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Πρόλογος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της κίνησης της ευγονικής,
μέσω της διερεύνησης των ιστορικών καταβολών της, της πορείας της μέσα στο χρόνο
και των μορφών που έλαβε κατά τα διάφορα στάδια της εξέλιξης της. Στο επίκεντρο της
μελέτης θα βρίσκεται η ανίχνευση του πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού
υποβάθρου των ιδεών της ευγονικής και η υπόδειξη της συμβολής του στην υιοθέτηση
ευγονικών μέτρων και στην άσκηση ευγονικών πολιτικών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται
στους δεσμούς της ευγονικής με την επιστήμη, την πολιτική και τις επικρατούσες κάθε
εποχή αξίες της κοινωνίας.
Η κίνηση της ευγονικής θα εμφανιστεί στα τέλη του 19ου αιώνα, θα ανθίσει στις
τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού και θα γνωρίσει έναν ολοκληρωτικό μαρασμό στα
πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής περιόδου. Οι χώρες που θα επηρεαστούν περισσότερο
από τη ρητορεία της θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία, η ναζιστική
Γερμανία και πολλές από τις σκανδιναβικές χώρες. Αποκτώντας γρήγορα δυναμική και
κύρος, η ευγονική ιδεολογία θα καταφέρει να εξασφαλίσει σύντομα τα απαραίτητα
εφόδια για την επίτευξη των στόχων της και την ευόδωση των προσπαθειών της. Η
εξέταση και ο έλεγχος των αναπαραγωγικών επιλογών των ανθρώπων θα καταστούν
θέματα υψίστης σημασίας και θα θεωρηθούν άρρηκτα συνδεδεμένα με την πορεία και
το μέλλον του ανθρώπινου είδους. Η ευγονική, θεωρώντας ότι προσφέρει λύσεις στα
παρατηρούμενα προβλήματα, θα εγείρει, όμως, μια σειρά από ηθικούς και άλλους
προβληματισμούς που η ένταση τους θα αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.
Με τον όρο “ευγονική” δηλώνεται εδώ κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στη
βελτίωση της ποιότητας των γενετικών χαρακτηριστικών των επόμενων γενεών. Από
την εποχή της πρώτης διατύπωσης της από τον Φράνσις Γκάλτον (Francis Galton) έως
και σήμερα η έννοια της ευγονικής θα αποκτήσει ποικίλα νοήματα, θα λάβει πολλές
μορφές και θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση διαφορετικών επιδιώξεων. Στόχος
της θα είναι η βελτίωση της ανθρώπινης κληρονομικότητας, έτσι ώστε οι μέλλουσες
γενιές να διαθέτουν καλύτερα ή ανώτερα προσόντα. Η ευγονική θα διακριθεί σε δύο
γενικές κατηγορίες: τη θετική ευγονική που θα αποβλέπει στη βελτίωση των γενετικών
γνωρισμάτων του ανθρώπινου είδους μέσω της ενθάρρυνσης της αναπαραγωγής
ορισμένων ατόμων και ομάδων και την αρνητική ευγονική που θα αποσκοπεί στην
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εξάλειψη των βλαβερών ή ανεπιθύμητων γενετικών γνωρισμάτων του ανθρώπινου
είδους μέσω της αποθάρρυνσης της αναπαραγωγής ορισμένων άλλων ατόμων και
ομάδων.
Η έννοια της ευγονικής θα αποκτήσει αρνητικό περιεχόμενο όταν επιδίωξη της
γίνει όχι η βελτίωση των χαρακτηριστικών του συνόλου του ανθρώπινου είδους, αλλά η
βελτίωση των χαρακτηριστικών ορισμένων μόνο ατόμων, ομάδων ή φυλών. Οι στόχοι
που θα θέσει η ιδεολογία της ευγονικής θα επιτευχθούν σε σημαντικό βαθμό με την
εκστρατεία για την προώθηση της ιδέας της αναγκαιότητας ύπαρξης «σωστών»
αναπαραγωγικών επιλογών, τις πολιτικές στείρωσης και μετανάστευσης και με τα μέσα
που θα της προσφέρει αργότερα η πρόοδος της γενετικής. Στις περισσότερες
περιπτώσεις οι αναπαραγωγικές επιλογές και το μέλλον του είδους δεν θα αφεθούν,
όμως, στην ατομική κρίση, αλλά στην κρίση του συνόλου, των ειδημόνων και του
κράτους. Η πίεση και ο καταναγκασμός θα επισκιάσουν την ελεύθερη βούληση και τη
θέση της προαίρεσης θα λάβει η υποχρέωση.
Οι ευγονικές αντιλήψεις θα χρησιμοποιηθούν για να δικαιολογήσουν πρακτικές
και πολιτικές διακρίσεων και προγράμματα για τον εξευγενισμό του είδους. Θα
τραφούν από προκαταλήψεις, φόβους και προβληματισμούς και θα συντηρηθούν από
την επιθυμία του ανθρώπου να εξουσιάσει την ανθρώπινη φύση του. Τα προτάγματα
της ευγονικής ιδεολογίας θα επιδράσουν καθοριστικά πάνω στην ανθρώπινη σκέψη του
παρελθόντος, θα αφήσουν τα ίχνη τους στο παρόν και θα προϊδεάσουν για τις
προοπτικές του μέλλοντος.
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Η θεωρία του Φράνσις Γκάλτον

Τον όρο “ευγονική” 1 συνέλαβε το 1883 ο Άγγλος επιστήμονας Φράνσις Γκάλτον
(1822-1911), εξάδελφος και θαυμαστής του Κάρολου Δαρβίνου και πατέρας της
διαφορικής ψυχολογίας και της βιομετρίας. Σύμφωνα με τον Γκάλτον, η ευγονική, η
οποία προέρχεται από την ελληνική σύνθετη λέξη ευγονία (ευ και γόνος), δηλαδή καλός
στην καταγωγή, προικισμένος μέσω της κληρονομικότητας με ευγενείς ιδιότητες, είναι
«η επιστήμη της βελτίωσης της φυλής, που δεν περιορίζεται στα ζητήματα των σωστών
γάμων, αλλά που, ιδιαίτερα στην περίπτωση του ανθρώπου, λαμβάνει υπόψιν όλες τις
επιδράσεις που θα μπορούσαν να δώσουν στις πιο προικισμένες φυλές ή γενιές
περισσότερες ευκαιρίες να υπερισχύουν έναντι των λιγότερο προικισμένων». 2
Η ευγονική, για τον Γκάλτον, όπως φαίνεται από τον ορισμό που της προσδίδει,
δεν είναι η επιστήμη που αποβλέπει στη βελτίωση του συνόλου του ανθρώπινου είδους.
Κατ’ αυτόν, σκοπός της ευγονικής είναι η βελτίωση και η ενίσχυση εκείνων των
ατόμων ή ομάδων της λευκής φυλής που θεωρούνται πιο προικισμένοι, πιο ικανοί και
άξιοι από τους άλλους, τους λιγότερο προικισμένους, τους μη έχοντες ελπίδα να
«φτάσουν» αυτούς που είναι προικισμένοι λόγω της καταγωγής τους με ιδιαίτερα
προσόντα και ικανότητες. Στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την υπερίσχυση και
την επικράτηση των περισσότερο προικισμένων έναντι των λιγότερο προικισμένων.
Όπως στο ζωικό βασίλειο, έτσι και στους ανθρώπους ισχύει, κατά Γκάλτον, ο νόμος
«της επιβίωσης του πιο καλά προσαρμοσμένου» -ή, όπως αλλιώς λέγεται, ο νόμος «της
επικράτησης του ισχυρότερου»-, σύμφωνα με τον Κάρολο Δαρβίνο.
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Eugenics στα αγγλικά, eugénisme στα γαλλικά, εugenik στα γερμανικά.
Francis Galton, Inquiries into Human Faculty and its Development, Λονδίνο, 1883, σ. 17. Ο Γκάλτον
τροποποίησε ελαφρώς τον ορισμό του για την ευγονική το 1904, αναφέροντας ότι η ευγονική είναι «η
επιστήμη που ασχολείται με όλους τους παράγοντες που μπορούν να βελτιώσουν τις έμφυτες ιδιότητες
της φυλής». Francis Galton, (1904) “Eugenics. Its Definition, Scope and Aims”, στο: Francis Galton,
Essays in Eugenics, Λονδίνο, Eugenics Education Society, 1909, σ. 35. Αργότερα, το 1907, θέλοντας να
προσδώσει πιο επιστημονικό ύφος στον ορισμό, αναφέρει ότι η ευγονική ορίζεται ως «η μελέτη των
κοινωνικά ελέγξιμων παραγόντων που μπορούν να βελτιώσουν ή να μειώσουν τα φυλετικά προσόντα
των μελλοντικών γενεών τόσο σωματικά, όσο και νοητικά». Francis Galton, (1907) “Probability, the
Foundation of Eugenics”, στο: Essays in Eugenics, ό.π., σ. 81. Αν και ο Γκάλτον εισήγαγε τον όρο
ευγονική, αντιλήψεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ευγονικές μπορούν να βρεθούν σε πολλούς
αρχαίους πολιτισμούς. Στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα, ο Πλάτων αναφέρεται αρκετές φορές στην
Πολιτεία και στους Νόμους στην αξία των συνετών αναπαραγωγικών επιλογών. Πέραν τούτου, η
νομοθεσία που θέσπισε ο Λυκούργος στη Σπάρτη για τα βρέφη που γεννιόνταν δύσμορφα ή ασθενικά
μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ευγονική. Πλούταρχος, Βίοι παράλληλοι: Λυκούργος, Νουμάς, μετφ.
Σπύρος Μαγγίνας, Αθήνα, Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός, [1970-1979], σ. 32.
2
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Ο Γκάλτον είχε σκιαγραφήσει τη θεωρία του για την ευγονική ήδη από το 1865
στο άρθρο του “Κληρονομικό χάρισμα και χαρακτήρας” (Hereditary Talent and
Character), το οποίο δημοσιεύτηκε στο λογοτεχνικό περιοδικό «Macmillan’s
Magazine». Εκεί ισχυρίζεται ότι η βελτίωση των ανθρώπων δεν αποτελεί πλέον
ανυπέρβλητη δυσκολία. 3 Αν και γνωρίζουμε ελάχιστα για τους νόμους της
κληρονομικότητας, μπορούμε με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις να βοηθήσουμε τις
μέλλουσες γενιές να είναι καλύτερες από τις τωρινές. Όπως έχει επιτευχθεί με το
πέρασμα του χρόνου η βελτίωση των ζώων, έτσι μπορεί να καταστεί δυνατή και η
βελτίωση του ανθρώπινου είδους. 4
Τόσο στο ζωικό, όσο και στο ανθρώπινο βασίλειο είναι φανερό ότι γονείς και
παιδιά μοιάζουν μεταξύ τους. Η ομοιότητα τους είναι έκδηλη όχι μόνο στην εξωτερική
εμφάνιση, αλλά και στα διανοητικά προσόντα. Πολλά από τα γνωρίσματα των
ανθρώπων μεταβιβάζονται στους απογόνους τους. 5 Οι γονείς μεταβιβάζουν στα παιδιά
τους πολλά στοιχεία του χαρακτήρα και της προσωπικότητας τους, ενώ τείνουν να
μοιάζουν και εμφανησιακά. Ο Γκάλτον πιστεύει ότι τα ταλαντούχα, ικανά, ευφυή και
εύρωστα άτομα θα φέρουν στον κόσμο παιδιά που θα διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό
αντίστοιχα προσόντα, ενώ άτομα μη έχοντα αυτά τα στοιχεία θα φέρουν απογόνους η
ύπαρξη των οποίων θα εκφυλίσει ακόμη περισσότερο το είδος. Θα είναι άτομα τα οποία
θα αποτελούν πλήγμα για την κοινωνία και σοβαρό κίνδυνο για την πρόοδο της.
Έχοντας στο νου αυτά, ο Γκάλτον θα καταλήξει στο σημείο εκείνο που συμπυκνώνει
την ουσία των σκέψεων του, στην παράθεση, δηλαδή, των ιδεών του για το πώς το
ανθρώπινο γένος θα καταφέρει μέσα από τις επόμενες γενιές να ανέλθει ποιοτικά:
«Καθώς δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι η μεταβίβαση του ταλέντου πηγάζει
τόσο από την πλευρά της μητέρας, όσο και από την πλευρά του πατέρα, πόσο πολύ
καλύτερα θα ήταν τα παιδιά, εάν διακεκριμένες γυναίκες παντρεύονταν διακεκριμένους
άνδρες, από γενιά σε γενιά, και έχοντας τα προσόντα τους σε αρμονία και όχι σε
αντίθεση […]». 6 Ο Γκάλτον βρίσκει λύση στο ζήτημα που θέτει, αυτό του εκφυλισμού
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Francis Galton, “Hereditary Talent and Character”, Macmillan’s Magazine, 12, Λονδίνο, 1865, σ. 319.
Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Εάν το 1/20 του κόστους και των κόπων προορίζονταν σε μέτρα για τη
βελτίωση της ανθρώπινης φυλής από αυτά που ξοδεύονται για τη βελτίωση των αλόγων και των
βοοειδών, τι γαλαξία από ευφυΐα θα είχαμε δημιουργήσει!». Ό.π., σ. 165.
5
Ο Γκάλτον πιστεύει ότι η κληρονομικότητα έχει πολύ μεγάλη επιρροή. Διανοητικές και πνευματικές
ικανότητες, προδιαθέσεις σε αρρώστιες, δυσμορφίες, μακροζωία, πρόωροι θάνατοι, κοινωνικότητα,
σχιζοφρένεια κ.ά. είναι κληρονομικές καταστάσεις, όπως και «η ακατάσχετη επιθυμία για αλκοόλ και
χαρτοπαιξία, η έντονη σεξουαλική επιθυμία, η ροπή στη φτώχεια, σε εγκλήματα βίας και απάτης». Ό.π.,
σ. 320.
6
Ό.π., σ. 164.
4
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του ανθρώπινου είδους. Η λύση είναι η αναπαραγωγή των ατόμων που διαθέτουν τα
καλύτερα φυσικά, πνευματικά και ηθικά χαρακτηριστικά. 7
Στόχος του Γκάλτον ήταν η βελτίωση των προσόντων των ατόμων που κατείχαν
ηγετικές θέσεις και των ατόμων που αποτελούσαν την κοινωνική και πνευματική ελίτ
της χώρας του. Πίστευε ότι χρειάζονται πιο ικανά και ευφυή άτομα για να
αντιμετωπίσουν τα σύνθετα προβλήματα της εποχής. Η πολυπλοκότητα του πολιτισμού
και η ανάδυση ολοένα και περισσότερων καινούριων γνώσεων απαιτεί άτομα, τα οποία
θα είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα προσόντα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν
στις νέες καταστάσεις, ώστε η χώρα να μην φτάσει στο σημείο της παρακμής, αλλά
ούτε και να μείνει πίσω από τις εξελίξεις. Κατά Γκάλτον: «Ζούμε σε ένα είδος
διανοητικής αναρχίας, ελλείψει ιδιοφυών μυαλών. Οι διανοητικές ικανότητες των
ηγετών μας πρέπει να βελτιωθούν. Χρειαζόμαστε ικανότερους αξιωματικούς,
πολιτικούς, διανοούμενους, εφευρέτες και καλλιτέχνες». 8 Τα ικανότερα άτομα της
κοινωνίας αφήνουν τις περισσότερες φορές λίγους ή και καθόλου απογόνους, ενώ τα
«ανόητα» και «ανίκανα», τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας,
αναπαράγονται με πολύ γοργούς ρυθμούς. Έτσι, τελικά, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη
σημασία είναι η ενθάρρυνση της αναπαραγωγής των «άξιων» (θετική ευγονική) και η,
κατά το δυνατόν περισσότερο, μείωση της αναπαραγωγής των «μη άξιων» ατόμων
(αρνητική ευγονική). 9
Προς απόδειξη της θέσης του ότι το ταλέντο, η ικανότητα, καθώς και πολλά
διανοητικά και ηθικά χαρακτηριστικά είναι κληρονομικά, ο Γκάλτον μελετάει τα
γενεαλογικά δέντρα πλήθους επιφανών προσωπικοτήτων της βικτοριανής Αγγλίας. Στο
βιβλίο του Κληρονομική ιδιοφυία (Hereditary Genius) που δημοσιεύεται το 1869 και
αποτελεί τη συνέχεια των σκέψεων που είχε διατυπώσει το 1865 στο άρθρο του
“Κληρονομικό χάρισμα και χαρακτήρας”, ο Γκάλτον ερευνά την οικογενειακή ιστορία
7

Ό.π., σ. 165 και 319. Ένας τρόπος που θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί, φρονεί ο Γκάλτον, είναι με τη
διεξαγωγή ετήσιων διαγωνισμών για άτομα νεαρής ηλικίας που εξέχουν σε προσόντα, όπως υγεία,
ομορφιά, αρετή, ευφυΐα και ταλέντο, με σκοπό τη σύναψη γάμων και την απόκτηση απογόνων. Στα
ζευγάρια θα δοθεί χρηματική βοήθεια για την ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών, εφόσον αυτά,
όντας κληρονόμοι των ιδιαίτερων προσόντων των γονιών τους, θα έχουν εξαιρετική σημασία για το
μέλλον του κράτους, της κοινωνίας και της φυλής ολόκληρης. Ό.π., σ. 165.
8
Ό.π., σ. 166.
9
Ό.π., σ. 319. Δεν υπήρχε λόγος για δραστική καταστολή της αναπαραγωγής των ατόμων ή ομάδων που
θεωρούνταν «κατώτεροι», όπως των φτωχών, των διανοητικά και σωματικά υστερούντων, των
φρενοβλαβών και των καθ’ έξιν εγκληματιών. Η εξόντωση τους θα ερχόταν φυσικά, ισχυριζόταν ο
Γκάλτον, καθώς, σύμφωνα με το νόμο της φυσικής επιλογής του Δαρβίνου, μόνο οι δυνατοί τα
καταφέρνουν στον αγώνα της επιβίωσης και κληρονομούν τη δύναμη τους στους απογόνους τους. Η
δράση, όμως, του νόμου της φυσικής επιλογής μειώνεται σημαντικά από την ανάπτυξη του πολιτισμού.
Η πρόοδος του πολιτισμού συμβάλλει καθοριστικά, πιστεύει ο Γκάλτον, στη διατήρηση στη ζωή ατόμων
–π.χ. αρρώστων, απόρων- που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαν καταφέρει να επιβιώσουν. Έτσι η
λήψη μέτρων κρίνεται αναγκαία. Ό.π., σ. 323 και 326.
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ενός μεγάλου αριθμού διαπρεπών προσωπικοτήτων, όπως πολιτικών, δικαστών,
αξιωματούχων, επιστημόνων, ποιητών, μουσικών και ζωγράφων, με σκοπό να δείξει ότι
τα επιφανή αυτά άτομα έχουν πάρα πολλούς διακεκριμένους συγγενείς και απογόνους
απ’ ό, τι έχει ο υπόλοιπος πληθυσμός. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι πολλά από τα
άτομα αυτά εμφανίζονται πολύ συχνά σε βιογραφικά λεξικά, εγχειρίδια και
εγκυκλοπαίδειες -γεγονός που φανερώνει, κατά Γκάλτον, την ύπαρξη εξαιρετικών
ικανοτήτων-, τον οδήγησε στην εξαγωγή του συμπεράσματος ότι το ταλέντο και η
ικανότητα είναι γνωρίσματα κληρονομικά που μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά.
Εφόσον, επομένως, η κληρονομικότητα έχει τεράστια επίδραση πάνω στην ανθρώπινη
φύση, θα μπορούσε να παραχθεί με τη σύναψη σωστών γάμων ένα πολύ προικισμένο
είδος ανθρώπων ύστερα από μερικές γενιές. 10 Θα ήταν, επίσης, σοφό, ισχυρίζεται ο
Γκάλτον, να επισπευστούν οι γάμοι μεταξύ των άξιων και ικανών, οι οποίοι θα πρέπει
να γίνονται, μάλιστα, σε μικρή ηλικία για να γεννηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα
παιδιά και να επιβραδυνθούν ή ακόμη και να αποτραπούν οι γάμοι μεταξύ των
αδυνάτων. 11 Εκτός αυτού, στην αποτροπή του πολλαπλασιασμού των αδυνάτων θα
μπορούσε να επιδράσει καθοριστικά ο εγκλεισμός τους σε μοναστήρια, όπου θα ήταν
αδύνατο να πολλαπλασιάσουν το είδος τους. 12
Αυτός ακριβώς, πιστεύει ο Γκάλτον, είναι ο σκοπός της ευγονικής: Η βελτίωση
του ανθρώπινου είδους μέσω του ελέγχου των γεννήσεων των «ακατάλληλων» (Unfit)
και της αύξησης της αναπαραγωγής των «κατάλληλων» (Fit) με τη σύναψη γάμων σε
μικρή ηλικία και τη σωστή ανατροφή των παιδιών. 13 Η επίτευξη αυτού του στόχου θα
πραγματοποιηθεί όταν οι άνθρωποι καταλάβουν τη σπουδαιότητα που έχουν οι
αναπαραγωγικές τους επιλογές για το μέλλον της ανθρωπότητας. Ωστόσο, ο Γκάλτον
δεν προτείνει τη λήψη μέτρων καταναγκαστικής φύσης για την πρακτική εφαρμογή των

10

Francis Galton, (1869) Hereditary Genius: An Inquiry into its Laws and Consequences, Νέα Υόρκη,
Prometheus Books, 2006, σ. 11. Βλ. επίσης Nicholas Wright Gillham, A Life of Francis Galton: From
African Exploration to the Birth of Eugenics, Νέα Υόρκη, Oxford University Press, 2001, σ. 155-172.
11
Ό.π., σ. 318 και Francis Galton, Memories of my Life, Λονδίνο, 1908, σ. 311. Το κράτος θα μπορούσε
να συμβάλλει σημαντικά τόσο στην επίσπευση, όσο και στην αύξηση των γάμων των αρίστων με την
παροχή οικονομικών διευκολύνσεων και επιδομάτων για την ανατροφή των παιδιών. Ο Γκάλτον πιστεύει
ότι το ενδιαφέρον του κράτους πρέπει να στραφεί από την οικονομική ενίσχυση των αδυνάτων στην
οικονομική ενίσχυση των δυνατών, καθώς αυτοί είναι που θα φέρουν στον κόσμο άξιους πολίτες. Η
δημοκρατία για να έχει διάρκεια πρέπει να αποτελείται από ικανούς και άξιους πολίτες. Ό.π., σ. 311 και
323 και Francis Galton (1901), “The Possible Improvement of the Human Breed under the Existing
Conditions of Law and Sentiment”, στο: Essays in Eugenics, ό.π., σ. 24-25.
12
Galton, Hereditary Genius, ό.π., σ. 325.
13
Galton, Memories of my Life, ό.π., σ. 323.
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ιδεών της ευγονικής, 14 όπως αυτά προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν από πολλούς από
τους μετέπειτα υποστηρικτές των ιδεών του.
Σε τελική ανάλυση, επιδίωξη του Γκάλτον ήταν η ανάδειξη της σημασίας και της
σπουδαιότητας της ευγονικής. Η ευγονική έπρεπε να γίνει δημοφιλής και οικεία στον
πληθυσμό, να καθιερωθεί ως κλάδος ακαδημαϊκών σπουδών και να εισχωρήσει στην
εθνική συνείδηση σαν μια νέα θρησκεία. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να
αναγνωριστεί με το πέρασμα του χρόνου η αξία των προταγμάτων της και η
επιτακτικότητα των πρακτικών εφαρμογών της. Γιατί αυτό που είχε τη μέγιστη σημασία
ήταν η εξασφάλιση μιας ευρείας αποδοχής και επιδοκιμασίας των ιδεών της. 15
Αποφασιστικό ρόλο για την ενασχόληση του Γκάλτον με τη μελέτη της
κληρονομικότητας και τη διατύπωση της θεωρίας του για την ευγονική διαδραμάτισε η
δημοσίευση του βιβλίου του εξαδέλφου του Κάρολου Δαρβίνου Η καταγωγή των ειδών
(The Origin of Species, 1859). Εμφορούμενος από έντονο θαυμασμό για την αυθεντία
και το έργο του Δαρβίνου, ο Γκάλτον δήλωσε την ισχυρή επιρροή που είχαν στον
συλλογισμό του πολλές από τις θέσεις του Δαρβίνου, σε βαθμό, μάλιστα, τέτοιο που
ισχυρίστηκε ότι: «Η δημοσίευση το 1859 του βιβλίου Η καταγωγή των ειδών του
Κάρολου Δαρβίνου σημάδευσε τόσο τη σκέψη μου, όσο και την ανθρώπινη διανόηση
γενικότερα». 16 Εντυπωσιασμένος από το βιβλίο, ιδιαίτερα δε από το πρώτο κεφάλαιο
με τίτλο “Η μεταβλητότητα των ειδών σε εξημερωμένη κατάσταση”, όπου γίνεται
αναφορά στην επιτυχημένη προσπάθεια του ανθρώπου να δημιουργήσει βελτιωμένες
ποικιλίες εξημερωμένων ειδών, ο Γκάλτον θα επιχειρήσει να διερευνήσει το κατά πόσο
κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βρει εφαρμογή στο ανθρώπινο είδος. 17 Επηρεασμένος από
τη θεωρία της φυσικής επιλογής, ο Γκάλτον θα ισχυριστεί ότι μπορούμε να
επηρεάσουμε την ανθρώπινη εξέλιξη, όπως μπορούμε να ελέγξουμε σε μεγάλο βαθμό
14

Σε μια αναφορά του στην πολιτική βελτίωσης του πληθυσμού του καθεστώτος της Σπάρτης, ο Γκάλτον
δεν έκρυψε την απέχθεια του για τις πρακτικές που εφαρμόζονταν εκεί, υποστηρίζοντας την
αποκρουστικότητα τους και την απόσταση τους από την τότε ηθική. Galton, Hereditary Genius, ό.π., σ.
318. Ωστόσο, σ’ ένα γράμμα του τον Ιανουάριο του 1907 προς το φίλο, στενό συνεργάτη και συνεχιστή
του έργου του Καρλ Πήρσον (Karl Pearson), αναφέρει ένα μέτρο καταναγκαστικής φύσης, αυτό της
υποχρεωτικής στείρωσης, ως το μόνο μέτρο που μπορεί να σκεφτεί για τον επιτυχή έλεγχο των
γεννήσεων των αδυνάτων. Αναφέρεται στο Daniel J. Kevles, In the Name of Eugenics: Genetics and the
Uses of Human Heredity, 5η εκδ., Κέμπριτζ, MA: Harvard University Press, 2004, σ. 94.
15
Galton, “Eugenics. Its Definition, Scope and Aims”, ό.π., σ. 42-43.
16
Galton, Memories of my Life, ό.π., σ. 287. Βλ. επίσης Michael Bulmer, Francis Galton: Pioneer of
Heredity and Biometry, Βαλτιμόρη, The Johns Hopkins University Press, 2003, σ. 42-43 και Martin
Brookes, Extreme Measures: The Dark Visions and Bright Ideas of Francis Galton, Λονδίνο,
Bloomsbury, 2004, σ. 142-144.
17
Ωστόσο, ο Δαρβίνος δεν εξετάζει αυτήν την προοπτική, παρά μόνο αναφέρει προς το τέλος του βιβλίου
ότι: «Βλέπω για το μέλλον ανοιχτά πεδία για πολύ πιο σημαντικές έρευνες. Η ψυχολογία θα εδραιωθεί
σταθερά […] στην αναγκαία απόκτηση κάθε νοητικής ικανότητας με βαθμιαία εξέλιξη. Θα ριχτεί πολύ
φως στην καταγωγή του ανθρώπου και στην ιστορία του. Κάρολος Δαρβίνος, Η καταγωγή των ειδών,
μετφ., Ανδρέας Πάγκαλος, Αθήνα, Γκοβότσης, 2007, σ. 506.
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την εξέλιξη των άλλων ειδών. Αν και η πρόοδος του πολιτισμού έχει συμβάλει
αποφασιστικά στην παρεμπόδιση του έργου της φυσικής επιλογής, καθώς, εξαιτίας της
λήψης κοινωνικών μέτρων, επιβιώνει ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που σε
διαφορετική περίπτωση θα είχαν εξαλειφθεί, μπορούν να ληφθούν μέτρα για την
αποτροπή αυτής της κατάστασης.
Ο Δαρβίνος ενστερνίστηκε πολλές από τις απόψεις του εξαδέλφου του. 18 Στο
βιβλίο του Η καταγωγή του ανθρώπου και η σεξουαλική επιλογή (The Descent of Man,
and Selection in Relation to Sex, 1871) αναφέρεται αρκετές φορές στις αντιλήψεις του
Γκάλτον, υποστηρίζει τις θέσεις του για την κληρονομησιμότητα γνωρισμάτων, όπως η
νοημοσύνη, και αντιλαμβάνεται την ανησυχία του για έναν επερχόμενο πληθυσμιακό
εκφυλισμό. 19 Ωστόσο, δεν προτείνει τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή πρακτικών για
την αποτροπή της αναπαραγωγής των ασθενέστερων ή την ενθάρρυνση της
αναπαραγωγής των δυνατότερων και απορρίπτει τις προτάσεις να ανακληθεί η βοήθεια
σε όσους τη χρειάζονται. Οι προτάσεις για την αποκατάσταση της αναπαραγωγικής
ισορροπίας του φαινόταν εξωπραγματικές και αντιφατικές και το όραμα του Γκάλτον
μάλλον ουτοπικό. Ήταν σκεπτικός για την ανάγκη παρέμβασης του κράτους, έκρινε ως
αποδοκιμαστέα τη λήψη σκληρών μέτρων και διατηρούσε μια αμυδρή ελπίδα ότι η
διάδοση των αρχών της κληρονομικότητας θα οδηγούσε σε συνετές αναπαραγωγικές
επιλογές. 20 Ο Δαρβίνος πίστευε ότι «οφείλουμε να ανεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τα
αναμφισβήτητα κακά αποτελέσματα της επιβίωσης και αύξησης των ασθενικών
όντων», καθώς αν τους παραμελήσουμε «για κάποιο ενδεχόμενο κέρδος» θα έχουμε ως
αντίτιμο «κάποιο σοβαρό και σίγουρο τωρινό κακό». 21
Οι απόψεις του Γκάλτον σε συνδυασμό με τη θεωρία της φυσικής επιλογής με
τον αγώνα για την επιβίωση του πιο καλά προσαρμοσμένου έβρισκαν ιδιαίτερη
απήχηση σε μια περίοδο όπου υπήρχε διάχυτος ο φόβος για τη χειροτέρευση της
18

Χαρακτηριστικά, διαβάζοντας την Κληρονομική ιδιοφυία, ο Δαρβίνος δηλώνει τη μεγάλη εντύπωση
του και εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για το, σύμφωνα με τα λεγόμενα του, αξιομνημόνευτο αυτό
έργο. Αναφέρεται στο Galton, Memories of my Life, ό.π., σ. 290.
19
«Στους άγριους, τα ασθενικά στο σώμα ή στο πνεύμα άτομα εξαφανίζονται σύντομα κι όσα επιζούν
διακρίνονται συνήθως για τη σφριγηλή τους υγεία. Εμείς, αντίθετα, οι πολιτισμένοι άνθρωποι, κάνουμε
το παν για να ανακόψουμε την πορεία μιας τέτοιας εξαφάνισης. Φτιάχνουμε νοσοκομεία για τους
διανοητικά καθυστερημένους, τους τρελούς, τους ανάπηρους και τους άρρωστους. Θεσπίζουμε νόμους
για να συνδράμουμε τους άπορους […] Έτσι, τα καχεκτικά μέλη των πολιτισμένων κοινωνιών μπορούν
να αναπαράγονται απεριόριστα. Μα όποιος έχει καταπιαστεί με την αναπαραγωγή των κατοικίδιων ζώων
ξέρει, χωρίς να αμφιβάλλει καθόλου, πόσο βλαβερή μπορεί να είναι η διαιώνιση αυτή για την ανθρώπινη
φυλή». Κάρολος Δαρβίνος, Η καταγωγή του ανθρώπου και η σεξουαλική επιλογή, μετφ. Βάσος Βασιλείου,
Αθήνα, Γκοβότσης, 1987, σ. 152.
20
Diane B. Paul, Controlling Human Heredity: 1865 to the Present, Νέα Υόρκη, Humanity Books, 1995,
σ. 35.
21
Δαρβίνος, Η καταγωγή του ανθρώπου και η σεξουαλική επιλογή, ό.π., σ. 153.
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βιολογικής, διανοητικής και ηθικής κατάστασης του πληθυσμού λόγω της αύξησης του
αριθμού των γεννήσεων των κατώτερων κοινωνικών τάξεων και της μείωσης της
αναπαραγωγής των μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Πέραν τούτου, η
υιοθέτηση τέτοιων αντιλήψεων είχε ως αποτέλεσμα την έντονη αμφισβήτηση της
αποτελεσματικότητας των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων για τη θέσπιση νόμων και την
ίδρυση ιδρυμάτων και πτωχοκομείων για κατηγορίες ατόμων, όπως οι φτωχοί και οι
διανοητικά ή σωματικά υστερούντες. Μέγιστη σημασία είχε η επίτευξη της βελτίωσης
του πληθυσμού και η πίστη στην καθοριστική επίδραση της κληρονομικότητας πάνω
στην ανθρώπινη φύση οδηγούσε αναπόφευκτα στην αναγκαιότητα ύπαρξης της
επιλεκτικής αναπαραγωγής.
Από τις αρχές του 20ού αιώνα και ύστερα η θεωρία του Γκάλτον για την
ευγονική θα επηρεάσει αποφασιστικά τη σκέψη πολλών επιστημόνων στην Αγγλία, τις
Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλές άλλες χώρες. Οι επιστήμονες αυτοί θα αφιερώσουν
ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής και του έργου τους στη μελέτη και στη διάδοση των
ιδεών της ευγονικής, έχοντας ως απώτερο σκοπό την πραγμάτωση των θέσεων της.
Στην Αγγλία, ο Γκάλτον θα ιδρύσει διάφορους οργανισμούς, όπως το “Εργαστήριο
Εθνικής Ευγονικής” (Laboratory for National Eugenics) το 1907 και θα συμβάλλει
σημαντικά στη δημιουργία -την ίδια χρονιά- έδρας ευγονικής στο Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου, όπου ομότιμος καθηγητής από το 1911 έως το 1933 θα είναι ο Καρλ
Πήρσον, ένθερμος προπαγανδιστής της ευγονικής και συνεχιστής του έργου του. Ο
Γκάλτον θα διαδραματίσει, επίσης, σημαντικό ρόλο στην ίδρυση της “Εταιρείας
Ευγονικής Εκπαίδευσης” (Eugenic Education Society) το 1907 στο Λονδίνο και στην
έκδοση το 1908 του περιοδικού «Ευγονική Επιθεώρηση» (The Eugenics Review).
Η κίνηση της ευγονικής θα γνωρίσει μεγάλη άνθιση στις πρώτες δεκαετίες του
20ού αιώνα. Η προσωπικότητα, το επιστημονικό κύρος και το έργο του Γκάλτον, ο
ρόλος των ποικίλων κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών συνθηκών, καθώς και οι νέες
ανακαλύψεις στον τομέα της βιολογίας θα επιδράσουν σημαντικά προς αυτήν την
κατεύθυνση. Όλα αυτά, όμως, θα αλλάξουν ριζικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα
εγκλήματα που θα γίνουν στο όνομα της ευγονικής θα της στερήσουν για πάντα την
πρότερη αίγλη της.
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Καλλιέργεια και διάδοση της ευγονικής ιδέας

Οι απαρχές της κίνησης της ευγονικής τοποθετούνται στο τέλος του 19ου και
στις αρχές του 20ού αιώνα. Η αλλαγή του αιώνα έφερε, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες
όσο και στη Μεγάλη Βρετανία, σημαντικές αλλαγές σε οικονομικό και σε
κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Ο ταχύς ρυθμός εκβιομηχάνισης, η ανάπτυξη του
καπιταλισμού, η ανεργία και η εμφάνιση υποβαθμισμένων αστικών κέντρων με άναρχη
οικιστική δόμηση και πλήθος φτωχογειτονιών είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία
ενός κλίματος δυσφορίας στον πληθυσμό. Ταυτόχρονα, η έλευση του πρώτου μαζικού
κύματος μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ραγδαία αύξηση των ατόμων με
διανοητικές ανεπάρκειες στη Μεγάλη Βρετανία συνέτειναν αποφασιστικά στη
διόγκωση της κοινωνικής αναταραχής και στην αύξηση των ανησυχιών για
πληθυσμιακό εκφυλισμό και αλλοίωση της εθνικής «ψυχής».
Οι μετανάστες, που προέρχονταν, κυρίως, από τις χώρες της νοτιοανατολικής
Ευρώπης, ήρθαν να προστεθούν στον ήδη αυξημένο αριθμό των φτωχών αστών, των
απόρων και των ατόμων που αποτελούσαν, γενικότερα, τις κατώτερες κοινωνικές
τάξεις. Αν και ένα μεγάλο κομμάτι τους κατάφερε να ενσωματωθεί στην αμερικανική
κοινωνία, ο αριθμός τους ήταν τόσο μεγάλος και η έλευση τους τόσο μαζική που
προκάλεσε το μίσος και την απέχθεια της αμερικανικής προτεσταντικής ελίτ. Οι
μετανάστες θεωρήθηκαν, μαζί με τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, υπαίτιοι για
πολλές από τις παθογένειες της αμερικανικής κοινωνίας, ενώ τους αποδόθηκαν
χαρακτηριστικά, όπως εγκληματικότητα, αλκοολισμός, πορνεία, σχιζοφρένεια, φορείς
διαφόρων αρρωστιών κ.ά. Οι στατιστικές, που σε αυτή την περίοδο σημείωσαν ραγδαία
άνοδο, έδειχναν ότι με το πέρασμα του χρόνου αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η
παρουσία μιας σειράς νοσημάτων, κυρίως διανοητικών, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης
αναπαραγωγής των ατόμων αυτών και της μείωσης της αναπαραγωγής των μεσαίων και
ανώτερων κοινωνικών τάξεων. 22 Εκτός αυτού, η ραγδαία αύξηση του αριθμού τους, σε
μια περίοδο όπου οι μεταρρυθμίσεις για την κοινωνική πρόνοια είχαν σε μεγάλο βαθμό
αποτύχει, μαζί με την αύξηση των φτωχών και των εγκληματιών, είχε μεγάλο
οικονομικό κόστος τόσο για το κράτος, όσο και για την κοινωνία που επωμιζόταν
περισσότερους φόρους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις νέες ανακαλύψεις για
22

Kevles, ό.π., σ. 72.
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την κληρονομικότητα με την επανεμφάνιση των νόμων του Μέντελ για την
κληρονομικότητα, τις θεωρίες των κοινωνικών δαρβινιστών και την επικρατούσα
πεποίθηση για την αναγκαιότητα λήψης δραστικών μέτρων, ώστε να αποτραπεί η
περαιτέρω παρακμή της κοινωνίας, δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια
και τη διάδοση των ευγονικών θέσεων.
Στο τέλος του 19ου αιώνα ήταν ευρέως αποδεκτή η άποψη για τον τεράστιο
ρόλο της κληρονομικότητας στη διαμόρφωση τόσο των φυσικών, όσο και των
διανοητικών, ηθικών και ψυχικών χαρακτηριστικών. Η ευγονική άρχισε να αποκτά
οπαδούς όχι μόνο από τις μεσαίες και ανώτερες κοινωνικές τάξεις, αλλά και από τα
επιστημονικά και ιατρικά επαγγέλματα, τα οποία θα αποτελέσουν σε όλη τη μετέπειτα
πορεία της το κύριο στήριγμα της. 23 Η επιστημονική κοινότητα έδειξε έντονο
ενδιαφέρον για τη μελέτη των αρχών της κληρονομικότητας πιστεύοντας ότι αυτή, και
όχι το περιβάλλον, συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στη διαμόρφωση του
χαρακτήρα και της προσωπικότητας του ανθρώπου. Η αντίληψη για την κληρονομική
εξήγηση της διανοητικής υστέρησης, της φτώχειας και της εγκληματικότητας
αποκτούσε ολοένα και μεγαλύτερη ισχύ, όταν οι θεωρίες των κοινωνικών δαρβινιστών
συγκλίνανε στην άποψη ότι οι φτωχοί «γεννούν» φτωχούς και οι εγκληματίες
«ανατρέφουν» εγκληματίες. 24
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αύξηση των τροφίμων των ιδρυμάτων, των ασύλων,
των πτωχοκομείων και των φυλακών είχε σαν αποτέλεσμα τη μη σωστή λειτουργία
τους, ενώ διάχυτος ήταν ο σκεπτικισμός για το εάν υπήρχαν πράγματι ελπίδες
23

