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ΣΑΝ 
ΣΗΜΕΡΑ

H 8η Ιανουαρίου είναι η 8η ημέρα του έτους κατά το Γρηγο-
ριανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 357 ημέρες (358 σε δίσεκτα 
έτη).

Αργίες και εορτές Ορθόδοξη Εκκλησία
Αττικού και Κύρου, πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Ιε-
ρομάρτυρος Καρτερίου, Μαρτύρων Μακαρίου του Μακρή, 
Αβώ, Αντωνίου, Ιουλιανού, Βασιλίσσης και των συν αυτοίς, 
Ελλαδίου και Θεοφίλου διακόνου, Κελσίου, Παρθένας

Γεγονότα
871 - Ο στρατός του Ουέσσεξ με επικεφαλής τον Αλφρέδο νικά 
τους Βίκινγκ στη μάχη του Ασντάουν.
1297 - Ο Φραγκίσκος Γκριμάλντι, μεταμφιεσμένος ως μοναχός, 
οδηγεί τους άντρες του στην κατάληψη του φρουρίου που προ-
στατεύει το Βράχο του Μονακό, εγκαθιστώντας την οικογένειά 
του ως κυβερνήτες του Μονακό.
1499 - Ο Λουδοβίκος ΙΒ΄ της Γαλλίας παντρεύεται την Άννα της 
Βρετάνης.
1735 - Πρεμιέρα του Αριοδάντη του Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ 
στο Κόβεντ Γκάρντεν.
1889 - Ο Χέρμαν Χόλεριθ λαμβάνει ευρεσιτεχνία για την πινα-
κοποίηση δεδομένων από διάτρητες κάρτες.
1918 - Ο πρόεδρος των Η.Π.Α., Γούντροου Ουίλσον, ανακοινώ-
νει τα «Δεκατέσσερα σημεία» του για την επαύριο του Α΄ Πα-
γκόσμιου Πόλεμου.
1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: η Μεγάλη Βρετανία καθιερώ-
νει δελτίο τροφίμων.
1961 - Στη Γαλλία, δημοψήφισμα στηρίζει την πολιτική του Σαρλ 
ντε Γκωλ στην Αλγερία.
1962 - 93 άτομα σκοτώνονται σε σιδηροδρομικό δυστύχημα 
στην Ολλανδία.
1968 - Το ελληνικό φορτηγό πλοίο Πελταστής βυθίζεται αύταν-
δρο, με πλήρωμα οκτώ ανδρών, στη βόρεια Αδριατική θάλασσα.
1969 - Ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Οδυσ-
σέας Αγγελής, αναλαμβάνει υπουργός Άμυνας, θέση την οποία 
διατηρούσε ο ίδιος ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1973 - Σκάνδαλο Γουότεργκεητ: Ξεκινά η δίκη επτά ανδρών 
που κατηγορούνται ότι έβαλαν κοριούς στα γραφεία του Δημο-
κρατικού κόμματος.
1991 - Δολοφονήθηκε ο εκπαιδευτικός Νίκος Τεμπονέρας από 
τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας και δημοτικό σύμβουλο Ιω-
άννη Καλαμπόκα κατά τη διάρκεια μαθητικών κινητοποιήσεων.
1994 - Ο Ρώσος κοσμοναύτης Βαλέρι Πολυάκοφ από το Soyuz 
TM-18 μεταβαίνει στον διαστημικό σταθμό Μιρ. Θα μείνει στον 
διαστημικό σταθμό μέχρι τις 22 Μαρτίου 1995, κάνοντας ρεκόρ 
με 437 ημέρες στο διάστημα.

