
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η εργασία της ομάδας μας ασχολείται με δύο πρόσωπα διαμετρικά 
αντίθετα μεταξύ τους όσον αφορά τη δράση τους και τη στάση τους 
απέναντι στη ζωή. Το πρώτο σημάδεψε τις εξελίξεις του 20ου αιώνα αλλά 
και την πορεία των ευρωπαικών κρατών απειλώντας την παγκόσμια 
ειρήνη και ισορροπία. Το δεύτερο πάλεψε για τη διαφάλιση της ειρήνης 
μέσα από τη διεκδίκηση της ισότητας των δικαιωμάτων για όλους τους 
ανθρώπους ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός τους ή την 
καταγωγή τους. Ας γνωρίσουμε τον Αδόλφο Χίτλερ και τον Μάρτιν 
Λούθερ Κίνγκ. 

1.ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ 
 

 
 

 ΓΕΝΝΗΣΗ 
 

Γεννήθηκε το 1889 στο Μπραουνάου, στα βόρεια σύνορα της Αυστρίας. 
Ήταν το τέταρτο από τα έξι παιδιά της οικογένειας Σίκλγκρουμπερ και ένα 
από τα δυο παιδιά που ενηλικιώθηκαν. Ήταν εξώγαμο παιδί της Άννας 
Μαρίας Σίκλγκρουμπερ και πήρε το όνομα του πιθανού πατέρα του, 
μυλωνά Ιωάννη Χίντλερ, ο οποίος δεν τον είχε αναγνωρίσει (το όνομα 
Χίτλερ προέρχεται από ορθογραφικό λάθος του υπαλλήλου καταγραφής 
του νέου του επωνύμου). Μετακόμιζαν συχνά λόγω της δουλειάς του 
πατέρα του που ήταν τελωνειακός υπάλληλος. 

 

1.2 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 

Στην αρχή ήταν καλός μαθητής, αλλά μετά στο δημοτικό παρουσίασε 
προβλήματα. Το σχολικό έτος 1900-1901 έμεινε στην ίδια τάξη. Στα 
δεκαέξι του παρατάει το σχολείο. Μεγάλη του αγάπη είναι η ζωγραφική 
με την οποία θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά. Αργότερα, ο Χίτλερ 
παρουσιάζει τις αποτυχίες του ως επανάσταση προς τον τύραννο πατέρα 
ο οποίος πεθαίνει το 1903 σε ηλικία 65 ετών. Στον Αδόλφο ο θάνατος του 
φαίνεται σαν ελευθερία. Τότε ήταν δεκατριών. 



 

 ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ 
Η Ακαδημία καλών τεχνών απορρίπτει δύο φορές την αίτηση του 
λέγοντας ότι μπορεί να ζωγραφίσει μόνο νεκρή φύση ενώ δε μπορεί να 
απεικονίσει τους ανθρώπους και τα συναισθήματά τους (1909). Στο 
μέλλον ο Χίτλερ θα εκδικηθεί τους καθηγητές της σχολής. Στα είκοσί του 
μετακομίζει στη Βιέννη και έρχεται σε επαφή με τη θεωρία του 
αντισημιτισμού για πρώτη φορά. Καταλήγει σε ίδρυμα αστέγων και 
βγάζει λίγα λεφτά πουλώντας τις ζωγραφιές του. Το 1913 κληρονομεί την 
περιουσία του πατέρα του και εγκαθίσταται στο Μόναχο. Με τη 
μετακόμισή του αποφεύγει τη θητεία του στην Αυστρία. 
 

1.4 Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
Είναι υποδεκανέας του ΣΤ’ εφεδρικού πεζικού του συντάγματος Βαυαρίας 
στο δυτικό μέτωπο. Τιμάται με το παράσημο Eisernes Kreuz. 
Τραυματίζεται σοβαρά το 1916 στη μάχη της βόρειας Γαλλίας. Το 1917 
γυρίζει στο μέτωπο και τιμάται με δεύτερο παράσημο. Το 1918 με μια 
βόμβα που πέφτει στο χαράκωμα που βρισκόταν (η βόμβα περιείχε αέριο 
μουστάρδας) τραυματίζεται και τυφλώνεται προσωρινά από τα αέρια 
που μπήκαν στα μάτια του. 
 

1.5 Ο ΧΙΤΛΕΡ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Ξεσπά χάος στη Βαυαρία μετά τη δολοφονία του Άισνερ, πρωθυπουργού 
της Βαυαρίας. Σημαντικές προσωπικότητες γνωρίζουν τον Χίτλερ και τον 
θεωρούν χρήσιμο για την εξάπλωση της εθνιστικής ιδεολογίας. Ο Χίτλερ 
στέλνεται για παρακολούθηση μαθημάτων ρητορικής και προπαγάνδας. 
Παράλληλα παρακολουθεί δραστηριότητες άλλων πολιτικών 
οργανώσεων. 
 

1.6 DAP-NSDAP 
Το 1919 παίρνει μέρος για πρώτη φορά σε συνέλευση του Γερμανικού 
Εργατικού Κόμματος DAP το οποίο στη συνέχεια θα ονομαστεί NSDAP 
αλλά θα μείνει γνωστό ως Ναζί. Το κόμμα το έχει ιδρύσει ο Anton Drexler 
και η ιδεολογία του βασίζεται στην ξενοφοβία και τον αντισημιτισμό. Ο 
Χίτλερ διακρίνεται για το ρητορικό του ταλέντο. Ο Ντρέξλερ του πρότεινε 
την ίδια μέρα να γίνει μέλος του κόμματος και στις 19 Οκτωβρίου 1919 ο 
Χίτλερ γίνεται το 55ο μέλος της DAP. Το 1920 συμβάλλει στη διαμόρφωση 
του νέου προγράμματος του κόμματος. Με πρωτοβουλία του αλλάζει το 