Πολλοί επιστήμονες είχαν παρασυρθεί από τα ευγονικά δόγματα, δίνοντας έτσι επιστημονική
βαρύτητα στην ευγονική για τη δημιουργία τόσο της θεωρίας, όσο και των «αποδείξεων» που χρειαζόταν
για την εδραίωση των θέσεων της. Στην Αμερική, μερικοί από τους κορυφαίους γενετιστές αποτελούσαν
την αιχμή του δόρατος του πρώιμου ευγονικού κινήματος, ενώ σχεδόν οι μισοί γενετιστές της χώρας
είχαν εμπλακεί στο ευγονικό κίνημα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πολλοί είχαν πανικοβληθεί από αυτό
που θεωρούσαν παρακμή της κληροδοτούμενης ποιότητας του αμερικανικού λαού. Οι επιστήμονες
ανέλαβαν ηγετικούς ρόλους στην υπόθεση της ευγονικής με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν
να αναστραφεί η τάση, ενώ είχαν σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή νομοθεσίας για τη στείρωση. Anne
Kerr/Tom Shakespeare, Genetic Politics: From Eugenics to Genome, Cheltenham, New Clarion Press,
2002, σ. 8 και Jeremy Rifkin, Ο αιώνας της βιοτεχνολογίας. Γενετικό εμπόριο και η αυγή του θαυμαστού
καινούργιου κόσμου, μετφ. Αριάδνη Αλαβάνου, Αθήνα, «Νέα Σύνορα»- Α.Α. Λιβάνη, 1998, σ. 241.
Αλλά και στην Αγγλία πολλά μέλη της ιατρικής κοινότητας υιοθέτησαν πολλές από τις ευγονικές
αντιλήψεις και ελκύστηκαν από τις προτάσεις της ευγονικής κίνησης να νομιμοποιηθεί η στείρωση των
ατόμων που θεωρούνταν ότι είναι φορείς γενετικών ελαττωμάτων. Τις θεωρίες για την κληρονομικότητα
ενστερνίστηκαν, επίσης, κατά την περίοδο αυτή, αρκετοί ψυχίατροι στην προσπάθεια τους να εξηγήσουν
την έλλειψη επιτυχίας στη θεραπεία του αυξανόμενου αριθμού των διανοητικά και ψυχικά αρρώστων.
Εξάλλου, χωρίς τη στήριξη των ιατρικών επαγγελμάτων η εφαρμογή ευγονικών πρακτικών, όπως αυτής
της στείρωσης, δεν θα ήταν εφικτές. Kerr/Shakespeare, ό.π., σ. 11-12.
24
Στη διάδοση της άποψης για την κληρονομικότητα της εγκληματικότητας συνέβαλε καθοριστικά η
έρευνα του Ιταλού γιατρού και εγκληματολόγου Cesare Lombroso (1836-1909). Ο Lombroso στο έργο
του Ο εγκληματίας άνθρωπος (Uomo Delinquente, 1876) αναφέρεται στον «εκ γενετής εγκληματία»,
προσδιορίζοντας τα φυσιογνωμικά, ψυχικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά του. Τσέζαρε Λομπρόζο,
Ο εγκληματίας άνθρωπος, μετφ. Μπάμπης Άννινος, εισ. Γιάννης Πανούσης, Αθήνα, Κάκτος, 2002.
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βελτίωσης της κατάστασης τους. Στη Μεγάλη Βρετανία, οι νομοθετικές πράξεις
Metropolitan Poor Act (1867) και Idiots Act (1886) σηματοδότησαν την έναρξη μιας
ευρείας κλίμακας επιχείρησης εισαγωγής σε ιδρύματα των ατόμων που θεωρούνταν
κοινωνικά και πνευματικά «ανεπαρκείς». Αυτοί ήταν τα άτομα με χαμηλή νοημοσύνη,
οι αποκαλούμενοι «αργόστροφοι», οι φρενοβλαβείς και οι «ηλίθιοι». Στην πράξη, ένα
μεγάλο εύρος από διανοητικές και ψυχικές παθήσεις και φυσικές ανικανότητες,
περιλαμβανομένης της μικροκεφαλίας, της επιληψίας και του Μογγολισμού (που
σήμερα είναι γνωστό ως σύνδρομο Ντάουν), τοποθετήθηκαν μαζί κάτω από την
επικεφαλίδα “ανεπάρκεια”, για τη διάγνωση της οποίας λαμβάνονταν υπόψιν ακόμη και
γνωρίσματα, όπως φτωχή όραση, μειωμένη ακοή και αριστεροχειρία. 25
Στην καλλιέργεια και διάδοση της ευγονικής ιδέας βοήθησαν, εξίσου
αποφασιστικά, πολλοί κοινωνικοί και πολιτικοί επιστήμονες και καθηγητές σχολείων
και πανεπιστημίων. Μετά το 1909, οι θεωρίες της ευγονικής, καθώς και βιβλία πολύ
σημαντικών ευγονιστών της εποχής, εισήχθησαν στη διδακτέα ύλη πολλών
αμερικανικών σχολείων, κολεγίων και πανεπιστημίων. Η ευγονική διδασκόταν μέσω
των μαθημάτων της βιολογίας, της γενετικής, της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας,
ενώ σε ορισμένα πανεπιστήμια και κολέγια έγινε ανεξάρτητο μάθημα. Μέχρι το 1914,
44 αμερικανικά κολέγια και πανεπιστήμια προσέφεραν μαθήματα ευγονικής. Ο αριθμός
τους αυξήθηκε σε 376 το 1928, όταν οι ευγονικές θέσεις εμφανίζονταν στο πάνω από το
90% των σχολικών βιβλίων βιολογίας. 26
Ένα από τα σπουδαιότερα βιβλία που χρησιμοποιήθηκε σε αρκετά μεγάλο βαθμό
για τη διάδοση της ευγονικής ιδέας και διδάχθηκε στα αμερικανικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα, ήταν το βιβλίο του Αμερικανού ψυχολόγου και υπεύθυνου για την εισαγωγή
στις Ηνωμένες Πολιτείες των τεστ νοημοσύνης Binet-Simon, Χένρυ Γκόνταρντ (Henry
H. Goddard). Το βιβλίο του με τίτλο Η οικογένεια Kallikak: Μια μελέτη στην
κληρονομησιμότητα της διανοητικής υστέρησης (The Kallikak Family: A Study in the
Heredity of Feeble-Mindedness) εκδόθηκε το 1912 και γνώρισε δώδεκα επανεκδόσεις
μέχρι το 1939. Ο Γκόνταρντ αναφέρεται στη γενεαλογική ιστορία των δύο οικογενειών
του στρατιώτη Martin Kallikak. Το επώνυμο Kallikak είναι πλαστό και προέρχεται από
τη σύνθεση των ελληνικών λέξεων ‘καλός’ και ‘κακός’. Ο Γκόνταρντ το χρησιμοποιεί
για να δείξει την απόσταση που χώριζε τα μέλη της μιας γενεαλογικής σειράς από την
25

Kerr/Shakespeare, ό.π., σ. 9.
Steven Selden, Inheriting Shame: The Story of Eugenics and Racism in America, πρόλ. Ashley
Montagu, Νέα Υόρκη, Teachers College, Columbia University, 1999, σ. 48-49. Για τη συμβολή των
σχολικών και πανεπιστημιακών βιβλίων στην καλλιέργεια του ευγονικού σκεπτικού και των θέσεων του
βιολογικού ντετερμινισμού γενικότερα βλ. σχετικά ό.π., σ. 63-83.
26
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άλλη. Ο Kallikak, στρατιώτης στον πόλεμο Βορείων και Νοτίων, είχε αποκτήσει με μια
διανοητικά καθυστερημένη γυναίκα έναν γιο επίσης καθυστερημένο. Επιστρέφοντας
από τον πόλεμο, παντρεύτηκε μια γυναίκα με πολλά χαρίσματα που άνηκε στην αίρεση
των Κουακέρων και απέκτησε πολλά παιδιά. Η μελέτη αναφέρει 976 απογόνους του
Kallikak, που προέρχονταν οι μισοί από την πρώτη γυναίκα και οι άλλοι μισοί από τη
δεύτερη. Στο φάσμα πολλών γενεών, η διανοητικά καθυστερημένη γυναίκα είχε
αποκτήσει 143 διανοητικά καθυστερημένους απογόνους (κανένας από τη φυσιολογική
γυναίκα), 3 επιληπτικούς (έναντι 0), 24 αλκοολικούς (έναντι 2), 82 νεκρούς στον πρώτο
χρόνο ζωής (έναντι 15), 36 εξώγαμα παιδιά (έναντι 0) και 36 πόρνες ή εγκληματίες
(έναντι 0). Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους απογόνους της φυσιολογικής γυναίκας
έγιναν διαπρεπείς πολίτες: γιατροί, νομικοί, επιχειρηματίες κ.ά., ενώ από τους 480
απογόνους της άλλης γυναίκας μόνο 46 κρίθηκαν φυσιολογικοί ή ικανοί να
παρακολουθήσουν μαθήματα στοιχειώδους εκπαίδευσης. 27
Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1920 και 1930, η ιστορία της οικογένειας
Kallikak αναφερόταν σχεδόν παντού: από τα σχολικά και πανεπιστημιακά βιβλία μέχρι
τα δημοφιλή περιοδικά και τις εφημερίδες. 28 Απώτερος στόχος της αναφοράς της ήταν
η ανάδειξη της δύναμης της κληρονομικότητας πάνω στην ανθρώπινη φύση και η
προβολή του ζητήματος της ύπαρξης αρκετά μεγάλου αριθμού οικογενειών που
διαθέτουν πολλά κοινά στοιχεία με την πρώτη οικογένεια του Kallikak. Οι οικογένειες
αυτές πολλαπλασιάζονται χρόνο με το χρόνο σπέρνοντας αρρώστιες και αποτελώντας
εστίες ανηθικότητας και εγκληματικότητας. Ως εκ τούτου, το κόστος τόσο για το
κράτος, όσο και για την κοινωνία είναι μεγάλο και η ουσιαστική λύση δεν θα μπορούσε
να είναι άλλη από τον περιορισμό της αναπαραγωγής τους.
Το βιβλίο του Γκόνταρντ λειτουργεί ως παράδειγμα για τις “μελέτες
οικογενειακού προφίλ” (family studies) που έκαναν την εμφάνιση τους μετά την εκ
νέου ενασχόληση με τους νόμους της κληρονομικότητας του Μέντελ και αφορούσαν,
κυρίως, άτομα με σωματικές ή διανοητικές ανεπάρκειες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από
τη δεκαετία του 1870 και ύστερα, πολλοί ερευνητές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στη
27

Ό.π., σ. 95-100, Jacques Testart, Η επιθυμία του γονιδίου, μετφ. Γιάννης Κρητικός, Αθήνα, Κάτοπτρο,
1994, σ. 86 και Paul, ό.π., σ. 50-51.
28
Η μελέτη του Γκόνταρντ μνημονευόταν, επίσης, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Σουηδία, η
μελέτη του Γκόνταρντ αποτελούσε μια από τις πιο συχνά αναφερόμενες πηγές πάνω στο θέμα της
κληρονομησιμότητας της διανοητικής ανεπάρκειας και η οικογένεια Kallikak κατείχε εξέχουσα θέση
στην ευγονική ιδεολογία. Κάτι παρόμοιο συνέβαινε και στη Γερμανία, όπου το βιβλίο του Γκόνταρντ
μεταφράστηκε το 1914. Αργότερα, το ναζιστικό καθεστώς θα ασπαστεί με ενθουσιασμό την ιστορία των
Kallikaks στην προσπάθεια του να δικαιολογήσει το πρόγραμμα στείρωσης που θα εφαρμόσει. Paul, ό.π.,
σ. 50-51 και Stefan Kühl, The Nazi Connection: Eugenics, American Racism and German National
Socialism, Νέα Υόρκη, Oxford University Press, 1994, σ. 41.
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μελέτη της φτώχειας, της πορνείας, της σχιζοφρένειας και της εγκληματικότητας. Αν
και ο Γκάλτον, πρωτοπόρος στις συγκεκριμένες μελέτες, ασχολήθηκε με την έρευνα
επιφανών οικογενειών, μέσω της εξέτασης βιογραφικών εγχειριδίων, οι αμερικανικές
“μελέτες οικογενειακού προφίλ” βασίζονταν, κατ’ εξοχήν, στη συλλογή στοιχείων από
συνεντεύξεις και ενδιαφέρονταν για την ανίχνευση της αποτυχίας περισσότερο παρά
της επιτυχίας. Στο επίκεντρο της μελέτης ήταν οι φτωχοί, οι αργόστροφοι, οι
φρενοβλαβείς, οι αλκοολικοί και οι κοινωνικά αποκλίνοντες, που ήταν τρόφιμοι των
ιδρυμάτων ή λάμβαναν την κρατική βοήθεια. Μέσω της εξέτασης των μητρώων τους
και της διεξαγωγής συνεντεύξεων με τους ίδιους, καθώς και με τους γιατρούς,
συγγενείς, γείτονες, καθηγητές και φίλους τους, οι ερευνητές αυτοί κατασκεύαζαν το
γενεαλογικό τους δέντρο, με σκοπό την ανίχνευση της εμφάνισης ανεπιθύμητων
χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαδοχικών γενεών. Όσα από τα
γνωρίσματα εμφανίζονταν συχνά στη γενεαλογική σειρά, προσλαμβάνονταν ως
κληρονομικά και, επομένως, ως αμετάβλητα. Με αυτόν τον τρόπο, δικαιολογούνταν
απόλυτα οι ενέργειες για την περικοπή της κρατικής πρόνοιας προς τα άτομα αυτά,
καθώς και προς τα διαφόρου είδους ιδρύματα, άσυλα και πτωχοκομεία. 29
Παρά την ελλιπή γνώση των νόμων που διέπουν την κληρονομικότητα, πολλοί
επιστήμονες των αρχών του 20ού αιώνα προσπάθησαν να εξηγήσουν τις παθογένειες
της κοινωνίας στη βάση βιολογικών όρων μεταβίβασης. Οι επιδόσεις που είχαν
σημειωθεί στους τομείς της ζωοκομίας και της φυτοκομίας, με την επιλεκτική
διασταύρωση των ειδών για τη δημιουργία βελτιωμένων παραλλαγών, ώθησαν τη
σκέψη στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάτι αντιστοίχου στους ανθρώπους. Οι
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στις περισσότερες κοινωνίες κατά
την περίοδο αυτή έδρασαν αποφασιστικά στο να γίνει η σκέψη πράξη. Εφόσον το
ιδεολογικό υπόβαθρο είχε στηθεί, αυτό που έμενε ήταν η παγίωση της ευγονικής
ιδεολογίας, μέσω οργανωμένων ενεργειών.

29

Paul, ό.π., σ. 42-43.
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Εδραίωση του ευγονικού σκεπτικού

Στις αρχές του 20ού αιώνα ιδρύθηκαν πάρα πολλές εταιρείες και σύλλογοι που
είχαν ως σκοπό την προώθηση της ευγονικής τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και
στη Μεγάλη Βρετανία. Οι οπαδοί της ευγονικής θέλοντας να διακηρύξουν τις απόψεις
τους και να γνωστοποιήσουν τα προγράμματα τους στο ευρύ κοινό προχώρησαν στην
ίδρυση πολυάριθμων συλλόγων, ενώσεων και λεσχών που στο μεγαλύτερο μέρος τους
απαρτίζονταν από διακεκριμένα άτομα της εποχής. Η πρώτη από αυτές τις οργανώσεις
ήταν η “Εταιρεία Ευγονικής Εκπαίδευσης” (Eugenics Education Society), η οποία
ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1907 και αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους
πυρήνες εκκόλαψης της ευγονικής ιδεολογίας. Εμπνευσμένη από τον Γκάλτον, ο οποίος
ήταν μέλος της από το 1908 και μετέπειτα επίτιμος πρόεδρος της, η Εταιρεία αυτή
απαρτιζόταν, κυρίως, από γιατρούς και ακαδημαϊκούς, ομάδες στις οποίες ασκούσε
ιδιαίτερη έλξη, ενώ τα μισά από τα μέλη της ήταν γυναίκες. Παρακλάδια της εταιρείας
δεν άργησαν να εμφανιστούν σε διάφορες βρετανικές πόλεις, όπως το Μάντσεστερ, το
Κέμπριτζ και το Λίβερπουλ. 30
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η “Ένωση Αμερικανών Εκτροφέων” (The American
Breeders Association) σχημάτισε το 1906 την πρώτη επιτροπή ευγονικής. Ο
καταστατικός σκοπός της επιτροπής ήταν να ερευνήσει και να αναφέρει τα όσα
σχετίζονται με την κληρονομικότητα και να δώσει έμφαση στην αξία του ανώτερου
αίματος και στην απειλή που συνιστά για την κοινωνία το κατώτερο αίμα. 31 Στα μέλη
της επιτροπής συμπεριλαμβάνονταν διακεκριμένοι Αμερικανοί επιστήμονες και άτομα
τα οποία θα έχουν σημαντικό ρόλο στην αμερικανική κίνηση ευγονικής καθ’ όλη τη
διάρκεια των δεκαετιών του 1920 και 1930, όπως ο Χένρυ Όσμπορν (Henry Osborn),
πρόεδρος του αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο διάσημος εφευρέτης
Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ (Alexander Graham Bell), ο Ντέιβιντ Σταρ Τζόρνταν (David
Starr Jordan), πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ και ο καθηγητής Τσαρλς
30

Kevles, ό.π., σ. 59 και Kerr/Shakespeare, ό.π., σ. 13. Για τη λειτουργία, το πρόγραμμα και το ρόλο της
“Εταιρείας Ευγονικής Εκπαίδευσης” στην προώθηση της ευγονικής ιδέας βλ. σχετικά Pauline M.H
Mazumbar, Eugenics, Human Genetics and Human Failings: The Eugenics Societies, its Sources and its
Critics in Britain, Νέα Υόρκη, Routledge, 1992, σ. 7-57.
31
Η Ένωση σχημάτισε, επίσης, επιτροπές για τη μελέτη της κληρονομησιμότητας της διανοητικής
υστέρησης, της σχιζοφρένειας, της επιληψίας, της εγκληματικότητας, της κωφαλαλίας και των
οφθαλμολογικών παθήσεων. Έδωσε δε ιδιαίτερη σημασία στη μετανάστευση, στη στείρωση και στην
έρευνα τρόπων μείωσης του αριθμού των ατόμων που κρίνονταν ότι έχουν κατώτερο αίμα. Selden, ό.π.,
σ. 4.
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Μπενεντίκτ Ντάβενπορτ (Charles Benedict Davenport), του Πανεπιστημίου του
Σικάγου, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της επιτροπής. Σε αυτήν την περίοδο θα αρχίσουν
να εμφανίζονται σημαντικές ευγονικές οργανώσεις σε διάφορες αμερικανικές πόλεις,
έχοντας έντονα τα σημάδια επηρεασμού από τη βρετανική κίνηση. Οι κυριότερες από
αυτές ήταν ο “Σύλλογος για τη Βελτίωση της Φυλής” (Race Betterment Foundation)
που ιδρύθηκε το 1906 στο Μπατλ Κρικ του Μίσιγκαν και η “Εταιρεία Galton” (Galton
Society) που ιδρύθηκε το 1918 στη Νέα Υόρκη και συνερχόταν τακτικά στο
αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Οι δυο αυτές οργανώσεις συνενώθηκαν για να
δημιουργήσουν, το 1923, την “Αμερικανική Εταιρεία Ευγονικής” (American Eugenics
Society), η οποία θα αποτελέσει στη συνέχεια το σημείο αναφοράς για την αμερικανική
ευγονική κίνηση. Πολύ σημαντικός ήταν, επίσης, ο ρόλος που κατείχαν οι εταιρείες
ευγονικής εκπαίδευσης στο Σικάγο, το Σεντ Λιούις, το Μάντισον, το Ουισκόνσιν, τη
Μινεσότα, την Καλιφόρνια και το Σαν Φραντσίσκο. Μετά το 1905 ιδρύθηκαν εταιρείες
και οργανώσεις ευγονικής σε διάφορες άλλες χώρες, όπως τη Γερμανία, τη Γαλλία και
τις σκανδιναβικές χώρες. 32
Αν και τα εγγεγραμμένα μέλη τόσο της “Εταιρείας Ευγονικής Εκπαίδευσης” του
Λονδίνου, όσο και της “Αμερικανικής Εταιρείας Ευγονικής” ήταν αριθμητικά λίγα, 33
κατάφεραν να προσελκύσουν στους κόλπους τους διακεκριμένους επιστήμονες,
πολιτικούς, καλλιτέχνες, νομικούς, κληρικούς και διανοούμενους. Ιδιαίτερη απήχηση
είχαν στο σύνολο σχεδόν των επαγγελμάτων της μεσαίας τάξης και παρ’ όλο που τα
περισσότερα μέλη τους ήταν συντηρητικής προέλευσης δεν έλειπε το προοδευτικό
στοιχείο. 34 Τη λειτουργία των διαφορών εταιρειών ευγονικής εξασφάλιζε ένας πολύ
σημαντικός αριθμός δωρεών, χορηγήσεων και συνδρομών από συλλόγους, ιδρύματα
και σημαίνοντα πρόσωπα της εποχής. Οι δωρεές αυτές συνέβαλαν τα μέγιστα στην
εξασφάλιση χρημάτων για την προώθηση της ευγονικής ιδέας με την πραγματοποίηση
συναντήσεων και διαλέξεων, την έκδοση έντυπου υλικού κ.ά. Αξιοπρόσεκτη είναι η
περίπτωση της “Αμερικανικής Εταιρείας Ευγονικής”, που αν και μικρότερη από τη
βρετανική αντίστοιχη της, είχε έναν αξιοσημείωτα μεγαλύτερο προϋπολογισμό, με
δωρητές που ήταν, ως επί το πλείστον, πρόσωπα με δύναμη και αίγλη. 35

32

Ό.π., σ. 4-5, Rifkin, ό.π., σ. 241-242 και Kevles, ό.π.
Τα εγγεγραμμένα μέλη της “Εταιρείας Ευγονικής Εκπαίδευσης” δεν ξεπέρασαν σε αριθμό τα 700 σε
όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, ενώ η αμερικανική ομόλογη της αριθμούσε περί τα 500 μέλη.
Kevles, ό.π., σ. 60.
34
Ό.π. και Kerr/Shakespeare, ό.π., σ. 14. Βλ. επίσης Michael Freeden, “Eugenics and Progressive
Thought. A Study in Ideological Affinity”, Historical Journal, 22, 1979, σ. 645-671.
35
Kevles, ό.π.
33
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Το 1910, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευγονικής κίνησης στην
Αμερική, ο διακεκριμένος βιολόγος και απόφοιτος του Χάρβαρντ Τσαρλς Μπενεντίκτ
Ντάβενπορτ (1866-1944), εγκατέστησε στην περιοχή Κολντ Σπρινγκ Χάρμπορ της
Νέας Υόρκης την “Υπηρεσία Επιδόσεων της Ευγονικής” (Eugenics Record Office). 36
Ένθερμός οπαδός της ευγονικής ιδέας και υποστηρικτής των απόψεων του Γκάλτον, με
τον οποίο κρατούσε στενή επικοινωνία, ο Ντάβενπορτ, διευθυντής της “Υπηρεσίας
Επιδόσεων της Ευγονικής” και ο Χάρι Λάφλιν (Harry Laughlin) (1880-1943), στενός
συνεργάτης του και επόπτης, έγιναν γρήγορα οι κυρίαρχες φωνές μέσα στην
αμερικανική κίνηση ευγονικής. Η “Υπηρεσία Επιδόσεων της Ευγονικής” παρείχε
συνοχή στις προσπάθειες προώθησης της ευγονικής ιδέας, οργάνωνε έρευνες, μελέτες
και συνέδρια, εξέδιδε από το 1916 τα «Νέα για την Ευγονική» (Eugenical News),
συνέλεγε στοιχεία για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα εκατοντάδων ατόμων -κυρίως
τροφίμων ιδρυμάτων και φυλακών- για παθήσεις, όπως τη σχιζοφρένεια και τη
διανοητική υστέρηση και δημιούργησε ένα εργαστήριο για πρακτική εξάσκηση σε
θέματα ευγονικής. Τα πορίσματα από τις μελέτες των γενεαλογικών σειρών των
ατόμων που έπασχαν από διανοητικές και σωματικές αναπηρίες χρησιμοποιήθηκαν ως
υλικό για την έκδοση ενός μεγάλου αριθμού βιβλίων και άρθρων που είχαν ως θέμα τη
στείρωση, την απομάκρυνση από τις Ηνωμένες Πολιτείες των ατόμων που θεωρούνταν
ότι διέθεταν κατώτερο αίμα και την κληρονομησιμότητα παθήσεων, όπως της
φυματίωσης και της μυοπάθειας. 37 Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε, επίσης, από τον
Ντάβενπορτ για τη διεξαγωγή ερευνών για την καταλληλότητα ή μη ορισμένων γάμων.
Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Κολντ Σπρινγκ Χάρμπορ ήταν άκρως
σημαντικές για την ευγονική κίνηση στην Αμερική. Διαθέτοντας τα απαραίτητα
στηρίγματα, η αμερικανική ευγονική κίνηση κατάφερε να αποκτήσει μεγάλη δύναμη
και απήχηση με την αλλαγή του αιώνα, ενώ έγινε πια ορατή η επιρροή της πάνω σε
εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτικές μετανάστευσης και σε κοινωνικούς φορείς για
θέματα, όπως τη διανοητική ανεπάρκεια. Η “Υπηρεσία Επιδόσεων της Ευγονικής” θα
τερματίσει τις εργασίες της το 1939, ύστερα από την απογοήτευση που σκόρπισε η
παραπλανητική χρήση πολλών από τα ερευνητικά της στοιχεία. 38
36

Η “Υπηρεσία Επιδόσεων της Ευγονικής”, καθώς και άλλες δραστηριότητες στα πλαίσια της ευγονικής
κίνησης χρηματοδοτούνταν σε σημαντικό βαθμό από τα ιδρύματα Carnegie και Rockefeller και την
οικογένεια του Αμερικανού μεγιστάνα των σιδηροδρόμων Edward Henry Harriman. Ό.π., σ. 45 και 5456.
37
Πολλά από τα άτομα που απασχολούνταν στις έρευνες στην “Υπηρεσία Επιδόσεων της Ευγονικής”
έγιναν αργότερα καθηγητές γενετικής και μέλη κρατικών επιτροπών και ιδρυμάτων που είχαν ως σκοπό
τη μελέτη του κληρονομικού εκφυλισμού. Ό.π., σ. 56.
38
Ό.π., Rifkin, ό.π., σ. 242, Paul, ό.π., σ. 10 και Bulmer, ό.π., σ. 88.
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Οι οπαδοί της ευγονικής πίστευαν ότι για να υλοποιηθούν οι ιδέες και τα
προγράμματα της ευγονικής θα έπρεπε πρώτα να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό. Αυτό
θα βοηθούσε την εφαρμογή τους, εφόσον η επαφή του κόσμου με τις αρχές της
ευγονικής θα είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διάδοση τους. Οι ευγονιστές πίστευαν
ότι οι αρχές της ευγονικής έπρεπε να γίνουν προσιτές, ελκυστικές και κατανοητές στο
ευρύ κοινό, το οποίο έπρεπε να μάθει τη σπουδαιότητα της και την αλήθεια των
κηρυγμάτων της. Η “Εταιρεία Ευγονικής Εκπαίδευσης” του Λονδίνου (η οποία
μετονομάστηκε το 1926 σε “Εταιρεία Ευγονικής”) και η “Αμερικανική Εταιρεία
Ευγονικής”, οι δύο μεγαλύτερες οργανώσεις στα πλαίσια της ευγονικής κίνησης, είχαν
σκοπό να καταστήσουν δημοφιλή τα μηνύματα της ευγονικής. 39
Αν και οι ευγονιστές διαφωνούσαν για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί
καλύτερα η βελτίωση του πληθυσμού, όλοι πίστευαν ότι οι αναπαραγωγικές αποφάσεις
των ατόμων δεν αποτελούσαν μόνο προσωπικό, αλλά και κοινωνικό ζήτημα. Για να
καταστήσουν δημοφιλή τα προγράμματα τους προχώρησαν σε μια σειρά από διαλέξεις,
συνέδρια, έρευνες και μελέτες, εξέδωσαν φυλλάδια, βιβλία και άλλο γραπτό υλικό, τα
οποίο μοίρασαν σε λέσχες, σχολεία και πανεπιστήμια, παρήγαγαν ταινίες με θέμα την
ευγονική, 40 ενώ ευγονικό υλικό μπορούσε κανείς να βρει σε εκθέσεις, συγκεντρώσεις
και εκδηλώσεις. 41
Μέχρι τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ευγονική ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα
θέματα συζήτησης στους ακαδημαϊκούς κύκλους, στα επαγγέλματα της μεσαίας τάξης,
στα σχολεία, στα ιδρύματα, στις πολιτικές συγκεντρώσεις, στις λέσχες γυναικών, στις
εκκλησιαστικές συνάξεις και στα περιοδικά και τις εφημερίδες της εποχής, όπου άρθρα
για την ευγονική εμφανίζονταν όλο και πιο συχνά. 42 Εκτός αυτού, από το 1910 και
ύστερα, η ευγονική ήταν ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα θέματα σε εγχειρίδια,
39

Για παράδειγμα, ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της βρετανικής Εταιρείας Ευγονικής
διατέθηκε για την έκδοση του τριμηνιαίου περιοδικού «Ευγονική Επιθεώρηση» (Eugenics Review), το
οποίο πολύ σύντομα κυκλοφόρησε σε πολλές βιβλιοθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την
Ινδία και την Ιαπωνία. Kevles, ό.π., σ. 60.
40
Για τις ταινίες με ευγονικές αναφορές ή και περιεχόμενο που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της
αμερικανικής, κυρίως, κίνησης ευγονικής βλ. σχετικά Martin S. Pernick, The Black Stork. Eugenics and
the Death of “Defective” Babies in American Medicine and Motion Pictures since 1915, Νέα Υόρκη,
Oxford University Press, 1996.
41
Kevles, ό.π.
42
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των άρθρων πάνω στην ευγονική σε αμερικανικά περιοδικά, όπως το «Good
Housekeeping», αυξήθηκε περισσότερο από δέκα φορές μεταξύ του 1910 και του 1915. Kerr/
Shakespeare, ό.π., σ. 14. Η ευγονική είχε μεγάλη απήχηση στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι
ιδρυτές των περιοδικών «The Nation» και «The New Republic» έκαναν σταυροφορία υπέρ της ευγονικής
μεταρρύθμισης. Ο Έντουιν Λόρενς Γκόντκιν, ιδρυτής του «The Nation», πίστευε ότι μόνο οι
προερχόμενοι από ανώτερη βιολογικά ράτσα θα έπρεπε να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της χώρας και ο
Χέρμπερτ Ντέιβιντ Κρόλι του «The New Republic» ήταν πεισμένος ότι οι μαύροι ήταν «μια φυλή με
κατώτερες ηθικές και πνευματικές ιδιότητες σε σχέση με τους λευκούς». Αναφέρεται στο Rifkin, ό.π., σ.
244.
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όπως το «Reader’s Guide to Periodical Literature», ενώ στο λήμμα “πολιτισμός” της
έκδοσης της Εγκυκλοπαίδειας Βριτάννικα του 1910, δηλώνεται ότι η μελλοντική
πρόοδος του πολιτισμού θα περιλαμβάνει «την οργανική βελτίωση της φυλής διαμέσω
της συνετής εφαρμογής των νόμων της κληρονομικότητας». 43
Η ευγονική απέκτησε από την αρχή κιόλας της εμφάνισης της πολλούς
υποστηρικτές, διάσημους και μη. Ένας από τους διάσημους υποστηρικτές της ήταν ο
Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, ο οποίος μαζί με τον Ντάβενπορτ βοήθησε αποφασιστικά
στην προώθηση της ευγονικής ιδέας σε εθνικό επίπεδο και στη δημιουργία της
“Αμερικανικής Εταιρείας Ευγονικής”. 44 Για την προώθηση της ευγονικής εργάστηκαν,
επίσης, εξέχοντα μέλη της φεμινιστικής κίνησης της εποχής. Δύο κορυφαίες
φεμινίστριες και μέλη της κίνησης για τον έλεγχο των γεννήσεων, η Μάργκαρετ
Σάνγκερ (Margaret Sanger) στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Μαίρη Στοπς (Marie
Stopes) στη Μεγάλη Βρετανία υπήρξαν ένθερμες υποστηρίκτριες της ευγονικής. Η
Σάνγκερ πίστευε στη βιολογική ανωτερότητα και κατωτερότητα των διάφορων ομάδων.
Με μερικές από τις πιο σκληρές φράσεις που ειπώθηκαν ποτέ από το κίνημα της
ευγονικής, η Σάνγκερ παρατήρησε ότι «είναι περίεργο αλλά παραγνωρισμένο γεγονός
ότι σε ορισμένους τύπους, που παρ’ όλη την καλοσύνη, θα έπρεπε να αφανιστούν από
την ανθρώπινη φυλή, έχει επιτραπεί να αναπαράγονται και να διαιωνίζουν την ομάδα
τους, με τη βοήθεια της πολιτικής της αδιάκριτης ευσπλαχνίας θερμών ψυχών που δεν
ελέγχονται από την ψυχρή λογική». Η Σάνγκερ είχε τις δικές της ιδέες για το πώς θα
γλίτωνε η κοινωνία από το πρόβλημα της ανθρώπινης βιολογικής μόλυνσης και θα
προωθούσε μια καλύτερη αναπαραγωγή. Έγραφε: «Υπάρχει μόνο μια απάντηση στην
απαίτηση για υψηλότερο ρυθμό γεννήσεων μεταξύ των διανοητικά αναπτυγμένων
ανθρώπων και αυτή είναι να ζητηθεί από την κυβέρνηση να σηκώσει, πρώτα απ’ όλα,
από

την

πλάτη

σας

το

βάρος

των

παραφρόνων

και

των

πνευματικά

καθυστερημένων…Στείρωση είναι η λύση». 45 Η Μαίρη Στοπς στη Μεγάλη Βρετανία
διέθετε ευγονικές ιδέες πολύ πριν γίνει οπαδός του ελέγχου των γεννήσεων. Οι
ιδιαίτερες προσπάθειες της για την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο των γεννήσεων
των φτωχών, των εγκληματιών και γενικότερα των «ανεπιθύμητων» στοιχείων του
43

Paul, ό.π., σ. 10 και Kevles, ό.π., σ. 63.
Ό.π., σ. 59. Μιλώντας το 1908 ενώπιον της “Ένωσης Αμερικανών Εκτροφέων” στην Ουάσιγκτον ο
Μπελ σημείωσε: «Έχουμε διδαχτεί να εφαρμόζουμε τους νόμους της κληρονομικότητας έτσι ώστε να
τροποποιούμε και να βελτιώνουμε τις ράτσες των κατοικίδιων ζώων. Δεν θα μπορούσε αυτή η γνώση και
εμπειρία που κατακτήθηκε να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο, ώστε να του επιτρέψει να βελτιώσει το
είδος στο οποίο και ο ίδιος ανήκει;». Ο Μπελ πίστευε ότι «οι σπουδαστές της γενετικής κατέχουν τη
γνώση…για να βελτιώσουν τη φυλή» και ότι «η εκπαίδευση του κοινού είναι απαραίτητη, προκειμένου
να γίνουν αποδεκτές οι ευγονικές πολιτικές». Αναφέρεται στο Rifkin, ό.π., σ. 245.
45
Αναφέρεται ό.π.
44
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πληθυσμού, προέρχονταν από την ανησυχία της για έναν επικείμενο φυλετικό
εκφυλισμό. 46 Ακόμη και οι Πρόσκοποι, που τότε μόλις άρχιζαν τη δραστηριότητα τους,
επηρεάστηκαν από τον ευγονικό ζήλο. Η ευγονική αποτελούσε ένα από τα κύρια
ενδιαφέροντα και ένα από τα αγαπημένα θέματα ενασχόλησης του αμερικανικού
προσκοπικού κινήματος και πολλοί από τους θεμελιωτές του προσκοπισμού στις
Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν ταυτόχρονα ένθερμοι υποστηρικτές των ευγονικών
απόψεων. 47
Από τη δεκαετία, κυρίως, του 1920 και ύστερα, η “Αμερικανική Εταιρεία
Ευγονικής” θέλοντας να κάνει ακόμη περισσότερο γνωστά τα ευγονικά μηνύματα
προχώρησε στη διεξαγωγή εκθέσεων και διαγωνισμών κατά τη διάρκεια τοπικών
εκδηλώσεων και εορτασμών. Για τη διάδοση της θετικής ευγονικής ιδέας
πραγματοποιήθηκαν εκθέσεις που προέβαλαν τα γενεαλογικά δέντρα των οικογενειών
που πληρούσαν τα ευγονικά πρότυπα. Επιπλέον, δίνονταν συμβουλές για την απόκτηση
«υγιών» οικογενειών, παρέχονταν μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και
στατιστικά στοιχεία για την ποιότητα του πληθυσμού και διεξάγονταν διαγωνισμοί για
την ανάδειξη των πιο «καλών» οικογενειών, οι οποίες ελάμβαναν βραβεία και τιμητικές
διακρίσεις. Στους διαγωνισμούς αυτούς (“fitter family competitions”, “better babies
contests”) που διενεργήθηκαν σε περισσότερες από σαράντα αμερικανικές πολιτείες
απαριθμούνταν, επίσης, τα προσόντα που θα έπρεπε να έχουν οι μελλοντικές γενιές και
παρουσιάζονταν οι κίνδυνοι και το κόστος από την αναπαραγωγή των «μη
κανονικών». 48 Βασικός σκοπός των εκθέσεων και των διαγωνισμών ήταν η προώθηση
της ιδέας για τη σπουδαιότητα ύπαρξης σωστών αναπαραγωγικών επιλογών. Κρυφή,
αλλά και φανερή, αρκετές φορές, επιδίωξη ήταν η υλοποίηση των εξαγγελιών της
αρνητικής ευγονικής. 49
46

