
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ερευνητικό αντικείμενο αυτού του βιβλίου είναι ο αόρατος ρατσισμός ως 
μέρος των διακρίσεων κάθε είδους. Το αρχικό σχέδιο για τη συγγραφή του 
ήταν άλλο, η ανάδειξη του ρατσιστικού φαινομένου με τις μορφές που εμ-
φανίζεται και εκφράζεται ειδικά στην ελληνική κοινωνία και στόχος ήταν η 
κατανόηση των αιτίων της διάδοσής του ― κατανόηση που είναι προϋπόθε-
ση για την αντιμετώπισή του. 

Με την προσπάθεια να κατανοήσω ώστε να ερμηνεύσω τη διάδοση 
των ρατσιστικών ιδεών στη χώρα μας και τις παρερμηνείες που τις συ-
νοδεύουν, έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια μελετώντας αυτές τις ιδέες στη 
σχολική και στη δημόσια ιστορία, στον επίσημο λόγο των θεσμών και των 
πολιτικών κομμάτων καθώς και στις αντιλήψεις των πολιτών. Επίσης 
έχω δημοσιεύσει αναλύσεις και ερμηνευτικές υποθέσεις για το θέμα από 
το 1997. Την αφήγηση αυτής της ατομικής πορείας προς την αποκρυπτο-
γράφηση πτυχών των διακρίσεων που είναι αόρατες θα τη βρουν οι ανα-
γνώστες και αναγνώστριες στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους του εδώ 
βιβλίου. Το δεύτερο αυτό μέρος αφορά ειδικά την ελληνική κοινωνία και 
τα φαινόμενα των διακρίσεων όπως εμφανίζονται σε αυτή, σε σχέση με τις 
άλλες χώρες κυρίως της Ευρώπης. 

Η αλλαγή του αρχικού σχεδίου έγινε σταδιακά, καθώς αρκετά χρόνια 
πάλευα με το θέμα προσπαθώντας να αναδείξω αόρατες διαστάσεις του 
ρατσισμού, κυρίαρχες στην ελληνική κοινωνία. Σκόνταφτα συνεχώς πάνω 
σε γνωστικά κενά, σε αντιφάσεις τόσο περίπλοκες, που ναρκοθετούσαν τις 
απόπειρες ερμηνείας, σε παρανοήσεις που απαιτούσαν έρευνες και ωστόσο 
τα αποτελέσματά τους δεν αρκούσαν για να συνθέσουν πειστική τεκμηρί-
ωση… Σε κάθε εμπόδιο διαπίστωνα ότι δεν είναι δυνατό να ερμηνευτεί το 
ρατσιστικό φαινόμενο στην Ελλάδα χωρίς το ιστορικό και το διεθνές του 
υπόβαθρο, που καθορίζει τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στους 
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δύο κόσμους, τη Δύση και την Ανατολή. Πρώτα την «πολιτισμένη Ευρώπη» 
και δίπλα τον «λοιπό», τον «προς εκπολιτισμό κόσμο». 

Σταδιακά όλα τούτα οδήγησαν στο νέο συγγραφικό σχέδιο που περιέ-
χεται εδώ. Ξεκινάει με τη συστηματική προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά 
γνώσης για το παγκόσμιο θέμα του ρατσισμού, διαδικασία που αποκαλύ-
πτει ότι οι παρανοήσεις και οι αντιφάσεις σχετίζονται στενά με την άγνοια 
που χαρακτηρίζει γενικά την ελληνική κοινωνία για το ιστορικό φαινόμενο 
του ρατσισμού. Εννοώ την άγνοια των διανοουμένων της (συμπεριλαμβά-
νοντας τον εαυτό μου) και λοιπών διαμορφωτών των ιδεών, που αντανα-
κλάται στις διάφορες κοινωνικές ομάδες πολιτών. 

