
Η Ζωή των Σκλάβων στον Αμερικανικό Νότο πριν από τον Εμφύλιο 

 

 

Οι συνθήκες ζωής των σκλάβων στις φυτείες 

 

Η ιστορία του δουλεμπορίου και της δουλοκτησίας στις 

ΗΠΑ μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους. Η πρώτη 

συμπίπτει με τα χρόνια της δημιουργίας των αποικιών 

στην νέα γη των Ευρωπαίων (1650-1790) και η δεύτερη 

ξεκινά με την ανεξαρτησία των ΗΠΑ και φτάνει μέχρι και 

τον Αμερικανικό εμφύλιο (1790-1865) 

Πριν οι ΗΠΑ γίνουν ένα ανεξάρτητο κράτος, η δουλεία 

υπήρχε σε όλες τις Αμερικανικές αποικίες και δεν ετίθετο 

σαν θέμα διαμάχης μεταξύ πολιτειών. Μετά την 

ανεξαρτησία όμως, οι νέες πολιτείες του Βορρά όπως οι 

πολιτείες στην  «Νέα Αγγλία» (New England)  αλλά και της 

Νέας Υόρκης (New York) , Πενσυλβάνιας (Pennsylvania) και 

Νέας Υερσέη (New Jersey) θεώρησαν πως ο θεσμός της δουλείας ήταν σε αντίθεση με τα ιδανικά της 

επανάστασης για ανεξαρτησία και θέσπισαν ειδικά προγράμματα για την κλιμακωτή χειραφέτηση 

των σκλάβων. Από το 1820 και μετά υπήρχαν ελάχιστοι σκλάβοι στο Βορρά που δούλευαν σε μεγάλα 

αγροκτήματα στην περιοχής της Νέας Υερσέης. Είναι επίσης γεγονός, πως οι σκλάβοι δεν 

αποτελούσαν ζωτικό τμήμα της οικονομίας του Βορρά. Υπήρχαν πολλοί λευκοί που πλέον έκαναν τις 

δουλειές που τα χρόνια πριν την ανεξαρτησία των ΗΠΑ έκαναν σκλάβοι. Η απαίτηση για 

απελευθέρωση των νέγρων σκλάβων προήλθε από τους λευκούς της εργατικής τάξης του Βορρά  που 

δεν ήθελαν τους σκλάβους να κάνουν τις δουλειές που μπορούσαν να κάνουν εκείνοι αλλά με 

πληρωμή.  

Από το 1830 και μετά, η δουλεία ήταν κατά κύριο λόγο μία υπόθεση του Αμερικάνικου Νότου και 

υπήρχε σε διάφορες μορφές. Οι Αφροαμερικανοί σκλάβοι εργάζονταν σε μικρές γεωργικές εκτάσεις, 

σε μεγάλες φυτείες, σε πόλεις και σε κωμοπόλεις, μέσα στα σπίτια, στα χωράφια, καθώς και στις  

βιομηχανίες και στις μεταφορές. 

 

Οι σκλάβοι θεωρούνταν ιδιοκτησία των αφεντικών τους 

επειδή ήταν  μαύροι. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε σχέση 

με τους Αφροαμερικανούς σκλάβους επιβλήθηκε με τη βία 

– και αν κάποιος νέγρος σκλάβος επιχειρούσε να τινάξει 

από επάνω του τα δεσμά της δουλείας του, συνήθως  

έχανε τη ζωή του. 

  

Η τυπική εικόνα που έχουμε για το Νότο είναι συνήθως 

μία μεγάλη φυτεία με εκατοντάδες σκλάβους. Στην 

πραγματικότητα, τέτοιες καταστάσεις ήταν σπάνιες. Τα 3/4 

των λευκών του νότου δεν είχε σκλάβους. Από εκείνους που είχαν, το 88% είχε είκοσι ή λιγότερους. 

