Η 1η Φεβρουαρίου στην ιστορία

1 Φεβρουαρίου 1862

Τα «Ναυπλιακά»

Το σύνθημα «Να φύγουν οι Βαυαροί» δονούσε την Ελλάδα στα 1862 καθώς κορυφωνόταν ο
αντιμοναρχικός αγώνας. Την 1 η Φεβρουαρίου του 1862, ξέσπασαν τα «Ναυπλιακά»: Η
εναντίον του Όθωνα επανάσταση. Χίλιοι στρατιώτες υπό τους Πάνο Κορωναίο, Αρτέμιο
Μίχο και τον δικαστικό Γ. Πετιμεζά. Μαζί με τους περίπου χίλιους πολιτικούς κρατούμενους
στην Ακροναυπλία που απελευθερώθηκαν και μερικές εκατοντάδες νέους εθελοντές που
σχημάτισαν ιερό λόχο, ξεκίνησαν αντιδυναστικό αγώνα. Η βασιλική κυβέρνηση του Α
θανάσιου
Μιαούλη έστειλε εναντίον τους στρατό 7.000 ανδρών. Μέσα Μαρτίου του 1862, η
επανάσταση είχε κατασταλεί. Οι πολλοί από τους επαναστάτες αμνηστεύτηκαν. Οι μη
αμνηστευμένοι, μαζί με 190 που θέλησαν να τους ακολουθήσουν, μπήκαν στο γαλλικό
πολεμικό «Πελεκάν» και το αγγλικό «Κάστορας» κι έφυγαν από τη χώρα. Όμως, η χώρα
έβραζε. Για να σώσουν την κατάσταση, ο Όθων και η Αμαλία έκαναν μια μεγάλη περιοδεία
στην Πελοπόννησο. Αναθάρρησαν κι ετοίμασαν μια δεύτερη στην Αιτωλοακαρνανία.
Απόγονος γενιάς αρματολών, ο Θεοδωράκης Γρίβας (1797 - 1862) ύψωσε σημαία
επανάστασης στη Βόνιτσα. Ο Όθων εκθρονίστηκε τον επόμενο Οκτώβριο (
βλ. 12/10/1862
).

1793: Μετά την εκτέλεση του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΣΤ’, η επαναστατημένη Γαλλία κηρύσσει
τον πόλεμο στην Αγγλία και την Ολλανδία που την απειλούν.
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1942: Ο δοσίλογος Βίντκουν Κουίσλινγκ γίνεται πρωθυπουργός της Νορβηγίας.

1958: Η Αίγυπτος και η Συρία κηρύσσουν την ένωση των δύο χωρών τους δημιουργώντας
την «Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία» (ΗΑΔ).

1963: Ο Καμούζου Μπάντα ορκίζεται πρώτος πρωθυπουργός της Νυασαλάνδης (Μαλάουι).

1979: Ο Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί επιστρέφει, από το Παρίσι, στην Τεχεράνη μετά από
15 χρόνια εξορίας κυρίως στο Ιράκ.

1991: Σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει το Αφγανιστάν και το
Πακιστάν σκοτώνοντας πάνω από 1.200 άτομα.

1992: Οι πρόεδροι Μπους και Γιέλτσιν υπογράφουν την διακήρυξη του Καμπ Ντέιβιντ,
σύμφωνα με την οποία οι δύο χώρες τους στο εξής δεν θα θεωρούνταν αντίπαλες.
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1999: Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) καταργεί τα σήματα μορς και εισάγει στην
παγκόσμια ναυσιπλοΐα το ψηφιακό Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας (Global
Maritime Distress and Safety System, GMDSS).

2003: Ο κοινοτάρχης Κιμώλου, Αγγελέτος Κανάς, είναι ο πρώτος που συλλαμβάνεται με την
κατηγορία ότι ήταν μέλος της οργάνωσης ΕΛΑ (Ελληνικός Λαϊκός Αγώνας). Τις επόμενες
ώρες, συνελήφθησαν με την ίδια κατηγορία ο πολιτικός μηχανικός Κώστας Αγαπίου και η
ιδιωτική υπάλληλος Ειρήνη Αθανασάκη. Δυο μέρες αργότερα, συνελήφθη και ο μηχανικός
Χρήστος Τσιγαρίδας. Αθωώθηκαν όλοι στις 3 Δεκεμβρίου 2009 (ο Αγαπίου, μετά θάνατον).

2009: Η Γιοχάνα Σιγκουρνταρντοτίρ, ηγέτιδα του Αριστερού Πράσινου Κόμματος της
Ισλανδίας, γίνεται η πρώτη στην παγκόσμια ιστορία λεσβία που ορκίζεται πρωθυπουργός.

