους νομικούς, 
πνευματικούς και πολιτιστικούς κύκλους για την τρομερά 
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επικίνδυνη για το κράτος μας απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης 
Σωτήρη Χατζηγάκη, να καταστήσει το κράτος όργανο των 
απαίσιων βλαχοδημάρχων στο  σχέδιο  εναντίον του Μεσολογγίου, 
μέσω της περιβόητης , επαίσχυντης ίδρυσης εφετείου στο Αγρίνιο 
που είναι ικανή, δυνάμει, να προκαλέσει πανελλήνιο και όχι μόνο 
σάλο. 

Ας μην έχει, όμως, κανείς την ψευδαίσθηση ή την αυταπάτη 
πως το Μεσολόγγι θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια, με 
σκυμμένο το κεφάλι να εισπράττει καρπαζιές. Δεχόμενο λοιπόν 
επίθεση θα αντιδράσει. Και για το λόγο ότι από την κατάσταση της 
φτώχειας το σπρώχνουν διαρκώς στο βάραθρο της εξαθλίωσης. Θα 
αντιδράσει σκληρά και δικαιολογημένα. Άγνωστο παραμένει μέχρι 
στιγμής αν η Μεσολογγίτικη ηγεσία έχει ήδη λάβει την απόφαση 
να επιχειρήσει να πλήξει  καίρια εκεί που τους «πονάει» τους 
επιτιθέμενους. 

Ούτως ή άλλως ολόκληρη η Αιτωλοακαρνανία θα 
μεταβληθεί σε «εμπόλεμη ζώνη », αν το Μεσολόγγι αποφασίσει να 
απαντήσει στο Αθηναγρινιώτικο πλήγμα, κινητοποιώντας όλες τις 
δυνάμεις που επηρεάζει και καλώντας κάθε ελεύθερο άνθρωπο  σε 
καθολική εξέγερση. 

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. και ο υπουργός Δικαιοσύνης σέρνουν 
το κράτος σε περιπέτειες μετατροπής της Αιτωλοακαρνανίας σε 
«εμπόλεμη ζώνη». Απόλυτα ζοφερή κοινωνικά νύχτα.

Βέβαια το εξευτελισμένο πολιτικό σύστημα της  Αθήνας και 
η συγκεκριμένη κυβέρνηση ιδιαίτερα, δεν θα είχε κανέναν 
δισταγμό να  διαλύσει την Αιτωλοακαρνανία, όπως και την Κρήτη, 
ελπίζοντας ότι έτσι θα μπορούσε να ανατρέψει το πολιτικό κλίμα 
στο νομό που οπωσδήποτε είναι αρνητικό σε βάρος της , 
υποτιθεμένου ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε καλύτερη μοίρα, τρομάρα 
τους και των δύο.   

Υπάρχουν οι δυνάμεις εκείνες που είναι σε θέση να 
ανακόψουν αυτή την πορεία   καταστροφής εναντίον των 
παράλογων  εμπρηστών της αιτωλοακαρνανικής κοινωνικής  
ειρήνης, συνοχής και ενότητας.  Είναι όμως όντως εξωφρενικό το 
ότι  ο Σ. Χατζηγάκης έμπλεξε  το κράτος σε τέτοια εφιαλτική 
ιστορία ως όργανο των Αγρινιωτών, του  Σώκου και του 
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Μοσχολιού. 

Είναι βέβαιο ότι προσεχώς πολλοί θα αποποιούνται κάθε 
ευθύνη γι’ αυτή την παράλογα  καταστροφική πολιτική απόφαση 
στησίματος εφετείου στο Αγρίνιο, θα δηλώνουν παντελή άγνοια, 
δεν θα την υπερασπίζονται ούτε κατ’ ελάχιστο και με σαφήνεια θα 
υποδεικνύουν τον Σωτήρη Χατζηγάκη και τους σημερινούς 
βουλευτές του Νομού ως τα άτομα που χειρίστηκαν κατ’ 
αποκλειστικότητα «εν κρυπτώ και παραβύστω» την υπόθεση. 

Δυστυχώς, αυτό δεν θα ωφελεί σε τίποτα αναφορικά με τον 
περιορισμό της τεράστιας έκτασης των ζημιών που θα προκαλέσει 
αυτή η  «επίθεση αυτοκτονίας», αυτός  ο συμβολικός θάνατος της 
νεοδημοκρατικής επανίδρυσης στο Νεοελληνικό κράτος και στο 
σύμβολό του, το Μεσολόγγι. Ίσως ακόμα υπάρχει χρόνος. 
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Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο

 Οι νέοι συμμετέχουν στον αγώνα της πόλης και μας 
υπενθυμίζουν το χρέος όλων 

 Πολλοί κι από  καιρό τώρα, σ’ ολόκληρη τη χώρα,  νιώθουν 
ακέφαλοι, χωρίς πνευματική ηγεσία, χωρίς κανενός είδους ηγεσία 
γενικώς, πλην αυτής των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ψάχνουν 
απελπισμένα για έμπνευση και χτυπάνε συνεχώς πάνω στον 
παραμορφωμένο καθρέφτη που κάποιοι τους τείνουν ως αλήθεια 
τους. Άνθρωποι σκεπτόμενοι, δημιουργικοί, υπερβατικοί που 
κρύβονται για να διασώσουν όση αξιοπρέπεια τους έχει απομείνει, 
αφού ξέρουν πως η όποια δημόσια έκθεσή τους μπορεί να 
λειτουργεί πλέον κι ως  άλλοθι. Η αποχή και η σιωπή τους είναι 
κατανοητή ως ένα βαθμό , όμως πρέπει να παίρνουμε θέση στα 
πράγματα, να τοποθετούμαστε, ιδίως υπ’ αυτές τις  συνθήκες που 
διάγουμε. Ιδιαίτερα ο πνευματικός κόσμος της χώρας και οι 
συνειδητοποιημένοι πολίτες της περιοχής μας δεν μπορεί να 
καταλαμβάνονται  ακόμη μια φορά να παρακολουθούν  απαθείς, 
αδρανείς, αποστασιοποιημένοι τις δύο όψεις του ίδιου κάλπικου 
νομίσματος,  από τη μια τη ροζ πολιτική της κλειδαρότρυπας και 
από την άλλη  τη φαιά πολιτική της απροκάλυπτης μικροπολιτικής 
σκοπιμότητας, η οποία τείνει να κατακλύσει και να καταλάβει όλα 
γύρω μας, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο . Δεν νοούνται  χωρίς 
καμιά φωνή, καμιά αντίδραση, καμιά εξέγερση οι πνευματικοί 
άνθρωποι και  η Ιερή μας Πόλη.  Κι αν ο λοιπός κόσμος 
εμφανίζεται να διέρχεται περίοδο υπνώσεως, ή ακόμη και 
απολαύσεως της θέας των πολυποίκιλων βιασμών συμβιβασμένος 
ή απέχων, είναι χρέος του πνευματικού μας κόσμου και της Ιερής 
Πόλης να εξεγείρουν  τις συνειδήσεις, να ξυπνήσουν  τα 
αντανακλαστικά όλων, να φράξουν  το δρόμο στους κάθε λογής 
αδίστακτους και αμετανόητους.  Δεν είναι μόνο για να ξεχωρίζουν  
από τον κυρίαρχο κόσμο των αισχρών, των κυνικών και των 
χυδαίων. Είναι κυρίως  γιατί έχουν  να πουν  , όταν το τιθέμενο 
θέμα είναι «τώρα τι λες» . 
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Σύμφωνα και με τον ποιητή, λοιπόν, καλά φάγαμε, καλά 

ήπιαμε , καλά τη φέραμε τη ζωή μας ως εδώ. Μικροζημιές και 
μικροκέρδη συμψηφίζοντας. Το θέμα είναι τώρα τι λες. Ιδιαίτερα 
τι λες στα παιδιά που σαν ήλιοι, σαν πουλιά και σαν αέρας  
ανεβαίνουν στα πιο ψηλά σημεία, στις κολώνες, στα τείχη και στις 
ταράτσες άλλοτε, τώρα και πάντοτε, τραγουδώντας, , 
ζωγραφίζοντας  και  θυμίζοντάς  μας πως ο αγώνας συνεχίζεται για 
ψωμί, παιδεία , ελευθερία, αγώνας για αξίες, αρχές και 
δικαιώματα, θεσμούς ανάγκες και αξιοπρέπεια. Σ’ αυτούς που λένε 
πως είναι πολύ μακρινό το 1821, το 1826 και το 1940 για να 
εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν τους νέους μας, πως δεν 
υπάρχουν πρότυπα  να βασιστούν, να  εμπιστευθούν, να τους 
καθοδηγήσουν, απαντά η ίδια η πραγματικότητα.  Ας δουν πού 
πατά και πού σηκώνεται η νεολαία του Μεσολογγίου. Από εκεί 
ψηλά, λοιπόν, η νεολαία μας απευθύνεται στους αναίσθητους και 
αναίσχυντους πολιτικούς ενόχους της σήμερον, ντόπιους και του 
κέντρου, απόντες απ’ τα καλέσματα του χρέους τους,   με 
γνησιότητα  και δύναμη,  όπως μόνο αυτή και οι ποιητές 
γνωρίζουν και τους λέει : Προδίδετε τον ιερότερο όρκο του 
Ανθρώπου, να φυλάσσετε πίστη σε αρχές και αξίες, σε θεσμούς, 
στην ιστορία, στη δημοκρατία, τον   χρησιμοποιείτε πάλι ως μέσο, 
υποζύγιο των σκοτεινών επιδιώξεών σας, εν πλήρει γνώσει της 
ζημιάς που προκαλείτε με το παράδειγμά σας στους νεότερους. 
Πείτε μας τι δεν προδώσατε εσείς κι οι όμοιοί σας, χρόνια και 
χρόνια, ένα προς ένα τα υπάρχοντά σας ξεπουλώντας στις διεθνείς 
αγορές και τα λαϊκά παζάρια. Και μείνατε χωρίς μάτια για να 
βλέπετε, χωρίς αυτιά ν’ ακούτε, με σφραγισμένα στόματα και δε 
μιλάτε. Ποια είναι τα  ιερά και όσιά σας; Ξέρουμε: κηρύγματα και 
ρητορείες πάλι θα πείτε. Ε, ναι λοιπόν! Κηρύγματα και ρητορείες. 
Με λέξεις σαν  πρόκες καρφωμένες. Να μην τις παίρνει ο άνεμος. 
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Πολυτεχνείο και σημερινό Μεσολόγγι

 Εκφάνσεις βουλευτικού ολοκληρωτισμού
  Η απάντηση των νέων δικηγόρων

Η σκληρή, αδίστακτη λογική, η νοοτροπία και ο αμοραλισμός 
του κυρίαρχου ολοκληρωτκού κομματισμού, όπως 
εκδηλώνονται στην περιοχή μας και ιδιαίτερα απέναντι στην 
πόλη του Μεσολογγίου, είναι γνωστά σε όλους. Καλό είναι 
όμως και για τους τοπικούς εκπροσώπους αυτού του 
συστήματος να γνωρίζουν κατ’ αρχήν τα βαθύτερα, ισχυρότατα 
και απολύτως δικαιολογημένα αρνητικά εναντίον τους 
αισθήματα του συνόλου σχεδόν των Μεσολογγιτών πολιτών. 

Οι ελεύθεροι πολίτες του Μεσολογγίου είναι εναντίον τους 
επειδή πάνω από όλα βάζουν το ατομικό και το κομματικό τους 
συμφέρον. Είναι εναντίον των μυστικών, υπόγειων διαδρομών 
τους, εναντίον της ύπουλης δράσης τους στο παρασκήνιο. Οι 
Μεσολογγίτες αισθάνονται οργή εναντίον αυτών των ανθρώπων 
των κομμάτων που θέλουν να «καταλάβουν» και να 
υποδουλώσουν το Μεσολόγγι για να αρπάξουν τα υπάρχοντά του. 
Θλίβονται και θυμώνουν επειδή οι «σοσιαλιστές – εκσυγχρονιστές 
και οι μεταρρυθμιστές -  επανιδρυτές» κομματιάζουν συστηματικά 
την υπόσταση, την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια της Ιερής 
Πόλης  «βομβαρδίζοντας» μεθοδικά τη συνείδηση και το ηθικό 
των ανθρώπων της,  προκειμένου να τους τρομοκρατήσουν και να 
τους κάνουν να υποταχθούν στους «κατακτητές». 

Οι Μεσολογγίτες μισούν τους κομματικούς εγκαθέτους για 
το ρόλο τους στην οργάνωση των «πραξικοπημάτων» εναντίον της 
πρωτεύουσας του νομού.  Όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι 
διαμαρτυρόμαστε όχι λιγότερο για τη βάναυση προσβολή της 
ιστορικής μας μνήμης, για τη βαρβαρότητα της συμπεριφοράς 
τους προς το ιερό σύμβολο της πατρίδας μας. Όλα αυτά τα 
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αρνητικά αισθήματα είναι απόρροια της αποκρουστικής πολιτικής 
τους και δεν μπορούν να αναιρεθούν παρά μόνο αν αλλάξουν την 
πολιτική τους προς το Μεσολόγγι που προκαλεί εχθρότητα. 

Όταν βέβαια ακόμα και τα λόγια του Αναστασίου Πεπονή 
που εκφράστηκαν πρόσφατα δεν τους συγκινούν, είναι φανερό ότι 
δεν λογαριάζουν τα αισθήματα των Μεσολογγιτών. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο δεν θα άξιζε καν τον κόπο να ασχοληθούμε με την 
ελαφρότητα και τη φαιδρότητα της προσπάθειας τριών 
συγκεκριμένων τοπικών βουλευτών της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ να 
επιδείξουν την «προτίμησή» τους, αν δεν εγκυμονούσε 
σοβαρότατους κινδύνους. Όσον αφορά βέβαια την απροκάλυπτη, 
ανεπιφύλακτη στάση τους υπέρ του Αγρινίου στο θέμα του 
Εφετείου,  του Πανεπιστημίου και όχι μόνο, από μια άποψη είναι 
ζήτημα επιλογής  τους, γούστου τους  και… αισθητικής τους. Η 
πολύπλευρη σηματοδότηση όμως των επαναλαμβανόμενων, 
πολωτικών και διχαστικών δηλώσεων των γνωστών πλέον τριών  
βουλευτών, συνιστά εξέλιξη με πολύ σοβαρές διαστάσεις και 
συνέπειες που μας αφορά άμεσα και επειγόντως. 

Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα λοιπόν, σαν να μην έχει 
υπάρξει αντίδραση του Μεσολογγίου, ούτε καν η πρωτοφανής 
εννεάμηνη αποχή των δικηγόρων, γινόμαστε μάρτυρες ενός 
εκτροχιασμένου και απαράδεκτου παραλογισμού των τριών 
βουλευτών. Ξεπέρασαν κάθε ανεκτό όριο. Υποκριτές, θρασείς, 
ελαφροί, ανυπόμονοι, τόσο μικροί, τόσο λίγοι, εντελώς ξένοι με το 
Μεσολόγγι και με το πνεύμα της περιοχής του. 

Οι εξόφθαλμες ιδιοτελείς σκοπιμότητες των συγκεκριμένων 
τριών βουλευτών, που δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο, στα πλαίσια 
των ατομικών και κομματικών τους ανταγωνισμών χωρίς αρχές, 
μας αφήνουν παγερά αδιάφορους. Σημειώνουμε απλά ότι δεν είναι 
τυχαίο που αυτοί ακριβώς οι «φανατικοί» ανήκουν στην 
κατηγορία των «κοσμημάτων και γιγάντων της πολιτικής» που 
αξίζουν την περιφρόνησή μας. Έχουν ήδη καταγραφεί στη 
συνείδηση των Μεσολογγιτών ως οι κύριοι τοπικοί εκπρόσωποι 
του κομματικού αμοραλισμού και ως οι πολιορκητικοί κριοί που 
βάλουν εναντίον του Μεσολογγίου. 

Οι συγκεκριμένοι τρεις  βουλευτές, πέρα από τα άλλα και 
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εκτός του ότι προσπερνούν θεσμούς, αγνοούν επιδεικτικά και 
απαξιώνουν την πόλη του Μεσολογγίου και την ευρύτερη περιοχή, 
διαπράττουν κάτι βαρύτερο που αποτελεί πλέον δική μας υπόθεση. 
Υπόθεση Δημοκρατίας, Δικαίου και Νομιμότητας. Ως βουλευτές 
της Ελληνικής Επικράτειας εγκαλούνται ήδη γιατί, εν προκειμένω, 
δεν προασπίζουν με τη σιωπή τους και τις παραβλέψεις τους το 
Κράτος Δικαίου, το Σύνταγμα και τη Νομιμότητα, όπως οφείλουν 
να κάνουν με κάθε τρόπο. Και επιπλέον φωνασκούν απαιτώντας 
άμεσα ίδρυση Εφετείου και Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο. Απορούν 
μάλιστα υποκριτικά και δαιμονοποιούν σκόπιμα το υγιές, το δίκαιο 
και το αυτονόητο της αντίδρασης του Μεσολογγίου έναντι του 
επιχειρούμενου και ποινικά κολάσιμου εγκλήματος ίδρυσης 
Εφετείου και Πανεπιστημίου στο νομό μας στο Αγρίνιο και όχι 
στην ιστορική πρωτεύουσα το Μεσολόγγι. Φτάνουν μέχρι του 
σημείου να καταφέρονται εναντίον πολιτών του Μεσολογγίου και 
της ευρύτερης περιοχής που «εγείρουν αντιδράσεις»! 
Αποκαλυπτικό της ολοκληρωτκής νοοτροπίας τους. Λίγο ακόμα 
και θα κατεβάσουν τα τανκς στο Μεσολόγγι!

Αποστομωτική, εκπληκτική και βαρυσήμαντη απάντηση 
πήραν όλοι αυτοί, και όχι μόνο, πέραν των άλλων και από τους 
νέους δικηγόρους της περιοχής Μεσολογγίου – Ναυπάκτου. Οι 
νέοι δικηγόροι, σε  πρόσφατη ανακοίνωσή τους, παράλληλα με τη 
σοβαρή, τεκμηριωμένη, συντριπτική και ακλόνητη 
επιχειρηματολογία τους δηλώνουν απερίφραστα ότι δεν θα 
ανεχθούν και θα αντιταχθούν με όλες τις δυνάμεις τους σε 
προσβλητικές, υπονομευτικές και διεκδικητικές ενέργειες εις 
βάρος της περιφέρειας και ειδικότερα εις βάρος της Ιερής Πόλης 
του Μεσολογγίου. 

Οι νέοι και όλοι οι πολίτες του Μεσολογγίου που «εγείρουν 
αντιδράσεις» αντιπροσωπεύουν, ταυτόχρονα, έναν άλλο πολιτισμό 
της αντίστασης, ένα νέο ήθος. Απευθύνονται στην ευαισθησία, 
στην εντιμότητα, στην αξιοπρέπεια όλων των νέων, όλων των 
ανθρώπων. 
Μέρες μνήμης Πολυτεχνείου, αυξάνονται οι εστίες αντίστασης, οι 
θαρραλέες και ευαίσθητες φωνές στο δίκαιο αγώνα που κάνει το 
Μεσολόγγι. Θα ’ρθουν κι άλλοι, θα πυκνώσουν οι γραμμές. Θα 
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ακουστεί πιο δυνατά και αποτελεσματικά η σημερινή  φωνή των 
Ελεύθερων πολιορκημένων  Μεσολογγιτών, των Ελεύθερων 
αγωνιζόμενων Ελλήνων.



  ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 357

Γνωρίζουμε τους «εμπρηστές» του Μεσολογγίου

Απίστευτο μίσος φαίνεται πως τρέφει ο υπουργός 
Δικαιοσύνης  Σωτήρης Χατζηγάκης εναντίον της Ιερής Πόλης του 
Ελληνισμού. Δεν εξηγείται αλλιώς η ηθικά και  πολιτικά 
αυτοκτονική επιμονή του  να στήσει εφετείο με έδρα το Αγρίνιο, 
καταβαραθρώνοντας  τους Θεσμούς και την ίδια τη Δικαιοσύνη, 
αποδεικνυόμενος ανάξιος εμπιστοσύνης, ανεπαρκής στο ρόλο του 
και άπιστος ως προς το χρέος του απέναντι στο Μεσολόγγι που 
είναι και η πρωτεύουσα του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Απόλυτο 
δίκιο έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου που καταγγέλλει 
τον υπουργό ως επιχειρούντα το μέγιστο ανοσιούργημα   σε βάρος 
των Θεσμών και της Ιστορίας, το απίστευτο έγκλημα κατά της 
πόλης μας, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα τη συμπεριφορά του 
απέναντι στο Μεσολόγγι ως βάρβαρη, προκλητική, χυδαία και 
ιταμή, συμπεριφορά εξαπάτησης, παραπλάνησης και εμπαιγμού 
που δεν συνάδει με τη σεμνότητα και ταπεινότητα που επιχειρεί να 
επιβάλλει ο πρωθυπουργός. 

Απόλυτο δίκιο έχουν  και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα 
Δήμων και Φορέων της ευρύτερης περιοχής, η Συντονιστική 
Επιτροπή Συλλόγων Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και η 
Πρωτοβουλία Κατοίκων Ευρύτερης Περιοχής Ι.Π.Μεσολογγίου 
που απευθύνουν δραματική έκκληση στον Πρωθυπουργό και στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβουν, όταν υπογραμμίζουν, εν 
ομοβροντία, ότι τυχόν  μη επανίδρυση του Εφετείου στο 
Μεσολόγγι συνιστά κραυγαλέα έκπτωση Αρχών και Αξιών, 
απόπειρα εφαρμογής του δίκαιου του ισχυρότερου. Ότι μια τέτοια 
απόφαση αποτελεί και θα αποτελεί ντροπή για την κυβέρνηση, την 
πολιτεία και το έθνος. Τονίζουν επίσης ότι η ίδρυση του Εφετείου 
σε άλλη πόλη του Νομού είναι ένα ακόμα βήμα στη διαδικασία 
απαξίωσης της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου ως πρωτεύουσας , 
που εκτυλίσσεται από χρόνια μεθοδικά από κάποιους, με τελικό 
στόχο τη μετακίνηση της έδρας του Νομού. Και ότι αυτή η 



                                                                      ΤΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ358
επιλογή είναι ανεπίτρεπτη και απαράδεκτη, βάναυση διακριτική 
μεταχείριση σε βάρος του Μεσολογγίου, αφήνει έκθετη την 
κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό στην επιχειρούμενη 
Πολιτειακή εκτροπή της θεσμικά λειτουργούσης Δημοκρατίας 
μας. Ότι  αποτελεί εκτροπή της Λογικής και του Δικαίου για 
καθαρά μικροκομματικούς υπολογισμούς, παραβιάζοντας 
κατάφωρα διαχρονικές Αρχές και Αξίες του Έθνους μας, της 
Ιστορίας, της Δικαιοσύνης, της Πολιτειακής οργάνωσης και 
συγκρότησης του κράτους και της χρηστής Διοίκησης. Κάνουν 
ακόμη λόγο, στις εκκλήσεις τους προς τον Πρωθυπουργό και τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για πολέμιους του Μεσολογγίου , αντί 
της οφειλόμενης Τιμής και Σεβασμού ΚΑΙ του Χρέους αυτών, της 
Πολιτείας και του Έθνους, προς την Ιερή Πόλη  και πρωτεύουσα –
έδρα του Νομού μας. 

Είναι φανερό ότι το αίτημα του Μεσολογγίου για επανίδρυση 
του Εφετείου στην πόλη έχει ισχυρή και ακλόνητη βάση από κάθε 
άποψη. Γιατί δηλαδή η πρωτεύουσα του νομού να μην έχει τα ίδια 
δικαιώματα που έχουν οι άλλες πρωτεύουσες ; Επισήμως κανείς 
δεν μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο. Γι’ αυτό Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ 
απεργάζονται υπόγεια την κατάργηση του Μεσολογγίου ως 
πρωτεύουσας, ώστε να κάνουν το χατίρι των Αγρινιωτών! 

Παρουσιάζει και «έργο», λοιπόν, τοπικά  η κυβέρνηση της 
Ν.Δ. με την αντιδραστική επανίδρυση του κράτους στο χώρο της 
δικαιοσύνης, καθώς έφερε  τελικά τρέχοντας σαν «κλέφτης»,  
μεσούντος  του καλοκαιριού, το προεδρικό διάταγμα για ίδρυση 
Εφετείου Δυτικής Στερεάς  Ελλάδας, με έδρα το Αγρίνιο. 
Πρόκειται περί ενός αντιθεσμικού κατασκευάσματος, που ανοίγει 
πόρτες στην πλήρη καθυπόταξη και στον εξανδραποδισμό του 
Μεσολογγίου. Μετακινεί παράνομα  την πρωτεύουσα στο Αγρίνιο. 
Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει με μαθηματική 
ακρίβεια στην πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση του Μεσολογγίου, 
αντί της προοπτικής αναβάθμισής του. Το εκτρωματικό αυτό 
τερατούργημα πρέπει να αποσυρθεί ή να ανατραπεί. Η 
συγκρότηση μετώπου  στην Ιερή Πόλη που παλεύει για συνολική 
σύγκρουση με τις επιλογές της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ 
υπερασπίζοντας τα  ιερά, τα όσια , τα ηθικά και δίκαια αποτελεί 
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ήδη δεδομένη προϋπόθεση ανατροπής του διατάγματος.  

Ο «υπουργός Δικαιοσύνης των ισχυρότερων» Σωτήρης 
Χατζηγάκης έχει, εν τω μεταξύ, δικαίως κατακτήσει τον τίτλο του 
«εμπρηστή του Μεσολογγίου». Αδιαφορεί για την αναστάτωση 
που προκαλεί η δράση του. Αδιαφορεί για τις σοβαρές συνέπειες 
στη λειτουργία της δικαιοσύνης στην περιοχή που συνεπάγονται οι 
αγώνες των δικηγόρων, των φορέων και των πολιτών που 
αντιστέκονται στα επαίσχυντα σχέδιά του. Για την ώρα πάντως 
παραδίδει μαθήματα έλλειψης πολιτικής και ηθικής ευθύτητας: 
πώς περνάμε μέσα στο κατακαλόκαιρο ένα προεδρικό διάταγμα 
που καταποντίζει την πρωτεύουσα, χωρίς καμία απολύτως 
εξήγηση στους εκπροσώπους της που δεν γίνονται δεκτοί 
πεισματικά παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους, για να 
γνωρίζουν το σκεπτικό σοβαρής απόφασης που τους αφορά. 

«Δεν πάτε και σεις  στο Αγρίνιο, που είναι μια χαρά μεγάλη 
πόλη;»,  είναι το  πραγματικό ερώτημα που θα ήθελε να απευθύνει 
σε όλους τους Μεσολογγίτες ο «υπουργός Δικαιοσύνης των 
ισχυρότερων». Δυστυχώς γι’ αυτόν , οι Μεσολογγίτες, 
υπερασπιζόμενοι  την  Ιστορία, Σύμβολα, Αρχές, Αξίες και 
Θεσμούς είναι ακόμη εδώ – και προφανώς μαζί με τους φίλους  
και συμμάχους τους θα τους βλέπει κάθε μέρα μπροστά του και 
στον ύπνο του , όπως και πολλοί άλλοι , να διαδηλώνουν και πάλι 
εναντίον του, να του ζητούν να απολογηθεί και να τον 
καταγράφουν στις  μαύρες  σελίδες της ιστορίας της Ιερής Πόλης 
και του Έθνους.

