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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

532 Θεμελιώνεται ο ναός της Αγίας Σοφίας 
στην Κωνσταντινούπολη, έργο των αρχιτε-
κτόνων Ανθεμίου και Ισιδώρου.
1455 Ο εφευρέτης της τυπογραφίας, Ιω-
άννης Γουτεμβέργιος, τυπώνει το πρώτο 
βιβλίο, τη Βίβλο.
1917 Ξεσπά στην Αγία Πετρούπολη η Φε-
βρουαριανή Επανάσταση, που θα οδηγή-
σει στις 2 Μαρτίου του 1917 στην πτώση 
του Τσάρου και τον τερματισμό της χιλιό-
χρονης βασιλείας στη Ρωσία.
1943 Οι γερμανοί κατακτητές ανακοινώ-
νουν την πολιτική επιστράτευση των Ελλή-
νων, προκειμένου να τους χρησιμοποιή-
σουν σε καταναγκαστικά έργα.
1966 1.500 τηλεοπτικοί δέκτες λαμβάνουν 
το πρώτο κανονικό πρόγραμμα του ΕΙΡ, 
της σημερινής ΕΡΤ. Πρώτη εκφωνήτρια, η 
Ελένη Κυπραίου.
2012  Άγνωστοι ανατινάζουν το αρτοποιείο 
του διαιτητή Πέτρου Κωνσταντινέα στην 
Καλαμάτα. Το κατάστημα του διαιτητή και 
νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος γλίτω-
σε στην κυριολεξία από θαύμα, καταστρά-
φηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές υπήρξαν και 
στα διπλανά καταστήματα και σε αυτοκίνη-
τα που ήταν σταθμευμένα κοντά.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1685 Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ, γερμανός 
συνθέτης του μπαρόκ.
1744 Μάγερ Άμσελ Ρότσιλντ, γερμανοε-
βραίος τραπεζίτης, γενάρχης της δυναστεί-
ας των Ρότσιλντ.
1924 Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νοτιοαφρι-
κανός φυσικός, τιμημένος με Νόμπελ Ια-
τρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξο-
νικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
1957 Μαρίκα Νίνου, ρεμπέτισσα. 
1965 Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυ-
μο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, άγγλος 
κωμικός. (Χοντρός και Λιγνός) 
1969 Μαντουμπάλα, διάσημη ινδή ηθοποι-
ός, που πρωταγωνίστησε σε πολλές κλασ-
σικές ταινίες του Μπόλιγουντ. Το ομώνυ-
μο τραγούδι του Στέλιου Καζαντζιδη είναι 

εμπνευσμένο απ’ αυτή. 

Μ
ε την είσοδο του 1943, οι 
Έλληνες, εκτός από την 
πείνα και την καταπίεση, 
αντιμετώπιζαν και τον κίν-

