Η 6η Μαΐου στην ιστορία

6 Μαΐου 1758

Ο Ροβεσπιέρος

Έγινε δικηγόρος κι εκπροσώπησε την Γ’ τάξη της πόλης του στο συμβούλιο των γενικών
τάξεων που συγκάλεσε ο Λουδοβίκος ΙΣΤ’, στις 5 Μαΐου 1789. Από τότε, αφιερώθηκε στη
γαλλική επανάσταση για την οποία και πέθανε. Ο Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος γεννήθηκε στις
6 Μαΐου 1758, στο Αράς της Γαλλίας και έμεινε στην ιστορία ως ο Αδιάφθορος.

Μέσα από τη φωτιά των γεγονότων που συγκλόνισαν την πατρίδα του, αναδείχτηκε ηγέτης
των αδιάλλακτων ορεινών, συνετέλεσε όσο κανένας άλλος στη θανατική καταδίκη και την
εκτέλεση του βασιλιά, πολέμησε ως την εξόντωση τη δεξιά πτέρυγα των γιρονδίνων κι
έφτασε να γίνει αρχηγός της επανάστασης. Ήταν ο εμπνευστής της περιόδου της
τρομοκρατίας που ξεκίνησε στις 31 Μαΐου και παγιώθηκε από τις 5 Σεπτεμβρίου του 1793.
Δε δίστασε να συλλάβει και να στείλει στη λαιμητόμο τον φίλο του δημοσιογράφο Λούκιο
Κάμιλλο Ντεμουλέν (1760 - 1794) που υποστήριζε ότι η επανάσταση διέγραψε τον κύκλο
της και τον συναγωνιστή του Γεώργιο Ιάκωβο Δαντόν (1759 - 1794) που άρχισε να μάχεται
την αντιθρησκευτική εκστρατεία. Όμως, οι εχθροί του τον κατηγόρησαν ότι εκκαθάριζε τους
αντιπάλους του για να μονοπωλήσει την εξουσία. Οι επαναστατικές επιτροπές άρχισαν να
μην υπακούουν στη Συμβατική Συνέλευση. Ένα πραξικόπημα, στις 22 Ιουλίου 1794, τον
ανέτρεψε. Οι γιρονδίνοι ξαναγύρισαν στη Συμβατική, στις 23 του μήνα. Στις 31 Ιουλίου 1794,
ο Ροβεσπιέρος οδηγήθηκε στη λαιμητόμο.

Στις 27 Οκτωβρίου 1795, την εξουσία ανέλαβε το πενταμελές Διευθυντήριο. Στις 9
Νοεμβρίου 1799, ο Ναπολέων Βοναπάρτης έγινε απόλυτος κυρίαρχος της Γαλλίας.
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1757: Ο Φρειδερίκος Β’ της Πρωσίας κυριεύει την Πράγα, στη διάρκεια του Επταετούς
πολέμου.

1861: Στην Αμερική, το Αρκάνσας εγκαταλείπει την Ένωση των Βορείων και εντάσσεται
στην ομοσπονδία των Νοτίων.

1941: Ο Σοβιετικός ηγέτης, Ιωσήφ Στάλιν, αναλαμβάνει και πρωθυπουργός της χώρας.

1974: Ο καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας, Βίλι Μπραντ, παραιτείται μετά την σύλληψη
στενού συνεργάτη του με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας.

1976: Καταστρεπτικός σεισμός πλήττει το Ούντινε της Ιταλίας με αποτέλεσμα 973 νεκρούς
και 100.000 αστέγους.

1979: Ο σοσιαλιστής Μπρούνο Κράισκι επιστρέφει στην εξουσία της Αυστρίας μετά την
επανεκλογή του στις εκεί εκλογές.
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2005: Εισβολή δώδεκα ιεραρχών στο πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναγκάζει τον πατριάρχη
Ειρηναίο να αποχωρήσει. Μετά την κατάληψη, οι ιεράρχες εξέλεξαν τριμελή επιτροπή για
«τα περαιτέρω».

2007: Ο Νικολά Σαρκοζί διαδέχεται τον Ζακ Σιράκ στην προεδρία της Γαλλίας, με το 53%
των ψήφων του δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών, έναντι 47% της Σεγκολέν
Ρουαγιάλ των σοσιαλιστών.

