
0 
 

 

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΗΘΙΚΗ 

ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ, 

ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο, ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο θαη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 

 

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  

 

ΘΔΜΑ:  

«Σο κίνημα της ανθρώπινης εσγονικής στις αρτές και τα μέσα τοσ 

εικοστού αιώνα και η επιρροή τοσ στον ελληνικό τώρο: ιστορική και 

βιοηθική προσέγγιση» 

 

 

 

Δπζαθέπςκ ηαεδβδηήξ: Κςκζηακηίκμξ Σνμιπμφηδξ 

Μέθδ ηνζιεθμφξ: Παφθμξ μφνθαξ, Ηςζήθ Παπαιαηεαζάηδξ 

 

 

 

Μεηαπηοπζαηυξ θμζηδηήξ: Καναιαθάηδξ Διιακμοήθ (Α.Μ.: 171) 

 

ΜΑΡΣΙΟ 2016 

 

 

 

 



1 
 

Πρϐλογοσ  
 

Ζ πανμφζα ενβαζία δζαπναβιαηεφεηαζ ημ πνυαθδια ηδξ εοβμκζηήξ, έκα εέια ηυζμ 

παθζυ άθθα ηαοηυπνμκα ηαζ ηυζμ επίηαζνμ. Ζ εοβμκζηή είκαζ έκα πμθοδζάζηαημ ηαζ 

δζεπζζηδιμκζηυ γήηδια πμο έπεζ πθήεμξ απυ ζζημνζηέξ, κμιζηέξ, ζαηνζηέξ, αζμθμβζηέξ, 

θζθμζμθζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ δεζηέξ πνμεηηάζεζξ ηαζ ςξ εη ημφημο είκαζ έκα 

ηαηελμπήκ αζμδεζηυ εέια.  

ηδ δζάνηεζα ημο εζημζημφ αζχκα δ εοβμκζηή ηίκδζδ επδνέαζε εκημκυηαηα ηδκ 

ακενςπυηδηα. Δπδνέαζε ηζξ ακενχπζκεξ ελεθίλεζξ είηε ιε ηδ ιμνθή ηδξ παθζάξ 

εοβμκζηήξ ηαηά ημ πνχημ ιζζυ ημο εζημζημφ αζχκα είηε ιε ηδ ιμνθή ηδξ κέαξ 

θζθεθεφεενδξ εοβμκζηήξ ζηα ηαημπζκά πνυκζα, ακαιέκεηαζ επίζδξ ηαζ ζηα επυιεκα 

πνυκζα κα απαζπμθήζεζ έκημκα ηζξ ιεθθμκηζηέξ ημζκςκίεξ. 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα ελεηάζμοιε ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ημο 

εοβμκζημφ ηζκήιαημξ ζημ δζεεκή αθθά ηαζ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ ζηζξ ανπέξ ηαζ ηα ιέζα 

ημο εζημζημφ αζχκα. Δπίζδξ κα δζαηνίκμοιε ηαζ κα δζενεοκήζμοιε ηζξ ηοπυκ επζννμέξ 

ηδξ εθθδκζηήξ εοβμκζηήξ ηίκδζδξ απυ ηδ δζεεκή εοβμκζηή ηίκδζδ ηαζ ηέθμξ κα 

πνμζεββίζμοιε απυ αζμδεζηήξ ζημπζάξ ηα ηεκηνζηά γδηήιαηα ηδξ εοβμκζηήξ ηςκ 

ανπχκ ημο εζημζημφ αζχκα. Σμ παναπάκς εέια, υζμκ αθμνά ημοθάπζζημκ ημ γήηδια 

ηδξ εθθδκζηήξ εοβμκζηήξ ηίκδζδξ, έπεζ εθάπζζηα δζενεοκδεεί ιέπνζ ζήιενα ηαζ 

εοεθπζζημφιε ιε αοηήκ ιαξ ηδκ ενβαζία κα ζοιαάθθμοιε πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ.  

Κθείκμκηαξ αοηυκ ημκ ιζηνυ πνυθμβμ κζχεμοιε ηδκ ακάβηδ κα εοπανζζηήζμοιε απυ 

ηανδζάξ ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή, ηφνζμ Κςκζηακηίκμ Σνμιπμφηδ, βζα ηδκ άρμβδ 

ζοκενβαζία πμο είπαιε ηαηά ηδκ εηπυκδζδ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. Δπίζδξ, 

εοπανζζημφιε εενιά ηαζ ηα αθθά δφμ ιέθδ ηδξ ηνζιεθμφξ επζηνμπήξ, ημκ ηφνζμ 

Παφθμ μφνθα ηαζ ημκ ηφνζμ Ηςζήθ Παπαιαηεαζάηδ. 
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1.Ειςαγωγό  

 

Ο υνμξ εοβμκζηή
1
 πνμένπεηαζ απυ ηδκ εθθδκζηή ζοκεέηδ θέλδ εοβμκία, δδθαδή απυ ημ 

εο (ηαθυξ) ηαζ βυκμξ ηαζ μνίγεηαζ: «σο ε πξνζπάζεηα ηεο επηζηήκεο λα πεηύρεη ηνλ 

εμεπγεληζκό ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο κε βάζε ηνπο λόκνπο ηεο βηνινγίαο θαη ηεο 

θιεξνλνκηθόηεηαο»
2
 Γδθαδή ιε ημκ υνμ «εοβμκζηή» ιπμνμφιε κα μνίζμοιε ηάεε 

πνμζπάεεζα ημο ακενχπμο χζηε κα απμηηήζεζ απμβυκμοξ πμο κα έπμοκ ηαθά 

ζςιαηζηά, δζακμδηζηά, ροπζηά ηαζ δεζηά παναηηδνζζηζηά.
3
 

Μεβάθμξ μναιαηζζηήξ ηαζ ζδνοηήξ ημο ζοβπνυκμο εοβμκζημφ ηζκήιαημξ οπήνλε μ 

ελάδεθθμξ ηαζ εαοιαζηήξ ημο Κάνμθμο Γαναίκμο, Φνάκζζξ Γηάθημκ (1822 -1911). Ο 

Γηάθημκ επδνεαζιέκμξ απυ ημ «αζμθμβζηυ κηεηενιζκζζιυ» ηδξ επμπήξ ημο ηαζ αθμφ μ 

ίδζμξ πνχηα εθάνιμζε ζηαηζζηζηέξ ιεευδμοξ βζα κα ιεθεηήζεζ ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα, 

οπμζηήνζλε ηδ ζαθή οπένμπδ ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ έκακηζ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ 

ηδξ ακαηνμθήξ.
4
 Σμ βεβμκυξ υηζ μζ άκενςπμζ είκαζ άκζζμζ ιεηαλφ ημοξ, υζμκ αθμνά ηα 

ζςιαηζηά, αθθά ηαζ ηα δζακμδηζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά, δεκ μθείθεηαζ ζε 

πενζααθθμκηζηά αίηζα (π.π. ζηδκ ακαηνμθή ή ζηδκ εηπαίδεοζδ πμο θαιαάκμοκ) αθθά 

είκαζ βεκεηζηά πνμηαεμνζζιέκμ.  

Τπμζηήνζλε υηζ δ εοβμκζηή δεκ αθμνά απθά ηαζ ιυκμ ηδκ υπμζα αεθηίςζδ ημο 

βεκεηζημφ οθζημφ, αθθά πνςηίζηςξ απμαθέπεζ ζηδκ εκίζποζδ εηείκςκ ηςκ «θοθχκ» ή 

αηυιςκ πμο έπμοκ ηζξ πενζζζυηενεξ ηαζ ηζξ ηαθφηενεξ βεκεηζηέξ πνμτπμεέζεζξ κα 

επζηναηήζμοκ.
5
 Ο ίδζμξ πνμέηνερε κα εζζαπεεί δ εοβμκζηή ζακ ιζα κέα ενδζηεία 

οπμζηδνίγμκηαξ: «Απηό πνπ ε θύζε θάλεη ηπθιά, αξγά θαη αλειέεηα, ν άλζξσπνο 

κπνξεί λα ην θάλεη κε πξόλνηα, ηαρύηεηα θαη θαινζύλε […] Η βειηίσζε ηνπ γέλνπο καο 

                                            
1
 SHANNON A, & KOCKLER N., An introduction to biothics, Paulist Press, New York: 2009, pp 117 

-118  & ΝΗΚΟΛΑΗΓΖ Α., Απυ ηδ Γέκεζδ ζηδ Γεκεηζηή, εηδ. Γνδβυνδ, Αεήκα 2006, ζζ  139-142 & 

ΓΟΤΔΣΖ Α., Ζ εοβμκζηή ζημ πεεξ ηαζ ζημ ζήιενα. Παθζά δζθήιιαηα ηαζ κέμζ πνμαθδιαηζζιμί,  

ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ, Αεήκα 2008, ζ  5 & ΜΠΑΡΜΠΟΤΣΗ 

Α., Η εζηθή ζεώξεζε ηεο επγνληθήο, Α.Π.Θ. ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ, Θεζζαινληθή 2008, ζ 10  
2
  Καηζηκίγθα Γ. Η ΔΤΓΟΝΙΚΗ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΗΟΡΘΟΓΟΞΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ από 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/pastoral/katsimigas_evgoniki.html πνμζπ. 15- 12 - 

2015 
3
 SHANNON A, & KOCKLER N., 2009,  pp 117 -118  & ΑΡΔΗΓΑΚΖ Δ., Βζμδεζηή, εηδ. 

Παπαγήζδ, Αεήκα 2008, ζ 170 
4
 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΑΚΖ Β., Ακενχπζκδ εοβμκζηή, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ - ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ, Ρέεοικμ 2008, ζζ 6-7  
5
 ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Ε., Ο εονςπασηυξ ναηζζζιυξ, εηδ. εθθδκζηά βνάιιαηα, Αεήκα 2000, ζζ 163   

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/pastoral/katsimigas_evgoniki.html
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κνπ θαίλεηαη όηη είλαη έλαο από ηνπο πςειόηεξνπο ζθνπνύο πνπ είλαη ινγηθό λα 

επηδηώμνπκε»
6
 

Ο Φνάκζζξ Γηάθημκ δζαηφπςζε δφμ μνζζιμφξ βζα ημ ηζ είκαζ δ εοβμκζηή. Ανπζηά ημ 

1883 υνζζε ηδκ εοβμκζηή ςξ ηδκ: «επηζηήκε ηεο βειηίσζεο ηεο θπιήο, πνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηα δεηήκαηα ησλ ζσζηώλ γάκσλ, αιιά ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

αλζξώπνπ, αζρνιείηαη κε όιεο ηηο επηδξάζεηο πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ ζηηο πην 

πξνηθηζκέλεο θπιέο πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο λα ππεξηζρύζνπλ έλαληη ησλ ιηγόηεξν 

πξνηθηζκέλσλ».
7
 Ανβυηενα ημ 1904 ηνμπμπμίδζε εθαθνχξ ημκ μνζζιυ θέβμκηαξ υηζ 

εοβμκζηή είκαζ: «δ κειέηε ησλ θνηλσληθά ειέγμηκσλ παξαγόλησλ πνπ κπνξνύλ λα 

βειηηώζνπλ ή λα κεηώζνπλ ηα θπιεηηθά πξνζόληα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ, ηόζν 

ζσκαηηθά όζν θαη λνεηηθά». 
8
 

Σδκ εοβμκζηή ςξ έκα ααειυ ιπμνμφιε κα ηδ πςνίζμοιε ζε «εεηζηή» ηαζ «ανκδηζηή» 

εοβμκζηή.
9
 οκαιθυηενεξ ηαζ μζ δομ ηαηεοεφκζεζξ έπμοκ ςξ απχηαηδ ηαζ ηεθζηή 

επζδίςλδ ηδ ζηαδζαηή αεθηίςζδ ημο ακενςπίκμο είδμοξ, δδιζμονβχκηαξ ιζα δοκαηή 

ηαζ έλοπκδ νάηζα ακενχπςκ. Ο εεηζηυξ εοβμκζζιυξ επζδζχηεζ κα πμθθαπθαζζάζεζ 

ημοξ βεκεηζηά πανζζιαηζημφξ ακενχπμοξ ιέζς ηδξ επζθεηηζηήξ δζαζηαφνςζήξ ημοξ, 

εκχ μ ανκδηζηυξ εοβμκζζιυξ επζδζχηεζ κα απμεαννφκεζ, κα απμηνέρεζ ή αηυια ηαζ ακ 

είκαζ δοκαηυ κα απαβμνεφζεζ ημοξ βεκεηζηά ιεζμκεηημφκηεξ απυ ημ κα ακαπανάβμκηαζ, 

έηζζ χζηε ααειζαία ημ ακενχπζκμ είδμξ κα πεηφπεζ κα ελαθείρεζ ηα ακεπζεφιδηα 

βεκεηζηά παναηηδνζζηζηά ημο.
10

  

Δπίζδξ ιπμνμφιε κα πςνίζμοιε ηδκ εοβμκζηή ζε παθζά ηαζ κέα ή θζθεθεφεενδ 

εοβμκζηή.
11

 Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ παθζάξ εοβμκζηήξ είκαζ υηζ ήηακ ηναηζηή ή 

έζης ημζκςκζηή. Σμ ηνάημξ επεδίςηε κα δδιζμονβήζεζ πμθίηεξ ζφιθςκα ιε έκα 

ζδεαηυ πνυηοπμ πμο ήηακ πνμζπεδζαζιέκμ απυ ηδκ πμθζηεία. ηυπμξ ηδξ παθζάξ 

εοβμκζηήξ ήηακ δ αεθηίςζδ ηδξ θοθήξ, ηδξ νάηζαξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ βζ΄ αοηυ 

πνδζζιμπμζμφζε αοηανπζηέξ ηαζ εκίμηε αίαζεξ ιεευδμοξ, πμο ιπνμζηά ζηδκ επίηεολδ 

                                            
6
 SANDEL M., Δκάκηζα ζηδκ ηεθεζυηδηα, εηδ. Αθελάκδνεζα, (ιεηαθν. Γηζκμζάηδξ Γ.),  Αεήκα 2011 ζ 

85   
7
 TESTART J., Ζ επζεοιία ημο βμκζδίμο, εηδ. ηάημπηνμ. (ιεηαθν. Κνδηζηυξ Γ.), Αεήκα 1994, ζ 31  

8
Ο.π., ζ 31 

9
  MATTEI JEAN FRANCOIS, Σμ ακενχπζκμ βμκζδίςια,  εηδ. ζχηδξ, (ιεηαθν. ηαιαηάηδξ Α.),  

Αεήκα 2002,  ζζ 53 - 54 & ΑΡΔΗΓΑΚΖ Δ., 2008, ζζ 176 -178 & ΜΠΑΡΜΟΤΣΖ Α., 2008 ζ 11  
10

 ΜΑΛΛΗΟ Δ., Σμ ακενχπζκμ βμκζδίςια, εηδ. άηημφθα, Αεήκα 2004, ζ 239 & TESTART J., 1994 

ζ 33  
11

 HABERMAS J., Σμ ιέθθμκ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ: πνμξ ιζα θζθεθεφεενδ εοβμκζηή, εηδ scripta, 

(ιεηαθν. Συπαθδ Μ.), Αεήκα 2004,  ζζ 96 - 97 & ΑΡΔΗΓΑΚΖ Δ., 2008, ζζ 176 -194 & Santel, 

2011, ζζ 85 - 102  
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ημο ηεθζημφ ζηυπμο, μζ εθανιμζηέξ ηδξ ηαηαπαημφζακ ηάεε είδμοξ ακενχπζκμ 

δζηαίςια.  

Ζ κέα - θζθεθεφεενδ εοβμκζηή είκαζ ςξ επί ημ πθείζημκ αημιζηή - ζδζςηζηή, 

παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηδξ είκαζ δ ηναηζηή μοδεηενυηδηα, έπεζ δε ςξ ζηυπμ κα 

ιεζχζεζ ηδκ αημιζηή δοζηοπία ηαζ ζηδνίγεηαζ ζηδκ αημιζηή επζθμβή ηαζ ζημ 

ηαηακαθςηζηυ πκεφια ηςκ ηαζνχκ ιαξ. Ζ άιαθςζδ π.π. ζηδκ παθζά εοβμκζηή 

πναβιαημπμζμφκηακ ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηδξ ακενχπζκδξ νάηζαξ εκχ ζηδκ κέα 

θζθεθεφεενδ εοβμκζηή πναβιαημπμζείηαζ είηε απυ «αθηνμοζζιυ», χζηε κα ιδκ 

οπμθένεζ υηακ βεκκδεεί μ κέμξ άκενςπμξ, είηε εκδεπυιεκα βζα κα ιδκ οπμθένμοκ μζ 

βμκείξ πμο ζηαειίγμοκ υηζ δεκ ιπμνμφκ κα ζδηχζμοκ ημ μζημκμιζηυ, ημζκςκζηυ, 

ροπμθμβζηυ ή αζμθμβζηυ αάνμξ ηδξ ακαηνμθήξ εκυξ «ακάπδνμο» παζδζμφ. Κάπμζεξ 

θμνέξ αέααζα μ ηναηζηυξ – ημζκςκζηυξ εοβμκζζιυξ ζοκδοάγεηαζ άνζζηα ιε ημκ 

αημιζηυ εοβμκζζιυ, αοηυ ζοιααίκεζ υηακ οπάνπεζ ημζκςκζηή πίεζδ χζηε κα ιδ 

βεκκδεεί έκα παζδί πμο έπεζ δζαπζζηςεεί απυ ημκ πνμβεκκδηζηυ έθεβπμ υηζ 

εκδεπμιέκςξ εα πάζπεζ απυ ηάπμζα ζμαανή ή θζβυηενμ ζμαανή αζεέκεζα.
12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12

 ΒΗΓΑΛΖ Σ., Βζμδίηαζμ – Σμ πνυζςπμ, εηδ. αημφθα, Αεήκα 2007,  ζζ 158 – 166 & TESTART J., 

1994, ζζ  33-34 
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2. Πριν την αρχό: η ευγονικό 

 

Ζ εοβμκζηή ζδεμθμβία ηαζ μζ πναηηζηέξ ηδξ εθανιμβέξ πάκμκηαζ ζηα αάεδ ηδξ 

ζζημνίαξ.
13

 ε ανηεημφξ ανπαίμοξ πμθζηζζιμφξ δζαπζζηχκμοιε ηδκ επζεοιία ηςκ 

ακενχπςκ κα απμηνέρμοκ ιε ηάεε δοκαηυ ηνυπμ ηδ βέκκδζδ ηςκ πζμ «αδφκαιςκ» 

ηαζ «αζεεκχκ» αηυιςκ, εκζζπφμκηαξ πανάθθδθα ηδκ ηεηκμπμίδζδ ηςκ πζμ «δοκαηχκ» 

ηαζ «οβζχκ» ακενχπςκ ηδξ ημζκςκίαξ ημοξ.  

Ζ πναηηζηή αοηή, εκίμηε είπε ςξ ζηυπμ κα δζαζθαθίζεζ ηαζ κα ζηαεενμπμζήζεζ ηδκ 

εηάζημηε άνπμοζα ημζκςκζηή εθίη πμο ηναημφζε ζηα πένζα ηδξ ηδκ ελμοζία. Έκα 

ηέημζμ ζζημνζηυ πανάδεζβια είκαζ μνζζιέκεξ δοκαζηείεξ ηδξ Αζβφπημο ηαζ ηςκ Ίκηαξ, 

μζ μπμίεξ εέθμκηαξ κα παναιείκμοκ ζηδκ ελμοζία ηαζ κα δζαηδνήζμοκ ηδ βεκεαθμβζηή 

ημοξ ζεζνά, εθάνιμγακ ηδκ αζιμιζλία.
14

 

Δοβμκζηέξ πναηηζηέξ εα ζοκακηήζμοιε ηαζ ζηδκ ανπαία Δθθάδα. Ο ηαεδβδηήξ ηδξ 

εβηθδιαημθμβίαξ Γανδίηαξ Κςκζηακηίκμξ (1936) ζημκ πνχημ ηυιμ ηδξ 

εβηθδιαημθμβίαξ ημο εα ζδιεζχζεζ: «Η ζήκεξνλ πξνο επγνλίαλ αζθνπκέλε ελ ηηζη 

ρώξαηο ηερλεηή ζηείξσζηο θαη ν επλνπρηζκόο εβιάζηεζαλ εθ ηνπ θιαζζηθνύ πνιηηηζκνύ 

ηεο αξραίαο Διιάδαο».
15

 Σδκ πνχηδ εοβμκζηή κμιμεεζία ηδ ζοκακηάιε ζημ 

ιζθζηανζζηζηυ δίηαζμ ηδξ ανπαίαξ πάνηδξ.
16

 φιθςκα ιε ημ δζηαζσηυ ζφζηδια ημο 

Λοημφνβμο, μ παηέναξ δεκ ήηακ μ ηονζυηενμξ πανάβμκηαξ ηδξ ακαηνμθήξ ημο παζδζμφ 

ημο αθθά μζ βένμκηεξ ηδξ πάνηδξ.
17

 Ανπζηά μζ πανηζάηζζζεξ βζα κα δμηζιάζμοκ ακ 

ηα ανέθδ ημοξ είπακ βενή ηνάζδ, δεκ ηα έπθεκακ ιε κενυ, αθθά ιε ηναζί, βζαηί υπςξ 

οπμζηήνζγακ, ηα επζθδπηζηά ηαζ αζεεκζηά ανέθδ δεκ εα άκηεπακ ζημ ακένςημ ηναζί 

ηαζ εα πέεαζκακ.
18

 ε επυιεκμ πνμκζηυ ζηάδζμ, μζ βμκείξ πανμοζίαγακ ημ πνμξ 

ελέηαζδ κεμβέκκδημ ζημοξ Γένμκηεξ ηδξ θοθήξ, μζ μπμίμζ ακ ημ έανζζηακ 

ηαθμζπδιαηζζιέκμ ηαζ νςιαθέμ επέηνεπακ ζημοξ βμκείξ ημο κα ημ ακαενέρμοκ. ε 

                                            
13

 TESTART J., 1994, ζ 34 & ΑΡΔΗΓΑΚΖ Δ., 2008, ζ 171  & ΜΠΑΡΜΟΤΣΖ Α., 2008,  ζζ 31 -32 
14

  TESTART J., 1994, ζ 34 
15

 ΓΑΡΓΗΚΑ Κ., Δβηθδιαημθμβία, εηδ. Σγάηα, Αεήκα 1968, ζ 830  
16

 ΜΧΤΔΗΓΟΤ Μ., Δοβμκζηή ηαζ παζδμημιία πανά ημζξ Ανπαίμζξ Δθθδζίκ, εηδ.Μαηνίδμο, Αεήκα 

1925, ζζ 5-17. Ο ζαηνυξ ηαζ οπένιαπμξ ημο ηζκήιαημξ ηδξ εοβμκζηήξ Μςοζείδδξ Μςοζήξ ζοκέβναρε 

δφμ ιεθέηεξ ζηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο 20
μο

 αζχκα μζ μπμίεξ δζαπναβιαηεφμκηαζ ημ εέια ηδξ εοβμκζηήξ 

ζηδκ ανπαία Δθθάδα. Σα ένβα αοηά είκαζ «Δοβμκζηή ηαζ παζδμημιία πανά ημζξ Ανπαίμζξ Δθθδζίκ» 

(1925) ηαζ «Ζ ηαθθζπαζδία άθθμηε ηαζ ζήιενμκ» (1915).  
17

 TESTART J., 1994, ζ 34 
18

 FLACELIERE R., Ο δδιυζζμξ ηαζ ζδζςηζηυξ αίμξ ηςκ ανπαίςκ εθθήκςκ, εηδ. Παπαδήια, (ιεηαθν. 

Βακδχνμο Γ.), Αεήκα 1999, ζ 103 
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ακηίεεηδ υιςξ πενίπηςζδ, ημ ένζπκακ ζημοξ απμεέηεξ ιε ζημπυ ηδ θοζζηή ημο 

ελυκηςζδ, δζυηζ εεςνμφζακ υηζ αοηυ ήηακ πνμξ ημ ζοιθένμκ ηυζμ ηδξ πυθδξ, υζμ ηαζ 

ημο ίδζμο ημο παζδζμφ.
19

 Πανυιμζεξ πναηηζηέξ εθανιυζηδηακ ηαζ ζηδκ ανπαία Ρχιδ, 

υπμο ακ μ παηέναξ ζε ιζα ζοιαμθζηή πνάλδ ακαβκχνζζδξ ανκζυηακ κα πάνεζ ζηα 

βυκαηά ημο ημ κεμβέκκδημ, ηυηε αοηυ ελεηίεεημ.
20

  

ζμκ αθυνα ηδκ ανπαία Αεήκα, δε βκςνίγμοιε ακ κυιζια ηαηαδίηαγακ ζε εάκαημ 

υζα κεμβέκκδηα εεςνμφζακ υηζ «ιεζμκεηημφζακ». Δοβμκζηή υιςξ πνυηαζδ 

δζαηφπςζακ ιε ζαθήκεζα μ Πθάηςκαξ ηαζ μ Ανζζημηέθδξ.
21

 Τπμζηήνζλακ υηζ δεκ 

πνέπεζ κα ηεηκμπμζμφκ μζ βοκαίηεξ πενάκ ηδξ δθζηίαξ ηςκ ζανάκηα εηχκ ηαζ κα 

επζαάθθεηαζ έθεβπμξ ζηδκ ηεηκμβμκία ιε αάζδ ηάπμζα ηνζηήνζα (ημζκςκζηά, ζαηνζηά 

ηαζ αζζεδηζηά) χζηε κα δζαπζζηςεεί ακ ηάπμζμξ είκαζ ηαηάθθδθμξ βζα κα 

ηεηκμπμζήζεζ. Πνυηεζκακ ηέθμξ κα εακαηχκμκηαζ υζα κεμβέκκδηα πανμοζίαγακ 

δοζιμνθίεξ.
22

 Θα ιπμνμφζαιε κα ζζπονζζημφιε υηζ ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα ίζποε 

βεκζηυηενα ημ πνςηείμ – πνμαάδζζια ηδξ πμθζηείαξ έκακηζ ημο αηυιμο, βζ’ αοηυ ηαζ 

θαίκεηαζ θοζζηυ κα πανειααίκεζ ζε ηέημζμ ααειυ δ πμθζηεία ζε γδηήιαηα πμο 

αθμνμφζακ ηδκ ηεηκμπμζία.
23

  

Με ηδκ επζηνάηδζδ ηδξ πνζζηζακζηήξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιέπνζ ηδκ Ακαβέκκδζδ, παφμοκ 

κα ζζπφμοκ πανυιμζα ήεδ.
24

 ηζξ πχνεξ υπμο επζηνάηδζε μ πνζζηζακζζιυξ, δ θοζζηή 

ελυκηςζδ ηςκ ακεπζεφιδηςκ αηυιςκ ηαείζηαηαζ επζζήιςξ πανάκμιδ. Σμ ιυκμ πμο 

ήηακ ακεηηυ ήηακ μζ παθζέξ πναηηζηέξ «ηαθθζπαζδίαξ», ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ 

δζάθμνςκ ζοκηαβχκ ιε αυηακα, ιπαπανζηά, μίκμο ηαζ άθθςκ εδεζιάηςκ. οπκά υιςξ 

ηαζ αοηέξ εκείπακ ορδθυ νίζημ βζα υζμοξ ηζξ πνδζζιμπμζμφζακ, βζαηί εφημθα 

ιπμνμφζακ κα παναηηδνζζημφκ ςξ ιαφνδ ιαβεία ιε ηναβζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ημ 

πνήζηδ...
25

  

Καηά ηδκ ανπαζυηδηα, ακάθμβμ εοβμκζηυ ζφζηδια, εα ιπμνμφζαιε κα 

παναηηδνίζμοιε ημ ζφζηδια ηςκ ηαζηχκ πμο πνεζαεφεζ δ δζδαζηαθία ημο 

ζκδμοζζιμφ, εδχ ηαζ πθέμκ απυ ηνείξ πζθζάδεξ πνυκζα. Οζ Άνζμζ, πμο εβηαηαζηαεήηακ 

                                            
19

 FLACELIERE R., 1999, ζ 102  Οζ Απμεέηεξ ήηακ έκαξ ηυπμξ ααναενχδδξ ημκηά ζημ Σαΰβεημ υπμο 

ένζπκακ ηα ηαπεηηζηά παζδζά, δεκ πνέπεζ κα ζοβπέεηαζ ιε ημκ Καζάδα, αάναενμ υπμο ένζπκακ ημοξ 

ηαημφνβμοξ ή ηα πηχιαηα ημοξ.  
20

 ΑΡΔΗΓΑΚΖ Δ., 2008, ζ 172 
21

 ΜΧΤΔΗΓΟΤ Μ., 1925, ζζ 10-11 
22

 ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΑΚΖ Β., 2008, ζζ 10-11 & TESTART J., 1994, ζζ 34-35 
23

 ΟΤΡΛΑ Π., Φζθμζμθία ημο δζηαίμο – ιζα ζζημνζηή εζζαβςβή, ημι.. Α΄, εηδ. άηημοθα, Αεήκα 

2000, ζζ 122 -124,  ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΑΚΖ Β., 2008, ζζ 10-11 
24

 ΑΡΔΗΓΑΚΖ Δ., 2008, ζ 173 & TESTART J., 1994 ζζ 35 -36 
25

ΑΡΔΗΓΑΚΖ Δ., 2008, ζ 173 
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ζηδκ Ηκδία ιεηαλφ ημο 2000 ηαζ 1000 π. Υ., ήηακ έκαξ θαυξ πμο είπε ακμζπηυπνςιμ 

δένια, εκχ μζ βδβεκείξ Ηκδμί είπακ πζμ ζημφνμ δένια ηαζ πθαηεζά ιφηδ. Σα δφμ αοηά 

θοζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ βδβεκχκ, μζ Άνζμζ ηαηαηηδηέξ ηα εεχνδζακ ςξ δείβια 

ηδξ εββεκμφξ ηαηςηενυηδηάξ ημοξ. Έηζζ μζ κηυπζμζ εεςνήεδηακ ηαηά ηζ ηαθφηενμζ 

απυ ηα γχα ηαζ μκμιάζηδηακ ζηθάαμζ. Οζ άκενςπμζ πςνίζηδηακ ζηζξ ηάζηεξ – 

ημζκςκζηέξ ηάλεζξ ιε αάζδ ημ πνχια ημοξ ηαζ απαβμνεφηδηε αοζηδνά ηάεε είδμοξ 

επζιζλία ακάιεζα ζημοξ ακενχπμοξ πμο άκδηακ ζε δζαθμνεηζηέξ ηάζηεξ.
26

  

Με ηδκ ακαβέκκδζδ ηαζ ηδ ζοκεπαηυθμοεδ αιθζζαήηδζδ ημο πνζζηζακζημφ δυβιαημξ 

άνπζζακ ζηαδζαηά μζ εοβμκζηέξ ζδέεξ κα θαιαάκμοκ ιζα πζμ επζζηδιμκζηή ιμνθή.
27

 Ο 

πνχημξ εοβμκζηυξ κυιμξ ζηδ κευηενδ επμπή εεζπίζηδηε απυ ηδ μοδδία ημ 1757 

απαβμνεφμκηαξ νδηά ηδ ζφκαρδ βάιμο ιεηαλφ ηςκ επζθδπηζηχκ.
28

  

Νςνίηενα, μ Francis Bacon οπμζηήνζλε υηζ δ ζφζηαζδ ηςκ γεοβανζχκ πνέπεζ κα είκαζ 

ηναηζηή οπυεεζδ, ιε ζημπυ κα δδιζμονβδεεί ιζα δοκαηή ηαζ έλοπκδ θοθή.
29

 Σμ 1602 

μ Campanella οπμζηδνίγεζ: «Οη ςειέο θαη σξαίεο γπλαίθεο ζα ελώλνληαη κόλν κε 

ςεινύο θαη γεξνδεκέλνπο άλδξεο. Οη εύζαξθεο γπλαίθεο ζα παληξεύνληαη παρνπινύο 

άλδξεο, ώζηε νη ηδηνζπγθξαζίεο ηνπο λα ζπγρσλεύνληαη θαη λα παξάγνπλ κηα 

θαινθηηαγκέλε ξάηζα…».
30

 Δπίζδξ, ηαηά ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ, μζ βζαηνμί 

πνυηεζκακ δζάθμνεξ ζοκηαβέξ χζηε ηα γεοβάνζα κα βεκκμφκ ςναία παζδζά, δίδμκηαξ 

πανάθθδθα μνζζιέκεξ πναηηζηέξ ζοιαμοθέξ μζ μπμίεξ αθμνμφζακ ηδκ πμζυηδηα ημο 

βεκεηζημφ οθζημφ ηαηά ηδ δζαδζηαζία βμκζιμπμίδζδξ, χζηε ιε αοηυ ημκ ηνυπμ κα 

απμθεφβμκηαζ κα βεκκζμφκηαζ υκηα πμο κα είκαζ δφζιμνθα, παγά, άννςζηα, 

πμκηνμηέθαθα ηαζ πακηεθχξ άπνδζηα.
31

  

Δπίζδξ, μ Γζαθςηζζιυξ οπήνλε έκα δδιζμονβζηυ θοηχνζμ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

εοβμκζηχκ ζδεχκ. Ο Condorcet (1743 – 1794) μναιαηίγεηαζ έκα δδιμηναηζηυ ηαζ 

εεηζηυ εοβμκζζιυ απαθθαβιέκμ απυ ηάεε είδμοξ ηαηαπίεζδ.
32

 Σάζζεηαζ πνμθδηζηά 

οπέν ηδξ επζθμβήξ ημο θφθμο ηςκ παζδζχκ απυ ημοξ βμκείξ ηαζ ακανςηζέηαζ ηζ εα 

βζκυηακ ακ δζαπςνζγυηακ δ ακενχπζκδ ακαπαναβςβή απυ ηδκ ζελμοαθζηή επαθή. 

ημπυξ ηδξ εοβμκζηήξ ημο Condorcet είκαζ δ ηεθεζμπμίδζδ ημο ακενχπζκμο είδμοξ, 

                                            
26

 W. AFFE, Σα πέκηε ιεβάθα γςκηακά ενδζηεφιαηα, (ιεηάθναζδ Αββμονίδδξ, .), εηδ. άνημξ γςήξ, 

Αεήκα 1997 ζζ 74-106 & ΜΠΑΡΜΟΤΣΖ Α., 2008, ζζ 32-33 
27

ΑΡΔΗΓΑΚΖ Δ., 2008, ζ 172 
28

 TESTART J., 1994, ζ 36 
29

 Ο.π., ζ 35 
30

 Ο.π., ζ 35 
31

 Ο.π., ζζ 35 - 36 
32

 Ο.π., ζζ 36 - 37 
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ακαθένεζ δε παναηηδνζζηζηά: «Μπνξνύκε άξαγε λα έρνπκε άιιν ζθνπό από ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό ησλ θαινπιαζκέλσλ όλησλ, πνπ ζα είλαη ρξήζηκα ζηνπο άιινπο θαη 

ηθαλά λα επηηπγράλνπλ ηε δηθή ηνπο επεκεξία;…»
33

 

Σμ 1779, μ Γενιακυξ ζαηνυξ Jonann Peter Frank δδιμζίεοζε ιζα πναβιαηεία ιε ημκ 

πνμθδηζηυ – πνμηνεπηζηυ ηίηθμ «Ηαηνζηή αζηοκυιεοζδ» ακαθένμκηαξ 

παναηηδνζζηζηά: «Πηζηεύσ αθξάδαληα όηη δελ ππάξρνπλ ηζρπξόηεξα κέζα γηα λα 

εληζρύζνπκε ην ζθξίγνο θαη ηελ πγεία ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο από ηελ απζηεξή επηινγή 

ζε όζνπο, ζηηο κέξεο καο, ζθνξπίδνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ θαθό ζπόξν ζηνλ αγξό ηεο 

ζπιινγηθήο δσήο, ώζηε λα εκπνδίζνπκε όινπο ηνπο εθθπιηζκέλνπο θαη ηνπο ηξηζάζιηνπο 

λα ζπλερίδνπλ λα ζπζηάδνπλ ηε κηζή αλζξσπόηεηα, ιόγσ ησλ παξάινγσλ 

παξνξκήζεσλ ηνπο».
34

 

Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ, πμο ζοκεηέθεζε ζηδκ ειθάκζζδ ημο εοβμκζημφ ηζκήιαημξ 

ημκ 20
μ
 αζχκα, ήηακ μζ δζάθμνεξ θοθεηζηέξ εεςνίεξ πμο ακαπηφπεδηακ απυ ηζξ ανπέξ 

ημο 16
μο

 αζχκα.
35

 Ζ ειθάκζζδ ηδξ θοθεηζηήξ ζδέαξ ζοκδέεηαζ ιε ηδ δδιζμονβία ημο 

απμζηζμηναηζημφ ζοζηήιαημξ. Οζ ηαηαηηδηέξ ημο Νέμο Κυζιμο οπμζηήνζλακ υηζ μζ 

ζεαβεκείξ ηςκ απμζηζχκ ήηακ εη θφζεςξ ηαηχηενα υκηα, ηα μπμία υθεζθακ μζ 

ακχηενμζ απυ ηδκ θφζδ ημοξ Δονςπαίμζ κα «εηπμθζηίζμοκ».
36

  

Έηζζ απυ ηα ηέθδ ημο 17
μο

 αζχκα, δζάθμνμζ επζζηήιμκεξ άνπζζακ κα ηαλζκμιμφκ ημ 

ακενχπζκμ βέκμξ ζε θοθέξ πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ιμκαδζηυ ηνζηήνζμ ηα δζάθμνα 

ελςηενζηά βκςνίζιαηα ηςκ ακενχπςκ, υπςξ ήηακ ημ πνχια ηαζ ημ ζπήια ημο 

ηνακίμο, δζαηδνφζζμκηαξ πανάθθδθα ηδκ θοθεηζηή ακζζυηδηα ηςκ επί ιένμοξ 

θοθχκ.
37

 Σμ ακεδαθζηυ, υπςξ εα οπμζηδνίλμοιε παναηάης, δυβια πενί ηδξ 

θοθεηζηήξ ακζζυηδηαξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηςκ θαχκ ανήηε ηδκ πζμ αηναία ημο 

έηθναζδ ζημ ιφεμ πενί ηδξ «άνζαξ θοθήξ», ιε απμημνφθςια ημ «μθμηαφηςια» ηαζ 

ηδκ ιαγζηή ελυκηςζδ ηςκ Δαναίςκ ζηα καγζζηζηά ζηναηυπεδα.
38

 

Απυ ηα ιέζα ημο 19
μο

 αζχκα ειθακίγμκηαζ επζζηδιμκζηά ένβα πμο δζαπναβιαηεφμκηαζ 

ημ εέια ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ελέθζλδξ, ηα μπμία ζοκέααθακ ηα ιέβζζηα 

χζηε κα ηεεμφκ μζ αάζεζξ ημο ζφβπνμκμο επζζηδιμκζημφ εοβμκζζιμφ. Ο Μέκηεθ ιε ημ 

δδιμζίεοια ημο ημ 1865 «πενί ηδξ οανζδζυηδημξ ηςκ θοηχκ» έεεζε ηζξ αάζεζξ ιζαξ 

κέαξ επζζηήιδξ, ηδξ βεκεηζηήξ ηαζ μ Κάνμθμξ Γαναίκμξ πνμηάθεζε πναβιαηζηή 

                                            
33

 Ο.π., ζ 37 
34

 Ο.π., ζ 36 
35

 ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Ε., 2000, ζ 24 
36

 Ο.π., ζ 25  
37

 ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Ε., 2000, ζζ 25-26 
38

 Ο.π., ζζ 26-27 
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επακάζηαζδ ζηζξ έςξ ηυηε ακηζθήρεζξ ηςκ ακενχπςκ βζα ημκ έιαζμ ηυζιμ ιε ηδ 

ελεθζηηζηή ημο εεςνία ηαζ ηδ ιεηελέθζλδ ηδξ ζημ θεβυιεκμ ημζκςκζηυ Γαναζκζζιυ, 

ημκ μπμίμ μθείθμοιε κα ημκίζμοιε υηζ μ Γαναίκμξ πμηέ δεκ οζμεέηδζε.
39

 

Ο ημζκςκζηυξ Γαναζκζζιυξ, μ μπμίμξ δεκ ιπμνεί κα πνεςεεί απμηθεζζηζηά ζημ 

Γαναίκμ, απμηεθεί «κηα από ηηο πην επηζεηηθέο κνξθέο ηνπ ζύγρξνλνπ επξσπατθνύ 

ξαηζηζκνύ θαζώο αλαγνξεύεη ηελ “επηβίσζε ηνπ ηζρπξόηεξνπ” ζε βαζηθή αξρή 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο. ηελ εξγαζία ηνπ “Πεξί θαηαγσγήο ησλ εηδώλ” […] o 

Γαξβίλνο αζρνιείηαη κε ην λόκν ηεο “θπζηθήο επηινγήο”, επηζεκαίλνληαο όηη ζηνλ 

αγώλα γηα ηε δσή επηθξαηνύλ ηειηθά εθείλα ηα είδε πνπ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

πξνζαξκόδνληαη ζηηο κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο, ελώ όια ηα άιια είλαη θαηαδηθαζκέλα 

λα εμαθαληζηνύλ».
40

 Ζ ζζημνζηυξ Γενημφδδ Υίιεθθανιπ ελεηάγμκηαξ ηδκ απήπδζδ 

ηδξ εεςνίαξ ημο ημζκςκζημφ δαναζκζζιμφ ακαθένεζ: «ν δαξβηληζκόο εμαίξεη ηνλ 

αληαγσληζκό, ηε δύλακε θαη ηε βία εηο βάξνο ησλ θαζηεξσκέλσλ θαλόλσλ, ηεο εζηθήο 

θαη ηεο ζξεζθείαο. πλεπώο, έρεη γίλεη ν θνξέαο ηνπ εζληθηζκνύ, ηνπ ηκπεξηαιηζκνύ, 

ηνπ κηιηηαξηζκνύ θαη ηεο δηθηαηνξίαο, ηεο ιαηξείαο ηνπ ήξσα, ηνπ ζνύπεξκαλ, θαη ηεο 

θπξίαξρεο θπιήο».
41

 

Μέζα ζε αοηυ ημ εοκμσηυ πενζαάθθμκ, ιε χνζιεξ πθέμκ ηζξ ζοκεήηεξ ηαεχξ μ 

Γαναίκμξ είπε ηαηαδείλεζ υηζ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ επζθμβή ηαζ ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία 

ηδξ ελέθζλδξ ιπμνεί κα πνμμδεφζεζ ημ είδμξ ιαξ, αθμφ μ Μέκηεθ ιαξ βκχνζζε πχξ 

ιεηααζαάγμκηαζ απυ ηδ ιζα βεκζά ζηδκ άθθδ ηα βεκεηζηά ιαξ παναηηδνζζηζηά, 

δεδμιέκμο υηζ μ August Weismann απέδεζλε υηζ ηα επίηηδηα παναηηδνζζηζηά εκυξ 

αηυιμο δε ιεηααζαάγμκηαζ ζημοξ απμβυκμοξ ημο, εθυζμκ ακαπηφπεδηακ υθεξ αοηέξ μζ 

θοθεηζηέξ εεςνίεξ πμο «ηαηέδεζλακ» ηδκ «ακςηενυηδηα» ηδξ θεοηήξ ηαζ ζδζαίηενα 

ηδξ άνζαξ θοθήξ ηαζ απυ ηδκ χνα πμο μδδβδεήηαιε ζημ ζοιπέναζια υηζ δ αεθηίςζδ 

«ηδξ ακενχπζκδξ πμζυηδηαξ δεκ ζπεηζγυηακ ιε ηδ ιεηααμθή ημο πενζαάθθμκημξ, υπςξ 

θακηαγυηακ μ Lamarck, αθθά δζένπεηαζ απυ ηζξ ιοζηδνζχδεζξ δζυδμοξ ημο “αίιαημξ”, 

δδθαδή ηςκ βμκίδζςκ».
42

 Συηε, θίβμ πνζκ ημ ηέθμξ ημο 19
μο

 αζχκα, ημ 1865 έκαξ 

Άββθμξ εηηεκηνζηυξ ζαηνμθζθυζμθμξ ηαζ ιαεδιαηζηυξ, ελάδεθθμξ ημο Γαναίκμο, μ 

Φνάκζζξ Γηάθημκ εα δδιμζζεφζεζ βζα πνχηδ θμνά ηζξ εοβμκζηέξ ημο ζδέεξ 

                                            
39

  ΕΟΤΡΟ Λ., Αξ ζοιθζθζςεμφιε ιε ημ Γαναίκμ, εηδ. Πακεπζζηδιζαηέξ εηδυζεζξ Κνήηδξ, Ζνάηθεζμ 

2009,  ζ 382  
40

 ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Ε., 2000, ζζ 157 - 158 
41

 RIFKIN J., Ο αζχκαξ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ, (ιεηθν ΑΛΑΒΑΝΟΤ Α.),  εηδ. κέα ζφκμνα, Αεήκα 1998, 

ζ  398  
42

 TESTART J., 1994, ζ 39 
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δζαηδνφζζμκηαξ: «δελ ζα γηλόηαλ άξαγε λα μεθνξησζνύκε ηνπο αλεπηζύκεηνπο θαη λα 

πνιιαπιαζηάζνπκε ηνπο επηζπκεηνύο;»
43

 

Μζα κέα επμπή ιυθζξ άνπζγε… Καθχξ μνίζαηε ζημκ ηυζιμ ηδξ ζφβπνμκδξ, 

«επζζηδιμκζηήξ» εοβμκζηήξ !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
43

 ΑΡΔΗΓΑΚΖ Δ., 2008, ζ 173 
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3. Η ιςτορύα του κινόματοσ τησ ευγονικόσ ςτισ αρχϋσ και ςτα μϋςα του 

εικοςτοϑ αιώνα. 