Kerr/Shakespeare, ό.π., σ. 13. Για τις ευγονικές αντιλήψεις και τη δράση για τον έλεγχο των γεννήσεων
της Στοπς βλ. σχετικά Robert Peel (ed.), Marie Stopes, Eugenics and the English Birth Control
Movement, Λονδίνο, Galton Institute, 1997.
47
Για παράδειγμα, ο Ντέιβιντ Σταρ Τζόρνταν, που υπηρετούσε ως αντιπρόεδρος των Αμερικανών
προσκόπων, πίστευε ότι το πρόγραμμα τους θα έπρεπε να βοηθήσει ώστε να ανατραφεί ο «ευγονικός
νέος άνθρωπος». Αναφέρεται στο Rifkin, ό.π., σ. 245 και Marouf Arif Jr. Hasian, The Rhetoric of
Eugenics in Anglo-American Thought, Τζόρτζια, The University of Georgia Press, 1996, σ. 38-42.
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είναι βάρος για τα υπόλοιπα”. Αυτό το σύνθημα χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ευγονική
ιδεολογία. Selden, ό.π., σ. 23. Το 1929 σε έκθεση στην πολιτεία του Κάνσας αναρτήθηκε πίνακας που
παρουσίαζε στατιστικά στοιχεία για τη συχνότητα γέννησης ατόμων με διανοητικές και σωματικές
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Ό.π., σ. 27.
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Ό.π. σ. 23-34 και Hasian, ό.π., σ. 42-45.
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Για τη διάδοση της ευγονικής ιδεολογίας πραγματοποιήθηκαν, επίσης, με τη
στήριξη των ευγονικών εταιρειών και οργανώσεων, συνέδρια και διασκέψεις με κύριο
αντικείμενο συζήτησης θέματα που σχετίζονταν με την ευγονική, την κληρονομικότητα
και τη μετανάστευση. Το 1912, η “Εταιρεία Ευγονικής Εκπαίδευσης” του Λονδίνου
διοργάνωσε το “1ο Διεθνές Συνέδριο Ευγονικής” (First International Eugenic Congress)
με πρόεδρο τον Λεονάρντο Δαρβίνο (Leonard Darwin), γιο του Κάρολου Δαρβίνου,
ένθερμο υποστηρικτή της ευγονικής ιδέας και πρόεδρο της “Εταιρείας Ευγονικής
Εκπαίδευσης” από το 1911 μέχρι το 1928. Στο συνέδριο που έλαβε χώρα στο Λονδίνο
συμμετείχαν 750 άτομα, με πολλές χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η
Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ισπανία, να έχουν στείλει τις δικιές τους εθνικές
αντιπροσωπείες. Ενεργό ρόλο στο συνέδριο είχαν διακεκριμένοι επιστήμονες και
εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής. Μέλη του συνεδρίου ήταν ο Άλφρεντ Πλέτς
(Alfred Ploetz), πρόεδρος της γερμανικής “Εταιρείας για τη Φυλετική Υγιεινή”, ο
πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ Τσάρλς Έλιοτ (Charles Eliot), ο
Ουΐνστον Τσώρτσιλ (Winston Churchill) και ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ. 50 Το 1914,
πραγματοποιείται στο Μπατλ Κρικ του Μίσιγκαν η “1η Εθνική Διάσκεψη για τη
Βελτίωση της Φυλής” (First National Conference on Race Betterment) με βασικό θέμα
συζήτησης την ανατροφή και το περιβάλλον και σε ποιο βαθμό αυτά επηρεάζουν την
ανθρώπινη φύση. Ένα χρόνο αργότερα θα διοργανωθεί στο Μπατλ Κρικ η “2η Εθνική
Διάσκεψη για τη Βελτίωση της Φυλής” (Second National Race Betterment Conference),
η οποία είχε στραμμένο το ενδιαφέρον στη συζήτηση και καταγραφή τόσο των
παραγόντων που συμβάλλουν στη χειροτέρευση της ποιότητας του πληθυσμού, όσο και
των παραγόντων που θα μπορούσαν να αναστρέψουν αυτήν την κατάσταση. Στη
συνέχεια θα ακολουθήσουν το “2ο Διεθνές Συνέδριο Ευγονικής” (Second International
Eugenic Congress) που θα πραγματοποιηθεί στο αμερικανικό Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας στη Νέα Υόρκη το 1921, η “3η Διάσκεψη για τη Βελτίωση της Φυλής” (Third
Race Betterment Conference) στο Μπατλ Κρικ το 1928 και το “3ο Διεθνές Συνέδριο
Ευγονικής” (Third International Eugenic Congress), εκ νέου στη Νέα Υόρκη και στο
αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας το 1932. 51
Όλα τα συνέδρια, οι συγκεντρώσεις και οι εκδηλώσεις που διεξάγονταν στα
πλαίσια της διεθνής πια κίνησης ευγονικής εστίαζαν την προσοχή τους σε παρόμοια
θέματα και ενδιαφέρονταν για τη διάδοση παρόμοιων μηνυμάτων. Παρά τις
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Kevles, ό.π., σ. 63 και Gillham, ό.π., σ. 345-357.
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αντικρουόμενες πολλές φορές απόψεις των υποστηρικτών της ευγονικής, υπήρχε
σχεδόν πάντοτε ομοφωνία για τις γενικές κατευθύνσεις που έπρεπε να ακολουθήσει το
κίνημα. Αυτό θα φανεί, εκτός των άλλων, με τη θέσπιση ή την προσπάθεια για τη
θέσπιση νόμων για την υλοποίηση τόσο των ιδεών της θετικής, όσο και των ιδεών της
αρνητικής ευγονικής.
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Η άνθιση της ευγονικής στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες

Μεγάλη Βρετανία
Η Μεγάλη Βρετανία είναι η πνευματική εστία της ευγονικής κίνησης. Εκεί
ιδρύεται το 1907, με τη συμβολή του Γκάλτον, η “Εταιρεία Ευγονικής Εκπαίδευσης”, η
οποία αποτελεί την πρώτη μεγάλη οργάνωση που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια της
ευγονικής κίνησης. Παρά τις προσπάθειες πολλών υποστηρικτών της ευγονικής και
παρά τη βαθιά πίστη στη δύναμη της κληρονομικότητας, στη Μεγάλη Βρετανία δεν
θεσπίστηκε ποτέ νόμος για τη στείρωση, ούτε, επίσης, υπήρξαν νόμοι που απαγόρευαν
τη σύναψη γάμων μεταξύ των ατόμων που έπασχαν από παθήσεις, όπως τη διανοητική
υστέρηση. Οι περισσότεροι από τους οπαδούς της ευγονικής στη Μεγάλη Βρετανία
φρονούσαν ότι οι στόχοι τους για τη βελτίωση της βιολογικής ποιότητας του
πληθυσμού θα επιτυγχάνονταν όταν θα υπήρχε ενημέρωση για τις αξίες της ευγονικής
και οι άνθρωποι κατανοούσαν τη βαθύτερη ουσία τους και, βέβαια, το ότι είναι
υπεύθυνοι για τις αναπαραγωγικές τους επιλογές.
Η βρετανική κίνηση ευγονικής, εξαιτίας του φόβου της για τη δημιουργία
αναταραχής στον πληθυσμό, αλλά και της ανησυχίας της ότι η εφαρμογή της στείρωσης
θα προκαλούσε την περαιτέρω διάδοση αφροδίσιων νοσημάτων, ήταν πάντα
προσεκτική στις δηλώσεις της για τη στείρωση ατόμων και ομάδων που θεωρούνταν
νοητικά ή σωματικά υστερούντα. Αν και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού
υποστήριζε τη στείρωση των διανοητικά ασθενών, σκεπτόμενο το πλήγμα που
αποτελούσε για την κοινωνία και την πρόοδο της η ύπαρξη των ατόμων αυτών τόσο σε
οικονομικό, όσο και σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, η Βρετανική Ιατρική Ένωση
(British Medical Association), το σύνολο σχεδόν των μελών του Εργατικού Κόμματος
της Βρετανίας, η Καθολική Εκκλησία, εργατικές και εμπορικές ενώσεις, καθώς και
πολλοί νέοι γενετιστές, αποδοκίμαζαν τη στείρωση για ευγονικούς λόγους. Το Εργατικό
Κόμμα έβλεπε την ενασχόληση με την ευγονική σαν παρέκκλιση από πιο σημαντικά
προγράμματα κοινωνικής μεταρρύθμισης, ενώ φρονούσε ότι αν υλοποιούνταν οι ιδέες
της θα έπλητταν την εργατική τάξη. Η ευγονική στη Μεγάλη Βρετανία συνάντησε,
επίσης, ισχυρή αντίσταση από τις οργανωμένες εργατικές ενώσεις, οι οποίες, δεδομένου
της οργάνωσης και του μεγέθους που είχαν, δυσκόλευαν κατά πολύ το έργο των
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οπαδών της ευγονικής. 52 Οι διάφορες οργανώσεις της ευγονικής έπρεπε να είναι λοιπόν
πολύ προσεκτικές στα όσα διακήρυτταν, έτσι ώστε να μην χάσουν δύναμη και οπαδούς,
αλλά ούτε και να προκαλέσουν την αποδοκιμασία του κόσμου. 53 Προσπαθώντας να
κάνει τις ιδέες της προσιτές σε ευρύτερο κοινό, η “Εταιρεία Ευγονικής Εκπαίδευσης”
αρνιόταν συνεχώς ότι διακατεχόταν από ταξικές προκαταλήψεις ή απειλούσε ατομικές
ελευθερίες. Έτσι δεν πρότεινε κανένα νόμο υποχρεωτικής στείρωσης, ενώ απέτυχε στην
προσπάθεια της να θεσμοθετήσει την εθελούσια στείρωση. 54
Μια επιτροπή (Committee for Legalizing Eugenic Sterilization) για τη
νομιμοποίηση της στείρωσης των ατόμων με διανοητική ανεπάρκεια στη βάση
ευγονικών λόγων συστάθηκε από την “Εταιρεία Ευγονικής Εκπαίδευσης” τον
Δεκέμβριο του 1929. Η επιτροπή αυτή κατάφερε να κερδίσει την υποστήριξη τόσο της
κυβέρνησης όσο και πολλών μελών των άλλων πολιτικών κομμάτων. Η κυβέρνηση
ανταποκρίθηκε στα κελεύσματα της για την εξέταση του θέματος της νομιμοποίησης
της στείρωσης με τη σύσταση τον Ιούνιο του 1932 μιας εξεταστικής επιτροπής
(Departmental Committee on Sterilization) για τη διερεύνηση του θέματος. Η έκθεση
της επιτροπής (Brock Report) που δημοσιεύτηκε το 1934 χαιρετίστηκε από την
“Εταιρεία Ευγονικής Εκπαίδευσης” με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Σύμφωνα με
αυτήν, επιτρεπόταν η εθελούσια στείρωση των ατόμων που έπασχαν από διανοητική
υστέρηση στη βάση κοινωνικών λόγων, όπως, για παράδειγμα, ανικανότητα να
μεγαλώσουν παιδιά. Η έκθεση έκανε λόγο για εθελούσια στείρωση μολονότι δεν
αναφερόταν ξεκάθαρα στη λήψη της συγκατάθεσης των υποβαλλόμενων σε αυτήν. Η
έκθεση αυτή σε συνδυασμό με την έκθεση (Wood Report) μιας άλλης κυβερνητικής
επιτροπής (Interdepartmental Committee on Mental Deficiency) που είχε δημοσιευτεί
το 1929, με αντικείμενο τη διερεύνηση του αριθμού των διανοητικά υστερούντων στη
52
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κληρονομικά νοσήματα. Επίσης, η έκτρωση δικαιολογούνταν μερικές φορές στη βάση ευγονικών λόγων,
παρά το γεγονός ότι οι ευγονιστές, σχεδόν στο σύνολο τους, την απέρριπταν ως λύση για τον περιορισμό
της αναπαραγωγής των ανεπιθύμητων. Η αμερικανική Εταιρεία Ευγονικής την εξίσωνε με φόνο, εκτός
αν εφαρμόζονταν για αυστηρά ιατρικούς λόγους. Kevles, ό.π., σ. 92.
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Μεγάλη Βρετανία, συνέβαλαν αποφασιστικά στην προώθηση της ιδέας της στείρωσης.
Η έκθεση του 1929 υποστήριζε ότι ο αριθμός των διανοητικά υστερούντων ήταν πολύ
μεγαλύτερος από αυτόν που είχε αρχικά εκτιμηθεί. Αυτό οδηγούσε στην αναγκαιότητα
λήψης μέτρων για τον περιορισμό της αναπαραγωγής τους, πέραν της απομόνωσης τους
που δεν φαινόταν να είχε φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα πορίσματα των δύο
επιτροπών, σε συνδυασμό με τα πορίσματα άλλων επιτροπών και τις διακηρύξεις των
ευγονιστών, ισχυροποίησαν την άποψη για την ανάγκη θεσμοθέτησης της εθελούσιας
στείρωσης των ατόμων με διανοητικές υστερήσεις. Όμως, αν και έβρισκε αρκετή
υποστήριξη, η πρόταση αυτή δεν κατάφερε να αποκτήσει τη συναίνεση που
απαιτούνταν ώστε να γίνει νόμος. Οι αντιδράσεις στο θέμα της στείρωσης για
ευγονικούς λόγους ήταν πολλές, σε μια περίοδο όπου η απήχηση των ευγονικών ιδεών
είχε αρχίσει να φθίνει. 55
Η πρακτική της στείρωσης για ευγονικούς λόγους δεν εφαρμόστηκε στη Μεγάλη
Βρετανία, ωστόσο, μια σειρά από άλλα μέτρα, ευγονικού χαρακτήρα, τέθηκαν σε
εφαρμογή. Πολλοί επιστήμονες με ευγονικές ανησυχίες, όπως κοινωνικοί λειτουργοί,
εκπαιδευτικοί, ψυχίατροι, επιθεωρητές αναμορφωτηρίων, ιδρυμάτων, φυλακών και
σχολείων, μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στο βεβαρημένο έργο τους και πεπεισμένοι
για την κληρονομική βάση της «κοινωνικής ανεπάρκειας», έκριναν ότι ήταν άμεση
ανάγκη να υπάρξει κρατική παρέμβαση σε αυτό που ονομαζόταν ως «η απειλή των
αργόστροφων» (the menace of the feebleminded). 56 Οι υποστηρικτές της ευγονικής
φρονούσαν ότι η κοινωνία θα απαλλασσόταν σε μεγάλο βαθμό από τους «μη
κανονικούς», εάν εμποδιζόταν η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους. Έτσι οι διάφορες
ευγονικές οργανώσεις πρότειναν τη λήψη μέτρων, όπως τον περιορισμό των γάμων, την
εισαγωγή σε ιδρύματα και άσυλα και την ειδική αγωγή στα σχολεία των ατόμων που
θεωρούνταν σωματικά, διανοητικά και ηθικά κατώτερα.
Στις αρχές του 20ού αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία, τα διανοητικά υστερούντα, τα
κωφάλαλα και τα τυφλά παιδιά εκπαιδεύονταν με παρόμοιο τρόπο. Παρά το γεγονός ότι
με νομοθετικές ρυθμίσεις εξασφαλίστηκαν τα δικαιώματα των ομάδων αυτών στην
εκπαίδευση και ιδρύθηκαν σχολεία που παρείχαν ειδική αγωγή, προσαρμοσμένη στις
ανάγκες τους, οι φόβοι που εξέθρεψε η ευγονική ιδεολογία ότι οι αναπηρίες των
παιδιών αυτών θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποκαλούμενα «κανονικά» παιδιά,
υπέθαλψε τη ρητορική των ειδικών αναγκών και συνέτεινε σε ακόμη πιο αυστηρό
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διαχωρισμό τους από τους «φυσιολογικούς» συνομήλικους τους. Παιδιά με
διαφορετικές σωματικές και διανοητικές αναπηρίες ομαδοποιούνταν συχνά μαζί και
δέχονταν παρόμοια μεταχείριση, ανεξάρτητα του εάν ή όχι είχαν διαφορετικές ανάγκες.
Η εισαγωγή σε ιδρύματα γενικότερα των ατόμων με σωματικές και διανοητικές
ανικανότητες κρινόταν απαραίτητη, καθώς, οι έρευνες έδειχναν ότι ο αυξανόμενος
αριθμός τους αποτελεί κίνδυνο για την εθνική φυσική κατάσταση. Οι μελέτες του
Γκάλτον για την κληρονομησιμότητα της νοημοσύνης και της ικανότητας ενίσχυσαν
την αίσθηση πεσιμισμού για την προοπτική τους και για τις ελπίδες βελτίωσης της
κατάστασης τους, όταν πολλοί διευθυντές και εργαζόμενοι σε ειδικά σχολεία, ιδρύματα
και αναμορφωτήρια παραπονιούνταν συνεχώς για την ύπαρξη προβλημάτων λόγω της
συμπεριφοράς τους. 57
Τις ανησυχίες για τη συνεχόμενη αύξηση των ατόμων που έπασχαν από
διανοητική υστέρηση στη Μεγάλη Βρετανία είχε ενισχύσει ήδη από το 1908 η έκθεση
της “Βασιλικής Επιτροπής για την Πρόνοια και τον Έλεγχο των Διανοητικά
Υστερούντων” (Royal Commission on the Care and Control of the Feebleminded). Η
έκθεση υποστήριξε ότι η διανοητική ανεπάρκεια αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα
προβλήματα της βρετανικής κοινωνίας. Υιοθετώντας την άποψη για την κληρονομική
της βάση, θεώρησε αναγκαία τη διασφάλιση νομοθεσίας για την ίδρυση ειδικών χώρων
για τους διανοητικά υστερούντες. Η έκθεση πρότεινε, επίσης, πολύ σημαντικά μέτρα
για την πρόνοια των ατόμων που είχαν διανοητική υστέρηση, έδωσε έμφαση στα
δικαιώματα τους και απέρριψε τις εισηγήσεις για τη θέσπιση νόμου για τη στείρωση
τους. Ωστόσο, φρονούσε ότι η απομόνωση τους θα οδηγούσε στη βελτίωση της
πνευματικής υγείας των επόμενων γενεών, καθώς θα βοηθούσε στον περιορισμό του
ρυθμού αναπαραγωγής τους. Μετά από έντονα παρασκήνια και πιέσεις από την
“Εταιρεία Ευγονικής Εκπαίδευσης” ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 1913 μια νομοθετική
πράξη για τη διανοητική ανεπάρκεια (Mental Deficiency Act), η οποία έμεινε σε ισχύ
μέχρι το 1959. Η νομοθετική πράξη αναγνώριζε το δικαίωμα στην εκπαίδευση όλων
όσων κρίνονταν από τις ειδικές επιτροπές ότι είχαν κάποιου είδους ανεπάρκεια και
θεσμοθετούσε την ίδρυση εξειδικευμένων σχολείων για διάφορες παθήσεις. Ωστόσο,
δεν επέβαλε την υποχρεωτική απομόνωση όλων όσων άνηκαν στην κατηγορία των
διανοητικά ασθενών, με σκοπό την αποτροπή της αναπαραγωγής τους, ούτε ανέφερε το
μέτρο της στείρωσης. Αυτό που έκανε ήταν να παραχωρήσει δικαιοδοσία σε μια
κεντρική αρχή για να διαχωρίσει σε κατηγορίες τα άτομα που είχαν κάποιο διανοητικό
57
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ή φυσικό πρόβλημα, αλλά και άλλα άτομα, όπως, για παράδειγμα, τους φτωχούς, τους
αλκοολικούς και τις ανύπαντρες μητέρες, ώστε να αποθαρρύνει την αναπαραγωγή των
«πιο ελαττωματικών» από αυτούς. Εντούτοις, η νομοθετική πράξη για τη διανοητική
ανεπάρκεια θεωρήθηκε από την “Εταιρεία Ευγονικής Εκπαίδευσης” ως μια μεγάλη
νίκη της βρετανικής ευγονικής κίνησης. 58
Βλέποντας τη δυσκολία εφαρμογής των αρνητικών ευγονικών μέτρων που
επιθυμούσε, η ευγονική κίνηση στη Μεγάλη Βρετανία στράφηκε προς την υποστήριξη
μιας σειράς θετικών ευγονικών μέτρων. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου
τα μέτρα που πάρθηκαν στα πλαίσια της εκεί ευγονικής κίνησης ήταν στην πλειοψηφία
τους αρνητικής φύσης, η βρετανική ευγονική κίνηση ασχολήθηκε, κυρίως, με τη
διακήρυξη και την προσπάθεια εφαρμογής προτάσεων θετικής ευγονικής. Το
πρόγραμμα επιδίωκε, και τελικά κατάφερε σε μεγάλο βαθμό, την οικονομική στήριξη
από το κράτος όλων όσων η αναπαραγωγή μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση της
εθνικής

βιολογικής

ποιότητας.

Στα

προτεινόμενα

κίνητρα

περιλαμβάνονταν

φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδόματα μητρότητας και ανατροφής και διάφορες άλλες
παραχωρήσεις. Η βρετανική εκστρατεία για τη θετική ευγονική στόχευε να ενθαρρύνει,
κυρίως, την αναπαραγωγή των πιο εύρωστων μελών των μεσαίων τάξεων. 59
Εν αντιθέσει, επίσης, με την αμερικανική κίνηση ευγονικής, η βρετανική
ευγονική κίνηση ενδιαφερόταν περισσότερο για το ζήτημα της τάξης παρά της φυλής.
Στο στόχαστρο της δεν ήταν οι μετανάστες, που λόγω του περιορισμένου τους αριθμού
δεν αποτελούσαν σημαντικό πρόβλημα, αλλά τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα,
ιδιαίτερα δε οι άποροι και οι ομάδες με διανοητικές, κατ’ εξοχήν, ιδιαιτερότητες. 60
Ωστόσο, λίγοι ήταν οι Βρετανοί ευγονιστές που πρότειναν τη λήψη σκληρών ευγονικών
μέτρων. Τα μέτρα αυτά θεωρούνταν από τους περισσότερους ως βάναυσα και
απάνθρωπα. Επιπλέον, κρινόταν εξαιρετικά δύσκολη η απόσπαση της πολιτικής
συναίνεσης που απαιτούνταν για τη θέσπιση τους. Αλλά και οι ίδιοι οι Βρετανοί
ευγονιστές διέθεταν αρκετές φορές πολύ διαφορετικές απόψεις για την έννοια και τη
σημασία της ευγονικής, όταν η βρετανική ευγονική κίνηση είχε μικρότερη οικονομική
στήριξη από αυτή που ελάμβανε η αμερικανική αντίστοιχη της. 61
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Η μη θέσπιση ευγονικών νόμων δεν στερεί από τη βρετανική ευγονική κίνηση
την ουσιώδη σημασία της. Οι Βρετανοί υποστηρικτές της ευγονικής συνέβαλαν
αποφασιστικά στη δημιουργία μιας νέας εποχής για τη θέαση της ανθρώπινης φύσης.
Μέσα από τη διάδοση των απόψεων του Γκάλτον κατάφεραν να πείσουν ένα πολύ
μεγάλο κομμάτι της βρετανικής -και όχι μόνο- κοινωνίας για την καθοριστική επιρροή
της κληρονομικότητας πάνω σε ιδιότητες, όπως τη νοημοσύνη και την ικανότητα.
Άλλωστε, οι περισσότεροι υποστηρικτές της βρετανικής ευγονικής κίνησης πίστευαν
ότι πιο σημαντικό ήταν να πεισθεί ο πληθυσμός για τη σπουδαιότητα που έχουν οι
αναπαραγωγικές του επιλογές. Μέσω της αντίληψης της υπευθυνότητας του, αλλά και
του ρόλου του ως διαμορφωτή, σε μεγάλο βαθμό, της διανοητικής, σωματικής και
ψυχικής υγείας των επόμενων γενεών, ο πληθυσμός θα φρόντιζε να ακολουθήσει
«σωστές» αναπαραγωγικές επιλογές. Με αυτόν τον τρόπο θα εκπλήρωνε την κυριότερη
προσταγή της ευγονικής.

Ηνωμένες Πολιτείες
Οι ευγονικές προτάσεις θα βρουν μεγάλη απήχηση, πέραν της Μεγάλης
Βρετανίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις πρώτες
δεκαετίες του 20ού, εμφανίστηκε ένα πλήθος από έρευνες και μελέτες που στόχευαν να
διερευνήσουν την κληρονομική φύση διαφόρων παθήσεων και φαινόμενων κοινωνικής
παθογένειας, ώστε να ενισχύσουν τις ευγονικές θέσεις για τη σημασία της
κληρονομικότητας, όχι μόνο στην ανίχνευση παθήσεων, αλλά και στην εξήγηση του
χαρακτήρα και της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Σημαντικό ρόλο στην προώθηση
αυτής της πίστης διαδραμάτισε η ίδρυση το 1910 της “Υπηρεσίας Επιδόσεων της
Ευγονικής” στο Κολντ Σπρινγκ Χάρμπορ της Νέας Υόρκης υπό την καθοδήγηση του
ένθερμου υποστηρικτή της ευγονικής Τσαρλς Ντάβενπορτ. Με την πεποίθηση ότι η
ύπαρξη παθήσεων, όπως η διανοητική ανεπάρκεια και η σχιζοφρένεια, εξηγείται σε
μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τους νόμους της κληρονομικότητας, δηλαδή μεταβιβάζεται
από τους γονείς στα παιδιά, οι οπαδοί της ευγονικής προσπάθησαν να αποδείξουν την
αλήθεια των κηρυγμάτων τους, να κερδίσουν τη λαϊκή υποστήριξη και να
εξασφαλίσουν την κρατική αρωγή για την υλοποίηση των σχεδίων τους.
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Σε αντίθεση με τη Μεγάλη Βρετανία, όπου οι οπαδοί της ευγονικής συνάντησαν
πολλά εμπόδια στην προσπάθεια υλοποίησης των προγραμμάτων τους, στις Ηνωμένες
Πολιτείες οι υποστηρικτές της ευγονικής βρήκαν πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή
των σχεδίων τους. Σε αυτό, εξάλλου, συνέβαλε αποφασιστικά το γεγονός ότι στις
Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός των νόμων για τη μετανάστευση, οι διάφοροι άλλοι νόμοι
ευγονικού χαρακτήρα βρίσκονταν υπό τη δικαιοδοσία των πολιτειών, εν αντιθέσει με
τη Μεγάλη Βρετανία, όπου στηρίζονταν στη βούληση του εθνικού κοινοβουλίου.
Τα σημαντικότερα μέτρα που εφαρμόστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στα
πλαίσια της ευγονικής κίνησης ήταν η απαγόρευση σύναψης γάμων και η υποχρεωτική
στείρωση των ατόμων που έπασχαν από διάφορες παθήσεις, με βάση νόμους που
θεσπίστηκαν από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα σε πολλές
αμερικανικές πολιτείες. Οι ευγονιστές, όμως, δεν έμειναν μόνο εκεί. Το αμερικανικό
κίνημα ευγονικής οφείλει ένα μεγάλο μέρος της ευδοκίμησης του στις επιτυχείς
προσπάθειες του για τον περιορισμό, αλλά και την απαγόρευση, της μετανάστευσης
των ατόμων που προέρχονταν, κυρίως, από την νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η πρώτη πολιτεία που ψήφισε νόμο για την απαγόρευση της σύναψης γάμου για
ευγονικούς λόγους ήταν η πολιτεία του Κοννέκτικατ το 1896. Το νόμο αυτό που
απαγόρευε το γάμο των ατόμων που θεωρούνταν, σύμφωνα με τα ευγονικά κριτήρια,
«προβληματικά», ακολούθησαν αργότερα ως μοντέλο και άλλες αμερικανικές πολιτείες
με την ψήφιση νόμων για την απαγόρευση της σύναψης γάμου ατόμων που έπασχαν
από παθήσεις, όπως τη διανοητική ανεπάρκεια, την «αργοστροφία» και την επιληψία.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πολιτείας της Ιντιάνας, καθώς με νόμο που
ψηφίστηκε το 1905 απαγορευόταν ο γάμος των διανοητικά ανάπηρων, των ατόμων που
διέθεταν μεταδοτικές αρρώστιες και των καθ’ έξιν αλκοολικών, ενώ απαιτούνταν
πιστοποιητικό υγείας απ’ όλους τους πρώην τροφίμους ιδρυμάτων και διακηρύσσονταν
άκυροι όλοι οι γάμοι που είχαν γίνει σε άλλη πολιτεία για να αποφύγουν το νόμο της
Ιντιάνας. Μέχρι το 1914, είχαν ψηφιστεί νέοι νόμοι για το γάμο ή είχαν τροποποιηθεί
παλαιότεροι σε περίπου 30 πολιτείες. Τα τρία τέταρτα των νόμων δήλωναν άκυρους
τους γάμους των διανοητικά υστερούντων και των φρενοβλαβών και το υπόλοιπο ένα
τέταρτο περιόριζε τη σύναψη γάμων μεταξύ, για παράδειγμα, ατόμων που θεωρούνταν
«ελαφρόμυαλοι» ή ατόμων που έπασχαν από αφροδίσια νοσήματα. Έως τη δεκαετία
του 1920, πολλές πολιτείες θέσπισαν, επίσης, μέτρα που καθυστερούσαν την έκδοση
της άδειας γάμου με σκοπό την αναβολή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα των γάμων
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που θεωρούνταν βιαστικοί και απερίσκεπτοι. 62 Οι λόγοι στους οποίους γινόταν, κυρίως,
επίκληση για την εφαρμογή των περισσοτέρων από αυτούς τους νόμους ήταν η
ανικανότητα των ατόμων αυτών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις
του έγγαμου βίου. Αν και σε μερικούς από τους νόμους δηλώνονταν φανερά ότι οι
περιορισμοί δικαιολογούνταν με βάση την ευγονική σκέψη, στους περισσότερους ήταν
λιγοστά φανερή η ευγονική προέλευση τους. 63
Ταυτόχρονα με την αλλαγή ή την τροποποίηση των νόμων που αφορούσαν τον
γάμο διαφόρων κατηγοριών ατόμων, έκαναν την εμφάνιση τους και πάρα πολλοί νόμοι
που υποστήριζαν την υποχρεωτική στείρωση τους. Η αμερικανική ευγονική κίνηση
οφείλει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της στο ότι κατάφερε να θεσμοθετήσει ένα
ευρύτατο πρόγραμμα στείρωσης που απευθυνόταν στους τροφίμους των ιδρυμάτων,
των ψυχιατρείων, των ασύλων και των φυλακών. Το μέτρο της υποχρεωτικής
στείρωσης ήταν ένα από τα κυριότερα ευγονικά μέτρα που προπαγάνδιζαν οι
υποστηρικτές των ευγονικών ιδεών στην προσπάθεια τους να αποτρέψουν τον
περαιτέρω εκφυλισμό του έθνους και να μειώσουν την αναπαραγωγή των ατόμων που
κρίνονταν από βιολογική, διανοητική, ηθική, κοινωνικοοικονομική και άλλη άποψη
«προβληματικά» ή «κατώτερα».
Ο πρώτος νόμος για τη στείρωση ψηφίστηκε στην πολιτεία της Ιντιάνας το 1907.
Ο νόμος όριζε την υποχρεωτική στείρωση των διανοητικά υστερούντων, των «μώρων»,
αυτών που είχαν καταδικαστεί για εγκλήματα, καθώς και άλλων κατηγοριών τροφίμων
των κρατικών ιδρυμάτων, βάσει υποδείξεων και εγκρίσεων εκ μέρους ενός συμβουλίου
ειδικών. Αργότερα, τα γεγονότα αυτά αναφέρονταν από τους ευγονιστές ως «η Ιδέα της
Ιντιάνας». 64 Δύο χρόνια μετά το νόμο της Ιντιάνας και μερικές εβδομάδες μετά το νόμο
της Ουάσιγκτον, η Καλιφόρνια έγινε η τρίτη πολιτεία που εισήγαγε νόμο για τη
στείρωση. Ο νόμος παρείχε εξουσία στους ιατρικούς επιθεωρητές των ασύλων και των
φυλακών να εφαρμόζουν τη στείρωση στους τροφίμους εκείνους που κρίνονταν ότι η
στείρωση τους θα ωφελούσε τη διανοητική και ηθική κατάσταση τους. Ο νόμος
αναθεωρήθηκε το 1917 προβάλλοντας περισσότερο ευγονικούς και λιγότερο ποινικούς
λόγους ως αιτιολογία για τη στείρωση, ενώ στήριζε ακόμη περισσότερο το έργο των
γιατρών. Επίσης, ενέκρινε την εφαρμογή στείρωσης όχι μόνο στα άτομα που έπασχαν
62
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από βαριάς μορφής διανοητική υστέρηση και σχιζοφρένεια, αλλά και στα άτομα που
έπασχαν από πιο ήπια μορφή, καθώς, επίσης, και στα συφιλιδικά άτομα. Μέχρι το
1921, σημειώθηκαν στην Καλιφόρνια 2.248 στειρώσεις, πάνω από το 80% όλων των
στειρώσεων που πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την εποχή. Χάρη
στις έντονες προσπάθειες να ελεγχθεί η αναπαραγωγή των ατόμων που κρίνονταν ή
θεωρούνταν ότι έπασχαν από διανοητική ανεπάρκεια και σχιζοφρένεια και χάρη στη
σημαντική συνεισφορά διακεκριμένων επιστημόνων προς αυτήν την κατεύθυνση, το
πρόγραμμα στείρωσης της Καλιφόρνιας βρήκε ισχυρή υποστήριξη από τη δεκαετία του
1910 μέχρι και τη δεκαετία του 1950 και ξεχώριζε από τα προγράμματα στείρωσης που
θεσπίστηκαν σε άλλες αμερικανικές πολιτείες. 65
Μέχρι το 1912, υπήρχαν νόμοι για τη στείρωση σε άλλες πέντε αμερικανικές
πολιτείες (Κοννέκτικατ, Αϊόβα, Νεβάδα, Νιού Τζέρσεϋ, Νέα Υόρκη) και μεταξύ του
1907 και του 1917 νόμοι για τη στείρωση είχαν θεσπιστεί σε συνολικά 15 πολιτείες,
αντιπροσωπεύοντας κάθε περιοχή της χώρας εκτός από το Νότο. Σχεδόν όλοι οι νόμοι
που θεσπίστηκαν πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στόχευαν, επίσης, στη στείρωση των
αποδεδειγμένων και των καθ’ εξακολούθησιν εγκληματιών και όσων θεωρούνταν
ένοχοι για διάφορα αδικήματα. 66 Ο τελευταίος αμερικανικός νόμος για τη στείρωση
ψηφίστηκε από την πολιτεία της Τζόρτζιας το 1937. 67
Η πρακτική της στείρωσης γνώρισε αξιοσημείωτη αποδοχή και υποστήριξη από
τα ιατρικά επαγγέλματα, καθώς, για τους διευθυντές, τους γιατρούς και τους
κοινωνικούς αναμορφωτές των ιδρυμάτων και των φυλακών, η διαδικασία της
στείρωσης φαινόταν ως μια απλή λύση για τον αυξάνοντα πληθυσμό των ιδρυμάτων
και των φυλακών. Δεν ήταν όμως λίγη και η λαϊκή υποστήριξη του μέτρου της
υποχρεωτικής στείρωσης των κρινόμενων ως «προβληματικών» ή «ανεπιθύμητων». Η
πρακτική της στείρωσης έγινε μια αγαπητή λύση στο αυξανόμενο κόστος των
ιδρυμάτων, καθώς ο πεσιμισμός για τις ελπίδες θεραπείας των ατόμων με διάφορα
νοητικά ή σωματικά προβλήματα μεγάλωνε, όπως μεγάλωνε και η απογοήτευση του
65

Alexandra Minna Stern, Eugenic Nation: Faults and Frontiers of Better Breeding in Modern America,
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οποίο θέσπιζε τη στείρωση εκείνων που «είχαν καταδικαστεί για φόνο, βιασμό, ληστεία του δρόμου,
κλοπή ορνίθων, βομβιστική ενέργεια ή κλοπή αυτοκινήτων». Rifkin, ό.π., 247 και Kevles, ό.π., σ. 100.
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Paul, ό.π., σ. 74.
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κοινού εξαιτίας των αποτυχημένων προσπαθειών κοινωνικής μεταρρύθμισης. Σύμφωνα
με τους μεταρρυθμιστές, οι ειδικοί πιέζονταν από το κοινό να εξηγήσουν την προφανή
ανικανότητα αποκατάστασης της καλής λειτουργίας των κρατικών ιδρυμάτων.
Παρατηρούσαν ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η κριτική ήταν η επίδειξη
στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι οι περισσότερες από αυτές τις αποτυχίες οφείλονται
στα προβλήματα των τροφίμων και όχι στα λάθη του συστήματος. Όταν γινόταν
αποδεκτός αυτός ο τρόπος σκέψης, η στείρωση μετατρεπόταν στην πιο εύκολη και πιο
«λογική» λύση του προβλήματος. 68
Έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το 1907 έως το 1940, 33 πολιτείες θέσπισαν
νόμους για τη στείρωση και 50.193 άτομα στειρώθηκαν νόμιμα, με ή χωρίς τη θέληση
τους, έως το 1948, ενώ ο αριθμός τους ξεπέρασε τις 60.000 μέχρι το 1963. Το 60% των
ατόμων αυτών ήταν γυναίκες, οι περισσότερες ηλικίας έντεκα έως είκοσι ετών. Οι
στατιστικές δείχνουν ότι οι περισσότεροι απ’ όσους στειρώθηκαν, στειρώθηκαν επειδή
θεωρούνταν «τρελοί» ή «διανοητικά μη φυσιολογικοί», ότι υπήρχαν επιληπτικοί
(8,5%), μερικοί που έπασχαν από τη χορεία του Huntington ή από τρισωμία 21, καθώς
και σεξουαλικοί παραβάτες και εγκληματίες. 69 Στην πραγματικότητα, οι νόμοι που
θεσπίστηκαν αφορούσαν σχεδόν πάντοτε τους φρενοβλαβείς, τους διανοητικά ασθενείς,
τα άτομα με χαμηλή νοημοσύνη και τους επιληπτικούς. Ορισμένες πολιτείες
προσέθεταν και τους σεξουαλικούς παραβάτες («σεξουαλικές διαστροφές», «κτηνώδεις
συνήθειες», «σοδομία»...), τους εγκληματίες του κοινού δικαίου ή ακόμη και τους
φτωχούς, τους ζητιάνους και τα άτομα με έντονη επιθετικότητα. Το θιγόμενο από το
μέτρο άτομο, ή ο κηδεμόνας του, μπορούσε να εφεσιβάλει την απόφαση εντός είκοσι ή
τριάντα ημερών. Δεν είναι όμως γνωστή η αναλογία των περιπτώσεων στις οποίες το
θύμα πετύχαινε την ακύρωση. 70
Οι νόμοι για τη στείρωση τέθηκαν πολλές φορές υπό αμφισβήτηση, ενώ αρκετές
ήταν οι φορές που ανεστάλη η εφαρμογή τους. Τα πολιτειακά δικαστήρια έκριναν ως
αντισυνταγματικό όχι μόνο τον αυστηρό νόμο της πολιτείας της Αϊόβας, αλλά και τους
πιο ήπιους νόμους άλλων έξι πολιτειών (Νιού Τζέρσεϋ, Νεβάδα, Νέα Υόρκη,
Μίσιγκαν, Όρεγκον, Ιντιάνα). Δυσαρεστημένοι από αυτήν την εξέλιξη, οι προασπιστές
του μέτρου της στείρωσης έφεραν το ζήτημα στο Ανώτατο Αμερικανικό Δικαστήριο
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Rifkin, ό.π., σ. 246.
Τα σεξουαλικά εγκλήματα και ο ηθικός εκφυλισμός εμφανίζονταν πολύ συχνά ανάμεσα στους λόγους
για την εφαρμογή της στείρωσης. Για παράδειγμα, στην Καλιφόρνια τα τρία τέταρτα των γυναικών που
στειρώθηκαν είχαν την ετικέτα των σεξουαλικών παραβατών. Kerr/Shakespeare, ό.π., σ. 19.
70
Testart, ό.π., σ. 50.
69