Το βιβλίο δεν είναι ιστορία του ρατσισμού με στόχο να τον καταπολεμή-
σει ως βλαβερό κοινωνικό φαινόμενο. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε επανά-
ληψη μέρους μιας γιγάντιας βιβλιογραφίας που ξεκινάει το 1945. Η φρίκη 
από την αποκάλυψη των ναζιστικών εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας 
γέννησε στις ηγεσίες του δυτικού ιδίως κόσμου ενοχή αλλά και φόβο, κα-
θώς για πρώτη τότε φορά συνειδητοποιούσαν το μέγεθος των κινδύνων 
που εγκυμονεί η διάδοση των ρατσιστικών ιδεών. Η ενοχή και ο φόβος κι-
νητοποίησαν τις ελίτ και από το 1945 μέχρι σήμερα σωρεύονται συνεχώς 
μελέτες και έρευνες που καταδικάζουν και αναιρούν αυτές τις ιδέες. 

Έκτοτε οι ρατσιστικές ιδέες είναι πολιτικά και ηθικά καταδικασμένες 
από τους διεθνείς οργανισμούς, τους κρατικούς θεσμούς και τις κυβερνή-
σεις. Έχουν επίσης κριθεί επιστημονικά ασύστατες από όλες τις κοινωνικές 
επιστήμες, αρχίζοντας από την ιστορία, καθώς και από ορισμένες θετικές 
επιστήμες, με πρώτη τη βιογενετική. 

Ως ιδέες του ρατσισμού εννοούνται βέβαια οι φυλετικές θεωρίες που 
κατασκεύασε η ευρωπαϊκή σκέψη, διατυπώνοντας από το τέλος του 17ου 
αιώνα το αξίωμα που διαιρεί την οικουμένη σε δύο μέρη, «τον πολιτισμένο 
και τον μη πολιτισμένο» κόσμο. Το ευρωπαϊκό αυτό ταξινομικό στερεότυπο 
περνάει έως τον 19ο αι. δύο φάσεις. Στην πρώτη προβάλλει τον Ευρωπαίο 
Άνθρωπο ως δημιουργό του πολιτισμού και δίπλα του σε άλλες ηπείρους 
μερικά «υπανθρώπινα είδη», που ο εκχριστιανισμός θα «εξανθρώπιζε». Στη 
δεύτερη φάση, που με τις εξελίξεις των ιδεών κατέληξε στην αντίληψη της 
Κοινωνίας των Εθνών (1920), όλοι οι λαοί είναι ικανοί να εξυψωθούν «στον» 
πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων της «άγριας» Αφρικής και 
της «παρακμασμένης» Ανατολής, υπό τον όρο ότι θα τους παρασχεθεί εκπο-
λιτιστική βοήθεια. 

Σήμερα είναι πασίγνωστο ότι αυτό το ταξινομικό στερεότυπο χρησιμο-
ποιήθηκε επί δυόμισι αιώνες για τη νομιμοποίηση της αποικιοκρατίας. Η 
κατοχή μεταμφιέστηκε σε «εκπολιτισμό» διαμορφώνοντας το ισχυρό ιδε-
ολόγημα περί Ευρώπης ως πηγής και εξαγωγέα πολιτισμού στον δίχως πο-
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λιτισμό «λοιπό» κόσμο. Πασίγνωστο είναι, με άλλα λόγια, ότι η ταξινομική 
διαίρεση ενίσχυσε την αποικιοκρατία, νομιμοποιώντας τη ως φορέα μιας 
«ευγενούς αποστολής», να εκπολιτίσει τους μη δυτικούς λαούς της οικουμέ-
νης, μεταμφιέζοντας την κατάκτηση σε βοήθεια, την κατοχή σε ευεργεσία, 
την εκμετάλλευση σε εξέλιξη κ.ο.κ. 

