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Κεφάλαιο 1  
 
Εισαγωγή  
 

Στις αρχές του 20ου αιώνα είκοσι εννέα χώρες διατηρούσαν ευγονική νομοθεσία 
κατά την οποία όσοι αναγνωρίζονταν ως ‘γενετικά ελαττωματικοί’, δηλαδή οι 
εγκληματίες, οι διανοητικά καθυστερημένοι, οι ανήθικοι-ες, οι πόρνες, οι αλκοολικοί, 
οι αντικοινωνικοί, οι αλήτες, οι άποροι και οι επαίτες, υποβάλλονταν σε υποχρεωτική 
στείρωση1. Παράλληλα, στις ΗΠΑ, οι σεξουαλικές σχέσεις ανάμεσα σε λευκούς και 
έγχρωμους ορίζονταν παράνομες, ενώ περιορίζονταν και οι μεταναστεύσεις από την 
Ασία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη2.  
 

 Από το 1907 έως το 1964 στις ΗΠΑ στειρώθηκαν 64.000 άνθρωποι, 
κυρίως γυναίκες3.  

 Από το 1935 έως το 1975 στη Σουηδία στειρώθηκαν 62.000 ‘διανοητικά 
καθυστερημένοι’4. 

 Στο Τρίτο Ράιχ στειρώθηκαν 400.000 άνθρωποι, κυρίως Γερμανοί. 
Υπέστησαν ευθανασία 5.000 ‘απροσάρμοστα’ παιδιά, 70.273 έγκλειστοι 
σε άσυλα, ενώ υπολογίζεται ότι τα θύματα του προγράμματος ήταν 
συνολικά 200.000 άνθρωποι5. 

 
Κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, οι ελευθερίες και τα δικαιώματα των 

πολιτών σε Ευρώπη και Β.Αμερική ιατρικοποιήθηκαν από τους ευγονιστές με σαφείς 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Η φυλετική κάθαρση βασισμένη 
σε ρατσιστικές, ταξικές και σεξιστικές προκαταλήψεις αποσκοπούσε στην εξάλειψη 
των ζημιογόνων για την εθνική οικονομία πληθυσμών, οι οποίοι αφού ορίστηκαν ως 
ασθενείς, υπέστησαν την θεραπευτική τυραννία της ευγονικής. 

Από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα έως σήμερα, η γενετική και η μοριακή 
γενετική ασκούν την εξουσία πάνω στην αναπαραγωγική διαδικασία που 
κληρονόμησαν από την ευγονική. Ενώ, όμως, στις αρχές του 20ου αιώνα οι κοινωνικά 
ανεπιθύμητοι αποτελούσαν βάρος για την εθνική οικονομία, σήμερα -στο βαθμό που 
η κατάσταση της γενικευμένης ασθένειας και της ευπάθειας αφορά όλους μας- οι 
παντός είδους (πνευματικά, σωματικά, βιολογικά, γενετικά) προβληματικοί 
αποτελούν, πλέον, το μέσο για την επίτευξη των οικονομικών στόχων της αγοράς της 
υγείας, της αναπαραγωγής και της αισθητικής του σώματος.  
 

 Σήμερα, η χημική στείρωση είναι παγκοσμίως η κυρίαρχη μέθοδος 
αντισύλληψης και χρησιμοποιείται από 138.000.000 φτωχές γυναίκες, 
κυρίως σε υπανάπτυκτες χώρες6.  

 Το φαινόμενο των διακρίσεων και των αποκλεισμών στην εργασία και 
στην ασφάλιση βάσει των γενετικών πληροφοριών των πολιτών είναι 
υπαρκτό στη Δύση7. 

                                                 
1 Paul, 1967 · Katz & Abel, 1984 · Garland, 1999, 2001 · Sanderson, 2002 · Muller-Hill, 2002 · Barnes, 
2006.   
2 Garland, 1999, 2001.  
3 Katz & Abel, 1984.  
4 Katz & Abel, 1984. 
5 www.stormfront.org/whtiehistory/index.htm · Milton, 1991· Johnson & Rittner, 1996. 
6 Rabinow & Rose, 2003. 
7 www.forensic_psych.com/articles/artGenDisc.php · 
www.abc.net.au/science/news/stories/s1496914.files · 
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 Θεωρείται πως όλοι φέρουμε γενετικές ευπάθειες ως προς τη διάθεση, τη 
συνείδηση ή την συμπεριφορά, και ως φορείς είμαστε αμέσως ασθενείς8. 
Ως τέτοιοι υποβαλλόμαστε σε γενετικούς ελέγχους και το ζήτημα της (μη 
φυσικής) αναπαραγωγής μας απαιτεί γενετικούς συμβούλους. 

 Στην Κίνα και στην Ινδία πραγματοποιούνται μαζικά εκτρώσεις των 
θηλυκών εμβρύων9. 

 Στην Κίνα λειτουργεί τράπεζα σπέρματος εκλεκτών δωρητών από το 
199910. Τον ίδιο χρόνο ‘έκλεισε’ μια αντίστοιχη τράπεζα στην 
Καλιφόρνια11.  

 Την δεκαετία του ’90 εγκρίθηκε από τον αμερικανικό Οργανισμό 
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) το φάρμακο προσωρινής στείρωσης 
‘Norplant’. Ταυτόχρονα, κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ επεξεργάζονταν 
νομοσχέδια στείρωσης για τους εξαρτημένους από την πρόνοια και για 
τους φυλακισμένους12.  

 
Όλα τα παραπάνω παραδείγματα θεραπευτικής καταστολής στο πλαίσιο της 

ευγονικής και της μοριακής γενετικής αφορούν σε συμπεριφορές και καταστάσεις, 
όπως η εγκληματικότητα και η φτώχεια, οι οποίες ενώ αναπτύσσονται και 
νοηματοδοτούνται ανάλογα με το εκάστοτε κοινωνικό, πολιτισμικό, οικονομικό και 
πολιτικό σύστημα, τείνουν να ερμηνεύονται ως ατομικές ασθένειες και να 
αντιμετωπίζονται ιατρικά.  

Η εργασία αυτή προσεγγίζει μέσα στο ευρύ πλαίσιο της βιοεξουσίας, δηλαδή της 
εξουσίας που διαχειρίζεται τη ζωή, ένα ουσιώδες φαινόμενο της: την 
βιολογικοποίηση της κοινωνίας και τον τρόπο άσκησης της βιοεξουσίας στα 
παραδείγματα της ευγονικής των αρχών του 20ου αιώνα και της σύγχρονης μοριακής 
γενετικής. Η βιολογικοποίηση της κοινωνίας παραβλέπει και αναπαράγει σχέσεις 
εξουσίας, κατάχρηση εξουσίας, ανισότητες και αποκλεισμούς, ή ακόμα και 
νομιμοποιεί στην πράξη αυτές τις διακρίσεις μέσω της κατάχρησης των εκάστοτε 
επιστημονικών αληθειών. Επίσης, ως συνέπεια των παραπάνω σχετίζεται άμεσα με 
την οικονομία και την πολιτική με τις οποίες αλληλοδρά.   

Συγκεκριμένα, λοιπόν, θεωρώ ότι:  
Η βιολογικοποίηση του κοινωνικού, ως φαινόμενο της βιοεξουσίας, απαιτεί την 

αλληλόδραση και τον συντονισμό των τριών (φουκωίκών) αξόνων -της γνώσης, των 
σχέσεων εξουσίας και των μορφών υποκειμενοποίησης- που ορίζουν την 
πραγματικότητα στην εποχή της βιοεξουσίας. Ο αληθινός βιολογικός λόγος που 
αντιστοιχεί σε κάθε εποχή, συνδιαλέγεται με αυτήν και από κοινού παράγουν το 
κυρίαρχο συμβολικό σύστημα. Η εξουσία του λόγου να παράγει αρχές διάκρισης, 
ταξινόμησης και ιεραρχίας νομιμοποιεί και καθορίζει τις πληθυσμιακές πολιτικές. Οι 
στρατηγικές διαχείρισης και ελέγχου του συλλογικού σώματος κατοχυρώνονται με 
νόμους και κανόνες και εφαρμόζονται από θεσμούς. Όσο πιο αποτελεσματικές είναι 
οι συλλογικές πρακτικές ως προς τον στόχο τους και όσο περισσότερο αναδεικνύουν 
                                                                                                                                            
· www.trans_health.com/hong_categorical_exclusion.pdf· www.genome.gov/10002328 · Στο 
Aronowitz, 1991 ·  
Morel, 2004 · Dysan & Boswell, 2005 · 
Parliamentary Office of Science and Technology Postnote, 2007. 
8 Rose, 2003. 
9 Furst, 2003. 
10 Furst, 2003. 
11 www.breggin.com/Mehlerart.html.  
12 www.breggin.com/Mehlerart.html.  
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τις κυρίαρχες αξίες, τόσο περισσότερο ταυτίζονται με την ατομική συνείδηση και 
μετατρέπονται σε ‘ατομική επιλογή’. Η ατομική πειθάρχηση μυαλού και σώματος 
αντικατοπτρίζει την ενθρόνιση της βιοεξουσίας στη συνείδηση του βιολογικού 
πολίτη· ο ίδιος ο πολίτης, δηλαδή, αυτό-ελέγχεται και αυτό-πειθαρχεί σύμφωνα με τις 
αρχές και τις αξίες που προάγει ο αληθινός βιολογικός λόγος και που εφαρμόζουν οι 
κανόνες. Παράλληλα, όσο πιο εσωτερικευμένη είναι η βιοεξουσία, τόσο πιο ομαλή 
γίνεται η μαζική χειραγώγηση.  

Στην εργασία θέλω να δείξω ότι η ευγονική και η σύγχρονη μοριακή γενετική 
αποτελούν δύο τρόπους άσκησης της βιοεξουσίας στο πεδίο της υγείας και της 
αναπαραγωγής της ζωής, οι οποίοι συνδυάζοντας τις πληθυσμιακές πολιτικές και τις 
τεχνικές του εαυτού εξαπολύονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα: Η ευγονική στο 
ολοποιητικό/συλλογικό επίπεδο, ενώ η σύγχρονη μοριακή γενετική στο 
υποκειμενοποιητικό επίπεδο. Χωρίς να αδρανοποιείται κανένας από τους τρεις 
άξονες στα δύο παραδείγματα, η έμφαση δίνεται κάθε φορά σε μια από τις δύο αυτές 
κλίμακες άσκησης της βιοεξουσίας. Στην ευγονική εποχή, η βιοεξουσία ασκείτο 
μέσω της έμφασης στις πληθυσμιακές πολιτικές διαχέοντας όμως τον ευγονικό λόγο 
στις ατομικές συνειδήσεις, ενώ σήμερα, παρά την μαζική χειραγώγηση η σύγχρονη 
ευγονική φαίνεται να απευθύνεται στον ατομικό πόλο. 

Θα δείξω, επίσης, πως τα επί μέρους χαρακτηριστικά της ιατρικοποίησης των 
κοινωνικών και των αντικοινωνικών συμπεριφορών και της ιδιότητας του πολίτη, στο 
παράδειγμα της ευγονικής και στο παράδειγμα της μοριακής γενετικής, αλλάζουν ως 
προς τη μορφή και τον τρόπο έκφρασης αφού τα κίνητρα παραμένουν, κυρίως, 
οικονομικά και πολιτικά.    

Επιπλέον, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην σύγχρονη εποχή, θα θέσω το 
ζήτημα της γενικευμένης ασθένειας και της ‘ευπαθειοποίησης’ της ζωής στο πλαίσιο 
της μοριακής γενετικής μαζί με τα θέματα που το συνοδεύουν, όπως τα εξής: το 
οικονομικό συμφέρον της αγοράς της υγείας, της υγιεινής και της αναπαραγωγής 
(‘laissez-faire ευγονική’), την εργαλειοποίηση της ανησυχίας για την υγεία και την 
αναπαραγωγή, τον συγκαλυμμένο ρατσισμό ως προς τα ελαττώματα και την μοριακή 
νομιμοποίηση κοινωνικοπολιτισμικών διακρίσεων, την ‘σωματοποίηση’13 της 
προσωπικότητας, τη νέα μορφή ανώτερης φυλής (‘master race’), τη γενετική 
συμβουλευτική (‘genetic counseling’) και την ενήμερη συναίνεση,  την 
περιβαλλοντική καταστροφή και τις ζωτικές συνέπειες της για την υγεία, τα σταθερά 
άλυτα προβλήματα υγείας σε αντιπαράθεση με την προσπάθεια ιατρικοποίησης 
κοινωνικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών, και τον δυτικό ρατσισμό ως προς τον 
‘άλλο’ κόσμο.  

Η εργασία ως αποτέλεσμα μελέτης δευτερογενούς υλικού βασίζεται σε βιβλία, 
άρθρα και ιστοσελίδες που γενικά και βασικά σχετίζονται με την βιοεξουσία, την 
βιοπολιτική, την ιατρικοποίηση/βιολογικοποίηση/γενετικοποίηση, την ευγονική και 
τη μοριακή γενετική. Οι ιστοσελίδες που αξιοποίησα, ως προς την υγεία και την 
αναπαραγωγή, είναι κρατικές, κυβερνητικές, επιστημονικές ή/και εμπορικές. Υλικό 
το οποίο προέρχεται από εμπειρικές έρευνες χρησιμοποιείται σε υποσημειώσεις (πχ. 
στη σελίδα 37) προκειμένου να παρατεθούν συγκεκριμένα παραδείγματα γενετικού 
ρατσισμού και αποκλεισμού.     

Στο επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 2) παραθέτω τα θεωρητικά εργαλεία που 
χρησιμοποιώ για να προσεγγίσω το θέμα μου. Η συγκεκριμένη προσέγγιση του 
θέματος, την οποία ακολουθώ εδώ, απαιτεί την παράθεση των βασικών εννοιών, των 

                                                 
13 Novas & Rose, 2000. 
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θεωρητικών σχημάτων και των εργαλείων που στηρίζουν την ανάλυση στο κύριο 
μέρος της εργασίας.  

Το θεωρητικό πλαίσιο αναπτύσσεται σε δύο ενότητες οι οποίες αφορούν: α) στη 
‘βιοεξουσία’, στην ανάδυση και τα χαρακτηριστικά της, στις παραμέτρους της και 
στην πραγματικότητα την οποία ορίζει. Ο λόγος περί βιοεξουσίας, και συγκεκριμένα 
ο τρόπος άσκησης της, στηρίζεται στην ανάλυση του M.Foucault, αλλά και αυτήν 
των G.Agamben, H.Arendt, M.Hardt & A.Negri. Και, β) στη βιολογικοποίηση και 
την ιατρικοποίηση της κοινωνίας ως κοινωνικοπολιτική, οικονομική και πολιτισμική 
διαδικασία. Στο κείμενο χρησιμοποιώ τους όρους ‘βιολογισμός’, ‘βιολογικοποίηση’ 
και ‘ιατρικοποίηση’ συμπληρωματικά ή/και εναλλακτικά. Στη βιβλιογραφία 
υπάρχουν επίσης οι έννοιες ‘γενετικοποίηση’ και ‘μοριοποίηση’ οι οποίες 
αναφέρονται κριτικά στο ίδιο θέμα, μετατοπιζόμενες απλώς ως προς το σημείο 
αναφοράς τους.  

 Στο κύριο μέρος της εργασίας (κεφάλαιο 3) αναπτύσσω την διαδικασία 
βιολογικοποίησης των πολιτών 3.α), και, τους τρόπους άσκησης της βιοεξουσίας και 
τις εκδοχές της βιολογικοποίησης στα παραδείγματα της ευγονικής (3.β.) και της 
μοριακής γενετικής (3.γ.). Στο παράδειγμα της ευγονικής υποστηρίζω πως η 
βιοεξουσία και η βιολογικοποίηση ασκούνται σε συλλογικό επίπεδο, ενώ στο πλαίσιο 
της μοριακής γενετικής η έμφαση -παρά τη μαζική χειραγώγηση- δίνεται στην 
ατομική κλίμακα.  

Τέλος, στον επίλογο (κεφάλαιο 4) συνοψίζω τις βασικές θέσεις τις οποίες 
υποστηρίζω σχετικά με το ζήτημα του τρόπου άσκησης της βιοεξουσίας και της 
βιολογικοποίησης στα παραδείγματα της ευγονικής και της μοριακής γενετικής.  
 
Κεφάλαιο 2  
 
Θεωρητικό Πλαίσιο 
 
α. Η Ανάδυση και τα Χαρακτηριστικά της Βιοεξουσίας  
 
1.  Η βιοεξουσία στον Μ.Foucault 
 

Από τον 18ο αιώνα και μετά η εξουσία μεταλλάσσεται ως συνέπεια 
της αντικατάστασης του κατόχου του κυριαρχικού δικαιώματος 
πάνω στη ζωή και το θάνατο: Ενώ πριν, ο άρχοντας κατείχε την 
εξουσία να προστατευθεί από όποιον τον απειλούσε αφαιρώντας 
του τη ζωή, η εξουσία αυτή μεταβιβάζεται στο κράτος το οποίο 
αναλαμβάνει την διαχείριση και την προστασία της ζωής των 

υπηκόων του καθ’ όλη τη διάρκεια της. Η νέα μορφή της εξουσίας διαφοροποιείται 
από την προηγούμενη, ως προς την θετική, διορθωτική και ομαλοποιητική ποιότητα 
της και ως προς τον σκοπό της, ο οποίος, πλέον, αφορά στην προστασία της ζωής του 
πληθυσμού, στην αύξηση και τον εμπλουτισμό σε όλα τα επίπεδα της, κυρίως στην 
οικονομία, την τάξη, την υγεία και την γνώση14. Η εξουσία, τώρα, βρίσκεται και 
ασκείται στο επίπεδο της βιολογικής ζωής, του είδους, της φυλής και των μαζικών 
πληθυσμιακών φαινομένων15.  

Οι εχθροί του κυρίαρχου κράτους, είτε πρόκειται για εσωτερικούς, είτε πρόκειται 
για εξωτερικούς, εκλαμβάνονται ως απειλή της ζωής του πληθυσμού γενικά, και, 

                                                 
14 Foucault, 1980, 1982, 1989.  
15 Foucault, 1982.  
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παρά τον ζωοδοτικό χαρακτήρα της νέας μορφής της εξουσίας, «ξαποστέλνονται» 
στο θάνατο. Η πρόκληση θανάτου σε όσους απειλούν έναν πληθυσμό ισούται με την 
επιβίωση του πληθυσμού αυτού. Η αριστοτελική σύλληψη του ανθρώπου ως ζώου με 
την επιπρόσθετη ικανότητα να έχει και πολιτική υπόσταση, αναδιατυπώνεται από τον 
M.Foucault για να προσαρμοστεί στη νέα, βιοεξουσιαστική εκδοχή του δικαιώματος 
πάνω στη ζωή και το θάνατο: «ο νεότερος άνθρωπος είναι ένα ζώο που στην πολιτική 
του η ζωή του ως έμβιο όν γίνεται συζητήσιμη»16.   

Ο τύπος της εξουσίας που λειτουργεί προτρεπτικά, ενισχυτικά, επαυξητικά, 
ασκώντας έλεγχο και επιτήρηση στα ζωτικά φαινόμενα με βάση τη συσσωρευμένη 
γνώση για αυτά, παρεμβαίνοντας διαχειριστικά, ρυθμιστικά και οργανωτικά στη 
συλλογική και ατομική ζωή των υποκειμένων της προστατεύοντας την από την 
ασθένεια και το θάνατο, αποκαλείται από τον Foucault ‘βιοεξουσία’. Η βιοεξουσία 
επιστρατεύτηκε για να διευθετήσει οικονομικά και αποτελεσματικά το φαινόμενο της 
δημογραφικής έκρηξης του 18ου αιώνα με όλες τις κοινωνικοοικονομικές 
παραμέτρους που το συνόδευαν όπως: τα θέματα νοσηρότητας, τα προβλήματα της 
δημόσιας υγιεινής, τα μέτρα ιατρικής φροντίδας, τα ασφαλιστικά ζητήματα, και η 
διαχείριση των κλιματικών, γεωγραφικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, κυρίως 
στην πόλη17. Οι συνθήκες διαβίωσης, στις οποίες παραπέμπουν τα παραπάνω, 
αποτελούν το πλαίσιο ανάπτυξης της ζωής και την εγγύηση της ομαλής λειτουργίας 
της. Με αυτά τα εφόδια ο πληθυσμός θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
ευζωΐας και μακροζωΐας που τον καθιστούν ικανό, αποδοτικό και αποτελεσματικό 
προκειμένου να ενσωματωθεί στο παραγωγικό σύστημα του κράτους.   

Η βιοεξουσία διοχετεύεται στο κοινωνικό φάσμα με δύο συμπληρωματικούς 
τρόπους οι οποίοι δρουν σε διαφορετικά επίπεδα εξασφαλίζοντας τον 
βιοεξουσιαστικό σκοπό18: την πειθαρχία και την βιοπολιτική. Η πειθαρχία, η οποία 
προηγείται ιστορικά, προσανατολίζεται στον έλεγχο και την διαχείριση του 
ανθρώπινου σώματος με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καταδυνάστευση του 
και την εκμηδένιση των αντιστάσεων του19, ενώ η βιοπολιτική έχει ως μονάδα 
ανάλυσης της τον πληθυσμό με τις βιολογικές διαδικασίες που τον χαρακτηρίζουν και 
τις συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη του. Η καθυπόταξη των σωμάτων και ο 
έλεγχος των πληθυσμών συνιστούν την εξουσία που προσβλέπει στη ρύθμιση, στην 
ενίσχυση και την επαύξηση της ζωής σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης της, 
επιτηρώντας και καταγράφοντας τα φαινόμενα και τις λειτουργίες της. Η φυσική ζωή 
-η αναπαραγωγή, η ζωτικότητα, η νοσηρότητα και η θνησιμότητας της- ως 
περιεχόμενο της βιοπολιτικής γίνεται αντικείμενο μηχανισμών και υπολογισμών της 
κρατικής εξουσίας.  

Η ζωή, πλέον, δεν αφαιρείται αλλά προστατεύεται και διαφυλάσσεται ως 
υπέρτατο αγαθό. Διαμορφώνεται το πλαίσιο ρύθμισης, κατεύθυνσης, ελέγχου και 
διαμόρφωσης αυτής της ζωής σε σωματικό-ατομικό επίπεδο και σε πληθυσμιακό, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενίσχυση και η αποδοτικότητα της. Αντίθετα, οι 
εχθροί της ζωής γενικά ενός πληθυσμού θεωρούνται απειλή για την διαιώνιση, την 
υγεία και την ισχύ του, και η εξόντωση τους, προς όφελος της ζωής του πληθυσμού, 
καθίσταται δυνατή μέσω του κρατικού ρατσισμού20. Ο κρατικός ρατσισμός αποτελεί 
για τον Foucault βασικό μηχανισμό της βιοεξουσίας επειδή διευκολύνει την 
υπέρβαση της αντίφασης που η ίδια φέρει: το κράτος, ενώ τάσσεται υπέρ της ζωής, 
                                                 
16 Foucault, 1982:175.  
17 Foucault, 1980, 1982.  
18 Στο Kelly, 2004. 
19 Foucault, 1989. 
20 Στο Kelly, 2004.  
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διακρίνει τις ζωές σε ανώτερες και κατώτερες, κανονικές και παθολογικές, και 
αποφασίζει για την εξόντωση εκείνων των ζωών που απειλούν τον άξιο πληθυσμό. Οι 
ζωές οι οποίες θεωρείται πως μολύνουν γενικά τη ζωή του πληθυσμού εκτίθενται σε 
αυξημένο κίνδυνο, γεγονός το οποίο ο Foucault αποκαλεί ‘έμμεσο φόνο’ (indirect 
murder)21. 

Η βιοεξουσία ορίζει μια πραγματικότητα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης 
κουλτούρας την οποία ο Foucault προσεγγίζει μέσα από τρεις άξονες: α) τα πεδία της 
γνώσης, β) το σύνολο των κανόνων/τους τύπους κανονικότητας, και γ) τις μορφές 
υποκειμενοποίησης22. 
 

 Τα πεδία της γνώσης συνδέονται με την συγκρότηση των επιστημών που 
εστιάζουν τη μελέτη τους σε μια συγκεκριμένη εμπειρία/συγκεκριμένο 
αντικείμενο το οποίο μπορεί να αποτελείται από υπό-ενότητες όπως η υγεία και η 
αναπαραγωγή της ζωής 23. Οι επιστημονικοί λόγοι (discourses) ορίζουν, 
περιγράφουν, αναλύουν, ερμηνεύουν συγκεκριμένα αντικείμενα σε μια 
συγκεκριμένη κατεύθυνση πχ. ιατρική, νομική, κτλ. πρεσβεύοντας τις αλήθειες 
τους. Αυτοί οι λόγοι, είτε θετικοί είτε κοινωνικοί-ανθρωπιστικοί, αναπτύσσουν 
ένα συμβολικό σύστημα βασισμένο σε ένα ειδικό λεξιλόγιο, έννοιες, τύπους 
εκφοράς, ύφος και θεματικές επιλογές το οποίο διαχέουν στην κοινωνία 
διαμορφώνοντας νέους, εξειδικευμένους τρόπους σκέψης και δράσης, νέες 
αφηγήσεις και εμπειρίες, νέες κατηγορίες, νοήματα και ταξινομήσεις, 
προβλήματα και λύσεις, κτλ. Για παράδειγμα, η ιατρική χαρακτηρίζεται από ένα 
μόνιμο τύπο εκφοράς και ύφους, και από έναν περιγραφικό λόγο, ο οποίος δεν 
έπαψε να μετατοπίζεται μέσα στο χρόνο ως προς τις κλίμακες και τα σημεία 
αναφοράς, και ως προς το σύστημα και τα μέσα εξέτασης24. Η εμφάνιση και η 
εξέλιξη των επιστημονικών λόγων μέσα στο χρόνο οφείλεται σε ένα παιχνίδι 
κανόνων που καθιστούν δυνατή τη γέννηση των λόγων αυτών, αλλά και που 
καθορίζουν τους μετασχηματισμούς τους και τις εσωτερικές τους ρήξεις25. Οι 
λόγοι που καταφέρνουν να επικρατήσουν σε ένα δεδομένο πλαίσιο ως ‘αλήθειες’, 
αποσπώντας την κοινή αποδοχή, είναι και αυτοί που συντονίζουν την διαδικασία 
κανονικοποίησης και παθολογικοποίησης, αξίωσης και απαξίωσης των ζωών, 
καθιστώντας αρμόδιους να διαχειριστούν αυτές τις ζωές τους θεμελιωτές τους. Οι 
ίδιοι αυτοί λόγοι, νομιμοποιούν και τις ακόλουθες πολιτικές που εφαρμόζονται 
στο όνομα των αξιών που προτάσσουν.  

 
 Οι στρατηγικές που εφαρμόζονται στο συλλογικό σώμα του πληθυσμού 
αποσκοπούν στην ρύθμιση και τον έλεγχο της ολότητας κινητοποιώντας μια 
ποικιλία αρμοδίων να παρέμβουν στη συλλογική ζωή κατευθύνοντας τη με 
νόμους, πολιτικά μέτρα και κανόνες. Ουσιαστικά, αφορούν στα συστήματα 
εξουσίας που ρυθμίζουν την πρακτικής μιας συγκεκριμένης εμπειρίας26. Το 
σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν ένα αντικείμενο, όπως το πεδίο της υγείας 
και της αναπαραγωγής της ζωής, υποστηρίζεται από θρησκευτικούς, δικαιικούς, 
παιδαγωγικούς, ιατρικούς, και άλλους θεσμούς. Υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα 
στον πρώτο και στον δεύτερο άξονα αφού επιστημονικοί λόγοι όπως πχ η 

                                                 
21 Στο Kelly, 2004.  
22 Foucault, 1990. 
23 Foucault, 1987. 
24 Foucault, 1987. 
25 Foucault, 1987. 
26 Foucault, 1990. 
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βιολογία και η οικονομία, είναι δεκτικοί για πολιτική χρησιμοποίηση27 γεγονός το 
οποίο αποδεικνύεται ιστορικά όπως για παράδειγμα οι ευγονικές. Η ισχύς των 
επιστημονικών-αληθινών λόγων έχει τέτοιο εκτόπισμα που εκτείνεται έως και το 
υποκειμενικό επίπεδο. 

 
  Η πληθυσμιακή ρύθμιση συμπληρώνεται από ένα σύνολο τεχνικών του εαυτού οι 
οποίες αποτελούν τρόπους εσωτερίκευσης της εξουσίας στην ατομική συνείδηση 
και στο σώμα, καθιστώντας το άτομο ταυτόχρονα υποκείμενο και αντικείμενο της 
εξουσίας. Γίνεται υποκείμενο της εξουσίας επειδή το ίδιο αυτό-ελέγχεται, αυτό-
πειθαρχεί και επανέρχεται στην έννοια της ‘τάξης’ που του ενστάλαξαν στη 
συνείδηση και στο σώμα κατά τα στάδια της κοινωνικοποίησης του, και 
διαμορφώνεται ως αντικείμενο της εξουσίας ακριβώς επειδή παράγεται και 
πλάθεται έτσι ώστε να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Η ουσία του τρίτου 
φουκωϊκού άξονα είναι η ικανότητα της βιοεξουσίας να παράγει ένα άτομο που 
αυτό-ελέγχεται και αυτό-πειθαρχεί σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζουν οι 
κυρίαρχοι λόγοι και εφαρμόζουν οι συλλογικές στρατηγικές. Συγκεκριμένα, οι 
μορφές υποκειμενοποίησης ταυτίζονται με τους τρόπους με τους οποίους τα 
άτομα μπορούν ή υποχρεούνται να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως υποκείμενα 
μιας συγκεκριμένης εμπειρίας, όπως αυτή της ασθένειας ή της αναπαραγωγής της 
ζωής28. Είναι οι τρόποι με τους οποίους τα άτομα εγγράφουν νόημα και αξία στην 
συμπεριφορά τους, στις υποχρεώσεις τους, στις ευχαριστήσεις και στα αισθήματα 
τους29. Τελικά, οι μορφές υποκειμενοποίησης είναι οι τρόποι με τους οποίους τα 
άτομα οδηγούνται να πράττουν ως προς τους ίδιους τους εαυτούς τους και ως 
προς τους άλλους.  

 
Ο Foucault ουσιαστικά εξετάζει τα παιχνίδια της αλήθειας/των επιστημονικών 

λόγων σε τρεις διαστάσεις : α) τα παιχνίδια των λόγων μεταξύ τους, β) τα παιχνίδια 
των λόγων με τις σχέσεις εξουσίας, και γ) τα παιχνίδια των λόγων με την σχέση του 
ατόμου με τον εαυτό του30. Σύμφωνα με το Foucault, o κυρίαρχος λόγος στην εποχή 
της βιοεξουσίας είναι ο ιατρικός. Συνεπώς, οι γιατροί και οι άλλοι ειδικοί της υγείας 
και της υγιεινής, μαζί με την αστυνομία είναι εκείνοι οι αρμόδιοι που ελέγχουν, 
καταγράφουν και διαχειρίζονται την εξέλιξη της ζωής από τον 18ο αιώνα31. 

 
2. Η κατάσταση εξαίρεσης στον G.Agamben 

 
Κι ενώ ο Foucault αναφέρεται στη μετά το 18ο αιώνα εποχή για να 
ορίσει τη βιοεξουσία και τη βιοπολιτική, ο G.Agamben θεωρεί ότι κάθε 
μορφή εξουσίας ήταν πάντα βιοεξουσία εξηγώντας πως ήδη από τα 
αρχαία χρόνια η βιολογική ζωή ήταν αντικείμενο της κυριαρχίας. Η 
κυριαρχία στον Agamben έχει ιερό χαρακτήρα· βρίσκεται στο κατώφλι 
του νόμου με το παράνομο, και τα ορίζει και τα δύο. Ο κυρίαρχος 

ταυτίζεται με αυτόν που μπορεί να αποφασίζει και να κηρύσσει την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης/εξαίρεσης, κατά την οποία επιτρέπεται στον ίδιο και στους 
συμμάχους του να σκοτώνουν χωρίς να θεωρείται πως διαπράττουν έγκλημα ή θυσία. 

                                                 
27 Foucault, 1987. 
28 Foucault, 1990. 
29 Foucault, 1990. 
30 Foucault, 1990. 
31 Foucault, 1980.  
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Με αυτόν τον τρόπο ο κυρίαρχος ορίζει το νόμιμο και το παράνομο στο πλαίσιο της 
κατάστασης εξαίρεσης.  

Στη ζώνη της εξαίρεσης τα αντιθετικά ζεύγη νόμιμο-παράνομο, ζωή-θάνατος κτλ, 
συνυπάρχουν μέσα από τον περιληπτικό αποκλεισμό τους: Το νόμιμο περιλαμβάνει 
το παράνομο ορίζοντας το μέσω της αντίθεσης του με αυτό. Το παράνομο προκύπτει 
από τον αποκλεισμό του από τον ορισμό του νόμιμου· ξεκινάει στα όρια του νόμιμου. 
Ομοίως, η ζωή περιλαμβάνει το θάνατο, ο οποίος πέφτει πάντα οριακά μέσα στη ζωή, 
είναι ταυτόχρονα και μέρος της και όριο της. Σε αυτό το κατώφλι ζωής και θανάτου 
κινούνται ο γιατρός, ο βιοεπιστήμονας, ο δικαστής, οι οποίοι έχουν συνάψει 
συμμαχία με το κυρίαρχο κράτος και δρουν σύμφωνα με τη βούληση του 
αναλαμβάνοντας την εξουσία πάνω στη ζωή32. Η ζωή που ανταποκρίνεται σε αυτήν 
την κυριαρχία είναι η απλή, βιολογική, γυμνή ζωή απαλλαγμένη από κάθε πολιτική 
και νομική προστασία, η οποία εισάγεται στην πολιτική σφαίρα και αποτελεί 
αντικείμενο συνεχούς διαπραγμάτευσης ως προς την θέση της στο κυριαρχικό 
μεταίχμιο33.         

Η πολιτικοποίηση της ζωής στο απλούστερο βιολογικό της επίπεδο σηματοδοτεί, 
για τον Agamben, την ανάδυση της βιοπολιτικής, και η παραγωγή ενός βιοπολιτικού 
σώματος αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, την πρωταρχική δραστηριότητα της 
κυρίαρχης εξουσίας από τις απαρχές του δυτικού πολιτισμού. Την πρώτη στιγμή 
συμπερίληψης της γυμνής βιολογικής ζωής στο απόλυτο αντίθετο της, στην πολιτική 
ζωή, την εντοπίζει ο Agamben στη φιγούρα του ‘homo sacer’ στο πλαίσιο του 
ρωμαϊκού δικαίου34. Ο ‘homo sacer’απεικονίζει έναν άνθρωπο αποκλεισμένο και από 
τη θεία και από την ανθρώπινη νομοθεσία. Ενσωμάτωνε το παράδοξο του ανήκειν ως 
μορφή στο ρωμαϊκό δίκαιο ως συνέπεια του ουσιαστικού αποκλεισμού του από αυτό, 
με την έννοια της απογύμνωσης του από κάθε πολιτική και νομική προστασία. Ως εκ 
τούτου, καθένας μπορούσε να τον σκοτώσει ανά πάσα στιγμή χωρίς να θεωρηθεί η 
πράξη του φόνος ή θυσία. Η ζωή του ‘homo sacer’ βρισκόταν στο κατώφλι ανάμεσα 
στην ύπαρξη και την ανυπαρξία, στο μεταίχμιο ζωής και θανάτου35. Ήταν ο ίδιος 
κατάσταση εξαίρεσης, έφερε τον ίδιο το νόμο και τον ίδιο τον αποκλεισμό του από 
αυτόν.  

Ο Agamben θεωρεί ότι ο ‘homo sacer’ αποτελεί τον νόμο της νεωτερικότητας στο  
πλαίσιο της οποίας το ναζιστικό καθεστώς μονιμοποίησε την κατάσταση εξαίρεσης. 
Όσο η εξουσία και η πολιτική γίνονται βιοεξουσία και βιοπολιτική, τόσο η 
κατάσταση εξαίρεσης διευρύνεται και επεκτείνεται. Όταν, δηλαδή, η γυμνή ζωή και η 
πολιτική, ως δύο εκ διαμέτρου αντίθετα στοιχεία, αρχίσουν να γίνονται ένα, όλη η 
ζωή γίνεται φονεύσιμη και άθυτη (ιερή) και όλη η πολιτική γίνεται η εξαίρεση36. Η 
μονιμοποίηση της κατάστασης εξαίρεσης, συγκεκριμένα, η επ’ αόριστον αναστολή 
της κανονιστικής και δικαιικής τάξης όπου η ζωή του καθενός μπορεί να αφαιρεθεί 
χωρίς κανένα νομικό ή ηθικό κόλλημα, ενισχύει την εξουσία των έξω-δικαιικών 
θεσμών και των βιοεπιστημόνων πάνω στη ζωή, και διασπείρει στο πολιτικό σώμα 
της Δύσης τα απολύτως φονεύσιμα σώματα των υπηκόων της37.  
                                                 
32 Agamben, 2005.  
33 Agamben, 2005 · στο Norris, 2000. 
34 Homo sacer: ιερός άνθρωπος. Είναι φονεύσιμος και άθυτος, ιερός και καταραμένος μαζί. Βρίσκεται 
ταυτόχρονα εντός και εκτός της νόμιμης τάξης. Βρίσκεται εντός της έννομης τάξης επειδή είναι μορφή 
που περιλαμβάνεται στο δίκαιο, ενώ ταυτόχρονα είναι εκτός νόμου επειδή δεν προστατεύεται από 
αυτόν και υπάρχει στο πλαίσιο του μόνο για να νομιμοποιείται ο αποκλεισμός του από αυτόν. 
Αποτελεί έναν περιληπτικό αποκλεισμό του δικαίου.  
35 Agamben 2005 · στο Norris, 2000 · στο Rabinow & Rose, 2003.  
36 Στο Norris, 2000.  
37Agamben, 2005 · στο Norris, 2000 · στο Rabinow & Rose, 2003.   
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Οι homines sacri μετατράπηκαν σε κανόνα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των 
ναζί, όπου, σύμφωνα με τον Agamben, η βιοεξουσία αποκάλυψε τις πραγματικές της 
προθέσεις και η νεωτερικότητα απέκτησε μια μόνιμη πρόκληση. Οι σύγχρονες έξω-
νομικές φιγούρες δε φαίνεται να περιορίζονται στους ‘Versuchepersonen’38  όπως οι 
θανατοποινίτες, οι κρατούμενοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι πρόσφυγες, τα 
θύματα του ανθρώπινου λαθρεμπορίου (human trafficking), αλλά τείνουν να 
αντικαταστήσουν τον καθένα από εμάς στο πλαίσιο της μονιμοποιημένης 
ανασφάλειας και του ‘πολέμου κατά της τρομοκρατίας’39.   

 
3. Η γυμνή ζωή στην Η.Arendt 

 
Η H.Arendt έγραψε πως ‘ο άνθρωπος που δεν είναι τίποτα άλλο από άνθρωπος 

έχει χάσει τις πιο ουσιώδεις ιδιότητες οι οποίες καθιστούν δυνατό για τους άλλους να 
τον αντιμετωπίζουν ως άνθρωπο’40. Η ίδια πίστευε ότι η απλή προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι από μόνη της ανεπαρκής. Αυτό που έκρινε ως 
απαραίτητο ήταν η αναγνώριση των πολιτικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος να 
έχεις κανείς δικαιώματα: ‘η ‘φύση’ του ανθρώπινου όντος (man’s ‘nature’) είναι μόνο 
η ‘ανθρώπινη’ (human) όσο αφήνει στον άνθρωπο (man) την δυνατότητα να γίνει 
κάτι, σε υψηλό βαθμό, αφύσικο’41. Η Arendt παρατηρεί μια ‘αφύσικη ανάπτυξη του 
φυσικού’, κατά την οποία η δημόσια σφαίρα συρρικνώνεται προς όφελος της 
ιδιωτικής42. Η πραγματικότητα τείνει να κυριαρχείται από τις οικονομικές 
                                                 
38 ‘Versuchepersonen’ : Ανθρώπινα πειραματόζωα των ναζί (στο Agamben, 2005). 
39 Ίσως το καλύτερο παράδειγμα είναι αυτό των έγκλειστων σε στρατόπεδα που βίαια εξαναγκάζονται 
να υποβληθούν σε ακραία ιατρικά τεστ, και οι θανατοποινίτες στους οποίους έχει ζητηθεί να είναι 
εθελοντές σε πειράματα με αντάλλαγμα τη ζωή τους, τα οποία δεν θα εφαρμόζονταν σε άτομα με 
πλήρη τα δικαιώματα του πολίτη. H καταδίκη σε θάνατο ή ο εγκλεισμός σε στρατόπεδο σημαίνει τον 
οριστικό αποκλεισμό από την πολιτική κοινότητα. Οι θανατοποινίτες και οι έγκλειστοι σε στρατόπεδα, 
επειδή απώλεσαν όλα τα δικαιώματα και τις προσδοκίες που αποδίδονται στην ανθρώπινη ύπαρξη, 
ενώ ήταν ακόμα βιολογικά ζωντανοί, τοποθετήθηκαν σε μια οριακή ζώνη ανάμεσα στη ζωή και το 
θάνατο, όπου δεν ήταν τίποτα περισσότερο πια από γυμνή ζωή. Αυτοί που κατοικούν σε στρατόπεδα 
και αυτοί που καταδικάζονται σε θάνατο είναι με κάποιο τρόπο ασυνείδητα homines sacri, 
αφομοιωμένοι σε μια ζωή που μπορεί να φονευθεί χωρίς να εκληφθεί ως ανθρωποκτονία. Ο φράκτης 
του στρατοπέδου και το διάλειμμα ανάμεσα στην καταδίκη και την εκτέλεση της θανατικής ποινής 
ορίζει ένα έξω-χρονικό και έξω-εδαφικό μεταίχμιο/κατώφλι στο οποίο το ανθρώπινο σώμα 
διαχωρίζεται από το κανονικό του πολιτικό status και εγκαταλείπεται, σε μια κατάσταση εξαίρεσης, 
στις πιο ακραίες συμφορές. Στους θανατοποινίτες η καταδίκη σε θάνατο τους έχει ουσιωδώς αφαιρέσει 
τη ζωή. Ο νόμος θεωρεί ότι η ζωή του δεν είναι πλέον δική τους και ως εκ τούτου είναι πια ζωντανοί-
νεκροί. Έτσι δεν θα υπάρχει έγκλημα αν η ζωή τους ‘χαθεί’ ξανά στο πλαίσιο των πειραμάτων. Αλλά 
ούτε και αυτός ο θάνατος θα είναι η επιβολή της θανατικής ποινής. Στην πραγματικότητα, ο θάνατος 
είναι ακριβώς  η αναμονή της εκτέλεσης τους. Η ζωή τους παραμένει μόνο για να αφαιρεθεί κατά την 
στιγμή της τιμωρίας (Agamben, 2005 · στο Norris, 2000).   
40 Στο Norris, 2000.   
41 (Στο Norris, 2000). Σύμφωνα με τον Ignatieff (1984) οι ίδιες οι φυσικές μας ανάγκες διαφέρουν και  
περιορίζονται από το κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου ζούμε. Δεν έχει το ίδιο νόημα, δηλαδή, το 
δικό μου αίσθημα πείνας, ως πολίτιδας της Δύσης, εν συγκρίσει με την πείνα στην Καλκούτα. 
Επιπλέον, η ασυμμετρία ανάμεσα στο ‘φυσικό’ και το κοινωνικό επεκτείνεται και στους 
προσδιορισμούς της ύπαρξης και της ταυτότητας μας. Ο Ignatieff τονίζει πως αυτό που μας καθιστά 
ανθρώπους δεν είναι το φυσικό: « Οι κοινές μας φυσικές ανάγκες, ως άνθρωποι, ταυτίζονται με αυτές 
των ζώων. Δεν τις αξιολογούμε λοιπόν ως βασικές, παρά το γεγονός ότι όλοι τις μοιραζόμαστε. Αυτό 
που έχει σημασία για μας είναι ότι μας διαφοροποιεί, κι όχι αυτό που μας εξισώνει. Δεν αυτό-
προσδιοριζόμαστε βασικά ως άνθρωποι, αλλά ως  γιοί, κόρες, πατέρες, μητέρες, μέλη κάποιας φυλής, 
και γείτονες. Είναι ακριβώς αυτό το πυκνό δίκτυο σχέσεων, και τα νοήματα που αυτές οι σχέσεις 
προσδίδουν στη ζωή, το στοιχείο εκείνο που ικανοποιεί τις πραγματικές μας ανάγκες» (Ignatieff, 
1984:29).    
42 Στο Duarte, 2005.    
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συναλλαγές και τους νόμους της αγοράς, και ο άνθρωπος υποβαθμίζεται σε απλό 
‘animal laborans’ φροντίζοντας απλώς να παράγει και να καταναλώνει σε μόνιμη 
βάση. Η πολιτική, όσο γίνεται δραστηριότητα διαχείρισης της παραγωγής και της 
αναπαραγωγής της ζωής του ‘animal laborans’, εκτοπίζεται από τα ατομικά, τα 
κοινωνικά και τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία σήμερα αποκρυσταλλώνονται στη 
μορφή διεθνών εταιριών, εξαναγκαστικών διεθνών καθεστώτων εμπορίου, 
οικονομικής παγκοσμιοποίησης και ιδεολογιών ελεύθερης αγοράς43. Οι Μ.Hardt και 
Α.Νegri υποστηρίζουν πως οι σύγχρονες βιομηχανικές και οικονομικές εξουσίες 
παράγουν όχι μόνο αγαθά, αλλά, κυρίως, υποκειμενικότητες, ανάγκες, κοινωνικές 
σχέσεις, σώματα και μυαλά, αφού, στην πραγματικότητα, παράγουν τους 
παραγωγούς44. Η διαδικασία της απανθρωποποίησης, κατά την οποία ο άνθρωπος 
ξεγυμνώνεται από την πολιτική του υπόσταση περιοριζόμενος σε ένα ζεστό και 
παλλόμενο σώμα, ως σημεία της ζωτικότητας του, στην εποχή που η ζωή θεωρείται 
ως το υπέρτατο αγαθό μειώνει, σύμφωνα με την Arendt, την απόσταση ανάμεσα στον 
ολοκληρωτισμό, τη δικτατορία, και την δημοκρατία. Αυτό συμβαίνει επειδή τα κράτη 
που αφοσιώνονται στην ρύθμιση της ανάπτυξης και της ασφάλειας της γυμνής ζωής 
του πληθυσμού, νομιμοποιούν αυξανόμενα πράξεις βίας και στο εθνικό και στο 
διεθνές επίπεδο45. Και σε αυτά τα κατώφλια βίας και μη βίας, συναίνεσης και 
καταπίεσης, που προοδευτικά κατακλύζουν τη κοινωνική σφαίρα βρίσκονται, για να 
τα ορίσουν οι βιοεπιστήμονες και η αστυνομία.  
 