όνομα του κόμματος σε Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα 
(NSDAP). Απολύεται από το στρατό στις 31 Μαρτίου 1920. Τον Ιούλιο του 
1921 ψηφίζεται νέος πρόεδρος του κόμματος. Στις 9 Νοεμβρίου 1923 
σχεδιάζεται από τη NSDAP πραξικόπημα όπως εκείνο του Μουσολίνι στην 
Ιταλία. Τα οικονομικά προβλήματα της Γερμανίας, το υψηλότατο ποσοστό 
ανεργίας και οι μεγάλες εσωτερικές διαταραχές είναι ότι χρειάζεται το 
κόμμα. Όμως εκείνη την ημέρα δε γίνεται τίποτα, εκτός από συλλήψεις 
μελών του κόμματος. Ο Χίτλερ προβάλλει τον εαυτό του ως το μόνο 
σχεδιαστή του πραξικοπήματος και τιμωρείται με πέντε χρόνια φυλάκιση. 
Το πραξικόπημα περνά στην ιστορία ως χίτλερπουχτ. Το NSDAP διαλύεται 
και απαγορεύεται, αργότερα όμως θα επανιδρυθεί νόμιμα. Τον ίδιο 
χρόνο ο Χίτλερ βγαίνει από τη φυλακή. Το χρόνο στη φυλακή τον 
εκμεταλλεύεται σαν συγγραφέας. Μαζί με το γραμματέα του Rudolf Hess 
(στο μέλλον διοικητής του Άουσβιτς) γράφει το πρώτο αυτοβιογραφικό 
μέρος του βιβλίου του «ο Αγών μου» στο οποίο εξηγεί τους πολιτικούς το 
στόχους και την ιδεολογία του. Το 1925 απαλλάσσεται από την 
αυστριακή υπηκοότητα. Για εφτά χρόνια δεν έχει καμία υπηκοότητα αλλά 
μετά παίρνει την γερμανική 1932.Αφοσιώνεται στην επανίδρυση του 
NSDAP. Η NSDAP παίρνει πολλές έδρες στην νέα βουλή. Ο πρόεδρος 
Χίντεμπουργκ καλεί το Χίτλερ να γίνει Καγκελάριος. Ο Χίτλερ δέχεται. Στις 
30 Ιανουαρίου 1933, ο Αδόλφος Χίτλερ διορίζεται καγκελάριος της 
Γερμανίας.  
 

1.7 Γ’ ΡΑΙΧ-ΕΞΟΝΤΩΣΗ  
Πράκτορες της NSDAP πυρπολούν στις 27 Φεβρουαρίου 1933 το 
κοινοβούλιο με στόχο της ενοχοποίηση της γερμανικής αριστεράς. 
Ο Χίτλερ ζητά από το Χίντεμπουργκ την απόλυτη εξουσία της κυβέρνησης.  
Για να υλοποιηθεί αυτό έπρεπε να τον ψηφίσουν τα ¾ της βουλής. Ο 
Χίτλερ συλλαμβάνει όλους τους αριστερούς βουλευτές αλλά και πολλούς 
Σοσιαλδημοκράτες .Έτσι όλοι εκτός από μερικούς σοσιαλδημοκράτες που 
έμειναν στη βουλή, όλοι οι υπόλοιποι τον ψήφισαν. Στις 24 Μαρτίου 
1933 ψηφίζεται η παραχώρηση της νομοθετικής εξουσίας στη χιτλερική 
κυβέρνηση. Έτσι η περίοδος του Γ’ Ράιχ αρχίζει.  
Από τότε άρχισε να εξοντώνει ασύστολα πολιτικούς αντιπάλους, 
Εβραίους, ομοφυλόφιλους, τσιγγάνους, Σίντι, Πολωνούς και Ρώσους με 
την πρόφαση ότι είναι κατώτερες φυλές. Επίσης, λόγω του κοινωνικού 
δαρβινισμού αρχίζει να σκοτώνει ανάπηρους και ασθενείς, λέγοντας ότι 
δεν έχουν κανένα δικαίωμα στη ζωή. Η NSDAP υποστήριζε ότι αν κάθε 



χρόνο γεννιόντουσαν στη Γερμανία 1.000.000 παιδιά και σκοτώνανε τα 
800.000 αδύναμα τότε θα γινόταν αναβάθμιση της δύναμης και του 
λαού. Σύμφωνα με το Χίτλερ άρια φυλή ήταν μόνο τα παιδιά που ήταν 
ψηλά, ξανθά με γαλάζια ή πράσινα μάτια τα οποία δεν είχαν τίποτα από 
τα παραπάνω. Αυτά τα παιδιά στη συνέχεια έγιναν στρατιώτες των SS. 
 

1.8 ΕΒΡΑΙΟΙ-ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
Το 1933 γίνεται μποϊκοτάρισμα εβραϊκών καταστημάτων. Περιορίζει τους 
γερμνοεβραίους. Χάνουν το δικαίωμα της γερμανικής υπηκοότητας. 
Γίνεται απαγόρευση γάμων εβραίων και μη εβραίων. Το 1938 γίνεται 
πυρπόληση κοινοτήτων και συναγωγών των εβραίων. Η μετανάστευση 
απαγορεύεται. Στη συνέχεια επέρχεται η εξόντωση των Εβραίων των 
κατεχόμενων χωρών. Από την 1η Σεπτεμβρίου του 1941 όλοι οι εβραίοι 
άνω των 6 χρονών πρέπει να φορούν στα ρούχα τους το κίτρινο αστέρι 
και να φαίνεται η καταγωγή τους. Χτίζονται γκέτο ή στρατόπεδα 
συγκέντρωσης στα οποία μεταφέρονται οι εβραίοι. Τους εξοντώνει 
σκοτώνοντάς τους με δηλητηριώδη αέρια (έντονα βασανιστικός θάνατος 
αφού προκαλείται από ασφυξία) και στη συνέχεια καίει τα πτώματά τους 
στους φούρνους. Πολλοί δε ζουν ούτε καν μέχρι τότε αφού είτε 
πεθαίνουν από την πείνα ή τις λοιμώδης ασθένειες είτε από τη απίστευτα 
σκληρή εργασία. 
 
 

1.9 ΒΑΘΥΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΣΥΝΤΡΙΒΗ  
Βαθύτερος στόχος του Χίτλερ δεν ήταν η σταθεροποίηση και η ανύψωση 
της άριας φυλής αλλά η εξάπλωση του γερμανικού στρατού σε όλο τον 
κόσμο. Ουσιαστικά ήθελε να δημιουργήσει μία παγκόσμια αυτοκρατορία 
την οποία θα διοικούσε ο ίδιος. 
Την ιδέα του συνέτριψαν οι Σοβιετικοί  και οι Αμερικάνοι με την απόβαση 
στη Νορμανδία οι οποίοι το 1945 μπόρεσαν να τον σταματήσουν και να 
απελευθερώσουν τα κατεκτημένα εδάφη. Ο πόλεμος στοίχησε τη ζωή 55 
εκατομμυρίων ανθρώπων, από τις οποίες 20 εκατομμύρια ήταν 
Σοβιετικοί. Αμέτρητοι ήταν οι τραυματίες, όπως και οι υλικές ζημιές. 
 