Οι ρατσιστικές ιδέες έχουν λοιπόν αναιρεθεί, πολιτικά, ηθικά και επι-
στημονικά. Είναι αναμφίβολα βλαβερές και αποδεδειγμένα τραυματικές 
για όλους. Ενώ έχουν ωστόσο αναιρεθεί, παράλληλα ο ρατσισμός δεν έχει 
πάψει να υπάρχει, κάθε άλλο. Έτσι, η πιο μεγάλη αντίφαση στο φαινόμενο 
του ρατσισμού είναι η ισχυρή πειστικότητα που παρά την αναίρεσή τους 
διατηρούν οι ιδέες του σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία 
25 χρόνια στην Ευρώπη (και όχι μόνο). Ο ρατσισμός αναβιώνει και όλες οι 
διακρίσεις, ο σεξισμός, ο φυλετισμός, ο αντισημιτισμός, η ξενοφοβία, η μι-
σαλλοδοξία, απλώνονται.

Η πιο φανερή αιτία είναι ένα είδος οπισθοδρόμησης των ιδεών, με την 
απήχηση που από τη δεκαετία του 1990 αποκτούν οι ρατσιστικές ιδέες 
στην πιο βάναυση μορφή τους, όπως τις εκφράζουν ακροδεξιές ομάδες και 
κόμματα και επηρεάζουν σε όλο και πιο πολλές χώρες αυξανόμενα ποσο-
στά πολιτών. Η διάδοση σήμερα της ιδεολογίας της ακροδεξιάς, που απα-
σχολεί μελετητές σχεδόν παντού, έχει (όπως υποστηρίζουν) αίτια συγκυ-
ριακά, που ωστόσο δείχνουν ότι η διαιρετική ταξινομία είναι τόσο βαθιά 
εσωτερικευμένη, ώστε αναβιώνει με τις αρνητικές αλλαγές. Η αντίφαση, 
άρα, απαιτεί ερμηνείες για την ισχύ και πειστικότητα μιας ταξινομίας που 
έχει αναιρεθεί. 

Αυτό είναι το βασικό νήμα στην ανάλυση που περιέχει το βιβλίο. Οι ασύ-
στατες και καταδικασμένες ιδέες περί ανωτερότητας και κατωτερότητας 
λαών και πολιτισμών εμφανίζονται τόσο ανθεκτικές, ώστε έχει πλέον γίνει 
κοινοτοπία η επαναλαμβανόμενη παρομοίωση με το αρχαίο μυθικό θηρίο, 
τη Λερναία Ύδρα, που τα κεφάλια της ξαναφυτρώνουν. Στόχος του βιβλίου 
είναι η προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα γιατί άραγε ξαναφυτρώνουν 
στην ενωμένη Ευρώπη του 21ου αιώνα. Η ανάλυση θα δείξει ότι η αόρατη 
πλευρά είναι αυτή που περιέχει απαντήσεις, άλλες με τη μορφή συμπερα-
σμάτων και άλλες με την ημιτελή μορφή υποθέσεων προς επαλήθευση. 

Το βιβλίο περιέχει ανάλυση μέρους των διακρίσεων. Κεντρικό του αντικεί-
μενο είναι ο ρατσισμός-φυλετισμός και αναλύει επίσης τον αντισημιτισμό 
και τον σεξισμό. Η επιλογή οφείλεται, βέβαια, στην αντικειμενική αδυναμία 
ενός ατόμου να καλύψει το σύνολο των διακρίσεων, τα κριτήρια πάντως της 
επιλογής είναι τα ακόλουθα. 
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Ο ρατσισμός ανήκει στο επίκεντρο της παγκόσμιας πραγματικότητας 
καθώς και στη μεγάλη διάρκεια της ιστορίας μέχρι σήμερα. Διαιρεί σε δύο 
άνισα μέρη την οικουμένη, που πάλι στη μεγάλη ιστορική διάρκεια, δηλαδή 
μέχρι σήμερα, διαιρείται και στα πεδία της οικονομίας, της επάρκειας αγα-
θών, του προσδόκιμου ζωής, της υγείας, της κουλτούρας, της εκπαίδευσης 
κτλ. Η διαίρεση σχετίζεται με τις ιστορικές και τις σύγχρονες σχέσεις του 
δυτικού με τον μη δυτικό κόσμο. Οι σχέσεις των δύο κόσμων αποτελούν 
κεντρικό θέμα, διεθνώς πρωτεύον σε μια εποχή θεμελιωδών αλλαγών και 
ανακατατάξεων, όπως η σημερινή. 