β. Η Βιολογικοποίηση και η Ιατρικοποίηση 
 

 
 Σύμφωνα με το Foucault, τουλάχιστον από τη στιγμή γέννησης 
της κλινικής ιατρικής, ο ιατρικός λόγος είναι πλήρως 
εμπλεκόμενος στη συγκρότηση του φιλοσοφικού status του 
ανθρώπου46. Η ιατρική σκέψη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

ηθικής ερώτησης του πως πρέπει να ζήσουμε, τι είδους πλάσματα είμαστε, ποιες είναι 
οι υποχρεώσεις προς εμάς και τους άλλους, ποιες τεχνικές μπορούμε και πρέπει να 
χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας, τι είδους άτομα πρέπει να 
προσπαθούμε να είμαστε47. Η βιοπολιτική είναι συνυφασμένη με την ανάδυση των 
επιστημών της ζωής, τις επιστήμες του ανθρώπου, και την κλινική ιατρική. Γέννησε 
τεχνικές και τεχνολογίες, ειδικούς και μηχανισμούς για την φροντίδα και την 
κυβέρνηση της ζωής καθενός και όλων, από τον σχεδιασμό των πόλεων έως τις 
υπηρεσίες υγείας.  

Κάτω από την ομπρέλα της βιοεπιστήμης καλύπτονται οι επαγγελματίες των 
ζωτικών διαδικασιών: οι γιατροί, οι βιολόγοι, οι γενετικοί σύμβουλοι, οι βιοχημικοί, 
οι φαρμακολόγοι, οι βιοτεχνολόγοι, οι νευροχημικοί, οι ψυχίατροι, και ποικίλες άλλες 
κατηγορίες ‘ειδικών’ της ζωής οι οποίοι ερευνούν, καταγράφουν, αναλύουν, 
ερμηνεύουν και αποφαίνονται για τα ζωτικά φαινόμενα48. Η εξουσία των ειδικών 
βρίσκεται στην δυνατότητα τους να παράγουν γνώση και βάσει αυτής να συγκροτούν 

                                                 
43 Στο Duarte, 2005.    
44 Hard & Negri, 2002. 
45 Στο Duarte, 2005.    
46 Στο Rose, 2001. 
47 Rose, 2001. 
48 Ζωτικά φαινόμενα όπως το μέγεθος και η ποιότητα του πληθυσμού, η αναπαραγωγή και η 
ανθρώπινη σεξουαλικότητα, οι συζυγικές, γονεϊκές και οικογενειακές σχέσεις, η  υγεία και η ασθένεια, 
η γέννηση και ο θάνατος. 
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αρχές διάκρισης, ταξινόμησης και ιεράρχησης. Οι ειδικοί έχουν τη δυνατότητα να 
κανονικοποιούν και να παθολογικοποιούν, να ενσωματώνουν και να αποκλείουν, και 
έτσι να διαμορφώνουν νέες αξίες και απαξίες, νέα προβλήματα και λύσεις, νέες 
ομάδες υποκειμένων και αντικειμένων, νέα πεδία παρέμβασης και αμφισβήτησης, νέα 
λεξιλόγια, νέες ελπίδες και φόβους49.  

Οι βιοεπιστήμονες προωθούν ένα συμβολικό και πρακτικό σύστημα που 
αποκαλείται συνοπτικά ‘βιολογισμός’.  Γενικά, ο βιολογισμός συνδέεται με 
κοινωνικοπολιτισμικές και πολιτικές διαδικασίες κατά τις οποίες παρατηρείται η 
προοδευτική άνοδος βιολογικά βασισμένων αναφορών για την ανθρώπινη ζωή και 
για τα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα. Στο πλαίσιο της βιολογικοποίησης προκύπτουν 
νέοι τρόποι αφήγησης και εμπειρίας της ταυτότητας, τίθενται βιολογικές και 
γενετικές βάσεις κατασκευής της διαφοράς και της κανονικότητας, και παρουσιάζεται 
αυξανόμενη επιρροή των βιοτεχνολογιών στην επιστημονική έρευνα και στην 
πολιτική50.  

Πρακτικά, τα προβλήματα που βιολογικοποιούν οι  βιοεπιστήμονες τίθενται σε 
ιατρικό μικροσκόπιο και η επίλυση τους προβάλλεται ως θεραπεία. Η οπτική της 
ιατρικοποίησης των κοινωνικών και των αντί-κοινωνικών συμπεριφορών και 
φαινομένων απομονώνει τον δρώντα από το περιβάλλον που ορίζει την ύπαρξη του 
απαλλάσσοντας το από οποιαδήποτε ευθύνη ως προς την διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του. Αντίθετα, οι αιτίες που γεννούν το πρόβλημα εντοπίζονται σε 
βιολογικό ή γενετικό επίπεδο, απομονώνονται, γίνονται αντικείμενο ελέγχου, 
πρόγνωσης και διαχείρισης με σκοπό τη θεραπεία στο όνομα της ατομικής και 
συλλογικής υγείας, όπως στην ευγονική. Η προσυμπτωματική διάγνωση και η 
προληπτική παρέμβαση στα θεωρούμενα ως ύποπτα σωματικά, βιολογικά ή γενετικά 
χαρακτηριστικά των ανθρώπων, μετά από ιατρική αστυνόμευση και έλεγχο, είναι το 
ζητούμενο της ιατρικής από τη γέννηση της έως και την σύγχρονη μοριακή 
γενετική51.  

Η διαδικασία ιατρικοποίησης της κοινωνίας μέσω της ιατρικής-θεραπευτικής 
διαχείρισης των συμπεριφορών, όπως για παράδειγμα οι ‘παρεκκλίνουσες 
συμπεριφορές’, οι οποίες διαμορφώνονται μέσα στο πολιτισμικό, κοινωνικό, πολιτικό 
και οικονομικό περιβάλλον των ανθρώπων, παραβλέπει ταξικές, ρατσιστικές και 
σεξιστικές διακρίσεις, αποκλεισμούς και ανισότητες. Η παραγκώνιση αυτών των 
περιβαλλοντικών παραγόντων απλά συμβάλλει στην αναπαραγωγή και στην 
διαιώνιση του status quo, δηλαδή των κοινωνικοπολιτικών, νομικών και οικονομικών 
ανισοτήτων, συνεπώς, δεν αφήνει περιθώρια κοινωνικής βελτίωσης. Ακόλουθα, στην 
πράξη, το εκτόπισμα των περιβαλλοντικών παραγόντων ως προς το ρόλο τους στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας, απλώνει σε βιοχημικά και βιοτεχνολογικά μέσα το 
ανθρώπινο σώμα, τη γυμνή ζωή, ως πεδίο δράσης προκειμένου ο εκάστοτε φορέας 
του ασθενούς σώματος να επανέλθει στην ‘επιθυμητή’ και ‘κανονική’ κατάσταση. 
Παρόλα αυτά, το τι εκλαμβάνεται ως ‘επιθυμητό’ και ‘κανονικό’ ορίζεται 
πολιτισμικά. Σήμερα, με αυτά τα βιοχημικά και βιοτεχνολογικά μέσα οι 
βιοεπιστήμονες εφαρμόζουν μια νευροχημική ερμηνεία και πρακτική, και εστιάζονται 
στη μοριακή δομή του εκάστοτε προβλήματος με σκοπό την διόρθωση του. Για 
παράδειγμα, οι νέο-ασθένειες της κατάθλιψης, της επιθετικής συμπεριφοράς, του 
αλκοολισμού, και άλλες, αντιμετωπίζονται ως εγκεφαλικές παθήσεις και η θεραπεία 
τους επικεντρώνεται στη νευροχημεία του εγκεφάλου. Οι φαρμακευτικές και οι 
                                                 
49 Ο Z.Bauman λέει ότι η κατασκευή της τάξης θέτει τα όρια ενσωμάτωσης, αποδοχής και 
αποκλεισμού, από-νομιμοποίησης του άλλου ( Bauman, 2000 · στο Dickinson, 2004). 
50 Rose, 2000 · Rivera, 2003 · Skinner, 2006.  
51 Rose, 2000, 2001 · Novas & Rose, 2002 · Rabinow & Rose, 2003. 
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βιοτεχνολογικές εταιρείες, φυσικά, μόνο κέρδος μπορούν να αποκομίσουν από το 
γεγονός αυτό διαθέτοντας προς πώληση τις ανάλογες βιοχημικές και βιοτεχνολογικές 
λύσεις στα εκάστοτε προβλήματα.  

Η απογύμνωση των συμπεριφορών από το κοινωνικό και πολιτισμικό τους 
πλαίσιο, συνεπάγεται και την ισοπέδωση της μορφής, του ειδικού νοήματος και του 
σκοπού τους. Η αποκαλούμενη από τους βίο-επιστήμονες ‘επιθετική συμπεριφορά’ 
μπορεί κοινωνικά να πάρει, για παράδειγμα, τη μορφή βανδαλισμού, ενδο-
οικογενειακής βίας, πολέμου52, χουλιγκανισμού ή οικονομικού εγκλήματος. Ο 
νευροδιαβιβαστής ‘σεροτονίνη’, που υποτίθεται πως επηρεάζει την επιθετικότητα, 
δεν μπορεί να διακρίνει αυτές τις ουσιώδεις διαφορές και δεν προσφέρει τίποτα ούτε 
στην κατανόηση τους, ούτε στην συγκρότηση τους ως διακριτά 
κοινωνικοπολιτισμικά φαινόμενα.  

Η διαδικασία της ιατρικοποίησης των συμπεριφορών, επιπλέον, επιτελεί 
κατασταλτικό έργο μεταφέροντας τον κρατικό έλεγχο από το ποινικό σύστημα στο 
νοσοκομείο, στην κλινική, στο εργαστήριο ή/και στο στρατόπεδο53. Ή ακόμα, μπορεί 
να μεθοδεύει την εργαστηριοποίηση της ίδιας της κοινωνίας όπως ακριβώς έπραξαν 
οι Ναζί. Ο ιατρικός έλεγχος σήμερα πραγματοποιείται μέσω των γενετικών τεστ στα 
οποία υποβάλλονται οι ασθενείς, οι υποψήφιοι γονείς και τα έμβρυα προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν παρουσιάζουν γενετικές-χρωμοσωματικές ανωμαλίες ή νευροχημικές 
δυσλειτουργίες, οι οποίες θεωρείται ότι συνδέονται με συγκεκριμένες παθήσεις ή/και 
με συμπεριφορές που έχουν παθολογικοποιηθεί, όπως πχ ο αλκοολισμός. Η έξω-
δικαιική καταστολή ενώ εμφανίζεται ως ηπιότερη, θεραπευτική και διορθωτική, στην 
πραγματικότητα μπορεί να ασκηθεί και χωρίς τη συναίνεση των ασθενών-πολιτών 
περιορίζοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους και καταχρώμενη την εξουσία 
που διαθέτει54. Η αλληλόδραση των ασθενών ή/και των υποψήφιων γονιών με τους 
γενετικούς συμβούλους διαμορφώνει τη στάση των πρώτων σχετικά με τον εαυτό 
τους και τους άλλους, προτάσσοντας τους ευθύνες, δικαιώματα, ελπίδες και φόβους55. 
Η ενήμερη συγκατάθεση και η εκούσια επιλογή σε ζητήματα υγείας και 
αναπαραγωγής φαίνεται, όπως θα δούμε παρακάτω, να μεθοδεύονται μέσα σε ένα 
πλαίσιο που μοιάζει με αδιέξοδο για τους ασθενείς και τους υποψήφιους γονείς.  

Τελικά, αντί να εξετάζονται και να βελτιώνονται οι κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες και ‘οι περιβαλλοντικοί παράγοντες’, όπως τους ονομάζουν οι βίο-ειδικοί, 
των οποίων η επίδραση είναι καθοριστική ως προς την διαμόρφωση καταστάσεων, 
όπως η φτώχεια, και την εκδήλωση κάποιων τύπων συμπεριφοράς, όπως η 
αλκοολική, αλλά και ως προς την προστασία και την ενσωμάτωση άλλων, όπως η 
ομοφυλοφιλική και η ψυχοπαθητική, το βάρος, η ευθύνη και η αιτία του ‘κακού’ 
μετατοπίζονται στα άτομα και στα χημικά συστατικά τους. Παραδείγματα στην 
ιστορία υπάρχουν άφθονα56. Εδώ θα προσεγγίσω την ευγονική των αρχών του 20ου 

                                                 
52 Ακόμα και οι διαφορετικές νοηματοδοτήσεις των ίδιων των στρατιωτών δεν εξηγούν τον λόγο που 
γίνεται πόλεμος. Επειδή ο πόλεμος γίνεται ανάμεσα σε κράτη ή ομάδες σε συγκεκριμένο κοινωνικό 
πλαίσιο. Σε μια εμπόλεμη κατάσταση σίγουρα καλλιεργούνται επιθετικές συμπεριφορές, όμως δεν 
χρειάζεται να είναι κανείς επιθετικός για να βομβαρδίσει. Επιπλέον, η ‘επιθετικότητα’ μπορεί να 
εκφραστεί και με έναν ζωγραφικό πίνακα (Sahlins, 1997).  
53 Agamben, 2005. 
54 Katz & Abel, 1984 · Agamben, 2005.  
55 Rose, 2001. 
56 Υπήρξαν γιατροί επικεφαλής διαδικασιών που οδήγησαν στο θάνατο πάνω από ένα εκατομμύριο 
Αρμένιους στην Τουρκία το 1915.  Χιλιάδες μωρά, γεννημένα από πολιτικούς κρατούμενους, στην 
Αργεντινή ‘εξαφανίστηκαν’ ενώ προορίζονταν για υιοθεσία ανάμεσα στα 1976-1983. Σέρβοι γιατροί 
ενεπλάκησαν στις σφαγές σε Βοσνία και Κροατία. Γιατροί από την φυλή των Χούτου συντόνιζαν 
δολοφονίες των Τούτσι στη Ρουάντα (Baron, 1999). Σήμερα, εκτός από το πεδίο της υγείας και της 
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αιώνα, το αποκορύφωμα της ιατρικοποίησης με τον βίο-ρατσισμό των ναζί, αλλά και 
την σύγχρονη βιολογικοποίηση που αναβιώνει με το Human Genome Project (HGP), 
τον γενετικό έλεγχο, τις γενετικές διακρίσεις και τους αποκλεισμούς εντός και εκτός 
Δύσης.                      
   
Κεφάλαιο 3. 
 
Βιοεξουσία και Βιολογικοποίηση στην Ευγονική και στη Μοριακή Γενετική 
 
3.α.  Η βιολογικοποίηση των πολιτών  

 
Βιολογικές προϋποθέσεις έχουν γίνει, είτε ρητά, είτε άρρητα, 

υπόστρωμα πολλών σχεδίων ιδιότητας του πολίτη και έχουν θέσει 
διακρίσεις ανάμεσα στον πραγματικό πολίτη, τον εν δυνάμει, τον 
προβληματικό και τον μη πολίτη57. Τα βιολογικά συμφραζόμενα της 

ιδιότητας του πολίτη αφορούν σε δεσμούς αίματος ανάμεσα σε οικογένειες, 
γενεαλογίες, κοινότητες, πληθυσμούς, φυλές ή και σε επίπεδο είδους. Οι σχέσεις, οι 
συμμαχίες, οι διακρίσεις, οι έχθρες κατανοούνται με βιολογικούς όρους, βοηθώντας 
τα άτομα να ταξινομηθούν, να ταξινομήσουν και να παράγουν ιεραρχίες με βάση το 
αίμα, το απόθεμα, τη φυσιογνωμία και τις θεωρούμενες ως έμφυτες ηθικές 
ικανότητες. Η βιολογική ταξινόμηση ιστορικά εκφράστηκε με διάφορες στρατηγικές 
διάσωσης του βιολογικού αποθέματος ενός εθνικού πληθυσμού, προσανατολισμένες 
είτε σε εξωτερικές απειλές είτε στρεφόμενες εσωτερικά προκειμένου να απαλλάξουν 
το κράτος από ανεπιθύμητες πληθυσμιακές κατηγορίες, είτε συνδυάζοντας τις δύο 
αυτές εκδοχές. Το έθνος-κράτος, εκτός από πολιτική οντότητα, ήταν και βιολογική 
και μπορούσε να ενισχυθεί μόνο με την κατάλληλη διαχείριση των ατομικών και 
συλλογικών σωμάτων58.   

Στις αρχές του 20ου αιώνα, το ζήτημα της ιδιότητας του πολίτη φαίνεται να 
αποτελούσε αντικείμενο διαχείρισης των ευγονιστών οι οποίοι κατάφεραν με 
εντατικές προσπάθειες να ενσταλάξουν στην πολιτική, τη νομοθεσία και την κοινή 
γνώμη ένα ψευδοεπιστημονικό τρόπο οικονομικής αποτίμησης των ανθρώπων. Με 
φυλετικοποιημένες εθνικές πολιτικές, εφαρμοσμένη ευγονική και φυλετική υγιεινή 
προσέδωσαν ρατσιστικό, ταξικό και σεξιστικό χαρακτήρα στην ιδιότητα του πολίτη 
σε δημοκρατικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα. Το αποκορύφωμα της 
βιολογικοποίησης του πολιτικού ήρθε με τους ευγονικούς νόμους της Νυρεμβέργης 
στη ναζιστική Γερμανία και το μακελειό που ακολούθησε. Θα προσεγγίσω την 
εκδοχή της ιατρικοποίησης κατά την ευγονική εποχή στην ενότητα 3.β.   

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1953, η ανακάλυψη του διπλού έλικα του 
DNA προβλήθηκε ως το κλειδί για το κωδικοποιημένο μυστικό της ζωής, 

                                                                                                                                            
αναπαραγωγής της ζωής, η βιολογικοποίηση, στο πλαίσιο της γενικευμένης ασθένειας, εκτείνεται και 
στο πεδίο της ασφάλειας πχ, με τις βιομετρικές ταυτότητες.  
57 Η ιδιότητα του πολίτη ενσωματώνει την πολιτική και νομική προστασία, την πρόσβαση σε πόρους 
και υπηρεσίες, το δικαίωμα και την υποχρέωση να συμμετέχει κανείς στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Έννοιες της βιολογικής βάσης της εθνικής ταυτότητας και εθνικής ενότητας 
υποστηρίζουν πολλούς νομικούς ορισμούς της εθνικότητας και της ιδιότητας του πολίτη με όρους 
καταγωγής. Στη Γερμανία, ο νόμος της ιδιότητας του πολίτη του 1913, που εκφραζόταν με αυτούς 
τους όρους, παρέμεινε και στο ναζιστικό καθεστώς και επιβίωσε ως και το 1999. Στα 1920 η κινεζική 
ιδιότητα του πολίτη χτίστηκε στο μύθο μιας μοναδικής γενεαλογίας αίματος της κίτρινης φυλής. Την 
ίδια περίοδο στο Μεξικό κυριαρχούσε η πεποίθηση πως η διάχυση του αίματος έδωσε στη μεξικάνικη 
φυλή τα τελικά της χαρακτηριστικά (Novas & Rose, 2002). 
58 Novas & Rose, 2002.  
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μεταθέτοντας τη βιολογικοποίηση των πολιτών σε άλλο επίπεδο. Η εξέλιξη της 
γενετικής στα τέλη του 20ου αιώνα έστρεψε τα βλέμματα, ειδικών και μη, στο 
μοριακό επίπεδο αλλάζοντας μονάδα ανάλυσης, ορολογία, μέσα έρευνας και τρόπους 
διάχυσης του λόγου της.   

Σήμερα πλέον, η ιδιότητα του πολίτη ενώ στηρίζεται στη γυμνή ζωή του, 
νοηματοδοτείται διαφορετικά: Το ζητούμενο κατά τον 21ο αιώνα δε φαίνεται να είναι 
αυτή καθαυτή η φυλετικοποίηση του πολίτη, αλλά, κυρίως, η συμβολική καθοδήγηση 
και η οικονομική εκμετάλλευση του φυλετικοποιημένου πολίτη από την εξωτερική 
του εμφάνιση, την ποιότητα και την ασφάλεια της ζωής του, έως και το βάθος του 
νευροχημικού του συστήματος59. Η οικονομική εκμετάλλευση, άλλωστε, θα διαρκεί 
περισσότερο από μια στείρωση ή μια ευθανασία, αν οι αξίες οι οποίες διατίθενται 
προς πώληση γίνουν αναπόσπαστες, συμβολικές προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής. 
Δεδομένου ότι η βασική κρατική φροντίδα δεν στοιχίζει πολύ ενώ προοδευτικά 
ιδιωτικοποιείται, τα φάρμακα και οι θεραπείες κοστίζουν και το βάρος τους πέφτει 
αναγκαστικά και ολοένα και περισσότερο στην τσέπη του ασθενή60.  

Οι διάφορες προληπτικές, τροποιητικές, μετατρεπτικές, διορθωτικές ή 
θεραπευτικές προτάσεις συνοψίζουν τις διαθέσιμες βιοχημικές και βιοτεχνολογικές 
διεξόδους στα προβλήματα που προκύπτουν είτε στο σώμα είτε στα συστατικά 
στοιχεία του, κρύβοντας πίσω από την βιτρίνα της αισθητικής και της υγείας τα 
μεγάλα οικονομικά συμφέροντα της αγοράς της υγείας. Η βιομηχανία της ομορφιάς, 
της υγείας, της διατροφής και της φυσικής κατάστασης πουλάει προϊόντα και 
υπηρεσίες που αντιστοιχούν στη σωματική, βιολογική και μοριακή ερμηνεία της 
ζωής. Ταυτόχρονα το πολιτισμικό πλαίσιο, τα πρότυπα και οι σύγχρονες αξίες 
προωθούν και αναδεικνύουν ως αξίες την εμφάνιση, τη ζωτικότητα και την υγιεινή 
του σώματος, οι οποίες διατίθενται ως εμπορεύματα προς κατανάλωση στα ράφια 
των αντίστοιχων καταστημάτων ή εργαστηρίων ή κλινικών. Θα προσεγγίσω την 
εκδοχή της σύγχρονης ιατρικοποίησης στην ενότητα 3.γ.       

Η μία μετά την άλλη οι συμπεριφορές και οι κοινωνικές καταστάσεις 
επανατοποθετούνται σε γενετική βάση ως αντανακλάσεις της δυσλειτουργικής 
νευροχημείας. Οι βιοεπιστήμονες πια δεν εντοπίζουν απλά την αιτία του 
προβλήματος μέσα στο άτομο, αλλά διασπώντας το σώμα του σε ιστούς, μόρια, 
πρωτεΐνες και αμινοξέα, απομονώνουν για παράδειγμα έναν ασταθή νευροδιαβιβαστή 
αποδίδοντας στην λειτουργία ή τη δυσλειτουργία του την επιθετική συμπεριφορά, την 
παχυσαρκία, τον αλκοολισμό, την κατάθλιψη, τον αυτοσεβασμό, την ομοφυλοφιλία, 
και άλλες κοινωνικές και αντί-κοινωνικές συμπεριφορές και καταστάσεις. 

Η βιο-ιατρική οπτική βασίζεται σε τρεις βασικές υποθέσεις :  
 

 Υπάρχει μια προ-υπάρχουσα αιτία στο άτομο η οποία το προδιαθέτει σε 
μια συγκεκριμένη συμπεριφορά,  

 Η αιτία αυτή μπορεί να εντοπιστεί πριν εμφανιστούν προβληματικές 
συμπεριφορές, και  

                                                 
59 Οι Novas και Rose θεωρούν ότι το ζητούμενο σήμερα είναι η παραγωγή ‘βιοαξίας’. Η παραγωγή 
βιοαξίας παραπέμπει στην υλικοποίηση της ηθικής, της υγείας και του πλούτου. Όσο η πολιτική 
αναλαμβάνει όλο και περισσότερο ‘ζωτικές’ ιδιότητες, και όσο η ζωή επενδύεται με κοινωνικό νόημα 
και κεφάλαιο, η ζωτικότητα καθενός και όλων μας γίνεται μια ενδεχόμενη πηγή βιοαξίας. Τα σώματα 
και η ζωτικότητα των ατομικών και συλλογικών ατόμων έχουν αξία και οικονομική και πολιτική. 
Η ‘βιοαξία’ διακρίνεται από τρεις διαστάσεις: 1. οικονομική αξία, 2. αξία σχετική με την ενίσχυση της 
υγείας, και 3. η παραγωγή και πλούτου και υγείας συνυφαίνεται με ηθικές αξίες (Novas & Rose, 2002).  
60 Novas & Rose, 2002.  
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 Μπορεί να ελεγχθεί με την κατάλληλη αντιμετώπιση61. 
 

Η αντιμετώπιση η οποία, κατά κύριο λόγο, υποδεικνύεται είναι βιοχημική ή/και 
βιοτεχνολογική και το πεδίο της παρέμβασης είναι η γυμνή ζωή, το ανθρώπινο σώμα  
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι «μεταξύ ‘επιθετικότητας’ και Βιετνάμ, 
‘σεξουαλικότητας’ και γάμου, η βιολογία μας προσφέρει απλώς ένα τεράστιο 
διανοητικό κενό»62 αγνοώντας το κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο 
κοινωνικοποίησης των πολιτών, τα νοήματα και τον σκοπό της συμπεριφοράς τους. 
Φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί αυτής της τάσης είναι οι γιατροί νευροχημικών, 
αναπαραγωγικών και ψυχιατρικών αντικειμένων, οι γενετικοί σύμβουλοι, οι 
εργαστηριακοί ερευνητές, οι βιοτεχνολόγοι, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι 
οικονομικοί παράγοντες από τους παραγωγούς φαγητού έως και την βιομηχανία 
καλλυντικών63. Συνεργάζονται, επίσης, το πολιτικό σύστημα, το σύστημα υγείας και 
ασφάλειας, αλλά και τα ΜΜΕ. Όλοι παράγουν, αναπαράγουν και προτάσσουν τον 
βιολογικό λόγο και την βιοιατρική αντιμετώπιση των προβλημάτων προβάλλοντας 
βιοχημικές ερμηνείες των ζωτικών και κοινωνικών φαινομένων, και νομιμοποιώντας  
τη διαχείριση της ζωής από τους βιοεπιστήμονες στο όνομα της υγείας και της 
ποιότητας της ζωής.   

Η αγορά της υγείας κατά τον 20ο αιώνα στη Δύση ήταν αντικείμενο κρατικού 
χειρισμού. Το ‘κοινωνικό κράτος’ φρόντιζε για την καθαριότητα και την υγιεινή των 
τροφίμων, για την παρασκευή και το εμπόριο φαρμάκων, και ρύθμιζε τις σχέσεις 
ανάμεσα στους  κρατικούς μηχανισμούς, την επιστημονική και ιατρική γνώση, τις 
δραστηριότητες των διαφημιστικών επιχειρήσεων και την κατανάλωση64. Κατά τις 
τέσσερεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, όταν η ευγονική δεν διακρινόταν 
ξεκάθαρα από την προληπτική ιατρική, η κρατικά υποστηριζόμενη ευγονική πολιτική 
εστιάστηκε στο ζήτημα της αναπαραγωγής με σκοπό να απαλλάξει τον εθνικό 
πληθυσμό από κοινωνικά και οικονομικά βάρη βελτιώνοντας και φιλτράροντας το 
γενετικό προφίλ του. Με ένα σύνολο στρατηγικών οι ευγονιστές προσανατόλισαν τη 
δράση τους σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές και φυλετικές ομάδες διαχέοντας 
παράλληλα την ιδεολογία τους σε όλο το κοινωνικό σώμα χρησιμοποιώντας τα 
υπάρχοντα μέσα διαφήμισης και προπαγάνδας της εποχής για να το μυήσουν στην 
ευγονική ανάγνωση της ζωής. Το κατάλοιπο της ευγονικής πολιτικής που έχει 
επιβιώσει και αποτελεί ‘σύγχρονο’ επάγγελμα στον τομέα της αναπαραγωγής είναι η 
γενετική συμβουλευτική (genetic counseling).  

Οι γενετικοί σύμβουλοι κινούνται σε ένα μέσο-επίπεδο όπου η διαδικασία 
αναπαραγωγής των μεμονωμένων ζευγαριών συνδέεται με την γενική 
αναπαραγωγική διαδικασία. Σκοπός του επαγγέλματος τους είναι η ενημέρωση 
σχετικά με ασθένειες που μπορεί να κληρονομηθούν, για τα προβλήματα και την 
διαχείριση μιας ζωής με γενετική ασθένεια, για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα μέσα 
αντιμετώπισης της νόσου, για τις μεθόδους αντισύλληψης ή διακοπής της κύησης, 

                                                 
61 Katz & Abel, 1984 · Χάιδου, 1996.  
62 Sahlins, 1997: 57.  
63Η βιοτεχνολογία, η βιοιατρική, οι φαρμακευτικές εταιρείες, που μετρούν τις επενδύσεις τους στην 
βιοιατρική με όρους επιστροφής κεφαλαίου και μετοχικής αξίας, εμπλέκονται ενεργά στις διαδικασίες 
εκπαίδευσης των ενεργών βιολογικών πολιτών. Ιδρύουν και χορηγούν πολλές από τις ομάδες 
υποστήριξης καταναλωτών (consumer support groups) που φυτρώνουν γύρω από δυσλειτουργίες κάθε 
λογής. Έτσι θέλουν να παρουσιάζουν τις δραστηριότητες τους και τα προϊόντα τους ως ευεργετικά, να 
αντεπιτεθούν στις κριτικές, και να εκπαιδεύσουν τους ενεργούς ή εν δυνάμει καταναλωτές των 
προϊόντων τους (Novas & Rose, 2002).  
64 Novas & Rose, 2002. 
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κα65. Η διαντίδραση ανάμεσα στους γενετικούς συμβούλους και τα ζευγάρια 
διαμορφώνει νέους τρόπους σκέψης, έκφρασης και αυτοεικόνας, προτάσσει ευθύνες, 
υποχρεώσεις και δικαιώματα, τρέφει ελπίδες και φόβους, προκαλεί τύψεις και 
ντροπή66. Μέσα σε όλη αυτή την συναισθηματική και ηθική φόρτιση τα ζευγάρια 
καλούνται να επιλέξουν εκούσια και ελεύθερα αν, για παράδειγμα, θα φέρουν στον 
κόσμο ένα παιδί με ‘σύνδρομο Down’.       

Πέρα από την βιολογική εκπαίδευση που παρέχουν οι γενετικοί σύμβουλοι, 
σήμερα τα σκήπτρα της πολιτισμικής διάχυσης κρατούν τα ΜΜΕ. Η τηλεόραση, ο 
δημοφιλής τύπος και το διαδίκτυο εμβαπτίζουν τους πολίτες στην βιολογική 
κολυμπήθρα καθιστώντας οικεία την βιοιατρική γλώσσα και ερμηνεία, και 
φιλοτεχνώντας προοδευτικά  τον ‘νεοασθενή’, τον βιολογικό πολίτη και 
καταναλωτή67.  

Μέσω των ΜΜΕ, των ομάδων υποστήριξης και των οργανώσεων καταναλωτών ο 
πολίτης υποβάλλεται σε μια διαδικασία γενετικής υπευθυνοποίησης, κατά την οποία 
οφείλει να ενημερώνεται και να γνωρίζει τις γενετικές εξελίξεις που τον αφορούν, να 
αναλαμβάνει την επιτήρηση και την φροντίδα του κληρονομικού του κεφαλαίου, να 
επιτηρεί και να βελτιώνει την συνολική συμπεριφορά του68. Δηλαδή, δεν αποτελεί, 
πλέον, το κράτος τον μοναδικό φορέα εξουσίας και ελέγχου, παρόλο που 
εξακολουθεί να στεγάζει στον πυρήνα του μέτρα δημόσιας υγείας όπως οι 
εμβολιασμοί και οι καραντίνες σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (βλ. γρίπη των 
πουλερικών, κρούσματα φυματίωσης ή ‘τρελές αγελάδες’), να ενσωματώνει στο 
εθνικό σύστημα υγείας ιατρικές διαδικασίες ρουτίνας όπως η αμνιοκέντηση και οι 
υπέρηχοι -ακόμα κι αν το κόστος και η ευθύνη μεταβιβάζεται στους πολίτες- και να 
οργανώνει ενημερωτικές καμπάνιες69. Οι ίδιοι οι πολίτες και οι ομαδώσεις τους, 
συμμετέχουν στην ίδια τους την αυτό-κυβέρνηση έχοντας εσωτερικεύσει τις 
βιοιατρικές αξίες, αρχές και κριτήρια συμπεριφοράς70. Αυτές τις αρχές διάκρισης και 
ταξινόμησης τις θέτουν οι βιοεπιστήμονες σε συνεργασία με τα εργαστήρια μοριακής 
ανάλυσης και έρευνας, και μαζί με οικονομικούς παράγοντες όπως οι φαρμακευτικές 
εταιρείες, οι οποίοι μέσω της διαφήμισης και των ΜΜΕ πολιορκούν τη συλλογική 
συνείδηση.    

Έτσι, στην εποχή της βιοεξουσίας η παραγωγή του βιολογικού πολίτη 
μεθοδεύεται με τη συνύπαρξη της πειθαρχίας και της βιοπολιτικής. Οι δύο άξονες του 
M.Foucault, η καθυπόταξη των σωμάτων και ο έλεγχος των πληθυσμών αλληλοδρούν 
και παράγουν τον σύγχρονο πολίτη-καταναλωτή που βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση 
ασθένειας. Οι άξονες ‘σώμα-οργανισμός-πειθαρχία-θεσμοί’ και ‘πληθυσμός-
                                                 
65 Rose, 2001. 
66 Rose, 2001. 
67 Οι Novas & Rose τονίζουν την δύναμη του διαδικτύου ως προς την  βιοιατρική αυτό-κατασκευή 
μέσω της χρήσης του, το οποίο δεν παρέχει μόνο αυθεντικές ιατρικές αναφορές, αλλά και αφηγήσεις 
των ίδιων των ασθενών ή των φροντιστών τους (διαφορετικές αφηγήσεις για τη ζωή που υποφέρει από 
αρρώστια, από στιγματισμό, πρακτικές και τρόποι διαχείρισης του άρρωστου σώματος, σχόλια για 
θεραπευτές, πρόσβαση σε κέντρα φροντίδας, κα.). Αυτές οι αφηγήσεις παρέχουν τεχνικές κυβέρνησης 
μιας άρρωστης ζωής (Novas & Rose, 2002).  
68 Novas & Rose, 2002· Ajana, 2005.   
69 Rose, 2001· Novas & Rose, 2002· Rabinow & Rose 2003· Ajana, 2005.  
70Οι συνειδητοποιημένοι βιολογικοί πολίτες σπεύδουν να εμβολιαστούν, να ελέγξουν το ζάχαρο, την 
πίεση και τη χοληστερίνη τους με τα ανάλογα μέσα, να καταναλώσουν ‘βιολογικά’ προϊόντα 
διατροφής και ομορφιάς, να συμπληρώσουν τη δίαιτα τους με βιταμινούχα σκευάσματα, να προλάβουν 
την οστεοπόρωση, να σταματήσουν το χρόνο, να υποβληθούν σε γενετικά τεστ και σε βιοχημικές 
θεραπείες, να στραφούν στη βιοτεχνολογία για να τεκνοποιήσουν ή για να αντικαταστήσουν κάποια 
ζωτικά τους όργανα, να συμμετέχουν σε φόρουμ σχετικά με την ασθένεια τους, να αφηγούνται την 
εμπειρία τους και να ανταλλάσσουν συμβουλές, κ.α.  
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βιολογικές διαδικασίες-ρυθμιστικοί μηχανισμοί-κράτος’ συναρθρώνονται και 
συντονίζονται από τον κυρίαρχο βιοεπιστημονικό λόγο.  

Μια ζωτική διαδικασία που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο άξονες και τους 
παρέχει πεδίο δράσης είναι η αναπαραγωγή της ζωής71. Η αναπαραγωγή αποτελεί 
γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη μιας ποικιλίας επιστημών, ειδικών, επαγγελματιών, 
τεχνολογιών, συλλογικών στρατηγικών, προβλημάτων, λύσεων, θεραπεύσιμων 
άγονων υποκειμένων, προϊόντων και υπηρεσιών, τεχνικών του εαυτού72.   

Κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, οι αναπαραγωγικές ικανότητες, οι 
ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών σε Ευρώπη και Αμερική χειραγωγούνταν 
από τους ευγονιστές με σαφείς οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Η φυλετική 
κάθαρση βασισμένη σε ρατσιστικές, ταξικές και σεξιστικές προκαταλήψεις 
αποσκοπούσε στην εξάλειψη των ζημιογόνων για την εθνική οικονομία πληθυσμών: 
των παρεκκλίνοντων κοινωνικών ομάδων αποκαλούμενων συλλήβδην ως  ‘γενετικά 
ελαττωματικών’. 

Από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα έως σήμερα, η γενετική και η μοριακή 
γενετική ασκούν την εξουσία πάνω στην αναπαραγωγική διαδικασία που 
κληρονόμησαν από την ευγονική. Κάποιοι πιστεύουν ότι σήμερα είναι αδύνατο να 
βιώσουμε τις βίαιες εκδοχές της κλασικής ευγονικής και του γενετικού ρατσισμού, 
τουλάχιστον στην πολιτισμένη Δύση73. Ακόμα περισσότεροι όμως, προειδοποιούν για 
την αναβίωση της ευγονικής με νέες, συγκαλυμμένες, νέο-φιλελεύθερες μορφές74.     

Όπως θα δείξω, η σύγχρονη, και η εν ενεργεία και η εν δυνάμει, ευγονική 
βασίζεται στο ‘laissez-faire’ και στα κυρίαρχα πολιτισμικά πρότυπα υγείας και 
ομορφιάς75. Η συναισθηματική και ηθική φόρτιση των γονιών αποτελεί εμπορεύσιμο 
είδος στο πλαίσιο της αγοράς της αναπαραγωγής, η οποία σε συνδυασμό με τα 
πολιτισμικά πρότυπα διαμορφώνουν τα όνειρα και τις επιλογές τους για τους 
απογόνους τους76. Η γενετικοποίηση συμπεριφορών και χαρακτηριστικών που 
συνεπάγονται συγκεκριμένη κοινωνική και πολιτισμική αντιμετώπιση, πραγμοποιεί 
την κανονικότητα και προκαταβάλει τη θέση και την αντίθεση. Όταν καλλιεργείται η 
άποψη ότι η υπερκινητικότητα, ο διαβήτης, η ευφυΐα, η εγκληματικότητα, η 

                                                 
71 Ένα άλλο, πάντα επίκαιρο, πεδίο στο οποίο οι δύο άξονες συντονίζονται καθυποτάσσοντας τα 
σώματα και τις συνειδήσεις και ελέγχοντας πληθυσμούς, είναι η ‘ασφάλεια’ της ζωής. Στις μέρες μας, 
η μονιμοποίηση της ανασφάλειας και της έκτακτης ανάγκης εξ αιτίας του ‘πολέμου κατά της 
τρομοκρατίας’ ξεγυμνώνει ακόμα περισσότερο την ήδη γυμνή ζωή, υποβάλλοντας την σε διαρκή 
έλεγχο, επιτήρηση και περιορισμό.  
72 Δημογραφία, απογραφή, γυναικολογία, μαιευτική, γενετική, ευγονική, τεχνιτή γονιμοποίηση, 
κλονοποίηση, κρύοδιατήρηση ωαρίων, σπέρματος ή/και εμβρύων (cryopreservation), τράπεζες ωαρίων 
και σπέρματος, γενετικά τεστ, υπέρηχοι, αμνιοκέντηση, μέθοδοι αντισύλληψης, έκτρωση, γενετική 
συμβουλευτική, συλλογή εμβρύων (embryo selection), στειρώσεις, τεστ εγκυμοσύνης, κα. Είναι μόνο 
λίγοι τίτλοι από την επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική παραγωγή γύρω από το ζήτημα της 
αναπαραγωγής. Σε πολιτισμικό επίπεδο, υπάρχουν διάφορες τελετές σχετικές με την αναπαραγωγή, 
όπως η βάπτιση, που συνοδεύονται από την οικονομική και συμβολική διάσταση με την ανταλλαγή 
δώρων κτλ.     
73 Rabinow & Rose, 2003 · Resta, 1992  
74 Katz & Abel, 1984 · στο Aronowitz, 1991 · Garland, 1999, 2001, 2004 · Rifkin, 2000 · Marks, 2006 · 
Disability and Bioethics Resource Pack, 2004 · www.breggin.com/mehlerart.html.  
75 Στην εργασία δεν αναπτύσσεται το ζήτημα των πολιτισμικών προτύπων υγείας και ομορφιάς,  
αποτελεί, όμως, βασική παράμετρο ως προς την κατασκευή του εαυτού. Μέσω της δημόσιας προβολής 
ή/και επιβολής των κυρίαρχων προτύπων διεξάγεται πρακτικά και συμβολικά η διαδικασία 
κανονικοποίησης και παθολογικοποίησης συμπεριφορών, εαυτών, τρόπου ζωής και ερμηνείας.      
76 Οι απόγονοι θα είναι η απόλυτη καταναλωτική (‘shopping’) εμπειρία. Η κλονοποίηση είναι ενέργεια 
παραγωγής, όχι δημιουργίας. Επιπλέον, μπορεί να διατηρήσει τα γονίδια των ικανότερων. Παρέχει νέα 
βάση για μια νέα μορφή βιο-αποικιοκρατίας όπου οι παγκόσμιες εταιρείες  των επιστημών της ζωής θα 
χειρίζονται απόλυτα την ίδια την εξελικτική διαδικασία. (Rifkin, 2000 · Katz & Abel, 1984). 
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καλλιτεχνική ικανότητα, η ομοφυλοφιλία, κτλ., ελέγχονται μοριακά, οι γονείς θα 
επιλέγουν να εξασφαλίσουν μια ποιοτική ζωή για τα παιδιά τους ακολουθώντας τις 
ανάλογες βιοχημικές και βιοτεχνολογικές τεχνικές οι οποίες θα εφαρμόζονται είτε 
στο γυναικείο σώμα είτε πέρα από αυτό. Το σύνολο των θεραπειών και των λύσεων 
στα προβλήματα που υπάρχουν, που προκύπτουν ή που εφευρίσκονται, έχουν ως 
στόχο, πέρα από την διατήρηση στη ζωή και την αντιμετώπιση των σοβαρών 
ασθενειών, τον πλουτισμό των φαρμακευτικών εταιρειών και των άλλων μετόχων της 
αναπαραγωγικής αγοράς77. Από την άλλη, η ιδιωτική επιδίωξη του κέρδους θέτει ως 
ζητούμενο την ίση πρόσβαση όλων των πολιτών στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της 
υγείας.    

Η παραγωγή των βιολογικών πολιτών απαιτεί την αλληλόδραση και τον 
συντονισμό και των τριών αξόνων -της γνώσης, των σχέσεων εξουσίας και των 
μορφών υποκειμενοποίησης- που ορίζουν την πραγματικότητα στην εποχή της 
βιοεξουσίας. Ο αληθινός βιολογικός λόγος που αντιστοιχεί σε κάθε εποχή, 
συνδιαλέγεται με αυτήν και από κοινού παράγουν το κυρίαρχο συμβολικό σύστημα. 
Η εξουσία του λόγου να παράγει αρχές διάκρισης, ταξινόμησης και ιεραρχίας 
νομιμοποιεί και καθορίζει τις πληθυσμιακές πολιτικές. Οι στρατηγικές διαχείρισης 
και ελέγχου του συλλογικού σώματος κατοχυρώνονται με νόμους και κανόνες και 
εφαρμόζονται από θεσμούς. Όσο πιο αποτελεσματικές είναι οι συλλογικές πρακτικές 
ως προς τον στόχο τους, τόσο περισσότερο ταυτίζονται με την ατομική συνείδηση. Η 
ατομική πειθάρχηση μυαλού και σώματος αντικατοπτρίζει την ενθρόνιση της 
βιοεξουσίας στη συνείδηση του βιολογικού πολίτη. Όσο πιο εσωτερικευμένη είναι η 
βιοεξουσία, τόσο πιο ομαλή γίνεται η μαζική χειραγώγηση.  

Η ευγονική και η σύγχρονη μοριακή γενετική αποτελούν δύο τρόπους άσκησης 
της βιοεξουσίας στο πεδίο της υγείας και της αναπαραγωγής της ζωής, οι οποίοι 
συνδυάζοντας τις πληθυσμιακές πολιτικές και τις τεχνικές του εαυτού εξαπολύονται 
σε δύο διαφορετικά επίπεδα: Η ευγονική στο ολοποιητικό/συλλογικό επίπεδο, ενώ η 
σύγχρονη μοριακή γενετική στο υποκειμενοποιητικό επίπεδο. Χωρίς να 
αδρανοποιείται κανένας από τους τρεις άξονες στα δύο παραδείγματα, η έμφαση 
δίνεται κάθε φορά σε μια από τις δύο αυτές κλίμακες άσκησης της βιοεξουσίας. Στην 
ευγονική εποχή, η βιοεξουσία ασκείτο μέσω της έμφασης στις πληθυσμιακές 
πολιτικές διαχέοντας όμως τον ευγονικό λόγο στις ατομικές συνειδήσεις, ενώ 
σήμερα, παρά την μαζική χειραγώγηση η σύγχρονη ευγονική φαίνεται να 
απευθύνεται στον ατομικό πόλο.   

Στις επόμενες ενότητες προσεγγίζω τους τρόπους με τους οποίους ασκείται η 
βιοεξουσία στο πεδίο της υγείας και της αναπαραγωγής της ανθρώπινης ζωής μέσα 
από τα παραδείγματα της ευγονικής (3.β.) και της σύγχρονης μοριακής γενετικής 
(3.γ.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
77 Προς το παρόν, ενώ οι αναπαραγωγικές δυνατότητες που μπορεί να παραγάγει η γενετική διαχείριση 
φαίνονται μεγάλες, η μεγάλης κλίμακας γενετική διαχείριση του πληθυσμού είναι τεχνικά αδύνατη και 
περιορίζεται στην διάγνωση σοβαρών γενετικών ανωμαλιών (Rabinow & Rose, 2003).  



