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ΣΑΝ 
ΣΗΜΕΡΑ

H 9η Οκτωβρίου είναι η 282η ημέρα του έτους κατά το Γρηγοριανό ημερο-
λόγιο (283η σε δίσεκτα έτη). Υπολείπονται 83 ημέρες.

Αργίες και εορτές
Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείου.

Ορθόδοξη Εκκλησία
Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου
Μαρτύρων Φήλικος πρεσβυτέρου και Ευσεβίου διακόνου

Γεγονότα
1582 - Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η ημέρα 
δεν υπάρχει στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
1604 - Παρατηρείται για πρώτη φορά ο υπερκαινοφανής αστέρας 1604, ο 
τελευταίος υπερκαινοφανής αστέρας που παρατηρήθηκε στο γαλαξία.
1701 – Ιδρύεται το Κολλεγιακό Σχολείο του Κονέκτικατ, που αργότερα μετο-
νομάστηκε σε Πανεπιστήμιο Γέιλ.
1740 - Ολλανδοί άποικοι και διάφορες ομάδες σκλάβων ξεκινούν να σφά-
ζουν τους κινεζικής καταγωγής κατοίκους της Τζακάρτα, σκοτώνοντας τελικά 
10.000 άτομα και οδηγώντας σε ένα διετή πόλεμο σ’ όλη την Ιάβα.
1760 - Επταετής Πόλεμος: Οι ρωσικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Βερολίνο.
1806 - Η Πρωσία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία.
1812 - Αγγλοαμερικανικός πόλεμος του 1812: Σε μία ναυτική εμπλοκή στη 
λίμνη Ήρι, αμερικανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν δύο βρετανικά πλοία.
1831 - Δολοφονείται ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της 
ανεξάρτητης Ελλάδας.
1874 – Ιδρύεται η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση ως αποτέλεσμα της συν-
θήκης της Βέρνης.
1912 – Α΄ Βαλκανικός πόλεμος: Αρχίζει η μάχη του Σαρανταπόρου μεταξύ 
των ελληνικών και των οθωμανικών δυνάμεων.
1934 - Δολοφονούνται στη Μασσαλία ο βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄ της Γιουγκο-
σλαβίας και ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Λουί Μπαρτού.
1967 - Μία ημέρα μετά τη σύλληψή του, ο μαρξιστής επαναστάτης Ερνέστο 
Τσε Γκεβάρα εκτελείται για απόπειρα υποκίνησης επανάστασης στη Βολιβία.
1993 – Στη Ρωσία, 142 νεκροί, οι περισσότεροι άμαχοι πολίτες, είναι ο επίση-
μος απολογισμός των θυμάτων από τα αιματηρά επεισόδια της Μόσχας, κατά 
τη διάρκεια της επιχείρησης κατάληψης του Κοινοβουλίου από το στρατό.
1996 – Σεισμός με επίκεντρο την Πάφο γίνεται αισθητός σε Κύπρο, Κρήτη και 
Δωδεκάνησα, με απολογισμό 2 νεκρούς και 50 τραυματίες.
1999 – Καλλιτέχνες της ροκ και της ποπ δίνουν συναυλία στο Γουέμπλεϊ, με 
ανθρωπιστικό χαρακτήρα (για τα θύματα του Κοσόβου και του Σουδάν). 1 δι-
σεκατομμύριο άτομα παρακολουθούν τη συναυλία ζωντανά μέσω του διαδι-
κτύου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κοινό σε συναυλία.
2006 – Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιλέγει τον υπουργό Εξωτερικών 
της Νοτίου Κορέας, Μπαν Κι-Μουν για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του 
Οργανισμού για το διάστημα 2007-2011.