Ο αντισημιτισμός έχει την πιο μακρά ιστορία στην Ευρώπη, καθώς σχε-
τίζεται με τη θρησκεία και τον θεσμό των εκκλησιών, τον ισχυρότερο όλων 
κοινωνικό θεσμό. Με διαφορές συχνά μεγάλες στον κόσμο, τον αντισημιτι-
σμό χαρακτηρίζει η υψηλότερη απουσία αναγνώρισης. Αντισημιτικά στερε-
ότυπα εκφράζονται συχνά από φορείς ιδεών που τα καταδικάζουν και συγ-
χρόνως δεν έχουν συνείδηση ότι τα εκφράζουν. Συμβολικά αποτελεί κλειδί 
για την αποκρυπτογράφηση του αόρατου ρατσισμού, καθώς ο αντισημιτι-
σμός είναι μη συνειδητός σε ποσοστά εντυπωσιακά υψηλότερα των άλλων 
διακρίσεων – είναι ποσοτικά ο πιο αόρατος απ’ όλες.

Ο σεξισμός είναι αδύνατο να παρακαμφθεί σε κάθε προσέγγιση σχετική 
με διακρίσεις, ανισότητες και όλα τα συναφή. Η αντικειμενική του προτεραι-
ότητα πηγάζει από το γεγονός ότι όλες οι κατηγορίες κοινωνικών υποκειμέ-
νων στον κόσμο που υφίστανται οποιαδήποτε ανισότητα, αδικία, καταπίε-
ση κ.ο.κ. αποτελούνται από άντρες και γυναίκες. Ο σεξισμός αφορά τον μισό 
πληθυσμό της όλης γης. 

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου γίνεται εντοπισμός του θέματος στην ελληνι-
κή κοινωνία. Αφορά τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό, τις ομοιότητες και 
τις διαφορές τους με άλλες χώρες της ΕΕ και τα αίτιά τους. Η ανάλυση επι-
κεντρώνεται στην αντίφαση ανάμεσα στην καταδίκη του ρατσισμού και του 
αντισημιτισμού και στην παράλληλη μη αναγνώριση της ανοχής στον ρα-
τσισμό και της αναπαραγωγής του αντισημιτισμού. Εισηγείται ερμηνείες, με 
κεντρική την αποδοχή του ευρωκεντρικού στερεοτύπου του ρατσισμού από 
μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή από τους αναπαραγωγικούς 
των κυρίαρχων ιδεών θεσμούς και υψηλά ποσοστά Ελλήνων πολιτών, με 
συνέπεια την υποτίμηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας από τους ίδιους 
τους φορείς της, παγιδευμένους στο στερεότυπο. Η ανάδειξη της παγίδας 
αποκαλύπτει ότι η αποδοχή του στερεοτύπου διαμορφώνει μια εθνική ταυ-
τότητα εύθραυστη, ανασφαλή και αμυντική. 
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Το βιβλίο κλείνει με ένα επίμετρο στη θέση των συμπερασμάτων, με τίτλο 
Επίμετρη υπόθεση εργασίας. Όλα τα ερμηνευτικά συμπεράσματα που έχουν 
προηγηθεί στο δεύτερο μέρος αναγνωρίζεται ότι είναι άνισα τεκμηριωμένα 
και ότι χρειάζεται πολλή ακόμη ερευνητική εργασία, που θα αξιοποιήσει ελ-
λιπείς ερμηνείες και ατελή επιχειρήματα ώστε να τεκμηριωθούν πλήρως οι 
προτεινόμενες ερμηνείες. 

