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ΣΑΝ 
ΣΗΜΕΡΑ

Γεγονότα
1895 – Οι Ωγκύστ και Λουί Λυμιέρ πραγ-
ματοποιούν την πρώτη τους λήψη χρησι-
μοποιώντας τον πρόσφατα πατενταρισμέ-
νο κινηματογράφο.
1918 - Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πο-
λιτειών καθιερώνει τις ζώνες ώρας και 
εγκρίνει τη θερινή ώρα.
1920 - Η Γερουσία των Ηνωμένων Πο-
λιτειών απορρίπτει για δεύτερη φορά τη 
Συνθήκη των Βερσαλλιών.
1931 - Νομιμοποιούνται στη Νεβάδα τα 
τυχερά παιχνίδια.
1944 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι ναζι-
στικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Ουγ-
γαρία.
1945 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Αδόλ-
φος Χίτλερ εκδίδει τη διαταγή «Νέρων» 
διατάσσοντας την καταστροφή όλων των 
βιομηχανιών, των στρατιωτικών εγκατα-
στάσεων, των καταστημάτων, των εγκα-
ταστάσεων μεταφοράς και των μέσων 
επικοινωνίας στη Γερμανία.
1960 - Πραγματοποιείται μετακομιδή των 
οστών του Ανδρέα Κάλβου και της συζύ-
γου του, από την Αγγλία στην Ελλάδα.
1962 - Λήγει επισήμως ο πόλεμος της 
Αλγερίας εναντίον των Γάλλων.
1979 - Η Βουλή των Αντιπροσώπων 
(ΗΠΑ) αρχίζει να εκπέμπει τις δραστηριό-
τητές της μέσω του δικτύου καλωδιακής 
τηλεόρασης C-SPAN.
1982 - Πόλεμος των Φώκλαντ: Δυνάμεις 
της Αργεντινής αποβιβάζονται στο νησί 
της Νότιας Γεωργίας, επισπεύδοντας τον 
πόλεμο με το Ηνωμένο Βασίλειο.
2004 – Η Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα γίνε-
ται η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βου-
λής των Ελλήνων.

Γεννήσεις
1813 - Ντέιβιντ Λίβινγκστον, Σκωτσέζος 
εξερευνητής
1885 - Αττίκ, Έλληνας τραγουδοποιός
1906 – Άντολφ Άιχμαν, Γερμανός αξιω-
ματικός των SS και εγκληματίας πολέμου
1929 - Τίνα Λιβανού, Ελληνίδα κοσμική
1933 – Φίλιπ Ροθ, Αμερικανός συγγραφέας
1955 – Μπρους Γουίλις, Αμερικανός ηθο-
ποιός
1967 - Μιχάλης Μπλέτσας, Έλληνας επι-
στήμονας
1982 - Μπραντ Τζόουνς, Αυστραλός πο-
δοσφαιριστής

Θάνατοι
1205 - Κωνσταντίνος (ΙΑ΄) Λάσκαρης, 
Βυζαντινός αυτοκράτορας
1900 – Ελένη Μπούκουρα-Αλταμούρα, 
Ελληνίδα ζωγράφος
1925 - Γεώργιος Σαμαρτζής, Έλληνας 
ζωγράφος
1933 – Τόμμυ Σόλομον, ο τελευταίος Μο-
ριορί
1950 – Έντγκαρ Ράις Μπάροουζ, Αμερι-
κανός συγγραφέας
2008 – Άρθουρ Κλαρκ, Άγγλος συγγρα-
φέας
2019 - Θανάσης Γιαννακόπουλος, Έλλη-
νας επιχειρηματίας
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ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ... ΠΑΥΛΑ
Γράφει ο Γιώργος Μεσσάρης  georgemessaris@gmail.com

Από τα πρώτα δειλά βήματά μου στη δημοσιογραφία… 14 Νοεμβρίου 1970 στα γραφεία 
της εφημερίδας «Νέα Πατρίδα». Αριστερά ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Μυγδάλης, στη 
μέση ο αρχισυντάκτης, αείμνηστος σήμερα Τάκης Καλδής, ο οποίος χρόνια αργότερα 
εξελέγη πολιτειακός γερουσιαστής, και η αφεντιά μου. 