 21

3.β.  Ευγονική 
 
3.β.1. Το Κίνημα των Ευγονικών 
 

   Το 1883 ο Fr.Galton78 διατύπωσε τον όρο ‘ευγονική’ θεμελιώνοντας 
μια νέα ‘επιστήμη’ η οποία έμελλε να υπερισχύσει στο επιστημονικό 
και πολιτικό φάσμα σε όλο τον κόσμο κατά τις πρώτες τέσσερεις 
δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ετυμολογικά η ‘ευγονική’ παραπέμπει σε 
ανθρώπους καλής και ευγενικής καταγωγής (wellborn, good in birth and 

noble in heredity). Σύμφωνα με τον Galton, η ευγονική «είναι η επιστήμη που 
ασχολείται με όλες τις επιδράσεις που βελτιώνουν τις εκ γενετής ιδιότητες μιας 
φυλής, και, με όσες τις αναπτύσσουν κατά τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και 
όφελος»79. Στόχος του ήταν η ανάπτυξη των επιθυμητών κοινωνικών ιδιοτήτων όπως 
η ευφυΐα και η τήρηση των νόμων, αλλά και η εξάλειψη ανεπιθύμητων στοιχείων 
όπως η διανοητική στέρηση, η απορία και η εγκληματικότητα μέσω μιας οπτικής 
ιατρικοποίησης των κοινωνικών ζητημάτων80. Κατά την άποψη του, αν οι ‘κατώτεροι 
άνθρωποι’ συνέχιζαν να τεκνοποιούν θα έπρεπε να εκληφθούν ως εχθροί του κράτους 
και να στερηθούν του δικαιώματος να αναπαράγουν81.  

Η ιδέα της ευγονικής πήγαζε από τη δαρβινική θεωρία κατά την οποία, η 
εξελικτική διαδικασία του ανθρώπινου είδους βασίζεται στη φυσική επιλογή των 
ισχυρότερων και ικανότερων να επιβιώσουν, και απαιτεί την εξάλειψη των ευάλωτων 
στοιχείων, είτε πρόκειται για πληθυσμιακές κατηγορίες, είτε για φυλές.   
Επιπλέον, οι ευγονιστές εκμεταλλεύθηκαν τα ευρήματα της μεντελικής γενετικής για 
την ‘ισχυρή κληρονομικότητα’ (strong heredity) κατά την οποία ένα και μόνο γονίδιο 
μπορεί και παράγει φαινότυπο, δηλαδή φυσικά γνωρίσματα.  

Οι φαινότυποι των οποίων η κληρονομικότητα απασχολούσε τους ευγονιστές, 
όμως, δεν αφορούσε σε χρώμα ματιών και χαρακτηριστικά της εμφάνισης, αλλά σε 
κοινωνικές συμπεριφορές, ευφυΐα και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Σε 
θεωρητικό επίπεδο, οι ευγονιστές εφάρμοζαν μια οικονομική αποτίμηση της 
κανονικότητας. Η κοινωνική επιτυχία και αποτυχία, θεωρούμενη ως αντανάκλαση 
του γενετικού κεφαλαίου, ταξινομούσε τους πλούσιους στην κατηγορία των ικανών 
να συμμετέχουν στην εξελικτική διαδικασία, ενώ τοποθετούσε τους φτωχούς με 
παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, μαζί με τις πολιτισμικές και φυλετικές μειονότητες, 
στην κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας για εθνικό και οικουμενικό εκφυλισμό. 

Οι ευγονιστές επιδίδονταν στην ενθάρρυνση των ‘ικανότερων’ να παράγουν 
πολλά παιδιά (θετική ευγονική), ενώ ταυτόχρονα απέτρεπαν με διάφορους τρόπους 
τους θεωρούμενους ως ακατάλληλους να τεκνοποιήσουν, από την συμμετοχή στην  
αναπαραγωγική διαδικασία (αρνητική ευγονική)82. Απώτερος θετικός στόχος του 

                                                 
78 Άγγλος βικτωριανός πολυμαθής, ευγενικής καταγωγής και ξάδελφος του Δαρβίνου. Το 1904 σε 
συνάντηση της Κοινωνιολογικής Εταιρείας παρακινούσε τα μέλη να διασπείρουν την ευγονική 
ιδεολογία ως εθνική θρησκεία (ο ίδιος ήταν άρρωστος καθ’ όλη της διάρκεια της ζωής του και δεν 
απέκτησε απογόνους). Το 1907 ίδρυσε την Eugenics Education Society όπου πρόεδρος ορίστηκε ο γιος 
του Δαρβίνου. Το 1909 ο Galton ανακηρύσσεται Sir. (Harper, 2002· Barnes, 2006· Garland, 
2001·www.eugenicsonline.netfirms.com · Resta, 1992).     
79 Στο Whitney, 1999.  
80 Στα Garland, 2001 · Harper, 2002 · Barnes, 2006 · www.eugenicsonline.netfirms.com · Resta, 1992 
81 Στα Garland, 2001 · Harper, 2002 · Barnes, 2006 · www.eugenicsonline.netfirms.com · Resta, 1992. 
82 Τα θετικά και αρνητικά πρόσημα της ευγονικής ισοδυναμούν με τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, 
αλλά καταφέρνουν με την θετική ή αρνητική φόρτιση τους να προδιαθέτουν και να προκαταβάλουν 
συναίνεση, αποδοχή ή αποστροφή. Η ίδια, όμως, προπαγάνδα κατεύθυνε στο σύνολο της την ευγονική, 
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ευγονικού κινήματος ήταν η βελτίωση και η ενίσχυση του γενετικού αποθέματος του 
εθνικού πληθυσμού, αλλά και της ανθρωπότητας γενικότερα, ενώ ο αντίστροφος 
στόχος της ευγονικής ιδεολογίας ήταν η εξουδετέρωση όσων κρίνονταν ιατρικά και 
κοινωνικά ‘ανίκανοι’ και αποτελούσαν ψεγάδι του κάθε έθνους ή και του ανθρώπινου 
είδους γενικά. Για το λόγο αυτό, οι ευγονιστές διακρίνονται στους εθνικιστές 
(nationalist eugenicists) και στους οικουμενιστές (universalist eugenicists )83.  

Οι καταβολές της ευγονικής εντοπίζονται στην εφαρμογή μεθόδων επιλεκτικής 
αναπαραγωγής και γονιμοποίησης (selective breeding) φυτών και ζώων στην ήδη 
τρέχουσα διαδικασία της φυσικής επιλογής (natural selection), ενώ η εξελικτική 
διαδικασία της ίδιας της ευγονικής εκτείνεται πλέον και στη γενετική διαχείριση 
(genetic engineering) της αναπαραγωγής στο μοριακό επίπεδο84. 
       
3.β.2. Κοινωνικό Πλαίσιο ανάδυσης της Ευγονικής 
 

Ανάμεσα στα 1880 και 1920 η Ευρώπη και η Β.Αμερική διέτρεχαν μια περίοδο 
ραγδαίων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών αλλαγών οι οποίες κατέστησαν 
έντονα και ορατά διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Ειδικά στις ΗΠΑ, η αστικοποίηση 
και η εκβιομηχάνιση πυροδότησαν φαινόμενα όπως η ανεργία, η απορία, η επαιτεία, 
η αλητεία, ο αλκοολισμός, η εγκληματικότητα και η πορνεία. Το οικονομικό βάρος 
της πρόνοιας και της φροντίδας όχι μόνο όσων ταξινομούνταν στις παραπάνω 
κατηγορίες, αλλά και όσων άλλων χρειάζονταν ενίσχυση λόγω κάποιας πνευματικής 
ή σωματικής αναπηρίας φαινόταν δυσβάσταχτο και δυσάρεστο εντός του κλίματος 
κρίσης που επικρατούσε.  

Επιπλέον, μεταναστευτικά κύματα από την νοτιοανατολική Ευρώπη και από την 
Ασία ερέθιζαν διαρκώς την ανησυχία των ‘αυτόχθονων’85 για εκφυλισμό και 
έκπτωση του ‘ντόπιου’ ανώτερου γενετικού κεφαλαίου. Οι νέοι μετανάστες 
φαίνονταν να αποτελούν διπλό κίνδυνο εξ αιτίας α) του φόβου των ‘αυτόχθονων’ για 
επιμειξία με το κατώτερο αίμα, και β) λόγω της ανομικής κατάστασης και των 
παρεκκλίνουσων συμπεριφορών, όπως η εγκληματικότητα, η διανοητική 
καθυστέρηση, η ανεργία και η φτώχεια, που κυριαρχούσαν στη μεταβατική ζώνη των 
μεγαλουπόλεων επιβαρύνοντας κι άλλο την εθνική οικονομία86. Το απειλούμενο 
βόρειο-ευρωπαϊκό (Nordic) γενετικό απόθεμα έπρεπε να διαφυλαχθεί, σε μια εποχή 
                                                                                                                                            
της οποίας οι δύο όψεις ήταν αναπόφευκτα συμπληρωματικές, και η ίδια σαθρή, προκατηλημένη, 
ρατσιστική, ταξική και σεξιστική βάση τις υποστήριζε.   
83 Disability and Bioethics Resource Pack, 2004 · στο Sanderson, 2002 · Furst, 2003· 
www.eugenicsonline.netfirms.com· Garland, 2001. 
84 Disability and Bioethics Resource Pack, 2004 · στο Sanderson, 2002 · Furst, 2003· 
www.eugenicsonline.netfirms.com· Garland, 2001. 
85 ‘αυτόχθονες’: οι Αγγλοσάξονες στις ΗΠΑ.  
86 Η αστικοποίηση και η εκβιομηχάνιση στις ΗΠΑ παρήγαγαν και ανέδειξαν διάφορα κοινωνικά 
προβλήματα, ανισότητες και ασυμμετρίες. Οι πολυπληθείς φτωχογειτονιές (slums) που αναπτύχθηκαν 
χαρακτηρίζονταν από υψηλούς δείκτες εγκληματικότητας. Η θεωρία της κληρονομικότητας των 
παρεκκλίνουσων συμπεριφορών δεν μπορούσε να πείσει τους πάντες. Αντίθετα, η ντυρκεμιανή 
θεώρηση κατά την οποία η ταχεία κοινωνική αλλαγή μαζί με την κατάρρευση του κοινωνικού ελέγχου 
αυξάνουν τα επίπεδα της εγκληματικότητας επανήλθε στο προσκήνιο. Η Σχολή του Σικάγο, η οποία 
ιδρύθηκε από τους R.Park, Cl. Saw και H.McKay, έθεσε τα θεμέλια για μια συγκροτημένη 
κοινωνιολογική προσέγγιση, βασικά, της εγκληματικότητας, στο πλαίσιο της ‘Κοινωνικής 
Οικολογίας’. Το έγκλημα, σύμφωνα με τους ερευνητές της Σχολής του Σικάγο, άνθιζε στις κεντρικές  
βιομηχανικές ζώνες της πόλης όπου εισέρχονταν και εγκαθίσταντο οι νέοι μετανάστες σπρώχνοντας 
τους παλιότερους κατά μία ζώνη προς τα έξω. Οι εξωτερικές ζώνες κατοικούνταν πάντα από τις 
εύπορες κοινωνικές τάξεις, ενώ αντίθετα στις κεντρικές συνωστίζονταν εξαθλιωμένοι πληθυσμοί, οι 
οποίοι επιδίδονταν σε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές εντός του πλαισίου της ανομίας όπου διαβιούσαν 
(Χάιδου, 1996).     
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που οι μη λευκοί αναπαράγονταν ταχύτατα, ενώ, το αίτημα για εθνική αποδοτικότητα 
μετά την μεγάλη οικονομική κρίση του 1929, έγινε ακόμα πιο επιτακτικό87.  

Η εμμονή με το αίμα και τη γονιδιακή ερμηνεία κοινωνικών συμπεριφορών και 
φαινομένων, ο φόβος για εκφυλισμό και η ανάγκη για κοινωνική πρόοδο και 
βιολογική αποκατάσταση ταυτίζονταν με την ευγονική ιδεολογία και στοχοθεσία. Η 
λύτρωση που πρέσβευε το κίνημα των ευγονικών ήταν πολυδιάστατη: στόχευε στην 
δημιουργία μιας ανώτερης φυλής με την άμεση εξάλειψη των ‘δυσγενών’ (dysgenics) 
και ανίκανων πληθυσμών, προωθούσε τη γενετική και φυλετική κάθαρση, υποσχόταν 
ελάφρυνση της εθνικής οικονομίας απαλλάσσοντας την από τα βάρη της πρόνοιας, 
οραματιζόταν οικονομική πρόοδο, ευνομία και σταθερότητα, αποσκοπούσε στην 
κοινωνική τάξη και ευημερία. Οι ελπίδες για εθνική, κοινωνική, οικονομική και 
βιολογική ανάκαμψη που παρείχαν οι ευγονιστές, και οι διέξοδοι από τα νέα για την 
εποχή προβλήματα, τους έδωσαν την ευκαιρία να αναλάβουν δράση, να επηρεάσουν 
πολιτικές αποσπώντας πολιτικούς και οικονομικούς σύμμαχους, να διαχύσουν την 
ιδεολογία τους και να ασκήσουν κοινωνικό έλεγχο μέσω της παρέμβασης τους στην 
αναπαραγωγή.     
 
3.β.3. Ο Ευγονικός Λόγος  
       

 
  Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η ευγονική 

κυριάρχησε στην επιστημονική και πολιτική σκέψη για κοινωνική 
μεταρρύθμιση88. Οι ευγονιστές βασιζόμενοι α) στην δαρβινική 
θεωρία κατά την οποία μόνο οι ικανές φυλές επιβιώνουν κατά την 
εξελικτική πορεία του ανθρώπινου  είδους,  και β) στην πεποίθηση 

ότι τα γονίδια καθορίζουν κάθε φυσιολογικό, πνευματικό και ηθικό χαρακτηριστικό, 
εκμεταλλευόμενοι την θεωρία της ‘ισχυρής κληρονομικότητας’ (strong heredity), 
εστίασαν το ενδιαφέρον και τη δράση τους στις κοινωνικές και αντί-κοινωνικές 
συμπεριφορές και καταστάσεις.  

Ερμηνεύοντας δήθεν γενετικά τα κοινωνικά φαινόμενα, ενώ στην ουσία έπρατταν 
το αντίστροφο, προέβαιναν σε ιατρικές πρακτικές για την αποκατάσταση των 
προβλημάτων, απαλλάσσοντας και την κοινωνία από περιπτώσεις ανισότητας, 
αδικίας και αποκλεισμών. Ενώ, οι ευγονιστές διακήρυσσαν την κληρονομική φύση 
των παρεκκλίνουσων συμπεριφορών και των κοινωνικοοικονομικών καταστάσεων 
όπως η φτώχεια, στην πραγματικότητα και αφού ήταν αδύνατο να υποστηρίξουν 
επιστημονικά κάτι τέτοιο, με αφορμή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση διάφορων 
πληθυσμιακών κατηγοριών, αλλά και φυλετικών ομάδων, υποβίβαζαν συλλήβδην τα 
γονίδια των πληθυσμών αυτών σε κατώτερης ποιότητας κληρονομιά. 
Χρησιμοποιούσαν, δηλαδή, ιδεολογικά τα βιολογικά ή γενετικά στοιχεία. 
Υποστηρίζοντας ότι η φτώχεια, ως κατάσταση, είναι κληρονομική και αντανακλάται 
σε τριάντα τέσσερεις πληθυσμιακές κατηγορίες, οι ευγονιστές πρότειναν την 
                                                 
87 Garland, 1999, 2001.   
88 Σε Γερμανία, ΗΠΑ και Βρετανία ιδρύθηκαν θέσεις στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Το 1905 
ιδρύθηκε η ‘German Society for Race Hygiene’, το 1907 η ‘International Society for Racial Hygiene’, 
και το 1911 πραγματοποιήθηκε η ‘International Hygiene Exhibition’ στη Δρέσδη. Το 1912 έγινε το 
‘International Eugenics Congress’ στο Λονδίνο. O M.Grant, πρόεδρος της ‘Zoological Society’ της 
Ν.Υόρκης, έγραψε (1916) ‘οι νόμοι της φύσης απαιτούν την εξάλειψη των ανίκανων, και η ανθρώπινη 
ζωή αξίζει μόνο όταν είναι χρήσιμη στην κοινότητα ή την φυλή’. Πέντε πρόεδροι της ‘American 
Association of Science’ υπήρξαν μέλη της συμβουλευτικής ομάδας της ‘American Eugenics Society’ 
γεγονός που αποδεικνύει ότι η διάκριση ανάμεσα στην επιστήμη και τις πολιτικές δεν ήταν πάντα 
ξεκάθαρη (Barnes, 2006). 
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εξάλειψη των γονιδίων των πληθυσμών αυτών προς όφελος του έθνους, της 
κοινωνίας και της οικονομίας89. Οι δημοφιλείς (αρνητικές) ευγονικές πρακτικές 
εξάλειψης των κακογενών πληθυσμών ήταν η στείρωση, η έκτρωση, η ευθανασία, η 
απομόνωση, το ‘birth control’ και οι περιοριστικές πολιτικές στις μεταναστεύσεις και 
στους γάμους. 

Οι έρευνες των ευγονιστών εστιάστηκαν στους ιδρυματοποιημένους πληθυσμούς, 
σε φυλακές και ψυχιατρεία, και σε κέντρα μεταναστών ακριβώς επειδή οι 
συμπεριφορές και η εξάρτηση από την πρόνοια των ομάδων αυτών απειλούσαν την 
κοινωνία και την οικονομία90. Οι ευγονιστές μέσω ‘IQ tests’ και μελετών των 
οικογενειακών ιστορικών επιδίωκαν να διαπιστώσουν την διαγενεακή ύπαρξη 
κάποιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και έτσι την κληρονομική της προέλευση σε 
όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους91. Οι πληθυσμοί αυτοί χαρακτηρίζονταν 
μαζικά ως ελαττωματικοί, ανίκανοι και ζημιογόνοι για την εθνική οικονομία. Οι 
ιδιότητες αυτές που τους αποδίδονταν, δήλωναν αυτόματα την ακαταλληλότητα τους 
να αναπαραχθούν.  

Οι ευγονιστές, οι γενετιστές και οι γιατροί απέκτησαν την απόλυτη δικαιοδοσία 
πάνω στις αναπαραγωγικές ικανότητες ολόκληρων πληθυσμών92. Αποφάσιζαν ποιοι 
αξίζει να τεκνοποιήσουν και ποιοι όχι, κανονικοποιούσαν συμπεριφορές και 
καταστάσεις και παθολογικοποιούσαν άλλες, όριζαν και στιγμάτιζαν κοινωνικές και 
πολιτισμικές ομάδες ανθρώπων ως γενετικά προβληματικές και ανήθικες 
εφαρμόζοντας όλες τις ταξικές, ρατσιστικές και σεξιστικές προκαταλήψεις τους, και , 
αυτό-παρουσιάζονταν ως σωτήρες του έθνους και της ανθρωπότητας. Η ευρεία 
αποδοχή τους, μέχρι την δυσφήμιση της ευγονικής εξ αιτίας της σύνδεσης της με την 
Τελική Λύση των Ναζί, μεθοδεύτηκε συστηματικά, από τη στιγμή της γέννησης της 
στη Μ.Βρετανία, σε όλα τα δημοκρατικά καθεστώτα. 

Η ευγονική προπαγάνδα εξαπλώθηκε σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία 
χρησιμοποιώντας, όχι τόσο την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του λόγου της, αφού 
αυτές οι ιδιότητες της επιστημονικότητας ήταν ανύπαρκτες στην ευγονική, αλλά 
οικονομικά επιχειρήματα και κίνητρα, και προβάλλοντας ουτοπικούς στόχους για 

                                                 
89 Μεταξύ των πληθυσμών αυτών ήταν οι διανοητικά καθυστερημένοι, οι εγκληματίες, οι ανήθικοι-ες, 
οι πόρνες, οι αλκοολικοί, οι αντικοινωνικοί, οι αλήτες, οι άποροι, και οι επαίτες, οι οποίοι με τη σειρά 
τους αποτελούσαν ένδειξη της φτώχειας και της γενετικής αναπηρίας του φορέα τους, (Paul, 1967). 
90 Ο Η.Η.Laughlin δ/ντής του ‘Eugenics Record Office’ έψαξε για την κληρονομικότητα της 
εγκληματικότητας και της διανοητικής καθυστέρησης, και κατέληξε στο ότι οι ανατολικοευρωπαίοι, οι 
μεσογειακοί λαοί, και οι Ρώσο-Εβραίοι ανάμεσα σε άλλους έφεραν μεγάλο αριθμό ελαττωματικών 
γονιδίων. Ο Laughlin έπεισε με τα δεδομένα από τις φυλακές και τα ψυχιατρεία ότι το  γενετικό 
απόθεμα (‘germ plasm’) της Αμερικής εξασθενεί όσο αναμειγνύεται με κατώτερης ποιότητας γονίδια 
από την νοτιοανατολική Ευρώπη και Ρωσία (Garland, 2001) 
91 Χιλιάδες υποψήφιοι εξεταστές εκπαιδεύονταν για να εφαρμόζουν τεστ σε άτομα ύποπτα για 
διανοητική καθυστέρηση με το σκεπτικό: όσο καλύτερος είναι ο εξεταστής. τόσο περισσότερα άτομα 
θα διαπιστώνονταν ως καθυστερημένα. Με τα IQ tests οι μισοί από τους 1,7 εκατομμύριο στρατιώτες 
των ΗΠΑ κατά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο διαπιστώθηκαν ως καθυστερημένοι. Το γεγονός αυτό, αντί 
να τους κάνει να συνέλθουν, ενέτεινε ακόμα περισσότερο την ανάγκη για ευγονική αποκατάσταση 
(Katz & Abel, 1984). 
92 Σύμφωνα με κείμενο του 1921, οι αρμόδιοι σε θέματα δημόσιας υγείας είναι οι εξής: Α) υπάλληλοι, 
στενογράφοι, εργαστηριακοί τεχνικοί, όλοι με δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Β) επαγγελματίες, ειδικοί 
και οι βοηθοί τους: 1. διοικητές που κατευθύνουν τις σχολές και τα εργαστήρια της δημόσιας υγείας, 2. 
οι εργαζόμενοι στα εργαστήρια όπως στατιστικολόγοι, βακτηριολόγοι, ζωολόγοι, χημικοί, φυσιολόγοι, 
κα. 3. εργάτες πεδίου όπως νοσοκόμοι, επιδημιολόγοι, γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, κα. Κατά τη 
γνώμη του συγγραφέα, η δημόσια υγεία αφορά στην παρακολούθηση, την διόρθωση και την πρόληψη 
των ανωμαλιών της ανθρώπινης ζωής, ατομικής και συλλογικής. Η υγεία είναι μια κανονική 
κατάσταση του σώματος, του μυαλού και της ηθικής και περιλαμβάνει όχι μόνο το κανονικό άτομο 
αλλά και το κανονικό περιβάλλον (Gay, 1921).   
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βελτίωση, πρόοδο και ευζωΐα. Στις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ευγονιστές 
προκειμένου να ενσταλάξουν τον λόγο τους στη μαζική συνείδηση αλλά και στη 
νομοθεσία, επιστρατεύτηκαν όλα τα υπάρχοντα μέσα της εποχής93: βιβλία για λόγιους 
και μη, άρθρα σε περιοδικά, φιλμ, εκθέσεις, κηρύγματα, μυθιστορήματα, διαλέξεις 
και συνεντεύξεις, σχολικά βιβλία, αφίσες, σύμβουλοι γάμων και τεκνοποίησης, και 
ευγονικές εταιρείες για το σχεδιασμό οικογενειών94. 

Όμως, οι ετυμηγορίες τους για την κανονικότητα και την παθολογία, ενώ αρχικά 
υποστηρίζονταν από τους γενετιστές, μετά το 1915 και όσο η εργαστηριακή γενετική 
εξελισσόταν αποδεικνύονταν αβάσιμες και μετέωρες95. Κάποιοι γενετιστές, ενώ 
αρχικά συμμετείχαν στις ευγονικές πρακτικές, αργότερα αποστασιοποιήθηκαν και 
κατέκριναν την εκδοχή της ‘ισχυρής κληρονομικότητας’ που στήριζε την ευγονική, 
αποδεχόμενοι πλέον την ‘πολύ-γονιδιακή’ προσέγγιση. Οι ίδιοι οι ευγονιστές κατά το 
Γ’ Διεθνές Συνέδριο της Ευγονικής, αναγνώρισαν πως δεν έχουν κάποια οριστική 
γνώση για τη φύση και την κληρονομικότητα της πνευματικής δυσλειτουργίας, και, 
πως πρέπει να προσέξουν τις μεθόδους με τις οποίες ερευνούν, αλλά και να 
αναγνωρίσουν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την 
πνευματική παρέκκλιση. Παρά την αναγνώριση της θεωρητικής και της 
μεθοδολογικής τους ανεπάρκειας, οι ειδικοί της ευγονικής ενέκριναν την στείρωση 
ως την καταλληλότερη λύση στα προβλήματα της ανεργίας και της 
εγκληματικότητας96. 

Το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κριτικής ασκήθηκε μετά τα μέσα της 
δεκαετίας του 1920 με αφορμή τον έκδηλο ρατσισμό των ευγονιστών κατά τις 
διαμάχες για τις μεταναστεύσεις. Η επιτροπή της αμερικανικής νευρολογικής 
εταιρείας (The American Neurological Association), κατέκρινε α) τα φτωχά 
‘επιστημονικά’ δεδομένα πάνω στα οποία βασίζονταν οι ‘επιστημονικοί’ ισχυρισμοί 
τους, β) τον ανακριβή τρόπο ορισμού συμπεριφορικών γνωρισμάτων, γ) το ότι οι 
κατηγορίες ‘διανοητική στέρηση’ ή ‘μανιοκατάθλιψη’ περιείχαν ένα συνονθύλευμα 
ποικίλων συμπεριφορών, δ) το γεγονός ότι ανέκδοτη πληροφορία χρησιμοποιείτο ως 
βάση για γενεαλογικά δέντρα και κατασκευή φαινοτύπων, ε) τα μικρά μεγέθη των 
δειγμάτων, και στ) τον μη διαχωρισμό των συγκρινόμενων ομάδων ανά ηλικία, φύλο, 
κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο97.  

Εκτός από τα παραπάνω, ο Η.Spencer Jennings (βιολόγος) καταδίκασε τον τρόπο 
συλλογής των δεδομένων του H.H.Laughlin από τις φυλακές και τα ψυχιατρεία. Ο 
F.Βοas (ανθρωπολόγος) τόνισε τον ‘επιστημονικά’ συγκαλυμμένο ευγονικό 
ρατσισμό. Ο T.H.Morgan (βιολόγος) υπογράμμισε την αποτυχία των ευγονιστών να 
ορίσουν την διανοητική στέρηση και την εγκληματικότητα. Ο W.Lippman 
(δημοσιογράφος) υπενθύμισε την πλάνη των ‘ΙQ tests’ που χρησιμοποιούνταν για την 
θέσπιση γενετικής βάσης της ευφυΐας98. Και οι Ρωμαιοκαθολικοί κατέκριναν τις 
πρακτικές της ευγονικής, αφενός εξ αιτίας της ασυμβατότητας της με το δόγμα 

                                                 
93 Garland, 2001. 
94 Τέτοιες εταιρείες σταδιακά άλλαζαν ονόματα όσο εξελισσόταν και η κοινή αποδοχή σε αποστροφή 
εξ αιτίας των ναζιστικών πρακτικών. Στις ΗΠΑ ήταν οι παρακάτω: 1) ‘NJ League For Sterilization’ η 
οποία αργότερα μετονομάστηκε σε ‘Birthright, INC’, 2) ‘The American Birth Control League’ η οποία 
αργότερα βαφτίστηκε ‘Planned Parenthood’, 3) ‘The Race Improvement Society of NSW’ (1926) η 
οποία στη συνέχεια έγινε ‘Racial Hygiene Association’ (1928), και κατέληξε να λέγεται ‘Family 
Planning Association’ (1960), (Barnes, 2006).  
95 Resta, 1992 · Garland, 2001.   
96 Οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι του Η.Η. Laughlin, ο οποίος βραβεύθηκε από τους Ναζί ως 
πρωτοπόρος και καινοτόμος ευγονιστής (στο Lewis, 1935 ·Garland, 1999).  
97 Garland, 1999. 
98 Garland, 2004. 
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τους99, και αφετέρου επειδή πολλοί μετανάστες στις ΗΠΑ ήταν καθολικοί και 
υφίσταντο τον ευγονικό ρατσισμό100.  

Η κριτική, όμως, δεν μείωσε τον ρυθμό της εφαρμογής ευγονικών, κυρίως επειδή 
η κληρονομική εξήγηση δεν στήριζε την πρακτική της στην επιστημονικότητα της 
αλλά στα κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά  συμφραζόμενα της. Παρόλα αυτά, οι 
χορηγίες από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα στις ΗΠΑ συνεχίστηκαν μέχρι πολύ 
αργότερα και διακόπηκαν μόνο όταν άρχισαν να γνωστοποιούνται οι ναζιστικές 
ευγονικές πρακτικές το 1939101. 

 
3.β.4. Οι Ευγονικές Πρακτικές  
 

 Η πεποίθηση των ευγονιστών ότι συμπεριφορές και κοινωνικά φαινόμενα 
ταυτίζονταν με γενετικές προδιαθέσεις, και ο στόχος τους να απαλλάξουν την 
κοινωνία από τα δεινά που την ταλαιπωρούσαν και την επιβάρυναν οικονομικά 
αποτελούσε πολιτική διακήρυξη στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι υποσχέσεις τους για 
την δημιουργία μιας ανώτερης και ισχυρής, καθαρής φυλής, η επίτευξη τάξης και 
ηθικής στην κοινωνία, και ευρυθμίας, σταθερότητας και αποδοτικότητας στην 
οικονομία, προσηλύτισαν όχι μόνο τις μάζες, αλλά και νομοθέτες, πολιτικούς, 
κόμματα, φιλανθρωπικά ιδρύματα και εταιρείες. Τα προβληματικά γονίδια και η 
φυλετική παθολογία αποτελούσε άλλωστε την πιο οικονομική λύση στις κοινωνικές, 
κατά τα άλλα, ανισότητες και αδικίες διατηρώντας άθικτο και ουδέτερο το status quo 
και τις ταξικές, ρατσιστικές και σεξιστικές ασυμμετρίες που διέτρεχαν τις κοινωνικές 
σχέσεις.  

Στις ΗΠΑ και στη Δυτική Ευρώπη, η ευγονική ιδεολογία συνέπιπτε με τις αρχές 
του προοδευτικού κινήματος (progressivism) που αναδύθηκε κατά τις πρώτες 
δεκαετίες του 20ου αιώνα. Για τους προοδευτικούς, η ευγονική ήταν ένα μέσο για 
κοινωνική βελτίωση και τελειοποίηση. Κίνητρο είχαν, βέβαια, και οι συντηρητικοί, οι 
οποίοι υποστήριζαν την ευγονική ακριβώς επειδή θα εμπόδιζε τον πολλαπλασιασμό 
των φτωχών και έτσι θα βοηθούσε στην εξοικονόμηση του κόστους της φροντίδας 
τους.   Και οι προοδευτικοί και οι συντηρητικοί απέδιδαν το έγκλημα, τις 
φτωχογειτονιές (slums), την πορνεία και τον αλκοολισμό, κατά κύριο λόγο, στη 
βιολογία και πίστευαν ότι με την εφαρμογή ιατρικών μέτρων θα εξαλείφονταν 
οριστικά αυτά τα προβλήματα από τη σύγχρονη, αστική, βιομηχανική κοινωνία102. Οι 
ευγονιστές χρησιμοποίησαν τις προκαταλήψεις τους με την αξιολογικά ουδέτερη 
κάλυψη και τη νομιμοποίηση που τους προσέφερε ο ιατρικός λόγος αναπτύσσοντας 
μια ταξική, ρατσιστική και σεξιστική θεωρία. Οι οικονομικές προτάσεις της 
ευγονικής κατάφεραν να φέρουν σε συμφωνία διαφορετικά πολιτικά κόμματα, αλλά 
και να διαμορφώσουν νομοθεσίες και να καθορίσουν πολιτικές εν καιρώ κοινωνικό-
οικονομικών κρίσεων, και ειδικά εν όψει του μεγάλου κραχ.  

Εκτός από τις ΗΠΑ, Μ.Βρετανία και Γερμανία, η ευγονική άνθισε συνολικά σε 
29 χώρες103. Ανάμεσα στους υποστηρικτές της ευγονικής, παρόλο που στα κείμενα η 

                                                 
99 Η ανθρώπινη παρέμβαση και διαχείριση της αναπαραγωγικής διαδικασίας, η οποία θεωρείται ότι 
κατευθύνεται από το θεό, είναι ανεπίτρεπτη στο πλαίσιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.  
100 Garland, 1999. 
101 Garland, 1999, 2001· Kelves, 1999. 
102 Kelves, 1999· Garland, 2001.  
103  Μεταξύ των οποίων και η Ρωσία, η Λιθουανία, η Σουηδία (1935), η Φιλανδία (1935), η Δανία 
(1929), ο Καναδάς, η Νορβηγία (1934), η Ισλανδία (1938), η Εσθονία (1936), η Ελβετία (1928), η 
Τσεχοσλοβακία, η Γιουγκοσλαβία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, ο Παναμάς, το Μεξικό, 
η Κούβα, η Βενεζουέλα, η Αργεντινή και η Βραζιλία, ενώ στην Αυστραλία, αν και με έντονη επιρροή 
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συμπάθεια τους αναφέρεται μονό στις ‘θετικές’ πρακτικές της, ήταν οι Th.Roosevelt, 
W.Churchill, A.Graham Bell, κα104.       

Οι ευγονιστές στην Ευρώπη και στην Αμερική δρομολόγησαν ένα διττό 
πρόγραμμα αύξησης των καλών γονιδίων του πληθυσμού και εξάλειψης των κακών. 
Η θετική ευγονική περιλάμβανε διαγωνισμούς ομορφιάς μωρών, οικονομικά κίνητρα 
και κρατική αδειοδότηση τεκνοποίησης σε όσους έχουν καλή υγεία, ηθική και 
ευφυΐα.  Ενώ, όμως οι θετικές ευγονικές συζητιόνταν ευρέως, δεν εφαρμόστηκαν 
σχεδόν ποτέ105. Αντίθετα, πραγματοποιήθηκαν οι αρνητικές πρακτικές οι οποίες, 
βασικά, ταυτίζονται με τις καταναγκαστικές στειρώσεις των πληθυσμών που 
ταξινομούνταν ως κακογενείς σε κάποια από τις ζημιογόνες για την εθνική οικονομία 
και ευταξία κατηγορίες, όπως οι διανοητικά καθυστερημένοι, οι άνεργοι και οι 
εγκληματίες. Στις χώρες με ευγονική νομοθεσία, οι επιφανειακοί στόχοι της 
ευγονικής και οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες μύησαν στην 
ευγονική ιδεολογία  τους πολιτικούς και τους νομοθέτες, οι οποίοι διαμόρφωσαν τις 
επιμέρους εθνικές εκδοχές των νόμων για τις στειρώσεις. Στις ΗΠΑ, ήδη από το 1907 
εφαρμοζόταν νόμος στείρωσης στην Indiana, το παράδειγμα της οποίας ακολούθησαν 
άλλες   τριάντα πέντε πολιτείες έως το 1964, με απολογισμό 64,000 θύματα γένους 
θηλυκού στην πλειοψηφία τους, ενώ στη Σουηδία η αντίστοιχη νομοθεσία ανεστάλη 
το 1975 με 62,000 θύματα106.  

Οι μαζικές στειρώσεις γυναικών, με ή χωρίς διανοητική στέρηση, βασίζονταν 
στην απειλή που θεωρείτο πως αποτελούσαν για τα ήθη και, γενικότερα, για την 
κοινωνία107. Εκτός από το γεγονός ότι, η ηθική α) τίθετο σε έμφυλη βάση εις βάρος 
των γυναικών και β) θεωρήθηκε ότι για αντί-κοινωνικά προβλήματα , οι στειρώσεις 
γίνονταν εν αγνοία των θυμάτων όταν ήταν ακόμη έφηβες, πολλές από τις οποίες 
πιθανόν να μην έμαθαν ποτέ τι τους συνέβη108. Οι ευγονιστές στιγμάτισαν με 
αμοραλισμό τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, ταυτόχρονα όρισαν την γυναικεία, 
παντός τύπου και καιρού, ανηθικότητα ως τον ύψιστο κοινωνικό κίνδυνο, και 
καταχράστηκαν την εξουσία που διέθεταν οδηγώντας εν κρυπτώ σε αναπαραγωγική 
αναπηρία χιλιάδες γυναίκες. 

Η πρωτοφανής εφαρμογή της ευγονικής από την παραγωγή φασολιών, στην 
αναπαραγωγή βοοειδών, κατοικίδιων και ανθρώπων, μέχρι και στην ικανότητα των 
ευγονιστών να ορίζουν, να ταξινομούν και να αξιολογούν ηθικά, κοινωνικά, πολιτικά 
και οικονομικά, βρισκόταν ακόμα σε καλπάζουσα φάση. Την σεξιστική διάσταση των 
ευγονικών στειρώσεων συνόδευαν και η ταξική και η ρατσιστική: οι υποχρεωτικές 
στειρώσεις εφαρμόζονταν επιλεκτικά, κυρίως, στους ιδρυματοποιημένους 
πληθυσμούς σε φυλακές, ψυχιατρεία, σανατόρια, και κέντρα μεταναστών, ενώ 
γλύτωναν όσοι εύποροι φιλοξενούνταν σε ιδιωτικά κέντρα φροντίδας109.  
                                                                                                                                            
στο συμβολικό επίπεδο, η ευγονική, τελικά, δεν ενσαρκώθηκε σε νόμο (Rose, 2001 · Vaknin, 2002-5 · 
Barnes, 2006 · www.stormfront.org/whitehistory/index.htm). 
104 www.eugenics.net · Pearson, 1995 · Barnes, 2006.    
105Στο Sanderson, 2002 · Barnes, 2006.    
106 Ο H.H.Laughlin, διαμόρφωσε ένα μοντέλο ευγονικού νόμου στείρωσης, που έστειλε σε όλες τις 
πολιτείες των ΗΠΑ. Ο νόμος αφορούσε σε εξαναγκαστική στείρωση των τροφίμων φυλακών, 
ψυχιατρείων, σανατόριων, και βασίστηκε στα ευρήματα των ερευνών του που παθολογικοποιούσαν 
τους ιδρυματοποιημένους πληθυσμούς και τους μετανάστες. Η συστηματική εγκληματικότητα, η 
σεξουαλική διαστροφή, η ανηθικότητα, η κληρονομική διανοητική στέρηση και η επιληψία, ήταν οι 
κατηγορίες που απαιτούσαν στείρωση. Ο ίδιος, παρουσίασε καθυστερημένη επιληψία χωρίς όμως να 
υποστεί το νόμο του. Επιπλέον, το μοντέλο του Laughlin υπήρξε η βάση για τον αντίστοιχο γερμανικό 
νόμο (Katz & Abel, 1984· Garland, 1999,2001· Iftime, 2003· Rose, 2000).  
107 Katz & Abel, 1984.  
108 Katz & Abel, 1984.  
109Garland, 1999. 
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Εκτός από τις στειρώσεις, στην αρνητική ευγονική συμπεριλαμβάνονταν 
οικονομικά κίνητρα για περιορισμό των γεννήσεων, η αντισύλληψη, η έκτρωση, η 
μόνιμη απομόνωση, η ευθανασία, και οι περιοριστικοί νόμοι για τις μεταναστεύσεις 
και τους γάμους. Το 1923, στις ΗΠΑ, οι σεξουαλικές σχέσεις και οι γάμοι ανάμεσα 
σε λευκούς και μαύρους ορίστηκαν παράνομοι σε 28 πολιτείες. Το1924 ψηφίστηκε 
νόμος για τον περιορισμό της μετανάστευσης από την νοτιοανατολική Ευρώπη και τη 
Ρωσία110. Ο ρυθμός των στειρώσεων εκτοξεύθηκε μετά το κραχ του 1929· η 
οικονομική κρίση έπεισε όσους γενετιστές και βιολόγους αντιστέκονταν θεωρητικά 
και πρακτικά στις ευγονικές ιδέες, και το κράτος, νομιμοποιημένα, 
παθολογικοποιούσε και στείρωνε μαζικά και ανεξέλεγκτα111.    

Την έρευνα και τις εφαρμογές της ευγονικής χρηματοδοτούσαν εταιρείες και 
ιδιωτικά ιδρύματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Στις ΗΠΑ τα ιδρύματα Rockefeller 
(RF), Kellogg, Carnegie (CIW), και Harriman υποστήριξαν εντός και εκτός συνόρων 
το ευγονικό κίνημα112. Άλλωστε, ως οικονομικοί παράγοντες είχαν κάθε συμφέρον 
και να συμφωνούν με την θεωρία της γενετικής προέλευσης των κοινωνικών 
φαινομένων, και να ασκούν κοινωνικό έλεγχο μέσω της ευγονικής. Η περίοδος της 
χάριτος των παραπάνω χορηγών, και των άλλων συμμάχων των ευγονιστών άρχισε 
να μετράει αντίστροφα όσο γίνονταν γνωστές οι ναζιστικές εκδοχές της ευγονικής. 

Ενώ αρχικά, οι ΗΠΑ και η Γερμανία συνεργάζονταν, μοιράζονταν μοντέλα 
ευγονικών νόμων και ιδέες φυλετικής υγιεινής, και παρακολουθούσαν τις ερευνητικές 
και εφαρμοσμένες εξελίξεις εκατέρωθεν, όταν η φρίκη των στρατοπέδων δεν άφηνε, 
πλέον, περιθώρια αλληλοκάλυψης, διακόπηκαν οι χορηγίες και οι έκδηλοι 
θαυμασμοί. Η σύνδεση της ευγονικής με τους νόμους της Νυρεμβέργης και με την 
Τελική Λύση της βιοιατρικής ιδεολογίας των Ναζί, , την οποία θα περιγράψω 
παρακάτω, προκάλεσε την αποστροφή της ακαδημαϊκής και πολιτικής κοινότητας ως 
προς τις ιδέες για φυλετική και ευγονική κάθαρση. Ο ρυθμός των στειρώσεων μετά 
το 1945 έφθινε μέχρι και την τελική ανάκληση των νόμων στις επιμέρους χώρες 
εφαρμογής τους. Ενώ, όμως, οι χιτλερικές ευγονικές αναμνήσεις μας προκαλούν σοκ 
και δέος, η καταδίκη της ιατρικοποίησης του κοινωνικού δεν απέτρεψε την σύγχρονη 
αναβίωση της με νέους όρους και συμφραζόμενα.     
 
3.β.5. Οι Ναζιστικές Ευγονικές  
 

Ο δαρβινισμός και οι θεωρίες της κληρονομικότητας ήταν 
κυρίαρχες ερμηνευτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι αποτίμησης του 
κοινωνικού στην Αμερική και την Ευρώπη των αρχών του 20ου   
αιώνα113. Οι ευγονικές πρακτικές αναπτύσσονταν με ποιοτικές 
παραλλαγές στα διαφορετικά εθνικά πλαίσια, κυρίως στις ΗΠΑ και 
τις Σκανδιναβικές χώρες, δίνοντας στους γιατρούς την εξουσία 

διαχείρισης της ζωής. Ο ιδεολογικός κορμός παρέμενε παντού ο ίδιος: το όραμα των 
ευγονιστών ταυτιζόταν με τον εμπλουτισμό του γενετικού αποθέματος του έθνους με 
‘καλά’ γονίδια, και την παράλληλη εξάλειψη των κακογενών πληθυσμών που 

                                                 
110 Στο Sanderson, 2002· Muller-Hill, 2002· Garland, 2001.  
111 Katz & Abel, 1984· Kelves, 1999· Garland, 1999.  
112 Τα ιδρύματα ‘RF’ και ‘CIW’ στήριζαν οικονομικά τις ευγονικές έρευνες στη Γερμανία έως την 
στιγμή που η κοινή γνώμη στράφηκε εναντίων των ναζιστικών μεθόδων (Garland 1999, 2001, 2004· 
Barnes, 2006).  
113 Ο R.Weinkart, στο ‘From Darwin to Hitler’ (2004),  λέει, πως δεν ήταν όλοι οι δαρβινικοί 
ευγονιστές, ούτε ήταν όλοι οι ευγονιστές δαρβινικοί, αλλά ούτε και όλοι οι ναζί ήταν δαρβινικοί 
(Farber, 2005).  
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μόλυναν την βόρεια (Nordic) φυλή και επιβάρυναν την οικονομία σε μια κρίσιμη 
εποχή. Κι ενώ οι νόμοι στείρωσης και οι περιοριστικές πολιτικές για γάμους και 
μεταναστεύσεις ήταν κοινός τόπος στα δημοκρατικά καθεστώτα, πουθενά αλλού η 
ευγονική δεν έλαβε διαστάσεις μαζικής εξόντωσης και πουθενά αλλού δεν κατέληξε 
σε Ολοκαύτωμα όπως έγινε στο Τρίτο Ράιχ. Η περίοδος ανάμεσα στα 1933-1945 
ήταν αρκετή για να μιλάμε, πλέον, για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Μετά το ’45 
η ευγονική θεωρείται ταμπού και η χρήση της λέξης περιορίζεται στην περιγραφή 
των ‘κλασικών’ εφαρμογών της αλλά και στην προειδοποίηση για τις πιθανές νέες 
συγκαλυμμένες μορφές της. 

Η δομή του ολοκληρωτικού καθεστώτος που επέβαλε ο Α.Χίτλερ με την άνοδο 
του στην εξουσία το 1933, ο ρατσισμός ως σκληρός πυρήνας της ναζιστικής 
ιδεολογίας, η μυστικότητα, το εκτόπισμα των νόμων από τα χιτλερικά διατάγματα και 
η δωδεκάχρονη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκτίναξαν την ευγονική πάνω και 
πέρα από τα έως τότε διαμορφωμένα όρια και μεταμόρφωσαν την κοινωνία σε 
εργαστήριο εφαρμογών της βιολογίας114. 