Η διαδικασία πλήρους τεκμηρίωσης των προτεινόμενων ερμηνειών με 
περαιτέρω μελέτη τους συνοδεύεται από την πρόταση αναγνώρισης δύο 
ιστορικών προνομίων που διαθέτει η ελληνική κοινωνία, σε σύγκριση με 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραμένουν μέχρι σήμερα αό-
ρατα. Για να γίνουν αξιοποιήσιμα τα δύο αυτά προνόμια απαιτείται υπέρ-
βαση του ευρωκεντρικού στερεοτύπου του ρατσισμού και απόρριψή του, 
ώστε να απαλλάξει την εθνική ταυτότητα από την υποτιμητική σύγκριση 
του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού με το «θαύμα» της κλασικής αρχαιό-
τητας. Η κατάκτηση της εθνικής αυτογνωσίας έχει μέγιστη σημασία γιατί 
είναι η μόνη ικανή να μετατρέψει την πολιτισμική κληρονομιά της αρχαιό-
τητας σε προνόμιο και ιδίως να ανοίξει τον δρόμο προς την αξιοποίηση της 
αυτογνωσίας, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάληψη από τις ελίτ 
του ελληνικού κράτους πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση συμμαχιών με 
στόχο τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής με αντικείμενο την αναγκαία 
για την οικουμένη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στον δυτικό και στον 
μη δυτικό κόσμο.
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Ακριβώς επειδή η ναζιστική ουτοπία μιας δυναμικής, φυλετικά αποκαθαρ-
μένης γερμανικής αυτοκρατορίας απαιτούσε πόλεμο για να υλοποιηθεί και 
επειδή η ουτοπία αυτή αποκάλυψε με εφιαλτικό τρόπο το καταστροφικό 
δυναμικό του ευρωπαϊκού πολιτισμού ―το αναποδογύρισμα του ιμπεριαλι-
σμού και τη μεταχείριση των Ευρωπαίων σαν να ήταν Αφρικανοί―, η εμπει-
ρία της φασιστικής Νέας Τάξης ξεχάστηκε όσο γινόταν πιο γρήγορα μετά το 
1945. Το δημοτικό συμβούλιο της Μπολόνιας έλιωσε το μπρούτζινο άγαλμα 
του έφιππου Μουσολίνι και το ξανάχυσε στο σχήμα ενός ευγενούς ζεύγους 
ανταρτών· η Γαλλία καθαγίασε τη μνήμη μιας ομόθυμης αντιπολίτευσης στο 
καθεστώς του Βισί, ενώ η Αυστρία άρμεξε ξεδιάντροπα τον τίτλο του πρώ-
του θύματος του Χίτλερ που της αναγνωρίστηκε και ανήγειρε μνημείο «προς 
τιμήν των αντιναζιστών μαχητών για την ελευθερία της Αυστρίας». Αυτοί 
ήταν οι ιδρυτικοί μύθοι μιας Ευρώπης απελευθερωμένης από την ιστορία, 
μύθοι που απάλειφαν τις ενοχλητικές μνήμες και διαλαλούσαν τον αναπό-
τρεπτο θρίαμβο της ελευθερίας.

Για να διατηρηθεί ανέπαφο το αίσθημα της πολιτισμικής ανωτερότη-
τας της Ευρώπης, έπρεπε επίσης να χαράζονται διαρκώς νέα ιδεατά σύνορα. 
Η αυτοαποκαλούμενη «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» αγνόησε σιωπηρά τη μισή 
ήπειρο: η μεταπολεμική Ευρώπη εξισώθηκε με τη Δύση. Οι θορυβημένοι Ανα-
τολικοευρωπαίοι έπεισαν τους εαυτούς τους ότι ανήκουν στην «κεντρική 
Ευρώπη», έτσι ώστε να κρατηθούν μακριά από τους βαρβάρους. Η συνήθεια 
αυτή συνεχίζεται και σήμερα: κορυφαίος Βρετανός ιστορικός περιέγραψε 
πρόσφατα τον πόλεμο της Βοσνίας σαν «πρωτόγονη σύγκρουση μεταξύ φυ-
λών, που μόνο ανθρωπολόγοι μπορούν να την κατανοήσουν», προτιμώντας 
να θεωρήσει τη Γιουγκοσλαβία κομμάτι του βάρβαρου Τρίτου Κόσμου παρά 
να δεχτεί ότι και η ίδια η σύγχρονη Ευρώπη ίσως έχει το μίασμα. Φαίνεται 
πως ο φονικός απολογισμός του 20ού αιώνα δεν άρκεσε για να μειώσει την 
ικανότητα των Ευρωπαίων να βαυκαλίζονται.