Κι ενώ σ’ αυτό το κλίμα ο γνωστός κύριος της νομαρχίας θα 
έπρεπε τουλάχιστον να σωπαίνει, βρήκε την ευκαιρία και έσπευσε 
να εκμεταλλευτεί την περίσταση κατά τις τελευταίες πυρκαγιές 
στην περιοχή μας, χτίζοντας ίματζ και παραδίδοντας μαθήματα 
προκλητικής θρασύτητας, υποκρισίας και αλαζονείας, υπεράνω 
όλων, με δηλώσεις του, ανάμεσα σε άλλες, όπως: «…οι πολίτες 
και οι τοπικές κοινωνίες να έχουν το νου τους …, και όσοι 
γνωρίζουν να ανοίξουν τα στόματά τους». Ποιος μιλάει και πού!  
Εμείς έχουμε το νου μας και γνωρίζουμε τους «εμπρηστές» της 
περιοχής του Μεσολογγίου, καθώς επίσης τα αρπακτικά και τα 
κοράκια που κρώζουν πάνω από το Μεσολόγγι. Λοιπόν; 
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Όσο για τα «καμένα χαρτιά» και τα «πολιτικά σκουπίδια» σε 

όλα τα τοπικά, νομαρχιακά και εθνικά πόστα που «αποτελούν 
πρόκληση για τους διεστραμμένους εγκεφάλους», ας μην ανησυχεί 
ο κύριος. Θα φροντίσουν οι Μεσολογγίτες μαζί με άλλους πολίτες 
του νομού για τον «καθαρισμό» τους…
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Πολιτικά τέρατα και ποντίκια

 Προσπαθούν να βλάψουν το Μεσολόγγι αλλά δεν θα τα 
καταφέρουν

Το ψυχόδραμα που εξελίσσεται στην ευρύτερη περιοχή του 
Μεσολογγίου,  με τις πολυποίκιλες και πολύμορφες, τρέχουσες  
επιθέσεις  δεν είναι η πρώτη πράξη ούτε η τελευταία, αλλά η πιο 
πρόσφατη ενός χρόνιου πολέμου. Και ενώ η Ιερή Πόλη και 
πρωτεύουσα έχει χάσει επί μέρους μάχες σ’ αυτόν τον πόλεμο, 
φαίνεται πως τώρα μάχεται  με τέτοιο τρόπο που διασφαλίζει ότι η 
Αθήνα στο μέλλον θα αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη σοβαρότητα 
τις κινήσεις της. Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή το Μεσολόγγι έχει 
την αναγκαία και επαρκή πολιτική και οικονομική δύναμη ούτως 
ώστε να εξαναγκάζει τους άλλους να συλλογιστούν τη δράση και 
τους «παράλογους φόβους του», όπως πιθανώς θα προαπαιτούσαν 
οι ρεαλιστές.  Αντιθέτως, η σύγκρουση σε μια σειρά θέματα 
(Εφετείο, πανεπιστήμιο, μουσείο, εκτροπή Αχελώου,  εργοστάσιο 
λιθάνθρακα, μαρίνα, λιμνοθάλασσα, δημόσια κτίρια, σχολεία, 
δρόμοι, αθλητικές υποδομές κ.λ.π.) δείχνει πόσο λογικές είναι οι 
ανησυχίες του Μεσολογγίου για την ανάμειξη του αγρινιοτισμού 
και του κομματισμού στη σφαίρα  πάγιων ενδιαφερόντων και 
καλώς νοουμένων συμφερόντων του. Η σύγκρουση υποδεικνύει 
επίσης ότι η Αθήνα θα πρέπει να αρχίσει να αντιμετωπίζει το 
Μεσολόγγι σαν αυτό που συνεχίζει να είναι:  πρωτεύουσα, Ιερή 
Πόλη, με κύρος και ακτινοβολία , που στα μάτια όλων των 
Ελλήνων εκφράζει την ιδέα της Ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. 

Ιερό χρέος, σε κάθε επίθεση που θα δέχεται από δω και πέρα 
το Μεσολόγγι,  οι Μεσολογγίτες να μην εμφανίζονται πλέον 
χαλαροί.  Οι απαντήσεις τους πρέπει να χαρακτηρίζονται από 
σφοδρότητα. Να μην αντιδρούν υποτονικά σε οτιδήποτε, για να 
αφήσουν πίσω τις δύσκολες μέρες. Οι Μεσολογγίτες δεν πρέπει  
να  ανεχθούν επιθέσεις για την αρπαγή αυτών που  ανήκουν  στο 
Μεσολόγγι. Αν οι Μεσολογγίτες δεν «συντρίψουν» τους εχθρούς 
τους, τον αγρινιοτισμό και τον κομματισμό, αυτοί σίγουρα θα 
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δελεαστούν να βάλουν χέρι σε πολλά. Να τους χαλάσουν, λοιπόν, 
τα σχέδια, να τους κόψουν τα χέρια. 

Καταγγέλλεται οργανωμένο σχέδιο σε βάρος του 
Μεσολογγίου, κατάφωρες αδικίες, με μια  κυβέρνηση εντελώς 
αναξιόπιστη, να τείνει να διαπράξει αθλιότητες. Όσο όμως η 
κυβέρνηση της Ν.Δ. αμφισβητείται από τους πολίτες, τόσο θα 
προσπαθεί να αποδείξει τη χρησιμότητά της για αυτούς που θεωρεί  
ισχυρούς. Προχωρώντας σε νέα κύματα αντιμεσολογγίτικης 
επίθεσης, εν προκειμένω.  Όπως μέσα στο κατακαλόκαιρο 
προσπάθησε να περάσει πραξικοπηματικά το προεδρικό διάταγμα 
για το Εφετείο. Είναι η ίδια η πολιτική της υποταγής στα αγοραία 
συμφέροντα, που αναπόφευκτα και σταθερά γεννά τη συναλλαγή 
μεταξύ ισχυρών ή «ισχυρών» ( πιο πολλών) και πολιτικού 
προσωπικού και προκαλεί τερατογενέσεις. Μέχρι πού θα φθάσουν, 
λοιπόν, τα πολιτικά τέρατα του αγρινιοτισμού και του 
κομματισμού; Ως πού το πάνε με το Μεσολόγγι; Διασκεδαστική 
πάντως η θρασύτητα και η φαιδρότητά τους. Αλλά και γνωστός ο 
αποκρουστικός, άνευ ηθικών φραγμών καιροσκοπισμός και η 
απύθμενη πολιτική ανηθικότητα όλων αυτών. Στο Μεσολόγγι θα  
έκαναν πίσω;

Εκτός όμως από τους γελοίους καιροσκόπους, τα φαιδρά 
υποκείμενα, τα  πανάθλια  πολιτικά τέρατα που πολεμούν το 
Μεσολόγγι, έχουμε να κάνουμε από την άλλη πλευρά και με 
δημοτικά, νομαρχιακά και κοινοβουλευτικά πολιτικά ποντίκια  που 
είναι και αυτά για γέλια και για κλάματα, πέρα από την αηδία που 
αισθάνεται κανείς γι’ αυτά. Τρομαγμένα,  κρύβονται αντί να είναι 
μπροστά, στην πρώτη γραμμή της μάχης για τα μεγάλα θέματα του 
Μεσολογγίου.  Ταυτόχρονα όμως αποδεικνύεται  για μια ακόμη 
φορά ο άκρως επικίνδυνος  ρόλος που παίζουν στο πλαίσιο της 
αυτοδιοίκησης και του κράτους τόσο ο Δούρειος  Ίππος των 
Αγρινιωτών στη νομαρχία , ο πολύς Θ.Σώκος (που ετοιμάζει 
κτιριακά το Αγρίνιο για το Εφετείο! )  όσο και οι απεχθούς 
φιλοαγρινιώτικου παρελθόντος και παρόντος κοινοβουλευτικοί, οι 
οποίοι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους. Έξω 
φρενών είναι οι Μεσολογγίτες με όλους αυτούς.  Όσο για το 
δήμαρχο της πόλης, πολιτικά ανυπόληπτος και «τελειωμένος», 
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καθώς το ποσοστό αποδοχής του από τους Μεσολογγίτες 
βρίσκεται στο ναδίρ, και όλοι προσδοκούν να φύγει το 
συντομότερο «και άλλο κακό να μη μας βρει», κανείς δεν τον 
παίρνει στα σοβαρά και για τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό πάντως 
ότι τον εγκαταλείπουν  σταδιακά και σταθερά ακόμη και οι ίδιοι οι 
σύμβουλοι του. Μια υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει στον 
τόπο, ωστόσο, είναι ούτε καν να  μιλάει, γιατί ακόμα και τότε 
προκαλεί ζημιά στην πόλη όπως π.χ. με δηλώσεις του για το ΤΕΙ, 
το νοσοκομείο, το πανεπιστήμιο κ.α. 

Οι τελευταίες εξελίξεις αποκαλύπτουν πανηγυρικά την 
κενότητα και τη γύμνια του ντόπιου πολιτικού προσωπικού σε ότι 
αφορά τη διαχείριση  των μεγάλων θεμάτων της περιοχής. 
Αμήχανες και φοβικές δηλώσεις, απουσία σοβαρών 
αντανακλαστικών και στρατηγικής. 

Ευτυχώς η μεσολογγίτικη κοινωνία (φορείς, τύπος,  
σύλλογοι, πολίτες) και όχι η τοπική πολιτική ηγεσία , έχει πάρει 
όλα τα θέματα πάνω της, αντιδρά πλέον με την απαραίτητη 
αποφασιστικότητα ώστε να κόβει την όρεξη των πολέμιων του 
Μεσολογγίου  για περαιτέρω περιπέτειες. Η αποφασιστικότητα 
του Μεσολογγίου  θα κόβει από δω και πέρα ακαριαία κάθε σκέψη 
της Ν.Δ., του  ΠΑΣΟΚ και των Αγρινιωτών να αρπάξουν 
οτιδήποτε από το Μεσολόγγι 

Καραδοκούν να επιφέρουν συντριπτικό πλήγμα στο 
Μεσολόγγι. Θα τους γίνει μπούμερανγκ.  Το Μεσολόγγι είναι 
αναπόσπαστο απ’ την  ταυτότητα, τη συνείδηση, την ψυχή του 
έθνους. Θα ήταν αδιανόητο το ελληνικό κράτος  να φανεί ποτέ  
αγνώμων, αχάριστο,  περιφρονητικό προς αυτό, προς τον ίδιο τον 
εαυτό του. Εξάλλου το  Μεσολόγγι έχει τεράστιες δυνατότητες 
επηρεασμού της πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων απέναντί 
του. Αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το παρελθόν, τις ασκεί 
προκειμένου να μην υπάρξει απόφαση της κυβέρνησης για το 
Εφετείο σε βάρος του . Αν όμως παρόλα αυτά ληφθεί τέτοια 
απόφαση πρέπει να αναμένουμε θυελλώδεις και πιθανότατα 
καθόλου ομαλές εξελίξεις στην περιοχή, π.χ. ένας πρώτος στόχος 
θα είναι η απαίτηση για  παραίτηση – αποπομπή Σώκου, 
βουλευτών, Χατζηγάκη  κ.λ.π. Καμία εμπιστοσύνη, καμία ανοχή, 
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κανένα έλεος σε όσους  συνειδητά βλάπτουν το Μεσολόγγι. Η 
κατάσταση πάντως είναι έτσι ή αλλιώς πολύ σοβαρή. Το 
Μεσολόγγι έχει τη δύναμη να επιφέρει αυτό «συντριπτικό 
πλήγμα» στα πολιτικά τέρατα που θα τολμήσουν άλλη φορά να το 
βλάψουν. Ο ουσιαστικός συσχετισμός δυνάμεων γέρνει οριστικά 
υπέρ του Μεσολογγίου για πάντα. Ας το χωνέψουν επιτέλους. Και 
ας μην τολμήσουν να ξαναεπιτεθούν  κατά της πρωτεύουσας, 
Ιερής Πόλης.  
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Πέρα και πάνω από τα μέτρα τους

 Καμιά  δήθεν αναγκαιότητα αλλαγής της πρωτεύουσας
 Το Μεσολόγγι σύμβολο φωτεινό και αιώνιο.Τόπος 

προσκυνήματος. Πρωτεύουσα, Ιερή Πόλη

Εντελώς ασήμαντο, από κάθε άποψη, είναι το ποσοστό των 
Ελλήνων που είτε από εμπάθεια, είτε από αμάθεια και 
αγραμματοσύνη είναι ανίκανοι να νιώσουν τη βαθιά ανθρώπινη 
συγκίνηση στο αντίκρισμα, στη σκέψη, στην ιδέα του 
Μεσολογγίου,  με ότι αυτό συμβολίζει. Εκείνη την εποχή, εδώ και 
δυο αιώνες, «πολύ μακρινή» για να τη λογαριάζουν ορισμένοι, ο 
ηρωικός αγώνας, η «Έξοδος» και η Θυσία Ελλήνων και 
Φιλελλήνων σ’ αυτόν εδώ τον τόπο, αφύπνιζε και διαμόρφωνε τις 
συνειδήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη 
και σε ολόκληρο τον κόσμο και έκρινε καθοριστικά την τύχη του 
Νεοελληνικού κράτους. 

Αυτονόητο χαρακτήρα προσκυνήματος παίρνει η επίσκεψη 
κάθε Έλληνα αλλά και ξένου στο Μεσολόγγι, πέρα φυσικά από τις 
άλλες πτυχές προώθησης σχέσεων που θέλει κανείς να έχει μαζί 
του. Για πολλούς πρόκειται, πράγματι,  για πραγματοποίηση 
ονείρου το να έρθουν στη γη  από όπου ξεπήδησαν αγωνιστές που 
πολέμησαν και θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της ανεξαρτησίας, της 
ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αν και δεν είναι 
αυτό που  κυρίως έχει σήμερα ανάγκη αυτός  ο τόπος, ο 
θαυμασμός αξίζει στο Μεσολόγγι και στους ήρωές του, καθώς και 
η απότιση τιμής. Άνθρωπος με λογική και στοιχειώδη  γνώση και 
ευαισθησία  είναι αδύνατον να έρθει στο Μεσολόγγι, χωρίς η 
επίσκεψή του να μην προσλάβει και το χαρακτηριστικό εθνικού  
και πνευματικού προσκυνήματος μπροστά στις θυσίες των 
ανθρώπων  ενός  τόπου , ο οποίος προσέφερε πολλά στην 
απελευθέρωση και την ανασυγκρότηση της επαναστατημένης 
Ελλάδας. Η μεγαλειώδης αντιστασιακή και θυσιαστική ιστορία 
των αγώνων  των Μεσολογγιτών  δεν μπορεί να διαγραφεί. Ούτε 
και η ανυπολόγιστη συνεισφορά τους στα σκιρτήματα 
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εκατοντάδων εκατομμυρίων καρδιών καταπιεσμένων λαών και 
ανθρώπων τότε – και σήμερα.  

