
Ο ∆ρόµος προς την Ελευθερία 
Το ζήτημα της δουλείας ήταν η κατ’ επίφαση αιτία του εμφυλίου πολέμου στις ΗΠΑ. Οι πραγματικοί 

λόγοι έχουν σχέση με την οικονομική ανάπτυξη του Νότου και του Βορρά. Η οικονομία του Νότου 

ήταν βασισμένη στο δουλεμπόριο και τη δουλοκτησία όσον αφορά τις μεγάλες γεωργικές εκτάσεις 

των ντόπιων τσιφλικάδων. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι Νότιοι δεν θέλησαν να καταργήσουν τον 

θεσμό της δουλείας και της δουλοκτησίας μετά την Αμερικανική ανεξαρτησία.  Το 1860, ο 

ρεπουμπλικάνος Αβραάμ Λίνκολν από το Ιλινόις (Abraham Lincoln) εκλέχτηκε  πρόεδρος των ΗΠΑ 

υποστηριζόμενος από τις πολιτείες του Βορρά. Ούτε μία πολιτεία του 

Νότου δεν τον στήριξε διότι ο Λίνκολν είχε δηλώσει ανοιχτά ότι θα 

σταματούσε την επέκταση της δουλείας.  Αυτό που πολύς κόσμος δεν 

γνωρίζει είναι ότι ο Αβραάμ Λίνκολν είχε υποσχεθεί στους Νότιους πως θα 

προστάτευε το θεσμό της δουλείας όπου αυτός υπήρχε. Αυτό όμως δεν 

ήταν αρκετό για τον Νότο. Πριν από τις εκλογές του 1860, πολλοί 

εξτρεμιστές του Νότου δεν είδαν την υποψηφιότητα του Λίνκολν με κακό 

μάτι αλλά αντίθετα σαν μια τεράστια ευκαιρία για τον ίδιο το Νότο να 

αποσχισθεί από τις ΗΠΑ και να σχηματίσει μία δική του ομοσπονδία 

πολιτειών, δηλαδή ένα άλλο ανεξάρτητο κράτος μέσα στις ΗΠΑ.  Η 

πολιτεία της Νότιας Καρολίνας είχε δηλώσει πως αν ο Λίνκολν εκλεγόταν 

πρόεδρος, θα αποχωρούσε από τις ΗΠΑ. Το έπραξε το 1861. Ακολούθησε η Αλαμπάμα (Alabama), η 

πολιτεία του Μισσισσιππή (Mississippi), η Γεωργία (Georgia), η Φλόριντα (Florida) και το Τέξας 

(Texas). Ακολουθούν σχεδόν αμέσως και οι πολιτείες της Βιργινίας (Virginia), της Βόρειας Καρολίνας 

(North Carolina), του Τεννεσί (Tennessee) και του Αρκάνσας (Arkansas). Οι πολιτείες του 

Ντελαγουέαρ (Delaware), του Μέρυλαντ ( Maryland), του Κεντάκυ ( Kentucky) και του Μιζούρι 

(Missouri) παρέμειναν στις ΗΠΑ αλλά χωρίς να το επιθυμούν ιδιαίτερα αναμένοντας τις πολιτικές 

εξελίξεις ώστε και αυτές με τη σειρά τους να ενταχτούν στην ομοσπονδία.    (Πηγή: Robert Francis 

Engs, "The Confederacy", Slavery in the Civil War Era, άρθρο, 24/02/2002)  

Οι αποσχισθείσες πολιτείες βάσισαν την απόφασή τους για ανεξαρτητοποίηση από τις ΗΠΑ στο 

δικαίωμά τους να διατηρούν τους θεσμούς του δουλεμπορίου και της δουλοκτησίας μιας και αυτό 

αποτελούσε ζωτικό παράγοντα των οικονομιών τους.  

Η υπόθεση Dred Scott 

Το προ-εμφυλιακό κλίμα αντικατοπτριζόταν από την απονομή δικαιοσύνης αλλά και τα στελέχη των 

δικαστικών αρχών των ΗΠΑ. Χαρακτηριστική ήταν η υπόθεση Dred Scott, ενός σκλάβου από την 

περιοχή του Μιζούρι που διεκδίκησε δικαστικά την ελευθερία του επικαλούμενος μία νομολογία για 

την μη εξάπλωση της δουλείας στις Κεντρικές πολιτείες (Midwest) των ΗΠΑ. Ο Dred Scott γεννήθηκε 

στη Βιργινία και στη συνέχεια μετακόμισε στο Σαιντ Λούις (Saint Louis) του Μιζούρι μαζί με το 

αφεντικό του. Εκεί πουλήθηκε σαν σκλάβος στον Δρ. John Emerson μεταξύ 1831 και 1833. Ο 

Emerson ήταν στρατιωτικός γιατρός και ταξίδευε πολύ συχνά. Έτσι, το χρονικό διάστημα μεταξύ της 

πώλησης του  Dred Scott στον Emerson και του θανάτου του Emerson το 1843, ο Dred Scott ζούσε 

για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Φορτ Άρμστρονγκ του Ιλινόις (Fort Armstrong, Illinois), στο Φορτ 

Σνέλλινγκ του Γουισκόνσιν (Fort Snelling, Wisconsin) και στο Φορτ Τζέσσαπ της Λουϊζιάνας (Fort 

Jessup, Louisiana). Κατά την διάρκεια των ταξιδιών του, ο  Dred Scott είχε ζήσει για μία περίοδο 

τουλάχιστον 7 χρόνια σε περιοχές όπου οι νέγροι μπορούσαν να είναι ελεύθεροι γιατί βάσει του 

προαναφερθέντος νόμου, απαγορευόταν η εξάπλωση του θεσμού της δουλείας προς αυτούς. Αυτό 

του έδινε το δικαίωμα να ζητήσει την ελευθερία του και να απαλλαχτεί από το καθεστώς της 

δουλείας .  



Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ όπου προσέφυγε ο Scott είχε 

άλλη άποψη. Αποφάνθηκε ότι όχι μόνο θα συνέχιζε να είναι 

σκλάβος και στην υπηρεσία της κυρίας Emerson, συζύγου του 

γιατρού, αλλά και ότι ο νόμος πάνω στον οποίο βάσισε ο Scott 

την επιχειρηματολογία του, ήταν αντισυνταγματικός. Αυτή η 

απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, έκανε πολύ περισσότερο 

εμφανείς τις διαφορές Βορρά και Νότου και συνέβαλλε 

καθοριστικά στο ξεκίνημα του εμφυλίου πολέμου. 