Mark Mazower, 1998*

* Mark Mazower, 2001 [1998], Σκοτεινή Ήπειρος: Ο ευρωπαϊκός 20ός αιώνας, μτφρ. Κ. Κου-
ρεμένος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, σ. 17. 





1
Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

1.1 Εισαγωγικά: Ρατσισμός, Διακρίσεις 

Αρχίζοντας, ας αποσαφηνίσουμε τον όρο ρατσισμός όπως χρησιμοποιείται 
εδώ. Καθώς το φαινόμενο του ρατσισμού είναι παλαιό και παγκόσμιο, συ-
χνά στη σχετική βιβλιογραφία συναντάει κανείς την πληροφορία ότι ο ρα-
τσισμός χαρακτηρίζει την ιστορία του ανθρώπου από την αρχαιότητα. Μέ-
ρος της βιβλιογραφίας (που ακολουθούμε) διαχωρίζει τον ρατσισμό με τη 
σύγχρονη σημασία του από την παραδοσιακή πεποίθηση για την καλύτερη 
ποιότητα της καθεμιάς ανθρώπινης ομάδας από τις «άλλες».

Η καχυποψία και αρνητική αξιολόγηση των «άλλων», με παράλληλη θε-
τική αξιολόγηση της ομάδας που αποτελούμε «εμείς», πάει πολύ πίσω στην 
ιστορία. Η καχυποψία απέναντι στους «άλλους» επίσης, μαζί με τον φόβο 
και άλλα αισθήματα που τους κάνουν ανεπιθύμητους. Πρόσφατο εγχειρίδιο 
για τον ρατσισμό περιέχει δοκίμιο για την παρουσία του στην «ελληνορωμα-
ϊκή αρχαιότητα» διακρίνοντάς τον με τον όρο «πρωτορατσισμός».1 

Ομοιότητες διαχρονικές υπάρχουν πολλές, δεν είναι ωστόσο ο ρατσι-
σμός διαχρονικός. Για παράδειγμα, στην ιστορία οι περισσότεροι λαοί πί-
στευαν στην ανωτερότητά τους σε σχέση με τους «άλλους». Ένα γνωστό 
παράδειγμα είναι οι αρχαίοι Αθηναίοι της κλασικής εποχής, καθώς πίστευ-
αν ότι σε σχέση με τους λοιπούς λαούς, που ονόμαζαν «βαρβάρους», ήταν 
ανώτεροι. Δεν είχε όμως σχέση αυτή η ανωτερότητα με τη σημασία που της 
αποδίδει ο ρατσισμός. Οι Αθηναίοι ήταν οι εφευρέτες της έννοιας «δημοκρα-
τία». Απέδιδαν την ανωτερότητά τους στο ότι ήταν ελεύθεροι πολίτες, ενώ 
οι «άλλοι» ήταν δουλικοί υπήκοοι κάποιου μονάρχη. Για τούτο, κατά τον Ευ-
ριπίδη, όπως λέει η Ιφιγένεια (στην πρώτη ομότιτλη τραγωδία), «Το σωστό 
είναι οι Έλληνες να κυβερνούν βαρβάρους και όχι βάρβαροι τους Έλληνες, 
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γιατί οι βάρβαροι είναι δούλοι ενώ οι Έλληνες ελεύθεροι».2 Πρόκειται για 
την προεπιστημονική κοσμοθεώρηση του γνωστού και οικείου που είχαν οι 
παλιότερες κοινωνίες και το αξιολογούσαν ως φυσικό και κανονικό.

