Η 7η Φεβρουαρίου στην ιστορία

7 Φεβρουαρίου 1992

Η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η πορεία της ΕΟΚ προς τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε αφότου σ’ αυτήν
είχαν ενταχθεί δέκα μέλη (βλ. 22/1/1972). Η υιοθέτηση της Ενιαίας Πράξης (2 Δεκεμβρίου
η
1985), προέβλεπε την ύπαρξη (από την 1
Ιανουαρίου 1993) μιας μεγάλης αγοράς δίχως σύνορα, τη για ορισμένα θέματα λήψη
αποφάσεων με πλειοψηφία και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την είσοδο της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (1986) η ΕΟΚ
γινόταν «Ευρώπη των 12». Κι ενώ σε όλη την Ανατολική Ευρώπη οι κομμουνιστικές
κυβερνήσεις κατέρρεαν η μια μετά την άλλη, η (Ανατολική) Λαϊκή Δημοκρατία της
Γερμανίας ενσωματωνόταν στη (Δυτική) Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (3
Οκτωβρίου 1990). Η πια μία και μόνη Γερμανία διπλασιάστηκε σε έκταση κι αποτέλεσε τον
ένα από τους δύο πόλους του ηγεμονικού άξονα Βόννης - Παρισίων.

Στις 14 Δεκεμβρίου 1990, τα κράτη μέλη ξεκίνησαν διαβουλεύσεις για την Πολιτική καθώς
και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) της Ευρώπης. Στις 9 με 10 Δεκεμβρίου
1991, πραγματοποιήθηκε στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής
που υιοθέτησε το κείμενο για την ένωση της Ευρώπης. Είναι η συνθήκη του Μάαστριχτ. Οι
υπογραφές μπήκαν στις 10 Δεκεμβρίου 1991. Στις 7 Φεβρουαρίου 1992, οι υπουργοί της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπέγραφαν επίσημα την Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Μέσα από μύριες δυσκολίες και αντιθέσεις, γεννήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καλοκαίρι
του 1997 η συνθήκη του Μάαστριχτ αναθεωρήθηκε. Τον Μάρτιο του 1998, το ενιαίο νόμισμα
«ευρώ» έκανε την εμφάνισή του ως λογιστική μονάδα. Είναι το ένα και μόνο νόμισμα για 19
κράτη της Ευρώπης του 21ου αιώνα.
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1478: Γεννιέται ο Τόμας Μουρ. Αποκεφαλίστηκε όταν αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον Ερρίκο
Η’ κεφαλή της Αγγλικανικής εκκλησίας (1535).

1877: Γεννιέται ο Γάλλος πολιτικός Αντρέ Μαζινό, ο οποίος κατασκεύασε την «απόρθητη»
γραμμή Μαζινό. Στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, οι Γερμανοί απλώς την παρέκαμψαν. Πέθανε
στις 7 Ιανουαρίου 1932.

1941: Οι Άγγλοι παίρνουν την Βεγγάζη στη Βόρεια Αφρική. Την επομένη, η «αφρικανική
στρατιά» του Ιταλού Γκρατσιάνι δεν υπήρχε: 130.000 Ιταλοί και 1.300 κανόνια έπεσαν σε
αγγλικά χέρια. Έξι μέρες αργότερα, ο Ρόμελ και το Άφρικα Κορπ μεταφέρονταν στην
Αφρική.

1971: Στην Ελβετία, οι γυναίκες αποκτούν δικαίωμα ψήφου μετά από δημοψήφισμα.

1986: Ο δικτάτορας της Αϊτής, Ζαν Κλοντ Ντιβαλιέ διαφεύγει στην Γαλλία μετά από τις
εναντίον του εξεγέρσεις.
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1990: Η ηγεσία του Σοβιετικού Κομμουνιστικού κόμματος συμφωνεί να σταματήσει να
μονοπωλεί την εξουσία, κάτι που έκανε επί 70 χρόνια. Ανοίγεται έτσι ο δρόμος για μια
πολυκομματική δημοκρατία.

1996: Δέκα χρόνια μετά την ημέρα έξωσης της οικογένειας Ντιβαλιέ, ο Ρενέ Πρεβάλ γίνεται
ο δεύτερος εκλεγμένος από τον λαό, πρόεδρος της Αϊτής.

1999: Πεθαίνει σε ηλικία 64 χρόνων ο βασιλιάς Χουσεΐν της Ιορδανίας. Είχε γεννηθεί στις 14
Νοεμβρίου 1935 και ανέβηκε στον θρόνο στις 11 Αυγούστου 1952, ενώ πλήρη καθήκοντα
άσκησε από το 1953. Τον διαδέχτηκε ο γιος του Αμπντάλα, 37 χρόνων.

2000: Στη Φιλανδία, η Τάρια Χάλονεν εκλέγεται πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας.

2008: Ο 70χρονος μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας Ιερώνυμος (κατά κόσμον, Ιωάννης
Λιάπης) εκλέγεται αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.
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2010: Η 50χρονη Λάουρα Τσιντσίγια εκλέγεται πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Κόστα Ρίκα.

2010: Στον δεύτερο γύρο των εκλογών για την ανάδειξη προέδρου της Ουκρανίας, νικητής
αναδεικνύεται ο ρωσόφιλος Βίκτορ Γιανούκοβιτς, θύμα της προ 5ετίας φιλοαμερικανικής
«πορτοκαλί επανάστασης». Η αντίπαλός του, Γιούλια Τιμοσένκο, δεν αναγνώρισε την ήττα
της.

