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Η αδιέξοδη σύγκρουση στα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
µατα της χώρας, πρέπει να 
τελειώσει. Βρισκόµαστε ήδη 
στην έβδοµη εβδοµάδα που τα 
ΑΕΙ παραµένουν κλειστά λόγω 
της αντιπαράθεσης των διοι-
κητικών υπαλλήλων µε την 
κυβέρνηση, µε συνέπεια ούτε 
εγγραφές να γίνονται,  ενώ σε 
πολλά ιδρύµατα εκκρεµεί ακό-
µα και η εξεταστική περίοδος 
του Σεπτεµβρίου. ∆εν φταίνε 
σε τίποτε οι χιλιάδες φοιτητές 
και οι οικογένειες τους, να βρί-
σκονται όµηροι από µια αντι-
παράθεση και να κινδυνεύουν 
να χάσουν ένα εξάµηνο από τις 
σπουδές τους. 

Είναι τεράστιες οι ευθύ-

νες για αυτό το αδιέξοδο των 
πρυτανικών αρχών, αλλά και 
του αρµόδιου υπουργού που 
δεν κατάφεραν να βρουν ένα 
ελάχιστο βήµα συνεννόησης. 
Οι πρυτάνεις οχυρώθηκαν 
πίσω από την άρνηση τους να 
δεχθούν οριζόντιες περικοπές 
τορπιλίζοντας το διάλογο, ενώ 
ο υπουργός της παιδείας επι-
καλείται την ανάγκη περικο-
πών, αλλά  και την αδιαφορία 
τους να αξιολογήσουν τους 
υπαλλήλους τους. 

Οι όποιες προσπάθειες πα-
νεπιστηµιακών αλλά και φοι-
τητών, να εκτονωθεί η κρίση, 
έπεσαν στο κενό µε αποτέλε-
σµα για µια χρονιά ακόµα  η 
ανώτατη εκπαίδευση να βρί-

σκεται σε παράλυση.
Τα  υπαρκτά προβλήµατα 

της παιδείας και των πανεπι-
στηµίων δεν λύνονται όµως µε 
µετωπικές συγκρούσεις και 
µε αδιέξοδες επιµονές. Χρει-
άζεται συναίνεση, διάλογος 
και κυρίως κοινή λογική. Το 
επισηµαίνουν και οι περισσό-
τεροι από 18.000 φοιτητές που 
έχουν υπογράψει µέχρι τώρα 
την έκκληση για να ανοίξουν 
τα πανεπιστήµια:τα ΑΕΙ είναι 
χώρος ακαδηµαϊκής δραστη-
ριότητας και όχι εργαλείο για 
κοµµατικά παιγνίδια. 

Λύσεις προφανώς υπάρ-
χουν και κάποιες έχουν ήδη 
περιγραφεί. Ούτε οι εισαγγε-
λείς, ούτε οι απολύσεις που 

απειλούνται για όσους υπαλ-
λήλους δεν απογραφούν, ούτε 
φυσικά η επιµονή για διαρκές 
λουκέτο, µπορούν να δώσουν 
λύση στο σηµερινό αδιέξοδο. 

Είναι ευθύνη και της πο-
λιτείας αλλά και των πανεπι-
στηµιακών να αναζητήσουν, 
τώρα, την καλύτερη δυνατή δι-
έξοδο από αυτήν την κρίση. Με 
λογικές και δίκαιες περικοπές 
που δεν  θα θίγουν τη λειτουρ-
γία των ΑΕΙ και µε κατανόηση 
του ειδικού ρόλου τους. 

Αρκετά έχει πληρώσει ως 
τώρα η νέα γενιά την κρίση 
που µαστίζει τη χώρα. ∆εν 
χρειάζεται να την επιβαρύνου-
µε κι άλλο απορυθµίζοντας  τα 
πανεπιστήµια.

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Ο Κωνσταντίνος Μετά την καταστροφι-
κή µάχη του Πέτα για τους έλληνες 
επαναστάτες (4 Ιουλίου 1822), ο Οµέρ 