◊◊◊◊◊

Οι μέρες περνούσαν σε καλοκαιριάτικους 
ρυθμούς. Εξορμήσεις για να γνωρίσου-
με την πόλη, εγγραφή για σπουδές, νέες 
γνωριμίες.
Λίγες μόλις μέρες μετά την άφιξή μου, 
άρχισα να δουλεύω ως μεταφραστής στην 
εφημερίδα «Νέα Πατρίς». Γρήγορα, όμως, 
μετατέθηκα στο δημοσιογραφικό τμήμα. 
Τα πρώτα βήματα δύσκολα. Δεν ήμουνα, 
όμως, διατεθειμένος να το βάλω κάτω. Η 
επιμονή και η υπομονή είναι τα δύο βασι-
κά συστατικά της προόδου. Έτσι μοίραζα 
τις ώρες μου σε σπουδές και δουλειά που 
ήταν αναγκαία για να επιβιώσω.
Οι εβδομάδες, οι μήνες και τα χρόνια κυ-
λούσαν. 
Τέλειωσαν οι σπουδές αλλά με κέρδισε η 
δημοσιογραφία.
Στο μεταξύ είχα παντρευτεί, τη συνάδελφο 
αείμνηστη σήμερα, Τζόαν (το γένος Πα-
ναρέτου), απέκτησα οικογένεια.
Η δημοσιογραφική μου πορεία, μετά την 
εφημερίδα «Νέα Πατρίς», με οδήγησε, 
στην αρχή ως δημοσιογράφο και αργό-
τερα ως αρχισυντάκτη, στο περιοδικό 
«Ελληνίς», τις εφημερίδες «Πανελλήνιος 
Κήρυκας» και «Ο Κόσμος» ενώ συνεργά-
στηκα με την εφημερίδα «Νέος Κόσμος». 
Οι δύο τελευταίες εξακολουθούν να φιλο-
ξενούν άρθρα μου. Υπηρέτησε, εξάλλου, 
για 20 χρόνια στην Κρατική Ραδιοφω-
νία Τηλεόραση SBS ενώ συνεργάστηκα 
με αρκετούς ραδιοφωνικούς σταθμούς 
(2EA, 2SER-FM, Symban, 2MM) και με 
το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Greek Variety 
Show». Όλα αυτά, όμως, αποτελούν θέμα 
για μια μελλοντική σειρά αναμνήσεων 
που θα συμπεριλαμβάνουν και το ταξίδι 
της επιστροφής στα πάτρια, μετά από την 
οδύσσειά μου που κράτησε 40 και πλέον 
χρόνια. 
 

ΤΕΛΟΣ

Ε
ίχαμε επί τέλους φτάσει στο Σίδνεϊ. 
Μετά από ένα αεροπορικό ταξίδι 
36 και πλέον ωρών ήταν δύσκολο 
να πιστέψεις ότι πατούσες στη γη!