Η 7 η Φεβρουαρίου στον πολιτισμό

7 Φεβρουαρίου 1964

Οι «Μπιτλς» στην Αμερική

Το φαινόμενο των «Μπιτλς» εμφανίστηκε στον αγγλικό ορίζοντα στις αρχές της δεκαετίας
του 1960. Ο Ρίνγκο Σταρ γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 1940. Ο Τζον Λένον στις 9 Οκτωβρίου
1940. Ο Πολ Μακ Κάρντνεϊ στις 18 Ιουνίου 1942. Ο Τζορτζ Χάρισον στις 24 Φεβρουαρίου
1943. Στα 1961, αποτελούσαν μουσικό γκρουπ. Ήταν 11 Σεπτεμβρίου 1962, όταν
ολοκλήρωσαν στα στούντιο Άμπεϊ την ηχογράφηση του πρώτου τους σινγκλ με τίτλο «Love
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me Do». Ο Ρίνγκο Σταρ αντικαταστάθηκε από τον Άντι Γουάιτ στα ντραμς γιατί ο
παραγωγός, Τζορτζ Μάρτιν, έκρινε ότι δεν ήταν έμπειρος στο στούντιο. Μέσα σε ελάχιστο
χρόνο, τα «σκαθάρια» όπως αποκαλούσαν τα μέλη του μουσικού συγκροτήματος, έγιναν
παγκόσμια γνωστά, προκαλώντας σκηνές υστερίας σε κάθε εμφάνισή τους. Στις 3
Αυγούστου 1963, μετά από σχεδόν 300 εμφανίσεις στο Κλαμπ Κάβερν, στο Λίβερπουλ, από
το 1961 κι έπειτα, οι Μπιτλς έπαιξαν εκεί για τελευταία φορά. Είχαν αποφασίσει να
διαβούν τον Ατλαντικό. Στις 7 Φεβρουαρίου 1964, έφτασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες,
προκαλώντας σκηνές μαζικής υστερίας. Στις 15 Αυγούστου 1965, έδιναν συναυλία στη Νέα
Ζηλανδία μπροστά σε 55.600 που δημιούργησαν ρεκόρ αριθμού θεατών. Τον επόμενο χρόνο
έδωσαν την τελευταία τους συναυλία μπροστά σε κοινό: Ήταν στις 29 Αυγούστου 1966, στο
πάρκο Κάντλστικ της Καλιφόρνια, μπροστά σε 25.000 θεατές. Στις 25 Νοεμβρίου 1969, ο
Τζον Λένον επέστρεψε στην βασίλισσα της Βρετανίας το βραβείο MBE που του είχε
απονεμηθεί τέσσερα χρόνια πριν, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της χώρας
στην Μπιάφρα και για την υποστήριξή της προς τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Όμως, πια, το συγκρότημα είχε ξεπεράσει την αρχική δυναμική του. Στις 9 Απριλίου 1970, ο
Πολ Μακ Κάρτνεϊ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο με αίτημα την λήξη της συνεργασίας
των Μπιτλς. Το συγκρότημα διαλύθηκε. Με τη σύντροφό του, Γιόκο Όνο, ο Τζον Λένον
εγκαταστάθηκε στην Αμερική. Στις 8 Δεκεμβρίου 1980, κάποιος Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν τον
πυροβόλησε στη Νέα Υόρκη και τον σκότωσε.

1812: Γεννιέται στην Αγγλία ο συγγραφέας Κάρολος Ντίκενς («Δαβίδ Κόπερφιλντ»,
«Όλιβερ Τουίστ», «Διηγήματα των Χριστουγέννων», «Ιστορία δύο πόλεων» κ.λπ.). Στα
1845, δημιούργησε την εφημερίδα «Ντέιλι Νιους». Πέθανε στις 9 Ιουνίου 1870.

1870: Γεννιέται ο πρωτοπόρος Αυστριακός ψυχαναλυτής Άλφρεντ Άντλερ. Μελέτησε την
ιδέα του «συμπλέγματος κατωτερότητας». Πέθανε το 1937.
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1878: Πεθαίνει ο Πάπας Πίος Θ’, ο πρώτος που διακήρυξε το «αλάθητο του πάπα». Η θητεία
του, 31 χρόνια και 236 μέρες, παραμένει η μεγαλύτερη στην ιστορία. Είχε γεννηθεί το 1792.

1894: Πεθαίνει ο Βέλγος εφευρέτης του σαξόφωνου, Αδόλφος Σαξ. Γεννήθηκε το 1814.

1964: Φτάνει στις ΗΠΑ για πρώτη φορά το θρυλικό συγκρότημα των Μπιτλς, προκαλώντας
σκηνές μαζικής υστερίας.

1984: Ο Αμερικανός αστροναύτης Μπρους Μακ Κάντλες πετάει στις 100 γιάρδες μακριά
από το διαστημόπλοιο «Τσάλεντζερ», χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα χωρίς ο ίδιος να
συνδέεται με το διαστημόπλοιο. Ήταν η πρώτη φορά που γινόταν κάτι τέτοιο.

1984: Στο Σεράγεβο, ξεκινά η 14 η Χειμερινή Ολυμπιάδα με συμμετοχή χιλίων αθλητών και
277 αθλητριών από 49 χώρες. Ολοκληρώθηκε στις 19 του μήνα.
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1991: Μετά από προσπάθειες του προέδρου της Ομοσπονδίας άρσης βαρών, Γιάννη
Σγουρού, φθάνει στην Ελλάδα ο Πύρρος Δήμας.

2014: Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τον φόβο τρομοκρατικών πράξεων από
Τσετσένους αυτονομιστές, ξεκινούν στο Σότσι της Ρωσίας οι 22 οι χειμερινοί Ολυμπιακοί
αγώνες.

2016: Σε ηλικία 73 χρόνων, πεθαίνει ο σπουδαίος συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής,
Λουκιανός Κηλαηδόνης.
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