Άλλο ζήτημα τώρα η αναζήτηση παραδειγμάτων εμψύχωσης  
και στο σύγχρονο Μεσολόγγι. Πολλοί ίσως  απογοητεύονται.  
Εντάξει, λένε, εκείνο το Μεσολόγγι,  εκείνη την εποχή,  αλλά  το 
σημερινό, σαν να είναι  μικρό και λίγο και διαφορετικό. Έτσι τους 
φαίνεται. Κανένας τόπος και οι άνθρωποί του  φυσικά δεν 
αναλαμβάνουν  εργολαβικά να «πολεμάνε»  και να θυσιάζονται  
για πάντα προκειμένου να αποτελούν  το παράδειγμα που θα δίνει 
κουράγιο στους άλλους! Αυτά είναι ανοησίες.  Ο καθένας μας 
όμως θα λαχταρούσε, πράγματι,  εκείνοι  οι μεγαλειώδεις 
θυσιαστικοί αγώνες των Μεσολογγιτών να είχαν οδηγήσει σε μια 
διαφορετική σημερινή εικόνα της πόλης και σε μια άλλη 
αντιμετώπισή της  από το ελληνικό κράτος. Κανέναν από αυτούς 
που αγάπησαν και αγαπούν το Μεσολόγγι  δεν μπορούν να 
ικανοποιήσουν  οι όντως εντυπωσιακά χαμηλοί και αργοί ρυθμοί  
ανάπτυξής του, σε όλους τους τομείς, παρά τις φανερές 
δυνατότητές του.

Εντούτοις, η επαφή με αυτή την πόλη και τους υπερήφανους 
ανθρώπους της, που συμβόλισαν όσο κανείς άλλος εκείνη την 
εποχή με τους τότε ήρωές της τους αιματηρούς αγώνες κατά των 
κατακτητών και τη θυσία για την ελευθερία, πείθει πως και 
σήμερα  έχουν ψυχή, έχουν όραμα και μπορούν να κάνουν τα 
πάντα. Ακόμη και αυτά που φαίνονται ακατόρθωτα και αδύνατα. 
Τυχαίνει, ναι, σε ένα βαθμό υπό τις τρέχουσες συνθήκες και 
σήμερα, να νιώθει κανείς και πάλι την ηρωική ατμόσφαιρα και να 
βλέπει τις «οχυρωμένες ντάπιες  της πόλης». Αυτά συνιστούν τη 
δύναμη, την αισιοδοξία και την ελπίδα της. Με μια σημαντική 
διαφορά: αρκετοί άξεστοι  απλοί πολίτες και άλλοι σε καίρια 
πόστα δείχνουν όχι μόνο να μην κατανοούν σε βάθος αλλά, το 
χειρότερο, να μη σέβονται ούτε το σύμβολο ούτε το περιβάλλον 
της πόλης, αστικό και φυσικό. Πρόκειται κατ’ αρχήν για το 
απίστευτα επίμονο φαινόμενο της πλημμυρίδας, του κατακλυσμού 
της πόλης από τα σκουπίδια και της εν γένει άσχημης πρώτης 
εικόνας της που δεν είναι αυτή που της αξίζει. Ως προς την κεφαλή 
του ψαριού,  αναζητείται επειγόντως ανανέωση της  ηγεσίας της 



  ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 367
πόλης εν μέσω εκτεταμένης δυσφορίας για πληθώρα κρουσμάτων 
ανεπάρκειας και  πολλών  άλλων  δεινών.  

Οι άλλοι άξεστοι  της γειτονιάς, στο δικό τους κόσμο, σε 
χρόνια ομαδική παράκρουση και παραλήρημα, προσπαθώντας να 
ζυγίσουν και να φέρουν το Μεσολόγγι στα δικά τους  μέτρα, 
αδυνατώντας να κατανοήσουν το μέγεθος του συμβόλου και να το 
σεβαστούν, επιχειρούν  να το ποδοπατήσουν, να το ταπεινώσουν, 
να το εξευτελίσουν, προσβλέποντας στην κατίσχυση απέναντί του. 
Νομίζοντας πως μπορούν να ανατρέψουν τη λογική σειρά των 
πραγμάτων, αντί να έρχονται ευλαβικοί προσκυνητές στο 
Μεσολόγγι, περιμένουν από αυτό να τους «προσκυνήσει»! Να 
προσκυνήσει τι δηλαδή; Την αμάθεια και την αναισθησία τους, 
την ανοησία και τον παραλογισμό τους, τη χυδαιότητα, το θράσος 
και την ασχήμιά τους, την έπαρση και την ηλιθιότητα του 
μπούγιου και της «εξουσίας» τους! Ε, λοιπόν, Όχι!

Από την άλλη πλευρά, το ελληνικό κράτος δεν κάνει αυτά 
που οφείλει για το Μεσολόγγι σε υποδομές, δεν φαίνεται 
διατεθειμένο να «επενδύσει» σ’ αυτή την πόλη, κατά παράδοξο 
τρόπο, διαιωνίζοντας την   άσχημη σημερινή κατάσταση και 
εικόνα – έτσι ώστε να ωριμάζει η δήθεν αναγκαιότητα  αλλαγής 
της πρωτεύουσας. 

Για να δούμε, όλοι αυτοί οι άξεστοι  και οι ξαναμμένοι τύποι 
της «μεγαλύτερης   αγοράς» με την ακόρεστη αδηφαγία και την 
απληστία τους, θα μπορέσουν να καταπιούν το Μεσολόγγι; Τους 
λέμε, πάντως, ότι το Μεσολόγγι δεν καταπίνεται. Έχει πολλά 
αγκάθια. Θα τους κάτσουν στο λαιμό. Ας μη ματαιοπονούν.  Είναι 
πέρα και πάνω από τα μέτρα τους. Αν δεν θέλουν ή δεν μπορούν 
να  το σεβαστούν, ας το αφήσουν τουλάχιστον ήσυχο. Στο σκοτάδι 
που μας περιβάλλει, όλοι, στην πραγματικότητα, το έχουμε 
ανάγκη. Σύμβολο  φωτεινό και αιώνιο. Τόπος προσκυνήματος. 
Πρωτεύουσα, Ιερή Πόλη… 
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Ζητείται πολιτική για το Μεσολόγγι

Πού είναι, πώς και από ποιους εφαρμόζεται η πολιτική για το 
Μεσολόγγι; Υπάρχει αντιπολίτευση έστω; Το ερώτημα αυτό 
πλανάται πάλι στην Ιερή Πόλη, εν μέσω της γενικευμένης στη 
χώρα, αλλά και της τοπικής βαθιάς, πολύπλευρης και διαρκούς 
κρίσης. Είναι παράδοξο  το φαινόμενο να βλέπει κανείς άλλους 
πολιτικούς, δημάρχους και νομάρχες να προσφεύγουν σε κάθε 
δυνατό μέσο, να προτείνουν, να παίρνουν αναπτυξιακά μέτρα 
αντιμετώπισης σε τοπικό επίπεδο των επιπτώσεων της κρίσης, να 
βελτιώνουν από κάθε άποψη την κατάσταση των πόλεών τους, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σε όλη την Ελλάδα, και όμως οι 
πολιτικές ,  δημοτικές και νομαρχιακές  δυνάμεις του 
Μεσολογγίου να είναι σχεδόν αόρατες. 

Ωστόσο, η ώρα της πολιτικής για το Μεσολόγγι έχει σημάνει 
από πλευράς αντικειμενικών συνθηκών.  Ο γαλαζοπράσινος 
κομματισμός στην τοπική εκδοχή του είναι ανίκανος να 
αντιμετωπίσει την κρίση στην περιοχή και να δώσει διέξοδο και 
προοπτική στο Μεσολόγγι. Αυτή η αδυναμία του κομματισμού 
οδηγεί αναπόφευκτα σε διαφορετικές πολιτικές αναζητήσεις. 
Μόνο που πρέπει να υπάρχουν και να είναι ζωντανές 
μεσολογγίτικες  δημοτικές παρατάξεις. Να έχουν σαφή αντίληψη 
πρώτα πρώτα ότι  τώρα είναι εποχή για πολιτική στροφή προς το 
Μεσολόγγι και όχι για κομματοκεντρικές, εκπορευόμενες από τα 
κόμματα ανοησίες, οι οποίες μας έχουν δείξει τόσα χρόνια τι 
επιφυλάσσουν τόσο οι γαλάζιοι όσο και οι πράσινοι για το 
Μεσολόγγι και πώς το έχουν φέρει στο χείλος του γκρεμού και της 
καταστροφής. 

Οι πολιτικοί σύμμαχοι του Μεσολογγίου σ’ αυτή τη φάση 
πρέπει να αναζητηθούν προς τους προοδευτικούς πνευματικούς 
και ελεύθερους ανθρώπους και δυνάμεις του. Αυτό είναι ανάγκη 
να γίνει σωστά αντιληπτό από όσους ενδιαφέρονται πραγματικά 
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και ασχολούνται πολιτικά με το Μεσολόγγι, ώστε να κατευθύνουν 
αποκλειστικά προς τέτοιους ανθρώπους και δυνάμεις την πολιτική 
τους ως προς τις συμμαχίες. Έχουμε επίγνωση φυσικά τόσο για τις 
δυσκολίες πολιτικής συνεργασίας προοδευτικών και 
μεσολογγοκεντρικών δυνάμεων, για διάφορους λόγους που δεν 
είναι της στιγμής να αναλυθούν, όσο και για την πολιτική 
λειψανδρία. Εξίσου βέβαιο όμως είναι ότι η συνεργασία 
ανθρώπων και δυνάμεων που αγαπούν αυτόν τον τόπο, έστω 
κάνοντας προγραμματικές αμοιβαίες παραχωρήσεις,  αποτελεί 
απαίτηση των απανταχού μεσολογγιτών προκειμένου να υπάρξει 
κάποτε μια σοβαρή, έγκυρη και αξιόπιστη εξουσία στο 
Μεσολόγγι. 

Η συγχυτική κατάσταση που επικρατεί όμως στις σημερινές 
μεσολογγίτικες δημοτικές παρατάξεις είναι γνωστή και 
τουλάχιστον απογοητευτική. Όχι μόνο δεν έχουν στρατηγική, όχι 
μόνο πολιτική ή ιδεολογική διαπάλη δεν διεξάγεται στο εσωτερικό 
τους, , ούτε καν συζήτηση δεν γίνεται με εστιασμένο ενδιαφέρον 
στην τρέχουσα κατάσταση της πόλης, στις ανάγκες και στα 
προβλήματά της. Ψιλά γράμματα… Ειδικά στις κομματικές 
δημοτικές παρατάξεις, το κομματικό κατεστημένο παρεμβαίνει με 
αποφασιστικό τρόπο προκειμένου να αποτρέψει μια τέτοια 
μεσολογγίτικη στροφή. Θέλουν τους Μεσολογγίτες υποτελείς στα 
κόμματα, στο πλαίσιο πάντα της «αναγκαίας, μεγάλης κομματικής 
συσστράτευσης»  και ιδιαίτερα ως ακίνδυνα δεκανίκια για τον 
αγρινιοτισμό. Οι κομματικοί μηχανισμοί θέλουν και πετυχαίνουν 
να αποθαρρύνουν, να ανατρέπουν και να αποτρέπουν πάση θυσία 
τη διερεύνηση της δυνατότητας σχηματισμού πραγματικά ισχυρής 
δημοτικής παράταξης Μεσολογγιτών, με διάφορους τρόπους και 
μεθόδους, μη εξαιρουμένης ίσως και της «εξαγοράς». 

Απερίγραπτη κατάσταση στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. 
Εκεί, πρώην αξιοπρεπείς και σοβαροί Μεσολογγίτες, 
μεταλλαγμένοι πρώην προοδευτικοί, φορώντας πράσινο καπέλο, 
έχουν χάσει ακόμα και τη φωνή τους και έχουν εκφυλιστεί τόσο 
που έχουν ενωθεί σε ενιαία παράταξη με στυγνούς 
αντιμεσολογγίτες.  Με ένα κομμάτι των «ταλιμπάν του 



                                                                      ΤΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ370
κομματισμού και του αγρινιοτισμού», και έχουν φτιάξει ένα 
συνονθύλευμα που αποκαλούν «δύναμη ανατροπής» (κάθε ιερού 
και οσίου…), ο επικεφαλής του οποίου αρνείται πεισματικά και 
συστηματικά να αναγνωρίσει και να σεβαστεί  τα δικαιώματα, το 
θεσμικό ρόλο, την ίδια την υπόσταση του Μεσολογγίου, της πόλης  
που τον φιλοξενεί!  Ο κόσμος του Μεσολογγίου όμως βράζει από 
κάτω. Μπορεί να μη διαδηλώνουν ακόμα φανερά στους δρόμους 
της πόλης απαιτώντας την ανάκληση της αισχρής πολιτικής τους 
σε βάρος του Μεσολογγίου και την απομάκρυνση των 
εκπροσώπων της πολιτικής θρασύτητας και αλητείας, των 
«αμετανόητων ταλιμπάν της ιδιοτέλειας, του κομματισμού, του 
αγρινιοτισμού και του αντιμεσολογγιτισμού» Αναγνωστόπουλου, 
Σώκου, Σταμάτη, Σαλμά, Μωραϊτη κ.λ.π., αλλά η συσσωρευμένη 
οργή τους είναι μεγάλη. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση 
τίποτα δεν αποκλείει το σύντομο ξέσπασμα αυτής της οργής 
εναντίον τους. 

