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Ζ
ούμε στην εποχή των απίστευτων.
Γύρω μας διαδραματίζονται γεγονό-
τα που με κάνουν να τρίβω τα μάτια 
μου. Το ίδιο φαντάζομαι θα κάνετε 

και εσείς.
Απίστευτα θανατηφόρος ο κορωνοϊός.
Απίστευτα υψηλός ο αριθμός των αρνητών 
της ύπαρξης του.
Απίστευτα πολλοί αυτοί που είναι… ειδικοί 
επί παντός επιστητού, προβάλλοντας ως 
αποδεικτικό των γνώσεων τους το ενδεικτι-
κό… δημοτικού. 
Απίστευτη η πολιτική συμπεριφορά του 
Τράμπ.
Απίστευτη η μόλυνση του περιβάλλοντος.
Απίστευτα επικίνδυνη η κλιματική αλλαγή.
Απίστευτες οι καιρικές συνθήκες.
Απίστευτη η αναισθησία που επικρατεί, γε-
νικά, στον κόσμο.
Απίστευτη η ανισότητα ανάμεσα στους αν-
θρώπους.
Απίστευτη η οδική συμπεριφορά των Ελλή-
νων.
Απίστευτη η ελληνική γραφειοκρατία.
Απίστευτος και εγώ που εξακολουθώ να ελ-
πίζω και να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει 
για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες. Βασίζω, 
όμως, την ελπίδα μου στο γεγονός ότι πάντα 
μετά την καταιγίδα έρχεται η νηνεμία. Πάντα 
μέσα στο βαθύ σκοτάδι μια μόνο πρώτη αμυ-
δρή ηλιαχτίδα φαντάζει εκτυφλωτική, πλήττο-
ντας την παντοκρατορία του σκότους!
Ναι πιστεύω ότι θα νικηθεί τελικά ο κορωνο-
ϊός με τα εμβόλια και τα νέα φάρμακα και με 
χαροποιεί το γεγονός ότι οι επιστήμονες δη-
λώνουν ότι οι έρευνες για τα εμβόλια έχουν 
ανοίξει το δρόμο για την ίαση και άλλων 
ασθενειών που κοστίζουν τη ζωή εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων κάθε χρόνο.
Όσο για τους αρνητές των πάντων, είναι 
ένα πρόβλημα που υπήρχε, υπάρχει και θα 
υπάρχει. Και αν οι αρνητές είναι η τούρτα, 
το κερασάκι της είναι τα εκατομμύρια αυτών 
που με τις ανύπαρκτες γνώσεις τους θέλουν 
να διαψεύσουν ερευνητές καθηγητές πανεπι-
στημίων!
Για την πολιτική συμπεριφορά του Τραμπ τι 
να πω; Απίστευτη. Ένας πρόεδρος και μάλι-
στα της ισχυρότερης χώρας του πλανήτη, συ-
μπεριφέρθηκε πολιτικά σα τραμπάλα προκα-
λώντας θυμηδία αλλά και ανησυχία μετά τα 
γεγονότα στο Καπιτώλιο. Ας ελπίσουμε ότι 
στη «μετατραμπική» εποχή ο κόσμος δε θα 
ξαναζήσει μια παρόμοια απίστευτης επικιν-
δυνότητας παρωδία. 
Η απίστευτη μόλυνση του περιβάλλοντος, η 
απίστευτα επικίνδυνη κλιματική αλλαγή, οι 
απίστευτες καιρικές συνθήκες και η απίστευ-
τη αναισθησία που επικρατεί, γενικά, στον 
κόσμο έχουν άμεση σχέση. Ο άνθρωπος με 
την απερισκεψία του εξακολουθεί να μολύνει 
το περιβάλλον με αποτέλεσμα την κλιματική 
αλλαγή που φέρνει τις αλλοπρόσαλλες καιρι-
κές συνθήκες. Φαύλος κύκλος!
Όσο για την ανισότητα μεταξύ των ανθρώ-
πων, η κατάσταση είναι απίστευτα, εξωφρε-
νικά απαράδεκτη. Το ένα τέταρτο του πλη-
θυσμού της γης δεν έχει να φάει και άλλοι 