Οι λευκοί που δεν είχαν δικούς τους σκλάβους ήταν κυρίως αγρότες. Αν εξετάσει κανείς πρακτικά το 

θέμα, θα διαπιστώσει πως το καθεστώς της δουλείας, δεν βοήθησε ιδιαίτερα τους φτωχούς λευκούς 

οι οποίοι όμως ήταν υπέρ της δουλείας παρά το γεγονός ότι δεν είχαν σκλάβους οι ίδιοι. Μολονότι 

πολλοί από τους φτωχούς λευκούς ένιωθαν αγανάκτηση για τους πλούσιους γαιοκτήμονες με τους 

πολλούς σκλάβους, φιλοδοξούσαν να τους μιμηθούν και να μπουν και αυτοί με τη σειρά τους στην 



προνομιακή αυτή τάξη. Η μόνη ευεργεσία που είχαν οι φτωχοί αγρότες 

από το καθεστώς της δουλείας ήταν μία πλασματική αίσθηση 

ανωτερότητας σε σχέση με τους σκλάβους. Ένιωθαν φτωχοί αλλά τους 

παρηγορούσε το γεγονός ότι δεν ήταν μαύροι. (Πηγή:Leeds Antislavery 

Series No7) 

 

Στο χαμηλότερο γεωγραφικά τμήμα του νότου, η πλειοψηφία των 

σκλάβων ζούσε και εργάζονταν στις φυτείες βαμβακιού. Οι 

περισσότερες από αυτές τις φυτείες είχαν το πολύ μέχρι πενήντα 

σκλάβους αλλά υπήρχαν και πολύ μεγαλύτερες φυτείες με αρκετές 

εκατοντάδες από αυτούς. Το Βαμβάκι ήταν μακράν το κορυφαίο προϊόν 

που η συγκομιδή του έφερνε άμεσα μετρητά για τους δουλοκτήτες. Οι νέγροι δούλοι καλλιεργούσαν 

επίσης ρύζι, καλαμπόκι, ζαχαροκάλαμα, και καπνό. Σε πολλά αγροκτήματα υπήρχαν διάφορα είδη 

καλλιέργειας ταυτόχρονα. 

  

Εκτός από την καλλιέργεια και τη συγκομιδή, οι σκλάβοι εκτελούσαν και πολλά άλλα είδη της 

εργασίας μέσα στις φυτείες και τα αγροκτήματα. Έπρεπε να καθαρίζουν το χώμα από τις 

προηγούμενες καλλιέργειες, να σκάβουν χαντάκια, να κόβουν και να μεταφέρουν ξύλα, να σφάζουν 

ζώα, να κάνουν επισκευές σε κτίρια και εργαλεία. Σε πολλές περιπτώσεις, εργάζονταν ως μηχανικοί, 

σιδεράδες, οδηγοί και ξυλουργοί. Οι σκλάβες είχαν και το πρόσθετο βάρος της φροντίδας των 

οικογενειών των λευκών όπως το μαγείρεμα και τη φροντίδα των παιδιών, καθώς επίσης και το 

πλύσιμο και το ράψιμο ρουχισμού. 

 

Μερικοί σκλάβοι εργάζονταν σαν  υπηρέτες, παρέχοντας υπηρεσίες στον γαιοκτήμονα ή στον 

επιστάτη της φυτείας και φυσικά στις οικογένειές τους. Αυτοί οι «οικιακοί υπηρέτες» (house servants) 

δεν είχαν ευκολότερο έργο από τους σκλάβους στις φυτείες γιατί ήταν συνεχώς κάτω από τον διαρκή 

έλεγχο του αφεντικού, των μελών της οικογένειάς του και των επιστατών. Έπρεπε να είναι στη 

διάθεσή τους κάθε ώρα και στιγμή και εννοείται πως οι στιγμές ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης   ήταν 

ελάχιστες. 

 

Επειδή υπήρχε συγχρωτισμός μεταξύ των σκλάβων και των λευκών μέσα στα αγροκτήματα, αρκετά 

συχνά δημιουργούνταν πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ τους. Τα λευκά παιδιά έπαιζαν μαζί με τα μαύρα 

μέσα στα αγροκτήματα και τις φυτείες χωρίς αρχικά να δημιουργούνται προβλήματα επειδή ήταν 

τόσο μικρά και δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το σύστημα μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Τα 

προβλήματα ξεκινούσαν όταν οι λευκοί γονείς δασκάλευαν τα παιδιά τους να νιώθουν ανώτερα από 

τα μαύρα αναγκάζοντάς τα πολλές φορές να τα μεταχειρίζονται άσκημα. Υπήρχαν βέβαια και 

περιπτώσεις όπου ισχυροί δεσμοί αγάπης γεννήθηκαν μεταξύ των μαύρων νταντάδων και των 

λευκών παιδιών που αυτές μεγάλωναν. (Πηγή:Leeds Antislavery Series No7) 

 

Η διατροφή των σκλάβων ήταν όχι μόνο ανεπαρκέστατη για τη βαριά δουλειά που έκαναν αλλά 