34

(Supreme Court), το οποίο και επικύρωσε το 1927 τη συνταγματικότητα των νόμων για
τη στείρωση, ύστερα από την εκδίκαση της υπόθεσης της Carrie Buck (Buck v. Bell). 71
Η απόφαση για την υπόθεση Buck έδωσε ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά στην
αμερικανική κίνηση ευγονικής. Έδειξε το πώς οι αντιλήψεις για την τάξη, το φύλο και
την κληρονομικότητα μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη κρίση
και χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα για τη θέσπιση νόμων για τη στείρωση και σε
άλλες χώρες, ιδιαίτερα δε στη ναζιστική Γερμανία. Από το τέλος της δεκαετίας του
1920 και ύστερα, νόμοι για τη στείρωση θα θεσπιστούν σε είκοσι τέσσερις πολιτείες, με
το Νότο να μην αποτελεί πλέον εξαίρεση. Στις πολιτείες που, τελικά, θα εφαρμοστούν
οι νόμοι, θα στειρωθούν, μέχρι το 1935, με νόμιμες διαδικασίες, με ή χωρίς τη
συγκατάθεση τους, περίπου 20.000 άτομα. 72
Η παρακμή των προγραμμάτων στείρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες
πραγματοποιήθηκε όταν οι θηριωδίες των Ναζί ήρθαν σε δημόσια προβολή και έφεραν
δυσφορία και αναστάτωση που οδήγησε στην εναντίωση θέσπισης πρόσθετων νόμων
για τη στείρωση και στην προσπάθεια αποτροπής της εφαρμογής των ήδη υπαρχόντων
στη νομοθεσία. Παρ’ όλα αυτά, οι νόμοι για τη στείρωση δεν καταργήθηκαν παρά στα
μέσα του προηγούμενου αιώνα, ενώ η πρακτική της στείρωσης εφαρμοζόταν με τη
μεταμφίεση της εθελούσιας επιλογής μέχρι τη δεκαετία του 1970, τόσο στις Ηνωμένες
Πολιτείες, όσο και στη Σκανδιναβία και σε αρκετές άλλες χώρες. 73
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Η υπόθεση Buck έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς χρησιμοποιήθηκε από την ευγονική ιδεολογία
ως επιχείρημα υπέρ της αναγκαιότητας ύπαρξης νόμων για τη στείρωση ορισμένων κατηγοριών ατόμων.
Η υπόθεση αφορά τη δεκαεφτάχρονη κάτοικο της πολιτείας της Βιρτζίνιας Carrie Buck η οποία κρίθηκε
από τους κηδεμόνες της, την κοινωνική πρόνοια και το νόμο ως «διανοητικά καθυστερημένη» και «ηθικά
έκφυλη». Στάλθηκε να ζήσει σε ίδρυμα της πολιτείας της Βιρτζίνιας για τους επιληπτικούς και τους
διανοητικά υστερούντες, όπου ζούσε η μητέρα της Emma και η αδελφή της Doris, επίσης, «διανοητικά
καθυστερημένες». Το τεστ Stanford-Binet έδειξε ότι η διανοητική ηλικία της Carrie δεν ξεπερνούσε τα
εννέα χρόνια και της μητέρας της Emma τα οχτώ. Η Carrie είχε φέρει στον κόσμο ένα εξώγαμο κορίτσι,
τη Vivian, ύστερα από το βιασμό ενός θετού συγγενή της. Αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο
στάλθηκε η ίδια στο ίδρυμα και η κόρη της για υιοθεσία, καθώς οι θετοί γονείς της δεν ήθελαν να γίνει
γνωστό το γεγονός του βιασμού από τον στενό συγγενή τους. Η κοινωνική πρόνοια έκρινε από τα
αποτελέσματα του τεστ νοημοσύνης που της δόθηκε –φτιαγμένο για τα νήπια- και από τη συμπεριφορά
και την εμφάνιση της οχτάμηνης Vivian ότι «δεν ήταν εντελώς φυσιολογική». Η εξέταση των
γενεαλογικών δέντρων της Carrie και της μητέρας της από τον υπεύθυνο της “Υπηρεσίας Επιδόσεων της
Ευγονικής” Χάρι Λάφλιν έδειξε την ύπαρξη του στοιχείου της διανοητικής ανεπάρκειας στην οικογένεια.
Τα στοιχεία αυτά θεωρήθηκαν αρκετά για να ενισχύσουν την άποψη της κληρονομησιμότητας της
διανοητικής ανεπάρκειας. Το δικαστήριο πείστηκε από τα τεκμήρια και έδωσε εντολή για την άμεση
στείρωση τόσο της Carrie Buck, όσο και της αδελφής της Doris, η οποία ούτε καν ενημερώθηκε για το
είδος της επέμβασης. Ο δικαστής Oliver Wendell Holmes ισχυρίστηκε ότι «τρεις γενιές ηλιθίων ήταν
αρκετές». Στη συνέχεια οι αρχές του ιδρύματος της Βιρτζίνιας θα προχωρήσουν στη στείρωση και άλλων
τροφίμων, που θα έφταναν τους χίλιους σε αριθμό μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Η κόρη της Carrie,
Vivian, θα πάει κανονικά στο σχολείο. Οι δάσκαλοι της θα αναφέρουν ότι ήταν ένα ιδιαίτερα λαμπερό
και ευφυή παιδί. Kevles, ό.π., σ. 110-112 και Selden, ό.π., σ. 128-131.
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Πέραν, όμως, της θέσπισης νόμων για τους γάμους και τη στείρωση, οι
προσπάθειες των Αμερικανών ευγονιστών για την υλοποίηση των προγραμμάτων τους
γνώρισαν τεράστια επιτυχία με τη θέσπιση νόμων για τη μετανάστευση, που
εμφορούνταν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ευγονικό σκεπτικό. Η αμερικανική
ευγονική κίνηση έδειχνε πολύ περισσότερο ενδιαφέρον για τα φυλετικά ζητήματα από
τη βρετανική αντίστοιχη της. Στόχος των Αμερικανών ευγονιστών ήταν ο περιορισμός
και η σταδιακή απαγόρευση της μετανάστευσης των ατόμων που προέρχονταν, κυρίως,
από τις ανατολικές χώρες και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι μετανάστες των χωρών
αυτών θεωρούνταν κατώτεροι από διανοητική, βιολογική και ηθική άποψη από τους
μετανάστες των χωρών της βόρειας Ευρώπης. Ταυτόχρονα, η δεινή οικονομική τους
κατάσταση σε συνδυασμό με τις φτωχές επιδόσεις τους στα διενεργούμενα τεστ
νοημοσύνης ώθησαν τη σκέψη στο συλλογισμό ότι τα άτομα αυτά θα ενισχύσουν
ακόμη περισσότερο τα υπάρχοντα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. 74 Κατά συνέπεια,
θα ψηφιστεί το 1924 στις Ηνωμένες Πολιτείες μια νομοθετική πράξη για τη
μετανάστευση (Immigration Restriction Act ή Johnson Act) που θα περιορίζει δραστικά
την είσοδο στη χώρα των μεταναστών από τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η
νομοθετική πράξη, που θα παραμείνει σε ισχύ έως το 1965, είχε έντονα τα σημάδια
επηρεασμού από τις απόψεις των οπαδών της ευγονικής, πολλοί από τους οποίους,
μάλιστα, υπήρξαν μέλη της επιτροπής εισήγησης της. 75
74

Για τη συμβολή των τεστ νοημοσύνης στη θέσπιση του μεταναστευτικού νόμου του 1924 και για το
ρόλο τους, γενικότερα, στην ενίσχυση της άποψης της κατωτερότητας ενός μεγάλου αριθμού
μεταναστών βλ. σχετικά Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man, Νέα Υόρκη, W.W.Norton, 1981, σ.
204-263. Κύριοι εφαρμοστές των τεστ νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο σε όσους
στρατολογήθηκαν κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο και στους μετανάστες, τους μαθητές σχολείων,
τους τροφίμους ιδρυμάτων κ.ά. ήταν ο γνωστός από το βιβλίο του για τους Kallikak Χένρυ Γκόνταρντ
και οι ψυχολόγοι Λιούις Τέρμαν (Lewis Terman) και Ρόμπερτ Γιέρκις (Robert Yerkes). Οι μετανάστες
καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τις περισσότερες φορές ήταν πολιτιστικού χαρακτήρα. Με
βάση τις απαντήσεις τους σε ερωτήσεις που αφορούσαν, ως επί το πλείστον, συγγραφείς, ηθοποιούς,
αθλητές, ομάδες μπέιζμπολ, διαφημιστικά σποτ κ.ά. κρινόταν η διανοητική και η πνευματική τους
κατάσταση. Η ελλιπής γνώση όχι μόνο της αμερικανικής κουλτούρας, αλλά και της ίδιας της γλώσσας,
οδηγούσε αναπόφευκτα σε λανθασμένες απαντήσεις που χρησιμοποιούνταν, παρ’ όλα αυτά, ως
επιπρόσθετο τεκμήριο στη δήλωση της κατωτερότητας τους. Ό.π. και Paul, ό.π., σ. 108.
75
Ειδικός σύμβουλος για την ευγονική στην ‘Επιτροπή για τη Μετανάστευση και την Πολιτογράφηση’
της Βουλής των Αντιπροσώπων διορίστηκε ο Χάρι Λάφλιν, ο οποίος, μετά από έρευνες που διεξήγαγε
στους αλλοδαπούς τροφίμους των κρατικών ιδρυμάτων, δήλωσε στην επιτροπή: «Λαμβάνοντας υπόψη
μας όλες τις λογικές εκδοχές για τους όρους επίδρασης στο περιβάλλον […] η πρόσφατη μετανάστευση
ως σύνολο αντιπροσωπεύει ένα υψηλότερο ποσοστό εκ γενετής κοινωνικά ακατάλληλων ιδιοτήτων σε
σχέση με τις παλιότερες γενιές μεταναστών». Καθ’ όλη τη διάρκεια των ακροάσεων κανένας δεν
κλήθηκε για να αντικρούσει τα ευρήματα του Λάφλιν. Δεκάδες αντιπρόσωποι πήραν το λόγο για να
επιβεβαιώσουν την προσήλωση τους σε μια «ευγονική Αμερική». Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης ήταν
μικρές και ανοργάνωτες και αποτελούνταν, κυρίως, από βουλευτές που προέρχονταν από εβραϊκές,
ιταλικές και άλλες εθνοτικές ομάδες. Η διατύπωση των απόψεων τους κάθε άλλο παρά ενθαρρυνόταν εν
μέσω κραυγών του τύπου «να καθαρίσουμε το αίμα του έθνους». Rifkin, ό.π., σ. 250-251 και Kevles,
ό.π., σ. 103. Βλ. επίσης Nancy Ordover, American Eugenics: Race, Queer Anatomy, and the Science of
Nationalism, Μινεάπολη, University of Minnesota Press, 2003, σ. 3-44.
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Σημαντικά βήματα στην προσπάθεια περιορισμού της μετανάστευσης είχαν γίνει
ήδη από το 1882 και το 1902 με την ψήφιση των νομοθετικών πράξεων (Chinese
Exclusion Acts) για τον περιορισμό της μετανάστευσης των Ασιατών. Αργότερα, το
1907, η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας (Gentlemen’s
Agreement) για τον περιορισμό της μετανάστευσης μείωσε ακόμη περισσότερο την
έλευση νέων Ασιατών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, η νομοθετική πράξη
(Immigration Act) του 1921 περιόριζε την εισροή στις Ηνωμένες Πολιτείες στο 3% των
γεννημένων στο εξωτερικό, για κάθε ευρωπαϊκή χώρα, σύμφωνα με την απογραφή του
πληθυσμού του 1910. Τα μέτρα, όμως, αυτά θεωρήθηκαν ότι δεν ήταν αρκετά,
ιδιαίτερα ύστερα από τη μαζική προσέλευση μεταναστών από τη νοτιοανατολική
Ευρώπη. 76
Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα
που αντιμετώπιζε το σύνολο σχεδόν των αμερικανικών πολιτειών θεωρήθηκαν ότι
οφείλονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό στα μαζικά μεταναστευτικά ρεύματα του τέλους
του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα- περίπου 27 εκατομμύρια άνθρωποι έφτασαν
στη χώρα κατά την περίοδο 1880-1924 και μετά τη σύντομη διαμονή τους στο νησί
Έλλις οδηγήθηκαν στις μεγάλες αστικές περιοχές. Η οικονομική κρίση, τα αυξανόμενα
ποσοστά εγκληματικότητας, πορνείας και αλκοολισμού, η διόγκωση των αστικών
κέντρων, των ιδρυμάτων και των φυλακών, η ανεργία και η αύξηση των μελετών και
των εκθέσεων που συνηγορούσαν στην άποψη της βιολογικής κατωτερότητας ενός
μεγάλου αριθμού μεταναστών, αλλά και στην αυξανόμενη αναπαραγωγικότητα τους,
όλα αυτά, οδήγησαν στον εθνικισμό, στην ξενοφοβία και στην πεποίθηση ότι οι
μετανάστες αποτελούσαν τη ρίζα του κακού.
Το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της μετανάστευσης ψηφίστηκε τον Απρίλιο
του 1924 με αυξημένη πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όσο και στη
Γερουσία και γρήγορα υπογράφτηκε ως νόμος από τον πρόεδρο των Ηνωμένων
Πολιτειών Κέλβιν Κούλιτζ (Calvin Coolidge). 77 Ο νόμος περιόριζε την εισροή στις
Ηνωμένες Πολιτείες στο 2% των γεννημένων στο εξωτερικό, για κάθε ευρωπαϊκή
χώρα, σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού του 1890. Η αναφορά στην
76

Ό.π., σ. 96.
Ο Κούλιτζ είχε δηλώσει, ως αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, το Φεβρουάριο του 1921 στο
περιοδικό «Good Housekeeping» με άρθρο του που είχε τον τίτλο “Σε ποιόν ανήκει αυτή η χώρα;”
(Whose country is this?) ότι «υπάρχουν τόσο σοβαροί φυλετικοί παράγοντες, που δεν μπορούν να
παραμεριστούν εν ονόματι οποιονδήποτε συναισθηματικών λόγων». Σύμφωνα με τον Κούλιτζ, οι
βιολογικοί νόμοι μας υπαγορεύουν ότι μερικοί αποκλίνοντες πληθυσμοί δεν αναμειγνύονται ούτε
συγχωνεύονται. Και συμπεραίνει ότι οι βόρειοι αναπαράγονται με επιτυχία «ενώ εάν διασταυρωθούν με
τις άλλες φυλές τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά και για τις δύο πλευρές». Αναφέρεται στο Rifkin,
ό.π., σ. 244.
77
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απογραφή του 1890, όπου ο αριθμός των μεταναστών από την νοτιοανατολική Ευρώπη
ήταν αρκετά μικρότερος, δεν ήταν τυχαία. Ο νόμος σκόπευε να πλήξει, κυρίως, την
εισροή των μεταναστών από τις χώρες αυτές. 78 Επίσης, ο νόμος κατήργησε την
συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας (Gentlemen’s
Agreement) για τον περιορισμό της μετανάστευσης, βάζοντας μια πολύ πιο διευρυμένη
απαγόρευση. 79
Από τη δεκαετία του 1930 και ύστερα η αμερικανική κίνηση ευγονικής θα
αρχίσει να χάνει αρκετή από την ισχύ της. Η ευγονική ιδεολογία θα παύσει να ασκεί
την έλξη που ασκούσε τις προηγούμενες δεκαετίες, αν και τα μηνύματα της δεν θα
σταματήσουν να κρατούν σε εγρήγορση όσους πίστευαν σε αυτήν. Τώρα το ενδιαφέρον
των ευγονιστών θα στραφεί στα όσα θα διαδραματιστούν στη ναζιστική Γερμανία, στο
όνομα της φυλετικής υγιεινής.
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Kevles, ό.π., σ. 97. Ο νόμος του 1921 επέτρεπε την έλευση 357.801 μεταναστών ετησίως, δηλαδή το
3% της απογραφής του 1910. Μείωση μιας ποσοστιαίας μονάδας θα σήμαινε την πρόσβαση σε 240.459
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μετανάστες. Η τροποποίηση του νόμου τον Ιούλιο του 1927 θα μειώσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό
των μεταναστών- περίπου στις 150.000. Paul, ό.π., σ. 97 και Elazar Barkan, The Retreat of Scientific
Racism: Changing Concepts of Race in Britain and the United States between the World Wars, Κέμπριτζ,
Cambridge University Press, 1996, σ. 195.
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Η φυλετική υγιεινή των Ναζί

Διαμόρφωση του κλίματος

Οι ιδέες της ευγονικής δεν θα επηρεάσουν μόνο τη Μεγάλη Βρετανία και τις
Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τη Γερμανία των αρχών του 20ού αιώνα. Το έντονο
ενδιαφέρον για τη μελέτη των αρχών της κληρονομικότητας, η απήχηση των θεωριών
των κοινωνικών δαρβινιστών, η ανησυχία για τον εκφυλισμό της φυλής, η
κοινωνικοοικονομική κατάσταση και η άνοδος του ναζιστικού καθεστώτος στην
εξουσία συντέλεσαν αποφασιστικά στην οικειοποίηση της ευγονικής ιδεολογίας και
στην υλοποίηση των ευγονικών διακηρύξεων. Υπό το καθεστώς των Ναζί, η ευγονική
θα λάβει την πιο ακραία μορφή της.
Στη Γερμανία, κύριος εκπρόσωπος της ευγονικής ήταν ο καθηγητής της ιατρικής
και συνεργάτης για μεγάλο χρονικό διάστημα της “Υπηρεσίας Επιδόσεων της
Ευγονικής”, Άλφρεντ Πλέτς (Alfred Ploetz) (1860-1940). Ο Πλέτς εισήγαγε, αντί του
όρου “ευγονική”, τον όρο “φυλετική υγιεινή” (Rassenhygiene), θέλοντας να δώσει
έμφαση στη φυλετική διάσταση του ευγονικού εγχειρήματος. Το 1904, ο Πλέτς
εξέδωσε μαζί με άλλους το περιοδικό «Αρχείο φυλετικής και κοινωνικής βιολογίας
συμπεριλαμβανομένης της φυλετικής και κοινωνικής υγιεινής», στόχος του οποίου
ήταν η μελέτη των σχέσεων μεταξύ φυλής και κοινωνίας. Το 1905, ίδρυσε, μαζί με τον
εθνολόγο Richard Thurnwald, την “Εταιρεία Φυλετικής Υγιεινής” (Gesellschaft fϋr
Rassenhygiene) στο Βερολίνο, η οποία μετονομάστηκε το 1910 σε “Γερμανική
Εταιρεία Φυλετικής Υγιεινής”. Εκτός από τον Πλέτς, επιφανή στελέχη του ευγονικού
κινήματος της Γερμανίας ήταν, μεταξύ άλλων, ο διάσημος ανθρωπολόγος Eugen
Fischer, καθώς και ο βιολόγος και καθηγητής της φυλετικής υγιεινής στο Μόναχο Fritz
Lenz. 80
Οι δραστηριότητες των ατόμων αυτών θα συμβάλλουν στη διάδοση των ιδεών
της φυλετικής υγιεινής και θα επηρεάσουν τα όσα θα ακολουθήσουν αργότερα, με την
άνοδο των Ναζί στην εξουσία. Ωστόσο, το γερμανικό κίνημα φυλετικής υγιεινής δεν θα
πετύχει αξιοσημείωτα επιτεύγματα πριν το 1933. Η “Εταιρεία Φυλετικής Υγιεινής” θα
παραμείνει μια κλειστή ομάδα πίεσης, αντικρουόμενων πολλές φορές απόψεων, και οι
80

Παπαδημητρίου, ό.π., σ. 166-167.
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Γερμανοί υποστηρικτές της φυλετικής υγιεινής δεν θα καταφέρουν να αποκτήσουν τη
στήριξη που απαιτούνταν για την εφαρμογή των ευγονικών τους σχεδίων.
Η γερμανική κίνηση φυλετικής υγιεινής οφείλει ένα μέρος της επιτυχίας της,
τόσο κατά τη διάρκεια όσο και πριν τη ναζιστική κατοχή, στις σχέσεις και στις επαφές
που είχε δημιουργήσει με την αμερικανική κίνηση ευγονικής. Οι Αμερικανοί
ευγονιστές επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τη ναζιστική φυλετική πολιτική και τα
ευγονικά τους προγράμματα επικαλούνταν συχνά ως μοντέλα και σημεία αναφοράς για
τους Γερμανούς οπαδούς της φυλετικής υγιεινής. 81 Οι Γερμανοί υποστηρικτές της
φυλετικής υγιεινής θαύμαζαν τους Αμερικανούς ομολόγους τους για τις επιτυχίες που
είχαν σημειώσει στη θεσμοθέτηση πολλών προγραμμάτων τους, για την ευρεία
απήχηση που είχαν λάβει οι διακηρύξεις τους και για το γεγονός, επίσης, ότι είχαν
καταφέρει να αποκτήσουν αξιοσημείωτη οικονομική στήριξη. 82
Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ο Χάρι Λάφλιν της “Υπηρεσίας Επιδόσεων
της Ευγονικής” θα αρχίσει να αναφέρεται στις γερμανικές εξελίξεις στο περιοδικό της
“Αμερικανικής Εταιρείας Ευγονικής” και από το τέλος της δεκαετίας θα γράφει για τα
αμερικανικά τεκταινόμενα στον τομέα της ευγονικής σε διάφορα γερμανικά
περιοδικά. 83 Μετά την κατάληψη της εξουσίας αντιπρόσωποι των Ναζί θα σταλθούν
στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μελετήσουν τους νόμους για τη στείρωση. Ο νόμος
«για την αποφυγή της γέννησης ατόμων με κληρονομικές ασθένειες» που θα ψηφιστεί
από το ναζιστικό καθεστώς τον Ιούλιο του 1933 και θα επιτρέπει τη στείρωση
ορισμένων κατηγοριών ατόμων, θα αποτελεί κατά πολύ μίμηση του νόμου για τη
στείρωση που είχε θεσπιστεί στην Καλιφόρνια, την πολιτεία που εφαρμόστηκαν σχεδόν
οι μισές από τις στειρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι
νόμοι για τη στείρωση που θεσπίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αναφέρονται
συχνά στη ναζιστική ιδεολογία για να δείξουν ότι ήταν εφικτή η θέσπιση παρόμοιων
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Οι προασπιστές της ευγονικής στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν οι πιο ένθερμοι ξένοι υποστηρικτές
της ναζιστικής φυλετικής πολιτικής. Οι ευγονιστές άλλων χωρών, όπως, για παράδειγμα, της Μεγάλης
Βρετανίας, κράτησαν αποστάσεις, αλλά και άσκησαν κριτική στη φυλετική πολιτική των Ναζί. Kühl,
ό.π., σ. 37.
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Ό.π., σ. 15. Αργότερα διάφορα αμερικανικά ιδρύματα θα συνεισφέρουν οικονομικά στη διεξαγωγή
έρευνας ευγονικού χαρακτήρα στη Γερμανία. Ένας από τους κύριους χρηματοδότες αυτών των ερευνών
ήταν το ίδρυμα Rockefeller της Νέας Υόρκης. Ό.π., σ. 20. Για τη χρηματοδότηση γερμανικών
ερευνητικών κέντρων, καθώς και για τις σχέσεις και τους δεσμούς που αναπτύχθηκαν μεταξύ
Αμερικανών ευγονιστών και Γερμανών υποστηρικτών της φυλετικής υγιεινής βλ. σχετικά Edwin Black,
“Eugenics and the Nazis-the California Connection”, San Francisco Chronicle, 09/11/03.
83
Το 1936, το Πανεπιστήμιο της Χαϊλδεμβέργης θα τιμήσει τον Λάφλιν δίνοντας του έναν τιμητικό τίτλο
για το ευγονικό του έργο. Ο Λάφλιν θα γράψει στις αρχές του Πανεπιστημίου ότι δέχεται την τιμή όχι
μόνο ως προσωπικό έπαινο αλλά και «ως απόδειξη της κοινής κατανόησης εκ μέρους των Γερμανών και
των Αμερικανών ευγονιστών της ουσίας της ευγονικής». Αναφέρεται στο Kevles, ό.π., σ. 118.
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νόμων στη Γερμανία, ακόμη περισσότερο εφόσον είχαν εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε
μια άλλη χώρα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. 84
Οι σχέσεις των Αμερικανών ευγονιστών με το ναζιστικό καθεστώς και τους
υποστηρικτές των ιδεών της φυλετικής υγιεινής στη Γερμανία θα διαταραχθούν από το
τέλος της δεκαετίας του 1930 και ύστερα, όταν πια φανερωθούν οι βαρβαρότητες των
Ναζί και όταν γίνει αντιληπτό ότι ο βασικός στόχος της πολιτικής της φυλετικής
υγιεινής του ναζιστικού καθεστώτος ήταν η συστηματική και με κάθε μέσο εξόντωση
των Εβραίων. Η οριστική ρήξη θα επέλθει με την είσοδο το 1941 των Ηνωμένων
Πολιτειών στον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας. Έως τότε, όμως, η υποστήριξη των
Ηνωμένων Πολιτειών θα είχε αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική.

Η άνοδος των Ναζί
Η άνοδος του ναζιστικού καθεστώτος στην εξουσία το 1933 σήμανε την έλευση
μιας νέας εποχής για την κίνηση της ευγονικής. Υπό τον μανδύα της “φυλετικής
υγιεινής”, η ευγονική θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια της
ναζιστικής διακυβέρνησης και θα θεωρηθεί ως ένα από τα πιο επείγοντα και πιο
σημαντικά θέματα με τα οποία θα έπρεπε να ασχοληθεί το Τρίτο Ράιχ. Έντονα
επηρεασμένος από τις ευγονικές ιδέες, ο Χίτλερ θα θεωρήσει πρώτιστο μέλημα του
νέου καθεστώτος την εξόντωση με κάθε μέσο όσων θεωρούνταν «κατώτεροι» από
βιολογική, φυλετική, διανοητική και ηθική άποψη. 85
Για το σκοπό αυτό, το Ναζιστικό Κόμμα (NSDAP) επεξεργάστηκε και ψήφισε,
αμέσως μετά την κατάληψη της εξουσίας, μια σειρά από νόμους. Ο πρώτος νόμος που
ψηφίστηκε ήταν ο νόμος «περί αποφυγής απογόνων με κληρονομικές ασθένειες» το
1933. Ακολούθησαν ο νόμος «περί επικινδύνων καθ’ έξιν εγκληματιών» και ο νόμος
«περί ομογενοποίησης του συστήματος υγείας» το 1934, ο νόμος «περί προστασίας του
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Kühl, ό.π., σ. 18-20, 23, 37 και 42. Στις δίκες της Νυρεμβέργης το 1946, ένα μεγάλο μέρος των
κατηγορουμένων θα ισχυριστεί ότι οι πράξεις τους είχαν την αποδοχή των ευγονιστών των Ηνωμένων
Πολιτειών και ότι οι ευγονικοί νόμοι που είχαν θεσπιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες παρακίνησαν κατά
πολύ το έργο τους. Ό.π., σ. 101.
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Οι φυλετικές απόψεις του Χίτλερ, καθώς και δείγματα για το τι έμελλε να γίνει, αναπτύσσονται ήδη
από το 1924 στο βιβλίο του Ο Αγών μου (Mein Kampf). Αδόλφος Χίτλερ, Ο αγών μου, μετφ. Λεωνίδας
Προεστίδης, Αθήνα, Κάκτος, 2006, σ. 388-441. Βλ. επίσης Richard Weikart, From Darwin to Hitler:
Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany, Νέα Υόρκη, Palgrave Macmillan, 2006, σ. 209227.
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γερμανικού αίματος και της γερμανικής τιμής» και ο νόμος «περί προστασίας της
κληρονομικής υγείας του γερμανικού λαού», που είναι γνωστός ως νόμος «περί υγιούς
γάμου», το 1935. 86
Ο νόμος «για την αποφυγή της γέννησης ατόμων με κληρονομικές ασθένειες»
ψηφίστηκε στις 14 Ιουλίου του 1933, αποτελώντας το πρώτο επιτυχημένο βήμα στην
προσπάθεια εφαρμογής του ναζιστικού προγράμματος φυλετικής υγιεινής. Ο νόμος
αυτός, που θα είναι ο προάγγελος για το τι θα ακολουθήσει στο μέλλον από την
υλοποίηση των ναζιστικών ευγονικών σχεδίων, αφορά την πρόληψη της μεταβίβασης
κληρονομικών ασθενειών μέσω της εφαρμογής της μεθόδου της στείρωσης των ατόμων
που πάσχουν από αυτές τις ασθένειες. Ο νόμος δήλωνε ότι: «Όποιος πάσχει από
κληρονομική ασθένεια μπορεί να στειρωθεί με χειρουργική επέμβαση, αν υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα, σύμφωνα με τις εμπειρίες της ιατρικής επιστήμης, να πάσχουν οι
απόγονοι του από σοβαρές κληρονομικές διαταραχές του σώματος ή του πνεύματος».
Οι παθήσεις στις οποίες αναφέρονται τόσο ο νόμος του 1933, όσο και αυτός του 1934,
ήταν η συγγενής διανοητική ανεπάρκεια, η μανιοκατάθλιψη, η σχιζοφρένεια, η
επιληψία, η χορεία του Huntington, η κληρονομική τύφλωση ή κώφωση, η σοβαρή
κληρονομική δυσπλασία και ο βαριάς μορφής αλκοολισμός. Αργότερα, στη «μαύρη
λίστα» θα συμπεριληφθούν οι «τεμπέληδες», οι «κοινωνικά απροσάρμοστοι», οι
ομοφυλόφιλοι, καθώς και τα «φυσικά ή ηθικά εκφυλισμένα» άτομα. Εκτός από τις
παραπάνω ομάδες, η πρακτική της στείρωσης θα εφαρμοστεί, επίσης, από την άνοιξη
του 1937, στους λεγόμενους «μπάσταρδους της Ρηνανίας». 87 Ο νόμος αφορούσε ακόμη
και τους παλαιούς πολεμιστές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που είχαν καταντήσει
αλκοολικοί. Με βάση το νόμο του 1933, ξεκίνησαν, επίσης, οι πρώτες διώξεις εναντίον
των Ρομ, οι οποίοι θεωρούνταν, όπως και οι Εβραίοι, φυλετικά κατώτεροι. 88
Η στείρωση ήταν υποχρεωτική και δεν απευθυνόταν μονάχα στους τροφίμους
των ιδρυμάτων, αλλά και σε όλους όσους πληρούσαν τα κριτήρια για στείρωση. Όπως
και στους άλλους ευγονικούς νόμους, έτσι και εδώ, δεν ήταν ανάγκη να έχει αποδειχθεί
ο κληρονομικός χαρακτήρας αυτών των παθήσεων. Οι γιατροί επωμίζονταν την ευθύνη
να αναφέρουν όσους θεωρούσαν «ελαττωματικούς» στα “Δικαστήρια εκδίκασης
υποθέσεων κληρονομικής υγείας”, τα οποία δημιουργήθηκαν με σκοπό να διαφυλάξουν
το μέλλον του γερμανικού αίματος. Κάθε δικαστήριο αποτελούνταν από ένα δικαστή
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Παπαδημητρίου, ό.π., σ. 169-170.
Πρόκειται για τα παιδιά που γεννήθηκαν από Γερμανίδες και μαύρους στρατιώτες, οι οποίοι
υπηρετούσαν στο γαλλικό στρατό κατοχής -η Ρηνανία μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο τελούσε υπό
γαλλική κατοχή. Ό.π., σ. 171.
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και δύο γιατρούς, ο ένας από τους οποίους έπρεπε να είναι ειδικός σε θέματα
κληρονομικότητας. Τα “Δικαστήρια εκδίκασης υποθέσεων κληρονομικής υγείας” είχαν
απόλυτη εξουσία. Τα θύματα είχαν δεκατέσσερις μέρες για να ασκήσουν έφεση
ενώπιον ενός ανώτερου δικαστηρίου, που εξέδιδε την οριστική απόφαση. 89
Ο νόμος «περί της ομογενοποίησης του συστήματος υγείας» αποσκοπούσε στη
διαμόρφωση μιας νέας πληθυσμιακής πολιτικής, με βάση τις αρχές της φυλετικής
υγιεινής. Εκμεταλλευόμενοι την άσχημη οικονομική κατάσταση του συστήματος υγείας
μετά την οικονομική κρίση του 1929, που έπληξε ιδιαίτερα τη γερμανική οικονομία, οι
θεωρητικοί του εθνικοσοσιαλισμού επέμεναν πως η αναδιοργάνωση του συστήματος
υγείας θα έπρεπε να γίνει με φυλετικά και όχι με κοινωνικά κριτήρια, προκειμένου να
μειωθεί το κόστος της ιατρικής περίθαλψης. Το δημόσιο σύστημα υγείας όφειλε να
φροντίζει πρωτίστως τις οικογένειες που ήταν αποδεδειγμένα κληρονομικά υγιείς, αντί
να ξοδεύεται για τη διατήρηση στη ζωή των σωματικά, πνευματικά και ηθικά
«εκφυλισμένων» ατόμων. 90 Τελικός στόχος της ομογενοποίησης του συστήματος
υγείας ήταν η πλήρης καταγραφή του πληθυσμού, δηλαδή η δημιουργία ενός
εύχρηστου αρχείου στην υπηρεσία της «φυλετικής και κληρονομικής καθαρότητας»
του γερμανικού λαού. 91
Οι δύο τελευταίοι νόμοι, γνωστοί και ως «Νόμοι της Νυρεμβέργης»
ανακοινώθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου του 1935 στην πόλη της Νυρεμβέργης την
παραμονή του 7ου συνεδρίου του Ναζιστικού Κόμματος, που αποκλήθηκε «Συνέδριο
της Ελευθερίας». Οι νόμοι αυτοί θα φανερώσουν επίσημα το μέγεθος του
αντισημιτισμού του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος και θα αποδείξουν για ακόμη μια
φορά τη σπουδαιότητα που είχε για την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία τόσο η
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να προσκομίσουν τα απαραίτητα τεκμήρια προκειμένου να αποδείξουν τη «γερμανική» προέλευση τους.
Η πρακτική αυτή εφαρμοζόταν μέχρι και την κατάρρευση του ναζιστικού καθεστώτος, το Μάιο του
1945. Η «βεβαίωση της άριας προέλευσης» καταγραφόταν στο “Γενεαλογικό Διαβατήριο”, ένα έγγραφο
το οποίο ήταν απαραίτητο για κάθε απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Ανάλογα με τη θέση που
διεκδικούσαν, οι Γερμανοί πολίτες όφειλαν, με βάση το γενεαλογικό τους δέντρο, να αποδείξουν τη
«γερμανικότητα» τους σε βάθος χρόνου 200 ετών. Έτσι, για να καταταγεί, λόγου χάριν, κάποιος στο
σώμα των SS, γινόταν έλεγχος του γενεαλογικού του δέντρου έως το 1800 για τα απλά μέλη και έως το
1750 για τους αξιωματικούς, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η «άρια» προέλευση τους, αλλά και να
διαπιστωθούν έγκαιρα πιθανές κληρονομικές ασθένειες. Ό.π., σ. 172-173.
90
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διατήρηση της φυλετικής καθαρότητας του γερμανικού αίματος, όσο και η εξάλειψη
των στοιχείων που θεωρούνταν επιζήμια για την υγεία του γερμανικού λαού. Ο νόμος
«περί της προστασίας του γερμανικού αίματος και της γερμανικής τιμής» απαγόρευε
ρητά τόσο τη σύναψη γάμων, όσο και τις σεξουαλικές σχέσεις, μηδέ εξαιρουμένων των
εξωσυζυγικών ερωτικών σχέσεων, μεταξύ Εβραίων και μη Εβραίων. Ένα μήνα
αργότερα άρχισε να ισχύει ο νόμος «περί προστασίας της κληρονομικής υγείας του
γερμανικού λαού», γνωστός και ως νόμος «περί υγιούς γάμου». Ο νόμος αυτός
απαγόρευε τη σύναψη γάμων στα άτομα που έπασχαν από κληρονομικές, μεταδοτικές
και ψυχικές ασθένειες, όπως, για παράδειγμα, τη διανοητική ανεπάρκεια, τη φυματίωση
και τα αφροδισιακά νοσήματα και ανέθετε την προστασία της φυλετικής καθαρότητας
του γερμανικού λαού στους γιατρούς. Μέσω των υπηρεσιών υγιεινής, οι γιατροί είχαν
αναλάβει την έκδοση “Βεβαιώσεων Καταλληλότητας για το Γάμο” για όσους σκόπευαν
να παντρευτούν, προκειμένου να αποφευχθεί η γέννηση «φυλετικά κατώτερων»
παιδιών. 92
Η στείρωση των «υποδεέστερων όντων» έφερε στο προσκήνιο της πολιτικής τον
επαγγελματικό κλάδο των γιατρών, οι οποίοι και ανέλαβαν την «επιστημονική»
τεκμηρίωση αλλά και την υλοποίηση του προγράμματος της φυλετικής υγιεινής των
Ναζί. Οι γιατροί είχαν αναλάβει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του ναζιστικού
προγράμματος φυλετικής υγιεινής. Άλλωστε, το 45% των γιατρών ήταν μέλη του
Ναζιστικού Κόμματος και πολλοί από αυτούς άνηκαν στα «Τάγματα Εφόδου» ή στα
SS. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Επαγγελματικό Κανονισμό των γιατρών του 1937, η
«διατήρηση και αναβάθμιση των κληρονομικών φυλετικών στοιχείων του γερμανικού
λαού» αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής τους ευθύνης. Το ναζιστικό
καθεστώς θα φτάσει στο σημείο να τροποποιήσει τη νομοθεσία του, το 1935, για να
μετατρέψει το ιατρικό επάγγελμα σε διαφορετικό επιτήδευμα και να αναβαθμίσει τη
νομική θέση των γιατρών. Η κοινωνική θέση, το επιστημονικό κύρος, καθώς και το
εισόδημα πολλών γιατρών θα αυξηθούν απότομα. 93
Από τον Ιούλιο του 1934, όταν άρχισαν να εφαρμόζονται οι νόμοι για τη
φυλετική υγιεινή, μέχρι και τη λήξη του πολέμου, το 1945, υπολογίζεται ότι ο αριθμός
των υποχρεωτικών στειρώσεων έφτασε τις 400.000, με τις περισσότερες στειρώσεις να
92

Ό.π., σ. 172 και 174.
Ό.π., σ. 171-172 και Testart, ό.π., σ. 57. Βλ. επίσης Kerr/Shakespeare, ό.π., σ. 36-38 και Paul, ό.π., σ.
91. Και άλλα επαγγέλματα είχαν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των ναζιστικών σχεδίων. Για
παράδειγμα, καθηγητές σχολείων ενθαρρύνονταν να θέσουν στους μαθητές τους την εργασία της
κατασκευής του οικογενειακού τους δέντρου, με σκοπό να ανιχνευτούν τα ελαττωματικά μέλη, ενώ
δήμαρχοι ανέφεραν τις ανύπαντρες μητέρες στα δικαστήρια. Kerr/Shakespeare, ό.π., σ. 28.
93
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πραγματοποιούνται στα τέσσερα πρώτα χρόνια της εφαρμογής των νόμων. Το 50% των
ατόμων που στειρώθηκαν ήταν διανοητικά υστερούντες και το 25% φρενοβλαβείς.
Μετά ακολουθούσαν οι επιληπτικοί και οι αλκοολικοί. Με βάση στατιστικές που
αφορούν ορισμένες περιοχές (Βάδη και Βυρτεμβέργη), διαπιστώνεται ότι περίπου το
1% του πληθυσμού στειρώθηκε σε μια δεκαετία. Οι στειρώσεις αφορούσαν τόσο τους
άνδρες, όσο και τις γυναίκες -περίπου ίσος αριθμός ανδρών και γυναικών στειρώθηκανκαι τις περισσότερες φορές γίνονταν χωρίς τη συγκατάθεση τους, όχι μόνο εξαιτίας του
λόγου της στέρησης της αναπαραγωγικής τους ικανότητας και της ντροπής και του
εξευτελισμού που συνεπαγόταν η διαδικασία, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι η
διαδικασία της στείρωσης σε πάρα πολλές περιπτώσεις επέφερε το θάνατο, κυρίως, στις
γυναίκες. 94
Το ναζιστικό καθεστώς πέρασε πολύ γρήγορα από τη στείρωση στην
“ευθανασία” των τροφίμων των ιδρυμάτων και των ασύλων που έπασχαν από ψυχικά
και διανοητικά νοσήματα ή είχαν σωματικές αναπηρίες που θεωρούνταν κληρονομικές.
Το πρόγραμμα της στείρωσης ανεστάλη με την έναρξη του πολέμου τον Σεπτέμβριο
του 1939 για να αντικατασταθεί από το πρόγραμμα της ευθανασίας, που εθεωρείτο,
εκτός των άλλων, και πιο οικονομικό. Στις αρχές του Οκτωβρίου του 1939, ο Χίτλερ
εξέδωσε ένα μυστικό υπόμνημα που πιστοποιούσε ότι «ο αρχικαγκελάριος Μπούλερ
και ο γιατρός Μπραντ επιφορτίζονται εφεξής να επιτρέπουν σε συγκεκριμένους
γιατρούς να προσφέρουν ευθανασία σε ασθενείς που κρίνονται ότι είναι ανίατοι μετά
από

καθοριστικές

ιατρικές

εξετάσεις». 95

Το

πρόγραμμα

ευθανασίας

δεν

νομιμοποιήθηκε ποτέ, ήταν άκρως απόρρητο και διεξαγόταν ύστερα από προσωπική
εντολή του Χίτλερ. Εξάλλου, για τον Χίτλερ η “ευθανασία” σήμαινε την υποχρεωτική
θανάτωση όλων όσων κρίνονταν «διαφορετικοί».
Το πρόγραμμα της ευθανασίας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1939 και πήρε την
κωδική

ονομασία

“Τ-4”. 96

Κύριοι

υπεύθυνοι

του

προγράμματος

ήταν

ο

αρχικαγκελάριος Φίλιπ Μπούλερ (Philip Bouhler) και οι γιατροί Καρλ Μπραντ (Karl
Brandt), Βέρνερ Χάιντε (Werner Heyde) και Πάουλ Νίτσε (Paul Nitsche). Το γεγονός
ότι το πρόγραμμα δεν αποτελούσε νόμο ή επίσημη κυβερνητική εντολή δεν εμπόδισε
94

Testart, ό.π., σ. 55-56 και Paul, ό.π., σ. 89. Εκτιμάται ότι τα άτομα που στειρώθηκαν παρά τη θέληση
τους φτάνουν σε ποσοστό το 38.6%, τα άτομα που στειρώθηκαν με τη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους
το 24.1% και τα άτομα που στειρώθηκαν με τη θέληση τους το 37.3%. Kerr/Shakespeare, ό.π.
95
Robert N. Proctor, “Η εξόντωση της «ζωής που δεν αξίζει να τη ζει κανείς»”, στο: Μακρυνιώτη
Δήμητρα (επιμ.), Τα όρια του σώματος. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Νήσος, 2004, (μετφ.
Κώστας Αθανασίου), σ. 395. Η διαταγή εκδόθηκε στις αρχές του Οκτωβρίου, αλλά είχε αναδρομική ισχύ
από την 1η Σεπτεμβρίου 1939, για να συμπίπτει με την εισβολή στην Πολωνία. Ό.π., σ. 408.
96
Το πρόγραμμα έλαβε την ονομασία T-4 από τη διεύθυνση Tiergartenstraße 4, όπου στεγαζόταν σε μια
κατασχεμένη εβραϊκή βίλα η οργανωτική του βάση. Kerr/Shakespeare, ό.π., σ. 30.

