
 

 Περίληψη - Summary 
 
Αναστασιάδης Δημήτριος: «Όψεις του δουλεμπορίου και 
απαρχές του ρατσισμού στις αποικίες της Βόρειας Αμερικής» 
 
Η γέννηση του δουλεμπορίου στην Βόρεια Αμερική συμπίπτει με την γέννηση 
ενός Νέου Κόσμου, μια γιγαντιαίας ζώνης ανταλλαγής ανθρώπων, 
εμπορευμάτων και ιδεών που η ανθρωπότητα δεν είχε γνωρίσει ως τότε. Οι 
Ισπανοί και οι Πορτογάλοι ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν στην ανακάλυψη, 
την εκμετάλλευση και τον αποικισμό των νέων εδαφών του Ατλαντικού 
κόσμου αλλά ήταν και οι πρωτοπόροι στην εδραίωση του δικτύου του 
αφρικανικού δουλεμπορίου. Η Αγγλία ίδρυσε την πρώτη της αποικία, το 
Τζέιμσταουν στην Βιρτζίνια το 1607 ακολουθώντας τον δρόμο των 
Ευρωπαίων ανταγωνιστών της. Οι πρώτοι άποικοι που πραγματοποιούσαν το 
υπερατλαντικό ταξίδι ήταν υπηρέτες με σύμβαση υποχρεωτικής εργασίας, οι 
οποίοι πλήρωναν τα ναύλα τους ενοικιάζοντας την εργασία τους για κάποιο 
χρονικό διάστημα, συνήθως από τέσσερα ως επτά χρόνια. Ήταν η κυρίαρχη 
μορφή εργασίας τον 17ο αιώνα και η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων 
μεταναστών σε αυτήν την χρονική περίοδο ήταν υπηρέτες. Το 1619, ένα πλοίο 
έφτασε στο Τζέιμσταουν με ένα ΄΄δυσοίωνο΄΄ φορτίο, μεταφέροντας τους 
πρώτους Αφρικανούς στην Βόρεια Αμερική. Από τα αρχεία της αποικίας δεν 
υπάρχει βεβαιότητα για την ακριβή τους θέση στην κοινωνία, αν ήταν 
υπηρέτες ή δούλοι. Πάραυτα, μπορεί να εξαχθούν γόνιμα συμπεράσματα 
καθώς στα αρχεία της νεοσύστατης αποικίας διαφαίνεται η φυλετική 
προκατάληψη των λευκών αποίκων απέναντι στους πρώτους Αφρικανούς, 
προκατάληψη που μαζί με άλλους κοινωνικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες συνετέλεσαν στην σταδιακή ταύτιση του δουλεμπορίου με τους 
Αφρικανούς και τους απογόνους τους. Η δουλεία κωδικοποιήθηκε νομικά 
πολύ αργότερα, την δεκαετία του 1660 και μετά, αλλά απειράριθμες 
καθημερινές πρακτικές, από ανθρώπους που ανήκαν σε όλο το φάσμα της 
αποικιακής ιεραρχίας, από τον λευκό φτωχό αγρότη εως τον ιδιοκτήτη 
φυτειών ήταν αυτές που νομιμοποίησαν την υποδεέστερη θέση του 
Αφρικανού. Μάλιστα για τους ιδιοκτήτες φυτειών, ιδιαίτερα του Νότου η 
δουλοκτησία ήταν πηγή υπερηφάνειας και κύρους ενώ για ακόμα και οι 
φτωχοί λευκοί ένιωθαν αποστροφή για αυτό που έμοιαζε στο φαντασιακό 
τους ως το τελευταίο στάδιο που μπορεί να περιέλθει το ανθρώπινο είδος, 
κατάσταση στην οποία όσο φτωχοί και να ήταν δεν πρόκειται να βιώσουν 
ποτέ. Με την έναρξη της Αμερικάνικης Επανάστασης, η ριζοσπαστική 
φρασεολογία και η επαναστατική ρητορική ήρθαν σε άμεση αντίθεση με την 
διατήρηση του δουλοκτητικού συστήματος. Η ισότητα που διακήρυττε η 
Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως 
καταγωγής και τάξης ήταν πλασματική. Απέκλειε τους μαύρους, τους 
Ινδιάνους ακόμα και τις γυναίκες. Στην πράξη, οι ηγέτες της Αμερικάνικης 
Επανάστασης δεν ήθελαν να αμφισβητήσουν κανέναν θεσμό της αποικιακής 
κοινωνίας και σίγουρα όχι την δουλεία, η οποία επιβίωσε της επανάστασης 



για να διχάσει την αμερικάνικη πλέον κοινωνία για πολλά χρόνια, ακόμα και 
μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, ένας διχασμός του οποίου ο απόηχος φτάνει ως τις 
μέρες μας.   
 

Anastasiadis Dimitrios: «Aspects of the slave trade and origins 
of racism in the colonies of North America» 

 
The birth of the slave trade in North America coincided with the birth of a 
New World, a giant exchange zone of humans, merchandise and ideas that 
mankind had not known until then. The Spanish and the Portuguese were 
those that proceeded in the discovery, exploitation and colonization of new 
territories of the Atlantic world, but they were also the pioneers in the 
establishment of the African slave trade network. England founded 
Jamestown, its first colony in Virginia in 1607, following the path of European 
competitors. The first settlers going on the transatlantic voyage were 
indentured servants, who paid their fares by renting their work for a period 
of time, usually from four to seven years. This was the prevailing form of 
work in the 17th century and the great majority of European migrants in this 
period were servants. In 1619, a ship arrived in Jamestown with an 
“ominous” cargo, carrying the first Africans in North America. From the 
colony records there is no certainty of their exact position in society, which is, 
if they were servants or slaves. Immediately, we can draw fruitful conclusions 
as in the newly established colony records the racial discrimination of the 
white settlers against the first Africans is quite apparent; this discrimination 
along with other social, political and social factors contributed to the gradual 
identification of the slave trade with the Africans and their descendants. In 
fact, for the plantation owners, particularly of the South, slaveholding was a 
source of pride and prestige, while even the poor whites felt a kind of 
aversion for what seemed to their imagination as the last stage that the human 
species can reach, a situation in which as much poor as they might be, they 
were never going to experience. Slavery was codified by the law system much 
later, in the decade of 1660 onwards, but innumerable everyday practices of 
people who belonged to the whole spectrum of the colonial hierarchy, from 
the white poor farmer to the plantation owners were those who legalized the 
subordinate position of the African. With the beginning of the American 
Revolution, the radical phraseology and revolutionary rhetoric came in direct 
contrast with the preservation of the slave system. The equality proclaimed by 
the Declaration of Independence for all people regardless of their origin and 
class was fictitious as it excluded the blacks, the Indians and even women. In 
practice, the leaders of the American Revolution did not want to challenge 
any institution of the colonial society and certainly not slavery which 
survived the revolution to divide the American society for many years, even 
after the Civil War was over; a division of which the echo reaches up to our 
days. 
 


