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ΣΑΝ 
ΣΗΜΕΡΑ

H 5η Φεβρουαρίου είναι η 36η ημέρα του έτους κατά 
το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 330 ημέρες 
(331 σε δίσεκτα έτη).

Αργίες και εορτές
Ορθόδοξη Εκκλησία

Μάρτυρος Αγαθής της παρθένου (†251), Πολυεύκτου 
Κωνσταντινουπόλεως (†570), Οσίων Σάββα εκ Σικελί-
ας και Θεοδοσίου εξ Αντιοχείας, Νεομάρτυρος Αντωνί-
ου του Αθηναίου (†1774), Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου 
Σικελιωτίσσης

Γεγονότα
1852 - Ανοίγει για το κοινό το νέο μουσείο Ερμιτάζ στην 
Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, ένα από τα μεγαλύτερα 
και παλαιότερα μουσεία στον κόσμο.
1597 – 26 Ιάπωνες χριστιανοί σκοτώνονται από τη νέα 
κυβέρνηση της Ιαπωνίας καθώς εκλαμβάνονται ως 
απειλή για την κοινωνία.
1913 - Οι Έλληνες αεροπόροι Μιχαήλ Μουτούσης και 
Αριστείδης Μωραϊτίνης εκτελούν την πρώτη αεροναυ-
τική αποστολή στην ιστορία, με ένα υδροπλάνο Farman 
MF.7.
1917 - Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών περνά 
το νόμο περί μετανάστευσης του 1917, παρά το βέτο του 
προέδρου Γούντροου Ουίλσον. Ο νόμος απαγορεύει τη 
μετανάστευση από το σύνολο σχεδόν της νότιας και νο-
τιοανατολικής Ασίας.
1924 - Το Αστεροσκοπείο του Γκρήνουιτς αρχίζει να 
εκπέμπει από το ραδιόφωνο του BBC τα ωριαία σήματα 
χρόνου.
1958 - Μία βόμβα υδρογόνου χάνεται από την πολεμι-
κή αεροπορία των Η.Π.Α. στα ανοικτά των ακτών της 
Σαβάννα στην Τζόρτζια.
1966 - Ένα άτομο χάνει τη ζωή του, πενήντα τραυμα-
τίζονται και περισσότερα από πέντε χιλιάδες μένουν 
άστεγα από ισχυρότατο σεισμό που πλήττει την Ευρυ-
τανία ισοπεδώνοντας δεκαπέντε χωριά.
1991 – Αεροσκάφος C-130 της Ελληνικής Πολεμικής 
Αεροπορίας συντρίβεται στο Όρος Όθρυς κατά τη δι-
άρκεια της προσέγγισης στο αεροδρόμιο της Νέας Αγ-
χιάλου. Νεκροί και οι 63 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 
19 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί και 44 στρατεύσιμοι.

Γεννήσεις
1809 - Σαράντης Αρχιγένης, Έλληνας ιατρός και εθνι-
κός ευεργέτης
1878 - Αντρέ Σιτροέν, Γάλλος βιομήχανος
1919 – Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός
1954 - Πέτρος Κωστόπουλος, Έλληνας πρώην επιχει-
ρηματίας και εκδότης
1976 – Τζον Αλοΐζι, Αυστραλός ποδοσφαιριστής
1985 – Κριστιάνο Ρονάλντο, Πορτογάλος ποδοσφαιρι-
στής
1992 – Νεϊμάρ, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι
552 - Δάσιος, αρχιεπίσκοπος Μεδιολάνων
1204 – Νικόλαος Καναβός, Βυζαντινός αξιωματούχος
1931 – Αθανάσιος Ευταξίας, Έλληνας πολιτικός
1944 - Αλέξανδρος Κανάρης, Έλληνας πολιτικός
1993 – Τζόζεφ Λ. Μάνκιεβιτς, Αμερικανός σκηνοθέτης 
και παραγωγός
1999 – Βασίλι Λεόντιεφ, Ρώσος οικονομολόγος

2014 – Τζένη Βάνου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

Ή
ταν Γενάρης του 1970. Οι μέρες περ-
νούσαν γρήγορα και όσο το ημερο-
λόγιο μαδούσε τόσο ένιωθα τον ψυ-
χολογικό μου κόσμο να στροβιλίζεται 