Ο Εμφύλιος 

Στον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε ανάμεσα στο Βορρά και το Νότο, συμμετείχαν νέγροι και στις 

δύο πλευρές. Ο στρατός των Νοτίων δεν επιθυμούσε να ενσωματώσει τους νέγρους σκλάβους σαν 

στρατιώτες στις τάξεις του γιατί υπήρχε ο φόβος μήπως οι σκλάβοι χρησιμοποιήσουν τα όπλα 

εναντίων των αφεντικών τους και εξεγερθούν. Συνήθως ασκούσαν τα καθήκοντα του μαγείρου, του 

μουσικού, του ανιχνευτή και του φύλακα. Προς το τέλος του πολέμου η 

ομοσπονδία έφτιαξε τις «μονάδες εγχρώμων στρατιωτών»  (Confederacy 

States Colored Troops). Οι νέγροι στρατιώτες που πολεμούσαν στο 

πλευρό των Νοτίων θεωρούντο αναλώσιμοι και στέλνονταν σε 

επικίνδυνες αποστολές.   Πάνω από  65,000 νέγροι συμμετείχαν στις 

τάξεις του στρατού των νοτίων. Αντίθετα, πάνω από 180,000 νέγροι 

πολέμησαν στο πλευρό του πεζικού των Βορείων  ενώ γύρω στις 20,000 

ενίσχυσαν το ναυτικό τους. Με άλλα λόγια, το 15% των δυνάμεων των 

Βορίων, απαρτιζόταν από νέγρους, πρώην σκλάβους.  Θα ήταν όμως 

ιστορικό ψεύδος ο οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι στην πλειοψηφία του, ο στρατός των Βορίων 

πίστευε στην ισότητα μεταξύ μαύρων και λευκών. Οι μαύροι δραπέτευαν από τα δεσμά της 

δουλείας τους και κατατάσσονταν στο στρατό των Βορίων κάθε φορά που οι Βόρειοι κέρδιζαν μία 

μάχη. Αυτό οι Βόρειοι το έβλεπαν σαν μία ευκαιρία να πλήξουν  περισσότερο το στρατό του νότου 

και όχι σαν μία ανθρωπιστική πράξη που θα οδηγούσε τους 

σκλάβους στην πραγματική τους ελευθερία. (Πηγή: 

"Delany, Martin R. (1812–1885)", Encyclopedia Virginia.. 

"Black Regiments in the American Civil War". History-

world.org). 

Μετά τον εμφύλιο, άρχισαν σταδιακά να δίνονται διάφορα 

προνόμια στους νέγρους πρώην σκλάβους. Η Διακήρυξη της 

Χειραφέτησης των νέγρων (Emancipation Proclamation) 

από τον πρόεδρο Λίνκολν σήμανε το τέλος του 

δουλεμπορίου και του δουλοκτητικού καθεστώτος σε όλες 

τις πολιτείες των ΗΠΑ. Οι νέγροι μπορούσαν να ψηφίζουν, 

να φοιτούν σε σχολεία, να καταλαμβάνουν δημόσιες θέσεις 

και να πολιτεύονται. Το 1869 άρχισαν να 

πρωτοεμφανίζονται τα μεικτά σχολεία ενώ μεταξύ του 1868 

και του 1896, εκλέχτηκαν 32 μαύροι γερουσιαστές και 95 

πολιτειακοί αντιπρόσωποι.  

Στο νότο όμως τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά και οι νότιες πολιτείες συνέχισαν να 

εφαρμόζουν τους «Κώδικες Δουλείας» (Slave Codes) που τώρα πλέον είχαν αλλάξει όνομα και 

λεγόντουσαν «Κώδικες για τους Μαύρους» (Black Codes). Έτσι λοιπόν, υπήρχε υψηλή φορολογία σε 

κάθε νέγρο που ακολουθούσε μη γεωργικό επάγγελμα, περιοριζόταν η δυνατότητα των νέγρων να 

ενοικιάζουν γη και να την καλλιεργούν οι ίδιοι και θεσπίστηκαν σοβαροί περιορισμοί στην κατοχή 



όπλων από νέγρους. Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση σε σχέση με τα δικαιώματα των μαύρων στο 

Νότο ήταν εξαιρετικά ευμετάβλητη.  Παράδειγμα, η ρατσιστική οργάνωση 

KU KLUX KLAN (KKK) που είχε πρωτοεμφανιστεί προς τα τέλη του 1860, 

αρχίζει πάλι να επανέρχεται δυναμικά για την υπεράσπιση της 

υποτιθέμενης «ανωτερότητας των λευκών προτεσταντών ή αλλιώς WASP 

(White Anglosaxon Protestants).  (Πηγή: Keith Weldon Medley, "The Sad 

Story of How 'Separate but Equal' Was Born," Smithsonian Magazine Feb. 

1994 σελ 106.) 

 

ΟΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ JIM CROW 

Οι ρατσιστικοί νόμοι ή αλλιώς the Jim Crow laws ήταν πολιτειακοί και 

τοπικοί νόμοι σε όλες τις ΗΠΑ και τέθηκαν σε ισχύ από το 1876 έως και το 

1965 με πολλές παραλλαγές και ακολούθησαν τους «κώδικες για τους 

μαύρους» (Black Codes). Μερικά δείγματα από αυτούς ήταν ο διαχωρισμός λευκών και εγχρώμων 

στα σχολεία, σε δημόσια μέρη σε μέσα συγκοινωνίας, σε εστιατόρια, τουαλέτες ακόμα και 

υπαίθριες βρύσες. Ακόμα και ο ίδιος ο Αμερικανικός στρατός είχε διαφορετικούς χώρους για τους 

έγχρωμους στρατιώτες. Ο διαχωρισμός των σχολείων καταργήθηκε με απόφαση του Ανωτάτου 

δικαστηρίου των ΗΠΑ το 1954. Το 1964 και 1965 με δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι 

νόμοι αυτοί καταργήθηκαν παντελώς. 

Το όνομα "Jim Crow Law" πρωτοεμφανίστηκε το 1832 από τον ηθοποιό Thomas D. Rice σε ένα είδος 

θεάτρου όπου σατίριζε τους νέγρους τους οποίους και παρουσίαζε σαν καρικατούρες που χόρευαν 

και τραγουδούσαν ένα τραγούδι με τίτλο: «Dance Jim Crow».  

"Come listen all you galls and boys, 

I'm going to sing a little song, 

My name is Jim Crow. 

Weel about and turn about and do jis so, 

Eb'ry time I weel about I jump Jim Crow." 

