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Γεγονότα
1913 - Βαλκανικοί πόλεμοι: Βουλγαρικές δυ-
νάμεις καταλαμβάνουν την Αδριανούπολη.
1917 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: 17.000 
Τούρκοι εμποδίζουν την προέλαση των βρε-
τανικών στρατευμάτων στην Πρώτη Μάχη 
της Γάζας.
1931 - Ιδρύεται η Swissair, ως ο εθνικός αε-
ρομεταφορέας της Ελβετίας.
1939 - Ισπανικός Εμφύλιος: Οι Εθνικιστές 
αρχίζουν την τελική τους επίθεση.
1945 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η μάχη της 
Ίβο Τζίμα λήγει καθώς το νησί είναι επίσημα 
προστατευμένο από τις αμερικανικές δυνάμεις.
1971 - Το Ανατολικό Πακιστάν ανακηρύσσει 
την ανεξαρτησία του από το Πακιστάν για να 
σχηματίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Μπαν-
γκλαντές. Αρχίζει ο απελευθερωτικός πόλεμος.
1979 - Ο Ανουάρ Σαντάτ, ο Μεναχέμ Μπέγκιν 
και ο Τζίμι Κάρτερ υπογράφουν στην Ουάσιν-
γκτον τη Συνθήκη Ειρήνης Αιγύπτου - Ισραήλ.
2007 - Ζητάει συγγνώμη ο Πρωθυπουργός 
της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε για τη χρήση γυ-
ναικών ως σεξουαλικών αντικειμένων σε 
οίκους ανοχής στα μέτωπα, τον καιρό του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Γεννήσεις
1881 - Γκούτσιο Γκούτσι, Ιταλός επιχειρη-
ματίας
1893 - Παλμίρο Τολιάτι, Ιταλός πολιτικός
1904 - Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονο-
μολόγος και πολιτικός
1905 - Ουίλιαμ Κάγκνεϊ, Αμερικανός ηθο-
ποιός
1911 - Τενεσί Ουίλιαμς, Αμερικανός δραμα-
τουργός
1913 - Ζακλίν ντε Ρομιγί, Γαλλίδα φιλόλογος
1958 - Έλιο ντε Άντζελις, Ιταλός οδηγός 
αγώνων
1970 - Θωμάς Κυπαρίσσης, Έλληνας ποδο-
σφαιριστής
1973 - Λάρρυ Πέιτζ, Αμερικανός επιστήμο-
νας υπολογιστών, συνιδρυτής της Google
1975 - Χάρης Βαρθακούρης, Έλληνας τρα-
γουδιστής
1978 - Αναστασία Κωστάκη, Ελληνίδα κα-
λαθοσφαιρίστρια
1999 - Αθανασία Παντελίδη, Ελληνίδα ηθο-
ποιός

Θάνατοι
908 - Αυτοκράτορας Αϊτί των Τανγκ
1211 - Σάντσο Α΄, βασιλιάς της Πορτογαλίας
1350 - Αλφόνσος ΙΑ΄, βασιλιάς της Καστίλης
1597 - Θεοφάνης Α΄ Καρύκης, Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως
1827 - Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, Γερμανός 
συνθέτης
1923 - Σαρά Μπερνάρ, Γαλλίδα ηθοποιός
1940 - Σπύρος Λούης, Έλληνας μαραθωνο-
δρόμος
1952 - Βάσος Στεφανόπουλος Έλληνας πο-
λιτικός
1960 - Βασίλειος Ρούφος, Έλληνας πολιτικός
1973 - Νόελ Κάουαρντ, Άγγλος συνθέτης και 
θεατρικός συγγραφέας
1998 - Στράτος Ατταλίδης, Έλληνας συνθέτης
2005 - Τζέιμς Κάλαχαν, Άγγλος πολιτικός

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος...

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

Τα εμβόλια είναι βέβαιο ότι θα καταπολεμήσουν τον κορωνοϊό. Η πανδημία, όμως, έφερε οικονομικά και άλλα 
προβλήματα που θα μείνουν κοντά μας για αρκετό καιρό (Photo by Daniel Schludi on Unsplash).