άθλια. Ζούσαν σε παραπήγματα, ευάλωτα στις κακές καιρικές συνθήκες αλλά και τις ασθένειες. Τα 

ενδύματα και τα κλινοσκεπάσματά τους ήταν ελάχιστα α τους ήταν ελάχιστη, καθώς και. Οι σκλάβοι 

που εργάζονταν ως οικιακοί βοηθοί μερικές φορές είχαν καλύτερο ρουχισμό μιας και τα αφεντικά 

τους έδιναν τα πολυφορεμένα τους ρούχα. Είχαν επίσης και καλύτερη πρόσβαση στις αποθήκες 

τροφίμων μέσα στο αγρόκτημα και μπορούσαν να συντηρούνται καλύτερα. 

 



 Η ζέστη και η υγρασία που υπήρχαν στο νότο 

δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα στους 

σκλάβους μιας και οι συνθήκες υγιεινής στους 

χώρους που εργάζονταν και διέμεναν ήταν 

φρικτές. Η ανεπαρκής διατροφή τους και η 

σκληρή τους δουλειά, τους καθιστούσε ακόμα 

περισσότερο ευάλωτους σε ασθένειες που συχνά 

τους οδηγούσαν στο θάνατο μιας και δεν 

αντιμετωπίζονταν επαρκώς. Οι σκλάβοι ήταν 

αναγκασμένοι να δουλεύουν ακόμα και όταν 

ήταν άρρωστοι. Οι φυτείες του ρυζιού ήταν οι πιο 

θανατηφόρες. Οι σκλάβοι ήταν υποχρεωμένοι να 

δουλεύουν μέσα στους υγρούς ορυζώνες μέσα 

στο καύσωνα. Η πνιγηρή ατμόσφαιρα 

κυριολεκτικά τους έκοβε την ανάσα. Η ελονοσία ήταν ανεξέλεγκτη. Η παιδική θνησιμότητα ήταν 

εξαιρετικά υψηλή σε αυτές τις φυτείες, και κατά μέσο όρο έφτανε το 66%. Σε μια  φυτεία ρυζιού το 

ποσοστό ελονοσίας που καταγράφηκε, άγγιζε το 90%. 

 

Πέρα όμως από τα φυσικά νοσήματα, υπήρχε και ο ψυχολογικός πόλεμος. Οι σκλάβοι ζούσαν κάτω 

από τη μόνιμη απειλή της πώλησης. Ακόμα κι αν το αφεντικό τους,  τους «συμπαθούσε» γνώριζαν 

καλά πως μία κακή οικονομικά χρονιά θα μπορούσε να τους οδηγήσει στη δημοπρασία. Οι 

γαιοκτήμονες δεν ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο να χωρίζουν οικογένειες νέγρων σκλάβων αν οι 

συνθήκες το απαιτούσαν. Πολλές φορές μάλιστα, χώριζαν ολόκληρες οικογένειες και δημοπρατούσαν 

τα μέλη τους ξεχωριστά. Έτσι ήταν απίθανο για κάποιο νέγρο σκλάβο να ξανασυναντήσει τα παιδιά 

του ή τα παιδιά του να συναντήσουν αυτόν ή τη μητέρα τους.  

 

Συχνά οι νέγρες σκλάβες έπεφταν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης όχι μόνο από τα αφεντικά 

τους ή τους επιστάτες της φυτείας αλλά και από τον κάθε λευκό που για κάποιο λόγο βρισκόταν στο 

αγρόκτημα. Κανείς δεν μπορούσε να εγγυηθεί την προστασία αυτών των γυναικών ούτε και να 

σταματήσει τους αλλεπάλληλους βιασμούς και κακοποιήσεις που υφίσταντο. Η εξουσία που είχαν οι 

λευκοί πάνω στους σκλάβους ήταν απόλυτη. Συχνά πυκνά, ένας νέγρος σκλάβος γινόταν ένας 

ανήμπορος να αντιδράσει, θεατής της σεξουαλικής κακοποίησης της μητέρας του, της γυναίκας του ή 

της κόρης του. (Πηγή: Africans in America-Resource Bank) 

 

Οι επιστάτες ήταν αυτοί που επέβαλλαν και εφάρμοζαν την πειθαρχία 

των σκλάβων. Αν ένας σκλάβος δεν εργαζόταν αρκετά ή 

καθυστερούσε στην εργασία του θα έπρεπε να υποστεί βαριές 

τιμωρίες. Πέρα από τη συνήθη πρακτική του μαστιγώματος, οι 

τιμωρίες συμπεριελάμβαναν πολλές φορές και βασανιστήρια,  

ακρωτηριασμούς, φυλάκιση και πώληση σε άλλη μακρινή φυτεία. 