«Ζητείται πολιτική για το Μεσολόγγι – η εξουσία και η τύχη 
του Μεσολογγίου στα χέρια Μεσολογγιτών, πραγματικά 
ελεύθερων ανθρώπων», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται σήμερα 
από την Ιερή Πόλη. Το ακούν άραγε οι πολιτικά σκεπτόμενοι και 
δρώντες Μεσολογγίτες;



  ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 371

Ο Αναγνωστόπουλος και ο Σώκος

 Και οι δύο βλάπτουν και είναι επικίνδυνοι για το Μεσολόγγι

Αισθήματα θλίψης και πόνου πλημμυρίζουν την ψυχή των 
Μεσολογγιτών, που διαθέτουν  ακόμη πολιτική αξιοπρέπεια και 
υπερηφάνεια, τα δύο τελευταία εφιαλτικά χρόνια. Με δραματικό 
τρόπο  αποκάλυψαν δύο μορφές – σύμβολα του Μεσολογγίου που 
μας πληγώνει και μας κάνει να ντρεπόμαστε γι’ αυτό. Δύο 
σύμβολα – θύτες. Το ένα είναι ο Γ.Αναγνωστόπουλος, με την 
παροιμιώδη πλέον πολιτική ανεπάρκεια και ανικανότητα που έχει 
επιδείξει και είναι πια το σύμβολο του Μεσολογγίου που 
στραγγαλίζεται από τα παιδιά του. Το άλλο είναι ο Θ.Σώκος από 
το Αγρίνιο, που είναι σύμβολο ενός Μεσολογγίου – πρωτεύουσας 
που στραγγαλίζεται από τους Αγρινιώτες. Ο Αναγνωστόπουλος 
και ο Σώκος είναι τα «πρόσωπα των δύο τελευταίων χρόνων» του 
Μεσολογγίου. Μοιάζουν με πρωταγωνιστές σύγχρονου δράματος 
της πόλης. Ο Αναγνωστόπουλος είναι, βέβαια, ήδη  πολιτικά 
τελειωμένος. Ο Σώκος, όχι μόνο ήταν ανέκαθεν  και είναι οριστικά 
ξεγραμμένος για το Μεσολόγγι, αλλά πολύ σύντομα θα κληθεί να 
λογοδοτήσει  στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας για 
τα διαχρονικά εγκλήματά του σε βάρος της πρωτεύουσας και Ιερής 
Πόλης του έθνους. 

Ντροπή για το Μεσολόγγι, κατ’ αρχήν, για το ότι δεν 
μπόρεσαν, από την Ιερή Πόλη της Ελευθερίας, να στείλουν ένα 
ηχηρό συμβολικό μήνυμα κατά της Ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα, 
εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους Ελεύθερους 
Πολιορκημένους ήρωές της που υποφέρουν τα πάνδεινα ακόμα κι’ 
αυτή τη στιγμή, αντιστεκόμενοι στην άδικη και βάρβαρη επίθεση 
που δέχονται, όπως  οι τότε Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 
Μεσολογγίτες… 

Το Μεσολόγγι παραμένει σε παραλυσία, με τη φωνή 
σβησμένη εξαιτίας της συμπεριφοράς εναντίον του των πολιτικών 
τεράτων, που το καταδικάζουν σε θάνατο για να μην είναι η 
οντότητα που του αρμόζει εμπόδιο και η ζωντανή ύπαρξή του 
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ενοχλητική για τα συμφέροντά τους.

Ο Αναγνωστόπουλος και ο Σώκος μας υπενθυμίζουν, 
ταυτόχρονα, ότι η πολιτική θρασύτητα και αλητεία, η πολιτική 
ανηθικότητα, ο κυνισμός, η τρομοκρατία της αγρινιώτικης και 
κρατικής πολιτικής βίας, του «όγκου» και των μεθόδων τους, ο 
ολοκληρωτισμός,  είναι κυρίαρχα στοιχεία  στην Πόλη της 
Ελευθερίας και γίνονται όλο και πιο απειλητικά. 

Ο δήμαρχος, με κονιορτοποιημένο το ήδη χαμηλότατο κύρος 
του και λόγω της απελπιστικά μετριοπαθούς, υποχωρητικής και 
ενδοτικής απέναντι στον αγρινιοτισμό στάσης του, με έλλειψη 
σοβαρότητας και σοβαρών ανθρώπων δίπλα του, με εξαίρεση 
λίγων ατόμων, καθώς τα υπόλοιπα στελέχη του συνδυασμού του 
είναι για τα…μπάζα, μοιάζει να ηγείται ομάδας ιδανικής για 
επαρχιώτικα πανηγύρια. Σκοτώνει καθημερινά το άτυχο, 
μαρτυρικό σώμα και την ψυχή της πόλης. Όχι μόνο δεν παράγει 
αξιόλογο  έργο,  όχι μόνο δεν είναι ικανός να αντιληφθεί ποιοι 
είναι οι σημερινοί, επικίνδυνοι πολιορκητές της και πάλι (θεωρεί 
ανοήτως ως τέτοιους την ΚΕΔ και το ΚΑΣ) και δεν υπερασπίζεται 
όπως πρέπει τα συμφέροντα και τα δικαιώματά της, αλλά και δεν 
φτουράει πουθενά. Κάθε φορά που εμφανίζεται, μιλάει και κάνει 
δηλώσεις, θέλει από πίσω του ολόκληρο μηχανισμό για να μαζεύει 
τις μπαρούφες που λέει. Ο πολιτικός εγκληματίας, όργανο του 
αγρινιοτισμού και του κομματισμού στη νομαρχία, καραδοκεί  να 
καταφέρει καίριο πλήγμα στο Μεσολόγγι για πάντα, 
αμφισβητώντας και επιτιθέμενος  απροκάλυπτα σε όλα τα 
δικαιώματά του, σε κάθε ευκαιρία, με κάθε τρόπο και μέθοδο. 
Φρίττει και επαναστατεί κάθε αληθινός Μεσολογγίτης απέναντι 
στην αθλιότητα  του φασιστοειδούς της νομαρχίας (δημιούργημα 
των καιρών),  που όχι μόνο δεν έχει τον παραμικρό ηθικό 
ενδοιασμό, μετά και από όσα έγιναν στην Ιερή Πόλη, αλλά με 
έπαρση και απύθμενο κυνισμό, έχοντας υψηλό αγρινιώτικο 
φρόνημα και αποκλειστικά αγρινιώτικη συνείδηση βεβαίως,  
κραυγάζει και διαμαρτύρεται γιατί «δεν έχει τα κότσια η 
κυβέρνηση» να τα πάρει όλα από το Μεσολόγγι και να τα πάει στο 
Αγρίνιο! Ο ορθολογισμός του, για τον οποίον επίσης επαίρεται, 
εξαντλείται στο … «επιχείρημα της κατσίκας», ότι δηλαδή το 
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Μεσολόγγι δήθεν ζηλεύει την πρόοδο του Αγρινίου και θέλει να 
…του ψοφήσει η κατσίκα, κατά τη γνωστή αλληγορία. Μεγαλείο 
ορθού λόγου. Παράδεισος ηθικών αρχών. Τι να πει κανείς. Εξίσου 
κατάπτυστη είναι η στάση των συνενόχων «δωσίλογων» 
συνεργατών του στη νομαρχία, που επιβεβαιώνει την πολιτική 
εξαθλίωση των Μεσολογγιτών. Το μόνο που δεν έχουμε δει ακόμη 
από τη μεριά τους είναι να χρησιμοποιούν μεθόδους του 
υποκόσμου εναντίον πρωτοπόρων του Μεσολογγίτικου αγώνα. Αν 
δεν αναστατωθεί, αν δεν ξεσηκωθεί, αν δεν παρέμβει δυναμικά το 
σύνολο των Μεσολογγιτών που διαφωνεί με αυτή τη στάση και  
πολιτική, σύντομα δεν θα είναι μόνο το Μεσολόγγι το θύμα των 
εγκληματικών πράξεών τους. Ο καθένας από εμάς που μετέχει στη 
Μεσολογγίτικη αντίσταση, που διεκδικεί όχι μόνο περισσότερα, 
αλλά ακόμη κι αυτά που έχουν ήδη  αναγνωριστεί επί δεκαετίες 
και αιώνες ως δικαιώματα της πόλης, κινδυνεύει να βρεθεί σε 
δυσάρεστη θέση…

Υπάρχει ένας μεγάλος ηθικός αυτουργός σε αυτή την 
υπόθεση: είναι το ίδιο το ελληνικό κράτος και οι κομματοκρατικές 
και ψηφοθηρικές αντιλήψεις του. Το κράτος που «δεν βλέπει», 
«δεν ξέρει», «δεν μπορεί» να κάνει αυτό που οφείλει προς μια 
πρωτεύουσα και τη μοναδική Ιερή Πόλη του. Του πέφτει «μικρή», 
«λίγη»…Αντί να υπερασπιστεί και να προβάλλει, ιδιαίτερα 
σήμερα και προς εθνικό όφελος,  τη δική του Ιερή Πόλη των 
«Ελεύθερων Πολιορκημένων»…Το κράτος είναι συνένοχο στα 
εγκλήματα που διαπράττονται στην περιοχή. Είναι υπόλογο για το 
νόμο της ζούγκλας και τον πολιτικό Μεσαίωνα που τείνει να 
επικρατήσει. 

Το Μεσολόγγι δεν πρόκειται να υποκύψει. Θα συνεχίσει την 
ανυποχώρητη αντίστασή του μέχρι τέλους. Τους χαρίζουμε τον 
απαράδεκτο  δήμαρχο Αναγνωστόπουλο. Μας ανησυχεί όμως που 
βλέπουμε να ενισχύονται τα ακραία, φασιστοειδή,  
αντιμεσολογγίτικα στοιχεία των Αγρινιωτών και των κομμάτων. 
Νέα πολιτικά «αστέρια» δίπλα στα παλιά. Ιδιαζόντως απεχθείς 
πλέον, λόγω της πολιτικής τους σε βάρος του Μεσολογγίου. Δεν 
ορρωδούν προ ουδενός. Είναι ικανοί για τα χειρότερα σε βάρος  
της Ιερής πόλης του έθνους. Να ξέρουν όλοι αυτοί, πάντως, ότι 
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αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσουν στο Ανώτατο Διοικητικό 
Δικαστήριο της χώρας, προς το οποίο δεν θα αργήσει να 
διαβιβαστεί  το αίτημα της πόλης να ερευνήσει την υπόθεση και να 
προσδιορίσει κατά πόσο θα ’πρεπε να απαγγελθούν κατηγορίες και 
να διωχθούν αναλόγως για διοικητικές παραβιάσεις οι Αγρινιώτες 
διοικητικοί και οι κυβερνητικοί παράγοντες, που είναι υπεύθυνοι 
για τη διάπραξη εγκλημάτων εναντίον της πρωτεύουσας Ιερής 
Πόλης. 
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Δεν γίνεται να μικρύνει το Μεσολόγγι

 Ρόλος, φωνή Μεσολογγίου με Διεθνή Ακαδημία Ελευθερίας, 
Πανεπιστημιακές Σχολές, Αρχαιολογικούς χώρους, Εφετείο

 Κατώτεροι των περιστάσεων δήμαρχος, νομάρχης

Στη θάλασσα εκεί τη ρηχή και την ήμερη , στη θάλασσα εκεί 
την πλατιά , τη μεγάλη ! Σ’ αυτόν τον ενδοξότερο τόπο κατά τον 
ποιητή  , τον μικρό και μέγα , κατά παράφραση , ζούμε και 
παρακολουθούμε κάθε μέρα που περνά , τον κόσμο μας να γίνεται 
πιο μικρός , πιο περιορισμένος . Μια δυναμική περιορισμού της 
«επιφάνειας» της ψυχής μας , της «έκτασης» του πνεύματός μας 
μάς διαπερνά , λόγω της επαφής με αυτόν τον βίαιο και απειλητικό 
κόσμο . Εντούτοις ,δεν είναι δυνατός εδώ ο περιορισμός της 
ικανότητάς μας – και της επιθυμίας μας – ως πόλη να ταυτιστούμε 
, ως οφείλουμε , με τον πανανθρώπινο πόνο αλλά και την ελπίδα . 
Δεν είναι δυνατή η μείωση της πίστης μας πως μπορούμε να 
καταλάβουμε τη σημερινή αξία των ιδεών μας , των σκέψεών μας 
σε αυτή την τρομακτική , ψευδή και περίπλοκη κατάσταση , από 
ηθική και συγκεκριμένη άποψη . Όταν όμως κάποιοι εισβάλλουν 
στον τόπο σου , τότε ο κόσμος γίνεται πιο μικρός . Ας 
περιοριστούμε επ’ αυτού μόνο στο λόγο , στη φωνή της πόλης . 
Παρατηρούμε μια διαδικασία που καταλήγει τόσο στο να ξεφτίζει 
το δημόσιο διάλογο , με το να τον αρνούνται , να δείχνουν να 
αδιαφορούν αλαζονικά για τις συνέπειες αυτής της στάσης τους , 
όσοι είναι υποχρεωμένοι γι’ αυτό , με μια επιφανειακή γλώσσα 
που χρησιμοποιούν για να περιγράφει την κατάσταση , όσο και να 
μολύνει τον ιδιωτικό λόγο των πολιτών , παρά τις όποιες 
αντιστάσεις (διαδοχή κοινοτοπιών , αμοιβαίων καταγγελιών ,  
συνθημάτων , δήθεν αυτονόητων , στερεότυπων , προλήψεων και 
γενικεύσεων ) . Δεν θα κλειστούμε μέσα σ’ αυτά , δεν θα 
αιχμαλωτίσουμε τους εαυτούς μας . Δεν θα δεχτούμε να γίνεται 
όντως ο κόσμος μας όλο και πιο μικρός . 

Υπάρχουν σήμερα τόσες περιοχές στον κόσμο όπου 
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εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κάποια 
«κατάσταση» , όπου η επιβίωση , οι αξίες , η ελευθερία λίγο πολύ 
απειλούνται . Αυτή είναι η πραγματικότητα μέσα στην οποία 
πρέπει να κινηθούμε . Στο πλαίσιο μιας πραγματικότητας που 
ξεχειλίζει από βία ,τρέλα , αδιαφορία και περιορισμούς . 

Το Μεσολόγγι χρειάζεται να ξαναμιλήσει. Πάντα χρειαζόταν 
. Μαζί με τους συμμάχους του , τους αγωνιζόμενους, 
πνευματικούς ανθρώπους , τους ανθρώπους του πολιτισμού  να 
υφάνουν ένα ευέλικτο δίκτυο , που μπορεί να έχει μια απίστευτη 
δύναμη , τη δύναμη του να αλλάζει τον κόσμο . Και να δημιουργεί 
τον κόσμο , τη δύναμη να δώσει λαλιά στους μουγκούς και τη 
δύναμη να εκπληρώσει τη δικαιοσύνη . 

Έχει έρθει η ώρα να μιλήσει το Μεσολόγγι και να αισθανθεί 
τον κόσμο να αλλάζει , έναν ευέλικτο κόσμο που ξεχειλίζει από 
δυνατότητες. Δεν είναι καθόλου στάσιμος . Όταν μιλάει ακόμη και 
τώρα , ο κόσμος δεν κλείνει γύρω του , δεν γίνεται πιο μικρός : 
κάνει κινήσεις ανοίγματος και μέλλοντος . 