Γεννήσεις
1888 – Νικολάι Μπουχάριν, Ρώσος πολιτικός
1907 – Ζακ Τατί, Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός
1940 – Τζον Λένον, Άγγλος μουσικός και τραγουδιστής (The Beatles)
1946 - Δημήτρης Κωνσταντάρας, Έλληνας δημοσιογράφος
1962 – Νίκος Χατζηνικολάου, Έλληνας δημοσιογράφος
1976 - Ανδριάνα Μπάμπαλη, Ελληνίδα τραγουδίστρια
1982 - Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Έλληνας μάγειρας

Θάνατοι
1831 – Ιωάννης Καποδίστριας, Έλληνας πολιτικός
1937 - Γεώργιος Καντακουζηνός-Grănicerul, Ρουμάνος στρατιωτικός
1967 – Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, Αργεντινός επαναστάτης
1967 – Αντρέ Μωρουά, Γάλλος συγγραφέας
1974 – Όσκαρ Σίντλερ, Γερμανός επιχειρηματίας
1981 – Νίκι Γιάκοβλεφ, Έλληνας συνθέτης
1983 – Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας ηθοποιός
1989 – Κλέαρχος Κονιτσιώτης, Έλληνας κινηματογραφικός παραγωγός
2005 – Στέλλα Στρατηγού, Ελληνίδα ηθοποιός
2011 - Αντώνης Χρηστέας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής

2012 – Χάρης Σαββίδης, Αμερικανός εικονολήπτης

Η καλή μας η κυρά Τίτσα…

Η
Αρχαία Ελλάδα είναι η μητέρα 
της δημοκρατίας.
Η Αρχαία Ελλάδα είναι το λί-
κνο του πολιτισμού.

Η Νέα Ελλάδα είναι και η γεννήτρα, δυ-
στυχώς, της κυράς Τίτσας.
Γενικά η Αρχαία Ελλάδα ήταν μια χώρα 
που δημιουργούσε. Έδωσε τα φώτα στον 
κόσμο αλλά οι σημερινοί Έλληνες δεν 
κράτησαν ούτε ένα… κερί για να βλέπουν 
πού πάνε! Έτσι, βαδίζουν στα τυφλά μέσα 
στα σκοτάδια και συνεχώς σκοντάφτουν 
και τρώνε τα μούτρα τους.  
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που από τη σύ-
σταση του νεοελληνικού κράτους είμαστε 
μια χώρα πανέμορφη μεν, τραγικά οπι-
σθοδρομική δε.
Και για όλα φταίει η κυρά Τίτσα την οποία 
δεν πτοούν τα χρόνια. Αντί να γεράζει και 
να εξασθενεί οργανικά, θεριεύει καθημε-
ρινά βάζοντας φρένο σε όποιες προσπά-
θειες γίνονται για να κάνει τούτη χώρα 
ένα βήμα μπροστά!
Πας να κάνεις κάτι καλό και τσαααφ… 
να’ σου η κυρά Τίτσα που σου λέει με πε-
ρίσσιο τουπέ: «Ποιος είσαι εσύ κύριε που 
πας να κάνεις καλό σε τούτο τον τόπο; 
Ποιος σου έδωσε αυτό το δικαίωμα; Με 
ρώτησες εμένα;»
Και μένεις σύξυλος! 
Δεν ήξερα ότι πρέπει να σας ρωτήσω 
κυρά Τίτσα, αποκρίνεσαι διστακτικά. 
Τώρα το ξέρεις. Από μένα θα ζητήσεις 
την άδεια και αν στη δώσω μπορείς να 
προχωρήσεις.
Και τι πρέπει να κάνω; 
Να υποβάλεις γραπτώς το αίτημα σου.
Θα το υποβάλω αύριο, κυρά Τίτσα μου.
Και υποβάλλεις το αίτημά σου και περιμέ-
νεις. Περνάει ένας μήνας και καμιά απά-
ντηση. Περνάει δεύτερος μήνας, τίποτα. 
Μετά τον τρίτο μήνα παίρνω τηλέφωνο 
την κυρά Τίτσα και δειλά-δειλά τη ρωτάω:
Κυρά Τίτσα κανένα νέο με την υπόθεσή 
μου;
Τι αριθμό πρωτοκόλλου έχετε, με ρωτάει 
αυταρχικά.
2020, της λες όσο μπορείς πιο γλυκά…
Να με ξαναπάρετε σε ένα μήνα…
Μα…
Δεν έχει μα και μου. Έχουμε πνιγεί στη 
δουλειά! Ξέρετε πόσοι περιμένουν πριν 
από σας;
Όχι, που να ξέρω;
Πολλοί, παρά πολλοί…
Δηλαδή, τόλμησα να ρωτήσω…
2019… Να περιμένετε. Να έχετε λίγη 
υπομονή!
Μα, περιμένω τρεις μήνες…
Πάλι μα. Είπαμε όχι μα και μου. Να περι-
μένετε λίγο ακόμα.
Και περιμένεις… και περιμένεις… και 
περιμένεις μέχρι που ξεχνάς τι είχες ζη-
τήσει!
Η κυρά Τίτσα δε σηκώνει κουβέντα. Είναι 
ακλόνητη. Είναι ανελέητη!
Όταν επιτέλους σε δέχεται στο γραφείο 
της αρχίζει ο δεύτερος γύρος του άνισου 