ποιημένες ομάδες, η κρίση του κορωνο-
ϊού έχει προκαλέσει συνολική οπισθο-
δρόμηση και στα ανθρώπινα δικαιώματα 
στην Ευρώπη».
Είμαι της άποψης ότι η οικονομική δυ-
σπραγία θα φέρει ακόμα μεγαλύτερα 
δεινά στην ανθρωπότητα. Τονίζω ότι η 
άποψή μου αυτή στηρίζεται στην πεποί-
θηση ότι τα εμβόλια –αφού περάσουν από 
σαράντα κύματα– τελικά θα νικήσουν τον 
κορωνοϊό. Η οικονομική ύφεση, όμως, 
θα μας συντροφεύσει για πολύ καιρό! Και 
το χειρότερο είναι ότι περισσότερο έχουν 
πληγεί, όπως ανάφερε και η κα Μαρούδα, 
οι ευάλωτες ομάδες.
Η οικονομική κρίση, που επαναλαμβάνω 
δε θα μας αφήσει εύκολα, έχει επιφέρει 
ήδη πολλά δεινά στην κοινωνία. 
Στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως έχει 
αυξηθεί η βία. Οι ένοπλες ληστείες πα-
ρουσιάζουν κατακόρυφη άνοδο ενώ οι 
απάτες, μικρές και μεγάλες, αυξάνονται 
με γρήγορους ρυθμούς.
Παράλληλα η ανθρωπιστική κρίση σε 
πολλές, ιδιαίτερα αφρικανικές χώρες, 
οξύνεται καθημερινά.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η αύξηση 
των θανάτων που είναι μεν συνέπεια της 
πανδημίας αλλά δεν σχετίζονται άμεσα με 
αυτή.
Την ίδια ώρα η απόγνωση δημιουργεί 
ψυχολογικά προβλήματα σε ένα υψη-
λό ποσοστό συνανθρώπων μας, με τους 
ψυχολόγους/ψυχίατρους να μιλούν για 
επερχόμενη κρίση.
Η πανδημία, κάποια στιγμή θα περάσει, 
όλα αυτά, όμως, που θα αφήσει πίσω της 
θα αποτελέσουν για την κοινωνία ένα με-
γαλύτερο κίνδυνο.
Μακάρι να διαψευστώ!

Γιώργος Μεσσάρης

Ο
δεύουμε το δεύτερο χρόνο της 
πανδημίας και όλα δείχνουν ότι 
ο δρόμος θα είναι μακρύς και 
δύσκολος.

Ήδη τα κρούσματα παγκοσμίως πλησιά-
ζουν τα 125 εκατομμύρια ενώ οι θάνατοι 
από τον κορωνοϊό τα 3 εκατομμύρια.
Μόνη ελπίδα για την αντιμετώπιση αυτής 
της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης 
είναι να τηρούμε τα μέτρα προστασίας 
(να κρατάμε κοινωνικές αποστάσεις, να 
φοράμε μάσκες κτλ) και τα εμβόλια. Τα 
δυτικά, τα ρωσικά και τα κινέζικα. Όμως 
η παραγωγή και η διάθεση των εμβολίων 
είναι γεμάτες προβλήματα.
Θα έπρεπε, λοιπόν, οι ταγοί του κόσμου 
να στρέψουν την προσοχή τους στην 
επίλυση των προβλημάτων. Αντ’ αυτού, 
όμως, τα εμβόλια έχουν γίνει αντικείμενο 
πολιτικών αντιπαραθέσεων και συγκρού-
σεων συμφερόντων των κολοσσών της 
φαρμακοβιομηχανίας!
Έτσι αντί να βλέπουμε ένα αγώνα καταπο-
λέμησης του κακού, έχουμε γίνει θεατές 
πολιτικών κονταροκτυπημάτων και οικο-
νομικών τιτανομαχιών!
Η προστασία της δημόσιας υγείας έχει 
πάει… περίπατο σε ανεξερεύνητα δάση, 
χωρίς πυξίδα και εφόδια, με ορατό τον 
κίνδυνο να χαθεί με τραγικές για τον κό-
σμο συνέπειες.  
Την ίδια ώρα η αξιωματούχος του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης κα Μαρία Ντανιέλα 
Μαρούδα κτυπάει το κώδωνα του κινδύ-
νου: «Λίγες έως καμία κρίσεις από τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά είχαν τόσο 
καθολικό αντίκτυπο στην Ευρώπη όσο η 
πανδημία του κορωνοϊού, η οποία ήρθε 
να επισκιάσει άλλες τάσεις το 2020… 
Από το ξέσπασμα της πανδημίας μέχρι 
την απαγόρευση κυκλοφορίας, τα άλλα 
αυστηρά μέτρα και την οικονομική ύφεση 
που πλήττει περισσότερο τις περιθωριο-

Η προστασία 
της δημόσι-
ας υγείας έχει 
πάει… περί-
πατο σε ανεξε-
ρεύνητα δάση, 
χωρίς πυξίδα 
και εφόδια, με 
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δυνο να χαθεί 
με τραγικές 
για τον κόσμο 
συνέπειες.  

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