Ένα Μεσολόγγι με φωνή , με φαντασία δεν είναι δυνατόν να 
παραλύσει μπροστά σε όποιον εχθρό , σε όποιον κακοποιό . Αλλά  
κυρίως ,  έτσι , δεν είναι καταδικασμένο και το ίδιο και  ό,τι 
συμβολίζει και αντιπροσωπεύει  σε αυτή την απόλυτη διχοτόμηση 
, ασφυκτική και απατηλή , σ’ αυτή την ανθρώπινη επιλογή του να 
«είναι θύμα ή θύτης» χωρίς να υπάρχει ένας τρίτος δρόμος , πιο 
ανθρώπινος . Από τη στιγμή που αρθρώνουμε   λόγο , σταματάμε 
να είμαστε ανυπεράσπιστα θύματα όλων , όσα μπορούν να μας 
υποδουλώσουν και να μας μειώσουν πριν αρχίσουμε να μιλάμε . 
Δεν είμαστε πια θύματα , ούτε της κατάστασής μας , ούτε των 
προσωπικών αγωνιών μας , ούτε της «επίσημης απαγγελίας» του 
κράτους μας , ούτε ακόμα του πεπρωμένου μας . Μιλάμε , έχουμε 
φωνή . Ο κόσμος δεν κλείνει γύρω μας . Τι τύχη! Ο κόσμος δεν 
γίνεται πιο μικρός . 

Αυτά όσον αφορά τη θεωρία . Στην πράξη χρειάζεται 
συγκεκριμένη δουλειά απ’ όλους . Ήδη το Μεσολόγγι εκτός από 
τόπο συμπύκνωσης  της εθνικής μας ταυτότητας στον ασυνάρτητο 
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ωκεανό της ισοπέδωσης των εκατομμυρίων της Ευρώπης , 
αποτελεί , με τη σύσταση της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας , 
παγκόσμιο σημείο αναφοράς . Μια νέα , όσο και παλιά ελπίδα . 
Αυτό που αντιπροσωπεύει το Μεσολόγγι συνιστά ήδη θεμέλιο  
κάθε «οράματος» , όποιου «ιδεώδους» για όλους  τους λαούς του 
κόσμου . Που μπορεί να τους συγκινεί , να τους ελκύει , να τους 
κινητοποιεί . Είναι φανερό πως το Μεσολόγγι μπορεί πλέον να 
μιλά και να διαπραγματεύεται με οποιονδήποτε εξ ονόματος 
πολλών εκατομμυρίων πολιτών . Δεν είναι μικρό πράγμα . 
Βεβαίως , η σύσταση της Ακαδημίας ευνοεί τώρα και την ίδρυση 
των Πανεπιστημιακών Σχολών στο Μεσολόγγι , που έχουν 
αποφασίσει τα Πανεπιστήμια  Αθηνών και Πάντειο . Τώρα είναι η 
ώρα . Μέσα σε ένα μοναδικό πνευματικό και πολιτισμικό 
περιβάλλον . Μαζί με την ανάδειξη των Αρχαιολογικών χώρων 
του ,το Μουσείο  και την ολοκλήρωση της θεσμικής οντότητας της 
Ιερής Πόλης με τη δημιουργία Εφετείου . Για όλα αυτά πρέπει να 
βοηθήσουμε και οι πολίτες , οι φορείς , οι σύλλογοι . Και θα το 
κάνουμε . Κυρίως όμως το λόγο τώρα έχουν οι πολιτικοί . Να 
προχωρήσουν τις διαδικασίες . Τις αποφάσεις . Τις υποδομές .  Να 
μην εμπλέξουν τα θέματα αυτά σε εκλογικές σκοπιμότητες . Να 
θυμούνται , μη μπερδευτούν . Το Μεσολόγγι δεν τεμαχίζεται . Δεν 
ανταλλάσσεται . Δεν πωλείται .Δεν είναι διαπραγματεύσιμο . Δεν 
μετριέται με τα τρέχοντα  μέτρα και το στρέμμα . Μια στιγμή 
όμως , μην πάθουμε καμία πλάκα .Τι έχει κάνει ; Τι θα κάνει ο 
νομάρχης με όλα αυτά ;  Και ο δήμαρχός μας θα μπορέσει να 
αντισταθεί αν χρειαστεί ; Να κινηθεί επιθετικά και διεκδικητικά σε 
πολιτικό επίπεδο ; Ούτε κατά διάνοια ,λεν ορισμένοι που ήδη 
έχουν απογοητευθεί κρίνοντες από το άκρως αμφίβολο αν ακούει 
την καμπάνα της προειδοποίησης που του χτυπούν για τις μέχρι 
τώρα κινήσεις  και επιλογές του . Αναγκαίες  και για λόγους δικής 
τους πολιτικής αξιοπρέπειας οι τοποθετήσεις και των δύο . Για να 
δούμε και οι υπόλοιποι τι θα κάνουμε. 
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«Χτυπούν» τώρα στην «καρδιά»!

 Πολλαπλά «χτυπήματα» που πληγώνουν και ταπεινώνουν 
τους Μεσολογγίτες. Γιατί;

Το να έχει κανείς την αίσθηση πως  ενυπάρχει, εξ ορισμού, 
οποιαδήποτε ενδογενής αρνητική σκοπιμότητα σε κάθε 
κυβερνητική απόφαση, παράλειψη ή καθυστέρηση που αφορά το 
Μεσολόγγι, συνιστά οπωσδήποτε υπερβολή. Να όμως που αυτή η 
κυβέρνηση έχει βαλθεί να ξεπεράσει κάθε…υπερβολή. 
Περισσότερο από τέσσερα χρόνια συνεχούς κυβερνητικής θητείας, 
εκτός από τις γενικότερες «ευεργεσίες» που αφορούν ολόκληρη 
την ελληνική επικράτεια ( ανεργία, ακρίβεια, διατροφικό, 
αγοραπωλησίες, σκάνδαλα κ.λ.π. ),  το Μεσολόγγι και η ευρύτερη 
περιοχή του περιμένει ακόμη  μη τυχόν και δει κάτι καλό. Επί του 
παρόντος, η περιοχή μας αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση 
σχεδόν  σαν να μην υπάρχει. Στον χωροταξικό σχεδιασμό της για 
τη χώρα που παρουσίασε πρόσφατα, εκτός των άλλων, η Ιερή 
Πόλη του Νεοελληνισμού δεν περιλαμβάνεται ούτε καν ως 
πολιτιστική σημαντικότητα στους χάρτες της. Τρομακτικά 
προκλητική άγνοια ή ωμή περιφρόνηση; Η αποδυνάμωση με την 
πολιτική της του ΤΕΙ της πόλης, ενός από τα παλαιότερα και 
ισχυρότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του είδους του, είναι δικό της 
επίτευγμα. Οι απαράδεκτες καθυστερήσεις με τη Μαρίνα, με την 
παραχώρηση των εκτάσεων για την κατασκευή των δημοσίων 
κτιρίων(ΙΚΑ, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας) και των εργατικών 
κατοικιών,   η απουσία έργων υποδομής (σχολικά κτίρια κ.λ.π.), η 
έλλειψη αναπτυξιακής προοπτικής, η αδυναμία επίλυσης του 
προβλήματος της λιμνοθάλασσας, της αποκατάστασης του 
φυσικού περιβάλλοντος, της διασφάλισης της δημόσιας 
περιουσίας, της εξασφάλισης και στήριξης , τουλάχιστον, του 
εισοδήματος των ψαράδων μας,  συγκαταλέγονται στις κορυφαίες 
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τοπικές επιτυχίες αυτής της κυβέρνησης. Και να ’ταν μόνο αυτά.

Η εμμονή της στα καταστροφικά και εγκληματικά  για το 
περιβάλλον και όχι μόνο  σχέδια  εκτροπής του Αχελώου και 
κατασκευής εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
λιθάνθρακα στον Αστακό, είναι δύο ακόμη τοπικά  δείγματα 
γραφής της.

Τελευταία γινόμαστε μάρτυρες κυοφορούμενων 
κυβερνητικών προθέσεων, κυριολεκτικά εκτρωματικών, 
αναφορικά με το τοπικό  Εφετείο και το Πανεπιστήμιο. Μωραίνει 
Κύριος…Ψιλά γράμματα η συνταγματικότητα, η νομιμότητα, ο 
σεβασμός των θεσμών, της Ιστορίας και του περιβάλλοντος , το 
εθιμικό δίκαιο και οι ηθικοί κανόνες γι’ αυτή την κυβέρνηση. 
Δείχνει σαν να μην είναι στα καλά της, σαν να  έχει βαλθεί να 
καταστρέψει και να  ταπεινώσει με κάθε τρόπο και χωρίς κανένα 
δισταγμό το Μεσολόγγι, σαν να διακατέχεται  από μια 
«ψυχολογία» απέναντί του. 

Ποιος θα μπορούσε να πιστέψει, όμως, πως μαζί με όλα 
αυτά, σε ένα τέτοιο κλίμα, θα τολμούσαν να «χτυπήσουν» και  την 
ίδια την «καρδιά» του Μεσολογγίου, να κλείσουν την 
Καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου, που αφορά την 
περίθαλψη και το αίσθημα ασφάλειας ενός πληθυσμού εκατό 
χιλιάδων κατοίκων , της ευρύτερης περιοχής Μεσολογγίου, 
Ναυπακτίας και Αστακού…!

Ως επιπρόσθετη απειλή και ταπείνωση αντιμετωπίζει μεγάλο 
μέρος των κατοίκων της περιοχής μας το κλείσιμο από την 
κυβέρνηση Καραμανλή της Καρδιολογικής κλινικής του Γενικού 
Νομαρχιακού Νοσοκομείου Μεσολογγίου «Χατζηκώστα». 
Ανεξάρτητα από τους επί χρόνια εξόφθαλμα δυσμενείς όρους 
λειτουργίας του νοσοκομείου, όπως και  όλων των δημόσιων 
νοσοκομείων της χώρας - είναι εξωφρενικό να εξαρθρώνεται 
συστηματικά και μεθοδικά το δημόσιο σύστημα περίθαλψης εις 
εύνοια του ιδιωτικού - αυτό που πληγώνει τους μεσολογγίτες 
κ.λ.π. είναι αυτό καθαυτό το κλείσιμο της συγκεκριμένης κλινικής  
του Νοσοκομείου. 
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Είναι ψυχολογικά δυσβάστακτο να θεωρείται ότι η πλούσια 

Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι ανίκανη να κρατήσει μια σημαντική 
δημόσια  κλινική σε λειτουργία, που αφορά  εκατό χιλιάδες 
κατοίκους, και πρέπει να την κλείσει. Στον σημερινό κόσμο, στη 
σημερινή εποχή, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό που να 
κινδυνεύει καθημερινά και άμεσα, από  την καρδιά μας, κι ως 
έσχατη ελπίδα κι απαντοχή παραμένει η δημόσια περίθαλψη. 

Είναι τόσο επώδυνη η επιστροφή της περιοχής του 
Μεσολογγίου σε μια προ δεκαετιών  εποχή ως αποπαίδι μιας  
σύγχρονης εκδοχής «υγειονομικής ψωροκώσταινας», πόσω 
μάλλον που εδώ, πριν από 100 τόσα χρόνια, η δημόσια περίθαλψη 
ήταν πρώτο μέλημα, όπως μαρτυρά η τότε ίδρυση του 
νοσοκομείου «Χατζηκώστα»

Καταρρακώνει το ηθικό των συμπολιτών μας αυτή η 
απέραντη μιζέρια της «νέας ιδιωτοκρατίας», στην οποία βυθίζει τη 
χώρα η πολιτική της Δεξιάς. Πρόκειται –όντως για «τον χειρότερο 
εφιάλτη του απλού πολίτη, του φτωχού και μέσου Έλληνα », όπως 
τον χαρακτηρίζει  ο Δ.Παπαθέου. Δεν θα ήταν άδικη υπερβολή  αν 
έλεγε κανείς για  την κυβέρνηση Καραμανλή, ότι «χτυπά» τώρα 
και στην «καρδιά» του Μεσολογγίου.

Εν τω μεταξύ, πολλοί από αυτούς που θα ’πρεπε να 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τη μάχης, κρυβόμενοι για τα τόσα 
άλλα που αφορούν την περιοχή μας, κρύβονται και για το 
Νοσοκομείο και παίζουν κομματικά παιχνίδια. Πού σκέψεις για 
«σχεδιασμό  στρατηγικής σημασίας» για την Υγεία, πού κοινό 
μέτωπο διεκδίκησης  και πού… «σύσσωμος ο τοπικός πολιτικός 
κόσμος» να ξεσηκωθεί υψώνοντας φραγμό στη διάλυση της 
δημόσιας περίθαλψης. Όταν το Μεσολόγγι βάλλεται στα πιο 
ευαίσθητα σημεία του, είναι δυνατόν όλοι αυτοί, «επαγγελματίες 
κι επιστήμονες», ερασιτέχνες ή απλοί τυχοδιώκτες της πολιτικής, 
γενικά της ίδιας κοπής,  να … «λείπουν για δουλειές» ή να … 
«βόσκουν τα πρόβατα εκεί παραπέρα» και να μην προστρέχουν να 
προστατεύσουν το ύψιστο αγαθό, να μη θεωρούν το ζήτημα της 
καρδιολογικής δημόσιας περίθαλψης 100.000 πολιτών 
πρωτεύουσας σημασίας και ελαφρά τη καρδία να μας κάνουν 
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μαθήματα περί «ανάπτυξης» και για «ψηλούς πήχεις»; Υπάρχει, 
όμως, και ο «βρεγμένος πήχης»…

Οφείλουν, λοιπόν, όλοι οι πολιτικά υπεύθυνοι  να 
ξεκαθαρίσουν άμεσα τόσο τη συνολικότερη στάση τους προς το 
Μεσολόγγι, όσο και προς την υγειονομική  «ιδιωτολαγνεία» της 
κυβέρνησης Καραμανλή, η οποία επανακατατάσσει  την περιοχή 
μας υγειονομικά, και  όχι μόνο, στον… «τρίτο κόσμο της Ελλάδας 
και της ΕΕ». 
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Το Μεσολόγγι μην το κλαις

 Απαραίτητη, υπολογίσιμη η φωνή και το ανάστημα του 
Μεσολογγίου σήμερα

Πόσοι και πόσοι εχθροί και «φίλοι» δεν έχουν σπεύσει κατά 
καιρούς να προαναγγείλουν το θάνατο του Μεσολογγίου , έτοιμοι 
ανά πάσα στιγμή να συμμετάσχουν στην «κηδεία» του, 
απροκάλυπτα  περιχαρείς ορισμένοι και άλλοι δήθεν  περίλυποι 
και  «τεθλιμμένοι». Και εκεί που τα έχουν όλα κανονισμένα (στο 
μυαλό τους),  « εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά στο κόκαλο 
με το λουρί στο σβέρκο»,  νάτο το Μεσολόγγι, «πετιέται 
αποξαρχής  και ανδρειεύει  και θεριεύει και καμακώνει το θεριό με 
το καμάκι του ήλιου», υψώνει τη φωνή και το ανάστημά του , και 
μάλιστα μια φωνή στεντόρεια, και ένα ανάστημα  ηρωικό, αντάξιο 
της ιστορίας του και της κληρονομιάς του. 