 

Ο αρχικός σκοπός της σάτιρας ήταν να τεθεί υπό αμφισβήτηση αλλά και να 

χλευαστεί ο μετά τον Αβραάμ Λίνκολν πρόεδρος, ο Άντριου Τζάκσον (Andrew 

Jackson) για τις δημοφιλείς πολιτικές του. Η δημοτικότητα αυτής της 

θεατρικής παράστασης έγινε συνώνυμο το όνομα Jim Crow με την ιδιότητα 

του Αφροαμερικανού σκλάβου. Αμέσως μετά την περίοδο ανοικοδόμησης 

του Αμερικανικού Νότου που είχε ηττηθεί στον εμφύλιο 

(Reconstruction period 1865–1877), ένας ομοσπονδιακός νόμος έδινε 

προστασία στα δικαιώματα των νέγρων και τους απάλλασσε από το καθεστώς της δουλείας. Με την 

πάροδο του χρόνου, οι δημοκρατικοί που ήταν υπέρ του καθεστώτος της δουλείας, αρχίζουν να 

ανακάμπτουν στα νομοθετικά και δικαστικά σώματα του νότου δημιουργώντας έτσι το πλαίσιο των 

ρατσιστικών νόμων γνωστών και σαν Jim Crow. Τα πράγματα χειροτέρεψαν ακόμη περισσότερο με 

την εκλογή του Γούντροου Γουίλσον (Woodrow Wilson) ενός Νότιου Δημοκράτη προέδρου που 

επέλεξε να τοποθετήσει στο υπουργικό του συμβούλιο, νότιους πολιτικούς που ήταν υπέρ του 

διαχωρισμού λευκών και εγχρώμων. Ο Γουίλσον εισήγαγε τον διαχωρισμό των εργαζομένων ακόμη 

και σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες.  



Μερικά Παραδείγματα των νόμων Jim Crow: 

Γάμος :  Στην πολιτεία της Φλόριντα, απαγορεύτηκαν οι γάμοι μεταξύ λευκών και μαύρων ή μεταξύ 

λευκών και ατόμων με καταγωγή από νέγρους έως και 4 γενεές. Η πολιτεία του Γουαϊόμινγκ 

(Wyoming) προχώρησε ακόμα περισσότερο συμπεριλαμβάνοντας και τους Μιγάδες, τους 

ανθρώπους Μογγολικής ή Ασιατικής καταγωγής. 

Νοσηλεία: Η πολιτεία της Γεωργίας (Georgia) θέσπισε ειδικό νόμο ώστε να υπάρχουν διαφορετικές 

πτέρυγες νοσηλείας μεταξύ λευκών και εγχρώμων πολιτών. Στην πολιτεία της Αλαμπάμα, 

απαγορευόταν σε λευκές νοσοκόμες να περιθάλπουν νέγρους ασθενείς.   

Κουρεία-Κομμωτήρια: Στην πολιτεία της Γεωργίας Απαγορευόταν σε έγχρωμους να κουρεύουν 

λευκούς ή λευκές.  

Τουαλέτες: Στην πολιτεία της Αλαμπάμα, ο κάθε εργοδότης όφειλε να έχει ξεχωριστές τουαλέτες για 

λευκούς και έγχρωμους.  

Λεωφορεία: Στην πολιτεία της Αλαμπάμα υπήρχαν διαφορετικά εκδοτήρια εισιτηρίων για λευκούς 

και έγχρωμους, διαφορετικοί χώροι αναμονής όπως επίσης και διαφορετικά καθίσματα στα 

λεωφορεία. 

Χώροι εστίασης: Στην πολιτεία της Αλαμπάμα απαγορευόταν να σερβίρονται λευκοί και έγχρωμοι 

στον ίδιο χώρο. Το κάθε εστιατόριο είχε επίσης και ξεχωριστές τουαλέτες. 

Πώληση Αλκοόλ: Στην πολιτεία της Γεωργίας, απαγορεύτηκε  σε κάθε λευκό ιδιοκτήτη πρατηρίου 

αλκοόλ να πουλά σε έγχρωμους και το αντίθετο. 

 Ταφή: Στην πολιτεία της Γεωργίας απαγορεύτηκε η ταφή έγχρωμων σε έδαφος που 

χρησιμοποιήθηκε από λευκούς. 

Βιβλιοθήκες: Στην πολιτεία της Β. Καρολίνας οι βιβλιοθήκες θα έπρεπε να είναι ξεχωριστές για 
λευκούς και έγχρωµους. 
 Διδασκαλία: Στην Οκλαχόμα τιμωρούνταν με πρόστιμο όποιος δίδασκε σε λευκούς ή έγχρωμους  

στην ίδια και όχι σε ξεχωριστή αίθουσα.  

Σχολεία: Στην Πολιτεία του Νέου Μεξικού (New 

Mexico) απαγορευόταν η διδασκαλία λευκών και 

έγχρωμων στον ίδιο χώρο. Εάν δεν υπήρχε αρκετός 

χώρος για να διδαχτούν και οι έγχρωμοι, τότε δε 

γινόντουσαν δεκτοί προς φοίτηση. Η πολιτεία του 

Τέξας, θέσπισε διαφορετικά σχολεία για λευκούς και 

έγχρωμους. 

Φυλάκιση: Στην Πολιτεία του Μισισιπή ο 

δεσμοφύλακας της φυλακής ήταν υπεύθυνος για τον 

διαχωρισμό των λευκών και των έγχρωμων σε 

διαφορετικές πτέρυγες.  

 
Το χειρότερο όμως όλων ήταν η έμμεση απαγόρευση της ψήφου των νέγρων που πάντα 

συνοδευόταν από βία και φόνους σε όλες τις πολιτείες του νότου. Οι νέγροι έβρισκαν παντού 

πόρτες κλειστές σαν ελεύθεροι άνθρωποι αλλά οι πόρτες αυτές άνοιγαν γι’ αυτούς διάπλατα όταν 

έφεραν την ιδιότητα του υπηρέτη. (Πηγή: C. Vann Woodward, The Strange Career of Jim Crow, 3rd 

rev. ed. (Oxford University Press, 1974), σελ. 67–109), Carson, Clayborne (1981). In Struggle: SNCC 

and the Black Awakening of the 1960s. Cambridge: Harvard University Press), Abel, Elizabeth. Signs of 

the Times: The Visual Politics of Jim Crow. Berkeley: University of California Press, 2010). 
 