1.10 ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
Ο Χίτλερ αυτοκτονεί σε ηλικία 56 ετών αφού μοιράστηκε δηλητήριο με τη 
μακροχρόνια ερωμένη του Εύα Μπράουν. Συγχρόνως ο Χίτλερ βάζει το 
πιστόλι στον κρόταφο και αυτοκτονεί. Το ημερολόγιο έγραφε 30 Απριλίου 



1945 και η ώρα ήταν 3.30. Τα πτώματά τους θάβονται αλλά στη συνέχεια 
μεταφέρονται από τους σοβιετικούς στην ανατολική Γερμανία. Το 1970 ο 
αρχηγός της KGB, Γιούρι Αντρόποφ, προστάζει να καταστραφούν τελείως 
τα σώματα. Οι στάχτες χάνονται στον ποταμό Έλβα. 
 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΑΥΤΗ 
 

ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
-wikipedia 
- Εφημερίδα Καθημερινή  
                                                    
2.Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ 

 

 ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 
 

Είναι ιδεολογία έντονα διαποτισμένη από αντιλήψεις φυλετικών 
διακρίσεων, εθνικισμού, στρατοκρατίας αλλά και δημιουργίας και χρήσης 
παραστρατιωτικών οργανώσεων καθώς και ιμπεριαλισμού. Ο 
ολοκληρωτισμός είναι από τα βασικά ιδεολογικά σημεία του Ναζισμού. 
Σύμφωνα με τη ναζιστική ιδεολογία, δεν έχουν θέση στον κόσμο οι 
Εβραίοι, οι Αθίγγανοι και οι ομοφυλόφιλοι, όπως και κάθε είδους 
άνθρωποι του περιθωρίου, ενώ θεωρούνται "υπάνθρωποι" 
(Untermenschen) και οι Σλάβοι. Οι καθαρόαιμοι Γερμανοί ανήκουν στην 
Άρια φυλή, η οποία είναι ανώτερη όλων των υπόλοιπων φυλών. Το 
καθεστώς που είχε εγκαθιδρυθεί, όχι μόνον εκκαθάριζε τους 
αντιφρονούντες, αλλά, ασκώντας παντοιοτρόπως έντονη προπαγάνδα σε 
συνδυασμό με αυστηρή λογοκρισία, δεν επέτρεπε να γνωστοποιούνται οι 
πρακτικές που ασκούσε. 
 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Όταν ο Χίτλερ ανέλαβε την εξουσία, είχε υπόψη του μια οικονομική 
πολιτική κινούμενη σε δύο άξονες: Την ταχεία ανάνηψη της οικονομίας 
της Γερμανίας από τις συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης του 
1929 και την ανάπτυξη της οικονομίας σε τέτοια επίπεδα, ώστε να είναι 
δυνατή η κυριαρχία του Ράιχ σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν οι Ναζί πήραν 
την εξουσία, η ανεργία είχε πλήξει το 30% του ενεργού πληθυσμού, ο 
πληθωρισμός (εισαγόμενος και μη) είχε φθάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Οι 
"Γιούνγκερς", όπως αποκαλούσαν την οικονομικά άρχουσα τάξη, ήθελαν 
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πάση θυσία να επαναφέρουν τις επιχειρήσεις τους στην κερδοφορία και 
οι νόμοι της Δημοκρατίας, όπως και οι όροι της Συνθήκης των 
Βερσαλλιών, δεν τους άφηναν τέτοια περιθώρια. Υποστήριξαν τον Χίτλερ 
και το Κόμμα του, ευελπιστώντας σε οικονομική ανάκαμψη. Το ίδιο 
έκαναν και οι ιδιοκτήτες των μεγάλων Τραπεζών, οι οποίοι αντιτίθονταν 
στην αυστηρή νομοθεσία που είχε θεσπιστεί επί Δημοκρατίας. Η 
αμοιβαία υποστήριξη κεφαλαίου και Ναζί οδήγησε σε οικονομική 
ανάκαμψη με τη μείωση της ανεργίας, που μάστιζε τη Γερμανία της 
Δημοκρατίας. Ως αποτέλεσμα, το ΑΕΠ της χώρας ανέβηκε από τα 59,1 
δισ. μάρκα το 1933 στα 129 δισ. μάρκα το 1939. 
Ο Χίτλερ αρχικά είχε ως κεφαλή της Γερμανικής κεντρικής Τράπεζας 
(αργότερα τον διόρισε Υπουργό Οικονομικών) τον Χιάλμαρ Σαχτ (Hjalmar 
Schacht). Αυτός ήταν ο οικονομικός "εγκέφαλος" των Ναζί και, 
ακολουθώντας φαινομενικά ανορθόδοξη πολιτική, πέτυχε εκπληκτικά 
οικονομικά αποτελέσματα: Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την 
αποδέσμευση των αποθεμάτων χρυσού από το νόμισμα, που επήλθε ως 
συνέπεια της Οικονομικής Κρίσης του 1929, διατηρεί πολύ χαμηλά τα 
επιτόκια δανεισμού και καταρτίζει έντονα ελλειμματικούς 
προϋπολογισμούς: Εκατοντάδες δημόσια έργα χρηματοδοτούνται κατ' 
αυτό τον τρόπο αλλά, δημιουργώντας την ανάγκη εργατικών χεριών για 
την εκτέλεσή τους, μειώνουν την ανεργία με ρυθμό που καμία άλλη χώρα 
δεν κατάφερε να επιτύχει ύστερα από την Οικονομική Κρίση. 
 

2.3.Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ   
 

2.3.1 Προπαγάνδα 
Η προπαγάνδα έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη Ναζιστική Γερμανία. Ο 
πρωτεργάτης της, Υπουργός Προπαγάνδας και Διαφωτισμού Γιόζεφ 
Γκέμπελς τη χρησιμοποίησε με επιστημονικό τρόπο, σε συνδυασμό με την 
άσκηση έντονης λογοκρισίας. . Η προπαγάνδα δεν αφορούσε μόνο σε 
όσα ζητήματα άπτονταν των κοινών, αλλά έφθανε στο σημείο να 
συμβουλεύει μέχρι και τον τρόπο διακόσμησης της οικίας του σύγχρονου 
Γερμανού Εθνικοσοσιαλιστή.  

 

  
 