Οι εχθροί του, μετατρέποντας τους ευσεβείς πόθους και τις 
επιθυμίες τους σε επικείμενη πραγματικότητα, έχουν 
προφητέψει  τόσες φορές  την καταστροφή  και το «τέλος» του. 
Αλλά στηριγμένο στους χιλιάδες, στα εκατομμύρια  φίλους του, 
το Μεσολόγγι καταφέρνει, εκεί που το ’χουν γονατισμένο να 
ανασηκώνεται, να αναγεννιέται, να γίνεται σεβαστό και 
υπολογίσιμο. Ο λόγος, η φωνή του Μεσολογγίου, όταν
εκφράζονται, μπορούν να ακούγονται ευπρόσδεκτα  σε όλη την 
Ελλάδα,  μιλώντας  από τη σκοπιά των συμφερόντων των 
απανταχού αδικημένων και καταπιεσμένων, από τη σκοπιά των 
πιο ευαισθητοποιημένων, μη αλλοτριωμένων συνειδήσεων  ενός  
κινήματος ηθικής,  της  ανυπότακτης  σκέψης,  της αντι–
αγοραίας δυναμικής και της απελευθερωτικής επαναθεμελίωσης. 

  Είναι  ωραίο και δύσκολο αυτό  το “ταξίδι”. Η «φωνή» του 
Μεσολογγίου  αντέχει τόσα χρόνια  - αιώνες  γιατί  εκφράζει 
υπαρκτές ηθικές , πνευματικές , αλλά και κοινωνικές και πολιτικές 
ανάγκες, συμφέροντα και απόψεις που είναι επί μακρόν  
εξορισμένες ή περιθωριακές στον  κυρίαρχο πολιτισμό.  
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Ταυτόχρονα προσπαθεί επίμονα  να ανοίξει το δρόμο για μια 
σύγχρονη φωνή, εκτός απ’ την κραυγή του, για μια   έκφραση που 
να αναπτύσσει την αναζήτηση για ένα νέο κίνημα  «εξόδου» και 
μια άλλη  προτεραιότητα αξιών. 

Στη σημερινή συγκλονιστική εποχή της κρίσης, των νέων 
απελευθερωτικών  δυνατοτήτων και των πρωτόγνωρων 
δυσκολιών,  μια μαχητική  κόντρα στο ρεύμα  φωνή  σαν αυτή 
του Μεσολογγίου  γίνεται πιο απαραίτητη. 

Γνωρίζει βεβαίως ότι οι δυνάμεις του δεν επαρκούν. Οι 
απαιτήσεις αναβαθμίζονται. Η φωνή, ο λόγος , η δράση του 
Μεσολογγίου πρέπει και μπορεί να γίνουν εκτός από δυνατά,  
πολύ πιο ποιοτικά.  Θα το παλέψουμε. Όλοι μαζί. Σε αυτή την 
ευγενική προσπάθεια το Μεσολόγγι έχει ανάγκη  την ολόπλευρη 
συμβολή σας, τη συμβολή  όλων μας : Με όποιον τρόπο θέλει 
και μπορεί ο καθένας. Για  να διαδοθούν , μαζί με τις αξίες και 
τον πολιτισμό του, τα δίκαια και η αλήθειά του.  Η δική μας 
υπόσχεση, της εφημερίδας και της στήλης, είναι ότι θα είμαστε 
εδώ! 
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Φθινοπωρινά κυκλάμινα

 Ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα, πολιτισμικό περιβάλλον 
Μεσολογγίου – Νοιάξιμο για Ελευθερία και Γλώσσα

Κουβέντα του ποιητή μ’ ένα λουλούδι: –Κυκλάμινο, 
κυκλάμινο, στου  βράχου τη σκισμάδα, πού βρήκες χρώματα κι 
ανθείς, πού μίσχο και σαλεύεις; -Μέσα στο βράχο σύναζα το γαίμα  
στάλα, στάλα, μαντίλι ρόδινο έπλεξα κι ήλιο μαζεύω τώρα.

Άνθη εποχής και στη μεσολογγίτικη αυλή μας, με φόντο το 
«βραχώδες» φθινοπωρινό τοπίο.   Ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά 
ανασκόπησης. Κατ’ αρχήν, «Τέχνη από το Μεσολόγγι» –Η 
πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας ήταν το θέμα έκθεσης στην 
γκαλερί «Έκφραση» στο Κολωνάκι, σε συνεργασία με την 
«Πινακοθήκη Μοσχανδρέου», η οποία διήρκεσε έως τις 20 
Σεπτεμβρίου. Συμμετείχαν οι ζωγράφοι: Β.Πάγκαλος, 
Γ.Αντωνόπουλος, Μ.Γεωργιλάκης, Δ.Κατσιγιάννης, 
Σπ.Κουρσάρης, Θ.Μακρής, Κ.Νταούλας.

Το Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος», με τον ικανό και 
δραστήριο πρόεδρό του Νίκο Κορδόση,  οργάνωσε και 
πραγματοποίησε ήδη με επιτυχία την έκθεση «ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΑΣ 
– ο ζωγράφος της γειτονιάς», που διήρκεσε μέχρι τις 12 
Οκτωβρίου.

Μέσα στο Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι το 
7ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας 
που διοργανώθηκε από τον αντίστοιχο οργανισμό – ΟΔΕΓ και τον 
πρόεδρό του Κωνσταντίνο Καρκανιά , συνέδριο πολύ υψηλού 
επιπέδου, με συμμετοχή καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
άλλων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Επίσης πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι, την τελευταία 
εβδομάδα του Σεπτεμβρίου,  το Αρχαιολογικό Συνέδριο που 
διοργάνωσε η ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων, παρουσιάζοντας την  Πολιτισμική Κληρονομιά της 
Αιτωλοακαρνανίας. Εντυπωσιακή και πολλά υποσχόμενη για την 
πόλη και την περιοχή μας  η ανάδειξη της  Πλευρώνας, δίπλα στις 



  ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 385
Οινιάδες και την Καλυδώνα.

Αναμένεται με ενδιαφέρον μέσα στο Φθινόπωρο η 
διοργάνωση στο Μεσολόγγι από τη «ΔΙΕΘΝΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 
ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» της ιδιαίτερα σημαντικής εκδήλωσης  
«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΕΣ –Μεσολόγγι 
1822 –1826 - ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ- ΚΥΠΡΟΣ –
ΒΙΡΜΑΝΙΑ(ΜΙΑΝΜΑΡ). Άοκνες οι προσπάθειες του αεικίνητου 
προέδρου της Αδελφότητας, Συμεών Γκόρπα.

«Μήγαρις έχω άλλο στο νου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα», 
ξαναθυμώμαστε τα λόγια του ποιητή που αντιπροσωπεύουν 
κυριολεκτικά  την έμπρακτη έγνοια της πόλης μας, όπως 
μαρτυρούν και τα προαναφερόμενα. 

Εν τω μεταξύ, στους Διασυλλογικούς Αγώνες  Κανόε –
Καγιάκ , που έγιναν στον Βόλο την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, ο 
Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου με συμμετοχή 6 αθλητών 
κατάφερε να αποσπάσει 7 μετάλλια (2 χρυσά, 4 ασημένια και 1 
χάλκινο), σε σύνολο 9 ομίλων από ολόκληρη την Ελλάδα, με 101 
αθλητές. Και έχουμε παραλείψει, λόγω περιορισμών του  χώρου  
εδώ, αξιόλογες πνευματικές , καλλιτεχνικές, αθλητικές και 
εθελοντικές  δραστηριότητες συλλόγων, εταιρειών και ατόμων που 
ενεργοποιούνται και εμπνέονται από την πόλη μας.

Ωραία όλα αυτά τα άνθη, μαγεία, καλοί οι καρποί, αλλά και 
αυτονόητες οι θυσίες, η αφοσίωση , το πάθος ανθρώπων της πόλης 
μας και όσων εμπνέονται από αυτή. Δεν γίνονται πράγματα, 
άλλωστε, χωρίς αυτά.

Και ένας υπουργός, επιτέλους, ο υπουργός Παιδείας, κατά 
την πρόσφατη επίσκεψή του στην περιοχή μας, έδειξε σεβασμό 
στην Ιερή Πόλη και συναίσθηση του χρέους του προς αυτή, κατ’ 
αρχήν στο συμβολικό επίπεδο. Αλλά και   βίωσε,  αναγνώρισε  και 
εξέφρασε  με θάρρος την αταξία, το ακατανόητο  και την 
ασυμβατότητα  των προβαλλομένων από ορισμένους  ως 
αυτονόητων δικαιωμάτων τους  στο θέμα του υπό ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, με τα ουσιαστικά 
προαπαιτούμενα ενός σοβαρού πανεπιστημιακού ιδρύματος:  την 
ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα  και το  πολιτισμικό περιβάλλον , όπως 
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πραγματικά αντιπροσωπεύονται και εκφράζονται  από το 
Μεσολόγγι σε όλα τα επίπεδα – με το Τ.Ε.Ι, τη Διεθνή Ακαδημία 
Ελευθερίας, την Ιστορία, την πλούσια πνευματική και πολιτιστική 
παράδοση και κληρονομιά

Αλλά το ζήτημα του εκπολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή 
μας είναι υπαρκτό και σοβαρό. Η κρίσιμη γενικότερη κατάσταση , 
όπως διαμορφώνεται, επιβάλλει από την πλευρά του Μεσολογγίου 
να δράσει πιο ολοκληρωμένα από ποτέ, έτσι που να οικοδομεί και 
να ενισχύει το πνευματικό και το πολιτισμικό ρεύμα της πόλης και 
της αναγεννησιακής  επαναθεμελίωσής της.



  ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 387

Καθήκον πρώτης γραμμής η υπεράσπιση του 
Μεσολογγίου

 Το Μεσολόγγι του φυσικού πλούτου και της ομορφιάς, της 
Ιστορίας, του Πνεύματος και του Πολιτισμού 
περιτριγυρισμένο από «λύκους»

Δεν λένε να εγκαταλείψουν τους συγκλίνοντες, αν και από 
διαφορετικές αφετηρίες, στόχους τους της «κατάλυσης, άλωσης 
και λεηλασίας» του Μεσολογγίου οι τρεις παράγοντες – πυλώνες 
της κακοδαιμονίας της Ιερής Πόλης: το δικομματικό κράτος, το 
απεχθές καθεστώς της γείτονος, που επεκτείνεται και σε επίπεδο 
νομαρχίας, και οι εκπρόσωποι της διαχρονικής πολιτικής 
αθλιότητας του ίδιου του Μεσολογγίου. Η παθητική, δυστυχώς, 
στάση του ελληνικού κράτους στα εθνικά θέματα, δηλαδή στα 
ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, το σκοπιανό, στο θέμα της 
αναγνώρισης του Κοσόβου και στο παλαιστινιακό βρίσκει την 
ακριβή αντανάκλασή της και στο εσωτερικό του, στην περίπτωση 
της επιθετικότητας, της παρανομίας και της αδικίας σε βάρος μιας 
πρωτεύουσάς του και της μοναδικής Ιερής του Πόλης, του 
Μεσολογγίου. 

Τόσο στην περίπτωση των εθνικών θεμάτων, όσο και σ’ αυτή 
του σοβαρού εσωτερικού ζητήματος του Μεσολογγίου, εθνικού 
συμβόλου, ενώ τίθενται ξεκάθαρα ζητήματα  αρχών και αξιών, 
τηρουμένων των αναλογιών, επιβολής του δικαίου του ισχυρού και 
όχι της ισχύος του δικαίου , παραβίασης της νομιμότητας, 
ατιμωρησίας εγκλημάτων, παραποίησης της Ιστορίας, υποκλοπής 
πολιτιστικής ταυτότητας, παράνομης απαίτησης αναγνώρισης 
αυτονομίας κ.λ.π., το ελληνικό κράτος δείχνει είτε να μην 
αντιλαμβάνεται είτε να αδιαφορεί εγκληματικά για το τι παίζεται 
και στη μια και στην άλλη περίπτωση. Υποτιθεμένου  ότι 
ενδιαφέρεται και φροντίζει για ζωτικά του συμφέροντα και την 
εικόνα του στο εξωτερικό και το εσωτερικό, με τη στάση του 
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αυτογελοιοποιείται και εξευτελίζεται. Προστιθεμένης, βέβαια,  της 
κρατικής,  παράλογα επίμονης  προσπάθειας εκτροπής του 
Αχελώου, μετά από αυτή του Ευήνου, της απόπειρας 
εγκατάστασης λιθανθρακικής μονάδας  στον Αστακό ( ευτυχώς, 
φαίνεται πως υπάρχει υπαναχώρηση πάνω σ’ αυτό), της στέρησης 
υποδομών, της πλήρους εγκατάλειψης του Μεσολογγίου, της μη 
απόδοσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών του και τελευταία της 
χρησιμοποίησης του λιμανιού του  Πλατυγιαλίου  για εμπόριο 
όπλων, η κρατική στάση απέναντι στο Μεσολόγγι και την 
ευρύτερη περιοχή του φαίνεται πως  δεν είναι απλώς παθητική και 
αδιάφορη. Είναι πολύ χειρότερη. 

