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11η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα κατά των διακρίσεων 

Η έξαρση της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα της Κρίσης 

18 Δεκεμβρίου 2012 

 

Οι πειθαρχίες που ασχολούνται με τον ψυχισμό, δηλαδή η ψυχολογία και ακόμη  

περισσότερο η ψυχανάλυση, για να κατανοήσουν την οικοδόμηση των διακρίσεων 

και του ρατσιστικού μίσους ανατρέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης του 

«εαυτού» και του «άλλου»,  ενώ η κοινωνική ψυχολογία η οποία ενδιαφέρεται για 

τη διασύνδεση ψυχολογικών διεργασιών με τις κοινωνικές και τις πολιτισμικές 

διεργασίες, εν ενεργεία στο πεδίο, μιλάει περισσότερο για «ταυτότητα» και 

«ετερότητα». Στη σύντομη αυτή η εισήγηση θα αντλήσω εννοιολογικά εργαλεία και 

από την ψυχανάλυση και από την κοινωνική ψυχολογία και αναγκαστικά θα 

μιλήσω  σχηματικά και ελλειπτικά. 

 

Το υποκείμενο κατασκευάζεται, καταλαβαίνει τον εαυτό του, και αποκτά ψυχική 

ζωή αποκλειστικά σε σχέση με τον «άλλον». Όσον αφορά το θέμα μας αυτό που μας 

ενδιαφέρει σε αυτή την εξελικτική διασικασία είναι οι  ψυχικοί μηχανισμοί της 

σχάσης και της προβολής  οι οποίοι περιγράφηκαν από την Klein. Σύμφωνα με 

αυτούς τους μηχανισμούς, το βρέφος στους πρώτους 5-6 μήνες της ζωής, στην 

παρανοϊδή-σχιζοειδή φάση όπως την ονομάζει, τα καλά και τα κακά αντικείμενα 

διατηρούνται ξέχωρα και το υποκείμενο μη  καταφέρνοντας να τα απαρτιώσει, 

κατακλύζεται από ανυπόφορο άγχος και φαντασιωτική επιθετικότητα.  Στη 

συνέχεια αποποιείται αυτή την επιθετικότητα προβάλλοντάς την επάνω στον  

«άλλον».  Μετά τους έξι μήνες το βρέφος μπαίνει σε μια νέα φάση που αρχίζει να 

αναγνωρίζει το αντικείμενο ως όλον και να δημιουργεί σχέσεις μαζί του, καθώς και 

το «εγώ» να λειτουργεί ως όλον και όχι διχασμένο, όπως στην προηγούμενη φάση. 

Ο Bion, αργότερα, χρησιμοποίησε αυτές τις ίδιες έννοιες για να ερμηνεύσει 

συμπεριφορές στο πλαίσιο της ομάδας, υποστηρίζοντας ότι, όταν τα μέλη της 
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ομάδας έρχονται στην επαφή με τους άλλους, αναβιώνουν αρχαϊκά συναισθήματα 

και πρώϊμες εμπειρίες που καλούνται να διαχειριστούν. 

Ένας πιο σύνθετος αρχαϊκός μηχανισμός είναι αυτός της προβλητικής ταύτισης 

όπου το υποκείμενο εκφορτίζοντας, με έναν βίαιο τρόπο, ανυπόφορα μέρη του 

εαυτού του, αναγκάζει τον άλλον να ιδιοποιηθεί αυτό που του προβάλλεται. Έτσι, ο 

«άλλος» καθίσταται δοχείο τοξικών συναισθημάων, άγχους και μίσους. Το 

αντικείμενο της προβολής μεταποιείται σε κάτι κατώτερο και απωθητικό, ώστε να 

νομιμοποιούμαστε να το μισήσουμε. Η προβλητική ταύτιση βρίσκεται στον πυρήνα 

του εθνικιστικού και ρατσιστικού μίσους, και στο μέτρο που αποτελεί μηχανισμό 

εκκένωσης συσσωρευμένων συναισθημάτων, καθιστά τη φαντασίωση 

πραγματικότητα. Ως φαντασιωτική κατηγορία, η ετερότητα που επενδύεται με 

ρατσιστικό μίσος μπορεί να αφορά οποιονδήποτε (τον μετανάστη, τον Εβραίο, τον 

τσιγγάνο, τον φιλομόφυλο κλπ κλπ). Είναι δηλάδη μια κενή κατηγορία. 