3.1. Το κίνημα της εσγονικής στις αρτές τοσ 20
οσ

 αιώνα - ιστορική προσέγγιση 

Λίβμ πνζκ ηδ παναοβή ημο εζημζημφ αζχκα, υθεξ μζ ζοκεήηεξ είκαζ πθέμκ χνζιεξ βζα 

ηδ ναβδαία ελάπθςζδ ημο εοβμκζημφ ηζκήιαημξ. ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ 

ακαθέναιε ανηεημφξ θυβμοξ πμο έααθακ ηζξ αάζεζξ ηαζ ζοκέααθακ ηα ιέβζζηα χζηε 

κα ακαπηοπεεί δ εοβμκζηή ζδεμθμβία. Γζαπζζηχζαιε υηζ ζε «κία επνρή απηνθξαηνξηώλ 

θαη θνηλσληθνύ δαξβηληζκνύ, νη έλλνηεο ηεο θπιεηηθήο ηεξαξρίαο ήηαλ παληαρνύ 

παξνύζεο θαη ιίγνη ήηαλ νη επξσπαίνη, είηε αξηζηεξνί είηε δεμηνί, πνπ δελ πίζηεπαλ ζε 

ηδέεο θπιεηηθήο αλσηεξόηεηαο κε ηε κία ή ηελ άιιε κνξθή».
44

 

Δπζπνυζεεηα, ζημ ηέθμξ ημο 19
μο

 ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα, ζε πμθθέξ πχνεξ ηδξ 

Δονχπδξ ηαζ ηδξ Αιενζηήξ, ζοκηεθμφκηαζ ναβδαίεξ ημζκςκζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ 

μζημκμιζηέξ αθθαβέξ.
45

 Ζ ακάπηολδ ημο ηαπζηαθζζιμφ ηαζ μ ηαπφηαημξ νοειυξ 

εηαζμιδπάκζζδξ ηαζ αζηζημπμίδζδξ ημο πθδεοζιμφ δδιζμφνβδζακ ηενάζηζα 

ημζκςκζηά πνμαθήιαηα υπςξ ήηακ δ θηχπεζα, δ ακενβία, δ άκανπδ μζηζζηζηή 

ακάπηολδ, δ βηεημπμζήζδ δζάθμνςκ ημζκςκζηχκ ηαζ εεκζηχκ μιάδςκ, δ επαζηεία, δ 

ηαηάπνδζδ αθημμθμφπςκ πμηχκ, δ αθδηεία, δ πμνκεία ηαζ δ ηαηαηυνοθδ αφλδζδ ηδξ 

εβηθδιαηζηυηδηαξ.  

Μέζα ζε αοηυ ημ εηνδηηζηυ πθαίζζμ δδιζμονβήεδηε έκα έκημκμ ηθίια δοζθμνίαξ ημο 

πθδεοζιμφ, βζαηί θαζκυηακ υηζ ημ ηνάημξ δεκ ιπμνμφζε κα ακηέλεζ ημ μζημκμιζηυ 

ηυζημξ ηςκ παναπάκς πνμαθδιάηςκ, αθμφ εα έπνεπε πανάθθδθα ημ ημζκςκζηυ 

ηνάημξ κα δζαεέηεζ ιεβάθα πνδιαηζηά ηεθάθαζα βζα κα εκζζπφζεζ ηα άημια πμο 

οπέθενακ απυ ηάπμζα ζςιαηζηή ή δζακμδηζηή ακαπδνία.
46

 

Σαοηυπνμκα, μζ ιεηακάζηεξ απυ ηδ κμηζακαημθζηή Δονχπδ ηαζ ηδκ Αζία πμο ιαγζηά 

ηαηέθεακακ ζηζξ H.Π.Α. ζοκεηέθεζακ χζηε κα ιεβαθχζεζ ημ πμζμζηυ ημο 

πθδεοζιμφ ηςκ Αιενζηάκςκ πμο γμφζε πμθφ ηάης απυ ηα υνζα ηδξ θηχπεζαξ. «Οη 

κεηαλάζηεο ζεσξήζεθαλ καδί κε ηα θαηώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα, ππαίηηνη γηα πνιιέο 

από ηηο παζνγέλεηεο ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο»,
47

 εκχ πανάθθδθα εεςνήεδηε, υηζ 

                                            
44

 MAZOWER M., ημηεζκή Ήπεζνμξ – μ εονςπασηυξ εζημζηυξ αζχκαξ, εηδ, Αθελάκδνεζα, (ιεηαθν. 

Κμονειέκμξ Κ.), Αεήκα 2013, ζ  107  
45

 Ο.π., ζζ 54 - 85 
46

 ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Μ., Βζμελμοζία ηαζ αζμθμβζημπμήζδ ζηδκ εοβμκζηή ηαζ ζηδ Μμνζαηή Γεκεηζηή, 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ – ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ, Ρέεοικμ 2007, ζζ 22-23 & ΓΟΤΔΣΖ 

Α.,2008, ζζ 12-14  
47

 ΓΟΤΔΣΖ Α.,2008, ζ 12 
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απυ ηδ θφζδ ημοξ, δδθαδή εββεκχξ, ήηακ εβηθδιαηίεξ, είπακ νμπή πνμξ ηδκ 

ακδεζηυηδηα ηαζ ημκ αθημμθζζιυ ηαζ ήηακ θμνείξ δζαθυνςκ ζςιαηζηχκ ηαζ ροπζηχκ 

αζεεκεζχκ, ήηακ δδθαδή ιε θίβα θυβζα βεκεηζηά εηθοθζζιέκμζ. Αοηυ είπε ςξ 

απμηέθεζια κα βζβακηςεεί έηζ πενεηαίνς δ απέπεεζα ηαζ δ ακδζοπία ηδξ αοηυπεμκδξ 

αιενζηακζηήξ πνμηεζηακηζηήξ εθίη βζα ημ μζημκμιζηυ ηυζημξ ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ 

πνμακαθενεέκηςκ πνμαθδιάηςκ αθθά ηαζ ημο θυαμο ηδξ βζα ημκ εκδεπυιεκμ 

βεκεηζηυ εηθοθζζιυ ηδξ απυ ημοξ ηαηχηενμοξ θοθεηζηά ιεηακάζηεξ. 
48

 

Οζ πνμακαθενεέκηεξ θυβμζ ζοκέδναιακ απμθαζζζηζηά ζηδ βζβάκηςζδ ημο εοβμκζημφ 

ηζκήιαημξ. ηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα, δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα πίζηεοε υηζ μ 

παναηηήναξ ημο ακενχπμο δζαιμνθχκεηαζ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ 

ηθδνμκμιζηυηδηα ηαζ υηζ μζ πενζααθθμκημθμβζηέξ ζοκεήηεξ επδνεάγμοκ ιυκμ ζε 

πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ. Δλαζηίαξ αοημφ, έκα ιεβάθμ ηιήια ηςκ επζζηδιυκςκ δζέεεζε 

υθδ ημο ηδκ εκενβδηζηυηδηα βζα κα ιεθεηήζεζ ημοξ ιδπακζζιμφξ ηαζ ημοξ κυιμοξ ηδξ 

ηθδνμκμιζηυηδηαξ.
49

  

Ανηεημί θυβζμζ, θζθυζμθμζ, εηπαζδεοηζημί, ηαεδβδηέξ πακεπζζηδιίςκ, ενεοκδηέξ, 

ημζκςκζημί ηαζ πμθζηζημί επζζηήιμκεξ, πμθζηζημί, θειζκίζηνζεξ έςξ ηαζ ηθδνζημί 

αμήεδζακ απμθαζζζηζηά ζηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ εδναίςζδ ηδξ εοβμκζηήξ ζδέαξ. 

Πνμζςπζηυηδηεξ υπςξ μ Υεκνφ ζιπυνκ Πνυεδνμξ ημο Αιενζηακζημφ Μμοζείμο 

Φοζζηήξ Ηζημνίαξ, μ πενίθδιμξ ενεοκδηήξ Αθελάκηεν Γηνάπαι Μπέθ, μ ηαεδβδηήξ 

Νηέζαζκη ηαν Σγυνκηακ πνυεδνμξ ημο Πακεπζζηδιίμο ημο ηακθυνη, μ 26
μξ

 

πνυεδνμξ ηςκ Ζ.Π.Α Θίμκημν Ρμφζαεθη, οπμζηήνζλακ ιε εένιδ ηδκ εοβμκζηή 

ζδεμθμβία.
50

  

Πνμξ ημ ζημπυ αοηυ, ζδνφεδηακ έδνεξ εοβμκζηήξ ζηα πακεπζζηήιζα, δδιζμονβήεδηακ 

επζηνμπέξ ηαζ εηαζνίεξ εοβμκζηήξ, υπςξ δ «Έκςζδ Αιενζηάκςκ Δηηνμθέςκ» ημ 1906 

ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηαζ δ «Δηαζνεία Δοβμκζηήξ Δηπαίδεοζδξ» ημ 1907 ζημ 

Λμκδίκμ. Δπζπθέμκ δδιμζζεοηήηακ ακανίειδηα αζαθία ηαζ εηπμκδεήηακ ηαζ 

επζπμνδβήεδηακ πθήεμξ εοβμκζηχκ ιεθεηχκ ηαζ ενεοκχκ.
51

 

ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ, ημ 1914, ημ 1915 ηαζ ημ 1921, δζελήπεδζακ μζ πενίθδιεξ 

εεκζηέξ δζαζηέρεζξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ Φοθήξ, εκχ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ 

πναβιαημπμζήεδηακ ηα ηνία βκςζηά δζεεκή ζοκέδνζα ηδξ εοβμκζηήξ ημ πνχημ ημ 1912 

                                            
48

 MAZOWER M., 2013 ζζ 54 – 85 & ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Μ., Ρέεοικμ 2007, ζζ 22-23 & ΓΟΤΔΣΖ 

Α.,2008, ζζ 12-14 
49

 ΓΟΤΔΣΖ Α.,2008, ζ 13 
50

 Ο.π., ζζ 17-24 
51

 TESTART J., 1994  ζ 50 & ΓΟΤΔΣΖ Α.,2008, ζζ 17-24  
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ζημ Λμκδίκμ ηαζ ημ δεφηενμ ηαζ ημ ηνίημ ημ 1921 ηαζ 1932 ζηδκ Νέα Τυνηδ, ιε ηφνζμ 

ζημπυ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ εοβμκζηήξ ζδεμθμβίαξ.
52

  

3.1.1. Η περύπτωςη τησ Αγγλύασ.  

 

Σμ ηίκδια ημο ζφβπνμκμο εοβμκζζιμφ δδιζμονβήεδηε ζηδκ Αββθία
53

 απυ ημκ 

απμηαθμφιεκμ παηένα ηδξ εοβμκζηήξ ηαζ ελάδεθθμ ημο Γαναίκμο Φνάκζζξ Γηάθημκ.
54

 

Ο Γηάθημκ εέθδζε κα ζδνφζεζ ιζα επζζηήιδ πμο εα είπε ςξ ζημπυ κα αεθηζχζεζ ημ 

ακενχπζκμ βέκμξ πνμζθένμκηαξ «ζηηο πην ηθαλέο θπιέο ή γξακκέο αίκαηνο κηα 

θαιύηεξε δπλαηόηεηα λα επηθξαηήζνπλ γξήγνξα επί ησλ ιηγόηεξσλ ηθαλώλ»
55

 

Οζ ζδέεξ ημο Γηάθημκ, ζοκεπζημονμφιεκεξ ηαζ απυ ηζξ αζηηςνζακέξ ακηζθήρεζξ ηδξ 

επμπήξ, μζ μπμίεξ αθμνμφζακ ηδ αεθηίςζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ, βζα 

ημ ηαθυ πάκηα ηδξ ακενςπυηδηαξ, ανήηακ ιεβάθδ απήπδζδ. ημ Πακεπζζηήιζμ ημο 

Λμκδίκμο άνπζζακ κα δδιζμονβμφκηαζ ηα πενίθδια ηέκηνα ηδξ ακενχπζκδξ 

ηθδνμκμιζηυηδηαξ.
56

 Ο Γηάθημκ πίζηεοε υηζ μ εοβμκζζιυξ εα ελεθζζζυηακ ζε 

ενδζηεία ημο ιέθθμκημξ. Πνμξ ημ ζημπυ αοηυ ίδνοζε ημ 1907 ζημ Λμκδίκμ ημ 

«Δνβαζηήνζμ Δεκζηήξ Δοβμκζηήξ» ηαζ ημ 1908 ηδκ «Δηαζνεία Δοβμκζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ», ηα μπμία είπακ ςξ ζημπυ κα ιεθεηήζμοκ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ 

ηθδνμκμιζηυηδηαξ ηαζ ημζκςκζημφ πενζαάθθμκημξ, είπακ δε ςξ ζοκενβάηεξ ημοξ, 

υθμοξ ζπεδυκ ημοξ δζαηεηνζιέκμοξ Άββθμοξ αζμθυβμοξ ηαζ βεκεηζζηέξ.
57

  

Ο Havelock Ellis, ζδιακηζηυξ νζγμζπάζηδξ ζμζζαθζζηήξ ηαζ ζοββναθέαξ, 

οπμζηήνζγε: «Ο επηθαλεηαθά ζπκπάζρσλ άλζξσπνο πεηά έλα λόκηζκα ζην δεηηάλν. Ο 

βαζεηά ζπκπάζρσλ ρηίδεη έλα πησρνθνκείν γηα λα κε ρξεηάδεηαη λα δεηηαλεύεη απηόο ν 

άλζξσπνο. Όκσο ν πην ξηδηθά ζπκπάζρσλ από όινπο είλαη, ίζσο απηόο πνπ θξνληίδεη 

λα κε γελλεζεί θαζόινπ απηόο ν δεηηάλνο».
58

  

Ζ ηοαένκδζδ ηδξ Αββθίαξ, πνζκ απυ ημ 1914, ιεθέηδζε ημ πνυαθδια ηςκ κμδηζηχκ 

οζηενμφκηςκ. Μάθζζηα μ κεανυξ ηυηε Οοίκζημκ Σζχνηζζθ πενζέβναθε ζε ζδζςηζηή 

ζογήηδζδ ζημκ ηυηε Άββθμ πνςεοπμονβυ ημ θμαενυ ηίκδοκμ ηδξ θοθήξ απυ ηδκ 
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 ΓΟΤΔΣΖ Α.,2008, ζ 23 
53

 YOUNG T., Σhe eugenics movement and the eugenic idea in Britain, 1900 – 1914, London: London 

School of economics  
54

 GILLHAM N., (2001) Sir Francis Galton and the Birth of  Eugenics, Minnesota: University of 

Minnesota & ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2000, ζζ 163 – 164 
55

 SHIPMAN P., Ζ ελέθζλδ ημο ναηζζζιμφ, εηδ Λζαάκδ, (ιεηαθν. Βενοημηάηδ Α.), Αεήκα 1998,  ζ  

176  
56

 ΑΡΔΗΓΑΚΖ Δ., 2008, ζζ 174 - 175 
57

  ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Ε., 2000, ζ 165 
58

 ΑΡΔΗΓΑΚΖ Δ., 2008, ζ 174 
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ορδθή βεκκδηζηυηδηα ηςκ κμδηζηχξ οζηενμφκηςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πενζμνζζιέκδ 

βεκκδηζηυηδηα ηςκ ζοκεηχκ πμθζηχκ.
59

 Έηζζ, ημ 1913, ρδθίζηδηε ζπεηζηυξ κυιμξ πμο 

πνμέαθεπε ηδκ ηνάηδζδ ηςκ «κμδηζηχξ εθαηηςιαηζηχκ» ζε εζδζηά ζδνφιαηα, χζηε κα 

ιδκ ιπμνμφκ κα ηεηκμπμζήζμοκ.
60

 Βέααζα αοηυξ ήηακ έκαξ πμθφ δαπακδνυξ ηνυπμξ 

βζα ηδκ επζηήνδζδ ηςκ βεκκήζεςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζηείνςζδ πμο εθάνιμζακ άθθεξ 

πχνεξ.  

Ο ιαεδιαηζηυξ Κανθ Πίνζμκ, ζηεκυξ ζοκενβάηδξ ημο Φνάκζζξ Γηάθημκ, ηαηέθααε 

ηδκ πνχηδ πακεπζζηδιζαηή έδνα ηδξ Δοβμκζηήξ ζημ London University College. O 

Κανθ Πίνζμκ ηαφηζγε ημ έεκμξ ιε ηδ θοθή ηαζ ελέθναγε ηδκ άπμρδ υηζ ημ έεκμξ εα 

πνέπεζ κα είκαζ θοθεηζηά ηαεανυ. Έηζζ ηάπεδηε εκάκηζα ζηδκ φπανλδ ιεηακαζηχκ 

ζηδκ Αββθία ηαζ ζδζαζηένα ηςκ Δαναίςκ, ημοξ μπμίμοξ ηαζ εεςνμφζε εη πνμμζιίμο 

ηαηχηενμ θοθεηζηά θαυ, ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά: «Σν θαιό ηεο ρώξαο καο είλαη 

άξξεθηα δεκέλν κε ηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ θιεξνλνκηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ, θάηη 

πνπ απεηιείηαη, όπσο απνδεηθλύνπλ νη έξεπλέο καο, από ηελ αζξόα είζνδν Δβξαίσλ θαη 

άιισλ κεηαλαζηώλ»
61

 ηαζ άθθμο δδθχκεζ: «Αλ αθήζνπκε ηνπο γόληκνπο αιιά 

αλάμηνπο, δειαδή ην έλα έθην, λα παξάγεη ην ήκηζπ ηεο επόκελεο γεληάο, ην έζλνο καο 

δελ ζα ζπλερίζεη γηα πνιύ αθόκα λα είλαη παγθόζκηα δύλακε».
62

 Δπίζδξ, μ ίδζμξ 

ηνπνζεηήζεθε εκάκηζα ζηδ ιείςζδ ημο πμζμζημφ εκδζζιυηδηαξ ηςκ ηαηχηενςκ 

ιεθχκ ηδξ ημζκςκίαξ δζαηοπχκμκηαξ ιάθζζηα ηδκ άπμρδ υηζ: «ν δαξβηληζκόο θαη ε 

ηαηξηθή πξόνδνο είλαη αληίζεηεο δπλάκεηο».
63

 ηδκ πνάλδ ζημ ζηυπαζηνμ ηδξ 

Βνεηακζηήξ κμιμεεζίαξ δεκ ήηακ μζ ιεηακάζηεξ, πμο μφηςξ δ άθθςξ μ ανζειυξ ημοξ 

ήηακ πενζμνζζιέκμξ, αθθά ηα ηαηχηενα ημζκςκζηά ζηνχιαηα. 

ηα πνχηα ημο αήιαηα, ημ ηίκδια ημο εοβμκζζιμφ βκχνζζε ναβδαία ελάπθςζδ ζηζξ 

Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Αιενζηήξ. Ακηίεεηα ζηδκ Αββθία, πανυηζ ήηακ δ βεκέηεζνα 

ηςκ εοβμκζηχκ ζδεχκ ηαζ πάνα ημ υηζ μζ ζδέεξ αοηέξ είπακ εονφηαηδ δζάδμζδ ηαζ 

απμδμπή, μζ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ είπακ ηονίςξ εεηζηυ πνμζακαημθζζιυ, πανέιεζκακ 

ζε εεεθμκηζηυ επίπεδμ ηαζ δε εεζπίζηδηακ οπμπνεςηζημί κυιμζ πμο κα ηζξ επζαάθμοκ. 

«Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπαδνύο ηεο επγνληθήο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θξνλνύζαλ 

όηη νη ζηόρνη ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο βηνινγηθήο πνηόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ ζα 

επηηπγράλνληαλ όηαλ ζα ππήξρε ελεκέξσζε γηα ηηο αμίεο ηεο επγνληθήο θαη νη άλζξσπνη 
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θαηαλννύζαλ ηε βαζύηεξε νπζία ηνπο θαη βέβαηα, ην όηη είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο 

αλαπαξαγσγηθέο ηνπο επηινγέο».
64

 Δπζπνυζεεηα ακ ηαζ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ ημζκήξ 

βκχιδξ επζηνμημφζε ηδ ζηείνςζδ ηςκ δζακμδηζηά αζεεκχκ, δ Βνεηακζηή Ηαηνζηή 

Έκςζδ, υθα ζπεδυκ ηα ιέθδ ημο Δνβαηζημφ ηυιιαημξ ηαζ δ Καεμθζηή Δηηθδζία 

ηαηαδίηαζακ ηδκ πναηηζηή κα βίκεηαζ ζηείνςζδ βζα εοβμκζημφξ θυβμοξ.
65

  

ε ακηίεεζδ ιε ηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ ηδ Γενιακία υπμο ηα εοβμκζηά ιέηνα ήηακ ανκδηζηήξ 

θφζδξ, ζηδ Βνεηακία έβζκε πνμζπάεεζα κα θδθεμφκ ςξ επί ημ πθείζημκ ιέηνα εεηζηήξ 

εοβμκζηήξ. Ο ζηυπμξ ημοξ ήηακ κα πανέπμοκ μζημκμιζηή ή άθθδ ζηήνζλδ ζε 

ακενχπμοξ πμο ιπμνμφζακ κα ζοιαάθθμοκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ εεκζηήξ αζμθμβζηήξ 

πμζυηδηαξ δζα ιέζμο ηδξ ακαπαναβςβήξ ηςκ πζμ εφνςζηςκ αηυιςκ ηδξ ιεζαίαξ 

ηάλδξ. Σέημζα ιέηνα ήηακ άδεζεξ ακαηνμθήξ, επζδυιαηα ηαζ θμνμθμβζηέξ 

εθαθνφκζεζξ.
66

  

3.1.2. Η περύπτωςη των Η.Π.Α.  

 

ηζξ ανπέξ ημο εζημζημφ αζχκα, δ ηανδζά ημο εοβμκζημφ ηζκήιαημξ πηοπμφζε δοκαηά 

ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Αιενζηήξ. Έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ πκεοιαηζηήξ εθίη ηδξ 

πχναξ οζμεέηδζε ιε εκεμοζζαζιυ ημ εοβμκζηυ ζδεχδεξ, εεςνχκηαξ ημ ςξ ηδκ 

πνμζθμνυηενδ θφζδ βζα κα ακηζιεηςπζζημφκ ηα μλοιέκα ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά 

πνμαθήιαηα πμο είπακ δδιζμονβδεεί απυ ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ αθθά ηαζ ηδκ αενυα 

εζζνμή ιεηακαζηχκ απυ ηδκ ακαημθζηή Δονχπδ ηαζ ηδκ Αζία.
67

  

Ζ απήπδζδ ηςκ εοβμκζηχκ ζδεχκ ηαζ πναηηζηχκ οπήνλε ηενάζηζα ηαζ ζπεδυκ 

ηαεμθζηή. Ζ ζςηδνία ηδξ Αιενζηήξ ελανηζυηακ απυ ηδκ απμθαζζζηζηυηδηά ηδξ κα 

ελαθείρεζ ημοξ αζμθμβζηά ηαηχηενμοξ ηφπμοξ ηαζ κα δδιζμονβήζεζ έκα κέμ, ακχηενμ 

είδμξ ακενχπμο.
68

 Ο πνυεδνμξ Ρμφζαεθη, ημ 1913 εα ακαθένεζ: «Κάπνηα κέξα ζα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ην πξσηαξρηθό θαζήθνλ, ην αλαπόθεπθην θαζήθνλ ηνπ θαινύ 

πνιίηε κε ην ζσζηό ηύπν είλαη λα αθήζεη ην αίκα ηνπ/ηεο πίζσ ζηνλ θόζκν θαη όηη δελ 

έρνπκε ην δηθαίσκα λα επηηξέςνπκε ηε δηαηώληζε ησλ πνιηηώλ κε ιάζνο ηύπν […] Οη 

εγθιεκαηίεο ζα πξέπεη λα ζηεηξώλνληαη θαη λα απαγνξεύεηαη ζηα δηαλνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλα άηνκα λα αθήλνπλ απνγόλνπο… ε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ 
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αλαπαξαγσγή ησλ επηζπκεηώλ αλζξώπσλ».
69

 Σέημζεξ εέζεζξ άκεηα εα ιπμνμφζαιε κα 

ηζξ αημφζμοιε θίβα πνυκζα ανβυηενα ζηα ημιιαηζηά υνβακα ημο καγζζηζημφ 

ηυιιαημξ ηδξ Γενιακίαξ… 

Αοηυξ πμο έθενε ηαζ δζέδςζε ηδκ εοβμκζηή ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ήηακ μ βκςζηυξ 

αζμθυβμξ Σζανθξ Νηέζαεκπμνη.
70

 Σμ 1906 ζδνφεδηε δ πνχηδ επζηνμπή εοβμκζηήξ ζηζξ 

Ζ.Π.Α, δ μπμία είπε ςξ ζημπυ κα πνμζηαηέρεζ ημ ακχηενμ αίια απυ ηδκ απεζθή ηδξ 

επζηνάηδζδξ ημο ηαηχηενμο αίιαημξ.
71

  

Σα πνχηα πνυκζα ημο εζημζημφ αζχκα ημ γήηδια ηδξ εοβμκζηήξ ήηακ ημ αβαπδιέκμ 

εέια ζογήηδζδξ ηςκ αιενζηάκςκ, ημ ζογδημφζακ ζπεδυκ πακημφ: ζηα ζπμθεία, ζημοξ 

πνμζηυπμοξ, ζηζξ εηηθδζίεξ, ζηα θειζκζζηζηά ηζκήιαηα, ζηα ιέζα ιαγζηήξ 

επζημζκςκίαξ… Υζθζάδεξ επζζηήιμκεξ, ελέπμοζεξ πνμζςπζηυηδηεξ ηδξ αιενζηακζηήξ 

ημζκςκίαξ, πμθζηζημί αθθά ηαζ ιεζμαζημί οπμζηήνζλακ ιε εένιδ ηζξ εοβμκζηέξ ζδέεξ. 

Δηαημιιφνζα δμθάνζα δζαηέεδηακ βζα ημοξ ενεοκδηζημφξ ζημπμφξ ηδξ εοβμκζηήξ 

αθθά ηαζ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ εοβμκζηχκ πναηηζηχκ.
 72

  

ηακ μ Σζανθξ Νηέζαεκπμνη, ηαηυνεςζε κα πείζεζ ιζα πθμφζζα πήνα, ηδκ ηονία 

Υάνζιακ, κα επζδμηήζεζ ηδκ εοβμκζηή ημο ένεοκα ιε έκα πυζμ άκς ημο ιζζμφ 

εηαημιιονίμο δμθανίςκ, δ ηονία Υάνζιακ, εκεμοζζαζιέκδ ιε ηζξ εοβμκζηέξ ζδέεξ ηαζ 

ηδκ υθδ πνμζπάεεζα, εα πεζ ζημ Νηέζαεκπμνη: «Ση θσηηά αλάςαηε! Κάπνηα κέξα ζα 

κεηαηξαπεί ζ΄ έλα θαζαξηήξην νινθαύησκα»!
73

 Λυβζα ακαηνζπζαζηζηά αθθά ηαζ 

ζοβπνυκςξ πνμθδηζηά… θμζ ζοκέηεζκακ πθέμκ υηζ δ εφημθδ ηαζ θμβζηή θφζδ βζα ημ 

πνυαθδια ήηακ δ ζηείνςζδ.  

Ζ πνχηδ Πμθζηεία ηδξ Αιενζηήξ πμο απαβυνεοζε ιε κυιμ ηδ ζφκαρδ βάιμο βζα 

εοβμκζημφξ θυβμοξ ήηακ ημ Κμκέηηζηαη ημ 1896. Σμ 1907 ζηδκ πμθζηεία ηδξ Ηκδζάκα 

εεζπίζηδηε μ πνχημξ κυιμξ βζα ηδ ζηείνςζδ. Μέπνζ ημ 1940, ηνζάκηα ηνείξ πμθζηείεξ 

είπακ ρδθίζεζ ζπεηζημφξ εοβμκζημφξ κυιμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ επέααθακ οπμπνεςηζηή 

ζηείνςζδ ζε άημια ηα μπμία εεςνμφζακ υηζ ήηακ βεκεηζηχξ εθαηηςιαηζηά.
74

 Ο 

ηαεδβδηήξ Σγέκζβηξ ηδκ ίδζα πενίμδμ πθδνμθμνμφζε ημκ αιενζηακζηυ θαυ θέβμκηαξ: 

«Γηα λα θηάζεη θαλείο σο ηηο ξίδεο ησλ πξνβιεκάησλ, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κηα 

θαιύηεξε ξάηζα αλζξώπσλ, κηα ξάηζα πνπ δε ζα πεξηέρεη θαηώηεξνπο ηύπνπο. Όηαλ 

απηή ε θαιύηεξε ξάηζα αλαιάβεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ θόζκνπ, νη λόκνη, ηα έζηκα, ε 
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εθπαίδεπζε, νη πιηθέο ζπλζήθεο ζα ηαθηνπνηεζνύλ κόλα ηνπο».
75

 Έςξ ηα ιέζα ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1940 είπακ επζαθδεεί 50.193 οπμπνεςηζηέξ ζηεζνχζεζξ ζε άημια πμο 

έπαζπακ απυ «ιςνία», ακηζημζκςκζηυηδηα ή είπακ άζηαηδ ενςηζηή γςή.
76

 ε αηναίεξ 

πενζπηχζεζξ εεςνήεδηε ςξ ηθδνμκμιζηή κυζμξ ηαζ δ έθθεζρδ ηαημζηίαξ!
77

 

Σμ Ακχηαημ Γζηαζηήνζμ ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ, ημ 1927, ελεηάγμκηαξ ηδ βκςζηή 

οπυεεζδ «Μπαη εκακηίμκ Μπεθ», επζηφνςζε ςξ ζοκηαβιαηζημφξ υθμοξ ημοξ κυιμοξ 

πμο αθμνμφζακ ηδκ ζηείνςζδ.
78

 Πνςηαβςκίζηνζα αοηήξ ηδξ οπυεεζδξ ήηακ δ Κάνο 

Μπαη, ιζα δεηαεπηάπνμκδ ακφπακηνδ ιδηένα, ζηδκ μπμία είπε δζαηαπεεί κα βίκεζ 

οπμπνεςηζηή ζηείνςζδ. Ο δζηαζηήξ θζαεν Γμοεκηέθ Υμθιξ ακέθενε ιεηαλφ άθθςκ: 

«Αληί λα πεξηκέλεη ε θνηλσλία λα εθηειέζεη ηνπο εθθπιηζκέλνπο απόγνλνπο γηα ηα 

εγθιήκαηα ηνπο, ή λα ηνπο αθήζεη λα πεζάλνπλ από ηελ πείλα εμαηηίαο ηεο ειηζηόηεηάο 

ηνπο, είλαη θαιύηεξν γηα όιν ηνλ θόζκν λα κπνξεί λα απαγνξεύζεη ζηνπο έθδεια 

αθαηάιιεινπο λα ζπλερίδνπλ ην είδνο ηνπο […] Σξεηο γεληέο ειηζίσλ είλαη αξθεηέο».
79

 

Ο δζηδβυνμξ ηδξ δφζιμζνδξ ημπέθαξ επζηέεδηε ιε ζθμδνυηδηα εκακηίμκ ηδξ 

απυθαζδξ, δδθχκμκηαξ ιε θυβμ πνμθδηζηυ ηα ελήξ: «Θα εγθαηληαζζεί κηα βαζηιεία 

ηαηξώλ θαη, ελ νλόκαηη ηεο επηζηήκεο, ζα πξνζηεζνύλ λέεο θνηλσληθέο ηάμεηο. Αθόκα 

θαη νη δηάθνξεο ξάηζεο πηζαλόλ λα ππαρζνύλ ζε κηα ηέηνηα λνκνζεζία νπόηε ζα 

αζθεζνύλ νη ρεηξόηεξεο κνξθέο ηπξαλλίαο».
80

  

Δηηυξ απυ ιέηνα ανκδηζηήξ εοβμκζηήξ, οπήνλακ ηαζ ιέηνα εεηζηήξ ηαηεφεοκζδξ. 

Έηζζ δ Αιενζηακζηή Δηαζνία Δοβμκζηήξ δζμνβάκςκε δζαβςκζζιμφξ βζα ηδκ ακάδεζλδ 

ηδξ ηαθφηενδξ μζημβέκεζαξ. Οζ δζαβςκζγυιεκμζ, οπμαάθθμκηακ ζε ηεζη κμδιμζφκδξ, 

ζςιαηζηέξ ηαζ ροπμθμβζηέξ ελεηάζεζξ, εηεέημκηαξ πανάθθδθα ημ εεηζηυ εοβμκζηυ 

ημοξ ζζημνζηυ. ημοξ κζηδηέξ ιάθζζηα απέκεζιακ ζπεηζηά ανααεία ηαζ έπαεθα.
81

  

Δοβμκζημί κυιμζ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ ιεηακαζηεοηζημί κυιμζ 

πμο ρδθίζηδηακ ημ ίδζμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ απέαθεπακ κα ιεζχζμοκ ζημ εθάπζζημ 

ηδκ πνμζέθεοζδ ηςκ ιεηακαζηχκ απυ πχνεξ πμο εεςνμφζακ υηζ ήηακ βεκεηζηά 

οπμδεέζηενεξ.
82

 Ο ίδζμξ μ Υίηθεν ζημ πμθοδζαθδιζζιέκμ αζαθίμ ημο «Ο Αβχκ ιμο», 

                                            
75

 RIFKIN J., 1998, ζ 241 
76

 ΑΡΔΗΓΑΚΖ Δ., 2008, ζζ 174-175 
77

 Ο.π., ζζ 87-88 
78

 Ο.π., ζ 87 
79

 Ο.π., ζζ 87-88 
80

 ΑΡΔΗΓΑΚΖ Δ., 2008, ζ 175 
81

 SANDEL M., 2011, ζ 87 
82

 COOLIDGE G., Eugenics, Citizenship, and Immigration, απυ Race and Membership in American 

History: The Eugenics Movement, USA : Facing History and Ourselves National Foundation, Inc. 

Brookline, Massachusetts2002, pp 206 – 238  & ΓΟΤΔΣΖ Α.,2008, ζζ 36-38 



20 
 

(1925) εα επαζκέζεζ ιε εένιδ ημοξ παναπάκς κυιμοξ θέβμκηαξ: «Κη όκσο ππάξρεη 

ζηελ επνρή καο κηα ρώξα όπνπ εθαξκόδεηαη ή ηνπιάρηζηνλ γίλνληαη ζνβαξέο 

πξνζπάζεηεο γηα λα εθαξκνζζεί, ε ζσζηή άπνςε γηα ην ξόιν ηνπ θξάηνπο. Φπζηθά ε 

ρώξα απηή δελ είλαη ε πξόηππε γεξκαληθή καο δεκνθξαηία, είλαη νη Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, πνπ πξνζπαζνύλ λα ππαθνύζνπλ, ιίγν σο πνιύ, ζηηο ζπκβνπιέο 

ηεο ινγηθήο κε ηελ άξλεζή ηνπο λα δερζνύλ ζηε ρώξα ηνπο, ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δελ 

έρνπλ θαιή πγεία, κε ην λα απνθιείνπλ από ην δηθαίσκα ηεο ππεθνόηεηαο ηνπο 

εθπξόζσπνπο νξηζκέλσλ θπιώλ, πιεζηάδνπλ ιίγν πνιύ ζηηο ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο ηνπ 

ξόινπ πνπ πξέπεη λα παίδεη ην θξάηνο».
83

 

ημ ηέθμξ ηδξ ηνίηδξ δεηαεηίαξ ημο εζημζημφ αζχκα ημ εοβμκζηυ ηίκδια άνπζζε κα 

θείκεζ. Δηηυξ απυ ηδκ άκμδμ ημο Υίηθεν ζηδκ ελμοζία, δ μζημκμιζηή ηνίζδ ηαζ ημ 

πνδιαηζζηδνζαηυ ηναπ ημο 1929 είπακ ανκδηζηή επίδναζδ ζηζξ ζδέεξ ηδξ εοβμκζηήξ. 

«Όηαλ άξρηζαλ λα πεδνύλ από ηα παξάζπξα ηα κέιε ηεο ακεξηθαληθήο ρξεκαηηζηηθήο 

ειίη θαη λα ζηέθνληαη ζηηο νπξέο ησλ αλέξγσλ, καδί κε Ιηαινύο, Πνισλνύο, θαη 

Δβξαίνπο κεηαλάζηεο, νη επαγγεικαηίεο θαη αθαδεκατθνί ηεο κεζαίαο ηάμεο δελ ήηαλ 

πηα δπλαηό λα δηαηεξεζεί ν κύζνο όηη κεξηθά είδε αλζξώπσλ δηέζεηαλ βηνινγηθή 

αλσηεξόηεηα. Η θξίζε ιεηηνύξγεζε ζαλ έλαο κεγάινο εμηζσηήο, θαζώο εθαηνκκύξηα 

Ακεξηθαλνί – θαλδηλαβνί θαη Ιηαινί, Αγγινζάμνλεο θαη Δβξαίνη – βξέζεθαλ ζηηο ίδηεο 

πεξηζηάζεηο θηώρεηαο θαη έζραηεο πελίαο».
84

 Έκα ιεβάθμ ηεθάθαζμ ημο εοβμκζημφ 

ηζκήιαημξ ημο εζημζημφ αζχκα ιυθζξ έηθεζκε ηαζ έκα άθθμ ιυθζξ άκμζβε… 

3.1.3. Η περύπτωςη τησ Γερμανύασ. 

