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ΣΑΝ 
ΣΗΜΕΡΑ

H 15η Ιανουαρίου είναι η 15η ημέρα του έτους κατά το Γρηγορι-
ανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 350 ημέρες (351 σε δίσεκτα έτη).

Αργίες και εορτές - Ορθόδοξη Εκκλησία
Μνήμη των αγίων εξ Πατέρων, Μαρτύρων Ελένης, Σεκουνδί-
νης, Ελπιδίου, Δάνακτος και Πανσοφίου, Οσίων Γαβριήλ, Προ-
χόρου, Παύλου του Θηβαίου, Ιωάννου του «Καλυβίτου», Αλε-
ξάνδρου του ακοιμήτου, Βαρλαάμ εκ Ρωσίας
Δανιήλ του Στυλίτου του εν Ευβοία, Γερασίμου Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας

Γεγονότα
1759 - Το Βρετανικό Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό.
1822 - Η Αϊτή γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνωρί-
ζει επίσημα την Ελλάδα.
1822 - Ελληνική Επανάσταση του 1821: ο Δημήτριος Υψηλάντης 
εκλέγεται πρόεδρος του Bουλευτικού.
1919 - Η Ρόζα Λούξεμπουργκ και ο Καρλ Λίμπκνεχτ, δύο από 
τους πιο εξέχοντες σοσιαλιστές στη Γερμανία, βασανίζονται και 
δολοφονούνται από τα Φράικορπς στο τέλος της επανάστασης 
των Σπαρτακιστών.
1934 - Ισχυρός σεισμός χτυπά το Νεπάλ και τη Μπιχάρ, σκοτώ-
νοντας πάνω από 6.000 άτομα.1943 - Εγκαινιάζεται το Πεντάγωνο 
των Η.Π.Α. στο Άρλινγκτον, Βιρτζίνια.
1968 - Έπειτα από έντονες διεθνείς πιέσεις, η χούντα χορηγεί 
στον Ανδρέα Παπανδρέου διαβατήριο για να αναχωρήσει στο 
εξωτερικό.
1973 - Πόλεμος του Βιετνάμ: Επικαλούμενος την πρόοδο στις 
ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο πρόεδρος των Ηνωμένων 
Πολιτειών, Ρίτσαρντ Νίξον, ανακοινώνει την αναστολή των επι-
θετικών ενεργειών στο Βόρειο Βιετνάμ
2001 - O Τζίμι Γουέιλς δημιουργεί την Wikipedia.

Γεννήσεις
1096 - Θεοδώρα Κομνηνή, Βυζαντινή πριγκίπισσα
1622 - Μολιέρος, Γάλλος θεατρικός συγγραφέας
1784 - Θεόκλητος Φαρμακίδης, Έλληνας λόγιος
1841 - Στέφανος Μουσούρος, ηγεμόνας της Σάμου
1855 - Αριστείδης Δαμαλάς, Έλληνας ηθοποιός
1902 - Ναζίμ Χικμέτ, Τούρκος ποιητής
1909 - Ζαν Μπουγκάτι, Γάλλος μηχανικός και σχεδιαστής αυτο-
κινήτων
1918 - Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ, πρόεδρος της Αιγύπτου
1924 - Ιωάννης Κοκονέτσης, Έλληνας μουσικός και μαέστρος
1926 - Μαρία Σελλ, Αυστριακή ηθοποιός
1929 - Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Αμερικανός πολιτικός αγωνιστής
1949 - Πάνος Μιχαλόπουλος, Έλληνας ηθοποιός
1967 - Άλκης Κούρκουλος, Έλληνας ηθοποιός