 

 



Πλέσσυ εναντίον Φέργκιουσον (Plessy Vs Ferguson) 

Το 1890, η πολιτεία της Λουϊζιάνα πέρασε έναν νόμο (Separate Car Act) που απαιτούσε ο 

σιδηρόδρομος να διαθέτει διαφορετικά βαγόνια για λευκούς και έγχρωμους. Τότε μία ομάδα από 

μορφωμένους αφροαμερικανούς, κρεολούς αλλά και λευκούς από τη Νέα Ορλεάνη σχημάτισαν μία 

επιτροπή πολιτών και αποφάσισαν να αντιπαλέψουν τη νομοθεσία.  Έπεισαν τον Homer Plessy, ένα 

κρεολό που ήταν κατά 7/8  λευκός μιας και μόνο η μία του γιαγιά είχε αφρικανική καταγωγή, να 

συμμετάσχει σε ένα πείραμα. Ο Plessy αγόρασε ένα πρώτης κατηγορίας εισιτήριο και επιβιβάστηκε 

στο τρένο με σκοπό να ταξιδέψει από τη Νέα Ορλεάνη (New Orleans) μέχρι το Κόνβικτον 

(Convington). Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, του ζητήθηκε να αλλάξει θέση και να επιβιβαστεί σε 

βαγόνι για έγχρωμους. Ο Plessy αρνήθηκε και συνελήφθη. Ο δικαστής John Howard Ferguson 

απέρριψε το αίτημα του Plessy και τον καταδίκασε σε πρόστιμο 25 δολαρίων. Η υπόθεση πήγε στο 

ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ. Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου ήταν και πάλι κατά του 

Plessy. Επιπροσθέτως, το συμβούλιο των δικαστών αποφάνθηκε πως ο διαχωρισμός δεν είναι σε 

αντίθεση με το αμερικανικό σύνταγμα και δεν καθιστούσε διάκριση  εις βάρος των έγχρωμων 

πολιτών.  

Οι Εκστρατείες των αφροαμερικανών για ίσα δικαιώματα 

Από το 1930, οι αφροαμερικανοί είχαν καταστρώσει τις άμυνές τους. Δημιουργώντας συλλόγους και 

ομοσπονδίες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, οι Αφροαμερικανοί εργάστηκαν σκληρά 

για την κατάργηση των ρατσιστικών νόμων του νότου. Το  πανεπιστήμιο του Χάουαρντ (Howard 

University) συνέβαλλε πολλά στον αγώνα των αφροαμερικανών με την αποφοίτηση εξαίρετων 

έγχρωμων νομικών. Ο Εθνικός Σύνδεσμος για την Πρόοδο των Εγχρώμων Πολιτών (National 

Association for the Advancement of Colored People-NAACP) που ιδρύθηκε το 1909 και είναι ο 

παλιότερος οργανισμός στις ΗΠΑ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ήταν η 

κορωνίδα όλων αυτών των αγώνων. Αξιοσημείωτη όμως ήταν και η δράση της Συνόδου για τη 

Φυλετική Ισότητα (CORE -Congress of Racial Equality) που δημιουργήθηκε το 1942 από ακτιβιστές 

που μάχονταν για τα δικαιώματα των μειονοτήτων χωρίς τη χρήση βίας επηρεασμένοι από τη 

διδασκαλία του Μαχάτμα Γκάντι. Το CORE έκανε μεγάλους αγώνες για τη κατάργηση του 

διαχωρισμού στα σχολεία και μέχρι το 1963 είχε παραρτήματα σε κάθε μεγάλη πόλη των ΗΠΑ.  

 

 

Μία Κορυφαία Δικαστική Απόφαση 

Με την εκδίκαση της υπόθεσης Brown v. Board of Education  που αποτέλεσε ένα μνημείο για την 

δικαιοσύνη ως θεματοφύλακα των δικαιωμάτων των πολιτών, τέθηκε ένα οριστικό τέλος στο 

διαχωρισμό των μαθητών στα σχολεία. Ανατράπηκε η προηγούμενη απόφαση του 1896  Plessy v. 

Ferguson και τέθηκαν εκτός νόμου οι διακρίσεις εις βάρος εγχρώμων πολιτών. Έτσι λοιπόν στις   17 

του Μάη του 1954 μετά από απόφαση του δικαστή Γουόρεν (Earl Warren) και πλήρη ομοφωνία, 

απαγορεύτηκαν οι διακρίσεις στα σχολεία των ΗΠΑ. Δυστυχώς όμως, αλλάζοντας έναν νόμο, δεν 

σημαίνει πως αλλάζουν και τα μυαλά των ανθρώπων. Παρόλα αυτά, η σημαδιακή αυτή απόφαση, 

έστρωσε το δρόμο της επιτυχίας για τα κινήματα και τις ακτιβιστικές ομάδες κατά του ρατσισμού. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 



Το Μποϋκοτάζ της ∆ηµόσιας Συγκοινωνίας στην πόλη Montgomery της Αλαµπάµα 
Το Δεκέμβριο του 1955, η Rosa Parks, η γραμματέας του παραρτήματος του  NAACP στην πόλη 

Montgomery αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της σε λευκό επιβάτη και συνελήφθη. Το γεγονός 

προκάλεσε την αντίδραση των αφροαμερικανών 

ακτιβιστών που οργάνωσαν μποϋκοτάζ στα 

λεωφορεία της πόλης. Πάνω από 50,000 

αφροαμερικανοί σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τις 

γραμμές των λεωφορείων για πάνω από 380 

ημέρες. Αυτό μείωσε τα έσοδα της τοπικής 

δημοτικής εταιρίας λεωφορείων κατά 80%. Το 

γεγονός προκάλεσε τη συνεδρίαση ομοσπονδιακού 

δικαστηρίου που τερμάτισε οριστικά τις διακρίσεις 

στα λεωφορεία της πόλης, το Νοέμβριο του 1956. 

Πίσω από το μποϋκοτάζ των λεωφορείων στην πόλη  

Montgomery, βρισκόταν ένας πολύ δυναμικός βαπτιστής ιερέας με 

εξαιρετικές ρητορικές δυνατότητες. Ήταν ο πρόεδρος ενός ακόμη 

οργανισμού για τα ίσα δικαιώματα των πολιτών, του Montgomery 

Improvement Association. Αυτός ο νεαρός άνδρας, με το λόγο και τη 

στάση του, θα γράψει μια πολύ ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του 

ανθρωπισμού, της ισότητας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των πολιτών παγκοσμίως. Πρόκειται για τον Martin 

Luther King.  

Ένα μεγάλο επίσης γεγονός ήταν η μεγάλη καμπάνια στο Μπίρμινχαμ 

της Αλαμπάμα, αποτέλεσμα της οργανωμένης προσπάθειας της 

( Southern Christian Leadership Conference-SCLC), μίας  

αφροαμερικανικής χριστιανικής ομάδας που ήθελε να 

δημοσιοποιήσει τον ανελέητο ρατσισμό που αντιμετώπιζαν οι 

αφροαμερικανοί σπουδαστές. Καθοδηγούμενοι και πάλι από τον 

λαοφιλή ηγέτη  Martin Luther King, Jr. που ήταν πάντοτε εναντίον της 

βίας, οι έγχρωμοι ακτιβιστές κατάφεραν να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη και να 

προκαλέσουν την γενική αμφισβήτηση των νόμων του νότου που υποστήριζαν τον διαχωρισμό των 

πολιτών με βάση το χρώμα και την καταγωγή τους.  