Η ταύτιση της ευγονικής με τη φυλετική υγιεινή (racial hygiene) στη Γερμανία 
δεν ήταν αυτονόητη πριν το 1930115. Η δεινή, όμως, οικονομική κατάσταση της 
χώρας μετά το κραχ και οι τεράστιες υλικές, ηθικές και φυσικές απώλειες εξ αιτίας 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, είχαν ήδη στρέψει το βλέμμα της κυβέρνησης κατά 
την περίοδο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης στην ευγονική ως μέσο ελάφρυνσης της 
οικονομίας από τις δαπάνες της κοινωνικής πρόνοιας116. Ο φόβος της εθνικής 
κατάρρευσης και η ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης του γερμανικού αίματος 
παγιδεύτηκαν στον ευγονικό ιστό. Η υπόσχεση για εθνική αποδοτικότητα και 
ανάκαμψη μαζί με την κάθαρση και ενίσχυση της φυλής, ήρθε να απαντήσει στον 
εθνικό φόβο για διάλυση και εκφυλισμό.  

Η ναζιστική ηγεμονία μετέτρεψε το νόμο εκούσιας στείρωσης των  
ιδρυματοποιημένων πληθυσμών σε υποχρεωτική στις 14/07/1934117. Ο νόμος 
επιβαλλόταν στον γενετικά κατώτερο (‘mintervertig’) πληθυσμό που έθετε σε 

                                                 
114 Ο ναζί R.Hess δήλωσε ότι ο εθνικοσοσιαλισμός είναι εφαρμοσμένη βιολογία  (στο Dickinson, 2004 
· Barnes, 2006).    
115 Η ευγονική στη Γερμανία ομαδοποιείται σε δύο βασικούς κλάδους: 1ον στον πιο ριζοσπαστικό, 
ρατσιστικό και δεξιό στο Μόναχο, και 2ον στον πιο μετριοπαθή, αντιρατσιστικό, πολιτικά ετερογενή 
και προοδευτικό στο Βερολίνο. Ο 1ος πρέσβευε την ανωτερότητα της Άριας ή Βόρειας φυλής, τον 
αντισημιτισμό και την καταστροφική επιρροή των Εβραίων. Αυτή η θέση απορριπτόταν από τον 2ο  

κλάδο. Ο 1ος εστιαζόταν στην εξάλειψη των κατώτερων στοιχείων του πληθυσμού μέσω στείρωσης και 
ευθανασίας, ενώ ο 2ος στην αύξηση του ρυθμού αναπαραγωγής ανάμεσα στον ‘κανονικό’ πληθυσμό. 
Αυτές οι κατευθύνσεις ήταν σαφείς κατά την περίοδο της Βαϊμάρης όταν ο κλάδος του Μονάχου 
μιλούσε για φυλετική υγιεινή, και ο κλάδος του Βερολίνου για ευγονική (eugenik). Η πρόταση του 2ου  

κλάδου γινόταν το κυρίαρχο μοντέλο στις γερμανικές ευγονικές ως σύνολο κατά το πρώτο μισό της 
δεκαετίας του ‘20. Χορηγήθηκε από την εθνική και την Πρωσική κυβέρνηση και υποστηρίχθηκε και 
πέρα από τους ακαδημαϊκούς, ιατρικούς και πολιτικούς κύκλους. Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 
’20, το σχήμα αυτό δεν ήταν το ίδιο χρήσιμο με πριν. Πολλοί σοσιαλδημοκράτες από το Βερολίνο 
έγιναν θερμοί υποστηρικτές των αρνητικών ευγονικών για σχετικά μικρές ομάδες αντικοινωνικών 
ατόμων, ως απαραίτητο συμπλήρωμα για τις θετικές. Αλλά και το κομμουνιστικό κόμμα τασσόταν 
υπέρ της στείρωσης ψυχιατρικά ασθενών υπό συγκεκριμένες συνθήκες (Dickinson, 2004 · Garland 
2004 · www.stormfront.org/whitehistory/index.htm).   
116 Ο M.Schuartz λέει πως κάθε πολιτικό σύστημα στη Γερμανία ανάμεσα στα 1890-1945 παρήγαγε 
την ευγονική επιστήμη που το συνέφερε, ενώ ο P.Fritzsche θεωρεί πως κάθε πολιτική διαλέγει τη δικιά 
της επιστήμη. Οι στειρώσεις την περίοδο αυτή (1932), είχαν χαρακτήρα εκούσιο και εφαρμόζονταν σε 
ιδρυματοποιημένο πληθυσμό. Ο νόμος των εθελοντικών στειρώσεων βασίστηκε στο αμερικάνικο 
μοντέλο του Laughlin, το οποίο ήταν ήδη από το 1907 ενεργό στις ΗΠΑ (Garland 1999· Dickinson, 
2004 · www.georgetown.edu/research/nrcb/hsbioethics/index.htm).   
117 Νόμος για την εμπόδιση παραγωγής γενετικά άρρωστων παιδιών. 
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κίνδυνο εκφυλισμού και έκπτωσης την άρια φυλή, και ζούσε παρασιτικά εις βάρος 
της ανάπτυξης και αναγέννησης της. Η ναζιστική ευγονική ξεκίνησε τη δράση της 
εναντίων των σωματικά και πνευματικά ανάπηρων, κυρίως, Γερμανών. Τελικά, 
400,000 ‘Untermensch’- υπάνθρωποι υποχρεώθηκαν να στειρωθούν, εκ των οποίων 
κανείς δεν ήταν Εβραίος, ενώ μόνο 500 ήταν οι μη λευκοί118. 

 Στη συνέχεια επιβλήθηκαν οι αιματοκεντρικοί νόμοι της Νυρεμβέργης για την 
ιδιότητα του πολίτη στο Ράιχ, για την προστασία του γερμανικού αίματος και της 
γενετικής υγείας των πολιτών119. Κι ενώ η ναζιστική προπαγάνδα κυριαρχούσε, στα 
τέλη του ’30, όταν το κόστος συντήρησης των στειρωμένων δεν μπορούσε να 
καλυφθεί, άρχισε να προωθείται, μέσω ταινιών, η ιδέα της εξόντωσης των 
‘χαραμοφάηδων’, ‘άχρηστων’ και ‘ανάξιων να ζουν’120. Το 1939 ο Hitler ενέκρινε 
την εφαρμογή του προγράμματος ‘Aktion T-4’. Πέντε χιλιάδες παιδιά με διανοητική 
ή σωματική αναπηρία, κοινώς ‘απροσάρμοστα’, υπέστησαν ‘ευθανασία’ είτε με 
φονικές ενέσεις είτε από λιμοκτονία. Η επιστημονικά παρακολουθούμενη διαδικασία 
συνέχισε να εφαρμόζεται και σε ενήλικες έως το 1941 όταν η κοινωνική κατακραυγή 
οδήγησε τον Hitler να αναστείλει τη λειτουργία της121. Εκτός από την κλινική της 
Αδαμάρης (Hadamar Klinik) όπου εφαρμοζόταν η ευθανασία, το ‘ Ινστιτούτο 
Ανθρωπολογίας, Ανθρώπινης Κληρονομικότητας και Ευγονικής Κάιζερ Βίλεμ’ 
(Kaiser-Wilhem-Institut fur Antropologie, Menschiche Erblehre und Eugenik) ήταν 
το σημαντικότερο ίδρυμα φυλετικής υγιεινής και ευγονικής στη Γερμανία κατά την 
περίοδο 1927-1945122. 

                                                 
118  Οι ‘mintervertig’ ήταν όσοι έπασχαν από σωματική και πνευματική αναπηρία, από σχιζοφρένια, 
επιληψία, κώφωση, τύφλωση, αλκοολισμό, Huntington’s χορεία. Εξαιρούνταν οι γυναίκες άνω των 45 
χρόνων.  Όσοι ταξινομούνται σε αυτές τις κατηγορίες στειρώνονταν. Μια εκ των αφισών της 
ναζιστικής προπαγάνδας που προωθούσε το σκεπτικό της εξοικονόμησης πόρων για τους 
πραγματικούς και υγιείς πολίτες, τόνιζε: «κάθε μέρα ένα ανάπηρο ή τυφλό άτομο κοστίζει 5-6 RΜ, ένα 
πνευματικά άρρωστο 4 RM, ένας εγκληματίας 3,50 RM, ένας εργάτης έχει 3-4 RΜ τη μέρα να ξοδέψει 
για την οικογένεια του». Παράλληλα, βραβεύονταν με μετάλλια οι υγιείς γυναίκες που γεννούσαν 
παιδιά. Χάλκινο για τέσσερα υγιή παιδιά, ασημένιο για 6, και χρυσό για 8. Τρία εκατομμύρια μωρά 
υπολογίζεται ότι γεννήθηκαν στο Τρίτο Ράιχ (Barnes, 2006· 
www.stormfront.org/whitehistory/index.htm).  
119 Αυστηρή γενετική βάση στήριζε τους νόμους της Νυρεμβέργης: μόνο αυτοί που είχαν γερμανικό ή 
συγγενές αίμα και που με τη συμπεριφορά τους αποδείκνυαν τη βούληση και την ικανότητα τους να 
υπηρετούν πιστά το γερμανικό έθνος και λαό άξιζαν την ιδιότητα του πολίτη. Επιπλέον, οι 
σεξουαλικές σχέσεις και οι γάμοι ανάμεσα σε Γερμανούς πολίτες και μη Γερμανούς τέθηκαν εκτός 
νόμου. Ο νόμος αποσκοπούσε στον εκμηδενισμό των πιθανοτήτων να επιβιώσουν εβραϊκά γονίδια στο 
εθνικό απόθεμα. Τέλος, οι μελλόνυμφοι όφειλαν να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και αν 
προέκυπτε γενετική νόσος θα στειρώνονταν (www.stormfront.org/whitehistory/index.htm ·Muller-Hill, 
2002).   
120 Το ‘International Congress for Population Science’ το 1935 στο Βερολίνο, σημείωσε το 
αποκορύφωμα της έως τότε διεθνούς υποστήριξης των ναζιστικών φυλετικών πολιτικών 
αποδεικνύοντας τη μεγάλη επιτυχία της ναζιστικής προπαγάνδας  (Barnes, 2006). 
121 Εφτά άσυλα μετατράπηκαν σε μηχανές θανάτου για 70, 273 ανθρώπους με αναπηρίες. Πενήντα 
εθελοντές γιατροί συντόνιζαν το πρόγραμμα, σε συνεργασία με άλλους γιατρούς και ψυχίατρους που 
όργωναν τα άσυλα ψάχνοντας ‘ανάξιους να ζουν’. Η επίσημη αναστολή του προγράμματος δεν πτόησε 
τους ειδικούς. Υπολογίζεται ότι 200,000 άνθρωποι υπέστησαν ευθανασία (Milton, 1991· Johnson & 
Rittner, 1996· www.georgetown.edu/research/nrcb/hsbioethics/index.htm· 
www.stormfront.org/whitehistory/index.htm·  
www.wikipedia.org/wiki/Nazi_eugenics).  
122 Βασικά στελέχη του ήταν οι Fr.Lenz, E.Fischer και Ottmar Von Verschuer, πρωτεργάτες της 
φυλετικής υγιεινής.  Ανέλαβαν τα ηνία του ινστιτούτου αφού φρόντισαν να εξορίσουν ή να 
εξοντώσουν τους προκατόχους τους. Το νέο καθεστώς αντικατέστησε τα παλιά κεφάλια των 
ευγονικών οργανισμών με νέα από τον κλάδο του Μονάχου (Weingart, 1989· 
www.wikipedia.org/wiki/Nazi_eugenics· Dickinson, 2004).   
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Η τεχνογνωσία των ναζί γιατρών, πάντως, δεν πήγε χαμένη μετά την επίσημη 
ανάκληση του προγράμματος ευθανασίας. Οι εγκέφαλοι της ευγονικής και της 
φυλετικής υγιεινής, ουσιαστικά, υλοποίησαν και ολοκλήρωσαν πρακτικά τον 
επιστημονικό ναζιστικό ρατσισμό. Όταν οι χιτλερικοί επέσπευδαν την ‘Τελική 
Λύση’, οι βιοεπιστήμονες μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα για την εφαρμογή του 
προγράμματος ‘Aktion 14f13’123. Τα εγκληματικά ιατρικά πειράματα και οι 
συστηματοποιημένες επιστημονικές μαζικές εξοντώσεις των κρατουμένων 
κορύφωσαν και διεύρυναν την κατάσταση εξαίρεσης. Οι ‘homines sacri’, στους 
οποίους αναφέρεται ο G.Agamben (2005), είναι οι ίδιοι «των οποίων η θανάτωση θα 
είναι νομιμοποιημένη και θα αντιμετωπίζεται, όχι ως δολοφονία, αλλά ως θεραπεία 
αφού οι άχρηστες ζωές τους, μέσω των πειραμάτων θα μπορούσαν να έχουν κάποια 
χρησιμότητα» όπως ακριβώς έλεγε ο προσωπικός γιατρός του Ηitler, K.Brand. Αυτή 
την  θεραπευτική ‘χρησιμότητα’ φρόντισαν να αναδείξουν οι γιατροί-οπαδοί του 
βιολογικού ρατσισμού των Ναζί στο πλαίσιο του στρατοπέδου. Φαίνεται πως ο 
H.Himmler, ο επινοητής του στρατοπέδου συγκέντρωσης, είχε προνοήσει για την 
‘αξιοποίηση’ των ‘ανάξιων να ζουν’. Κατά τα άλλα, ο ναζισμός υπήρξε, συνοπτικά, 
«λουτρό θειικού οξέος»124 στην έννοια του ανθρώπου, ενώ το στρατόπεδο 
λειτούργησε ως το ‘πανοπτικόν’ του 20ου αιώνα και ως μόνιμη πρόκληση της 
νεωτερικότητας. 

Σύμφωνα με τον Agamben (2005), στο πλαίσιο των στρατοπέδων συγκέντρωσης 
των ναζί, κανονικοποιήθηκε και μονιμοποιήθηκε η αυθαιρεσία της εξουσίας να 
διαχειρίζεται και να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές χωρίς να της προσάπτονται κατηγορίες 
για διάπραξη φόνου. Αυτή η κατάσταση εξαίρεσης που επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια 
του Τρίτου Ράιχ, επέτρεπε στον κυρίαρχο να ξεγυμνώνει ανά πάσα στιγμή τους 
ανθρώπους από την ιδιότητα του πολίτη αφήνοντας τους στην ανασφάλεια και 
στοιχειωδώς ζωντανούς μέχρι να τους αφαιρέσει και αυτή, την ίδια τη βιολογική ζωή 
τους125. Ο πειραματισμός με τη βιολογική ζωή και η θανάτωση της 
ορθολογικοποιήθηκε από την ίδια την βιο-επιστήμη. Η ίδια η γυμνή ζωή ήταν νόμος 
που είτε επέτρεπε στους κατόχους της να απολαμβάνουν την ιδιότητα του πολίτη, είτε 
τους ‘ξαπόστελνε’ στο κατώφλι της ζωής και του θανάτου, στο στρατόπεδο. Η 
είσοδος στο στρατόπεδο απέκλειε οριστικά την επιστροφή στην πολιτική ζωή, η 
οποία υπήρχε μόνο ως περιληπτικός αποκλεισμός στη γυμνή, βιολογική ζωή. Ο 
Agamben θεωρεί ότι με τη γενικευμένη ανασφάλεια και τον πόλεμο κατά της 
τρομοκρατίας, σήμερα, αναπαράγεται η κατάσταση εξαίρεσης και κανονικοποιούνται 
πανοπτικές πρακτικές, όπως η ηλεκτρονική παρακολούθηση, οι οποίες εστιάζονται 
στην βιολογική μας ζωή εκλαμβάνοντας τον καθένα από εμάς ως ύποπτο και εν 
δυνάμει επικίνδυνο126. Η αυξανόμενη προσπάθεια των κρατών να εξασφαλίζουν την 
γυμνή, βιολογική μας ζωή από τρομοκρατικές επιθέσεις, νομιμοποιεί, σύμφωνα με 
την Arendt, πράξεις βίας και αυθαιρεσίας εις βάρος των ουσιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών μας και εις βάρος της δημοκρατίας127.  Παρακάτω, θα δούμε πως 

                                                 
123Έξι εκατομμύρια Εβραίοι, εκατομμύρια πολιτικοί κρατούμενοι, Τσιγγάνοι, διανοητικά και σωματικά 
ανάπηροι, ανήμποροι να εργαστούν, Μάρτυρες του Ιεχωβά, ομοφυλόφιλοι, Αφροευρωπαίοι, 
Σοβιετικοί και Πολωνοί αιχμάλωτοι πολέμου, εγκληματίες, κατηγορίες παρεκκλίνοντων, γίνονται, 
εδώ, υποσημείωση συνοψίζοντας το μακελειό των στρατοπέδων συγκέντρωσης (Milton, 1991 · 
Johnson & Rittner, 1996 · www.georgetown.edu/research/nrcb/hsbioethics/index.htm).     
124 Φράση του J.P.Sartre, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο χαρακτήρισε τον βιολογισμό (Sahlins, 1997:57).  
125 Η έγκλειστη σε στρατόπεδο Εβραία Vera Laska περιγράφει τη ζωή στο κατώφλι λέγοντας «να 
περιμένεις τα πάντα και τίποτα, και οτιδήποτε ενδιάμεσα» (στο Johnson & Rittner, 1996)   
126 Agamben, 2005.  
127 Στο Duarte, 2005 
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διαμορφώνεται η κατάσταση εξαίρεσης στο πεδίο της υγείας και της αναπαραγωγής 
της ανθρώπινης ζωής σήμερα.   
 

 
 
3.γ. Μοριακή Γενετική  
 
3.γ.1. Κοινωνικό Πλαίσιο Ανάδυσης της Μοριακής Γενετικής  
 

Ο ναζισμός στιγμάτισε τον 20ο αιώνα και την ανθρώπινη ιστορία εκφράζοντας το 
ολοκαύτωμα της ιδιότητας του πολίτη, την αχαλίνωτη βία και τον επιστημονικό 
ρατσισμό. Μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, η βιολογική ερμηνεία της κοινωνικής, 
πολιτισμικής και φυλετικής διαφοράς φάνηκε να απομονώνεται από την ακαδημαϊκή 
σκέψη, και η ευγονική ταυτίστηκε με τις συνδηλώσεις της σβάστικας128. Το πεδίο της 
υγείας και της αναπαραγωγής της ζωής χρειαζόταν εγκαίρως μια αξιόπιστη, πλέον, 
κηδεμονία, ικανή να αποφύγει το ευγονικό ναρκοπέδιο και την κοινωνική 
κατακραυγή. Επιπλέον, υπήρχε η ανάγκη νομιμοποίησης και ηθικοποίησης της 
βιολογικής έρευνας, η οποία αμαυρώθηκε από τις προηγούμενες φονικές ‘θεραπείες’. 
Η ‘παρεξηγημένη’, έως τότε, γενετική ανέλαβε να επουλώσει τα τραύματα των 
βιοεπιστημών, να καλύψει επισήμως το κενό στην βασική και στην εφαρμοσμένη 
έρευνα, και να πείσει την κοινή γνώμη για την αξία της.   

Σε έναν κόσμο που μετρούσε τις πληγές του, που αγωνιζόταν να αναστηλωθεί και 
να διαμορφώσει την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ταυτότητα του, οι 
κοινωνικές επιστήμες βρήκαν γόνιμο έδαφος να παράγουν γνώση και προγράμματα 
κοινωνικής πρόνοιας. Παράλληλα η μοριακή γενετική εξελισσόταν -ήδη από το 1953 
είχε οπτικοποιηθεί ο διπλός έλικας του DNA- με στόχο την αποκωδικοποίηση του 
γενετικού υλικού και την καταπολέμηση των κληρονομικών νόσων στη γενετική ρίζα 
τους.  

Κάτω από τη σκιά του πρόσφατου εφιαλτικού παρελθόντος, οι ευρείες 
κατηγοριοποιήσεις ή/και παθολογικοποιήσεις των πληθυσμών και των φυλών 
αποφεύγονταν επισήμως, και το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε ατομικούς παράγοντες 
επικινδυνότητας ως προς την εκδήλωση γενετικών ασθενειών, δυσλειτουργιών και 
ανωμαλιών129. Η βιοπολιτική μέριμνα του μεταπολεμικού κράτους δεν ετίθετο πλέον 
με όρους φυλετικής και εθνικής κάθαρσης, αλλά θετικά, με όρους προαγωγής της 
υγείας και της υγιεινής του εθνικού πληθυσμού. Η μεταβίβαση της ευθύνης σχετικά 
με την υγεία και την υγιεινή από το κράτος στα άτομα και τις οικογένειες τους 
ξεκίνησε κατά τα τέλη του 20ου αιώνα και εκτείνεται έως και τη σύγχρονη εποχή του 
21ου αιώνα. Σήμερα, όπως θα αναπτύξω στη συνέχεια, έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο 
κοινωνικοποίησης εντός του οποίου οι πολίτες οφείλουν να αναλάβουν καταναλωτικά 
την διαχείριση της υγιεινής, της υγείας και της ασθένειας τους επιτηρώντας και 

                                                 
128 Υποστηρικτές της ευγονικής συνέχισαν να υπάρχουν μεταπολεμικά. Βασικός εκπρόσωπος τους στις 
ΗΠΑ ήταν ο νομπελίστας φυσικός W.Shockley ο οποίος παρά το γεγονός ότι θεωρείτω ρατσιστής και 
απομονώθηκε από τους περισσότερους ακαδημαϊκούς, έθεσε τις βάσεις για τη μοντέρνα ευγονική. 
Υποστήριζε την οικονομική ενίσχυση των ανθρώπων με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης οι οποίοι θα 
στειρώνονταν (www.breggin.com/Mehlerart.html). 
129 Τα Ηνωμένα Έθνη, το 1963, διακύρηξαν πως κάθε δόγμα φυλετικής διαφοροποίησης ή 
ανωτερότητας είναι επιστημονικά λάθος, ηθικά καταδικαστέο, κοινωνικά άδικο και επικίνδυνο, και δεν 
υπάρχει καμία νομιμοποίηση της φυλετικής διάκρισης είτε στη θεωρία είτε στη πράξη (στο 
Rabinow&Rose, 2003:12) 
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φροντίζοντας τις βάσει των κυρίαρχων αξιών σε συμβολικό επίπεδο, και μέσω των 
διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών σε πρακτικό επίπεδο.  

Οι νέες τεχνολογίες που εισήχθησαν στο πεδίο της αναπαραγωγής και της υγείας 
όπως  η αναγνώριση γενετικών ανωμαλιών στα έμβρυα μέσω της αμνιοκέντησης 
(1959), και αργότερα η εξωσωματική γονιμοποίηση (1978) ή η δωρεά ωαρίων (1984) 
και σπέρματος αποσκοπούσαν στον έγκαιρο εντοπισμό των δεικτών ρίσκου στους 
γονείς ή/και στα έμβρυα ή/και στην ανάλογη για την περίσταση θεραπεία ή/και 
αντιμετώπιση των αναπαραγωγικών προβλημάτων130. Η πλούσια γκάμα τεχνικών και 
τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της αναπαραγωγής και της υγείας δεν 
προτίθετο να παρουσιαστούν ως ευγονική, αλλά ως επιστημονικές προσπάθειες 
καταπολέμησης των κληρονομικών ή/και γενετικών ασθενειών και των 
αναπαραγωγικών δυσκολιών, δηλαδή ως εκπλήρωση της θεραπευτικής ουσίας της 
ιατρικής επιστήμης.    

Περί το 1974, όμως, υπολογίζεται ότι 100.000-150.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ, 
κυρίως μαύροι και εξαρτημένοι από την πρόνοια, υπέστησαν στείρωση στο πλαίσιο 
ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων131. Ο ακριβής αριθμός των 
ανθρώπων που εξαναγκάστηκαν ή/και απειλήθηκαν ότι θα έχαναν τα επιδόματα της 
πρόνοιας προκειμένου να στειρωθούν παραμένει απροσδιόριστος132. Το γεγονός αυτό 
δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ‘ευγονική αναβίωση’ αφού στην 
πραγματικότητα, όπως θα δούμε, η ευγονική ως ιδέα με οικονομικά, κοινωνικά και 
βιολογικά συμφραζόμενα δεν εγκαταλείφθηκε πλήρως ποτέ.     

Οι έρευνες για την κληρονομικότητα και την γενετική προέλευση ασθενειών δεν 
στάθηκε δυνατό να αντισταθούν στον πειρασμό α) να ερμηνεύσουν ως ασθένειες και 
να ελέγξουν ανεπιθύμητες κοινωνικές συμπεριφορές (πχ, την ‘επιθετική’ 
συμπεριφορά), και β) να προάγουν θετικά, επιθυμητά χαρακτηριστικά (πχ, το IQ). 
Εκτός από τη γενετική, η ανάπτυξη της κοινωνιοβιολογίας επανατοποθετούσε την 
συμπεριφορά των ανθρώπων στη βιολογία, ισχυριζόμενη ότι τα κοινωνικά φαινόμενα 
αποτελούν εκφράσεις των βιολογικών προδιαθέσεων και ενστίκτων όπως αυτά 
αποκρυσταλλώθηκαν κατά την εξελικτική πορεία133. Επιπλέον, ξανά-διατυπώθηκαν 
θεωρίες σχετικά με την κληρονομική ή/και βιολογική καταγωγή της παρεκκλίνουσας 
και της εγκληματικής συμπεριφοράς βασισμένες σε έρευνες διδύμων, υιοθετημένων, 

ανδρών με ‘χρωμοσωματική ανωμαλία ΧΥΥ’, γυναικών με ‘προ-
εμμηνορρυσιακό σύνδρομο’, ενδοκρινικών ή εγκεφαλικών 
διαταραχών, και IQ134.  

Παρόλο, λοιπόν, που στη μεταπολεμική περίοδο 
επαναλαμβάνονται σε ένα διαφορετικό επιστημολογικό και τεχνικό 
επίπεδο τα προηγούμενα ερευνητικά ενδιαφέροντα, η τομή με το 

παρελθόν περί τα τέλη του 20ου αιώνα συνίστατο στη συνεργασία του κράτους και 
των βιοεπιστημόνων με την αναδυόμενη αγορά της υγείας, την βιοτεχνολογία και την 
βιοχημεία. Η συμμαχία αυτή στόχευε στην κοινωνικοποίηση των βίο-πολιτών 
σύμφωνα με τις αρχές της ατομικής ευθύνης ως προς την υγεία, την ασφάλεια και την 
ποιότητα της ζωής τους. Η μοριοποίηση, κοινωνικών και μη, ασθενειών 
συμπορεύεται με την παραγωγή και το εμπόριο ενισχυτικών και κατασταλτικών 

                                                 
130 Οι ημερομηνίες αφορούν στην χρονολογία που φέρεται πως πρωτοεφαρμόστηκε η κάθε μια 
τεχνολογία και τεχνική (Whitney, 1999). 
131 www.breggin.com/mehlerart.html  
132 www.breggin.com/mehlerart.html  
133 Στο Sahlins, 1997. 
134 Ζαραφωνίτου, 2004· Χάιδου, 1996· Wright, 1995 · Rose, 2000· 
www.autismwebsite.com/crimetimes 
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σκευασμάτων, ανάλογα με τον τύπο της δυσλειτουργίας και το επιθυμητό 
αποτέλεσμα κατά την αντιμετώπιση της. Η υπευθυνοποίηση των βίο-πολιτών ως προς 
την υγεία τους, ουσιαστικά, συνεπάγεται την συμβολική και οικονομική 
εκμετάλλευση τους.  

Οι φόβοι για νέες ευγονικές ταυτίζονται με τις τεχνολογικές, οικονομικές, 
κοινωνικές και συμβολικές προεκτάσεις της παραπάνω συμμαχίας, και ειδικά με τη 
γενετική διαχείριση (genetic engineering) των εμβρύων, και τις δυνατότητες μικρο-
χειρισμού των συστατικών της ζωής που παρέχει η βιοχημεία και η βιοτεχνολογία135. 
Ο έλεγχος και η παρέμβαση στους δείκτες ρίσκου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στη 
μοριακή δομή των χρωμοσωμάτων, ίσως να παραπέμπουν στο ‘ξεσκαρτάρισμα’ των 
‘ανάξιων να ζουν’ όπως για παράδειγμα οι φορείς του συνδρόμου ‘Dοwn’.  Η 
αναγνώριση μέσω της αμνιοκέντησης, η οποία αναπτύχθηκε ακριβώς για να 
αναγνωρίζει αν τα έμβρυα φέρουν τη συγκεκριμένη γενετική ανωμαλία που 
ονομάστηκε ‘σύνδρομο Down’, διαμόρφωνε a priori μια αρνητική στάση ως προς 
τους πάσχοντες και μπορούσε να οδηγήσει στην διακοπή της κύησης136. Πέρα, όμως, 
από τέτοιας κλίμακας γενετικές ανωμαλίες, σήμερα η γενετική ευπάθεια και η 
προδιάθεση τείνει να καλύψει σχεδόν κάθε συμπεριφορά και κατάσταση.   
Κατά τον 21ο αιώνα, η ζωή βρίσκεται μεν σε δυσλειτουργία εξ αιτίας μιας 
γενικευμένης μοριακής ευπάθειας που αφορά όλους, αλλά είναι εν δυνάμει υγιής σε 
έναν φαύλο κύκλο. Ενώ η μοριοποίηση των συμπεριφορών-ασθενειών τείνει να μας 
θέσει σε μόνιμη κατάσταση παθολογίας, παράλληλα μας κλείνει το μάτι και μας 
εγκλωβίζει στην θεραπευτική οπτική της: οφείλουμε να γνωρίζουμε τους κλινικούς 
όρους της πάθησης μας, να την παρακολουθούμε και να διαχειριζόμαστε με τα 
ανάλογα μέσα προκειμένου να την φέρουμε στην επιθυμητή κατάσταση. Οι επιθυμίες 
μας, από την άλλη, φροντίζεται έτσι ώστε να αφορούν πρωτίστως στα ‘ζωτικά’ μας 
φαινόμενα: τα πρότυπα αφορούν σε υγεία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής και 
παραπέμπουν σε ένα πλήθος τεχνικών του εαυτού προκειμένου αυτός να 
παρουσιαστεί όσο γίνεται πιο υγιής, εύρωστος, όμορφος, αποδοτικός, ελκυστικός, 
κοκ.   

Κι ενώ το να είναι κανείς υγιής είναι απόλυτα θεμιτό, το οικονομικό κόστος της 
θεραπείας και της βελτίωσης της ζωτικότητας περιορίζουν δραματικά την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες και στα εμπορεύματα αποκατάστασης της υγείας. Η πρόσβαση στις 
υπηρεσίες της υγείας, ακόμα και της πρωτοβάθμιας για πολλές χώρες του κόσμου, 
είναι άνιση και αποκλειστική137. Σε έναν κόσμο που ακόμα ιεραρχείται σε δύο 
ημισφαίρια, που διακρίνεται από διαφορετικές ταχύτητες, που προβάλλεται 
κατακερματισμένος σε εθνικές, φυλετικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές, κτλ. 
ταυτότητες, η γυμνή ζωή αποτελεί αγαθό και ερώτημα μαζί. Η παγκοσμιοποιημένη 
ανασφάλεια, η τρομοκρατία, ο πολιτισμικός ρατσισμός, η φτώχεια, οι πόλεμοι, οι 
πανοπτικές συνθήκες Μεγάλου Αδελφού και η καταστολή, θέτουν σε κρίση την 

                                                 
135Τέτοιες λύσεις είναι :  γενετική διαχείριση, γενετικές θεραπείες, γενετική εξέταση, ψυχοεγχειρήσεις, 
βιοχημικές θεραπείες, προληπτικά ιατρικά προγράμματα δημόσιας υγείας, κα, με τις συνακόλουθες 
διακρίσεις και αποκλεισμούς από το σύστημα υγείας, από την ασφάλιση και την εργασία σε 
περίπτωση, για παράδειγμα, που κάποιος αναγνωρίστηκε μετά από γενετικό τεστ ως φορέας σοβαρής 
γενετικής ανωμαλίας (Katz & Abel, 1984· Garland, 1999, 2001, 2004· στο Sanderson, 2002· Neumann-
Held, 2001· Marks, 2006).  
136 Θεωρείται ότι οι αμβλώσεις των εμβρύων που διαπιστώνονταν με το σύνδρομο Down κατέληξαν 
στο να σπανίζει σήμερα αυτή η γενετική ασθένεια (Whitney, 1999). 
137 Υπάρχει μια πολύ έντονη ασυμμετρία ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς αυτού του 
κόσμου, για παράδειγμα, στη Νότια Αφρική οι φτωχοί, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο μαύροι, είναι 
αδύνατο να αγοράσουν τα απαραίτητα φάρμακα που ελέγχουν τον HIV ή/και το ίδιο το AIDS 
(www.genetic_and_society.org/resources/items/200207_worldwatch_gordiner).  
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ειρήνη, την δημοκρατία, και την ίδια την ιδιότητα του πολίτη. Προκαλούν κύματα 
προσφύγων και τροφοδοτούν το λαθρεμπόριο ανθρώπων και οργάνων, όπλων και 
ναρκωτικών. Ταυτόχρονα, η κερδοσκοπική κατάχρηση του οικοσυστήματος έχει ως 
συνέπεια το φυσικό περιβάλλον να υφίσταται μάλλον ανεπανόρθωτες καταστροφές οι 
οποίες σημαίνουν θανάσιμες απειλές προς την ανθρώπινη ζωή138. Σε συνθήκες 
γεωγραφικών, κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών αποκλεισμών, η ζωή αυτή 
οφείλει να ‘τα βγάλει πέρα’, να διατηρείται και να αναπαράγεται εν γνώσει και υπ’ 
ευθύνη της, και εντός αυτών των πιεστικών συνθηκών η γενετική υπόσχεται 
εξατομικευμένη ποιότητα ζωής.    

Πέρα από την στοιχειώδη περίθαλψη και τον υγειονομικό έλεγχο, δεν είναι πια το 
κράτος αυτό που εξασφαλίζει την υγεία των πολιτών. Αντίθετα, το κράτος προσπαθεί 
να απελευθερωθεί από κάποιες από τις ευθύνες που ανέλαβε κατά τον 20ο αιώνα για 
την εξασφάλιση των ατόμων ως προς την ασθένεια και το ατύχημα139. Η ευθύνη και 
το κόστος της υγείας, τώρα, μεταβιβάζονται σε κάθε πολίτη, στην οικογένεια και την 
κοινότητα του οι οποίοι οφείλουν να παρακολουθούν και να αναλαμβάνουν την 
διαχείριση της ζωτικότητας τους. 

Η αγορά της υγείας διαθέτει τα απαραίτητα προϊόντα που διατηρούν, 
επανορθώνουν ή βελτιώνουν την ζωτικότητα του οργανισμού, καλύπτοντας το κενό 
της κρατικής πρόνοιας. Η σύγχρονη εμπειρία της υγείας και της αναπαραγωγής της 
ζωής διαμορφώνεται από: α) τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρηματιών ως προς 
τις χορηγίες τους για βιοιατρικές έρευνες, β) τους γενετιστές που αποφασίζουν για το 
ποιους δείκτες και γονίδια θα μελετήσουν, γ) τους κλινικούς οι οποίοι στο πλαίσιο 
της διαντίδρασης με τους πελάτες τους ελέγχουν και παρακολουθούν τις νέες 
μεθόδους και τεχνικές παρέμβασης στη ζωή, δ) όλα εκείνα τα άτομα και τις 
κοινότητες που συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πραγματικότητας ως 
υποκείμενα και αντικείμενα του βιολογισμού και της κατανάλωσης140. Συνεπώς, «οι 
κυρίαρχοι λόγοι αλήθειας, η εξουσία και το εμπόριο διαπερνούν τα ζωντανά, 
υποφέροντα, θνητά σώματά μας, και διαμορφώνουν την σημασία του ανθρώπου 
σήμερα»141.  
 
3.γ.2. Ο Λόγος της Σύγχρονης  Μοριακής Γενετικής 
 

Η εξελικτική πορεία της γενετικής ως πειθαρχία διακρίνεται από 
επιστημολογικές και τεχνολογικές τομές, οι οποίες ανέτρεπαν τα 
κεκτημένα και έθεταν νέους όρους και μέσα διερεύνησης της 
ανθρώπινης κληρονομικότητας. Στο αρχικό της στάδιο, η γενετική  
όφειλε στον Gr.Mendel τη θεωρία της ‘ισχυρής κληρονομικότητας’ 
κατά την οποία ένα γονίδιο μπορεί να παράγει φαινότυπο. Η θεωρία 

αυτή αντικαταστάθηκε αργότερα από το πολυγενετικό μοντέλο κατά το οποίο όχι ένα, 
αλλά πολλά γονίδια, σε αλληλόδραση με το περιβάλλον, θεωρείτο πως παράγουν 
φαινοτυπικά γνωρίσματα. Σήμερα, η μοριακή ανάγνωση του γενετικού κεφαλαίου 
έχει εκτοπίσει όλες τις προηγούμενες γενετικές θεωρίες. Η μοριακή δομή του 
γενετικού υλικού εστιάζεται στη βιοχημική και μηχανιστική αποκωδικοποίηση του. Ο 

                                                 
138 Ένα σύγχρονο παράδειγμα περιβαλλοντικής καταστροφής με άμεσες και αισθητές συνέπειες στην 
ίδια μας την καθημερινότητα είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο προκαλεί αύξηση της 
θερμοκρασίας και λιώσιμο των πάγων φαινόμενα τα οποία απειλούν τον πλανήτη με ξηρασία, 
ερημοποίηση, λειψυδρία, πλημμύρες και βύθιση παραθαλάσσιων περιοχών.   
139 Rose, 2001.  
140 Rose, 2001.  
141 Novas & Rose, 2002:37. 
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γενετικός λόγος χρησιμοποιεί, πλέον, όρους όπως χρωμοσώματα, νουκλεοτίδια, 
πρωτεΐνες, αμινοξέα,  νευροδιαβιβαστές, και δεν αναφέρεται άμεσα, σε αντίθεση σε 
τις προηγούμενες θεωρίες, σε γονιδιακό προκαθορισμό.   

Σε αυτήν την σχηματικά αποτυπωμένη πορεία της, η γενετική λειτούργησε, και 
εξακολουθεί να λειτουργεί, ως άλλη κοινωνική επιστήμη επιχειρώντας συστηματικά 
να τοποθετεί κοινωνικές συμπεριφορές και φαινόμενα σε γονιδιακή ή μοριακή βάση, 
προσελκύοντας και απωθώντας μερίδες της επιστημονικής και πολιτικής κοινότητας 
αλλά και της κοινής γνώμης142. Η γενετική εμμονή ή και καταληψία ως προς την 
προέλευση και την αντιμετώπιση των κοινωνικών φαινομένων φαίνεται να οφείλεται 
στην υποτιθέμενη αποτελεσματικότητα της, η οποία μετά τα μέσα του 20ου αιώνα 
παρέχεται ‘ετοιμοπαράδοτη’ από την αγορά της υγείας143. Η δυσφήμιση της 
ευγονικής εξ αιτίας, κυρίως, της ναζιστικής εκδοχής της και της ακόλουθης 
εργαστηριοποίησης της κοινωνίας, ανέδειξε αρνητικά την βίαιη, κατασταλτική και 
ρατσιστική διάσταση της ιατρικοποίησης των κοινωνικών και πολιτισμικών 
διαφορών. Από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα έως σήμερα διεξάγονται 
ποικίλες και ετερόκλητες προσπάθειες νομιμοποίησης της νέας μορφής βιολογισμού 
και ιατρικοποίησης της κοινωνίας με βασικούς παίκτες τους μετόχους της αγοράς της 
υγείας και τους συνεργαζόμενους βιοεπιστήμονες, τους πολιτικούς, και, κυρίως, τους 
καταναλωτές βιοπολίτες144.   

Μετά την ευγονική εποχή, η μοριακή γενετική αντικατέστησε την ομάδα-στόχο 
της περνώντας από την ποιότητα του πληθυσμού ή της φυλής γενικά, στην εστίαση 
στην ατομική υγεία. Η μοριακή έρευνα προσανατολίστηκε στις κληρονομικές 

                                                 
142 Σύμφωνα με τον Garland (1999) η γενετική έλαβε εξέχουσα θέση στο ζήτημα της ανθρώπινης 
νοημοσύνης, της προσωπικότητας και των κοινωνικών γνωρισμάτων, ως τον αλκοολισμό, την 
σχιζοφρένεια, την μανιοκατάθλιψη και την εγκληματικότητα. Τα παραπάνω υποτίθεται ότι αποτελούν 
παθολογικές συμπεριφορές. Οι παραδοσιακές κοινωνικοψυχολογικές μέθοδοι έδειξαν, σύμφωνα με 
τους υποστηρικτές της ιατρικοποιημένης αντιμετώπισης, αναποτελεσματικότητα και πρέπει να 
αντικατασταθούν από ένα ιατρικό μοντέλο, εφαρμόζοντας γενετικά-βασισμένες ή γενετικά-
ενημερωμένες λύσεις, συμπεριλαμβανόμενης της χρήσης φαρμάκων που τροποποιούν την 
συμπεριφορά ή/και που υποκαθιστούν τα ελαττωματικά γονίδια. Κι ενώ μπορεί να μη γνωρίζουμε 
απόλυτα τα ρόλο των γονιδίων, πρέπει να στραφούμε στην ιατρική επιστήμη –όχι στην κοινωνική, για 
να απαντήσουμε στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Ο Garland κατακρίνει αυτό το σκεπτικό 
λέγοντας πως η προσπάθεια προώθησης γενετικού ντετερμινισμού για τα κοινωνικά προβλήματα 
καθοδηγείται από το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, παρά από την διαθεσιμότητα ικανών 
επιστημονικών δεδομένων. «Ενώ κάθε επιστήμη είναι σε κάποιο βαθμό πολιτισμικά καθοδηγούμενη, 
οι θεωρίες της ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς είναι απαραίτητα και ξεκάθαρα περισσότερο από 
όλες» (Garland, 1999:10).   
143 Η μοριοποίηση της βιολογίας είναι και επιστημολογικό και τεχνικό γεγονός. Η βιολογία του 1950 
και μετά, ως προς τη γνώση για τη ζωή και το ζωντανό σώμα δέθηκε με τις παρεμβάσεις που 
μεταμόρφωσαν αυτά τα ζώντα σώματα. Η επεξεργασία μοριακών μοντέλων στη βιολογία, κατά τις 
τελευταίες τρεις δεκαετίες του 20ου αιώνα, βασίστηκε στην τεχνική επανά-διαχείρισης της ζωής στη 
μοριακή κλίμακα. Σε αυτή τη διαδικασία, οι θεωρητικές έννοιες και οι πειραματικές υποθέσεις 
μεταλλάχθηκαν ραγδαία σε οντότητες που παρέχονται ‘ετοιμοπαράδοτες’ από εμπορικές εταιρείες 
(Rose, 2001).   
144 Σύμφωνα με τον Rose (2001), οι βιοιατρικές προεκτάσεις φτάνουν στο πολιτικό, και οι πολιτικοί 
αποφασίζουν για την δημόσια υγεία, χρηματοδοτούν έρευνες και σχετίζονται και με 
φαρμακοβιομηχανίες. Οι εθνικές κυβερνήσεις επενδύουν στη Μοριακή Γενετική, ιδρύουν βίο-
τράπεζες (bio-banks) και χορηγούν έρευνα σε βασική και εφαρμοσμένη μοριακή ιατρική. Οι 
φαρμακευτικές και οι βιοτεχνολογικές εταιρείες επενδύουν περιουσίες και προσλαμβάνουν 
επιστήμονες και τεχνικούς για πειράματα και εφευρέσεις. Οι ομάδες ασθενών επενδύουν ελπίδες, 
πολιτικό κεφάλαιο, τους ίδιους τους ιστούς τους, και χρήματα για τη γενετική έρευνα. Πέρα, όμως, 
από τις ελπίδες των ασθενών οι οποίες διαμορφώνουν το μέσο εκμετάλλευσης για την επίτευξη του 
σκοπού, ο κινητήριος μοχλός της μοριακής εξέλιξης δεν είναι η εξασφάλιση της υγείας του πληθυσμού 
γενικά, αλλά ο πλουτισμός και η αύξηση του ιδιωτικού κεφαλαίου (Rose, 2001).  
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ασθένειες, στις προδιαθέσεις και στην θεραπεία τους καλλιεργώντας ένα 
φιλανθρωπικό προφίλ και προωθώντας ταυτόχρονα την ιδέα της αυτονομίας και της 
εκούσιας επιλογής ως προς την αντιμετώπιση των κληρονομούμενων παθολογιών.  

Το ενδιαφέρον, μετά την οπτικοποίηση του DNA (1953), επικεντρώθηκε μεν στα 
μυστικά που κάλυπτε το δέρμα, στο κυτταρικό και γενετικό περιβάλλον, αφορούσε, 
όμως, όχι απλά σε γονίδια αλλά στη μοριακή δομή τους. Η μοριοποίηση της 
γενετικής προοδευτικά άλλαξε την εικόνα της ζωής, επανοργανώνοντας το βλέμμα, 
την γλώσσα και τους στόχους των βιοεπιστημών, των θεσμών, της πολιτικής, του 
κεφαλαίου και των πολιτών.  

Ο νέος επιστημονικός λόγος ο οποίος αναπτύχθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα, κατακερματίζει τη γυμνή ζωή σε διαδικασίες και γεγονότα 
ελεγχόμενα από τη μοριακή δομή των χρωμοσωμάτων, η οποία μας καθιστά αυτό που 
είμαστε. ‘Αυτό που είμαστε’ και, κυρίως, αυτό που οφείλουμε να γίνουμε αποτελεί 
στόχο για τις φαρμακευτικές εταιρείες145 και την βιοτεχνολογική βιομηχανία ακριβώς 
επειδή η παραγωγή γενετικών διαγνωστικών τεστ θα παράγει θεραπευτικούς στόχους 
για τους ασθενείς πολίτες, οι οποίοι -είτε είναι φορείς μιας ασθένειας, είτε είναι 
ασθενείς- θα οφείλουν να έχουν την ανάγκη να παραχθεί η ανάλογη για την 
περίπτωση τους βιοχημική ή βιοτεχνολογική αντιμετώπιση, την οποία θα σπεύδουν 
να ακολουθήσουν. Η ανθρώπινη ζωή, είτε πάσχει ήδη από κάποια ασθένεια, είτε 
φέρει κάποια ευπάθεια ή προδιάθεση, προβάλλεται σε έναν διπλό έλικα, το DNA, ο 
οποίος στο πλαίσιο του εργαστηρίου μπορεί να σαρώνεται, να παρακολουθείται, να 
κόβεται, να γίνεται αντικείμενο παρέμβασης, επεξεργασίας και διαχείρισης, να 
ξαναενώνεται ή και να μεταγράφεται με διαφορετικούς τρόπους146.  