Θάνατοι
1345 - Μαρτίνος Ζαχαρίας, ηγεμόνας της Χίου
1422 - Καρλόττα των Βουρβόνων, βασίλισσα της Κύπρου
1519 - Βάσκο Νούνιες ντε Μπαλμπόα, Ισπανός κατακτητής
1884 - Αντώνιος Γεωργαντάς, Έλληνας αγωνιστής του 1821 και 
πολιτικός
1919 - Καρλ Λίμπκνεχτ, Γερμανός πολιτικός
1919 - Ρόζα Λούξεμπουργκ, Γερμανίδα πολιτικός
1928 - Φωκίων Νέγρης, Έλληνας πολιτικός
1940 - Καλλιρρόη Παρρέν, Ελληνίδα δημοσιογράφος
1956 - Φαίδων Κουκουλές, Έλληνας βυζαντινολόγος
1983 - Ιωάννης Παπαγεωργίου, Έλληνας πολιτικός
1984 - Φαζίλ Κιουτσούκ, Τουρκοκύπριος πολιτικός
1995 - Ευάγγελος Σαββόπουλος, Έλληνας πολιτικός
2002 - Δημήτριος Ντάγγας, Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός
2005 - Βικτόρια ντελς Άνχελς, Ισπανίδα υψίφωνος
2006 - Τζαμπρ αλ-Άχμαντ αλ-Τζαμπρ αλ-Σαμπάχ, εμίρης του Κου-
βέιτ
2008 - Μπραντ Ρένφρο, Αμερικανός ηθοποιός

2012 - Μανουέλ Φράγα Ιριβάρνε, Ισπανός πολιτικός

Ιστορίες για κλάματα…

Τ
ο 2021 είναι μια σημαντική χρονιά 
για την ιστορία της πατρίδας μας αφού 
συμπληρώνονται 200 χρόνια από την 
απόφαση των Ελλήνων να σηκώσουν 

κεφάλι ενάντια στην οθωμανική αυτοκρατο-
ρία για να ανακτήσουν την ελευθερία τους.
Θυμάμαι από τα μαθητικά μου χρόνια τη ση-
μασία που έδινε το σχολείο στη διδασκαλία 
της Επανάστασης. Εγκωμίαζαν τους πρωτερ-
γάτες της για την απόφασή τους να κηρύξουν 
την έναρξη του αγώνα αλλά και τους υποταγ-
μένους ραγιάδες για τις θυσίες τους.
Δεν ήταν, όμως, μόνο ο δάσκαλος που με 
αίσθημα ευθύνης και καλώς νοούμενου πα-
τριωτισμού πότιζε το δένδρο της γνώσης και 
συνάμα μας εμφυσούσε την αγάπη και το θαυ-
μασμό προς αυτούς που έδωσαν ότι είχαν και 
δεν είχαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύ-
θεροι. Ήταν και η οικογένεια που έπαιζε το 
δικό της σημαντικό ρόλο. Ήταν ο παππούς 
και η γιαγιά που μας μιλούσαν με υπερηφά-
νεια για τους θυσίες των προγόνων μας. Ήταν 
ο πατέρας που φρόντιζε να μας εξιστορεί τα 
γεγονότα που οδήγησαν στην αποτίναξη της 
τυραννίας. Ήταν η μάνα που φρόντιζε να εί-
μαστε έτοιμοι για τις απαγγελίες ποιημάτων 
και το ρόλο μας στα ιστορικά σκετσάκια και 
παράλληλα να έχουμε άψογη εμφάνιση στην 
παρέλαση!
Έτσι εμείς τα παιδιά και γνώση αποκτούσαμε 
και μας διακατείχε ένας σεβασμός για όλους 
αυτούς που έδωσαν και τη ζωή τους για να 
έχει ο Έλληνας ένα καλύτερο μέλλον.
Σήμερα δυστυχώς βλέπω, ακούω και διαβάζω 
περιπτώσεις απαράδεκτης άγνοιας της ιστορί-
ας μας. Νέοι άνθρωποι δε γνωρίζουν βασικά  
ιστορικά γεγονότα. Και δεν εννοώ γνώσεις σε 
βάθος. Εννοώ τα απόλυτα βασικά.
Κάτι δε πάει καλά. Φταίει το εκπαιδευτικό σύ-
στημα; Φταίει η οικογένεια; Φταίει η αδιαφο-
ρία των νέων; Ίσως να φταίνε όλα από λίγο!
Είναι πολύ ανησυχητικά τα όσα αποκάλυψε 
πρόσφατα ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού 
Star.
Ένας αρκετά υψηλός αριθμός νέων πιάστηκαν 
τελείως αδιάβαστοι μπερδεύοντας το 1821 με 
το «Όχι του 1940» και τον Θεόδωρο Κολοκο-
τρώνη με ένα μαύρο καλλιτέχνη ράπερ! 
Ένα δείγμα των απαντήσεων που έδωσαν 
νέοι στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου:
Κοπέλα 16 έως 18 ετών στην ερώτηση «τι έγι-
νε το 1821» απάντησε: «Δε θυμάμαι τίποτα… 
αλήθεια…»
Στην ερώτηση «τι γιορτάζουμε το 2021» μια 
άλλη κοπέλα 20 περίπου ετών απάντησε: «Δε 
γνωρίζω…». Για να βοηθήσει τη μνήμη της ο 
δημοσιογράφος τη ρώτησε «Το 1821, τι έγι-
νε;» και η απάντηση σε κεραυνοβολεί: «Η 28η 
Οκτωβρίου τότε! Η άλωση των Τούρκων…» 
Με άλλα λόγια από την πόλη έρχομαι και 
στην κορυφή κανέλλα!
Νεαρός όταν ρωτήθηκε «ποιος ήταν ο Κο-
λοκοτρώνης;» απάντησε με ύφος επαϊο-
ντος: «Ήτανε ο Νέγρος του Μοριά… πώς 
το λένε». Να σημειώσω εδώ ότι ο Νέγρος 
του Μοριά είναι ένας μαύρος καλλιτέχνης 
ράπερ που θαυμάζοντας το Γέρο του Μοριά 
χρησιμοποίησε για καλλιτεχνικό του όνομα 