ανεξέλεγκτα.
Πλησίαζε η μέρα που θα εγκατέλειπα ότι είχα 
αγαπήσει για να αρχίσω το μεγάλο μου ταξίδι 
προς το νότο, την Αυστραλία. Εκεί που θα κυνη-
γούσα τα όνειρά μου. 
Ήταν ένας όμορφος ηλιόλουστος Γενάρης.
Από μέρες είχα αρχίσει να αποχαιρετώ συγγε-
νείς, συμμαθητές και φίλους.
Κάθε μέρα έκανα ατελείωτες βόλτες σε κάθε γω-
νιά της πατρώας γης, σε κάθε σημείο της πόλης 
που είδα το φως της ζωής, το Αργοστόλι, λες και 
ήθελα να αποτυπώσω όσο πιο έντονα γίνεται το 
κάθε τι, για να το κουβαλήσω μαζί μου και να 
μου δίνει κουράγιο στις δύσκολες στιγμές που 
θα αντιμετώπιζα.
Ένιωθα χαρά και λύπη μαζί. Χαρά γιατί θα άνοι-
γα τα φτερά μου για το ταξίδι που θα με πήγαι-
νε σε μια χώρα φιλόξενη και ευημερούσα, λύπη 
γιατί θα άφηνα πίσω ένα κομμάτι μου. Την οικο-
γένειά μου, τους φίλους, τον τόπο μου.
Η τελευταία μου νύκτα πριν το ταξίδι για την 
Αθήνα, απ’ όπου θα έπαιρνα το αεροσκάφος της 
QANTAS, ήταν η πιο δύσκολη. Οι γονείς μου 
με ψεύτικα χαμόγελα προσπαθούσαν να κρύ-
ψουν τη θλίψη τους. Τα μικρότερα αδέλφια μου 
έβλεπαν τη βαλίτσα μου έτοιμη και με ρωτούσαν 
πότε θα γυρίσω. Σύντομα, τους έλεγα. «Δηλαδή 
την άλλη εβδομάδα» με ρώτησε κάποια στιγμή ο 
μικρός μου αδελφός. «Ίσως λίγο παραπάνω» του 
είχα αποκριθεί.
Αυτό το «λίγο παραπάνω» αποδείχτηκε εκ των 
υστέρων ότι ήταν κάμποσα χρόνια!
Ήταν μια νύκτα ατέλειωτη. Θυμάμαι ότι ο πατέ-
ρας μου δεν είχε κλείσει μάτι.
Όλα φαίνονταν μαύρα και άραχνα. Ακόμα και ο 
καιρός είχε αλλάξει διαθέσεις. Έβρεχε και έκανε 
τσουχτερό κρύο.
Πρωί πρωί πήραμε ταξί για το σταθμό λεωφο-
ρείων του ΚΤΕΛ που τότε ήταν στην κεντρική 
αγορά. Όσα μέλη της οικογένειας δε χωρούσαν 
ήρθαν με τα πόδια. Εκεί με περίμενε μια έκπλη-
ξη. Είχε έρθει για να με αποχαιρετήσει ο παι-
δικός μου φίλος Γεράσιμος Φωκάς, ο μετέπειτα 
παπάς των φτωχών και μακαριστός Επίσκοπος 
Κεφαλλονιάς. 
«Δεν μπορούσα να μην έρθω, αφέντη μου. Ήθε-
λα να σε κατευοδώσω… Να’ χεις καλή τύχη. Θα 
προσεύχομαι για σένα» μου είχε πει με εκείνο 

το πλατύ, καλοσυνάτο χαμόγελο του. Τη σκηνή 
αυτή κουβάλησα μαζί μου στην μακρινή Αυστρα-
λία μαζί με τις ευχές του αξέχαστου φίλου. Κάθε 
φορά που υψωνόταν ένα εμπόδιο μπροστά μου 
τη σκηνή αυτή έφερνα στο νου και έπαιρνα δύ-
ναμη.
Μετά τους δύσκολους και φορτισμένους συναι-
σθηματικά αποχαιρετισμούς μπήκα στο λεωφο-
ρείο που σε λίγα λεπτά άρχισε το ταξίδι για την 
Αθήνα.
Όσο το λεωφορείο απομακρυνόταν από το Αργο-
στόλι με προορισμό τη Σάμη, τόσο με κυρίευαν 
συγκρουόμενα συναισθήματα. Η θλίψη για αυτά 
που άφηνα πίσω και η αδημονία για τις προ-
κλήσεις που θα αντιμετώπιζα στους μακρινούς 
Αντίποδες.
Όταν φθάσαμε στην απέναντι άκρη της μεγάλης 
πέτρινης γέφυρας που συνδέει τις δύο πλευρές 
του μεγάλου κόλπου της πρωτεύουσας της Κε-
φαλλονιάς, έριξα μια τελευταία ματιά στην πόλη 
που έκανα τα πρώτα μου βήματα και έδωσα μια 
υπόσχεση στον εαυτό μου να γυρίσω και να ξα-
ναζήσω στον τόπο μου όσο πιο γρήγορα μπο-
ρούσα. Ήταν μια υπόσχεση που η ζωή δεν μου 
επέτρεψε να τηρήσω σε ότι αφορά τον χρονικό 
της προσδιορισμό, το «γρήγορα». Επέστρεψα 
μετά από σαράντα και πλέον χρόνια!
Ο δρόμος για τη Σάμη από όπου το οχηματα-
γωγό θα μας μετέφερε στην Πάτρα ήταν γεμάτος 
εμπόδια! Στη διάρκεια της νύκτας είχε χιονίσει 
στα βουνά και το οδόστρωμα ήταν ολισθηρός. 
Ένα ταξίδι 45 λεπτών χρειάστηκε κοντά δύο 
ώρες λες και τα συναισθήματά μου πατούσαν το 
φρένο του λεωφορείου…
Η συνέχεια την άλλη εβδομάδα.

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

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

Το Αργοστόλι με τη Γέφυρα Δεβοσέτου (Ντε Μποσέτ). Mε μήκος 689,9 μέτρα, είναι η μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα πάνω από τη 
θάλασσα στον κόσμο. Διασχίζοντάς την άρχιζε το ταξίδι μου προς τους Αντίποδες, πριν πενήντα ολόκληρα χρόνια.

Μια νέα αρχή - 1


