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ΣΑΝ 
ΣΗΜΕΡΑ

H 16η Οκτωβρίου είναι η 289η ημέ-
ρα του έτους κατά το Γρηγοριανό 
ημερολόγιο (290η σε δίσεκτα έτη). 
Υπολείπονται 76 ημέρες.

Αργίες, επέτειοι και εορτές
Παγκόσμια Ημέρα της διατροφής, 
Παγκόσμια Ημέρα άρτου,
Παγκόσμια Ημέρα υπέρ της υγει-
ούς σπονδυλικής στήλης

Ορθόδοξη Εκκλησία
Μάρτυρος Λογγίνου του εκατο-
ντάρχου, του φρουρήσαντος τον 
Κύριον επί του Σταυρού και εν τω 
Τάφω (†α΄αι.), Μαρτύρων Δομετί-
ου, Δομνίνου, Λεοντίου και Τερε-
ντίου, Οσίων Μαλλού και Σαβίνου

Γεγονότα
1846 - Ο Γουίλιαμ Μόρτον επιδει-
κνύει για πρώτη φορά την αναισθη-
σία με αιθέρα στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Μασαχουσέτης.
1907 - Υπογράφεται η Δεύτερη 
Σύμβαση της Χάγης.
1912 - Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: ο 
ελληνικός στρατός απελευθερώ-
νει την Κατερίνη και τη Βέροια από 
τους Οθωμανούς.
1923 - Ο Ουώλτ Ντίσνεϋ και ο 
αδελφός του, Ρόι Ντίσνεϋ, ιδρύουν 
την Walt Disney Company.
1934 - Οι Κινέζοι κομμουνιστές αρ-
χίζουν τη Μεγάλη Πορεία, η οποία 
έληξε ένα χρόνο και τέσσερις ημέ-
ρες αργότερα, χρόνος στον οποίο 
ο Μάο Τσετούνγκ επανέκτησε την 
ηγεσία του κόμματος.
1943 - Ολοκαύτωμα: Οι Γερμανοί 
πραγματοποιούν επιδρομή στο γκέ-
το της Ρώμης.
1944 - Η Λήμνος απελευθερώνεται 
από τη γερμανική κατοχή.
1946 - Δίκη της Νυρεμβέργης: 
Εκτελούνται οι καταδικασμένοι 
Ναζί ηγέτες της κύριας δίκης.
1970 - Η χούντα καθορίζει την 
29η Νοεμβρίου ως ημέρα «εκλο-
γής των μελών της Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής». Οι εγκάθετες 
διοικήσεις δήμων, συνδικάτων και 
επιστημονικών οργανώσεων θα 
«εκλέξουν» 92 αντιπροσώπους, 
από τους οποίους ο δικτάτορας Γε-
ώργιος Παπαδόπουλος θα επιλέξει 
τους 46, διατηρώντας την ευχέρεια 
να διορίσει «αριστίνδην» άλλα 10 
μέλη της προσωπικής του επιλο-
γής.
1978 - Ο Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλας 
γίνεται Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄. 
Γίνεται ο πρώτος μη Ιταλός Πάπας 
τα τελευταία 455 χρόνια και ο νεότε-
ρος Πάπας τα τελευταία 100 χρόνια.
1986 - Το Νόμπελ Λογοτεχνίας 
απονέμεται για πρώτη φορά σε 
Αφρικανό: στο Νιγηριανό Γουόλε 
Σογίνκα.
1994 - Στην Ελλάδα διεξάγονται 
δημοτικές εκλογές για πρώτη φορά 
στα πλαίσια της διευρυμένης Το-

πικής Αυτοδιοίκησης. Δήμαρχος 

Αθηναίων εκλέγεται (στο β΄ γύρο 
στις 23 Οκτωβρίου) ο Δημήτρης 
Αβραμόπουλος, νίκες του Λογοθέ-
τη (ΠΑΣΟΚ, Πειραιά) και Κ. Κοσμό-
πουλου (ΝΔ, Θεσσαλονίκη).
1998 - Συλλαμβάνεται στο Λονδίνο 
ο άλλοτε δικτάτορας της Χιλής, Αου-
γούστο Πινοσέτ, έπειτα από αίτημα 
των ισπανικών δικαστικών αρχών, 
που τον καταζητούν για «γενοκτονία 
Ισπανών πολιτών».
2002 - Εγκαινιάζεται στην Αλεξάν-
δρεια η νέα Αλεξανδρινή Βιβλιο-
θήκη, παρουσία εκπροσώπων από 
180 χώρες.
2007 - Η Ελλάδα αναλαμβάνει για 
πρώτη φορά την προεδρία της Γε-
νικής Διάσκεψης της UNESCO. Ο 
Γεώργιος Αναστασόπουλος τέλεσε 
πρόεδρος για δυο έτη.

