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ΣΑΝ 
ΣΗΜΕΡΑ

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

H 29η Ιανουαρίου είναι η 29η ημέρα του έτους κατά το 
Γρηγοριανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 336 ημέρες (337 
σε δίσεκτα έτη).

Αργίες και εορτές
Γιβραλτάρ - Ημέρα του Συντάγματος

Ορθόδοξη Εκκλησία
Ανακομιδή λειψάνων Ιερομάρτυρος Ιγνατίου Θεοφό-
ρου, Νεομάρτυρος Δημητρίου του εκ Χίου (†1802), 
Μαρτύρων Σιλουανού επισκόπου Εμέσης, Λουκά δια-
κόνου και Μωκίου αναγνώστου, Μάρτυρος Βαρσιμαί-
ου, επισκόπου Εδέσσης
Μνήμη των αγίων επτά μαρτύρων Αβίβου, Ιακώβου, 
Ιουλιανού, Παρηγορίου, Ρωμανού, Υπερεχίου και Φι-
λόθεου, των εν Σαμοσάτοις τελειωθέντων, Μαρτύρων 
Παπίου και Μαύρου, Σαβινιανού και Ασωτίου, του εκ 
Γεωργίας Μάρτυρος Χρυσής,
Ιερομάρτυρα Κωνσταντίου

Γεγονότα
1886 - Ο Καρλ Μπεντς λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνί-
ας για το πρώτο αυτοκίνητο που κινείται με βενζίνη.
1916 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Το Παρίσι βομβαρδί-
ζεται για πρώτη φορά από γερμανικά αερόπλοια.
1941 - Ο Αλέξανδρος Κορυζής γίνεται πρωθυπουργός 
της Ελλάδας μετά τον ξαφνικό θάνατο του προκατόχου 
του, δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά.
1967 - Στην κορύφωση της εποχής των χίπις, λαμβάνει 
χώρα στο Σαν Φρανσίσκο το Mantra-Rock Dance, με 
τη συμμετοχή της Τζάνις Τζόπλιν, των Grateful Dead 
και του Άλλεν Γκίνσμπεργκ.
1996 - Ο πρόεδρος Ζακ Σιράκ ανακοινώνει τον οριστι-
κό τερματισμό των γαλλικών πυρηνικών δοκιμών.
2002 - Στην ετήσια προεδρική ομιλία, ο Πρόεδρος των 
Ηνωμένων Πολιτειών Τζωρτζ Μπους περιγράφει «καθε-
στώτα που στηρίζουν τον τρόμο» ως «Άξονα του Κακού».

Γεννήσεις
1850 - Λόρενς Χάργκρεϊβ, Αυστραλός μηχανικός
1860 - Αντόν Τσέχωφ, Ρώσος συγγραφέας
1866 - Ρομαίν Ρολάν, Γάλλος συγγραφέας
1909 - Δημήτριος Καψάσκης, Έλληνας ιατροδικαστής
1914 - Μενέλαος Παλλάντιος, Έλληνας συνθέτης
1939 - Ζερμέν Γκρηρ, Αυστραλή συγγραφέας
1945 - Αλέκα Κανελλίδου, Ελληνίδα τραγουδίστρια
1951 - Λουδοβίκος των Ανωγείων, Έλληνας τραγου-
δοποιός
1985 - Αθηνά Ωνάση, Γαλλίδα κληρονόμος του Αριστο-
τέλη Ωνάση

Θάνατοι
1847 - Παναγιώτης Σέκερης, Έλληνας αγωνιστής
1909 - Αλέξανδρος Α. Κοντόσταυλος, Έλληνας πολιτι-
κός
1918 - Σπυρίδων Πάγκαλος, Έλληνας γυμνασιάρχης 
και νομάρχης
1941 - Ιωάννης Μεταξάς, Έλληνας στρατιωτικός και 
δικτάτορας
1945 - Μίμης Βιτσώρης, Έλληνας ζωγράφος
1968 - Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης, Έλληνας πολιτικός
1969 - Αλέξανδρος Λαδάς, Έλληνας πολιτικός
1975 - Ορέστης Μακρής, Έλληνας ηθοποιός
1975 - Διονύσιος Μανέντης, Έλληνας πολιτικός
1993 - Χρήστος Βακαλόπουλος, Έλληνας σκηνοθέτης 
και συγγραφέας
2003 - Αρίσταρχος Γκίλας, Έλληνας πολιτικός
2006 - Γεώργιος Ψυχουντάκης, Έλληνας αντιστασιακός