45

την πραγματοποίηση του. Αν και αργότερα, αυτό θα προκαλέσει προβλήματα με τις
οικογένειες των θυμάτων και τους δικαστές, πολλοί από τους οποίους ανησυχούσαν
λιγότερο για την πρακτική της θανάτωσης ανάπηρων ατόμων και περισσότερο για το
ότι το πρόγραμμα δεν είχε επικυρωθεί με νόμο, ο Χίτλερ, όντας ενήμερος για το ότι η
πολιτική αυτή θα προκαλούσε τεράστιες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο
εξωτερικό, θεώρησε προτιμότερο να μην το θέσει υπό την προστασία του νόμου. 97
Σκοπός του προγράμματος Τ-4 ήταν η διασφάλιση της «καθαρότητας» της Άριας
φυλής μέσω της συστηματικής εξόντωσης των ατόμων που θεωρούνταν ότι την
μόλυναν. Οι ανεπιθύμητες εθνοτικές μειονότητες και οι σωματικά ή διανοητικά
υστερούντες στιγματίστηκαν ως «αρρωστημένες», ως «μιάσματα» για τον υποτιθέμενο
«υγιή» γερμανικό πληθυσμό. 98 Οι Ναζί φρονούσαν ότι οι ομάδες αυτές «ζουν ζωές που
δεν αξίζει να τις ζει κανείς» σε βάρος των υπόλοιπων μελών της κοινωνίας. 99 Το
κόστος της περίθαλψης τους ήταν δυσβάστακτο για το κράτος, όταν αυτό αντιμετώπιζε
σοβαρά οικονομικά προβλήματα και χρειαζόταν άμεσα οικονομικούς πόρους. 100 Η
αυξανόμενη παρουσία τους προσέβαλλε τα ιδανικά της Άριας φυλής και έβλαπτε την
αντίληψη του ανώτερου γερμανικού αίματος. Ουσιαστική βελτίωση του ζητήματος θα
υπήρχε μόνο ύστερα από τη συστηματική τους εξόντωση.
Η επιλογή των ατόμων για ευθανασία γινόταν με βάση την ιατρική τους
κατάσταση και το επίπεδο της παραγωγικότητας τους. Υποψήφιοι για ευθανασία ήταν
όσοι έπασχαν από παθήσεις, όπως τη σχιζοφρένεια, την κατάθλιψη, τη διανοητική
97

Ό.π. Στη λήψη της απόφασης για την υλοποίηση του προγράμματος της ευθανασίας συνεισέφεραν,
επίσης, οι αιτιάσεις πολλών οικογενειών ανάπηρων ατόμων για την εφαρμογή του μέτρου στα άτομα
αυτά. Αποφασιστικό σημείο προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν μια υπόθεση (Knauer case) των αρχών του
1939, που αφορούσε ένα νεογνό που γεννήθηκε τυφλό και μη αρτιμελή στο Leipzig. Μετά από γράμμα
του πατέρα του στον Χίτλερ, ζητώντας την ευθανασία του, εστάλη ο προσωπικός του γιατρός Καρλ
Μπραντ για να ερευνήσει την υπόθεση και να δώσει εντολή για την εφαρμογή της ευθανασίας. Ό.π., σ.
29.
98
Proctor, ό.π., σ. 395.
99
Ένα από τα βιβλία που επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τόσο τη σκέψη πολλών ευγονιστών, όσο και
ενός μεγάλου μέρους του γερμανικού και όχι μόνο πληθυσμού για την παραγωγικότητα ορισμένων
ομάδων, καθώς και για το εάν θα έπρεπε να βρίσκονται στη ζωή ή όχι, ήταν το βιβλίο Η Άδεια
καταστροφής της ζωής που δεν αξίζει να ζει κανείς (Die freigabe der vernichtung lebensunwerten lebens,
1920) του δικαστή Καρλ Μπίντινγκ (Karl Binding) και του ψυχιάτρου Έλφρεντ Χόχε (Alfred Hoche). Το
βιβλίο αυτό αμφισβητούσε αξίες, όπως την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής, έδινε έμφαση στο οικονομικό
βάρος που έχουν για τους συγγενείς τους και την κοινωνία οι ανάπηροι και οι γενικότερα ασθενούντες,
που δεν μπορούσαν να εργαστούν και, άρα, να είναι χρήσιμοι, και πρότεινε ως λύση «τη θανάτωση τους
από οίκτο». Σε μια περίοδο όπου η οικονομική κρίση γινόταν ολοένα και πιο ορατή, οι απόψεις αυτές
ήταν ιδιαίτερα ελκυστικές. Οι ιδέες της «ζωής που δεν αξίζει να τη ζει κανείς» και της «θανάτωσης από
οίκτο» θα χρησιμοποιηθούν πολλές φορές στη ναζιστική ιδεολογία. Kerr/Shakespeare, ό.π., σ. 24.
100
Στις 10 Αυγούστου 1939, όταν οι Γερμανοί γιατροί συναντήθηκαν για να σχεδιάσουν την επιχείρηση
της ευθανασίας, ο Φίλιπ Μπούλερ, επικεφαλής της καγκελαρίας του ναζιστικού κόμματος, έκανε σαφές
ότι σκοπός της επιχείρησης δεν ήταν μόνο να συνεχιστεί «ο αγώνας εναντίον των γενετικών ασθενειών»,
αλλά και να «απελευθερωθούν νοσοκομειακές κλίνες και προσωπικό ενόψει του επερχόμενου πολέμου».
Αναφέρεται στο Proctor, ό.π., σ. 396.
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υστέρηση, το νανισμό, την παράλυση και την επιληψία. Ορισμένες φορές στα άτομα
αυτά συγκαταλέγονταν ακόμα και όσοι είχαν παραβατική ή αντικοινωνική
συμπεριφορά, παρουσίαζαν διαστροφές ή ήταν αλκοολικοί. 101 Από τις αρχές του 1941
και έπειτα, αποφασίστηκε να θανατωθούν, επίσης, όλοι οι Εβραίοι στα γερμανικά
νοσοκομεία, ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας τους. Οι Εβραίοι θα
θανατωθούν όχι επειδή πληρούσαν τα κριτήρια για την ευθανασία, αλλά επειδή ήταν
Εβραίοι. 102 Η ευθανασία εφαρμοζόταν, κυρίως, μέσω της ασφυξίας με μονοξείδιο του
άνθρακα στους θαλάμους αερίων. Στις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων
δίνονταν ψεύτικα αίτια θανάτου. 103
Η πρώτη φάση της επιχείρησης ευθανασίας, με την κωδική ονομασία Τ-4,
σταμάτησε τον Αύγουστο του 1941, όταν η επίγνωση για το τι πραγματικά συνέβαινε
οδήγησε στην αύξηση των διαμαρτυριών και των επικρίσεων, εκ μέρους, όχι μόνο των
οικογενειών και των συγγενών των θυμάτων, αλλά και ενός μεγάλου μέρους του
πληθυσμού γενικότερα. Μέχρι τότε, υπολογίζεται ότι είχαν θανατωθεί πάνω από 70.000
ασθενείς σε 130 γερμανικά νοσοκομεία και ιδρύματα. 104
Το πρόγραμμα Τ-4 δεν αφορούσε, όμως, μόνο τους ενηλίκους αλλά και τους
ανηλίκους, ιδιαίτερα δε τα παιδιά μικρής ηλικίας. Στην πραγματικότητα, η θανάτωση
των ανάπηρων παιδιών είχε αρχίσει πριν την έναρξη του προγράμματος Τ-4 και
συνέχισε και μετά την παύση του. Τα παιδιά θεωρούνταν ιδιαίτερα σημαντικά για το
γερμανικό καθεστώς, καθώς αντιπροσώπευαν το μέλλον. Η εξόντωση όσων από αυτά
ήταν άρρωστα ή δύσμορφα κρινόταν επιτακτική για την επιτυχία του προγράμματος της
κάθαρσης. Το πρώτο βήμα για την επισημοποίηση της ευθανασίας των παιδιών έγινε με
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Kerr/Shakespeare, ό.π., σ. 31. Για να αποφευχθεί η εξασθένηση του ηθικού του στρατού, οι βετεράνοι
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου απαλλάσσονταν εάν τους είχαν δοθεί μετάλλια, είχαν τραυματιστεί ή
πολεμήσει με αξιοζήλευτο ήθος. Ό.π.
102
Proctor, ό.π., σ. 403 και Kevles, ό.π., σ. 118.
103
Οι οικογένειες ενημερώνονταν, αρχικά, ότι το πρόσωπο τους είχε μεταφερθεί σε άλλο ίδρυμα.
Κατόπιν, το ίδρυμα αυτό έστελνε μια γνωστοποίηση ότι ο ασθενής έφτασε, αλλά απαγορευόταν οι
επισκέψεις. Ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα, οι συγγενείς ενημερώνονταν ότι ο ασθενής είχε
πεθάνει και ότι εξαιτίας του κινδύνου των επιδημιών, το σώμα έπρεπε να αποτεφρωθεί άμεσα. Ωστόσο,
μια τεφροδόχος που περιείχε τη στάχτη του συγγενή μπορούσε να δοθεί εάν ζητιόταν. Οι πιο συχνά
αναφερόμενες εξηγήσεις για τους αιφνίδιους θανάτους ήταν όγκοι στον εγκέφαλο, αποστήματα από την
αφαίρεση των αμυγδαλών, πνευμονία και σηψαιμία. Kerr/ Shakespeare, ό.π., σ. 31-32.
104
Proctor, ό.π., σ. 396. Οι αριθμοί της πρώτης φάσης της επιχείρησης ευθανασίας ενηλίκων έχουν
καταγραφεί με ακρίβεια στα γερμανικά αρχεία: 70.273 άτομα θανατώθηκαν σε έξι ιδρύματα από τον
Οκτώβριο του 1939 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1941. Ωστόσο, σε αυτόν τον αριθμό δεν
συμπεριλαμβάνονται τα θύματα των συγγενικών επιχειρήσεων στις περιοχές που βρίσκονταν υπό την
κατοχή του γερμανικού στρατού. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι μερικές φορές δύσκολο να διακριθούν από
τις επιχειρήσεις εξόντωσης που πραγματοποιήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κάτω από λιγότερο
«επιστημονικά» προσχήματα. Στην ίδια τη Γερμανία, υπήρχαν στις αρχές του 1936, σύμφωνα με
στατιστικές, 158.164 νοητικά ασθενείς σε 253 γερμανικά νοσοκομεία (δημόσια και ιδιωτικά). Μέχρι το
τέλος του πολέμου, τα γερμανικά ψυχιατρικά νοσοκομεία είχαν πρακτικά αδειάσει. Ό.π., σ. 408-409.
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την έκδοση ενός διατάγματος στις 18 Αυγούστου του 1939. Το διάταγμα όριζε ότι όλα
τα ελαττωματικά νεογνά και τα νήπια κάτω των τριών ετών έπρεπε να αναφέρονται στις
αρχές. Σε αυτά περιλαμβάνονταν όσα είχαν σωματικές δυσμορφίες και παραλυσίες και
όσα έπασχαν από διανοητική υστέρηση, νανισμό, τύφλωση, κώφωση και σύνδρομο
Ντάουν. 105 Τα παιδιά μεταφέρονταν σε ένα από τα 28 κέντρα θανάτωσης, τα οποία
αποτελούσαν συνήθως μέρος ενός υπάρχοντος νοσοκομείου. Εκεί θανατώνονταν με
ένεση ή πιο συχνά με χορήγηση υπερβολικής δόσης της καθημερινής φαρμακευτικής
αγωγής που χορηγούνταν μέσα στο τσάι. 106 Αυτά μπορούσαν πιο εύκολα να
συγκαλυφτούν, ιδιαίτερα εάν τα φάρμακα δεν σκότωναν κατευθείαν, αλλά οδηγούσαν
στον μετέπειτα θάνατο του παιδιού από διάφορες επιπλοκές. 107
Η ευθανασία των παιδιών των ιδρυμάτων ήταν πολύ πιο εύκολη από αυτή των
παιδιών που ζούσαν με τις οικογένειες τους. Αν και μερικές οικογένειες υποστήριζαν
την εφαρμογή του μέτρου ή ακόμη και την επιζητούσαν, με βάση την αντίληψη «της
θανάτωσης από οίκτο», οι περισσότερες οικογένειες ήταν απρόθυμες να δώσουν τα
παιδιά τους στα ιδρύματα. Έτσι οι υπεύθυνοι του προγράμματος, στην προσπάθεια τους
να τις πείσουν, τις εξαπατούσαν, λέγοντας για τις αυξημένες ελπίδες θεραπείας που
υπήρχαν εάν τα παιδιά εισάγονταν σε νοσοκομεία ή ιδρύματα. Αρκετές δε ήταν οι
φορές που τις συμβουλές αντικαθιστούσε η πίεση και, τελικά, ο καταναγκασμός. Πολύ
γρήγορα το όριο ηλικίας ανέβηκε από τα τρία στα πέντε χρόνια, για να περιλάβει
αργότερα ακόμη και τους εφήβους. Σε μερικά μέρη η διαδικασία της επιλογής
μεταβιβάστηκε στις νοσοκόμες και στους τραυματιοφορείς και, τουλάχιστον σε ένα
κέντρο, η θανάτωση συνεχίστηκε ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου. 108 Μέχρι τότε,
τουλάχιστον 5.000 παιδιά είχαν βρει το θάνατο. 109
Το ναζιστικό καθεστώς δεν θα σταματήσει, όμως, εκεί. Μετά την παύση της
επιχείρησης Τ-4 θα ξεκινήσει άλλη μια μυστική επιχείρηση εξόντωσης των
«ακατάλληλων» που θα οδηγήσει στην Τελική Λύση και το Ολοκαύτωμα. Το τέλος του
προγράμματος Τ-4 θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας επιχείρησης ευθανασίας μη
επίσημης και προγραμματισμένης, που θα αφορά την εφαρμογή του μέτρου στις ίδιες
105

Οι εφαρμοστές του μέτρου θα συμπεριλάβουν, στη συνέχεια, χαρακτηριστικά, όπως το ‘βρέξιμο’ του
κρεβατιού, τα εξανθήματα, τη μελαψή επιδερμίδα και τη φασαρία. Kerr/Shakespeare, ό.π., σ. 34.
106
Αργότερα, σε μερικά ιδρύματα τα παιδιά θα θανατώνονται με ασιτία. Στη Βαυαρία, αυτή ήταν η
επίσημη πολιτική που υιοθετήθηκε από τον Νοέμβριο του 1942. Ό.π.
107
Ό.π., σ. 32-33.
108
Η πόλη του Kaufbeuren είχε καταληφθεί από αμερικανικά στρατεύματα τον Απρίλιο του 1945, αλλά
το τοπικό νοσοκομείο δεν ερευνήθηκε αμέσως. Ωστόσο, μετά τις φήμες που είχαν διαδοθεί, έγινε μια
έρευνα που έδειξε ότι η ευθανασία διεξαγόταν κανονικά: ο τετράχρονος Richard Jenne, που πέθανε στις
29 Μαΐου, είναι ίσως το τελευταίο θύμα του ναζιστικού προγράμματος ανήλικης ευθανασίας. Ό.π., σ. 34.
109
Ό.π., σ. 33-34.
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κατηγορίες ατόμων, όπως στην επιχείρηση Τ-4, ύστερα, όμως, από επιτόπια εξέταση
και χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ενώ προηγουμένως οι θανατώσεις
πραγματοποιούνταν, κυρίως, μέσω των θαλάμων αερίων, μετά το καλοκαίρι του 1941
άρχισαν να χρησιμοποιούνται άλλες πρακτικές, όπως, για παράδειγμα, συνδυασμοί
ενέσεων, δηλητηριάσεων και λιμοκτονίας. Οι θανατώσεις με αυτά τα μέσα ήταν πιο
εύκολο να υποκρυφτούν από την ευρείας κλίμακα εξόντωση με τους θαλάμους αερίων.
Με αυτόν τον τρόπο, η ευθανασία πήρε λιγότερο το χαρακτήρα ενιαίας «επιχείρησης»
σε όλη την έκταση του Ράιχ και περισσότερο το χαρακτήρα μιας φυσιολογικής
νοσοκομειακής ρουτίνας. 110
Τον Απρίλιο του 1941 τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γερμανίας εγκαινίασαν
ένα νέο πρόγραμμα, σχεδιασμένο για την εξόντωση των τροφίμων των στρατοπέδων
που δεν ήταν πια ικανοί ή πρόθυμοι να εργαστούν. Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο
περιλήφθηκαν και οι Εβραίοι, ανεξάρτητα από την κατάσταση τους, πήρε την κωδική
ονομασία “14f13”. Η επιχείρηση “14f13” συμβόλιζε την υπό εξέλιξη, εκείνη την εποχή,
μετάβαση από τη συστηματική εξόντωση των σωματικά αναπήρων και των διανοητικά
και ψυχικά ασθενών στη συστηματική εξόντωση των εθνοτικά και πολιτισμικά
περιθωριακών. 111 Στη νέα επιχείρηση κλήθηκαν να εργαστούν όσοι είχαν εργαστεί για
το πρόγραμμα Τ-4. Η επιχείρηση 14f13 τερματίστηκε το 1943 και τα άτομα που
θανατώθηκαν υπό αυτήν υπολογίζεται ότι φτάνουν τις 20.000. Συνολικά, μέχρι το τέλος
του πολέμου, ο αριθμός των ατόμων που θανατώθηκαν υπολογίζεται ότι ξεπερνά κατά
πολύ τις 275.000. 112
Τα προγράμματα στείρωσης, οι επιχειρήσεις ευθανασίας Τ-4 και 14f13, καθώς
και όλες οι άλλες επιχειρήσεις εξόντωσης των ασθενέστερων και των ανεπιθύμητων
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής της εξουσίας, έχουν
ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα δείξουν ότι είναι εφικτή η εφαρμογή μιας μαζικής
επιχείρησης εξόντωσης των ατόμων που κρίνονται ότι «αποκλίνουν» σωματικά,
διανοητικά, ηθικά, εθνοτικά κ.ά. Η επιτυχία των πολιτικών της στείρωσης και της
ευθανασίας θα πείσει την ηγεσία των Ναζί ότι οι μαζικές στειρώσεις και οι μαζικοί
φόνοι ήταν τεχνικά εφικτοί, ότι καθημερινοί άνδρες και γυναίκες ήταν πρόθυμοι να
σκοτώσουν μεγάλους αριθμούς αθώων ανθρώπων και ότι η γραφειοκρατία μπορούσε
να συνεργαστεί σε μια τέτοια άνευ προηγουμένου επιχείρηση. Η αντίληψη αυτή θα
110

Proctor, ό.π., σ. 396-397.
Ό.π., σ. 404.
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Kerr/Shakespeare, ό.π., σ. 35-36. Για παράδειγμα, ενώ το 1939 υπήρχαν 300.000 διανοητικά ασθενείς
στη Γερμανία, ο αριθμός τους το 1946 δεν ξεπερνούσε τις 40.000. Ό.π., σ. 44.
111
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συμβάλλει στη λήψη ακόμη πιο σκληρών μέτρων, οδηγώντας, τελικά, στο Ολοκαύτωμα
και τη μαζική εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι ίδιες τεχνικές, ο ίδιος εξοπλισμός
και περίπου εκατό άτομα προσωπικού που είχαν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στις
επιχειρήσεις Τ-4 και 14f13, θα χρησιμοποιηθούν τώρα για τη μαζική εξόντωση των
Εβραίων και όλων όσων, για ακόμη μια φορά, δεν άνηκαν ή έβλαπταν την Άρια
φυλή. 113
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Ό.π., σ. 36.
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Η ευγονική στη Γαλλία

Στη Γαλλία, ο όρος ευγονική χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Georges
Vacher de Lapouge (1854-1936) το 1886. Η υποστήριξη, όμως, της ανάγκης βελτίωσης
του βιολογικού υλικού του πληθυσμού είχε εμφανιστεί ήδη από τα μέσα του 19ου
αιώνα, πριν την επινόηση της ευγονικής από τον Γκάλτον. Το έντονο ιατρικό
ενδιαφέρον για τον εκφυλισμό του γαλλικού πληθυσμού οδήγησε στην υιοθέτηση της
άποψης για τη λήψη μέτρων για την προώθηση της επιλεκτικής αναπαραγωγής.
Ωστόσο, ο χαμηλός ρυθμός των γεννήσεων και ο φόβος για επερχόμενη δημογραφική
ύφεση κατά το δεύτερο μισό, κυρίως, του 19ου αιώνα, εμπόδισε τη λήψη μέτρων
αρνητικής ευγονικής, καθώς αυτά θα είχαν σαν αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη
μείωση του αριθμού των γεννήσεων. Αν και ορισμένοι Γάλλοι ευγονιστές πρότειναν τη
στείρωση και τον ευνουχισμό των «εκφυλισμένων» ατόμων, όπως ο Binet-Sanglé και ο
Charles Richet, η πλειοψηφία των Γάλλων ευγονιστών τάχθηκε κατά της λήψης
τέτοιων μέτρων. Επίσης, παρά τις διαφορές τους, οι Γάλλοι ευγονιστές μοιράζονταν
από κοινού την άποψη ότι δεν υπάρχει «καθαρή φυλή» χάρη στην ανάμειξη του
πληθυσμού εξαιτίας της μετανάστευσης, η οποία θεωρούνταν αναγκαία για την
αποτροπή της δημογραφικής ύφεσης και για την εύρεση εργατικού δυναμικού. Ωστόσο,
θα έπρεπε να είναι επιλεκτική και να αφορά, κυρίως, τους Ευρωπαίους, επειδή αυτοί
ήταν πολιτιστικά πιο κοντά στους Γάλλους. 114
Οι οπαδοί της ευγονικής στη Γαλλία συνέδεσαν την ευγονική με την υγιεινή με
σκοπό να μειωθούν αρρώστιες, όπως η σύφιλη και η φυματίωση που θεωρούνταν
«κοινωνικά δεινά». Μέσω προγραμμάτων για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού,
μέσω μεταρρυθμίσεων και μέσω της εκπαίδευσης, ιδιαιτέρα δε της ηθικής και
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, πίστευαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί η βελτίωση
του βιολογικού υλικού του γαλλικού πληθυσμού. 115
Η ευγονική στη Γαλλία δεν απέκτησε ποτέ τη δύναμη και την επιρροή που είχε
αποκτήσει σε άλλες χώρες. Το κίνημα εκεί δεν έγινε ποτέ ισχυρό χάρη στην επιρροή
του νεολαμαρκισμού, στην παράδοση της Επανάστασης και στο σεβασμό στα
δικαιώματα του ατόμου. Η θέσπιση νόμων παρέμεινε περιορισμένη και οι αντιδράσεις
114

Alain Drouard, “Eugenics in France and Scandinavia: Two Case Studies”, στο: Peel Robert (ed.),
Essays in the History of Eugenics, Λονδίνο, Galton Institute, 1998, σ. 176 και 183-184.
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της Καθολικής Εκκλησίας έντονες, εφόσον ο έλεγχος της αναπαραγωγής δεν
εξαρτιόταν, όπως διατεινόταν, από την ανθρώπινη βούληση. Επιπλέον, η “Γαλλική
Εταιρεία Ευγονικής” που ιδρύθηκε το 1913 με εγγεγραμμένα μέλη που πλησίαζαν τα
100 κατά τη δημιουργία της, έχασε την επιρροή της μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και την αυτονομία της τη δεκαετία του 1930 όπου και συγχωνεύτηκε με την “Ecole d’
Anthropologie”. Ιδιαίτερα δε, στη δεκαετία του 1930, όταν οι Ναζί επηρέασαν έντονα
το διεθνές κίνημα ευγονικής, η ηγεσία της “Γαλλικής Ευγονικής Εταιρείας” έδειχνε
στην πλειονότητα της συγκλονισμένη απ’ όσα συνέβαιναν στη ναζιστική Γερμανία. 116
Παρ’ όλα αυτά, η ευγονική σημείωσε αρκετές και σημαντικές επιτυχίες χάρη στο
έργο ορισμένων ένθερμων υποστηρικτών της. Το 1919 κυκλοφορεί το βιβλίο Η
ανθρώπινη επιλογή (La sélection humaine) του βραβευμένου με Νόμπελ ιατρικής το
1913 και αντιπροέδρου της “Γαλλικής Εταιρείας Ευγονικής” Charles Richet (18501935). Χάρη στο υψηλό κύρος του Richet στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και στο
ευρύ κοινό, το βιβλίο αυτό έγινε σύντομα γνωστό προωθώντας με αυτόν τον τρόπο σε
σημαντικό βαθμό την ευγονική ιδέα. Ο Richet ισχυριζόταν ότι η πρόοδος του
πολιτισμού ανέκοψε τη φυσική επιλογή με αποτέλεσμα να μην επιβιώνουν μόνο οι
δυνατότεροι, αλλά και οι αδύνατοι. Η αυξανόμενη αναπαραγωγή των αδυνάτων
επέφερε τον εκφυλισμό του γαλλικού πληθυσμού και τον ξεπεσμό γενικότερα του
είδους. Πιστεύοντας στον εξέχοντα ρόλο της κληρονομικότητας πάνω στην ανθρώπινη
φύση, προβάλλει την επιλεκτική αναπαραγωγή, την απαγόρευση της σύναψης γάμων
μεταξύ της λευκής και των άλλων φυλών, τις οποίες και θεωρεί κατώτερες, την
απαγόρευση της σύναψης γάμων και τη στείρωση ή τον ευνουχισμό των ατόμων που
είχαν διανοητικά ή σωματικά προβλήματα ή έπασχαν από παθήσεις, όπως τη
φυματίωση, τον τύφο, τη σύφιλη και την επιληψία, των εγκληματιών, ακόμη και αυτών
που είχαν μικρό ανάστημα ή ήταν αναλφάβητοι. Τέλος, υποστήριξε τη θανάτωση μετά
τη γέννηση τους των νεογνών που γεννιόνταν με ελαττώματα για να μην υποφέρουν
στο υπόλοιπο της ζωής τους. Σε όσους θεωρούσαν αυτές τις τακτικές τυραννικές, ο
Richet απαντούσε ότι όλες οι τακτικές που στοχεύουν στη διαφύλαξη της κοινωνικής
ευημερίας είναι αναπόφευκτα τυραννικές. Ο Richet ήταν πεπεισμένος ότι η ευγονική
συμβάδιζε με τους νόμους της φύσης και αποκαθιστούσε τη φυσική επιλογή που είχε
διαταραχθεί από την εξέλιξη του πολιτισμού. Στόχος του ήταν η εξασφάλιση ενός
λαμπρότερου αύριο, μέσω της ύπαρξης καλύτερων γενεών στο μέλλον. 117
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Η ιδεολογία αυτή είναι σαφέστερη σε έναν άλλο διακεκριμένο Γάλλο γιατρό, τον
Binet-Sanglé. Στο βιβλίο του Τα ανθρωποτροφεία (Le haras humain, 1918), ο BinetSanglé προτείνει τη στρατολόγηση «καλών γεννητόρων» απ’ όλη τη χώρα για να
τοποθετηθούν μέσα σε εκτροφεία, όπου «σαράντα άγαμοι πρέπει να γονιμοποιούν ανά
δεκαήμερο τρεις ανύπαντρες γυναίκες (δηλαδή 108 το χρόνο) που ανήκουν στις εθνικές
και επαρχιακές ελίτ. Έτσι, κάθε χρόνο θα μένουν έγκυες 4.320 γυναίκες της ελίτ». Όσο
για τους «κακούς γεννήτορες», αρκεί «να δημιουργηθεί ένα ίδρυμα ευθανασίας όπου οι
εκφυλισμένοι, κουρασμένοι από τη ζωή, θα αναισθητοποιούνται μέχρι θανάτου με
πρωτοξείδιο του αζώτου». Αρκετά χρόνια αργότερα, το σύγγραμμα αναφοράς της
ιατρικής, η «Encyclopedie medico-chirurgicale» (Ιατρικοχειρουργική Εγκυκλοπαίδεια,
1934), θα προτείνει να εφαρμόζεται η αντισύλληψη στις γυναίκες «που η μητρότητα
τους είναι επικίνδυνη για τις ίδιες ή για το μέλλον της φυλής, λόγω της κατώτερης
ποιότητας των παιδιών που φέρνουν στον κόσμο». 118
Για τη διάδοση της ευγονικής ιδέας στη Γαλλία βοήθησε, επίσης, αποφασιστικά
ο διακεκριμένος γιατρός και κάτοχος του βραβείου Νόμπελ ιατρικής το 1912, Alexis
Carrel (1873-1944). Στο βιβλίο του Ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος (L’homme, cet
inconnu) που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1935 γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία, ο
Carrel υποστηρίζει ότι η ευγονική ήταν απαραίτητη για τη διαιώνιση των ισχυρών. Μια
σπουδαία φυλή πρέπει να βοηθά τον πολλαπλασιασμό των καλύτερων στοιχείων της
και να αποτρέπει την απεριόριστη αναπαραγωγή των ατόμων που είναι διανοητικά ή
ψυχικά ασθενείς. Ο Carrel πρότεινε την ευθανασία με αέρια των επικίνδυνων
εγκληματιών, την προσωρινή εισαγωγή σε ιδρύματα των λιγότερο επικίνδυνων
εγκληματιών και την αποφυγή σύναψης γάμου στα άτομα που είχαν «ελαττώματα»
κληρονομικής φύσης. Φρονούσε ότι με αυτόν τον τρόπο οι μελλοντικές γενιές θα
διέθεταν περισσότερη δύναμη, αντοχή, νοημοσύνη και κουράγιο. Ο Carrel είχε
επίγνωση ότι οι απόψεις του έρχονταν σε αντίθεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη
δημοκρατία, τα οποία και καταδίκαζε ως απατηλά. Πίστευε ότι οι διανοητικά
υστερούντες και οι ευφυείς άνθρωποι δεν πρέπει να είναι ίσοι απέναντι στο νόμο. Η
κοινωνία πρέπει να παραμερίσει τους ηθικούς ενδοιασμούς της και να οργανωθεί γύρω
από τα «φυσιολογικά» άτομα για να εξελιχθεί η ανθρώπινη προσωπικότητα και να
σημειωθούν πρόοδοι στον πολιτισμό. 119
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Το 1941 ο Carrel ίδρυσε με την υποστήριξη του καθεστώτος του Βισύ το
“Γαλλικό Ίδρυμα για τη Μελέτη των Ανθρωπίνων Προβλημάτων” (Fondation pour l’
Etude des Problèmes Humaines), ένα ίδρυμα που εμπνεόταν άμεσα από την ευγονική
και σκοπός του οποίου ήταν η μελέτη προτάσεων για τη βελτίωση της βιολογικής
ποιότητας του γαλλικού πληθυσμού. Το ίδρυμα είχε πολύ μεγάλο προϋπολογισμό,
προχώρησε στη διεξαγωγή πλήθους μελετών και ερευνών για δημογραφικά,
εκπαιδευτικά και άλλα θέματα, εισήγαγε εμπειρικές μεθόδους έρευνας από τις
Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και είχε εργαστεί ο Carrel για χρόνια ως ερευνητής,
προχώρησε στην ίδρυση του “Εθνικού Ιδρύματος Δημογραφικών Μελετών” (Institut
National d’Etudes Demographiques, INED) και καθιέρωσε με νόμους που ψηφίστηκαν
τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο του 1942, το πιστοποιητικό υγείας για τους εργαζόμενους
και το προγαμιαίο πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης αντίστοιχα. Σήμερα, ο Carrel
θεωρείται μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Γαλλίας. Οι αντιδράσεις
γύρω από το πρόσωπο και τη δράση του οδήγησαν στην αφαίρεση του ονόματος του
από πολλές οδούς πόλεων, καθώς και το 1995 από την Ιατρική Σχολή της Λυών, όπου
και είχε δοθεί το όνομα του το 1969. 120
Υπολογίζεται ότι την εποχή του καθεστώτος του Βισύ 40.000 ψυχικά ασθενείς
πέθαναν στη Γαλλία από την πείνα στα ψυχιατρεία, ενώ δεκάδες χιλιάδες Εβραίοι
συνελήφθησαν με τη γερμανική υποστήριξη από τη γαλλική αστυνομία και πέθαναν
στα ναζιστικά στρατόπεδα. Όπως και σε άλλες χώρες, έτσι και στη Γαλλία, η ευγονική
είχε οπαδούς διαφόρων πολιτικών πεποιθήσεων. Όλοι ανησυχούσαν για την κοινωνική
παρακμή και απαιτούσαν να μελετηθεί επιστημονικά το πρόβλημα. Ενώ άλλες χώρες
επιδίδονταν στη στείρωση των «ανωμάλων», οι γαλλικές αρχές προτιμούσαν να
στέλνουν τους εγκληματίες στα κάτεργα και να εγκλείουν σε ειδικά ιδρύματα τους
διανοητικά ασθενείς, για να τους αφαιρέσουν τη δυνατότητα τεκνοποίησης. Και
μολονότι οι περισσότεροι ευγονιστές δεν παραδέχονταν πως η βελτίωση του είδους
μπορούσε να επιτευχθεί με τη διατήρηση της καθαρότητας της φυλής, ο πολιτικός και ο
πνευματικός κόσμος της Γαλλίας δεν έκρυβε το ενδιαφέρον του για τις προτάσεις των
ευγονιστών. Ακόμη και τα εργατικά συνδικάτα, μπροστά στην οικονομική κρίση, αλλά
και εμπνεόμενα από ισχυρότατο ρεύμα ξενοφοβίας, απαίτησαν να μειωθεί ο αριθμός
των αλλοδαπών εργαζομένων. 121
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Η ευγονική στις σκανδιναβικές χώρες