Προκειμένου η γενετική διαχείριση και θεραπεία να αποδίδει σε απόλυτο βαθμό 
πετυχαίνοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα, ήταν απαραίτητη η αναγνώριση, η 
χαρτογράφηση και η οπτική τοποθέτηση σε σειρά όλου του ανθρώπινου 
γονιδιώματος147. Το 1990 ξεκίνησε ένα δεκαπενταετές βιολογικό πρόγραμμα, το 
πλέον φιλόδοξο και ακριβό του 20ου αιώνα, το οποίο αποτέλεσε ‘κούρσα’ ανάμεσα 
σε κυβερνητική χορηγία των ΗΠΑ και στην ιδιωτική εταιρεία ‘Celera Genomics’148. 
Το ‘Human Genome Project’ (HGP) μέσω της ακριβούς γνώσης που θα παρήγαγε 
σχετικά με τις θέσεις και τις λειτουργίες των γονιδίων, θα καθιστούσε τους 
επιστήμονες ικανούς να καταπολεμήσουν ή να ελέγξουν τις ασθένειες που μαστίζουν 
την ανθρωπότητα149.          

                                                 
145 Η Pfizer διακηρύσσει πως ‘Η ζωή είναι το έργο της ζωής μας’ (Rose, 2001). 
146 Έτσι, σύμφωνα με τον Rose, το εργαστήριο και το εργοστάσιο αλληλοσυνδέονται: η 
φαρμακοβιομηχανία είναι κεντρική στην έρευνα για τη νευροχημεία, η βιοτεχνολογική βιομηχανία 
είναι βασική στην έρευνα για την κλονοποίηση, οι  εταιρείες γενετικής τεχνολογίας κατευθύνουν  την 
εργαστηριακή (για θεραπευτικούς λόγους) αναπαραγωγή (sequencing) του ανθρώπινου γονιδιώματος. 
Αυτές οι εταιρείες διαμορφώνουν την πραγματική κατεύθυνση, οργάνωση, πεδίο, και 
προσανατολισμούς της ίδιας της βιολογίας (Rose, 2001). 
147 (Resta, 1992 · Rabinow & Rose, 2003 · Rose, 2003). Έπρεπε να ανακαλυφθεί ο ρόλος και ο τόπος 
όπου βρίσκονται στο DNA όλα τα γονίδια. Η λέξη ‘γονιδίωμα’ (genome) προέρχεται από την 
συγχώνευση των όρων ‘γονίδιο’ (gene) και χρωμόσωμα (chromosome) (www.healthatoz.com).  
148 Η ‘Celera Genomics’ φέρεται να πουλάει τα δεδομένα και τα ευρήματα της έρευνας στη 
φαρμακοβιομηχανία (www.hgalert.org).  
149 Περί το 2005, ο στόχος των ερευνητών  ήταν ο ακριβής καθορισμός της θέσης όλων των γονιδίων 
στο DNA και η χαρτογράφηση της ακριβούς αλληλουχίας των βασικών ζευγαριών (base pairs) που τα 
διαμορφώνει. Κάποια από τα γονίδια που αναγνωρίστηκαν θεωρείται ότι σχετίζονται με παχυσαρκία, 
με προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (άπτοση), με την υική αναπαραγωγή του HIV, με 
κληρονομικές ασθένειες όπως η Huntington’s, η  Lou Gehrig's, αλλά και με μορφές καρκίνου του 
μαστού και του παχέος εντέρου (www.healthatoz.com).     
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Οι αναλυτές του ‘HGP’ ξεκαθάρισαν το τοπίο σχετικά με τον γονιδιακό 
προκαθορισμό των ασθενειών υποστηρίζοντας ότι οι ερμηνείες του τύπου ‘ένα 
γονίδιο για…’ ανήκουν στη σφαίρα του δημοφιλή Τύπου και «πετιούνται από το 
παράθυρο» της επιστήμης150. Αντίθετα με αυτήν την θεώρηση πιστεύουν ότι, ενώ δεν 
υπάρχουν ‘γονίδια για…’, υπάρχουν γονίδια που ελέγχουν την σύνθεση των 
εμπλεκόμενων πρωτεϊνών στην παραγωγή και την μεταφορά των νευροδιαβιβαστών, 
των δεκτών (receptors), των ενζύμων και των κυτταρικών μεμβρανών, ή που 
ελέγχουν τα ιονικά κανάλια των νευρωνικών ρυθμίσεων151. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, 
επικίνδυνα γονίδια αλλά ευάλωτα, των οποίων οι βασικοί πολυμορφισμοί, σε επίπεδο 
νουκλεοτιδίων, συμβάλλουν με διαφορετικούς αλλά συγκεκριμένους τρόπους σε μια 
αυξημένη ή μειωμένη ευπάθεια, όπως για παράδειγμα, ο αλκοολισμός152. Προωθούν 
έτσι μια μοριακή διάσπαση της παθολογίας σε ευπάθειες, οι οποίες δεν αναφέρονται 
σε μια συγκεκριμένη αλληλουχία αλλά ενυπάρχουν στα χημικά συστατικά όλων 
μας153. Κι ενώ οι ευπάθειες είναι κληρονομικές, δεν υπάρχει μια και μοναδική 
κληρονομική προδιάθεση, ή μια κατάσταση, που να κρίνεται ως υγιής ή παθολογική. 
Όλοι θεωρείται πως φέρουμε γενετικές ευπάθειες ως προς τη διάθεση, τη συνείδηση ή 
την συμπεριφορά, σε διαφορετικές συνθήκες, χωρίς, βέβαια, να αποκλείονται οι 
περιπτώσεις απόλυτης γενετικής παθολογίας όπως στην ασθένεια ‘Huntington’s’. Η 
θεωρία αυτή δεν προβάλλει την βιολογία ως πεπρωμένο, αφού τα διαπιστωμένα ως 
μοριακά λάθη της ανθρώπινης υπόστασης, ή καλύτερα, τα λάθη της ‘μηχανιστικής 
και της βιοχημείας του εγκεφάλου’154, που μας καθιστούν ευπαθείς, μπορούν εν 
δυνάμει να διορθωθούν.   

Το ‘HGP’ ως συμμαχία βιοεπιστημών, εργαστηρίων, φαρμακοβιομηχανίας και 
βιοτεχνολογίας, εγκόλπωσε ή/και διαμόρφωσε κοινότητες ασθενών με γενετικές 
νόσους, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα υλικά και συμβολικά155. Το συμφέρον 
του ιδιωτικού κεφαλαίου, των επαγγελματικών φιλοδοξιών και των ασθενών 
καταναλωτών ταυτίζεται με πρωτοφανή τρόπο για διαφορετικούς, πάντως, λόγους. 
Μέσα από μια ακριβή εκτίμηση της ατομικής, συγκεκριμένης ευπάθειας στη βάση 
της αναπαραγωγής (sequencing) του DNA του ασθενή-καταναλωτή-πολίτη, και την 
χαρτογράφηση του γενετικού του κώδικα, θα αναπτύσσονται εστιασμένες θεραπείες, 
στοχευμένες στα συγκεκριμένα μοριακά λάθη, ‘χωρίς παρενέργειες’ (side effects).  

Αυτή η φιλανθρωπική, ή μάλλον φίλο-νουκλεοτιδιακή διάσταση της αναγνώρισης 
της ανθρώπινης διαφορετικότητας με βάση τα νουκλεοτίδια της, η εξατομικευμένη 
αναγνώριση της ευπάθειας και η εξειδικευμένη προσπάθεια θεραπείας της, φαίνεται 
πως διαμορφώνει, εργαλειοποιεί και χρησιμοποιεί κερδοσκοπικά τις ελπίδες των 
ανθρώπων για αποκατάσταση της υγείας τους για να νομιμοποιηθεί και για να 
αποσπάσει την ‘ενήμερη συναίνεση’ τους. Φαίνεται αυτονόητο ότι κάποιος συναινεί 

                                                 
150 Ο C.Venter, διευθυντής  της ‘Celera Genomics’ είπε πως « η θεωρία ότι ένα γονίδιο ισούται με μια 
ασθένεια ή ότι ένα γονίδιο παράγει μια πρωτεΐνη πετάγεται από το παράθυρο» (στο Rose, 2003:25). 
151 Στο Rose, 2003. 
152 Rose, 2003.  
153 Οι επικριτές του ‘HGP’ φοβούνται την κανονικοποίηση μιας αλληλουχίας και την 
παθολογικοποίηση των παρεκκλίνοντων αλληλουχιών με τις συνακόλουθες διακρίσεις εις βάρος των 
φορέων των δεύτερων. Σύμφωνα, πάντως, με τους ερευνητές του προγράμματος , δεν υπάρχει μια 
‘κανονική’ αλληλουχία. Αντίθετα, 31,000 αλληλουχίες κωδικοποιούν αλυσίδες αμινοξέων. Υπάρχουν 
εκατομμύρια τόποι στο γονιδίωμα όπου οι άνθρωποι διαφοροποιούνται ο ένας από τον άλλο από μια 
και μοναδική βάση στις αλυσίδες Α, C, G και Τ που διαμορφώνουν τον γενετικό κώδικα. Αυτές οι 
αποκλίσεις/πολυμορφισμοί αφορούν σε επίπεδο νουκλεοτιδίων και αποκαλούνται ‘single nucleotide 
polymorphisms’ (SNP) (Rose, 2003). 
154 Rose, 2003.  
155 Rose, 2001· Rabinow & Rose, 2003. 
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χωρίς δεύτερη σκέψη όταν πρόκειται να θεραπευτεί από μια ασθένεια που ταλαιπωρεί 
τον ίδιο και τους οικείους του.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αγοράς του σύγχρονου καπιταλισμού η αχαλίνωτη 
‘ευπαθειοποίηση’ των ανθρώπων στη μικρο-χημική τους εκδοχή ισούται με την 
παθολογικοποίηση της ύπαρξης με πρωταρχικό σκοπό την οικονομική της 
εκμετάλλευση. Ενώ στην ευγονική παθολογικοποιούνταν ευρέως πληθυσμοί και 
φυλές με σκοπό να εξαλειφθούν από τη ζωή, σήμερα η παθολογικοποίηση υπηρετεί 
στον πλουτισμό της φαρμακοβιομηχανίας156. Ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα οι 
χαρακτηριζόμενοι ως ‘γενετικά προβληματικοί’ αποτελούσαν βάρος για την 
οικονομία, σήμερα αποτελούν κινητήριο μοχλό της. Η ταύτιση του κάθε πολίτη με 
γενετικές ευπάθειες, πέρα από τις συμφεροντολογικές και ηθικές της προεκτάσεις με 
την οικονομική εκμετάλλευση και τη χημική ισοπέδωση της ζωής, διαμορφώνει και 
μια νέα στάση και σχέση μεταξύ γνώσης και πρακτικής.  

Η διαπίστωση, μέσω γενετικών ελέγχων, μιας συγκεκριμένης γενετικής ευπάθειας 
ενώ παραμένει πιθανολογική και αβέβαιη, ως προς το πότε και το πώς, οδηγεί στην 
αντιμετώπιση του ‘ασυμπτωματικού ασθενή’ ως εάν να έχει εκδηλώσει άμεσα και 
στον δριμύτερο βαθμό την ευπάθεια157. Στο πλαίσιο αυτής της αβέβαιης βεβαιότητας 
ως προς το αν και το πότε θα ενεργοποιηθεί η προδιάθεση, επιβάλλεται  η γενετική 
εξέταση, η εφεύρεση θεραπεύσιμων ασθενών και η προληπτική παρέμβαση με 
στοχευμένα σκευάσματα στη γυμνή ζωή158. Ακόμα, όμως, κι αν η μοριακή γενετική 
κατόρθωνε να καταπολεμήσει οριστικά τις σοβαρές γενετικές ασθένειες, ως κρίσιμο 
ερώτημα παραμένει το αν η πρόσβαση στη θεραπεία θα είναι ίση για όλους κι αν δεν 
θα προκληθούν ή/και νομιμοποιηθούν μοριακά διακρίσεις και αποκλεισμοί159. 

Σχετικά με τις γενετικές διακρίσεις, τον στιγματισμό και τον αποκλεισμό από το 
σύστημα υγείας, από την εργασία και την ασφάλιση ως συνέπειες της κατάχρησης 
των δεδομένων του HGP, έχουν τεθεί θεωρητικά, σε διεθνές επίπεδο, πέντε αρχές  
συλλογής και χρήσης των στοιχείων, οι οποίες υποτίθεται ότι προστατεύουν την 

                                                 
156Σύμφωνα με τους Rabinow & Rose,  η βασική φυλετική τυπολογία του 19ου (καυκάσια-λευκή, 
αφρικανική-μαύρη, ασιατική-κίτρινη, και αυτόχθονες Αμερικάνοι-κόκκινη) εξακολουθεί να παρέχει 
κυρίαρχα καλούπια μέσω των οποίων αυτή η νέα γενετική γνώση της ανθρώπινης διαφοράς 
διαμορφώνεται, όσο οι ιατρικοί ερευνητές και οι γονιδιογράφοι συγκεκριμενοποιούν τους πληθυσμούς 
και τα δείγματα τους με τέτοιους όρους, και οι φαρμακευτικές εταιρείες αποσκοπούν να παράγουν 
στοχευμένα σκευάσματα για καθορισμένες ομάδες, όπως πχ οι Αφροαμερικάνοι. Αναμφίβολα, η 
χαρτογράφηση του SNP (μονοί-νουκλεοτιδιακοί-πολυμορφισμοί) θα παράγει τυπολογίες 
διαφορετικότητας ανάμεσα σε ‘πληθυσμιακές ομάδες’, και αυτές οι ομάδες, στο όνομα της υγείας, θα 
κωδικοποιηθούν με όρους ευρέων πολιτισμικών κατανοήσεων της φυλής (Rabinow & Rose, 2003). 
157 Αυτό υποστηρίζει τους τύπους της γενετικής συμβουλευτικής που έγινε ρουτίνα γύρω στη δεκαετία 
του 1970 με γενετικούς ελέγχους των έγκυων γυναικών που βρίσκονταν σε αυξημένη γενετική 
επικινδυνότητα, με την ευρεία χρήση της αμνιοκέντησης, με θεραπευτική άμβλωση για έμβρυα με 
θετική ένδειξη σε γενετικές ανωμαλίες κα. (Rose, 2000, 2001). 
158 Rose, 2000, 2001, 2003. 
159 Οι έρευνες που διεξάγονται παγκοσμίως προκειμένου να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο οι 
άνθρωποι υφίστανται στην εργασία, στην ασφάλιση και στην προσωπική τους ζωή διακρίσεις και 
αποκλεισμούς εξ αιτίας του γενετικού του προφίλ, αποδεικνύουν την ύπαρξη γενετικού ρατσισμού: 1) 
το 30% των ερωτηθέντων εργοδοτών στο πλαίσιο έρευνας του ‘American Management Association’ 
ζητάει γενετικές πληροφορίες για τους εργαζόμενους, το 7% χρησιμοποιεί γενετικές πληροφορίες των 
εργαζομένων για πρόσληψη και ανέλιξη (www.forensic_psych.com/articles/artGenDisc.php). 2) το 
47% 1185 ανθρώπων δήλωσε αρνητική και άδικη αντιμετώπιση εξ αιτίας γενετικών ασθενειών κυρίως 
από τις ασφαλιστικές εταιρείες, στο πλαίσιο έρευνας της αυστραλιανής κυβέρνησης 
(www.abc.net.au/science/news/stories/s1496914.files). 3) στη Γαλλία το 64% 165 ερωτηθέντων-
φορέων του HIV δήλωσε διακρίσεις και αποκλεισμούς στην κοινωνική και ιδιωτική ζωή του, το 45% 
διακρίσεις από ασφαλιστικές εταιρείες, το 36% διακρίσεις στην εργασία, και το 33% στην ιατρική 
φροντίδα (Morel, 2004).    
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ανθρώπινη αξιοπρέπεια: η αυτονομία, η ιδιωτικότητα, η δικαιοσύνη, η ισότητα και η 
ποιότητα των μεθόδων της έρευνας160. Η συνέπεια στην πράξη με τις αρχές αυτές 
βρίσκεται υπό επαλήθευση και αμφισβήτηση ως προς την ουσία τους καθημερινά και 
πέρα από το πλαίσιο του HGP161.  

Παρόλα αυτά, το ευεργετικό για την ανθρωπότητα προφίλ της βιοχημικής και 
βιοτεχνολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου γονιδιώματος προωθείται, από τη 
δεκαετία του ’90 και μετά, κάθε ώρα, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, κυρίως μέσω του 
διαδικτύου, στοχεύοντας στην ενεργοποίηση της ατομικής ευθύνης για την υγεία. Με 
ιστοσελίδες, τηλεοπτικές εκπομπές, διαφημίσεις, άρθρα, βιβλία και διαλέξεις 
διεξάγεται μια τεράστια επιχείρηση η οποία προβάλλει τις υποσχέσεις για ποιότητα 
ζωής και σωματική τελειότητα162. Βασικό όπλο αυτής της επιχείρησης, αποτελεί ο 
λόγος περί ‘εκούσιας συμμετοχής’ και ‘ενήμερης συναίνεσης’, ο οποίος υποτίθεται 
ότι αποκλείει κάθε ευγονικό συνειρμό. Όμως, η διαδικασία της γενετικής 
συμβουλευτικής φαίνεται να κατευθύνει την συναίνεση και την επιλογή σχετικά με 
την εξέλιξη μιας ασθένειας, μιας εγκυμοσύνης ή μιας απόφασης στο πλαίσιο της 
αναπαραγωγής163. Παρακάτω προσεγγίζεται ο ρόλος των γενετικών συμβούλων και 
οι κοινωνικές διαστάσεις των σύγχρονων γενετικών πρακτικών. 

   
3.γ.3. Οι Γενετικές Πρακτικές  

          
Η ιδιωτικοποίηση και η εμπορευματοποίηση της υγείας, της 

υγιεινής και της ζωτικότητας, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη 
κρατική αποδέσμευση από την κάλυψη για την υγεία, και τη 
διαδικασία οικογενειακής ή ατομικής υπευθυνοποίησης ως προς την 
αποκατάσταση, τη βελτίωση και τη διατήρηση της υγείας, στηρίζουν 

ένα ηθικό και αξιακό σύστημα που αποστρέφεται την παθολογία αλλά που, 
ταυτόχρονα, εμμένει στη θεραπεία της. Ο οπτικοποιημένος νευροχημικός μας εαυτός 
                                                 
160 Resta, 1992 · Knoppers & Chadwick, 1994.  
161 Στη Μ.Βρετανία ένα σώμα νόμων από το 1984 έως το 2005 κατάφερε να αναταξινομήσει την τρίχα 
και το σάλιο από ‘ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα’ σε ‘μη ευαίσθητα’ έτσι ώστε να αποσπώνται και 
να καταχωρούνται στη βάση δεδομένων χωρίς την συναίνεση του προσαχθέντος που ‘κρατείται’ στο 
αστυνομικό τμήμα. Αυτό, πλέον, ισχύει ακόμα κι όταν αφεθεί ελεύθερος ή δεν καταδικασθεί. Πριν το 
2001, τα δείγματα όσων ελευθερώνονταν ή αθωώνονταν καταστρέφονταν και δεν καταχωρούνταν 
στην εθνική βάση δεδομένων (Parliamentary Office of  Science and Technology Postnote, 2006). Στην 
Μ.Βρετανία, επίσης, οι διαπιστωμένοι με την ασθένεια Huntington’s αποκλείονταν από την ασφάλιση, 
αποτελώντας έτσι μια γενετική ‘υπό-τάξη’ (under-class),  ενώ τη δεκαετία του ‘70 οι Αφοραμερικάνοι 
αποκλείονταν από την εργασία επειδή υποτίθεται πως έφεραν γονίδια δρεπανοκυτταρικής ασθένειας 
(www.hgalert.org ). Το στίγμα, και μόνο, της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας που θεωρείται πως φέρουν 
οι Αφροαμερικάνοι, τους οδήγησε σε αποκλεισμό από την Αμερικάνικη Πολεμική Αεροπορία  
(US Air Force) (www.forensic_psych.com/articles/artGenDisc.php, 
en.wikipedia.org/wiki/Sickle_cell_disease). Στην Κίνα οι περισσότεροι γενετιστές και πολιτικοί 
αρχηγοί ευνοούν ευγονικές που θα αυξήσουν στο τέλειο την ευφυΐα και θα εξαλείψουν την 
αναπαραγωγή των προβληματικών με την προοπτική να γίνει η Κίνα παγκόσμια κυρίαρχη και απειλή, 
επιβάλλοντας παγκόσμια ευγονικές παλιού και νέου τύπου, φτιάχνοντας νέο παντοδύναμο ‘ανθρώπινο’ 
είδος που θα κατοικεί και έξω από τον πλανήτη. Η Κίνα είναι το πρώτο σύγχρονο κράτος όπου γίνεται 
‘έρευνα γονιμότητας’ (fertility research), συλλέγονται τα έμβρυα με τα καλύτερα χαρακτηριστικά από 
την παραγωγή της μητέρας, με σκοπό την εμφύτευση (στο Rushton, 2002 · στο Sanderson, 2002). 
162 Υποστηρίζεται από τους βιοεπιστήμονες πως θα αυξηθεί η αντίσταση στις ασθένειες, θα 
βελτιστοποιηθεί το ύψος και το βάρος και θα εκτοξευθεί η νοημοσύνη, θα προσαρμόζεται η 
προσωπικότητα, θα σχεδιάζονται οι σωματότυποι, θα επεκτείνεται το προσδόκιμο ζωής και θα 
προικίζεται η υπέρ-νοημοσύνη. Επίσης, θα ενώνονται στοιχεία άλλων ειδών, π.χ. η νυχτερινή όραση 
της κουκουβάγιας και η ακοή του σκύλου προκειμένου να βελτιώσουν τις ικανότητες του ανθρώπου 
(Darnovsky, 2000). 
163 Rose, 2001. 
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φαίνεται πως, όχι μόνο κρύβει μεγάλα αποθέματα γνώσης αλλά έχει και ανάγκες, οι 
οποίες με συντονισμένη πολιτισμική καθοδήγηση μεταλλάσσονται σε πρότυπα και 
απαιτήσεις που τροφοδοτούνται από, και τροφοδοτούν, την αγορά της υγείας164.  

Σήμερα, ο κλασικός ευγονικός στόχος γενετικής τελειοποίησης ενώ 
παρουσιάζεται πιο ραφιναρισμένος και εκλεπτυσμένος, όσον αφορά, τουλάχιστον, 
στην πολιτισμένη Δύση, είναι ουσιωδώς κερδοσκοπικός. Ενώ εμπλέκει και πάλι την 
ηθική, ως προς την ίαση των γενετικά νοσούντων με την ενήμερη συγκατάθεση των 
ίδιων ή της οικογένειας τους, και εστιάζεται στο πεδίο της αναπαραγωγής 
βιολογικοποιώντας κοινωνικά χαρακτηριστικά, δεν καταδικάζει, πλέον, με στείρωση 
ή ευθανασία την γενικώς νοούμενη γενετική παθολογία, αλλά την εξατομικεύει και 
την αξιοποιεί. Η νέα ευγονική ασκείται μέσω της αγοράς της βιοτεχνολογίας και της 
βιοχημείας και απευθύνεται μάλλον στους εύπορους οι οποίοι μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στο οικονομικό κόστος των εκάστοτε γενετικών ελέγχων και 
θεραπειών. Αντίθετα, οι άποροι του γεωγραφικού και κοινωνικού χάρτη υφίστανται 
ακόμα και κλασικές μορφές ευγονικής, κατά κύριο λόγο χημική στείρωση, με την 
ανοχή ή/και την στήριξη της πολιτισμένης Δύσης165.  

Μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο οι ευγονικές εταιρείες γενετικής συμβουλευτικής 
και οικογενειακού σχεδιασμού, επιδόθηκαν σε μετονομασίες θέλοντας να 
ξεφορτωθούν το στίγμα της ευγονικής. Οι γενετικοί σύμβουλοι (genetic counselors) 
ως σύγχρονοι, πλέον,  καταξιωμένοι επαγγελματίες συνεχίζουν να συμπορεύονται με 
τις ευγονικές επιλογές των ζευγαριών που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν. Άλλωστε, η 
ενημέρωση των γονιών, η έγκαιρη διάγνωση των γενετικών ανωμαλιών, των ίδιων 
και του εμβρύου, και η θεραπευτική παρέμβαση σε αυτές θα αποδώσουν έναν, 
τουλάχιστον, υγιή απόγονο, και, παράλληλα, αποτελούν ένα σύγχρονο δικαίωμα των 
γονιών166.                          
                                                 
164 Η πολιτισμική διάχυση του ιατρικού λόγου μεθοδεύεται από τον δημοφιλή Τύπο, και κυρίως μέσω 
του διαδικτύου. Στις ΗΠΑ άλλαξε η νομοθεσία και επιτρέπεται πλέον η άμεση  στον καταναλωτή 
διαφήμιση προϊόντων των φαρμακευτικών εταιρειών στο ίντερνετ. Βασικό χαρακτηριστικό κάθε 
άμεσης διαφημιστικής πρακτικής είναι να λένε πως δεν σκοπεύουν να αντικαταστήσουν την αυθεντία 
του ειδικού επαγγελματία της υγείας, αλλά να ενθαρρύνουν τα άτομα να διαμορφώσουν μια ενεργή 
συμμαχία με τον γιατρό για την πραγματοποίηση ενός προγράμματος θεραπείας. Πάντα, όμως, με 
βάση μια βιοχημική εξήγηση της κατάστασης όπως πχ η κατάθλιψη (Rabinow&Rose, 2003). 
165 Το 1990, το FDA, δηλαδή ο αμερικάνικος οργανισμός ελέγχου φαρμάκων και τροφίμων, ενέκρινε 
το ‘Norplant’. Το φάρμακο αυτό, αποτελεί μια σύγχρονη και ραφιναρισμένη μέθοδο προσωρινής 
στείρωσης η οποία διαρκεί πέντε χρόνια. Το πρώτο μισό της δεκαετίας του ΄90 σε διάφορες πολιτείες 
των ΗΠΑ αναπτύσσονταν νομοσχέδια, χωρίς να καταλήξουν σε νόμους, που προωθούσαν την μείωση 
του ρυθμού των γεννήσεων ανάμεσα σε εξαρτημένους από την πρόνοια και σε εφήβους με οικονομικά 
κίνητρα για στείρωση, αποφυλάκιση ή/και απειλές απώλειας των επιδομάτων τους 
(www.breggin.com/Mehlerart.html).  
166 Η διεθνής διάσκεψη για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο το 
1994,  περιέλαβε στον ορισμό της αναπαραγωγικής υγείας, το δικαίωμα ανδρών και γυναικών στην 
ενημέρωση και στην πρόσβαση σε ασφαλείς, αποτελεσματικές, προσιτές και αποδεκτές μεθόδους 
οικογενειακού σχεδιασμού της επιλογής τους. Επίσης, το δικαίωμα πρόσβασης σε άλλες μεθόδους της 
επιλογής τους για την ρύθμιση της γονιμότητας τους, οι οποίες να είναι σύμφωνες με το νόμο, και το 
δικαίωμα πρόσβασης στις κατάλληλες υπηρεσίες φροντίδας που θα διευκολύνουν τις γυναίκες να 
ολοκληρώσουν την εγκυμοσύνη τους και θα δώσουν στο ζευγάρι τις καλύτερες ευκαιρίες να έχουν ένα 
υγειές μωρό. Ο οικογενειακός σχεδιασμός αποτέλεσε προτεραιότητα του προγράμματος δράσης ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων αλλά και της ίδιας της υγείας τους. Οι 
στόχοι περιλάμβαναν την φροντίδα των γυναικών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη, 
την πρόληψη και τον έλεγχο σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων όπως το HIV/AIDS, την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, την προώθηση της υγιεινής φροντίδας στους 
ενήλικες, την επικοινωνία μέσα στο ζευγάρι, ειδικών υπηρεσιών συμβούλευσης και εκπαίδευσης των 
γυναικών, και υποστήριξη θετικών αναπαραγωγικών πρακτικών 
(www.healthline.com/galecontent/fecundity_and_fertility).       
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Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, οι επαγγελματίες της γενετικής 
συμβουλευτικής απορρίπτουν την ιδέα ότι σκοπός τους είναι να περιορίσουν τις 
αναπαραγωγικές ικανότητες των ελαττωματικών. Αντίθετα, ταυτίζουν το προφίλ τους 
με την συνεισφορά ατομικών βιολογικών χαρακτηριστικών στην ποιότητα του 
μελλοντικού πληθυσμού, ή ακόμα και στο μελλοντικό κόστος της πρόνοιας για τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες167.  Οι επαγγελματίες αυτοί φαίνονται να ενσαρκώνουν τον 
βιοιατρικό λόγο τον οποίο διαχέουν στις ατομικές συνειδήσεις κατευθύνοντας τις 
βάσει της ειδικότητας τους σχετικά με το ποιος μπορεί να ζει και με ποιον τρόπο. Ενώ 
θεωρητικά υιοθετούν τις ηθικές αρχές της ενήμερης συναίνεσης, της αυτονομίας, της 
εκούσιας επιλογής και της ελευθερίας, στην πράξη η εξουσία τους ενδύεται με μια 
γκάμα μικροτεχνολογιών για τη διαχείριση της επικοινωνίας και της αλληλόδρασης 
θολώνοντας τα όρια της συναίνεσης και της καταπίεσης168. Δρουν ακριβώς πάνω 
στους τρόπους υποκειμενοποίησης της εμπειρίας της γενετικής ασθένειας και της 
ιδιότητας του γονιού ενεργοποιώντας ευαισθησίες ικανές να διαμορφώσουν θετικές ή 
αρνητικές στάσεις και αντίστοιχες αποφάσεις.     

Τα βιοχημικά και βιοτεχνολογικά μέσα τα οποία διατίθενται για την εκπλήρωση 
ευγονικών στόχων στο πλαίσιο της υγιούς αναπαραγωγικής διαδικασίας, σχετικά με 
τα οποία οφείλουν να εκπαιδεύσουν τους καταναλωτές οι γενετικοί σύμβουλοι 
προωθώντας, αντίστοιχα, τη χρήση τους ανάλογα με την περίπτωση, αφορούν : 
 

α) στη διαχείριση του ανθρώπινου γονιδιώματος (human genetic engineering),  
β) στη διεξαγωγή γενετικών τεστ (genetic testing), και  
γ) στην εφαρμογή γενετικής τεχνολογίας στην αναπαραγωγή (artificial 
reproductive technology).  
   

Η διαχείριση του ανθρώπινου γονιδιώματος αφορά στην ελεγχόμενη τροποποίηση 
του, η οποία μπορεί, μελλοντικά, να καταστήσει ικανούς τους επιστήμονες να 
αλλάξουν την έκφραση των γονιδίων ως προς τις ανθρώπινες φυσικές, πνευματικές ή 
συναισθηματικές τους ικανότητες. Η πρόσφατη έρευνα, μέσω της οποίας διερευνάται 
η έκφραση των γονιδίων και ποικίλες ανθρώπινες ασθένειες, περιορίζεται σε 
πειραματόζωα (recombinant genetics).  

Η αποκαλούμενη ‘γονιδιακή θεραπεία’ (gene therapy) περιλαμβάνεται στη 
διαχείριση του ανθρώπινου γονιδιώματος, και αποσκοπεί στην διόρθωση ή την 
υποκατάσταση των δυσλειτουργικών κυτταρικών συστατικών που ελέγχουν την 
παραγωγή ασθενειών169. Υπάρχουν δύο τύποι γονιδιακής διαχείρισης:  α) η σωματική 
και β) η ‘germline’170.   
                                                 
167 Rose, 2001.  
168 Μεταμορφώνουν τις υποκειμενικότητες αυτών που πρόκειται να συναινέσουν ή να αρνηθούν μέσω 
διαλεκτικών τεχνικών που διδάσκουν νέους τρόπους αυτοεικόνας και αντίληψης των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων, οι οποίοι ενεργοποιούν την ντροπή, τις τύψεις, το φόβο, την ελπίδα. Παρέχουν 
νέους τρόπους ‘δημιουργίας’ κάποιου και υπολογισμού των πράξεων του. Και αναδιαμορφώνουν τον 
σκοπό αυτών των συναντήσεων με συγκεκριμένους τρόπους, πχ. με ψυχολογικούς όρους πνευματικής 
υγείας, ή με την ιδέα της ‘ποιότητας’ ζωής  (Rose, 2001). 
169 Διεξάγονται ειδικές έρευνες γονιδιακής τροποποίησης σε ομάδες όπως τα ‘bubble children’ των 
οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα είναι αδρανές. Το 1990 έγινε η πρώτη κλινική δοκιμή γονιδιακής 
θεραπείας. Σε περίπου 500 κλινικές δοκιμές για γονιδιακή θεραπεία από τις αρχές του ’90, οι γιατροί 
προσπαθούσαν να τα εφαρμόσουν σε πνεύμονες, νεύρα, μυς και άλλους ιστούς του ασθενή με ευρεία 
όμως αποτυχία. Το 1999 πέθανε ένα δεκαοκτάχρονο σε μια κλινική δοκιμή και σημειώθηκαν άλλα 700 
σοβαρά αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα που οι γιατροί είχαν αποκρύψει (Darnovsky, 2000). 
170 www.wikipedia.org/wiki/human_genetic_engineering, www.healthatoz.com· 
www.ornl.gov/sci/techresousces/Human_Genome/Medicine/genetest.shtml ·   
www.lbl.gov/education/genetic_testing 
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Στη σωματική γονιδιακή διαχείριση, ένα νέο υγειές γονίδιο εισάγεται σε ένα 
κύτταρο, μη αναπαραγωγικό, του οποίου ο πυρήνας είναι μολυσμένος από την 
ασθένεια. Το γεγονός ότι η παρέμβαση αυτή δεν γίνεται σε αναπαραγωγικό κύτταρο, 
όπως το ωάριο, έχει ως συνέπεια το νέο κύτταρο να μην μπορεί να περάσει στους 
απογόνους. Μπορεί, όμως, το υγειές γονίδιο να μη θεραπεύσει ή/και να προκαλέσει 
το ίδιο ασθένεια. Η άλλη εκδοχή της γονιδιακής διαχείρισης, η ‘germline’, 
προωθείται από τη δεκαετία του ’90. Στο πλαίσιο της αντικαθίστανται γονίδια σε 
ωάρια ή σε έμβρυα πολύ πρώιμης φάσης, των οποίων η τροποποίηση, σε αντίθεση με 
την αντίστοιχη σωματική διαδικασία, μπορεί να κληρονομηθεί. Παρόλα αυτά, οι 
μόνες, έως τώρα, ανάλογες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα περιλαμβάνουν 
προσπάθειες διόρθωσης ή υποκατάστασης  γονιδίων σωματικών κυττάρων σε άτομα 
με σοβαρά προβλήματα υγείας.  

Η συζήτηση για την διαχείριση του ανθρώπινου γονιδιώματος στην ‘germline’ 
εκδοχή του, λόγω των εν δυνάμει απεριόριστων δυνατοτήτων της, εγκλείει τον 
κίνδυνο γενετικής τροποποίησης του ανθρώπινου είδους. Η τεχνολογία αυτή, εκτός 
από τη θεραπευτική της ικανότητα, θα μπορεί να αλλάξει την εξωτερική εμφάνιση, 
την ανθρώπινη αντοχή και τις ικανότητες. Οι εφαρμογές που δεν σχετίζονται με 
θεραπεία, αλλά με καθοριστική μετάλλαξη του ανθρώπου και των δυνατοτήτων του 
παραπέμπουν στη δημιουργία ανώτερης φυλής (master race) και στον πλουτισμό των 
εργαστηρίων171.  

Πριν, όμως, από κάθε βιοχημική ή βιοτεχνολογική παρέμβαση στη μοριακή 
υπόσταση του ανθρώπου, απαιτείται ο έλεγχος και η διάγνωση των συγκεκριμένων 
γενετικών προβλημάτων. Το γενετικό τεστ είναι η ανάλυση του ανθρώπινου DNA, 
RNA, χρωμοσωμάτων, πρωτεϊνών, και συγκεκριμένων μεταβολιτών, προκειμένου να 
παρακολουθηθούν σχετικοί με κάποια ασθένεια κληρονομικοί γονότυποι ή 
τροποποιήσεις ή φαινότυποι ή καρυότυποι, για κλινικούς σκοπούς. Ουσιαστικά, 
αναφέρεται στη γενετική διάγνωση των ευπαθειών σε κληρονομικές ασθένειες, όπως 
επίσης, μπορεί και να αποδείξει την συγγένεια ανάμεσα σε άτομα. Περιλαμβάνει 
βιοχημικά τεστ που διαπιστώνουν την απουσία ή την παρουσία βασικών πρωτεϊνών 
οι οποίες  σηματοδοτούν κάποια παρεκκλίνουσα εκδοχή του ρόλου συγκεκριμένων 
γονιδίων. Διαπιστώνει, ακόμα, (επικίνδυνες) αλλαγές σε χρωμοσώματα, γονίδια ή 
πρωτεΐνες. Κατά κύριο λόγο, στην ιατρική χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει 
κληρονομικές ασθένειες ή δυσλειτουργίες172. Εξετάζεται το ατομικό DNA από 
κυτταρικά δείγματα όπως αίμα, δέρμα, σάλιο, τρίχα, σπέρμα, αμνιοτικό υγρό, κα, 
χωρίς να είναι, όμως, το αποτέλεσμα πάντοτε ακριβές, οριστικό και καταληκτικό.  
Υπάρχει η τάση τα  αποτελέσματα των τεστ που αναγνωρίζουν κάποια γενετική 
δυσλειτουργία να προκαλούν τέτοια αντιμετώπιση του φορέα του προβλήματος ως 
                                                 
171 Ο Καναδάς απαγορεύει τη γονιδιωματική διαχείριση και την αναπαραγωγική κλονοποίηση, ο 
γερμανικός νόμος για την προστασία του εμβρύου (1990) το θεωρεί έγκλημα, η Ιαπωνία σκέφτεται να 
θέσει όρους φυλάκισης για αυτό, άλλες ευρωπαϊκές χώρες απαγορεύουν την κλονοποίηση ανθρώπου 
θεωρώντας παράνομη κάθε μη θεραπευτική έρευνα στα ανθρώπινα έμβρυα, στις ΗΠΑ δεν υπάρχει 
νόμος ή πολιτική που να το απαγορεύει αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλου 
ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις για κανένα είδος ανθρώπινης κλονοποίησης (Darnovsky, 2000). 
172 Υπάρχουν τουλάχιστον 1300 διαφορετικά τεστ που εξετάζουν ισάριθμες ασθένειες και 
δυσλειτουργίες (κυστική ίνωση, Down’s, Huntington’s, υπέρ-τροφική καρδιομυοπάθεια, 
phenylketonuria, στίγμα αναιμίας, Tay-Sachs, κα). Το κόστος κυμαίνεται από 200-3000$ και 
εξαρτάται από τη συνθετότητα, τις επαναλήψεις και τον αριθμό ατόμων που εξετάζονται. Μόνο το 
προγεννητικό τεστ δίνει άμεσα αποτελέσματα επειδή οι αποφάσεις για το μέλλον της εγκυμοσύνης 
απαιτούν ταχύτητα, ενημέρωση και αποτελεσματικότητα (www.wikipedia.org/wiki/genetic_testing· 
www.wikipedia.org/wiki/human_genetic_engineering, www.healthatoz.com· 
www.ornl.gov/sci/techresousces/Human_Genome/Medicine/genetest.shtml ·   
www.lbl.gov/education/genetic_testing).  
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εάν επρόκειτο η παθολογία να εκδηλωθεί άμεσα και με τον χειρότερο τρόπο. Τα 
δεδομένα που παράγονται από τα τεστ πρέπει να μένουν ιδιωτικά, να συλλέγονται και 
να χρησιμοποιούνται με την ενήμερη συγκατάθεση των εξεταζόμενων, να είναι 
εμπιστευτικά, να μην απειλούν, δηλαδή, τους φορείς γενετικών παθολογιών με 
αποκλεισμούς και διακρίσεις στο σύστημα υγείας και ασφάλισης, και να μην 
αποτελούν βάση για γενικεύσεις, δεδομένων των περιβαλλοντικών παραγόντων. 
Υπάρχουν τα γενετικά τεστ που διενεργούνται α) στο πλαίσιο της αναπαραγωγής, β) 
τα τεστ που εξυπηρετούν ιατροδικαστικούς (forensic) σκοπούς, αλλά και γ) γενετικά 
τεστ που διατίθενται άμεσα προς χρήση στους καταναλωτές173.  

Το αναπαραγωγικό γενετικό τεστ ενημερώνει τους γονείς σχετικά με τα πιθανά 
αποτελέσματα της εγκυμοσύνης, άμεσα ή μελλοντικά. Παρέχει πληροφορίες για 
ασθένειες, ευπάθειες ή δυσλειτουργίες που φέρουν οι ίδιοι ή/και το έμβρυο, για 

                                                 
173 Α) Στο πλαίσιο της ιατρικά παρακολουθούμενης αναπαραγωγής και υγείας διατίθενται τα 
παρακάτω τεστ: 1) το τεστ αναγνώρισης φορέα (carrier testing): διαπιστώνει αν το άτομο φέρει 
αντίγραφο μιας γονιδιακής αλλαγής, η οποία αν υπάρχει σε δύο αντίγραφα (και από τη μητέρα και από 
τον πατέρα) στο γονίδιο, τότε συνεπάγεται τη γενετική δυσλειτουργία. Χρησιμοποιείται σε άτομα με 
οικογενειακό ιστορικό προδιάθεσης σε ασθένεια ή δυσλειτουργία, σε μέλη εθνικών ομάδων με 
συγκεκριμένες προδιαθέσεις και σε γονείς, για να υπολογιστούν οι πιθανότητες να γεννήσουν ένα 
παιδί με τη συγκεκριμένη γενετική ευπάθεια. 2)  Η διάγνωση πριν την εμφύτευση (Preimplantation 
diagnosis): σχετίζεται με τη διαδικασία της εξωσωματικής αναπαραγωγής, προκειμένου να διαγνώσει 
δυσλειτουργίες σε ένα έμβρυο πριν εμφυτευτεί και γίνεται σε πολύ πρώιμη φάση, όταν το έμβρυο είναι 
8 κύτταρα. Είναι δυνατή η μαζική διαίρεση ενός εμβρύου σε μονοζυγωτικά δίδυμα, τρίδυμα, κτλ. 
(πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1993). Τα αντίγραφα χρησιμοποιούνται για διαγνωστικές 
διαδικασίες ενώ το πρωτότυπο θα γεννηθεί. Επίσης, θα είναι δυνατή η ‘διαγενετική’ transgenic 
τεχνολογία όπου διασταυρώνονται γονίδια ανθρώπου και άλλων ειδών.  Μπορεί μεταξύ άλλων να 
διαγνώσει το φύλο και ασθένειες που σχετίζονται με αυτό. Οι ειδικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 
ευρήματα προκειμένου να επιλέξουν μόνο τα υγιή έμβρυα προς εμφύτευση στη μήτρα. Παρέχει 
μεγάλη γκάμα γενετικών χειρισμών σε ωάρια, σπέρμα, έμβρυα (δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμα). 3) Η 
προγεννητική διάγνωση: (από 1959) για εντοπισμό του συνδρόμου Dοwn. Παρακολουθεί αλλαγές στα 
γονίδια ή τα χρωμοσώματα του εμβρύου που παρήχθη από ζευγάρια με μεγάλο ρίσκο γενετικής ή 
χρωμοσωματικής δυσλειτουργίας ή/και όταν η μητέρα είναι μεγάλη σε ηλικία. Η διαπίστωση ύπαρξης 
του συνδρόμου μπορεί να οδηγήσει σε έκτρωση. Δε μπορεί πάντως να διαγνώσει όλες τις 
κληρονομικές δυσλειτουργίες και ανωμαλίες. Διεξάγεται με διάφορους τρόπους, όπως: αμνιοκέντηση 
(εμπεριέχει 1% πιθανότητα πρόκλησης αποβολής, 
hcd2.bupa.co.uk/fact_sheets/html/downs_sydrome.html ), υπέρηχοι, δειγματοληψία από τον 
πλακούντα (chorionic villi sampling, CVS). 4) Ο έλεγχος των νεογέννητων: αμέσως μετά τη γέννα για 
να διαπιστώσει αν υπάρχουν γενετικές ανωμαλίες οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν από νωρίς 
στη ζωή. Είναι πολύ διαδεδομένο. Ελέγχει για ‘phenycetonuria’, ‘congenital hypothyroidism’. 5) Το 
διαγνωστικό τεστ: διαγνώνει ή αποκλείει μια συγκεκριμένη γενετική η χρωμοσωματική κατάσταση, 
επιβεβαιώνει ή όχι διαγνώσεις βασισμένες σε φυσικά σημάδια και συμπτώματα. Μπορεί να γίνει 
οποιαδήποτε στιγμή και καθορίζει αποφάσεις. 6) Το προβλεπτικό ή προσυμπτωματικό τεστ: 
παρακολουθεί αλλαγές στα γονίδια που συνδέονται με δυσλειτουργίες που εμφανίζονται αργότερα στη 
ζωή, και που αυξάνουν τις πιθανότητες να εκδηλωθεί γενετική δυσλειτουργία όπως ο καρκίνος. Το 
προσυμπτωματικό καθορίζει αν ένα άτομο θα αναπτύξει μια γενετική δυσλειτουργία πριν ακόμα 
εμφανιστούν συμπτώματα.  
Β) Το  ιατροδικαστικό τεστ  χρησιμοποιεί τις αλληλουχίες του DNA προκειμένου να αναγνωρίσει την 
ταυτότητα ενός ατόμου στο πλαίσιο νομικών υποθέσεων. Μπορεί να διαπιστώσει εμπλοκή ή όχι σε 
έγκλημα, ή να ταυτίσει θύματα καταστροφής, ή να διαπιστώσει/αποδείξει συγγενική σχέση ανάμεσα 
σε άτομα. Γ) Όσον αφορά στα τεστ που διατίθενται στην αγορά για άμεση κατανάλωση με σκοπό την 
διαπίστωση ενός αριθμού ασθενειών όπως, για παράδειγμα, ο καρκίνος του μαστού,  η απουσία 
επιστημονικής παρακολούθησης και γνωμοδότησης τα καθιστά επικίνδυνα, σύμφωνα με τους 
γενετιστές, αφού η ερασιτεχνική διάγνωση των μη ειδικών μπορεί να επιδεινώσει την υγεία τους 
(www.wikipedia.org/wiki/genetic_testing· www.wikipedia.org/wiki/human_genetic_engineering · 
www.healthatoz.com · www.ornl.gov/sci/techresousces/Human_Genome/Medicine/genetest.shtml ·   
www.lbl.gov/education/genetic_testing · Whitney, 1999· Darnovsky, 2000· Rabinow &Rose, 2003). 
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θεραπείες και εναλλακτικές λύσεις, για τη ζωή με ασθένεια και τη φροντίδα που 
διατίθεται ή που δεν διατίθεται στην αγορά και στο σύστημα υγείας174.  