 2.3.2 Εκπαίδευση 
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Όταν το NSDAP ανέβηκε στην εξουσία, ο Χίτλερ όρισε ως Υπουργό 
Παιδείας τον Μπέρνχαρντ Ρουστ (Bernhard Rust).Η βασική του επιδίωξη 
ήταν να "περάσει" στη σπουδάζουσα νεολαία της Γερμανίας το 
Εθνικοσοσιαλιστικό ιδεώδες. Άλλαξε το αναλυτικό πρόγραμμα σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης, εκδόθηκαν νέα "διδακτικά" εγχειρίδια, ενώ όσοι 
διδάσκοντες δεν ήσαν εθνικοσοσιαλιστές ή συμπαθούντες εκδιώχθηκαν 
και τους απαγορεύθηκε να διδάσκουν. Βασική μεταβολή ήταν η υπαγωγή 
όλου του διδακτικού προσωπικού απευθείας στο Υπουργείο και όχι, όπως 
ίσχυε μέχρι τότε, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όσοι διδάσκοντες 
απέμειναν, αλλά και όσοι διορίζονταν, περνούσαν από ειδικό σεμινάριο 
"επιμόρφωσης" και όσοι δίδασκαν έδιναν ειδικό όρκο πίστης στον 
Αδόλφο Χίτλερ. Εμφανίστηκαν περιοδικά όπως "Γερμανικά Μαθηματικά" 
(Deutshes Mathematik) και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί έκαναν 
διαχωρισμό σε "εβραϊκή" και "άρια" επιστήμη[41]. Οι νέοι, όταν 
ολοκλήρωναν τις δευτεροβάθμιες σπουδές τους, ήσαν υποχρεωμένοι να 
εργασθούν επί εξάμηνο στην "Γερμανική Υπηρεσία Εργασίας" πριν τους 
επιτραπεί να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια. Ο Ρουστ ισχυριζόταν ότι αυτό 
θα βοηθούσε τα παιδιά της εργατικής τάξης να αυξήσουν το ποσοστό 
τους στα πανεπιστήμια, ωστόσο, το 1939 το ποσοστό αυτό παρέμενε στο 
ίδιο επίπεδο με αυτό του 1933, δηλ. στο 3%. Μειώθηκε, επίσης, 
δραματικά και το ποσοστό των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: 
Από 18.315 φοιτήτριες το 1933 απέμειναν μόλις 5.447 το 1939.  
 

2. 3.3 Πολιτισμός και τέχνες 
Στη Ναζιστική Γερμανία ο κυρίαρχος στόχος του "Πολιτισμού" ήταν να 
διαδώσει τη Ναζιστική κοσμοθεωρία. Γι' αυτό και μια από τις πρώτες 
ενέργειες, στις οποίες προέβησαν οι Ναζιστές ηγέτες, ήταν ο 
"Συγχρονισμός" (Gleichschaltung) όλων των επαγγελματικών και 
κοινωνικών οργανώσεων και φορέων με την ναζιστική. Για τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της πολιτιστικής ζωής στη Γερμανία, ο Υπουργός 
Προπαγάνδας Γιόζεφ Γκέμπελς ιδρύει, το 1933, το Πολιτιστικό 
Επιμελητήριο του Ράιχ (Reichskulturkammer), του οποίου και ηγείται 
μέχρι το θάνατό του. Σκοπός αυτού του Επιμελητηρίου είναι, όπως 
αναφέρεται, "...είναι να κρίνει αν όλα τα πολιτιστικά προϊόντα που θα 
παραχθούν, αλλά και αυτά που ήδη υπάρχουν, θα έχουν ως αποτέλεσμα 
την πρόοδο του Γερμανικού Λαού.δεολογία και πολιτική, δηλαδή, 
ουσιαστικά, η πλήρης ναζιστικοποίηση της χώρας. Ο Χίτλερ αντιπαθούσε 
την μοντέρνα τεχνοτροπία στην ζωγραφική. Θεωρώντας εαυτόν ως 
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μεγάλο καλλιτέχνη και ζωγράφο, έδωσε εντολή να αφαιρεθούν από τα 
γερμανικά μουσεία όλα τα εκθέματα που αυτός θεωρούσε ως μοντέρνας 
τεχνοτροπίας. 
ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΚΕΚΑΣ 
 ΠΗΓΕΣ 
wikipedia 
 

3.ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ 

 
 

3.1 Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, πολιτικός, ακτιβιστής, πάστορας, 
ανθρωπιστής και νομπελίστας, δολοφονήθηκε στις 4 Απριλίου του 1968. 
Γεννήθηκε και έδρασε σε μια εποχή που είχε ανάγκη από έναν 
οραματιστή ηγέτη. Ο σκληροπυρηνικός Νότος των ΗΠΑ, οι διαχωριστικές 
φυλετικές γραμμές και οι λευκές κουρτίνες στα λεωφορεία τον 
σημάδεψαν. 
Από το 1960 έως το 1968 η αμερικανική κοινωνία άρχισε να ενδιαφέρεται 
πιο έντονα από ποτέ για ζητήματα πολιτικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, 
θεολογικού και φυλετικού περιεχομένου. Αυτή η ιστορική περίοδος 
αποτέλεσε την αποκορύφωση του σύγχρονου κινήματος των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ενέπνευσε πολλά φιλελεύθερα κινήματα, όπως το 
κίνημα των ομοφυλοφίλων, των φοιτητών, των γυναικών και των 
μαύρων. 
Βέβαια, οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν ήδη από τη δεκαετία του ’50, 
ήταν όμως μεμονωμένου χαρακτήρα. Όμως, τη δεκαετία του ’60 τα μέχρι 
τότε δρώντα υποκείμενα αντιλήφθηκαν τον εαυτό τους ως μία κοινωνική 
συλλογικότητα. 
Μέσα αυτό το πλαίσιο αναμοχλεύσεων και ριζοσπαστικοποιήσεων 
πορεύτηκε ο Κινγκ. Οι νουθεσίες του Μαχάτμα Γκάντι άσκησαν 



σημαίνουσα επίδραση στην ήδη αφυπνισμένη σκέψη του, καθώς και οι 
θεωρίες των σύγχρονων προτεσταντών θεολόγων. Υιοθέτησε 
την φιλοσοφία της πολιτικής ανυπακοής και της μη βίας, την οποία 
έκανε σημαία του αγώνα του. 
Μέχρι το 1955 η δράση του περιοριζόταν σε διδαχές στην εκκλησία των 
βαπτιστών της Αλαμπάμα, όπου ήταν εφημέριος. Η δημόσια δράση του 
ξεκινά με τη σύλληψη της νεαρής μοδίστρας Ρόζα Παρκς στην Αλαμπάμα, 
η οποία αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της στο λεωφορείο σε ένα 
λευκό, όπως όριζε η Νομοθεσία Φυλετικών Διακρίσεων. Ο Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ ως επικεφαλής του κινήματος Ένωση για την Πρόοδο, μαζί 
με άλλους ένθερμους ντόπιους μαύρους ξεκίνησαν σειρά διαμαρτυριών 
και εκδηλώσεων. 
Κατά τη διάρκεια της δράσης του πέρασε πολλά. Απειλές, αλλεπάλληλες 
φυλακίσεις, δολοφονικές απόπειρες και εμπρηστικές επιθέσεις στο σπίτι 
του από την Κου Κλούξ Κλαν. Όμως δεν έκανε βήμα πίσω. Στάθηκε εκεί 
που πάντοτε ανήκε, στο πλευρό των καταπιεζομένων, να απαιτεί το 
ύψιστο αγαθό της ελευθερίας. 
«Έχω ένα όνειρο» φώναζε τον Αύγουστο του 1963 στην Ουάσιγκτον κάτω 
από το άγαλμα του Λίνκολν. Ο λόγος του θυελλώδης και εμπνευσμένος, 
συγκλόνισε χιλιάδες διαδηλωτές. Εκεί αποκατέστησε τη θέση της μαύρης 
κοινότητας στην ιστορία, την οποία ανέδειξε ως άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την ιστορία των Η.Π.Α. 