Γεννήσεις
1902 - Γκεόργκι Μαλενκόφ, Ρώσος πολιτικός
1926 - Γιάννης Χρήστου, Έλληνας συνθέτης
1929 - Δημήτρης Σαραντάκος, Έλληνας συγγραφέας
1935 - Έλβις Πρίσλεϊ, Αμερικανός τραγουδιστής
1937 - Σίρλεϊ Μπάσεϊ, Ουαλή τραγουδίστρια
1942 - Στήβεν Χώκινγκ, Άγγλος φυσικός και συγγραφέας
1984 - Κιμ Γιονγκ Ουν, Βορειοκορεάτης ηγέτης

Θάνατοι
1324 - Μάρκο Πόλο, Ιταλός εξερευνητής
1642 - Γαλιλαίος Γαλιλέι, Ιταλός αστρονόμος και επιστήμονας
1902 - Γεώργιος Αλ. Μαυροκορδάτος, Έλληνας ιστοριοδίφης
1941 - Ρόμπερτ Μπέηντεν-Πάουελ, Άγγλος στρατιωτικός, 
συγγραφέας και ιδρυτής του προσκοπισμού
1944 - Ναπολέων Λαπαθιώτης, Έλληνας ποιητής
1970 - Γιάννης Χρήστου, Έλληνας συνθέτης
1989 - Ανδρέας Φιλιππίδης, Έλληνας ηθοποιός
1991 - Νίκος Τεμπονέρας, Έλληνας μαθηματικός
1996 - Φρανσουά Μιτεράν, Γάλλος πολιτικός

2019 - Φάνης Κακριδής, Έλληνας φιλόλογος

Επιθυμίες και όνειρα…
Ο άνθρωπος είναι γεμάτος επιθυμίες. 
Επιθυμεί διακαώς πλούτο.
Επιθυμεί ακλόνητη υγεία.
Και, όμως, στην προσπάθειά του να αποκτή-
σει το πρώτο, χάνει το δεύτερο και όταν το 
αντιλαμβάνεται είναι, τις περισσότερες φορές, 
αργά. Πολύ αργά!
Αποκαλούμαστε νοήμονα όντα αλλά συνεχώς 
ψάχνω να βρω που στην ευχή έχει πάει αυτή 
η νοημοσύνη μας.
Πάντως η δική μου μεγάλη και… αναδρομική 
επιθυμία δεν έχει να κάνει με αποκτήσεις υλι-
κών αγαθών. Το αντικείμενο της επιθυμίας 
μου έχει άυλη μορφή! Θα ήθελα να είχα πάει 
για ύπνο την 31η Δεκεμβρίου 2019 και να 
ξυπνούσα την 1η Ιανουαρίου 2021.
Κάτι τέτοιο θα είχε δύο ευεργετικά αποτελέ-
σματα. Πρώτον θα είχα αποκτήσει απόθεμα… 
ύπνου για τα επόμενα τρία χρόνια και δεύ-
τερον δεν θα είχα ζήσει τα όσα έφερε στον 
κόσμο το 2020. 
Δεν έγινε, όμως, κάτι τέτοιο. Ο μακροχρόνιος 
ύπνος έμεινε όνειρο απατηλό και έτσι έζησα, 
όπως και εσείς, ολόκληρη τη λαίλαπα που μας 
επιφύλαξε ο χρόνος που έφυγε και στα τσακί-
δια να πάει.
Αναμφισβήτητα ο χειρότερος εφιάλτης του 
2020 ήταν η εμφάνιση του κορωνοϊού στην 
Κίνα ο οποίος ανάγκασε τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας (ΠΟΥ), μετά την εξάπλωση 
του αόρατου εχθρού, να κηρύξει πανδημία, 
στις 11 Μαρτίου. 
Λόγω της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε 
η πανδημία, 115 εκατομμύρια οδηγήθηκαν 
σε κατάσταση ακραίας φτώχειας.
Την ίδια ώρα ο κορωνοϊός έχει κοστίσει τη 
ζωή 1.900.000 ανθρώπων (μέχρι την ώρα 
που γράφονται αυτές οι γραμμές). 
Τον Απρίλιο, η μισή ανθρωπότητα τέθηκε σε 
καραντίνα με αυστηρά μέτρα απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας ενώ ένα δεύτερο κύμα της παν-
δημίας, τον Οκτώβριο, οδήγησε και πάλι την 
Ευρώπη αλλά και άλλες περιοχές του πλανήτη 
σε καραντίνα που συνεχίζεται, ως ένα μεγάλο 
βαθμό, μέχρι και σήμερα για να αναχαιτιστεί 
η διασπορά του COVID-19. 
Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω –και για να εί-
μαι ειλικρινής δε νομίζω ότι υπάρχει κανείς 
που γνωρίζει με βεβαιότητα– πόσο μακριά 
θα πάει αυτή η βαλίτσα του τρόμου παρά την 
εφεύρεση και έναρξη της διανομής των εμβο-
λίων. Τα εμβόλια αναπτέρωσαν, πάντως, τις 
ελπίδες. Και αυτό είναι κάτι.
Σημειώθηκαν σημεία και τέρατα στη διάρ-
κεια του 2020. Δεν έχω σκοπό να καταγρά-
ψω εδώ όλα τα δεινά που μας έφερε ο χρόνος 
που έφυγε. Θέλω μόνο να αναφερθώ σε ένα 
ακόμα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα και για το οποίο το 2020 δεν 
φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Απλά το πα-
ρέλαβε από το 2019 το επιδείνωσε και το πα-
ρέδωσε στο 2021! Και αυτό δεν είναι άλλο 
από το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής! 
Εκείνο που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι στη 
διάρκεια του χρόνου που έφυγε, οι επιπτώ-
σεις από την κλιματική αλλαγή ήταν πολύ 
έντονες. Αξίζει να σας θυμίσω δύο-τρεις τρο-
μακτικές καταστροφές:

Τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο σημειώθη-
καν θερμοκρασίες ρεκόρ στην Καλιφόρνια με 
αποτέλεσμα να ξεσπάσουν φοβερές πυρκαγιές 
που κατέκαψαν τεράστιες εκτάσεις!
Λίγες εβδομάδες αργότερα και συγκεκριμέ-
να το Νοέμβριο, δύο κυκλώνες έπληξαν την 
κεντρική Αμερική, προκαλώντας τον θάνατο 
περισσότερων από 200 ανθρώπων και ανυ-
πολόγιστες ζημιές! 
Τον ίδιο μήνα, η Αυστραλία πλήττεται από 
πρωτοφανή καύσωνα και γιγάντιες πυρκαγιές 
καταστρέφουν το 40% των δασών της νήσου 
Φρέιζερ, του μεγαλύτερου νησιού από άμμο 
στον κόσμο. Συνολικά οι πυρκαγιές στους 
Αντίποδες μετέτρεψαν σε κρανίου τόπο πε-
ριοχές με έκταση  μεγαλύτερη από αυτήν της 
Πορτογαλίας! 
Αποτέλεσμα των ανεύθυνων πράξεων του αν-
θρώπου είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
και συνέπεια αυτού –όπως πιστεύουν τώρα οι 
ειδικοί– είναι και η εμφάνιση θανατηφόρων 
ιών που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρωπότητα.
Από το πόσο σύντομα θα το αντιληφθούμε 
αυτό θα εξαρτηθεί το μέλλον μας.

Γιώργος Μεσσάρης

Οποιοδήποτε σχόλιό σας μπορείτε να το 
στείλετε στο ΜΜΕ που φιλοξενεί το δη-
μοσίευμα ή στην ηλεκτρονική μου δι-
εύθυνση και εγώ θα το μεταβιβάσω: 
georgemessaris@gmail.com
Οι τελευταίες παραγωγές ΝΤΟΚΙΜΑ-
ΝΤΕΡ του Γιώργου Μεσσάρη: 1: «Σκιές 
Του Χθες» - Ένα οδοιπορικό στα εγκατα-
λελειμμένα χωριά της Κεφαλλονιάς και 
της Ιθάκης. Στα ελληνικά με αγγλικούς 
υπότιτλους. Διατίθεται σε μέμορι στικ. 2: 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ – ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ. Διατίθεται σε DVD σε 
τέσσερις γλώσσες. Για να τα αποκτήσε-
τε επικοινωνήσετε με τον ίδιο στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση georgemessaris@
gmail.com

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

Οι πυρκαγιές στην Αυστραλία κατέστρεψαν μέσα σε δύο 
μήνες έκταση μεγαλύτερη από αυτή της Πορτογαλίας!