τρώνε με χρυσά κουτάλια! Με εξόργισε μια 
διαφήμιση οίκου ειδών μωρού. Ανάμεσα στα 
προϊόντα μια κούνια έναντι 60.000 ευρώ και 
ένα μπιμπερό με διαμάντια στην… εξευτελι-
στική τιμή των… 100.000 ευρώ. Ναι καλά 
διαβάσατε 60 χιλιάδες και 100 χιλιάδες ευρώ 
για να νιώθει καλά το μωράκι που φυσικά θα 
φοράει και τις ανάλογες πάνες! Απίστευτες 
προκλήσεις που εξοργίζουν. 
Τώρα όσα και αν γραφτούν για την απαρά-
δεκτη οδική συμπεριφορά των Ελλήνων (όχι 
όλων αλλά σίγουρα των περισσότερων) είναι 
λίγα. Καθημερινά θρηνούμε θύματα αλλά δυ-
στυχώς ούτε οι οδηγοί βάζουν μυαλό, ούτε 
η αστυνομία εφαρμόζει το νόμο. Όσο για τις 
κυβερνήσεις (την παρούσα και όλες τις προ-
ηγούμενες) κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. 
Τέλος όσα και να πει κανείς για την απίστευτη 
ελληνική γραφειοκρατία είναι λίγα. Κάτι που 
στις αναπτυγμένες χώρες γίνεται σε μια ώρα 
στην Ελλάδα γίνεται σε ένα μήνα, αν είσαι… 
τυχερός. Τελευταίο δείγμα της αξεπέραστης 
γραφειοκρατίας είναι τα 85 διαμερίσματα 
που κατασκευάστηκαν στην Ελευσίνα πριν 
12 χρόνια και δεν έχουν παραδοθεί ακόμα 
στους άπορους δικαιούχους. Οι 85 λοιπόν 
εργατικές κατοικίες λεηλατούνται συνεχώς με 
αποτέλεσμα το κράτος να πληρώνει τα σπα-
σμένα. Αυτό και αν δεν είναι απίστευτη τρέλα.
Ζούμε στην εποχή των απίστευτων καταστά-
σεων. Ελπίζω ότι η απίστευτη κατρακύλα θα 
σταματήσει πριν είναι πολύ αργά. Κι’ ακόμα 
να βγείτε λανθασμένοι αν με θεωρείται απί-
στευτα αισιόδοξο!

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 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
του Γιώργου Μεσσάρη: 1: «Σκιές Του 
Χθες» - Ένα οδοιπορικό στα εγκαταλε-
λειμμένα χωριά της Κεφαλλονιάς και της 
Ιθάκης. Στα ελληνικά με αγγλικούς υπό-
τιτλους. Διατίθεται σε μέμορι στικ. 

2: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ – ΛΟΥΛΟΥ-
ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ. Διατίθεται σε DVD 
σε τέσσερις γλώσσες. Για να τα αποκτήσε-
τε επικοινωνήσετε με τον ίδιο στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση georgemessaris@
gmail.com

12 ΣΧΟΛΙΑ

ΣΑΝ 
ΣΗΜΕΡΑ

H 22α Ιανουαρίου είναι η 22η ημέρα του έτους κατά το Γρηγορι-
ανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 343 ημέρες (344 σε δίσεκτα έτη).

Αργίες και εορτές Ορθόδοξη Εκκλησία
Τιμοθέου Αποστόλου, επισκόπου και μάρτυρος (†96)
Οσιομάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου (†628)