 



Το 1964 του απενεμήθη το Νομπέλ Ειρήνης, ενώ παράλληλε ψηφίστηκε 
ο Νόμος περί Πολιτικών Δικαιωμάτων που καταργούσε τις φυλετικές 
διακρίσεις σε δημόσιους χώρους. 
Στη συνέχεια, άρχισε να διατυπώνει θέσεις και κρίσεις για την εξωτερική 
πολιτική των Η.Π.Α. Σε μία ομιλία του το 1967 με τίτλο Πέρα από το 
Βιετνάμ εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ ενάντια στις σκοπιμότητες του 
πολέμου. Ήταν πιο προφητικός από ποτέ: 
«Είναι παράξενο ότι οι Αμερικανοί, που τόσο προσεκτικά υπολογίζουν τις 
πιθανότητες στρατιωτικής νίκης, δεν αντιλαμβάνονται ότι βαδίζουν προς 
ψυχολογική και πολιτική ήττα. Η εικόνα των ΗΠΑ δεν θα ξαναγίνει ποτέ 
εικόνα επανάστασης, ελευθερίας και δημοκρατίας μα εικόνα βίας και 
μιλιταρισμού». 
 

Ένα χρόνο μετά, δολοφονήθηκε στο μοτέλ Λορέιν στο Μέμφις με σφαίρα 
στο κεφάλι, από έναν «λευκό αδελφό». Το ημερολόγιο έδειχνε 4 
Απριλίου 1968 και ήταν μόλις 39 ετών. 
Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αποτελεί αναμφισβήτητα σύμβολο για την 
αμερικάνικη ιστορία και ένας εκ των θεμελιωτών της. 
 
 
 
 

3.2 Κού Κλούξ Κλάν 

 
Με τον όρο Κου Κλουξ Κλαν (Ku Klux Klan, KKK) αναφερόμαστε κυρίως σε 
δύο διακριτές τρομοκρατικές οργανώσεις που έδρασαν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής και υποστήριξαν το ιδεολόγημα της υπεροχής των 
λευκών έναντι των άλλων φυλών, τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό και 
την ομοφοβία, καθώς και την αυτοχθονία. Αυτές οι οργανώσεις 
χρησιμοποίησαν συχνά την τρομοκρατία, τη βία και πράξεις εκφοβισμού, 
για να καταπιέσουν τους Αφροαμερικανούς και άλλες φυλετικές ομάδες. 



Η ίδρυση της πρώτης Κου Κλουξ Κλαν χρονολογείται στις 24 Δεκεμβρίου 
1865 στο Πουλάσκι του Τενεσί, αμέσως μετά τον αμερικανικό εμφύλιο 
πόλεμο. Ιδρύθηκε από έξι βετεράνους των Ομόσπονδων Πολιτειών και η 
δράση της διήρκεσε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1870. Η ονομασία 
«Κου Κλουξ Κλαν» προήλθε από σύνθεση της ελληνικής λέξης κύκλος 
(Κου Κλουξ) και της αγγλικής clan (φυλή). 
Το 1915 δημιουργήθηκε μία δεύτερη διακριτή οργάνωση, στο όρος 
Στόουν της Ατλάντα, με ιδρυτή τον συνταγματάρχη και ιεροκήρυκα 
διαφόρων θρησκευτικών αδελφοτήτων Γουίλιαμ Τζόζεφ Σίμονς. Έφτασε 
στην ακμή της στη δεκαετία του 1920, περίοδο κατά την οποία διέθετε 
περισσότερα από 4.000.000 μέλη. Διαμορφώθηκε περισσότερο στα 
πρότυπα μίας αδελφότητας και ένα από τα κυριότερα σύμβολα της 
οργάνωσης υπήρξε ο καιόμενος σταυρός, ενισχύοντας το φυλετικό 
ρατσισμό της Κου Κλουξ Κλαν του 19ου αιώνα με την επιθετικότητα 
έναντι του Ρωμαιοκαθολικισμού και των Εβραίων αλλά και την 
ξενοφοβία. Κατά τη δεκαετία του 1930, ο αριθμός των μελών της 
μειώθηκε σημαντικά, μέχρι την προσωρινή διάλυσή της το 1944. Στη 
νεότερη ιστορία της, η Κου Κλουξ Κλαν ταυτίζεται με μικρότερες 
μεμονωμένες ομάδες, ενίοτε συνδεδεμένες με άλλες ακροδεξιές 
οργανώσεις, αριθμώντας στα τέλη του 20ού αιώνα μερικές χιλιάδες μέλη.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Ρόζα Παρκς 
 



 
Ήταν 1 Δεκεμβρίου του 1955 όταν η Aφροαμερικανίδα Ρόζα Παρκς 
αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της στο λεωφορείο σ’ έναν λευκό 
άντρα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Αυτή η πρωτοφανής κίνηση για την 
εποχή, έμελλε να σημαδέψει τον αγώνα των μαύρων για ίσα δικαιώματα 
στις ΗΠΑ. 
Η 42χρονη μοδίστρα από το Μοντγκόμερυ της Αλαμπάμα έπειτα από μία 
μέρα στη δουλειά, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο στο κέντρο της πόλης και 
κάθισε στην πρώτη σειρά των θέσεων που προορίζονταν για τους 
«μαύρους» πολίτες. Σύμφωνα με το νόμο για το φυλετικό διαχωρισμό, ο 
οποίος ίσχυσε μέχρι το 1956, οι θέσεις των μαύρων επιβατών βρίσκονταν 
στο πίσω μέρος του λεωφορείου και χωρίζονταν από εκείνες των λευκών 
με μια κενή σειρά. Όταν το λεωφορείο γέμισε και έμειναν όρθιοι τέσσερις 
λευκοί, ο οδηγός Τζέιμς Μπλέικ, απαίτησε να αδειάσει η πρώτη σειρά του 
«έγχρωμου τομέα», στην οποία καθότανε η Παρκς και να μείνει κενή. Ενώ 
οι έγχρωμοι συνεπιβάτες της συμμορφώθηκαν στη διαταγή του οδηγού, 
η Παρκς εναντιώθηκε και παρέμεινε στη θέση της με αποτέλεσμα εκείνος 
να καλέσει την αστυνομία κι εκείνη να συλληφθεί. 
Η ακτιβίστρια κοινωνικών δικαιωμάτων και γραμματέας του 
παραρτήματος NAACP, της Εθνικής Ενώσεως για την Πρόοδο των 
Έγχρωμων Ανθρώπων, σημειώνει για το συμβάν στην αυτοβιογραφία της 
με τίτλο «Η ιστορία μου», «Ο κόσμος λέει ότι δεν παραχώρησα τη θέση 
μου γιατί ήμουν κουρασμένη, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν ήμουν 
σωματικά κουρασμένη ούτε περισσότερο κουρασμένη απ’ όσο ήμουν 