Παρόμοια αξιολόγηση των πληθυσμών που κατοικούσαν στις περιοχές 
της Βρετανίας, Γαλατίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Σικελίας και στη «γη 
των Σλάβων» έκαναν τον 9ο και 10ο αιώνα σπουδαίοι Άραβες λόγιοι και 
γεωγράφοι. Στα έργα τους περιγράφουν τους Ευρωπαίους του βορρά ως 
«τραχείς, ζωώδεις και χαμηλής νόησης», δηλαδή «βαρβάρους», με τη σημα-
σία που απέδιδαν στην έννοια «ο Ηρόδοτος και ο Τάκιτος, ο πρώτος αναφε-
ρόμενος στους Σκύθες και ο δεύτερος στους Γερμανούς».3 Παρά τις ομοιό-
τητες, δεν είναι αυτός ο ρατσισμός που θα προσπαθήσουμε εδώ να κάνουμε 
κατανοητό σε βάθος. 

Οι πριν από την εποχή του Διαφωτισμού πολιτισμοί στηρίζονται ιδεο-
λογικά και ηθικά στο δίκιο του ισχυρότερου. Στις πολεμικές κοινωνίες της 
αρχαιότητας και του Μεσαίωνα, η κατάκτηση εδαφών και πληθυσμών θεω-
ρείται φυσικό δικαίωμα. Εάν μια ομάδα ή κοινότητα είχε την ισχύ να κυρι-
αρχήσει σε μια περιοχή, ήταν φυσικό μετά τη νίκη να της ανήκουν τα εδάφη 
και να γίνουν δούλοι της οι έως τότε ηγεμόνες. Κατά τον Όμηρο, τα μέλη της 
βασιλικής οικογένειας του Πριάμου, π.χ., θα γίνουν δούλοι των Αχαιών μετά 
την πυρπόληση της Τροίας και των ανακτόρων της. Η τιμημένη και αξιοσέ-
βαστη βασίλισσα Εκάβη θα γίνει σκλάβα, όπως και οι πριγκίπισσες κόρες 
της. Το τραγικό αυτό γεγονός, όπως θαυμάσια το περιγράφει η Εκάβη στην 
ομώνυμη τραγωδία, είναι αντιληπτό τόσο από τα πρόσωπα του έργου όσο 
και από τον Ευριπίδη ως «φυσική» συνέπεια της ήττας. 

Ο ρατσισμός είναι φαινόμενο διαφορετικό. Η κατάκτηση εδαφών και 
πληθυσμών δε γίνεται όπως την πριν από τον Διαφωτισμό εποχή, με βάση 
τους επεκτατικούς στόχους και την πολεμική δύναμη των επιτιθέμενων. Η 
κατακτητική πολιτική της αποικιοκρατίας στηρίχτηκε στην πολεμική της 
ισχύ αλλά δεν την προέβαλε ως φυσικό δικαίωμα. Η αποικιακή κατάκτηση 
περιγράφεται επί περίπου δυο αιώνες ως ευεργετική για τους κατακτημέ-
νους πράξη, με στόχο, στην πρώτη φάση από τον 15ο αιώνα, να τους ανυ-
ψώσει στο επίπεδο του ανθρώπου εκχριστιανίζοντάς τους, ενώ στη δεύτερη 
φάση της αποικιοκρατίας από τον 18ο και έκτοτε, να τους εκπολιτίσει, να 
τους εκπαιδεύσει και να τους βοηθήσει να προοδεύσουν. Η διαφορά είναι 
γιγάντια. Η κατάκτηση με τα όπλα, που κατά τη λατινική έκφραση μετα-
τρέπει τον ηττημένο από άνθρωπο σε «πράγμα», μεταμφιέζεται μετά τον 
Διαφωτισμό σε ευεργεσία, ο θρησκευτικός προσηλυτισμός παρουσιάζεται 
ως εξανθρωπισμός, η οικονομική λεηλασία των πολεμικά ισχυρότερων πε-
ριγράφεται ως ανάπτυξη, η καταστροφή της ιθαγενούς κοινωνικής δομής 
και κουλτούρας ονομάζεται πρόοδος. 