Η καμπάνια στο Μπίρμινχαμ οδήγησε  στη 

νομοθετική πράξη του 1964 (Civil Rights Act of 

1964 )που καταργούσε τις διακρίσεις στην εργασία 

στις ΗΠΑ. (Πηγή: The Birmingham Campaign - Civil 

Rights Movement Veterans) 

 

 

Ο Νότος αντιδρά 

 

O ξυλοδαρμός, η δια της βίας στέρησή του 

δικαιώματος του εκλέγειν, η τρομοκρατία και οι φυλακίσεις ήταν σχεδόν πάντα στο μενού κάθε 

νότιας πολιτείας σε σχέση με τη μεταχείριση των εγχρώμων πολιτών. Συμμορίες από λευκούς 

συνήθως με την καθοδήγηση της Κου-Κλου-Κλαν και με την ανοχή των τοπικών αρχών, προέβαιναν 

σε βιαιότητες επιχειρώντας να σπείρουν τον πανικό στο νέγρικο πληθυσμό του νότου. Στις 21 

Ιουνίου του 1964, ο 21 ετών James Chaney, ένας έγχρωμος ακτιβιστής από τον Μισισιπή μαζί με 



άλλους δύο λευκούς συνοδοιπόρους του, Εβραϊκής καταγωγής από τη Νέα Υόρκη, τους  Andrew 

Goodman και Michael Schwermer, 20 και 24 ετών αντίστοιχα δολοφονήθηκαν κοντά στην 

Φιλαδέλφεια στην επαρχία 

Nashoba  του Μισισιπή στην 

προσπάθειά τους να 

οργανώσουν έγχρωμους 

πολίτες ώστε αυτοί να 

ασκήσουν το δικαίωμα της 

ψήφου τους.  Αν και το FBI 

έστειλε εκεί αντιπροσωπεία και 

έκανε 18 συλλήψεις υπόπτων, 

οι τοπικοί δικαστές αρνήθηκαν 

να εκδικάσουν την υπόθεση 

λόγω «έλλειψης στοιχείων».  

Αργότερα αποδείχτηκε πως οι αρχές ήταν μέλη/συνεργάτες της ΚΚΚ και είχαν όλοι μαζί 

ενορχηστρώσει τη δολοφονία των τριών ανδρών.  

Τη δεκαετία του 1960, η πόλη Μπίρμινχαμ (Birmingham)  στην Αλαμπάμα, ήταν το προπύργιο της 

Κου-Κλουξ-Κλαν και είχε τον πλέον φανατικό λευκό πληθυσμό  που πολύ συχνά προέβαινε σε 

ακρότητες κατά των έγχρωμων πολιτών. Στην συγκεκριμένη πόλη, μέλη της ΚΚΚ είχαν ευνουχίσει 

έναν αφροαμερικανό, είχαν πιέσει για την απομάκρυνση ενός παιδικού βιβλίου από τα 

βιβλιοπωλεία επειδή περιείχε φωτογραφίες με μαύρα και λευκά κουνέλια μαζί και είχε σαμποτάρει 

την εκπομπή τραγουδιών μπλουζ και τζαζ από τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.  

Ο αρχηγός της αστυνομίας ήταν εκείνη την εποχή, ο περιβόητος Connor που έφερε και το 

ψευδώνυμο “Bull” (Ταύρος) γιατί πάντοτε εύρισκε αφορμές να συλλάβει, να βασανίσει και να 

επιτεθεί κυρίως σε νέους αφροαμερικανούς.  

 

Ένα παρακλάδι της ακτιβιστικής οργάνωσης CORE που μνημονεύτηκε πριν, οι Freedom Riders 

επιχείρησε να διαμαρτυρηθούν για τα αίσχη της συγκεκριμένης πόλης εις βάρος των εγχρώμων και 

αποφάσισε να περάσει μέσα την πόλη με συνθήματα κατά του ρατσισμού. Οι Freedom Riders 

δέχτηκαν ανελέητη επίθεση από οργανωμένες ομάδες λευκών και πολλά τους μέλη χτυπήθηκαν 

άσχημα. Η αστυνομία ήταν άφαντη. Όπως δικαιολογήθηκε αργότερα, ο αρχηγός της αστυνομίας 

Connor είχε δώσει άδεια σε όλους τους αστυνομικούς γιατί ήταν η γιορτή της μητέρας! 

Στις 12 Ιουνίου του 1963, ο Medgar Wiley Evers δολοφονείται εν ψυχρώ και πισώπλατα ένας 

αφροαμερικανός βετεράνος του στρατού από το Μισισιπή,. Ο  Medgar Wiley Evers ήταν ακτιβιστής 

για τα πολιτικά δικαιώματα των έγχρωμων και μέλος του NAACP. Αγωνιζόταν γι ανα σταματήσει ο 

φυλετικός διαχωρισμός στο πανεπιστήμιο του Μισισιπή. Την ημέρα της δολοφονίας του, φορούσε 

μία μπλούζα με τη λεζάντα «Jim Crow Must Go».Ο δολοφόνος ονομαζόταν Byron De La Beckwith και 

ήταν μέλος μια ρατσιστικής οργάνωσης με τίτλο «Συμβούλιο Λευκών Πολιτών».  Θάφτηκε με τιμές 

βετεράνου πολέμου στο εθνικό νεκροταφείο του Άρλινγκτον (Arlington National Cemetery) με τιμές. 

Η ειρωνεία είναι πως πριν λίγες ώρες από τη δολοφονία του, ο πρόεδρος Τζον Κέννεντι (John F. 

Kennedy) είχε εκφωνήσει μία ομιλία στην εθνική τηλεόραση δηλώνοντας την υποστήριξή του για τα 

πολιτικά δικαιώματα των μαύρων.  

Την Κυριακή της 15
ης

 Σεπτεμβρίου του 1963 σημειώνεται τρομοκρατική επίθεση σε εκκλησία των 

αφροαμερικανών βαπτιστών (16th Street Baptist Church ) και πάλι στην πόλη Μπίρμινχαμ της 

Αλαμπάμα. Η συγκεκριμένη εκκλησία ήταν τόπος συνάντησης ηγετών όπως του Martin Luther King, 

Jr.,  του Ralph David Abernathy και του  Fred Shuttlesworth. Κοντά στον υπόγειο χώρο της 

εκκλησίας,  είχε τοποθετηθεί βόμβα με ωρολογιακό μηχανισμό. Υπεύθυνοι για  την τρομοκρατική 



αυτή επίθεση ήταν 4 μέλη της ΚΚΚ (Bobby Frank Cherry, Thomas Blanton, Herman Frank Cash, 

and Robert Chambliss). Από την έκρηξη αυτή σκοτώθηκαν 4 μικρά κορίτσια αφροαμερικανικής 

καταγωγής (Addie Mae Collins 14, Denise McNair 11, Carole Robertson 14 και Cynthia Wesley, επίσης 

14 ετών) και άλλα 22 άτομα τραυματίστηκαν.  