 

Ζ βενιακζηή εοβμκζηή ηίκδζδ
85

 μθείθεζ έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ επζηοπίαξ ηδξ ζηδ 

ζπέζδ πμο είπε ιε ημοξ αιενζηακμφξ μιμσδεάηεξ ηδξ.
86

 Οζ Αιενζηακμί εοβμκζζηέξ 

επδνέαζακ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηδ καγζζηζηή θοθεηζηή πμθζηζηή ηαζ μζ Γενιακμί 

μπαδμί ηδξ θοθεηζηήξ οβζεζκήξ επζηαθμφκηακ ζοπκά ηα αιενζηακζηά εοβμκζηά 
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πνμβνάιιαηα ςξ ιμκηέθα ηαζ ζδιεία ακαθμνάξ βζα ηζξ δζηέξ ημοξ πνμηάζεζξ.
87

 Σμ 

1925 Γενιακμί αλζςιαημφπμζ απεοεοκεήηακ ζηζξ ηοαενκήζεζξ ηςκ Ζκςιέκςκ 

πμθζηεζχκ ηδξ Αιενζηήξ πνμηεζιέκμο κα πθδνμθμνδεμφκ βζα ηδ κμιμεεζία πμο 

αθμνμφζε ηδ ζηείνςζδ.
88

 Σδκ ίδζα επμπή έκαξ απυ ημοξ οπμζηδνζηηέξ ηδξ εοβμκζηήξ 

ζηδκ Γενιακία ακαθένεζ: «Απηό πνπ εκείο πξνσζνύκε, σο θπιεηηθά πγηεηληζηέο, δελ 

είλαη θαζόινπ αλήθνπζην. ’ έλα θαιιηεξγεκέλν έζλνο πξώηεο ηάμεο, ζηηο Ηλσκέλεο 

πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, απηό πνπ εκείο παιεύνπκε λα πξνσζήζνπκε έρεη εθαξκνζηεί 

πνιύ θαηξό. Όια είλαη ηόζν απιά θαη θαζαξά».
89

 

 ηδ Γενιακία υιςξ ημ ηίκδια ημο εοβμκζζιμφ ζοκδέεδηε εοεφξ ελανπήξ ιε ηδκ 

πμθζηζηή. «Σν δόγκα ηεο θπιεηηθήο θαζαξόηεηαο βξήθε ηελ πην αθξαία ηζηνξηθή 

έθθξαζή ηνπ ζην κύζν ηεο “άξηαο θπιήο”, κε απνθνξύθσκα ην νινθαύησκα, ηηο 

γελνθηνλίεο θαη ηελ εμόλησζε ησλ Δβξαίσλ ζηα ζηξαηόπεδα ησλ Ναδί».
90

  

ε αηαδδιασηυ επίπεδμ, μ ηονζυηενμξ εηπνυζςπμξ ηδξ εοβμκζηήξ ήηακ μ ηαεδβδηήξ 

ηδξ ζαηνζηήξ Alfred Ploetz, μ μπμίμξ πνυηεζκε ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο υνμο 

«εοβμκζηή» ιε ημ υνμ «θοθεηζηή οβζεζκή».
91

 Ο ίδζμξ ιάθζζηα ημ 1904 ελέδςζε ημ 

πενζμδζηυ «Ανπείμ θοθεηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ αζμθμβίαξ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ 

θοθεηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ οβζεζκήξ». Σμ πενζμδζηυ αοηυ είπε ζακ ζηυπμ κα ιεθεηήζεζ 

ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζηδ θοθή ηαζ ηδκ ημζκςκία.
92

  

Έκα άθθμ επζθακέξ ζηέθεπμξ ημο εοβμκζημφ ηζκήιαημξ ήηακ μ ακενςπμθυβμξ Eugen 

Fischer. φιθςκα ιε αοηυκ, ηφνζμ ιέθδια ηδξ «θοθεηζηήξ οβζεζκήξ» ήηακ «ε 

πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ησλ θιεξνλνκηθά πξνζδηνξηζκέλσλ πλεπκαηηθώλ ηθαλνηήησλ, 

από ηηο νπνίεο θαη εμαξηώληαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ηα πνιηηηζηηθά επηηεύγκαηα ελόο 

ιανύ».
93

 Πμοεεκά αθθμφ μ αζμθμβζηυξ θοθεηζζιυξ δεκ απέηηδζε ηυζμ ηεκηνζηή 

ζδιαζία βζα ημκ μνζζιυ ημο έεκμοξ υζμ ζηδ Γενιακία ημο ιεζμπμθέιμο.
94

 

Μάθζζηα, ηαεχξ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ, δ εεςνία ηδξ θοθεηζηήξ οβζεζκήξ ηένδζγε 

έδαθμξ ζηζξ ζοκεζδήζεζξ ηςκ Γενιακχκ πμθζηχκ, μνζζιέκμζ απυ αοημφξ πνμπχνδζακ 

ζηδκ ίδνοζδ θοθεηζηχκ ημζκμηήηςκ ιε ζηυπμ ηδκ ακαπαναβςβή θοθεηζηά ακχηενςκ 

ακενχπςκ.
95

 Πανυθα αοηά ημ ηίκδια ηδξ εοβμκζηήξ ζηδ Γενιακία δεκ εα πεηφπεζ 
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αλζμζδιείςηα επζηεφβιαηα ιέπνζ ηδκ άκμδμ ηςκ καγζζηχκ ζηδκ ελμοζία. Οζ 

δναζηδνζυηδηεξ υιςξ ηςκ μπαδχκ ηδξ εοβμκζηήξ ζηδκ επμπή πνζκ απυ ημκ Υίηθεν, εα 

πνμεημζιάζμοκ ημ έδαθμξ βζα αοηά πμο εα επαημθμοεήζμοκ ανβυηενα.
96

 Μέηα ηδκ 

επζηνάηδζδ ηςκ καγζζηχκ ζηδ Γενιακία ημ Υεζιχκα ημο 1933
97

, δ «θοθεηζηή 

οβζεζκή» ηαζ μζ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ ανέεδηακ ζημ επίηεκηνμ ημο πμθζηζημφ ηαζ 

ημζκςκζημφ εκδζαθένμκημξ.
98

 Ο Τπμονβυξ Δζςηενζηχκ ημο Υίηθεν ακήββεζθε ζημκ 

ηυζιμ υηζ «ην πεπξσκέλν ηεο θπιεηηθήο πγηεηλήο ηνπ Σξίηνπ Ράηρ θαη ν γεξκαληθόο 

ιαόο έρνπλ έλα αμεδηάιπηα θνηλό πξννξηζκό».
99

  

Ο Υίηθεν, ζημ δζάζδιμ αζαθίμ ημο, «Ο Αβχκ ιμο»,
100

 (1925) δζαηδνφζζεζ ηδκ 

ακςηενυηδηα ηδξ Άνζαξ θοθήξ. οβηεηνζιέκα, ημκίγεζ υηζ δ θοθή αοηή πνέπεζ κα 

δζαηδνδεεί θοθεηζηά ηαεανή, ηάζζεηαζ ιε ζθμδνυηδηα εκάκηζα ζε ηάεε είδμοξ 

επζιζλίαξ ηαζ δζαζηαφνςζδξ ιεηαλφ ηςκ ακχηενςκ ηαζ ηςκ ηαηχηενςκ θοθχκ, δ 

μπμία ακ πναβιαηςεεί εκέπεζ ημκ ηίκδοκμ κα μδδβήζεζ ζημ βεκεηζηυ – θοθεηζηυ 

εηθοθζζιυ ηδξ ακχηενδξ θοθήξ.
101

 Δπζζδιαίκεζ πανάθθδθα υηζ πνέπεζ κα επζηναηήζεζ 

ζε υθμ ημκ ηυζιμ μ πμθζηζζιυξ ηςκ Ανίςκ Γενιακχκ, μζ μπμίμζ είκαζ εη θφζεςξ 

ηαηαηηδηέξ ηαζ μζ ηαηχηενεξ θοθέξ πνέπεζ κα οπμηάζζμκηαζ ζε αοημφξ, 

πνμαθέπμκηαξ ιάθζζηα υηζ μ πμθζηζζιυξ αοηυξ εα «βαζηάμεη εθαηνκκύξηα ρξόληα γηαηί 

ζα ζπληαηξηάζεη ηνλ Διιεληζκό κε ηνλ Γεξκαληζκό».
102

  

 ημ αζαθίμ ημο επζζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ ιυκμ ηα οβζή άημια κα ηάκμοκ παζδζά ηαζ 

μνίγεζ ςξ επζθήρζιδ πνάλδ ημ κα ανκείηαζ ηάπμζμξ, πμο είκαζ θοθεηζηά ακχηενμξ ηαζ 

οβζήξ, κα θένεζ ζημκ ηυζιμ απμβυκμοξ. Σμκίγεζ, ιάθζζηα, πςξ «δελ ππάξρεη παξά 

κόλν κία πξάμε αηώληα ληξνπηαζκέλε: ην λα θέξεηο ζηνλ θόζκν παηδηά όηαλ είζαη 

άξξσζηνο ή όηαλ έρεηο ειαηηώκαηα θαη πσο ε πην ηίκηα θαη ζσζηή πξάμε ζηνλ θόζκν 

είλαη ηόηε λα αξλεζείο».
103

  

ηνέθεηαζ ιε ζδζαίηενμ ιέκμξ εκακηίμκ ηςκ Δαναζχκ ημοξ μπμίμοξ παναηηδνίγεζ 

ηαηχηενμοξ θοθεηζηά, πμκδνμφξ, ιμπεδνμφξ ηαζ πανάζζηα ηδξ ημζκςκίαξ, 

ακαβκςνίγμκηαξ ημοξ υηζ έπμοκ ιυκμ έκα ζζπονυ αίζεδια αοημζοκηήνδζδξ. Οζ 

Δαναίμζ ηαηά ημκ Υίηθεν απμηεθμφκ απυ άπμρδ θοθεηζηή ηδκ πζμ πηοπδηή ακηίεεζδ 
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ιε ημκ Άνζμ.
104

 Ο Υίηθεν οπμζηδνίγεζ υηζ ακ «νη Δβξαίνη ήηαλ ν κνλαδηθόο ιαόο επί 

ηεο γεο ζα έζθαγαλ κέζα ζηα ιίπε θαη ζηε βξώκα»
105

 επζζδιαίκμκηαξ πανάθθδθα υηζ 

ιυκμ «από ιάζνο ησλ Γεξκαλώλ εγεκόλσλ δελ κπόξεζε ην γεξκαληθό έζλνο λα 

απαιιαγεί νξηζηηθά από ηνλ εβξατθό θίλδπλν».
106

  

Ο Υίηθεν μναιαηίζηδηε ιζα «μοημπζηή ηαζ ακηί - ζζημνζηή ημζκςκία» ζηδκ μπμία δεκ 

εα είπακ εέζδ μζ αζμθμβζηά, ημζκςκζηά ηαζ θοθεηζηά πανείζαηημζ.
107

 Γζα κα επζηφπεζ 

αοηυ ημ ζηυπμ ηαζ κα ελαζθαθίζεζ ηδ θοθεηζηή «ηαεανυηδηα» ημο βενιακζημφ θαμφ, 

ιυθζξ ημ Ναγζζηζηυ ηυιια ακήθεε ζηδκ ελμοζία, ρήθζζε ημοξ παναηάης εοβμκζημφξ 

κυιμοξ:
108

 

Α. Σμ κυιμ βζα ηδκ απμθοβή απμβυκςκ ιε ηθδνμκμιζηέξ αζεέκεζεξ. (1933) 

Β. Σμ κυιμ «πενί επζηίκδοκςκ ηαε΄ ελζκ εβηθδιαηζχκ» (1934) 

Γ. Σα κυιμ πενί «μιμβεκμπμζήζδξ ημο ζοζηήιαημξ οβείαξ. (1934) 

Γ. ημ κυιμ «πενί πνμζηαζίαξ ημο βενιακζημφ αίιαημξ ηαζ ηδξ βενιακζηήξ ηζιήξ» 

(1935) ηαζ ηέθμξ 

Δ. Σμ κυιμ πενί «πνμζηαζίαξ ηδξ ηθδνμκμιζηήξ οβείαξ ημο βενιακζημφ θαμφ». 

(1935) 

Οζ κυιμζ αοημί πνμέαθεπακ ηδκ οπμπνεςηζηή ζηείνςζδ ηςκ αηυιςκ πμο ήηακ 

δζακμδηζηά ή ζςιαηζηά άννςζημζ, αθθά ηαζ ηςκ αθημμθζηχκ, ηςκ εβηθδιαηζχκ, ηςκ 

ηειπέθδδςκ, ηςκ «ημζκςκζηά απνμζάνιμζηςκ», ηςκ μιμθοθυθζθςκ, ηαεχξ ηαζ υζςκ 

εεςνμφκηακ υηζ ήηακ θοζζηά ή δεζηά εηθοθζζιέκα άημια. Με αάζδ αοημφξ ημοξ 

κυιμοξ λεηίκδζακ μζ δζχλεζξ εκακηίμκ ηςκ Σζζββάκςκ ηαζ ηςκ Δαναίςκ μζ μπμίμζ 

εεςνμφκηακ θοθεηζηά ηαηχηενμζ.
109

  

Ζ ρήθζζδ ημο πνχημο κυιμο πενί ζηεζνχζεςξ απυ ημ καγζζηζηυ ηαεεζηχξ πνμηάθεζε 

ηα εβηχιζα ηαζ ημοξ πακδβονζζιμφξ ηςκ Αιενζηακχκ εοβμκζζηχκ.
110

 Σμ 1934, έκαξ 

ζαηνυξ ημο πνμβνάιιαημξ ηςκ ζηεζνχζεςκ ηςκ Ζ.Π.Α ακαθχκδζε υηζ «Οη Γεξκαλνί 

καο ληθνύλ ζην δηθό καο παηρλίδη».
111

 Δίπε απυθοημ δίηζμ, βζαηί ιυθζξ ιέζα ζε ηνία 

πνυκζα απυ ηδκ ρήθζζδ ημο πνχημο εοβμκζημφ κυιμο ημ 1933, μζ Γενιακμί είπακ 

ζηεζνχζεζ οπμπνεςηζηά 225.000 ακενχπμοξ, έκα μκεζνειέκμ πνάβιαηζ ανζειυ βζα 
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ημοξ Αιενζηακμφξ εοβμκζζηέξ, εκχ ζηζξ Ζ.Π.Α πναβιαημπμζήεδηακ ιυκμ 50.193 

οπμπνεςηζηέξ ζηεζνχζεζξ ιέπνζ ημ 1948.
112

  

Σα πνχηα εφιαηα ηδξ «θοθεηζηήξ οβζεζκήξ», ήηακ μζ θεβυιεκμζ «ιπάζηανδμζ ηδξ 

Ρδκακίαξ», μζ μπμίμζ ζηεζνχεδηακ ημ 1937, πςνίξ ιάθζζηα κα οπάνπεζ ζπεηζηυξ 

κυιμξ.
113

 Πνυηεζηαζ βζα παζδζά πμο βεκκδεήηακ απυ Γενιακίδεξ βοκαίηεξ ηαζ 

ιαφνμοξ ζηναηζχηεξ, μζ μπμίμζ οπδνεημφζακ ζημ βαθθζηυ ζηναηυ ηαημπήξ.
114

 Με 

αάζδ αοημφξ ημοξ κυιμοξ ζηεζνχεδηακ επίζδξ ηαζ μζ παθζμί ζηναηζχηεξ πμο 

πμθέιδζακ ζημκ Α ΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ ηαζ είπακ ηαηακηήζεζ αθημμθζημί.
115

  

ημ καγζζηζηυ ηαεεζηχξ είπαιε ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζηδκ ζδζςηζηή 

ηαζ δδιυζζα ζθαίνα ημο αίμο ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Γενιακίαξ.
116

 ημ πθαίζζμ αοηυ μ 

νυθμξ ηςκ ζαηνχκ ζημ πνυβναιια βζα ηδ ζηείνςζδ ηςκ «οπμδεεζηένςκ υκηςκ» ήηακ 

πμθφ ζδιακηζηυξ. Αλίγεζ εδχ κα ζδιεζχζμοιε, υηζ μζ βζαηνμί είπακ ηδ ιεβαθφηενδ 

εηπνμζχπδζδ ιέζα ζημ εεκζημζμζζαθζζηζηυ ηίκδια αθμφ ημ 45% ηςκ ζαηνχκ ήηακ 

μνβακςιέκμζ ζε αοηυ.
117

  

Οζ βζαηνμί επςιζζηήηακ ημ αάνμξ ηυζμ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ηεηιδνίςζδξ υζμ ηαζ αοηυ 

ηδξ οθμπμίδζδξ ηςκ καγζζηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηδξ θοθεηζηήξ ηαεανυηδηαξ. Ο 

Γενιακζηυξ ζαηνζηυξ ζφθθμβμξ ημ 1934 ηάπεδηε οπέν ηςκ αιαθχζεςκ βζα εοβμκζημφξ 

θυβμοξ. Ο δε επαββεθιαηζηυξ ημοξ μδδβυξ ακέθενε υηζ «ε δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε 

ησλ θιεξνλνκηθώλ θπιεηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ γεξκαληθνύ ιανύ απνηεινύζε 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ηαηξηθήο ηνπο επζύλεο».
118

  

Δλάθθμο, ζφιθςκα ιε ηδκ ζδεμθμβία ηςκ εεκζημζμζζαθζζηχκ, μ ιμκαδζηυξ εεζιυξ 

πμο ιπμνμφζε κα δζαζθαθίζεζ ηαζ κα εββοδεεί ηδκ ηθδνμκμιζηή ηαεανυηδηα ηαζ ηδκ 

οβεία εκυξ θαμφ ήηακ δ μζημβέκεζα. Ακάιεζα ζηζξ δέηα εκημθέξ πμο ηοηθμθμνμφζακ 

βζα ηδκ επζθμβή ζογφβμο, οπήνπακ εκημθέξ πμο πνμέηνεπακ υζμοξ ήηακ απυ ηαθή 

θφηνα κα ιδ ιείκμοκ ακφπακηνμζ ηαζ μζ Γενιακμί κα εηθέβμοκ ςξ ζογφβμοξ ημοξ 

ιυκμ υζεξ είπακ βενιακζηυ ή αυνεζμ αίια αθμφ πνχηα ελεηάζμοκ ελμκοπζζηζηά ηδκ 

ηαηαβςβή ημοξ.
119
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Γζα ημ θυβμ αοηυ, μ κυιμξ ημο 1935 «πενί οβζμφξ βάιμο» ακέεεηε ηδκ πνμζηαζία ηδξ 

θοθεηζηήξ ηαεανυηδηαξ ζημοξ βζαηνμφξ.
120

 «Οη γηαηξνί επσκίδνληαλ ηελ επζύλε λα 

αλαθέξνπλ όζνπο ζεσξνύζαλ ¨ειαηησκαηηθνύο¨ ζηα ¨Γηθαζηήξηα εθδίθαζεο ππνζέζεσλ 

θιεξνλνκηθήο πγείαο¨, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπό λα δηαθπιάμνπλ ην κέιινλ 

ηνπ γεξκαληθνύ αίκαηνο».
121

 Σα δζηαζηήνζα αοηά απμηεθμφκηακ απυ έκα δζηαζηή ηαζ 

δφμ βζαηνμφξ ηαζ είπακ απυθοηδ ελμοζία.
122

 ζμζ ζηυπεοακ κα πακηνεοημφκ ήηακ 

οπμπνεςιέκμζ κα πνμζημιίζμοκ «αεααίςζδ ηαηαθθδθυηδηαξ βζα ημ βάιμ», ηδκ μπμία 

ελέδζδακ μζ βζαηνμί, ιε ζημπυ κα απμθεοπεεί δ βέκκδζδ θοθεηζηά ηαηχηενςκ 

υκηςκ.
123

 Δπζπθέμκ, μ βάιμξ απαβμνεουηακ ζε υζμοξ έπαζπακ απυ ηθδνμκμιζηέξ ηαζ 

άθθμο είδμοξ αζεέκεζεξ.  

Δπζπνυζεεηα, οπμπνέςκακ ημοξ πμθίηεξ κα απμδείλμοκ ηδκ «άνζα» πνμέθεοζή ημοξ, 

πνμζημιίγμκηαξ υθα ηα απαναίηδηα ηεηιήνζα εκχπζμκ ηςκ «δδιυζζςκ οπδνεζζχκ 

δζενεφκδζδξ ηςκ ζοββεκζηχκ ζπέζεςκ».
124

 Δπίζδξ, μ ζημπυξ ημο δδιυζζμο 

ζοζηήιαημξ οβείαξ δεκ ήηακ κα δζαηδνήζεζ ζηδ γςή ημοξ πκεοιαηζηά, δεζηά ηαζ 

ζςιαηζηά εηθοθζζιέκμοξ ακενχπμοξ αθθά κα θνμκηίγεζ ηα άημια ηαζ ηζξ μζημβέκεζεξ 

πμο ήηακ απμδεδεζβιέκα θοθεηζηά οβζείξ, πνμηεζιέκμο κα ιεζςεεί ημ ηυζημξ ηδξ 

οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ.
125

  

Σμ καγζζηζηυ ηαεεζηχξ πνμπχνδζε πμθφ βνήβμνα απυ ηδκ ζηείνςζδ ζηδκ εοεακαζία. 

Σμ 1939 άνπζγακ κα εθανιυγμκηαζ πζμ δναζηζηέξ ιέεμδμζ οπυ ηδ βεκζηή μκμιαζία 

«εοεακαζία».
126

 Σμ πνυβναιια ηδξ εοεακαζίαξ δεκ κμιζιμπμζήεδηε πμηέ, ήηακ 

άηνςξ απυννδημ ηαζ πήνε ηδκ ηςδζηή μκμιαζία «Σ-4». ηζξ ανπέξ ημο Οηηςανίμο 

ημο 1939, μ Υίηθεν ελέδςζε έκα ιοζηζηυ οπυικδια πμο πζζημπμζμφζε υηζ «ν 

αληηθαγθειάξηνο Μπνύιεξ θαη ν γηαηξόο Μπξαλη επηθνξηίδνληαη εθεμήο λα επηηξέπνπλ 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο γηαηξνύο λα πξνζθέξνπλ επζαλαζία, ζε αζζελείο πνπ θξίλνληαη όηη 

είλαη αλίαηνη κεηά από θαζνξηζηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο».
127

 

ημπυξ ημο πνμβνάιιαημξ ηδξ εοεακαζίαξ ήηακ δ δζαζθάθζζδ ηδξ ηαεανυηδηαξ ηδξ 

Άνζαξ θοθήξ ιέζς ηδξ ζοζηδιαηζηήξ ελυκηςζδξ ηςκ αηυιςκ πμο εεςνμφκηακ υηζ ηδ 

ιυθοκακ. Οζ Ναγί πίζηεοακ υηζ μζ άκενςπμζ αοημί γμοκ εζξ αάνμξ ηςκ οπμθμίπςκ – 
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οβζχκ ιεθχκ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ υηζ ημ ηυζημξ ηδξ πενίεαθρδξ ημοξ ήηακ δοζαάζηαηημ 

ηαζ εκ ηέθεζ υζμζ ιεζμκεηημφζακ ήηακ πμθφ δαπακδνμί.
128

 Ανπζηά άνπζζακ κα 

εακαηχκμκηαζ αοημί πμο έπαζπακ απυ παεήζεζξ υπςξ είκαζ δ ζπζγμθνέκεζα, δ 

ηαηάεθζρδ, μ κακζζιυξ, δ επζθδρία, δ δζακμδηζηή οζηένδζδ ηηθ. Σμ 1941 

απμθαζίζηδηε κα εακαηςεμφκ ζηα Γενιακζηά κμζμημιεία υθμζ μζ Δαναίμζ, υπζ βζαηί 

πθδνμφζακ ηα ηνζηήνζα βζα ηδκ εοεακαζία, αθθά βζαηί είπακ Δανασηή ηαηαβςβή.
129

 

Δλάθθμο, μζ Ναγί βζαηνμί εεςνμφζακ ημοξ Δαναίμοξ ςξ ιζα αννςζηδιέκδ θοθή. 

Έκαξ Ναγί βζαηνυξ ζδιείςκε: «ρεδόλ όινη νη άλζξσπνη θηινμελνύλ βαθίινπο 

θπκαηίσζεο θαη ζρεδόλ θάζε ιαόο ηεο γεο θηινμελεί Δβξαίνπο. Δπηπιένλ, ε ινίκσμε 

ζεξαπεύεηαη κε κεγάιε δπζθνιία».
130

  

Σμ πνυβναιια ηδξ εοεακαζίαξ πναβιαημπμζήεδηε ζε δομ δζαδμπζηέξ θάζεζξ. Ζ 

πνχηδ θάζδ ζηαιάηδζε ημ 1941 ελαζηίαξ ηςκ ακηζδνάζεςκ πμο πνμηάθεζε. Ζ 

δεφηενδ θάζδ ημο πνμβνάιιαημξ ηδξ εοεακαζίαξ λεηίκδζε αιέζςξ ιεηά, ςξ ιζα 

ιοζηζηή επζπείνδζδ δ μπμία είπε ςξ ζημπυ ιε ζοκμπηζηέξ δζαδζηαζίεξ κα ελμκηχζεζ 

υθα ηα «αηαηάθθδθα άημια». Ζ επζπείνδζδ αοηή μδήβδζε ζημ Οθμηαφηςια.
131

 

Μέπνζ ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο, μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ ηςκ εοιάηςκ αοηήξ ηδξ 

πανάθμβδξ καγζζηζηήξ μοημπίαξ οπμθμβίγεηαζ υηζ λεπενκά ηα 40.000.000 άημια.  

3.1.4. Το κύνημα τησ ευγονικόσ ςτισ Σκανδιναβικϋσ χώρεσ 

 

Ακ ηαζ δεκ είκαζ εονφηενα βκςζηυ, πνμηαθεί έηπθδλδ υηζ δ ζδεμθμβία ηαζ μζ 

πναηηζηέξ ηδξ εοβμκζηήξ ανήηακ ιεβάθδ απήπδζδ ζηζξ ηακδζκααζηέξ πχνεξ.
132

 Ζ 

Γακία ημ 1929, δ μοδδία ημ 1934 ηαζ δ Φζθακδία ημ 1935 εέζπζζακ κυιμοξ πμο 

πνμέαθεπακ ηδκ οπμπνεςηζηή ζηείνςζδ βζα εοβμκζημφξ θυβμοξ.
133

 Δηηυξ απυ ημοξ 

βεκεηζημφξ ηαζ ζαηνζημφξ θυβμοξ, δ ακζηακυηδηα κα δζαπαζδαβςβήζμοκ ζςζηά ηα 

παζδζά απμηέθεζε ιζα επζπθέμκ αζηία βζα ζηείνςζδ ζηζξ εκ θυβς πχνεξ.
134

  

ηδ δζάνηεζα ημο ιεζμπυθειμο, ζηζξ ηακδζκααζηέξ πχνεξ ηαηείπακ ηδκ ελμοζία 

ζμζζαθδδιμηναηζηά ηυιιαηα, ηα μπμία είπακ ακαπηφλεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ 

ημζκςκζηή πνυκμζα. ε ιζα επμπή υιςξ πμο ιαζηίγμκηακ απυ ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ, 

                                            
128

  SHIPMAN P., 1998, ζ  225 
129

 ΓΟΤΔΣΖ Α.,2008, ζζ 46-47  
130

 SHIPMAN P., 1998, ζ  226 
131

ΓΟΤΔΣΖ Α.,2008, ζζ 46-49 
132

ΥΗΛΟΝ Μ.,  Σμ ηακδζκααζηυ Μμκηέθμ, εηδ. Πακεπζζηδιζαηέξ εηδφζεζξ Κνήηδξ, (ιεηαθν. 

Κμοιπζάξ Ν.,) Ζνάηθεζμ 2013, ζζ 204 – 205  
133

 ΓΟΤΔΣΖ Α.,2008, ζ 55 
134

 TESTART J., 1994, ζ 55 



27 
 

ημ μζημκμιζηυ ηυζημξ βζα ηδκ θνμκηίδα ηςκ αηυιςκ πμο έπνδγακ αμήεεζα απυ ημ 

ηνάημξ ήηακ δοζαάζηαηημ. Δπίζδξ δεκ πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πνμκζηή πενίμδμ επζηναημφζακ ακηζθήρεζξ πμο ηυκζγακ οπένιεηνα ηδκ αλία ηδξ 

ηθδνμκμιζηυηδηαξ ζηδκ δζαιυνθςζδ ημο ακενχπμο. Δπζπνυζεεηα, ηα άημια αοηά 

εεςνήεδηακ οπεφεοκα βζα ημ βεκεηζηυ εηθοθζζιυ ημο πθδεοζιμφ. Έηζζ εεζπζζηήηακ 

μζ κυιμζ βζα ηδ ζηείνςζδ, χζηε κα ιεζςεεί δ ακαπαναβςβή ημοξ. Αηυια ηαζ ζηζξ 

πενζπηχζεζξ υπμο δ ζηείνςζδ είπε εεεθμκηζηυ παναηηήνα δεκ απμοζίαγε μ 

ημζκςκζηυξ ηαηακαβηαζιυξ, μ μπμίμξ εηδδθςκυηακ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ χζηε ημ 

άημιμ κα ζοκαζκέζεζ ζηδκ ζηείνςζή ημο.
135

  

Σμ 1929 εβηνίεδηε ζηδ Γακία μ ζπεηζηυξ κυιμξ πμο αθμνμφζε ηδ ζηείνςζδ.
136

 Ο 

κυιμξ πνμέαθεπε ηδκ εεεθμκηζηή ζηείνςζδ ηςκ δζακμδηζηά οζηενμφκηςκ ηαζ ηςκ 

δεζηά εηθοθζζιέκςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημκ εοκμοπζζιυ ηςκ ηαη΄ ελαημθμφεδζδ 

ζελμοαθζηχκ παναααηχκ.
137

 Μμθμκυηζ δ ζηείνςζδ είπε εεεθμκηζηυ παναηηήνα, δ 

ημζκςκζηή πίεζδ ήηακ ηυζμ έκημκδ, χζηε δ ζοβηαηάεεζδ εεςνμφκηακ δεδμιέκδ. Σμ 

1934 μ ζπεηζηυξ κυιμξ έβζκε αοζηδνυηενμξ ηαζ έηζζ ζηεζνχεδηακ οπμπνεςηζηά 5.940 

άημια έςξ ημ 1950.
138

  

ηδ Νμναδβία, ημ 1934, εεζπίζηδηε μ κυιμξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ζηείνςζδξ μ 

μπμίμξ πανέιεζκε ζε ζζπφ ιέπνζ ημ 1977. Σμ πνυβναιια βζα ηδ ζηείνςζδ βκχνζζε 

ναβδαία αφλδζδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ βενιακζηήξ ηαημπήξ ζηδ Νμναδβία.
139

 

Ακηίζημζπα ζηδ Φζθακδία μ ζπεηζηυξ κυιμξ εεζπίζηδηε ημ 1934 αθθά εθανιυζηδηε 

ημ 1935 ηαζ πνμέαθεπε ηδ ζηείνςζδ υζςκ δζέπναηηακ ζελμοαθζηά εβηθήιαηα, υζςκ 

έπαζπακ απυ ηθδνμκμιζηά κμζήιαηα ή εεςνμφκηακ αηαηάθθδθμζ βζα κα ακαενέρμοκ 

παζδζά.
140

 

ηδ μοδδία μ πνχημξ εοβμκζηυξ κυιμξ βζα ηδκ οπμπνεςηζηή ζηείνςζδ ρδθίζηδηε 

ημ1934 ηαζ ηέεδηε ζε ζζπφ απυ 1
δ
 Ηακμοανίμο ημο 1935. Αοζηδνυηενμξ κυιμξ βζα ηδ 

ζηείνςζδ ρδθίζηδηε ημ 1941 μ μπμίμξ πνμέαθεπε ηδ ζηείνςζδ υπζ ιυκμ υζςκ 

έπαζπακ απυ ζςιαηζηέξ, ροπζηέξ ή ηθδνμκμιζηέξ αζεέκεζεξ αθθά ηαζ ηςκ αηυιςκ 

πμο γμφζακ «ακηζημζκςκζηά». φιθςκα ιε οπμθμβζζιμφξ ζηδ μοδδία ιέπνζ ημ 1975 

ζηεζνχεδηακ πενί ηα 63.000 άημια εη ηςκ μπμίςκ ημ 90% ήηακ βοκαίηεξ.
141

 Οζ 
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ζαηνζηέξ ανπέξ ζηδ μοδδία, ακηίεεηα απυ ηζξ καγζζηζηέξ πναηηζηέξ, πνμηζιμφζακ ηδκ 

πεζεχ απυ ημκ ηαηακαβηαζιυ. ιςξ δ δζαπςνζζηζηή βναιιή βζκυηακ εκίμηε αζαθήξ 

ηαζ έηζζ βζα πανάδεζβια, δ ζηείνςζδ απμηεθμφζε ανηεηέξ θμνέξ πνμτπυεεζδ βζα κα 

αβεζ ηάπμζμξ απυ έκα ίδνοια.
142

  

 

3.1.5. Οι ευγονικϋσ πρακτικϋσ ςτισ υπϐλοιπεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ.  

 

Σζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο εζημζημφ αζχκα πμθζηζηέξ ζηείνςζδξ εθανιμζηήηακ επίζδξ 

ζημκ Κακαδά, ηδ Νυηζα Αιενζηή, ηδκ Δζεμκία ηαζ ηδκ Δθαεηία.
143

 Πνςηαβςκζζηζηυ 

αέααζα νυθμ ζηδκ εθανιμβή ηςκ εοβμκζηχκ πναηηζηχκ δζαδναιάηζζακ ηονίςξ μζ 

πχνεξ ηδξ αυνεζαξ Δονχπδξ ηαζ ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ ηδξ Αιενζηήξ. Ακ ηαζ ζε 

πμθθέξ άθθεξ εονςπασηέξ πχνεξ οπήνπακ εενιμί ηαζ δζάζδιμζ οπμζηδνζηηέξ ηςκ 

εοβμκζηχκ ζδεχκ, αοηέξ δεκ εοδμηίιδζακ ζε πναηηζηυ επίπεδμ.  

Γαλλία. Οζ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ ζηδ Γαθθία δεκ απέηηδζακ πμηέ ηδ δοκαιζηή ηαζ ηδκ 

απήπδζδ πμο είπακ ζε άθθεξ πχνεξ υπςξ ζηζξ Ζ.Π.Α ηαζ ζηδ Γενιακία. Πνμξ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ αοηή, ζοκέααθακ πνχημκ, μζ έκημκεξ ακηζδνάζεζξ ηδξ Καεμθζηήξ 

Δηηθδζίαξ δ μπμία δζαηήνοζζε υηζ δ ακενχπζκδ ακαπαναβςβή δεκ ελανηζυηακ απυ 

ηδκ ακενχπζκδ, αθθά απυ ηδ εεσηή αμφθδζδ, δεφηενμκ, ζηδκ ακημπή ηδξ εεςνίαξ ημο 

κεμθαιαηνζζιμφ ηαζ ηνίημκ ζημ θυαμ ηςκ Γάθθςκ βζα ηδ δζαθαζκυιεκδ δδιμβναθζηή 

φθεζδ.
144

 Ο εοβμκζζιυξ ζοκδέεδηε ηονίςξ ιε ηδκ πνμζπάεεζα κα ελαθεζθεμφκ 

αζεέκεζεξ υπςξ δ ζφθζθδ ηαζ δ θοιαηίςζδ πμο εεςνμφκηακ «ημζκςκζηά δεζκά». Αξ 

ζδιεζςεεί υηζ απυ ημ 1930 πνμηάεδηακ ιέηνα πμο αθμνμφζακ ημοξ ιεηακάζηεξ ηαζ 

ηδκ εθανιμβή ηδξ ζηείνςζδξ, ηα μπμία υιςξ πυηε δεκ εθανιυζηδηακ.
145

 

Δλαίνεζδ απμηεθεί ημ θζθμβενιακζηυ - ηαημπζηυ ηαεεζηχξ ημο Βζζφ ημ μπμίμ ρήθζζε 

πανυιμζμοξ κυιμοξ ιε αοημφξ ηδξ Νονειαένβδξ εκακηίμκ ηςκ Δαναίςκ.
146

 

Τπμθμβίγεηαζ υηζ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο ηαεεζηχημξ ημο Βζζφ πάκς απυ «40.000 

ςπρηθά αζζελείο πέζαλαλ ζηε Γαιιία από ηελ πείλα ζηα ςπρηαηξεία, ελώ δεθάδεο 

ρηιηάδεο Δβξαίνη ζπλειήθζεζαλ κε ηε γεξκαληθή ππνζηήξημε από ηε γαιιηθή αζηπλνκία 

θαη πέζαλαλ ζηα λαδηζηηθά ζηξαηόπεδα».
147
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Ιταλία: Έκαξ ζδιακηζηυξ εεςνδηζηυξ ηδξ εοβμκζηήξ ήηακ μ Ηηαθυξ ακενςπμθυβμξ, G. 

Lombroso. Δπδνεαζιέκμξ απυ ηζξ ελεθζηηζηέξ εεςνίεξ, οπμζηήνζγε υηζ δ 

εβηθδιαηζηυηδηα μθείθεηαζ ζημ θεβυιεκμ «αηααζζιυ», δδθαδή ηδκ επζζηνμθή ημο 

εβηθδιαηία ζε πνμδβμφιεκμ ζηάδζμ αζμθμβζηήξ ελέθζλδξ.
148

 ημ αζαθίμ ημο «Ο 

Δβηθδιαηίαξ Άκενςπμξ»
149

 (1925) οπμζηδνίγεζ υηζ ηζξ εβηθδιαηζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ 

ιπμνμφιε κα ηζξ ακαβκςνίζμοιε απυ ημ ζπήια ηαζ ηδ δζάπθαζδ ημο ηνακίμο ημοξ ηαζ 

υηζ ζπένιαηα ηδξ εβηθδιαηζηυηδηαξ οπάνπμοκ αηυια ηαζ ζημ έιανομ. Σέθμξ 

ζζπονίζηδηε υηζ μ αοηυξ πμο είκαζ εη βεκεηήξ εβηθδιαηίαξ είκαζ πανάθθδθα ηαζ 

δεζηυξ πανάθνμκαξ.
150

 

ηακ ημ θαζζζηζηυ ζηαθζηυ ηαεεζηχξ ακήθεε ζηδκ ελμοζία, ζηυπεοζε ζηδ δδιζμονβία 

ιζαξ αοημηναημνίαξ ακηίζημζπδξ ηδξ παθζάξ νςιασηήξ. Ανπζηά μζ ζηαθμί εοβμκζζηέξ 

ήηακ οπέν ηδξ ακάιεζλδξ ηςκ θοθχκ βζαηί πίζηεοακ υηζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ εα 

δδιζμονβμφζακ ηδκ «οανζδζηή Ρχιδ».
151

 ηακ υιςξ μζ Ηηαθμί ηαηέθααακ ηδκ 

Αζεζμπία, πνμζπάεδζακ κα νοειίζμοκ ηζξ ζελμοαθζηέξ ημοξ επαθέξ ηαζ ηζξ άθθεξ 

ζπέζεζξ ιε ημοξ Αζείμπεξ ιε ζημπυ κα δζαθοθάλμοκ ημ θοθεηζηυ ημοξ «βυδηνμ». Οζ 

ναηζζζηζηέξ πναηηζηέξ ζηδκ Αθνζηή άκμζλακ ημκ δνυιμ βζα ηδκ ρήθζζδ ηςκ 

θοθεηζηχκ κυιςκ πμο εεζπίζηδηακ ημ 1938 ζηδκ ίδζα ηδκ Ηηαθία, μζ μπμίμζ ήηακ 

υιμζμζ ιε αοημφξ ηδξ Νονειαένβδξ. Ακ ηαζ μζ Ηηαθμί θαζίζηεξ πνμζπάεδζακ κα 

ιζιδεμφκ ημοξ μιμσδεάηεξ ημοξ Γενιακμφξ, ηαηά ηδκ εθανιμβή ημοξ δεκ έδεζλακ 

ζδζαίηενμ γήθμ.
152

  

Σοβιετική Ένωση. Δίκαζ ελαζνεηζηά εκδζαθένμκ υηζ ζηδ μαζεηζηή Έκςζδ δεκ 

ακαπηφπεδηακ, ζε πανυιμζμ ααειυ, μφηε μζ εοβμκζηέξ ζδέεξ μφηε αέααζα ηαζ μζ 

ακηίζημζπεξ πναηηζηέξ ημοξ. Ο ηονζυηενμξ θυβμξ ήηακ υηζ δ ζμζζαθζζηζηή ζδεμθμβία 

πίζηεοε ζηδκ αθθαβή ημο ακενχπμο ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ ιέζα απυ ημ ηαηάθθδθμ 

πενζαάθθμκ. Ζ πεπμίεδζδ υηζ ημ πενζαάθθμκ είκαζ πζμ ηαεμνζζηζηυ απυ ηδκ 

ηθδνμκμιζηυηδηα οπήνλε ημ ζμαανυηενμ ακάπςια χζηε κα ιδκ ελαπθςεεί δ 

εοβμκζηή ηίκδζδ. 
153
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Τοσρκία. Ακηίεεηα ζηδκ Σμονηία ιεηά ηδκ άκμδμ ημο Μμοζηαθά Κειάθ Αηαημφνη 

(1923) ζηδκ ελμοζία, οζμεεηήεδηακ ιέηνα ηονίςξ εεηζηήξ εοβμκζηήξ, υπςξ είκαζ μζ 

θμνμεθαθνφκζεζξ ηαζ ηα επζδυιαηα βζα ηδκ βέκκδζδ οβζχκ παζδζχκ. Ο κυιμξ πμο 

ρδθίζηδηε ημ 1930 ηαζ αθμνμφζε ηδ δδιυζζα οβζεζκή πνμέαθεπε ηδκ οπμπνεςηζηή 

πνμβαιζαία ελέηαζδ υζςκ ζηυπεοακ κα πακηνεοημφκ ηαζ ιυκμ υηακ ηαζ μζ δφμ 

ιεθθμκηζημί βμκείξ ήηακ ζε εέζδ κα θένμοκ οβζή παζδζά ημοξ έδζκακ άδεζα βζα κα 

πακηνεοημφκ. 
154

 

3.2. Το κίνημα της εσγονικής στον ελληνικό τώρο στις αρτές και στα μέσα τοσ 

20
οσ

 αιώνα - Ιστορική προσέγγιση 

3.2.1. Η καλλιπαιδύα 

 

ηζξ ανπέξ ημο εζημζημφ αζχκα, ιζα ζηακή ιενίδα ηδξ πκεοιαηζηήξ δβεζίαξ ηδξ 

εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ οπμζηήνζλε εκεένιςξ ηζξ ζδέεξ ηδξ εοβμκζηήξ.
155

 Δπζζηήιμκεξ 

ηαζ θυβζμζ ηδξ επμπήξ ιεηαθένμοκ απυ ημκ Δονςπασηυ ηαζ Αιενζηακζηυ πχνμ ηζξ 

ζδέεξ ηδξ εοβμκζηήξ, μζ μπμίεξ ανίζημοκ εοήημα χηα ζε ιία οπμθμβίζζιδ ιενίδα ημο 

πθδεοζιμφ. Μάθζζηα ανηεημί έθθδκεξ εοβμκζζηέξ οπμζηήνζγακ υηζ δ εοβμκζηή ακηθεί 

ηδκ ανπζηή ηαηαβςβή ηδξ απυ ηδκ ανπαία Δθθάδα.
156

 ε πναηηζηυ υιςξ επίπεδμ, ημ 

ηίκδια ηδξ εοβμκζηήξ αημθμφεδζε ηδ ιμίνα πμο είπε ζε μθυηθδνδ ηδ κμηζμακαημθζηή 

Δονχπδ.  

Σμ 1912 μ Μςοζείδδξ Μςοζήξ, ζαηνυξ ηαζ δζεοεοκηήξ ημο ηυηε ζαηνζημφ πενζμδζημφ 

«Ηππμηνάηδξ» ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ιεηέπεζηα πνςημζηάηδξ ημο εοβμκζημφ 

ηζκήιαημξ ζημ εθθδκζηυ ηνάημξ, εα ζοββνάρεζ έκα αζαθίμ (1912) ιε ηίηθμ «Ζ 

ηαθθζπαζδία άθθμηε ηαζ ζήιενμκ».
157

 Ο ζοββναθέαξ ημο ένβμο αοημφ οπμζηδνίγεζ υηζ 

απυ ημοξ ανπαίμοξ πνυκμοξ, υθμζ μζ άκενςπμζ ηαζ ζδζαίηενα μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ, 

ακαγδημφζακ ημ ςναίμ πακημφ, ηυζμ ζημκ μονακυ υζμ ηαζ ζηα έβηαηα ηδξ βδξ. Σμ 

αίζεδια ημο ςναίμο οπήνλε πάκημηε έκα απυ ηα πθέμκ θαηνειέκα ηαζ ζζπονά 

αζζεήιαηα ημο ακενχπμο.
158
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Πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, εέηεζ δφμ ενςηήιαηα, ακ είκαζ δοκαηυκ κα 

δδιζμονβήζμοιε «ηδκ ςναζυηδηα ηδξ θοθήξ» ηαζ ακ είκαζ δοκαηή «δ δδιζμονβία 

ςναίςκ παίδςκ». Αθμφ ιαξ πθδνμθμνεί υηζ ζε πθήεμξ πμθζηζζιέκςκ πςνχκ, υπςξ 

ήηακ ημ Βέθβζμ, δ Αββθία, δ Οθθακδία, δ Ηζπακία, δ Γαθθία ηαζ ηονίςξ δ Γενιακία, 

οπάνπεζ ακάθμβδ ηίκδζδ «ηαθθζηεπκζηήξ παζδαβςβζηήξ», υπςξ ηδκ μκμιάγεζ, ιαξ 

ζοιαμοθεφεζ υηζ βζα κα πεηφπμοιε ημ ζημπυ αοηυ, δ παζδμημιία πνζκ απυ ηδ 

ζφθθδρδ είκαζ θίακ ζδιακηζηή. Δπίζδξ ηαηά ηδ ζηζβιή ηδξ ζφθθδρδξ απαζηείηαζ απυ 

ημοξ βμκείξ «πγίεηαλ θαιήλ θαη ην κέγηζηνλ ηεο θπζηνινγηθήο επεμίαο ακθνηέξσλ ησλ 

γνλέσλ».
159

  

Πνμηείκεζ, επζπθέμκ υηζ μζ αθημμθζημί ηαζ μζ πάζπμκηεξ απυ ηθδνμκμιζηά κμζήιαηα 

πνέπεζ κα ειπμδίγμκηαζ απυ ημ κα ηεηκμπμζμφκ.
160

 Δφπεηαζ ημ ηνάημξ κα ειπμδίγεζ ημκ 

βάιμ ηαζ ηδκ παζδμπμζία ζε άημια πμο είκαζ αζεεκζηά ή έηθοθα ηαζ ηάζζεηαζ οπέν 

ημο πνμβαιζαίμο πζζημπμζδηζημφ οβείαξ, ημ μπμίμ, υπςξ ιαξ πθδνμθμνεί, είπε 

εεζπζζηεί πνυζθαηα ζηδκ αιενζηακζηή πμθζηεία ηδξ Οοάζζκβηημκ.
161

  

Ο Μςοζείδδξ επζπθέμκ, επζζδιαίκεζ υηζ είκαζ εβηθδιαηίαξ υπμζμξ εκ βκχζδ ημο 

θένκεζ ζηδ γςή έκα κέμ άκενςπμ πμφ είκαζ ακάπδνμξ ή ηέναξ, ζδιεζχκμκηαξ: «Δίλαη 

θξηθώδεο λα δεκηνπξγή ηηο όληα θηιάζζελα, αδύλαηα, αηειή, επήζε, δπζηξνθηθά ή 

έθθπια, πξννξηζκέλα λα ώζηλ ειεεηλά, θαηαδηθαζκέλα […] Οη γνλείο, νίηηλεο 

επζπλεηδήησο ή αζπλεηδήησο παηδνπνηνύζηλ ππό παξνκνίαο ζπλζήθαο έρνπζη κεγίζηελ 

επζύλελ».
162

 

φιθςκα ιε ημοξ Έθθδκεξ εοβμκζζηέξ, ζημπυξ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ πνέπεζ κα 

είκαζ δ αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ ηαζ δ εονςζηία ηδξ εθθδκζηήξ θοθήξ. Έηζζ απυ ηζξ 

ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ημο 19
μο

 αζχκα άνπζζακ κα πανμοζζάγμκηαζ ηαζ κα πνμςεμφκηαζ 

μζ εοβμκζηέξ ζδέεξ ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία. Πνμξ ημ ζημπυ αοηυ παζδαβςβμί, κμιζημί, 

ζαηνμί ηαζ δεζημθυβμζ πνμηείκμοκ υηζ βζα κα επζηεοπεεί μ παναπάκς ζηυπμξ πνέπεζ κα 

ζοκάπημκηαζ ηαηάθθδθμζ βάιμζ χζηε κα δδιζμονβδεμφκ εοηοπζζιέκεξ ηαζ 

ηθδνμκμιζηά οβζείξ μζημβέκεζεξ.
163

  

Σμ 1870, ζε έκα οπυικδια πνμξ ηδ Βμοθή ηςκ Δθθήκςκ ιε ημκ ηίηθμ «Πενί 

ηςθοιάηςκ βάιμο απυ ζαηνζηή άπμρδ», μ ζαηνυξ ηαζ αμοθεοηήξ Σήκμο Εαθθχκδξ 

Ηςάκκδξ οπμζηήνζγε υηζ δ ηναηζηή ελμοζία, είπε ηαεήημκ αθθά ηαζ ζοιθένμκ κα 
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πνμιδεεφεζ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ ιε εκενβδηζημφξ ηαζ ςθέθζιμοξ πμθίηεξ ηαζ πνμξ ημ 

ζημπυ αοηυ πνέπεζ κα οπμπςνεί αηυια ηαζ δ αημιζηή εθεοεενία ημο ακενχπμο. 

