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ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ, 
ΙΣΙ∆ΩΡΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1796: Ο άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ 
παρουσιάζει το πρώτο εµβόλιο κατά της 
ευλογιάς.
1824: Αιγυπτιακή µοίρα υπό τον Χουρσίτ 
πασά εµφανίζεται έξω από την Κάσο και 
την κανονιοβολεί. Οι Κάσιοι, ενισχυµένοι 
µε 600 Κρήτες, απαντούν στον εχθρικό 
κανονιοβολισµό. Η αιγυπτιακή ναυαρχίδα 
«Αφρική» προσκρούει σε ύφαλο και τα 
υπόλοιπα πλοία φεύγουν για τη Σούδα της 
Κρήτης.
1854: Επιβάλλεται στην Ελλάδα από τις 
Μεγάλες ∆υνάµεις η ανάκληση των 
στρατευµάτων από την Ήπειρο και τη 
Θεσσαλία.
1928: Ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. 
Πρώτος διοικητής αναλαµβάνει ο 
Αλέξανδρος ∆ιοµήδης.
1932: Την εποχή της ποτοαπαγόρευσης, 
µία διαδήλωση στη Νέα Υόρκη απαιτεί: 
«Θέλουµε µπύρα».
1937: Ο Ντιουκ Έλινγκτον και η µπάντα του 
ηχογραφούν το περίφηµο Caravan.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1884: Κλαούντιους Ντόρνιερ, γερµανός 
µηχανικός αεροπλάνων, ιδρυτής της 
Dornier. (Θαν. 5/12/1969)
1944: Τζορτζ Λούκας, αµερικανός 
σκηνοθέτης. (Ο Πόλεµος των Άστρων)
1969: Κέιτ Μπλάνσετ, αυστραλίδα 
ηθοποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1919: Χένρι Τζον Χάιντς, γερµανικής 
καταγωγής αµερικανός επιχειρηµατίας, 
ιδρυτής της φερώνυµης βιοµηχανίας 
τροφίµων που παράγει 57 διαφορετικά 
προϊόντα, ανάµεσά τους και την περίφηµη 
µαγιονέζα που φέρει το όνοµα του ιδρυτή 
της (Heinz). (Γεν. 11/10/1844)
1987: Ρίτα Χέιγουορθ, καλλιτεχνικό 
ψευδώνυµο της Μαργκαρίτα Κάρµεν 
Κανσίνο, αµερικανίδα ηθοποιός. (Τζίλντα) 
(Γεν. 17/10/1918)
1998: Φρανκ Σινάτρα, αµερικανός 
τραγουδιστής και ηθοποιός. 

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Χουρσίτ Μεχµέτ Πασάς (Hursid Ahmed Pasa) (? – 1822)

Aνώτατος αξιωµατούχος της Οθωµα-
νικής Αυτοκρατορίας, γνωστός από 
την ανάµιξή του στα πρώτα στάδια 

της Ελληνικής Επανάστασης. Κιρκάσιος 
την καταγωγή, γεννήθηκε στον Καύκασο 
και ήταν γιος χριστιανού ιερέα. Εξισλα-
µίστηκε σε νεαρή ηλικία και κατατάχθηκε 
στο σώµα των Γενιτσάρων. Απέκτησε την 
εύνοια του Σουλτάνου Μαχµούτ Β’ και κα-
τέλαβε ανώτατα αξιώµατα.

Τον Μάρτιο του 1809 στάλθηκε στη 
Σερβία για να καταπνίξει την εξέγερση του 
Καραγιώργη και συνέχισε τον αγώνα έως 
το 1813. Την ίδια χρονιά διορίστηκε βεζί-
ρης της Βοσνίας και το 1815 κατέστειλε τη 
νέα εξέγερση των Σέρβων υπό τον Μίλος 
Οβρένοβιτς. Για την επιτυχία του αυτή διο-
ρίσθηκε Μέγας Βεζίρης (πρωθυπουργός), 
όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη.