Πριν είναι πολύ αργά…

Π
ήγα τις προάλλες να πετάξω τα σκουπί-
δια στον κάδο απορριμμάτων και μου 
ήρθε το αίμα στο κεφάλι.
Και οι δύο κάδοι, που βρίσκονται λίγο 

πιο κάτω από το σπίτι μου, ήταν τίγκα. Δε χω-
ρούσε καρφίτσα!
Ο ένας κάδος γεμάτος πλαστικά μπουκάλια και 
άλλος βιβλία, αμέτρητα βιβλία! 
Ακριβώς δίπλα από τους κάδους απορριμμάτων 
ήταν σχεδόν άδειοι οι δύο κάδοι ανακύκλωσης 
πλαστικών και χαρτιού!
Δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό 
που ανέφερα πιο πάνω. Όπου σταθείς και όπου 
βρεθείς θα δεις τα θλιβερά αποτελέσματα της απί-
στευτα μεγάλης έλλειψης ευαισθησίας και κοινω-
νικής ευθύνης! 
Πετάνε έπιπλα, στρώματα, μπάζα, σκουπίδια 
όπου τους γουστάρει γράφοντας στα παλιά τους 
τα παπούτσια το περιβάλλον και αδιαφορώντας 
για το μέλλον των ίδιων τους των παιδιών που 
στο τέλος θα πληρώσουν τη νύφη.
Όσο για τους καπνιστές (όχι όλοι αλλά ένα μεγάλο 
ποσοστό) πετάνε τα αποτσίγαρά τους και τα άδεια 
πακέτα όπου να’ ναι. Στο δρόμο, στη θάλασσα, 
στις αμμουδιές, αρκεί να απαλλαγούν από αυτά.
Οι ασυνείδητοι οδηγοί πιστεύουν ότι οι δρόμοι 
είναι δικοί τους και εκσφενδονίζουν από το πα-
ράθυρο ότι δεν χρειάζονται. Δε θα ξεχάσω ένα 
περιστατικό που έζησα το περασμένο καλοκαίρι. 
Τη στιγμή που προσπερνούσα ένα αυτοκίνητο ο 
οδηγός πέταξε το άδειο πλαστικό ποτηράκι του 
καφέ από το παράθυρό του πάνω στο δικό μου 
αυτοκίνητο. Έκοψα λίγο ταχύτητα και τον συμ-
βούλευσα ευγενικά να προσέχει. «Εσύ να προσέ-
χεις ρε… ποιος είσαι εσύ που μου κάνεις παρα-
τήρηση…» μου είπε άγρια ξεστομίζοντας αρκετά 
«γαλλικά». Εγώ απλά πάτησα γκάζι για να μη φάω 
και… ξύλο!  
Πρέπει πάντως να ομολογήσω ότι οι αρμόδιες αρ-
χές καταβάλουν προσπάθειες για την καταπολέ-
μηση του προβλήματος αλλά δυστυχώς τα μηνύ-
ματα για την ανάγκη της ανακύκλωσης μπαίνουν 
από το ένα αυτί πολλών και βγαίνουν από το άλλο 
χωρίς να αγγίξουν καν τον εγκέφαλό τους!
Πιστεύω απόλυτα ότι ενώ ο κορωνοϊός θα κατα-
πολεμηθεί και σε κανά δυό χρόνια θα αποτελεί 
θλιβερή ανάμνηση, η ανθρώπινη ανευθυνότητα 
δύσκολα θα εξαλειφθεί.
Εκτός βέβαια από τους ανεύθυνους έχουμε και 
τους βλάκες που τα ξέρουν όλα και είναι ανεπίδε-
κτοι μάθησης! Και εδώ το πρόβλημα είναι διπλό. 
Πρώτο δεν γνωρίζουν ότι είναι βλάκες και δεύτε-
ρον θεωρούν τους εαυτούς τους έξυπνους!
Επικρατεί, λοιπόν, όλη αυτή η αδιαφορία και 
ανευθυνότητα την ώρα που ειδικοί κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου!
Ο πλανήτης μας στενάζει και πολλοί αρνούνται 
να το καταλάβουν.
«Ο κόσμος οδεύει προς μια καταστροφική υπερ-
θέρμανση του πλανήτη τον 21ο αιώνα, μετά 
από θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφηκαν το 
2020», προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα 
ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, καλώντας να 
«υπάρξει ειρήνη με τη φύση».
«Το 2020 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά για τον 
πλανήτη. Υπήρξε η θερμότερη χρονιά που έχει 
καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας μόλις το ρεκόρ 
του 2016 με λιγότερο από το ένα δέκατο του βαθ-