Πνμηείκεζ ιάθζζηα ζημ ίδζμ οπυικδια κα απαβμνεοεεί δ ζφκαρδ βάιμο ηςκ «λάλσλ, 

θζηζηθώλ, επηιεπηηθώλ θαη ιεπξώλ» ημοξ μπμίμοξ ιάθζζηα, αθμφ εηθνάγεζ ηδ 

ζοιπάεεζά ημο θέβμκηαξ υηζ είκαζ «άηπρα θαη λνζεξά όληα», ημοξ παναηηδνίγεζ 

«εμακβιώκαηα ηεο θύζεο».
164

 

Σμ 1884, ζογδηήεδηε ημ γήηδια ημο θεπνμημιείμο ζηδκ Κνδηζηή Βμοθή, υπμο 

οπμαθήεδηε απυ ιία επζηνμπή ζαηνχκ ιζα ζπεηζηή έηεεζδ. Ζ έηεεζδ αοηή πνμηείκεζ 

εηηυξ απυ ηδκ απμιυκςζδ ηςκ θεπνχκ απυ ημ βεκζηυ πθδεοζιυ, επζπνυζεεηα κα 

απαβμνεοεεί ηαζ ζε αοημφξ αθθά ηαζ ζηα παζδζά ημοξ δ ζφκαρδ βάιμο ηαζ δ 

δοκαηυηδηα ηδξ ηεηκμπμίδζδξ.
165

 

3.2.1.1. Το κίνημα τησ ευγονικήσ ςτον ελληνικό χώρο ςτισ αρχέσ του 20ου 

αιώνα. 

 

πςξ ηαζ ζε μθυηθδνδ ηδκ Δονχπδ, έηζζ ηαζ ζηδκ Δθθάδα, ήδδ απυ ηζξ ανπέξ ημο 

εζημζημφ αζχκα, ζδιακηζηά πνυζςπα ηδξ πκεοιαηζηήξ εθίη ηδξ πχναξ ιεηαθένμοκ 

ηαζ οπμζηδνίγμοκ εοβμκζηέξ ζδέεξ. Πενζμδζηά υπςξ δ «Σέπκδ» ηαζ μ «Γζυκοζμξ», 

πνμζςπζηυηδηεξ υπςξ μ Παφθμξ Νζναάκαξ, μ Πέηνμξ Βθαζηυξ αθθά ηαζ μ 

Κςκζηακηίκμξ Παθαιάξ ηαζ μ Νίημξ Καγακηγάηδξ, εκζηενκίγμκηαζ ηαζ πνμςεμφκ 

ζπεηζηέξ ζδέεξ.  

Σα πενζμδζηά «Σέπκδ» ηαζ «Γζυκοζμξ» πνμςεμφκ ημκ εεκζηζζιυ ηαζ ημκ «ημζκςκζηυ 

ακζζμηζζιυ», υπςξ ημκ μκμιάγμοκ, ζηδνζγυιεκα ζηζξ ζδέεξ ημο κζηζεζζιμφ, μ μπμίμξ 

είκαζ ιζα πανενιδκεία ηδξ θζθμζμθίαξ ημο Νίηζε.
166

 Οζ ηφηθμζ ηςκ πενζμδζηχκ αοηχκ 

ειθμνμφιεκμζ απυ ακηζδδιμηναηζηά, ακηζπνζζηζακζηά ηαζ ακηζβαθθζηά ζδεχδδ, 

έπμκηαξ ςξ πνυηοπμ ημ Βίζιανη, πνμηείκμοκ κα ζοκεζδδημπμζήζεζ δ εθθδκζηή 
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Αεήκα 2008, ζζ 162 -163  
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  «Ζ θζθμζμθία ημο Νίηζε «εα πανενιδκεοεεί απυ εηείκμ πμο δεκ  απμηεθεί πανά ενιδκεοηζηή 

ηεναηεία ηδξ: ημκ κζηζεζζιυ. Έηζζ θμζπυκ ζημ ελήξ, μ εεκζηζζιυξ, ημζκςκζηυξ ακζζμηζζιυξ, μ 

ημζκςκζηυξ δαναζκζζιυξ, μ ημζκςκζηυξ ηαζ θοθεηζηυξ ναηζζζιυξ – ηαζ νδηά μ ακηζζδιζηζζιυξ- ημ 

δυβια ηδξ οπενμπήξ ηδξ άνζαξ θοθήξ, δ εοβμκζηή, δ θαηνεία ηδξ αίαξ, ημο πμθέιμο, ηδξ απμθοηανπζηήξ 

ελμοζίαξ [...] ηαζ άθθα πμθθά εα απμδμεμφκ ζημ Νίηζε, υθα αοηά ζηδκ Δθθάδα (ηαζ υπζ ιυκμ) επίιμκα 

εα επζηαθμφκηαζ βζα ηδκ εειεθίςζδ ημοξ ηδ θζθμζμθία ημο».  ΛΑΜΠΡΔΛΛΖ Γ., Ζ επίδναζδ ημο 

Νίηζε ζηδκ Δθθάδα, εηδ Παπαγήζδ, Αεήκα 2009, ζ 32 
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ημζκςκία ημκ εθθδκζζιυ ςξ κζηζεζζιυ, κα θαηνέρμοκ ηδκ επζαμθή ηδξ δφκαιδξ ηαζ κα 

οπάνπεζ έκαξ δβέηδξ πμο κα έπεζ βκςνίζιαηα ηονάκκμο.
167

  

Ο Γδιήηνδξ Υαηγυπμοθμξ, ζοκεηδυηδξ ηαζ ηφνζμξ ζπμθζαζηήξ ημο πενζμδζημφ 

«Γζυκοζμξ», οπμζηδνίγεζ υηζ δ εηθαιπνυηενδ έηθναζδ ημο Δθθδκζζιμφ ανίζηεηαζ 

ζηδ θζθμζμθία ημο Νίηζε ηαζ δζαπζζηχκεζ υηζ μ Έθθδκαξ ηδξ επμπήξ ημο είκαζ 

ακεφεοκμξ ηαζ ακυδημξ. Θεςνεί υηζ δ ααζζηή αζηία ηδξ εεκζηήξ παναηιήξ είκαζ μζ 

δδιμηναηζηέξ ανπέξ ημο οκηάβιαημξ, απμθαίκεηαζ υηζ δ δζηαζμζφκδ είκαζ θθοανία 

ηαζ δ δδιμηναηία, δ ζζυηδηα, ημ ζφκηαβια ηαζ μζ ανπέξ ηδξ βαθθζηήξ επακάζηαζδξ 

είκαζ αοηά πμο δδθδηδνίαζακ ηαζ μδήβδζακ ηδκ ακενςπυηδηα ζημκ εηθοθζζιυ ηδξ. 

Σμκίγεζ υηζ δ ζζυηδηα δεκ είκαζ ζφιθςκδ ιε ηδ θφζδ ηδκ μπμία ηαζ πνέπεζ κα 

ζεααζημφιε.
168

  

Σμ 1899, ημ πενζμδζηυ «Σέπκδ» δδιμζίεοζε ημ πνχημ μθμηθδνςιέκμ ένβμ βζα ηδ 

θζθμζμθία ημο Νίηζε ζηδκ Δθθάδα ιε ζοββναθέα ημκ Παφθμ Νζναάκα, μ μπμίμξ είκαζ 

ίζςξ μ πνχημξ πμο εηθνάγεζ ημκ ημζκςκζηυ ναηζζζιυ ηαζ ηζξ ανπέξ ηδξ ζφβπνμκδξ 

εοβμκζηήξ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ.
169

 Ο Νζναάκαξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ ημζκςκία πνέπεζ κα 

απαθθαπηεί απυ ηα εηθοθζζιέκα, άβμκα ηαζ αδφκαηα ιέθδ ηδξ. Σμ ημζκςκζηυ 

πνυαθδια δεκ ιπμνεί κα επζθοεεί ιέζα απυ ηδκ αθθδθεββφδ, ημκ αθηνμοζζιυ ή ηδκ 

εοζπθαπκία, πμο επζηείκμοκ ημ πνυαθδια βζαηί αθήκμοκ ζηδκ γςή ηα άπνδζηα ιέθδ 

ηδξ ημζκςκίαξ. Σμ πνυαθδια εα θοεεί «είηε κε ην λα αθεζνύλ όινη απηνί ζηελ ηύρε 

ηνπο - νπόηε πξνβιέπεηαη όηη κάιινλ δελ ζα επηβηώζνπλ- είηε κε ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιίαο εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο ηεο θπζηθήο εμόλησζήο ηνπο».
170

  

πμθζάγμκηαξ ημ αζαθίμ ημο Νζναάκα βζα ημκ Νίηζε, μ Κςκζηακηίκμξ Παθαιάξ αθμφ 

επαζκεί ημ ζοββναθέα, ημκίγεζ υηζ δ πμίδζδ ηαζ θζθμζμθία απεοεφκμκηαζ ζημοξ 

δοκαημφξ ηδξ ημζκςκίαξ, εκχ δ δζάηνζζδ ηςκ δοκαηχκ απυ ημοξ ζηθάαμοξ είκαζ έκα 

ζδιακηζηυ βκχνζζια ιζαξ οβζμφξ ηαζ ιδ εηθοθζζιέκδξ γςήξ.
171

 Τπήνλακ υιςξ ηαζ 

ανηεημί απυ ηδκ πκεοιαηζηή δβεζία ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ πμο ακηζηάπεδηακ ζε 

αοηέξ ηζξ ζδέεξ. Έκαξ απυ αοημφξ ήηακ μ Φοπάνδξ, μ μπμίμξ δήθςκε υηζ μζ ζδέεξ ημο 

Νίηζε ήηακ αζιμπανείξ, αίαζεξ ηαζ εβηθδιαηζηέξ ηαζ δ εθανιμβή ημοξ ζηδκ Δθθάδα 

εα ήηακ ηαηαζηνμθζηή.
172
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 ΛΑΜΠΡΔΛΛΖ Γ., 2009, ζζ 20 -21  
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Ο Πέηνμξ Βθαζηυξ, έκαξ ημζιμπμθίηδξ δζακμμφιεκμξ ηδξ επμπήξ, είκαζ μ πνχημξ 

ζημκ εθθδκζηυ πχνμ, πμο ιε ιεβάθδ ζαθήκεζα ηαζ ηαεανυηδηα ιεηαθένεζ ηζξ 

εοβμκζηέξ ζδέεξ, οπεναζπίγεηαζ ημκ ημζκςκζηυ ηαζ θοθεηζηυ ναηζζζιυ ηαζ πνμηείκεζ 

ηζξ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ βζα κα δχζεζ θφζεζξ ζηα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα ηαζ ζηδ 

δζαθφθαλδ ηδξ θοθεηζηήξ ηαεανυηδηαξ ηςκ Δθθήκςκ.
173

 Μάθζζηα μ ίδζμξ δζαηδνφηηεζ 

υηζ μζ ζδέεξ ημο πδβάγμοκ απυ ηδκ εοβμκζηή εεςνία ημο Φνάκζζξ Γηάθημκ δ μπμία ιε 

ηδ ζεζνά ηδξ ααζίγεηαζ ζηδ Βζμιεηνζηή εεςνία ηαζ ζημοξ ηθδνμκμιζημφξ κυιμοξ ημο 

Μέκηεθ.
174

 Σμ 1906, ημ πενζμδζηυ «Ο Νμοιάξ» δδιμζζεφεζ έκα άνενμ ημο Βθαζημφ 

ιε ηίηθμ «Ζ Φοθή»
175

 ηαζ ημ 1914 έκα άθθμ άνενμ ιε ηίηθμ «Ζ θοθεηζηή 

εοβέκεζα».
176

  

ηα άνενα αοηά (ηαζ υπζ ιυκμ) δζαπναβιαηεφεηαζ ημ γήηδια ηδξ θοθήξ ηαζ 

οπεναζπίγεηαζ ηζξ εοβμκζηέξ ζδέεξ ηαζ πναηηζηέξ πμο οπήνπακ ηυηε ζε άθθα ηνάηδ 

υπςξ ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Αιενζηήξ, ζηδκ Αββθία, ζηδ Γενιακία ηαζ ζηδκ 

Δθαεηία. Γζαηδνφηηεζ υηζ υθεξ μζ θοθέξ δεκ είκαζ ίζεξ, ηάζζεηαζ ηαηά ηδξ θοθεηζηήξ 

επζιεζλίαξ ηςκ ακςηένςκ θοθχκ ιε ηζξ ηαηχηενεξ, εεςνεί υηζ ζηζξ πνςηυβμκεξ 

ημζκςκίεξ επζηναημφκ ιυκμ μζ δοκαημί εκχ ηα αδφκαια ιέθδ ηδξ ημζκςκίαξ δεκ 

ιπμνμφκ κα επζγήζμοκ, ηαζ οπμζηδνίγεζ υηζ ακηζεέηςξ ζηζξ πμθζηζζιέκεξ ημζκςκίεξ μζ 

αδφκαιμζ δοζηοπχξ πνμζηαηεφμκηαζ, επζγμφκ ηαζ εηθοθίγμοκ θοθεηζηά ηδκ 

ακενςπυηδηα. Σα αίηζα πμο ηα άημια απυ ηζξ ακχηενεξ θοθέξ θζβμζηεφμοκ μθμέκα 

ηαζ πενζζζυηενμ είκαζ πμθθά, ιεηαλφ αοηχκ ακαθένεζ:
177

 Πνχημκ μζ πυθειμζ, βζαηί 

εηεί ζημηχκμκηαζ μζ δοκαημί ηαζ μζ πζμ βεκκαίμζ, εκχ πνμζηαηεφμκηαζ αοημί πμο δεκ 

πμθειμφκ, δεφηενμκ μζ απμζηίεξ, ζηζξ μπμίεξ πδβαίκμοκ μζ δοκαημί ηαζ μζ νζρμηίκδοκμζ 

ηαζ ιέκμοκ πίζς μζ πθέμκ αδφκαιμζ ηαζ ηνίημκ δ πνζζηζακζηή θζθμζμθία ηαζ μ 

ζοκαηυθμοεμξ ζμζζαθζζιυξ. Μάθζζηα ζε έκα άθθμ άνενμ ημο, ζημ «Νμοιά», μ 

Βθαζηυξ ακαθένεζ υηζ δ πνζζηζακζηή θζθακενςπία εέθεζ ζχκεζ ηαζ ηαθά κα ζχζεζ 

ημοξ δοζηοπζζιέκμοξ πμο ημοξ αανέεδηε δ γςή.
178

  

Σέθμξ επζζδιαίκεζ υηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα μ βζαηνυξ ηαζ δ ιδπακή ζοκηεθμφκ ζε 

ιεβάθμ ααειυ ζηδ θοθεηζηή ζαπίθα. «Η αξξώζηηα μεθαζάξηδε άιινηε ηνπο αδύλακνπο. 
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 Ο.π., ζζ 115-119 & ΛΑΜΠΡΔΛΛΖ Γ., Έκα ζημηεζκυ ηεθαθαίμ ηδξ πνυζθδρδξ ημο Νίηζε ζηδκ 

Δθθάδα: Ο κζηζεσζιυξ ημο Πέηνμο Βθαζημφ ςξ ημζκςκζηυξ – θοθεηζηυξ ναηζζζιυξ ηαζ εοβμκζηή, απυ 

Δπζζηδιμκζηέξ ακηαθθαβέξ ιεηαλφ Δθθάδαξ ηαζ Γενιακίαξ 1870 -1933, εηδ. Λφπκμξ, Αεήκα 2013, ζζ  

83 -90 
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 ΒΛΑΣΟ Π., Ζ θοθεηζηή εοβέκεζα, πενζμδζηυ Ο Νμοιάξ, ημι. 12, αν 522, Αεήκα 1914    
175

 ΒΛΑΣΟ Π., Ζ θοθή, πενζμδζηυ: Ο Νμοιάξ, αν 279, Αεήκα 1908 
176

 ΒΛΑΣΟ Π., 1914 
177

  Ο.π., 
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  ΒΛΑΣΟ Π., Απμζημθζηή επζζημθή, πενζμδζηυ: Ο Νμοιάξ, Αεήκα 15 -1- 1906 
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Ο γηαηξόο παζρίδεη λα ηνπο ζώζεη, θαη ζώδνληάο ηνπο, ηνπο επηηξέπεη λα 

πνιιαπιαζηάδνπλ ηελ αδύλακε θύηξα ηνπο. Κ΄ έηζη αληί λα βνεζνύλε ηελ θιεξνλνκηά 

ηεο πγείαο, βνεζνύλε ηελ θιεξνλνκηά ηεο αξξσζηηάξηθεο πξνδηάζεζεο. Η κεραλή πάιη 

ηζνπεδώλεη ηηο ηάμεηο […] ην πιήζεκα ηεο κεραλήο βνεζά ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ 

αλίθαλσλ, θαη γηαηί θηελαίλεη ηε δσή, θαη γηαηί εθθνιύλεη, θαη γηαηί πλίγεη ηελ αηνκηθή 

πξσηνηππία κε ηε λίθε ηνπ κεραληθνύ αθηνκαηηζκνύ».
179

 Δπεζδή δεκ ιπμνμφιε κα 

ηαηανβήζμοιε ηζξ ιδπακέξ, πνμηείκεζ κα πενζμνίζμοιε ηδκ παζδμπμζία ηςκ αδοκάιςκ 

ιε ημ  «λα θαζηεξσζεί ην θξηηηθό μεδηάιεγκα ηεο θύηξαο».
180

 

Γζαπζζηχκεζ, επδνεαζιέκμξ ηαζ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ θοθεηζηέξ εεςνίεξ ημο 

ελςηενζημφ, υηζ υθμζ μζ ιεβάθμζ πμθζηζζιμί, υπςξ μ ανπαίμξ Δθθδκζηυξ ηαζ μ 

Ρςιασηυξ πμθζηζζιυξ, έπεζακ βζαηί ακαηαηεφηδηακ ιε θοθεηζηά ηαηχηενμοξ θαμφξ, 

ηονίςξ ιε ημοξ ζδιζηζημφξ. Ανβυηενα μζ Γενιακμί λακαέθενακ ηαζκμφνβζμ, ηαεανυ, 

άνζμ αίια ηαζ λακάκζςζε δ Δονχπδ. Με ημκ ηαζνυ υιςξ άνπζζε πάθζ ημ ακαηάηεια 

ηςκ θοθχκ ηαζ έηζζ ανέεδηακ ιπνμζηά ζε έκα αδζέλμδμ. Μάθζζηα ζοκεζδδημπμζεί υηζ 

ζηδκ επμπή ημο οπήνπε ιεβάθμξ ηίκδοκμξ μζ ακχηενεξ θοθέξ κα λεπέζμοκ έηζ 

πενζζζυηενμ βζαηί ήηακ πμθφ πζεακυκ «λα θνπαληζηνύλε κέζα ζην θνηλσληθό γνπδί θ΄ 

νη θίηξηλνη θαη νη καβξνί θη όια ηα θπιεηηθά ζκηγάδηα ηεο νηθνύκελεο».
181

 Ζ θφζδ ζημ 

αδζέλμδμ πμο πνμηείκεζ είκαζ πνμθδηζηή ηςκ υζςκ εα επαημθμοεήζμοκ: «Γηα λα 

ζσζνύλ νη αςειέο θπιεηηθέο αμίεο ρξεηάδεηαη έλαο ύιιαο παληνθξάηνξαο, έλαο 

πιιάο πνπ ζα μαθάληδε νιάθεξα έζλε. Μαο ιέλε πσο ν ύιιαο αθηόο ζα είλαη ίζσο ε 

επηζηήκε δνπιέβνληαο κε ηε βνήζεηα ηεο εβγεληζηηθήο ζεσξίαο».
182

  

ζμκ αθυνα ηδκ εθθδκζηή θοθή, μ Βθαζηυξ δζαπζζηχκεζ, υηζ έκα απυ ηα πεζνυηενα 

θοθεηζηά ακαηαηέιαηα πμο έπμοκ βίκεζ πμηέ, είκαζ αοηυ ηδξ Ρςιζμζφκδξ ηαζ 

ζζπονίγεηαζ υηζ μ εθθδκζηυξ πμθζηζζιυξ πανήηιαζε βζαηί ακαηαηεφηδηε θοθεηζηά ιε 

ημοξ διίηεξ.
183

 Ονίγεζ ηδ πδιζηή αάζδ ημο Ρςιζμφ θέβμκηαξ υηζ μ «Ρσκηόο = ΄Αξηνο 

πιεκπξηζκέλνο από αίκα ζεκηηηθό θη αξθεηό ζιαβηθό, θξαγθηθό θη αξκεληθό».
184

 

Θεςνεί υηζ αοημί πμο δεκ ιμθφκεδηακ απυ ζδιζηζηυ αίια είκαζ μζ Αναακίηεξ βζαηί 

ήηακ αμοκίζζμζ ηαζ δεκ ημοξ πάθαζακ μζ διίηεξ ηαζ μ ρεοημπμθζηζζιυξ. Ηζπονίγεηαζ 

θμζπυκ υηζ ημ ηαεανυηενμ εθθδκζηυ αίια είκαζ ημ αναακίηζημ ηαζ αοημφξ πνέπεζ κα 

ηαθέζμοιε βζα κα ιαξ λακακζχζμοκ, ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά: «Αο καο δώζνπλε ην 
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αληξίθην αίκα ηνπο, θαη εκείο ηνπο δίλνπκε ηελ παξάδνζε θαη ηελ εκπνξηθή εμππλάδα 

θαη ηε λαθηηθή ζβειηνζύλε».
185

 Δπίζδξ βζα ηδκ ακακέςζδ ηδξ θοθήξ πνμηείκεζ 

μνζζιέκα «ζςζηζηά ιέζα» υπςξ ηα παναηηδνίγεζ.
186

 Σα «ζςζηζηά ιέζα» είκαζ 

πνχημκ κα απαβμνεοηεί μζ ακχηενμζ θοθεηζηά κα πακηνεφμκηαζ ιε άημια πμο 

ακήημοκ ζηζξ παναηαηζακέξ θοθέξ ηαζ δεφηενμ πνμηείκεζ ηδ ζηείνςζδ ηαζ ηδ 

απαβυνεοζδ ηδξ ακαπαναβςβήξ ηςκ αδφκαιςκ ηαζ αζεεκχκ. «Σα απνξημίκαηα, νη 

ζαθάηεδεο, νη ηξεινί θ΄ νη βιάθεο, νη κεζύζηαθεο, νη ρηηθηαζκέλνη θη όζνη έρνπλε 

θιεξνλνκηθά πάζε, νη θαθνύξγνη θ΄ νη αδηόξζσηνη ραζνκέξεδεο, όινη ηνπο δελ πξέπεη 

λα έρνπλε παηδηά. Σν ρεηξνύξγεκα είλαη αθίληπλν θη άπνλν».
187

  

Χξ ηαηαηθείδα ζημ άνενμ ημο «Ζ θοθεηζηή εοβέκεζα», ημ 1914, ζδιεζχκεζ: «Δκείο 

ζήκεξα απνθαζίδνπκε ηη ζα γίλεη ε ειιεληθή θπιή θη ν πνιηηηζκόο ηεο. Πξέπεη λα 

δηαιέμνπκε ηηο θύηξεο κε εβιάβεηα ζξεζθεθηηθή».
188

  

Πνμηαθεί εκηφπςζδ, υηζ ακ ηαζ μζ ζδέεξ ημο Βθαζημφ δδιμζζεφηδηακ ηαη΄ 

επακάθδρδ ζε έβηονα πενζμδζηά ηαζ εθδιενίδεξ ηδξ επμπήξ, υπςξ ημ πενζμδζηυ 

«Νμοιάξ» ηαζ ζηδκ εθδιενίδα «Αηνυπμθδ», θίβμζ απάκηδζακ ζε αοηέξ ημο ηζξ ζδέεξ. 

Ο Μ. Εααζηγζάκμξ ηαζ ηάπμζμξ ιε ηα ανπζηά Η. . ακηέηνμοζακ αοηέξ ηζξ ζδέεξ, εκχ 

έκαξ ηνίημξ, μ Κςζηήξ Παθαιάξ ηζξ οπεναζπίζηδηε.
189

 Ο Εααζηγζάκμξ εκηάζζεζ ηζξ 

απυρεζξ ημο Βθαζημφ ζημ πθαίζζμ ημο ακηζζδιζηζζιμφ ηαζ ημο εονςπασημφ 

ναηζζζιμφ πμο μ ίδζμξ ακαθακδυκ απμννίπηεζ. Ακηίεεηα μ Παθαιάξ ηζξ εαοιάγεζ ηαζ 

ιάθζζηα ζηα ιέζα Φεανμοανίμο ημο 1908 έζηεζθε ιζα επζζημθή ζημ Βθαζηυ 

ακαθένμκηαξ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ: «Απηή ε θαηάρξεζε ηεο θηιαλζξσπίαο κνπ θαίλεηαη 

γηα θηύζηκν. Σελ θαηαθξνλώ […] κα πόηε ζα πεγαίλε ν θόζκνο, πόηε ζα μνδεύεηαη όιε 

απηή ε θξνληίδα ε πεξηζζή […] όρη πηα γηα ηνπο ρηηθηαζκέλνπο θαη γηα ηνπο 

αγηάηξεπηνπο ηεο δσήο, κα γηα θάηη γελλαίν, θαη κέγα, θαη σξαίν θαη δπλαηό».
190

  

Αλζμζδιείςηεξ ζδέεξ, ζοββεκζηέξ ιε ηζξ εοβμκζηέξ ακηζθήρεζξ ηδξ επμπήξ ημο, 

ακαπηφζζεζ ηαζ μ Νίημξ Καγακηγάηδξ ζηζξ ανπέξ ημο εζημζημφ αζχκα.
191

 Οζ ζδέεξ 

αοηέξ δζαηοπχκμκηαζ ημ 1909 ζηδκ επί οθδβεζία δζαηνζαή ημο Καγακηγάηδ ιε ηίηθμ: 

«Ο Φνεζδενίημξ Νίηζε εκ ηδ θζθμζμθία ημο δζηαίμο ηαζ ηδξ Πμθζηείαξ».
192
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ζοιπενάζιαηα ηδξ δζαηνζαήξ ημο, μ Καγακηγάηδξ οπμζηδνίγεζ υηζ βζα πμθθμφξ αζχκεξ 

οπήνλε ιζα πάθδ ακάιεζα ζε δφμ ακηίπαθα ζηναηυπεδα, απυ ηδ ιζα ιενζά ήηακ μζ 

Έθθδκεξ ηαζ μζ Ρςιαίμζ πμο εκζανηχκμοκ ημ ανζζημηναηζηυ ζδακζηυ ηςκ Ανίςκ ηαζ 

απυ ηδκ άθθδ ιενζά μζ Ημοδαίμζ μζ μπμίμζ εηπνμζςπμφκ ημ δδιμηναηζηυ – ζδιζηζηυ 

ζδεχδεξ.
193

 «Οη Ινπδαίνη δηα ηνπ ρξηζηηαληζκνύ ελίθεζαλ… θαη ζήκεξνλ ε λίθε ησλ 

δνύισλ θαη ησλ ηνπδαίσλ είλαη πιήξεο θαη νιέζξηα».
194

  

Δηθνάγεζ πανυιμζεξ ζδέεξ ιε αοηέξ ημο Παφθμο Νζναάκα θέβμκηαξ υηζ μ 

πνζζηζακζζιυξ ηαζ μ ημζκςκζζιυξ δνμοκ εκάκηζα ζημ θοζζηυ κυιμ ηδξ επζθμβήξ. 

«Πξνζπαζεί λα δηαηεξήζε εηο ηελ δσήλ ηνπο αζζελείο θαη ηνπο εθπεθπιηζκέλνπο, ηνπο 

δπζηπρείο θαη ηνπο αλαπήξνπο, δηαηεξεί θαη πνιιαπιαζηάδεη ηελ αζιηόηεηα ελ ηε δσή, 

θαζηζηά άξα ην θόζκνλ αζρεκόηεξνλ».
195

   

Μέζα απυ ηδκ δζαηνζαή ημο μ Καγακηγάηδξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ ιυκδ θφζδ βζα κα 

οπεναμφκ μζ άκενςπμζ ηδξ επμπήξ ημο ηδκ ηνίζδ είκαζ κα επζζηνέρεζ δ ακενςπυηδηα 

ζηδκ ημζκςκία ηςκ ηονίςκ ηαζ ηςκ δμφθςκ.
196

 Πενζβνάθεζ υηζ ελανπήξ ηαζ εη θφζεςξ 

οπήνπακ δφμ μιάδεξ ζηδκ ακενςπυηδηα. Ζ ιζα μιάδα ήηακ ηςκ λακεχκ (ιαξ εοιίγεζ 

ημοξ λακεμφξ Άνζμοξ) ηαζ ανπαηηζηχκ γχςκ ηαζ δ άθθδ ηςκ αδοκάηςκ. Μεηαλφ ημοξ 

δζελάβεηαζ ιζα αδοζχπδηδ ηαζ ζηθδνή ιάπδ, έςξ υημο μζ αδφκαημζ οπμηαπημφκ ζημοξ 

δοκαημφξ. Πενίπηςζδ ζοκεδημθυβδζδξ δεκ οπάνπεζ: «ηη ελδηαθέξνπζη ηνπο ηζρπξνύο 

αη ζπλζήθαη, αθνύ δηά κηαο ηζρπξάο θηλήζεσο δύλαληαη λα ιάβσζηλ ό,ηη επηζπκνύζηλ; Η 

ππνηαγή ησλ αδπλάησλ ππό ηνπο ηζρπξνύο είλαη λόκνο θπζηθόο».
197

 Δλάθθμο «ε 

επζπιαρλία δηα ηνλ Νίηζε νπ κόλνλ δελ είλαη αξεηή, αιιά θαη ε βιαβεξσηάηε θαη 

αληηθπζηθσηάηε ησλ θαθηώλ. Αο θαηαζηξαθώζηλ νη αζζελείο – ηδνύ ην πξώην βήκα ηεο 

αγάπεο κνπ πξνο ηνπο ζπλαλζξώπνπο».
198

 

Ο Καγακηγάηδξ, ηθείκεζ ηδ δζαηνζαή ημο πνμθέβμκηαξ υθα αοηά πμο εα 

επαημθμοεήζμοκ ηζξ επυιεκεξ δεηαεηίεξ: «Ο Νίηζε είλαη θαηά ησλ αζζέλσλ ηελ 

ζέιεζηλ, θάξκαθνλ ηειεζθόξνλ θαη επηθίλδπλνλ, ζεξαπεύεη ηειείσο - ή θνλεύεη. Όζνη - 

άλζξσπνη ή ιανί – δύλαληαη, ρσξίο λα ζπληξηβώζηλ ή λα γεινηνπνηεζώζηλ, λ΄ 

αλζέμσζηλ εηο ηελ θηινζνθίαλ ηνπ θαη λ΄ αθνινπζήζσζηλ εξσηθώο θαη αξκνληθώο 
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απηήλ, είλαη πξννξηζκέλνη δηά ηελ δσήλ θαη ηελ θπξηαξρίαλ. Οη δε ινηπνί δηα ηελ 

εμαθάληζηλ θαη ηνλ νίθηνλ».
199

 

Γεκ πνέπεζ αζθαθχξ κα λεπκάιε υηζ μ Νίημξ Καγακηγάηδξ οπήνλε ιζα έκημκδ ηαζ 

πμθοδζάζηαηδ πνμζςπζηυηδηα ηαζ ήηακ πμθθά πνάβιαηα ιαγί, ιάθζζηα μ ίδζμξ εα 

δδθχζεζ: «Τπήξμα θαζαξεπνπζηάλνο, λαζηνλαιηζηήο, δεκνηηθηζηήο, επηζηήκνλαο, 

πνηεηήο, ζνζηαιηζηήο, ζξεζθνκαλήο, άζενο».
200

 ημ πθαίζζμ αοηυ, ανηεημί έπμοκ ηδ 

βκχιδ υηζ επεζδή αοηέξ μζ ζδέεξ πμο δζαηοπχκμκηαζ ζηδ δζαηνζαή ημο αθμνμφζακ ηδκ 

κευηδηα ημο, ζηα ηαημπζκά πνυκζα δεκ είπακ ζοκέπεζα ζηδ ζηέρδ ημο.
201

 Μαξ 

πνμαθδιαηίγεζ υιςξ ημ βεβμκυξ υηζ πμθφ ανβυηενα, ηδ δεηαεηία ημο 1930, εα 

δδθχζεζ ηδκ ααεζά ημο εηηίιδζδ ηαζ αβάπδ ζημ πνυζςπμ ημο Πέηνμο Βθαζημφ 

θέβμκηαξ: «Ο Ισλ Γξαγνύκεο θη ν Πέηξνο Βιαζηὸο είλαη, ζαξξώ, νη δπν άλζξσπνη πνπ 

πεξηζζόηεξν ηίκεζα θαη αγάπεζα ζηε δσή κνπ»,
202

 εα εηθνάζεζ επίζδξ ημκ εαοιαζιυ 

ημο ζημ Μμοζμθίκζ
203

 ηαζ ημ Φνάβημ
204

 ηαζ εα ζοκενβαζηεί ιε ηδ καγζζηζηή κεμθαία 

ημο Μεηαλά, βεβμκυηα, πμο ίζςξ ηαζ κα δδθχκμοκ ιζα πζμ ιυκζιδ απμδμπή αοηχκ 

ηςκ ζδεχκ απυ ιένμοξ ημο Καγακηγάηδ.
205

  

3.2.2. Το κύνημα τησ ευγονικόσ ςτην διϊρκεια του Μεςοπολϋμου 

 

Μεηά απυ ηδ ιζηναζζαηζηή ηαηαζηνμθή ηαζ ηδκ αενυα εζζνμή ηενάζηζμο ανζειμφ 

πνμζθφβςκ απυ ηδ Μζηνά Αζία ζημ Δθθδκζηυ ηνάημξ, ηα ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά 

πνμαθήιαηα ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ εκηείκμκηαζ έηζ πενεηαίνς, ηαζ ιμζάγμοκ κα 

είκαζ δοζεπίθοηα.
206

 Οζ Έθθδκεξ εοβμκζζηέξ, ειθμνμφιεκμζ πνχημκ απυ ηζξ ααζζηέξ 

ζδέεξ ημο ηζκήιαημξ ηδξ εοβμκζηήξ, πμο οπμζηήνζγε υηζ δ θοζζηή επζθμβή δεκ 

ιπμνμφζε πθέμκ κα απμηνέρεζ ημκ επαπεζθμφιεκμ θοθεηζηυ εηθοθζζιυ ηαζ ηδκ 

ακηίζημζπδ παναηιή ημο ακενχπζκμο πμθζηζζιμφ, ηαζ δεφηενμκ απυ ηδκ μζηηνή 

ημζκςκζημμζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηδξ Δθθάδαξ, μδδβμφκηαζ ζημ ζοιπέναζια υηζ εη 

ηςκ πναβιάηςκ είκαζ πθέμκ αδήνζηδ δ ακάβηδ, δ ημζκςκία, ζηδνζγυιεκδ ζημοξ 

κυιμοξ ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ, κα πανέιαεζ ιε ηνυπμ δοκαιζηυ ηαζ ιεεμδζηυ, πάκς 
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ζηδκ ακενχπζκδ ακαπαναβςβή, χζηε κα απμηναπεί μ πεναζηένς εηθοθζζιυξ ηδξ 

εθθδκζηήξ θοθήξ.
207

  

ημ πθαίζζμ αοηυ, είπαιε ιζα πθδεχνα εοβμκζηχκ πνμηάζεςκ απυ ζδιαίκμκηα 

πνυζςπα ηδξ επμπήξ, ηα μπμία πνμένπμκηακ απυ υθμ ημ πμθζηζηυ - ημιιαηζηυ ηαζ 

επζζηδιμκζηυ θάζια ηδξ πχναξ. Έηζζ ζοκηδνδηζημί, θζθεθεφεενμζ ηαζ ζμζζαθζζηέξ, 

βζαηνμί, κμιζημί, πακεπζζηδιζαημί, δζακμμφιεκμζ ηαζ βοκαζηείεξ μνβακχζεζξ, 

επδνεαζιέκμζ ηαζ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ εοβμκζηέξ ζδέεξ πμο ηονζάνπδζακ δζεεκχξ ζηδ 

δζάνηεζα ημο ιεζμπμθέιμο, εα πνμηείκμοκ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ, χζηε ιε ηδ αμήεεζα 

ηδξ αζμθμβίαξ ηαζ ηδξ ζαηνζηήξ, κα θφζμοκ ηα μλοιέκα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα ημο 

εθθδκζημφ ηνάημοξ. 
208

  

ημκ ζηθδνυ πονήκα ηςκ εθθήκςκ εοβμκζζηχκ ηδξ επμπήξ ημο ιεζμπμθέιμο ακήηακ 

ιεηαλφ άθθςκ μ Ηςάκκδξ Κμφιανδξ ηαεδβδηήξ ηδξ Φοζζηήξ Ακενςπμθμβίαξ, μ 

Μμοημφζδξ Κςκζηακηίκμξ, ηαεδβδηήξ ηδξ Τβζεζκήξ, μ Απυζημθμξ Γμλζάδδξ 

οθοπμονβυξ Τβζεζκήξ ηδξ ηοαένκδζδξ Βεκζγέθμο, μ ζαηνυξ Μςοζήξ Μςοζείδδξ, μ 

δζεεκμφξ θήιδξ εοβμκζζηήξ ηαονυξ Σζμονμοηζυβθμο, μ ηαεδβδηήξ 

Δβηθδιαημθμβίαξ Γανδίηαξ Κςκζηακηίκμξ, μ ηαεδβδηήξ Γαζμθμβίαξ ζημ 

Πακεπζζηήιζμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ Θναζφαμοθμξ Βθδζίδδξ, μ ζαηνυξ Νζηυθαμξ 

Γναημοθίδδξ ηαζ πμθθμί άθθμζ.  

Σμ 1932 εηδυεδηε ζημ παηνζανπζηυ ηοπμβναθείμ ηδξ Αθελάκδνεζαξ έκα αζαθίμ ημ 

μπμίμ θένεζ ημκ ηίηθμ «ΩΡΑΙΑΙ ΣΔΥΝΑΙ ΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΤΓΟΝΙΚΗ»,
209

 ημ μπμίμ 

ιαξ ιεηαθένεζ ζηδκ πενζννέμοζα αηιυζθαζνα ηδξ επμπήξ, ηαηαδεζηκφμκηαξ 

ηαοηυπνμκα πυζμ πμθφ είπακ επδνεαζηεί μνζζιέκμζ ηφηθμζ ζηδκ Δθθάδα απυ ηζξ 

εοβμκζηέξ ζδέεξ. Ο ζοββναθέαξ ημο αζαθίμο Εάπμξ Αβαιέικμκαξ, δζηδβυνμξ ηαζ 

δζδάηηςν ηςκ Πμθζηζηχκ Δπζζηδιχκ, οπμζηδνίγεζ υηζ δίπθα ζηζξ πέκηε ςναίεξ ηέπκεξ, 

πνέπεζ κα πνμζεέζμοιε ηαζ ηδκ εοβμκζηή δ μπμία υπςξ ηαζ μζ άθθεξ πέκηε βεκκήεδηε 

ζηδ πχνα ημο αεάκαημο ηάθμοξ, δδθαδή ηδκ Δθθάδα!
210

 Ο ζοββναθέαξ βκςνίγμκηαξ 

άνζζηα υθα ηα ηεηηαζκυιεκα βφνς απυ ημ ηίκδια ηδξ εοβμκζηήξ ζημκ εονςπασηυ ηαζ 

αιενζηακζηυ πχνμ εκδιενχκεζ ζπεηζηά ημ ακαβκςζηζηυ ημο ημζκυ, ιεηαθένμκηαξ 
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πανάθθδθα υθδ ηδ δζεεκή πνμαθδιαηζηή ζπεηζηά ιε ημ γήηδια ηδξ εοβμκζηήξ. 

Απμπμζείηαζ ιεηά αδεθοβιίαξ υηζ δ ζφβπνμκδ εοβμκζηή έπεζ ζπέζδ ιε ημκ «Καζάδα», 

αθθά ηάζζεηαζ οπέν ηδξ απαβυνεοζδξ ημο βάιμο ζε υζμοξ είκαζ αηαηάθθδθμζ κα 

θένμοκ απμβυκμοξ: «Αληί ηνπ Καηάδα, ε Δπγνληθή ζπκβνπιεύεη ηνλ πόιεκνλ, θαηά ηνπ 

αιθννιηζκνύ θαη θαηά ηεο αλζπγηεηλήο δηαίηεο ησλ θαθελείσλ θαη ησλ 

ραξηνπαηθηείσλ…. Σελ απαγόξεπζηλ ηνπ γάκνπ εηο ηνπο κε πγηείο ην ζώκα θαη ην 

πλεύκα θαη άιια αλάινγα κέηξα παξαδεθηά γελόκελα πνιιαρνύ».
211

  

ημπυξ ημο παβηυζιζμο ηζκήιαημξ ηδξ εοβμκζηήξ ήηακ μζ εοβμκζηέξ ζδέεξ κα 

απμηηήζμοκ ιία ιαγζηυηδηα ηαζ κα ηζξ εκζηενκζζημφκ υζμ δοκαηυ ιεβαθφηενα 

ηιήιαηα ημο θαμφ. Πνμξ ημ ζημπυ αοηυ, μζ ηήνοηεξ ημο εοβμκζζιμφ ζηδκ Δθθάδα 

πνδζζιμπμίδζακ ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ. Γζμνβάκςζακ εηδδθχζεζξ, ανααεφζεζξ, 

ακμζηηέξ ζογδηήζεζξ ηαζ μιζθίεξ, πνυααθακ ηαζκίεξ ιε ακάθμβμ πενζεπυιεκμ, 

ζοκέβναρακ εηθασηεοηζηά άνενα ηα μπμία δδιμζίεοζακ ζε δδιμθζθή πενζμδζηά ηαζ 

εθδιενίδεξ ιε ιεβάθμ ακαβκςζηζηυ ημζκυ.
212

  

διακηζηυ νυθμ πνμξ αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ δζαδναιάηζζε ημ Δεκζηυ οιαμφθζμ 

Δθθδκίδςκ. Σμ ζοιαμφθζμ αοηυ, υπςξ ιαξ πθδνμθμνεί μ Γναημοθίδδξ, ήηακ πζεακυκ 

ημ ιεβαθφηενμ ημζκςκζηυ ζςιαηείμ ζηδκ Δθθάδα έπμκηαξ οπυ ηδκ αζβίδα ημο αθθά 72 

ζςιαηεία.
213

 Σμ ζςιαηείμ αοηυ, δζμνβάκςκε πθήεμξ εηθασηεοηζηχκ δζαθέλεςκ ηαζ 

εηδδθχζεςκ ηζξ μπμίεξ πναβιαημπμζμφζακ αηυια ηαζ ζε ζοκμζηίεξ, ιε ζημπυ κα 

πνμςεήζμοκ ηζξ εοβμκζηέξ ζδέεξ. Δκδεζηηζηά ημ 1934, ημ ζςιαηείμ δζμνβακχκεζ ζεζνά 

δζαθέλεςκ πμο αθμνμφκ ηα ημζκςκζηά κμζήιαηα υπςξ είκαζ μ αθημμθζζιυξ, δ 

θοιαηίςζδ, ημ ηνάπςια, δ εθμκμζία ηαζ δ ζφθζθδ ιε ζημπυ κα πνμςεήζμοκ ηζξ ζδέεξ 

ημοξ.
214

 Σμ πενζμδζηυ ημο ζςιαηείμο «Δθθδκίξ» ζοπκά θζθμλεκμφζε εηθασηεοηζηά 

άνενα εοβμκζημφ πενζεπμιέκμο, εκχ ελέδςζε ηαζ ιζα ζεζνά, πμο μκμιάγμκηακ 

«Βζαθζμεήηδ Κμζκςκζηήξ Τβζεζκήξ», δ μπμία ηεθμφζε οπυ ηδ δζεφεοκζδ ημο βκςζημφ 

δενιαημθυβμο ηαζ εοβμκζζηή Νζηυθαμο Γναημοθίδδ ιε ζημπυ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ 

ημζκςκζηήξ οβζεζκήξ ηαζ ηδξ εοβμκζηήξ.
215
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3.2.2.1. Ο επαπειλούμενοσ εκφυλιςμόσ.  