Τον Νοέµβριο του 1820 διορίσθηκε 
διοικητής της Πελοποννήσου (µόρα βα-
λεσής) µε έδρα την Τριπολιτσά και αρ-
χηγός (σερασκέρης) της εκστρατείας κατά 
του αποστάτη Αλή Πασά των Ιωαννίνων. 
Πρώτα µετέβη στην Τριπολιτσά για να 
εξακριβώσει αν ευσταθούσαν οι φήµες για 
σχεδιαζόµενη επανάσταση των Ρωµιών. 
Οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου φρόντι-
σαν να τον καθησυχάσουν. Συγκεντρώθη-
καν στο Ναύπλιο για να τον υποδεχθούν 
και τον συνόδευσαν στις 8 Νοεµβρίου 
1820 στην Τριπολιτσά. Αυτός, σε ένδειξη 
ευγνωµοσύνης, τους χάρισε πανάκριβες 
γούνες, όπως συνηθιζόταν σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις.

Αφού πείστηκε για τις προθέσεις των 
ραγιάδων αναχώρησε στις 6 Ιανουαρίου 
1821 για τα Γιάννινα, προκειµένου να κα-
ταστείλει την ανταρσία του Αλή. Στη θέση 
του άφησε ως τοποτηρητή (καϊµακάµη) 
τον Μεχµέτ Σαλήχ, µε δύναµη 1.000 Αλ-
βανών, για την επιβολή της τάξης.

Λίγες µέρες µετά τον Εθνικό Ξεσηκω-
µό, πληροφορείται το γεγονός και αµέ-
σως αποστέλλει έφιππους αγγελιοφόρους 
στην Κωνσταντινούπολη για να αναγγεί-
λουν στον σουλτάνο ότι οι ραγιάδες της 
Πελοποννήσου εξεγέρθηκαν. Χωρίς να 
περιµένει την απάντησή του, διατάσσει 
τον Οµέρ Βρυώνη και τον Κιοσέ Μεχµέτ 

να καταπνίξουν πρώτα την επανάσταση 
στην Ανατολική Στερεά και στη συνέχεια 
να διεκπεραιωθούν στην Πελοπόννησο. 
Παράλληλα, στέλνει τον επιτελάρχη (Κε-
χαγιάµπεη) του Μουσταφά µε 3.000 άν-
δρες για την ενίσχυση της Τριπολιτσάς, 
καθώς στην πόλη βρισκόταν το χαρέµι και 
οι θησαυροί του.

Ο ίδιος παραµένει στα Γιάννινα και πο-
λιορκεί τον Αλή Πασά. Παρά τα µαντάτα, 
πιστεύει ότι η εξέγερση στην Πελοπόν-
νησο είναι µικρή σε έκταση και θα κατα-
σταλεί εύκολα από τους στρατηγούς του. 
Η διπλή αυτή επιχείρηση του Χουρσίτ θα 
καταλήξει σε αποτυχία. Ο Οµέρ Βρυώνης 
και ο Κιοσέ Μεχµέτ δεν θα φθάσουν ποτέ 
στην Πελοπόννησο και ο Κεχαγιάµπεης 
δεν θα αποτρέψει την Άλωση της Τριπο-
λιτσάς (23 Σεπτεµβρίου 1821) από τον 
Κολοκοτρώνη και τους άνδρες του. Μόνη 
παρηγοριά για τον Χουρσίτ, η διάσωση 
του χαρεµιού και µεγάλου µέρους των θη-
σαυρών του. Τον Ιανουάριο του 1822 το 
ηθικό του ανακάµπτει, όταν κατορθώνει 
να συλλάβει τον Αλή Πασά και να στεί-
λει το κεφάλι του πεσκέσι στον Σουλτάνο. 
Μετά και την καταστολή της εξέγερσης 
στην Ήπειρο µένει απερίσπαστος να κα-
ταστείλει την επανάσταση στην Πελοπόν-
νησο και να τιµωρήσει τους γκιαούρηδες, 
που τον είχαν κοροϊδέψει. Στη διάθεσή 
του έχει ένα πανίσχυρο στρατό, που αγγί-
ζει τις 80.000 άνδρες.

Όµως, ένα αιφνίδιο γεγονός µετέβα-
λε εντελώς τα πράγµατα. Οι εχθροί και 

οι αντίζηλοί του τον διέβαλαν στο Σουλ-
τάνο ότι οικειοποιήθηκε µεγάλο µέρος 
της περιουσίας του Αλή Πασά. Ήταν µια 
συνηθισµένη τακτική για όσους πασάδες 
θεωρούνταν επιτυχηµένοι. Και ο Χουρσίτ 
θεωρήθηκε από τους αντιπάλους, αλλά 
και τον Σουλτάνο, ότι θα αποκτούσε ακα-
ταγώνιστη δύναµη, εάν κατέστειλε και την 
Επανάσταση στην Πελοπόννησο.