Υπήρχαν επίσης και πολλές περιπτώσεις που οι σκλάβοι 

δολοφονούνταν. Η αυταρχική μεταχείριση των σκλάβων ήταν το κύριο 

χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς των αφεντικών τους. 

Σε όλες της πολιτείες που υπήρχαν σκλάβοι, υπήρχε ένα ειδικό 

κομμάτι της πολιτειακής νομοθεσίας που ονομαζόταν «Κώδικες 

Δουλείας» (Slave codes). Οι διαφορές αυτών των νόμων διέφεραν 

ελάχιστα από πολιτεία σε πολιτεία. Σε γενικές γραμμές,  οι κώδικες 



αυτοί ήταν: Οι σκλάβοι θεωρούνταν περιουσιακό 

στοιχείο και όχι ανθρώπινα όντα. Οι σκλάβοι δεν θα 

μπορούσε να καταθέσουν στο δικαστήριο εναντίον 

λευκού, να συνάψουν εμπορικές ή άλλου είδους 

συμφωνίες, να αφήσουν τη φυτεία  χωρίς άδεια, να 

χτυπήσουν λευκό (ακόμη και σε αυτοάμυνα), να 

αγοράζουν και να πωλούν εμπορεύματα, να κατέχουν 

όπλα και να συγκεντρώνονται χωρίς την παρουσία 

λευκού να διαβάζουν βιβλία, να επισκέπτονται σπίτια 

λευκών ή ελεύθερων μαύρων. Η δολοφονία ενός 

σκλάβου δεν εθεωρείτο εγκληματική πράξη και ο 

βιασμός  των γυναικών σκλάβων ένα απλό 

πλημμέλημα. (Πηγή: Africans in America-Resource 

Bank). 

 Κάθε φορά που υπήρχε μια εξέγερση σκλάβων, ή ακόμη και η φήμη του ενός τέτοιου γεγονότος, οι 

νόμοι άλλαζαν άμεσα και γίνονταν ακόμα πιο σκληροί. Υπήρχαν ειδικές περιπολίες λευκών ανδρών 

που φρόντιζαν την επιβολή αυτής της ρατσιστικής νομοθεσίας. Τους άνδρες, τους στρατολογούσε η 

ίδια η πολιτεία και τους υποχρέωνε σε συγκεκριμένη χρονικά θητεία. Τα σώματα των περιπολιών που 

θύμιζαν παραστρατιωτικές οργανώσεις, εισέβαλαν σε σπίτια και κάθε είδους συγκέντρωση, 

ψάχνοντας για πιθανές εστίες εξέγερσης των σκλάβων. Ακόμα και μία φήμη για εξέγερση να υπήρχε, 

οι περίπολοι κατέφευγαν σε πρακτικές τρομοκρατίας συνοδευόμενες από βασανιστήρια ή ακόμα και 

δολοφονίες για να κατασταλεί κάθε διάθεση για ανταρσία. (Πηγή: People & Events-Conditions of 

Antebellum Slavery-1830-1860) 
 

Αρκετές φορές, οι σκλάβοι αντιστέκονταν στην απάνθρωπη μεταχείριση τους με πολλούς τρόπους.  

Επιβράδυναν το ρυθμό της εργασίας τους, κατέστρεφαν μηχανήματα, υποκρίνονταν ότι αρρώσταιναν 

και κατέστρεφαν σοδειές. Πολλοί έκλεβαν ζώα, τροφή και τιμαλφή. Μερικοί έμαθαν να διαβάζουν και 

να γράφουν, κάτι που απαγορευόταν από τους κώδικες δουλείας. Μερικοί έκαψαν ολόκληρα δάση 

και κατέστρεψαν κτίρια για να δημιουργήσουν πανικό στα λευκά αφεντικά τους. Άλλοι σκότωσαν τα 

αφεντικά τους εν ψυχρώ χρησιμοποιώντας κάποιο κλεμμένο όπλο ή τους θανάτωναν βάζοντας 

δηλητήριο στο φαγητό τους. Μερικοί σκλάβοι αυτοκτονούσαν ενώ άλλοι σακάτευαν οι ίδιοι τον 

εαυτό τους για να μειώσουν την αγοραστική 

τους αξία.  Με κρυφούς λοιπόν ή φανερούς 

τρόπους, οι σκλάβοι έβρισκαν την ευκαιρία να 

σαμποτάρουν το σύστημα της δουλείας που 

τους κρατούσε υποταγμένους. 

