Η 2α Μαρτίου στην ιστορία

2 Μαρτίου 2000

Το επεισόδιο «Πινοσέτ»

Ο στρατηγός Αουγκούστο Πινοσέτ ήταν αρχηγός στο αιματηρό πραξικόπημα που ανέτρεψε
τον δημοκρατικά εκλεγμένο μαρξιστή πρόεδρο της Χιλής, Σαλβαντόρ Αλιέντε, στις 11
Σεπτεμβρίου του 1973. Την ημέρα εκείνη, ο Αλιέντε σκοτώθηκε με το όπλο στο χέρι, καθώς
υπερασπιζόταν το προεδρικό μέγαρο. Σκοτώθηκαν κι άλλοι πολλοί κι ανάμεσά τους και
Ισπανοί πολίτες. Όταν, μετά από χρόνια, η χούντα της Χιλής παρέδωσε την εξουσία, ο
Πινοσέτ είχε τοποθετήσει τον εαυτό σε απυρόβλητη θέση και απέφυγε να δικαστεί για τα
εγκλήματά του. Στα 1998, βρέθηκε στο Λονδίνο για ιατρικές εξετάσεις.

Η ισπανική πρεσβεία διαβίβασε στις βρετανικές αρχές αίτημα να εκδοθεί ο αιμοσταγής
στρατηγός στην Ισπανία για να δικαστεί. Οι δικαστικές αρχές της χώρας, τον
καταζητούσαν για «γενοκτονία Ισπανών πολιτών». Ο Πινοσέτ συνελήφθη στις 16
Οκτωβρίου. Στις 11 Νοεμβρίου, με ψήφους 3 υπέρ έναντι 2 κατά, οι λόρδοι του ανωτάτου
δικαστηρίου της Βρετανίας δέχτηκαν ότι ο πρώην δικτάτορας της Χιλής Πινοσέτ δεν
ετύγχανε ασυλίας και τα εγκλήματά του δεν είχαν παραγραφεί. Άνοιγε έτσι ο δρόμος για
την έκδοση του στην Ισπανία.

Ξεκίνησε ένας μακροχρόνιος δικαστικός αγώνας, στον οποίο στήριξαν τις ελπίδες τους οι
δημοκρατικοί πολίτες στον κόσμο όλο. Οι δικηγόροι του επιζητούσαν ματαίωση
επικαλούμενοι λόγους υγείας. Στις 10 Οκτωβρίου του 1999, η αγγλική δικαιοσύνη τους
απέρριψε. Οι δικηγόροι εφεσίβαλαν την απόφαση. Ορίστηκε επιτροπή γιατρών για να τον
εξετάσει. Στις 11 Ιανουαρίου του 2000, οι γιατροί τον έκριναν ανίκανο να δικαστεί. Η
έκδοσή του στην Ισπανία ανεστάλη. Στις 2 Μαρτίου του 2000, το υπουργείο Εξωτερικών της
Βρετανίας ανακοίνωσε ότι οριστικά δεν επρόκειτο να τον εκδώσει στην Ισπανία ή αλλού
«για λόγους υγείας». Την ίδια μέρα, ο Πινοσέτ εγκατέλειψε τη Βρετανία, όπου τον
κρατούσαν σε περιορισμό. Έφθασε στη Χιλή την επομένη, γνωρίζοντας ότι στο εξής κάθε
έξοδός του από τη χώρα εγκυμονούσε τον κίνδυνο να συλληφθεί. Έζησε μέσα στον φόβο, ως
τις 10 Δεκεμβρίου 2006, όταν πέθανε προδομένος από την καρδιά του. Ήταν 91 χρόνων.
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1835: Πεθαίνει ο Φραγκίσκος Α’ αυτοκράτορας της Αυστρίας και τελευταίος αυτοκράτορας
της καταργημένης από τον Ναπολέοντα Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Γερμανίας). Είχε
γεννηθεί το 1767.

1855: Ενώ διαρκεί ο Κριμαϊκός πόλεμος, πεθαίνει ο τσάρος Νικόλαος Α’ της Ρωσίας. Η
βασιλεία του χαρακτηρίστηκε από την απολυταρχία και τον μιλιταρισμό. Γεννήθηκε το
1796, ανέβηκε στον θρόνο το 1826 και κατέστειλε την επανάσταση των Δεκεμβριστών.

1917: Παραιτείται ο τελευταίος τσάρος της Ρωσίας, Νικόλαος Β’. Εκτελέστηκε τον επόμενο
χρόνο (16 Ιουλίου 1918). Είχε γεννηθεί το 1868.

1939: Ο καρδινάλιος Ευγένιος Πατσέλι εκλέγεται πάπας με το όνομα Πίος ΙΒ’. Γεννήθηκε το
1876 (επίσης 2 Μαρτίου). Πέθανε το 1958. Αποκλήθηκε πάπας της Ειρήνης.

1943: Αρχίζει η μάχη της θάλασσας των νησιών Βίσμαρκ. Οδηγήθηκε σε μεγάλη ήττα του
ιαπωνικού στόλου που έχασε 4.000 άνδρες και δώδεκα πολεμικά σκάφη.
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1995: Ο επτά φορές πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζούλιο Αντρεότι κατηγορείται ότι υπήρξε
μέλος της μαφίας. Αθωώθηκε το 1999.

