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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1826 Ο Γ. Καραϊσκάκης επιτυγχάνει μεγάλη 
νίκη στην Αράχοβα κατά των Τουρκαλβα-
νών, οι οποίοι χάνουν 1.300 άνδρες.
1845 Ξεκινά τη λειτουργία του το «Ναυτι-
κόν Σχολείον», μετέπειτα Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων, επί της κορβέτας «Λουδοβίκος», 
με Βασιλικό Διάταγμα κατόπιν εισηγήσεως 
του Υπουργού επί των Ναυτικών, Κων/νου 
Κανάρη του πυρπολητή.
1859 Ο Κάρ. Δαρβίνος δημοσιεύει το μνη-
μειώδες έργο του «Η καταγωγή των ειδών».
1947 Το Κογκρέσο με συντριπτική πλειο-
ψηφία καταδικάζει τους δέκα καλλιτέχνες 
του Χόλιγουντ, που αρνούνται να συνεργα-
στούν με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών 
Ενεργειών του γερουσιαστή Μακάρθι και να 
καταδώσουν συναδέλφους τους κομμουνι-
στές.
1976 Το αμερικανικό συγκρότημα «The 
Band» δίνει το αποχαιρετιστήριο κοντσέρτο 
του στο Σαν Φρανσίσκο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1864 Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, γάλλος ζω-
γράφος, που έκανε την αφίσα τέχνη.
1868 Σκοτ Τζόπλιν, ο αποκαλούμενος και 
«βασιλιάς του Ragtime», μαύρος αμερικα-
νός συνθέτης. 
1954 Εμίρ Κουστουρίτσα, σερβοβόσνιος 
σκηνοθέτης.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1957 Ντιέγκο Ριβέρα, μεξικάνος ζωγρά-
φος, που έμεινε στην ιστορία για τις τοιχο-
γραφίες του και τη σχέση του με τη συμπα-
τριώτισσα συνάδελφό του Φρίντα Κάλο. 
1991 Φρέντι Μέρκιουρι, καλλιτεχνικό 
ψευδώνυμο του Φαρόκ Μπουλσάρα, βρε-
τανός τραγουδιστής του ροκ συγκροτήμα-

τος «Queen». 

Για να έρθει η καταστροφή στην πολιτι-
κή η δύναμη της ηλιθιότητας δεν αρκεί, 
χρειάζεται και κομματική ευφυΐα. Τον τε-
λευταίο ενάμιση χρόνο τα γεγονότα ήταν 
συμπυκνωμένα, οι εξωτερικοί παράγο-
ντες ισχυροί, οι συνθήκες πρωτόγνωρες 
η απογοήτευση του κόσμου μεγάλη και, 
έτσι, οι απανωτές εκλογικές αναμετρή-
σεις δεν άφηναν πολλά περιθόρια επα-
νεκίνησης για τη ΝΔ. Εντούτοις, μέχρι 
το δημοψήφισμα, ή αν θέλετε μέχρι και 
τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, δινόταν η 
εικόνα ενός κόμματος που λειτουργούσε 
στοιχειωδώς, παρά τα στραπατσαρίσμα-
τα. Τους τελευταίους διόμιση μήνες το 
κόμμα έπαψε να λειτουργεί ως κόμμα, 
ως μια συλλογικότητα. Δεν είχε αρχηγό. 
Δεν είχε ιδεολογική κατεύθυνση. Δεν 
είχε οργανική συγκρότηση. Και εν τέλει, 
δεν είχε επαφή με τον κόσμο. Οι τέσσε-

ρις υποψήφιοι αρχηγοί που θα αναμε-
τρούνταν στις σημερινές εσωκομματικές 
εκλογές έχουν τόσες διαφορές, που θα 
μπορούσαν να βρίσκονται σε ένα άλλο 
κόμμα. Όμως στα μεγάλα κόμματα συμ-
βαίνουν αυτά. Κι ένα από εκείνα που δι-
αχωρίζει τα μεγάλα από τα μικρά κόμμα-
τα είναι η στοιχειώδης οργανωτική δομή 
ανάμεσα σε διαφορετικούς ιδεολογικούς 
θύλακες. Το παράδοξο να διασπώνται τα 
μικρά κόμματα πιο εύκολα από τα μεγά-
λα βρίσκεται και στο γεγονός ότι τα λεγό-
μενα κόμματα εξουσίας έχουν γρήγορες 
λύσεις στα τεχνικά, καταστατικά και ορ-
γανωτικά θέματα που προκύπτουν. 
Η Νέα Δημοκρατία σήμερα λειτούργησε 
σαν να είναι ένα μικρό κόμμα. Ο πρόε-
δρος Ευάγγελος Μεϊμαράκης - γνώστης 
όσο κανείς των κομματικών λειτουργιών 
-  δεν ήταν μόνο ένας υποψήφιος, αλλά 