 

Ο εκχριστιανισμός των αφροαμερικανών 

σκλάβων 

 

Οι λευκοί χριστιανοί της Ευρώπης θεωρούσαν 

την σκλαβιά και το δουλεμπόριο σαν κάτι το 

φυσιολογικό. Η Αγγλικανική εκκλησία 

υποστήριζε ότι οι Αφρικανοί ήταν καταραμένοι 

από τον θεό και για το λόγο αυτό δεν υπήρχε κανένα απολύτως ηθικό πρόβλημα με την υποδούλωσή 

τους. Θεωρώντας πως είναι ως χριστιανοί, οι εκλεκτοί του θεού, επιχειρούσαν να προσαρμόσουν την 

Παλαιά Διαθήκη πάνω στο δουλεμπόριο. Βασισμένοι στις εξιστορήσεις της βίβλου, οι Ευρωπαίοι 



χριστιανοί δικαιολογούσαν τις πράξεις τους λέγοντας ότι όπως οι Ισραηλίτες μεταχειρίζονταν τους 

αλλόθρησκους παγανιστές, όφειλαν και οι ίδιοι ως «νέοι Ισραηλίτες» να πράττουν το ανάλογο με 

τους νέγρους. (Πηγή: Douglas Harper-The Negro in Colonial New England). Ένας πρεσβυτεριανός 

πάστορας από το νότο, ο Robert Dabney (1820-1898) στο βιβλίο του «A Defence of Virginia and the 

South», κήρυττε πως οι Χριστιανοί που αποίκησαν το νέο κόσμο είχαν απευθείας από το θεό την 

ελευθερία και την εξουσία να μεταχειρίζονται τους σκλάβους και τους Ινδιάνους σαν κατώτερα όντα. 

O Douglas Harper, ένας ιστορικός ερευνητής που ασχολήθηκε με το δουλεμπόριο και την κατοχή 

σκλάβων στο Βορά, μας πληροφορεί πως στην πολιτεία της Μασαχουσέτης, το κλίμα ήταν ανάλογο 

και πως η μεταχείριση των σκλάβων δεν διέφερε από την αντίστοιχη στο νότο. (Πηγή: όπως και 

παραπάνω, Douglas Harper-The Negro in Colonial New England, σελ 273-274 & 352-353). 

 

Το άλλοθι που παρείχε ο Χριστιανισμός στους λευκούς σε σχέση με 

το δουλεμπόριο, συχνά-πυκνά ενδυόταν και με κάποιο ψευτο-

επιστημονικό περιτύλιγμα. Πέρα από τα πολλά άρθρα που 

διάφοροι, «λαογράφοι», «κρανιολόγοι» και «ανθρωπολόγοι» 

δημοσίευαν κατά καιρούς επιχειρώντας να πείσουν τον αγράμματο 

λευκό χριστιανό για την δήθεν κατώτερη καταγωγή των νέγρων, 

υπήρχαν και διάφοροι «γιατροί» που μιλούσαν για πολύ 

συγκεκριμένες «ασθένειες» από τις οποίες τάχα έπασχαν οι νέγροι 

σκλάβοι. Στην εφημερίδα De Bow’s Review, o δρ. Samuel 

Cartwright, ένα πολυγραφότατος γιατρός, απόφοιτος του 

πανεπιστημίου της Λουιζιάνα, δημοσιεύει ένα άρθρο με τίτλο:  «Οι 

Ασθένειες και οι Ιδιομορφίες των Νέγρων» (Diseases and 

Peculiarities of the Negro Race). Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε δύο ασθένειες που τάχα προσβάλουν 

αποκλειστικά τους νέγρους. Η πρώτη ονομάζεται «Δραπετομανία» (Drapetomania) της οποίας το 

κύριο σύμπτωμα είναι η διάθεση των νέγρων να δραπετεύσουν και η δεύτερη ονομάζεται 

«Δυσαισθησία η Αιθιοπική» (Dysaethesia Aethiopica) της οποίας το κύριο γνώρισμα είναι η 

κατεργαριά (rascality). (Πηγή: De Bow's Review Southern and Western States Volume XI, New Orleans, 

1851, AMS Press, Inc. New York, 1967).  