 

Μεηά ημοξ ααθηακζημφξ πμθέιμοξ, ημκ πνχημ παβηυζιζμ πυθειμ, ηδ ιζηναζζαηζηή 

ηαηαζηνμθή ηαζ ηδκ παβημζιία μζημκμιζηή ηνίζδ ημο ιεζμπμθέιμο, ζηδκ Δθθάδα 

επζηναημφζε έκα βεκζηεοιέκμ ηθίια αζηάεεζαξ, ιε μλοιέκα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα, 

ηα μπμία ημ εθθδκζηυ ηνάημξ δεκ ιπμνμφζε μφηε ζημ εθάπζζημ κα ακηζιεηςπίζεζ θυβς 

ηδξ οπάνπμοζαξ μζημκμιζηήξ (ηαζ υπζ ιυκμ) δοζπναβίαξ.  

Οζ Έθθδκεξ εοβμκζζηέξ, ιζιμφιεκμζ ημοξ μιμσδεάηεξ ημοξ απυ ημ ελςηενζηυ, 

πνμζπαεμφκ κα ενιδκεφμοκ ηα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα ιε ηδ πνήζδ ηδξ ζαηνζηήξ 

μνμθμβίαξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ζαηνζημπμίδζακ ηδκ δεζηή ηαζ δεζημπμίδζακ ηδκ 

οβεία. ςιαηζηέξ αζεέκεζεξ υπςξ δ θοιαηίςζδ ηαζ δ εθμκμζία, ημζκςκζηά 

«πανεηηθίκμοζεξ» ζοιπενζθμνέξ υπςξ δ πμνκεία, μ αθημμθζζιυξ, δ ημλζημιακία, δ 

εβηθδιαηζηυηδηα, αθθά αηυιδ ηαζ ημ ηάπκζζια ηαζ δ θηχπεζα, ακάβμκηαζ ζε 

ηθδνμκμιζημφξ πανάβμκηεξ, ηα μπμία ιάθζζηα ιεηααζαάγμκηαζ ζημοξ απμβυκμοξ. 

θμζ αοημί μζ απυηθδνμζ ηδξ ημζκςκίαξ, ζφιθςκα ιε ημοξ εοβμκζζηέξ, απμηεθμφκ 

ηίκδοκμ βζα ημ εθθδκζηυ έεκμξ ηαζ είκαζ οπεφεοκμζ βζα ημ ημζκςκζηυ ή ηαζ θοθεηζηυ 

εηθοθζζιυ ημο. οκ ημζξ άθθμζξ μνζζιέκμζ οπένιαπμζ ημο εοβμκζζιμφ ηαηδβυνδζακ 

ηαζ εκμπμπμίδζακ ζοθθήαδδκ υθα ηα αζεεκέζηενα ημζκςκζηά ζηνχιαηα βζα 

επζννέπεζα ζημκ εηθοθζζιυ.
216

 Ο Μςοζείδδξ εα οπμζηδνίλεζ υηζ ηα παζδζά ηςκ 

ενβαηχκ πμο δ ζφθθδρδ ημοξ θαιαάκεζ πχνα ηαηά ηδκ διένα ημο αααάημο είκαζ 

ζοπκά «δζακμδηζηά έηθοθα», βζαηί ηαηά ηδκ διένα αοηή πθδνχκμκηαζ μζ ενβάηεξ ηαζ 

πίκμοκ ιενζηά πμηήνζα ηναζί παναπάκς…
217

 

Λίβμοξ ιήκεξ ιεηά ηδκ ρήθζζδ ηςκ πνχηςκ εοβμκζηχκ κυιςκ απυ ημ πζηθενζηυ 

ηαεεζηχξ ηδξ Γενιακίαξ, μ κεμεηθεβείξ ζηδκ έδνα ηδξ Τβζεζκήξ ημο πακεπζζηήιζμο 

Αεδκχκ ηαεδβδηήξ Μμοημφζδξ Κςκζηακηίκμξ,
218

 ζημ εκανηηήνζμ ημο ιάεδια πμο 

είπε ςξ εέια: «Η πγηεηλή θαη ε επγνλία εηο ηα ζπγρξόλνπο θνηλσλίαο»,
219

 εα ακαθενεεί 

δζελμδζηά ζηδ πνδζζιυηδηα ηδξ οβζεζκήξ αθθά ηαζ ηδξ εοβμκζηήξ.  

 ημ ένβμ ημο αοηυ μ Μμοημφζδξ ακαθένεζ υηζ δ βεκζηή οβζεζκή πςνίγεηαζ ζε ηνεζξ 

ηθάδμοξ: ηδκ Δοβμκζηή, ηδκ Τβζεζκή ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ Τβζεζκή ηδξ θοζζηήξ 

ηαζ ροπζηήξ αβςβήξ. Ο πνχημξ ελ αοηχκ ηςκ ηθάδςκ είκαζ δ «εοβμκζηή οβζεζκή», μ 

μπμίμξ έπεζ ςξ ζημπυ «ηελ επηκέιεηαλ ηεο θπιήο επί ηε βάζεη ησλ βηνινγηθώλ 
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217
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πνξηζκάησλ ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο».
220

 Ζ εοβμκία, δ μπμία υπςξ ζζπονίγεηαζ, έθηεζ 

ηδκ ανπζηή ηδξ ηαηαβςβή απυ ηδκ ανπαία Δθθάδα,
221

 δε ζημπεφεζ απθά κα δζαηδνήζεζ 

μνζζιέκα ηαθά ελςηενζηά θοζζηά βκςνίζιαηα ηςκ ακενχπςκ αθθά ηονίςξ κα 

ζοκηδνήζεζ ηαζ κα αεθηζχζεζ ηζξ πμθφηζιεξ θοζζηέξ ηαζ ροπζηέξ πνμδζαεέζεζξ πμο 

ζηδνίγμκηαζ ζημ αζμθμβζηυ πανάβμκηα, χζηε ημ άημιμ κα ηαηαζηεί πμθφηζιμ ιέθμξ 

ηδξ ακενχπζκδξ ημζκςκίαξ.
222

  

διεζχκεζ υηζ υθμζ μζ πνμδβμφιεκμζ ιεβάθμζ πμθζηζζιμί, υπςξ μ ανπαίμξ Δθθδκζηυξ 

ηαζ Ρςιασηυξ πμθζηζζιυξ, ελέπεζακ θυβς ημο θοθεηζημφ εηθοθζζιμφ ημοξ, 

ημκίγμκηαξ εη παναθθήθμο, υηζ υιμζμξ ηίκδοκμξ οπάνπεζ ηαηαθακέζηαηα ηαζ βζα ηδκ 

επμπή ημο.
223

 Μάθζζηα ζζπονίγεηαζ, υηζ δ ακάπηολδ ηδξ οβζεζκήξ ιπμνεί κα ηαηαζηεί 

ζδζαίηενα επζαθααήξ βζα ηδκ ακενςπυηδηα, δζυηζ ιπμνεί κα ζοκηεθέζεζ χζηε κα 

αολδεμφκ ηα άημια πμο είκαζ ηαηχηενδξ θοζζηήξ ηαζ δζακμδηζηήξ αλίαξ. Ζ οβζεζκή 

ηαείζηαηαζ εεηζηή, ιυκμ υηακ ζοιπμνεφεηαζ ιε εοβμκζηέξ πναηηζηέξ ηαζ ιενζικά 

ζοκεπχξ χζηε ηα άημια κα είκαζ απαθθαβιέκα απυ επζαθααείξ ηθδνμκμιζηέξ 

πνμδζαεέζεζξ, πνμζπαεχκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ κα δζαθοθάλεζ ηα οβζή ηθδνμκμιζηά 

ζημζπεία πμο οπάνπμοκ ζε ηάεε θοθή.
224

  

Γζαπζζηχκεζ υηζ ηαηά ηδκ επμπή ημο οπάνπεζ ιεβάθμξ ηίκδοκμξ θοθεηζημφ 

εηθοθζζιμφ, βζαηί ηεηκμπμζμφκ πμθφ θζβυηενμ ηα ακχηενα – οβζή άημια, απυ ηα 

άημια πμο έπμοκ ηαηή ηθδνμκμιζηυηδηα, ηαζ πνμηνέπεζ κα εθανιμζημφκ ηα 

πμνίζιαηα ηδξ εοβμκζηήξ, χζηε κα εκζζποεεί δ θοζζηή ηαζ ροπζηή ζφζηαζδ ηςκ 

αηυιςκ ηαζ ζοκάια κα αεθηζςεμφκ μζ θοθέξ.
225

  

Λίβα πνυκζα κςνίηενα, ημ 1927, μ Κχζηαξ Υανζηάηδξ, παζδίαηνμξ ηαζ ηιδιαηάνπδξ 

ημο Τπμονβείμο Τβζεζκήξ, εηθνάγεζ παναπθήζζεξ ζηέρεζξ: «ν απηνθαινύκελνο 

ησξηλόο πνιηηηζκόο δηέθζεηξε ηνύηνλ από όιαο ηαο απόςεηο. Γηαζηξέθσλ ηελ θπζηθήλ 

επηινγήλ αθ΄ ελόο θαη ην έλζηηθηνλ κε πάληα ηξόπν αθ΄ εηέξνπ δελ εκπνξεί παξά λα 

ζπληειέζε εηο ηνλ εθθπιηζκό θαη ηελ εθκεδέλεζηλ ηεο θπιήο. Δζπζίαζε ηνλ παλ ππέξ 

ηνπ Αηόκνπ θαη εηο βάξνπο ηνπ είδνπο».
226
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Σμ 1932 ηαζ μ Νζηυθαμξ Γναημοθίδδξ
227

 εα οπμζηδνίλεζ πανυιμζεξ ζδέεξ ζημ 

πενζμδζηυ «Δθθδκίξ». Γζαπζζηχκεζ υηζ ζηδκ Δθθάδα, ηδκ επμπή ημο, είπακ ηδ 

ιεβαθφηενδ απυ ηάεε άθθμ ηυπμ δζάδμζδ ηςκ θεβυιεκςκ «ημζκςκζηχκ κμζδιάηςκ», 

υπςξ είκαζ δ εθμκμζία, δ θοιαηίςζδ, δ ζφθζθδ ηαζ ημ ηνάπςια ηαζ μ θυβμξ αοηήξ ηδξ 

δζάδμζδξ είκαζ βζαηί ηακείξ ιέπνζ ηχνα δεκ θνυκηζζε ιε ηνυπμ ζοζηδιαηζηυ κα 

ακμίλεζ «ηα κάηηα ηνπ θόζκνπ ζηα λνζήκαηα απηά θαη ε ακάζεηα ζην θεθαιαίν ηνύην 

είλαη απόιπηε θαη ε θνηλσληθή πγεία θιπδσλίδεηαη κέζα ζην πην απαίζην ζθνηάδη».
228

  

3.2.2.2. Αντιμετωπίζοντασ τον εκφυλιςμό τησ κοινωνίασ 

 

Πνμζπαεχκηαξ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημ κμιζγυιεκμ εηθοθζζιυ ηδξ εθθδκζηήξ 

ημζκςκίαξ, μζ εβπχνζμζ οπεναζπζζηέξ ημο εοβμκζημφ ηζκήιαημξ πνμηείκμοκ εοβμκζηέξ 

πναηηζηέξ, μζ μπμίεξ απυ ηδ ιία ιενζά ζημπεφμοκ κα εκζζπφζμοκ ηαζ κα 

πμθθαπθαζζάζμοκ ηα άημια πμο είκαζ θμνείξ εεηζηχκ ηθδνμκμιζηχκ ζδζμηήηςκ ηαζ 

απυ ηδκ άθθδ, κα εθαπζζημπμζήζμοκ ή αηυια ηαζ κα ειπμδίζμοκ ηδκ ακαπαναβςβή 

ηςκ πμζμηζηχξ ηαηχηενςκ υκηςκ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, μζ μπμίμζ επζπνυζεεηα 

επζαάνοκακ οπένιεηνα ηα ηναηζηά ηαιεία.  

 ημ πθαίζζμ αοηυ, μ παζδίαηνμξ ηαζ ηιδιαηάνπδξ ημο Τπμονβείμο Τβζεζκήξ 

Υανζηάηδξ (1927) ημκίγεζ υηζ πνέπεζ κα δχζμοιε ιεβάθδ ζδιαζία ζηδκ εοβμκία ηαζ 

ηζξ πναηηζηέξ ηδξ. Τπμζηδνίγεζ υηζ μ παηέναξ ηαζ δ ιδηένα πνέπεζ κα ζέαμκηαζ ημ 

παζδί ημοξ, αηυια ηαζ υηακ αοηυ δεκ οπάνπεζ ηαζ απμηεθεί ιυκμ ιζα εθπίδα. 

Πνμηνέπεζ ημοξ βμκείξ ηαζ ηδκ πμθζηεία κα ιζιδεμφκ αοηυ πμο ηάκεζ ηαεδιενζκά μ 

ηδπμονυξ ηαζ μ βεςνβυξ βζα ηα θοηά ηαζ ηα γχα, βζαηί ιυκμ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ εα 

ζηαιαηήζμοκ μζ βεκκήζεζξ ηςκ ηενάηςκ ηαζ ηςκ δζεθεανιέκςκ, υπςξ ημοξ 

απμηαθεί.
229

  

Δπζπνυζεεηα μ Γναημοθίδδξ (1932) ζδιεζχκεζ, υηζ εηηυξ ηςκ άθθςκ, ζημπυξ ηδξ 

ημζκςκζηήξ οβζεζκήξ είκαζ κα αεθηζχζεζ ηδκ οβεία ηαζ ηδκ εοβμκζηή ηδξ νάηζαξ ιαξ 

ηαζ κα δζδάλεζ ηδ ιδηένα ηί πνέπεζ κα ηάκεζ χζηε κα έπεζ παζδζά ιε άνζζηδ 

ροπμζςιαηζηή οβεία.
230

 Δπίζδξ μ Απυζημθμξ Γμλζάδδξ εα δζαηδνφλεζ, υηζ δ ιυκδ 

θφζδ πάκς ζημ πνυαθδια ημο εηθοθζζιμφ ηδξ ακενςπυηδηαξ ηαζ ηδ δοζιεκή ελέθζλδ 

ηδξ θοζζηήξ επζθμβήξ είκαζ «λα επξεζνύλ νη άλζξσπνη εθείλνη νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ 
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228
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λ΄ αληηθαηαζηήζνπλ ηελ θπζηθήλ επλντθήλ επηινγήλ … κε κία ηερλεηήλ ηνηαύηελ ηελ 

νπνίαλ ζα εγθνιπνζνύλ θξάηε, έζλε, πνιηηείαη, θνηλσλίαη…»
231

 

Ο ηαεδβδηήξ Μμοημφζδξ, ημ 1933, ζημ εκανηηήνζμ ιάεδιά ημο ζημ πακεπζζηήιζμ 

Αεδκχκ ςξ ηαεδβδημφ ηδξ Τβζεζκήξ, πνμηείκεζ έκα μθμηθδνςιέκμ ζπέδζμ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ημο θοθεηζημφ εηθοθζζιμφ. Γδθχκεζ, υηζ δ ζςηδνία ηςκ θαχκ έβηεζηαζ 

ζηα πένζα ημο κμιμεέηδ ημκ μπμίμκ ηαζ ηαθεί κα κμιμεεηήζεζ ηδκ οπμπνεςηζηή 

ζηείνςζδ, έηζζ χζηε κα απμηναπεί δ ιεηαθμνά ηςκ ηθδνμκμιζηχκ εβηθδιαηζηχκ 

πνμδζαεέζεςκ ζημοξ απμβυκμοξ.
232

 Πανάθθδθα πνμεζδμπμζεί υηζ: «κόλνλ ηα θξάηε, ηα 

νπνία ήζεινλ λα εξγαζζή επί ηε βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηεο επγνληθήο Τγηεηλήο, ζα 

παξνπζηάζσζη ηελ κεγαιπηέξα αλάπηπμηλ θαη πιεξεζηέξαλ ηειεηνπνίεζηλ ηνπ 

αλζξσπίλνπ πιηθνύ θαη ζα δηεθδηθήζσζη ηα ζθήπηξα δηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκνύ 

ελ ηε αλζξσπόηεηη».
233

 

Πνμζπαεχκηαξ κα εκζζπφζεζ ηζξ εέζεζξ ημο, ιαξ πνμζημιίγεζ έκα μζημκμιζηυ – 

ςθεθζιζζηζηυ επζπείνδια, πμο πνδζζιμπμίδζακ ηαηά ηυνμκ μζ μπαδμί ημο εοβμκζημφ 

ηζκήιαημξ ακά ηδκ οθήθζμ: υηζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ δ πμθζηεία εα ζηαιαηήζεζ κα 

δζαεέηεζ ηενάζηζμοξ μζημκμιζημφξ πυνμοξ βζα κα ακαημοθίγεζ ημοξ αζεεκείξ, ημοξ 

αθήηεξ, ημοξ επζθδπηζημφξ, ημοξ δζακμδηζηά ακχιαθμοξ, ημοξ ροπμπαεείξ, ημοξ 

ακαπήνμοξ ηαζ ημοξ εβηθδιαηίεξ ηαζ έηζζ εα ιπμνέζεζ κα εκζζπφζεζ πζμ 

απμηεθεζιαηζηά ημοξ ενβαγυιεκμοξ ηςκ οβζχκ θασηχκ ηάλεςκ ηαζ επζπθέμκ εα 

απμηνέρεζ ηαζ ημκ εηθοθζζιυ ηδξ εθθδκζηήξ θοθήξ. 
234

  

Καηά ημ Μμοημφζδ, μ νυθμξ ημο ζαηνμφ ζημκ αβχκα ηαηά ημο θοθεηζημφ 

εηθοθζζιμφ, είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ. Ο ζαηνυξ δεκ έπεζ απθά ηαζ ιυκμ ημ ηαεήημκ 

κα εεναπεφεζ ημοξ αζεεκείξ ημο, αθθά πνςηίζηςξ κα θνμκηίγεζ βζα ηδκ ηθδνμκμιζηή 

οβεία ηυζμ ηςκ αηυιςκ υζμ ηαζ ηδξ θοθήξ. Ο ζαηνυξ πνέπεζ κα ηαηαζηεί μ ηφνζμξ 

ζφιαμοθμξ ηςκ αηυιςκ πμο ζημπεφμοκ κα πακηνεοημφκ, έηζζ χζηε κα δζαθοθάλεζ ηδκ 

ηθδνμκμιζηή οβεία ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ.
235

  

Σέθμξ, ελάνεζ ηδ ζδιαζία ημο βεςνβζημφ πθδεοζιμφ βζα ηδκ ηθδνμκμιζηή οβεία ηδξ 

ημζκςκίαξ. Ο βεςνβζηυξ πθδεοζιυξ απυ αζμθμβζηή άπμρδ ζοκζζηά «ηελ θπξησηέξαλ 

πεγήλ παληόο θπζηθνύ θαη ςπρηθνύ πξνηεξήκαηνο»,
236

 ζοιαάθθμκηαξ ηα ιέβζζηα ζηδκ 
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ηπ 2, Μάνηζμξ 1933,  ζζ 40 – 47  απυ  ΣΡΟΤΜΠΔΣΑ ., 2008, ζ 335 
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απμηνμπή ημο εηθοθζζιμφ ημο ακενςπίκμο βέκμοξ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ημο οβζμφξ 

πμθζηζζιμφ.
237

 Έκαξ θυβμξ, πμο πζεακυκ ςεεί ημκ Μμοημφζδ κα οπμβναιιίζεζ ηδ 

ζδιαζία πμο έπεζ μ βεςνβζηυξ πθδεοζιυξ, είκαζ ίζςξ ημ ίδζμ επζπείνδια πμο ιαξ 

πνμζηυιζζε μ Βθαζηυξ ιε ημοξ Αναακίηεξ: μζ βεςνβμί, γχκηαξ ζε απμιμκςιέκα 

ιένδ, είκαζ πζμ ζοκηδνδηζημί, ηαζ δοζημθυηενα ζοκάπημοκ βάιμοξ ιε άημια άθθςκ 

θοθχκ ηαζ ημζμοημηνυπςξ είκαζ θοθεηζηά ηαεανυηενμζ.  

3.2.2.3. Το προγαμιαίο πιςτοποιητικό υγείασ  

 

Σμ 1929, ζε έκα ακχκοιμ άνενμ ζημ πενζμδζηυ «Ο αβχκαξ ηδξ βοκαίηαξ», μ 

ανενμβνάθμξ ιε αθμνιή ιία επζζημθή πμο θαιαάκεζ απυ ηάπμζμ δάζηαθμ, ηάζζεηαζ 

απενίθναζηα οπέν ημο πζζημπμζδηζημφ οβείαξ βζα ημοξ ιεθθυκοιθμοξ, χζηε κα 

ειπμδίγμκηαζ μζ πθέμκ επζηίκδοκμζ ηαζ αηαηάθθδθμζ απυ ημ κα πακηνεφμκηαζ.
238

 

Αλίγεζ κα παναεέζμοιε έκα ιένμξ απυ ηδκ επζζημθή αοηή, βζα κα ηαηακμήζμοιε πςξ 

ζηεπηυηακ πάκς ζε αοηά ηα εέιαηα μ απθυξ θαυξ:  

«αο γξάθσ γηα λα ζαο παξαθηλήζσ λα ζπλερίζεηε ηνλ αγώλα ζαο γηα λα κε 

μαπιώλεηαη αζπλείδεηα ην θαθό πνπ γίλεηαη κε ηελ κεηάδνζε ηξνκεξώλ αζζελεηώλ κε 

ην γάκν. Αθνύζηε κηα ζιηβεξή ηζηνξία θαη αιινίκνλν ηόζν ζπλεζηζκέλε ηζηνξία. Έλα 

παηδί είρε θύγεη από κηθξό γηα ηελ Αζήλα θαη όηαλ ήξζε ν θαηξόο λα παληξεπηή θαη λα 

πάξε πξνίθα, γύξηζε ζην ρσξίν δηάιεμε κηα θνπέια θξόληκε, αθξάηε θαη γεξή κε 

αξθεηά ρξήκαηα. Λνηπόλ απηόο ν λένο ήηαλ ζε ειεεηλή θαηάζηαζε από αθξνδίζηα 

λνζήκαηα. Πνπ θπζηθά κεηέδσζε ζηελ γπλαίθα ηνπ [...] Αλ ππήξρε λόκνο πνπ ζα ώξηδε 

ππνρξεσηηθό ην πηζηνπνηεηηθό γηα όζνπο ζέινπλ λα παληξεπηνύλ ίζσο λα κε γηλόηαλ 

απηό ην θαθό».
239

  

Σμ ίδζμ έημξ, ζημ ίδζμ πενζμδζηυ, έκαξ ανενμβνάθμξ ιε ηα ανπζηά Α.Κ., ζπμθζάγμκηαξ 

ιζα δζάθελδ ημο Μςοζείδδ πμο είπε ςξ εέια ηδκ εοβμκία, ακαθένεζ υηζ δ εοβμκία δεκ 

έπεζ ςξ ζημπυ κα δδιζμονβήζεζ ημκ οπενάκενςπμ αθθά έπεζ ςξ ζηυπμ κα 

ηαηαπμθειήζεζ ημκ οπάκενςπμ. Γζα κα θοεεί ημ πνυαθδια ημο οπάκενςπμο 

πνεζάγμκηαζ δναζηζηά ιέηνα, έηζζ μζ άκενςπμζ αοημί μφηε πνέπεζ κα πακηνεφμκηαζ 

μφηε κα ηάκμοκ παζδζά. Ο ανενμβνάθμξ ιαξ ιεηαθένεζ υηζ μ Μςοζείδδξ πενζέβναρε 

ζηδκ μιζθία ημο υθεξ ηζξ δζεεκχξ ζζπφμοζεξ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ, απυ ηζξ πθέμκ 

δναζηζηέξ, πμο ήηακ δ πθήνδξ απαβυνεοζδ ηεηκμπμζίαξ, ιέπνζ ηζξ πζμ ήπζεξ, πμο ήηακ 
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238

 Α.Κ. Δοβμκία, πενζμδζηυ: Ο αβχκαξ ηδξ βοκαίηαξ, έημξ Δ΄, Αεήκα 1929 
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δ δδιζμονβία ζοιαμοθεοηζηχκ ζηαειχκ. Δκδιένςζε, επίζδξ, ημ ημζκυ ημο υηζ 

αοζηδνά ιέηνα είπακ ήδδ εεζπζζηεί ζε πμθθέξ πμθζηζζιέκεξ πχνεξ υπςξ ζηζξ 

Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Αιενζηήξ, εκχ άθθα πζμ ιεηνζμπαεή ίζποακ ζε εονςπασηέξ 

πχνεξ υπςξ ζηδ Γενιακία, ζημ Βέθβζμ ηαζ ζηδκ Ηηαθία. Σέθμξ, μ Μςοζείδδξ, ακ ηαζ 

ήηακ οπέν ημο οπμπνεςηζημφ πζζημπμζδηζημφ οβείαξ, πνμηείκεζ κα εεζπζζημφκ ζηδκ 

Δθθάδα πζμ ιεηνζμπαεή εοβμκζηά ιέηνα, υπςξ μζ ζοιαμοθεοηζημί ζηαειμί, βζαηί δ 

εθθδκζηή ημζκή βκχιδ δεκ ήηακ ηαζ ηυζμ χνζιδ βζα κα απμδεπεεί δναζηζηυηενα 

ιέηνα. 
240

 

 Ανηεημί απυ ημοξ οπμζηδνζηηέξ ημο εοβμκζημφ ηζκήιαημξ ζηδκ Δθθάδα, ήηακ 

δζαπνφζζμζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ κμιμεεηζηήξ εέζπζζδξ ημο οπμπνεςηζημφ πνμβαιζαίμο 

πζζημπμζδηζημφ οβείαξ, ιε ζημπυ κα ειπμδίζμοκ απυ ηδκ ηεηκμπμίδζδ, υζμοξ είπακ 

ηαηέξ ηθδνμκμιζηέξ πνμδζαεέζεζξ βζα ζςιαηζηέξ αζεέκεζεξ ή ηαζ βζα πανεηηθίκμοζεξ 

ημζκςκζηέξ ζοιπενζθμνέξ.  

ιςξ οπήνλακ ηαζ ακηίεεηεξ απυρεζξ. Ανβυηενα, ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950, 

μ ηαηηζηυξ ηαεδβδηήξ ηδξ Κμζκςκζηήξ Βζμθμβίαξ ζηδκ Πάκηεζμ πμθή, Γδιμζεέκδξ 

Δθεοεενζάδδξ, εα ακηζηαπεεί ιε ζεεκανυηδηα ζηδκ επζαμθή ηάεε εοβμκζημφ ιέηνμο 

ηαζ ζδζαίηενα ζημ πζζημπμζδηζηυ οβείαξ βζα ημοξ ιεθθμκφιθμοξ. ημ ζοββναθζηυ ημο 

πυκδια «Η λόζνο σο θώιπκα γάκνπ»,
241

 (1952) αθμφ ηάκεζ ιζα εηηεκή ακαθμνά βζα 

ηδκ πνμαθδιαηζηή, ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηαζ ηα ζζπφμκηα ζηζξ άθθεξ πχνεξ βφνς απυ 

ημ πζζημπμζδηζηυ οβείαξ, εα ηαπεεί εκακηίμκ ημο ιέηνμο αοημφ.  

Θα οπμζηδνίλεζ, υηζ ηα επζπεζνήιαηα ηςκ οπεναζπζζηχκ ημο πζζημπμζδηζημφ είκαζ 

απυ επζζηδιμκζηήξ άπμρδξ αίμθα ηαζ ζαενά, αθμφ πνχημκ δεκ οπήνπε ηαιία ζμαανή 

απυδεζλδ υηζ δ ζοπκυηδηα ηςκ ηθδνμκμιζηχκ αζεεκεζχκ ζηδκ Δθθάδα είπε αολδηζηή 

ηάζδ ζε ζπέζδ ιε ημ πανεθευκ ηαζ δεφηενμκ μζ ιέπνζ ηυηε βκχζεζξ βζα ημοξ 

ιδπακζζιμφξ ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ ήηακ εθθζπείξ, αζαθείξ ηαζ ακεπανηέζηαημζ.
242

 

Ακ ηαζ ηαιία απυδεζλδ π.π. δεκ οπήνπε βζα ημ υηζ δ ζφθζθδ ή ημ μζκυπκεοια ιπμνμφκ 

κα πνμηαθέζμοκ βκήζζεξ ιεηαθθάλεζξ ζημκ άκενςπμ, ανηεημί οπεναζπζζηέξ ηδξ 

εοβμκζηήξ ζοκέπζγακ κα εκμπμπμζμφκ ημοξ ακενχπμοξ πμο έπαζπακ απυ αοηά ηα 

κμζήιαηα.
243
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 ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΟΤ Γ., Ζ κυζμξ ςξ ηχθοια βάιμο, Δπζζηδιμκζηή Δπεηδνίδα ημο Πακηείμο 

Πακεπζζηδιίμο Κμζκςκζηχκ ηαζ Πμθζηζηχκ Δπζζηδιχκ, 1952-53 
242

 Ο.π., ζ 23 
243

 Ο.π., ζ 7 



47 
 

ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ημο μ Δθεοεενζάδδξ εα ιαξ δχζεζ ηαζ έκα πνυζεεημ 

επζπείνδια: υηζ υζμζ πάζπμοκ απυ αανζά κμζήιαηα είκαζ ζοκήεςξ υπςξ ημοξ 

μκμιάγεζ «ελςημζκςκζημί», δδθαδή ζοκήεςξ δεκ έπμοκ ηδκ εοηαζνία κα αζηήζμοκ 

ηάπμζμ αζμπμνζζηζηυ επάββεθια ηαζ κα πακηνεοημφκ, εκχ δ βμκζιυηδηά ημοξ είκαζ 

εθαηηςιέκδ ηαζ δ εκδζζιυηδηα ηςκ παζδζχκ ημοξ ιεβαθφηενδ απυ ημ ιέζμ υνμ
244

. 

Σμκ πναβιαηζηυ ηίκδοκμ, πμο ιπμνεί κα επδνεάζεζ είηε εεηζηά είηε ανκδηζηά ηδκ 

πμνεία ηδξ ημζκςκίαξ, απμηεθμφκ αοημί πμο πάζπμοκ απυ εθαθνζέξ ιμνθέξ 

ηθδνμκμιζηχκ κυζςκ. «Αιι’ απηαί δη΄ νπδελόο ησλ πξνηαζέλησλ επγνληζηηθώλ κέηξσλ 

δύλαληαη λα ζπιιεθζνύλ θαη λα εμαθαληζζνύλ».
245

  

Σέθμξ, μ Δθεοεενζάδδξ απμννίπηεζ ηδ εέζπζζδ ημο πνμβαιζαίμο πζζημπμζδηζημφ, 

επζηαθμφιεκμξ υπζ ιυκμ ημοξ ζδιακηζημφξ δεζημφξ θυβμοξ, αθθά ηαζ ημ ηενάζηζμ 

μζημκμιζηυ ηυζημξ πμο εα επςιζζημφκ μζ θηςπέξ ηονίςξ μζημβέκεζεξ πμο δεκ γμοκ 

ζηα ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα. Οζ μπμίεξ εα επςιζζημφκ ηα έλμδα ηδξ ιεηάααζήξ ημοξ 

ζηα αζηζηά ηέκηνα, ηα έλμδα ηςκ ζπεηζηχκ ελεηάζεςκ, ηςκ επζζηέρεςκ ζημοξ 

βζαηνμφξ ηαζ ηδξ έηδμζδξ ημο πζζημπμζδηζημφ. Τπμθμβίγεζ ιάθζζηα ημ ηυζημξ αοηυ εα 

πθδζζάζεζ ηα 100 δζζεηαημιιφνζα δναπιέξ εηδζίςξ. 

 Έπεζ εκδζαθένμκ πςξ ηαηαθήβεζ ζηδ ιεθέηδ ημο αοηή μ Δθεοεενζάδδξ, 

οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δεκ ακδζοπεί ζδζαζηένα, βζαηί ηαζ ακ αηυια ρδθζζηεί ζπεηζηυξ 

κυιμξ, ζηδκ πνάλδ δεκ εα εθανιμζηεί, βζαηί υπςξ μ ίδζμξ ακαθένεζ: «Πξηλ αιέθησξ 

θσλήζεη, ν λόκνο ζα απνβή ηύπνο λεθξόο θαη εηο όια ηα θέληξα ζα ηδξπζνύλ πηζαλώο 

κεζηηηθά γξαθεία αλαιακβάλνηα εξγνιαβηθώο έλαληη κεηξίαο ακνηβήο ηελ πξνκήζεηαλ 

λνκίκσλ πηζηνπνηήηηθσλ άλεπ νπδεκίαο άιιεο ελνριήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Καη 

νύησ ζα εμπγηαλζώκελ θαη ζα απνθύγσκελ ηνλ εθθπιηζκόλ»!
246

  

3.2.2.4. Η ςτείρωςη  

 

Δθάπζζημζ ήηακ αοημί πμο πνυηεζκακ κα εεζπζζηεί κμιμεεηζηά ημ ιέηνμ ηδξ 

οπμπνεςηζηήξ ζηείνςζδξ βζα υζμοξ εεςνμφζακ υηζ ήηακ αηαηάθθδθμζ πνμξ 

παζδμπμζία. Ακ ηαζ ανηεημί απυ ημοξ οπενιάπμοξ ηδξ εοβμκζηήξ ζε εεςνδηζηυ 

επίπεδμ οπεναζπίγμκηακ ημ ιέηνμ ηδξ οπμπνεςηζηήξ ζηείνςζδξ, ζε πναηηζηυ επίπεδμ 

εεςνμφζακ υηζ ήηακ ακέθζηημ κα εθανιμζηεί ζηδκ Δθθάδα, επεζδή, πνχημκ δ 

εθθδκζηή ημζκή βκχιδ δεκ ήηακ έημζιδ κα απμδεπηεί ηέημζμο είδμοξ δναζηζηά ιέηνα 
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ηαζ δεφηενμ βζαηί ημ εθθδκζηυ ηνάημξ δεκ είπε ηζξ ηαηάθθδθεξ δμιέξ βζα κα ζηδνίλεζ 

ιε απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ έκα ηέημζμ εβπείνδια.
247

  

Έκαξ απυ ημοξ ααζζημφξ οπεναζπζζηέξ ημο εοβμκζημφ ηζκήιαημξ οπήνλε ηαζ μ 

Κςκζηακηίκμξ Γανδίηαξ μ μπμίμξ δζεηέθεζε ηαεδβδηήξ εβηθδιαημθμβίαξ ζημ 

Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ επί 38 ζοκαπηά έηδ. Σμ 1936, ζημκ πνχημ ηυιμ ηδξ 

εβηθδιαημθμβίαξ ημο, ζδιεζχκεζ υηζ μζ απυβμκμζ ηςκ εηθοθζζιέκςκ ακενχπςκ είκαζ 

θίακ επζηίκδοκμζ βζα ηδκ ημζκςκία ηαζ είκαζ θμβζηυ κα ειπμδίγεηαζ ιε ηεπκζηυ ηνυπμ δ 

δοκαηυηδηά ημοξ κα ηεηκμπμζήζμοκ.
248

 Πενζβνάθεζ ηδκ εοβμκζηή κμιμεεζία δζάθμνςκ 

πςνχκ ηδξ επμπήξ ημο πμο είπακ εεζπίζεζ κυιμοξ πμο αθμνμφζακ ημ πνμβαιζαίμ 

πζζημπμζδηζηυ οβείαξ, ηδ ζηείνςζδ ηαζ ημκ εοκμοπζζιυ.
249

 Δπζζδιαίκεζ υηζ ημ 

εθθδκζηυ δίηαζμ δεκ επζηνέπεζ ημκ εοκμοπζζιυ ηαζ ηδ ζηείνςζδ, αηυια ηαζ ακ οπάνπεζ 

δ ζοκαίκεζδ ημο πάζπμκηα, έηημξ ακ ζοκηνέπμοκ ζμαανμί θυβμζ οβείαξ. Ο Γανδίηαξ, 

εεςνεί πνυςνμ κα εεζπζζηεί ζηδκ Δθθάδα δ ακαβηαζηζηή ζηείνςζδ. Σμκίγεζ υιςξ υηζ 

δ ακαβηαζηζηή ζηείνςζδ είκαζ ζπμοδαία πνυμδμξ ηαζ ανβά ή βνήβμνα εα ηδκ 

αημθμοεήζμοκ υθεξ μζ πμθζηζζιέκεξ πχνεξ, χζηε κα παναηςθφζμοκ ηδκ 

ακαπαναβςβή ηςκ εηθοθθζζιέκςκ αηυιςκ. Δπίζδξ ακαβκςνίγεζ ηδ πνδζζιυηδηα ημο 

εοκμοπζζιμφ βζα υζμοξ πναβιαημπμζμφκ ζμαανά ζελμοαθζηά αδζηήιαηα.
250

 

ιςξ μ εενιυηενμξ οπένιαπμξ ηδξ εοβμκζηήξ ζηείνςζδξ ήηακ μ ηαεδβδηήξ ηδξ 

Τβζεζκήξ Κςκζηακηίκμξ Μμοημοζήξ, μ μπμίμξ ζδιεζχκεζ: «Η επγνληθή Τγηεηλή παξέρεη 

ηα κέζα, δ΄ σλ δύλαηαη λα εθξηδσζή ην έγθιεκα, επηβάινπζα ηελ ππνρξεσηηθή 

ζηείξσζηλ, δη΄ εο απνζνβείηαη ε κεηαθνξά ησλ εγθιεκαηηθώλ πξνδηαζέζεσλ εηο ηνπο 

απνγόλνπο»
251

  

Οζ εέζεζξ αοηέξ ημο Μμοημφζδ εηθνάζηδηακ ζε ιζα επμπή υπμο ιυθζξ είπακ ρδθζζηεί 

απυ ηδ καγζζηζηή Γενιακία μζ ζπεηζημί ιε ηδκ ακαβηαζηζηή ζηείνςζδ κυιμζ, βεβμκυξ 

πμο πνμηάθεζε ιζα βεκζηεοιέκδ ακηίδναζδ ηαζ ηαηαδίηδ ηδξ ζηείνςζδξ απυ ηδκ 

εθθδκζηή ημζκςκία. Πθήεμξ δδιμζζεοιάηςκ ηαηέηθοζακ ημκ διενήζζμ ηφπμ 

ηαηαδζηάγμκηαξ αοηέξ ηζξ εκένβεζεξ.  

ημ πενζμδζηυ «Ο αβχκαξ ηδξ βοκαίηαξ», ημ 1933, δ βκςζηή θειζκίζηνζα ηαζ κμιζηυξ 

Αβκή ημοδίημο, εα ανενμβναθήζεζ εκάκηζα ζηζξ ηεναηχδεζξ πναηηζηέξ ηδξ 

πζηθενζηήξ Γενιακίαξ, ηάκμκηαξ θυβμ βζα ηζξ δζχλεζξ πμο οπέζηδζακ απυ ημ καγζζηζηυ 
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 ΓΑΡΓΗΚΑ Κ., 1968, ζζ 827 - 830 
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ηαεεζηχξ μζ βοκαίηεξ ηαζ ζδζαζηένα αοηέξ πμο ήηακ εανασηήξ ηαηαβςβήξ, βνάθεζ υηζ 

ημ εεκζημζμζζαθζζηζηυ ηυιια πνμζπαεεί κα ελαθακίζεζ ημοξ Δαναίμοξ βζα θυβμοξ 

θοθεηζημφξ, πενζβνάθεζ ηδκ πνμπαβάκδα ηςκ Ναγί βζα ηδκ άνζα νάηζα, δ μπμία 

ζοκηεθείηαζ αηυια ηαζ ιέζα ζηα ζπμθεία ηαζ ηαηαθήβεζ ζημ άνενμ ηδξ ιε ηα 

παναηάης θυβζα: «Η κνλνκαλία ησλ Υηηιεξηθώλ γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο ξάηζαο 

έθηαζε ζην ζεκείν λα πξνηαζεί ην κέηξν λα απνζηεηξσζνύλ όιεο νη εβξατθήο 

θαηαγσγήο γπλαίθεο, παληξεκέλεο κε θαζαξόαηκνπο Γεξκαλνύο, γηα λα κελ 

πιεζύλνληαη νη κηθηνί ηύπνη. Σν κέηξν απηό πνπ είλαη ην άθξνλ άσηνλ ηεο 

απαλζξσπίαο, επηπρώο δελ εθαξκόζηεθε αθόκα, θαη αο ειπίζνπκε όηη δε ζα 

εθαξκνζηεί».
252

 

ημ πενζμδζηυ «Δθθδκίξ», ημ 1934, δ Δζνήκδ Λαζηανίδμο, βκςζηή βζα ηα δζηαζχιαηα 

ηςκ ηοθθχκ ηαζ δ ζδνφηνζα ηδξ πνχηδξ ζπμθήξ ηοθθχκ ζηδκ Δθθάδα, ζε έκα άνενμ 

ηδξ ιε ηίηθμ: «Να θείρμοκ μζ πενζηημί»
253

 βνάθεζ ιεηαλφ άθθςκ: «Καη ηδνύ κηα 

λεσηέξα Γεξκαλία εθζηξαηεύεη κε πάλ κέζνλ πξνο εθθαζάξηζηλ ηεο παληόο είδνπο 

πγείαο ηεο θπιήο ηεο».
254

 Ακαθένεζ υηζ ηαζ ζηδκ ανπαία πάνηδ βζκυηακ ηάηζ 

πανυιμζμ, αθθά μζ ζδιενζκμί Έθθδκεξ δεκ ιπμνμφκ κα εκενβήζμοκ ιε υιμζμ ηνυπμ, 

βζαηί υπςξ ακαθένεζ δ ζοββναθέαξ: «Έθηνηε επεθάλε εκίλ ν Τηόο ηνπ Θενύ. Έθηνηε ν 

Θεάλζξσπνο ήλνημε λένπο νξίδνληαο ςπρηθνύ θάιινπο θαη νηθηηξκνύ. Δηόληζε ην εθ΄ 

όζνλ επνηήζαηε ελί ηνύηνλ ησλ αδειθώλ κνπ ησλ ειαρίζησλ, εκνί επνηήζαηε».
255

  

ημ πθαίζζμ αοηχκ ηςκ ακηζδνάζεςκ μζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ οπμπνεςηζηήξ ζηείνςζδξ 

εα πνμηείκμοκ δπζυηενα ιέηνα. Έηζζ, μ Απυζημθμξ Καηςπυδδξ εα πνμηείκεζ κα 

πναβιαημπμζδεμφκ επζπθέμκ επζζηδιμκζηέξ ένεοκεξ πμο κα απμδεζηκφμοκ ιε 

θενεββουηδηα ηδκ ζφκδεζδ ηδξ εβηθδιαηζηυηδηαξ ιε ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα πνζκ 

εεζιμεεηδεεί δ ζηείνςζδ ηαζ μ ροπμθυβμξ αηεθθανίμο εα πνμηείκεζ ηδκ αεθηίςζδ 

ηαζ ακαδζμνβάκςζδ ημο ζςθνμκζζηζημφ ζοζηήιαημξ.
256

 

Πάνα ηζξ ακηζδνάζεζξ, ημ ιέηνμ αοηυ εα ελαημθμοεμφκ κα ημ οπεναζπίγμκηαζ 

μνζζιέκμζ εζαζχηεξ ηδξ εοβμκζηήξ ηαζ ηα επυιεκα πνυκζα. Ο ροπίαηνμξ Βθααζακυξ ημ 

1938, εα πνμηείκεζ ζε υθα ηα επζαθααή άημια ηαζ ζδζαίηενα ζημοξ εβηθδιαηίεξ κα 
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ημοξ απαβμνεοηεί μ βάιμξ, κα ζηεζνςεμφκ ηαζ ζοβπνυκςξ κα εβηθεζζημφκ ζε 

άζοθα.
257

 

3.2.2.5. Νομοθετικέσ πρωτοβουλίεσ  

 

Ζ ηναηζηή πανέιααζδ ζε γδηήιαηα οβείαξ, ηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο εζημζημφ αζχκα, 

δεκ ήηακ πνμζακαημθζζιέκδ ζηδ εεναπεία ηςκ αζεεκεζχκ, αθθά ζηδκ απμιυκςζδ 

ηςκ κμζμφκηςκ, είπε δε παναηηήνα, πενζζζυηενμ αζηοκμιζηυ ηαζ εθεβηηζηυ, πανά 

εεναπεοηζηυ.
258

 Άθθςζηε υηακ ζοζηήεδηε, ημ 1920, δ αζηοκμιία πυθεςκ, έκα απυ ηα 

ααζζηά ηαεήημκηα πμο είπε κα επζηεθέζεζ ήηακ κα ιενζικά βζα ηδκ πανειπυδζζδ ηδξ 

ιεηάδμζδξ ιμθοζιαηζηχκ ηαζ επζδδιζηχκ κυζςκ.
259

 Ανηεημί οπμζηήνζγακ υηζ ημ 

ηνάημξ δεκ έπνεπε κα λμδεφεζ μζημκμιζημφξ πυνμοξ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηα ημζκςκζηά 

πνμβνάιιαηα, βζαηί έηζζ εα ειπυδζγε ηα «επηπρή απνηειέζκαηα ηεο θπζηθήο επηινγήο ε 

νπνία ζα έηεηλε λα καο απαιιάμε από ηνπο αδύλαηνπο, ηνπο αλαπήξνπο, ηνπο 

αλίθαλνπο».
260

 Δπίζδξ, υηζ ιε ημ κα ηαηααάθεζ ημ ηνάημξ ηα κμζήθζα ηςκ αζεεκχκ 

είπε ςξ απμηέθεζια κα απμδοκαιχκεηαζ μ εεζιυξ ηδξ μζημβέκεζαξ, ηαζ κα 

εκεαννφκεηαζ δ απνμκμδζία ηαζ δ ηειπεθζά.
261

  

ηακ ιάθζζηα μ Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ ημ 1917 δδιζμφνβδζε λεπςνζζηυ «οπμονβείμ 

πενζεάθρεςξ», απυ ηδκ ζογήηδζδ ζηδκ Βμοθή ζοκάβεηαζ υηζ μνζζιέκμζ αμοθεοηέξ 

ελέθναζακ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ημοξ βζα ηδ δδιζμονβία ημο κέμο οπμονβείμο, βζαηί 

αοηυξ μ κέμξ εεζιυξ εα απεζθμφζε κα «αλαηξέζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο επηινγήο 

πνπ δηαζθαιίδεη ηελ επξσζηία ηνπ έζλνπο!»
262

 

Σμ 1917 μ Κςκζηακηίκμξ Παπαηςκζηακηίκμο, ηιδιαηάνπδξ ημο Τπμονβείμο 

Οζημκμιζηχκ, ζε μιζθία ημο, δ μπμία ηοπχεδηε απυ ημ εεκζηυ ηοπμβναθείμ, 

πνμζπάεδζε κα απμηνμφζεζ υθεξ αοηέξ ηζξ ακηζθήρεζξ οπεναζπζγυιεκμξ ημ ηνάημξ 

ηδξ ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ.
263

 ιςξ δ ζδέα αοηή βζα ηδ «θοζζηή επζθμβή» πνέπεζ κα 

ήηακ ζδζαίηενα δζαδμιέκδ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ, ηαηά ηδκ ελεηαγυιεκδ πενίμδμ. 
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Πενίπμο ιία δεηαεηία ανβυηενα, υηακ ηάπμζμζ παναπμκέεδηακ ζηδκ ανιυδζα ηναηζηή 

επμζηζζηζηή επζηνμπή βζα ημοξ πνυζθοβεξ, υηζ ημπμεέηδζακ ημοξ μζηζζιμφξ ηςκ 

πνμζθφβςκ ζε αηαηάθθδθεξ πενζμπέξ, ιε ζοκέπεζα δ εθμκμζία κα έπεζ ανηεηά ιεβάθδ 

ελάπθςζδ ιεηαλφ ηςκ πνμζθφβςκ, δ ανιυδζα επζηνμπή έδςζε ηδκ παναηάης 

«απμζημιςηζηή» απάκηδζδ: «πσο ζηαδηαθά ζα ζπληειεζηεί ε θπζηθή επηινγή ησλ 

εγθαζηζηακέλσλ»
 264

 μπυηε ιε θοζζηυ ηνυπμ εα θοκυηακ ημ πνυαθδια! 