Ο γενετικός έλεγχος και η συγκεκριμενοποίηση της όποιας γενετικής 
δυσλειτουργίας σε επίπεδο ή οικογενειακού ιστορικού ή ατομικής ευπάθειας ενός από 
τους γονείς ή και των δύο, ή βιοχημείας του ίδιου του εμβρύου, συνοδεύεται από την 
κατάλληλη πρακτική αντιμετώπιση, κυρίως, στις σοβαρές γενετικές ανωμαλίες 
υψηλής κλίμακας. Ένα σύγχρονο παράδειγμα αναπαραγωγής ή/και θεραπείας 
αποτελεί η πολλαπλή διαίρεση ενός εμβρύου σε πρώιμο στάδιο σε δίδυμα, τρίδυμα, 
κτλ, και η επιλογή του πιο υγιούς (‘embryo selection’) το οποίο θα εμφυτευθεί στη 
μήτρα και θα γεννηθεί. Τα κύτταρα του υγιούς εμβρύου μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της γονιδιακής θεραπείας, ενώ τα υπόλοιπα έμβρυα 
μπορούν να αξιοποιηθούν στο εργαστήριο ή/και να καταψυχθούν (‘κρύοδιατήρηση’) 
για μελλοντική χρήση. Η ευγονική αυτή διαδικασία συνδέεται άμεσα με την 
‘εξωσωματική γονιμοποίηση’ (In Vitro Fertilization, IVF), η οποία 
πρωτοεφαρμόστηκε το 1978175. Η εξωσωματική γονιμοποίηση πραγματοποιείται στο 
εργαστήριο, όπου με λαπαροσκόπηση συλλέγονται τα ωάρια από τη μητέρα, και 
γονιμοποιούνται έξω από το σώμα με τα σπερματοζωάρια του πατέρα. Το έμβρυο 
που παράγεται καλλιεργείται στο εργαστήριο από τρεις έως πέντε ημέρες και μετά 
εμφυτεύεται στη μήτρα176. Στη διαθέσιμη και στην υπό τελειοποίηση αναπαραγωγική 
τεχνολογία περιλαμβάνονται επίσης:  
α) Η τεχνητή γονιμοποίηση, ενεργή ήδη από το 1884177.  
β) Η ενδό-κυτοπλασμική ένεση σπέρματος (Intracytoplasmic Sperm Injection, ICSI) 
κατά την οποία, το σπέρμα εισάγεται με μίκρο-ένεση μέσα στο κυτόπλασμα του 
ωαρίου όπου πραγματοποιείται η γονιμοποίηση, και ακολουθεί η εμφύτευση στη 
μήτρα178. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το σπέρμα 
είναι αδύναμο, σε αντίθεση με την ‘IVF’, η οποία αποτελεί δημοφιλή λύση για τις 
γυναίκες των οποίων οι ωαγωγοί σάλπιγγες αναστέλλουν την μεταφορά των ωαρίων.  
γ) Η κρυοδιατήρηση (Cryopreservation) αφορά στην κατάψυξη εμβρύων, σπέρματος 
ή ωαρίων και στη χρησιμοποίηση τους είτε στην τεχνιτή, είτε στην εξωσωματική  
γονιμοποίηση. Η μέση ζωή ενός σπέρματος ή ωαρίου ή εμβρύου σε κατεψυγμένο 
άζωτο είναι τα χίλια χρόνια179. Η κρύοδιατήρηση ως μέθοδος εφαρμόζεται στις 
τράπεζες σπέρματος οι οποίες υπάρχουν ανά τον κόσμο, και η πρόσβαση σε αυτές 
γίνεται ακόμα και ηλεκτρονικά180.   
δ) Η δωρεά ωαρίου, σπέρματος ή/και εμβρύου (donation). Το 1984 έγινε η πρώτη 
δωρεά ωαρίου στην Αυστρία181. Οι δωρεές αυτές καταχωρούνται στις λεγόμενες 
‘τράπεζες’ και διατηρούνται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. Οι γονείς επιλέγοντας ανάμεσα σε διαφορετικά γενετικά υλικά, έχουν τη 
δυνατότητα να διαλέξουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του απογόνου τους182. 

                                                 
174 www.wikipedia.org/wiki/genetic_testing, www.wikipedia.org/wiki/human_genetic_engineering· 
www.healthatoz.com,www.ornl.gov/sci/techresousces/Human_Genome/Medicine/genetest.shtml·    
www.lbl.gov/education/genetic_testing· Rabinow &Rose, 2003. 
175 Whitney, 1999.  
176 www.babycenter.com/bc · www.ucalgary.ca/uofC/eduweb/virtualembryo/dev_biol.html   
177 Whitney, 1999. 
178 www.babycenter.com/bc · www.ucalgary.ca/uofC/eduweb/virtualembryo/dev_biol.html   
179 Whitney, 1999. 
180 En.wikipedia.org/wiki/Sperm_bank   
181 Whitney, 1999. 
182 En.wikipedia.org/wiki/In_Vitro_Fertilization  



 46

ε) Η παρένθετη μητρότητα (surrogacy), κατά την οποία, μια γυναίκα αναλαμβάνει να 
κυοφορήσει και να γεννήσει ένα ξένο έμβρυο183.    
στ) Η κλονοποίηση (nuclear substitution) κατά την οποία ο πυρήνας ενός ενήλικου 
κυττάρου υποκαθίσταται σε ωάριο184. Η πρώτη γνωστή εφαρμογή κλονοποίησης 
πραγματοποιήθηκε το 1997 με αποτέλεσμα τη γέννηση της προβατίνας Dolly. Η 
τεχνολογία αυτή δε φαίνεται να έχει τελειοποιηθεί ακόμα, έτσι ώστε να μπορεί να 
εφαρμοστεί σε άνθρωπο. Ακόμα, όμως, κι αν υπήρχε η τεχνική επάρκεια που θα 
καθιστούσε δυνατή την κλονοποίηση ανθρώπων τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα 
που εγείρονται, αναστέλλουν την πρακτική της και καθιστούν το ζήτημα της 
ανθρώπινης κλονοποίησης ξεχωριστό πεδίο ειδικής μελέτης και προβληματισμού.  
Και τέλος, 
ζ) ‘τα παιδιά κατά παραγγελία’ (designer children) 185 αποτελούν προς το παρόν 
σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Θεωρείται ότι η εξέλιξη της έρευνας και της 
τεχνολογίας θα διαμορφώσει ένα πλαίσιο όπου οι προσωπικές επιλογές των γονιών -
με βάση τα κυρίαρχα πρότυπα και την κατευθυνόμενη κατανάλωση ως προς την 
εμφάνιση, την πνευματική και τη φυσική κατάσταση- θα παράγουν τους τέλειους 
απογόνους τους με τους ανάλογους λειτουργικούς τους ρόλους186.   

Οι κριτικές σχετικά με την αναπαραγωγική γενετική τεχνολογία αναφέρονται α) 
στην αναβίωση του επιστημονικού ρατσισμού καλυμμένου από την υποτιθέμενη 
αντικειμενικότητα των αλυσίδων του DNA, και β) στη νέα ‘laissez faire’ ευγονική 
που τροφοδοτείται από τα οικονομικά συμφέροντα των βιοτεχνολογικών εταιρειών 
και από τις γονικές επιθυμίες για ένα τέλειο παιδί, στην εποχή της μαζικής 
καταναλωτικής χειραγώγησης187. Από τη μία, το διαχρονικό κύρος του ιατρικού 
λόγου και από την άλλη η προωθούμενη συμβολική της υγείας, της αισθητικής και 
της ποιότητας της ζωής στην σύγχρονη και ανασφαλή, κοινωνικά, πολιτικά και 
οικονομικά, εποχή καθιστούν πιο εύπεπτη στην ανθρώπινη συνείδηση τη γενετική 
διαχείριση της ζωής, από τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την καταχώρηση των 
χαρακτηριστικών της, έως και την επεξεργασία και τον πειραματισμό της ίδιας της 
αναπαραγωγής της.  

Ο ιατρικός ρατσισμός αναφέρεται στην ιεράρχηση των ζωών με βάση το γενετικό 
ή/και βιολογικό κεφάλαιο τους, αξιολογώντας τις, δηλαδή, προκατελημένα βάσει της 
a priori πολιτισμικής ταξινόμησης και αντιμετώπισης των ζωών που πάσχουν από 
διάφορες, πιο ήπιες ή πιο σοβαρές,  (γενετικές, βιολογικές και σωματικές) ασθένειες. 
Από τη στιγμή, όμως, που όλοι φαίνεται να φέρουμε γενετικές ευπάθειες στο πλαίσιο 
της μοριακής γενετικής188, βιώνουμε την παθολογικοποίηση της κάθε μιας ζωής που 
φέρει ελαττώματα και, ταυτόχρονα, κανονικοποιούμε την κατάσταση γενικευμένης 
ασθένειας. Αντιμετωπίζοντας τα ελαττώματα του εαυτού μας ως ασθένειες και 
σπεύδοντας να ενημερωθούμε και να διαχειριστούμε τον ευπαθή μας εαυτό, είτε 
είμαστε φορείς ενός γενικευμένου ρατσισμού ως προς τις ίδιες τις ατέλειες, τα λάθη, 
τις δυσλειτουργίες και τις αναπηρίες, είτε ζούμε σε συνθήκες υπέρμετρης 
εξοικείωσης/ανοχής με τα πανταχού παρόντα γενετικά, βιολογικά ή σωματικά 
προβλήματα. Η δεύτερη υπόθεση δε φαίνεται να ευσταθεί στο πλαίσιο μιας 

                                                 
183 www.babycenter.com/bc  
184 Whitney, 1999.   
185 Whitney, 1999.   
186 Στο ‘Blade Runner’ οι ρεπλίκες, γενετικά τροποποιημένα ανθρώπινα όντα, εξυπηρετούσαν με την 
εργασία τους έξω από τη γη τους ‘κανονικούς’ ανθρώπους.    
187 Darnovsky, 2000 · Rose, 2001· Rushton, 2002 · Sanderson, 2002 · Disability and Bioethics 
Resource, Pack, 2004. 
188 Rose, 2003.  
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κουλτούρας, η οποία τείνει να θεωρείται κυρίαρχη στη Δύση, όπου η σωματική 
τελειότητα εξιδανικεύεται και αποτελεί ‘αγαθό’.   

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό της σωματικής υγείας και ποιότητας αναπτύσσονται 
αυξημένες επιστημονικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες για την αναγνώριση και την 
αντιμετώπιση των βαθύτερων ή/και επιφανειακών ελαττωμάτων. Με τη σειρά τους οι 
τρόποι αναγνώρισης και αντιμετώπισης των γενετικών, βιολογικών ή σωματικών 
προβλημάτων συνυφαίνονται με την ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας, της 
βιοτεχνολογίας και της αγοράς της υγείας, της φυσικής κατάστασης και της 
αισθητικής. Η αγορά χρησιμοποιώντας την διαφήμιση ενημερώνει το κοινό σχετικά  
με τις νέες ανάγκες του και τα μέσα που διατίθενται στο εμπόριο προκειμένου οι 
ανάγκες αυτές να ικανοποιηθούν. Παράλληλα, ο δημοφιλής τύπος ή ο ‘αγοραίος’189 
βιολογικός λόγος φροντίζει για τη μύηση των πολιτών στο ‘βιολογισμό’. Οι μοριακά 
ελαττωματικοί βιοπολίτες υποψιασμένοι πια για την ευπαθή γενετική ή βιολογική 
προίκα τους αναλαμβάνουν την παρακολούθηση, τη διαχείριση και τη φροντίδα των 
ευπαθειών τους αποβλέποντας στην ενίσχυση της υγείας και στον έλεγχο της 
ασθένειας τους. Η διαδικασία, όμως, της αναπαραγωγής προτάσσει στους 
υποψήφιους βιοπολίτες γονιούς ευθύνες ως προς τους απογόνους τους και, κυρίως, 
ως προς την ποιότητα της ζωής αυτών των απογόνων.  

Η εργαστηριακή επεξεργασία, διαχείριση, καλλιέργεια και παρακολούθηση των 
ωαρίων, των σπερματοζωαρίων, των εμβρύων και άλλων τύπων γενετικού υλικού, με 
σκοπό την παραγωγή ‘υγειών’ απογόνων θέτει εξ αρχής τους ‘μη υγιείς’ σε δυσμενή 
θέση. Η ανάπτυξη διαγνωστικών γενετικών τεστ καθιστά τους φορείς ασθενείς και 
την βιοχημεία τους παράγοντα ρίσκου (risk factor) τραβώντας a priori την 
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο (εν  δυνάμει) κανονικό και το παθολογικό190. 
Ακόμα και τα ίδια τα ζευγάρια που καταφεύγουν σε ιατρικά υποστηριζόμενη 
αναπαραγωγή εκλαμβάνονται ως ασθενείς191. Το ζήτημα εδώ δεν είναι η γέννηση 
ασθενών μωρών, καθένας το απεύχεται, και όλοι προσδοκούν την οριστική 
καταπολέμηση των ασθενειών. Το βασικό επίτευγμα του βιολογικού λόγου, όμως, 
είναι:  

1ον) αυτή ακριβώς η συμβολική προδιάθεση ως προς τη ζωή που πάσχει από 
ασθένεια, οι ορισμοί που της αποδίδονται και τα συνακόλουθα προβλήματα, 
οι διακρίσεις και οι αποκλεισμοί που αυτή αντιμετωπίζει στην κοινωνία, ή/και 
αντίστροφα στο πλαίσιο της γενετικής αγοράς η αξιοποίηση των κοινωνικών 
και πολιτισμικών προκαταλήψεων σχετικά με τα κάθε λογής ‘στίγματα’, με 
κερδοσκοπικές τάσεις. Και   
2ον) η τάση παθολογικοποίησης όλων των καταστάσεων και των 
συμπεριφορών με την κλινική έννοια της παθολογικοποίησης και την 
ακόλουθη αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών.      
 

Τα ηθικά διλλήματα που ανακύπτουν στις περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας 
γενετικών προβλημάτων, πιθανώς, να έχουν και αδιέξοδο χαρακτήρα όταν, για 
παράδειγμα, αναρωτιόμαστε για το αν πρέπει να διακόψουμε την κύηση ενός 

                                                 
189 Sahlins, 1997. 
190 Ένα παράδειγμα είναι οι πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται οι αποκαλούμενοι ‘τρανσέξουαλ’. 
Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο το τεστ (DSM- IV) το οποίο διαπιστώνει το αν κανείς ‘πάσχει’ από 
‘δυσφορία φύλου’ (gender dysphoria). Στις ΗΠΑ όσοι διαγνωσθεί ή θεωρηθεί πως πάσχουν από 
δυσφορία φύλου αποκλείονται από την ασφάλιση και από την πρόσβαση στην κατάλληλη 
αντιμετώπιση αφού οι περισσότεροι δημόσιοι και ιδιωτικοί ασφαλιστές αρνούνται να καλύψουν την 
επέμβαση αλλαγής φύλου (www.trans_health.com/hong_categorical_exclusion.pdf).   
191 En.wikipedia.org/wiki/In_Vitro_Fertilization  
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εμβρύου με σοβαρή γενετική βλάβη, ή για το αν πρέπει να ζει και να υποφέρει ένας 
άνθρωπος που πάσχει από μια τέτοια γενετική πάθηση ταλαιπωρώντας τους οικείους 
του. Και αντίθετα, αν πρέπει να παρέμβουμε στη μοριακή δομή ενός εμβρύου με 
σοβαρή γενετική βλάβη προσπαθώντας να την διαχειριστούμε ή/και αν είναι δυνατό 
να τη θεραπεύσουμε, ή αν δεν πρέπει να παρέμβουμε χημικά ή/και τεχνικά στην 
ανάπτυξη του  προβληματικού εμβρύου, αλλά, αντίθετα ή σε συνδυασμό, να 
φροντίσουμε επί της ουσίας να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τους γενετικά ασθενείς 
στο πλαίσιο της κουλτούρας και της κοινωνίας μας. Από την άλλη πλευρά, πως 
μπορούν να αντιμετωπίζονται απλουστευτικά πχ. η επιθετική συμπεριφορά, η 
ανορεξία, ή η κατάθλιψη, ως (γενετικές) ασθένειες, και, ταυτόχρονα, να μην 
αναδεικνύονται κριτικά οι κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες που πλαισιώνουν και 
νοηματοδοτούν την εκδήλωση τους με σκοπό την ουσιαστική κοινωνική πρόληψη και 
όχι την βιοχημική καταστολή. 

Σε φιλοσοφικό επίπεδο, ανακύπτει το θέμα σχετικά με την ίδια τη ζωή. Πότε, 
δηλαδή, αρχίζει ο άνθρωπος να θεωρείται ζωντανός, αν και ποια προνόμια 
απολαμβάνει ως τέτοιος, αν το ίδιο το γενετικό υλικό, όπως το σπέρμα ή το ωάριο, 
είναι ζωή. Αν η ζωή ξεκινάει από την σύλληψη, το έμβρυο μπορεί να έχει δικαιώματα 
ή/και νομική και πολιτική προστασία; Αν η ζωή ξεκινάει στην γέννηση, το έμβρυο 
απλά αποτελεί παράσιτο στο γυναικείο σώμα, και ως τέτοιο μπορεί να υποβάλλεται 
σε βιοχημικές ή/και βιοτεχνολογικές διαδικασίες; Συνήθως, βέβαια, οι γονείς δεν 
αντιμετωπίζουν με αυτό τον τρόπο το παιδί που πρόκειται να φέρουν στον κόσμο, 
αλλά συναισθηματικά και ως έναν εν δυνάμει άνθρωπο και φορέα συγκεκριμένης 
γενετικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.  

Οι υποψήφιοι γονείς υποκειμενοποιώντας σε κάθε συγκεκριμένο πολιτισμικό 
πλαίσιο την συμβολική και την πρακτική της μητρότητας και της πατρότητας, με το 
σύνολο των ευθυνών και των δικαιωμάτων που αυτές εγκλείουν, επιθυμούν να 
εξασφαλίσουν τις συνθήκες για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του εμβρύου, αρχικά,  
στο μητρικό περιβάλλον, αλλά και, αργότερα, του παιδιού τους στο οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον. Η υγεία αποτελεί το πρώτο και κύριο εφόδιο για την ομαλή 
εξέλιξη του εμβρύου σε άνθρωπο. Για να διαπιστωθεί, λοιπόν, η ποιότητα της υγείας 
και οι γονείς και το ίδιο το έμβρυο μπορούν να υποβάλλονται σε γενετικά τεστ και αν 
χρειαστεί, σε συγκεκριμένες γενετικές παρεμβάσεις στο γονιδίωμα τους. Οι 
υποψήφιοι γονείς που διαθέτουν τα μέσα μπαίνουν σε αυτήν την δαπανηρή 
διαδικασία για ‘το καλό’ του παιδιού τους, έτσι ώστε η ‘εν δυνάμει κοινωνική 
ταυτότητα’ την οποία, φυσιολογικά, αναμένουν να έχει ο απόγονος τους, να μην 
αποκλίνει από την ‘πραγματική’ του εξ αιτίας κάποιου αφενός γενετικού, αφετέρου 
πολιτισμικά συγκροτημένου, ‘στίγματος’192.                 

Επειδή οι κλασικές ευγονικές πρακτικές δεν νομιμοποιούνται επιστημονικά 
πλέον, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν μαζικά σε δυτικές δημοκρατικές 
κοινωνίες, η αναπαραγωγική τεχνολογία, τα γενετικά τεστ και η διαχείριση του 
ανθρώπινου γονιδιώματος προσανατολισμένα στην υγεία και την ποιότητα ζωής, 
προβάλλονται ως τα πιο ευεργετικά μέσα, ειδικά για όσους επιθυμούν να 
τεκνοποιήσουν αλλά αδυνατούν μέσω του ‘φυσιολογικού’ τρόπου. Οι γενετικές 
τεχνολογίες, άλλωστε, αποτελούν μεγάλο στοίχημα και των ερευνητών και των 
μετόχων της αγοράς της υγείας, αλλά και των ίδιων των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, 

                                                 
192 Την διάκριση ανάμεσα στην δυνητική και στην πραγματική κοινωνική ταυτότητα ενός ατόμου την 
κάνει ο E.Goffman [1963] προσεγγίζοντας την διαχείριση του στίγματος στο πλαίσιο της συμβολικής 
αλληλόδρασης (Goffman, 2001).   
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οι έννοιες της υιοθεσίας ή της αναδοχής δεν θίγονται καν ή δεν προβάλλονται τόσο 
όσο οι υπάρχουσες βιοτεχνολογικές μέθοδοι αναπαραγωγής193.  

Παρόλα αυτά, οι εφαρμογές σε γυναίκες ‘υψηλού ρίσκου’ ειδικών τεχνολογιών 
όπως η αμνιοκέντηση, κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε διακοπή της κύησης και ‘θεραπευτική άμβλωση’ όταν το έμβρυο 
αναγνωριζόταν, για παράδειγμα, ως φορέας του συνδρόμου Down, ενώ η ίδια η 
εφαρμογή ενείχε τον κίνδυνο της αποβολής. Το αν αυτό αποτελεί ‘βαρβαρισμό με 
λιγότερο βαρβαρικό πρόσωπο’194 ως προς την εξάλειψη των ‘ανάξιων να ζουν’ με τη 
μορφή των διαπιστωμένων ως βαριά  ‘γενετικά ασθενών’, αν τροφοδοτεί νέες 
διακρίσεις και καταστολές, και αν προκαλεί νέους αποκλεισμούς είτε εξ αιτίας μιας 
συγκεκριμένης γενετικής ανωμαλίας, είτε εξ αιτίας της άνισης πρόσβασης στις 
θεραπευτικές μεθόδους και στις υπηρεσίες της υγείας, βρίσκεται υπό καθημερινή 
επαλήθευση195.  

Επιπλέον, αν μια διαπιστωμένη γενετική ευπάθεια, πχ. στην επιθετική 
συμπεριφορά, η οποία δεν γνωρίζουμε αν, πότε και πως θα εκδηλωθεί, μας προκαλεί 
να την θέσουμε υπό ιατρική παρακολούθηση και διαχείριση, τότε θα ζούμε σε 
συνθήκες ευπάθειο-φοβίας. Η αγορά της υγείας, από την πλευρά της, θα μπορεί να 
παράγει και να διαθέτει τα αντίστοιχα, στοχευμένα σκευάσματα για την αντιμετώπιση 
της εκάστοτε ευπάθειας μας. Η πραγματικά δραματική εξέλιξη θα ισοδυναμούσε με 
το αν οι άνθρωποι πίστευαν ότι τα παιδιά και το μέλλον τους μπορούν να βελτιωθούν 
μόνο μέσα από τη γενετική διαχείριση196. Τότε η ιδεολογική καθοδήγηση της 
εξουσίας της ζωής θα είχε πετύχει το στόχο της με τα δύο ύπουλα όπλα της, την 
‘ενήμερη συναίνεση’ και την ‘αυτόνομη επιλογή’. Το αν οι σύγχρονες εφαρμογές της 
μοριακής γενετικής εξυπηρετούν ευγονικούς σκοπούς, βιολογικά, λογιστικά και 
πολιτικά, είναι, όπως θα περιγράψω παρακάτω, από βέβαιο έως αδιάφορο. 

Είναι βέβαιο επειδή «αν η ευγονική είναι η απόφαση για την αναπαραγωγή στη 
βάση του κοινωνικού κόστους, τότε είμαστε καθ’ οδόν»197:  Περί τα τέλη της 
δεκαετίας του 1980, οι πολιτικές με στόχο τον περιορισμό της αναπαραγωγής 
ανάμεσα στους φτωχούς υπογράμμιζαν την σημασία της εκούσιας συναίνεσης και 
ταυτόχρονα αποσκοπούσαν στην αποφυγή της μιζέριας και των θανάτων κατά τη 
γέννα στον Τρίτο Κόσμο. Σήμερα, η αποκαλούμενη ‘εθελοντική και εκούσια’ 
στείρωση με χημικό τρόπο είναι η κυρίαρχη αντισυλληπτική μέθοδος που 
χρησιμοποιούν εκατομμύρια γυναίκες, κυρίως σε φτωχές χώρες ή περιοχές198. Η Κίνα 

                                                 
193 Στις ιστοσελίδες σχετικά με την αναπαραγωγή, που χρησιμοποίησα, δεν υπήρχε καμία αναφορά 
στην διαδικασία της υιοθεσίας παρά μόνο σε μια (www.storknet.com/index.html).   
194 www.TheNewAtlantis.com/archive/4/soa/TNAO4-StateOfTheArt-History%20Repeating.pdf.  
1951) Στην Μ.Βρετανία οι μαύροι και οι μειονότητες (black & minority ethnic groups, BME) θεωρείται 
πως έχουν την ίδια πρόσβαση στην υποτυπώδη ιατρική φροντίδα όπως και οι λευκοί Βρετανοί πολίτες. 
Καταγγέλλουν, όμως, την δύσκολη πρόσβαση που έχουν σε νοσοκομεία, αλλά και την αντιμετώπιση 
που απολαμβάνουν από το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας. Θεωρείται πως είναι εφτά φορές 
πιθανότερο να διαπιστωθούν μαύροι Καραϊβικοί ή Αφρικανοί ως ψυχικά πάσχοντες σε σχέση με τους 
λευκούς Βρετανούς, και η διαπίστωση αυτή είναι πιθανότερο να γίνει μέσω της ποινικής δικαιοσύνης 
παρά από κάποια ιατρική υπηρεσία (Parliamentary Office of Science and Technology Postnote, 2007). 
2) Στις ΗΠΑ ένα αγόρι που έφερε κληρονομικά ένα μεταλλαγμένο γονίδιο που τον καθιστούσε 
ευάλωτο ακόμα και σε θανάσιμη καρδιακή ασθένεια, αποκλείσθηκε από ασφαλιστική εταιρεία ενώ και 
ο πατέρας του απολύθηκε και έχασε και την ασφάλεια του, με αποτέλεσμα να αναγκασθεί να αγοράσει 
νέα (www.genome.gov/10002328).      
196 Neumann-Held, 2001. 
197 Garland, 2001:61.    
198 Η εθελοντική στείρωση των γυναικών είναι η κυρίαρχη αντισυλληπτική μέθοδος σήμερα και 
χρησιμοποιείται από 138 εκατομμύρια παντρεμένες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, εν συγκρίσει 
με 95 εκατομμύρια το 1984. Υπάρχει διαμάχη για την αυξανόμενη χρήση της μεθόδου με quinacrine 
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διατηρεί αυστηρή πολιτική σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στις οικογένειες να 
έχουν ένα μόνο παιδί, και κατά προτίμηση αγόρι, ενώ, από το 1999 προέβη σε 
κλασική ευγονική πολιτική και ίδρυσε την ‘Notables Sperm Bank’ δεχόμενη δωρεές 
από διανοούμενους, επιτυχημένους καλλιτέχνες και αθλητές. Στην Ινδία διεξάγονται 
επιχειρήσεις υποχρεωτικής στείρωσης, ενώ και στις δύο παραπάνω χώρες 
πραγματοποιούνται μαζικές εκτρώσεις των θηλυκών εμβρύων. Στο  Μεξικό 
προβάλλεται η  ‘εκούσια’ πλευρά της ‘χειρουργικής αντισύλληψης’, δηλαδή, της 
στείρωσης. Στη Σιγκαπούρη παρέχονται φοροελαφρύνσεις σε μορφωμένες που 
τεκνοποιούν199. Τα οικονομικά μέτρα, κυρίως φοροελαφρύνσεις και επιδόματα, που 
παρέχονται στους πολύτεκνους είναι, μάλλον, μια συνηθισμένη πολιτική και στη 
χώρα μας η οποία δεν αφορά, όμως, μόνο ζευγάρια με υψηλό κοινωνικό status όπως 
συμβαίνει στη Σιγκαπούρη με ξεκάθαρο, θετικό ευγονικό σκοπό.  

Παρόλα αυτά, και στη Δύση λαμβάνονται ευγονικές αποφάσεις ελεύθερα και 
αυτόνομα στο πλαίσιο των συμβουλίων οικογενειακού σχεδιασμού, με την σύμπραξη 
και την υποστήριξη επιστημονικών, κοσμικών και θρησκευτικών αρχών. Η φιλολογία 
σχετικά με την ενήμερη συναίνεση και την αυτόνομη επιλογή είναι μια ευφυής 
κατασκευή την οποία οικειοποιούνται οι γενετικοί σύμβουλοι, και όλοι όσοι 
εμπλέκονται στο πεδίο της αναπαραγωγής, προκειμένου να χαρακτηρίσουν τις 
κινήσεις των πολιτών, αλλά και για να νομιμοποιηθούν και να προσδώσουν ηθικό 
χαρακτήρα στο πλαίσιο λειτουργίας τους200. Όταν οι ειδικοί της υγείας και της 
ποιότητας ζωής μιλούν με όρους ‘υγείας’, ασθένειας’ και ‘θεραπείας’, ουσιαστικά 
ταξινομούν, ιεραρχούν και, συνεπώς, προκαταβάλλουν την συναίνεση δρώντας σε 
μίκρο-ηθικό και μίκρο-συναισθηματικό επίπεδο, κυρίως, όταν η ‘κανονικότητα’ και η 
‘παθολογία’ απευθύνεται σε γονείς και αφορά τα παιδιά τους. Οι βιολογικοί πολίτες 
προκειμένου να αποφύγουν την απαξίωση, την παθολογικοποίηση, τον στιγματισμό, 
τους πολλαπλούς αποκλεισμούς από την κοινωνική σφαίρα, ή και τις κυρώσεις, 
έχοντας εσωτερικεύσει τις ελπίδες και τους φόβους που προκαλεί ο ιατρικός λόγος, 
πιθανώς, συμμορφώνονται ‘εκούσια’ στις κυρίαρχες πρακτικές, επιλέγουν ‘ελεύθερα’ 
και αποδέχονται ‘εν γνώσει’ τους τις υποδεικνυόμενες καταναλωτικές προτάσεις.  

Τρία χαρακτηριστικά κλασικά θετικά παραδείγματα είναι η 
προσπάθεια εντοπισμού και καταπολέμησης της ασθένειας 
‘κυστική ίνωση’ (cystic fibrosis) ανάμεσα στους Κύπριους, ο 
έλεγχος και η μείωση των επιπέδων κληρονομικότητας της 
ασθένειας ‘Tay-Sachs’ ανάμεσα στους Εσκενάζι Εβραίους της 

Β.Αμερικής και του Ισραήλ201, και η εξάλειψη της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας  
(sickle cell disease) η οποία συνδέεται με τους Αφροαμερικάνους και τους Αφρο-

                                                                                                                                            
pellet, του οποίου οι διανομείς το εξάγουν σε 19 χώρες (Μπαγκλαντές, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Κόστα 
Ρίκα, Κροατία, Αίγυπτος, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Μαρόκο, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Βενεζουέλα, 
Βιετνάμ, ΗΠΑ, Μαλαισία, Ρουμανία). Κριτικές συνδέουν την διάχυση αυτών των μεθόδων με τις 
πρακτικές των ναζί και της χημικής μεθόδου στείρωσης. Η χρήση του quinacrine, συχνά 
λαθραία/κρυφά, μέσω της άμεσης σχέσης των ΜΚΟ (διεθνείς εταιρείες για την υγεία) με τους 
γιατρούς των ατόμων στοχεύει σε συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού που θεωρούνται 
προβληματικά ή μη επιθυμητά, οδηγώντας του κριτικούς να μιλούν για παγκόσμια ευγονική 
(Rabinow&Rose, 2003).    
199 Furst, 2003 
200 Ενώ η σύγχρονη κλινική γενετική ‘προωθεί’ την αυτόνομη απόφαση για την αναπαραγωγή, τα τεστ 
που εντοπίζουν π.χ. το σύνδρομο Down, Turner, Kninefelter, ή την χρωμοσωματική ανωμαλία XYY, 
προκαθορίζουν την ελεύθερη επιλογή/απόφαση , αλλά και το είδος ανθρώπων που θα κατοικούν τον 
κόσμο. Όσο για την ευθανασία, αποτελεί ευγονικό σχέδιο-απόηχο των ναζιστικών προγραμμάτων για 
το ξεσκαρτάρισμα των ανάξιων να ζουν (Disability and Bioethics Resource Pack, 2004 · Resta, 1992).  
201 Rabinow& Rose, 2003.   
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καραϊβικούς στις ΗΠΑ και την Μ.Βρετανία202. Ειδικά, όσον αφορά στην 
δρεπανοκυτταρική αναιμία θεωρείται ευρέως ότι οι Αφροαμερικάνοι 
αντιμετωπίζονται ρατσιστικά και βιώνουν επιπλέον διακρίσεις και αποκλεισμούς 
ακόμα κι αν απλώς φέρουν το στίγμα της ασθένειας203.    

Όμως, η διαδικασία, για παράδειγμα, της πολλαπλής διαίρεσης και του γενετικού 
ελέγχου των εμβρύων, της θετικής επιλογής των υγειών και του εργαστηριακού 
χειρισμού των υπολοίπων δεν αποτελεί απλά μια ευγονική πρακτική, αλλά ενθρονίζει 
τη βιοεξουσία στο επίπεδο μιας έννοιας της ‘ζωής’ λίγων μόνο κυττάρων. Απλοποιεί, 
δηλαδή, ακόμα περισσότερο (reductionism) την ίδια την έννοια της βιοεξουσίας 
περνώντας την από τη γυμνή ζωή στα χημικά συστατικά στοιχεία της. 

Παράλληλα, οι τράπεζες σπέρματος οι οποίες διαθέτουν γονίδια όμορφων, 
έξυπνων και πετυχημένων δωρητών ακολουθούν κατά γράμμα την κλασική ευγονική 
ιδεολογία και πρακτική204. Κατά συνέπεια, όσοι υποψήφιοι γονείς καταφεύγουν σε 
τέτοιες τράπεζες για να τεκνοποιήσουν, πιθανώς, να επιλέγουν τα φυσικά 
χαρακτηριστικά που επιδοκιμάζονται πολιτισμικά, πχ. πράσινα μάτια, για να 
προικίσουν τους απογόνους τους, αλλά και να προβληματίζονται σχετικά με το αν και 
κατά πόσο κληρονομούνται η ευφυΐα, οι διάφοροι τύποι ταλέντων και δεξιοτήτων, 
ή/και οι αντικοινωνικές συμπεριφορές. Η διαδικασία αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με την κλασική ευγονική, και πολύ περισσότερο αν υποθέσει κανείς την πιθανή 
αντιμετώπιση, για παράδειγμα, ενός γενετικά ανάπηρου πρωταθλητή 
καλαθοσφαίρισης ή ενός αλκοολικού μοντέλου, οι οποίοι θα ήθελαν να κάνουν 
δωρεά αναπαραγωγικού γενετικού υλικού. Τέλος, αφού πλέον οι αναπαραγωγικές 
αποφάσεις και γενικότερα η εμπειρία της υγείας, τίθενται με όρους γενικευμένης 
ευπάθειας και βιοχημικής ή/και βιοτεχνολογικής διαχείρισης της, όσο προωθείται η 
κληρονομικότητα των ευπαθειών, πχ. στην επιθετική συμπεριφορά, τόσο θα 
λαμβάνονται ευγονικές αναπαραγωγικές αποφάσεις βιολογικού και 
κοινωνικοοικονομικού περιεχομένου. 

Και είναι αδιάφορο αν οι εφαρμογές της σύγχρονης μοριακής γενετικής 
εξυπηρετούν ευγονικούς σκοπούς επειδή, ενώ τα παραπάνω έξω-δυτικά και δυτικά 
παραδείγματα επικαλούμενα την εκούσια απόφαση και την ευημερία δεν αποτελούν 
μορφές στρατοπέδου συγκέντρωσης και δείγματα γενοκτονικής πρόθεσης, θεωρείται 
ότι δεν εκφράζουν και ευγονικές ιδέες205. Όσον αφορά στην Δύση, η σύγχρονη 

                                                 
202 Στο Aronowitz, 1991 · Dysan & Boswell, 2005.   
203 Στο Aronowitz, 1991 · Dysan & Boswell, 2005 · www.forensic_psych.com/articles/artGenDisc.php 
· en.wikipedia.org/wiki/Sickle_cell_disease    
204 Εκτός από την Κίνα, και οι ΗΠΑ διατηρούσαν τράπεζα σπέρματος από εκλεκτούς δωρητές. Από το 
1980 έως και το 1999, στην Καλιφορνία λειτουργούσε το Repository for Germinal Choice το οποίο 
διέθετε DNA από νομπελίστες. Ο νομπελίστας που έγινε γνωστός για τη δωρεά του, ήταν ο κατά κοινή 
ομολογία ρατσιστής φυσικός W.Shockley ο οποίος προωθούσε την στείρωση των ανθρώπων με 
χαμηλό IQ (en.wikipedia.org/wiki/Noble_Prize_Sperm_Bank, www.breggin.com/Mehlerart.html).   
205 Οι Rabinow& Rose (2003) προτείνουν μια ‘στενή’ χρήση του όρου ‘ευγονική’. Θεωρούν πως αν 
χρησιμοποιήσουμε τον όρο ευγονική εφαρμόζοντας τον σε κάθε παρέμβαση στην αναπαραγωγή, τη  
νοσηρότητα και τη θνησιμότητα του πληθυσμού, θα καλύψει τα πάντα, από την αντισύλληψη ως την 
έκτρωση και την δημόσια υγεία, και η χρήση του θα γίνεται απλά μέρος μιας γενικής κριτικής 
ρητορικής.  Η ευγονική, που κατά την γνώμη τους παραπέμπει στη βελτίωση του βιολογικού 
αποθέματος του πληθυσμού μέσα από θετικές και αρνητικές πρακτικές, απέβλεπε στη μεγιστοποίηση 
της φυλετικής υγείας προς όφελος ενός βιολογικού αγώνα ανάμεσα στα έθνη κράτη. Κι ενώ κρίνουν 
ότι τα παραπάνω παραδείγματα (οι πολιτικές σε Κίνα, Ινδία, κτλ) έχουν κατεξοχήν βιοπολιτικό 
χαρακτήρα, το γεγονός ότι δεν παραπέμπουν σε στρατόπεδο και γενοκτονία δεν επιτρέπουν τον 
χαρακτηρισμό τους ως ευγονική. Υποστηρίζουν πως  η οικονομία της σύγχρονης βιοπολιτικής 
λειτουργεί με τη λογική της ζωτικότητας, όχι της θνησιμότητας, και ότι ενώ έχει τους κύκλους 
αποκλεισμού της, το ‘να αφήνεις να πεθαίνουν δεν είναι ίδιο με το να κάνεις να πεθαίνουν’. 
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βιοεξουσία έντεχνα, στοχευμένα και, δήθεν, εξατομικευμένα προάγει την υγεία, την 
ασφάλεια, την αισθητική και την ποιότητα της ζωής. Οι αξίες αυτές είναι 
καταναλώσιμες και διατίθενται μαζικά ως εμπορεύματα και υπηρεσίες με λειτουργικό 
για τους καταναλωτές στόχο την μείωση ή την εξάλειψη των λαθών, των ατελειών, 
των απειλών, των κινδύνων, κοκ. Φαίνεται σαν η ιδέα της ‘ανώτερης φυλής’ να είναι 
και πάλι κατά κάποιο τρόπο παρούσα στις μέρες μας, μόνο που τώρα αφορά όλους 
όσοι μπορούν να την αγοράσουν, είτε είναι λευκοί, είτε έγχρωμοι. Κι ενώ παλιότερα 
χύθηκαν τόνοι αίμα εξ αιτίας της βίαιης επιβολής της ιδέας της ανώτερης φυλής, 
σήμερα, αφού μπορούν να πωλούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τελειοποίησης 
του σωματικού μας κεφαλαίου, αποκτούν αξία υλική και, φυσικά, συμβολική. Ως 
αξίες, λοιπόν, η αισθητική, η ομορφιά, η υγεία, κτλ, είναι και περιζήτητες. Η αγορά, 
όμως, των κατάλληλων μέσων για τελειοποίηση δεν είναι ποτέ οριστική. Οι οριστικές 
λύσεις, όπως η στείρωση και η ευθανασία αποτελούν μάλλον κλασικές καταστάσεις 
εξαίρεσης, ενώ αντίθετα η αέναη και ακόρεστη κατανάλωση προϊόντων και 
υπηρεσιών βελτίωσης του γενετικού, βιολογικού και σωματικού μας κεφαλαίου 
συνοψίζει τη νέα φιλελεύθερη ευγονική και τη νέου τύπου κατάσταση εξαίρεσης που 
αφορά στη μόνιμη ανησυχία σχετικά με τον ‘σωματικό μας εαυτό’206.  

Όσον αφορά στο μη δυτικό κόσμο, η βιοεξουσία δεν επαληθεύει το ζωοδοτικό 
χαρακτήρα της. Αντίθετα, ξεμπροστιάζει στυγνά την αντίφαση που τη διέπει και την 
καθιστά διφασική. Ο ρατσισμός είναι, σύμφωνα με το Foucault, αυτός που επιτρέπει 
στον κυρίαρχο να αποφασίζει ποιος θα ζει και ποιος θα πεθάνει. Σε παγκόσμιο 
επίπεδο, το ρόλο του κυρίαρχου υποδύεται η Δύση. Στο πεδίο της υγείας, το γεγονός 
ότι οι μη Δυτικοί αφήνονται να πεθάνουν ή το ότι ‘προλαμβάνονται’ οι θάνατοι τους 
μέσω της αναπαραγωγικής τους καταστολής, φαίνεται να ισούται με τη διάπραξη 
φόνου εναντίων τους. Έγκλημα μπορεί να αποτελεί και η πράξη και η παράλειψη. Η 
εθελοντική χημική ή χειρουργική στείρωση των φτωχών του κόσμου δεν αποτελεί 
δυτική σωτήρια παρέμβαση και λύση ευημερίας όταν, αντίστροφα, θα μπορούσαν να 
στηριχθούν με προγράμματα υγείας και εκπαίδευσης, να απαλλαγούν από την 
πολιτική και στρατιωτική κηδεμονία που τους οδηγεί σε φυσική, υλική και ηθική 
καταδυνάστευση, εξαθλίωση, ευαλωτότητα, προσφυγιά, εμφύλιες συρράξεις και 
κατάρρευση. Έτσι ακριβώς, φαίνεται ξεκάθαρα το περιεχόμενο της ιατρικοποίησης 
της κοινωνίας και ο δυτικός ρατσισμός όταν, δηλαδή, η φτώχεια των μη δυτικών 
αντιμετωπίζεται με ‘εκούσια’ στείρωση. Κι ενώ οι πραγματικά ωφέλιμες μορφές 
δυτικής παρέμβασης στον ‘άλλο’ κόσμο είναι γνωστές, η πολιτική αδιαφορία και 
υποταγή στο κεφάλαιο συνεπάγεται τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη γυμνή ζωή.  
 
3.γ.4. Η Κατασκευή του Ευπαθή Εαυτού 

 
Εν αντιθέσει με τις εφαρμογές της κλασικής ευγονικής των αρχών 

του 20ου αιώνα, η οποία εστιαζόταν στην αναπαραγωγική ικανότητα του 
πληθυσμού γενικά, η σύγχρονη μοριακή γενετική πολιορκεί, βασικά, τον 
ατομοποιημένο πληθυσμό στη Δύση. Σήμερα, η μονάδα ανάλυσης είναι 
το ‘ενήμερο’, ‘αυτόνομο’ και μονίμως πάσχον άτομο, και συγκεκριμένα 
το σώμα, η μηχανική και τα χημικά συστατικά του. Γνωρίζουμε πλέον, 

ότι όλοι, από τη σύλληψη μας, είμαστε φορείς ευπαθειών και ελαττωματικής 
βιοχημείας και ότι οφείλουμε να επιτηρούμε και να διαχειριζόμαστε αναλόγως τον 
ασθενή μας εαυτό.  
                                                                                                                                            
Προσωπικά, πιστεύω ότι το να κάνω κάποιον να πεθάνει και το να μην κάνω κάτι για να ζήσει όταν 
έχω αυτή τη δυνατότητα, ταυτίζονται.       
206 Ο ‘σωματικός εαυτός’ είναι έργο των Novas & Rose (2000). 
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Η ευγονική ως λέξη, χρησιμοποιείται από τους σύγχρονους επαγγελματίες της 
υγείας που ειδικεύονται στο ποιος και στο πως θα γεννηθεί, για να δηλώσει την τομή 
με το παρελθόν σε επιστημονικό και ηθικό επίπεδο. Οι σύγχρονοι βιοεπιστήμονες 
μαχόμενοι υπέρ υγείας και ποιότητας ζωής, όπως, άλλωστε και οι ευγονιστές 
προκάτοχοι τους, καταδικάζουν πλέον το ευγονικό παρελθόν και προωθούν την 
ατομικοποιημένη, ηθικοποιημένη, προληπτική ιατρική με την εκούσια και ενήμερη 
συναίνεση των ‘ασθενών’.  
 