συνήθως στο τέλος μιας ημέρας στη δουλειά. Όχι, η μόνη κούραση που 
είχα, ήταν αυτή του να υποχωρώ». 
Μετά την αποφυλάκισή της, στις 5 Δεκεμβρίου, αποφασίστηκε να 
διεξαχθεί μποϊκοτάζ στα λεωφορεία του Μοντγκόμερυ με επικεφαλής την 
οργάνωση Montgomery Improvement Association (MIA) και τον Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ, που εκείνη την περίοδο ήταν ακόμη πάστορας σε εκκλησία 
της πόλης. Ύστερα από το μποϊκοτάζ που κράτησε περισσότερο από ένα 
χρόνο, το Νοέμβριο του 1956 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κήρυξε 
αντισυνταγματικό το νόμο για το φυλετικό διαχωρισμό. 
Η Ρόζα Παρκς, αν και δεν ήταν η πρώτη που αντέδρασε σε τέτοια 
φαινόμενα ρατσισμού, η πράξη της οδήγησε σε μία από τις πρώτες νίκες 
του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ κι εκείνη έμεινε στην 
ιστορία ως τη «Μητέρα του σύγχρονου κινήματος πολιτικών 
δικαιωμάτων». Το 1996 της απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της 
Ελευθερίας, ενώ το 1999 τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο του Κογκρέσου 
για τον αγώνα της κατά του ρατσισμού. Η Ρόζα Παρκς πέθανε σε ηλικία 
92 ετών, το 2005, και ήταν η πρώτη γυναίκα η σορός της οποίας εξετέθη 
σε λαϊκό προσκύνημα στο Καπιτώλιο. 
 

ΠΑΡΗΣ ΑΗΔΙΝΙΔΗΣ 
 

ΠΗΓΕΣ 
http://tvxs.gr/news  
http://el.wikipedia.org/wiki  
http://aixmi.wordpress.com/  
 

ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ 

 Τα πρώτα χρόνια 
O Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ ήταν Αμερικανός πολιτικός αγωνιστής, ηγέτης 
των Αφροαμερικανών και εφημέριος, που πάλεψε ενάντια στο φυλετικό ρατσισμό. 
Ο Κινγκ γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 1929,[1] στην Ατλάντα της Γεωργίας των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,[3] ως Μάρτιν Κινγκ Τζούνιορ. Η οικογένειά του 
ήταν της μεσοαστικής τάξης και σχετιζόταν άμεσα με το μαύρο κλήρο των Νότιων 
Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο πατέρας και ο παππούς του ήταν Βαπτιστές 
ιεροκήρυκες. Το Λούθερ προστέθηκε στο όνομα του Κινγκ, σε ηλικία πέντε ετών, προς 
τιμήν του Λουθήρου. Σε μικρή ηλικία, βίωσε την πρώτη του ρατσιστική εμπειρία, 
καθώς στις τραπεζαρίες των τραίνων εκείνης της εποχής, χρησιμοποιούνταν 
κουρτίνες, για το διαχωρισμό των μαύρων και των λευκών επιβατών. 
 

1.1 Αγώνες κατά των φυλετικών διακρίσεων 
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Την 1η Δεκεμβρίου του 1955, η μοδίστρα Ρόζα Παρκς, αρνούμενη να παραχωρήσει τη 
θέση της σε έναν λευκό στο λεωφορείο -όπως όριζε ο νόμος- συνελήφθη. Έτσι, οι 
μαύροι της περιοχής δημιούργησαν την "Ένωση για την Πρόοδο" του Μοντγκόμερυ, 
με αρχηγό τον Κινγκ, για την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων.[1] Στις 26 
Ιανουαρίου του 1956, ο Κινγκ συνελήφθη για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και 
φυλακίστηκε, λόγω της προεδρίας του, στην Ένωση. Tέσσερις ημέρες αργότερα (30 
Ιανουαρίου), το σπίτι του δέχθηκε βομβιστική επίθεση. Στις 21 Φεβρουαρίου, 
καταδικάστηκε με άλλους 88 μαύρους, λόγω της στάσης τους απέναντι στο νόμο για 
τα λεωφορεία. Στις 20 Δεκεμβρίου του 1956, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε 
αντισυνταγματικές τις φυλετικές διακρίσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Έτσι, το 
κίνημα του Κινγκ πήρε την πρώτη του μεγάλη νίκη. Στις 8 Αυγούστου του 1957,[4] ο 
Κινγκ ίδρυσε τη "Συνδιάσκεψη της Χριστιανικής Ηγεσίας των Πολιτειών του Νότου"[1] 
[3] ή αλλιώς "Χριστιανική Διάσκεψη του Νότου", με επικεφαλής τον ίδιο.[4]

 

Οι μαύροι των Νότιων Πολιτειών τού συμπαραστάθηκαν ένθερμα και έτσι, ο Κινγκ 
ξεκίνησε τις ανθρωπιστικές περιοδείες του, ανά το κράτος, υπέρ των πολιτικών 
δικαιωμάτων των μαύρων και της μη βιας, διοργανώνοντας καθιστικές διαμαρτυρίες 
και ειρηνικές πορείες. Επίσης, είχε συναντήσεις με διάφορους ξένους ηγέτες.[1] Έτσι, 
στις 9 Σεπτεμβρίου του 1957, το Κογκρέσο αναγνώρισε πολιτικά δικαιώματα και 
στους μαύρους. Στις 23 Ιουνίου του 1958, πραγματοποιήθηκε η ιστορική συνάντηση 
του Κινγκ με τον Πρόεδρο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1958, ο 
Κινγκ μαχαιρώθηκε στο θώρακα, στο κέντρο του Χάρλεμ, από την Αϊζόλα Κάρρυ. Από 
το Φεβρουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 1959, ταξίδεψε και έμεινε στην Ινδία, ως 
προσκεκλημένος του Ινδού πρωθυπουργού, Νεχρού. Στις 24 Ιανουαρίου του 1960, ο 
Κινγκ μετακόμισε στην Ατλάντα και ορίστηκε πάστορας, στην ίδια εκκλησία με τον 
πατέρα του. Στις 22 Ιουνίου του ίδιου έτους, συναντήθηκε με τον υποψήφιο Πρόεδρο, 
Τζων Κέννεντυ. Στις 19 Οκτωβρίου του 1960, συνελήφθη για καθιστική διαμαρτυρία 
στην Ατλάντα και φυλακίστηκε, αφού αρνήθηκε να πληρώσει εγγύηση. Στις 16 
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, συνελήφθη, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Ώλμπανυ, 
ενώ στις 27 Φεβρουαρίου του 1962, καταδικάστηκε με την κατηγορία της παράνομης 
διαδήλωσης. Στις 16 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ο Κινγκ συναντήθηκε με τον 
Πρόεδρο, πλέον, Τζων Κέννεντυ, ζητώντας την άμεση κατάργηση των φυλετικών 
διακρίσεων.[4] 