2009: Με ψήφους 151 κατά έναντι 148 υπέρ, απορρίπτεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για
σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο της Siemens.

2010: Με 172 ψήφους υπέρ, έναντι 121 κατά και τρία «παρών» ψηφίζεται η συμφωνία με
την τρόικα (Ε.Ε., Ε.Κ.Τ και Δ.Ν.Τ.) για την επιβολή σκληρών έκτακτων μέτρων προκειμένου
να δοθεί στην Ελλάδα δανειακή βοήθεια 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ντόρα Μπακογιάννη
που ψήφισε υπέρ των μέτρων, διαγράφηκε από τη ΝΔ. Οι Σοφία Σακοράφα, Γιάννης
Δημαράς και Βασίλης Οικονόμου που ψήφισαν «παρών», τέθηκαν εκτός κοινοβουλευτικής
ομάδας του ΠΑΣΟΚ.
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2010: Στις εκλογές για τη βρετανική βουλή, οι συντηρητικοί του Ντέιβιντ Κάμερον κερδίζουν
290 έδρες (36,1%), οι εργατικοί 246 (29,2%) και οι φιλελεύθεροι 51 (22,9%), ενώ οι λοιποί
σχηματισμοί καταλαμβάνουν τις υπόλοιπες 27, με την απόλυτη πλειοψηφία να απαιτεί 326
έδρες.

2012: Η οργισμένη ψήφος των Ελλήνων ψηφοφόρων κατακρημνίζει τα κόμματα εξουσίας
αναδεικνύοντας μεν τη ΝΔ πρώτο κόμμα αλλά με μόλις 18,85% (από 33,48% που είχε λάβει
το 2009, όταν είχε πέσει στο ως τότε ιστορικό χαμηλό της) με 108 βουλευτές στο
κοινοβούλιο και το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα με 13,18% (από 43,92% το 2009) με μόλις 41
βουλευτές (από 160 που είχε εκλέξει την προηγούμενη φορά). Θριαμβευτής των εκλογών, ο
ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύεται δεύτερο κόμμα με 16,78% (από 4,60% το 2009) και εκλέγει 52
βουλευτές. Το νεαρό κόμμα Ανεξάρτητοι Έλληνες έρχεται τέταρτο με 10,50% και 33
βουλευτές, με πέμπτο το ΚΚΕ (8,48% και 26 βουλευτές) και έκτη την Χρυσή Αυγή με 6,97%
και 21 βουλευτές. Έβδομο κόμμα, η Δημοκρατική Αριστερά λαβαίνει 6,10% και εκλέγει 19
βουλευτές. Ο ΛΑ.Ο.Σ μένει εκτός Βουλής, με 2,93%.

2012: Ο υποψήφιος των σοσιαλιστών, Φρανσουά Ολάντ, εκλέγεται πρόεδρος της Γαλλίας,
συγκεντρώνοντας το 51,67% των ψήφων, έναντι 48,33% του απερχόμενου προέδρου,
Νικολά Σαρκοζί.

2013: Σε ηλικία 94 χρόνων, πεθαίνει ο Τζούλιο Αντρεότι, επτά φορές πρωθυπουργός της
Ιταλίας (ανάμεσα στα 1972 και 1992). Είχε κατηγορηθεί για συνεργασία με τη σικελική
μαφία και την κόζα νόστρα αλλά η κατηγορία δεν αποδείχτηκε. Γεννήθηκε στις 14
Ιανουαρίου 1919.
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2016: Ο Σαντίκ Καν εκλέγεται δήμαρχος του Λονδίνου. Είναι ο πρώτος μουσουλμάνος που
αναδεικνύεται δήμαρχος σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Η 6 η Μαΐου στον πολιτισμό