 

Κατά τη διάρκεια του 18
ου

 αιώνα, ένα κύμα από Αγγλικανούς Ευαγγελιστές κυρίως  ιεραπόστολους 

επιχείρησαν να επισκεφτούν τους νέγρους σκλάβους στις αποικίες του νότου και βρήκαν αντίσταση 

από τους μη συνεργάσιμους δουλοκτήτες αλλά και τους ίδιους τους σκλάβους. Ένα μεγάλο εμπόδιο 

στο να αποδεχτούν οι αφροαμερικανοί σκλάβοι τον χριστιανισμό ήταν η έντονη επιθυμία τους να 

μείνουν προσηλωμένοι στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και τελετές λατρείας που είχαν 

κληρονομήσει από τους Αφρικανούς προγόνους τους. Οι ιεραπόστολοι ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένοι με 

τις πρακτικές της πολυγαμίας και των «ξέφρενων ειδωλολατρικών χορών» όπως τους ονόμαζαν οι 

ίδιοι οι  ιεραπόστολοι. Ακόμα και όταν κατάφερναν να προσηλυτίσουν κάποιους από τους σκλάβους 

στο χριστιανισμό, οι ιεραπόστολοι διαπίστωναν πως οι σκλάβοι προέβαιναν σε ένα είδος 

παντρέματος της νέας τους θρησκείας με την παλιά. Σύμβολα και αντικείμενα από τις θρησκευτικές 

τελετές των νέγρων, υιοθετήθηκαν και εισήλθαν στις πρακτικές λατρείας της νέας τους θρησκείας. Οι 

ιεραπόστολοι της πρώτης προσπάθειας εκχριστιανισμού των νέγρων, ήταν αντίθετοι με τον θεσμό της 

δουλείας  και της δουλοκτησίας. Αυτό, δυσαρεστούσε τους χριστιανούς δουλοκτήτες που με τη σειρά 

τους πυροδότησαν ένα νέο κύμα εκχριστιανισμού των σκλάβων, αυτή τη φορά με προτεστάντες 

ιερωμένους που παράλληλα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, υποστήριζαν θερμά και τον θεσμό της 

δουλείας. Δίδασκαν στους σκλάβους να είναι υπάκουοι στα αφεντικά τους και να μην επιχειρήσουν 

ποτέ να επαναστατήσουν γιατί μετά θάνατον, τους περίμενε η «βασιλεία των ουρανών» και τότε θα 



ήταν πραγματικά ελεύθεροι.  Ο κατευνασμός κάθε προσπάθειας για εξέγερση, για ανταρσία, για 

δραπέτευση από τα δεσμά της δουλείας, ήταν ένα εξαιρετικό δώρο των ιερωμένων προς τους 

δουλοκτήτες οι οποίοι μετά χαράς συνέβαλαν και στην οικοδόμηση χριστιανικών ναών ειδικά για 

τους σκλάβους. Μελετώντας τη Βίβλο, και αποκτώντας σιγά-σιγά χριστιανική συνείδηση, οι 

Αφροαμερικανοί σκλάβοι ταύτιζαν τους εαυτούς τους με το λαό των Ισραηλιτών και ανέμεναν τον 

δικό τους Μωυσή που θα τους οδηγούσε στην ελευθερία.  

 

Η Καινή Διαθήκη με το μαρτύριο και η σταύρωση του Ιησού, ήταν ακόμα ένα πολύ ισχυρό σημείο 

ταύτισης με τη δική τους μίζερη ζωή, τα βασανιστήρια και τις κακουχίες που αντιμετώπιζαν. Σε 

Γενικές γραμμές, ο Χριστιανισμός αποδείχτηκε το ισχυρότερο όπλο κοινωνικού ελέγχου που είχαν στα 

χέρια τους οι δουλοκτήτες μιας και κατάφερνε να καταστείλει κάθε διάθεση για επίγεια ελευθερία, 

τουλάχιστον για αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα. (Πηγή: LeRoi Jones-“The Blues People”, Robert 

Fayze Pellicer- "The Prophet Murdered for the Profit of the Beast":Christianity, Capitalism, and Slavery 

in the Work of Amiri Baraka, 23-07-2007-Florida State University,  Cultural Hegemony— The systematic 

negation of one culture by another.  {Cultural Hegemony & African American Development, Clovis E. 