Γεννήσεις
1854 - Όσκαρ Ουάιλντ, Ιρλανδός 
συγγραφέας
1871 - Αντώνιος Χρηστομάνος, Έλ-
ληνας πανεπιστημιακός και πολιτι-
κός
1886 - Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, Ισ-
ραηλινός πολιτικός
1888 - Ευγένιος Ο’Νηλ, Αμερικανός 
θεατρικός συγγραφέας
1913 - Μίμης Τραϊφόρος, Έλληνας 
στιχουργός
1927 - Γκύντερ Γκρας, Γερμανός 
συγγραφέας
1953 - Λυδία Κονιόρδου, Ελληνίδα 
ηθοποιός
1955 - Γιάννης Κουράκης, Έλληνας 
πολιτικός
1958 - Τιμ Ρόμπινς, Αμερικανός 
ηθοποιός και σκηνοθέτης
1971 - Πόπη Μαλλιωτάκη, Ελληνί-
δα τραγουδίστρια

Θάνατοι
1952 - Ευάγγελος Μαγκλιβέρας, 
Έλληνας βαρύτονος
1955 - Δημήτριος Μάξιμος, Έλλη-
νας πολιτικός
1958 - Μιχάλης Σουγιούλ, Έλληνας 
συνθέτης
1971 - Αντιγόνη Μεταξά, Ελληνίδα 
συγγραφέας
1976 - Γεράσιμος Λύχνος, Έλληνας 
δημοσιογράφος και πολιτικός
1981 - Θεόδωρος Μανωλόπουλος, 
Έλληνας πολιτικός
1981 - Μοσέ Νταγιάν, Ισραηλινός 
στρατηγός
2003 - Εμμανουήλ Β. Κεφαλογιάν-
νης, Έλληνας πολιτικός
2010 - Γιάννης Δαλιανίδης, Έλλη-
νας σκηνοθέτης και σεναριογράφος
2010 - Ιωάννης Λαδάς, Έλληνας 
στρατιωτικός
2011 - Μπέτυ Αμπατιέλου, Βρετανή 
ακτιβίστρια
2013 - Γιώργος Χουρμουζιάδης, 
Έλληνας αρχαιολόγος και ακαδη-
μαϊκός
2014 - Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, 
Έλληνας πολιτικός

Καλώς ήρθατε στο αύριο…

Η 
ζωή μας αλλάζει και όχι απαραίτη-
τα μόνο λόγω κορωνοϊού!
Η τεχνολογία είναι αυτή που έχει 
φέρει ήδη τεράστιες αλλαγές και οι 

οποίες στο κοντινό μέλλον θα είναι, σύμφω-
να με τους ειδικούς, πιο πολλές και πιο συ-
χνές.
Στον τομέα της τυπογραφίας, για παράδειγμα, 
οι αλλαγές που σημειώθηκαν τα τελευταία 30 
χρόνια είναι πιο πολλές και ριζοσπαστικές 
από αυτές που σημειώθηκαν τα προηγούμε-
να 1200 χρόνια!
Η τυπογραφία –που την έχω ζήσει από πολύ 
κοντά– ξεκίνησε από την ανάγκη να αναπα-
ραχθούν κείμενα πιο γρήγορα και πιο φθη-
νά. Οι αντιγραφείς κειμένων (στην αρχή 
βιβλίων) είχαν γίνει ασύμφοροι και παράλ-
ληλα δεν μπορούσαν να καλύψουν τη συνε-
χώς αυξανόμενη ζήτηση.
Έτσι ξεκίνησε η αναγλυφοτυπία. Η ιδέα είχε 
παρθεί από τις αρχαίες σφραγίδες. 
Το 15ο αιώνα ο Γουτεμβέργιος απλοποίησε 
τα πράγματα και με το σύστημα των ξύλινων 
τυποποιημένων στοιχείων (γραμμάτων) κα-
τάφερε να στοιχειοθετούνται κείμενα και τα 
στοιχεία να ξαναχρησιμοποιούνται αργό-
τερα για τη στοιχειοθεσία άλλων κειμένων. 
Παράλληλα οι υποτυπώδεις ξύλινες πρέσες 
έκαναν την εκτύπωση σελίδων ευκολότερη 
και γρήγορη. 
Χρειάστηκαν εκατοντάδες χρόνια για να 
εφευρεθεί η λινοτυπική με το λιωμένο μολύ-
βι, που χρησιμοποιήθηκε μέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας του 1970, οπότε άρχισε να εμφα-
νίζεται η ηλεκτρονική στοιχειοθεσία. Πρώτα 
με τη φωτοσύνθεση και στη συνέχεια με την 
ψηφιοποίηση.
Στον τομέα της εκτύπωσης η βιομηχανική 
επανάσταση «γέννησε» τις τυπογραφικές μη-
χανές, τα λεγόμενα πιεστήρια, που η αυτομα-
τοποίησή τους εξελίχθηκε γρήγορα.
Ποιες είναι οι επερχόμενες αλλαγές;
Σύμφωνα με ειδικούς οι αλλαγές θα είναι 
απίστευτα ραγδαίες.
Μια γεύση από αυτές που έρχονται και που 
θα βελτιώσουν τη ζωή μας στις πόλεις και όχι 
μόνο:
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα εκτοπίσουν 
μέσα σε 20 το πολύ χρόνια τα βενζινοκίνητα/
πετρελαιοκίνητα. Αποτέλεσμα αυτής της εξέ-
λιξης θα είναι να αλλάξουν τα συνεργεία αυ-
τοκινήτων τα οποία θα μετατραπούν σε ηλε-
κτρολογεία. Οι μηχανές αυτοκινήτων έχουν 
κάπου 20.000 εξαρτήματα. Μια ηλεκτρική 
μηχανή έχει μόνο 20! Στο μέλλον, λοιπόν, η 
αντικατάσταση μηχανής θα είναι πιο εύκολη 
από την επιδιόρθωσή της! Μια χρησιμοποι-
ημένη ηλεκτρική μηχανή θα επιδιορθώνεται 
σε βαθμό που θα γίνεται σχεδόν καινούργια.
Αποτέλεσμα των προαναφερθέντων θα είναι 
να… εξαφανιστούν σιγά-σιγά τα βενζινάδικα 
αφού οι εξορύξεις υγρών καυσίμων θα είναι 
ασύμφορες. Έτσι οι κολοσσοί πετρελαιοει-
δών θα αρχίσουν σταδιακά να χάνουν το… 
μπόι τους και τελικά να αφανιστούν. Το ίδιο 
θα συμβεί και με τον OPEC (Οργανισμό Εξα-
γωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών).
Η καθιέρωση των αμιγώς ηλεκτρικών αυ-