(Πηγή: Marable Manning, Race, Reform and Rebellion: The Second Reconstruction in Black America, 

1945–1982, University Press of Mississippi, 1984, Doug McAdam, 'The US Civil Rights Movement: 

Power from Below and Above, 1945-70', Morris, Aldon D. The Origins of the Civil Rights Movement: 

Black Communities Organizing for Change. New York: The Free Press, 1984, Sokol, Jason. There Goes 

My Everything: White Southerners in the Age of Civil Rights, 1945–1975. New York: Knopf, 2006). 

 

 

 

 

Ένας σκληροπυρηνικός ρατσιστής κυβερνήτης 

 

Ο Τζωρτζ Ουάλας (George Wallace) ίσως είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα 

σκληροπυρηνικού και ρατσιστή κυβερνήτη της πολιτείας της Αλαμπάμα. Πριν εκλεγεί κυβερνήτης, 

είχε προσλάβει σαν κειμενογράφο του τον  Asa Earl Carter που ήταν 

και ο αρχηγός της Κου-Κλου-Κλαν στην Αλαμπάμα o οποίος του 

έγραψε και το περιβόητο σλόγκαν που έκανε δημοφιλή τον Ουάλας: 

«Φυλετικός διαχωρισμός τώρα, φυλετικός διαχωρισμός αύριο, 

φυλετικός διαχωρισμός για πάντα». Το 1962, ο Ουάλας ανακοίνωσε 

στο ακροατήριό του ότι ακόμα και αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 

των ΗΠΑ αποφάσιζε να σταματήσει το φυλετικό διαχωρισμό στα 

σχολεία, εκείνος θα στεκόταν μπροστά στις πόρτες των σχολείων 

εμποδίζοντας τους Αφροαμερικανούς μαθητές να εισέλθουν. Το 

1963, όντας κυβερνήτης της Αλαμπάμα μπλόκαρε την είσοδο 

εγχρώμων φοιτητών στο πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα. Ο Ουάλας 

συνέχισε να αντιστέκεται στις απαιτήσεις του Τζων Κέννεντι για την 

εφαρμογή των δικαιωμάτων των έγχρωμων μαθητών να φοιτήσουν 

σε κοινά σχολεία με τους λευκούς. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ τον είχε αποκαλέσει σαν τον πιο 

επικίνδυνο ρατσιστή σε όλες τις ΗΠΑ. Το 1972 έγινε δολοφονική απόπειρα εναντίον του και από 

τότε μέχρι και το θάνατό του, ήταν καταδικασμένος σε αναπηρική καρέκλα. Προς το τέλος της ζωής 

του, αποκήρυξε τις παλιές του ιδέες και δήλωσε πως δεν θα ήθελε να πάει στον «δημιουργό» του 

χωρίς πρώτα να έχει συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του. 

(Πηγή: Carter, Dan T. (1995). The Politics of Rage: George 

Wallace, the Origins of the New Conservatism, and the 

Transformation of American Politics. New York: Simon & 

Schuster). 
 

Η Πορεία προς την Ουάσινγκτον και ο Μάρτιν Λούθερ 

Κίνγκ  

 

Το 1966, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ (Martin Luther King) 

ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης όλων των αντιρατσιστικών 

οργανώσεων σε όλη τη χώρα.  Σε συνεννόηση με τους 

υπόλοιπους ηγέτες του αντιρατσιστικού ακτιβισμού, ο 

Κινγκ οδήγησε 250,000 ανθρώπους σε μια ειρηνική πορεία προς την Ουάσινγκτον. Ήταν 28 



Αυγούστου του 1963 όταν μια λαοθάλασσα πολιτών της οποίας το ¼ ήταν λευκοί βάδισε ειρηνικά 

προς το άγαλμα του προέδρου Λίνκολν θέλοντας να σηματοδοτήσει το τέλος μιας εποχής 

βαρβαρότητας και διακρίσεων εις βάρος των αφροαμερικανών.  Το γεγονός έλαβε τεράστια 

τηλεοπτική κάλυψη που μεταδόθηκε και στο εξωτερικό. Συνοδεύτηκε επίσης από παραστάσεις 

πολλών επωνύμων εγχρώμων και λευκών τραγουδιστών και ηθοποιών (Marian Anderson, Joan 

Baez, Bob Dylan,  Mahalia Jackson, Peter, Paul, and Mary, Josh White, Charlton Heston, Harry 

Belafonte, Marlon Brando, Diahann Carroll, Ossie Davis, Sammy Davis Jr., Lena Horne, Paul Newman, 

Sidney Poitier και James Baldwin). 

Χαρακτηριστική ήταν η ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ που πέρασε  στην παγκόσμια ιστορία. 

 

«....και όταν αυτό συμβεί, όταν θα επιτρέψουμε στην ελευθερία να κυβερνήσει, όταν της 

επιτρέψουμε να κυβερνήσει μέσα από κάθε χωριό, κάθε μικρό οικισμό, μέσα από κάθε πολιτεία και 

κάθε πόλη, τότε θα μπορέσουμε να επισπεύσουμε την ημέρα που όλα τα παιδιά του θεού, οι 

μαύροι, οι λευκοί, οι Εβραίοι, οι μη-Εβραίοι, οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί, τότε θα μπορούμε όλοι 

μαζί να δώσουμε τα χέρια και να τραγουδήσουμε τις λέξεις ενός νέγρικου θρησκευτικού τραγουδιού 

‘Επιτέλους ελεύθεροι, επιτέλους ελεύθεροι. Ευχαριστούμε παντοδύναμε, είμαστε επιτέλους 

ελεύθεροι’» .  

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, δολοφονήθηκε στο Μέμφις του Τεννεσί στις 29 Μαρτίου του 1968 όπου 

είχε πάει να υποστηρίξει τους έγχρωμου εργάτες καθαριότητας που αντιμετώπιζαν προβλήματα 

ρατσισμού. Ήταν 31 ετών και είχε δώσει μάχες ενάντια στις διακρίσεις δεκατρία ολόκληρα χρόνια. Ο 

δολοφόνος του ήταν ο James Earl Ray,ένας πρώην δραπέτης και φυγάς που ισχυριζόταν μέχρι 

τελευταία στιγμή πως η ομολογία του για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ έγινε κατόπιν 

πίεσης από το δικηγόρο του και τις αρχές. Πριν το θάνατό του αλλά και μετά, το Αμερικανικό 

συντηρητικό κατεστημένο επιχείρησε σαν τον σπιλώσει με την κατηγορία του φιλοκομμουνιστή 

επειδή ο Κινγκ ήταν αντίθετος με τον πόλεμο στο Βιετνάμ.  Είναι γνωστό πάντως, πως ο αρχηγός του 

FBI  Έντγκαρ Χούβερ (Edgar Hoover), παρακολουθούσε τις τηλεφωνικές του συνομιλίες αλλά δεν 

κατάφερε ποτέ να αποδείξει πως ο Κινγκ ήταν φιλικά προσκείμενος στον Κομμουνισμό. Το μόνο που 

αποδείχτηκε ήταν οι εξωσυζυγικές σχέσεις του King. O Χούβερ, γνωστός ρατσιστής του νότου, 

έστειλε τις ταινίες της τηλεφωνικής παρακολούθησης στη γυναίκα του  Κινγκ, Κορέτα Σκότ (Coretta 

Scott) για να τον αναγκάσει να αυτοκτονήσει.   

