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Η ιδέα για τη σηµερινή εκδήλωση-συζήτηση, µε αφορµή τα 70 χρόνια 

από την µαταίωση της πολιτικής επιστράτευσης των ναζί το 19743, ανήκει 

στον Γιάννη Παρασκευόπουλο και είµαι ιδιαίτερα ευτυχής που συµµετέχω ως 

οµιλητής µε την ιδιότητά µου ως αντιπρόεδρος της Κίνησης Πολιτών κατά του 

Ρατσισµού. 

Είναι ευκαιρία η συζήτηση αυτή να θυµηθούµε και να τιµήσουµε τη 

µεγάλη εκείνη νίκη του λαού της Αθήνας κόντρα στο φασισµό και τις δυνάµεις 

κατοχής, η οποία επιτεύχθηκε µε τη µαζική λαϊκή κινητοποίηση. 

Να θυµηθούµε, επίσης, ότι κινήµατα µη βίας και πολιτικής ανυπακοής 

(civil disobedience) αναπτύχθηκαν σε διάφορες ιστορικές περιόδους, διεθνώς 

και στη χώρα µας. 

Μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο Γκάντι, ο Ράσσελ, ο Αϊνστάιν, ο 

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πρωταγωνίστησαν σε τέτοια κινήµατα, τα οποία σε 

ορισµένες περιπτώσεις υπήρξαν νικηφόρα. 

Σύµφωνα µε τον µεγάλο θεωρητικό της Νοµικής επιστήµης John 

Rauls, ο οποίος υπεραµύνθηκε των δράσεων πολιτικής ανυπακοής, η 

πολιτική ανυπακοή είναι µια δηµόσια, µη βίαιη και συνειδητή παράβαση 

του νόµου που αναλαµβάνεται µε σκοπό την αλλαγή των νόµων ή των 

κυβερνητικών πολιτικών. 

Ο όρος πολιτική ανυπακοή διατυπώθηκε από τον Αµερικανό Ντέιβιντ 

Θορό το 1848.  

Όπως ήδη ειπώθηκε από τους προλαλήσαντες ιστορικούς, το 1943 

ήταν µία πολύ σηµαντική χρονιά για το αντιστασιακό κίνηµα του Ελληνικού 
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λαού κατά της ναζιστικής κατοχής. Στις 23 Φεβρουαρίου 1943 ιδρύθηκε η 

ΕΠΟΝ, η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων και µία ηµέρα µετά 

πραγµατοποιήθηκαν απεργίες εργατών, υπαλλήλων και καθηγητών στην 

Αθήνα για την επιβίωση και τη µαταίωση της πολιτικής επιστράτευσης. 

Ακολούθησε ακόµα µία ειρηνική διαδήλωση του λαού της Αθήνας µε αφορµή 

την κηδεία του ποιητή Κωστή Παλαµά στις 28 Φεβρουαρίου 1943. 

Οι αγώνες κατά της πολιτικής επιστράτευσης των ναζί, κορυφώθηκαν 

στις 5 Μαρτίου 1943, µε µεγάλες απεργίες εργαζοµένων και διαδήλωση 

200.000 λαού, όπως γράφει στο βιβλίο του για την Εθνική Αντίσταση ο 

Ευάγγελος Μαχαίρας [«50 χρόνια µετά», εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1995]. 

Με άλλα λόγια, η Εθνική Αντίσταση δεν ήταν µόνο ο ένοπλος αγώνας, 

που έκανε ο ΕΛΑΣ και τµήµατα της ΕΠΟΝ, αλλά και ο ενωµένος µαζικός 

λαϊκός αγώνας που είχε πάρει πολλές µορφές από την αρχή της κατοχής. Ας 

θυµηθούµε ότι το 1943 είχε ήδη κερδηθεί ο ειρηνικός αγώνας του ΕΑΜ κατά 

της πείνας και, όπως έλεγε ένα από τα πιο γνωστά αντιστασιακά τραγούδια  

«Το ΕΑΜ µας έσωσε από την πείνα 

Θα µας σώσει κι από σκλαβιά» 

Όπως προανέφερα, υπάρχει πλούσια παγκόσµια εµπειρία κινηµατικών 

δράσεων µη βίας και πολιτικής ανυπακοής και η εµπειρία αυτή µας βοηθάει 

να απαντήσουµε σε ερωτήµατα του τύπου: µήπως η µη βία σηµαίνει 

παθητικότητα, έλλειψη πνεύµατος ριζικής αµφισβήτησης, άρνηση της 

επανάστασης;  

Κινήµατα µη βίας και πολιτικής ανυπακοής υπήρξαν πολλά πέραν του 

Ατλαντικού, αλλά και στην Ευρώπη από τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο.  