Κατασκευάζεται έτσι ένα καταστρεπτικό και δηλητηριώδες ψέμα, το οποίο, από τη 

στιγμή που εγκαθίσταται, ο προβάλλων αισθάνεται μια ασίγαστη ανάγκη να το 

υπερασπίζεται. Όσο πιο ισχυρό το ψέμα, τόσο περισσότερο το χρειάζεται το 

υποκείμενο, και τόσο περισσότερο απειλείται από οτιδήποτε και οποιονδήποτε το 

αμφισβητεί  αυτό το ψέμα.  

Στο ρατσιστικο μίσος υπάρχει κάτι άμετρο, ασύμμετρο και δυσανάλογο με τα 

αντικειμενικά αίτια που το προκαλούν, κάτι εξαιρετικά υπερβολικό που ο Zizek, με 

δόση ειρωνίας, ονομάζει «απόλαυση», επικαλούμενος την ορολογία του Lacan.  Η 

συναισθηματική επένδυση στο μίσος για τον άλλον είναι τόσο μεγάλη, που γίνεται 

κατανοητή μόνο ως εκδραμάτιση μιας επιθυμίας χωρίς την οποία ο ψυχισμός θα 

αισθανόταν απογυμνωμένος. Κατά τραγικό τρόπο, η απόλαυση και η πρόκληση του 

ανώφελου πόνου, πάνε συχνά μαζί.  Θυμηθείτε την έκφραση ικανοποίησης στα 

πρόσωπα των Χρυσαυγιτών όταν κατέστρεφαν τους πάγκους των μεταναστών 

στην επιδρομή στο πανηγύρι της Ραφήνας.  

Όπως με όλα τα κοινωνιοψυχολογικά φαινόμενα έτσι και στη περίπτωση της βίας 

ελλοχεύει ο κίνδυνος να ερμηνευτεί με βάση την προσωπική ιστορία, την 
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προσωπικότητα ή τις φαντασιώσεις των υποκειμένων που τη ασκούν. Με μια 

τέτοια ερμηνεία το φαινόμενο μπορεί εύκολα να νομιμοποιηθεί (όπως για 

παράδειγμα ο  Μπρέϊβικ ήταν «παράφρων», «διαταραγμένος» κλπ). Όλες οι μορφές 

βίας, και ακόμη περισσότερο η ρατσιστική, παράγονται στη διατομή ψυχισμού, 

ατομικής ή/και συλλογικής ιστορίας, και πολιτικής ιδεολογίας. Δεν υπάρχει λοιπόν 

αποκλειστικά ατομική ή κοινωνική βία όπως δεν υπάρχει ηθικά ή πολιτικά 

ουδέτερη βία. Ένα σημείο διασύνδεσης ψυχικού και κοινωνικού είναι το επιχείρημα 

ότι συνειδητά ρηματοποιημένες ιδεολογίες που αιτιολογούν τη βία, εκφράζουν 

συχνά άμεσα, και χωρίς μεγάλο συμβολικό μετασχηματισμό ή περιστροφές, αυτό 

ακριβώς που ο ψυχαναλυτικός λόγος περιγράφει ως ατομικά ασυνείδητα κίνητρα 

και εσωτερικές κατασκευές που οδηγούν στην επιθετικότητα και τη βία.  Με άλλα 

λόγια, σε πολλές από αυτές τις ιδεολογίες μπορούμε να δούμε αντιστοιχίες με τους 

ασυνείδητους αρχαϊκούς ψυχικούς μηχανισμούς όπου σκιαγραφείται ένα σημειο 

συνάντησης του μέσα με το έξω.  