Semmes) 

 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κατηχήσεις των λευκών ιερέων προς τους νέγρους σκλάβους 

όπου επιχειρούν να τους πείσουν ότι ζουν καλύτερα από τα αφεντικά τους. Τα κηρύγματα των ιερέων 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο βιβλίο «Dark Symbols and Obscure Signs-God, Self & Community in the 

Slave Mind» του  Renal Earl Riggins (Maryknoll, N.Y. 

: Orbis,  1993). Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα: 

Ρωτούν οι ιερείς τους σκλάβους: «Πως θα πρέπει να 

συμπεριφέρεστε στα αφεντικά σας;’ . Την απάντηση την 

δίνουν οι ίδιοι ιερείς: ‘ Η Αγία Γραφή μας λέει πως πρέπει 

να είμαστε τίμιοι, εργατικοί και πιστοί προς αυτούς ακόμα 

και όταν μας μαστιγώνουν». 

 « Ερώτηση: Ποιος πιστεύεις ότι είναι πιο ευτυχισμένος, το 

αφεντικό ή ο σκλάβος; 

Απάντηση: Όταν ξυπνάω ένα κρύο πρωινό και ανάβω μια 

φωτιά και το αφεντικό είναι στο κρεβάτι του, ή όταν 

δουλεύω μέσα στον ήλιο μια ζεστή μέρα και το αφεντικό είναι στη σκιά, τότε πιστεύω πως είναι ποιο 

ευτυχισμένος από μένα. Όμως, όταν γυρίζω πίσω από τη δουλειά μου, τρώω το καλό μου 

μεσημεριανό, δοξάζω τον Δημιουργό μου και ξαπλώνω χωρίς στεναχώριες να ξεκουραστώ, κοιμάμαι 

καλά και ξυπνάω γεμάτος όρεξη για δουλειά ενώ μαθαίνω πως το αφεντικό δεν κοιμήθηκε καλά γιατί 

σκεπτόταν τα χρέη του και τους φόρους που πρέπει να πληρώσει, και πως πρέπει να θρέψει την 

οικογένειά τους και να τους πάρει ρούχα ή πως πρέπει να φροντίσει τα παιδιά του όταν 

αρρωσταίνουν, τότε νιώθω πως είμαι πιο ευτυχισμένος από το αφεντικό μου. 

Ερώτηση: Tότε λοιπόν ο Θεός έχει τους λόγους του που μας κατέταξε στο μέρος που είμαστε και μας 

έδωσε έναν ρόλο για τον καθένα. 

Απάντηση: Ναι, οι γραφές λένε, ότι το γεγονός ότι είμαι σκλάβος, δεν πρέπει να με απασχολεί γιατί 

για κάθε πραγματικό χριστιανό αυτό δεν είναι πρόβλημα. Μας έχει απελευθερώσει ο σωτήρας μας ο 

Ιησούς , ούτως ή άλλως.» (Riggins σελ. 41) 

 

Ο Riggins επίσης εξηγεί:   

«Οι ιερείς στις φυτείες πίστευαν πως ήταν θρησκευτικό τους καθήκον να κηρύττουν το ευαγγέλιο 

στους νέγρους σκλάβους ώστε να παραταθεί στο διηνεκές η ‘σωστή’ σχέση μεταξύ σκλάβων και 



αφεντικών. Εξηγούσαν στους δουλοκτήτες πως οι σκλάβοι έχουν ψυχές και πως αφότου 

προσηλυτιστούν στον χριστιανισμό και υιοθετήσουν τον Ιησού ως λυτρωτή τους, θα γινόντουσαν 

καλύτεροι σκλάβοι. Αυτό θα συντελούσε στο να πιάνουν καλύτερες τιμές στα σκλαβοπάζαρα. 

Συνεπώς αυτού του είδους οι διδαχές ήταν σαν ένα είδος οδηγιών με ‘παιδαγωγικό’ χαρακτήρα 

απαραίτητο στον επιτυχημένο προσηλυτισμό των νέγρων».  (σελ.24) 

    

Ο Franklin E. Frazier, στο βιβλίο του “The family in the United States (New York: The Dryden Press, 

1948. Σελ 29) μας αποκαλύπτει πως «η διαδικασία προσηλυτισμού των σκλάβων δεν είχε καμία σχέση 

με τη θρησκευτική τους σωτηρία αλλά αποτελούσε έναν ακόμη τρόπο χειραγώγησης των σκλάβων. Οι 

ιερείς έδιναν οδηγίες στους νέγρους σκλάβους πώς να είναι πιο υπάκουοι και πιο υποτελείς.  