Γεγονότα
1517 - Οι Οθωμανοί υπό τον Σελίμ Α΄ νικούν το σουλτανάτο των Μα-
μελούκων και καταλαμβάνουν τη σημερινή Αίγυπτο.
1808 - Η πορτογαλική βασιλική οικογένεια φτάνει στη Βραζιλία, όπου 
κατέφυγε μετά την εισβολή του γαλλικού στρατού στην Πορτογαλία 
δύο μήνες νωρίτερα.
1901 - Ο Εδουάρδος Ζ΄ ανακηρύσσεται βασιλιάς μετά τον θάνατο της 
μητέρας του, βασίλισσας Βικτωρίας.
1905 - Ματωμένη Κυριακή στην Αγία Πετρούπολη. Έναρξη της Ρω-
σικής επανάστασης του 1905.
1924 - Ο Ράμσεϋ ΜακΝτόναλντ γίνεται ο πρώτος πρωθυπουργός του 
Ηνωμένου Βασιλείου που προέρχεται από το Εργατικό Κόμμα.
1927 - Μεταδίδεται η πρώτη ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση ποδο-
σφαιρικού αγώνα, μεταξύ της Άρσεναλ και της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.
1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τα βρετανικά στρατεύματα και τα 
στρατεύματα της Κοινοπολιτείας καταλαμβάνουν το Τομπρούκ από 
τις ιταλικές δυνάμεις.
1949 - Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος: Ο Δ.Σ.Ε. καταλαμβάνει προσω-
ρινά το Καρπενήσι, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις αποκρούουν, αντί-
στοιχες επιθέσεις των ανταρτών στο Λεωνίδιο και τη Μονεμβασία.
1963 - Συνθήκη των Ηλυσίων: Ο Σαρλ ντε Γκωλ και ο Κόνραντ Αντε-
νάουερ υπογράφουν συνθήκη συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και 
της Γερμανίας.
1965 - Δεκατέσσερα άτομα χάνουν τη ζωή τους όταν αμερικανικό 
μεταγωγικό αεροσκάφος C-124 Γκλοουμπμάστερ συντρίβεται στον 
Χελμό λόγω εσφαλμένης εκτίμησης της θέσης του αεροσκάφους από 
τον κυβερνήτη του.
1968 - Σε φυλάκιση 9,5 μηνών για αντίσταση και περιύβριση αρχής 
καταδικάζεται ο Μίκης Θεοδωράκης. Θα απελευθερωθεί έξι ημέρες 
αργότερα, ευεργετούμενος από διάταγμα περί αμνηστίας.
1970 - Το Boeing 747, το πρώτο «jumbo jet» στον κόσμο, πραγμα-
τοποιεί την πρώτη του εμπορική πτήση με την Pan American World 
Airways από το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Κένεντι προς το Διεθνές 
Αεροδρόμιο Χίθροου.
1973 - Boeing 707 εκρήγνυται κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο 
του Κάνο στη Νιγηρία, σκοτώνοντας 176 άτομα.
1984 - Ο Macintosh, ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής με ποντίκι 
και γραφικό περιβάλλον χρήστη, παρουσιάζεται σε διαφήμιση κατά τη 
διάρκεια του Σούπερ Μπόουλ.

Γεννήσεις
1561 - Σερ Φράνσις Μπέικον, Άγγλος φιλόσοφος
1788 - Λόρδος Βύρων, Άγγλος ποιητής
1872 - Πρίγκιπας Νικόλαος της Ελλάδας
1898 - Σεργκέι Αϊζενστάιν, Σοβιετικός σκηνοθέτης
1914 - Δημήτρης Δραγατάκης, Έλληνας συνθέτης
1942 - Μίμης Δομάζος, Έλληνας ποδοσφαιριστής
1947 - Δέσποινα Γλέζου, μουσικός, τραγουδίστρια
1952 - Τάσος Χαλκιάς, Έλληνας ηθοποιός
1989 - Κώστας Αγέρης, Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης

Θάνατοι
1583 - Αντουανέτα των Βουρβόνων, δούκισσα του Γκιζ
1651 - Ιωάννης Φωκυλίδης Χολβάρντα, Ολλανδός αστρονόμος
1901 - Βικτώρια, βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου
1973 - Λίντον Τζόνσον, 36ος πρόεδρος των Η.Π.Α.
1977 - Μενέλαος Λουντέμης, Έλληνας συγγραφέας
1982 - Παντελής Ζερβός, Έλληνας ηθοποιός
1990 - Αλέξανδρος Μπάρας, Έλληνας ποιητής
1994 - Τέλι Σαβάλας, Αμερικανός ηθοποιός
2008 - Χιθ Λέτζερ, Αυστραλός ηθοποιός

2019 - Θέμος Αναστασιάδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης

Διάφορα απίστευτα…

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

Ελληνική γραφειοκρατία… Το βασίλειο της χαρτούρας 
και της σφραγίδας!