Το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, το 1970, ήταν 
ελαφρώς καλύτερο του Ελληνικού της 
Αθήνας! 
Μετά τον έλεγχο διαβατηρίων και τη συ-
νάντησή μας με την ομάδα…  υποδοχής 
(γιαγιά, θείες και ξαδέλφια – από την 
πλευρά της μητέρας μου) κατευθυνθήκα-
με προς την έξοδο. Εκείνο που μου έκανε 
εντύπωση ήταν τα αμέτρητα χαρτάκια που 
ήταν καρφιτσωμένα σε ειδικούς πίνακες. 
Πλησίασα από περιέργεια έναν πίνακα. 
Ήταν όλα αγγελίες με τις οποίες ζητούνταν 
υπάλληλοι! Είχα φύγει από την Ελλάδα, 
που για να βρεις δουλειά έπρεπε να έχεις 
«μπάρμπα στην κορώνη», και είχα φτάσει 
σε μια χώρα που η έλλειψη εργατικού δυ-
ναμικού ήταν οξύτατη! Η αντίθεση καθη-
λωτική!
Στο σπίτι που φιλοξενηθήκαμε για λίγο, 
περάσαμε την ημέρα με συζητήσεις 
γύρω από τη ζωή στην Ελλάδα και την 
Αυστραλία.
Το βραδάκι, καταβεβλημένοι από το ταξί-
δι, πήγαμε νωρίς για ύπνο. Ήταν υπέροχη 
η αίσθηση να ξαπλώνεις σε κρεβάτι μετά 
από δύο ολόκληρα ημερόνυχτα.
Στην Ελλάδα είχα ακούσει για μια πανέ-
μορφη ακτή του Σίδνεϊ. Μας είπαν ότι εί-
ναι η Μπόνταϊ (οι παρουσιαστές των ελ-
ληνικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
σταθμών τη λένε… Μπόντι).
Ο φίλος και συσπουδαστής μου, Τάκης, 
και εγώ ετοιμαστήκαμε και ρωτώντας εδώ 
και εκεί στο δρόμο μάθαμε τελικά ποιο 
λεωφορείο θα μας πήγαινε στη Μπόνταϊ. 
Φτάνοντας εκεί μείναμε με το στόμα ανοι-
κτό! Μια απέραντη εντυπωσιακή ακτή με 
χρυσή άμμο γεμάτη κόσμο. 
Δεν χάσαμε καιρό και συνηθισμένοι από 
τις ήρεμες και ασφαλείς θάλασσες της 
Ελλάδας, βουτήξαμε και γρήγορα βρεθή-
καμε 50, 60 μέτρα από την ακτή. Ξαφ-
νικά είδαμε όλους τους λουόμενους να 
κολυμπούν ξέφρενα προς την ακτή! Δεν 
ξέραμε τι συνέβαινε αλλά αποφασίσαμε 
να τους ακολουθήσουμε και ευτυχώς που 
δεν καθυστερήσαμε. Ενώ βρισκόμαστε 
λίγα μόλις μέτρα από την ακτή φάνη-
κε ένα ελικόπτερο που πετούσε χαμηλά 
πάνω από το νερό. Όταν μάθαμε ότι ο λό-
γος για αυτή την ξαφνική εκκένωση της 
θάλασσας ήταν μια αγέλη καρχαριών που 
είχε πλησιάσει επικίνδυνα, παγώσαμε. 
Οι ντόπιοι συνηθισμένοι από τις «επισκέ-
ψεις» καρχαριών στα ρηχά, παρακολου-
θούν συνέχεια τους ναυαγοσώστες που 
με σημαίες «κτυπούν συναγερμό» - κάτι 
που εμείς δεν ξέραμε. Από τότε κάναμε τα 
μπάνια μας μόνο σε ακτές με προστατευτι-
κά δίκτυα ή σε ακόμα ασφαλέστερα νερά, 
σε… πισίνες όπου κινδυνεύεις μόνο από 
εκπροσώπους του ωραίου… φύλου!
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Οποιοδήποτε σχόλιό σας μπο-
ρείτε να το στείλετε στο ΜΜΕ 
που φιλοξενεί το δημοσίευμα ή 
στην ηλεκτρονική μου διεύθυν-
ση και εγώ θα το μεταβιβάσω: 
georgemessaris@gmail.com
Οι τελευταίες παραγωγές 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ του Γιώργου 
Μεσσάρη: 
1: «Σκιές Του Χθες» - Ένα 
οδοιπορικό στα εγκαταλελειμ-
μένα χωριά της Κεφαλλονιάς 
και της Ιθάκης. Στα ελληνικά 
με αγγλικούς υπότιτλους. Δια-
τίθεται σε μέμορι στικ. 
2: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ – 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ. 
Διατίθεται σε DVD σε τέσσερις 
γλώσσες. Για να τα αποκτήσετε 
επικοινωνήσετε με τον ίδιο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
georgemessaris@gmail.com