Μία από τις σηµαντικές µορφές πολιτικής ανυπακοής είναι η άρνηση 

στράτευσης για λόγους συνείδησης και συµµετοχής σε πολέµους. Για 

παράδειγµα, ο γνωστό φιλόσοφος  Μπέρτραντ Ράσσελ, εκ των πρωτεργατών 

του παγκόσµιου και του ευρωπαϊκού αντιπυρηνικού κινήµατος, είχε αρνηθεί 

να πάρει µέρος στον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο ο ίδιος και συµµετείχε στην 

καµπάνια «No Conscription», που είχε τότε αναπτυχθεί κάτι που του είχε 

στοιχίσει την εξάµηνη φυλάκιση στις φυλακές του Μπρίξτον. 

Ας µην ξεχνούµε ότι και η αντίθεση στον πόλεµο του Βιετνάµ πήρε τη 

µορφή και της άρνησης στράτευσης από χιλιάδες νέους των ΗΠΑ. Αλλά και 
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σήµερα υπάρχει στο Ισραήλ σηµαντικό κίνηµα των νέων που αρνούνται να 

πολεµήσουν και να υπηρετήσουν στα κατεχόµενα παλαιστινιακά εδάφη. 

Σε ότι αφορά την αποτελεσµατικότητα των κινηµάτων µη βίας, ας 

θυµηθούµε ότι ηγέτες τέτοιων κινηµάτων υπήρξαν ο Μαχάτµα Γκάντι και ο 

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Και όλοι γνωρίζουµε ότι ο πρώτος κλόνισε συθέµελα, 

µε την δράση του, την κραταιά Βρετανική αυτοκρατορία και πέτυχε την 

απελευθέρωση της µεγάλης χώρας του το 1947, δηλαδή τη νίκη µιας 

ειρηνικής επανάστασης. Ο δεύτερος, ξεκίνησε µε το µαζικό µποϋκοτάζ στα 

λεωφορεία (που είχαν χωριστές θέσεις για µαύρους και λευκούς στην 

Αλαµπάµα) το 1955 και στη συνέχεια η δράση του εξαπλώθηκε σε 

παναµερικανικό επίπεδο, ενώνοντας µαύρους και λευκούς και πετυχαίνοντας 

σηµαντικές νίκες. 

Για να επιστρέψουµε, όµως, στα δικά µας, ας θυµηθούµε ότι το 

κορυφαίο σύµβολο πολιτικής ανυπακοής από την αρχαιότητα ήταν η 

Αντιγόνη. Αλλά και πριν 50 χρόνια, η πραγµατοποίηση από τον Λαµπράκη 

της πρώτης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης (21 Απριλίου 1967), που είχε 

απαγορευθεί από την τότε κυβέρνηση Καραµανλή, ήταν µια µεγάλη πράξη 

πολιτικής ανυπακοής. 

Υπάρχουν, όµως, και πιο πρόσφατα παραδείγµατα, όπως το άνοιγµα 

της παραλίας του Ελληνικού από τη ∆ηµοτική Αρχή και τον ∆ήµαρχο Κώστα 

Κορτζίδη, η κατάληψη του χώρου στον Υµηττό (πρώην νταµάρια) για την 

δηµιουργία του «Θεάτρου Βράχων», από τους ∆ηµάρχους Βύρωνα (∆. 

Νικολαΐδης)  και Υµηττού (Ανδρέας Λεντάκης), όπως και οι καταλήψεις του 

Σκοπευτηρίου της Καισαριανής από τους ∆ηµάρχους Παν. Μακρή και Θαν. 

Μπαρτζώκα και Σπ. Τζώκα. 

Τέλος, οι κινηµατικές δράσεις πολιτικής ανυπακοής διεθνώς έχουν εδώ 

και πολλές δεκαετίες τη δράση του Πράσινου κινήµατος, που γνωρίζουµε 

πολύ καλά από τις περικυκλώσεις των πυρηνικών βάσεων και των πυρηνικών 

εργοστασίων και από τον απόπλου πλοίων της Greenpeace για την 

παρεµπόδιση των γαλλικών πυρηνικών δοκιµών  στο Ν. Ειρηνικό. 

 

 

 