παραμένοντας στην θέση του ανέλαβε 
την ευθύνη της επιτυχούς διεξαγωγής 
των εκλογών. Επίσης παραμένοντας 
πρόεδρος είχε την ευκαιρία να απολαύ-
σει και όλα τα πλεονεκτήματα που απορ-
ρέουν από τη θέση αυτή. 
Ο κ. Μεϊμαράκης έγινε γνωστός στα αμ-
φιθέτρα. Από τους τέσσερις υποψήφιους 
ειναι ο μόνος που ξέρει σε τέτοιο βάθος 
και προσωπικά από εσωκομματικές δια-
δικασίες. Το κόμμα οδηγήθηκε σήμερα 
σε ένα φιάσκο άνευ προηγουμένου για 
μεγάλο ευρωπαϊκό κόμμα. Δεν οργανώ-
θηκε τίποτα σωστά. Έχει γίνει περίγελος. 
Η κατάσταση μοιάζει ανεξέλεγκτη. Μοιά-
ζει να μην υπάρχουν περιθόρια συννε-
νόησης. Αλλά και κάτι χειρότερο: μοιάζει 
να μην αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κα-
νείς πάνω στην υπάρχουσα βάση, αφού 
πρόκειται για μια πολιτική φάρσα από 

αυτές που συνέβαιναν στην δεξιά παρά-
ταξη προδικτατορικά.
Αν το «μεγάλο ΠΑΣΟΚ» περιορίστηκε 
δραματικά με την εκλογική αποδοκιμασια 
του ελληνικού λαού, η Νέα Δημοκρατία 
φαίνεται ότι καταρρέει εκ των έσω. Ενα 
μεγάλο κόμμα χωρίς δομές και εξουσια 
κατεδαφίζεται. Οι ψηφοφόροι της ΝΔ με-
τακινούνται πιο δύσκολα από κόμμα σε 
κόμμα, πιστεύουν στη σταθερότητα που 
τους προσφέρει ο πολιτικός χώρος του 
και εξ αυτού το κόμμα διασώθηκε μέχρι 
σήμερα. Αποδεικνύεται, ωστόσο, πως 
ορισμένα από τα προβεβλημένα στελέχη 
της παραγνώρισαν αυτή την πραγματικό-
τητα. Δεν πρόσεξαν, κινήθηκαν για μια 
ακόμη φορά ως ιδιοκτήτες στο κτήμα που 
τους άφησε ο Καραμανλής, ο Ράλλης, ο 
Αβέρωφ. Άφρονες κακομαθημένοι από-
γονοι που έπαιξαν με την τύχη τους. 

Ο
Κάρολος Ροβέρτος Δαρβί-
νος (αγγλ. Charles Robert 
Darwin) (12 Φεβρουαρίου, 
1809 - 19 Απριλίου, 1882) 

ήταν Άγγλος φυσιοδίφης και γεω-
λόγος, ο οποίος έμεινε στην ιστο-
ρία ως ο θεμελιωτής της θεωρίας 
της εξέλιξης. Ήταν ο εισηγητής του 
μηχανισμού της φυσικής επιλο-
γής, μέσω του οποίου πρότεινε ότι 
συντελείται η εξέλιξη όπου όλα τα 
είδη ζωής προέρχονται από κοινούς 
προγόνους και έχουν διαμορφωθεί 
με την πάροδο του χρόνου. Σε κοινή 
δημοσίευση με τον Άλφρεντ Ράσελ 
Γουάλας εισήγαγε τη θεωρία της φυ-
σικής επιλογής, στην οποία η πάλη 
για επιβίωση δημιουργεί τη διακλά-
δωση των ειδών και έχει παρόμοια 
αποτελέσματα με την πρακτική της 
τεχνητής επιλογής.
Ο Δαρβίνος ανέπτυξε μεγάλο ενδια-
φέρον για τη φύση, όταν σπούδαζε 
ιατρική στο πανεπιστήμιο του Εδιμ-
βούργου, που τον οδήγησε στη με-
λέτη των θαλάσσιων ασπόνδυλων. 
Οι σπουδές του στη θεολογία στο 
πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ ώθησαν 
το μεγάλο του ενδιαφέρον προς τη 
φυσική επιστήμη. Το πενταετές τα-
ξίδι του με το πλοίο Beagle (Ιχνηλά-
της) τον κατέστησε διάσημο ως γε-
ωλόγο του οποίου οι παρατηρήσεις 
και θεωρίες υποστήριζαν τη θεωρία 
της ομοιομορφίας του Τσαρλς Λά-
ιελ. Η έκδοση του ημερολογίου του 