μού», ανέφερε εκπρόσωπος της NASA.
Ο γενικός γραμματέας του WMO (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ) Πέτερι Τάα-
λας υπογράμμισε ότι «Είναι σαφές ότι η κλιματική 
αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο είναι 
τώρα τόσο ισχυρή όσο η δύναμη της φύσης»!
Στη χρονιά που πέρασε σημειώθηκαν, όπως είναι 
γνωστό, πρωτοφανείς σε έκταση καταστροφές. 
Τεράστιες πυρκαγιές στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ, 
στον Αμαζόνιο ακόμα και στη Σιβηρία όπου απο-
τεφρώθηκαν τεράστιες εκτάσεις. Παράλληλα οι 
πάγοι στην Αρκτική μειώθηκαν με αυξανόμενο 
ρυθμό, άρχισε μια εποχή τυφώνων στον Ατλαντι-
κό ενώ σημειώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα 
σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Και το άκρως ανησυχητικό είναι ότι οι επιστή-
μονες αναμένουν ένταση των καταστροφών την 
προσεχή δεκαετία αν οι εκπομπές των αερίων 
που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
συνεχιστούν με τον σημερινό ρυθμό υπογραμ-
μίζοντας συνάμα ότι στο τέλος του 2020 η μέση 
θερμοκρασία του πλανήτη ήταν 1,25 βαθμούς 
Κελσίου πάνω από την προ-βιομηχανική περίο-
δο».
Οι βιομηχανικοί ρίποι μπορεί να φέρουν το με-
γαλύτερο μέρος της ευθύνης για την καταπόνηση 
του περιβάλλοντος. Οι κυβερνήσεις φαίνεται να 
κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος, πρέπει, όμως, 
και εμείς σαν πολίτες να συμπεριφερόμαστε με 
ευθύνη και να κάνουμε ότι μπορούμε για να πα-
ραδώσουμε στα παιδιά μας έναν φιλόξενο πλα-
νήτη. Και η ανακύκλωση είναι μια πρακτική που 
πρέπει να τηρούμε ευλαβικά. 

Γιώργος Μεσσάρης

Οποιοδήποτε σχόλιό σας μπορείτε να το στεί-
λετε 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 εγκαταλελειμμένα χωριά της 
Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης. Στα ελληνικά 
με αγγλικούς υπότιτλους. Διατίθεται σε μέμο-
ρι στικ. 2: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ – ΛΟΥ-
ΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ. Διατίθεται σε DVD 
σε τέσσερις γλώσσες. Για να τα αποκτήσετε 
επικοινωνήσετε με τον ίδιο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση georgemessaris@gmail.com

Σκουπιδότοπος δίπλα από τον κάδο απορριμμάτων. 
Η αναισθησία τρυπάει ντουβάρια!


