
Σαν σήμερα… 12 Φεβρουαρίου  
 
Διαβάζουν:  
 
 ΝΙΚΗ:      Σαν σήμερα, 12 Φεβρουαρίου του 1809, γεννιέται στη μικρή επαρχιακή πόλη του 
Σρούσμπερι της Αγγλίας ο Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος ως το πέμπτο από τα έξι παιδιά του 
γιατρού R.W.Darwin. Η μητέρα του πέθανε όταν ο Κάρολος ήταν μόλις 8 χρόνων. Τον 
Οκτώβριο του 1825, σε ηλικία 16 ετών, ο Δαρβίνος γράφεται στο Πανεπιστήμιο του 
Εδιμβούργου, στο Τμήμα Ιατρικής, η αποστροφή του ωστόσο για το αίμα σύντομα θα τον 
έκανε να χάσει το ενδιαφέρον του. Στα δυο χρόνια που έμεινε εκεί, ασχολήθηκε με τη φυσική 
ιστορία, τη γεωλογία και τη βιολογία παραμελώντας τις ιατρικές σπουδές του. Ύστερα από 
τις συμβουλές του πατέρα του, ο Δαρβίνος εγκαταλείπει το Εδιμβούργο και γράφεται στο 
Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, στο Τμήμα Θεολογίας. Ο Κάρολος δεν είχε φυσικά κανένα 
ενδιαφέρον για τη θεολογία και σύντομα στράφηκε στη μελέτη της φυσικής ιστορίας και της 
γεωλογίας προετοιμάζοντας το ταξίδι του στον κόσμο…  
ΑΝΤΡΕΑΣ:       Όταν ήταν στο Κέιμπριτζ, ο Δαρβίνος απέκτησε έναν προστάτη, τον καθηγητή 
βοτανικής Τζον Στίβενς Χένσλοου, ο οποίος αναγνώρισε στον Δαρβίνο το ερευνητικό του 
πνεύμα. Τελειώνοντας το 1831 τη Θεολογική Σχολή, ο Χένσλοου του πρότεινε μια θέση 
φυσιοδίφη στην ερευνητική αποστολή του «Beagle», με τον κυβερνήτη του, Ρόμπερτ Φιτζρόι, 
να έχει εξασφαλίσει χρήματα για μια πεντάχρονη ερευνητική εκστρατεία στα πέρατα του 
κόσμου. Ήταν το ταξίδι που θα έφερνε τεράστιες αλλαγές σε πολλούς επιστημονικούς 
κλάδους! 
ΝΙΚΗ:       Στη διάρκεια του ταξιδιού ο Δαρβίνος ήρθε σ’ επαφή με πρωτόγονους πολιτισμούς 
και ιθαγενείς, ενώ την ίδια ώρα συνέλεγε με μανία φυσικά δείγματα, απολιθώματα και 
γεωλογικά υλικά, μελετώντας ταυτόχρονα ζώα που δεν είχε συναντήσει ποτέ πριν.  
Επιστρέφοντας στην Αγγλία στις 2 Οκτωβρίου του 1836, ο Δαρβίνος άρχισε να δημοσιεύει τα 
αποτελέσματα των ερευνών του σε διάφορες επιστημονικές επιθεωρήσεις, με το ταξίδι να 
έχει παίξει τεράστιο ρόλο στις απόψεις του για τη φυσική ιστορία.  
ΑΝΤΡΕΑΣ:       Οι άλλοι φυσιοδίφες της εποχής πίστευαν ότι όλα τα είδη είτε προέρχονταν 
από την αρχή του κόσμου όπως τα έφτιαξε ο Θεός είτε δημιουργήθηκαν αργότερα, όπως κι 
αν είχε το θέμα όμως, μία ήταν η ουσία: τα είδη παρέμεναν ολόιδια στο χρόνο.  Ο Δαρβίνος 
παρατήρησε ωστόσο ομοιότητες μεταξύ των ειδών του πλανήτη. Έτσι, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι τα είδη αυτά πρέπει να έχουν κάποιους κοινούς προγόνους, από τους 
οποίους και εξελίχτηκαν με διαφορετικό τρόπο το καθένα. Τα είδη, για τον Δαρβίνο, 
επιβιώνουν μέσω ενός φυσικού μηχανισμού που ονόμασε «φυσική επιλογή», ενός 
μηχανισμού δηλαδή με τον οποίο τα είδη προσαρμόζονται στο περιβάλλον. Όποιος 
οργανισμός προσαρμόζεται, επιβιώνει, ενώ όποιος δεν προσαρμόζεται, εξαφανίζεται, όπως 
και ολόκληρο το είδος του.  
ΝΙΚΗ:       Στη θεωρία της εξέλιξης, που παρουσίασε για πρώτη φορά ο Δαρβίνος, 
αντέδρασαν πάρα πολύ και οι επιστήμονες αλλά περισσότερο οι άνθρωποι της Εκκλησίας.  
Οι αντιδράσεις αυτές εμφανίστηκαν επειδή πολλοί πίστευαν ότι, σύμφωνα με τον Δαρβίνο, ο 
άνθρωπος προήλθε από τον πίθηκο ως εξέλιξή του. Γι’ αυτό και στα σατιρικά περιοδικά της 