για το ταξίδι τον εδραίωσε και ως 
διάσημο και πολύ καλό συγγραφέα. 
Οι λεπτομερείς παρατηρήσεις του 
στη βιολογία και τα δείγματα άγρι-
ας ζωής και απολιθωμάτων που συ-
νέλεξε τον οδήγησαν να μελετήσει 
την ποικιλομορφία των ειδών και 
να αναπτύξει τη θεωρία του για τον 
μηχανισμό της φυσικής επιλογής 
το 1838. Είχε πολύ καλή επίγνωση 
του γεγονότος ότι πολλοί άλλοι εί-
χαν τιμωρηθεί αυστηρά για τέτοιες 
«αιρετικές» ιδέες, όμως, συνέχι-
σε τις έρευνες του, μιλώντας μόνο 
στους πιο στενούς του φίλους αφού 
χρειαζόταν χρόνο για τις γεωλογικές 
του έρευνες για να συγκεντρώσει 
τις αποδείξεις που χρειαζόταν. Το 
1858 όμως, όταν ο Άλφρεντ Ράσελ 
Γουάλας του έστειλε ένα άρθρο που 
περιέγραφε μια παρόμοια θεωρία, 
αναγκάστηκε να δημοσιεύσει μαζί 
με τον Γουάλας και τις δύο θεωρίες 
σε κοινό δημοσίευμα. 
Το βιβλίο του On the Origin of 
Species by Means of Natural 
Selection, or The Preservation of 
Favoured Races in the Struggle for 
Life (που συνήθως αναφέρεται ως 
Η καταγωγή των ειδών) που εκδό-
θηκε το 1859 καθιέρωσε την εξέ-
λιξη από κοινή καταγωγή ως την 
πρωταρχική επιστημονική εξήγηση 
για την ποικιλότητα στη φύση. Κατά 
τη δεκαετία του 1870 η επιστημονι-
κή κοινότητα αλλά και η κοινωνία 

γενικότερα έχουν πλέον αποδεχτεί 

τη θεωρία της εξέλιξης ως δεδομέ-

νο. Οι διάφορες και αντικρουόμε-

νες εξηγήσεις συνέχισαν μέχρι και 

τις δεκαετίες του 1930 μέχρι 1950 

όπου πλέον γίνεται γενικά αποδεκτή 

η φυσική επιλογή ως ο μηχανισμός 

πίσω από τη θεωρία της εξέλιξης. 

Στην τροποποιημένη της μορφή η 

επιστημονική ανακάλυψη του Δαρ-

βίνου ενοποιεί τις βιολογικές επι-

στήμες και εξηγεί τη βιοποικιλότητα.

Σε μεταγενέστερα βιβλία του το 

1871, ο Δαρβίνος εξέτασε την αν-

θρώπινη εξέλιξη και τη σεξουαλική 

επιλογή, στο The Descent of Man, 

and Selection in Relation to Sex και 

το The Expression of the Emotions 

in Man and Animals. Επίσης, έγρα-

ψε μια σειρά από βιβλία που αναφέ-

ρονται στις έρευνες του για τα φυτά. 

Το τελευταίο βιβλίο του Δαρβίνου 

ασχολείται με τους γεωσκώληκες 

και την επίδρασή τους στο έδαφος. 

Σε αναγνώριση της σπουδαιότητας 

του ως επιστήμονα, ο Δαρβίνος τά-

φηκε στο Αββαείο του Γουέστμιν-

στερ, κοντά στον Ουίλιαμ Χέρσελ 

και τον Ισαάκ Νεύτωνα. Ο Δαρβί-

νος έχει χαρακτηριστεί ως ένας από 

τους πιο σημαντικούς ανθρώπους 

της ανθρώπινης ιστορίας.
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