
 

 

Εναντίον του ρατσισμού 

Του Αλαίν ντε Μπενουά 

 

«Γηλόκαζηε όκσο κάξηπξεο νξηζκέλσλ παξαδόμσλ. Βιέπνπκε «ηδενιόγνπο» λα παίξλνπλ ζέζε 

ππέξ ηνπ ζεβαζκνύ όισλ ησλ θπιώλ. Δθηόο κηαο: ηεο δηθήο καο, πνπ, εληόο παξελζέζεσο, είλαη 

θαη ε δηθή ηνπο. Θα κηιήζσ αξγόηεξα γηα ηελ εηεξνθπινθνβία. Δδώ πξέπεη λα κηιήζεη θαλείο 

γηα εηεξνθπινκαλία: κηα άιιε παζνινγηθή παξέθθιηζε, ιίγν ή πνιύ καδνρηζηηθήο θύζεσο». 

Αιαίλ ληε Μπελνπά 

Σπλέληεπμε ηνπ Αιαίλ ληε Μπελνπά, ζην πεξηνδηθό «Διεκάλ» («Σηνηρεία»), ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ «Όκηιν Δξεπλώλ γηα ηνλ Δπξσπατθό Πνιηηηζκό» – G.R.E.C.E. (GROUPEMENT DE 

RECHERCHES ET D’ ETUDES POUR LA CIVILISATION EUROPEENNE). (Ννέκβξηνο 

1974). 

 

Δξώηεζε: Πώο λα θαηαπνιεκεζεί όκσο ε θπιεηηθή δηάθξηζε; 

Α. Μπ.: Παίξλσ ην ιεμηθό θαη δηαβάδσ: «Γηάθξηζε: ηδηόηεηα – πξάμε λα δηαθξίλσ, λα 

δηαθνξνπνηώ». Με ηελ απζηεξή έλλνηα, όια ζηε δσή είλαη δηάθξηζε. Θέιεηε βέβαηα λα 

αλαθεξζείηε, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ, γηα ηελ δηάθξηζε ησλ κεηαρεηξίζεσλ σο πξνο ηα 

ζηνηρεηώδε δηθαηώκαηα θάζε πνιίηε. Δίλαη πξάγκαηη θαηαδηθαζηέα θαη πξέπεη λα 

θαηαπνιεκεζνύλ νη πξνθαηαιήςεηο πνπ ηελ ζπλνδεύνπλ. 

Τν λα ιεθζνύλ ππ’ όςηλ νη δηαθνξέο, είλαη εκθαλώο ν πξώηνο όξνο εμαθαλίζεώο ηνπο. Σηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε, ζα θαηαιήγακε ζην αληίζεην από ην επηδεηνύκελν απνηέιεζκα. 

Απηό είλαη πνπ έγηλε ζηηο Η.Π.Α. Τελ ζηηγκή αθξηβώο πνπ δηαθεξύζζνληαλ κηα απόιπηε 

ηζόηεηα, κε αθεξεκέλε έλλνηα, ε θαηάζηαζε θαηέιεγε ζ’ έλα ηεηειεζκέλν γεγνλόο 

δηαρσξηζκνύ, ελαληίνλ ηεο νπνίαο ήηαλ πξαθηηθά αδύλαην λα γίλεη νηηδήπνηε. 

Άιισζηε, πνιύ ζπρλά, ππάξρεη θίλδπλνο λα θηάζνπκε ζε κηα αληίζεηε δηάθξηζε, δειαδή εηο 

βάξνο ηεο πιεηνςεθίαο… 

[Σρόιην ηνπ αληηγξάθνληνο: απηό ην ηειεπηαίν ζαο ζπκίδεη θάηη;] 

Δξώηεζε: ηη ζέιεηε λα πείηε; 

Α. Μπ.: Απινύζηαηα, όηη πξέπεη λα είλαη θαλείο ιίγν ινγηθόο κε ηνλ εαπηό ηνπ. Δίκαη ππέξ ηεο 

κε δηαθξίζεσο, ππέξ ηεο απναπνθηνπνηήζεσο, ππέξ ηνπ δηθαηώκαηνο απηνδηαζέζεσο ησλ ιαώλ. 

Αιιά ππό έλαλ όξν: όηη ν θαλόλαο δελ ζα έρεη θακκία εμαίξεζε. 