δυνο της πολιτικής επιστράτευσης, 
παρά τις διαψεύσεις από τις γερμα-
νικές αρχές κατοχής. Το μέτρο δεν 
αφορούσε τους έλληνες εβραίους, οι 
οποίοι σταδιακά άρχισαν να στέλ-
νονται στην Πολωνία «για να εργα-
σθούν».
Στις 23 Φεβρουαρίου δημοσιεύεται 
τελικά στην εφημερίδα «Γερμανικά 
Νέα» η διαταγή του στρατηγού Σπάι-
ντελ για την πολιτική επιστράτευση 
των Ελλήνων. Οι κατοχικές δυνά-
μει σκόπευαν να στείλουν κόσμο 
στη Γερμανία και ανά τη Μεσόγειο 
για να δουλέψει σε καταναγκαστι-
κά έργα. Το ίδιο βράδυ ο κατοχικός 
πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Λογο-
θετόπουλος (από τους πρωτοπόρους 
της γυναικολογίας - μαιευτικής στην 
Ελλάδα) και ο υπουργός Εργασίας 
Νικόλαος Καλύβας (παλιός συνδικα-
λιστής και σοσιαλιστής, που εκτελέ-
στηκε στις αρχές του 1944 από την 
ΟΠΛΑ), έσπευσαν να δημοσιεύσουν 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως σχετικό διάταγμα με τίτλο «Περί 
υποχρεωτικής εργασίας του αστικού 
πληθυσμού της Ελλάδος».
Η αντίδραση των δοκιμαζόμενων 
Ελλήνων υπήρξε ακαριαία. Την 
επόμενη μέρα (24 Φεβρουαρίου) χι-
λιάδες άνθρωποι ξεχύνονται στους 
δρόμους της Αθήνας για να βροντο-
φωνάξουν «Κάτω η επιστράτευση» 
και να ψάλλουν τον Εθνικό Ύμνο. 
Μία ομάδα διασπά τον αστυνομι-
κό κλοιό και καταστρέφει το γρα-
φείο του κατοχικού πρωθυπουργού 
Λογοθετόπουλου στη Βουλή. Μία 
άλλη, αφού υπερφαλαγγίζει τους 
ιταλούς καραμπινιέρους, πυρπολεί 
το Υπουργείο Εργασίας (Μπουμπου-

λίνας και Τοσίτσα γωνία), όπου είχε 
γίνει ο προπαρασκευαστικός σχεδι-
ασμός για την επιστράτευση. Κατά 
τις συγκρούσεις, τρεις διαδηλωτές 
σκοτώνονται και τριάντα τραυματί-
ζονται σοβαρά.
Τις επόμενες μέρες το αυθόρμητο 
δίνει τη θέση του στο οργανωμένο. 
Τηλεφωνητές, δημόσιοι υπάλλη-
λοι και μαθητές κατεβαίνουν στους 
δρόμους. Η αντίδραση κατά της επι-
στράτευσης φουντώνει. Η κηδεία 
του εθνικού ποιητή Κωστή Παλα-
μά στις 28 Φεβρουαρίου μετατρέ-
πεται σε αντικατοχική διαδήλωση. 
Στις 5 Μαρτίου συγκροτείται μεγά-
λη διαδήλωση κατά της πολιτικής 
επιστράτευσης. Από την παράνομη 
εφημερίδα «Το Ελληνικόν Αίμα» (φ. 
15/3/1943) διαβάζουμε:
…Την πρωΐαν της ημέρας εκείνης 
(5/3/1947) εσημειώθησαν μεγάλαι 
συγκεντρώσεις εις τα κεντρικώτερα 
σημεία της πόλεως. Αι συγκεντρώ-
σεις μετετρέποντο εις διαδηλώσεις, 
αίτινες διά της συνεχούς ενώσεως 
των διαφόρων ομάδων απετέλουν 
έναν αφαντάστως ορμητικόν χεί-
μαρρον, έτοιμον ¬εν κυριολεξία να 
παρασύρη κάθε ίχνος των βαρβά-

ρων… Μία των μεγαλυτέρων διαδη-
λώσεων διήλθε προ του Δημαρχει-
ακού Μεγάρου, όπου ο παριστάνων 
τον δήμαρχον κύναιδος ετόλμησε 
να εξέλθη εις τον εξώστην διά να... 
καθησυχάση τα πλήθη. Από τα στό-
ματα των χιλιάδων διαδηλωτών ¬ 
διατηρούντων όλον το αθηναϊκόν 
χιούμορ των ηκούσθη η σύστασις: 
¬Μέσα αδελφή! Και η Αγγέλα έσπευ-
σεν να εισέλθη....
Σημειώνεται ότι διορισμένος Δή-
μαρχος εκείνη την περίοδο ήταν ο 
συνδικαλιστής βιοτέχνης Άγγελος 
Γεωργάτος.
Προ της ογκούμενης λαϊκής αντί-
δρασης, οι κατακτητές αναγκάζονται 
να ακυρώσουν την πολιτική επι-
στράτευση στις 10 Μαρτίου 1943. 
Πρόκειται για μεγαλειώδη στιγμή 
της Εθνικής Αντίστασης, ένα ανεπα-
νάληπτο γεγονός σε πανευρωπαϊκή 
κλίμακα. Η ματαίωση της πολιτικής 
επιστράτευσης ήταν και η τελευταία 
πολιτική πράξη της δεύτερης κατο-
χικής κυβέρνησης. Ο Κωνσταντίνος 
Λογοθετόπουλος αντικαταστάθηκε 
ως ανεπαρκής από τους Γερμανούς 
με τον Ιωάννη Ράλλη τον Απρίλιο 
του 1943.