Το 1963, οργάνωσε μαζικές ειρηνικές διαδηλώσεις,[3] κατά των φυλετικών 
διακρίσεων, στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα,[4] οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με βία, 
σκύλους και πυροσβεστικές αντλίες από την αστυνομία. Αποτέλεσμα των συρράξεων 
αυτών ήταν η παγκόσμια ενασχόληση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με το θέμα 
των φυλετικών διακρίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες[3] και η σύλληψή του, στις 16 
Απριλίου. Στις 28 Αυγούστου του ίδιου έτους,[4] εκφώνησε τον περίφημο λόγο του 
"Έχω ένα όνειρο", σε μια ειρηνική συγκέντρωση, στην Ουάσινγκτον,[1] παρουσία 
250,000 ανθρώπων[3] όλων των φυλών.[1] Το Δεκέμβριο του 1964, του απονεμήθηκε 
Νόμπελ Ειρήνης,[4] ενώ ο αγώνας που έδωσε, οδήγησε στην ψήφιση του Νόμου περί 
Πολιτικών Δικαιωμάτων, ο οποίος εξουσιοδοτούσε την επιβολή της απάλειψης των 
φυλετικών διακρίσεων σε δημόσιους χώρους, από την κυβέρνηση των Ηνωμένων 
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Πολιτειών της Αμερικής. Η ανυπακοή του νόμου αυτού θα επέφερε ποινική δίωξη 
στους παραβάτες.[1]

 

Την άνοιξη του 1966, ο Κινγκ περιόδευσε στην Αλαμπάμα, για την ενίσχυση των 
μαύρων υποψηφίων. Στις 16 Μαΐου, ο Κινγκ έκανε αντιπολεμική ομιλία, στην 
Ουάσινγκτον. Στις 10 Ιουλίου του ίδιου έτους, εγκαινιάστηκε καμπάνια για την 
ελεύθερη εγκατάσταση των μαύρων, στο Σικάγο. Στις 5 Αυγούστου του 1966, σε 
πορεία του κινήματός του, διαμέσου των συνοικιών των λευκών του Σικάγο, ο Κινγκ 
χτυπήθηκε από πέτρα, με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν είχε συναντήσει πουθενά πιο 
εχθρική ατμόσφαιρα από αυτήν.[4] Στις 4 Απριλίου του 1967, εκφώνησε το λόγο Πέρα 
από το Βιετνάμ, στην εκκλησία Ρίβερσαϊντ της Νέας Υόρκης, αποκάλώντας τις Η.Π.Α., 
"μεγαλύτερο προαγωγό βίας στον κόσμο[2] και λέγοντας σε όσους θα τόν 
αποκαλούσαν προδότη, μετά από αυτήν την ομιλία ότι θα ήταν προδοσία να μη 
μιλήσει. Το περιοδικό Τάιμ κατέκρινε την ομιλία του, ονομάζοντάς την "δημαγωγική 
συκοφαντία που ηχεί σαν εκπομπή του Ράδιο Ανόι", ενώ η Washington Post έγραψε: 
"ο Κινγκ ξεστόμισε πικρές και βλαπτικές καταγγελίες, τις οποίες δεν μπόρεσε (και δεν 
θα μπορούσε) να τεκμηριώσει. Με την ομιλία προσέβαλε τους φυσικούς του 
συμμάχους. Πολλοί που μέχρι σήμερα τον άκουγαν με σεβασμό δεν θα του δείξουν 
ποτέ πια την ίδια εμπιστοσύνη. O Κινγκ ακύρωσε τη χρησιμότητά του, για τον αγώνα, 
τη χώρα και το λαό του.". 

Στις 12 Μαρτίου του 1967, η πολιτεία της Αλαμπάμα αναγκάστηκε να μετατρέψει όλα 
τα δημόσια σχολεία, σε μεικτά. Στις 25 του ίδιου μήνα, ο Κινγκ σε ομιλία του στο 
Σικάγο καταδίκασε την αμερικανική εξωτερική πολιτική για τον Πόλεμο του Βιετνάμ, 
ενώ στις 4 Απριλίου, στη Νέα Υόρκη, έθιξε το ίδιο ακριβώς θέμα. Το καλοκαίρι του 
1967, η εξέγερση των μαύρων εξαπλώθηκε σε 150 πόλεις. Για να αντιμετωπίσει την 
πρωτοφανή κινητοποίηση, η κυβέρνηση του Λύντον Τζόνσον έστειλε στρατό και 
τανκς, στο Ντιτρόιτ, όπου συνέβαιναν οι σημαντικότερες ταραχές (23 - 30 Ιουλίου), με 
αποτέλεσμα να σκοτωθούν 43 άνθρωποι. Την επομένη, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 
έστειλε τηλεγράφημα καταγγελίας στον Πρόεδρο. Στα τέλη του 1967, ο Κινγκ 
προσπάθησε να πάρει μαζί του ανθρώπους από όλες τις φυλές, κυρίως, των 
κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων,[4] ιδρύοντας την Εκστρατεία των Φτωχών[2] ή 
αλλιώς Καμπάνια του Φτωχού Λαού. Με αυτόν τον τρόπο, η μη βία, έδωσε τη θέση 
της στη μαζική ανυπακοή. Στις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, ο Κινγκ φυλακίστηκε, 
ως υπεύθυνος των διαδηλώσεων του Μπέρμιγχαμ. Το Δεκέμβριο του 1967, ο Κινγκ 
δήλωσε: "Πρέπει να σας ομολογήσω σήμερα, ότι, λίγο καιρό μετά την ομιλία μου 
εκείνη στην Ουάσιγκτον ("Εχω ένα όνειρο"), άρχισα να βλέπω ότι το όνειρο είχε 
μεταβληθεί σε εφιάλτη. Ηταν όταν τέσσερα όμορφα, ανυπεράσπιστα, αθώα, μαύρα 
κορίτσια δολοφονήθηκαν σε μια εκκλησία του Μπέρμιγγχαμ της Αλαμπάμα.". Η 
προπαγάνδα εναντίον αυτού και του κινήματός του κλιμακώθηκε, όταν ο τύπος 
ξεκίνησε να προειδοποιεί για την "ένοπλη εξέγερση" που ετοίμαζε ο Κινγκ. Στις 28 
Μαρτίου του 1968, ο Κινγκ πήγε στο Μέμφις, για να συμπαρασταθεί σε απεργούς. 
Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, δημιουργήθηκαν επεισόδια, κατά τα οποία ένας 
μαύρος έφηβος δολοφονήθηκε.[4] Στις 3 Απριλίου του 1968 (μια ημέρα πριν από το 
θάνατό του) έδωσε τον τελευταίο του λόγο: Έφθασα στην Κορυφή του Όρους.[2] Μέχρι 
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και εκείνη την ημέρα, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αποτελούσε τον "πιο επικίνδυνο νέγρο 
της χώρας" για τη CIA και το FBI. 