ηζξ 17 Γεηέιανζμο ημο 1919, ζηα πναηηζηά ηδξ ζογδηήζεςξ ζηδ Βμοθή βζα ημ 

κμιμζπέδζμ «πενί ζδνφζεςξ ακηζθοιαηζηχκ ζαηνείςκ κμζμημιείςκ, ακαννςηδνίςκ 

ηαζ μνεζκχκ εεναπεοηδνίςκ», εηθνάζηδηε δ άπμρδ απυ μνζζιέκα ιέθδ ημο 

Κμζκμαμοθίμο υηζ δ θοιαηίςζδ είκαζ ηθδνμκμιζηή ηαζ πνμηάεδηε κα απαβμνεοεεί μ 

βάιμξ ζε υζμοξ έπαζπακ απυ θοιαηίςζδ ηαζ κα ημοξ επζαθδεεί ακαβηαζηζηή 

ζηείνςζδ.
265

 Μάθζζηα, μ αμοθεοηήξ . Παπαααζζθείμο, επζηαθμφιεκμξ ηαζ ημ 

πανάδεζβια ηςκ Ζκςιέκςκ πμθζηεζχκ ηδξ Αιενζηήξ αθθά ηαζ μνζζιέκςκ πςνχκ ηδξ 

Δονχπδξ πμο είπακ ήδδ κμιμεεηήζεζ ακάθμβμοξ κυιμοξ, πνυηεζκε κα οπμαθδεεί ηαζ 

ζηδκ Δθθδκζηή Βμοθή έκα πανυιμζμ κμιμζπέδζμ ημ μπμίμ εα απαβυνεοε ηδ ζφκαρδ 

βάιμο, υπζ ιυκμ ζημοξ θοιαηζημφξ, αθθά ηαζ ζε υθμοξ ημοξ ζςιαηζηχξ, δζακμδηζηχξ 

ηαζ δεζηχξ πάζπμκηεξ. 
266

 Πνυηεζκε επζπθέμκ κα ηαηαζημφκ υθα αοηά ηα άημια 

άβμκα: «δηα ηεο εθηνκήο ησλ όξρεσλ θαη ησλ σνζεθώλ».
267

 Απμδέπεηαζ υιςξ υηζ δ 

Βμοθή ηαζ δ ημζκή βκχιδ ζηδκ Δθθάδα δεκ ήηακ χνζιεξ, ηδ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή 

ζηζβιή, κα δεπεμφκ ηέημζα δναζηζηά ιέηνα ηαζ βζα αοηυ ζοκεπίγεζ: «Αλαγλσξίδσ 

θύξηνη βνπιεπηέο όηη ην κέηξνλ ηνύην ηεο απνηνκήο ερεί παξαδόμσο παξ΄ εκίλ, νπδέ 

δύλαηαη αθόκε λα έρεη απήρεζηλ παξά ηε θνηλή γλώκε. Σν κέηξνλ όκσο ηεο 

απαγνξεύζεσο ηεο γάκνπ θνηλσλίαο νθείινπκε λα ην ελζηεξληζζώκελ...»
268

  

Οζ ακηζδνάζεζξ ηςκ αμοθεοηχκ ζηζξ παναπάκς πνμηάζεζξ δεκ ήηακ εκζαίεξ, μφηε υθεξ 

απμννζπηζηέξ. Ο αμοθεοηήξ Κοηθάδςκ Κςκζηακηίκμξ Αθααάκμξ επζηνυηδζε ηζξ 

πνμηάζεζξ αοηέξ, ακηίεεηα άθθμζ αμοθεοηέξ, ιε πνμελάνπςκ ημκ εζζδβδηή ημο 

κμιμζπεδίμο ηαζ αμοθεοηή Λαζζείμο Μζπαήθ Καηαπυδδ, εκακηζχεδηακ ιε 

ζθμδνυηδηα, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ δ θοιαηίςζδ δεκ είκαζ ηθδνμκμιζηή αζεέκεζα.
269

 Οζ 

πνμηάζεζξ ημο Παπαααζζθείμο αέααζα δεκ εβηνίεδηακ απυ ηδκ Δθθδκζηή Βμοθή, 
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δείπκμοκ υιςξ υηζ μζ απυρεζξ αοηέξ εηπνμζςπμφζακ ιζα οπανηηή ηάζδ ιέζα ζηδκ 

εθθδκζηή ημζκςκία.  

Με ημ κυιμ 2450/1920
270

 πμο είπε ςξ εέια «Πεξί κέηξσλ πξνο πεξηζηνιήλ ηεο 

ιέπξαο», έπμοιε ίζςξ ημ πνχημ εοβμκζηυ κυιμ πμο εθανιυζηδηε ζημ εθθδκζηυ 

ηνάημξ ηαηά ηδκ ελεηαγυιεκδ πενίμδμ. Ο κυιμξ αοηυξ επέααθε ηδκ απμιυκςζδ ηςκ 

θεπνχκ ηαζ ζε ηάπμζεξ ιάθζζηα πενζπηχζεζξ πνμέαθεπε ηδκ ακαβηαζηζηή ημοξ 

απμιυκςζδ ζε απμζηίεξ θεπνχκ, υπςξ μκμιάγμκηακ μζ πχνμζ ηνάηδζήξ ημοξ. ημ 

κυιμ αοηυ οπήνπακ δζαηάλεζξ μζ μπμίεξ πνυαθεπακ ηδκ ακαβηαζηζηή ημοξ ενβαζία 

ακάθμβα ιε ηδ ζςιαηζηή ημοξ ζηακυηδηα. Δπίζδξ ημ άνενμ 9 ημο ίδζμο κυιμο 

απαβμνεφεζ νδηά: 

«α) δ είξ ημ Κνάημξ είζμδμξ ηαζ δζαιμκή θεπνχκ έλςεεκ 

α) μ βάιμξ ιεηαλφ θεπνχκ ή ιεηαλφ οβζμφξ ηαζ θεπνμφ 

β) δ εζξ ημζκά ζπμθεία θμίηδζζξ θεπνχκ»
271

 

Γζαπζζηχκμοιε υηζ μ κυιμξ αοηυξ έπεζ ζαθή εοβμκζηυ πνμζακαημθζζιυ, αθμφ 

επζαάθεζ ηδκ βηεημπμίδζδ ηςκ αζεεκχκ ηαζ απαβμνεφεζ ζημοξ αζεεκείξ κα ζοκάρμοκ 

βάιμ αηυια ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο εα ήεεθακ κα πακηνεοημφκ ιεηαλφ ημοξ μζ 

αζεεκείξ.  

Σμ 1925 μ ηυηε Τπμονβυξ Τβζεζκήξ Κςκζηακηίκμξ Φίθακδνμξ, ζε επζζημθή ημο πνμξ 

ηδκ Μδηνυπμθδ Αεδκχκ δζαπζζηχκεζ ιζα ηαηάζηαζδ βεκζηεοιέκδξ «ηαημβμκίαξ» ηςκ 

Δθθήκςκ, ιε ιεβάθδ παζδζηή εκδζζιυηδηα ηαζ εονεία ελάπθςζδ ηςκ αθνμδίζζςκ 

κμζδιάηςκ, ηάηζ ημ μπμίμ επζαάθεζ κα θδθεμφκ εοβμκζηά ιέηνα ηαζ ζηδκ Δθθάδα 

υπςξ ηαζ ζε άθθεξ πμθζηζζιέκεξ πχνεξ, χζηε κα ακηζιεηςπζζηεί ημ πνυαθδια. Πνμξ 

ημφημ γδηά ηαζ ηδ ζοκδνμιή ηαζ ηδ ζοκενβαζία ηδξ Δηηθδζίαξ ηδξ Δθθάδμξ.
272

  

Ζ ιεβάθδ υιςξ εοηαζνία βζα ηδ κμιμεεηζηή εέζπζζδ εοβμκζηχκ ιέηνςκ ηαζ ηονίςξ 

ημο πνμβαιζαίμο πζζημπμζδηζημφ οβείαξ, δυεδηε ημ 1930 ηαηά ηδκ ακαεεχνδζδ ημο 

αζηζημφ ηχδζηα. Ο πνυεδνμξ ηδξ ακαεεςνδηζηήξ επζηνμπήξ Γεχνβζμξ Μανζδάηδξ 

πνυηεζκε κα απαβμνεοεεί ζε υζμοξ πάζπμοκ απυ θέπνα, θοιαηίςζδ, ζφθζθδ ηαζ 

επζθδρία κα ζοκάπημοκ βάιμοξ. Σέζζενα ιέθδ ηδξ επζηνμπήξ ρήθζζακ οπέν ηαζ 

έκηεηα εκακηίμκ έηζζ δ πνυηαζδ απμννίθηδηε. 
273

 Ο ζοκηαβιαημθυβμξ Αθέλακδνμξ 

αχθμξ εζζδβήεδηε κα εεζπζζηεί ιέζς ημο αζηζημφ ηχδζηα δ ακαβηαζηζηή 
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 Νυιμξ 2450/1920, Πενί ιέηνςκ  πνμξ πενζζημθήκ ηδξ θέπναξ, Δθδιενίξ ηδξ Κοαενκήζεςξ ημο 

Βαζζθείμο ηδξ Δθθάδμξ.   
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 Ο.π., 
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ζηείνςζδ. Αζηζμθμβχκηαξ δε αοηή ημο ηδκ πνυηαζδ ηυκζζε υηζ ημ ζοιθένμκ ηδξ 

ημζκςκίαξ ηαζ ηςκ ιεθθμκηζηχκ βεκεχκ οπενηενεί ημο αηυιμο ηαζ ηςκ αημιζηχκ 

εθεοεενζχκ.
274

  

Αοηή δ απμννζπηζηή απυθαζδ ηδξ επζηνμπήξ πνμηάθεζε ιεβάθδ απμβμήηεοζδ ζημοξ 

ηφηθμοξ ηςκ οπεναζπζζηχκ ηδξ εοβμκζηήξ. Ο ζαηνυξ ηαζ οπένιαπμξ ηδξ εοβμκζηήξ 

Νζηυθαμξ Γναημοθίδδξ απέδςζε αοηήκ ηδκ απυθαζδ ηδξ επζηνμπήξ ζημ βεβμκυξ υηζ 

ηα πενζζζυηενα ιέθδ ηδξ επζηνμπήξ δεκ ήηακ ζαηνμί υπςξ εα έπνεπε, αθθά κμιζημί.
275

 

Ο Γναημοθίδδξ πζεακυηαηα είπε δίηζμ ζηδ εέζδ ημο αοηή, πνάβιαηζ ακ ηα 

πενζζζυηενα ιέθδ ηδξ επζηνμπήξ ήηακ ζαηνμί, ηυηε ηαηά πάζα πζεακυηδηα ημ πυνζζια 

ηδξ εκ θυβς επζηνμπήξ εα ήηακ δζαθμνεηζηυ.  

3.2.2.6. Η φυςική ανθρωπολογία και οι μετρήςεισ 

 

Έθθδκεξ επζζηήιμκεξ, μζ μπμίμζ πνμένπμκηακ απυ δζαθμνεηζημφξ επζζηδιμκζημφξ 

ηθάδμοξ, ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα απμννίρμοκ ηζξ εεςνίεξ πμο δζαηοπςεήηακ ημ 

19
μκ

 αζχκα πενί αζοκέπεζαξ ηδξ εθθδκζηήξ θοθήξ, αβςκίζηδηακ κα απμδείλμοκ ηδκ 

δζαπνμκζηή θοθεηζηή ζοκέπεζα ημο εθθδκζημφ έεκμοξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ιέπνζ 

ζήιενα.
276

 Σζξ απυρεζξ πενί αζοκέπεζαξ ηδξ εθθδκζηήξ θοθήξ δζαηφπςζακ ηονίςξ μ 

Φαθιενάβζεν ηαζ μ Ηςζήθ Γημιπζκυ. Ο Φαθιενάβζεν
277

 οπμζηήνζλε υηζ μζ ανπαίμζ 

Έθθδκεξ ελαθακίζηδηακ ααειζαία ηαζ μζ ζδιενζκμί ηάημζημζ ηδξ Δθθάδαξ δεκ έπμοκ 

ηαιία ζπέζδ ιε ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ.
278

 Δπίζδξ ηαζ μ Ηςζήθ Γημιπζκυ απυ ηδκ 

ιενζά ημο, ζημ πθαίζζμ ηδξ θοθεηζηήξ ημο εεςνίαξ, οπμζηήνζλε υηζ μζ Έθθδκεξ ανπζηά 

ιεκ ήηακ ηαεανμί Άνζμζ, υιςξ ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο ηαζ ημκ ζοκεπή 

εηζδιζηζζιυ ημοξ εηθοθίζηδηακ θοθεηζηά ηαζ ηχνα πθέμκ δεκ έπμοκ ηαιία ζπέζδ ιε 

ηδκ Άνζα θοθή.
279

 

Πνςημζηαημφζα επζζηήιδ ζηδκ Δθθάδα βζα ηδκ απυδεζλδ ηδξ θοθεηζηήξ ζοκεπείαξ 

ηςκ Δθθήκςκ απυ ηα ηέθδ ημο 19
μο

 αζχκα οπήνλε δ θοζζηή ακενςπμθμβία.
280

 

Θειεθζςηήξ ηδξ θοζζηήξ ακενςπμθμβίαξ ζηδκ Δθθάδα ήηακ μ ζαηνυξ ηαζ 
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ακενςπμθυβμξ Κθςκ ηέθακμξ, μ μπμίμξ ιε ημ αζαθίμ ημο «La Grece au point de vue 

naturel, ethnologique, anthropologique, demographique et medical»
281

 πμο έβναρε ημ 

1884 έεεζε ηα εειέθζα ηδξ θοζζηήξ ακενςπμθμβίαξ ζηδκ Δθθάδα. Ο Κθςκ ηέθακμξ 

εα ζδνφζεζ ζηδκ Αεήκα, ημ 1886, ημ πνχημ Δθθδκζηυ Ακενςπμθμβζηυ Μμοζείμ
282

 ηαζ 

εα πναβιαημπμζήζεζ πθήεμξ ακενςπμθμβζηχκ ιεθεηχκ, ηονίςξ ηνακζμιεηνήζεζξ, ιε 

ζημπυ κα απμδείλεζ ηδ θοθεηζηή ζοκέπεζα ηδξ εθθδκζηήξ θοθήξ, ηαηαδεζηκφμκηαξ 

πανάθθδθα υηζ μζ ζδιενζκμί Έθθδκεξ δζαθένμοκ θοθεηζηά απυ υθμοξ ημοξ 

βεζημκζημφξ ιε ηδκ Δθθάδα θαμφξ. Πέεακε ημ 1915, απμβμδηεοιέκμξ πμο δεκ ιπυνεζε 

πανά ηζξ άμηκεξ πνμζπάεεζεξ ημο κα ζδνφζεζ έδνα ακενςπμθμβίαξ ζημ Πακεπζζηήιζμ 

Αεδκχκ.
283

  

Γζάδμπμξ ημο Κθςκ ηέθακμο ζημ Ακενςπμθμβζηυ Μμοζείμ εα μνζζηεί ημ 1915, μ 

αηάιαημξ οπεναζπζζηήξ ηςκ εοβμκζηχκ ζδεχκ, Ηςάκκδξ Κμοιάνδξ.
284

 Ο Ηςάκκδξ 

Κμοιάνδξ, δζδάηημναξ ηδξ ζαηνζηήξ ημο Πακεπζζηήιζμο Αεδκχκ ηαζ 

ιεηεηπαζδεοιέκμξ επί ηνία πνυκζα ζημ Βενμθίκμ, ίδνοζε ηδκ εθθδκζηή 

ακενςπμθμβζηή εηαζνεία ημ 1924 ηαζ επίζδξ οπήνλε μ πνχημξ αθθά ηαζ μ ηεθεοηαίμξ 

ηαεδβδηήξ ηδξ Ακενςπμθμβίαξ ζημ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ.
285

 

ημ πθαίζζμ ηδξ θοθεηζηήξ ημο εεςνίαξ, οπμζηήνζλε ηδκ φπανλδ ιζαξ εκζαίαξ 

λεπςνζζηήξ αοηυπεμκδξ εθθδκζηήξ θοθήξ, δ μπμία ήηακ ακχηενδ Άνζα θοθή. 

Πναβιαημπμζχκηαξ ηζξ ακενςπμθμβζηέξ ημο ιεηνήζεζξ, ζημκ εθθδκζηυ πχνμ, 

ηαηαθήβεζ ζοπκά ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ δζάθμνμζ ζηεθεημί πνμένπμκηαζ απυ ιζα 

ακχηενδ εκζαία εθθδκζηή θοθή. ημ αζαθίμ ημο, ημ 1915, «Κνακζμθμβζηέξ 

παναηδνήζεζξ» ακαθένεζ: «Έρνκελ ην δηθαίσκα λα θαηαηάμσκελ ηνπο πξνθεηκέλνπο 

ζθειεηνύο, σο αλήθνληεο ζε άηνκα αλσηέξσλ ιαώλ, ησλ θαηνηθνύλησλ ζηα παξάιηα 

ηεο Μεζνγείνπ».
286

 ημ ίδζμ αζαθίμ ζε άθθμ ζδιείμ εα οπμζηδνίλεζ υηζ μζ ααζζημί θαμί 

πμο ηαημίηδζακ ζηδκ Δθθάδα απυ ηδκ ανπαζυηδηα, ηαζ ζδζαίηενα μζ Ιιιπξηνί, μζ 

Θνάηεξ ηαζ μζ Έθθδκεξ, είπακ ααζζηά ημζκή ηαηαβςβή, απμηεθμφκηεξ ηθάδμοξ ηδξ 

Άνζαξ θοθήξ. Οζ ζδιζηζηέξ θοθέξ ακηίεεηα είπακ πμθφ ιζηνή επίδναζδ ζημκ εθθδκζηυ 
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πχνμ.
287

 ηδ εεςνία ημο εκοπάνπεζ, ιε άηνςξ ακηζθαηζηυ ηνυπμ, ηαζ δ αδζάζπαζηδ 

ζοκέπεζα ηδξ θοθήξ αθθά ηαζ δ πμζηζθμιμνθία αοηήξ.
288

  

Ο Κμοιάνδξ οπήνλε οπένιαπμξ ηδξ απυθοηδξ θοθεηζηήξ ηαεανυηδηαξ. Τπμζηήνζλε 

υηζ δ θοθή ιπμνεί κα ιμθοκεεί ιε δφμ ηνυπμοξ: πνχημκ ιε ηδ θοθεηζηή ακάιεζλδ, δ 

μπμία επζθένεζ ηαηαζηνεπηζηά απμηεθέζιαηα βζαηί μδδβεί ζηδκ οανζδμπμίδζδ ηδξ 

θοθήξ ηαζ δεφηενμ ιε ηδ ζφκαρδ βάιςκ ιε αζεεκζηά άημια ηδξ ίδζαξ θοθήξ. Χξ εη 

ημφημο οπήνλε οπένιαπμξ ηδξ εέζπζζδξ ηαζ εθανιμβήξ εοβμκζηχκ πναηηζηχκ ζηδκ 

Δθθάδα, οπεναζπίζηδηε ιε ζεέκμξ ηδ εεζιμεέηδζδ ημο οπμπνεςηζημφ 

πζζημπμζδηζημφ οβείαξ ηαζ ηάπεδηε οπέν ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ζηείνςζδξ ιε ζημπυ κα 

απμηνέρεζ ημ θοθεηζηυ εηθοθζζιυ ηαζ κα δζαηδνήζεζ ηδ θοθεηζηή ηαεανυηδηα.
289

  

Θα ακαθένεζ ζηδ ιεθέηδ ημο «Δθθδκζηή θοθή ηαζ θοθεηζζιυξ»: «Δίλαη 

θηιαλζξσπνηέξα ε “απνζηείξσζηο” ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαθνύ ζπνξέσο [...] Γελ είλαη 

θαζόινπ ειεπζεξία λα έρε ην δηθαίσκα ν Έιιελ λα ζπλάπηε γάκνλ κε μέλεο θπιήο 

άηνκνλ, κε ηελ αθειή δηθαηνινγία, όηη “θαιόλ είλε λα εηζέιζε θαη νιίγνλ λένλ 

αίκα”»
290

 ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ εεςνίαξ, δ θοθή «ζαηνζημπμζείηαζ» ηαζ εκίμηε πνήγεζ 

εεναπείαξ, ηδ εεναπεία αοηή επεδίςλακ κα οθμπμζήζμοκ δ εοβμκζηή ηαζ δ θοθεηζηή 

οβζεζκή ιέζα ζε έκα ηθίια απμθοηανπζημφ αζμθμβζζιμφ.
291

  

Οζ ζδέεξ αοηέξ εηπνμζςπήεδηακ ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία ηαζ ηα ιεηαβεκέζηενα 

πνυκζα. διακηζηυξ ζοκεπζζηήξ αοηχκ ηςκ εεςνζχκ ιπμνεί κα εεςνδεεί μ Άνδξ 

Πμοθζακυξ.
292

 Ο Πμοθζακυξ εα βίκεζ ιέθμξ ηδξ εθθδκζηήξ ακενςπμθμβζηήξ εηαζνείαξ, 

εκχ ημ 1962 εα ανααεοηεί απυ ηδκ εηαζνεία βζα ηζξ ιεθέηεξ ημο «Ζ πνμέθεοζδ ηςκ 

Δθθήκςκ»
293

 ηαζ «Ζ ηαηαβςβή ηςκ Κνδηχκ».
294

 ηζξ ιεθέηεξ ημο αοηέξ εα 

οπμζηδνίλεζ ηδ θοθεηζηή ζοκέπεζα ηςκ εθθήκςκ, ζημ δε αζαθίμ ημο «Ζ ηαηαβςβή ηςκ 

Κνδηχκ» εα απμθακεεί: «ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κε ηα δεδνκέλα πνπ εθζέζακε 

ηώξα βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα όηη νη Κξήηεο είλαη απηόρζνλεο ηεο ιεθάλεο ηνπ Αίγαίνπ 

[...] Οη κεηαλαζηεύζεηο πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα έθεξαλ ειαθξέο 
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ηξνπνπνηήζεηο […] νη Κξήηεο δελ άιιαμαλ ζρεδόλ θαζόινπ ζ΄ έλα δηάζηεκα πνπ 

πιεζηάδεη ηηο ηέζζεξηο ρηιηάδεο ρξόληα».
295

  

Μζα άθθδ, θίβμ βναθζηή, πενίπηςζδ είκαζ ημο Θάκμο Μμοννάθδ – Βεθμφδζμο πμο 

έβναρε ημ αζαθίμ «Δοβμκία ηαζ άθθα ηζκά»
296

 ιέζα ζημ μπμίμ ιεθεηά ηα εθθδκζηά ήεδ 

ηαζ ηα έεζια ηδξ θοθήξ ιαξ βζα κα απμθακεεί υηζ είιαζηε «Σν άιαο ηεο Γήο»!
297

  

Αλίγεζ ηέθμξ κα ζδιεζχζμοιε ηδκ εκ ιένεζ εθανιμβή ηςκ εεςνζχκ ηδξ θοζζηήξ 

ακενςπμθμβίαξ ζηδκ Δθθάδα βζα εηπαζδεοηζημφξ ζημπμφξ. Ήδδ απυ ημ ηέθμξ ημο 19
μο

 

αζχκα ζε εονςπασηέξ πχνεξ ηαζ ζηδκ Αιενζηή, πναβιαημπμζμφκηαζ ιεθέηεξ βζα κα 

ηαεμνίζμοκ πμζμξ είκαζ μ ηφπμξ εκυξ «ηακμκζημφ παζδζμφ» ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηζξ 

δζαααειίζεζξ ηδξ ηακμκζηυηδηαξ πμο αοηυ έπεζ, πνδζζιμπμζχκηαξ ζςιαημιεηνζηά 

δεδμιέκα. Πνμξ ημ ζημπυ αοηυ, ανπζηά πνδζζιμπμζήεδηακ δ ηεθαθμιεηνία, δ 

ακαζηδζζμιεηνία, δ εςναημιεηνία η.α. Ανβυηενα εα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ μζ 

ηθίιαηεξ κμδιμζφκδξ (Binet – Simon). Σα ζημζπεία αοηά πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ημκ 

ηαεμνζζιυ ηδξ κμζδνυηδηαξ ηαζ ηδ πάναλδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ.
298

  

Οζ ζςιαημιεηνζηέξ ένεοκεξ ζηδκ Δθθάδα λεηίκδζακ ηδ δεηαεηία ημο 1920. Ο 

ηονζυηενμξ οπμζηδνζηηήξ ηςκ ιεηνήζεςκ αοηχκ ήηακ μ Νζηυθαμξ Δλανπυπμοθμξ, 

ηαεδβδηήξ ηδξ παζδαβςβζηήξ ζημ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ ηαζ ζδνοηήξ ενβαζηδνίμο 

πεζναιαηζηήξ παζδαβςβζηήξ. Ο ίδζμξ επζηαθείηαζ ηα εοβμκζηά ιέηνα ςξ ηνυπμ 

απμθοβήξ ηδξ ιεηάδμζδξ ηςκ ηθδνμκμιζηχκ αζεεκεζχκ απυ ηδ ιία βεκζά ζηδκ άθθδ 

ηαζ ακαθένεηαζ ζε πανυιμζα ιέηνα πμο είπακ θάαεζ άθθεξ πχνεξ βζα κα απμθφβμοκ 

ηζξ ηθδνμκμιζηέξ αζεέκεζεξ. Ο Δλανπυπμοθμξ πνδζζιμπμζμφζε ζηζξ ένεοκέξ ημο ηδκ 

ηθίιαηα Binet – Simon ηαζ ζςιαημιεηνζηέξ ένεοκεξ πμο ζηδνίγμκηακ ζε 14 

δζαθμνεηζηά βκςνίζιαηα ηςκ ιαεδηχκ. 
299

 

3.2.3. Η επιρροό του κινόματοσ τησ ευγονικόσ ςτον ελληνικϐ χώρο  

 

Απυ ημ ηέθμξ ημο 19
μο

 ηαζ ηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα, ζδιακηζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ ηδξ 

εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, επδνεαζιέκεξ απυ ηα ηεηηαζκυιεκα ζημκ εονςπασηυ ηαζ 

αιενζηακζηυ πχνμ, εκζηενκίγμκηαζ ηδκ εοβμκζηή ζδεμθμβία ηαζ πνμζπαεμφκ κα ηδ 
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ημο, εηδ Παπαγήζδ, Αεήκα 2008, ζζ 358 – 372  
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δζαδχζμοκ ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία πνδζζιμπμζχκηαξ ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ. Ζ 

ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ Δθθήκςκ οπμζηδνζηηχκ ηδξ εοβμκζηήξ δεκ ήηακ άημια 

πενζεςνζαηά αθθά οπήνλακ ελέπμκηα ιέθδ ηδξ εθθδκζηήξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ 

ηα μπμία ήηακ μνβακζηά εκηαβιέκα ιέζα ζηδκ εθθδκζηή δζακυδζδ.  

Οζ πνμζςπζηυηδηεξ αοηέξ εα βκςνίζμοκ ηαζ εα μζηεζμπμζδεμφκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηζξ 

ζδέεξ πάκς ζηζξ μπμίεξ μζημδμιήεδηε ημ εοβμκζηυ ηίκδια δζεεκχξ. Οζ εειεθζαηέξ 

ζδέεξ ηδξ εοβμκζηήξ πμο οζμεεηήεδηακ απυ ζπεδυκ υθμοξ ημοξ οπεναζπζζηέξ ημο 

εοβμκζημφ ηζκήιαημξ ζηδκ Δθθάδα είκαζ μ αζμθμβζηυξ κηεηενιζκζζιυξ, δ ζαθή 

οπενμπή ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ έκακηζ ημο πενζαάθθμκημξ, δ πνμηεναζυηδηα ηδξ 

ημζκςκίαξ έκακηζ ημο αηυιμο, μ ημζκςκζηυξ δαναζκζζιυξ ιε ηδκ ηεκηνζηή ημο ζδέα 

πενί ηδξ «θοζζηήξ επζθμβήξ», μζ θοθεηζηέξ εεςνίεξ ηαζ μ επαπεζθμφιεκμξ θοθεηζηυξ 

εηθοθζζιυξ. Δπίζδξ, ζε έκα ιεβάθμ ααειυ, μζ εβπχνζμζ οπεναζπζζηέξ ηδξ εοβμκζηήξ 

οζμεέηδζακ ηαζ πνυηεζκακ ηζξ δζεεκχξ ημζκά παναδεηηέξ πναηηζηέξ ηδξ εοβμκζηήξ, 

ζδζαίηενα ηδ ζηείνςζδ ηαζ ημ πνμβαιζαίμ πζζημπμζδηζηυ οβείαξ.  

Ζ επζννμή ηαζ δ ηαφηζζδ ηςκ Δθθήκςκ ζοκδβυνςκ ηδξ εοβμκζηήξ ιε ημοξ 

εηπνυζςπμοξ ημο δζεεκμφξ ηζκήιαημξ ηδξ εοβμκζηήξ ήηακ ζδζαίηενα ζδιακηζηή. 

Λυβμο πάνζκ μ Havelock Ellis οπμζηήνζγε ζηδκ Αββθία υηζ «ν πην ξηδηθά ζπκπάζρσλ 

από όινπο είλαη, ίζσο απηόο πνπ θξνληίδεη λα κε γελλεζεί θαζόινπ απηόο ν 

δεηηάλνο»
300

 ηαζ μ δζηυξ ιαξ Νίημξ Καγακηγάηδξ εα οπμζηδνίλεζ ζηδ δζαηνζαή ημο βζα 

ημκ Νίηζε: «Αο θαηαζηξαθώζηλ νη αζζελείο – ηδνύ ην πξώην βήκα ηεο αγάπεο κνπ πξνο 

ηνπο ζπλαλζξώπνπο».
301

 Δίκαζ θακενυ υηζ ηαζ μζ δφμ εεςνμφκ ςξ δείβια οπένηαηδξ 

αβάπδξ πνμξ ημ ζοκάκενςπμ κα ιδκ επζηναπμφκ κα ένεμοκ ή κα οπάνπμοκ ζηδ γςή 

υκηα αδφκαια ηαζ αζεεκζηά.  

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ εοβμκζζηέξ ηδξ Δθθάδμξ ήηακ πμθφ ηαθά εκδιενςιέκμζ 

ηυζμ βζα ημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηδξ εοβμκζηήξ υζμ ηαζ βζα ηδκ εέζπζζδ ηςκ εοβμκζηχκ 

κυιςκ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ζηδκ Αιενζηή. Αοηυ εκ πμθθμίξ μθείθεηαζ ζημ υηζ ανηεημί ελ 

αοηχκ είπακ ζπμοδάζεζ ζημ ελςηενζηυ ηαζ ζδζαίηενα ζηδ Γενιακία. Ο ηαεδβδηήξ ηδξ 

Τβζεζκήξ Κςκζηακηίκμξ Μμοημοζήξ πναβιαημπμίδζε ζαηνζηέξ ζπμοδέξ ζηδ Βζέκκδ, μ 

ηαεδβδηήξ Δβηθδιαημθμβίαξ Γανδίηαξ Κςκζηακηίκμξ ζπμφδαζε κμιζηά ζηδ Εονίπδ 

ηαζ ήηακ δζδάηημναξ ημο Πακεπζζηδιίμο ηδξ Γεκεφδξ, μ ηαεδβδηήξ δαζμθμβίαξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο ηδξ Θεζζαθμκίηδξ Θναζφαμοθμξ Βθδζίδδξ οπήνλε δζδάηημναξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο ηδξ Βζέκκδξ, μ δζεεκμφξ αηηζκμαμθίαξ εοβμκζζηήξ ηαφνμξ 
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Εμονμοηζυβθμο ενβάζηδηε ζηα πακεπζζηήιζα ηδξ Βένκδξ ηαζ ηδξ Βαζζθείαξ, μ 

ηαεδβδηήξ ακενςπμθμβίαξ Ηςάκκδξ Κμφιανδξ ιεηεηπαζδεφηδηε επί ηνία έηδ ζημ 

Βενμθίκμ, μ ζαηνυξ Νζηυθαμξ Γναημοθίδδξ ζπμφδαζε ζηδ Βζέκκδ ηαζ ημ Πανίζζ ηαζ μ 

οθοπμονβυξ Τβζεζκήξ Απυζημθμξ Γμλζάδδξ ζπμφδαζε ζαηνζηή ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ 

Βζέκκδξ.  

ηδ δζάνηεζα ημο ιεζμπμθέιμο αοημί πμο πνμςεμφκ ημ ζδεχδεξ ηδξ θοθεηζηήξ 

οβζεζκήξ ζηδκ Δθθάδα είκαζ ηονίςξ ζαηνμί πμο είπακ ζπμοδάζεζ ζηδ Γενιακία. Γεκ 

πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ ελ οπανπήξ ζημ κέμ εθθδκζηυ ηνάημξ είπαιε ιζα ιεβάθδ 

επζζηδιμκζηή δζείζδοζδ ηδξ Γενιακίαξ ζηδκ Δθθάδα. Σμ πνχημ εθθδκζηυ 

Πακεπζζηήιζμ ζδνφεδηε ζφιθςκα ιε ηα βενιακζηά πνυηοπα ηαζ πθείζημζ απυθμζημί 

ημο ιεηέααζκακ ζηα βενιακζηά πακεπζζηήιζα βζα ιεηεηπαίδεοζδ ηαζ ηδ θήρδ 

ιεηαπηοπζαηχκ ηαζ δζδαηημνζηχκ ηίηθςκ.
302

 Πνμξ ηα ηέθδ ημο 19
μο

 αζχκα μζ 

πενζζζυηενμζ ηαεδβδηέξ ημο πνχημο εθθδκζημφ πακεπζζηδιίμο είπακ ζπμοδάζεζ ζηδ 

Γενιακία ηαζ ηδκ Αοζηνία.  

Ζ δζάδμζδ ηςκ εοβμκζηχκ ζδεχκ ζηδκ Δθθάδα επςθεθήεδηε ηα ιέβζζηα απυ ημοξ 

ζζπονμφξ δεζιμφξ πμο είπακ μζ Έθθδκεξ επζζηήιμκεξ ιε ημ βενιακζηυ ηυζιμ. ηα 

ηέθδ ημο 19
μο

 ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα, ιέζς ηςκ Δθθήκςκ ιεηαπηοπζαηχκ 

θμζηδηχκ αθθά ηαζ ηδξ βεκζηυηενδξ εκηνφθδζδξ ηςκ Δθθήκςκ επζζηδιυκςκ πάκς 

ζηδ βενιακζηή δζακυδζδ, ιεηαθένμκηαζ ζηδκ Δθθάδα δζάθμνα νεφιαηα ζηέρδξ υπςξ 

μ ιανλζζιυξ ηαζ μ κζηζεσζιυξ.
303

  

ηδκ Δθθάδα μζ εοβμκζηέξ ζδέεξ, ιε ηδ ζφβπνμκδ ιμνθή ημοξ εα πνςημειθακζζημφκ 

απυ ημοξ ιεθεηδηέξ ηδξ κζηζεσηήξ θζθμζμθίαξ. Δπδνεαζιέκμζ απυ ηδ θζθμζμθία ημο 

Νίηζε μ Παφθμξ Νζναάκαξ ηαζ ανβυηενα μ Πέηνμξ Βθαζηυξ ηαεχξ ηαζ μ Νίημξ 

Καγακηγάηδξ εα δζαηοπχζμοκ εοβμκζηέξ ζδέεξ ιέζα απυ ακηίζημζπεξ ιεθέηεξ πμο 

αθμνμφζακ ηδ κζηζεσηή θζθμζμθία. ηα ανπζηά θμζπυκ ζηάδζα δ εοβμκζηή ζδεμθμβία 

βίκεηαζ βκςζηή ιέζα απυ ημκ κζηζεσζιυ. Ο Πέηνμξ Βθαζηυξ, έκαξ ημζιμπμθίηδξ 

δζακμμφιεκμξ, μπαδυξ ηδξ κζηζεσηήξ θζθμζμθίαξ, μ μπμίμξ έγδζε έκα ιεβάθμ ιένμξ 

ηδξ γςήξ ημο ζηδκ Αββθία, εα οπμζηδνίλεζ ηζξ πζμ αηναίεξ θοθεηζηέξ εεςνίεξ ηαζ 

εοβμκζηέξ πναηηζηέξ ηδξ επμπήξ ημο, πνμζανιυγμκηαξ ηεξ ιάθζζηα ζηα εθθδκζηά 

δεδμιέκα.
304
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Ζ βενιακμθζθία, ελαζηίαξ ηςκ πμθζηζηχκ ζοκεδηχκ εα ανπίζεζ κα οπμπςνεί ιεηά ημκ 

Α΄ Παβηυζιζμ πυθειμ. Ο βενιακμζπμοδαζιέκμξ Αθέλακδνμξ Παπακαζηαζίμο, ημ 

1916, εα ακαθένεζ: «Αξθεηνί από εκάο νθείινκελ ηελ κόξθσζίλ καο εηο Γεξκαληθά 

Παλεπηζηήκηα θαη είκεζα έκπιενη ζαπκαζκνύ θαη επγλσκνζύλεο πξνο ηελ πλεπκαηηθήλ 

Γεξκαλίαλ, ηελ νπνία ζεσξνύκε δεπηέξαλ παηξίδα καο. Σνύην δελ καο εκπνδίδεη λ΄ 

αλαγλσξίζνπκε όηη ε Γεξκαλία, δηεπζπλόκελε από κίαλ αραιίλσηνλ ζηξαηνθξαηίαλ, 

επξίζθεηαη ελ ησλ αδίθσ, εμαπέιπζαλ εηο ηνλ θόζκνλ ην πλεύκα ηεο θαηαζηξνθήο θαη 

ηνπ αιιεινζπαξαγκνύ ράξηλ ελόο θνζκνθξαηνξηθνύ νλείξνπ».
305

 Ζ βενιακμθζθία ηαηά 

ηδκ πενίμδμ ημο ιεζμπμθέιμο εα επζπεζνδεεί ακεπζηοπχξ κα ακαεενιακεεί ιε ηδκ 

εοηαζνία δζαθυνςκ βεβμκυηςκ, υπςξ ημοξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ημο 1936, ημκ αβχκα 

ηαηά ημο ημιμοκζζιμφ ηαζ ηδ θήρδ ηδξ ελμοζίαξ απυ ημ θαζζζηζηυ ηαεεζηχξ ημο 

Μεηαλά.  

Απυ ηδκ άθθδ υιςξ πθεονά, υηακ δ πθεζμρδθία ηδξ εθθδκζηήξ ημζκήξ βκχιδξ 

πθδνμθμνείηαζ εκδεθεπχξ, ηονίςξ ιέζς ηςκ εθδιενίδςκ ηαζ πενζμδζηχκ, βζα ηζξ 

εδνζςδίεξ ημο καγζζιμφ ζηδ Γενιακία ηαζ ημοξ ακηίζημζπμοξ εοβμκζημφξ κυιμοξ, ημοξ 

μπμίμοξ ζηδκ πθεζμρδθία ημο μ εθθδκζηυξ θαυξ εα ηαηαδζηάζεζ ιε ημκ πθέμκ 

απενίθναζημ ηνυπμ. Σμ βεβμκυξ αοηυ θεζημφνβδζε ςξ ηνμπμπέδδ βζα ηδκ 

ακαεένιακζδ ηδξ βενιακμθζθίαξ ηαζ ζηάεδηε επίζδξ ςξ έκα ακοπέναθδημ ειπυδζμ 

βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ εοβμκζηχκ ζδεχκ ηαζ πναηηζηχκ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ. Έηζζ, 

ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1930 δ βενιακζηή εηδμπή ηδξ εοβμκζηήξ είπε εθάπζζημοξ 

μπαδμφξ ηαζ ήηακ ανηεηά πενζεςνζμπμζδιέκδ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ.  

Βέααζα δεκ έθεζρακ ηαζ μζ οπεναζπζζηέξ ηςκ καγζζηζηχκ εοβμκζηχκ ζδεχκ ηαζ 

πναηηζηχκ. Ανηεημί απυ ημοξ οπένιαπμοξ ηδξ εοβμκζηήξ ζηδκ Δθθάδα, ζηα ιέζα ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1930, εα ιεηαθένμοκ ηαζ εα πνμπαβακδίζμοκ ζηδκ εθθδκζηή ημζκή 

βκχιδ ηδ καγζζηζηή ζδεμθμβία ηαζ ηα ηεηηαζκυιεκα ζηδ Γενιακία αλζμθμβχκηαξ ηα 

ιάθζζηα ιε εεηζηυ ηνυπμ.  

Λυβμο πάνζκ, μ Θναζφαμοθμξ Βθδζίδδξ δζδάηημναξ ημο Πακεπζζηήιζμο ηδξ Βζέκκδξ 

ηαζ ηαεδβδηήξ Γαζμθμβίαξ ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, ζε έκα άνενμ ημο 

ζηδκ εθδιενίδα «Βναδοκή» ημκ Ημφκζμ ημο 1934 ιε ηίηθμ: «Η εζληθηζηηθή πνιηηηθή 

ηνπ Υίηιεξ θαη ε πεηξακαηηθή βηνινγία»,
306

 εα ιεηαθένεζ ηα επζπεζνήιαηα ηδξ 
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Υζηθενζηήξ Γενιακίαξ ζημκ εθθδκζηυ Σφπμ. ημ άνενμ αοηυ, ιεηαλφ άθθςκ ακαθένεζ, 

υηζ δ υθδ ιεηαννοειζζηζηή πνμζπάεεζα ημο Υίηθεν ζηδνίγεηαζ πάκς ζηα πμνίζιαηα 

ηδξ κεχηενδξ πεζναιαηζηήξ αζμθμβίαξ ηαζ εηεεζάγεζ ιε ζδζαίηενδ εενιυηδηα ημ 

εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια ηδξ καγζζηζηήξ Γενιακίαξ υπμο ηα παζδζά δζδάζημκηαζ βζα 

ηζξ θοθέξ, βζα ηδκ εοβμκία, ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα. Πνμξ ημ ηέθμξ 

ημο άνενμο ημο εα οπμβναιιίζεζ: «Γία ηνύην αθξηβώο ε ρηηιεξηθή απηή θίλεζηο καο 

επξίζθεη ελζνπζηώδεηο ππνζηεηξηθηάο ηεο, αδηάθνξνλ αλ απηή εθεί εθαξκόδεηαη 

κνλνπιεύξσο θαη κε ζθνπόλ κόλνλ ηελ βειηίσζηλ ηεο γεξκαληθήο θπιήο»
307

 

 Γεκζηυηενα μζ Έθθδκεξ εοβμκζζηέξ ήηακ πμθφ ηαθά εκδιενςιέκμζ, ηυζμ βζα ηδκ 

ζζημνία ημο ζφβπνμκμο εοβμκζημφ ηζκήιαημξ υζμ ηαζ βζα ηζξ εθανιμγυιεκεξ 

εοβμκζηέξ πναηηζηέξ ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Αιενζηήξ ηαζ ζηζξ δζάθμνεξ 

Δονςπασηέξ πχνεξ. Σμ ιμηίαμ πμο πνδζζιμπμζμφκ υθμζ μζ Έθθδκεξ οπεναζπζζηέξ ηςκ 

εοβμκζηχκ ζδεχκ ζηα δζάθμνα ζοββναθζηά ημοξ πμκήιαηα είκαζ υηζ δ εοβμκζηή 

ηίκδζδ ζηδνίγεηαζ ζηδ εεςνία ημο Γαναίκμο, ζδζαζηένα ζημκ ημζκςκζηυ δαναζκζζιυ 

ηαζ ζηδκ εοβμκζηή εεςνία ημο Φνάκζζξ Γηάθημκ, οπμζηδνίγμκηαξ πανάθθδθα υηζ μζ 

εοβμκζηέξ πναηηζηέξ ήηακ ανηεηά δζαδεδμιέκεξ ηαζ ζημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ απυ ημοξ 

μπμίμοξ έθημοκ ηαζ ηδκ ανπζηή ηαηαβςβή ημοξ. Δπίζδξ, ζοπκά, υηακ πνμηείκμοκ κα 

εεζπζζηεί έκα εοβμκζηυ ιέηνμ, επζηαθμφκηαζ άθθεξ πχνεξ, «πζμ πμθζηζζιέκεξ ηαζ 

πνμδβιέκεξ» απυ ηδκ Δθθάδα, δεδμιέκμο υηζ ήδδ είπακ εεζπζζηεί ζ΄ αοηέξ ακηίζημζπα 

ιε ηα πνμηεζκυιεκα απυ αοημφξ ιέηνα.  

Έκαξ απυ ημοξ ηεκηνζηυηενμοξ ζηυπμοξ ημο παβηυζιζμο ηζκήιαημξ ηδξ εοβμκζηήξ, 

ήηακ μζ εοβμκζηέξ ζδέεξ κα απμηηήζμοκ ιία ιαγζηυηδηα ηαζ κα ηζξ εκζηενκζζημφκ υζμ 

ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενα ηιήιαηα ημο θαμφ. Πνμξ ημ ζημπυ αοηυ, ηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ 

ημο εζημζημφ αζχκα, μζ ηήνοηεξ ημο εοβμκζζιμφ ζηδκ Δθθάδα ιζιμφιεκμζ ημοξ 

μιμσδεάηεξ ημοξ απυ ημ ελςηενζηυ, πνδζζιμπμίδζακ ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ πνμξ 

επίηεολδ ημο παναπάκς ζηυπμο. οβηεηνζιέκα, δζμνβάκςζακ εηδδθχζεζξ, 

ανααεφζεζξ, ακμζηηέξ ζογδηήζεζξ ηαζ μιζθίεξ, πνμέααθακ ηαζκίεξ ιε ακάθμβμ 

πενζεπυιεκμ ηαζ ζοκέβναρακ εηθασηεοηζηά άνενα, ηα μπμία δδιμζίεοζακ ζε 

δδιμθζθή πενζμδζηά ηαζ εθδιενίδεξ ιε ιεβάθμ ακαβκςζηζηυ ημζκυ.
308

  

Ζ εθθδκζηή εοβμκζηή ηίκδζδ, πανά ημοξ ζζπονμφξ εβπχνζμοξ θίθμοξ ηδξ ηαζ πανά ημ 

υηζ είπε δοκαιζημφξ οπμζηδνζηηέξ απυ υθμ ημ πμθζηζηυ ηαζ επζζηδιμκζηυ θάζια, δεκ 

απέηηδζε πυηε ημ δοκαιζζιυ πμο είπε ζε άθθεξ πχνεξ αημθμοεχκηαξ έηζζ ηδ ιμίνα 
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ηςκ οπυθμζπςκ πςνχκ ηδξ κμηζμακαημθζηήξ Δονχπδξ. Οζ εοβμκζηέξ εέζεζξ ακ ηαζ 

ήηακ επανηχξ πνμαεαθδιέκεξ οπήνλακ ζαθχξ ιεζμρδθζηέξ ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία. 

Ο ιμκαδζηυξ κυιμξ πμο εεζιμεεηήεδηε απυ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ ηαζ είπε ζαθή 

εοβμκζηυ πνμζακαημθζζιυ ήηακ μ κυιμξ 2450/1920 βζα ηδκ πενζζημθή ηδξ θέπναξ.
309

 

ιςξ μ παναπάκς κυιμξ είκαζ απθά ιζα ελαίνεζδ πμο επζαεααζχκεζ ημ ηακυκα ηδξ 

ζοκμθζηήξ απμηοπίαξ ημο εοβμκζημφ ηζκήιαημξ ζηδκ Δθθάδα. Οζ Έθθδκεξ 

οπεναζπζζηέξ ηςκ εοβμκζηχκ πναηηζηχκ δεκ ηαηυνεςζακ πανά ηζξ άμηκεξ 

πνμζπάεεζέξ ημοξ, κα εεζπίζμοκ μφηε ηακ αοηυ ημ πνμβαιζαίμ πζζημπμζδηζηυ οβείαξ 

βζα ημοξ ιεθθυκοιθμοξ. Οζ ζδιακηζηυηενεξ αζηίεξ απμηοπίαξ ημο εθθδκζημφ 

εοβμκζημφ ηζκήιαημξ ήηακ: 

 Ακαζηαθηζηυξ πανάβμκηαξ ςξ πνμξ ηδκ ελέθζλή ημο απεηέθεζε ημ βεβμκυξ υηζ 

αοηυ οπήνλε έκα εκ πμθθμίξ ακμνβάκςημ ηαζ άκεονμ ηίκδια πςνίξ κα έπεζ οπυ 

ηδκ άιεζδ επζννμή ημο λεπςνζζημφξ ζοθθυβμοξ ηαζ πενζμδζηά, υπςξ είπακ μζ 

πχνεξ ηδξ Γοηζηήξ Δονχπδξ ηαζ ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ ηδξ Αιενζηήξ. μζ 

μπμίμζ εα ιπμνμφζακ κα αζηήζμοκ πίεζδ χζηε κα εεζιμεεηδεμφκ ηα 

πνμηεζκυιεκα εοβμκζηά ιέηνα. Θα ιπμνμφζαιε επίζδξ κα οπμζηδνίλμοιε υηζ 

ζηδκ εθθδκζηή πενίπηςζδ, δ εοβμκζηή ηίκδζδ υπζ ιυκμ δεκ ήηακ έκα 

μνβακςιέκμ ηίκδια αθθά δ υθδ πνμζπάεεζα ζηδνίπεδηε ζε ιειμκςιέκα 

άημια ηα μπμία ιάθζζηα δεκ είπακ ζζπονμφξ δεζιμφξ ιεηαλφ ημοξ.  

 Οζ ηναηζηέξ οπδνεζίεξ ήηακ ακεπανηέζηαηεξ βζα κα εθανιυζμοκ ημοξ 

εοβμκζημφξ κυιμοξ. Έηζζ αηυια ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο αοημί ρδθίγμκηακ 

απυ ηδκ Δθθδκζηή Βμοθή, εα πανέιεζκακ ηεκυ βνάιια βζαηί δεκ εα ήηακ 

εθζηηυ κα εθανιμζημφκ ζηδκ πνάλδ.  

 Οζ ίδζμζ μζ οπεναζπζζηέξ ηςκ εοβμκζηχκ ζδεχκ παναδέπμκηακ υηζ δ εθθδκζηή 

ημζκή βκχιδ δεκ ήηακ ηυζμ χνζιδ χζηε κα δεπεεί εοβμκζηά ιέηνα υπςξ δ 

ζηείνςζδ ηαζ ημ πνμβαιζαίμ πζζημπμζδηζηυ οβείαξ. Αοηυ υιςξ δε παναηηήνζγε 

ιυκμ ηδκ εθθδκζηή ημζκςκία, αθθά εκ πμθθμίξ υθεξ ηζξ ημζκςκίεξ ηδξ 

κμηζμακαημθζηήξ Δονχπδξ, υπμο ημ εοβμκζηυ ηίκδια είπε ηδκ ίδζα πενίπμο 

ιμίνα ιε αοηυ ηδξ Δθθάδαξ. Άναβε πμζμξ ήηακ εηείκμξ μ δζαθμνμπμζδηζηυξ 

πανάβμκηαξ πμο ηαηέζηδζε ηζξ ημζκςκίεξ ηδξ Γοηζηήξ Δονχπδξ ηαζ ηςκ 

Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ κα είκαζ έημζιεξ κα εκζηενκζζημφκ ιζα ηέημζα ζδεμθμβία 
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εκχ μζ ημζκςκίεξ ηδξ κμηζμακαημθζηήξ Δονχπδξ ήηακ απνυεοιεξ κα 

οζμεεηήζμοκ αοηέξ ηζξ πναηηζηέξ; Ίζςξ ηεθζηά ημκ απμθαζζζηζηυ νυθμ ημ 

δζαδναιάηζζε δ πνμηεζηακηζηή δεζηή ηαζ δ δεζηή ημο ηαπζηαθζζιμφ πμο 

ηονζανπμφζε ζηζξ πνςηαβςκίζηνζεξ πχνεξ ηδξ εοβμκζηήξ ηίκδζδξ. 

 Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ πμο επέδναζε ανκδηζηά ζηδκ ελάπθςζδ ημο 

εοβμκζημφ ηζκήιαημξ ήηακ υηζ δ Ονευδμλδ αθθά ηαζ δ Καεμθζηή Δηηθδζία 

ζηάεδηακ ακηίεεηεξ ζε αοηέξ ηζξ πναηηζηέξ.
310

 Παναδείβιαηυξ πάνζκ δ Δζνήκδ 

Λαζηανίδμο, ημ 1934, υπςξ είδαιε ζηδκ πανμφζα ενβαζία, ζπμθζάγμκηαξ ηζξ 

καγζζηζηέξ πναηηζηέξ ηδξ Γενιακίαξ, οπμζηδνίγεζ υηζ μζ Έθθδκεξ δεκ ιπμνμφκ 

κα θάαμοκ εοβμκζηά ιέηνα, υπςξ ίζςξ έπναλακ μζ ανπαίμζ πνυβμκμί ημοξ, 

βζαηί έηημηε μ εθθδκζηυξ θαυξ αζπάζηδηε ηδ πνζζηζακζηή δζδαζηαθία ηαζ ημ 

ζοκαηυθμοεμ ιήκοια ηδξ αβάπδξ πμο αοηή πνεζαεφεζ.
311

  

 ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ημ εοβμκζηυ ηίκδια άκεζζε ζηζξ ανπέξ ημο εζημζημφ 

αζχκα βζαηί δεκ ιπμνμφζακ κα δζαπεζνζζημφκ ηα οπάνπμκηα ημζκςκζηά ηαζ 

μζημκμιζηά πνμαθήιαηα, ηα μπμία εκέηεζκακ δ αενυα έθεοζδ ηςκ πνμζθφβςκ 

απυ ηζξ πχνεξ ηδκ κμηζμακαημθζηήξ Δονχπδξ ηαζ ηδξ Αζίαξ, ημοξ μπμίμοξ 

ηαηδβυνδζακ ζοθθήαδδκ βζα υθα ηα δείκα ηδξ Αιενζηήξ. πζ ίδζεξ άθθα 

δοζιεκέζηενεξ ζοκεήηεξ εα πνμηφρμοκ ζηδκ Δθθάδα ιεηά ηδ Μζηναζζαηζηή 

ηαηαζηνμθή. ηδκ οπάνπμοζα ηναβζηή ημζκςκζημμζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηςκ 

ανπχκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1920 εα πνμζηεεμφκ ηαζ ηα εηαημιιφνζα ηςκ 

πνμζθφβςκ. Θα ακέιεκε θμζπυκ ηάπμζμξ υηζ αοηυ εα ζοκηεθμφζε χζηε κα 

οζμεεηδεμφκ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ υπςξ ζηζξ Ζ.Π.Α. Τπήνπακ υιςξ δομ 

ααζζηέξ δζαθμνέξ: πνχημκ μζ πνυζθοβεξ ήηακ ηαζ αοημί Έθθδκεξ, δδθαδή 

ακήηακ ζηδκ ίδζα θοθή ζφιθςκα ιε ηζξ θοθεηζηέξ εεςνίεξ ηαζ δεφηενμκ είκαζ 

βκςζηυ υηζ μζ Έθθδκεξ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ είπακ ακχηενμ ιμνθςηζηυ ηαζ 

πμθζηζζηζηυ επίπεδμ απυ υηζ αοηχκ ηδξ παθζάξ Δθθάδαξ. Αοημί μζ δφμ θυβμζ 

οπήνλακ ηαεμνζζηζημί χζηε ηα ακοπέναθδηα ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά 

πνμαθήιαηα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1920 κα ιδκ επζπεζνδεμφκ κα επζθοεμφκ ιέζα 

απυ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ υπςξ ζοκέαδ ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ.  

 Σέθμξ, ιζα ιεβάθδ εοηαζνία βζα ηδ εέζπζζδ εοβμκζηχκ ιέηνςκ ζηδκ Δθθάδα 

δυεδηε ημ 1930 ηαηά ηδκ ακαεεχνδζδ ημο αζηζημφ ηχδζηα. Αοηή υιςξ δεκ 
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Αεήκα 2007, ζζ 334- 346  
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ηανπμθυνδζε ηονίςξ βζαηί ηα ιέθδ ηδξ ακαεεςνδηζηήξ επζηνμπήξ ήηακ ηαηά 

ηφνζμ θυβμ κμιζημί ηαζ υπζ ζαηνμί. Γεκ πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ ζε άθθεξ πχνεξ 

πμο εοδμηίιδζε ημ ηίκδια ηδξ εοβμκζηήξ ημ «πάκς πένζ» ημ είπακ μζ ζαηνμί. 

Αοηυ ημ ηαηεκυδζακ ελ ανπήξ μζ εβπχνζμζ οπεναζπζζηέξ ηςκ εοβμκζηχκ ζδεχκ 

ηαζ ελέθναζακ εκημκυηαηα ηδ δζαιανηονία ημοξ.
312

 

3.3. Το κίνημα της εσγονικής στα μέσα τοσ εικοστού αιώνα.  

ημκ Δθθδκζηυ πχνμ, ημ 1936, εβηαεζδνφεηαζ δ δζηηαημνία ημο Μεηαλά, δ μπμία 

επζπείνδζε ακεπζηοπχξ ημκ εηθαζζζιυ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ ιε ημκ πενζμνζζιυ 

ηςκ δδιμηναηζηχκ ηαζ ζοκηαβιαηζηχκ εθεοεενζχκ.
313

 ζμκ αθμνά ημ γήηδια ηδξ 

εοβμκζηήξ, απυ ηα ζημζπεία πμο έπμοιε, ιπμνμφιε κα ζοκάβμοιε ημ ζοιπέναζια υηζ 

εκ πμθθμίξ ημ ηαεεζηχξ ημο Μεηαλά δεκ αημθμφεδζε ηδκ εοβμκζηή πμθζηζηή ηςκ 

άθθςκ θαζζζηζηχκ ηαεεζηχηςκ ηαζ ζδζαζηένα αοημφ ηδξ Γενιακίαξ. Χζηυζμ 

πανειπυδζγε ηα εανασηήξ ηαηαβςβήξ άημια κα εββναθμφκ ςξ ιέθδ ζηδ κεμθαία ημο 

Μεηαλά, δδθαδή ζηδκ Δ.Ο.Ν.
314

  

ηυπμξ ημο θαζζζηζημφ ηαεεζηχημξ ήηακ δ δδιζμονβία ημο πενίθδιμο «Σνίημο 

Δθθδκζημφ Πμθζηζζιμφ»
315

 ηαζ δ ελοβίακζδ ηδξ εθθδκζηήξ θοθήξ. ε ιζα εβηφηθζυ 

ημο, μ ηυηε οπμονβυξ ημο Μεηαλά, μ Κνίιπαξ, εα ακαθένεζ υηζ δ ηοαένκδζδ δεκ έπεζ 

ςξ απμζημθή ηδξ κα εεναπεφζεζ ηζξ πνμζςνζκέξ ηαζ επζθακεζαηέξ ακάβηεξ ηδξ πχναξ 

αθθά έπεζ ςξ απχηενμ ζημπυ κα πεηφπεζ ηδκ ελοβίακζδ ηδξ εθθδκζηήξ θοθήξ, «πξνο 

ηελ νπνίαλ Φπιήλ απνβιέπνπλ νη κεγάινη ζθνπνί ηνπ Αξρεγνύ καο».
316

  

Μεηά ημ ηέθμξ ημο δεοηένμο Παβημζιίμο πμθέιμο, υηακ βκςζημπμζήεδηακ μζ 

εδνζςδίεξ ημο καγζζηζημφ ηαεεζηχημξ, μ εοβμκζζιυξ έπαρε πνμξ ζηζβιή κα είκαζ ηδξ 

ιυδαξ. Λέλεζξ υπςξ εοβμκζηή, θοθεηζηή οβζεζκή, ημζκςκζηά κμζήιαηα ηαζ ζηείνςζδ, 

παναπέιπμοκ ζε ιζα επζηίκδοκδ ηαζ απάκενςπδ ζδεμθμβία πμο μ ζφβπνμκμξ 

άκενςπμξ εέθεζ κα απμπμζδεεί. ήιενα, ζηζξ θέλεζξ αοηέξ απμδίδμοκ εεηζηυ πνυζδιμ 

ιυκμ μζ ηςνζκμί έκεενιμζ μπαδμί ημο καγζζιμφ ηαζ μζ δζάθμνεξ ναηζζζηζηέξ μιάδεξ, 

μζ μπμίεξ ηεθεοηαία βζβακηχκμκηαζ ακδζοπδηζηά ζημκ εονςπασηυ ηαζ δζεεκή πχνμ.  
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φιθςκα ιε ηα παναπάκς, εα ακέιεκε ηακείξ υηζ δ εοβμκζηή εα έπαοε κα οπάνπεζ 

ιεηά ηδκ επίζδιδ ηαηαδίηδ ηδξ. Γεκ έβζκε υιςξ αηνζαχξ έηζζ, δ εοβμκζηή οπάνπεζ ηαζ 

ζήιενα, εφνςζηδ ηαζ δοκαιζηή, έπμκηαξ ηαζ πάθζ ςξ ζηυπμ ηδκ εοβμκία. Οζ ζδιενζκμί 

επζζηήιμκεξ πνδζζιμπμζμφκ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ πςνίξ κα ηζξ ηαημκμιάγμοκ ςξ 

εοβμκζηέξ, αοηυ ημ θαζκυιεκμ μκμιάζηδηε ηνοπηυ - εοβμκζζιυξ. πςξ ηυηε έηζζ ηαζ 

ηχνα, δ εοβμκζηή έπεζ ςξ πνμηάθοιια ηαζ ανςβυ ηδξ ηδκ επζζηήιδ. Ο πνμβεκκδηζηυξ 

έθεβπμξ, μζ αιαθχζεζξ, δ επζθμβή ημο θφθμο, δ ναβδαία ελέθζλδ ηδξ βεκεηζηήξ ηαζ δ 

απμηςδζημπμίδζδ ημο DNA, είκαζ ςξ έκα ααειυ δ εοβμκζηή ημο ζήιενα.
317

  

Έηζζ δ εοβμκζηή πςνίζηδηε ζηδκ εοβμκζηή ημο ζήιενα ηαζ ζηδκ εοβμκζηή ημο πεεξ, 

ηδκ παθζά ηαζ ηδ κέα εοβμκζηή.
318

 Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ παθζάξ εοβμκζηήξ ήηακ 

υηζ ήηακ ηναηζηή ή έζης ημζκςκζηή ηαζ εκ πμθθμίξ αοηανπζηή. Ζ κέα - θζθεθεφεενδ 

εοβμκζηή είκαζ ςξ επί ημ πθείζημκ αημιζηή – ζδζςηζηή ηαζ ηναηζηά μοδέηενδ, έπεζ δε 

ζηυπμ ηδξ κα ιεζχζεζ ηδκ αημιζηή δοζηοπία. Ο παθζυξ εοβμκζζιυξ ζηυπεοε ηονίςξ 

ζημ κα εθέβλεζ ηα άημια πμο ήεεθακ κα ηεηκμπμζήζμοκ, χζηε κα ειπμδίζεζ υζμοξ 

ήηακ πμζμηζηχξ ηαηχηενμζ ηαζ βεκεηζηά αηαηάθθδθμζ απυ ημ κα θένμοκ ζημκ ηυζιμ 

παζδζά. Ζ κέα θζθεθεφεενδ εοβμκζηή εζηζάγεζ ηονίςξ ηδκ πνμζμπή ηδξ ζημ υρζιμ 

έιανομ ηαζ είκαζ ζηδκ πνάλδ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ανκδηζηή, βζαηί υζμ αδοκαημφιε 

κα εεναπεφζμοιε ημ έιανομ, ηυζμ πενζζζυηενμ πνδζζιμπμζμφιε ηδκ απυννζρδ ημο 

βμκζιμπμζδιέκμ ςάνζμο ή ηδκ εοβμκζηή άιαθςζδ.
319

  

Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ παθζάξ εοβμκζηήξ ήηακ, υηζ ήηακ ηναηζηή. Με αοηήκ ηδκ 

έκκμζα μζ πναηηζηέξ ηδξ παθζάξ εοβμκζηήξ δεκ έπαρακ εκηεθχξ κα οπάνπμοκ ηαζ ιεηά 

ημ δεφηενμ Παβηυζιζμ πυθειμ. Έηζζ ζηδκ Καθζθυνκζα μ κυιμξ βζα ηδ ζηείνςζδ 

πανέιεζκε ζε ζζπφ ιέπνζ ημ 1979, ζηδ μοδδία ζηεζνχεδηακ 13.000 άημια ιεηαλφ 

ηςκ εηχκ 1941 – 1975 ηαζ ζηδκ Δθαεηία 16 δζακμδηζηά ηαεοζηενδιέκα άημια 

εοκμοπζζηήηακ ιεηαλφ ημο 1956 ηαζ 1957, εκχ ημ 1987, δ Βνεηακζηή δζηαζμζφκδ 

απμθάζζζε κα ζηεζνχζεζ ιζα δζακμδηζηά ηαεοζηενδιέκδ ημπέθα. 
320

  

ηδ μοδδία, μ κυιμξ πνμέαθεπε ηδ ζοκαίκεζδ ημο αζεεκμφξ πμο επνυηεζημ κα 

οπμζηεί ηδ ζηείνςζδ αθθά ηαοηυπνμκα δεκ απμοζίαγε ηαζ δ ημζκςκζηή πίεζδ πμο 
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αζημφκηακ ηονίςξ απυ ημ ζαηνζηυ πνμζςπζηυ.
321

 ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ 

Αιενζηήξ δ εοβμκζηή ζδέα βκχνζζε ηαζ πάθζ άκεδζδ ζηζξ δεηαεηίεξ ημο 1960 ηαζ 

1970. Ανηεηέξ Πμθζηείεξ εθάνιμζακ πμθζηζηέξ δζαηνίζεςκ ηαζ έεεζακ ζε εθανιμβή 

ηδκ πναηηζηή ηδξ ζηείνςζδξ εζξ αάνμξ ηςκ Αθνμαιενζηακχκ ηαζ ηςκ Ηζπακυθςκςκ. 

Ζ ζηείνςζδ ηαζ εδχ είπε εεςνδηζηά ημοθάπζζημκ εεεθμφζζμ παναηηήνα ηαζ 

πνμτπέεεηε ηδ ζοβηαηάεεζδ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα υιςξ αοηυ δεκ ίζποε βζαηί 

αζημφκηακ ημζκςκζηή πίεζδ, παναδείβιαημξ πάνζκ, απεζθμφζακ πμθθά άημια υηζ ακ 

δεκ ζοκαζκμφζακ, εα έπακακ ηζξ ημζκςκζηέξ πανμπέξ πμο ημοξ πμνδβμφζε ημ 

ηνάημξ.
322

 Κάπμζεξ θμνέξ, υηακ οπάνπεζ ημζκςκζηή πίεζδ, μ ηναηζηυξ ηαζ ημζκςκζηυξ 

εοβμκζζιυξ ζοκδοάγεηαζ άνζζηα ιε ημκ αημιζηυ - θζθεθεφεενμ εοβμκζζιυ. Έηζζ δ 

απυθαζδ ηάπμζμο κα οπμζηεί ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ηδ ζηείνςζδ ιπμνεί κα 

ιδκ είκαζ μφηε εθεφεενδ άθθα μφηε ηαζ αημιζηή ημο επζθμβή. 

 ημκ Αζζαηζηυ πχνμ ημ ηίκδια ηδξ εοβμκζηήξ δεκ είπε μνβακςεεί ιέπνζ ημ Β΄ 

Παβηυζιζμ πυθειμ. ηδκ Ηαπςκία ιυθζξ ημ 1948 εα ρδθζζηεί μ ζπεηζηυξ κυιμξ βζα ηδ 

ζηείνςζδ μ μπμίμξ επμκμιαγυηακ κυιμξ «πενί εοβμκζηήξ πνμζηαζίαξ». ημπυξ αοημφ 

ημο κυιμο ήηακ κα πενζμνίζεζ ηδκ αφλδζδ ηςκ ηαηχηενςκ υκηςκ ηαζ κα πνμζηαηέρεζ 

ηδκ οβεία ηαζ ηδ γςή ηδξ ιδηέναξ.
323

  

ηδ ζβηαπμφνδ, ελαζηίαξ ημο υηζ ακηζιεηχπζγακ μλοιέκμ πνυαθδια οπενπθδεοζιμφ 

απυ ημ 1949 εθάνιμζακ ηδ θεβυιεκδ πμθζηζηή ηδξ ακηζβεκκδηζηυηδηαξ, ιε ζημπυ κα 

ιεζχζμοκ ημκ πθδεοζιυ. Αοηυ υιςξ είπε ηεθζηά ζακ απμηέθεζια κα ιεζςεεί μ 

πθδεοζιυξ πενζζζυηενμ απυ υζμ ζηυπεοακ ανπζηά. Με ηα δεδμιέκα αοηά 

απμθάζζζακ κα εθανιυζμοκ έκακ πναβιαηζηά πνςηυηοπμ εοβμκζηυ πνυβναιια. 

οβηεηνζιέκα πνζιμδυηδζακ ημοξ βεκκήημνεξ ιε αάζδ ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά 

ηνζηήνζα, ηα μπμία πίζηεοακ υηζ ακηακαηθμφζακ ηζξ κμδηζηέξ ζηακυηδηεξ πμο είπακ ηα 

άημια.
324

 ημοξ ηαθμφξ βεκκήημνεξ πνμζέθενακ μζημκμιζηά ηαζ άθθα ηίκδηνα βζα κα 

ηεηκμπμζήζμοκ, εκχ ζημοξ ηαημφξ βεκκήημνεξ πμνδβμφκηακ ηαζ πάθζ μζημκμιζηά 

ηίκδηνα βζα κα ιδκ ηεηκμπμζήζμοκ ηαζ κα οπμζημφκ ζηείνςζδ.
325

 Σμ ζδζάγμκ ζηδκ 

εοβμκζηή πναηηζηή ηδξ ζβηαπμφνδξ είκαζ υηζ αοηή δεκ είκαζ θοθεηζηή αθθά 
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 ΓΟΤΔΣΖ Α.,2008, ζ 73 
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 TESTART J., 1994 ζζ 63 -65  
324

 Ο.π., ζζ 65 - 66 
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μνβακχεδηε ιε αάζδ παναβςβζημφξ, μζημκμιζημφξ ηαζ ακηαβςκζζηζημφξ υνμοξ ηαζ 

ζηδνίγεηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ βκήζζαξ πανάδμζδξ ημο ημζκςκζημφ δαναζκζζιμφ.
326

  

ημκ Δθθδκζηυ πχνμ, ιεηά ημ Β΄ Παβηυζιζμ πυθειμ ημ ηίκδια ηδξ παθζάξ εοβμκζηήξ, 

απαλζςιέκμ πθέμκ, εα αημθμοεήζεζ ηδ ιμίνα πμο είπε ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ ηαζ 

ζηζξ άθθεξ Δονςπασηέξ πχνεξ.
327

 Δπίζδια εα ζοκεπίγμοκ κα ημ οπμζηδνίγμοκ 

πενίπμο μζ ίδζμζ άκενςπμζ πμο ημ οπμζηήνζγακ ηαζ πνζκ απυ ημκ πυθειμ. Ο 

ζδιακηζηυηενμξ ίζςξ, κέμξ εηπνυζςπμξ ημο ηζκήιαημξ εοβμκζηήξ, είκαζ μ ηαεδβδηήξ 

πακεπζζηδιίμο ηαζ οπμονβυξ Νζηυθαμξ Λμφνμξ.
328

 Σμ 1954 ελεθέβδ πνυεδνμξ ηδξ 

εοβμκζηήξ εηαζνίαξ Δθθάδμξ υπμο πανέιεζκε βζα πενίπμο δφμ δεηαεηίεξ. Έκαξ απυ 

ημοξ ζημπμφξ ηδξ εηαζνείαξ ήηακ δ αεθηίςζδ ηδξ εθθδκζηήξ θοθήξ ηαζ δ πνμχεδζδ 

ηςκ εοβμκζηχκ ζδεχκ. Ο Λμφνμξ οπήνλε οπένιαπμξ ηςκ ιεευδςκ ακηζζφθθδρδξ αθθά 

ηαζ ζθμδνυξ πμθέιζμξ ηςκ αιαθχζεςκ, ηάπηδηε επίζδξ ηαζ οπέν ηδξ εεζιμεέηδζδξ 

ημο πνμβαιζαίμο πζζημπμζδηζημφ οβείαξ.
329

 

3.4. Σσγκριτική επισκόπηση τοσ κινήματος της εσγονικής  

οβηνίκμκηαξ ηζξ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ ιεηαλφ ηδξ Γενιακίαξ ηαζ ηδξ Αββθίαξ 

ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε υηζ ακ ηαζ είπακ πενίπμο ηζξ ίδζεξ εεςνδηζηέξ αθεηδνίεξ 

δζέθενακ ιεηαλφ ημοξ μοζζαζηζηά. ηδκ Αββθία δ εοβμκζηή ήηακ θζβυηενμ αοηανπζηή, 

είπε έκα έκημκμ ηαλζηυ παναηηήνα ηαζ μ ηφνζμξ ζημπυξ ηδξ ήηακ κα ακαπαναπεεί ηαζ 

κα αεθηζςεεί δ πκεοιαηζηή εθίη ηδξ πχναξ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά ζηδ Γενιακία, δ υθδ 

εοβμκζηή δνάζδ εζηζάγεηαζ ζηδκ επίηεολδ ηδξ θοθεηζηήξ ηαεανυηδηαξ ημο θαμφ ιε 

ζηυπμ ηδ δδιζμονβία ηαζ ηδ δζαθφθαλδ ιζαξ πκεοιαηζηά ακχηενδξ, αηαλζηήξ 

ημζκςκίαξ, ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ «Ανίςκ». Δπζπνυζεεηα, δ βενιακζηή επίηθδζδ ζηδκ 

«θοθεηζηή ηαεανυηδηα» ηνφαεζ ιέζα ηδξ έκα ζφιπθεβια ηαηςηενυηδηαξ ηαζ 

ακαζθάθεζαξ, ημ μπμίμ ηαηά ημ πθείζημκ μθείθεηαζ ζημκ ηνυπμ ζοβηνυηδζδξ ημο 

βενιακζημφ θαμφ ζε έκα εκζαίμ έεκμξ.
330

  

Ζ αιενζηακζηή εοβμκζηή ηίκδζδ ηζκείηαζ ζε έκα εκδζάιεζμ επίπεδμ ιεηαλφ ηδξ 

εοβμκζηήξ πμο ηονζάνπδζε ζηδκ Αββθία ηαζ αοηήξ ηδξ Γενιακίαξ. Ζ αιενζηακζηή ηαζ 

δ βενιακζηή εηδμπή ηδξ εοβμκζηήξ έπμοκ αιθυηενεξ ηονίςξ ανκδηζηυ 
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 Μπαξκπνύηε Αιεμάλδξα, «Νζηυθαμξ Λμφνμξ: Σμ πμθοδζάζηαημ ένβμ ημο ζηδ Γοκαζημθμβία ηαζ 

Δοβμκζηή» «Κμζκςκζηή Ηζημνία ηδξ Τβείαξ ηαζ ηδξ Ηαηνζηήξ Πενίεαθρδξ ζηδκ Δθθάδα» Πακεπζζηήιζμ 

Κνήηδξ, Σιήια Ηζημνίαξ ηαζ Ανπαζμθμβίαξ Ρέεοικμ, 29 Μανηίμο 2014 
330

  ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Ε., 2000, ζζ 174-175 
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πνμζακαημθζζιυ. Γεκ πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ δ βενιακζηή εοβμκζηή ηίκδζδ μθείθεζ 

έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ επζηοπίαξ ηδξ ζηδ ζπέζδ πμο είπε ιε ημοξ οπμζηδνζηηέξ ημο 

εοβμκζζιμφ ζηδκ Αιενζηή. ηα ανπζηά ζηάδζα οπήνπε έκαξ ακμζηηυξ δίαοθμξ 

επζημζκςκίαξ, ακηαθθαβήξ απυρεςκ ηαζ αιμζααίςκ θζθμθνμκήζεςκ ιεηαλφ ηςκ 

μπαδχκ ηδξ εοβμκζηήξ ηςκ δομ πνμακαθενυιεκςκ εεκχκ. Πανυθα αοηά οπήνλακ ηαζ 

ζδιακηζηυηαηεξ δζαθμνέξ υζμκ αθμνά ζηδκ εθανιμβή ηςκ εοβμκζηχκ πναηηζηχκ 

ακάιεζα ζηζξ δφμ πχνεξ. Οζ βεκμηημκίεξ, ημ μθμηαφηςια, μ ηενάζηζμξ ανζειυξ 

ακαβηαζηζηχκ ζηεζνχζεςκ, δ εοεακαζία, ηα δζηαζηήνζα ηθδνμκμιζηήξ οβείαξ, δ 

εεςνία πενί άνζαξ θοθήξ, μ ζθμδνυξ ακηζζδιζηζζιυξ, δ μθμζπενή απαλίςζδ ημο 

ακενχπζκμο πνμζχπμο, υθεξ αοηέξ μζ εδνζςδίεξ ημο καγζζιμφ ηαζ ημ θμοηνυ ημο 

αίιαημξ εα ηαηαζηίζμοκ ηδ καγζζηζηή εηδμπή ηδξ εοβμκζηήξ ηεθζηά ςξ έκα ιδ 

ζοβηνίζζιμ ιέβεεμξ ζηδκ υθδ ζζημνία ηδξ ακενςπυηδηαξ.  

ηδκ Αββθία, πανυηζ ήηακ δ βεκέηεζνα ηςκ εοβμκζηχκ ζδεχκ ηαζ πάνα ημ υηζ μζ ζδέεξ 

αοηέξ είπακ εονφηαηδ δζάδμζδ ηαζ απμδμπή, μζ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ πανέιεζκακ εκ 

πμθθμίξ ζε εεεθμκηζηυ επίπεδμ ηαζ δε εεζπίζηδηακ οπμπνεςηζημί κυιμζ πμο κα ηζξ 

επζαάθθμοκ. ε ακηίεεζδ ιε ηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ ηδ Γενιακία υπμο ηα εοβμκζηά ιέηνα ήηακ 

ανκδηζηήξ θφζδξ, ζηδ Βνεηακία έβζκε πνμζπάεεζα κα θδθεμφκ ςξ επί ημ πθείζημκ 

ιέηνα εεηζηήξ εοβμκζηήξ. Πνμζπάεδζακ κα πανέπμοκ μζημκμιζηή ή άθθμο είδμοξ 

ζηήνζλδ, ζε ακενχπμοξ πμο ιπμνμφζακ κα ζοιαάθμοκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ εεκζηήξ 

αζμθμβζηήξ πμζυηδηαξ δζα ιέζμο ηδξ ακαπαναβςβήξ ηςκ πζμ εφνςζηςκ αηυιςκ ηδξ 

ιεζαίαξ ηάλδξ. Σέημζα ιέηνα ήηακ άδεζεξ ακαηνμθήξ, επζδυιαηα ηαζ θμνμθμβζηέξ 

εθαθνφκζεζξ.
331

 Αοηά ηα ιέηνα ιαξ εοιίγμοκ ημ ζφβπνμκμ μζημκμιζηυ εοβμκζζιυ ηδξ 

ζβηαπμφνδξ.
332

  

«Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπαδνύο ηεο επγνληθήο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θξνλνύζαλ 

όηη νη ζηόρνη ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο βηνινγηθήο πνηόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ ζα 

επηηπγράλνληαλ όηαλ ζα ππήξρε ελεκέξσζε γηα ηηο αμίεο ηεο επγνληθήο θαη νη άλζξσπνη 

θαηαλννύζαλ ηε βαζύηεξε νπζία ηνπο θαη βέβαηα, ην όηη είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο 

αλαπαξαγσγηθέο ηνπο επηινγέο».
333

 Τπυ αοηήκ ηδκ έκκμζα ημ ηίκδια ηδξ εοβμκζηήξ 

ζηδκ Αββθία ιπμνεί κα εεςνδεεί υπζ ιυκμ δ ιήηνα πμο βέκκδζε ηδκ παθζά εοβμκζηή 

ηίκδζδ αθθά ηαζ μ πνμάββεθμξ ηδξ κέαξ – θζθεθεφεενδξ εοβμκζηήξ, δ μπμία 
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ζηδνίγεηαζ ζηδκ αημιζηή επζθμβή ημο ηάεε άημιμο ηαζ υπζ ζημκ ηναηζηυ 

ελακαβηαζιυ.  

Αλζμζδιείςημ επίζδξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ζηδ μαζεηζηή Έκςζδ, ζε πναηηζηυ 

επίπεδμ, δεκ ακαπηφπηδηακ εκ πμθθμίξ μφηε εθανιμζηήηακ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ, 

πζεακυηαηα βζαηί δ ζμζζαθζζηζηή ζδεμθμβία δεκ πίζηεοε υηζ δ ηθδνμκμιζηυηδηα 

ιπμνεί κα ηαεμνίζεζ ηδκ πμνεία ημο ακενχπμο αθθά ημ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ υθδ 

ακενχπζκδ ελέθζλδ δζαδναιάηζγακ ηονίςξ μζ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ.
334

 

 οβηνίκμκηαξ ηχνα ηζξ πχνεξ ηδξ αυνεζαξ Δονχπδξ ιε αοηέξ ηδξ κμηζακαημθζηήξ 

Δονχπδξ, υζμκ αθμνά ηδκ εθανιμβή ηςκ εοβμκζηχκ πναηηζηχκ, παναηδνμφιε ιζα 

αλζμζδιείςηδ δζαθμνά. Δκχ ζηζξ πχνεξ ηδξ αυνεζαξ Δονχπδξ οπήνλε ιζα δοκαιζηή 

άκεδζδ ημο θαζκμιέκμο αοημφ, ζηζξ πχνεξ ηδξ κμηζμακαημθζηήξ Δονχπδξ ημ ηίκδια 

εοβμκζηήξ πάνα ημ υηζ ανηεηέξ θμνέξ δζέεεηε ζζπονμφξ εβπςνίμοξ οπμζηδνζηηέξ, 

οπήνλε οπμημκζηυ.  

Αοηυ πμο ζδζαζηένα ιαξ πνμαθδιάηζζε είκαζ υηζ δεκ είκαζ δοκαηυ κα ζοκδέζμοιε 

απμηθεζζηζηά ηζξ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ ιε ημ θαζζζιυ. ηδκ εοβμκζηή ζδεμθμβία 

ζοκακηδεήηακ εηενμβεκή ηζκήιαηα ηαζ εηενυηθζηα ζημζπεία ηαζ είκαζ θάεμξ κα 

ηαοηίγμοιε ηδκ εοβμκζηή ηίκδζδ ιυκμ ιε ηδ καγζζηζηή εηδμπή ηδξ, δεδμιέκμο υηζ 

οπήνπακ ανηεηέξ δδιμηναηζηέξ πχνεξ (Ζ.Π.Α., Αββθία, ηακδζκααζηέξ πχνεξ) υπμο 

μζ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ βκχνζζακ ιεβάθδ άκεδζδ.  

Πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή εα ηάκμοιε μνζζιέκεξ ζηέρεζξ. Μεθεηχκηαξ ηδ ζπεηζηή 

αζαθζμβναθία
335

 δζαπζζηχζαιε υηζ μζ πενζζζυηενεξ πχνεξ πμο πνςημζηάηδζακ ζημ 

ηίκδια ηδξ εοβμκζηήξ ήηακ πνμηεζηακηζηέξ, υπςξ δ Γενιακία, δ Αββθία, δ μοδδία 

ηαζ μζ Ζ.Π.Α. Ζ θαζζζηζηή πνμηεζηακηζηή Γενιακία π.π. ήηακ απυ ημοξ πνςηενβάηεξ 

ημο εοβμκζημφ ηζκήιαημξ, εκχ ακηίεεηα δ θαζζζηζηή ηαεμθζηή Ηηαθία δεκ ήηακ. 