Ιδεολογική συμπόρευση

Οι σκανδιναβικές χώρες δεν θα μείνουν ανεπηρέαστες από τις ιδέες της
ευγονικής, που τόσο έντονα εμφανίστηκαν στη Μεγάλη Βρετανία, τις Ηνωμένες
Πολιτείες και τη ναζιστική Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 πολλές
σκανδιναβικές χώρες ενστερνίστηκαν τα πιστεύω της ευγονικής που είχαν καλλιεργηθεί
ήδη από τη δεκαετία του 1910 και προχώρησαν στην εφαρμογή πολλών ιδεών της. Σε
συνεργασία με επιστήμονες και γιατρούς τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που
βρίσκονταν, κυρίως, στην εξουσία κατά την περίοδο αυτή, επιδίωξαν και τελικά
κατάφεραν να θεσπίσουν νόμους για τη στείρωση όλων όσων θεωρούνταν ότι
συνιστούν εμπόδιο στην υλοποίηση των εξαγγελμένων μεταρρυθμίσεων τους και όλων
όσων «απέκλιναν» από το σκανδιναβικό ιδανικό βιολογικό τύπο. Νόμοι για τη
στείρωση θεσπίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1930 στη Σουηδία, τη Δανία, τη
Νορβηγία και τη Φιλανδία και μερικοί από αυτούς παρέμειναν σε ισχύ μέχρι τη
δεκαετία του 1970. 122
Η ανάδυση της ευγονικής στις σκανδιναβικές χώρες αν και αποτελεί ένα πολύ
σημαντικό σταθμό τόσο για την ευρύτερη κίνηση της ευγονικής, όσο και για την πορεία
των χωρών αυτών ξεχωριστά, παρέμενε ελάχιστα γνωστή μέχρι πρόσφατα. Οι
κυριότεροι λόγοι ήταν η εστίαση του ενδιαφέροντος στη ναζιστική και στην
αμερικανική κίνηση ευγονικής και η έλλειψη μελετών για την εξέταση των ευγονικών
εμπειριών των χωρών αυτών, παρά το γεγονός ότι το ευγονικό τους παρελθόν ήταν
αρκετά γνωστό στην επιστημονική κοινότητα. Η αναφορά στην ευγονική παραπέμπει
κατευθείαν στο ναζιστικό παράδειγμα, βάζοντας στη λήθη μικρότερους θαυμαστές της
ευγονικής, αλλά και προκαλώντας τη δυσφορία τους για την εύρεση κοινών στοιχείων
και τη συνταύτιση τους με αυτούς που ακολούθησαν πιο ζοφερούς δρόμους.
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Για την ευγονική στις σκανδιναβικές χώρες βλ. σχετικά Gunnar Broberg/ Nils Roll-Hansen (eds),
Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway and Finland, East
Lansing, Michigan State University Press, 2005. Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πληρέστερη μελέτη που
έχει γίνει ποτέ για την ευγονική στη Δανία, τη Νορβηγία, τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Τα παρακάτω
προέρχονται από εδώ.
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Οι σκανδιναβικές χώρες εισήγαγαν νομοθεσίες με έντονο ευγονικό χαρακτήρα
σε μια περίοδο όπου στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία οι ιδέες της
ευγονικής είχαν αρχίσει να χάνουν τη δύναμη και την επιρροή τους. Η καθυστέρηση
εφαρμογής νόμων με ευγονικά κίνητρα στις σκανδιναβικές χώρες οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στη βαθιά προσήλωση τους στις χριστιανικές αρχές, στο ρόλο της εκκλησίας και
στην έλλειψη ισχυρού μεταναστευτικού κύματος προς τις χώρες αυτές. Η Δανία, η
Νορβηγία, η Σουηδία και η Φιλανδία θέσπισαν νομοθεσίες για την εφαρμογή του
μέτρου της στείρωσης για ευγονικούς, κυρίως, λόγους το 1929, το 1934, το 1935 και το
1935 αντίστοιχα. Αν και η καθεμία από αυτές τις χώρες έχει τα δικά της διακριτικά
χαρακτηριστικά, ωστόσο, διαθέτουν ορισμένα κοινά στοιχεία. Στις χώρες αυτές από τη
δεκαετία του 1920 και ύστερα κατείχαν την εξουσία σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Οι
σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις ανέπτυξαν ισχυρά κράτη πρόνοιας, θεώρησαν ότι
πρώτα πρέπει να επιτευχθεί το συλλογικό και ύστερα το ατομικό καλό και είδαν το
μέτρο της στείρωσης ως μέρος του προγράμματος της κοινωνικής πρόνοιας. Οι χώρες
αυτές είναι, επίσης, εθνολογικά και πολιτισμικά αρκετά ομοιογενείς, με έντονη
λουθηριανή παράδοση και, με εξαίρεση τη ναζιστική κατοχή της Νορβηγίας και της
Δανίας, χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και ασφάλεια. Ο εκσυγχρονισμός και η
αστικοποίηση είχαν ως αποτέλεσμα τη μετατροπή τους στις πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα από αγροτικές σε έντονα εκβιομηχανισμένες χώρες. Η μετάβαση από τον
παραδοσιακό τρόπο ζωής με την έντονη παρουσία των χριστιανικών αρχών, στο
σύγχρονο τρόπο ζωής με την ολοένα και αυξανόμενη εκκοσμίκευση του κράτους έκανε
πιο εύκολη την αποδοχή των ευγονικών αντιλήψεων. Σε αυτό συνέβαλε, εξίσου
αποφασιστικά, και η επιστήμη. Οι πρόοδοι που είχαν σημειωθεί στις αρχές του 20ού
αιώνα στον τομέα της επιστήμης, ιδιαίτερα δε της ιατρικής, έφεραν εμπιστοσύνη και
σεβασμό για τους επιστήμονες και τους γιατρούς και μη αμφισβήτηση των λεγομένων
τους, ακόμη και αν αυτά φαίνονταν μερικές φορές αλλόκοτα.
Σημαντικό ρόλο στην προώθηση των ευγονικών ιδεών στις χώρες αυτές είχε,
επιπλέον, η αλλαγή της θέασης των ατόμων με διανοητικές υστερήσεις, ψυχικές
παθήσεις και μαθησιακές δυσκολίες. Τα άτομα αυτά αρχίζουν να θεωρούνται ως ένα
αυξανόμενο πρόβλημα για την κοινωνία. Σε μια εποχή όπου η κοινωνία μαστιζόταν από
οικονομική κρίση, το κόστος για την πρόνοια τους, καθώς και για τη συντήρηση των
ιδρυμάτων και των ειδικών σχολείων και εκπαιδευτηρίων, θεωρούνταν τεράστιο. Η
αύξηση των ατόμων αυτών χρόνο με το χρόνο ενέτεινε την πίεση των ιδρυμάτων και
προκαλούσε τη δυσφορία των διευθυντών των ιδρυμάτων και των κοινωνικών
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λειτουργών. Η πίστη στην ύπαρξη ελπίδων για τη βελτίωση της κατάστασης τους είχε
κλονιστεί από τις απόψεις για την επίδραση της κληρονομικότητας πάνω στην
ανθρώπινη φύση που γνώριζαν μεγάλη απήχηση την περίοδο αυτή. Όλα αυτά, σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι τα άτομα αυτά θεωρούνται υπεύθυνα για τον εκφυλισμό
του πληθυσμού, οδήγησαν στην υποστήριξη της εφαρμογής ενός προγράμματος
στείρωσης τους, με σκοπό τη μείωση της αναπαραγωγής τους και, κατά συνέπεια, την
εξασφάλιση πόρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προς άλλες κατευθύνσεις.
Η εφαρμογή της στείρωσης έγινε για πρώτη φορά στους τροφίμους των
ιδρυμάτων που έπασχαν από διανοητική ανεπάρκεια και σχιζοφρένεια και στους
τροφίμους που είχαν αυξημένη επιθετικότητα και αφύσικες σεξουαλικές ορμές. Η
διεύθυνση και το προσωπικό των ιδρυμάτων παρείχε στις αρχές πληροφορίες για την
κατάσταση των ατόμων αυτών μαζί με την πρόταση τους για το εάν έπρεπε ή όχι να
εφαρμοστεί η διαδικασία της στείρωσης. Αρκετές φορές η στείρωση δικαιολογούνταν
ως μια εναλλακτική λύση από την εισαγωγή αυτών των ατόμων στα ιδρύματα και τα
αναμορφωτήρια. Μετά τη στείρωση τους πολλά από αυτά τα άτομα θα μπορούσαν να
ενσωματωθούν στην κοινωνία, εφόσον δεν θα υπήρχε ο κίνδυνος να αναπαραχθούν.
Τέτοιες απόψεις υποστηρίζονταν ήδη από τη δεκαετία του 1910. Την περίοδο
αυτή άρχισαν να δημοσιεύονται έρευνες και μελέτες για το πώς θα αποτραπεί ο
πληθυσμιακός εκφυλισμός και για το πώς θα μειωθεί ο αριθμός όσων θεωρούνταν
βιολογικά κατώτεροι και κοινωνικά ανεπιθύμητοι. Το 1912 το ζήτημα της ευγονικής
τέθηκε στην “6η Σκανδιναβική Διάσκεψη για την Πρόνοια των Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες” που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι και το 1921 στο “2ο Διεθνές Συνέδριο
Ευγονικής” στη Νέα Υόρκη, η ευγονική στις σκανδιναβικές χώρες αποτελούσε ένα από
τα θέματα προς συζήτηση. Συχνά η παρακολούθηση ενός συνεδρίου, η ενημέρωση για
τα τεκταινόμενα σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα δε τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η
αλληλογραφία με άλλους υποστηρικτές της ευγονικής, συνεισέφεραν στη διάδοση των
ευγονικών αντιλήψεων.
Οι σκανδιναβικές χώρες εισήγαγαν παρόμοια νομοθεσία για τη στείρωση. Οι
νόμοι αυτοί -καλά οργανωμένοι, με ευρεία αποδοχή- φανερώνουν τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα των κοινωνικοπολιτικών και πολιτιστικών συνθηκών που επικρατούν σε
αυτές τις χώρες την περίοδο αυτή. Κοινό τους στοιχείο είναι η αναφορά τους σε
περίπου ίδιες κατηγορίες ατόμων, όπου θα υποβάλλονταν στη διαδικασία, και η
επίκληση τους σε ένα μείγμα από κοινωνικούς, ευγονικούς, γενετικούς και ιατρικούς
λόγους για την υποστήριξη της εφαρμογής της στείρωσης. Η στείρωση θα έχει είτε
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εθελούσιο είτε υποχρεωτικό χαρακτήρα και θα λαμβάνει υπόψιν της, κατά το δυνατόν
περισσότερο, τα δικαιώματα του ατόμου. Ο εθελούσιος, όμως, χαρακτήρας της
μειώνεται από το γεγονός ότι αυτοί που θα αποφάσιζαν, τελικά, για τη στείρωση των
ατόμων που ήταν ανίκανα να δώσουν τη συγκατάθεση τους θα ήταν οι κηδεμόνες τους,
το ίδρυμα στο οποίο ζούσαν ή οι τοπικές αρχές. Επίσης, ακόμη και στην εθελούσια
στείρωση δεν έλειπε η πίεση και ο καταναγκασμός, ενώ πολλές φορές προσφέρονταν
κίνητρα για την αποδοχή της, όπως η αποδέσμευση από το ίδρυμα, η παροχή άδειας για
έκτρωση και γάμο. Δυο άλλα, επίσης, κοινά στοιχεία των νόμων αυτών είναι ότι
έπλητταν, κυρίως, τις γυναίκες και αφορούσαν άτομα με παθήσεις που θεωρούνταν ότι
έχουν κληρονομική βάση. Ωστόσο, δεν έλειπαν οι διαφορές, οι οποίες, μάλιστα, σε
πολλές περιπτώσεις είναι σημαντικές. Έτσι, για παράδειγμα, η στείρωση για ιατρικούς
λόγους περιλαμβανόταν στο σουηδικό νόμο για τη στείρωση, αλλά όχι στο νορβηγικό
αντίστοιχο νόμο. Επιπλέον, ενώ ο νορβηγικός νόμος επέτρεπε τη στείρωση για καθαρά
προσωπικούς λόγους, όπως για αντισύλληψη, ο σουηδικός δεν το επέτρεπε.
Ο αριθμός των στειρώσεων για ευγονικούς λόγους άρχισε να φθίνει από τη
δεκαετία του 1950 και ύστερα, όπου και αυξήθηκε ο αριθμός των στειρώσεων για
ιατρικούς λόγους και για λόγους αντισύλληψης. Οι θηριωδίες του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, οι αλλαγές στην κοινωνία, η οικονομική ανάπτυξη, η άνοδος του βιοτικού
επιπέδου, η έμφαση στα δικαιώματα του ατόμου και οι Διακηρύξεις της UNESCO το
1949 και το 1951 αντίστοιχα, συνέβαλαν καθοριστικά στην κατακόρυφη μείωση της
υποστήριξης τέτοιων πρακτικών. Ταυτόχρονα, οι πρόοδοι της επιστήμης, ιδιαίτερα δε
της γενετικής, προσέφεραν στοιχεία που αντίκρουαν το ευγονικό σκεπτικό και
συνηγορούσαν στην άποψη ότι οι οπαδοί της ευγονικής σφάλουν όταν υποστηρίζουν
την τεράστια επίδραση της κληρονομικότητας πάνω στην ανθρώπινη φύση. Σύμφωνα
με τη νέα γνώση, τα προτεινόμενα μέτρα τους δεν θα φέρουν σε καμιά περίπτωση τα
επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά ούτε και τις επιδιωκόμενες λύσεις.
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της
κίνησης της ευγονικής που εμφανίστηκε σε τέσσερις σκανδιναβικές χώρες: τη Δανία, τη
Νορβηγία, τη Φιλανδία και τη Σουηδία, κατά τη διάρκεια, κυρίως, της δεκαετίας του
1930 και ύστερα.
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Δανία

Στη Δανία, 123 οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1930 σημάδευσαν
την απαρχή του δανέζικου κοινωνικού κράτους πρόνοιας. Ο κύριος εμπνευστής τους, ο
σοσιαλδημοκράτης K.K.Steincke, είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της
δανέζικης ευγονικής πολιτικής. Στο βιβλίο του Το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του
μέλλοντος (1920), ο Steincke υποστηρίζει ότι η ευγονική αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι του κράτους πρόνοιας. Στα σχέδια του περιλαμβάνονται τόσο η λήψη
αρνητικών ευγονικών μέτρων, όσο και η παροχή κοινωνικών ελαφρύνσεων. Σύμφωνα
με τον Steincke, η κοινωνική κατάσταση θα βελτιωθεί μόνο εάν υπάρξει ένα
οργανωμένο πρόγραμμα για τον έλεγχο των γεννήσεων. Η μέριμνα του κράτους για
τους φτωχούς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες οδηγεί στον πολλαπλασιασμό τους και
συμβάλλει στην παρακμή του πολιτισμού και στο βιολογικό και πνευματικό εκφυλισμό
του πληθυσμού. Τα άτομα αυτά, όμως, δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν, αυτό δεν θα
ήταν σωστό, κατά τον Steincke, αλλά θα πρέπει να υπάρχει έγνοια και φροντίδα γι’
αυτούς, ταυτόχρονα με την εξασφάλιση ότι δεν θα αναπαραχθούν ανεξέλεγκτα. Σε αυτό
θα βοηθήσει η ευγονική. Για να βελτιωθεί η φυλή θα πρέπει να υιοθετηθούν οι ιδέες της
ευγονικής, δηλαδή οι ιδέες της φυλετικής υγιεινής ή φυλετικής βελτίωσης, όπως,
αλλιώς, ονομάζεται η ευγονική στη Σκανδιναβία και στη Γερμανία.
Λίγο μετά τον ερχομό της στην εξουσία το 1924, η πρώτη σοσιαλδημοκρατική
κυβέρνηση, με υπουργό δικαιοσύνης τον Steincke, όρισε τη σύσταση μιας επιτροπής
για τη στείρωση και τον ευνουχισμό. Στην επιτροπή συμμετείχαν πολλοί εξέχοντες
γενετιστές της εποχής, όπως ο Wilhelm Johannsen, ο οποίος αν και έβλεπε κριτικά την
ευγονική, δεν στάθηκε εναντίον του μέτρου της στείρωσης. Η επιτροπή με έκθεση της
το 1926, με τίτλο “Κοινωνικά μέτρα για τα άτομα με εκφυλιστική προδιάθεση”,
κατέληξε στο ότι η στείρωση διαφόρων ατόμων, όπως των διανοητικά υστερούντων και
των ηθικά εκφυλισμένων, θα δικαιολογούνταν από το γεγονός ότι τα άτομα αυτά θα
ήταν ανίκανα να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, ενώ θα υπήρχαν πολλές πιθανότητες να
τους μεταβιβάσουν τα προβλήματα τους. Η στείρωση θα περιοριζόταν στους τροφίμους
των ιδρυμάτων, πολλοί από τους οποίους μετά τη στείρωση τους θα μπορούσαν να
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ενσωματωθούν στην κοινωνία, μειώνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την πίεση των
ιδρυμάτων. Η επιτροπή πρότεινε, επίσης, τον ευνουχισμό των κατ’ εξακολούθησιν
σεξουαλικών παραβατών. Καμιά διάκριση δεν γινόταν ανάμεσα στις σοβαρές
σεξουαλικές παραβάσεις (π.χ. βιασμός) και σε συμπεριφορές, όπως την επιδειξιομανία
και την ομοφυλοφιλία. Έτσι μετά τη θέσπιση του νόμου μερικά από τα άτομα που
άνηκαν σε αυτές τις δύο κατηγορίες στειρώθηκαν. Παρά το γεγονός ότι η στείρωση
ήταν εθελούσια και χρειαζόταν η συγκατάθεση αυτού που θα υποβαλλόταν στη
διαδικασία ή των κηδεμόνων του στην περίπτωση που ο ίδιος δεν μπορούσε να τη
δώσει, πολλές φορές η πίεση ήταν τόσο μεγάλη που έκανε τη συγκατάθεση να
θεωρείται δεδομένη.
Ο νόμος για τη στείρωση εγκρίθηκε τελικά το 1929 από τη νέα συντηρητική
κυβέρνηση που ανήλθε στην εξουσία το 1926. Η Δανία έγινε η πρώτη σκανδιναβική
χώρα που εισήγαγε νομοθεσία για τη στείρωση με ευγονικά κριτήρια. 124 Ο νόμος,
εξαιρουμένης μιας μικρής μειοψηφίας του συντηρητικού κόμματος, γνώρισε μεγάλη
αποδοχή τόσο από το σοσιαλδημοκρατικό, όσο και από το συντηρητικό κόμμα,
φανερώνοντας την ευρύτατη συμφωνία που υπήρχε σε δικομματικό επίπεδο στο ζήτημα
της ευγονικής. Ο νόμος για τη στείρωση θα αναθεωρηθεί το 1935, κάνοντας πιο σαφή
τα κριτήρια για την εφαρμογή της στείρωσης.
Όταν επανήλθε στην εξουσία το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, με υπουργό υγείας
και πρόνοιας τον Steincke, εισήγαγε το 1934 ένα νόμο για τη διανοητική ανεπάρκεια
που περιλάμβανε τον υποχρεωτικό περιορισμό στα ιδρύματα των διανοητικά ασθενών
και ανήγαγε σε καθήκον των δασκάλων, των γιατρών και των κοινωνικών λειτουργών
την αναφορά όλων όσων θεωρούνταν ότι έπασχαν από διανοητική υστέρηση ή είχαν
σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Και εδώ η στείρωση κρινόταν αποδεκτή στις
περιπτώσεις όπου τα άτομα αυτά θεωρούνταν ακατάλληλα να φέρουν στον κόσμο
παιδιά και στην περίπτωση όπου η στείρωση θα διευκόλυνε την αποδέσμευση τους από
τα ιδρύματα. Ο νόμος για τη διανοητική ανεπάρκεια απλοποιούσε τη διαδικασία της
στείρωσης, επέκτεινε την εφαρμογή της στους ανηλίκους και στα άτομα που
βρίσκονταν έξω από τα ιδρύματα, ενώ δεν αξίωνε τη συγκατάθεση του υποβαλλόμενου
σε αυτήν. Με βάση αυτόν το νόμο στειρώθηκαν πολύ περισσότερα άτομα απ’ όσα είχαν
στειρωθεί με το νόμο του 1929.
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Το μέτρο της στείρωσης γνώρισε ευρύτατη αποδοχή σε μια περίοδο όπου οι
συζητήσεις για το κόστος της πρόνοιας των ατόμων με ειδικές ανάγκες ήταν ιδιαίτερα
έντονες. Ο νόμος της στείρωσης χαιρετίστηκε θετικά από το σύνολο σχεδόν του
ιατρικού επαγγέλματος, ενώ υπήρξαν προτάσεις ότι θα ήταν ωφέλιμο να επεκταθούν τα
μέτρα στους κληρονομικά τυφλούς και κωφούς, στους σχιζοφρενείς, τους αλκοολικούς
και τους κατ’ εξακολούθησιν εγκληματίες. Επηρεασμένοι από το γερμανικό νόμο της
φυλετικής υγιεινής του 1933, στον οποίο δεν έκρυψαν τη συμπάθεια τους, οι Δανοί
υποστήριξαν ότι η στείρωση είχε ευγονικό και όχι φυλετικό χαρακτήρα, κάτι που
κριτίκαραν στους γερμανικούς νόμους φυλετικής υγιεινής.
Από το 1929 έως το 1950 καταγράφηκαν 5.940 υποχρεωτικές στειρώσεις, το
μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων αφορούσε τους διανοητικά υστερούντες και τα άτομα
με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ ο αριθμός των γυναικών που στειρώθηκαν ήταν
διπλάσιος από αυτόν των ανδρών. Ο νόμος για τη στείρωση και τον ευνουχισμό
αναθεωρήθηκε το 1967 και ο νόμος για τη διανοητική ανεπάρκεια το 1959. Οι νόμοι
αυτοί καταργούσαν την υποχρεωτική φύση των μέτρων της στείρωσης και του
ευνουχισμού. Ωστόσο, το γεγονός ότι κάποιος μπορούσε ακόμη και τώρα να φύγει από
ένα ίδρυμα, εάν είχε πρώτα στειρωθεί, αύξανε την πίεση που δεχόταν για να αποδεχθεί
τη διαδικασία. Στη Δανία, η εθελούσια στείρωση και έκτρωση νομιμοποιήθηκε το
1973.

Νορβηγία

Όπως και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες, έτσι και στη Νορβηγία, 125 υπήρχε κατά
τη διάρκεια των δεκαετιών του 1920 και του 1930 έντονη ανησυχία για το χαμηλό
ρυθμό γεννήσεων, αλλά και για τη ραγδαία αύξηση των ατόμων με διανοητική
υστέρηση, των φρενοβλαβών και των ατόμων, γενικότερα, που θεωρούνταν ότι
κατέχουν κατώτερο βιολογικό υλικό. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την πεποίθηση
ότι τα χαρακτηριστικά αυτά καθορίζονται με βάση τις αρχές της κληρονομικότητας,
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οδήγησε στην υπόδειξη μέτρων για τη μείωση της αναπαραγωγής των ατόμων αυτών.
Ένα από τα κύρια μέτρα που προτάθηκαν ήταν η στείρωση τους. Η στείρωση κρίθηκε
ως μη αυστηρό μέτρο, καθώς δεν περιόριζε καμιά άλλη πλευρά της προσωπικότητας,
παρά μόνο την αναπαραγωγή και θεωρήθηκε πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλα
μέτρα, όπως τους περιορισμούς στο γάμο ή την εισαγωγή σε ιδρύματα. Επίσης, σε μια
εποχή έντονης οικονομικής κρίσης, η εφαρμογή της πρακτικής της στείρωσης θα είχε
σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων, εφόσον θα έκανε εφικτή την
αποδέσμευση πολλών τροφίμων από τα ιδρύματα.
Ο νόμος για την εφαρμογή της στείρωσης ψηφίστηκε, χωρίς ιδιαίτερες
αντιδράσεις, το 1934 και επέτρεπε τη στείρωση των ατόμων που κρίνονταν
ακατάλληλα να μεγαλώσουν παιδιά και των ατόμων που είχαν αυξημένες πιθανότητες
να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους κάποια κληρονομική πάθηση. Όπως και σε άλλες
σκανδιναβικές χώρες, η πλειονότητα των στειρώσεων στη Νορβηγία αφορούσε τα
άτομα με διανοητική υστέρηση και τα άτομα που είχαν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες
και πάνω από το 80% των ατόμων που στειρώθηκαν ήταν γυναίκες. Η ναζιστική
κατοχή της Νορβηγίας συνέβαλε σημαντικά στην επέκταση του προγράμματος, το
οποίο, από το 1943 και μέχρι το τέλος του πολέμου, έφερε τη ραγδαία αύξηση του
αριθμού των στειρώσεων. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής δεν υπήρξαν
ιδιαίτερες αντιδράσεις για τις απόψεις περί κληρονομικότητας του προπαγάνδιζαν οι
Ναζί. Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό του ιατρικού κλάδου δήλωνε την προθυμία του να
συνεργαστεί με τις ναζιστικές αρχές για την εκτέλεση του προγράμματος της φυλετικής
υγιεινής. Πριν τη ναζιστική κατοχή, ο ετήσιος αριθμός των στειρώσεων έφτανε περίπου
τις 100 και κατά τη διάρκεια των δυόμιση χρόνων της ναζιστικής κυριαρχίας, οι
στειρώσεις σε ετήσια βάση κυμαίνονταν γύρω στις 280. Η οικογένεια ή ο κηδεμόνας
του υποκείμενου σε στείρωση δεν μπορούσαν πια να αρνηθούν να δώσουν τη
συγκατάθεση τους για τη στείρωση, ενώ ήταν επιτρεπτή η άσκηση καταναγκασμού και
βίας.
Ο νόμος του 1934 παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το 1977, όπου θεσπίστηκε νέος νόμος
για τη στείρωση. Ο νόμος του 1977, όπως και αυτός του 1934, νομιμοποιεί τη στείρωση
ορισμένων κατηγοριών ατόμων, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση τους, και δηλώνει ότι
αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει κίνδυνος μεταβίβασης μιας πολύ σοβαρής
ασθένειας και όταν τα άτομα αυτά κριθούν ανίκανα να αναθρέψουν παιδιά. Επίσης,
υποστηρίζει ότι η στείρωση είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός και επιτρέπει την
εθελούσια στείρωση των ατόμων κάτω των 25 ετών, χωρίς την έγκριση των αρχών.
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Από το 1934 μέχρι το 1945 στειρώθηκαν στη Νορβηγία 1.140 άτομα. Συνολικά,
κατά τη διάρκεια της περιόδου 1934-1976 ο αριθμός των ατόμων που στειρώθηκαν στη
Νορβηγία ήταν 40.891. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το μεγαλύτερο ποσοστό των
ατόμων που στειρώθηκαν, υποβλήθηκαν στη διαδικασία με τη θέληση τους, βλέποντας
τη ως έναν τρόπο αντισύλληψης.

Φιλανδία

Στη Φιλανδία, 126 οι συζητήσεις για τη θέσπιση νόμων ευγονικού χαρακτήρα
ενισχύθηκαν από την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1930 που είχε ως συνέπεια
την αύξηση του αριθμού των οικογενειών που λάμβαναν την κρατική βοήθεια.
Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής το 10% του φιλανδικού
πληθυσμού ζούσε χάρη στην πρόνοια του κράτους. Η αύξηση του κόστος συντήρησης
των ιδρυμάτων, η φροντίδα για τους διανοητικά και σωματικά ασθενείς, τους
επιληπτικούς και τα άτομα με ψυχικά προβλήματα ενδυνάμωσε την πεποίθηση για την
αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τη μείωση του αριθμού των ατόμων αυτών, που και
εδώ, θεωρούνταν κατώτερα. Ένθερμοι υποστηρικτές της εφαρμογής ευγονικών μέτρων,
από τη δεκαετία κιόλας του 1910, ήταν και εδώ οι γιατροί, οι κοινωνικοί λειτουργοί και
οι διευθυντές των ιδρυμάτων, των αναμορφωτηρίων και των φυλακών, οι οποίοι
ανησυχούσαν έντονα για την αύξηση της εγκληματικότητας και των σεξουαλικών
παραβάσεων των ατόμων αυτών. Επίσης, οι εμπειρίες τόσο από τις Ηνωμένες
Πολιτείες, όσο και από τις άλλες σκανδιναβικές χώρες, άσκησαν μεγάλη επιρροή και
χρησίμευσαν ως παραδείγματα και για το φιλανδικό πρόγραμμα ευγονικής.
Στη Φιλανδία, η ευγονική ιδέα προωθήθηκε αρχικά από τη σουηδική μειονότητα
που αποτελούσε το 1/8 του πληθυσμού στις αρχές του περασμένου αιώνα και
κυριαρχούσε στην ελίτ της χώρας. Η μειονότητα των Σουηδών υιοθέτησε τη θετική
ευγονική ιδέα, θέλοντας να ενισχύσει τη θέση της στο φιλανδικό κράτος και
πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η ποιότητα του πληθυσμού της.
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Έχοντας, ως εκ τούτου, τη στήριξη μεγάλου μέρους της σουηδικής μειονότητας και των
Φιλανδών, ο νόμος που θα ψηφιστεί αργότερα για τη στείρωση διαφόρων κατηγοριών
ατόμων δεν θα γνωρίσει έντονες αντιδράσεις.
Τον Απρίλιο του 1926 ανατέθηκε σε μια επιτροπή η προετοιμασία για την
εισαγωγή ενός νόμου για τη στείρωση. Η επιτροπή συνέλεξε στοιχεία από τη νομοθεσία
άλλων χωρών και στατιστικές που αφορούσαν τα άτομα με διανοητικά προβλήματα και
μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, ζήτησε τη γνώμη του ιατρικού προσωπικού και των
διευθυντών των ιδρυμάτων, το σύνολο σχεδόν των οποίων τάσσονταν υπέρ της λήψης
μέτρων για την εθελούσια στείρωση. Η επιτροπή κατέληξε, το Μάιο του 1929, στην
πρόταση ενός νόμου για τη στείρωση που θα βασιζόταν στη συγκατάθεση του
υποκείμενου σε αυτήν ή του κηδεμόνα του στην περίπτωση που ο ίδιος δεν μπορούσε
να τη δώσει. Ο νόμος θα αφορούσε τους διανοητικά υστερούντες, τα άτομα με
μαθησιακές δυσκολίες, τους επιληπτικούς και τους κληρονομικά κωφάλαλους. Η
επιτροπή δήλωσε ότι λόγοι για την εφαρμογή της στείρωσης δεν μπορούσαν να είναι η
εγκληματικότητα, ο αλκοολισμός, η χρήση ναρκωτικών ουσιών και τα αφροδίσια
νοσήματα. Επίσης, δηλώθηκε ότι η στείρωση είχε και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς
πολλοί από τους υποβαλλόμενους σε αυτήν θα μπορούσαν να φύγουν από τα ιδρύματα
και να ενσωματωθούν στην κοινωνία.
Ο νόμος για τη στείρωση ψηφίστηκε τελικά το 1934 και τέθηκε σε εφαρμογή
στις 13 Ιουνίου του 1935. Το γεγονός ότι ψηφίστηκε αρκετά χρόνια μετά την
προετοιμασία του οφείλεται τόσο στο ότι υπήρχε η ανησυχία ότι θα προκαλούσε την
αντίδραση του πληθυσμού, όσο και στο ότι η πρακτική της στείρωσης εφαρμοζόταν
ήδη χωρίς την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και στις
υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες. Το νόμο καταψήφισαν μόνο 14 από τα 200 μέλη της
βουλής, τα οποία άνηκαν στην άκρα αριστερά. Ο νόμος επέτρεπε την υποχρεωτική
στείρωση των διανοητικά υστερούντων, των ατόμων που η διανοητική τους ηλικία
υπολογιζόταν ότι ήταν κάτω των έξι ετών και των σχιζοφρενών. Ο νόμος θα
εφαρμοζόταν στις περιπτώσεις όπου το πρόβλημα θεωρούνταν ότι ήταν κληρονομικό ή
όταν τα άτομα αυτά κρίνονταν ανίκανα να μεγαλώσουν παιδιά. Επίσης, όριζε τη
στείρωση όσων αποδεδειγμένα είχαν διαπράξει σεξουαλικά εγκλήματα. Η εθελούσια
στείρωση επιτρεπόταν σε όλα τα άλλα άτομα στα οποία υπήρχε ο φόβος ότι θα έφερναν
στον κόσμο «ελαττωματικά» παιδιά, καθώς και στα άτομα που διέθεταν υπερβολικές
σεξουαλικές ορμές και αποτελούσαν κίνδυνο για τον περίγυρο τους. Αιτήσεις για την
εφαρμογή της στείρωσης θα γίνονταν στο υπουργείο υγείας.
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Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αύξηση της εγκληματικότητας και των
σεξουαλικών παραβάσεων οδήγησε στην ενίσχυση της άποψης για την αναγκαιότητα
λήψης αυστηρότερων μέτρων, όπως, για παράδειγμα, του ευνουχισμού των
σεξουαλικών παραβατών. Έτσι, το 1950 θεσπίστηκαν τρεις νόμοι: ένας νόμος για τη
στείρωση, ένας νόμος για τον ευνουχισμό και ένας νόμος για την έκτρωση. Ο νέος
νόμος για τη στείρωση επέτρεπε την εφαρμογή της για ευγονικούς, κοινωνικούς και
ιατρικούς λόγους. Η στείρωση για ευγονικούς και κοινωνικούς λόγους θα
αποφασιζόταν από το υπουργείο υγείας και η στείρωση για γενετικούς λόγους από δύο
γιατρούς που θα είχε ορίσει το υπουργείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του
ετήσιου αριθμού των στειρώσεων που βασίζονταν σε γενετικούς λόγους. Ο νόμος για
τον ευνουχισμό, ο οποίος δηλώθηκε ως ένα ποινικό μέτρο με ανθρωπιστική βάση, όριζε
την εφαρμογή ευνουχισμού, χωρίς τη συγκατάθεση του υποβαλλόμενου σε αυτόν, στην
περίπτωση διάπραξης σεξουαλικού εγκλήματος και στην περίπτωση, όπου η έντονη
σεξουαλική ορμή του θα αποτελούσε κίνδυνο για τους υπολοίπους. Επίσης, επέτρεπε
τον ευνουχισμό των τροφίμων των ιδρυμάτων που είχαν έντονες σεξουαλικές ορμές ή
ήταν διανοητικά ανάπηροι, ύστερα από την αίτηση του διευθυντή του ιδρύματος στο
υπουργείο υγείας. Ο νόμος για τον ευνουχισμό γνώρισε έντονες αντιδράσεις και
εφαρμόστηκε ελάχιστες φορές. Κατά την περίοδο 1951-1968 υποβλήθηκαν 2.777
αιτήσεις για ευνουχισμό και τελικά ο ευνουχισμός εφαρμόστηκε σε 90 άτομα και μόνο
κατά το χρονικό διάστημα 1951-1958. Τέλος, ο νόμος για την έκτρωση επέτρεπε την
εφαρμογή της για ιατρικούς, κοινωνικούς, ποινικούς και ευγονικούς λόγους.
Η υποχρεωτική στείρωση και ο υποχρεωτικός ευνουχισμός καταργήθηκαν με
νόμο το 1970, ο οποίος παρείχε περισσότερες ευκαιρίες για έκτρωση. Σύμφωνα με το
νόμο του 1970, υποχρεωτική στείρωση θα μπορούσε να γίνει μόνο υπό εξαιρετικές
συνθήκες και σε ενήλικα μόνο άτομα, ενώ απαιτούνταν η ρητή άδεια του κηδεμόνα
τους, εάν επρόκειτο για άτομα που έπασχαν από διανοητική ανεπάρκεια. Στείρωση, με
τη θέληση του ενδιαφερομένου, θα μπορούσε να γίνει εφόσον (α) υπήρχαν αυξημένες
πιθανότητες τα παιδιά που θα έφερνε στον κόσμο να ήταν διανοητικά ή σωματικά
ανάπηρα ή να έπασχαν από μια σοβαρή ασθένεια, (β) το άτομο κρινόταν ανίκανο να τα
αναθρέψει, (γ) που εξαιτίας του τρόπου ζωής του ή καταστάσεων δικών του ή της
οικογένειας του, η γέννηση και η ανατροφή παιδιών θα συνιστούσε μη υποφερτό βάρος
και (δ) δεν μπορούσε να κάνει χρήση άλλων μεθόδων αντισύλληψης. Επίσης, μια
γυναίκα θα μπορούσε να στειρωθεί, εφόσον το ήθελε, εάν η ζωή της κινδύνευε από μια
επικείμενη εγκυμοσύνη ή εάν ήταν σωματικά αδύναμη.
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Παρόμοιοι λόγοι ίσχυαν και για την εφαρμογή της έκτρωσης. Ο νόμος του 1970
για την έκτρωση έδινε έμφαση στη διανοητική υγεία και σε κοινωνικούς και
ψυχολογικούς παράγοντες για την εφαρμογή της έκτρωσης. Επιπλέον, ο νόμος
αναφερόταν στο μεγάλο αριθμό των παράνομων εκτρώσεων και επέτρεπε την έκτρωση
στις περιπτώσεις όπου η γυναίκα ήταν κάτω των δεκαεπτά ετών, πάνω των σαράντα ή
είχε ήδη τέσσερα παιδιά.
Από το 1935 μέχρι το 1955 στειρώθηκαν στη Φιλανδία 1.908 άτομα, με την
πλειονότητα να αποτελείται από γυναίκες- η στείρωση εφαρμόστηκε μόνο σε 276
άνδρες. Από τα 1.908 άτομα που στειρώθηκαν, στα 1.461 είχε οριστεί η στείρωση τους,
ενώ τα 447 (περίπου το 23.4%) στειρώθηκαν με τη θέληση τους. Το 58.6% αυτών που
στειρώθηκαν ήταν διανοητικά ανάπηροι, το 14.5% φρενοβλαβείς, το 9% επιληπτικοί
και το 5.1% ψυχοπαθείς. Από αυτούς που ζήτησαν να εφαρμοστεί η στείρωση τους, οι
περισσότεροι ήταν επιληπτικοί και ακολουθούσαν στη σειρά οι φρενοβλαβείς και οι
διανοητικά ανάπηροι.
Ο αριθμός των στειρώσεων διέφερε μεταξύ των κοινοτήτων των Φιλανδών και
των κοινοτήτων των Σουηδών. Οι Φιλανδοί έκαναν περισσότερες αιτήσεις για
στείρωση απ’ ότι έκανε η σουηδική μειονότητα, την οποία απασχολούσε περισσότερο η
εφαρμογή θετικών μέτρων φυλετικής υγιεινής, όπως η παροχή διευκολύνσεων στις
γυναίκες που έφερναν στον κόσμο πολλά υγιή παιδιά. Στις κοινότητες με καθαρά
φιλανδικό πληθυσμό, το ποσοστό των στειρώσεων ανά 100.000 άτομα έφτανε το 28%,
ενώ στις κοινότητες με σημαντική σουηδική παρουσία ήταν γύρω στο 15.5%. Η
στείρωση είχε ευγονικό χαρακτήρα στο 61.1% των περιπτώσεων που είχε οριστεί η
στείρωση τους και στο 67.8% των περιπτώσεων που τη ζήτησαν από μόνοι τους. Μετά
τη θέσπιση του νέου νόμου, το 1950, η στείρωση εφαρμοζόταν, κατ’ εξοχήν, με ιατρικά
κριτήρια και ήταν εφικτή μετά την εξουσιοδότηση δύο γιατρών. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των στειρώσεων την περίοδο 1951-1970,
σε σχέση με τον αριθμό των στειρώσεων της δεκαετίας του 1930. Ο συνολικός αριθμός
των στειρώσεων που έλαβαν χώρα μεταξύ του 1951 και του 1970 ήταν 56.075, με το
99% των στειρώσεων να εφαρμόζονται στις γυναίκες. Ο αριθμός των στειρώσεων
άρχισε να μειώνεται σημαντικά μετά το 1970 με τη θέσπιση του νόμου για τις
εκτρώσεις, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των εκτρώσεων.
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Σουηδία

Οι συζητήσεις για τη φυλετική υγιεινή και για την εφαρμογή του μέτρου της
στείρωσης είχαν ξεκινήσει στη Σουηδία 127 από τις αρχές της δεκαετίας του 1910, με
την ίδρυση της “Σουηδικής Εταιρείας για τη Φυλετική Υγιεινή” το 1909 στην
Στοκχόλμη και τη θέσπιση νόμων (1915) για την απαγόρευση των γάμων των ατόμων
που έπασχαν από διανοητική υστέρηση και επιληψία. Οι συζητήσεις συνέχισαν να
γίνονται πιο έντονες σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, με τη δημοσίευση
μελετών και τη διεξαγωγή διαλέξεων και εκδηλώσεων. Παρ’ όλο τον ενθουσιασμό για
τη φυλετική υγιεινή, το γεγονός ότι η γενετική δεν πρόσφερε σαφείς κατευθυντήριες
γραμμές για το θέμα της στείρωσης, οδήγησε τους υποστηρικτές της στείρωσης στη
χρησιμοποίηση μη ευγονικών επιχειρημάτων για να δείξουν την αναγκαιότητα της.
Έτσι, όταν το 1922 έφτασε για πρώτη φορά στη σουηδική βουλή το ζήτημα της
στείρωσης, η έμφαση δόθηκε στην υποστήριξη του μέτρου για οικονομικούς και
κοινωνικούς λόγους.
Το νομοσχέδιο του 1922 για τη θέσπιση ενός νόμου για τη στείρωση γνώρισε
την υποστήριξη τόσο των σοσιαλδημοκρατών, όσο και των φιλελευθέρων. Ο εισηγητής
του, ψυχίατρος Alfred Petrén, πρότεινε την εθελούσια στείρωση των διανοητικά
υστερούντων και άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου στα άτομα που
έπασχαν από επιληψία και στους σεξουαλικούς παραβάτες. Το νομοσχέδιο αυτό και οι
αιτιάσεις για την εφαρμογή ευγονικών μέτρων από την “Εταιρεία για τη Φυλετική
Υγιεινή” το 1923 και το υπουργείο υγείας το 1924, οδήγησαν τη σουηδική κυβέρνηση
στη σύσταση τον Δεκέμβριο του 1927 μιας επιτροπής για τη διερεύνηση του ζητήματος
της στείρωσης. Η επιτροπή, που αποτελούνταν από δύο καθηγητές ιατρικής, έναν
δικηγόρο και έναν ψυχίατρο, με έκθεση της το 1929 πρότεινε την εισαγωγή ενός πολύ
περιορισμένου νόμου που θα αφορούσε την εθελούσια στείρωση για γενετικούς λόγους.
Η επιτροπή δεν εξέτασε την εφαρμογή του μέτρου για καθαρά κοινωνικούς λόγους.
Υποστήριξε ότι η κοινωνία ήταν υποχρεωμένη να αναθρέψει τα παιδιά των ατόμων
αυτών, που ίσως αργότερα, όταν μεγάλωναν, θα ήταν χρήσιμοι πολίτες. Η έκθεση
γνώρισε έντονη κριτική από γιατρούς και κοινωνικούς φορείς, χάρη στην εθελούσια
βάση του μέτρου και στην εστίαση της μόνο στους γενετικούς λόγους εφαρμογής του.
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Ο προτεινόμενος νόμος απορρίφθηκε τελικά από το υπουργείο υγείας, το οποίο
γνωρίζοντας ότι η στείρωση για ευγονικούς λόγους εφαρμοζόταν ήδη παράνομα σε όλη
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, υποστήριξε τη θέσπιση ενός νόμου υποχρεωτικής
στείρωσης.
Το 1933 ο Petrén έπεισε τη βουλή να επανεξετάσει την εισαγωγή ενός νόμου για
τη στείρωση, ο οποίος θα είχε τώρα υποχρεωτική βάση. Η αποστολή ανατέθηκε στον
καθηγητή εγκληματολογίας Ragnar Bergendal, ο οποίος, μετά από λίγους μήνες,
πρότεινε τη θέσπιση ενός νόμου υποχρεωτικής στείρωσης που θα αφορούσε τα άτομα
που κρίνονταν ανίκανα να δώσουν τη συγκατάθεση τους. Επίσης, πρότεινε να
επιτρέπεται η στείρωση των ανηλίκων, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών
τους. Ο Bergendal πίστευε, τέλος, ότι θα ήταν καλύτερο σε ορισμένες περιπτώσεις ο
υποκείμενος σε στείρωση να μην ενημερωνόταν για το είδος της επέμβασης στην οποία
θα υποβαλλόταν.
Με βάση την έκθεση του Bergendal, η κυβέρνηση των σοσιαλδημοκρατών
εισηγήθηκε το 1934 ένα νομοσχέδιο για τη στείρωση, το οποίο και έγινε νόμος τον
επόμενο χρόνο. Ο πρώτος σουηδικός νόμος για τη στείρωση ετέθη σε ισχύ την 1η
Ιανουαρίου του 1935. Σύμφωνα με το νόμο, επιτρεπόταν η στείρωση, χωρίς τη
συγκατάθεση τους, στα άτομα με διανοητική υστέρηση που ήταν ανίκανα να τη
δώσουν. Προϋπόθεση ήταν οι υποβαλλόμενοι σε αυτή να ήταν ανίκανοι να
μεγαλώσουν παιδιά (κοινωνικός λόγος) ή να υπήρχαν αυξημένες πιθανότητες να
μεταβιβάσουν τη διανοητική τους ανεπάρκεια στους απογόνους τους (ευγονικός λόγος).
Αιτήσεις για την έγκριση της εφαρμογής της στείρωσης θα υποβάλλονταν στο
υπουργείο υγείας, εκτός από τις περιπτώσεις βαριάς διανοητικής ανεπάρκειας, όπου η
στείρωση δεν χρειαζόταν έγκριση, παρά μόνο τη συμφωνία δύο γιατρών.
Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 οι συζητήσεις για το ζήτημα της
ευγονικής έγιναν ακόμη πιο έντονες. Το μέτρο της στείρωσης εθεωρείτο όλο και
περισσότερο ωφέλιμο όχι μόνο για το άτομο, αλλά και για την κοινωνία. Τόσο οι αρχές,
όσο και το ευρύ κοινό είχαν την πεποίθηση ότι η μείωση της γέννησης άρρωστων
παιδιών ή παιδιών με κατώτερο βιολογικό υλικό δεν ήταν πια μόνο επιθυμητή, αλλά και
δικαιολογημένη. Οι συζητήσεις δεν αφορούσαν, όμως, τώρα μόνο τα άτομα με
διανοητική υστέρηση, αλλά επεκτάθηκαν στα άτομα με αντικοινωνική συμπεριφορά,
στους κακοποιούς, στους περιπλανώμενους και στις πόρνες. Ως εκ τούτου, κρίθηκε
αναγκαία η θέσπιση ενός νέου νόμου για τη στείρωση που θα ήταν πιο αυστηρός και θα
περιλάμβανε περισσότερες κατηγορίες ατόμων.
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Ο νέος νόμος για τη στείρωση ψηφίστηκε το 1941 και επέτρεπε, από ευγονική
σκοπιά, τη στείρωση, όχι μόνο των διανοητικά υστερούντων, αλλά και των ατόμων που
έπασχαν από σωματικές αναπηρίες ή κάποιο σοβαρό ελάττωμα κληρονομικής φύσης.
Από κοινωνική σκοπιά, επέτρεψε, επιπλέον της στείρωσης των ατόμων με διανοητική
υστέρηση, τη στείρωση των ατόμων που είχαν έναν «αντικοινωνικό» τρόπο ζωής. Ο
νόμος θεσμοθετούσε, επίσης, την εθελούσια στείρωση γυναικών για ιατρικούς λόγους,
ενώ καταργούσε τη δυνατότητα δύο γιατρών να αποφασίζουν για την εφαρμογή της
στείρωσης σε διανοητικά ανάπηρα άτομα -όπως ίσχυε με το νόμο του 1935- χωρίς την
έγκριση του υπουργείου υγείας.
Από τη δεκαετία του 1950 και ύστερα ο αριθμός των στειρώσεων για ευγονικούς
λόγους άρχισε να φθίνει και αυξήθηκε ο αριθμός των στειρώσεων για ιατρικούς λόγους
ή για λόγους οικογενειακού προγραμματισμού. Ο νόμος του 1941 αντικαταστάθηκε το
1975 από έναν άλλο νόμο που απαγόρευε την εφαρμογή της στείρωσης χωρίς τη
συγκατάθεση του υποβαλλόμενου σε αυτήν και υποστήριζε την εθελούσια βάση του
μέτρου.
Στη Σουηδία, η θέσπιση ευγονικών νόμων ήταν πιο εύκολη σε σχέση με τις
άλλες σκανδιναβικές χώρες που θέσπισαν ευγονικούς νόμους την ίδια περίοδο. Από τη
δεκαετία του 1930 μέχρι τη δεκαετία του 1950, ο αριθμός των στειρώσεων που
σημειώθηκαν στη Σουηδία ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των στειρώσεων
που σημειώθηκαν στη Δανία, τη Νορβηγία και τη Φιλανδία. Υπολογίζεται ότι στη
Σουηδία στειρώθηκαν 63.000 άτομα μεταξύ του 1935 και του 1975, από τα οποία το
90% ήταν γυναίκες. Κατά τη διάρκεια της ισχύος του πρώτου σουηδικού νόμου για τη
στείρωση -1η Ιανουαρίου του 1935 έως 30 Ιουνίου του 1941- στειρώθηκαν περίπου
3.000 άτομα. Με βάση το νόμο του 1941, ο αριθμός των στειρώσεων αυξήθηκε
σημαντικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο
το 1949, όπου πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με το σουηδικό υπουργείο υγείας, 2.351
στειρώσεις. Μετά άρχισε να φθίνει, φτάνοντας τις 1.500 στειρώσεις το 1974. Από τη
δεκαετία του 1950 μέχρι τη δεκαετία του 1970, ο ετήσιος αριθμός των στειρώσεων
κυμαίνονταν μεταξύ των 1.500 και των 1.900. Όταν θεσπίστηκε ο νέος νόμος το 1975,
ο αριθμός των στειρώσεων αυξήθηκε απότομα και πλησίασε τις 10.000 το 1980.
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Η αναθεώρηση της ευγονικής