αγώνα που δίνεις για να κάνεις κάτι καλό 
στον τόπο σου.
Κύριε Μεσσάρη τα πράγματα είναι απλά. 
Θα μου φέρετε, μου είπε αρχίζοντας να 
σημειώνει σε ένα κομμάτι χαρτί, ΠΡΩ-
ΤΟΝ πιστοποιητικό οικογενειακής κα-
τάστασης, ΔΕΥΤΕΡΟΝ θα πληρώσετε τα 
τρία αυτά παράβολα στις Τράπεζες Πει-
ραιώς, Εθνικής και Άλφα, ΤΡΙΤΟΝ θα 
μου φέρετε ένα λογαριασμό της ΔΕΗ, 
ΤΕΤΑΡΤΟΝ ένα πιστοποιητικό φορολο-
γικής ενημερότητας, ΠΕΜΠΤΟΝ πιστο-
ποιητικό γέννησης… Για να δώ μήπως 
ξέχασα κάτι… Όχι, όχι, αυτά… Βλέπετε 
πόσα απλά είναι τα πράγματα;…
Πήρα το σημείωμα και κατευθυνόμενος 
προς την πόρτα κοντοστάθηκα… 
Για να μην ξανάρχομαι μήπως θα χρεια-
στεί και πιστοποιητικό θανάτου, ρώτησα.
Με αγριοκοίταξε με εκείνο το βλέμμα που 
σε κάνει να παγώνεις και έσπευσα να εξα-
φανιστώ… Να σωθώ!
Στην Ελλάδα η Γραφειοκρατίτσα (το Τί-
τσα είναι το χαϊδευτικό της) δεν σηκώνει 
μύγα στο σπαθί της. Σκοτώνει εσένα και 
τα όποια σου σχέδια στο πι και φι. Και 
μαζί την Ελλάδα.
Το τραγικό στην όλη υπόθεση είναι ότι οι 
εθνοπατέρες  εξακολουθούν να νομοθε-
τούν κατά τρόπο πολύπλοκο και τραγικά 
ακαταλαβίστικο που τροφοδοτεί ασταμά-
τητα τη γραφειοκρατία και μαζί τη δια-
φθορά.
Ελλάς, Ελλήνων Χριστιανών, καθολικώς 
ταλαιπωρημένων!

Γιώργος Μεσσάρης

Οποιοδήποτε σχόλιό σας μπορείτε να 
το στείλετε στο ΜΜΕ που φιλοξενεί το 
δημοσίευμα ή στην ηλεκτρονική μου 
διεύθυνση και εγώ θα το μεταβιβάσω: 
georgemessaris@gmail.com

Οι τελευταίες παραγωγές ΝΤΟΚΙΜΑ-
ΝΤΕΡ του Γιώργου Μεσσάρη: 1: «Σκιές 
Του Χθες» - Ένα οδοιπορικό στα εγκα-
ταλελειμμένα χωριά της Κεφαλλονιάς 
και της Ιθάκης. Στα ελληνικά με αγγλι-
κούς υπότιτλους. Διατίθεται σε μέμορι 
στικ. 2: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ – 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ. Διατί-
θεται σε DVD σε τέσσερις γλώσσες. Για 
να τα αποκτήσετε επικοινωνήσετε με 
τον ίδιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
georgemessaris@gmail.com

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ... ΠΑΥΛΑ
Γράφει ο Γιώργος Μεσσάρης  georgemessaris@gmail.com

ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Η ελληνική γραφειοκρατία 
είναι… χαρτοφάγος. Δώσε της χαρτί και πάρε της 
την ψυχή!


