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ΣΑΝ 
ΣΗΜΕΡΑ

H 18η Δεκεμβρίου είναι η 352η ημέρα του έτους κατά 
το Γρηγοριανό ημερολόγιο (353η σε δίσεκτα έτη). Υπο-
λείπονται 13 ημέρες.

Αργίες και εορτές
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών: Παγκόσμια Ημέρα του 
Μετανάστη

Ορθόδοξη Εκκλησία
Σεβαστιανού του Συγκλητικού (†287), Ιερομαρτύρων 
Ερμύλου και Φωκά, Μαρτύρων Αλφειού του αναγνώ-
στου, Ευβιότου, Ζακχαίου διακόνου, Κάστορος, Κα-
στούλου του Διαιταρίου, Κλαυδίου, Μαρκελλίνου και 
Μάρκου, Τραγκυλίνου και Μαρκίας

Γεγονότα
1892 - Πρεμιέρα του Καρυοθραύστη του Πιότρ Τσαϊ-
κόφσκι στην Αγία Πετρούπολη, Ρωσία.
1943 – Γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν 118 
κατοίκους στη Δράκεια Μαγνησίας.
1966 - Ανακαλύπτεται ο δορυφόρος του πλανήτη Κρό-
νου, Επιμηθέας.
1967 - Ορκωμοσία, ενώπιον των Γεωργίου Παπαδό-
πουλου και Γεωργίου Ζωιτάκη, του Παναγιώτη Πιπι-
νέλη ως υπουργού Εξωτερικών και των Αδαμάντιου 
Ανδρουτσόπουλου, Παύλου Τοτόμη και Παναγιώτη 
Τζεβελέκου ως υπουργών Οικονομικών, Συγκοινωνι-
ών και Δημόσιας Τάξης αντιστοίχως. Ορκίζεται επίσης 
δήμαρχος Αθηναίων ο Δημήτριος Ρίτσος.
1969 - Ένας Έλληνας, ο 44χρονος Δημήτριος Λάκας, 
διορίζεται πρόεδρος του Παναμά από τον δικτάτορα 
συνταγματάρχη Ομάρ Τορίγιος Χερέρα. Ο Δημήτριος 
Λάκας είναι παιδί μεταναστών και διετέλεσε επικεφα-
λής του Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
1981 - Πραγματοποιείται η πρώτη πτήση του ρωσικού 
στρατηγικού βομβαρδιστικού Tupolev Tu-160, του με-
γαλύτερου υπερηχητικού και μαχητικού αεροσκάφους 
στον κόσμο.
2006 - Χτυπά τη Μαλαισία η πρώτη από μία σειρά 
πλημμυρών. Ο αριθμός των νεκρών όλων των πλημ-
μυρών ανήλθε σε τουλάχιστον 118 άτομα, με εκτοπι-
σμένους περισσότερους από 400.000 κατοίκους.

Γεννήσεις
1392 - Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος, Βυζαντινός αυτοκρά-
τορας
1878 - Ιωσήφ Στάλιν, Σοβιετικός πολιτικός
1911 - Ελένη Βλάχου, Ελληνίδα δημοσιογράφος
1911 - Ζυλ Ντασέν, Αμερικανός σκηνοθέτης
1913 - Βίλλυ Μπραντ, Γερμανός πολιτικός
1919 - Μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμων
1943 - Κιθ Ρίτσαρντς, Άγγλος κιθαρίστας (The Rolling 
Stones)
1946 - Στίβεν Σπίλμπεργκ, Αμερικανός σκηνοθέτης
1960 - Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Έλληνας ηθοποιός
1963 - Μπραντ Πιτ, Αμερικανός ηθοποιός
1966 - Μάριος Φραγκούλης, Έλληνας τενόρος
1970 - Γιάννης Πλούταρχος, Έλληνας τραγουδιστής

Θάνατοι
1976 - Κοραλία Ανδρειάδη, Ελληνίδα συγγραφέας
1984 - Άρης Μαλιαγρός, Έλληνας ηθοποιός
1990 - Βάσος Καπάνταης, Έλληνας γλύπτης
2001 - Δημήτρης Δραγατάκης, Έλληνας συνθέτης
2010 – Τασσώ Καββαδία, Ελληνίδα ηθοποιός
2017 - Κιμ Τζονγκ-Χιουν, Νοτιοκορεάτης τραγουδιστής 