Η 1 η Φεβρουαρίου στον πολιτισμό

1 Φεβρουαρίου 2003
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Το «Κολούμπια» διαλύεται στον αέρα

Το πρόγραμμα των διαστημικών λεωφορείων εκπονήθηκε για να μειωθεί το κόστος των
αποστολών στο διάστημα, καθώς το όχημα μερικά επαναχρησιμοποιείται. Αποδείχτηκε πιο
ακριβό και πιο επικίνδυνο. Δυο λεπτά μετά την εκτόξευσή του, οι ενισχυτές απορρίπτονται
και με αλεξίπτωτο ρίχνονται στη θάλασσα για να περισυλλεγούν και χρησιμοποιηθούν πάλι.
Κι όταν το όχημα αποκτήσει την τελική του ταχύτητα, απορρίπτει και τις δεξαμενές
καυσίμων. Για τα διαστημικά δρομολόγια, που ξεκίνησαν στις 12 Απριλίου 1981, η NASA
χρησιμοποίησε τέσσερα λεωφορεία: Κολούμπια, Τσάλεντζερ, Ντισκάβερι και Ατλαντίς. Οι
Αμερικανοί τα λένε «σαΐτες». Στις 28 Ιανουαρίου 1986, το Τσάλεντζερ με επτά
αστροναύτες, εξερράγη αμέσως μετά την εκτόξευση σκοτώνοντας όλους τους επιβάτες,
ανάμεσα στους οποίους και ένας πολίτης δάσκαλος. Σε αντικατάστασή του,
κατασκευάστηκε, πέμπτο, το Επιδίωξη (Endeavour). Ανάμεσα στα 1995 και 1998,
πραγματοποιήθηκαν αρκετές επιτυχείς αποστολές που πύκνωσαν στη συνέχεια. Όμως, την
1 η Φεβρουαρίου 2003, κατά την επιστροφή του στη Γη, και με έξι φορές την ταχύτητα του
ήχου, σε ύψος εξήντα χλμ., το διαστημικό λεωφορείο Κολούμπια διαλύθηκε, ένα τέταρτο
πριν να προσγειωθεί στο Κανάβεραλ. Σκοτώθηκαν και τα επτά μέλη του πληρώματος,
ανάμεσα στα οποία και ο πρώτος Ισραηλινός αστροναύτης, Ίλαν Ραμόν. Η εποχή των
διαστημικών λεωφορείων έληξε στα 2011. Προηγήθηκε ο παροπλισμός των Discovery και
Endeavour και ακολούθησε το «Ατλαντίς» που εκτοξεύτηκε στις 8 Ιουλίου (2011) για το
τελευταίο του (δώδεκα ημερών) ταξίδι στο διάστημα. Στην τριαντάχρονη σταδιοδρομία
τους, τα αμερικανικά διαστημικά λεωφορεία πραγματοποίησαν 135 αποστολές.

1650: Πεθαίνει ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός, Ρενέ Ντεκάρ. Θεωρείται ο πατέρας
της μοντέρνας φιλοσοφίας. Γεννήθηκε το 1596.
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1851: Πεθαίνει η Βρετανίδα συγγραφέας του «Φρανκενστάιν», Μέρι Γούλστονκραφτ Σέλεϊ.

1884: Εκδίδεται το πρώτο τεύχος του Αγγλικού Λεξικού της Οξφόρδης.

1893: Ο Τόμας Έντισον ανοίγει το πρώτο κινηματογραφικό στούντιο στον κόσμο, στο
Γουέστ Όραντζ του Νιου Τζέρσεϊ.

1901: Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Κλαρκ Γκέιμπλ. Κέρδισε Όσκαρ για την ταινία
«Συνέβη μια νύχτα».

1958: Τέσσερις μήνες μετά τον σοβιετικό Σπούτνικ 1, εκτοξεύεται με επιτυχία ο Εξπλόρερ
1, ο πρώτος τεχνικός δορυφόρος των ΗΠΑ.

1966: Πεθαίνει ο «αγέλαστος» Αμερικανός κωμικός και σκηνοθέτης, Μπάστερ Κίτον,
δημιουργός κλασικών ταινιών του βωβού κινηματογράφου («Η φιλοξενία μας», «Ο
ναυτικός», «Ο στρατηγός» κ.λπ.). Γεννήθηκε το 1896.
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1996: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι, Γκάρι Κασπάροβ, νικά 4 -2 τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή Deep Blue.

2012: Εκτεταμένα επεισόδια με 75 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες ξεσπούν με τη
λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα Αλ Μάσρι – Αλ Αχλί (3-1) στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου. Η
σφαγή αποδίδεται σε προσχεδιασμένη κίνηση υποστηρικτών του ανατραπέντος (ένα χρόνο
πριν) προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ.

2014: Σε ηλικία 83 χρόνων, πεθαίνει ο μεγάλος Αυστριακός ηθοποιός, Μαξιμίλιαν Σελ,
όσκαρ ανδρικού ρόλου για την ταινία «Τα απόρρητα της Νυρεμβέργης» («Τοπ Καπί,
«Σιδηρούς Σταυρός», «Οι καταδικασμένοι της Αλτόνα» κ.λπ.).
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