 Το γεγονός ότι οι ‘ασθενείς’ κατασκευάζονται ως τέτοιοι, 
 Το ότι βομβαρδίζονται με πληροφορίες και προϊόντα που τους 
διευκολύνουν να αυτοαναγνωρίζονται ως ασθενείς/ελαττωματικοί και να 
ταξινομούν με τον ίδιο τρόπο τους άλλους γύρω τους, 

 Το ότι εμποτίζονται με τον βιοιατρικό λόγο σχηματίζοντας έτσι τον 
αντίστοιχο τρόπο θέασης, διατύπωσης, ερμηνείας, εμπειρίας, και 
προβαίνοντας ‘ενήμερα’ και ‘εκούσια’ στην ανάλογη δράση-κατανάλωση, 
όλα αυτά σηματοδοτούν τον σύγχρονο χαρακτήρα της βιοεξουσίας.    

    
Στις μέρες μας και όσον αφορά στη Δύση, η βασική βιοπολιτική επεξεργασία 

πραγματοποιείται στον φουκωϊκό άξονα της υποκειμενοποίησης μιας συγκεκριμένης 
εμπειρίας, εν προκειμένω της εμπειρίας της ασθένειας207. Η σύγχρονη βιοιατρική ως 
συμβολικό και πρακτικό σύστημα αποτελεί έναν εκ των κύριων μηχανισμών 
κατασκευής του εαυτού. Η διαδικασία εγκαθίδρυσης της γενετικής ταυτότητας των 
ατόμων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της γενετικής συμβουλευτικής, όπου208: 
 

α) οι ασθενείς τοποθετούνται σε συγκεκριμένα δίκτυα σχέσεων βάσει των 
ευπαθειών τους (οικογένεια, γενεαλογία, κτλ), 
β) ως ασθενείς έρχονται σε επαφή με ομοιοπαθείς και συμμετέχουν ομάδες οι 
οποίες διαμορφώνονται γύρω από την ασθένεια τους,  
γ) η ψυχοφαρμακολογία μεταμορφώνει τους τρόπους με τους οποίους τα 
άτομα γίνονται κατανοητά ως προσωπικότητες με την προοπτική της 
διόρθωσης της διάθεσης, των τάσεων και των προδιαθέσεων τους, και,   
δ) η νέα αναπαραγωγική τεχνολογία αναπροσδιορίζει τα συστήματα 
συγγένειας και τις σχέσεις ανάμεσα στα άτομα (δωρητές, φυσικές και 
παρένθετες μητέρες, κα)209.   
 

Οι νέες ατομοκεντρικές στρατηγικές των φορέων της βιοεξουσίας210 μεθοδεύουν 
την διαμόρφωση ατομικών ευθυνών, υποχρεώσεων και μιας ηθικής της υγείας και της 
ασφάλειας. Ουσιαστικά, καλλιεργούν τους βιολογικούς πολίτες. Οι σύγχρονοι 
βιολογικά υπεύθυνοι πολίτες υποχρεούνται να ενημερώνονται για τις αρρώστιες, τις 
ευπάθειες και τις προδιαθέσεις τους και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
ελαχιστοποίησης της ασθένειας και μεγιστοποίησης της υγείας τους211.  
                                                 
207 Στη Δύση δεν δίνεται έμφαση στον συλλογικό πόλο όπως για παράδειγμα στις καμπάνιες για 
περιορισμό του μεγέθους του πληθυσμού που διεξάγονται στην Ινδία, στην Κίνα, στη νοτιοανατολική 
Ασία και σε πολλές λατινοαμερικάνικες χώρες, αλλά στον ατομικό πόλο (Rabinow & Rose, 2003).  
208 Novas & Rose, 2000 
209 Novas & Rose, 2000· Polterman 
210 Οι βιοεπιστήμονες, οι φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, οι κυβερνήσεις, και τα  ΜΜΕ. 
Οι M.Hardt & A.Negri (2002) χαρακτηρίζουν διαβρωτική την ισχύ της βιοεξουσίας εξ αιτίας της 
ικανότητας της να ρυθμίζει τη ζωή από το εσωτερικό της ελέγχοντας την ανθρώπινη συνείδηση και 
χειραγωγώντας την προς όφελος των πολυεθνικών εταιρειών. 
211 Novas & Rose, 2000, 2002· Rose, 2001, 2003· Rabinow & Rose, 2003.  
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Στο πλαίσιο της σύγχρονης βιολογικής ταυτότητας αναπτύσσεται αυτό που ο 
P.Rabinow αποκαλεί ‘βιοκοινωνικότητα’ (biosociality), η οποία παραπέμπει στις 
κοινότητες των ασθενών-ακτιβιστών όπου προωθείται η εκπαίδευση σχετικά με την 
κατάσταση τους και την αντιμετώπιση της, θέτοντας ταυτόχρονα τη διαχωριστική 
γραμμή με όσους αρνούνται να συμμετέχουν στη νέα αυτή τάξη212. Στο πλαίσιο 
αυτής της βιοκοινωνικότητας, οι ασθενείς οικειοποιούνται και επεξεργάζονται τα 
νοήματα που συνδέονται με την κατάσταση τους, και κοινωνικοποιούνται στις αξίες 
της ομάδας τους. Διαμορφώνονται, δηλαδή, ως υπεύθυνοι ασθενείς οι οποίοι 
γνωρίζουν το προφίλ και τις εξελίξεις σχετικά με την πάθηση τους και 
δραστηριοποιούνται σε συνεργασία με τους βιοεπιστήμονες φιλοδοξώντας να 
καταπολεμήσουν την εκάστοτε ασθένεια. Οι ηλεκτρονικά βασισμένες κοινότητες 
ομοιοπαθών ασθενών αποτελούν μια ευθεία συμμαχία επιστημόνων, επαγγελματιών 
και καταναλωτών-ασθενών, η οποία ενώ διατηρείται χάρη στη συμβουλευτική και 
θεραπευτική διάσταση της, χαρακτηρίζεται από τα διαφορετικά επιμέρους 
συμφέροντα των συμμάχων.  

Η κερδοσκοπική τάση των βιοχημικών και βιοτεχνολογικών εταιρειών που 
στηρίζουν αυτήν την συμμαχία, εκφράζεται στην εργαλειοποίηση της ατομικής ή 
οικογενειακής ανησυχίας σχετικά με την υγεία213. Η ανησυχία αυτή διευρύνεται 
προκειμένου να συμπεριλαμβάνει την ύπαρξη στο σύνολο της, η οποία 
σωματοποιείται. Η σωματοποιημένη ασθενής ύπαρξη οφείλει να γίνεται αντικείμενο 
φροντίδας  προκειμένου να διατηρείται υγιής, όμορφη, εύρωστη, κτλ, γεγονός το 
οποίο ενισχύεται μέσω των συστηματικών διαφημιστικών στρατηγικών εμπορικής 
προώθησης και μέσω των κυρίαρχων πολιτισμικών προτύπων214. Από την πλευρά 
τους οι ασθενείς, αφού αναγνωριστούν ως τέτοιοι, επιζητούν να θεραπευτούν ή να 
διορθωθούν, οδηγούμενοι από τις ελπίδες που σκορπίζει η μοριακή γενετική, 
συμμετέχοντας οι ίδιοι στην εξέλιξη των βιοεπιστημών οικονομικά, σωματικά και 
πνευματικά/ηθικά215. Η ατομική, ασθενής, υπόσταση του καθενός ορίζεται, 
πρωτίστως, κλινικά όπως για παράδειγμα ‘ανορεξική’ ή ‘μανιοκαταθλιπτική’, και οι 
ορισμοί διαχέονται στην ατομική συνείδηση συνοδευόμενοι από ευθύνες, 
δικαιώματα, ελπίδες και φόβους.       

Οι πρακτικές υποκειμενοποίησης, δηλαδή, οι τρόποι αυτό-κατασκευής ως 
συγκεκριμένος εαυτός216, λειτουργούν με γενετικούς, βιολογικούς και σωματικούς 
όρους ως προς τους τρόπους σκέψης, την αυτοεικόνα, την ερμηνεία, την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση της εκάστοτε ευπάθειας είτε αυτή αφορά σε γενετική ασθένεια, είτε 

                                                 
212 Αυτή η βιοκοινωνικότητα  υπάρχει όπου υπάρχει πρόσβαση σε τηλέφωνο και ίντερνετ, δηλαδή όχι 
παντού, ενώ διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή ως προς τα αιτήματα και τις μορφές (Rabinow & 
Rose, 2003). 
213 Rose, 2001.  
214Διατίθενται φάρμακα χωρίς συνταγή, ιδιωτική φροντίδα, υγιεινό φαγητό, συμπληρώματα διατροφής, 
ενισχυτικά σκευάσματα σχετικά με την αντοχή, την απόδοση και την προφύλαξη του οργανισμού, 
συσκευές ατομικής περιποίησης, υγιεινής και ελέγχου της υγείας, οδηγοί ατομικής φροντίδας, κα.  
215Οι Rabinow & Rose παρατηρούν την εντατικοποίηση μιας συγκεκριμένης μορφής κεφαλαιοποίησης  
της ζωής και της επένδυσης της με σημαντικό κοινωνικό νόημα, το οποίο ορίζουν ως ‘πολιτική 
οικονομία της ελπίδας’. Οι ομάδες υποστήριξης από καταναλωτές και επαγγελματίες της υγιεινής 
φροντίδας, ενημερώνουν και δραστηριοποιούνται για την πρόσβαση και τη διαθεσιμότητα ποιοτικών 
γενετικών υπηρεσιών. Τα άτομα με γενετικές ευπάθειες συμμετέχουν σε ομάδες υποστήριξης, 
ιστοσελίδες, και σε ιατρικά πειράματα, χορηγούν ιατρική έρευνα, αναπτύσσουν και διαχέουν 
πρακτικές αντιμετώπισης της ζωής ‘σε ρίσκο’ όπως και μια νέα ηθική του ευπαθή  (Rabinow & Rose, 
2003).   
216 Foucault, 1987. 
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έχει να κάνει με την εμφάνιση του σώματος217. Ο τρόπος σκέψης και δράσης συνάδει 
με τις πρόσφατες εξελίξεις στη βιοτεχνολογία, τις επιστήμες της ζωής και την 
βιοιατρική, που προωθούν μια γενική ‘σωματοποίηση της προσωπικότητας’218. Η 
σωματική ατομικότητα εκλαμβάνει το σώμα ως τον πρωταρχικό τόπο για την 
παρέμβαση, την διαχείριση και την βελτίωση του εαυτού219. Ο άνθρωπος οφείλει να 
είναι ειδικευμένος και δραστήριος αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης του ως 
ασυμπτωματικά ασθενής στο όνομα μιας μοριακής, σωματικής και ψυχικής υγείας220. 
Ως βιολογικός πολίτης έχει προσωπική ευθύνη να καταναλώνει γνώση, προϊόντα και 
υπηρεσίες εντός μιας φαύλης πορείας.  

Ο G.Deleuse θεωρεί ότι αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζουν την σύγχρονη 
κοινωνία ελέγχου όπου απαιτείται όλοι να είμαστε ευέλικτοι, να υφιστάμεθα διαρκή 
εξάσκηση, εφ’ όρου ζωής εκπαίδευση και αιώνια αξιολόγηση· να είμαστε σε συνεχή 
υποκίνηση να καταναλώνουμε, να βελτιωνόμαστε, και να αυτό-επιτηρούμαστε σε μια 
ατέρμονη διαχείριση της υγείας μας221.  

Η βασική επίτευξη της σύγχρονης φιλελεύθερης ευγονικής όσον αφορά στην 
κατασκευή του εαυτού είναι το γεγονός ότι τα εμπορεύματα που ανταποκρίνονται 
στην προαγωγή της υγείας και της υγιεινής, συμβολικά, ανάγονται σε αναπόφευκτα 
και αναπόσπαστα στοιχεία της ζωτικότητα μας. Η μη συμμόρφωση με τις αξίες στις 
οποίες αντιστοιχούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της υγείας θέτει συμβολικά και 
πρακτικά τα άτομα σε παρεκκλίνουσα κατάσταση διαμορφώνοντας νέες 
κατηγοριοποιήσεις 222. Συνεπώς, δεν επαληθεύεται η άποψη περί κατάργησης των 
διακρίσεων εξ αιτίας της γενικευμένης ευπάθειας στη μοριακή εποχή223. Αντίθετα, οι 
ήδη υπάρχουσες κοινωνικές και πολιτισμικές διακρίσεις αποκτούν και μοριακή 

                                                 
217 Η ‘ασθένεια’ για παράδειγμα της επιθετικής συμπεριφοράς ή του αλκοολισμού σχετίζεται, 
σύμφωνα με τους νευροχημικούς, με την δυσλειτουργία των νευροδιαβιβαστών (σεροτονίνη, 
ντοπαμίνη, νορεπινεφρίνη), και κυρίως με τη σεροτονίνη. Τα σκευάσματα που διατίθενται προς 
κατανάλωση για αυτές τις περιπτώσεις λειτουργούν στο μικροχημικό επίπεδο αυξάνοντας το 
αποθέματα της σεροτονίνης και αποτρέποντας την επιστροφή της από τον νευρικό δέκτη στον νευρικό 
πομπό. Η κοινή λογική αυθόρμητα ερμηνεύει γενετικά περιπτώσεις βίαιης συμπεριφοράς 
χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «το ‘χει μέσα του», «γεννημένος δολοφόνος» ή «φταίει το DNA 
του». Επίσης, η ομαλή επικοινωνία ανάμεσα σε δύο άτομα χαρακτηρίζεται κοινώς ως «καλή χημεία». 
Όσον αφορά στις μόνιμα αναπροσδιοριζόμενες σωματικές ευπάθειες, και οι άνδρες και οι γυναίκες 
γνωρίζουν την ‘εις βάθος’ δράση των προϊόντων που θεωρούν απαραίτητο να καταναλώνουν, όπως 
συμπληρώματα διατροφής και άλλα χάπια για ποικίλες λειτουργίες, κρέμες, ζελέ, αφρούς, 
καθαριστικά, και καλλυντικά.     
218 Novas & Rose, 2000.  
219 Novas & Rose, 2000.  
220 Οι Novas & Rose, ονόμασαν αυτό το φαινόμενο ‘σωματική υποκειμενικότητα’: για παράδειγμα η  
γυμναστική, η δίαιτα, οι βιταμίνες, τα  τατουάζ, τα σκουλαρίκια, τα φάρμακα, η αισθητική ιατρική, η 
αλλαγή φύλου, η μεταμόσχευση, αποτελούν τεχνικές του σωματικού εαυτού με σκοπό την υγεία, την 
ομορφιά, την αντοχή, την ποιότητα ζωής, κα (Novas & Rose, 2000). Ο Rose υποστηρίζει ότι τώρα η 
βιοπολιτική συγχωνεύεται με την ηθικοπολιτική, δηλαδή, την πολιτική της ίδιας της ζωής και του πως 
πρέπει να βιωθεί. Αν η πειθαρχία ατομικοποιεί και κανονικοποιεί, και η βιοεξουσία συλλογικοποιεί και 
κοινωνικοποιεί, η ηθικοπολιτική ενδιαφέρεται για τις τεχνικές του εαυτού με τις οποίες τα ανθρώπινα 
όντα θα έπρεπε να κρίνουν τους εαυτούς τους, να δρουν ως προς τους εαυτούς τους για να τους 
βελτιώσουν (Rose, 2001). 
221 Στο Rose, 2003. 
222 Για παράδειγμα,1ον από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το ‘Viagra’ τα έως τότε δεδομένα για το 
‘φυσικό φαινόμενο’ ανατράπηκαν και προκατέλαβαν την έννοια της ικανότητας. 2ον Σιχαινόμαστε 
τους Τσιγγάνους θεωρώντας πως δεν συμμορφώνονται στους κανόνες υγιεινής που εμείς ακολουθούμε 
τελετουργικά. 3ον Φοβόμαστε τους λαθρομετανάστες και τους διατηρούμε σε καραντίνες εξ αιτίας της 
αμφίβολης ποιότητας συνθηκών υγιεινής εντός των οποίων ζουν, και εξ αιτίας των μολυσματικών 
ασθενειών που ίσως φέρουν.  
223 Στο Rose, 2003. 
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νομιμοποίηση, και η ατομική ευθύνη υπογραμμίζεται περισσότερο224. Αφενός, η μη 
συμμόρφωση με τις υποδεικνυόμενες μεθόδους αντιμετώπισης των 
ευπαθειών/ελαττωμάτων αναπαράγει το πρόβλημα αυτό καθαυτό μαζί με τα 
κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα του, και αφετέρου, η μη συμμόρφωση με 
τις βιοχημικές και βιοτεχνολογικές διορθώσεις και παρεμβάσεις, αναδεικνύει την 
αποτυχημένη βιολογική κοινωνικοποίηση του ατόμου και υποδηλώνει την επιλήψιμη 
αδράνεια του ως βιολογικός πολίτης και όχι κοινωνικούς ή οικονομικούς παράγοντες 
που ίσως καθορίζουν την πρόσβαση στην υγεία225. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η 
προϋπόθεση για να αποφύγει κανείς, έως ένα βαθμό, ήπιες ή σοβαρές διακρίσεις εις 
βάρος του, εξ αιτίας της αντίστοιχης έντασης γενετικών, βιολογικών ή σωματικών 
ελαττωμάτων του, είναι η συμμόρφωση με τις αρχές της παρακολούθησης και της 
φροντίδας της προβληματικής του ύπαρξης. Η μόνη επιλογή, τελικά, ίσως να 
περιορίζεται στο όνομα της φίρμας που διαθέτει αυτές τις εμπορευματοποιημένες 
τεχνικές του εαυτού στην αγορά.   

Φαίνεται ηθικό και θεμιτό να επιθυμεί κανείς να φροντίζει τον εαυτό του και να 
βελτιώνεται. Ακόμα κι αν αυτή η επιθυμία ούτε πηγάζει, ούτε καταλήγει στον εαυτό, 
κι όσο κι αν το περιεχόμενο της φροντίδας και της βελτίωσης είναι 
προαποφασισμένο, μεταβάλλεται με την ίδια ταχύτητα με την οποία κινείται η μόδα, 
και προϋποθέτει την κατανάλωση. Ο εαυτός φαίνεται σαν το μέσο που επιθυμεί όσα 
του υποδεικνύουν ως άξια να επιθυμεί μέσα σε έναν προκαθορισμένο ορίζοντα 
επιλογών, για να επιλέγει ‘ελεύθερα’ και να καταναλώνει στη συνέχεια χωρίς, όμως, 
να καταφέρνει να φθάσει σε κορεσμό. Η ολική τελειοποίηση, μοριακή, 
οργανική/σωματική και πνευματική, δεν φθάνει ποτέ, απλά επιδιώκεται μέσα από τη 
διαρκή αναγνώριση ατομικών ψεγαδιών και την καταναλωτική/κατασταλτική 
διόρθωση τους. Έστω κι αν το δικαίωμα που μας παρέχει η αγορά της υγείας στην 
τελειότητα, και η υποχρέωση που μας επιβάλλει να παράγουμε υγιής και 
προικισμένους οργανικά και σωματικά απογόνους, αφορούν στην ανακύκλωση του 
πλούτου και της εξουσίας της, και στην επέκταση της υποδούλωσης μας στην αγορά 
η οποία τείνει να επινοεί και να ικανοποιεί τις ‘ανάγκες’ μας226.    

                                                 
224 Για παράδειγμα, η δρεπανοκυτταρική αναιμία, η οποία τείνει να εμφανίζεται περισσότερο σε 
μειονότητες Αφροαμερικάνων και Αφρο-καραϊβικών στις ΗΠΑ και στην Μ.Βρετανία, προβάλλεται ως 
εάν να ευθύνεται για πολλούς θανάτους μελών αυτών των μειονοτήτων κατά την αστυνομική κράτηση 
τους. Δέκα-εφτά (17) θάνατοι από το 1977 έως το 2003 περιγράφονται στα αστυνομικά αρχεία ως 
συνέπειες της ασθένειας, ενώ στην πραγματικότητα συνδέονται είτε με κακοποίηση των κρατουμένων 
(δέκα θάνατοι), είτε με ανεπαρκή και θανάσιμη αντιμετώπιση των ασθενών μέσα στα κρατητήρια 
(εφτά θάνατοι) (Dysan & Boswell, 2005). Οι θάνατοι αυτοί δεν εκλαμβάνονται ως φόνοι και το 
παράδειγμα παραπέμπει στον G.Agamben και στη φιγούρα του Homo Sacer. Οι διακρίσεις φαίνεται 
πως εξακολουθούν να υπάρχουν ανεξάρτητα από την μοριακή ευπαθειοποίηση όλων μας.    
225 Για παράδειγμα, κάποιος που πάσχει από χοληστερίνη και συνεχίζει να καταναλώνει κορεσμένα 
λιπαρά οξέα, ή κάποιος που συνεχίζει την κατάχρηση σε αλκοολούχα ποτά ενώ υποφέρει από έλκος, 
θεωρείται πλέον ότι ‘πάνε γυρεύοντας’ από τη στιγμή που γνωρίζουν το πρόβλημα τους και δεν το 
διαχειρίζονται υγιεινά. Παρομοίως, μια έγκυος γυναίκα συνήθως θεωρείται ανεύθυνη όταν καπνίζει, 
πίνει και δεν προσέχει την διατροφή της. Επίσης, κάποια που αισθάνεται πόνους στο στήθος ή/και που 
έχει διαπιστώσει μέσω της ψηλάφησης (βασική και σύγχρονη τεχνική για τις βιολογικές πολίτιδες) την 
ύπαρξη ύποπτων εξογκωμάτων, οφείλει να επισκεφθεί ειδικό για να ελέγξει την υγεία της.     
226 Ο Polterman χαρακτηρίζει αυτό το φαινόμενο καταναλωτική ευγονική, η οποία σηματοδοτεί νέα 
υποδούλωση του γυναικείου σώματος και νέες αυξημένες ευθύνες για τις γυναίκες σε σχέση με τις 
αποφάσεις τους για τα παιδιά που θα γεννήσουν. Κι ενώ, αποτελεί πολιτισμική και κοινωνική 
παράδοση να ευθύνονται οι γυναίκες για τη γέννηση και την ανατροφή των παιδιών, προσωπικά 
θεωρώ πως, ακριβώς επειδή οι γυναίκες συμβάλλουν κατά το ήμιση στη σύλληψη, πράγμα που έχει 
αποδείξει περίτρανα η γενετική ήδη από το 1886, και οι άνδρες, οι οποίοι συμμετέχουν αποφασιστικά 
στην γονιμοποίηση, είναι το ίδιο πιθανό να φέρουν παράγοντες επικινδυνότητας και να υποβάλλονται 
σε βιοχημικές και βιοτεχνολογικές διαδικασίες. Και γιατί όχι, η βιοτεχνολογική εκμετάλλευση του 
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Κι ενώ  η υγεία, η ασφάλεια και η ποιότητα της ζωής αποτελούν τις σύγχρονες  
νομιμοποιητικές αρχές των βιοπολιτικών και πειθαρχικών στρατηγικών, το φυσικό 
περιβάλλον υφίσταται ανεπανόρθωτες καταστροφές που απειλούν την υγεία μας. Οι 
φυσικές, ανακυκλώσιμες και φθηνές πηγές ενέργειας δεν αξιοποιούνται προς χάριν 
βλαβερών προς το περιβάλλον, την υγεία και την παγκόσμια ειρήνη, ενεργειακών 
μορφών. Κι ενώ όχι λίγες σύγχρονες ασθένειες σχετίζονται με τον μοντέρνο τρόπο 
ζωής, αυτός ο τρόπος ζωής φροντίζεται έτσι ώστε να θέτει σε κίνδυνο όλο και 
περισσότερο την υγεία και την ασφάλεια της ζωής. Η ουσιαστική και όχι η 
φαινομενική περιβαλλοντική-κοινωνική-πολιτική βελτίωση των συνθηκών ζωής θα 
μπορούσε να αποτρέψει πολλές από τις σύγχρονες μάστιγες227.  Κι επειδή η 
ουσιαστική πρόληψη για το μέλλον του πλανήτη και της ζωής σε αυτόν δεν 
πραγματοποιείται όσο το μεγάλο κεφάλαιο κινεί τα νήματα, οι σύγχρονες ασθένειες 
απαιτούν θεραπευτική καταστολή, η οποία προβάλλεται ως πρόληψη. 

Η ιατρική αντιμετώπιση θα μπορούσε να είναι περισσότερο αποτελεσματική σε 
ζητήματα πρωτίστως ιατρικά όπως για παράδειγμα οι βαριές γενετικές ανωμαλίες, και 
σε ασθένειες που χαρακτηρίζονται ή όχι ως ‘ανίατες’ θερίζοντας ζωές στον Τρίτο και 
στον δυτικό κόσμο, παρέχοντας, βασικά, ίση πρόσβαση σε όλους στις υπηρεσίες 
φροντίδας και θεραπείας228. Η ιατρικοποίηση της κοινωνίας, όμως, ανοίγει πάλι 
μέτωπο σε έναν μη ιατρικό χώρο, στις συμπεριφορές και στις κοινωνικές 
καταστάσεις, χωρίς, ταυτόχρονα, οι βιοεπιστήμες να έχουν καταφέρει να βρουν 
οριστικές λύσεις για τα σοβαρά και αμιγώς ιατρικά ζητήματα σε ένα μάλλον 
παράλογο πλαίσιο229. Η διαδικασία αυτή εμπλέκει, ταυτόχρονα, υπόνοιες για 
οικονομικά συμφέροντα και συναλλαγές γιατρών με την αγορά της υγείας, αλλά και 
με την πολιτική230. Η απόσπαση της συναίνεσης των καταναλωτών δεν μοιάζει ούτε 

                                                                                                                                            
ανθρώπου μπορεί να φθάσει σε σημείο να καθιστά ικανούς τους άνδρες να κυοφορούν δίνοντας τη 
δυνατότητα σε γκέι ζευγάρια να τεκνοποιήσουν.          
227 Το AIDS, τύποι καρκίνων, αλλά και δερματολογικές παθήσεις, διατροφικά προβλήματα, 
ορθοπεδικά προβλήματα, διαταραχές της διάθεσης και της συμπεριφοράς, κα.    
228Ο Rose θεωρεί πως δε μπορεί να μας θέσουν σε αποκλεισμό αφού όλοι θα είμαστε βιογενετικά 
άτομα. Συνεπώς δε θα υπάρχει γενετικό και μη γενετικό, παθολογικό και κανονικό. Δεν θα υπάρχει, 
λοιπόν, αποκλεισμός αλλά τροποποίηση του εαυτού. Αν πάμε, για παράδειγμα, κάπου να ζητήσουμε 
δουλειά ή ασφάλιση ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να επιτηρούμε τους εαυτούς μας ή τις ευπάθειες μας 
έτσι ώστε να μην δίνουμε αφορμή να μας  προβοκάρουν, και ακολούθως να τις διορθώνουμε και να τις 
προσαρμόζουμε στα εκάστοτε απαιτούμενα (Rose, 2003).   
229 Δεν υπάρχει καμία πρόθεση ούτε να υποβαθμιστεί η ιατρική ως επιστήμη, ούτε να αμφισβητηθούν 
προσπάθειες γιατρών και ερευνητών να ‘σώσουν ζωές’. Δεν μπορώ άλλωστε να ασκήσω ιατρική 
κριτική και να προτείνω τις κατάλληλες ιατρικές θεραπείες. Ακριβώς επειδή πιστεύω ότι η Ιατρική δεν 
μπορεί παρά να έχει τη δυνατότητα να βρει διεξόδους στις σύγχρονες μάστιγες που αποτελούν 
κατεξοχήν αντικείμενο της ως προς την ιατρική αντιμετώπιση τους, όπως το AIDS, ο καρκίνος, το 
Parkinson, το Alzheimer, η σκλήρυνση κατά πλάκας, κα, θεωρώ ότι υπάρχουν ελπίδες ίασης των 
ασθενών στο κοντινό ή το μακρινό μέλλον. Το ζήτημα είναι να μην αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι ως 
πειραματόζωα και ως ‘γυμνοί’ καταναλωτές μιας παγκόσμιας πυραμίδας με διαφορετικές βόρειες, 
νότιες, δυτικές και ανατολικές ταχύτητες, αλλά ως πολίτες με πλήρη και ίσα δικαιώματα στην υγεία, 
στην αξιοπρέπεια και στον σεβασμό. Να μην υφίστανται θεραπευτική τυραννία και ιατρική καταστολή 
ώστε να μην αιωρείται η ιδέα της συγκαλυμμένης ευγονικής. Αυτό αφορά την ιατρική και την πολιτική 
της υγείας. Η κοινωνία, τα φαινόμενα και οι συμπεριφορές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 
αποτελούν αντικείμενα μελέτης άλλων επιστημών που δεν είχαν και δεν έχουν καμία σχέση με την 
ιατρική και τη χημεία.            
230 Ασκείται κριτική στο γεγονός ότι γιατροί οι οποίοι βραβεύονται οικονομικά για τις επιδόσεις τους 
στην εργαστηριακή εκδοχή της αναπαραγωγής δεν υποδεικνύουν άλλες μεθόδους σύλληψης στα 
ζευγάρια (en.wikipedia.org/wiki/In_Vitro_Fertilization), επίσης, καταγγέλλεται η εμπλοκή ιδιωτικού 
κεφαλαίου, φαρμακοβιομηχανιών ή/και βιοτεχνολογικών εταιρειών στην επιστημονική έρευνα 
(Rivera, 2003 · www.hgalert.com). Είναι ιστορικό γεγονός ότι γιατροί συνεργαζόμενοι με αυταρχικά 
καθεστώτα εμπλέκονταν σε σφαγές εις βάρος λαών (Baron, 1999). Στις ΗΠΑ, τα γενετικά τεστ για τη 
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εκούσια, ούτε ενήμερη αλλά, μάλλον, αποτέλεσμα της αίσθησης αδιεξόδου και της 
πολιτισμικής πίεσης από τα προβαλλόμενα πρότυπα.  

Στη συνέχεια, θα παραθέσω εν συντομία δύο παραδείγματα εαυτών οι οποίοι 
προβάλλονται ως πρότυπα διαχείρισης δύο συγκεκριμένων τύπων ασθένειας: 1ον) το 
ένα παράδειγμα αφορά στην εξοικείωση με την εμπειρία να αποφασίσει κανείς να 
γίνει γονιός ενός μωρού που πάσχει από σύνδρομο Down, και 2ον) το άλλο 
παράδειγμα αφορά στην εμπειρία της κατάθλιψης και στους τρόπους με τους οποίους 
ο ασθενής οφείλει να συμπεριφέρεται ως τέτοιος. Στα παραδείγματα αυτά, μέσα από 
την παράθεση οδηγιών διαχείρισης του ασθενούς εαυτού, αναδεικνύεται η κατασκευή 
της άρρωστης ταυτότητας των ατόμων, η προωθούμενη σχέση τους με τους ειδικούς, 
η δικτύωση τους με ομοιοπαθείς ομάδες και η εξοικείωση με τα ειδικά νοήματα και 
τις αξίες που προβάλλει η εμπειρία της ασθένειας τους. Παρατίθεται μέσω των 
παραδειγμάτων, δηλαδή, η εκ νέου βιολογική κοινωνικοποίηση τους.        
       
   3.γ.4.i Κατασκευή και Διαχείριση του Ευπαθή Εαυτού: 
 

          παράδειγμα Συνδρόμου Down   
 
Το σύνδρομο Down είναι μια γενετική ασθένεια αν και δεν συγκαταλέγεται 
ανάμεσα σε αυτές που θεωρούνται κληρονομικές. Μπορεί να προκύψει σε 
οποιοδήποτε ζευγάρι από οποιαδήποτε κοινωνική τάξη, φυλή και εθνικότητα. 
Υπάρχει η άποψη ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι γυναίκες τόσο αυξάνεται και η 
πιθανότητα να φέρει το έμβρυο το σύνδρομο Down. Παρόλα αυτά, τα αίτια που 
το προκαλούν δεν είναι ακόμα γνωστά. Αυτό που οι ειδικοί γνωρίζουν είναι ο 
τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται η χρωμοσωματική ανωμαλία που ευθύνεται 
για την ασθένεια ήδη από τη σύλληψη231. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 
διαπιστωθεί αν το έμβρυο είναι φορέας του συνδρόμου, όπως η αμνιοκέντηση, 
η δειγματοληψία από πλακούντα και οι υπέρηχοι, των οποίων τα αποτελέσματα 
αν είναι θετικά βάζουν το ζευγάρι σε σκέψεις σχετικά με το μέλλον της 
κύησης232. Η αιματολογική εξέταση μπορεί να επιβεβαιώσει υποψίες σχετικά με 
το αν ένα νεογέννητο πάσχει από σύνδρομο Down. Οι γονείς ενός βρέφους με 
σύνδρομο Down, αν φυσικά συνεχίσουν την κύηση και το φέρουν στον κόσμο, 
μετά τις πρώτες αντιδράσεις οι οποίες πιθανώς να περιλαμβάνουν σοκ, θυμό, 
στεναχώρια ή/και τύψεις, οφείλουν να μάθουν να διαχειρίζονται την κατάσταση 
προς όφελος και του βρέφους και των ίδιων. Αρχικά, οι γενετικοί σύμβουλοι και 
οι γιατροί ενημερώνουν το ζευγάρι σχετικά με την ασθένεια, τις επιπτώσεις τις, 
αλλά και για τις υποδομές που υπάρχουν στην κοινωνία για την αντιμετώπιση 

                                                                                                                                            
δρεπανοκυτταρική αναιμία που απευθύνονται συγκεκριμένα στους Αφοραμερικανούς διεξάγονται 
υποχρεωτικά σε αντίθεση με τον έλεγχο για Tay-Sachs, που αφορά κυρίως Εβραίους και Έλληνες, ο 
οποίος είναι εκούσιος. Ο T.Duster (1990) θεωρεί ότι η πολιτική αυτή προωθεί επίσημα τον αποκλεισμό 
και τις διακρίσεις εις βάρος των Αφροαμερικάνων. Επίσης, πιστεύει ότι η δέσμευση των ΗΠΑ με το 
HGP θα μειώνει τις πιθανότητες να καταπολεμηθούν οι υποτιθέμενες ασθένειες που παράγονται 
γενετικά μέσω της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής υπέρ των φτωχών (στο Aronowitz, 1991)  
231 Μοριακά το σύνδρομο Down ισούται με την παρουσία ενός επιπλέον χρωμοσώματος σε όλα ή 
κάποια από τα κύτταρα σε όλους τους ιστούς του σώματος. Κανονικά όλοι έχουμε 46 χρωμοσώματα 
που υπάρχουν στον έλικα του DNA σε 23 ζεύγη. Η παρουσία ενός επιπλέον χρωμοσώματος στο 21 
χρωμόσωμα αποτελεί την μοριακή απεικόνιση του συνδρόμου Down. Ως εκ τούτου, τα άτομα που 
πάσχουν από αυτό το σύνδρομο έχουν 47 αντί για 46 χρωμοσώματα σε κάθε κύτταρό τους 
(hcd2.bupa.co.uk/fact_sheets/html/downs_syndrome.html · www.downs-
syndrome.org.uk/DSA_NewParents.aspx )  
232 hcd2.bupa.co.uk/fact_sheets/html/downs_syndrome.html · www.downs-
syndrome.org.uk/DSA_NewParents.aspx  
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της. Ήδη, λοιπόν, οι γονείς γνωρίζουν ότι έχουν να κάνουν με ένα μωρό το 
οποίο θα έχει ειδικές ανάγκες233 για την αντιμετώπιση των οποίων 
ενημερώνονται πληρέστερα αφού αυτό γεννηθεί234. Οι γονείς μαθαίνουν πώς να 
ανταποκρίνονται σωστά στο ρόλο τους ως προς την ανατροφή και την φροντίδα 
του παιδιού τους, και ως προς την διαχείριση της προσωπικής τους εμπειρίας.  
Συγκεκριμένα, οφείλουν να ταΐζουν προσεχτικά το βρέφος, είτε από το στήθος 
είτε από το μπουκάλι, έτσι ώστε η γλώσσα του να μην κολλάει στον ουρανίσκο 
του αλλά να είναι κάτω από την θηλή ή την πιπίλα. Υπάρχει πιθανότητα το 
μωρό να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια του ταΐσματος, ή να μην μπορεί να 
αναπνεύσει και να φάει ταυτόχρονα γιαυτό η διαδικασία είναι συνήθως 
χρονοβόρα και απαιτεί υπομονή. Οι γονείς πρέπει να φροντίσουν έτσι ώστε η 
ιδανική θερμοκρασία η οποία πρέπει να υπάρχει στο δωμάτιο του να ισούται με 
18ο C. Η υπερβολική ζέστη μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ενώ επιβάλλεται η 
ύπαρξη υγρασίας στο χώρο προκειμένου να διευκολύνεται η αναπνοή του 
νεογέννητου. Επειδή η ξηροδερμία ταλαιπωρεί τα άτομα που πάσχουν από το 
σύνδρομο Down, το καθημερινό τους μπάνιο πρέπει να συνοδεύεται από μασάζ 
με μωρουδιακό λάδι και ενυδατική κρέμα. Οι γονείς πρέπει να προσέχουν σε 
αυτές τις περιπτώσεις την πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης και να 
συμβουλεύονται το γιατρό και το φαρμακοποιό τους. Οπωσδήποτε, οφείλουν να 
επισκέπτονται για εξετάσεις τον παιδίατρο έτσι ώστε να παρακολουθούν την 
εξέλιξη της υγείας του παιδιού τους και την καρδιακή του λειτουργία. Τέλος, 
όσο μεγαλώνει, οφείλουν να παίζουν μαζί του με συγκεκριμένα παιχνίδια τα 
οποία ερεθίζουν και εξασκούν τους μυς του προσώπου, της γλώσσας και 
ολόκληρου του σώματός του. Μαθαίνουν πως ένα παιδί με σύνδρομο Down 
μπορεί να πάει σε ‘κανονικό’ σχολείο ή σε εξειδικευμένο, και πως η σχολική 
του διαδρομή εξαρτάται από την ένταση της ασθένειας και τις υπάρχουσες στην 
εκάστοτε περιοχή υποδομές. Και ενημερώνονται όσον αφορά στην εργασία, για 
το γεγονός ότι οι ευκαιρίες που υπάρχουν βασίζονται σε κοινωνικά 
προγράμματα ή σε εθελοντικές οργανώσεις235.             

 
3.γ.4.ii παράδειγμα Κατάθλιψης  
 

Η κατάθλιψη, αν και βιοιατρικά ορίζεται ως εγκεφαλική δυσλειτουργία, μπορεί 
να οφείλεται, ανάμεσα σε άλλα αίτια, και στο καθημερινό άγχος. Όποιοι, όμως, 
κι αν είναι οι παράγοντες πρόκλησης αυτής της ‘ασθένειας’, για την 
αντιμετώπιση της προβάλλεται η ενθάρρυνση του καταθλιπτικού εαυτού για 
από κοινού δράση και συνεργασία με τον γιατρό. Ο γιατρός του θα διαγνώσει 
την κατάθλιψη μέσω τεστ και συνεντεύξεων, και ανάλογα με τον τύπο, την 

                                                 
233 Οι ειδικές ανάγκες των ατόμων που πάσχουν από σύνδρομο Down οφείλονται α) στις μαθησιακές 
δυσκολίες που θα έχει, β) στην καθυστερημένη σε σχέση με άλλα παιδιά ομιλία, περπάτημα κτλ, γ) 
στα πιθανά καρδιακά προβλήματα, τα προβλήματα μεταβολισμού, όρασης και ακοής, στην 
ξηροδερμία, δ) στη δυσκολία να φάει, να διατηρήσει σταθερή σωματική θερμοκρασία,  αλλά και ε) 
στα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά όπως το πλατύ πρόσωπο, τα λοξά μάτια, η μεγάλη γλώσσα και τα 
φαρδιά χέρια με μικρά και κυρτά δάχτυλα (hcd2.bupa.co.uk/fact_sheets/html/downs_syndrome.html · 
www.downs-syndrome.org.uk/DSA_NewParents.aspx).             
234 Οι διάφοροι γιατροί, παιδίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και λογοθεραπευτές παρέχουν 
την ανάλογη υποστήριξη στους γονείς και τους πληροφορούν σχετικά με τις διαθέσιμες ομάδες 
στήριξης οι οποίες αποτελούν δεξαμενή πληροφοριών και αλληλεγγύης (www.downs-
syndrome.org.uk/DSA_NewParents.aspx). 
235 www.downs-syndrome.org.uk/DSA_NewParents.aspx  
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ένταση και την έκταση της κατάθλιψης θα του συστήσει την ανάλογη αγωγή 
ή/και ψυχοθεραπεία. Το πρώτο βήμα για να θεραπευτεί ο εαυτός είναι να 
αναγνωρίσει ότι η κατάθλιψη δεν τον εκφράζει, δεν είναι ο εαυτός του.  
Ο ασθενής εαυτός οφείλει να ρωτά τον γιατρό του και να απαιτεί απαντήσεις. 
Να καταλάβει πως μπορεί να τον βοηθήσει, και να μοιράζεται μαζί του κάθε 
σκέψη του σχετικά με τη θεραπεία. Να σιγουρευτεί ότι η αγωγή και η θεραπεία 
του αποδίδουν, κρατώντας ημερολόγιο της διάθεσης και των συμπτωμάτων του, 
και δείχνοντας το  στο γιατρό του. Να επιτρέψει σε έναν ψυχοθεραπευτή ή/και 
μια ομάδα υποστήριξης να τον βοηθήσει. Να μάθει για τις εμπειρίες άλλων 
ανθρώπων και για τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετωπίζουν. Να μάθει πώς να 
μειώνει τους στρεσογόνους παράγοντες, να εφαρμόζει τεχνικές διαλογισμού 
ή/και να  παρακολουθήσει σχετικά μαθήματα. Να παίρνει όλα τα φάρμακα 
σύμφωνα με τις οδηγίες που του δόθηκαν. Να  είναι υπομονετικός γιατί τα 
συμπτώματα δεν υποχωρούν γρήγορα. Να ακολουθεί ένα πρόγραμμα 
γυμναστικής και υγιεινής δίαιτας. Να αποφεύγει το αλκοόλ, τα παράνομα ή 
χωρίς συνταγή φάρμακα και την καφεΐνη. Να είναι σε επαφή με τον φροντιστή 
του, να μην διαγνώνει  μόνος την πορεία της κατάθλιψης  ή να μην θεωρεί ότι 
τα συμπτώματα είναι ανάξια αντιμετώπισης. Να γνωρίζει για ποιο λόγο παίρνει 
την φαρμακευτική του αγωγή, να ενημερωθεί σχετικά τον τρόπο και τον χρόνο 
της δοσοληψίας, και σε τι συνθήκες  να τα διατηρεί, να ξέρει  τι να κάνει αν 
ξεχάσει μια δόση, ποιες είναι οι παρενέργειες των φαρμάκων και αν είναι 
ασφαλές να τα καταναλώνει μαζί με τα άλλα φάρμακα που πιθανό να 
χρησιμοποιεί, και  να ζητήσει γραπτές πληροφορίες για όλα αυτά. Μπορεί να 
δοκιμάσει διάφορα αντικαταθλιπτικά μέχρι να βρει αυτά που του ταιριάζουν 
επειδή η χημική δομή του καθενός είναι διαφορετική236. Τέλος, οφείλει να 
γνωρίζει ότι οι  αλλαγές στη δοσολογία και στην λήψη αντικαταθλιπτικών 
πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθούνται ιατρικά λόγω των σοβαρών αλλαγών 
στην διάθεση που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτοκτονία237. 