και χορευτής

Η πανδημία του πλανήτη

Δ
εκαετίες πριν μας έρ-
θει ο κορωνοϊός αλλά-
ζοντας τη ζωή μας, μια 
άλλη ανθρωπογενής 

αρρώστια είχε αρχίσει να τρώ-
ει τα σωθικά του πλανήτη μας 
και να ροκανίζει το μέλλον μας. 
Και αυτή δεν είναι άλλη από 
την κλιματική αλλαγή.
Είμαι βέβαιος ότι η επιστήμη, 
μετά το εμβόλιο για την πρόλη-
ψη του Covid-19, θα βρει και 
τα αποτελεσματικά φάρμακα 
για την ίαση των ασθενών.
Έχω εμπιστοσύνη στην επι-
στήμη. Δεν έχω, όμως, εμπι-
στοσύνη στον άνθρωπο και 
τους πολιτικούς.
Ο άνθρωπος διακατέχεται από 
φιλοτομαρισμό και αδιαφορία 
και οι πολιτικοί από το σύν-
δρομο της επανεκλογής, ανε-
ξάρτητα από το πόσο μεγάλο 
μπορεί να είναι το κόστος!
Ο άνθρωπος αδιαφορεί για 
τις επιπτώσεις που έχει η συ-
μπεριφορά του. Ρυπαίνει και 
αρνείται να ανακυκλώσει. Δεν 
σκέπτεται καν το μέλλον των 
παιδιών του.  
Βέβαια δεν είναι όλοι οι άν-
θρωποι έτσι αλλά, δυστυ-
χώς, το μεγαλύτερο ποσοστό 
εμπίπτει στην κατηγορία των 
εγκληματικά αδιάφορων.
Εξοργίζομαι κάθε φορά που 
επισκέπτομαι μια ακτή και 
παντού υπάρχουν αποτσίγα-
ρα και σκουπίδια λίγα μόλις 
μέτρα μακριά από τα καλάθια 
απορριμμάτων!
Εξοργίζομαι κάθε φορά που 
βλέπω ανθρώπους να πετούν 
τα αποτσίγαρα και τα σκουπί-
δια τους στο δρόμο!
Εξοργίζομαι κάθε φορά που 
οδηγοί και συνεπιβάτες πετούν 
από τα παράθυρα των αυτοκι-
νήτων ότι μπορεί να σκεφθεί 
ο ανθρώπινος νους –   ακόμα 
και πλαστικές σακούλες γεμά-
τες σκουπίδια!
Τα βλέπεις αυτά και αναλογίζε-
σαι το μέγεθος της αναισθησί-
ας και ανευθυνότητας!
Και απορείς. Οι άνθρωποι 
αυτοί δεν έχουν μάθει πόσο 
έχει καταπονηθεί το περιβάλ-
λον; Δεν ακούν το βογγητό της 
γης; Δεν βλέπουν τις ανείπω-
τες καταστροφές που προκα-
λούν οι λεγόμενες θεομηνίες, 
οι οποίες κακώς φέρουν αυτό 
το όνομα γιατί ο Θεός δεν έχει 
καμιά ανάμιξη για τα όσα συμ-
βαίνουν στο περιβάλλον και 
επομένως δεν μας στέλνει μη-
νύματα.