τοκινήτων και μοτοποδηλάτων θα μειώσει 
κάθετα τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και την 
ηχορύπανση των πόλεων. Με άλλα λόγια οι 
πόλεις θα γίνουν πιο ανθρώπινες.
Οι νέες τεχνολογίες ανίχνευσης στα αυτοκί-
νητα θα μειώσουν τα τροχαία και τον αριθμό 
των θυμάτων – άσχημα νέα για τις ασφαλι-
στικές εταιρίες αλλά πολύ καλά νέα για την 
κοινωνία και τα παραπαίοντα συστήματα 
υγείας!
Η παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας 
(ηλιακή και αιολική) θα αυξηθεί θεαματικά 
και τα σπίτια θα μπορούν να είναι σχεδόν 
αυτάρκη σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό σημαί-
νει ότι θα γίνει πάμφθηνη η ηλεκτρική ενέρ-
γεια.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θα βοηθούν σε 
μεγάλο βαθμό τους επιστήμονες να λύνουν 
πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στον τομέα της 
ιατρικής.
Αυτά και πολλά άλλα θα συμβούν στο όχι και 
τόσο μακρινό μέλλον.
Για τους δύσπιστους θα αναφέρω ένα μόνο 
παράδειγμα εταιρίας που δεν αντιλήφθηκε 
ή δεν αξιολόγησε σωστά τις εξελίξεις που 
έφερνε η τεχνολογία. Αναφέρομαι στην ιστο-
ρία της Kodak. 
Ποιος θα περίμενε τότε ότι ο γίγαντας της 
φωτογραφίας που απασχολούσε 170.000 ερ-
γαζόμενους και είχε το 85% των πωλήσεων 
φωτογραφικού χαρτιού παγκοσμίως (σχεδόν 
μονοπώλιο) θα πήγαινε κατά διαόλου με 
την έλευση των ψηφιακών μηχανών! Ούτε 
οι ίδιοι οι διοικητικοί εγκέφαλοι της Kodak 
μπορούσαν να το φανταστούν. Και όμως συ-
νέβη στα τέλη του 20ου αιώνα. Μέσα σε λίγα 
χρόνια τα φιλμ και κατά ένα μεγάλο μέρος τα 
φωτογραφικά χαρτιά έγιναν μουσειακά αντι-
κείμενα. 
Και το παράδειγμα της Kodak κάθε άλλο από 
μοναδικό είναι. Πολλές μεγάλες εταιρίες που 
δεν μπόρεσαν να δουν την ευκαιρία που τους 
έδιναν οι νέες τεχνολογίες κατακρημνίστη-
καν!
Η τεχνολογική εξέλιξη φέρνει νέα πνοή και 
όσοι παραμένουν κολλημένοι στο χθες δεν 
έχουν αύριο.

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 ΝΤΟΚΙΜΑ-
ΝΤΕΡ του Γιώργου Μεσσάρη: 1: «Σκιές 
Του Χθες» - Ένα οδοιπορικό στα εγκα-
ταλελειμμένα χωριά της Κεφαλλονιάς 
και της Ιθάκης. Στα ελληνικά με αγγλι-
κούς υπότιτλους. Διατίθεται σε μέμο-
ρι στικ. 2: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ 
– ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ. Διατί-
θεται 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