Θάνατος 

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ δολοφονήθηκε στις 4 Απριλίου του 1968 στο Μέμφις του 
Τεννεσσί, ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι[1] του πανδοχείου Λωρέιν,[2] στο οποίο 
βρισκόταν μαζί με τους συνεργάτες του.[1] Ο θάνατός του διαπιστώθηκε, στο 
Νοσοκομείο Σαιντ Τζόζεφς. Στις 9 Απριλίου, ο Κινγκ κηδεύτηκε στην Ατλάντα.[4] Σχεδόν 
ένα χρόνο μετά, στις 10 Μαρτίου του 1969, ο Τζέιμς Ερλ Ρέυ, ομολόγησε τη 
δολοφονία του Κινγκ και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 99 ετών.[1] 

Μεταθανάτια αναγνώριση 

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Κινγκ, ο Καρλ Ουέντελ Χάιμς έγραψε για τον Κινγκ 
το ποίημα "Ο άβολος ήρωας".[4] Ο Κινγκ τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της 
Ελευθερίας, μετά το θάνατό του. H 3η Δευτέρα του Ιανουαρίου γιορτάζεται ως η 
ημέρα του Μάρτιν Λόυθερ Κινγκ Τζούνιορ και αποτελεί εθνική εορτή των Η.Π.Α.. Ο 
Ρόναλντ Ρίγκαν υπέγραψε τη διάταξη για τη θέσπιση του εθνικού εορτασμού, το 
Νοέμβριο του 1983. Ο Ρίγκαν, παλαιοτερα, υποψιαζόταν ότι ο Κινγκ ήταν 
κομμουνιστής και γι' αυτό, ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ζήτησε να ληφθούν μέτρα 
εναντίον του.[4] 

 
1.4 O λόγος που εκφώνησε στις 28 Αυγούστου του 1963 
                                                         “I HAVE A DREAM” (Έχω ένα όνειρο) 
 

«Σας λέγω σήμερα, φίλοι μου, ότι παρά τις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις της 
στιγμής, έχω ακόμη ένα όνειρο. Είναι ένα όνειρο γερά ριζωμένο στο αμερικανικό 
όνειρο. 

Εχω ένα όνειρο ότι μια ημέρα αυτό το έθνος θα ξεσηκωθεί και θα ζήσει το αληθινό 
νόημα της πεποίθησής του: «Θεωρούμε αυτές τις αλήθειες αυταπόδεικτες: ότι όλοι οι 
άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί ίσοι.» 

Εχω ένα όνειρο ότι μια ημέρα στους κόκκινους λόφους της Γεωργίας οι γιοι των 
πρώην σκλάβων και οι γιοι των πρώην ιδιοκτητών θα μπορέσουν να καθήσουν μαζί 
στο τραπέζι της αδελφότητας. 
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Εχω ένα όνειρο ότι μια ημέρα ακόμη και η Πολιτεία του Μισισιπή, μια έρημη 
Πολιτεία, πνιγμένη από τη λάβρα της αδικίας και της καταπίεσης, θα 
μεταμορφωθεί σε μια όαση ελευθερίας και δικαιοσύνης. 

Εχω ένα όνειρο ότι τα τέσσερα παιδιά μου μια ημέρα θα ζήσουν σε ένα έθνος όπου 
δεν θα κριθούν από το χρώμα του δέρματός τους αλλά από το περιεχόμενο του 
χαρακτήρα τους. 

Εχω ένα όνειρο σήμερα. 

Εχω ένα όνειρο ότι μια ημέρα η Πολιτεία της Αλαμπάμας θα μεταμορφωθεί σε μια 
κατάσταση όπου τα μικρά μαύρα αγόρια και κορίτσια θα μπορέσουν να πιαστούν 
χέρι χέρι με τα μικρά λευκά αγόρια και κορίτσια και να περπατήσουν μαζί σαν 
αδελφές και αδελφοί. 

Εχω ένα όνειρο σήμερα. 

Εχω ένα όνειρο ότι μια ημέρα κάθε κοιλάδα θα υψωθεί, κάθε λόφος και βουνό θα 
χαμηλώσει, οι ανώμαλοι τόποι θα γίνουν ομαλοί και οι στραβοί τόποι θα γίνουν 
ευθείς και η δόξα του Κυρίου θα αποκαλυφθεί και όλη η σάρκα μαζί θα την 
αναγνωρίσει. 

Και αν η Αμερική πρόκειται να γίνει μεγάλο έθνος, αυτό πρέπει να γίνει 
πραγματικότητα. Ετσι, ας ηχήσει η ελευθερία από τις πελώριες κορυφές των λόφων 
του Νιου Χάμσιρ. Ας ηχήσει η ελευθερία από τα δυνατά βουνά της Νέας Υόρκης. Ας 
ηχήσει η ελευθερία από τα όρη Αλεγκένι της Πενσυλβανίας! 

Ας ηχήσει η ελευθερία από τα χιονοσκέπαστα Βραχώδη Ορη του Κολοράντο! 

Ας ηχήσει η ελευθερία από τις καμπυλώδεις κορυφές της Καλιφόρνιας! 

Αλλά όχι μόνο· ας ηχήσει η ελευθερία από το Πέτρινο Βουνό της Γεωργίας! 

Ας ηχήσει η ελευθερία από το όρος Λουκάουτ του Τενεσί! 

Ας ηχήσει η ελευθερία από κάθε λόφο του Μισισιπή. Από κάθε βουνοπλαγιά ας 
ηχήσει η ελευθερία. 

Οταν αφήσουμε την ελευθερία να ηχήσει, όταν την αφήσουμε να ηχήσει από κάθε 
χωριό και κάθε κωμόπολη, από κάθε Πολιτεία και κάθε πόλη, θα μπορέσουμε να 
επισπεύσουμε εκείνη την ημέρα που όλα τα παιδιά του Θεού, μαύροι άνθρωποι και 
λευκοί άνθρωποι, εβραίοι και εθνικοί, προτεστάντες και καθολικοί, θα μπορέσουν 
να ενώσουν τα χέρια και να τραγουδήσουν τα λόγια του παλιού νέγρικου ύμνου: 
«Επιτέλους ελεύθεροι! Επιτέλους ελεύθεροι! Ευχαριστούμε τον Παντοδύναμο Θεό, 
επιτέλους είμαστε ελεύθεροι!».» 
 
 
 
 

Πηγές: 
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%BD%CE%B3%CE%BA 
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