Δάλ είλαη θαλείο ελαληίνλ ηεο απνηθηνπνηήζεσο, ηόηε πξέπεη λα είλαη θαη ππέξ ηεο ακνηβαίαο 

απναπνηθηνπνηήζεσο, δειαδή ελαληίνλ όισλ ησλ κνξθώλ απνηθηνπνηήζεσο: ζηξαηεγηθήο, 

νηθνλνκηθήο, πνιηηηζηηθήο, θαιιηηερληθήο θ.ν.θ. 

 

Έρεη θαλείο ην δηθαίσκα λα είλαη ππέξ ηεο «Μαύξεο Γπλάκεσο», ππό ηνλ όξν λα είλαη 



 

 

ζπγρξόλσο θαη ππέξ ηεο «Λεπθήο Γπλάκεσο», ηεο «Κίηξηλεο Γπλάκεσο», θαη ηεο «Δξπζξάο 

Γπλάκεσο». 

 

Πάλσ απ’ όια, δπζπηζηώ πξνο ηνλ κνλνπιεπξηζκό: Δίλαη ην ππ’ αξηζ. 1 ζεκάδη ηνπ 

θνκκαηηζκνύ, ππό ηελ ρεηξόηεξε έλλνηα ηνπ όξνπ. 

Γηλόκαζηε όκσο κάξηπξεο νξηζκέλσλ παξαδόμσλ. Βιέπνπκε «ηδενιόγνπο» λα παίξλνπλ ζέζε 

ππέξ ηνπ ζεβαζκνύ όισλ ησλ θπιώλ. Δθηόο κηαο: ηεο δηθήο καο, πνπ, εληόο παξελζέζεσο, είλαη 

θαη ε δηθή ηνπο. Θα κηιήζσ αξγόηεξα γηα ηελ εηεξνθπινθνβία. Δδώ πξέπεη λα κηιήζεη θαλείο 

γηα εηεξνθπινκαλία: κηα άιιε παζνινγηθή παξέθθιηζε, ιίγν ή πνιύ καδνρηζηηθήο θύζεσο. 

Οη ίδηνη… από ηε κηα πιεπξά καο ιέλε όηη νη Μαύξνη θαη νη Ιλδηάλνη δελ κπνξνύλ λα 

αληηζηαζνύλ ζηελ αληίζεζε πνπ εθπξνζσπεί ε επαθή κε ηνλ δπηηθό πνιηηηζκό. Από ηελ άιιε 

όκσο ηζρπξίδνληαη όηη ε αλάκεημε ησλ ιαώλ θαη ησλ πνιηηηζκώλ είλαη, γηα ηνπο Δπξσπαίνπο, 

πνιύ εμαηξεηηθή θαη ζπληειεζηήο πξνόδνπ! 

 

Θα πξέπεη λα κάζνπκε ινηπόλ αλ ππάξρνπλ δύν κέηξα θαη δύν ζηαζκά, ή αλ, γηα λα ζπκεζνύκε 

ηνλ Όξγνπει «όινη νη ιανί είλαη ίζνη, εθηόο από εθείλνπο πνπ είλαη πην ίζνη από ηνπο άιινπο»! 

Δγώ ηνπιάρηζηνλ, δελ βιέπσ γηαηί απηό πνπ είλαη εμαηξεηηθό γηα ηνπο Κάθξνπο ή ηνπο 

Οηεληόηνπο, δελ ζα απνδεηθλύνληαλ ηνπιάρηζηνλ ην ίδην θαιό θαη γηα καο. Ή, ηόηε, ζα έπξεπε λα 

γίλεη παξαδεθηό, όηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο θπιέο πην πξνηθηζκέλεο από άιιεο σο πξνο ηελ 

ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο. Αιιά ηόηε ζα επξόθεηην γηα… δηάθξηζε… 

Αο δηαθεξύμνπκε ινηπόλ ην δηθαίσκα ησλ ιαώλ λα είλαη ν εαπηόο ηνπο, ην δηθαίσκα πνπ έρνπλ 

όινη νη ιανί λα πξνζπαζήζνπλ λα θζάζνπλ ζηελ απνθνξύθσζή ηνπο, ελαληίνλ θάζε 

νηθνπκεληζκνύ θαη ελαληίνλ όισλ ησλ «ξαηζηζκώλ». 

 