Διάβασα τις προάλλες τη σύνο-
ψη μιας μελέτης που υπογρά-
φουν εκατό ειδικοί, ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας και 
άλλες υπηρεσίες του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών.
Η έκθεση αναφέρει ότι «η κλι-
ματική αλλαγή όχι μόνο μπο-
ρεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής 
μας στο μέλλον, αλλά βάζει σε 
κίνδυνο τις ζωές μας σήμερα» 
και προειδοποιεί τις δομές 
υγείας να προετοιμαστούν για 
μία κλιματική κρίση.
«Οι καύσωνες, συνεχίζει η 
έρευνα, και άλλες φυσικές 
καταστροφές ήταν ιδιαίτερα 
επικίνδυνες αυτή τη χρονιά, 
καθώς οι διασώστες και τα συ-
στήματα υγείας είχαν ήδη το 
αυξημένο βάρος της πανδημί-
ας του Covid-19. Ανάμεσα σε 
άλλα ανησυχητικά στατιστικά, 
ξεχωρίζουν οι θάνατοι ηλικι-
ωμένων άνω των 65 που σχε-
τίζονται με υψηλές θερμοκρα-
σίες περιβάλλοντος, οι οποίες 
αυξήθηκαν κατά 54% από το 
2000…
»Οι αυξημένες θερμοκρασίες 
στοίχισαν $45 δισεκατομμύρια 
το 2015 σε τομείς εξωτερικής 
εργασίας όπως ο αγροτικός, ο 
κατασκευαστικός και άλλοι…»
Τέλος η έρευνα προτρέπει τις 
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο 
να χρησιμοποιήσουν την ανά-
καμψη από την πανδημία του 
κορωνοϊού, ως μία ευκαιρία 
για να καταπολεμήσουν την 
κλιματική αλλαγή και να πιά-
σουν τους στόχους της Συμφω-
νίας των Παρισίων.
Την κρισιμότητα της κατάστα-
σης υπογράμμισε πριν λίγες 
μέρες και ο γενικός γραμμα-
τέας των Ηνωμένων Εθνών, 
Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την 
έναρξη της συζήτησης για το 
κλίμα στο πλαίσιο της Συνό-
δου Κορυφής της ΕΕ. «Οι πα-
γκόσμιοι ηγέτες θα πρέπει να 
κηρύξουν κατάσταση «κλιμα-
τικής έκτακτης ανάγκης» στις 
χώρες τους για να προκύψουν 

ενέργειες ώστε να αποφευχθεί 
η καταστροφική κλιματική αλ-
λαγή» τόνισε ο κ. Γκουτέρες.
Αποδείξεις για τις συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής μπο-
ρεί να δει κανείς ακόμα και 
στην ιδιαίτερή μου πατρίδα, το 
Αργοστόλι, όπου τα τελευταία 
χρόνια οι ισχυρές βροχοπτώ-
σεις πλημμυρίζουν τον παρα-
λιακό δρόμο γιατί η στάθμη 
της θάλασσας έχει ανέβει και 
οι αγωγοί των όμβριων είναι 
γεμάτοι με θαλασσινό νερό!
Πρέπει επί τέλους οι άνθρω-
ποι να αντιληφθούν τους κιν-
δύνους και να συμπεριφερ-
θούν υπεύθυνα. 
Πρέπει επί τέλους οι κυβερνή-
σεις να πάρουν μέτρα για τη 
σωτηρία του πλανήτη.
Η γη φωνάζει βοήθεια... Ας 
την ακούσουμε για το δικό μας 
καλό!

Γιώργος Μεσσάρης

Οποιοδήποτε σχόλιό σας 
μπορείτε να το στείλετε 
στο ΜΜΕ που φιλοξενεί το 
δημοσίευμα ή στην ηλε-
κτρονική μου διεύθυνση 
και εγώ θα το μεταβιβάσω: 
georgemessaris@gmail.
com
Οι τελευταίες παραγωγές 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ του Γιώρ-
γου Μεσσάρη: 1: «Σκιές 
Του Χθες» - Ένα οδοιπο-
ρικό στα εγκαταλελειμμέ-
να χωριά της Κεφαλλονιάς 
και της Ιθάκης. Στα ελλη-
νικά με αγγλικούς υπότιτ-
λους. Διατίθεται σε μέμορι 
στικ. 2: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΙΘΑΚΗ – ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ. Διατίθεται σε 
DVD σε τέσσερις γλώσσες. 
Για να τα αποκτήσετε επι-
κοινωνήσετε με τον ίδιο 
στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση georgemessaris@gmail.
com

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

Στο χέρι μας είναι να σώσουμε τον πλανήτη που μας φιλοξενεί… ας το πράξουμε.