Δύο καλά σημάδια επεφύλαξε η χθεσινή ημέρα, εν μέσω 
μιας εξαιρετικά αρνητικής γενικής εικόνας τόσο στο εσω-
τερικό όσο και στο ευρωπαικό πλαίσιο.
Το πρώτο καλό σημάδι ήταν ο τρόπος με τον οποίο 
αντιμετώπισαν τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ορισμένους ξένους 
συνομιλητές τους στις Βρυξέλλες: ο μεν Αλέξης Τσίπρας 
είπε επιτέλους τα πράγματα με το όνομά τους στον Τσέ-
χο πρωθυπουργό χαρακτηρίζοντας ως εχθρική ενέργεια 
κατά της Ελλάδας την αποστολή στρατού στα βόρεια σύ-
νορά της, ο δε Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε κι αυτός στη 
θέση του τον αντικαγκελάριο της Αυστρίας ο οποίος έχει 

αντίστοιχες απόψεις. Το καλό ήταν λοιπόν διπλό: και ότι 
τα είπαν, αλλά και ότι απέπνεαν μία αίσθηση εθνικού 
συντονισμού στον τρόπο που κινήθηκαν – ανεξάρτητα 
αν είναι ή δεν είναι έτσι, η ουσία είναι ότι έτσι εισπρά-
χθηκε. Το δεύτερο καλό σημάδι ήταν η περίπου «έκρη-
ξη» του Γερμανού Αντικαγκελάριου Γκάμπριελ, ο οποίος, 
επιτέλους, φαίνεται ότι όχι μόνον άρχισε να αντιλαμβά-
νεται το κακό που κάνει η γερμανική πολιτική στην Ευ-
ρώπη, αλλά και τους τεράστιους κινδύνους που κρύβει 
για την Ελλάδα και την Ευρώπη ο κίνδυνος να καταστεί 
η πρώτη ακυβέρνητη χώρα ειδικά σε μία τόσο κρίσιμη 
στιγμή.

Υπό… κανονικές συνθήκες θα ήταν αδιανόητες τέτοιες 
τοποθετήσεις, από τέτοιον αξιωματούχο, με τέτοια έντα-
ση. Αυτό που φαίνεται λοιπόν να αλλάζει είναι ότι αρχί-
ζει να γίνεται κατανοητό πως τίποτα δεν είναι πια «κανο-
νικό». Και πως αν δεν αλλάξει η πολιτική που οδηγεί στη 
μετατροπή του ελληνικού κράτους σε σκέλεθρο, σε σκιά 
κράτους, τότε, η ζημιά θα είναι μεγάλη, άμεση και για 
όλους. Μένει όμως τώρα να δούμε τη συνέχεια και στα 
δύο αυτά καλά σημάδια: θα προχωρήσουν, θα γίνουν 
πιο ουσιαστικά, θα διευρυνθούν, ή θα μείνουν εκεί; Αν 
πάντως συμβεί το πρώτο, θα είναι σίγουρα προς όφελος 
όλων…

ΕΘΝΟΣ Μαλούχος Γεώργιος Π.  

Δύο καλά σημάδια

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη
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Η Πολιτική Επιστράτευση του 1943