 

(Πηγή: Downing, Frederick L. (1986). To See the Promised Land: The Faith Pilgrimage of Martin Luther 

King, Jr. Mercer University Press, Baldwin, Lewis V. (1992). To Make the Wounded Whole: The 

Cultural Legacy of Martin Luther King, Jr. Fortress Press) 

Το 1986 θεσπίστηκε ως εθνική γιορτή των ΗΠΑ, η 20
η
 Ιανουαρίου κάθε έτους , σαν ημέρα 

αφιερωμένη στη μνήμη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.  

 

Δράση και Αντίδραση 

Τον Ιούλιο του 1930 στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν (Detroit, Michigan) ιδρύθηκε το «Έθνος του Ισλάμ» 

από τον αφροαμερικανό Wallace Fard Muhammad. Ο ίδιος αυτοανακηρύχτηκε προφήτης και 

«Μεσσίας» και απέκτησε πολύ γρήγορα τουλάχιστον 25,000 οπαδούς.  Οι θέσεις του ήταν 

εξαιρετικά ακραίες και ρατσιστικές κατά των λευκών και των Εβραίων. Πίστευε πως το καθήκον 

κάθε μουσουλμάνου είναι να θυσιάσει στον Αλλάχ τέσσερεις «καυκάσιους διαβόλους» (λευκούς). Ο 

βοηθός του ήταν ο Elijah Muhammad όπου ίδρυσε και το δεύτερο Ισλαμικό τέμενος στην πόλη του 

Σικάγο. Ο Elijah Muhammad ή αλλιώς Elijah Robert Poole ήταν το έκτο από τα δεκατρία παιδιά ενός 

βαπτιστή Ιερέα από το  Sandersville,  της Georgia. Οι γονείς του  που είχαν υποφέρει στο νότο από 

τους νόμους του Jim Crow. Αργότερα, σε μία του αφήγηση, δηλώνει πως είχε δει τόσα πολλά 



λυντσαρίσματα νέγρων από λευκούς και τόση πολύ βαρβαρότητα που δεν θα μπορούσε να ξεχάσει 

ούτε σε 26,000 χρόνια. Κατά την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου συμβούλευε τους 

αφροαμερικανούς οπαδούς του Ισλάμ να μην υπηρετήσουν στον Αμερικανικό στρατό επειδή οι ΗΠΑ 

«δεν είχαν κάτι τίποτα για τους μαύρους». Γι’ αυτή του τη στάση, καταδικάστηκε σε φυλάκιση από 

το 1942 έως το 1946. Ο Elijah Muhammad είχε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο για τους 

Αφροαμερικανούς. Πίστευε πως θα έπρεπε να δημιουργηθεί μία ξεχωριστή χώρα για τους 

Αφροαμερικανούς και ότι αυτοί θα έπρεπε να ασπαστούν τη θρησκεία του Ισλάμ μιας και ήταν ως 

νέγροι, οι εκλεκτοί του θεού. Το 1952, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη φυλακή για 

διαρρήξεις, ο Malcom Little, ένας πολύ ευφυής αφροαμερικανός, γίνεται μέλος του «Έθνους του 

Ισλάμ». Αμέσως, σταματάει να καπνίζει, να τρώει χοιρινό και να πίνει ακολουθώντας τους κανόνες 

της νέας του πίστης. Εν συνεχεία αποφασίζει να αλλάξει το επώνυμό του σε «Χ» (Εξ), όπως έκαναν 

πάρα πολλοί αφροαμερικανοί μουσουλμάνοι  επειδή θεωρούσαν πως το επώνυμό τους,  ήταν αυτό 

που τους είχαν δώσει οι δουλοκτήτες τους.  

Ο  Malcolm X κατάφερε γρήγορα να γίνει 

γνωστός στους αφροαμερικανούς με τη 

ρητορική του δεινότητα και τους πύρινους 

λόγους του αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό 

των νέγρων μουσουλμάνων σε 500 χιλιάδες. Ο 

Malcom X υποστήριζε πως οι μαύροι είναι 

ανώτερη φυλή από τους λευκούς και πως οι 

λευκοί ήταν σπέρματα του διαβόλου. Αν και είχε 

το αξίωμα του εθνικού αντιπροσώπου του 

«Έθνους του Ισλάμ», κάποια στιγμή διαφώνησε 

μαζί τους και ίδρυσε το  Muslim Mosque, Inc. 

Θεωρούσε, πως το «Έθνος του Ισλάμ» είχε μόνο 

θρησκευτική και όχι πολιτική δράση και πως δεν 

βοηθούσε όσο θα έπρεπε την κοινωνική θέση 

των αφροαμερικανών.  Πίστευε στον «μαύρο εθνικισμό» και στις «φυλετικές διακρίσεις» υπέρ των 

μαύρων. Ο Malcom X ταξίδεψε στη Μέκκα, στην Αφρική, στη Γαλλία και την Αγγλία όπου 

συναντήθηκε με άλλους μουσουλμάνους ηγέτες. Μετά από την αποχώρησή του από το «Έθνος του 

Ισλάμ», ο Malcom X υπήρξε πολύ πιο διαλλακτικός και συνεργάσιμος με τα αφροαμερικανικά 

κινήματα για την προάσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων (Civil Rights). Ωστόσο, 

επέμεινε, πως όλα αυτά τα κινήματα θα έπρεπε να αλλάξουν στόχο και να επικεντρωθούν 

περισσότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα (Human Rights) ώστε οι αγώνες τους να λάβουν διεθνή 

αναγνώριση. Σχετικά με την πορεία στην Ουάσινγκτον, ο  Malcom X είχε δηλώσει πως δεν μπορούσε 

να καταλάβει γιατί τόσοι μαύροι ήταν ενθουσιασμένοι για μια διαδήλωση που στήθηκε από 

λευκούς και κατέληξε στο άγαλμα ενός νεκρού λευκού προέδρου (υπονοώντας τον Λίνκολν) που όσο 

ζούσε, δεν συμπαθούσε τους μαύρους. Ενέπνευσε πάρα πολλούς επώνυμους μαύρους από τον 

κόσμο της μουσικής και του αθλητισμού που ακολουθώντας το παράδειγμά του, άλλαξαν τα 

επώνυμά τους σε μουσουλμανικά. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα, είναι ο πρωταθλητής της 

πυγμαχίας  Cassius Clay που άλλαξε σε Muhammad Ali. Δολοφονήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 

1965 πιθανότατα από οπαδούς του «Έθνους του Ισλάμ» αν και υπάρχει και εδώ αρκετή δόση 

συνομωσιολογίας. Μετά την αποχώρησή του από το «Έθνος του Ισλάμ», τον διαδέχτηκε ο Λούις 

Φάρακαν (Louis Farrakhan ) γνωστός για τις αντισημιτικές του θέσεις αλλά και τον ρατσισμό του 

κατά των λευκών.  