Ο «άλλος» σημαίνει διαφορά. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να είναι «άλλος». Αυτή 

διαφορά, όμως, δεν είναι μόνο εκτός.  Όπως είδαμε είναι και στην καρδιά του 

ασυνειδήτου. Εντάσσοντας το κοινωνικό στην ανάλυση του ψυχικού, και το ψυχικό 

στην ανάλυση του κοινωνικού, ξέρουμε ότι σε συνθήκες ανασφάλειας, ανέχειας, 

καταπίεσης, όπως είναι η σημερινή  Ελλάδα της κρίσης, τα αρχαϊκά, ανεπεξέργαστα 

συναισθήματα κυριαρχούν και αντί ο «άλλος» να αποτελεί πηγή παραμυθίας, 

προσλαμβάνεται ως απειλητικός και δαιμονοποιείται. Και βέβαια τότε είναι που 

μετατρέπεται σε αντικείμενο επίθεσης. Σταδιακά κτίζεται μια δηλητηριώδης 

αίσθηση της ετερότητας και εγκαθίσταται μια εσωτερική ερημία. Το υποκείμενο 

βυθίζεται στο μίσος για τον «άλλον», στο μίσος για τον κόσμο όλο, στο μίσος για τη 

διαφορά, στο μίσος για το μίσος, στη βία.  

O Erikson και ο Adorno υπήρξαν  οι πρώτοι, στη δεκαετία του ΄50 που εισηγήθηκαν 

μια ψυχοκοινωνική ανάλυση του ρατσιστικού υποκειμένου. Για τον Erikson η 

ασφαλής ταυτότητα είναι αυτή  που εγγυάται την αίσθηση ότι κάποιος 

αναγνωρίζεται γι αυτό που είναι και συναρτάται με  αυτό που αποκαλεί «βασική 

εμπιστοσύνη». Η υποτίμηση, η απελπισία, η περιθωριοποίηση, η υποτέλεια 
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συγκροτούν εύθραυστες ταυτότητες που γεννούν βία.  Εάν επικεντρώσουμε στη 

βία που ανακινείται στο άτομο για να υπερασπιστεί έναν  απειλούμενο, εύθραυστο 

εαυτό, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε κατ’ αναλογία τη βία που γεννιέται για την 

επικύρωση του συλλογικού εαυτού. Με τους ίδιους όρους που ναρκισσιστικές 

απειλές, ο εξευτελισμός, η ταπείνωση ή το τραύμα οδηγούν το άτομο σε επιθετικές 

συμπεριφορές, περιγράφονται και ερμηνεύονται και οι αιτίες που ωθούν τις 

συλλογικότητες στη βία.  

Σχεδόν εξ ορισμού η σύγχρονη βία οργανώνεται γύρω από το θέμα της 

πολιτισμικής ταυτότητας η οποία είναι μια από τις κυρίαρχες έννοιες που 

ενοποιούν και νομιμοποιούν γενοκτονίες, εθνοκαθάρσεις και άλλες, ακραίας 

μορφής, βιαιότητες μεγάλης κλίμακας. Η αναζήτηση ηγετών που θα ξεπλύνουν μια 

εθνική ντροπή και θα επανορθώσουν την αίσθηση της συλλογικής ταπείνωσης 

είναι σύνηθες φαινόμενο στην Ιστορία.  Το εθνικό, εθνοτικό, φυλετικό ή 

θρησκευτικό μίσος και η βία, τοποθετούνται από τους αναλυτές του φαινομένου 

στο επίπεδο της παρανοϊδούς-σχιζοειδούς λειτουργίας (αντίστοιχη με αυτήν στο 

ατομικό επίπεδο) και μιλούν για μηχανισμούς σχάσης και προβολής του μίσους και 

της επιθετικότητας στον άλλον με όρους (όπως τους γνωρίσαμε επί Bush, του 

νεότερου) «επίθεσης στον άξονα του κακού».  