Ο Χουρσίτ είχε αποστείλει στην Κων-
σταντινούπολη 40.000.000 γρόσια, µε 
τη δήλωση ότι αυτά βρήκε στα θησαυ-
ροφυλάκια του Αλή. Η Πύλη εκτίµησε 
ότι η περιουσία του Αλή ξεπερνούσε τα 
500.000.000 γρόσια και του ζήτησε λε-
πτοµερή λογοδοσία. Ο υπερήφανος στρα-
τάρχης φαίνεται ότι εθίγη από τη σουλτα-
νική παραγγελία και δεν απάντησε. Τότε 
καταγγέλθηκε ως καταχραστής του δηµό-
σιου θησαυρού και έπεσε σε δυσµένεια.

Αµέσως του αφαιρέθηκε η αρχηγία της 
εκστρατείας στην Πελοπόννησο, η οποία 
ανατέθηκε στον Μαχµούτ Πασά, τον επο-
νοµαζόµενο ∆ράµαλη. Ο Χουρσίτ διατασ-
σόταν να παραµείνει στη Λάρισα και να 
φροντίζει την τροφοδοσία του στρατού 
του ∆ράµαλη. Ουσιαστικά, επρόκειτο για 
υποβιβασµό. Όταν άρχισαν να φθάνουν 
στην Κωνσταντινούπολη οι δυσάρεστες 
ειδήσεις για την αποτυχία της εκστρατείας 
του ∆ράµαλη (καταστροφή της στρατιάς 
του στα ∆ερβενάκια), ο Σουλτάνος έδωσε 
εντολή στον Χουρσίτ να εκστρατεύσει ο 
ίδιος για να σώσει την κατάσταση. Όµως, 
οι εις βάρος του ραδιουργίες συνεχίστη-
καν και οι απεσταλµένοι του σουλτάνου 
πήραν το δρόµο για τη Λάρισα µε τη δια-
ταγή θανατώσεώς του.

Το πληροφορήθηκε ο Χουρσίτ, αλλά 
δεν είχε το κουράγιο να αντιδράσει. Είχε 
καταπέσει ψυχολογικά από τη στάση που 
του επιφύλαξε η Πύλη, αλλά ίσως να πι-
κράθηκε περισσότερο από την απιστία της 
συζύγου του Εσµά Χανούµ, την οποία υπε-
ραγαπούσε. Η Εσµά κατά τη διάρκεια της 
αιχµαλωσίας της είχε συνάψει δεσµό µε 
τον επιτελάρχη του, Μουσταφά. Ο Χουρ-
σίτ αντιµετώπισε µοιρολατρικά την κατά-
σταση και στις 30 Νοεµβρίου 1822 ήπιε 
δηλητήριο και αυτοκτόνησε.

Με τους µισθούς να κατρακυλάνε µετά την εκ-
πνοή της µετενέργειας και την ανεργία να εκτοξεύε-
ται, µοιάζουν καρφιτσωµένα τα χαµόγελα κάλπικης 
αισιοδοξίας, τα οποία οι κυβερνητικοί συνεταίροι φο-
ρούν για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους. Ακό-
µη και ο Στουρνάρας µετέθεσε την «έξοδο» από την 
κρίση για το τέλος του 2014. Οι κυβερνητικοί µύθοι 
καταρρίπτονται από την αδυσώπητη πραγµατικότη-
τα. Η «έξοδος» θα σφραγιστεί από την παρατεταµένη 
ανεργία. «Ανάπτυξη» άνεργη και περιβαλλοντοκτό-
να. Η επιδίωξη του πρωτογενούς «πλεονάσµατος», 
µε ταυτόχρονη ένταση της µνηµονιακής πολιτικής, 
παραπέµπει σε σκληρότερη λιτότητα, σε µισθούς 
400 ευρώ, σε εκατοµµύρια νεόπτωχους, σε σκε-
λετούς κοινωνικών δικαιωµάτων. Ακόµη και το 
πολυπόθητο νέο κούρεµα του δηµοσίου χρέους, 
που τοποθετείται µετά τις γερµανικές εκλογές, συν-
δυάζεται µε τη διαιώνιση της λιτότητας. ∆εν υπάρχει 

έξοδος σωτηρίας για την κοινωνία µέσα στο τούνελ 
των διαδοχικών Μνηµονίων.