(Πηγή: By Any Means Necessary: Speeches, Interviews, and a Letter by Malcolm X. George Breitman, 

ed. New York: Pathfinder Press, 1970, Goldman, Peter (1979). The Death and Life of Malcolm X (2nd 

ed.). Urbana, Ill.: University of Illinois Press).  

 

Η «ΜΑΥΡΗ ΔΥΝΑΜΗ» (Black Power) ΚΑΙ ΟΙ «ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ» (The Black Panther Party) 

Τη δεκαετία του 1960-1970, πολλοί αφροαμερικανοί άρχισαν να δίνουν έμφαση στην καταγωγή 

τους, να νιώθουν υπερήφανοι γι’ αυτήν και να προωθούν σε μαζικότερο πλέον επίπεδο τα 

πολιτιστικά και οικονομικά συμφέροντά τους. Ήταν ενάντια στην καταπίεση που δέχονταν από τους 

λευκούς σαν πολίτες 2
ης

 κατηγορίας και δήλωναν αποφασισμένοι να ανατρέψουν τους θεσμούς που 

τους εμπόδιζαν από το να αναζητήσουν το μέλλον τους καταπολεμώντας τις διακρίσεις που 

υπήρχαν ακόμα εις βάρος τους από τους λευκούς.  Αυτό το νέο ρεύμα που αργότερα ονομάσθηκε 

«Μαύρη Δύναμη» (Black Power) συνέβαλε στη δημιουργία ενός επαναστατικού οργανισμού με 

σοσιαλιστικό προσανατολισμό, το κίνημα των «Μαύρων Πανθήρων» (Black Panther Party). Το κόμμα 

συστάθηκε στην πόλη Όκλαντ της Καλιφόρνιας (Oakland, California) στις 15 Οκτωβρίου του 1966 

από τους Huey Newton και Bobby Seale. Πρωταρχικός τους στόχος ήταν να προστατεύσουν τις 

γειτονιές των μαύρων από την αστυνομική βία. 

 Ο Bobby Seale, πρόεδρος του κινήματος πίστευε πως η περιθωριοποίηση των μαύρων οφείλεται 

στην οικονομική εκμετάλλευση  που δέχονταν από τους λευκούς και όχι τόσο πολύ οι ρατσιστικές 

διαθέσεις των λευκών. Για το λόγο αυτό, το κίνημα καλούσε σε εξέγερση  όλους σε όσους ανήκαν 

στην τάξη των φτωχών εργαζομένων να παλέψουν ενάντια στην πλουτοκρατική ελίτ που 

κυβερνούσε τη χώρα. Η βία και η ένοπλη αντίσταση κατά της άρχουσας τάξης ήταν τρόποι 

αποδεκτοί αλλά και απαραίτητοι από τους 

Μαύρους Πάνθηρες. Μέχρι και το 1968, οι 

Μαύροι Πάνθηρες είχαν εξαπλωθεί σε κάθε 

πόλη των ΗΠΑ. Το κόμμα είχε θεσμοθετήσει 

προγράμματα που περιελάμβαναν ένοπλες 

περιπόλους που αξιολογούσαν την 

συμπεριφορά των αστυνομικών αλλά και 

ελεύθερα πρωινά γεύματα για τα παιδιά των 

χαμηλόμισθων και φτωχών Αμερικανών.   

Η ιδεολογία του κινήματος είχε αρχικά μία 

εθνικιστική υπέρ των μαύρων χροιά. Αργότερα 

όμως εγκατέλειψε τον υπέρ των μαύρων 

εθνικισμό και προσπάθησε να δώσει μία 

διεθνή διάσταση στην οντότητα του κόμματος 

μιλώντας για το προλεταριάτο και υιοθετώντας 

τη Μαρξιστική ιδεολογία. Τα μέλη του κόμματος είχαν τα δικά τους σύμβολα και χαιρετισμούς 

επιθυμώντας να δείξουν την περηφάνια τους για την Αφροαμερικανική καταγωγή τους. Η 

υπερυψωμένη γροθιά και οι φράσεις «Black is beautiful» (το να είσαι μαύρος, είναι ωραίο), όπως 

και το «Say it Loud, I am Black and I am Proud» (Πες το δυνατά, είμαι μαύρος και υπερήφανος) ήταν 

τα χαρακτηριστικά της εποχής του κινήματος.   



Στους θερινούς Ολυμπιακούς αγώνες του 1968 στο Μεξικό, ο Χρυσός 

αφροαμερικανός Ολυμπιονίκης στα 200 μέτρα Tommie Smith και ο 

χάλκινος επίσης αφροαμερικανός ολυμπιονίκης John Carlos, κατά την 

ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, ύψωσαν το χέρι τους σε 

γροθιά, σύμβολο της «μαύρης δύναμης» ενώ φορούσαν στο στήθος 

τους την κονκάρδα για τα πολιτικά δικαιώματα των νέγρων. Η σημασία 

του κινήματος της «Μαύρης Δύναμης» ήταν τεράστια γιατί έθιξε 

βασικά και θεμελιώδη ζητήματα, όπως η δημοκρατία και η ισότητα. 

¨Άνοιξε επίσης το δρόμο για μεγαλύτερο κοινωνικό πλουραλισμό και 

περισσότερη δικαιοσύνη. Από τα σπλάχνα του γεννήθηκε το 

φεμινιστικό κίνημα των μαύρων γυναικών. Πολλά επίσης  κινήματα 

όπως για παράδειγμα, κινήματα για την προστασία του περιβάλλοντος 

αλλά για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων, 

χρησιμοποίησαν εποικοδομητικά την ιδεολογική πλατφόρμα της 

«ταυτότητας» της πολιτικής (Identity politics) του κινήματος της «Μαύρης Δύναμης» για να 

διεκδικήσουν τα δικαιώματά   τους.  

(Πηγή: Ogbar, J. O. G., Black power: radical politics and African American identity. Reconfiguring 

American political history. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, Seale, Bobby. Seize 

the Time: The Story of the Black Panther Party and Huey P. Newton. New York: Black Classic Press, 

1996) 
 