Οι ιδέες της ευγονικής άρχισαν να χάνουν σε σημαντικό βαθμό την απήχηση
τους από τη δεκαετία του 1930 και ύστερα. Το αποκορύφωμα στην πορεία μείωσης της
επιρροής τους τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στην επιστημονική κοινότητα, ήρθε με τις
θηριωδίες των Ναζί που αποκάλυψαν τα εγκλήματα που είχαν γίνει στο όνομα της
φυλετικής υγιεινής και της κάθαρσης της φυλής. Η αλλαγή του πολιτικού κλίματος και
της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο συνέβαλε,
εξίσου καθοριστικά, στην αποκήρυξη των ευγονικών θεωριών. Η αυξανόμενη έμφαση
στα δικαιώματα του ατόμου, η κοινωνική ευημερία και η οικονομική ανάπτυξη
οδήγησαν τις ευγονικές απόψεις στο να χάσουν αρκετή από την αρχική ελκυστικότητα
τους. Ταυτόχρονα, οι νέες ανακαλύψεις στον τομέα της γενετικής έθεσαν υπό
αμφισβήτηση πολλούς από τους ισχυρισμούς για την κληρονομικότητα και για τη
βιολογική βελτίωση του ανθρώπινου είδους και έβαλαν τα θεμέλια για τη δημιουργία
του κλάδου της βιοηθικής.
Το 1932 στο “3ο Διεθνές Συνέδριο Ευγονικής” στη Νέα Υόρκη έλαβαν μέρος
λιγότερα από εκατό άτομα. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των βιβλίων, των άρθρων και
των μελετών πάνω στο ζήτημα της ευγονικής άρχισε να φθίνει σταδιακά. Η
επιστημονική κοινότητα δεν άργησε να απομακρυνθεί από το ευγονικό σκεπτικό,
δείχνοντας απέχθεια για τις προηγούμενες πρακτικές στην προσπάθεια της να
αποποιηθεί τα λάθη του κοντινού παρελθόντος. Πολλές οργανώσεις και περιοδικά
άλλαξαν όχι μόνο τη φιλοσοφία τους απέναντι στην ευγονική κίνηση, αλλά και το
όνομα τους με σκοπό να δείξουν τη μερική ή ακόμη και την πλήρη αποκοπή τους από
αυτήν. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία τα «Χρονικά της Ευγονικής» (Annals of
Eugenics) μετονομάστηκαν το 1954 σε «Χρονικά της Ανθρώπινης Γενετικής» (Annals
of Human Genetics) και η κυκλοφορία της «Ευγονικής Επιθεώρησης» (Eugenics
Review) τερματίστηκε το 1968. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα «Νέα για την Ευγονική»
(Eugenical News) μετατράπηκαν το 1954 σε «Τριμηνιαία Έκδοση Ευγονικής»
(Eugenics Quarterly), η οποία μετονομάστηκε το 1969 σε «Περιοδικό της Κοινωνικής
Βιολογίας» (Journal of Social Biology). Το 1972, η “Αμερικανική Εταιρεία Ευγονικής”
μετονομάστηκε σε “Εταιρεία για τη Μελέτη της Κοινωνικής Βιολογίας” (Society for
the Study of Social Biology) και το 1989 η “Εταιρεία Ευγονικής Εκπαίδευσης του
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Λονδίνου”, γνωστή ως “Ευγονική Εταιρεία” από το 1926, μετονομάστηκε σε
“Ινστιτούτο Galton” (Galton Institute). 128
Παρ’ όλα αυτά η ευγονική δεν έπαυσε να απασχολεί ένα σημαντικό μέρος της
επιστημονικής κοινότητας. Αν και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 η ευγονική
κίνηση αισθάνεται έντονα τα σημάδια της δύσης της στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη
Μεγάλη Βρετανία, η ευγονική ιδέα δεν σταμάτησε να έλκει όλους όσους ήταν πρόθυμοι
να την ακολουθήσουν. Από τη δεκαετία του 1930 και ύστερα παρουσιάζεται ένα νέο
ενδιαφέρον για την ευγονική που αν και μοιάζει κατά πολύ με το ενδιαφέρον που είχε
εκδηλωθεί στις αρχές του αιώνα, διακρίνεται, ωστόσο, από κάποιες διαφορές. Στις
αρχές του αιώνα η ευγονική εστίαζε την προσοχή της στη φυλή και την τάξη και
διακρινόταν από άκαμπτη ιδεολογία που την οδηγούσε στην υιοθέτηση σκληρών
πρακτικών για την υλοποίηση των προγραμμάτων της. Η τυφλή πίστη στη δύναμη της
κληρονομικότητας και η παράβλεψη ή ακόμη και απόρριψη της επιστημονικής
πραγματικότητας που αντίκρουε τις αρχές της είχαν σαν αποτέλεσμα την πόλωση όχι
μόνο των ιδεών, αλλά και των υποστηρικτών της. Αντίθετα, η ευγονική της δεκαετίας
του 1930 και ύστερα είναι «ήπιας» μορφής, έχει λιγότερους -αλλά το ίδιο ενθουσιώδειςοπαδούς, δίνει λιγότερη σημασία σε φυλετικά και ταξικά ζητήματα και περισσότερη
στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος της είναι η αύξηση της επιστημονικής γνώσης γύρω
από την κληρονομικότητα και η επίτευξη προόδων στους τομείς της ιατρικής και της
γενετικής. Η επιθυμία της, ωστόσο, παραμένει η ίδια: Η βελτίωση του ανθρώπινου
βιολογικού υλικού.
Ένθερμοι υποστηρικτές της ευγονικής κατά την περίοδο αυτή είναι εξέχοντες
βιολόγοι, ανθρωπολόγοι και γενετιστές. Πολλοί από αυτούς προσπάθησαν να κρύψουν
τις προηγούμενες ευγονικές τους αντιλήψεις υιοθετώντας μια ήπια μορφή ευγονικής
που δεν θα έβαζε σε κίνδυνο το επιστημονικό τους κύρος. Στη Μεγάλη Βρετανία,
κύριοι υποστηρικτές της ευγονικής ιδέας ήταν μεταξύ άλλων οι διακεκριμένοι βιολόγοι
και γενετιστές Julian Huxley, Carlos Blacker, J.B.S. Haldane, Lancelot Hogben και
Ronald Fisher. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθοδηγητές της ευγονικής κίνησης ήταν οι
επίσης βιολόγοι και γενετιστές Frederick Osborn, Hermann Muller και Herbert
Jennings. Αν και διέθεταν διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις, κοινό χαρακτηριστικό
των ατόμων αυτών ήταν η εναντίωση τους στα παλαιότερα ευγονικά δόγματα. Οι
επιστήμονες αυτοί αντιτάχθηκαν σε σημαντικό βαθμό στο φυλετικό σκεπτικό, τις
κοινωνικές προκαταλήψεις και τα αφελή «επιστημονικά» συμπεράσματα της ευγονικής
128
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των προηγούμενων ετών. Είτε άνηκαν στη ριζοσπαστική αριστερά είτε στη
συντηρητική δεξιά είτε κάπου ενδιάμεσα αναγνώριζαν το γεγονός ότι οι πρόοδοι στην
ανθρωπολογία, την ψυχολογία και τη γενετική είχαν εκθρονίσει ολοκληρωτικά τα
«επιστημονικά» στηρίγματα της ευγονικής του κοντινού παρελθόντος και ότι η
“αναθεωρημένη ευγονική” θα έπρεπε να λάβει υπόψιν της τα καινούργια επιστημονικά
δεδομένα. 129
Οι θεωρητικοί και οι υποστηρικτές της ευγονικής θα θελήσουν, από το 1940 και
ύστερα, να απεμπλακούν από τις δυσάρεστες διασυνδέσεις με τη ναζιστική εμπειρία.
Ακόμη και η ίδια η λέξη “ευγονική” θα παύσει να εμφανίζεται στη ρητορεία των
ευγονιστών για τη βελτίωση της φυλής. Στη θέση της θα εισαχθούν άλλοι όροι, όπως
“γενετικό φορτίο” και “κόστος επιλογής”. Συνειδητοποιώντας την επιτακτική ανάγκη
αποκοπής των δεσμών με το παρελθόν, οι οπαδοί της ευγονικής θα στρέψουν το
ενδιαφέρον τους προς άλλες ερευνητικές κατευθύνσεις. Στο επίκεντρο τους θα βρεθεί η
ενασχόληση με επιστημονικούς κλάδους, όπως την πληθυσμιακή πολιτική. Η
περηφάνια με την οποία αποκαλούσαν τους εαυτούς τους “ευγονιστές” κατά την
περίοδο 1910-1930 θα χαθεί. Στην προσπάθεια τους να αποποιηθούν τον τίτλο, οι
προασπιστές της ευγονικής θα συστήνονται, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ως
μελετητές της επιστήμης του πληθυσμού, γενετιστές, ψυχίατροι, ανθρωπολόγοι και
κοινωνιολόγοι. 130 Επίσης, αρκετοί από αυτούς θα ασχοληθούν με τη γενετική
συμβουλή που, αρχικά, ονομαζόταν γενετική υγιεινή ή ευγονική συμβουλή. Επιδίωξη
τους θα είναι η παροχή συμβουλών σε υποψήφιους γονείς για τις πιθανότητες το
κυοφορούμενο έμβρυο να πάσχει από κάποια κληρονομική ασθένεια. 131
Η αποκήρυξη των ευγονικών ιδεών δεν θα σήμαινε, ωστόσο, και τον τερματισμό
της εφαρμογής των ευγονικών πρακτικών, αλλά ούτε και την πλήρη εγκατάλειψη της
πεποίθησης για την αναγκαιότητα συντήρησης του ευγονικού σκεπτικού. Προγράμματα
που θα έχουν άμεση ή έμμεση επιρροή από την ευγονική ιδεολογία θα συνεχίσουν να
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υφίστανται και μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός από τις Ηνωμένες
Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία, τη ναζιστική Γερμανία, τη Γαλλία και τις
σκανδιναβικές χώρες, οι ιδέες της ευγονικής θα ελκύσουν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό, την προσοχή και το ενδιαφέρον και άλλων περίπου τριάντα χωρών. Η Ιαπωνία,
η Σιγκαπούρη, η Κίνα, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες της δεκαετίας του 1960, θα
είναι μερικές από τις σημαντικότερες από αυτές τις χώρες που θα επηρεαστούν από την
ευγονική ιδεολογία και θα θελήσουν να πραγματοποιήσουν αρκετές από τις επιθυμίες
της.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ευγονική ιδέα γνώρισε μια νέα άνθιση κατά τις
δεκαετίες του 1960 και του 1970. Το ενδιαφέρον τώρα εστιαζόταν, κυρίως, στους
Αφροαμερικανούς και τους Ισπανόφωνους. Πολλές ήταν οι πολιτείες που συνέχιζαν να
εφαρμόζουν όχι μόνο μια πολιτική διακρίσεων, αλλά και την πρακτική της στείρωσης.
Η στείρωση δηλωνόταν ότι τις περισσότερες φορές είχε εθελούσιο χαρακτήρα και ότι
εφαρμοζόταν χωρίς πίεση και ύστερα από τη συναίνεση του υποψηφίου. Ωστόσο,
σύμφωνα με στοιχεία πολλές φτωχές γυναίκες, στην πλειοψηφία τους Αφροαμερικανές,
ενημερώνονταν, παραδείγματος χάριν, ότι θα χάσουν τα επιδόματα της πρόνοιας εάν
αρνούνταν να υποβληθούν σε στείρωση. Από το 1907 μέχρι το 1974, υπολογίζεται ότι ο
αριθμός των στειρώσεων που εφαρμόστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ύστερα από
άσκηση πίεσης ή επιβολής, ανέρχεται σε ορισμένες εκατοντάδες χιλιάδες. 132
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη χαρακτηριστικότερη περίπτωση συνέχισης της
εφαρμογής της στείρωσης και μετά τη δεκαετία του 1940 αποτελεί η πολιτεία της
Καλιφόρνιας. Στην Καλιφόρνια, ο νόμος για τη στείρωση που θεσπίστηκε το 1909
έμεινε σε ισχύ μέχρι το 1979. Από το 1936 μέχρι το 1941, ο ετήσιος αριθμός των
στειρώσεων

κυμαινόταν

μεταξύ

των

674

και

των

848.

Έως

το

1942,

πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15.000 στειρώσεις, το σύνολο σχεδόν των
οποίων είχαν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Οι στειρώσεις αφορούσαν, κυρίως, τα άτομα με
διανοητικές και ψυχικές παθήσεις, τους Αφροαμερικανούς, τους Μεξικάνους, τους
μετανάστες από την νοτιοανατολική Ευρώπη και τα μέλη των κατώτερων κοινωνικών
τάξεων. Οι στειρώσεις στο μεγαλύτερο ποσοστό τους εφαρμόστηκαν στις γυναίκες.
Συνολικά, από τη θέσπιση του νόμου το 1909 μέχρι τη δεκαετία του 1960, υπολογίζεται
ότι στειρώθηκαν 20.000 άτομα, περίπου, δηλαδή, το 1/3 των ατόμων που στειρώθηκαν
συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. 133
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Στην Ασία, κανένα πρόγραμμα ευγονικού χαρακτήρα δεν φαίνεται να
οργανώθηκε μέχρι και αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η περίπτωση της
Ιαπωνίας είναι ενδιαφέρουσα, καθώς ο νόμος «περί ευγονικής προστασίας» (Eugenic
Protection Law) για τη νομιμοποίηση των στειρώσεων ψηφίστηκε το 1948, όταν στις
άλλες χώρες είχε αρχίσει μια φανερή κάμψη στη χρήση αυτής της μεθόδου. Σκοπός του
νόμου είναι «να προλάβει την αύξηση του αριθμού των κατώτερων όντων και να
προστατεύσει κατά το δυνατόν περισσότερο τη ζωή και την υγεία της μητέρας». Αν και
η ευγονική επέμβαση πραγματοποιείται σε ένα πρόσωπο «με τη συγκατάθεση του ίδιου
και του συντρόφου του», ωστόσο σημειώνεται ότι ο πάσχων μπορεί να ασκήσει έφεση
μέσα σε δεκαπέντε μέρες και αυτό στην κεντρική επιτροπή ευγονικής προστασίας. Σε
μια τροπολογία του 1949, η οποία διευκρίνιζε τις περιπτώσεις εκούσιας και
υποχρεωτικής στείρωσης, υπάρχουν δύο πρωτότυπες απόψεις. Η εκούσια στείρωση
εφαρμόζεται εάν από τη συγκεκριμένη ασθένεια πάσχει και ένας συγγενής, μέχρι
τέταρτου βαθμού, του πάσχοντος ή του συντρόφου του. Για πρώτη φορά θεσπίζεται
νομοθεσία που να επεκτείνεται στην οικογενειακή ομάδα. Ο ιαπωνικός νόμος δίνει τον
πληρέστερο κατάλογο ασθενειών που δικαιολογούν τη στείρωση και τον οποίο ουδείς
άλλος ευγονικός νόμος είχε δημοσιεύσει ποτέ. Οι αναφερόμενες ασθένειες είναι 55 και
χωρίζονται σε 6 κατηγορίες: (1). Ψυχώσεις (σχιζοφρένεια, επιληψία κ.ά.), (2).
Διανοητικές ανεπάρκειες (ιδιωτεία, διανοητική καθυστέρηση κ.ά.), (3). Ψυχοπάθεια
(τάσεις προς έγκλημα, προς σεξουαλική διαταραχή κ.ά.), (4). Ανώμαλα χαρακτηριστικά
(επιληπτική ιδιοσυστασία, ιδιοσυστατικές ασθένειες του κυκλοφοριακού συστήματος),
(5). Σωματικές ασθένειες (χορεία, παρεγκεφαλιδική αταξία, αμυοτροφική σκλήρυνση
κ.ά.), (6). Οξείες δυσπλασίες (συγγενείς δυσπλασίες των οστών, ελαττωματικότητες
των άκρων, μικροκεφαλία κ.ά.). Ευτυχής (και σπάνιος) ο Ιάπωνας που δεν έχει
τουλάχιστον έναν ύποπτο ξάδελφο ή θείο! Ο ίδιος νόμος του 1948 ορίζει τους πιο
χαλαρούς όρους για τις εκτρώσεις, οι οποίες φαίνεται πως είναι δύο φορές συχνότερες
από τις γεννήσεις. Ανάμεσα στα περίπου 300.000 άτομα που στειρώθηκαν ως το 1955,
τουλάχιστον το 97% ήταν γυναίκες. Από το 1956 ως το 1969, ο ετήσιος αριθμός των
στειρώσεων έπεσε από τις 42.000 στις 17.000. Οι περισσότερες απέβλεπαν στην
«προστασία της ζωής της μητέρας» (περίπου 40%) ή στην «προστασία της υγείας της
μητέρας» (περίπου 58%)˙ οι υποχρεωτικές στειρώσεις ήταν μόνο το 2 ή 3%. Υπό αυτή
τη νομοθεσία, υπολογίζεται ότι στειρώθηκαν, επίσης, 16.520 άτομα με διανοητικές
ανεπάρκειες ή μαθησιακές δυσκολίες μεταξύ του 1949 και του 1994. Το υψηλό κόστος
των επεμβάσεων περιόρισε, ωστόσο, αυτή τη μέθοδο προς όφελος της άμβλωσης, το
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κόστος της οποίας ήταν ελάχιστο. Η δραματική μείωση της γονιμότητας, όμως,
προκάλεσε πολλά δημογραφικά προβλήματα. Ως εκ τούτου, επήλθε ο υποδιπλασιασμός
του αριθμού των στειρώσεων, αλλά και των αμβλώσεων, μεταξύ του 1956 και του
1969. 134
Μια άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση συνιστά η Σιγκαπούρη. Ύστερα από μια
αποτελεσματική πολιτική αντιγεννητικότητας, που άρχισε το 1949 και ευνοούσε την
άμβλωση ως τον έκτο μήνα, οι στόχοι της κυβέρνησης είχαν ξεπεραστεί σε μεγάλο
βαθμό. Όπως στην Ιαπωνία, η μείωση του πληθυσμού, που είχε επιτευχθεί νωρίτερα
απ’ ότι προβλεπόταν, επέφερε τη γήρανση του και ανησύχησε τους οικονομολόγους. Η
κυβέρνηση Lee Kuan Yew θέλησε να επωφεληθεί από τη δημογραφική κατάσταση και
να εισαγάγει το 1983 ένα πρωτότυπο ευγονικό πρόγραμμα: να επιλέξει τη
γεννητικότητα με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, τα οποία θεωρούνταν ότι
αντανακλούν τις νοητικές ικανότητες. Στη Σιγκαπούρη, η ευγονική ιδεολογία δεν ήταν
φυλετική, αλλά απλώς παραγωγιστική, οργανωμένη για τον ανταγωνισμό, στο πλαίσιο
της αληθινής παράδοσης του κοινωνικού δαρβινισμού. Άσχετα με το αν είσαι Κινέζος,
Μαλαίος ή Ινδός (οι τρεις μεγάλες εθνικές ομάδες), θα ευνοηθείς ή θα αποθαρρυνθείς
για την τεκνοποίηση σου με τα ίδια κριτήρια και τίποτε δεν θα σου επιβληθεί. Έτσι,
χαράσσεται μια σύγχρονη φιλελεύθερη ευγονική πολιτική, που σέβεται τα δικαιώματα
των ατόμων, ενώ ταυτόχρονα τα κηρύσσει άνισα ως προς την τεκνοποίηση. Επιπλέον, η
πολιτική αυτή ασκείται χωρίς τη βοήθεια της ιατρικής ή της επιστήμης, αλλά με
οικονομικά και μόνο κριτήρια. Μια σειρά μέτρων καθιερώνει ένα σύστημα
συναντήσεων που θα διευκολύνουν τους ωφέλιμους για το μέλλον της χώρας γάμους,
καθώς και μαθήματα «σαγήνευσης» στο πανεπιστήμιο. Ύστερα ασκούνται οι
προτροπές οικονομικού χαρακτήρα. Υπό τον όρο ότι το οικογενειακό σου εισόδημα δεν
υπερβαίνει τα 1.500 δολάρια, δεν είσαι πάνω από τριάντα ετών και δεν έχεις πάνω από
δύο παιδιά, κερδίζεις μια παροχή 10.000 δολαρίων για να αγοράσεις ένα διαμέρισμα, αν
δεχτείς να υποστείς στείρωση. Ωστόσο, το δώρο πρέπει να το ξεπληρώσεις,
προσαυξημένο με 10% ετήσιο τόκο, αν τύχει και γεννηθεί ένα άλλο παιδί (πιθανόν με
νέο ζευγάρωμα και με σύντροφο γόνιμο, εφόσον αυτός δεν διαθέτει το απαιτούμενο
εισόδημα). Από την άλλη μεριά, όμως, ο μισθός των πτυχιούχων αυξάνεται κατά 5%
για κάθε παιδί, έως και το τρίτο. Τα μέτρα που υιοθετηθήκαν τον Αύγουστο του 2000
για την αύξηση του ρυθμού των γεννήσεων μέσω της παροχής οικονομικών, κυρίως,
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κινήτρων, απευθύνονταν πια σε όλους, ανεξάρτητα από την κοινωνική, οικονομική ή
μορφωτική τους κατάσταση. 135
Η πρόσφατη ιστορία της ευγονικής, σε μια άλλη χώρα, την Κίνα, δεν αφορά
μόνο τους δημογραφικούς περιορισμούς που επέβαλε το κράτος ή την εξόντωση των
μικρών κοριτσιών υπό την πολιτιστική και κοινωνική πίεση. Από το 1979 πολλά έντυπα
προωθούν νέα συνθήματα για να αναβαθμίσουν «την ποιότητα του πληθυσμού» και να
εξάρουν «τη μελέτη της ευγονικής ως κατευθυντήριας αρχής για τη βελτίωση των
κληρονομικών ιδιοτήτων του κινεζικού λαού». Έτσι, δημιουργούνται εργαστήρια
βασικής έρευνας και ιατρεία για την προγεννητική διάγνωση, με τη βοήθεια του
αμερικανικού ιδρύματος Rockefeller, του ίδιου ιδρύματος που συνέβαλε στην ανάπτυξη
της ευγονικής στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο, και χρησίμευσε ως
πρότυπο στον Alexis Carrel για το δικό του «Ίδρυμα για τη Μελέτη των Ανθρωπίνων
Προβλημάτων». 136
Την 1η Ιουνίου του 1995 θεσπίστηκε στην Κίνα ο νόμος «για την προστασία της
μητρικής και βρεφικής υγείας» (Maternal and Infant Health Care Law). Σκοπός του
νόμου είναι η διασφάλιση της υγείας των μητέρων και των βρεφών και η βελτίωση της
ποιότητας των νεογέννητων (άρθρο 1). Ο νόμος ορίζει ότι εφόσον ο ένας ή και οι δύο
υποψήφιοι γονείς διαγνωστούν να πάσχουν από μια σοβαρή κληρονομική ασθένεια, η
οποία θα τους καθιστούσε ακατάλληλους να αναθρέψουν παιδιά, θα μπορούσαν να
παντρευτούν μόνο εάν λάμβαναν μακροχρόνια αντισύλληψη ή δέχονταν να στειρωθούν
(άρθρο 10). Ο νόμος επιτρέπει, επίσης, τον τερματισμό της εγκυμοσύνης, εάν το
έμβρυο διαγνωστεί ότι πάσχει από μια γενετική ασθένεια ή έχει διάφορα ελαττώματα
σοβαρής μορφής (άρθρο 18). Στείρωση και έκτρωση μπορούν να εφαρμοστούν μόνο
ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης των υποψήφιων γονιών ή των νόμιμων
κηδεμόνων τους (άρθρο 19). Ωστόσο, δεν είναι γνωστό το κατά πόσο αυτό
επιτυγχάνεται στην πράξη, δεδομένου της ισχυρής πίεσης για τη γέννηση υγιών
παιδιών, σε μια χώρα που μαστίζεται από έντονα οικονομικά προβλήματα. Η πολιτική,
επίσης, του ενός παιδιού για κάθε οικογένεια –κατά προτίμηση αγοριού- ενισχύει την
άποψη για την αναγκαιότητα η υγεία αυτού του παιδιού να είναι η το κατά το δυνατόν
καλύτερη. 137
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Η έμφαση στη γενετική αιτιοκρατία και η ενασχόληση με πολλά από τα
ζητήματα που είχε θίξει η ευγονική κίνηση στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα
φαίνεται να επανέρχονται εκ νέου κατά τη μεταπολεμική εποχή. Η αναθέρμανση του
θέματος της βιολογικής κατωτερότητας ορισμένων κοινωνικών και φυλετικών ομάδων,
σε συνδυασμό με την επάνοδο της συσχέτισης της νοημοσύνης με τη φυλή, την τάξη
και το φύλο, ξαναφέρνουν στο προσκήνιο συζητήσεις που είχαν διακοπεί τα πρώτα
χρόνια της μεταπολεμικής περιόδου. Η ρητορεία της ευγονικής φαίνεται να αποκτά εκ
νέου δυνάμεις, μέσω της παραχάραξης της νέας επιστημονικής γνώσης.
Ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της πίστης στη δύναμη της
κληρονομικότητας και στην ύπαρξη έμφυτων βιολογικών διαφορών κατά τη
μεταπολεμική περίοδο είναι ο Αμερικανός καθηγητής της παιδαγωγικής και της
ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνιας Άρθουρ Τζένσεν (Arthur
Jensen) (1923-). Σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε το 1969 στο περιοδικό «Harvard
Educational Review», με τίτλο “Πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε το δείκτη νοημοσύνης
και τη σχολική επίδοση;” (How Much Can we Boost IQ and Scholastic Achievement?),
ο Τζένσεν υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η ευφυΐα αποτελεί στοιχείο που καθορίζεται
γενετικά και μετριέται με τα τεστ νοημοσύνης. Με βάση τις έρευνες που διεξήγαγε σε
μονοζυγωτικούς διδύμους που μεγάλωσαν σε ξεχωριστό περιβάλλον, ο Τζένσεν
υποστήριξε την άποψη ότι η ευφυΐα είναι κληρονομική και εξαρτάται κατά 80% από τα
γονίδια και κατά 20% από το περιβάλλον. Με βάση το μεγάλο βαθμό κληρονόμησης
που ισχυρίστηκε ότι βρήκε στη νοημοσύνη, ο Τζένσεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
νοημοσύνη δεν μπορεί παρά να είναι ουσιαστικά ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό.
Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η νοημοσύνη των Αφροαμερικανών είναι κατά μέσο όρο
δεκαπέντε μονάδες χαμηλότερη σε σύγκριση με αυτή των λευκών Αμερικανών. Έτσι,
κατέληξε να πιστεύει θερμά ότι οι διαφορές που παρατηρούνται στη νοημοσύνη, μέσα
από τα τεστ νοημοσύνης, ανάμεσα στους Αφροαμερικανούς και τους λευκούς
Αμερικανούς, με τους λευκούς να σημειώνουν τις υψηλότερες επιδόσεις, οφείλονται
πολύ περισσότερο σε κληρονομικές και ουσιαστικά αμετάβλητες διανοητικές διαφορές
μεταξύ των δύο φυλών, παρά σε παράγοντες, όπως η φτώχεια, η έλλειψη ίσων
ευκαιριών εκπαίδευσης, οι διακρίσεις κ.ά. Ο Τζένσεν δήλωσε ότι ακόμη και εάν γίνουν
σημαντικές προσπάθειες για να βελτιωθεί η σχολική επίδοση των Αφροαμερικανών
παιδιών, οι προσπάθειες αυτές δεν θα έχουν καμιά ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς πάντα θα
εμποδίζονται από το γεγονός ότι οι Αφροαμερικανοί έχουν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερο
δείκτη νοημοσύνης (IQ) από τους λευκούς. Εκτός αυτού, ο Τζένσεν ισχυρίστηκε ότι οι
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γενετικοί περιορισμοί στα επιτεύγματά τους θα καθορίζουν τη μετέπειτα θέση τους
στην κοινωνία. Τα συμπεράσματα του Τζένσεν όχι μόνο δεν προκάλεσαν τεράστιες
διαμάχες στην επιστημονική κοινότητα γύρω από το τι καθορίζει τη διανοητική
ικανότητα, αλλά πολύ περισσότερο οδήγησαν και σε σοβαρές κοινωνικές
αναταραχές. 138
Οι διαμάχες γύρω από τον καθορισμό της ανθρώπινης φύσης θα ενταθούν για
ακόμη μια φορά με τη δημοσίευση το 1975 στις Ηνωμένες Πολιτείες του βιβλίου
Κοινωνιοβιολογία: Η νέα σύνθεση (Sociobiology: The New Synthesis) του Αμερικανού
βιολόγου και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ Έντουαρντ Ουίλσον (Edward
Wilson) (1929-). Ο Ουίλσον είναι ο ιδρυτής της κοινωνιοβιολογίας, επιστήμης που
δημιουργείται από τη συνάντηση των κοινωνικών επιστημών με τη βιολογία. Με τον
όρο κοινωνιοβιολογία, που επινόησε το 1975 και χρησιμοποίησε για πρώτη, ίσως, φορά
στο βιβλίο του Κοινωνιοβιολογία: Η νέα σύνθεση, ο Ουίλσον θέλησε να υποστηρίξει,
βασιζόμενος στις πλούσιες εμπειρίες του από τον κόσμο των ζώων και στις γνώσεις του
γύρω από τη βιολογία, την άποψη ότι οι ίδιες βιολογικές αρχές που γενικά φαίνεται να
λειτουργούν στο ζωικό βασίλειο, μπορεί να ισχύουν και στις κοινωνικές επιστήμες.
Στην προσπάθεια του να συνδέσει τις φυσικές με τις κοινωνικές επιστήμες, o Ουίλσον
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διάφορες μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς
καθορίζονται γενετικά τόσο στα ζώα, όσο και στον άνθρωπο. 139
Στο εισαγωγικό κεφάλαιο, που έχει τίτλο ‘Η ηθική του γονιδίου’, ο Ουίλσον
δίνει τον ορισμό της κοινωνιοβιολογίας, η οποία έχει σκοπό, σύμφωνα με τον
συγγραφέα, τη «συστηματική μελέτη της βιολογικής βάσης κάθε κοινωνικής
συμπεριφοράς», η οποία «προς το παρόν εστιάζεται στις κοινωνίες των ζώων...Αλλά
την απασχολεί και η κοινωνική συμπεριφορά των πρώτων ανθρώπων και τα
138

Παπαδημητρίου, ό.π., σ. 265-266 και Kevles, ό.π., σ. 269-271. Βλ. επίσης Arthur Jensen,
“Psychological Research on Race Differences”, American Psychologist, 50, 1995, σ. 41-42, John Philippe
Rushton/Arthur Jensen, “Thirty Years of Research on Black-White Differences in Cognitive Ability”,
Psychology, Public Policy, & the Law, 11, 2005, σ. 235-294, Richard C. Lewontin., “Η πλάνη του
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χαρακτηριστικά της οργάνωσης των πιο πρωτόγονων σύγχρονων κοινωνιών». Βασική
επιδίωξη του βιβλίου είναι «η κωδικοποίηση της κοινωνιοβιολογίας ως κλάδου της
εξελικτικής βιολογίας, προκειμένου να επαναδιατυπωθούν οι βασικές αρχές των
κοινωνικών επιστημών στο όνομα μιας νέας σύνθεσης». Αλλά και στο σύνολο του το
βιβλίο επιδιώκει να καθιερώσει την κοινωνιοβιολογία «ως κλάδο της εξελικτικής
βιολογίας, που θα περιλαμβάνει στη μελέτη της όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, αρχαίες
και σύγχρονες, από εκείνες που υπήρχαν πριν από τη χρήση της γραφής ως και τις
μεταβιομηχανικές, μια και η κοινωνική βιολογία και οι άλλες κοινωνικές επιστήμες,
όπως και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, είναι οι τελευταίοι κλάδοι της βιολογίας που
περιμένουν να περιληφθούν στη Νέα Σύνθεση». 140
Η κοινωνιοβιολογία ισχυρίζεται ότι όλες οι εκφάνσεις του ανθρώπινου
πολιτισμού και της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως ακριβώς και η συμπεριφορά των
ζώων, είναι κωδικοποιημένες στα γονίδια. Το μυστικό της ζωής είναι γραμμένο στα
γονίδια, τα γονίδια αποφασίζουν για ό, τι είμαστε και κάνουμε. Όχι μόνο για το χρώμα
των ματιών, την ομάδα αίματος και την προδιάθεση μας σε ορισμένες αρρώστιες, αλλά
και για την ευφυΐα, τον χαρακτήρα και την κοινωνική συμπεριφορά μας. Τα
πολιτισμικά φαινόμενα δεν είναι, σύμφωνα με τον Ουίλσον, παρά μορφές έκφρασης
βιολογικών αναγκαιοτήτων. Ως εκ τούτου, οι ανθρώπινες συμπεριφορές μπορούν να
εξηγηθούν μόνον εάν εξεταστούν σε συνάρτηση με τη βιολογική υποδομή του
ανθρώπινου οργανισμού από την οποία και εκπορεύονται. Η κοινωνική συμπεριφορά
των ατόμων καθοδηγείται από κίνητρα και ανάγκες που είναι βιολογικά
προκαθορισμένες, εγγεγραμμένες στο γενετικό υλικό και στόχο έχουν τη διαιώνιση του
είδους και κατ’ επέκταση του γονότυπου του ατόμου. Το αποτέλεσμα είναι τα άτομα με
προνομιούχο δήθεν γονότυπο να ζουν σε βάρος ατόμων που μειονεκτούν και να
διαιωνίζουν τα γονίδια τους σε αντίθεση με τους δεύτερους. Έτσι, στο βαθμό που οι
υφιστάμενες κοινωνικές συνθήκες αποτελούν αναπόφευκτη συνέπεια του ανθρώπινου
γονότυπου, τίποτα το σοβαρό δεν μπορεί να αλλάξει. Έχοντας ως αφετηρία την αρχή
της φυσικής επιλογής και της «επικράτησης του ισχυρότερου», η κοινωνιοβιολογία
ισχυρίζεται ότι τα αισθήματα της καταγωγής, το μίσος για τους ξένους, η
επιχειρηματική ικανότητα, η πρωτοκαθεδρία των ανδρών και η κοινωνική στρωμάτωση
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Λουκάς Μαργαρίτης, Αθανάσιος Τσουκαλαδάκης, Αθήνα, Σύναλμα, 1988.
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σχετίζονται με το γενετικό κώδικα του ατόμου, όπως αυτός διαμορφώθηκε στην πορεία
της εξέλιξης του είδους. Με βάση τη νέα ηθική που πρεσβεύει η κοινωνιοβιολογία, οι
άνδρες κυριαρχούν πάνω στις γυναίκες γιατί από τη φύση τους προορίζονται για την
άσκηση της εξουσίας και της κυριαρχίας. Οι εργοδότες εκμεταλλεύονται τους εργάτες,
γιατί είναι γεννημένοι για το επάγγελμα του επιχειρηματία. Ο αλληλοσκοτωμός στον
πόλεμο οφείλεται στην αρχή της «εδαφικότητας» που διέπει τις ανθρώπινες σχέσεις,
καθώς και στο μίσος για τους ξένους, που είναι λίγο-πολύ αναπόφευκτο όταν απειλείται
ο «ζωτικός χώρος» των ντόπιων. 141
Η υποστήριξη της γενετικής φύσης πολλών προβλημάτων, καθώς και η
συσχέτιση φυλής, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και φύλου με τη νοημοσύνη δεν
αποτελούν ζητήματα περασμένων εποχών. Το 1994 κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες
Πολιτείες το βιβλίο των Τσαρλς Μάρεϊ (Charles Murray) και Ρίτσαρντ Χέρνσταιν
(Richard Herrnstein) Η καμπύλη της νοημοσύνης: Ευφυΐα και δομή των τάξεων στην
Αμερική (The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life). Το βιβλίο
αυτό συζητήθηκε και συζητιέται έντονα χάρη στη σημαντική συνεισφορά του στην
προώθηση των φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι
συγγραφείς εκθέτουν τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών και τις απόψεις
διακεκριμένων επιστημόνων για να αποδείξουν την ύπαρξη διαφορών στη νοημοσύνη
ανάμεσα σε φυλετικές και κοινωνικές ομάδες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
μελέτης τους, οι ευκατάστατοι λευκοί Αμερικανοί έχουν μεγαλύτερο δείκτη
νοημοσύνης από τους Αφροαμερικανούς, γεγονός που αιτιολογεί το αγεφύρωτο χάσμα
που τους χωρίζει, καθώς, επίσης, και τις διαφορές στις συνθήκες διαβίωσης και στις
προοπτικές κοινωνικοοικονομικής ανέλιξης. Οι Μάρεϊ και Χέρνσταιν φρονούν ότι στη
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σύγχρονη αμερικανική κοινωνία οι παρατηρούμενες διακρίσεις δεν οφείλονται τόσο
στην κοινωνική θέση και στην οικονομική κατάσταση, όσο στο δείκτη νοημοσύνης. 142
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μια συσχέτιση ανάμεσα στη νοημοσύνη και τη
φτώχεια, την εγκληματικότητα και την ανεργία. Ο ρυθμός των γεννήσεων των
«λιγότερο νοούντων» αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, ενώ ο ρυθμός των γεννήσεων των
«νοητικά επαρκούντων» φαίνεται να σημειώνει σταδιακή μείωση. Ως αποτέλεσμα, η
κοινωνία θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα που θα προκύψουν από
αυτή τη δυσανάλογη σχέση, και καθώς η νοημοσύνη καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από
γενετικούς παράγοντες, οι ασκούμενες πολιτικές θα καταφέρουν μόνο ελάχιστα να
βελτιώσουν την κατάσταση. 143
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Προς μια νέα ευγονική