εποχής παρίσταναν τον Δαρβίνο σαν πίθηκο. Έλεγαν λοιπόν ότι έως τώρα δεν έχει 
ανακαλυφθεί κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον 
πίθηκο. Το αστείο βέβαια είναι ότι ο Δαρβίνος ποτέ δεν είπε ότι ο άνθρωπος προέρχεται από 
τον πίθηκο, όπως νόμιζαν όλοι οι παραπάνω. Αντίθετα, ο ίδιος αναφέρει ότι δεν πρέπει να 
κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι οι πρόγονοι του ανθρώπου έμοιαζαν με τους πιθήκους 
που ξέρουμε σήμερα.  
ΑΝΤΡΕΑΣ:       Λοιπόν, ποια ακριβώς είναι η άποψη του Δαρβίνου; Τα είδη δημιουργήθηκαν 
εξαρχής από τον Θεό όπως είναι σήμερα ή εξελίχτηκαν από κάποια αρχαιότερα είδη; Ο 
Δαρβίνος δήλωνε ότι δεν είναι άθεος, παρότι τον κατηγορούσαν για άθεο. Πίστευε λοιπόν ότι 
η αρχή της δημιουργίας έγινε από κάποια θεϊκή δύναμη, αλλά από τη στιγμή αυτή και 
ύστερα υπάρχει βέβαια και εξέλιξη.  
ΝΙΚΗ:       Με την υγεία του φανερά κλονισμένη από την εποχή ακόμη του ταξιδιού του, λόγω 
των ταλαιπωριών που πέρασε, ο Δαρβίνος παντρεύεται το 1839 την ξαδέλφη του Έμα 
Γουέτζγουντ, με την οποία θα αποκτήσει 10 παιδιά. Τα τρία πέθαναν σε νεαρή ηλικία. Το 
γεγονός ότι μερικά παιδιά του ήταν ασθενικά και αδύναμα τον έκανε να σκεφτεί μήπως η 
αιτία ήταν η συγγένειά του με τη σύζυγό του. Έτσι, ανέπτυξε τη θεωρία της «γενετικής 
διασταύρωσης».  Στις 24 Νοεμβρίου του 1859 δημοσίευσε το σημαντικότερο βιβλίο του, την  
«Καταγωγή των Ειδών», όπου εξηγεί λεπτομερώς τις βάσεις της νέας του επιστημονικής 
θεωρίας. Δε σταμάτησε ποτέ να εργάζεται ερευνητικά και θεωρητικά πάνω στην εξέλιξη των 
ειδών, δημοσιεύοντας αναρίθμητες μελέτες.  
       Έπειτα από μια ζωή αφιερωμένη σ’ αυτό το είδος της έρευνας που θα άλλαζε τον κόσμο, 
ο Δαρβίνος πέθανε στο σπίτι του στο Λονδίνο στις 19 Απριλίου 1882 και τάφηκε με τιμές στο 
αβαείο του Ουεστμίνστερ, όπου θάβονταν οι μεγαλύτερες προσωπικότητες, έχοντας τιμηθεί 
προηγουμένως με μετάλλια, επαίνους και τιμητικούς τίτλους.  
ΑΝΤΡΕΑΣ:       Στον επόμενο αιώνα, η αποκάλυψη της δομής του DNA επιβεβαίωσε τη 
δαρβινική θεωρία της εξέλιξης των ειδών, αν και οι επιστήμονες είχαν ήδη πειστεί για την 
ορθότητά της. Παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι της Εκκλησίας επιμένουν στη θρησκευτική 
θεωρία του Δημιουργισμού, σύμφωνα με την οποία τα πλάσματα είναι απαράλλαχτα ίδια 
όπως τα δημιούργησε ο Θεός και τα διέσωσε ο Νώε…  
        