Το απεχθές καθεστώς της γείτονος, με το… ατράνταχτο 
επιχείρημα ότι δεν είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος να τάσσεται 
υπέρ μιας πόλης ( πρωτεύουσας, ιερής) των τριάντα χιλιάδων 
κατοίκων, αντί της δικής τους των εξήντα χιλιάδων και το 
ξεδιάντροπο ψέμα και μότο ότι «μας το ’χει υποσχεθεί ο 
πρωθυπουργός» (π.χ. εφετείο, πανεπιστήμιο),  ταυτίζοντας 
σκόπιμα και παραπλανητικά την Αιτωλοακαρνανία με το Αγρίνιο 
όταν τους συμφέρει, έχει βάλει στόχο, λέει, να… «ολοκληρωθεί 
σαν μεγαλούπολη»(!) (σε βάρος του Μεσολογγίου!) και να 
αποτελέσει τον … «τρίτο πόλο» στη δυτική Ελλάδα! Όσο για το 
θεσμικό, το πολιτισμικό, το πνευματικό, το ηθικό, το δικαιακό και 
το λογικό είναι, βέβαια, ζητήματα ασήμαντες λεπτομέρειες γι’ 
αυτούς…Τους ευχόμαστε περαστικά τους! Και καλά αυτοί, είτε 
φανερά είτε υπόγεια, με κάθε ευκαιρία, χωρίς κανένα ενδοιασμό, 
νομίζοντας πως μπορούν να εξοβελίσουν τα δικαιώματα του 
Μεσολογγίου, τη δουλειά τους κάνουν. Όμως, αυτή η απίθανη 
περίπτωση του δημάρχου της πόλης Γ.Αναγνωστόπουλου, να 
βάλει χωρίς συναίσθηση εναντίον των ζωτικών συμφερόντων της, 
ακούγεται απίστευτη, είναι όμως, δυστυχώς, αληθινή και τραγική. 
Δεν χάνει, λοιπόν, ευκαιρία και ο Γ.Αναγνωστόπουλος μέσα σ’ 
αυτό το κλίμα και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Ενώ  η 
ανευθυνότητα και η πολιτική ανεπάρκειά του συσσωρεύουν  
διαρκώς όλο και περισσότερα προβλήματα στο διευρυμένο Δήμο, 
μετά την «εμπνευσμένη» και «οραματική» σύλληψή του της 
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ανάθεσης με  εργολαβία πρασινίσματος του τόπου, φυτεύοντας 
λουλούδια  και φυτά , ως μοναδικού «μεγαλόπνοου»  έργου 
διαρκούς,  πρώτης προτεραιότητάς του,  φαίνεται πως ανακάλυψε 
και τις έννοιες της  αξιοποίησης με αντιπαροχή κεντρικού 
δημοτικού οικοπέδου . Αυτό ήταν! Σπεύδει ταχέως, χωρίς δεύτερη 
σκέψη κι επεξεργασία, να ολοκληρώσει το …όραμά του. Η 
εξέλιξη με τις πάνδημες αντιδράσεις είναι γνωστή. Εν τω μεταξύ, 
μέσα στη σύγχυση, το φόβο και την ανασφάλειά του έχει ανοίξει 
αναίτια και αψυχολόγητα μέτωπο εναντίον του τοπικού Τύπου! Τι 
επιδιώκει άραγε; Στην Πόλη της Ελευθερίας και  των ιδεών, να 
φιμώσει την ελεύθερη έκφραση και να περιορίσει την ενημέρωση, 
το δημοκρατικό έλεγχο και την κριτική που ασκεί ο Τύπος; 
Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απωλέσαι…Διαπιστώνοντας, 
γενικότερα, την άκρως αντιδραστική νοοτροπία και πρακτική του, 
μπορούμε να προβληματιστούμε για αρκετές ήδη χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις διαδραματιζομένων στην πόλη,  όταν πέφτει το 
σκοτάδι, σε συνδυασμό με σκοτεινές προθέσεις. 

Είναι προφανές ότι οι «ξεπουλημένοι» της κεντρικής 
εξουσίας δεν θα ησυχάσουν προτού «καταλυθεί» οριστικά το 
Μεσολόγγι ως σύμβολο και πάψει να τους θυμίζει αρχές και αξίες, 
το καθήκον, τις υποχρεώσεις και το ηθικό χρέος τους προς την 
Ιερή Πόλη. Άλλοι,  δεν θα ησυχάσουν προτού «ολοκληρωθούν
σαν μεγαλούπολη» αυτοί, σε βάρος του Μεσολογγίου, και άλλοι 
προτού «φτιαχτούν» και πάλι σε βάρος του. Δεν θα σταματήσουν 
τις προκλήσεις τους εάν δεν δουν τους στόχους τους να 
πραγματοποιούνται. Τους λέμε ότι ματαιοπονούν. 

Για όλους αυτούς το συμβολικό και αγωνιστικό – μαχητικό 
Μεσολόγγι αποτελεί ένα επώδυνο αγκάθι στα πλευρά, ένα 
κατάλοιπο του παρελθόντος από το οποίο πρέπει να απαλλαγούν 
άμεσα, έτσι ώστε να προχωρήσουν χωρίς προβλήματα στην 
εφαρμογή της αντιδραστικής πολιτικής τους. Για το μεσολογγίτικο 
κίνημα αρχών και αξιών η υπεράσπιση του Μεσολογγίου σε 
εθνικό, θεσμικό, πνευματικό, πολιτισμικό, δικαιακό, 
περιβαλλοντικό  και οικονομικό επίπεδο από το δικομματικό 
κράτος και τις «δυνάμεις του σκότους» αποτελεί, πλέον, καθήκον 



                                                                      ΤΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ390
πρώτης γραμμής. Κι αυτό απαιτεί τη μαχητική και πλατιά 
συσπείρωση όλων των πολιτών  του αγώνα, όλων των ελεύθερων 
ανθρώπων που είναι δημότες Μεσολογγίου. 
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Δράξασθε Πανεπιστημιακής Παιδείας

 Τριάντα χρόνια χαμένων  ευκαιριών 
  Σύντομο ιστορικό των προσπαθειών για ίδρυση 

Πανεπιστημιακών Σχολών στο Μεσολόγγι

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την επίσημα 
εξαγγελθείσα επικείμενη ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, 
την προβολή που πήρε το θέμα και τις σχετικές συζητήσεις, 
ορισμένοι έσπευσαν πανικόβλητοι και τρομαγμένοι να το  
«κλείσουν»  άρον – άρον, όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν τους 
συμφέρει περαιτέρω συζήτηση επ’ αυτού  και παραμονή του στην 
επικαιρότητα. Το έκαναν βγάζοντας άναρθρες κραυγές δεξιά και 
αριστερά, προς κάθε κατεύθυνση, ξαφνιασμένοι, ξεβολεμένοι από
τον εφησυχασμό, τις αυταπάτες και το παραμύθι τους. Αυτοί έχουν 
τους λόγους, τους τρόπους και  τις σκοπιμότητές τους. Το 
Μεσολόγγι, αντιθέτως, όχι μόνο  δεν έχει απολύτως τίποτα  να 
φοβηθεί, αλλά αυτονόητα οφείλει να μην σταματήσει να προβάλει, 
να συζητά το θέμα και να υπενθυμίζει διαρκώς στους πάντες το 
πάγιο αίτημα για ίδρυση Πανεπιστημιακών Σχολών στο 
Μεσολόγγι και εγκατάσταση στο Μεσολόγγι της έδρας του υπό 
ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής  Ελλάδας. Αίτημα που 
υποστηρίζεται από όλους τους δημότες, από τους 38 Συλλόγους 
του Μεσολογγίου και από τα Δημοτικά Συμβούλια Μεσολογγίου, 
Αιτωλικού, Χάλκειας, Οινιαδών. 

Η πρωτεύουσα, Ιερή Πόλη  γνωρίζει ότι διαθέτει την πειθώ 
και τη δύναμη των επιχειρημάτων, τη βαρύτητα της λογικής, τη 
σοβαρότητα και το κύρος της ηθικής του αιτήματός της. Εξάλλου, 
επί του προκειμένου, ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε και με το 
κάλεσμα, την πρόσκληση της Ελευθερίας, την επιταγή της 
Δικαιοσύνης, την υπόσχεση της Δημοκρατίας, τη συνηγορία της 
Ιστορίας και την απαίτηση της ίδιας της Παιδείας να βρεί τη στέγη 
της εδώ, στο κατάλληλο ακαδημαϊκό, πολιτισμικό και αισθητικό 
περιβάλλον. Τα γνωρίζουν και οι άλλοι όλα αυτά… 
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 Στη συνεχιζόμενη συζήτηση που έχει ανοίξει επί του 

θέματος και για τη σωστή ενημέρωση όλων, αξίζει, κατ’ αρχήν, η 
παράθεση ενός σύντομου ιστορικού – μαρτυρίας  των 
προσπαθειών για ίδρυση Πανεπιστημιακών Σχολών στο 
Μεσολόγγι, όπως το έχει επεξεργαστεί  ο όμιλος «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ»: 

Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1979 ο αείμνηστος πρώην 
πρωθυπουργός, Παν. Κανελλόπουλος στέλνει επιστολή στον 
δήμαρχο Μεσολογγίου και άλλους παραλήπτες στην οποία 
προτείνει μεταξύ άλλων την ίδρυση Σχολής Ιστορίας στο 
Μεσολόγγι υπό το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τι έκανε η πόλη μετά;

Το 1998 το Πανεπιστήμιο Αθηνών αποφασίζει την ίδρυση 
Πανεπιστημιακών Σχολών στο Μεσολόγγι. Τι έκανε η πόλη μετά; 

Στις 22 Μαρτίου ο Λαογραφικός – Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μεσολογγίου ( μαζί με 14 ακόμη φορείς) θέτει θέμα ιδρύσεως 
Πανεπιστημιακών Σχολών στο Μεσολόγγι. 

Τον Φεβρουάριο του 2005 ιδρύεται ο  Όμιλος «Φίλοι του 
Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι» και θέτει επισήμως το ίδιο θέμα 
με ανακοινώσεις και επιστολές του προς τον δήμαρχο, τους 
βουλευτές  του νομού  και το υπουργείο Εθνικής Παιδείας. 

Τον Μάιο του 2005 μετά από ενέργειες και του ομίλου ο 
δήμαρχος Μεσολογγίου μετέχει στην επιτροπή της Νομαρχίας που 
επισκέφθηκε την υπουργό Παιδείας για Πανεπιστημιακές Σχολές 
στο Νομό. 

Στις 8 Ιουνίου του 2005 ο δήμαρχος με βάση  ιδέα και 
παρότρυνση του ομίλου υποβάλλει προς το υπουργείο Γεωργίας 
αίτημα για παραχώρηση του κτιρίου του ΟΓΑ  επί της οδού 
Ναυπάκτου.

Στις 23 Ιουνίου του 2005 ο δήμαρχος υποβάλλει γραπτή 
πρόταση για Πανεπιστημιακές Σχολές στο Μεσολόγγι προς το 
υπουργείο Εθνικής Παιδείας και ζητά τις σχολές Αγγλικής 
Φιλολογίας και Νομικής. 
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Στις 14 Ιουλίου του 2005 ο δήμαρχος υποβάλλει γραπτό 

αίτημα προς το Πάντειο Πανεπιστήμιο για ίδρυση Νομικών 
Σχολών στο Μεσολόγγι. 

Στις 15 Ιουλίου του 2005 το Πάντειο Πανεπιστήμιο απαντά 
θετικά και υποβάλλει σχετικό έγγραφο προς το υπουργείο 
Παιδείας. Τι έκανε η πόλη μετά; 

Στις 17 Αυγούστου του 2005 ο όμιλος υποβάλλει δική του 
πρόταση προς το υπουργείο Παιδείας για την ίδρυση της Νομικής 
Σχολής υπό το Πάντειο στο Μεσολόγγι, την οποία συνυπογράφουν 
38 Σύλλογοι της Πόλης. 

Τον Αύγουστο του 2006 η υπουργός Παιδείας υπόσχεται 
ίδρυση Πανεπιστημιακών Σχολών στο Μεσολόγγι. Τι έκανε η 
πόλη μετά; 

Στις 19 Μαρτίου του 2007 με επιστολή του ομίλου προς τον 
Δήμο και τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων ζήτησε να 
ενεργοποιηθούν εκ νέου για τη διεκδίκηση που έχει αποφασιστεί 
με βάση και τις υποσχέσεις της υπουργού. Τι έκανε η πόλη μετά; 

Τον Ιούνιο του 2007 μετά από επιστολές και επισκέψεις του 
ομίλου τα Δημοτικά Συμβούλια Χάλκειας, Αιτωλικού, Οινιαδών 
αποφασίζουν ομοφώνως ότι στηρίζουν τη διεκδίκηση 
Πανεπιστημιακών Σχολών στο Μεσολόγγι. Τι έκανε η πόλη μετά;

Στις 26 Αυγούστου του 2007 ο δήμος Μεσολογγίου (μετά 
από αίτημα του ομίλου) με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου αποφασίζει την ίδρυση Πανεπιστημιακών Σχολών υπό 
το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τι έκανε η πόλη μετά; 

Στις 3 Σεπτεμβρίου του 2007 με επιστολές του προς τους 
πολιτικούς Αρχηγούς και τους υποψήφιους Βουλευτές ο όμιλος 
έθεσε το θέμα των Πανεπιστημιακών Σχολών στο Μεσολόγγι. 

Στις 30 Οκτωβρίου του 2007 ο όμιλος υπέβαλε πρόταση στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών για δημιουργία Πανεπιστημιακών Σχολών 
στο Μεσολόγγι, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου της 22/ 06/2007 και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο. 

Στις 5 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, μετά από έγκαιρη 
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ενημέρωση από τον όμιλο, ο υπουργός Παιδείας α. Ανακοινώνει 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με έδρα που θα οριστεί β. 
Ανακοινώνει πάλι ίδρυση Πανεπιστημιακών Σχολών στο 
Μεσολόγγι γ. Υπόσχεται ότι θα μας δεχτεί στο Γραφείο του για να 
συζητήσουμε το θέμα. 

Τι πρόκειται να κάνουμε τώρα;