2008: Ο 42χρονος Ντμίτρι Μεντβέντεφ εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας με ποσοστό 70,2%,
έναντι 17,77% του κυριοτέρου αντιπάλου του, κομμουνιστή Γκ. Ζιουγκάνοβ. Ο πρόεδρος
Πούτιν αναμένεται να μετακινηθεί στη θέση του πρωθυπουργού.

Η 2 α Μαρτίου στον πολιτισμό

2 Μαρτίου 1784

Πλοήγηση στον αέρα

Ο Ζαν Πιέρ Μπλανσάρ γεννήθηκε στη Γαλλία, στις 4 Ιουλίου 1753. Ήταν γιος εργάτη κι από
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μικρός έδειξε κλίση στη μηχανική. Όνειρό του ήταν να πετάξει. Γνώριζε για τις παλιότερες
απόπειρες των «ανθρώπων πουλιών» που προσπαθούσαν να μιμηθούν τον μυθικό Ίκαρο
χωρίς αποτέλεσμα και πίστευε πως η λύση βρισκόταν στη μηχανική. Επινόησε μια πτητική
μηχανή, κάτι σαν πλοίο με πολλά πηδάλια και φτερά. Όσο κι αν προσπάθησε, το
κατασκεύασμά του δεν έλεγε να ξεκολλήσει από τη γη.

Στις 21 Νοεμβρίου 1783, με ένα αερόστατο των αδερφών Μογκολφιέρ, ο Πιλάτρ ντε Ροζιέ
κι ο μαρκήσιος ντ’ Αρλάντ ανυψώθηκαν στον ουρανό του Παρισιού. Ο Ζαν Πιέρ
ενθουσιάστηκε. Είχε βρεθεί ο τρόπος να ανυψώσει το μηχάνημά του. Σε λιγότερο από
δυόμισι μήνες, προσάρμοσε στη μηχανή του ένα μπαλόνι σαν αυτό των Μογκολφιέρ και την
έσυρε ως μια παρισινή πλατεία.

Στις 2 Μαρτίου 1784, ο Ζαν Πιέρ μπήκε στη μηχανή του κι άρχισε τη διαδικασία ανύψωσης.
Όλο το Παρίσι τον παρακολουθούσε. Το μηχάνημα μπαλαντσάρισε, ανυψώθηκε λιγάκι,
έδειξε έτοιμο να πέσει, παρασύρθηκε από τον αέρα και, τελικά, σταθεροποιήθηκε. Τότε, ο
31χρονος μηχανικός άρχισε την πλοήγηση στον αέρα (τα αερόστατα των αδελφών
Μογκολφιέρ κατευθύνονταν, όπου τα πήγαινε ο άνεμος). Το έφερε στην περιοχή των
Σεβρών, όπου το προσγείωσε.

Ενθουσιασμός! Ο Μπλανσάρ τελειοποίησε το μηχάνημά του κι άρχισε παράτολμα εναέρια
ταξίδια. Το 1785, πέρασε πετώντας τη Μάγχη με συνεπιβάτη τον Αμερικανό Τζέφρις. Ως το
1809, πραγματοποίησε 64 πτήσεις. Η 65η στάθηκε μοιραία: Το μηχάνημα δε λειτούργησε κι
ο Μπλανσάρ τσακίστηκε στο έδαφος. Ήταν 56 χρόνων. Τις προσπάθειες συνέχισε η γυναίκα
του, Σοφία, για δέκα ακόμη χρόνια. Στα 1819, το αερόστατο πήρε φωτιά στον αέρα κι η
Σοφία σκοτώθηκε, πέφτοντας στη γη.

1791: Πεθαίνει ο Άγγλος Τζον Ουέσλεϊ, ιδρυτής της αίρεσης των μεθοδιστών, που
διακρίνονται για την αυστηρότητα των ηθών. Δίδασκε την ανάγκη επιστροφής στον αγνό
βίο των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Είχε γεννηθεί το 1701.

4/5

Η 2α Μαρτίου στην ιστορία

1930: Πεθαίνει ο Άγγλος μυθιστοριογράφος Ντέιβιντ Χέρμπερτ Λόρενς, συγγραφέας του
έργου «Ο εραστής της λαίδης Τσάτερλι». Είχε γεννηθεί το 1885.

1949: Ο Τζέιμς Γκάλαχερ, κυβερνήτης ενός μπόινγκ (Β-50), ολοκληρώνει την πρώτη πτήση
στον γύρο της γης χωρίς σταθμό. Κάλυψε τα 37.742 χλμ. της διαδρομής σε 94 ώρες και ένα
λεπτό.

2004: Εκτοξεύεται το ευρωπαϊκό διαστημόπλοιο «Ροζέτα». Αναμένεται να προσεδαφιστεί
στον κομήτη «Σουμούριοφ – Γκερασιμένκο» τον Αύγουστο του 2014 με αποστολή να
αποκαλύψει τα μυστικά του ηλιακού συστήματος.
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