Η ευγονική δεν παύει να υπάρχει μετά την επίσημη καταδίκη της, αλλά συνεχίζει
να κάνει αισθητή την παρουσία της και στη σημερινή εποχή. Τα επιτεύγματα στον
τομέα της μοριακής βιολογίας και της γενετικής που σημειώθηκαν από τη δεκαετία του
1970 και ύστερα σηματοδοτούν την έλευση μιας νέας, «φιλικής» ευγονικής. Η
αποκωδικοποίηση του DNA σε συνδυασμό με τις προόδους της προγνωστικής ιατρικής
και τη ραγδαία εξέλιξη της γενετικής μηχανικής φέρνουν την ευγονική μπροστά σε νέες
προοπτικές. Η ρητορεία της ευγονικής θα συμπορευθεί με τη νέα εποχή και θα
αποδεχθεί τα νέα δεδομένα, κρατώντας αποστάσεις από το πριν και τρέφοντας ελπίδες
για το μετά.
Οι νέες γενετικές τεχνολογίες φέρνουν στη μνήμη εικόνες του παρελθόντος. Οι
αναρίθμητες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών οδηγούν τη σκέψη στην πιθανότητα
μελλοντικής εμφάνισης μιας σειράς δυσάρεστων καταστάσεων. Η σωστή χρήση από
την κατάχρηση των νέων επιτευγμάτων δεν απέχει πολύ. Στην εποχή του πολιτισμού
του γονιδίου οι επιστήμες της ζωής εμπλέκονται πλέον σε ο,τιδήποτε αφορά την
εξέλιξη του ανθρώπου και γίνονται αντικείμενο προσδοκιών και αναζητήσεων. Ως
αποτέλεσμα, οι πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές τους επιπτώσεις γίνονται ολοένα
και πιο βαθύτερες. 144 Οι ιδέες της ευγονικής δεν θα ξεπροβάλλουν από τη μπροστινή
πόρτα, όπως στο ναζιστικό εγχείρημα, αλλά από την πίσω, μέσω των εργαλείων και των
εφαρμογών των νέων γενετικών τεχνολογιών. 145
Η διάγνωση της ύπαρξης ή της μελλοντικής εμφάνισης νοσημάτων γενετικής
φύσης στα έμβρυα και στα προ-έμβρυα μέσω του προγεννητικού και του
προεμφυτευτικού ελέγχου εντείνει, για παράδειγμα, τους προβληματισμούς για τις
κοινωνικές και ηθικές συνέπειες ορισμένων εφαρμογών της γενετικής. Ο προγεννητικός
και ο προεμφυτευτικός έλεγχος ξαναφέρνει στο προσκήνιο το θέμα της βελτίωσης του
ανθρώπινου είδους μέσω της απόρριψης ορισμένων ιδιοτήτων του και της αποδοχής
κάποιων άλλων. Το όφελος από την εφαρμογή των δύο αυτών μεθόδων είναι σημαντικό
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François Gros, Ο πολιτισμός του γονιδίου, μετφ. Χάρης Καζλαρής, Κάτοπτρο, Αθήνα, 1995, σ. 70. Βλ.
επίσης Francis Fukuyama, Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology Revolution,
Λονδίνο, Profile Books, 2003, σ. 72-102 και British Medical Association, Το γενετικό μας μέλλον. Η
επιστήμη και η ηθική της γενετικής τεχνολογίας, προλ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, μετφ. Κ.
Σταματόπουλος, Αθήνα, Σύναλμα, 1998, σ. 215-242.
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82

όχι μόνο για το άτομο, αλλά και για το κράτος και την κοινωνία. Για τη συγκομιδή του,
όμως, κρίνεται απαραίτητη πρώτα η αντίληψη των κινδύνων που ανακύπτουν από τη
λανθασμένη ή εργαλειακή χρησιμοποίηση τους.
Η προγεννητική και η προεμφυτευτική εξέταση ενέχει αισθήματα φόβου, πίεσης
και πολλές φορές, ακόμη και καταναγκασμού. Τόσο η έγκυος γυναίκα όσο και
ολόκληρη η οικογένεια θα βρεθεί, πιθανώς, προ διλημμάτων για το εάν θα πρέπει ή όχι
να έρθει στον κόσμο ένα παιδί που θα υποφέρει από κάποιο λιγότερο ή περισσότερο
οδυνηρό νόσημα. Στον προβληματισμό αυτό θα προστεθούν οι κοινωνικές
προκαταλήψεις για το ασθενικό ον και το οικονομικό και ψυχικό κόστος ανάθρεψης
του. Η απόφαση θα είναι αρκετά δύσκολη, καθώς το «σωστό» και το «λάθος» δεν
διαχωρίζονται με ευκρίνεια.
Η επιλογή της έκτρωσης ή της γέννησης ενός παιδιού που ίσως θα υποφέρει
πολύ στην ζωή του ή που θα πεθάνει πρόωρα έχει δημιουργήσει σωρεία ηθικών
διλημμάτων για τα οποία δεν υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα ούτε εύκολες
απαντήσεις. Οι αποφάσεις αυτές γίνονται πιο περίπλοκες, εξαιτίας του γεγονότος ότι
μερικές από τις ασθένειες εκδηλώνονται στη νηπιακή ηλικία και είναι μοιραίες, όπως η
οικογενής αμαυρωτική ιδιωτία ( Tay-Sachs), η μυϊκή δυστροφία του Duchenne και η
οικογενής σπληνική αναιμία, ενώ άλλες πλήττουν τον άνθρωπο σε πιο προχωρημένη
ηλικία, όπως η νόσος του Χάντινγκτον (Huntington) ή η ασθένεια του πολυκυστικού
νεφρού. Για παράδειγμα, τι θα έπρεπε να κάνει μια έγκυος γυναίκα, έκτρωση ή να
γεννήσει το παιδί της, όταν γνωρίζει ότι το παιδί θα αναπτύξει τη νόσο του Χάντινγκτον
στο μέσον της ζωής του και ότι ίσως μέχρι τότε έχει βρεθεί η θεραπεία; 146
Ακόμη, πολλές από τις γενετικές διαταραχές που ελέγχονται, όπως η δισχιδής
ράχη και το σύνδρομο Ντάουν (Down’s syndrome), εκδηλώνονται με ποικίλους
βαθμούς σοβαρότητας που κυμαίνονται από ελαφρά μέχρι ακραία εξασθένιση. Πώς θα
υπολογίσουν οι μελλοντικοί γονείς τις άγνωστες πιθανότητες και θα πάρουν αποφάσεις
για το ποια θα ήταν η κατάλληλη αφετηρία για μια αποδεκτή ποιότητα ζωής του
παιδιού τους; Μια καλή περίπτωση όσον αφορά αυτό το ζήτημα είναι το σύνδρομο
Ντάουν. Τα παιδιά που κληρονομούν ένα παραπάνω χρωμόσωμα 21 μπορεί να
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Rifkin, ό.π., σ. 266. Η χορεία του Χάντινγκτον εκδηλώνεται μετά την ηλικία των σαράντα ετών και
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με εκείνες που συναντάμε στο σύνδρομο Ντάουν. Γνωρίζουμε ότι η νόσος του Αλτσχάιμερ εκδηλώνεται
μετά την ηλικία των σαράντα ή πενήντα ετών, αρχικά ως διαταραχή της μνήμης και στη συνέχεια ως
απώλεια της αυτονομίας της συμπεριφοράς. Τέλος, ολοκληρώνεται η εικόνα του συνδρόμου της
γεροντικής άνοιας. Gros, ό.π., σ. 126.
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καταλήξουν να είναι σοβαρά ή μετρίως καθυστερημένα. Το σύνδρομο Ντάουν επιφέρει
διαφορετικές επιπτώσεις στα άτομα τα οποία πάσχουν από αυτό. Ορισμένα παιδιά με
σύνδρομο Ντάουν μπορεί να είναι αρκετά ικανά. Επίσης, ένα περιβάλλον που τα
εκπαιδεύει και τα ενεργοποιεί μπορεί να έχει επίδραση στη μελλοντική τους
ανάπτυξη. 147
Οι διαφόρου είδους γενετικές διαγνώσεις περικλείουν σημεία που μπορεί να
προκαλέσουν αντιδράσεις και να δημιουργήσουν προβλήματα εάν ερμηνευτούν
εσφαλμένα. Οι εξετάσεις για την ανίχνευση φορέων διαφόρων ασθενειών δείχνουν το
πώς μια νέα κατηγορία ασθενών, οι “υγιείς άρρωστοι”, έχουν δημιουργηθεί από τη
γενετική τεχνολογία. Άτομα που εξετάζονται για να διαπιστωθεί το εάν αποτελούν
φορείς μιας γενετικής κατάστασης, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει
απαραίτητα ότι θα εκδηλώσουν τη νόσο, εάν αποτελούν τους υγιείς φορείς, νιώθουν ότι
είναι ήδη ασθενείς. Το στρες γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο εάν τα άτομα προέρχονται
από οικογένειες υψηλού ρίσκου εμφάνισης κάποιου γενετικού νοσήματος. Η σκέψη ότι
ίσως κάποτε εμφανιστεί μια νόσος για την οποία ενημερώθηκαν ότι έχει ένα κάποιο
ποσοστό να εκδηλωθεί σε κάποια στιγμή της ζωής τους, προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις
στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή τους. Επιπλέον, άτομα, αλλά και
πληθυσμιακές ομάδες, που ανιχνεύονται ως φορείς διαφόρων νοσημάτων μπορούν
εύκολα να στιγματιστούν, όπως και έγινε, για παράδειγμα, με την περίπτωση των
Αφροαμερικανών των Ηνωμένων Πολιτειών που διαγνώστηκαν τη δεκαετία του 1970
να είναι φορείς, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας (sicklecell anemia). 148
Οι εξετάσεις για την ανίχνευση γενετικών νοσημάτων κρύβουν κινδύνους
στιγματισμού και διακρίσεων για τα άτομα ή τις ομάδες που θα διαγνωστούν ότι έχουν
κάποιο γενετικό ελάττωμα ή κάποια γενετική προδιάθεση σε ένα νόσημα. Οι γενετικές
διακρίσεις μπορούν να γίνουν εύκολα πραγματικότητα όταν η πρόσβαση στη γνώση
των γενετικών πληροφοριών από έμμεσους ενδιαφερομένους οδηγήσει στην ιδιοποίηση
τους για την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Το ενδιαφέρον για τη γνώση του γενετικού
μητρώου παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο όχι μόνο για το άτομο και την οικογένεια του,
αλλά και για πλήθος εργοδοτών, ασφαλιστικών εταιρειών, υπηρεσιών υγείας, γραφείων
ευρέσεως εργασίας κ.ά.
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Οι εργοδότες ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο να χρησιμοποιήσουν τις
δοκιμασίες αθρόας γενετικής εξέτασης στους μελλοντικούς τους υπαλλήλους. Οι λόγοι
που προβάλλουν καλύπτουν όλες τις πιθανές καταστάσεις. Μερικές χημικές εταιρείες
ενδιαφέρονται να εξετάσουν τους εργάτες για να εκτιμήσουν τη γενετική τους
ευαισθησία σε εργασιακά περιβάλλοντα υψηλής τοξικότητας. Οι εταιρείες, οι οποίες
ανησυχούν για το υψηλό κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης για περίθαλψη, για τις
αξιώσεις αποζημιώσεων που δεν θα μπορούν να καλύψουν και για τις αδικαιολόγητες
απουσίες από την εργασία, ενδιαφέρονται να απομακρύνουν ως περιττούς τους
εργαζόμενους που πιθανώς θα είναι πιο ευπαθείς στις ασθένειες. Συνταιριάζοντας τους
γονότυπους των εργαζομένων στο περιβάλλον της εργασίας, θα εξασφάλιζαν, πιθανώς,
μια λιγότερο δαπανηρή εναλλακτική λύση, αντί να καθαρίζουν τους τόπους εργασίας
και να τους κάνουν ασφαλείς για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τις
ευπάθειες τους. Άλλοι εργοδότες που επενδύουν πολλά χρήματα στην μακροχρόνια
εκπαίδευση και στην κατάρτιση σε συγκεκριμένες εργασίες θέλουν να γνωρίζουν εάν οι
μελλοντικοί τους υπάλληλοι - ιδιαίτερα εκείνοι που προορίζονται για τα ανώτερα
αξιώματα- δεν θα προσβληθούν, δυνητικά, από εξασθενητικές ασθένειες κατά τη
διάρκεια των εργασιακών τους συμβολαίων. Εφόσον το κόστος εκπαίδευσης και
κατάρτισης αυξάνεται, είναι κατανοητό ότι οι εργοδότες ανυπομονούν να
εξασφαλίσουν ότι δεν θα πάνε χαμένα χρόνος και χρήματα για έναν υπάλληλο που δεν
θα μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται λίγα χρόνια μετά την έναρξη της εργασιακής του
απασχόλησης. Εάν μια γυναίκα φέρει το γονίδιο του καρκίνου του μαστού ή ένας
άνδρας φέρει το γονίδιο της χορείας του Χάντινγκτον ή κάποια γενετική προδιάθεση
που υποδηλώνει ότι θα πάθει σε νέα ηλικία καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό, η
πρόσβαση της εταιρείας σε αυτές τις πληροφορίες πιθανώς να αποτελεί έναν κρίσιμο
παράγοντα για να αποφασίσει ποιους θα προσλάβει και για να αξιολογήσει ποιους θα
προωθήσει στην ιεραρχία. 149
Η αποστέρηση της εργασίας σε μελλοντικούς εργαζόμενους εξαιτίας του
γονότυπου τους ενέχει τον κίνδυνο της δημιουργίας μιας νέας ομάδας απόβλητων
εργατών. Εφόσον θα είναι διαθέσιμες τόσες πολλές γενετικές πληροφορίες για κάθε
ανθρώπινη ύπαρξη –από τις απλές μονογονιδιακές διαταραχές μέχρι τα σύνθετα
πολυγονιδιακά γνωρίσματα που αφορούν διαθέσεις και συμπεριφορά –είναι πιθανώς
αναπόφευκτο μερικοί εργοδότες να χρησιμοποιήσουν τα γενετικά δεδομένα για να
επιλέξουν και να ταξινομήσουν τους μελλοντικούς τους υπαλλήλους και να πάρουν
149
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αποφάσεις για τις προσλήψεις και τις προαγωγές. Το «γενετικό διαβατήριο» του
καθενός πιθανώς θα παίξει σημαντικό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καθοριστικό ρόλο
για τις αποφάσεις που θα αφορούν την απασχόληση σε πολλούς κλάδους της
οικονομίας στο μέλλον. 150
Οι γενετικές διακρίσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο και για τον κλάδο της
ασφάλισης. Ολοένα και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες θέλουν να ενημερωθούν
για την ιατρική κατάσταση, το οικογενειακό ιατρικό προφίλ και την πιθανή προδιάθεση
σε κάποιο νόσημα των υποψηφίων προς ασφάλιση. Άτομα που θα κριθούν ότι έχουν ή
θα έχουν διαφόρου είδους νοσήματα, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά και
θεραπεύσιμα, θα αποκλειστούν από τη χορήγηση ασφάλειας. Η ασφάλιση τους θα
θεωρηθεί εκτός από μη επικερδής και δαπανηρή. Θεωρώντας καθήκον τους την
προστασία των ήδη ασφαλισμένων από πιθανή αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών
λόγω της ασφάλισης «ειδικών» κατηγοριών πελατών, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα
προχωρήσουν είτε στη μη ασφάλιση τους είτε στην ασφάλιση τους ύστερα από την
καταβολή υπέρογκων εισφορών. Ο κοινωνικός, οικονομικός και ψυχολογικός
αντίκτυπος θα είναι τεράστιος για έναν αριθμό ατόμων και τις οικογένειες τους, οι
οποίοι, έχοντας στο νου τις διαγνώσεις και τις προβλέψεις των ιατρικών εξετάσεων, θα
πρέπει να επανακαθορίσουν τη ζωή τους. 151
Το ενδιαφέρον για τη γνώση των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων
αποδεικνύεται μεγάλο όταν θεωρηθεί ότι θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και
κέρδους. Η επιθυμία αυτής της γνώσης δεν θα περιοριστεί στους εργοδότες και τις
ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά θα επεκταθεί και προς άλλες κατευθύνσεις. Τα
αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων θα επιδράσουν πάνω στο έργο των
εκπαιδευτικών λειτουργών, πολλοί από τους οποίους θα αποδώσουν τη μέτρια ή κακή
απόδοση των μαθητών τους σε γενετικά αίτια, θα επενεργήσουν πάνω στον τρόπο
θέασης των αρρώστων από την επιστημονική και ιατρική κοινότητα και τις
δυνατότητες θεραπείας κληρονομικών και άλλων νόσων, θα επηρεάσουν τη δράση
υπηρεσιών μετανάστευσης, τις διαδικασίες υιοθέτησης παιδιών, τις οικονομικές
συναλλαγές, τις εγκληματολογικές υπηρεσίες κ.ά.
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Οι διαγνωστικές εξετάσεις μπορούν να βρουν εφαρμογή όχι μόνο σε ατομικό και
ομαδικό, αλλά και σε πληθυσμιακό επίπεδο. Η εξέταση ολόκληρων πληθυσμών για την
ανίχνευση κάποιου νοσήματος του οποίου ο ρυθμός εμφάνισης διαπιστώνεται μεγάλος
στα άτομα ενός συγκεκριμένου πληθυσμού, οδηγεί πολλές φορές στο στιγματισμό
ολόκληρης της πληθυσμιακής ομάδας. Το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα ανίχνευσης υγιών
φορέων σε πληθυσμιακό επίπεδο πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1970.
Σκοπός του ήταν ο περιορισμός της υψηλής συχνότητας της δρεπανοκυτταρικής
αναιμίας (1 παιδί στα 700) στον πληθυσμό των Αφροαμερικανών. Η νόσος αυτή είναι
υπολειπόμενη, εμφανίζεται, δηλαδή, μόνο όταν κάθε γονέας φέρει το κακό γονίδιο,
οπότε προσβάλλεται το ένα τέταρτο των παιδιών τους. Για μεγάλο χρονικό διάστημα
επικράτησε σύγχυση ανάμεσα σε υγιή φορέα ή ετεροζυγώτη (άτομο υγιές αλλά φορέας,
εφόσον διαθέτει ένα φυσιολογικό και ένα μεταλλαγμένο γονίδιο) και σε άρρωστο ή
ομοζυγώτη (δύο μεταλλαγμένα γονίδια), σύγχυση που προκάλεσε αγωνία σε πολλά
άτομα. Ωστόσο, ο φορέας δεν κινδυνεύει να αποκτήσει άρρωστα παιδιά παρά μόνο εάν
ο σύντροφος του είναι επίσης φορέας. Η σύγχυση αυτή μπορεί να είχε στόχο την
εξαφάνιση της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, αποθαρρύνοντας τους φορείς από το να
τεκνοποιήσουν, ακόμη και αν αυτό ήταν ακίνδυνο, ώστε να ελαττωθεί η συχνότητα του
γονιδίου στις μελλοντικές γενιές. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των αναλύσεων δεν ήταν
απολύτως εμπιστευτικά, και κατά συνέπεια, τα ονόματα των φορέων ανακοινώθηκαν
στην κοινότητα τους. 152
Ένα άλλο πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1970 αφορούσε
την ανίχνευση της β-θαλασσαιμίας σε ορισμένες περιοχές, όπως την Κύπρο, τη Μάλτα
και τη Σαρδηνία, όπου η νόσος εμφανιζόταν σε μεγάλα ποσοστά στους κατοίκους των
περιοχών αυτών. Τα προγράμματα αυτά και οι εκστρατείες ενημέρωσης του κόσμου
βοήθησαν στη μείωση της εμφάνισης των δύο αυτών νοσημάτων στους πληθυσμούς
αυτούς μέσω της ταυτοποίησης των φορέων. 153
Εντούτοις, η προοπτική της ανίχνευσης του γονότυπου φυλετικών και εθνοτικών
ομάδων μπορεί να συντελέσει στο στιγματισμό τους. Καθώς οι επιστήμονες αποκτούν
περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου γονιδιώματος, θα
επιταχυνθεί η ταυτοποίηση ενός αυξανόμενου αριθμού γενετικών γνωρισμάτων και
προδιαθέσεων που υπάρχουν μόνο σε συγκεκριμένες εθνοτικές και φυλετικές ομάδες,
και έτσι θα ανοίξουν την πόρτα για τη δυνατότητα γενετικών διακρίσεων εις βάρος
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ολόκληρων πληθυσμών. Εκτός από τις παραπάνω πληθυσμιακές ομάδες, ήδη είναι
γνωστό ότι οι Αρμένιοι είναι περισσότερο επιρρεπείς στην ασθένεια του οικογενούς
μεσογειακού πυρετού και ότι πολλοί Εβραίοι είναι φορείς των ασθενειών της
οικογενούς αμαυρωτικής ιδιωτίας και της οικογενούς σπληνικής αναιμίας. Οι
πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο
διακρίσεων, διαχωρισμού και κακής μεταχείρισης. 154
Για τη διασφάλιση της προστασίας των γενετικών πληροφοριών έχουν συνταχθεί
ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανονισμοί και έχουν ιδρυθεί κρατικές επιτροπές βιοηθικής και
θεσμικά και μη συμβουλευτικά κέντρα. Οι δύο σημαντικότεροι κανονισμοί για την
προστασία του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι η “Διεθνής Διακήρυξη για το
Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα” (Universal Declaration on the
Human Genome and Human Rights) της UNESCO που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του
1997 και η “Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοϊατρική”
(European Convention for Human Rights and Biomedicine) του Συμβουλίου της
Ευρώπης που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 1997. Και οι δύο κανονισμοί δίνουν
κατευθυντήριες οδηγίες για τη θέσπιση νόμων σε εθνικό επίπεδο για ζητήματα
διαχείρισης και προστασίας του ανθρώπινου γενετικού υλικού και αναφέρονται στις
γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο τα ζητήματα
που σχετίζονται με τις γενετικές τεχνολογίες. Η “Διεθνής Διακήρυξη για το Ανθρώπινο
Γονιδίωμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα” απαγορεύει τη διάκριση με βάση τα
γενετικά χαρακτηριστικά που στοχεύει να παραβιάσει ή να βλάψει τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 6) και
ορίζει την εμπιστευτικότητα των γενετικών δεδομένων (άρθρο 7). Παρόμοια, η
“Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοϊατρική” του
Συμβουλίου της Ευρώπης απαγορεύει κάθε μορφή διακρίσεων που αιτιολογείται στη
βάση του γενετικού υλικού (άρθρο 11), ορίζει το δικαίωμα του σεβασμού της
ιδιωτικότητας όσον αφορά τις ιατρικές πληροφορίες (άρθρο 10) και υποστηρίζει ότι τα
διαγνωστικά τεστ για την ανίχνευση γενετικών νοσημάτων ή γενετικών προδιαθέσεων
σε κάποιο νόσημα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο για ιατρικούς ή για αυστηρά
ερευνητικούς λόγους (άρθρο 12). Και οι δύο κανονισμοί απαγορεύουν την
αναπαραγωγική κλωνοποίηση και τη βελτίωση του ανθρώπινου γονιδιώματος για μη
θεραπευτικούς λόγους και ορίζουν την υποχρεωτική έκφραση συναίνεσης πριν από
κάθε παρέμβαση στο γενετικό υλικό. Ωστόσο, οι κανονισμοί αυτοί περιέχουν γενικές
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αρχές που είναι δύσκολο να εξειδικευτούν σε ειδικές περιπτώσεις, ενώ φαίνεται να
έχουν μάλλον δηλωτικό παρά υποχρεωτικό χαρακτήρα, εφόσον δεν έχουν εισαχθεί στη
νομοθεσία όλων των χωρών. 155
Οι πολυάριθμες ανακαλύψεις στον τομέα της ανθρώπινης γενετικής και τα
επιτεύγματα της γενετικής μηχανικής οδηγούν σε ολοένα και μεγαλύτερη συναίσθηση
των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες γενετικές τεχνολογίες. Το μέλλον φαίνεται
συναρπαστικό και ελπιδοφόρο σε όσους πιστεύουν ότι η αυξανόμενη συσσώρευση
γενετικής γνώσης θα αποφέρει πολύτιμους καρπούς για τη βελτίωση του ανθρώπινου
είδους. Ο επαναπροσδιορισμός των κανόνων της ζωής δεν θα αργήσει να επέλθει. Οι
βιοτεχνολογίες υπόσχονται την ανατροπή της κατακτημένης γνώσης και προβάλλουν τα
αναρίθμητα οφέλη για την ανθρωπότητα από την εφαρμογή των νέων γνώσεων. Την
ίδια στιγμή, όμως, φαίνεται να πληθαίνουν οι σκέψεις για τις κοινωνικές, πολιτικές και
πολιτιστικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από μια ενδεχόμενη κατάχρηση των νέων
τεχνολογιών. Στην όψη των πανίσχυρων γενετικών όπλων όνειρα και ελπίδες
συγχέονται με φόβους και αγωνίες.
Ο αναπτυσσόμενος κλάδος της βιοϊατρικής θα προσφέρει στο μέλλον τη
δυνατότητα όχι μόνο της πρόγνωσης, πρόληψης και θεραπείας γενετικών νόσων, αλλά
και της βελτιωτικής επέμβασης, διόρθωσης και μεταβολής της γενετικής σύστασης των
ζώντων οργανισμών. Μέσω του προγεννητικού και του προεμφυτευτικού ελέγχου, της
επέμβασης στα γονίδια και της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης, η γενετική μηχανική
θα στρώσει το δρόμο για την επιλογή και το σχεδιασμό των χαρακτηριστικών των
επόμενων γενεών. Οι γονείς θα είναι σε θέση να επιλέγουν τα μορφολογικά,
συμπεριφορικά και διανοητικά γνωρίσματα των παιδιών τους, ακόμη δε και το φύλο,
σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και τις επικρατούσες κάθε εποχή αξίες της κοινωνίας.
Επηρεασμένοι από τις κοινωνικές νόρμες για το «κανονικό» και το «μη κανονικό», θα
κληθούν να επιζητήσουν τη βέλτιστη δυνατή πραγμάτωση των αναζητήσεων τους. Το
άγχος από μια ενδεχόμενη «λανθασμένη» απόφαση θα καθορίσει εν πολλοίς τις
διαθέσιμες επιλογές.
Οι γενετικές επεμβάσεις που τροποποιούν χαρακτηριστικά πληρούν τις
προϋποθέσεις της πραγματικής εμφάνισης της θετικής ευγονικής, όταν υπερβαίνουν τα
όρια που έχουν τεθεί από τη «λογική της θεραπείας», δηλαδή της αποσόβησης δεινών,
στην οποία η συναίνεση προεξοφλείται. Ο σχεδιαστής επιχειρεί να θέσει, σύμφωνα με
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τις δικές του προτιμήσεις, το μη αναθεωρήσιμο πλαίσιο για τη διαμόρφωση της ζωής
και της ταυτότητας ενός άλλου προσώπου, δίχως να μπορεί να προεξοφλήσει, έστω και
μόνον αντιπραγματικά, τη συναίνεση του. 156 Η αίσθηση της υποχρέωσης που νιώθουν
οι γονείς στο να εφοδιάσουν το παιδί τους με τα επιθυμητά γι’ αυτούς χαρακτηριστικά
γνωρίσματα δεν θα αλλάξει μόνο την ίδια της έννοια της γονεϊκότητας και τη σχέση
γονέα και τέκνου, αλλά και τη θέαση του παιδιού για τον εαυτό του και τον κόσμο. Η
μελλοντική εικόνα που θα διαμορφώσει το παιδί για τον εαυτό του μπορεί κάλλιστα να
τον οδηγήσει στην απόρριψη της ταυτότητας του, που θα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό το
αποτέλεσμα παρεμβάσεων και σχεδιασμού άνευ της δικιάς του συγκατάθεσης. Τόσο το
παιδί που χειραγωγήθηκε γενετικά, όσο και το παιδί που αφέθηκε με τα «ελαττώματα»
του στη βούληση της φύσης, μπορεί στο εξής να θεωρεί τη σύσταση του γονιδιώματος
του ως συνέπεια μιας πράξης ή παράλειψης, για την οποία είναι δυνατόν να
επιρριφθούν ευθύνες. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: μπορούμε να γνωρίζουμε εάν
οποιαδήποτε προίκιση διευρύνει πράγματι τα περιθώρια της διαμόρφωσης της ζωής
ενός άλλου; Όσοι γονείς επιθυμούν το καλύτερο για τα παιδιά τους είναι άραγε στα
αλήθεια σε θέση να προβλέψουν τις περιστάσεις- και τη συνεπίδραση των περιστάσεων
αυτών- υπό τις οποίες, παραδείγματος χάριν, ένα λαμπρό μνημονικό ή μια υψηλή
ευφυΐα (όπως και εάν θελήσουμε να την ορίσουμε) θα θεωρηθούν ευλογημένα; Ένα
καλό μνημονικό είναι συχνά ευλογία, όχι όμως πάντα. Το να μην μπορεί κανείς να
ξεχάσει μπορεί να γίνει κατάρα. Παρομοίως, οι γονείς δεν μπορούν να γνωρίζουν ούτε
καν εάν μια ελαφριά σωματική μειονεξία θα αποβεί εντέλει σε όφελος του παιδιού
τους. 157
Η γενετική τεχνολογία εγείρει ηθικούς και νομικούς προβληματισμούς για το τι
ορίζεται ως «δέον» και ως «μη δέον» και τι ως «σωστό» και ως «λάθος». Ο
στιγματισμός, η διάκριση, η κατηγοριοποίηση και η απομόνωση των ανθρώπων με
βάση το γενετικό τους υλικό ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια νέα αντίληψη για το τι
θεωρείται «φυσιολογικό» και τι «μη φυσιολογικό». Η μη ίση πρόσβαση στη γενετική
τεχνολογία θα εντείνει ακόμη περισσότερο αυτούς τους προβληματισμούς. Καθώς τους
καρπούς των νέων γενετικών τεχνολογιών δεν θα κληθούν να τους γευθούν όλοι, οι
άνθρωποι του μέλλοντος θα κρίνονται ως «ανώτεροι» και ως «κατώτεροι» με τη
συνυπολόγιση ενός ακόμη κριτηρίου, αυτού της γενετικής τους υπόστασης.
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Οι γονείς, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητοποιημένοι για τους κινδύνους που,
ενδεχομένως, θα προκύψουν από την πραγματοποίηση των επιθυμιών τους, θα
προσπαθήσουν να συμβαδίσουν με τις απαιτήσεις των καιρών. 158 Σε εποχές όπου η
«τελειότητα» φαντάζει απίστευτα θελκτική, η επιδίωξη της θα γίνεται ολοένα και πιο
ποθητή. Η επιστήμη αφουγκράζεται τις επιθυμίες της εκάστοτε κοινωνίας. Όταν η
πραγματοποίηση τους τεθεί ως ο απόλυτος στόχος, η απόσταση μεταξύ σωστού και
λάθους μειώνεται και τα οφέλη των τεχνολογικών εφαρμογών μπορούν εύκολα να
μετατραπούν σε ανάθεμα.
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Υπάρχει ήδη μια έντονη υπόνοια για το πόσο μακριά θα ήταν πρόθυμοι να τραβήξουν οι γονείς το
ζήτημα της γενετικής ενίσχυσης των παιδιών τους. Η χρησιμοποίηση της γενετικά παρασκευασμένης
ανθρώπινης αυξητικής ορμόνης έχει μετατρέψει το ζήτημα της γενετικής ενίσχυσης από μια αφηρημένη
θεωρητική ανησυχία σε ζήτημα έντονης διαμάχης για τη δημόσια πολιτική. Στη δεκαετία του 1980, οι
αμερικανικές φαρμακοβιομηχανίες Genentech και Eli Lilly κατοχύρωσαν πατέντες εμπορίας μιας νέας
γενετικά παρασκευασμένης αυξητικής ορμόνης για τα λίγα χιλιάδες παιδιά που υποφέρουν από νανισμό
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και η αγορά αυτής της ορμόνης θεωρούνταν πολύ περιορισμένη, το 1991 η
γενετικά παρασκευασμένη ορμόνη είχε υπερβεί κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες όσον αφορά την αγορά
και είχε γίνει ένα από τα πιο ευρέως πωλούμενα φάρμακα στη χώρα. Η Eli Lilly και η Genentech
μοιράζονταν το 1998 μια αγορά περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε πωλήσεις, κάνοντας την
ανθρώπινη αυξητική ορμόνη μία από τις υποθέσεις μεγαλύτερης εμπορικής επιτυχίας στην ιστορία της
φαρμακοβιομηχανίας. Εφόσον υπάρχουν τόσα λίγα παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες που πάσχουν από
νανισμό, είναι φανερό ότι οι γιατροί σε όλη τη χώρα συστήνανε τη λήψη της ορμόνης σε κανονικά
παιδιά, τα οποία, αν και λίγο πιο κοντά από τα συνομήλικα τους, δεν υποφέρουν από ανεπάρκεια της
αυξητικής ορμόνης. Έχοντας κατά νου ότι οι ψηλοί άνθρωποι τα πάνε καλύτερα στη ζωή, πολλοί γονείς
αγωνιούν να προσθέσουν μερικά ακόμη εκατοστά στα παιδιά τους και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν κάτι
παραπάνω για να τους κάνουν μια ένεση την εβδομάδα, εάν πρόκειται να εξασφαλίσουν τα παιδιά τους
ένα προβάδισμα στον ανταγωνισμό. Για να σιγουρέψουν ότι η αγορά της γενετικά παρασκευασμένης
ορμόνης θα επεκτείνεται συνεχώς, η Genentech και η Eli Lilly οργάνωσαν μια καμπάνια επιθετικών
δημοσίων σχέσεων και πολιτικής της αγοράς- με τη βοήθεια των γιατρών σε κάθε τόπο- έχοντας ως
στόχο να παρουσιάσουν το μικρό ύψος σαν «ασθένεια». Με την ενθάρρυνση και την οικονομική στήριξη
των δύο φαρμακοβιομηχανιών, αρκετοί ερευνητές και παιδίατροι υποστήριξαν ότι τα παιδιά που
βρίσκονται στο κατώτερο 3% του ύψους της ηλιακής τους ομάδας θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν ως
μη φυσιολογικά και, συνεπώς, χρειάζονται την ορμόνη για να προλάβουν τους συνομήλικους τους.
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Επίλογος

Η μελέτη της κίνησης της ευγονικής προσφέρει πολύτιμα διδάγματα για τα
αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη σύνδεση ιδεολογίας, πολιτικής και
επιστήμης. Η έμφαση που θα δοθεί από τα τέλη του 19ου αιώνα και ύστερα στην
αναγκαιότητα βελτίωσης του ανθρώπινου είδους, θα ενδυναμώσει την πίστη ότι ο
άνθρωπος μπορεί και πρέπει να παρέμβει στη φύση του. Ωθούμενος από επικρατούσες
αξίες και πεπεισμένος για το εφικτέο των σχεδίων του, ο άνθρωπος δεν θα αργήσει να
ακολουθήσει τα κελεύσματα των εποχών. Τα ευγονικά ιδανικά θα κρυσταλλωθούν στη
σκέψη και θα γίνονται πράξη όταν οι καιροί το επιτάσσουν.
Από την εποχή του Γκάλτον η ευγονική θα καταστεί μια έννοια με διαφορετικές
σημασίες που, όμως, ο στόχος της θα είναι πάντοτε ο ίδιος, αυτός της βελτίωσης των
προσόντων των μελλοντικών γενεών. Η ιστορία της εμφάνισης της σε διάφορες χώρες
δείχνει τις ποικίλες μορφές και ερμηνείες που μπορεί να λάβει υπό την παρουσία
διαφορετικών περιστάσεων. Διαθέτοντας είτε ήπια είτε ακραία μορφή, η ευγονική θα
καταφέρει να κερδίσει ευρεία αποδοχή, ενώ οι υποστηρικτές και οι ενσαρκωτές των
ιδεών της θα είναι πολλοί. Οι θέσεις που θα διακηρύξει θα θέλξουν τον κοινό νου, θα
γοητεύσουν την επιστημονική κοινότητα, θα επηρεάσουν μεταρρυθμίσεις και θα
θέσουν σε κίνηση πολιτικές. Το γεγονός ότι δεν αποτελούσε μια ενιαία ιδεολογία, αλλά
ένα συνονθύλευμα από πολλές φορές αντικρουόμενες απόψεις, δεν θα την εμποδίσει να
διαφυλάξει την ισχύ της και να πραγματοποιήσει πολλές από τις επιδιώξεις της.
Εξάλλου, ανεξάρτητα του πώς την αντιλαμβανόταν οι υποστηρικτές της, η εκκίνηση
της ήταν σχεδόν πάντοτε η ίδια.
Η ευγονική ιδεολογία θα αντλήσει αρκετό από το κύρος της από τη
χρησιμοποίηση της επιστημονικής γνώσης και τη συστράτευση σε αυτήν πλήθους
επιφανών επιστημόνων και προσωπικοτήτων της εποχής. Η διαστρέβλωση της
επιστημονικής αλήθειας και η κατάχρηση των μέσων που προσφέρει η πρόοδος της
γενετικής, της ιατρικής και της βιολογίας θα είναι συχνό φαινόμενο σε περιόδους όπου
προέχει η διασφάλιση του συλλογικού έναντι του ατομικού «καλού». Η αναγκαιότητα
της αιτιολόγησης της εφαρμογής μέτρων και της άσκησης πολιτικών θα εντείνει την
πίεση να βρεθούν γρήγορες και πειστικές απαντήσεις. Η επίκληση πλήθους ιατρικών,
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κοινωνικών, φυλετικών, οικονομικών και πολιτικών λόγων θα δικαιολογήσει ακόμη και
τις πιο ακραίες επιθυμίες.
Οι ιδέες της ευγονικής θα χάσουν την ελκυστικότητα, το κύρος και την επιρροή
τους όταν γίνουν ευρέως γνωστές μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι θηριωδίες των
Ναζί στο όνομα της φυλετικής υγιεινής. Η αποδοκιμασία και η καταδίκη των ευγονικών
αρχών και πρακτικών θα είναι η κινητήρια δύναμη που θα ωθήσει τους ελάχιστα πια
θερμούς οπαδούς της να αναθεωρήσουν τα πιστεύω τους. Τα νέα επιστημονικά
επιτεύγματα θα αποκαλύψουν ότι πολλές από τις θέσεις της ευγονικής στηρίζονταν σε
εσφαλμένες διαπιστώσεις. Με το πέρασμα του χρόνου θα γίνεται ολοένα και πιο
φανερή η σημασία του περιβάλλοντος στον συν-καθορισμό της ανθρώπινης φύσης και
ότι η πεποίθηση για την ύπαρξη του «γενετικού πεπρωμένου», που τόσο πολύ
χρησιμοποιήθηκε από τους υποστηρικτές της ευγονικής, δεν αποτελεί παρά μια δοξασία
περασμένων εποχών.
Η μεταπολεμική έμφαση στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια θα οδηγήσει στη
φθορά τις ευγονικές αξίες του κοντινού παρελθόντος. Μέχρι τότε, όμως, η ιδεολογία
της ευγονικής θα έχει καταφέρει όχι μόνο να προκαλέσει πολλά δεινά στην
ανθρωπότητα, αλλά και να επηρεάσει τη θέαση του ανθρώπου για τον εαυτό του και
τους άλλους. Η κίνηση της ευγονικής θα αφήσει έντονα τα σημάδια της σε μια σειρά
από προγράμματα και πολιτικές που αφορούσαν τις αναπαραγωγικές επιλογές, τον
έλεγχο των γεννήσεων, τη μετανάστευση, τις φυλετικές σχέσεις, τα ταξικά ζητήματα,
την εκπαίδευση και τη σχέση των δύο φύλων.
Σήμερα, οι επιστημονικές ανακαλύψεις και οι εξελίξεις στον τομέα της γενετικής
ξαναφέρνουν στο προσκήνιο παλαιότερες συζητήσεις. Οι ανησυχίες και οι φόβοι που
πηγάζουν από την εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος επισκιάζουν τα οφέλη που
προκύπτουν από τη σωστή διαχείριση των νέων τεχνολογιών. Η ευγονική φαίνεται να
επανέρχεται με ένα άλλο πρόσωπο και να λαμβάνει μια διαφορετική σημασία.
Απαλλαγμένη από τα πάθη του παρελθόντος, θα αναζητήσει καινούρια μονοπάτια για
να εκπληρώσει τις επιθυμίες της. Το μέλλον θα δείξει σε ποιο βαθμό αυτές θα
εκπληρωθούν.
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