 

Αναλυτικά παραδείγματα παρόμοιου ύφους σχετικά με την κατήχηση και τα κηρύγματα των λευκών 

χριστιανών ιερέων προς τους νέγρους σκλάβους, μπορούν να βρεθούν στο βιβλίο του Jeffrey Robert 

Young-«Proslavery And Sectional Thought in the Early South, 1740-1829: An Anthology»- σελ. 139-

164). 

 

Οι Fishel και Quarles στο βιβλίο τους «Black American- A Slave Catechism», υποστηρίζουν πως στην 

πλύση εγκεφάλου που δέχονταν οι νέγροι σκλάβοι, ιδιαίτερη έμφαση 

δινόταν στη «μετά θάνατο ζωή» τονίζοντας ότι ήταν θεϊκή πρόνοια οι 

νέγροι να είναι κατώτερα όντα ώστε να γίνουν καλοί σκλάβοι. Ήταν δε 

καθήκον των λευκών αφεντικών να χρησιμοποιούν τους νέγρους ως 

σκλάβους εκτελώντας έτσι τη θεϊκή εντολή.»  (Πηγή: (Fishel, Leslie H. Jr. 

and Quarles, Benjamin eds. “A Slave Catechism”- The Black American.  

Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company, 1970 σελ. 114) 

 

H ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ NAT TURNER 

Ο Νάτ Τέρνερ (Nat Turner) ήταν ένας σκλάβος που όχι μόνο γνώριζε 

ανάγνωση και γραφή αλλά είχε «μεταφράσει» μέσα του τελείως 

διαφορετικά τη νέα θρησκεία των νέγρων. Γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 

του 1800 στη φάρμα του δουλοκτήτη Benjamin Turner. Από μικρός, 

πίστευε, πως είναι προφήτης και εντεταλμένος εκπρόσωπος του χριστιανού Θεού να απελευθερώσει 

όλους τους νέγρους σκλάβους και συχνά-πυκνά έβλεπε οράματα που του υπαγόρευαν αυτό το ρόλο. 

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου του 1831 στην επαρχία Southampton της Virginia, νέγροι σκλάβοι με 

ηγέτη τον Nat Turner επαναστατούν και επιτίθενται στα λευκά αφεντικά τους. Τουλάχιστον 60 λευκοί 

σκοτώνονται σ’ αυτήν την εξέγερση. Μέσα όμως σε 48 ώρες, οι λευκοί δουλοκτήτες με τις 

παραστρατιωτικές τους ομάδες καταφέρνουν να καταστείλουν την εξέγερση και να θανατώσουν 

τουλάχιστον 200 νέγρους σκλάβους. Εξαγριωμένα πλήθη λευκών με τη βοήθεια πολλών 

παραστρατιωτικών ομάδων σπέρνουν παντού τον τρόμο δολοφονώντας και βασανίζοντας νέγρους.  

Στήνονται παντού δικαστήρια και πολλοί οι σκλάβοι (εκ των οποίων πολλοί είναι εντελώς άσχετοι με 

την εξέγερση) τιμωρούνται για ανταρσία, συνομωσία και προδοσία. Η πολιτεία της Virginia, 

αποζημιώνει τους δουλοκτήτες που έχασαν τους σκλάβους τους και θεσπίζει ακόμα σκληρότερους 

νόμους υπέρ των δουλοκτητών. Οι εκκλησίες των νέγρων θεωρούνται πλέον πιθανά εκκολαπτήρια 

εξεγέρσεων και για να λειτουργήσουν, απαιτείται η παρουσία λευκών ιερέων. Ο Nat Turner που μέχρι 

τώρα είχε διαφύγει  τη σύλληψη και κρυβόταν στα δάση, εντοπίζεται από έναν λευκό αγρότη τον 

Benjamin Phipps που ειδοποιεί  τις τοπικές αρχές για να τον συλλάβουν. Στις 5 Νοεμβρίου του 1831, ο 

Turner καταδικάζεται σε θάνατο για συνομωσία και ανταρσία. Κρεμάστηκε, στις 11 Νοεμβρίου του 



ιδίου έτους, στην πόλη Jerusalem της Virginia. (Πηγή: Haskins, Jim et al. “Nat Turner” in African-

American Religious Leaders. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008). 

 
 

 