Βρυώνης και ο Κιουταχής, επικεφαλής 11.000 
ανδρών, κατήλθαν χωρίς αντίσταση στην κοι-
λάδα του Μεσολογγίου, την οποία απέκλεισαν 
από ξηράς (25 Οκτωβρίου). Μαζί τους βρέθη-
καν και οι οπλαρχηγοί Βάλτου και Ξηροµέρου, 
Γεώργιος Βαρνακιώτης, Γιαννάκης Ράγκος, 
Γώγος Μπακόλας, Γεωργάκης Βαλτινός και 
Ανδρέας Ίσκος, που είχαν δηλώσει υποταγή 
στους δύο πασάδες. Ο Γιουσούφ Πασάς µε τον 
στόλο του συµπλήρωνε τον αποκλεισµό της 
πόλης από τη θάλασσα. Το Μεσολόγγι εκείνα 
τα χρόνια ήταν το οικονοµικό και πολιτικό κέ-
ντρο της ∆υτικής Χέρσου Ελλάδας (σηµερινής 
∆υτικής Στερεάς Ελλάδας).
Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Μάρκος 
Μπότσαρης µε τα λείψανα του εκστρατευτικού 
σώµατος του Πέτα ανέλαβαν την υπεράσπιση 
της πόλης. Το Μεσολόγγι ήταν ευπρόσβλητο 
από ξηράς και προστατευόταν από ένα χαµηλό 
περιτείχισµα κατασκευασµένο στις αρχές της 
Επανάστασης. Η δύναµη των πολεµιστών δεν 
υπερέβαινε τους 700 άνδρες, ενώ χρειάζονταν 
τουλάχιστον επταπλάσιοι υπερασπιστές. Στους 
προµαχώνες δεν υπήρχαν παρά µόνο 14 πυ-
ροβόλα. Τα πολεµοφόδια και τα τρόφιµα µόλις 
έφθαναν για ένα µήνα. Η θέση των πολιορκου-
µένων ήταν απελπιστική.
Στο στρατόπεδο των πολιορκητών υπήρχε 
διχογνωµία για το σχέδιο ενεργειών. Ο Κιου-
ταχής και ο Γιουσούφ υποστήριζαν την άµεση 
κατάληψη του Μεσολογγίου µε έφοδο. Ο Οµέρ 
Βρυώνης ήταν της γνώµης να το καταλάβουν 
δια συµβιβασµού, προκειµένου να διατηρηθεί 
η πόλη αλώβητη για τις ανάγκες του στρατού, 
µετά την ερήµωση της Αιτωλοακαρνανίας.
Τελικά, επικράτησε η γνώµη του Οµέρ. Οι πο-
λιορκούµενοι εξέλαβαν ως θείο δώρο την εξέ-
λιξη αυτή. Άρχισαν ατέρµονες συζητήσεις περί 
συµβιβασµού, αναµένοντας τη βοήθεια που εί-
χαν ζητήσει από την Πελοπόννησο και τα νησιά. 
Πράγµατι, στα µέσα Νοεµβρίου στολίσκος από 
11 πλοία υπό τον Ανδρέα Μιαούλη διέσπασε 
τον θαλάσσιο αποκλεισµό του Μεσολογγίου. 
Αποβίβασε 1000 άνδρες υπό τους Πετρόµπεη 
Μαυροµιχάλη, Ανδρέα Ζαΐµη και Κανέλλο 

∆εληγιάννη και προµήθευσε µε τροφές και 
πολεµοφόδια τους υπερασπιστές του. Τότε, οι 
πολιορκούµενοι διαµήνυσαν στους Τούρκους 
πασάδες, ότι αν θέλουν το Μεσολόγγι να έλ-
θουν να το πάρουν.
Η κατάσταση στο στρατόπεδο των πολιορκη-
τών δεν ήταν καλύτερη από αυτή τον πολιορ-
κουµένων. Τα πολεµοφόδια και τα τρόφιµα 
άρχισαν να ελαττώνονται και οι προµήθειες 
νέων κατέστησαν δυσχερείς. Έτσι, οι πασάδες 
αποφάσισαν έφοδο, αφού είχε χαθεί πολύτιµος 
χρόνος µε τις διαπραγµατεύσεις. Η επίθεση 
προγραµµατίστηκε για τη νύχτα της 24ης προς 
25η ∆εκεµβρίου, µε την ελπίδα ότι οι µαχη-
τές θα εγκατέλειπαν τους προµαχώνες και θα 
πήγαιναν στις εκκλησιές για να γιορτάσουν τα 
Χριστούγεννα. Όµως, το σχέδιο της επίθεσης 
είχε διαρρεύσει στους µαχητές του Μεσολογ-
γίου από τον ελληνικής καταγωγής γραµµατικό 
του Οµέρ Βρυώνη, Γιάννη Γούναρη, κι έτσι η 
φρουρά παρέµεινε στις θέσεις της πανέτοιµη 
για την επίθεση.
Κατά την έφοδο, οι Οθωµανοί υπέστησαν πα-
νωλεθρία και οι δύο πασάδες αποφάσισαν 
να λύσουν την πολιορκία στις 31 ∆εκεµβρίου 
1822, επειδή κυκλοφορούσαν έντονες φήµες 

ότι έφθανε εναντίον τους ο Οδυσσέας Ανδρού-
τσος. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους 
στην Ήπειρο, νέα δοκιµασία περίµενε τους κα-
ταπονηµένους Οθωµανούς. Στην προσπάθειά 
τους να διαβούν τον πληµµυρισµένο Αχελώο, 
πολλοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Τα 
υπολείµµατα των δυνάµεων του Κιουταχή και 
του Οµέρ Βρυώνη έφθασαν σε κακή κατάστα-
ση στις 21 Φεβρουαρίου 1823 στο Κραβασ-
σαρά (σηµερινή Αµφιλοχία) και στη συνέχεια 
πέρασαν µε πλοία στην Πρέβεζα.
Η καταστροφή του οθωµανικού στρατού προ-
κάλεσε την αποτυχία της εκστρατείας των δύο 
πασάδων κατά της ∆υτικής Ελλάδας. Η επι-
τυχία των Ελλήνων έγινε µεγαλύτερη, καθώς 
µετά την αναχώρηση των Οθωµανών από το 
Μεσολόγγι, ενώθηκαν µε τους επαναστάτες 
οι οπλαρχηγοί Ανδρέας Ίσκος και Γεωργάκης 
Βαλτινός, που είχαν προσχωρήσει στο τουρκι-
κό στρατόπεδο. Ο εθνικός µας ποιητής ∆ιονύ-
σιος Σολωµός, µε νωπά τα γεγονότα στο µυαλό 
του, αναφέρεται στην πρώτη πολιορκία του 
Μεσολογγίου και την καταστροφική διάβαση 
του Αχελώου από τους Τούρκους στο ποίηµα 
του «Ύµνος εις την Ελευθερίαν», που έγραψε 
το Μάιο του 1823 (στροφές 88-121).

ΕΠΕΤΕΙΟΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΧΡΥΣΑΦΗΣ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1822: Αρχίζει η πρώτη πολιορκία του 
Μεσολογγίου από τους Οµέρ Βρυώνη και 
Κιουταχή. Στο πλευρό των Οθωµανών 
βρίσκονται και οι έλληνες οπλαρχηγοί 
Βαρνακιώτης, Μπακόλας, Ίσκος, Ράγκος και 
Βαλτινός.

1922: Η ανακριτική επιτροπή υπό τον 
Θεόδωρο Πάγκαλο παραπέµπει µε την 
κατηγορία της εσχάτης προδοσίας τον πρώην 
αρχιστράτηγο της Στρατιάς της Μικράς Ασίας 
Γεώργιο Χατζηανέστη, τους πολιτικούς 
∆ηµήτριο Γούναρη, Νικόλαο Στράτο, Πέτρο 
Πρωτοπαπαδάκη, Νικόλαο Θεοτόκη, Γεώργιο 
Μπαλτατζή, τον υποστράτηγο ε.α. Ξενοφώντα 
Στρατηγό και τον υποναύαρχο ε.α. Μιχαήλ 
Γούδα.

1925: ∆ηµοτικές εκλογές διεξάγονται στην 
Ελλάδα. ∆ήµαρχος Αθηναίων εκλέγεται 
ο Σπυρίδων Πάτσης, Πειραιώς ο Τάκης 
Παναγιωτόπουλος και Θεσσαλονίκης ο 
Μηνάς Πατρίκιος, ο οποίος είναι και ο πρώτος 
εκλεγµένος ∆ήµαρχος της συµπρωτεύουσας.

1959: Αρχίζει επισήµως το πρωτάθληµα 
της Α’ Εθνικής Κατηγορίας στο ποδόσφαιρο. 
Τα αποτελέσµατα της πρώτης αγωνιστικής: 
ΠΑΟΚ - Μέγας Αλέξανδρος 3-2, Πανιώνιος 
- ΑΕ Νικαίας 3-0, ∆όξα ∆ράµας - Άρης 
Θεσσαλονίκης 2-2, Ηρακλής - Απόλλων 
Αθηνών 0-0, Προοδευτική - Απόλλων 
Καλαµαριάς 1-0, Παναθηναϊκός - 
Παναιγιάλειος 2-1, Παγκορινθιακός - 
Ολυµπιακός Π. 1-0 και Εθνικός Π. - ΑΕΚ 0-1.

1962: Ο αµερικανός συγγραφέας Τζον 
Στάινµπεκ βραβεύεται µε το Νόµπελ 
Λογοτεχνίας.

1983: 1.800 αµερικανοί πεζοναύτες, 
υποστηριζόµενοι από 300 στρατιώτες 
αγγλόφωνων νήσων της Καραϊβικής, 
εισβάλουν στο νησί της Γρενάδας. Οι 
Αµερικανοί κατηγορούν την κυβέρνηση του 
µικροσκοπικού αυτού κράτους ότι επηρεάζεται 
από τους Κουβανούς και τους Σοβιετικούς.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1825: Γιόχαν Στράους (υιός), αυστριακός 
συνθέτης. (Γαλάζιος ∆ούναβης) (Θαν. 3/6/1899)

1838: Ζορζ (Αλεξάντρ Σεζάρ Λεοπόλντ) Μπιζέ, 
γάλλος συνθέτης, γνωστός για την όπερα 
Κάρµεν. (Θαν. 3/6/1875)

1881: Πάµπλο Πικάσο, ισπανός ζωγράφος. 
(Θαν. 8/4/1973)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1647: Εβαντζελίστα Τοριτσέλι, ιταλός φυσικός 
και µαθηµατικός, εφευρέτης µεταξύ άλλων και 
του βαρόµετρου. (Γεν. 15/10/1608)

1893: Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ρώσος συνθέτης. 
(Ο Καρυοθραύστη, Η Λίµνης των Κύκνων) 
(Γεν. 25/4/1840)

1980: Νάσος Μπότσης, έλληνας εκδότης και 
ιδιοκτήτης των εφηµερίδων Ακρόπολη και 
Απογευµατινή. (Γεν. 1910)

Να ανοίξουν τώρα τα πανεπιστήµια

Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...