∆ύο στόχους εξυπηρετεί το κυβερνητικό πρό-
τζεκτ κάλπικης αισιοδοξίας. Αφ’ ενός την αναχαίτιση 
του κλίµατος κοινωνικής απόγνωσης, ώστε η «καλή 
ψυχολογία» να οδηγήσει σε κινήσεις και να συντε-
λέσει στον περιορισµό της ύφεσης, που για φέτος 
προβλέπεται στο 5,3%. Αφ’ ετέρου να πυροδοτήσει 
προεκλογικό κλίµα, ώστε να διευκολυνθεί ο αιφ-
νιδιασµός όταν ο Σαµαράς κρίνει ότι τον συµφέρει. 
Προϋπόθεση για να ζήσει τον µύθο της η κυβέρνη-
ση είναι να µη ζωντανέψει και πάλι η κοινωνία. Γι’ 
αυτό, µε αφορµή την απεργία των εκπαιδευτικών, 
εκµεταλλεύεται την αγωνία των γονιών και των µα-
θητών, καταφεύγει στον ωµό αυταρχισµό και διεγεί-
ρει τον κοινωνικό αυτοµατισµό. Όλοι εναντίον όλων 
και η κυβέρνηση στο απυρόβλητο!

Πολλές εξουσίες είχαν ποντάρει σε τεχνητή πολι-

τική αναπνοή. Όλες τους όµως διαψεύστηκαν. Ποια 
κυβέρνηση µπορεί να παραµείνει όταν αντιµετωπίζει 
µε την επιστράτευση κάθε κοινωνική κατηγορία που 
αντιδρά; Ποια κυβέρνηση µπορεί να επιβιώσει όταν 
καταστρέφει τις συνταγµατικές δικλίδες, επινοώντας 
ακόµη και την προληπτική επιστράτευση ώστε να 
απαγορεύσει το δικαίωµα στην απεργία; Πίσω από 
την τακτική της σιδερένιας πυγµής αποκαλύπτεται η 
κυβερνητική αδυναµία. Προχθές αναγκάστηκαν να 
διαγράψουν τον επικεφαλής της ∆ΑΚΕ στην ΟΛΜΕ 
µε την κατηγορία ότι... συνεργάζεται µε τον ΣΥΡΙΖΑ! 
Οι Μερκελιστές δεν µπορούν να καταννοήσουν τους 
λόγους που οδήγησαν οµόφωνα στο να αποφασί-
σει η ΟΛΜΕ σχεδόν απεργία µέσα στις εξετάσεις. 
∆εν µπορούν να αντιληφθούν την οργή του εκπαι-
δευτικού κόσµου για την εξυφαινόµενη εδώ και 
χρόνια κοινωνική απαξίωσή του. Και επιχειρούν 
να µετακυλίσουν αποκλειστικά στις πλάτες των εκ-

παιδευτικών τις πολιτικές ευθύνες για την κρίση του 
δηµόσιου σχολείου. Ο Σαµαράς ξεκινάει τη διεθνή 
περιοδεία του ως µεσίτης εκποίησης της δηµόσι-
ας περιουσίας. Πιστεύει ότι θα πετύχει «κοινωνική 
ηρεµία» αν ξετυλίξει την επίθεση αυταρχισµού ενα-
ντίον των εκπαιδευτικών, αν δηλαδή εξαπολύσει 
αντιπερισπασµό. Βρίσκεται τώρα αντιµέτωπος όχι 
µόνο µε την αντικοινωνική πολιτική του, αλλά και µε 
τις ρωγµές που διατρέχουν το κυβερνητικό καράβι. 
Μετά την άρνηση Ρουπακιώτη να υπογράψει για τις 
απολύσεις των δηµοσίων υπαλλήλων, ο Σαµαράς 
µπλοκάρει το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο και δίδει 
εξετάσεις (το όµαιµον γαρ...) στην Ακροδεξιά. Στη 
Ν.∆. άρχισαν τα πυρά κατά του Στουρνάρα, ο οποίος 
επιµένει στην εξοντωτική φορολόγηση. Στο ΠΑΣΟΚ 
σφάζονται για το ταµείο και τη... Σοσιαλιστική ∆ιεθνή. 
Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι ικανή να ζήσει ούτε καν 
τον µύθο της.

Στις ουρές η Ελλάδα αναστενάζει!
ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...