Έχουμε φαντασιωτικά κατασκευάσει ‘κάτι τι’, ‘ένα εθνικό κάτι τι’, λέει ο Zizek,το 

οποίο παραπέμπει σ’ έναν τρόπο ζωής, σε ‘προσωποποίηση της απόλαυσης΄, σε μια 

χίμαιρα. Αυτό το ΄κάτι τι’ είναι αντιφατικό, καθότι προσιτό μόνο σε εμάς και 

συνεχώς απειλούμενο από τον «αλλον». Θέλουμε αυτό το ΄κάτι τι’, που είναι το δικό 

μας, και δεν θέλουμε το ξένο. Η ανάλυση του Zizek για την πρώην Γιουγκοσλαβίοα 

παραπέμπει σε ένα φαύλο κύκλο προβλητικών ταυτίσεων όπου εντέλει το 

αντικείμενο παράγει την εμπειρία αντί η εμπειρία να παράγει το αντικείμενο. 

Λίγα λόγια για την έννοια της ‘συμβολικής βίας’ που πρωτοεισηγήθηκε ο Pierre 

Bourdieu για να μιλήσει για τη σιωπηρή, σχεδόν απαρατήρητη πολιτισμική και 

κοινωνική κυριαρχία που διαπερνά την κοινωνική καθημερινότητα και την οποία 

τα υποκείμενα δεν εγγράφουν στο συνειδητό σου.  Μιλάει για μια soft εκδοχή της 
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βίας που περιλαμβάνει θέσεις και πράξεις που υποκρύπτουν διακρίσεις και 

προκαλούν πόνο. Εδώ εντάσσονται οι ρατσισμοί όλων των ειδών που κάνουν τις 

διαφορές να μοιάζουν εντελώς λογικές, φυσικές και μη αμφισβητήσιμες. Η 

συμβολική, φυσικοποιημέη βία τροφοδοτείται από τη καλλιέργεια μύθων που 

χρησιμοπιούνται για τη δημιουργία αναπαραστάσεων και την κατασκευή 

ταυτοτήτων θύματος και θύτη. Οι μύθοι αποτελούν ένα απόθεμα αφηγήσεων. Εδώ, 

για παράδειγμα, εντάσσονται τα ρατσιστικά στερότυπα γύρω από την 

παραβατικότητα που σχετίζονται με τις αναπαραστάσεις περί μεταναστών. Με μια 

έννοια η συμβολική βία μπορεί να έχει μεγαλύτερη δύναμη από τη φυσική καθώς 

εγκαθίσταται στις γνωστικές δομές μας και επιβάλλει το φάσμα της νομιμοποίησης 

της τάξης των πραγμάτων. 

Η κοινωνική πραγματικότητα κατασκευάζεται και παγιοποιείται με βάση το δίπλο 

‘εμείς και ‘αυτοί’, ‘θύτης’ και ‘θύμα’, ‘καλός’ και ‘κακός’, μια ψευδής 

κατηγοριοποίηση η οποία εξαλείφει την πιθανότητα για αμφιβολία ή ασάφεια, 

ταυτοποιεί τον επικίνδυνο «άλλο» τροφοδοτώντας όλων των ειδών τα στερεότυπα 

και κατ’ επέκταση τον αποκλεισμό. Με αυτήν την έννοια η βία αποπλαισιώνεται 

από τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες και είναι τα στερεότυπα που την 

καθορίζουν και την περιορίζουν.   

Ένα τελευταίο σχόλιο, για τους ατομικούς και συλλογικούς παράγοντες που 

συμβάλλουν στην αποτροπή της βίας. Η  ενδυνάμωση της δημοκρατίας και των 

θεσμών της, ένα άλλου τύπου σχολείο, οι ενέργειες που συμβάλλουν σε κοινωνική 

σταθερότητα και συνοχή,  η καλλιέργεια αναστοχαστικών διεγασιών, είναι όλες 

συνθήκες για τη δημιουργία ασφαλέστερων και ισχυρότερων ταυτοτήτων. Μόνο 

αντιμετωπίζοντας αυτούς τους προστατευτικούς παράγοντες με έναν μη 

μηχανιστικό τρόπο και κατανοώντας τους υποκείμενους μηχανισμούς της 

ρατσιστικής βίας, θα είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τις εύθραυστες ταυτότητες και 

να επαναδιατυπώσουμε πολιτικές που θα προλαμβάνουν τη βία, και εάν δεν 

καταφέρουννα την προλάβουν, θα την αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.  

Θάλεια Δραγώνα, καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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