                                                 
236 Γενικά, τα SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors) όπως τα  Prozac®, Paxil®, Zoloft®, 
Celexa® και Lexapro®, και το Effexor®  (αναστολείς σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης) είναι τα 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται περισσότερο και έχουν τις λιγότερες παρενέργειες. Το Paxil μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο για ελαττώματα στη γέννα, κυρίως καρδιακά, όταν οι γυναίκες το παίρνουν κατά 
τους τρεις πρώτους μήνες. Όλα εκτός από το Prozac θεωρείται ότι δεν πρέπει να συνταγογραφείται για 
παιδιά και εφήβους εξ αιτίας των πιθανών παρενεργειών που μπορεί να έχουν. Οι γνώμες διίστανται 
σχετικά με το αν τα αντικαταθλιπτικά αποτρέπουν τα παιδιά και τους εφήβους από την αυτοκτονία ή 
τα ωθούν. Υπάρχει και η λύση του ηλεκτροσόκ (electroconvulsive therapy ECT)  για περιπτώσεις 
ασθενών που δεν ανταποκρίνονται στα φάρμακα, ή που δεν μπορούν να πάρουν κάποια αγωγή λόγω 
άλλων προβλημάτων υγείας 
(www.healthatoz.com/healthatoz/Atoz/common/standard/transform.jsp?requestURI=/healthatoz/Atoz/d
c/caz/ment/depr/depr_gen_meds_).  
237www.healthatoz.com/healthatoz/Atoz/common/standard/transform.jsp?requestURI=/healthatoz/Atoz
/dc/caz/ment/depr/depr_gen_o· 
www.healthatoz.com/healthatoz/Atoz/common/standard/transform.jsp?requestURI=/healthatoz/Atoz/d
c/caz/ment/depr/depr_gen_s· 
www.healthatoz.com/healthatoz/Atoz/common/standard/transform.jsp?requestURI=/healthatoz/Atoz/d
c/caz/ment/depr/depr_gen_c· 
www.healthatoz.com/healthatoz/Atoz/common/standard/transform.jsp?requestURI=/healthatoz/Atoz/d
c/caz/ment/depr/depr_gen_r·      
www.healthatoz.com/healthatoz/Atoz/common/standard/transform.jsp?requestURI=/healthatoz/Atoz/d
c/caz/ment/depr/depr_gen_trea_· 
www.healthatoz.com/healthatoz/Atoz/common/standard/transform.jsp?requestURI=/healthatoz/Atoz/d
c/caz/ment/depr/depr_gen_meds_·      
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Κεφάλαιο 4 
 
Επίλογος  
 
    Η εργασία προσεγγίζει μέσα στο ευρύ φάσμα της βιοεξουσίας ένα ουσιώδες 
φαινόμενο της, τη βιολογικοποίηση κοινωνικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών 
και φαινομένων, και την κατασταλτική ιατρική αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο δύο 
παραδειγμάτων: στην ευγονική των αρχών του 20ου αιώνα και στην σύγχρονη 
μοριακή γενετική. Συγκεκριμένα, προσεγγίζεται το επίπεδο άσκησης της βιοεξουσίας 
και η κλίμακα μεθόδευσης της βιολογικοποίησης στην ευγονική και στη μοριακή 
γενετική. 
   Η προσέγγιση αυτή γίνεται, σύμφωνα με τη φουκωϊκή ανάλυση, μέσω τριών 
αξόνων η δράση των οποίων είναι συμπληρωματική ως προς την 
αποτελεσματικότερη άσκηση της βιοεξουσίας, δηλαδή την διαχείριση και την 
επιτήρηση της ανθρώπινης ζωής. Οι άξονες αυτοί είναι α) ο επιστημονικός λόγος που 
θεωρείται αληθινός και έγκυρος για τον ορισμό, την ανάλυση και την ερμηνεία μιας 
δεδομένης εμπειρίας, β) οι στρατηγικές ρύθμισης μιας δεδομένης εμπειρίας του 
πληθυσμού, και γ) οι τρόποι υποκειμενοποίησης της εμπειρίας αυτής, δηλαδή, η 
παραγωγή ενός ατόμου που αυτό-ελέγχεται και αυτό-πειθαρχεί σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζουν οι κυρίαρχοι λόγοι και εφαρμόζουν οι συλλογικές 
στρατηγικές238.  
   Ο αληθινός βιολογικός λόγος που αντιστοιχεί σε κάθε εποχή, συνδιαλέγεται με 
αυτήν και από κοινού παράγουν το κυρίαρχο συμβολικό σύστημα ως προς την 
εμπειρία της υγείας, της αναπαραγωγής και της φυσικής κατάστασης. Η εξουσία του 
λόγου να παράγει αρχές διάκρισης, ταξινόμησης και ιεραρχίας νομιμοποιεί και 
καθορίζει τις πληθυσμιακές πολιτικές. Οι στρατηγικές διαχείρισης και ελέγχου του 
συλλογικού σώματος κατοχυρώνονται με νόμους και κανόνες και εφαρμόζονται από 
θεσμούς. Όσο πιο αποτελεσματικές είναι οι συλλογικές πρακτικές ως προς τον στόχο 
τους και όσο περισσότερο αναδεικνύουν τις κυρίαρχες αξίες, τόσο περισσότερο 
ταυτίζονται με την ατομική συνείδηση και μετατρέπονται σε ‘ατομική επιλογή’. Η 
ατομική πειθάρχηση μυαλού και σώματος αντικατοπτρίζει την ενθρόνιση της 
βιοεξουσίας στη συνείδηση του βιολογικού πολίτη· ο ίδιος ο πολίτης, δηλαδή, αυτό-
ελέγχεται και αυτό-πειθαρχεί σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες που προάγει ο 
αληθινός βιολογικός λόγος και που εφαρμόζουν οι κανόνες. Παράλληλα, όσο πιο 
εσωτερικευμένη είναι η βιοεξουσία, τόσο πιο ομαλή γίνεται η μαζική χειραγώγηση.  
   Στόχος της εργασίας είναι να δείξει ότι η ευγονική και η σύγχρονη μοριακή 
γενετική αποτελούν δύο τρόπους άσκησης της βιοεξουσίας στο πεδίο της υγείας και 
της αναπαραγωγής της ζωής, οι οποίοι συνδυάζοντας τις πληθυσμιακές πολιτικές και 
τις τεχνικές του εαυτού εξαπολύονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα:  
   Χωρίς να αδρανοποιείται κανένας από τους τρεις άξονες στα δύο παραδείγματα, η 
έμφαση δίνεται κάθε φορά σε μια από τις δύο αυτές κλίμακες άσκησης της 
βιοεξουσίας. Στην ευγονική εποχή, η βιοεξουσία ασκείτο μέσω της έμφασης στις 
πληθυσμιακές πολιτικές διαχέοντας όμως τον ευγονικό λόγο στις ατομικές 
συνειδήσεις, ενώ σήμερα, παρά την μαζική χειραγώγηση η σύγχρονη ευγονική 
απευθύνεται στον ατομικό πόλο.  

                                                                                                                                            
www.healthatoz.com/healthatoz/Atoz/common/standard/transform.jsp?requestURI=/healthatoz/Atoz/d
c/caz/ment/depr/depr_gen_test.  
238 Foucault, 1982, 1987, 1990.   
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   Επιπλέον, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην σύγχρονη εποχή, τίθεται το ζήτημα 
της ‘ευπαθειοποίησης’ της ζωής μαζί με θέματα που το συνοδεύουν στο πλαίσιο της 
μοριακής γενετικής.  
   Ο λόγος ο οποίος διαχρονικά θεωρείται έγκυρος και αληθινός για να αποφαίνεται 
για τα ζωτικά φαινόμενα είναι ο ιατρικός λόγος. Η ιστορία του ιατρικού λόγου, πχ. 
όσον αφορά στην κληρονομικότητα, αναδεικνύει τομές και αναθεωρήσεις και εντός 
της θεωρίας και ως προς τα ερευνητικά μέσα239. Παραμένει, όμως, σταθερή η 
προσπάθεια που γίνεται μέσω της ιατρικής να ερμηνευθούν βιολογικά (ή γενετικά ή 
μοριακά) κοινωνικές ή/και αντικοινωνικές συμπεριφορές και φαινόμενα, να ορισθούν 
ως ασθένειες και να αντιμετωπισθούν ιατρικά με βιοχημικές ή/και βιοτεχνολογικές 
μεθόδους. Η προσπάθεια αυτή, δηλαδή η βιολογικοποίηση, αποτελεί πολιτισμική, 
κοινωνική, πολιτική και οικονομική διαδικασία, η οποία εκφράζεται με ποικίλους 
τρόπους σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους240. Κάποια από τα χαρακτηριστικά 
της, όμως, διατηρούνται σε οποιαδήποτε από της εκδοχές της αφού βασίζονται στην 
θετικιστική θεώρηση. Τα σταθερά χαρακτηριστικά της βιολογικοποίησης είναι:      
α) η παραγκώνιση των κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων ως προς τη διαμόρφωση 
προσωπικοτήτων, συμπεριφορών και καταστάσεων και η υπέρ-απλούστευση 
σύνθετων φαινομένων, β) η ανεπαρκής λήψη πολιτικών μέτρων για την βελτίωση των 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και η αναπαραγωγή των εξουσιαστικών σχέσεων, 
των ανισοτήτων και των αποκλεισμών, γ) η εστίαση στο συλλογικό ή/και ατομικό 
σώμα, εντός του οποίου θεωρείται ότι υπάρχει η αιτία του προβλήματος, και η δράση 
πάνω ή μέσα σε αυτό με σκοπό τη προσυμπτωματική διάγνωση και την προληπτική 
παρέμβαση, δ) το γεγονός ότι οι ειδικοί μπορούν να εφαρμόζουν τη θεραπευτική 
διάσταση της ιατρικοποίησης, ούσα θετικά φορτισμένη, και χωρίς την συναίνεση των 
‘ασθενών’ περιορίζοντας τα προνομία τους ως πολίτες, και καταχρώμενοι την 
εξουσία που διαθέτουν τείνοντας προς μια ‘θεραπευτική τυραννία’241, και ε) το 
γεγονός ότι οι βιοεπιστήμονες συντονιστές της ιατρικοποίησης συμμαχούν με 
πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες προκειμένου να εφαρμόσουν 
τις θεωρίες τους.  
   Η βιολογικοποίηση, λοιπόν, ως κατεξοχήν φαινόμενο που αναπτύσσεται στο 
πλαίσιο της βιοεξουσίας, μεθοδεύεται συντονισμένα α) μέσα από τον θεωρούμενο ως 
‘αληθινό’ βιολογικό λόγο σε αντιστοιχία με την εκάστοτε εποχή, β) μέσω των 
αντίστοιχων πολιτικών, ελέγχων και ρυθμιστικών κανόνων που εφαρμόζονται στο 
συλλογικό σώμα για μια βιοπολιτική διευθέτηση του πληθυσμού, και γ) μέσα από τις 
τεχνικές που προβάλλονται και διατίθενται για την συγκρότηση του ‘κατάλληλου’ 
εαυτού ως υποκειμένου πχ. της εμπειρίας της υγείας και της αναπαραγωγής της ζωής.  
   Η εμπειρία της υγείας και της αναπαραγωγής της ζωής αποτελεί πεδίο βιοπολιτικών 
στρατηγικών και υποκειμενοποιητικών πρακτικών, το οποίο προσφέρει και τη 
δυνατότητα ανάπτυξης ενός συνόλου υπό-επιστημών, αξιών, ειδικών, προβλημάτων, 
λύσεων, πολιτικών, νόμων, υπηρεσιών και προϊόντων.    
Κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η αναπαραγωγική δυνατότητα, η κατάσταση 
υγείας, και η ιδιότητα του πολίτη σε Ευρώπη και Αμερική χειραγωγούνταν από τους 
ευγονιστές με σαφείς οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Η φυλετική κάθαρση 
βασισμένη σε ρατσιστικές, ταξικές και σεξιστικές προκαταλήψεις αποσκοπούσε στην 
ορθολογικοποιημένη εξάλειψη των ζημιογόνων για την εθνική οικονομία 
πληθυσμών: των παρεκκλίνουσων κοινωνικών ομάδων αποκαλούμενων συλλήβδην 
ως ‘γενετικά ελαττωματικών’. ‘Θεραπευτικό’ αποκορύφωμα ισοδύναμο με έγκλημα 
                                                 
239 Foucault, 1987.  
240 Rose, 2000 · Rivera, 2003 · Skinner, 2006.  
241 Katz & Abel, 1984, Garland, 1999, 2004 
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κατά της ανθρωπότητας υπήρξαν οι ευγονικοί νόμοι της Νυρεμβέργης και η ‘Τελική 
Λύση’ που ακολούθησε στη ναζιστική Γερμανία. 
   Από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα έως σήμερα, η γενετική και η μοριακή 
γενετική ασκούν την εξουσία στην αναπαραγωγική διαδικασία την οποία 
κληρονόμησαν από την ευγονική. Ενώ, όμως, στις αρχές του 20ου αιώνα οι κοινωνικά 
ανεπιθύμητοι αποτελούσαν βάρος για την εθνική οικονομία, σήμερα -στο βαθμό που 
η κατάσταση της γενικευμένης ευπάθειας αφορά όλους μας- οι παντός είδους 
(πνευματικά, σωματικά, βιολογικά, γενετικά) προβληματικοί αποτελούν 
εξατομικευμένα, πλέον, το μέσο για την επίτευξη των οικονομικών στόχων της 
αγοράς της υγείας, της αναπαραγωγής και της αισθητικής του σώματος.  
Πιο συγκεκριμένα για την ευγονική.  
   Ο Fr.Galton, θεμελιωτής της ευγονικής το 1883, υποστήριζε πως αν ‘οι κατώτεροι 
άνθρωποι’ συνεχίσουν να τεκνοποιούν θα πρέπει να θεωρούνται εχθροί του κράτους 
και να στερούνται το δικαίωμα της αναπαραγωγής242. Ο όρος ‘ευγονική’ αναφέρεται 
σε ανθρώπους καλής και ευγενικής καταγωγής, και είναι η ‘επιστήμη’ που επιδιώκει 
τη διαιώνιση των επιθυμητών στοιχείων όπως η ευφυΐα και η τήρηση των νόμων, και 
την εξάλειψη των ανεπιθύμητων όπως η διανοητική καθυστέρηση, η απορία και η 
εγκληματικότητα243. Οι διέξοδοι που προσέφερε η ευγονική ιδεολογία ήταν 
πολυδιάστατες και ελκυστικές σε μια εποχή οικονομικής και κοινωνικής κρίσης : 
στόχευε στην ενίσχυση του βόρειο-ευρωπαϊκού αίματος με την άμεση εξάλειψη των 
‘δυσγενών’ και ανίκανων πληθυσμών όταν την ίδια στιγμή η μη λευκοί 
αναπαράγονταν με ταχείς ρυθμούς κι ενώ οι μετανάστες από τη νοτιοανατολική 
Ευρώπη και την Ασία πλήθαιναν, υποσχόταν ελάφρυνση της εθνικής οικονομίας όταν 
οι εξαρτημένοι από την πρόνοια πληθυσμοί πολλαπλασιάζονταν, και αποσκοπούσε 
στην κοινωνική τάξη, στην σταθερότητα και την οικονομική αποδοτικότητα μέσω της 
εξάλειψης των γονιδίων των πληθυσμών που θεωρείτο πως τις απειλούσαν.  
   Ο ευγονικός λόγος πήγαζε από τη δαρβινική θεωρία κατά την οποία, η εξελικτική 
διαδικασία του ανθρώπινου είδους βασίζεται στη φυσική επιλογή των ισχυρότερων 
και ικανότερων να επιβιώσουν, και απαιτεί την εξάλειψη των ευάλωτων στοιχείων, 
είτε πρόκειται για πληθυσμιακές κατηγορίες, είτε για φυλές.  Επιπλέον, οι ευγονιστές 
εκμεταλλεύθηκαν τα ευρήματα της μεντελικής γενετικής για την ‘ισχυρή 
κληρονομικότητα’ κατά την οποία ένα και μόνο γονίδιο μπορεί και παράγει 
φαινότυπο, δηλαδή φυσικά γνωρίσματα. 
   Οι φαινότυποι οι οποίοι ενδιέφεραν τους ευγονιστές δεν αφορούσαν πχ. σε χρώμα 
ματιών, αλλά σε ηθική, συμπεριφορά, ευφυΐα και χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας. Συνεπώς, οι θεωρούμενες ως αντί-κοινωνικές και παρεκκλίνουσες 
συμπεριφορές θεωρείτο πως κληρονομούνταν και έτσι αποτελούσαν ένδειξη 
γενετικής δυσλειτουργίας. Η γενετική δυσλειτουργία με τη σειρά της 
αντικατοπτριζόταν στην φτώχεια που ως κατάσταση χαρακτήριζε τους φορείς του 
γενετικού προβλήματος. Στο πλαίσιο της ευγονικής δηλαδή, η φτώχεια αποτελούσε 
και ένδειξη και απόδειξη του γενετικού ελαττώματος, και ως τέτοιο καθιστούσε τους 
φορείς του ακατάλληλους να αναπαραχθούν εμποδίζοντας τους με αυτόν τον τρόπο 
να αναπαράγουν και την φτώχεια τους. Αντίθετα, οι εύποροι αξιολογούνταν ως 
ικανοί να προικίσουν με τα ‘καλά’ γονίδια τους το έθνος τους και το ανθρώπινο 
είδος.   
   Οι ευγονιστές εστίασαν τις έρευνες και τις πολιτικές τους στους 
ιδρυματοποιημένους πληθυσμούς, των οποίων η συμπεριφορά και η εξάρτηση από 
την πρόνοια απειλούσε την κοινωνία, την τάξη και την οικονομία. Με ‘IQ tests’ και 
                                                 
242Στα Garland, 2001 · Harper, 2002 · Barnes, 2006 · www.eugenicsonline.netfirms.com · Resta, 1992  
243 Στα Garland, 2001 · Harper, 2002 · Barnes, 2006 · www.eugenicsonline.netfirms.com · Resta, 1992 
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μελέτες οικογενειακών ιστορικών όργωναν φυλακές, ψυχιατρεία, σανατόρια και 
κέντρα μεταναστών προκειμένου να πιστοποιήσουν την διαγενεακή γενετική 
αναπηρία των έγκλειστων πληθυσμών244. Η διαπίστωση γενετικού ελαττώματος 
σήμαινε αυτόματα την ακαταλληλότητα αναπαραγωγής των πληθυσμών αυτών. 
Ειδικά οι γυναίκες των χαμηλών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων αποτέλεσαν 
μαζικά στόχο των ευγονικών πρακτικών θεωρούμενες ως φύσει ανήθικες και, 
συνεπώς, ως μέγιστη κοινωνική απειλή διασποράς ανήθικων γονιδίων, υποβάλλονταν 
κατά την εφηβεία τους εν αγνοία και χωρίς την συναίνεση τους σε στείρωση245.     
   Οι ευγονικές πρακτικές, γνωστές ως ‘αρνητικές’, τις οποίες οι ευγονιστές 
εφάρμοσαν με την υποστήριξη του κράτους, των νομοθετών και μεγάλων 
οικονομικών παραγόντων σε 29 χώρες246 κατά τις τέσσερεις πρώτες δεκαετίες του 
20ου αιώνα είναι: οι υποχρεωτικές στειρώσεις 34 πληθυσμιακών κατηγοριών247, τα 
οικονομικά κίνητρα για περιορισμό των γεννήσεων, η αντισύλληψη, η έκτρωση, η 
μόνιμη απομόνωση, η ευθανασία, και οι περιοριστικοί νόμοι για τις μεταναστεύσεις 
και τους γάμους248. Ο ρυθμός των στειρώσεων εκτοξεύθηκε στις ΗΠΑ μετά το κραχ 
του 1929249 ενώ άρχισε να φθίνει γύρω στο 1939 όσο γνωστοποιούνταν οι ναζιστικές 
εκδοχές της ευγονικής. Ενδεικτικά, στις ΗΠΑ στα 1907-1964 στειρώθηκαν 64.000 
άνθρωποι στην πλειοψηφία τους γυναίκες,  ενώ στη Σουηδία στα 1935-1975 τα 
θύματα της στείρωσης ανέρχονται στις 62.000. 
   Υπήρξαν και ‘θετικές’ ευγονικές πρακτικές οι οποίες απευθύνονταν στον 
κατάλληλο να αναπαραχθεί πληθυσμό, και περιελάμβαναν οικονομικές ενισχύσεις 
και κίνητρα, κρατικές αδειοδοτήσεις τεκνοποίησης, διαγωνισμούς ομορφιάς μωρών, 
και ευγονικές εταιρείες οικογενειακού σχεδιασμού και τεκνοποίησης. Επιπλέον, 
επιστρατεύθηκαν όλα τα διαθέσιμα μέσα διάχυσης της ευγονικής ιδεολογίας στο 
κοινό πχ. άρθρα στον τύπο, αφίσες, βιβλία, διαλέξεις, συνεντεύξεις και φιλμ.  
   Η κυριαρχία της ευγονικής ιδεολογίας και πρακτικής δεν οφειλόταν στην 
εγκυρότητα και στην αξιοπιστία των επιχειρημάτων της. Άλλωστε ήταν 
αναγνωρισμένη εκ των έσω η αδυναμία και η ανεπάρκεια τόσο της ευγονικής 
θεωρίας όσο και της μεθοδολογίας της250. Πέρα από κατηγορίες για τον 
‘επιστημονικά’ συγκαλυμμένο ευγονικό ρατσισμό (F.Boas), την πλάνη των IQ tests 
(W.Lippman), τον αναξιόπιστο τρόπο συλλογής δεδομένων από τα άσυλα 
(Η.S.Jennings), και την αποτυχία ορισμού πχ. της διανοητικής καθυστέρησης 
(T.H.Morgan), οι ευγονιστές δέχτηκαν επίθεση και από μερίδα γενετιστών των 
οποίων η εργαστηριακή έρευνα άφηνε αναπόδεικτη, αβάσιμη και μετέωρη την 
ευγονική εκδοχή της κληρονομικότητας251. Η ευγονική προπαγάνδα εξαπλώθηκε σε 
Ευρώπη και Αμερική χρησιμοποιώντας οικονομικά, κοινωνικά και ιδεολογικά 
επιχειρήματα, και προβάλλοντας ουτοπικούς στόχους για γενετική, κοινωνική και 
οικονομική εξυγίανση. Αποτιμώντας οικονομικά και κοινωνικά το γενετικό κεφάλαιο 
ολόκληρων πληθυσμών παθολογικοποίησαν τα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά 
στρώματα και έθεσαν τις ζωές τους αντικείμενο εξουσίας ενός ανυπόστατου 
ρατσιστικού, ταξικού και σεξιστικού βιολογικού λόγου. Υποστηρίζοντας πως με την 
εξάλειψη των γονιδίων των απόρων και των παρεκκλίνοντων θα έλυναν οριστικά το 

                                                 
244 Katz & Abel, 1984. 
245 Katz & Abel, 1984.  
246 Rose, 2001 · Vaknin, 2002-5 · Barnes, 2006 · www.stormfront.org/whitehistory/index.htm. 
247 Οι διανοητικά καθυστερημένοι, οι εγκληματίες, οι ανήθικοι-ες, οι πόρνες, οι αλκοολικοί, οι αντικοινωνικοί, οι 
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248 Στο Sanderson, 2002· Muller-Hill, 2002· Garland, 2001.  
249 Katz & Abel, 1984· Kelves, 1999· Garland, 1999.  
250 Στο Lewis, 1935 ·Garland, 1999. 
251Resta, 1992 · Garland, 2001, 2004.    
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πρόβλημα της φτώχειας, της ανεργίας και της εγκληματικότητας, οι ευγονιστές α) 
βρήκαν πολιτικούς συμμάχους και από τον προοδευτικό και από τον συντηρητικό 
χώρο, β) επηρέασαν νομοθεσίες και διαμόρφωσαν επιμέρους εθνικούς νόμους 
στείρωσης ή/και ρύθμισης των μεταναστεύσεων και των γάμων, γ) απέσπασαν 
χορηγίες από σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες και φιλανθρωπικά ιδρύματα, και 
δ) κληροδότησαν την σύγχρονη εποχή με το ευγονικό κατάλοιπο της γενετικής 
συμβουλευτικής.  
   Κι ενώ η ευγονική γεννήθηκε και εξαπλώθηκε στα δημοκρατικά καθεστώτα στις 
αρχές του 20ου αιώνα, πουθενά αλλού δεν κατέληξε σε μαζική εξόντωση και σε 
Ολοκαύτωμα όπως έγινε στο Τρίτο Ράιχ. Η δομή του ολοκληρωτικού καθεστώτος 
που επέβαλε ο Α.Χίτλερ με την άνοδο του στην εξουσία το 1933, ο ρατσισμός ως 
σκληρός πυρήνας της ναζιστικής ιδεολογίας και η δωδεκάχρονη κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης252, εκτίναξαν την ευγονική πάνω και πέρα από τα έως τότε διαμορφωμένα 
όρια. 
   Η ναζιστική ευγονική ξεκίνησε με το νόμο υποχρεωτικής στείρωσης που αφορούσε 
αρχικά τους σωματικά ή/και πνευματικά ανάπηρους Γερμανούς (400.000 θύματα), ο 
οποίος ενισχύθηκε από την επιβολή των αιματοκεντρικών νόμων της Νυρεμβέργης.  
Το ’39 εγκρίθηκε το πρόγραμμα ‘ευθανασία’ του οποίου η επίσημη αναστολή το ‘41 
δεν φρέναρε την όρεξη των ναζί βιοεπιστημόνων που συνέχισαν τη δράση τους 
διαμορφώνοντας τον αριθμό των θυμάτων σε 200.000. Η κλιμάκωση προς την 
‘Τελική Λύση’ στα στρατόπεδα εξόντωσης ήταν συστηματική, ορθολογικοποιημένη 
και επιστημονικά επεξεργασμένη και παρακολουθούμενη. Οι ναζί βιοεπιστήμονες 
που εφάρμοζαν τις ευγονικές στειρώσεις και την ευθανασία, μεταφέρθηκαν στα 
στρατόπεδα για να πραγματοποιήσουν τα φονικά πειράματα και την τελευταία πράξη 
του ολοκαυτώματος. Όλες οι ‘ανάξιες να βιωθούν ζωές’ όσων έφεραν κατώτερο αίμα 
απειλώντας την καθαρότητα της ανώτερης φυλής, σύμφωνα με το K.Brand -
προσωπικό γιατρό του Hitler- απέκτησαν μια νομιμοποιημένη χρησιμότητα στα χέρια 
των ρατσιστών βιοεπιστημόνων αφού ο θάνατος τους στην πραγματικότητα ήταν 
θεραπεία. Η ‘θεραπευτική’ εκδοχή της θανάτωσης ως ουσία της κατάστασης 
εξαίρεσης, την οποία ανέδειξε και μονιμοποίησε ο ναζισμός253, αποτελεί κορυφαία 
στιγμή επιστημονικού ρατσισμού και τυραννίας. Στα στρατόπεδα των ναζί 
πραγματοποιήθηκε σε απόλυτο βαθμό η ιατρικοποίηση της ιδιότητας του πολίτη και 
αποκρυσταλλώθηκε πάνω σε εκατομμύρια πτώματα ο ιδεότυπος της 
βιολογικοποιημένης κοινωνίας. Μετά το ολοκαύτωμα ο όρος ‘ευγονική’ αποτελεί 
ταμπού και χρησιμοποιείται ως ηθικός και ιστορικός συναγερμός.   
   Η μετατόπιση από την ευγονική στη γενετική και, κυρίως, στη μοριακή γενετική, 
εκτός από την επιστημολογική και μεθοδολογική της διάσταση, α) πραγματοποιήθηκε 
και ως αναγκαιότητα προκειμένου η βιολογική έρευνα να αποτινάξει το στίγμα που 
της άφησε, κατά κύριο λόγο, ο ναζισμός, β) υποτίθεται πως χαρακτηρίζεται από 
ηθική, αλλά και αυτονομία του ασθενή με την επίκληση της ενήμερης συγκατάθεσης,  
γ) πλαισιώνεται από την ανάπτυξη της αγοράς της υγείας και της αναπαραγωγής, και 
τις στρατηγικές εμπορικής προώθησης, δ) έχει πολιτικές προεκτάσεις και ως προς την 
προοδευτική ιδωτικοποίηση της υγειάς και της ασφάλισης, και ως προς τα κρατικά 
μέτρα αναπαραγωγικού, υγιεινιστικού αλλά και κατασταλτικού περιεχομένου, και ε) 
έχει συμβολικό και υλικό όφελος από την μοριακή ευπαθειοποίηση των πολιτών, την 
βιολογική υπευθυνοποίηση τους, και την εργαλειοποίηση των ελπίδων τους ως προς 
την υγεία και τη φυσική τους κατάσταση.       
Μοριακή Γενετική  
                                                 
252 στο Dickinson, 2004 · Barnes, 2006. 
253 Agamben, 2005.  
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   Η οπτικοποίηση του γενετικού υλικού, δηλαδή του DNA, το 1953 
επαναπροσδιόρισε το επίπεδο ανάλυσης, τη γλώσσα, την ερμηνεία και τους στόχους 
των βιοεπιστημών. Ο σύγχρονος ‘αληθινός’ βιολογικός λόγος θέτει στο επίκεντρο της 
θεωρίας και της μεθοδολογίας του την μοριακή ανάγνωση του ανθρώπινου γενετικού 
κεφαλαίου. Η βιοχημική και μηχανιστική χαρτογράφηση και αποκωδικοποίηση του 
DNA αποτελούσε, από τα μέσα του 20ου αιώνα, βασικό μέλημα των ερευνητών με 
σκοπό την διερεύνηση των κληρονομικών ασθενειών, των προδιαθέσεων και την 
θεραπεία τους.  
   Η προσπάθεια καθορισμού της θέσης όλων των γονιδίων στο DNA, 
χαρτογράφησης της χρωμοσωματικής δομής τους και αναγνώρισης του ειδικού ρόλου 
τους σε σχέση με ασθένειες και προδιαθέσεις, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός 
15ετούς προγράμματος (1990), του ‘HGP’.   
   Οι αναλυτές του ‘HGP’ ξεκαθάρισαν το τοπίο σχετικά με τον γονιδιακό 
προκαθορισμό των ασθενειών υποστηρίζοντας ότι οι ερμηνείες του τύπου ‘ένα 
γονίδιο για…’ ανήκουν πλέον στη σφαίρα του δημοφιλή Τύπου και «πετιούνται από 
το παράθυρο» της επιστήμης254. Αντίθετα, πιστεύουν ότι ενώ δεν υπάρχουν ‘γονίδια 
για…’, υπάρχουν γονίδια που ελέγχουν την σύνθεση των εμπλεκόμενων πρωτεϊνών 
στην παραγωγή και την μεταφορά των νευροδιαβιβαστών, των δεκτών, των ενζύμων 
και των κυτταρικών μεμβρανών, ή που ελέγχουν τα ιονικά κανάλια των νευρωνικών 
ρυθμίσεων255. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, επικίνδυνα γονίδια αλλά ευάλωτα, των οποίων 
οι βασικοί πολυμορφισμοί, σε επίπεδο νουκλεοτιδίων, συμβάλλουν με διαφορετικούς 
αλλά συγκεκριμένους τρόπους σε μια αυξημένη ή μειωμένη ευπάθεια, όπως πχ. ο 
αλκοολισμός ή  η παχυσαρκία256.  
   Προωθείται, λοιπόν, μια μοριακή διάσπαση της παθολογίας σε ευπάθειες, οι οποίες 
δεν αναφέρονται σε έναν συγκεκριμένο γενετικό κώδικα αλλά ενυπάρχουν στα 
χημικά συστατικά όλων μας257. Κι ενώ οι ευπάθειες είναι κληρονομικές, δεν υπάρχει 
μια και μοναδική κληρονομική προδιάθεση, ή μια κατάσταση, που να κρίνεται ως 
υγιής ή παθολογική. Όλοι θεωρείται πως φέρουμε γενετικές ευπάθειες ως προς τη 
διάθεση, τη συνείδηση ή την συμπεριφορά, σε διαφορετικές συνθήκες, χωρίς, βέβαια, 
να αποκλείονται οι περιπτώσεις απόλυτης γενετικής παθολογίας όπως στην ασθένεια 
‘Huntington’s’. Η θεωρία αυτή δεν προβάλλει την βιολογία ως πεπρωμένο, αφού τα 
διαπιστωμένα ως μοριακά λάθη της ανθρώπινης υπόστασης, ή αλλιώς, τα λάθη της 
‘μηχανιστικής και της βιοχημείας του εγκεφάλου’258, που μας καθιστούν ευπαθείς, 
τονίζεται πως μπορούν εν δυνάμει να υποβληθούν σε έλεγχο και να διορθωθούν.  
   Ο προσυμπτωματικός έλεγχος του ανθρώπινου γονιδιώματος και η διορθωτική 
παρέμβαση σε αυτό αποτελούν πρόκληση από τα τέλη του 20ου αιώνα, όχι μόνο για 
τη μοριακή γενετική, αλλά και για τη φαρμακοβιομηχανία, τα εργαστήρια ιατρικά 
υποστηριζόμενης αναπαραγωγής, τις βιοτεχνολογικές εταιρείες, και γενικότερα την 
αγορά της υγείας και της αισθητικής του σώματος. Κυρίως, όμως, τρέφουν και 
διαμορφώνουν τις ελπίδες, αλλά και τους φόβους, θεραπείας, διόρθωσης και 
αναπαραγωγής των ‘νέο-ασθενών’, των βιολογικών πολιτών και καταναλωτών.   
   Οι σύγχρονες γενετικές πρακτικές οι οποίες απευθύνονται στο καταναλωτικό κοινό, 
είτε για αναπαραγωγικούς σκοπούς, είτε για διαγνωστικούς ή/και θεραπευτικούς, 

                                                 
254 Ο C.Venter, διευθυντής  της Celera Genomics είπε πως « η θεωρία ότι ένα γονίδιο ισούται με μια ασθένεια ή 
ότι ένα γονίδιο παράγει μια πρωτεΐνη πετάγεται από το παράθυρο» (στο Rose, 2003:25). 
255 Στο Rose, 2003. 
256 Rose, 2003, www.healthatoz.com.  
257 Σύμφωνα με τους ερευνητές του προγράμματος  δεν υπάρχει μια ‘κανονική’ αλληλουχία, αλλά εκατομμύρια 
τόποι στο γονιδίωμα όπου οι άνθρωποι διαφοροποιούνται ο ένας από τον άλλο από μια και μοναδική βάση στις 
αλυσίδες Α, C, G και Τ που διαμορφώνουν τον γενετικό κώδικα (Rose, 2003). 
258 Rose, 2003.  
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συνοψίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) στη γενετική διαχείριση του 
ανθρώπινου γονιδιώματος, β) στον γενετικό έλεγχο-τεστ, και γ) στην εφαρμογή 
γενετικής τεχνολογίας στην αναπαραγωγή.  
   Η κριτική που μπορεί να ασκηθεί στην θέαση της ανθρώπινης ζωής ως μιας 
αλυσίδας χρωμοσωμάτων που μπορεί να σαρώνεται, να ελέγχεται, να αποτελεί 
αντικείμενο παρέμβασης και επεξεργασίας σχηματοποιείται: Α) στους φόβους 
μετάλλαξης του ανθρώπινου γονιδιώματος από τη μη θεραπευτική χρήση της 
γονιδιακής διαχείρισης και στην ευγονική παραγωγή ανώτερης φυλής. Β) στην 
δίκαιη, ίση και αξιόπιστη παρακολούθηση, συλλογή και χρήση του γενετικού υλικού 
που οφείλει να διατηρείται απόρρητη, να απολαμβάνει την ενήμερη συναίνεση του 
‘ασθενή’, να μην αποτελεί βάση για γενικεύσεις, διακρίσεις και αποκλεισμούς από 
την υγεία ή την ασφάλιση, και να μην μεταθέτει τους φορείς αυτομάτως σε ασθενείς 
υψηλού ρίσκου αφού είναι άγνωστο το αν, το πώς και το πότε θα εκδηλωθεί μια 
αναγνωρισμένη ευπάθεια. Γ) στη σύγχρονη φιλελεύθερη εκδοχή της ευγονικής στην 
οποία παραπέμπουν αναπαραγωγικές διαδικασίες όπως η πολλαπλή διαίρεση και ο 
γενετικός έλεγχος των εμβρύων, η θετική επιλογή των υγειών και ο εργαστηριακός 
χειρισμός των υπολοίπων, και οι τράπεζες σπέρματος εκλεκτών δωρητών259. Αυτά 
δεν αποτελούν απλά μια ευγονική πρακτική, αλλά ενθρονίζουν τη βιοεξουσία στο 
επίπεδο μιας έννοιας της ‘ζωής’ λίγων μόνο κυττάρων. Απλοποιείται, δηλαδή, ακόμα 
περισσότερο η ίδια η έννοια της βιοεξουσίας περνώντας από τη γυμνή ζωή στα 
χημικά συστατικά στοιχεία της. Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι βιώνουμε έναν τύπο 
σύγχρονης ευγονικής αφού πλέον οι αναπαραγωγικές αποφάσεις και γενικότερα η 
εμπειρία της υγείας, τίθενται με όρους γενικευμένης ευπάθειας και βιοχημικής ή/και 
βιοτεχνολογικής διαχείρισης της. Όσο προωθείται η κληρονομικότητα των ευπαθειών 
αυτών, πχ στην επιθετική συμπεριφορά, τόσο θα λαμβάνονται ευγονικές 
αναπαραγωγικές αποφάσεις βιολογικού και κοινωνικοοικονομικού περιεχομένου. 
   Επιπλέον, φαίνεται πολιτικά αδιάφορο αν οι εφαρμογές της σύγχρονης μοριακής 
γενετικής εξυπηρετούν ευγονικούς σκοπούς επειδή, ενώ επικαλούμενες την εκούσια 
απόφαση και την ποιότητα ζωής δεν παραπέμπουν σε μορφές στρατοπέδου και σε 
δείγματα γενοκτονικής πρόθεσης, θεωρείται ότι δεν εκφράζουν και ευγονικές ιδέες260. 
Όμως, οι άποροι του γεωγραφικού και κοινωνικού χάρτη υφίστανται ακόμα και 
κλασική ευγονική με την ανοχή ή/και την στήριξη της πολιτισμένης 
Δύσης:138.000.000 γυναίκες, κυρίως από φτωχές χώρες, υποβάλλονται, σήμερα, 
‘εκούσια’ σε χημική στείρωση261. Το γεγονός ότι η φτώχεια των μη Δυτικών 
καταπολεμάται μέσω της αναπαραγωγικής τους καταστολής αποτελεί μια έξω-δυτική 
κλασική κατάσταση εξαίρεσης και ιατρικοποίησης της καταστολής.   
   Όσον αφορά στην Δύση, η μονάδα ανάλυσης του σύγχρονου βιοχημικού λόγου 
είναι το ενήμερο, αυτόνομο, και μονίμως πάσχον άτομο, και κυρίως, όπως είδαμε,  τα 
χρωμοσώματα και τα νουκλεοτίδια του, τα οποία ορίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις 
ευπάθειες του. Γνωρίζουμε πλέον, ότι όλοι, από τη σύλληψη μας, είμαστε φορείς 

                                                 
259 Εκτός από την Κίνα, και οι ΗΠΑ διατηρούσαν τράπεζα σπέρματος από εκλεκτούς δωρητές. 1980–1999 στην 
Καλιφορνία λειτουργούσε το τράπεζα που διέθετε DNA από νομπελίστες. Ο νομπελίστας που έγινε γνωστός για 
τη δωρεά του, ήταν ο κατά κοινή ομολογία ρατσιστής φυσικός W.Shockley ο οποίος προωθούσε την στείρωση 
των ανθρώπων με χαμηλό IQ (en.wikipedia.org/wiki/Noble_Prize_Sperm_Bank, 
www.breggin.com/Mehlerart.html).   
260 Οι Rabinow& Rose (2003) θεωρούν πως αν χρησιμοποιήσουμε τον όρο ευγονική σε κάθε παρέμβαση στην 
αναπαραγωγή, τη  νοσηρότητα και τη θνησιμότητα του πληθυσμού, θα καλύψει τα πάντα και η χρήση του θα 
γίνεται απλά μέρος μιας γενικής κριτικής ρητορικής.  Η ευγονική απέβλεπε στη μεγιστοποίηση της φυλετικής 
υγείας προς όφελος ενός βιολογικού αγώνα ανάμεσα στα έθνη κράτη. Υποστηρίζουν πως  η οικονομία της 
σύγχρονης βιοπολιτικής λειτουργεί με τη λογική της ζωτικότητας, όχι της θνησιμότητας, και ότι ενώ έχει τους 
κύκλους αποκλεισμού της, το ‘να αφήνεις να πεθαίνουν δεν είναι ίδιο με το να κάνεις να πεθαίνουν’. 
261 Rabinow & Rose, 2003. 
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ευπαθειών και ελαττωματικής βιοχημείας και ότι οφείλουμε να επιτηρούμε και να 
διαχειριζόμαστε αναλόγως τον ασθενή μας εαυτό: α) το γεγονός ότι οι ευπαθείς 
εμποτίζονται με τον βιοιατρικό λόγο σχηματίζοντας έτσι τον αντίστοιχο τρόπο 
θέασης, διατύπωσης, ερμηνείας, εμπειρίας, και προβαίνοντας ‘ενήμερα’ και 
‘εκούσια’ στην ανάλογη δράση-κατανάλωση, β) το ότι βομβαρδίζονται με υπηρεσίες 
και προϊόντα που τους διευκολύνουν να αυτοαναγνωρίζονται ως 
ασθενείς/ελαττωματικοί και να ταξινομούν με τον ίδιο τρόπο τους άλλους γύρω τους, 
και γ) το ότι, τελικά, κατασκευάζονται ως τέτοιοι, όλα αυτά σηματοδοτούν τον 
σύγχρονο χαρακτήρα της βιοεξουσίας.    
   Οι φορείς της σύγχρονης βιοεξουσίας -βιοεπιστήμονες, η αγορά, ΜΜΕ, κράτος, και 
οι ίδιοι οι βιοπολίτες- στοχευμένα και εξατομικευμένα προάγουν την υγεία, την 
ασφάλεια και την ποιότητα της ζωής. Οι αξίες αυτές είναι καταναλώσιμες και 
διατίθενται μαζικά ως εμπορεύματα και υπηρεσίες με λειτουργικό για τους 
καταναλωτές στόχο την διόρθωση, την μείωση ή την εξάλειψη των λαθών, των 
ατελειών, των απειλών, των κινδύνων, κοκ. Ως αξίες λοιπόν, είναι και περιζήτητες. Η 
κατανάλωση, όμως, των εξειδικευμένων λύσεων των προβλημάτων μας δεν είναι 
ποτέ οριστική. Αντίθετα, η αέναη και ακόρεστη κατανάλωση προϊόντων και 
υπηρεσιών βελτίωσης του γενετικού, βιολογικού και σωματικού μας κεφαλαίου 
συνοψίζει τη νέου τύπου κατάσταση εξαίρεσης που αφορά στη μόνιμη ανησυχία 
σχετικά με τον ‘σωματικό μας εαυτό’262. 
    Η σωματική ατομικότητα εκλαμβάνει το σώμα ως τον πρωταρχικό τόπο για την 
παρέμβαση, την διαχείριση και την βελτίωση του εαυτού263. Ο βιο-πολίτης οφείλει να 
είναι ειδικευμένος και δραστήριος αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης του ως 
‘ασυμπτωματικά ασθενής’ στο όνομα μιας μοριακής, σωματικής και ψυχικής υγείας. 
Ως βιολογικός πολίτης έχει προσωπική ευθύνη να καταναλώνει γνώση, προϊόντα και 
υπηρεσίες φροντίδας του βιολογικού του κεφαλαίου εντός μιας φαύλης πορείας. Η μη 
συμμόρφωση με τις αξίες στις οποίες αντιστοιχούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της 
υγείας θέτει συμβολικά και πρακτικά τα άτομα σε παρεκκλίνουσα κατάσταση 
διαμορφώνοντας νέες ή αναπαράγωντας υπάρχουσες κατηγοριοποιήσεις. Αφενός, η 
μη συμμόρφωση με τις υποδεικνυόμενες ή διαθέσιμες μεθόδους αντιμετώπισης των 
ευπαθειών/ελαττωμάτων αναπαράγει το πρόβλημα αυτό καθαυτό μαζί με τα 
κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα του, και αφετέρου, η μη συμμόρφωση με 
τις βιοχημικές και βιοτεχνολογικές παρεμβάσεις, αναδεικνύει την αποτυχημένη 
βιολογική κοινωνικοποίηση του ατόμου και υποδηλώνει την επιλήψιμη αδράνεια του 
ως βιολογικός πολίτης και όχι τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που ίσως 
καθορίζουν την πρόσβαση του στο σύστημα υγείας ή τον αποκλεισμό του από αυτό.  
   Η διαδικασία φιλοτέχνισης του ευπαθή εαυτού πραγματοποιείται επίσημα στο 
πλαίσιο της γενετικής συμβουλευτικής όπου αποφασίζεται ποιοι, με ποια 
χαρακτηριστικά και πως θα γεννηθούν ή θα συλληφθούν264. Οι γενετικοί σύμβουλοι 
δρουν ακριβώς πάνω στους τρόπους υποκειμενοποίησης της εμπειρίας της γενετικής 
ασθένειας και της ιδιότητας του γονιού ενεργοποιώντας ευαισθησίες ικανές να 
διαμορφώσουν θετικές ή αρνητικές στάσεις και αντίστοιχες αποφάσεις στο πλαίσιο 
μιας υποτιθέμενης ‘ενήμερης συγκατάθεσης’265. Εκτός από τους γενετικούς 
συμβούλους, τα ΜΜΕ, και κυρίως το ίντερνετ, διαχέουν τον ιατρικό λόγο και 
εμβαπτίζουν τους πολίτες στην βιολογική κολυμπήθρα. Διαμορφώνεται, λοιπόν, 
σήμερα α) μια συμβολική προδιάθεση ως προς τη ζωή με γενετικές προδιαθέσεις και 

                                                 
262 Ο ‘σωματικός εαυτός’ είναι έργο των Novas & Rose (2000). 
263 Novas & Rose, 2000.  
264 Novas & Rose, 2000.  
265Disability and Bioethics Resource Pack, 2004 · Resta, 1992.  
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ελαττώματα, ή αντίστροφα, η πολιτισμική αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
καταστάσεων νομιμοποιείται και μοριακά και αξιοποιείται κερδοσκοπικά ή/και 
κατασταλτικά. Και β) μια τάση παθολογικοποίησης όλων των καταστάσεων και των 
συμπεριφορών με την κλινική έννοια της παθολογικοποίησης και την ακόλουθη 
αντιμετώπιση των ‘ασθενειών’ αυτών (όπως ‘αλκοολισμός’, ‘επιθετικότητα’, 
‘ανορεξία’, ‘νεύρωση’, ‘κατάθλιψη’ κτλ) βάσει της λειτουργίας των 
νευροδιαβιβαστών του κάθε εγκεφάλου.        
   Ενώ, στην ευγονική ο βιολογικός λόγος εστιαζόταν στα γονίδια φυλών, τάξεων και 
φύλων, σήμερα η μοριακή γενετική επικεντρώνεται την ξεχωριστή βιοχημεία του 
καθενός εξατομικευμένα. Ενώ, στις αρχές του 20ου αιώνα οι γενετικά ελαττωματικοί 
‘ταραξίες’ στειρώνονταν για να απαλλάξουν το κράτος από τις δαπάνες της πρόνοιας, 
σήμερα, οι μοριακά ευπαθείς βιοπολίτες αποτελούν το μέσο για την επίτευξη των 
κερδοσκοπικών στόχων της αγοράς που πλαισιώνει την υγεία, την αναπαραγωγή και 
την φυσική κατάσταση. Ενώ, τότε τα πολιτικά και νομικά μέτρα με βίαιο τρόπο 
υποχρέωναν τους πολίτες να συμμορφωθούν με τον κυρίαρχο βιολογικό λόγο, τώρα 
από μόνοι μας, ενήμερα και συναινετικά, επανερχόμαστε στη βιολογική τάξη 
διαθέτοντας οι ίδιοι και γνώση και εξουσία να χειριστούμε τον ευπαθή μας εαυτό. Οι 
κοινωνικές, πολιτισμικές και φυλετικές διακρίσεις και αποκλεισμοί παραμένουν, ενώ 
και το περιβάλλον καταστρέφεται εντατικά. Η ανθρώπινη ζωή δεν απειλείται από τη 
σεροτονίνη παρόλα αυτά, και στις αρχές του 20ου αιώνα και σήμερα, οι αυξημένες 
προσπάθειες βίο-ελέγχου και βίο-διαχείρισης της γυμνής ζωής νομιμοποιούν πράξεις 
‘θεραπευτικής’ καταστολής κατά της ίδιας της ζωής .   
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