«Νέγρος του Μοριά»!
Τέλος μια άλλη κοπέλα στην ερώτηση «ποιος 
ήταν ο Κολοκοτρώνης απάντησε γελώντας 
«δεν ξέρω»!
Ανησυχητικά είναι και τα αποτελέσματα δη-
μοσκόπησης του Κέντρου Φιλελεύθερων Με-
λετών (ΚΕΦίΜ). Συγκεκριμένα:
Απογοητευμένοι εμφανίζονται οι Έλληνες 
από το πόσο καλά γνωρίζουμε την ιστορία της 
Επανάστασης. Μόλις 1 στους 10 πιστεύει ότι 
ο μέσος Έλληνας γνωρίζει καλά την ιστορία 
της Επανάστασης.
Το σχολείο αποτελεί την κυριότερη πηγή μά-
θησης για την Επανάσταση για τους περισσό-
τερους Έλληνες. Επτά, όμως, στους δέκα δεν 
είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο διδασκα-
λίας της ιστορίας της Επανάστασης στο σχο-
λείο και 9 στους 10 ζητούν να δοθεί μεγαλύ-
τερη βαρύτητα στη διδασκαλία της. 
Και έτσι για την ιστορία να αναφέρω ότι σύμ-
φωνα με την ίδια δημοσκόπηση, «η Ρωσία 
αναδεικνύεται, με 42,5%, ως η ξένη δύναμη 
με τη θετικότερη συμβολή στην Επανάσταση 
του 1821. Ακολουθούν η Γαλλία και η Μεγά-
λη Βρετανία».
Εν κατακλείδι να πω ότι η άγνοια των νέων 
γύρω από σημαντικά, σημαντικότατα κεφά-
λαια της ιστορίας μας θα πρέπει να μας προ-
βληματίσει σαν έθνος γιατί λαός που δε γνω-
ρίζει το χθες του δεν μπορεί να έχει μέλλον.
 

Γιώργος Μεσσάρης

Οποιοδήποτε σχόλιό σας μπορείτε να το 
στείλετε στο ΜΜΕ που φιλοξενεί το δημο-
σίευμα ή στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση 
και εγώ θα το μεταβιβάσω: georgemessaris@
gmail.com
Οι τελευταίες παραγωγές ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
του Γιώργου Μεσσάρη: 1: «Σκιές Του Χθες» 
- Ένα οδοιπορικό στα εγκαταλελειμμένα χω-
ριά της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης. Στα ελ-
ληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. Διατίθεται 
σε μέμορι στικ. 2: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑ-
ΚΗ – 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

Ο Γέρος του Μοριά, ο Κολοκοτρώνης. Νεαρός Έλληνας 
τον μπέρδεψε με το… «Νέγρο του Μοριά»!