6 Μαΐου 1937

Το τέλος των ζέπελιν

Στη δεκαετία του 1930, ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός ανάμεσα στο αεροπλάνο που
έμπαινε ακάθεκτο στις εναέριες μεταφορές και στο πηδαλιουχούμενο ζέπελιν που είχε
ανοίξει τους αιθέρες στην εμπορική εκμετάλλευση. Στα 1935, ένα νέο αεροπλάνο ήρθε να
κυριαρχήσει στις μεταφορές: Το DC - 3, η θρυλική Ντακότα που έμεινε ασυναγώνιστη επί
δεκαετίες. Η γερμανική κυβέρνηση απάντησε, τον Μάρτιο του 1936 με ένα νέο ζέπελιν, το
τεράστιο «Χίντεμπουργκ», μήκους 245 μ., με απεριόριστη εμβέλεια, δίκλινες καμπίνες,
ζεστό και κρύο νερό, εστιατόριο, μπαρ, σαλόνι με πιάνο και γέφυρες για βόλτα.

Στις 6 Μαΐου 1937, το καύχημα της γερμανικής αεροναυπηγικής συμπλήρωσε το 21 ο του
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ταξίδι Γερμανία - ΗΠΑ. Ετοιμαζόταν να προσδεθεί στο Νιου Τζέρσεϊ, για την αποβίβαση των
επιβατών, όταν έγινε το κακό. Ξαφνικά, φλόγες ξεπήδησαν στην πλώρη. Μέσα σε ελάχιστα
δευτερόλεπτα, η φωτιά μεταδόθηκε παντού. Το ζέπελιν γκρεμίστηκε στη γη. Η αιτία της
πυρκαγιάς δεν διαπιστώθηκε ποτέ. Όμως, τα 36 θύματα του δυστυχήματος ήταν αρκετά για
να σημάνουν το τέλος των πηδαλιουχούμενων.

Στον σκληρό ανταγωνισμό, το αεροπλάνο νίκησε τα ζέπελιν με τρόπο τραγικό.

1626: Ο Ολλανδός άποικος Πέτερ Μινούιτ αγοράζει από τους Ινδιάνους το νησί του
Μανχάταν για μια χούφτα ψεύτικα κοσμήματα, που δεν αξίζουν πάνω 25 δολάρια.

1856:Γεννιέται στη Βιέννη ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Πέθανε το 1939.

1860: Στο Σαν Φρανσίσκο, δημιουργείται το Ολύμπικ Κλαμπ, το πρώτος αθλητικό σωματείο
των ΗΠΑ.

1895: Γεννιέται στην Αμερική ο Ιταλός ηθοποιός Ροδόλφος Βαλεντίνο, είδωλο του βωβού
κινηματογράφου και πρότυπο «Λατίνου εραστή». Πέθανε στις 23 Αυγούστου 1926.
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1915: Γεννιέται ο πολυτάλαντος Όρσον Ουέλες, ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και
συγγραφέας. Η ταινία του «Πολίτης Κέιν» θεωρείται από τις κορυφαίες στην ιστορία του
σινεμά. Το 1938, είχε τρομοκρατήσει την Αμερική, όταν από ραδιοφωνική εκπομπή άρχισε
να περιγράφει με αληθοφάνεια την «άφιξη Αρειανών» στη Γη. Πέθανε στις 10 Οκτωβρίου
1985.

1927: Γεννιέται στην Ουκρανία ο μαέστρος Γιόσα Χόρενσταϊν.

1952: Πεθαίνει η μεγάλη παιδαγωγός Μαρία Μοντεσόρι, εισηγήτρια του ομώνυμου
εκπαιδευτικού συστήματος. Είχε γεννηθεί στις 31 του Ιουλίου του 1870.

1992: Πεθαίνει η Γερμανίδα κυρία της οθόνης Μάρλεν Ντίντριχ, πασίγνωστη από την ταινία
«Γαλάζιος Άγγελος». Γεννήθηκε το 1901.

1994: Η Βρετανία και η Γαλλία ενώνονται με το υποθαλάσσιο τούνελ της Μάγχης.
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2010: Ο πίνακας του Πικάσο «Nude, Green Leaves and Bust» πωλείται έναντι 106.482.500
δολαρίων (ρεκόρ όλων των εποχών).

2012: Σε ηλικία 76 χρόνων, πεθαίνει ο ηθοποιός Κώστας Καρράς, πρωταγωνιστής στο
θέατρο και στον κινηματογράφο. Είχε γεννηθεί στις 21 Ιουνίου 1936.
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