Δπζπνυζεεηα, αοηή ηδ δζαπίζηςζδ ηδ ζοκδοάζαιε ηαζ ιε ηδ ηθαζζηή εεςνία ημο Max 

Weber βζα ηδ ζπέζδ ηδξ πνμηεζηακηζηήξ δεζηήξ ιε ημ πκεφια ημο ηαπζηαθζζιμφ, πμο 

δζαηοπχκεηαζ ιε ζαθήκεζα ζημ αζαθίμ ημο «Ζ πνμηεζηακηζηή δεζηή ηαζ ημ πκεφια ημο 

ηαπζηαθζζιμφ».
336

 Άθθςζηε ηαζ μ ηαπζηαθζζιυξ υπςξ ηαζ δ εοβμκζηή, είκαζ 
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δδιζμφνβδια ημο μνεμθμβζζιμφ.
337

 ημ ζδιείμ αοηυ εέημοιε έκα ενχηδια πμο 

πνήγεζ κμιίγμοιε πεναζηένς ένεοκαξ. Πμζά είκαζ δ ζπέζδ ημο ηζκήιαημξ ηδξ 

εοβμκζηήξ ιε ηδκ πνμηεζηακηζηή δεζηή ηαζ ημκ ηαπζηαθζζιυ; Μήπςξ μ μνεμθμβζζιυξ, 

δ πνμηεζηακηζηή δεζηή ηαζ μ ηαπζηαθζζιυξ δδιζμονβμφκ εκ πμθθμίξ ημ ηίκδια ηδξ 

εοβμκζηήξ; Αοηυ ημ ενχηδια ηαηά ηδκ βκχιδ ιαξ εα άλζγε κα δζενεοκδεεί πενεηαίνς.  
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ηαζ πμθζηζζιζηή εοβμκζηή,  εηδ. Gutenberg, Αεήκα 2004 
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4. Βιοηθικό θεώρηςη του παλαιοϑ ευγονικοϑ κινόματοσ 

 

Σμ ηίκδια ηδξ εοβμκζηήξ ιέπνζ ημ Β΄ Παβηυζιζμ πυθειμ είπε ςξ παναηηδνζζηζηυ ημο 

βκχνζζια υηζ ήηακ ηναηζηυ ή ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ, ημζκςκζηυ. ζα ηνάηδ 

αζπάζηδηακ ηδκ εοβμκζηή ζδεμθμβία ηαζ εθήνιμζακ ηζξ ακηίζημζπεξ πναηηζηέξ ηδξ, 

επζδίςηακ κα δδιζμονβήζμοκ πμθίηεξ, ζφιθςκα ιε έκα ζδεαηυ πνυηοπμ, πμο ήηακ 

πνμζπεδζαζιέκμ απυ ημοξ εζδζημφξ επζζηήιμκεξ ηαζ ηδκ πμθζηεία. ηυπμξ ηδξ παθζάξ 

εοβμκζηήξ ήηακ δ αεθηίςζδ ηδξ θοθήξ ηαζ ηδξ νάηζαξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ πνμξ ημκ 

ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμίδζακ ιεευδμοξ αοηανπζημφξ ηαζ αίαζμοξ, ηαηαπαηχκηαξ 

ανηεηέξ θμνέξ ηάεε έκκμζα δζηαίμο ηαζ ακενχπζκςκ δζηαζςιάηςκ.
 338

 

Απυ αζμδεζηήξ πθεονάξ μζ ανπέξ, μζ ιέεμδμζ ηαζ μζ πναηηζηέξ ηδξ παθζάξ εοβμκζηήξ 

δεκ ιπμνμφκ πανά κα ηαηαδζηαζημφκ ιε ημκ πθέμκ απενίθναζημ ηνυπμ. Ζ 

ηαλζκυιδζδ ηςκ ακενχπςκ ζε ακχηενμοξ ηαζ ηαηχηενμοξ, μζ πενζμνζζιμί ηδξ 

εθεοεενίαξ, δ ηαηαννάηςζδ ηδξ αλίαξ ηαζ ηδξ αλζμπνεπείαξ ημο ακενχπζκμο 

πνμζχπμο, δ ακαβηαζηζηή ζηείνςζδ, ηα μθμηαοηχιαηα ηαζ ηυζα άθθα είκαζ έλς ηαζ 

εκάκηζα απυ ηάεε ζφζηδια δζηαίμο ηαζ δεζηήξ.  

φιθςκα ιε ηζξ εειεθζχδεζξ ανπέξ ηδξ δεζηήξ ηαζ ηδξ αζμδεζηήξ οπάνπεζ έκαξ 

ζηθδνυξ πονήκαξ δζηαζςιάηςκ πμο πνέπεζ κα απμθαιαάκεζ ηάεε έθθμβμ μκ. Ο 

ζηθδνυξ πονήκαξ ηςκ δζηαζςιάηςκ πμο πνέπεζ κα απμθαιαάκεζ έκα υκ ιε πθήνδ 

δεζηή οπυζηαζδ, υπςξ μ άκενςπμξ, είκαζ:
339

 

Α. Ζ δίηαζδ ακηζιεηχπζζή ημο. 

Β. Ο ζεααζιυξ ηδξ αοημκμιίαξ ημο. 

Γ. Ζ οπμπνέςζδ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ ημ βεκζηυηενμ ηαθυ ημο. 

Γ. Ζ ιδ πνυηθδζδ αθάαδξ.  

Δίκαζ κμιίγμοιε ηαηαθακέζηαημ, υηζ ζοθθήαδδκ ηαζ ηαηά ηυνμκ ιε ηζξ πναηηζηέξ ηδξ 

παθζάξ εοβμκζηήξ, πανααζάγμκηακ ηαζ ηαηαπαημφκηακ αάκαοζα υθα ηα παναπάκς 

εειεθζχδδ δζηαζχιαηα ημο ακενχπμο. Αοηά πανααζάγμκηακ υπζ ιυκμ απυ ηδ 

καγζζηζηή Γενιακία αθθά ηαζ απυ άθθεξ πχνεξ, υπςξ ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ 

Αιενζηήξ ηαζ ηζξ ηακδζκααζηέξ πχνεξ. ε αοηέξ ηζξ πχνεξ, επεζδή δ πμθζηεία 
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ζζ 85 - 102 
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2008, ζ 46 
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εεςνμφζε υηζ ηάπμζμξ ήηακ κμδηζηά ηαεοζηενδιέκμξ ή έηακε έηθοημ δεζηυ αίμ, ιδ 

ζεαυιεκδ ηδκ αοημκμιία ημο πνμζχπμο, πςνίξ κα θαιαάκεζ οπυρδ ημ βεκζηυηενμ 

ηαθυ ημο ηαζ ιδ ακηζιεηςπίγμκηάξ ημκ ιε δίηαζμ ηνυπμ, πνμπςνμφζε ζε ακαβηαζηζηή 

ζηείνςζδ, ζε οπμπνεςηζηυ εβηθεζζιυ ζε ζδνφιαηα, ζε απαβυνεοζδ ζφκαρδξ βάιμο ή 

αηυια ηαζ ζε ακαβηαζηζηυ εοκμοπζζιυ πνμηαθχκηαξ έηζζ ζημ εφια - πμθίηδ 

ακήηεζηδ αθάαδ.  

Απυ ηδκ πθεονά ηχνα ηςκ δεζηχκ εεςνζχκ, δ εοβμκζηή ζδεμθμβία είκαζ αδζάννδηηα 

ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ ςθεθζιζζηζηή εεςνία
340

 δ μπμία εεςνεί υηζ ζημπυξ ηδξ δεζηήξ 

είκαζ δ ιεβζζημπμίδζδ ημο αενμίζιαημξ ηδξ εοηοπίαξ ημο ζοκυθμο, «μζ πνάλεζξ είκαζ 

μνεέξ ζημ ααειυ πμο ηείκμοκ κα ιεβζζημπμζήζμοκ ηδκ εοηοπία ηαζ εζθαθιέκεξ ζημ 

ααειυ πμο ηείκμοκ κα πνμηαθμφκ υ,ηζ ακηίηεζκηαζ ζε αοηήκ».
341

 Μζα πνάλδ ζφιθςκα 

ιε ημκ ςθεθζιζζιυ ηνίκεηαζ απυ ημ απμηέθεζια ηαζ υπζ απυ ηδκ πνυεεζδ ή ηα ιέζα 

πμο πνδζζιμπμζμφιε, ηα μπμία ιάθζζηα είκαζ δεζηχξ αδζάθμνα. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μζ 

πναηηζηέξ ηδξ εοβμκζηήξ απμηημφκ πθήνδ δεζηή δζηαζμθυβδζδ, αθμφ απμαθέπμοκ 

ζηδκ εοδαζιμκία ηδξ ακενςπυηδηαξ, ηδξ θοθήξ ή ηδξ ημζκςκίαξ. έζης ηαζ ακ 

πνεζαζηεί κα ηαηαπαηδεμφκ ηα εειεθζχδδ ακενχπζκα δζηαζχιαηα μνζζιέκςκ 

αηυιςκ.
342

  

ημκ ακηίπμδα αοηήξ ηδξ εεςνίαξ ανίζηεηαζ δ δεμκημηναηζηή πνμζέββζζδ ημο Kant, 

ιε ηδκ μπμία εκ πμθθμίξ ζημζπζγυιαζηε. Ο Kant ζηδκ «ηνζηζηή ημο πναηηζημφ θυβμο», 

ηάζζεηαζ ηαηά ηδξ ενβαθζμπμίδζδξ ημο ακενχπμο ηαζ ηδξ πνδζζιμπμίδζήξ ημο ςξ 

ιέζμ βζα ηδκ επίηεολδ εκυξ άθθμο ζημπμφ, ακαθένμκηαξ: «Ο άλζξσπνο είλαη βέβαηα 

αξθεηά αλίεξνο, αιιά ε αλζξσπόηεηα ζα πξέπεη λα είλαη γη΄ απηόλ ηεξή. ε νιόθιεξε 

ηε δεκηνπξγία κπνξνύλ όια όζα ζέιεη θαλείο θαη πάλσ ζηα νπνία έρεη θάπνηα δύλακε 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επίζεο απιώο ζαλ κέζα, κόλν ν άλζξσπνο, θαη καδί ηνπ θάζε 

έιινγν πιάζκα, είλαη ζθνπόο θαζ΄ εαπηόλ».
343

 Καζ ζοκεπίγεζ ζηα «Θειέθζα ηδξ 

ιεηαθοζζηήξ ηςκ δεχκ»: «Ιζρπξίδνκαη ινηπόλ όηη: ν άλζξσπνο θαη γεληθά θάζε έιινγν 

νλ ππάξρεη σο απηνζθνπόο, όρη απιά σο κέζν γηα ηελ απζαίξεηε ρξήζε ηεο ηάδε ή δείλα 

ζέιεζεο, ν άλζξσπνο πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ ζθνπόο ζε όιεο ηηο πξάμεηο ηνπ, είηε 
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 MILL J., Χθεθζιζζιυξ, εηδ πυθζξ, (ιεηαθν. Παζμκίδδξ Φ.)  Αεήκα: 2011 , & ΜΠΑΡΜΠΟΤΣΖ Α., 

2008, ζ  30 -31 , & ΑΡΔΗΓΑΚΖ Δ., 2008, ζζ 27 -32 
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 MILL J., 2011,  ζζ 80 – 81  
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BERNARD W.,  Ζ δεζηή ηαζ ηα υνζα ηδξ θζθμζμθίαξ, (ιεηαθν. Γναιιέκμο Υ.), εηδ. Ανζεκίδδ, 

Αεήκα: 2009 ζ 148  
343

 KANT E., Κνζηζηή ημο πναηηζημφ θυβμο, (Ακδνμοθζδάηδξ Κ., ιεηαθν.) εηδ. εζηίαξ, Αεήκα 2010, ζ. 

130  
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απηέο ζηξέθνληαη ζηνλ εαπηό ηνπ είηε πξνο άιια έιινγα όληα».
344

 Πανάθθδθα ζε 

ηάπμζμ άθθμ ζδιείμ ημκίγεζ υηζ: «ν ζεβαζκόο αλαθέξεηαη πάληνηε ζε πξόζσπα 

νπδέπνηε ζε πξάγκαηα».
345

  

Απυ ηα παναπάκς ακηζθαιαακυιαζηε υηζ μ Kant δζαηνίκεζ υθα υζα οπάνπμοκ ζημκ 

ηυζιμ ιαξ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ζηδ ιία ηαηδβμνία είκαζ υθα ηα έθθμβα υκηα, ηα μπμία 

οπάνπμοκ ςξ αοημζημπμί ηαζ δεκ πνέπεζ πμηέ κα ημοξ ζοιπενζθενυιαζηε 

απμηθεζζηζηά ιυκμ ςξ ιέζα, αθθά ακηζεέηςξ αλίγμοκ ημκ πθήνδ ζεααζιυ ιαξ ηαζ 

ζηδκ άθθδ ηαηδβμνία οπάνπμοκ ηα ιδ έθθμβα υκηα ή πνάβιαηα, ηα μπμία ιπμνμφκ ηα 

έθθμβα υκηα κα ηα πνδζζιμπμζμφκ απθχξ ςξ ιέζα ηαζ υπζ ςξ αοημζημπμφξ. 

 θμζ μζ άκενςπμζ, ζοιθχκα ιε ημκ Kant, έπμοκ πθήνδ δεζηή οπυζηαζδ ηαζ πνέπεζ 

κα είκαζ ζεααζημί αοημί ηαε΄ αοημί. Οζ πενζζζυηενμζ ζπμθζαζηέξ ημο Kant δέπμκηαζ 

υηζ αηυια ηαζ ηα ακενχπζκα υκηα πμο δεκ έπμοκ ηδκ έθθμβδ ζηακυηδηα ή δεκ ηδκ 

έπμοκ ακεπηοβιέκδ ζε πθήνδ ααειυ, υπςξ είκαζ μζ άκενςπμζ πμο είκαζ ζε ηςιαηχδδ 

ηαηάζηαζδ ή μζ κμδηζηχξ οζηενμφκηεξ, έπμοκ πθήνδ δεζηή οπυζηαζδ. Άνα πνέπεζ ηαζ 

αοημί κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ αοημζημπμί ηαζ πμηέ ςξ ιέζα βζα ηδκ επίηεολδ ημο 

εκυξ ή ημο άθθμο ζημπμφ.
346

  

Ο Kant δδθαδή οπμζηδνίγεζ υηζ ακ ιαξ εκδζαθένεζ κα είιαζηε δεζηά υκηα, ημ ηαεήημκ 

ιαξ «ζπλίζηαηαη ζην λα θάλνπκε εθείλν πνπ είλαη εγγελώο θαιό… θαη λα κελ θάλνπκε 

θάηη ιόγσ ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ»,
347

 ιε απθά θυβζα «μ ζημπυξ δεκ αβζάγεζ ηα ιέζα».  

Απυ ηα παναπάκς ζοκάβμοιε ημ ζοιπέναζια υηζ υθεξ μζ πναηηζηέξ ηδξ παθζάξ 

εοβμκζηήξ είκαζ απμννζπηέεξ ζφιθςκα ηδκ δεζηή ημο Kant. ηακ ζηεζνχκμοιε 

ηάπμζμκ δεκ ημ αθέπμοιε ςξ αοημζημπυ, αθθά ημ πνδζζιμπμζμφιε ςξ ιέζμ, ςξ 

ενβαθείμ, βζα κα επζηφπμοιε ηάπμζμ άθθμ βεκζηυηενμ ζημπυ υπςξ είκαζ δ οβεία ηδξ 

θοθήξ ή δ εονςζηία ημο έεκμοξ. Ζ πνδζζιμπμίδζδ απυ ηδκ εοβμκζηή ημο ακενχπμο 

ςξ ιέζμο βζα ηδκ επίηεολδ εκυξ άθθμο ζημπμφ, εεςνχκηαξ ημκ ιάθζζηα υηζ δεκ είκαζ 

αοημζημπυξ, ηνίκεηαζ πακηεθχξ ακήεζηδ ζφιθςκα ιε ηδκ ηακηζακή δεζηή.  

Ο Kant επίζδξ οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ είκαζ δεζηυ ηάπμζμξ κα οπμζηεί π.π. ζηείνςζδ 

αηυια ηαζ υηακ εθεφεενα ζοκαζκεί πνμξ ημφημ. Ακ ηαζ μζ άκενςπμζ είιαζηε 

δδιζμονβμί ημο δεζημφ κυιμο, «δελ είκαζηε ειεύζεξνη λα εθκεηαιιεπόκαζηε ηνλ εαπηό 
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καο ή λα ηνλ κεηαρεηξηδόκαζηε σο αληηθείκελν ίδηα όπσο δελ κπνξνύκε θάηη ηέηνην ζε 

άιινπο αλζξώπνπο».
348

 

ζμκ αθυνα ηχνα ηδ ζπέζδ ηδξ παθζάξ ηαζ ηδξ κέαξ εοβμκζηήξ. Γζαπζζηχζαιε υηζ δ 

παθζά εοβμκζηή ήηακ ηαηά ηφνζμ θυβμ ηναηζηή, απμθοηανπζηή ηαζ αίαζδ εκχ δ κέα - 

θζθεθεφεενδ είκαζ ςξ επί ημ πθείζημκ αημιζηή – ζδζςηζηή ηαζ ηναηζηά μοδέηενδ, 

έπμκηαξ ςξ απχηενμ ζηυπμ κα ιεζχζεζ ηδκ αημιζηή δοζηοπία. 

Ο αζμθυβμξ Jacques Testart ακαβκςνίγεζ ηζξ ιεβάθεξ δζαθμνέξ πμο έπεζ ημ παθζυ 

εοβμκζηυ ηίκδια απυ ηζξ κέεξ ιεευδμοξ ηδξ εοβμκζηήξ. Σμκίγεζ υιςξ υηζ έπμοκ ηαζ ιζα 

ααζζηή μιμζυηδηα ηαζ αοηή είκαζ δ άνκδζδ ηδξ δζαθμνάξ. «Γελ απνκέλεη, ινηπόλ, 

παξά λα αθαλίζνπκε ηνλ «μέλν» πξηλ από ηε γέλλεζε, κέζα ζε έλα θόζκν ιεπθό θαη 

επηκειή, επλνκνύκελν πξηλ γίλεη αζηπλνκεπόκελνο. “Ο επγνληζκόο (όπσο θαη ν 

ξαηζηζκόο ηνπ νπνίνπ απνηειεί αλνκνιόγεηε πξνέθηαζε) είλαη κηα ηδενινγία ελόο 

ζώκαηνο πνπ ελλνεί λα θάλεη ηνλ άλζξσπν ηέιεην πξντόλ ηνπ ζώκαηόο ηνπ”».
349

 

Ο ίδζμξ ζοββναθέαξ ακανςηζέηαζ ηί εα είπε ζοιαεί, πμζα εα ήηακ δ πμνεία ημο, ακ μ 

εοβμκζζιυξ δεκ είπε πναβιαημπμζήζεζ ηζξ βεκμηημκίεξ ηςκ Δαναίςκ ηαζ ηςκ 

Σζζββάκςκ;  

Ζ καγζζηζηή εηηνμπή, έζης ηαζ ακ ιπμνμφζε κα απμθεοπεεί, δεκ ήηακ αθθυηνζα πνμξ 

ηδκ υθδ εοβμκζηή εεςνία. Ζ εοεακαζία ηςκ δζακμδηζηά παζπυκηςκ, δ βεκμηημκία ηςκ 

Δαναίςκ ηαζ ηςκ Σζζββάκςκ ηαζ δ ακαβηαζηζηή ζηείνςζδ ηςκ ζςιαηζηά ή ημζκςκζηά 

αζεεκχκ ειπενζέπμοκ ιέζα ημοξ ηδ αία βζα ηδκ επζαμθή ελμοζίαξ πνμξ ηα άημια πμο 

εεςνμφιε υηζ είκαζ δζαθμνεηζηά απυ ειάξ. Αοηή είκαζ ίζςξ δ μοζία ηδξ εοβμκζηήξ 

εεςνίαξ: «Ίζσο θάζε επγνληθό ζρέδην, αθόκε θαη ην πην εμεκεξσκέλν, ην πην θνκςό, 

πιήξεο θαη αλώδπλν, θέξεη ην κήλπκα κηαο ηέηνηαο βίαο. Απηό ηζρύεη γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο κεζόδνπο πνπ ζέζπηζε ε ηγθαπνύξε, αιιά πεξηζζόηεξν ίζσο γηα ηηο 

ζησπειέο επηζηεκνληθέο κεζόδνπο πνπ πξνεηνηκάδεη ε εμαηξεηηθή αλάπηπμε ηεο 

γελεηηθήο».
350

 Γεκ πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ, υ,ηζ είκαζ επζζηδιμκζηά ηαζ ζαηνζηά 

εκηοπςζζαηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ είκαζ ηαη΄ ακάβηδ ηαζ δεζηά απμδεηηυ.
351

  

4.1. Κληρονομικότητα, περιβάλλον και βιολογικός ντετερμινισμός  

Ακέηαεεκ μζ άκενςπμζ πνμαθδιαηίγμκηακ αθέπμκηαξ υηζ δζαθένμοκ άκζζα ιεηαλφ 

ημοξ ζηα ζςιαηζηά, δζακμδηζηά, ροπζηά ηαζ ημζκςκζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά. Έηζζ 
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ηάπμζμζ οπμζηήνζλακ υηζ δ δζαθμνά αοηή μθείθεηαζ ζηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα ηαζ 

ηάπμζμζ άθθμζ ζημ πενζαάθθμκ. Σμ πνυαθδια ηδξ επίδναζδξ πμο έπεζ δ 

ηθδνμκμιζηυηδηα ή ημ πενζαάθθμκ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ εκ βέκεζ πνμζςπζηυηδηαξ ημο 

ακενχπμο είκαζ πμθφ παθζυ. Οζ θζθυζμθμζ, μζ ημζκςκζμθυβμζ, μζ παζδαβςβμί, μζ 

αζμθυβμζ, μζ ροπμθυβμζ, μζ δεζημθυβμζ αθθά ηαζ μ απθά ζηεπηυιεκμξ άκενςπμξ 

πνμζπάεδζακ κα πνμζδζμνίζμοκ πμίμξ πανάβμκηαξ, δ ηθδνμκμιζηυηδηα ή ημ 

πενζαάθθμκ, είκαζ οπεφεοκμξ βζ’ αοηήκ ηδ δζαθμνά.  

Έηζζ, ηάπμζμζ οπμζηήνζλακ υηζ δ ηθδνμκμιζηυηδηα, ηα βμκίδζα, είκαζ μ πθέμκ 

ηαεμνζζηζηυξ ή ηαζ απμηθεζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο ακενχπμο. 

Άθθμζ, ακηίεεηα, οπμζηήνζλακ υηζ ημ ζδιακηζηυηενμ νυθμ ημκ δζαδναιαηίγεζ ημ 

ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ. Σέθμξ, άθθμζ οζμεέηδζακ ημ ιμκηέθμ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηδξ 

ηθδνμκμιζηυηδηαξ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ.
352

  

Οζ εοβμκζζηέξ ηάπεδηακ απενίθναζηα οπέν ημο ιμκηέθμο ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ. 

θδ δ εοβμκζηή ζδεμθμβία ζηδνίγεηαζ ζημ δυβια υηζ δ ηθδνμκμιζηυηδηα ηαζ ηα 

βμκίδζα είκαζ απμηθεζζηζηά οπεφεοκα βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο αηυιμο. Ζ εοβμκζηή 

ζηδνίπηδηε ζημ αζμθμβζηυ κηεηενιζκζζιυ,
353

 μ μπμίμξ οπμζηδνίγεζ υηζ μζ ημζκςκζηέξ 

ηαζ άθθεξ ακζζυηδηεξ είκαζ αζμθμβζηά ηαεμνζζιέκεξ ηαζ «ηάεε πνμζπάεεζα ελάθεζρδξ 

ημοξ είκαζ ακαβηαζηζηά ηαηαδζηαζιέκδ ζε απμηοπία ηαεχξ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε 

ημοξ θοζζημφξ κυιμοξ».
354

 

Έκαξ ιάθζζηα απυ ημοξ πνυδνμιμοξ ηαζ εειεθζςηέξ ημο αζμθμβζημφ κηεηενιζκζζιμφ μ 

Louis Agassir, ηαεδβδηήξ ηδξ Εςμθμβίαξ ημο Πακεπζζηήιζμο ημο Harvard, ζηα ιέζα 

ημο 19
μο

 αζχκα, οπμζηήνζλε υηζ «νη ξαθέο ηνπ θξαλίνπ ησλ καύξσλ παηδηώλ θιείλνπλ 

λσξίηεξα από απηέο ησλ ιεύθσλ, γη’ απηό δε ζα πξέπεη λα παξαθνξηώλνληαη κε 

γλώζεηο, αθνύ θάηη ηέηνην δελ ζα ην άληεραλ ηα δύζθακπηα θξαλία ηνπο θαη ζα 

έζθαγαλ».
355

 

 διακηζηυ νυθμ ζηδκ ειθάκζζδ ημο αζμθμβζημφ κηεηενιζκζζιμφ δζαδναιάηζζακ μζ 

εεςνδηζημί ημο ημζκςκζημφ δαναζκζζιμφ ηαζ πνςημπυνμζ ηδξ εοβμκζηήξ ηίκδζδξ 

Φνάκζζξ Γηάθημκ ηαζ Κανθ Πίνζμκ. ηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα μ ηονζυηενμξ 

εηπνυζςπμξ ημο αζμθμβζημφ κηεηενιζκζζιμφ ζηδ Γενιακία ήηακ μ εζαζχηδξ ηδξ 

«Φοθεηζηήξ Τβζεζκήξ» Konrad Lorenz, μ μπμίμξ δζαηήνολε υηζ δ ακζζυηδηα ιεηαλφ 

                                            
352

 ΚΑΦΑΛΖ Α., Παζδαβςβζηή Φοπμθμβία, εηδ. Κονζαηίδδ, Γ΄ έηδμζδ, Θεζζαθμκίηδ 2006, ζζ 164- 

174  & ΓΑΝΑΖ ΑΦΔΝΣΑΚΖ Α., Μάεδζδ ηαζ ακάπηολδ,  Αεήκα 1996,  ζζ 259 -264  
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 ROSE S., Μμκμπάηζα ηδξ γςήξ, αζμθμβία, εθεοεενία, κηεηενιζκζζιυξ, εηδ ηάημπηνυ, (ιεηαθν 

Παπαζηαφνμο Κ.,) Αεήκα 2005, ζζ 356-366  
354

 ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Ε., 2000, ζ 259 
355

 Ο.π., ζ 261 
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ηςκ αηυιςκ είκαζ βεκεηζηά ηαεμνζζιέκδ ηαζ υηζ δ ζδέα ηδξ ζζυηδηαξ είκαζ πθήνςξ 

ακηίεεηδ ιε ηδ αζμθμβία, ςξ εη ημφημο ηάπηδηε οπέν ηδξ θοθεηζηήξ ηαεανυηδηαξ ημο 

βενιακζημφ θαμφ.
356

 

Ο ζδνοηήξ ημο ζοβπνυκμο ηζκήιαημξ ηδξ εοβμκζηήξ Φνάκζζξ Γηάθημκ, επδνεαζιέκμξ 

απυ ημ «αζμθμβζηυ κηεηενιζκζζιυ», δζαηήνολε ηδ ζαθή οπένμπδ ηδξ 

ηθδνμκμιζηυηδηαξ έκακηζ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ ακαηνμθήξ.
357

 Σμ βεβμκυξ υηζ μζ 

άκενςπμζ είκαζ άκζζμζ ιεηαλφ ημοξ υζμκ αθμνά ηα ζςιαηζηά αθθά ηαζ ηα δζακμδηζηά 

ημοξ παναηηδνζζηζηά δεκ μθείθεηαζ ζε πενζααθθμκηζηά αζηία (π.π. ζηδκ ακαηνμθή ή 

ζηδκ εηπαίδεοζδ πμο θαιαάκμοκ) αθθά είκαζ βεκεηζηά πνμηαεμνζζιέκμ. 

Έηζζ ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα, ιεβάθμ ιένμξ ηςκ επζζηδιυκςκ αθθά ηαζ δ ημζκή 

βκχιδ, είπακ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ μ παναηηήναξ ημο ακενχπμο δζαιμνθχκεηαζ ζε πμθφ 

ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα ηαζ υηζ μζ πενζααθθμκημθμβζηέξ ζοκεήηεξ 

επδνεάγμοκ ιυκμ ζε πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ ή ηαζ ηαευθμο, ζηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ημο ακενχπμο.  

Σμ υηζ αοηή δ πεπμίεδζδ οπήνλε ηαεμνζζηζηή βζα ηδκ εκδοκάιςζδ ημο εοβμκζημφ 

ηζκήιαημξ, ιπμνμφιε κα ημ ηαηακμήζμοιε δζενεοκχκηαξ ηα αίηζα ηδξ ιδ εονείαξ 

ελάπθςζδξ αοημφ ημο θαζκυιεκμο ζηδ μαζεηζηή έκςζδ. Ζ ζμζζαθζζηζηή ζδεμθμβία 

πίζηεοε υηζ μ άκενςπμξ αθθά ηαζ δ ημζκςκία ιπμνεί κα αθθάλεζ υηακ αθθάλεζ ημ 

πενζαάθθμκ. Έηζζ θμζπυκ ζε έκα ηυζιμ πμο πζζηεφεζ ζηδκ αθθαβή ηαζ ζηδκ επίδναζδ 

ημο πενζαάθθμκημξ δεκ εα ιπμνμφζακ κα εοδμηζιήζμοκ μζ εοβμκζηέξ ζδέεξ μφηε 

αέααζα ηαζ μζ ακηίζημζπεξ πναηηζηέξ ημοξ.
358

 

Γζα κα δμεμφκ απακηήζεζξ ζε αοηυ ημ ενχηδια πναβιαημπμζδεήηακ ένεοκεξ ζε 

βεκεαθμβζηά μζημβεκεζαηά δέκηνα ηαζ ζε πεζναιαηυγςα, ιεθέηεξ αδεθθζχκ πμο 

οζμεεηήεδηακ ηαζ ιεβάθςζακ ζε δζαθμνεηζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ιεθέηεξ πενζπηχζεςκ 

ιμκμγοβςηζηχκ ηονίςξ δζδφιςκ, πμο ιεβάθςζακ ζημ ίδζμ ή ηαζ ζε δζαθμνεηζηυ 

πενζαάθθμκ.
359

  

Ο πνχημξ πμο ενβάζηδηε πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή οπήνλε μ παηέναξ ηδξ εοβμκζηήξ 

μ Γηάθημκ, μ μπμίμξ ιεθέηδζε 415 πνμζςπζηυηδηεξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ 

γςήξ ηδξ Αββθίαξ, υπςξ ηδκ μζημβέκεζα ημο Bach, ηαζ δζαπίζηςζε υηζ ηα πανζζιαηζηά 

άημια πμο πνμένπμκηακ απυ πανζζιαηζημφξ βεκκήημνεξ ήηακ πμθφ πενζζζυηενα 

ζηαηζζηζηά απυ υηζ εα πενίιεκε ηάπμζμξ ιε αάζδ ημ κυιμ ηςκ ζηαηζζηζηχκ 
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πζεακμηήηςκ. Σα δεδμιέκα αοηά πνδζζιμπμζήεδηακ βζα κα ζηδνίλμοκ ημ ιμκηέθμ ηδξ 

ηθδνμκμιζηυηδηαξ. ιςξ μζ πνμζηείιεκμζ ζημ ιμκηέθμ ημο πενζαάθθμκημξ 

ακηέζηνερακ αοηυ ημ επζπείνδια οπμζηδνίγμκηαξ, υηζ, ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ 

πενζζζυηενμζ μζ πανζζιαηζημί απυβμκμζ πνμενπυιεκμζ απυ πανζζιαηζημφξ βεκκήημνεξ, 

μθείθεηαζ ζημ υηζ ημ πενζαάθθμκ ημοξ ήηακ πανζζιαηζηυ.
360

  

4.1.1. Ευγονικό και ευφυϏα  

 

Ζ ακηίθδρδ βζα ημ δζαπςνζζιχκ ηςκ ακενχπςκ ζε έλοπκμοξ ηαζ ημοημφξ, υηζ δδθαδή 

ηάπμζμζ απυ ηδ θφζδ ημοξ είκαζ πνμζηζζιέκμζ χζηε κα είκαζ έλοπκμζ ηαζ ηάπμζμζ άθθμζ 

είκαζ απυ ηδ θφζδ ημοξ ηαηαδζηαζιέκμζ χζηε κα είκαζ ημοημί, ηνφαεζ πμθθέξ θμνέξ 

ιζα ακμιμθυβδηδ επζεοιία βζα πμζμηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ θφζδξ ηςκ ακενχπςκ πμο 

έπεζ ςξ ζηυπμ κα ημοξ ηαηαηάλεζ ζε ακςηένα ηαζ οπμδεέζηενα υκηα. Ζ ημζκςκζηή 

ακαπαναβςβή ηδξ πίζηδξ υηζ δ εοθοΐα είκαζ αοηή πμο δζαθμνμπμζεί ηα άημια ιέζα 

ζηδκ ημζκςκία είκαζ αοηή πμο δζηαζχκεζ ηαζ ακαπανάβεζ ηδκ εηάζημηε ημζκςκζηή 

ακζζυηδηα.
361

 

Σμ 1904 o ροπμθυβμξ Alfred Binet ηαζ μ ροπίαηνμξ Theodore Simon ηαηαζηεφαζακ 

ημ πνχημ ηεζη κμδιμζφκδξ ιε ζημπυ κα αμδεήζμοκ ηα παζδζά πμο είπακ ιαεδζζαηέξ 

δοζημθίεξ. Ο Binet είπε ηδκ πεπμίεδζδ υηζ δ εοθοΐα δεκ ήηακ βεκεηζηά ηαεμνζζιέκδ 

ηαζ ηα παζδζά πμο ακηζιεηςπίγμοκ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ιπμνμφκ κα ηζξ επζθφζμοκ, 

ανηεί κα ανεεεί δ ηαηάθθδθδ δζδαηηζηή ηαζ παζδαβςβζηή ιέεμδμξ.
 362

  

Πανυθα αοηά, θίβα πνυκζα ιεηά, ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Αιενζηήξ, 

εθανιυζηδηακ εονφηαηα ηα ηεζη βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ κμδιμζφκδξ, έπμκηαξ υιςξ 

έκακ εκηεθχξ άθθμ πνμζακαημθζζιυ. Σα ηεζη αοηά πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ έκαξ 

ηνυπμξ χζηε κα ηαηαηάλμοκ ηα άημια, ηζξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ ηαζ ηζξ θοθέξ ζε 

ακχηενεξ ηαζ ηαηχηενεξ. Μεηαλφ ηςκ ηφνζςκ ζοιπεναζιάηςκ αοηχκ ηςκ 

αλζμθμβήζεςκ ήηακ υηζ υζμζ ακήημοκ ζηα ηαηχηαηα ημζκςκζηά ζηνχιαηα έπμοκ 

παιδθυηενμ δείηηδ κμδιμζφκδξ ζε ζπέζδ ιε αοημφξ πμο ακήημοκ ζηα ακχηενα 

ημζκςκζηά ζηνχιαηα ηαζ μζ ιεηακάζηεξ πμο ηαηάβμκηαζ απυ πχνεξ ηδξ 

κμηζακαημθζηήξ Δονχπδξ ηαζ ηδξ Αζίαξ είκαζ παιδθυηενδξ κμδιμζφκδξ απυ ημοξ 

Αββθμζάλμκεξ.
363

 Δζδζηά βζα ηα άημια πμο πνμένπμκηακ απυ ζκδζάκζηεξ, ιελζηάκζηεξ 
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ηαζ ιαφνεξ μζημβέκεζεξ ηαζ οζηενμφζακ ηαηά πμθφ ζηζξ ηθίιαηεξ κμδιμζφκδξ, 

απέδςζακ αοηή ημοξ ηδκ οζηένδζδ ζηδ θοθεηζηή ημοξ «ηαηςηενυηδηα» ιε ηα βκςζηά 

απυ ημ πνχημ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ ιαξ ζοκεπαηυθμοεα.
364

  

Υαναηηδνζζηζηή είκαζ επίζδξ δ πενίπηςζδ ημο ηαεδβδηή ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

ροπμθμβίαξ Arthur Jensen, πμο ημ 1969 ζε δδιμζίεοζδ ημο ζζπονίζηδηε, υηζ ιεηά απυ 

ένεοκεξ πμο πναβιαημπμίδζε ζε ιμκμγοβςηζημφξ δζδφιμοξ πμο ιεβάθςζακ ζε 

δζαθμνεηζηυ πενζαάθθμκ, δζέεεηε αδζάζεζζηεξ απμδείλεζξ υηζ δ εοθοΐα είκαζ ζπεδυκ 

απμηθεζζηζηά βεκεηζηά πνμηαεμνζζιέκδ ηαζ ιπμνεί κα ιεηνδεεί ιε ηα ηεζη 

κμδιμζφκδξ. Καηέθδλε ιάθζζηα ζημ ναηζζζηζηυ ζοιπέναζια υηζ δ κμδιμζφκδ ηςκ 

ιαφνςκ είκαζ 15 ιμκάδεξ πζμ παιδθή ζε ζφβηνζζδ ιε αοηή ηςκ θεοηχκ.
365

  

4.1.3. Οριςμϋνεσ ςκϋψεισ  

 

Οζ δμηζιαζίεξ αλζμθυβδζδξ ηδξ κμδιμζφκδξ δδιζμονβήεδηακ απυ ημκ Binet ιε ζημπυ 

κα εκημπίζεζ ηζξ αδοκαιίεξ πμο ειθακίγμοκ ηα παζδζά ζημ ζπμθείμ ηαζ υπζ θοζζηά βζα 

κα ιεηνήζμοκ ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα.
366

 Οζ ενεοκδηζηέξ πνμζπάεεζεξ υθςκ υζςκ 

ήεεθακ κα αλζμθμβήζμοκ ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα ιε αάζδ ημ δείηηδ κμδιμζφκδξ 

απμδείπηδηε υηζ ζηενμφκηακ ηάεε επζζηδιμκζηήξ αάζδξ. Ανηεημί αιθζζαήηδζακ ηδκ 

ακηζπνμζςπεοηζηυηδηα ηςκ δεζβιάηςκ, ηζξ ιεευδμοξ ένεοκαξ ηαζ ηα ίδζα ηα ζημζπεία 

ηςκ ζπεηζηχκ ενεοκχκ.
367

  

Απμδείπεδηε επζπθέμκ υηζ ηα ηεζη κμδιμζφκδξ δεκ είκαζ ημζκςκζηά μοδέηενα 

ενβαθεία ηαζ μζ δδιζμονβμί ημοξ έπμοκ ζοπκά ιζα πνμηαηαζηεοαζιέκδ ακηίθδρδ βζα 

ημ ηί είκαζ εοθοΐα.
368

 Λυβμο πάνζκ, ζηα ηεζη πμο δζεκενβμφζακ ηδ δεηαεηία ημο 1910 

ζηδκ Αιενζηή οπήνπακ ενςηήζεζξ πμο έπνεπε κα απακηήζμοκ μζ «άνηζ αθζπεέκηεξ 

ιεηακάζηεξ» βζα εέιαηα πμο βζα κα απακηήζεζ ηακείξ έπνεπε κα ήηακ αένμξ 

Αιενζηάκμξ ή γδημφζακ κα ηάκμοκ ηνίζεζξ πάκς ζε ημζκςκζηά ζηενευηοπα, έηζζ π.π. 

απαζημφζακ απυ έκα Νέβνμ κα απακηήζεζ πμζμ απυ ηα παναηάης ημνζηζάηζα είκαζ ημ 

πζμ υιμνθμ ηαζ ημο έδεζπκακ δφμ ζηίηζα: έκα ιε έκα κεβνμεζδέξ ημνζηζάηζ ηαζ έκα 
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άθθμ ιε έκα λακευ ημοηθίζηζημ ημνζηζάηζ, (πζεακυκ άνζαξ ηαηαβςβήξ). Ζ ζςζηή 

απάκηδζδ ήηακ θοζζηά αοηυ ιε ηδκ άνζα ηαηαβςβή!
369

  

Δπίζδξ, μθείθμοιε ζημ ζδιείμ αοηυ κα ημκίζμοιε υηζ δ επζζηδιμκζηή ένεοκα πνέπεζ 

κα βίκεηαζ ιε ηνυπμ απυθοηα ακηζηεζιεκζηυ ηαζ αιενυθδπημ. Χζηυζμ, μνζζιέκμζ απυ 

ημοξ επζζηήιμκεξ πμο οπμζηήνζγακ εοβμκζηέξ ζδέεξ, πνδζζιμπμίδζακ παθηεοιέκεξ 

ένεοκεξ ηαζ ενιήκεοζακ ηα απμηέθεζια ηςκ επζζηδιμκζηχκ ενεοκχκ ηαηά ημ δμημφκ, 

ημζμοημηνυπςξ ηαηάθενακ κα επεκδφζμοκ ηζξ ζδέεξ ημοξ ιε «επζζηδιμκζηυ» ηφνμξ, 

χζηε κα έπμοκ ημ επζζηδιμκζημθακέξ άθθμεζ βζα κα πνμπςνήζμοκ ζηδ θοζζηή 

ελυκηςζδ ή ζηδκ ακαβηαζηζηή ζηείνςζδ εηαημιιονίςκ ζοκακενχπςκ ιαξ. 

ήιενα, υθμζ μζ ζπεηζημί ιε ημ εέια επζζηήιμκεξ δέπμκηαζ υηζ μζ οπάνπμοζεξ 

δζαθμνέξ υζμκ αθμνά ηδκ επίδμζδ πμο έπεζ ηάπμζμξ ζε έκα ηεζη κμδιμζφκδξ δεκ 

μθείθμκηαζ ιυκμ ζε βεκεηζημφξ πανάβμκηεξ αθθά ηονίςξ ζηδκ επίδναζδ ημο 

πενζαάθθμκημξ. Ο αζμθυβμξ Albert Jacquard ζδιεζχκεζ: «ε γελεηηθή έθεξε ζε δύζθνιε 

ζέζε ηε ζεσξία ησλ “ραξηζκάησλ”, ε νπνία δερόηαλ όηη θάζε παηδί γελληέηαη κε έλα 

θαζνξηζκέλν δπλακηθό λνεηηθήο αλάπηπμεο. […] Η επθπΐα είλαη κηα παξαηεηακέλε 

δόκεζε θαη όρη έλα δώξν. Αξθεί ην ιηγνζηό θσο κηαο ηέηνηαο πξνθαλνύο εθδνρήο γηα 

λα αλαζεσξεζεί νιόθιεξε ε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο».
370

  

Δπίζδξ υηακ δε πνδζζιμπμζμφιε ζςζηά ηα ηεζη κμδιμζφκδξ, οπάνπεζ πάκηα μ 

ηίκδοκμξ υπςξ οπμζηδνίγεζ δ ροπμθυβμξ Ναζζάημο Μανία: «Ο δείθηεο λνεκνζύλεο 

από έλδεημε δπλαηόηεηαο λα αληηκεησπηζηεί ζαλ απόδεημε ηθαλόηεηαο ή αληθαλόηεηαο 

θαη αθόκα ρεηξόηεξα, όπσο ζπρλά ζπκβαίλεη, λα αληηκεησπηζηεί ζαλ απόδεημε θάπνηαο 

εγγελνύο θαη ακεηάθιεηεο αληθαλόηεηαο».
371

 

Γεκ πνέπεζ κα αβκμμφιε ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ανηεηέξ θμνέξ π.π. δ ηαθθζηεπκζηή 

ζδζμθοία ένπεηαζ ζοπκά κα ζοκακηήζεζ ακενχπμοξ, πμο είηε ιεβάθςζακ ζε έκα άηνςξ 

ανκδηζηυ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ είηε μζ ίδζμζ είπακ ηάπμζα ζμαανά ζςιαηζηά 

ιεζμκεηηήιαηα. «Σί πνςζημφζε δ ιεβαθμθοΐα ημο Νημζημβζέθζηζ ζηδκ επζθδρία, ή δ 

ιεβαθμθοΐα ημο Πνμοζη ζημ άζεια; Καζ ηζ εα βζκυηακ μ Μπεηυαεκ πςνίξ ιία 

αθημμθζηή ιδηένα ηζ έκακ “έηθοθμ” παηένα;»
372
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Ζ εεςνία ηχνα ημο αζμθμβζημφ κηεηενιζκζζιμφ
373

 είπε ςξ ζημπυ κα ηεηιδνζχζεζ ιε 

ηνυπμ επζζηδιμκζηυ ηζξ ναηζζζηζηέξ ζδέεξ πενί θοθεηζηήξ ακζζυηδηαξ. Οζ 

οπμζηδνζηηέξ ημο κηεηενιζκζζιμφ δζέπναλακ έκα μθέενζμ θάεμξ εεςνχκηαξ υηζ μζ 

δζάθμνεξ ζηακυηδηεξ ηςκ ακενχπςκ, υπςξ είκαζ δ εοθοΐα, είκαζ υπζ ιυκμ 

ηθδνμκμιζηέξ αθθά ηαζ αιεηάαθδηεξ. Δίκαζ εκηεθχξ θακεαζιέκμ κα ηαοηίγμοιε ηδκ 

ηθδνμκμιζηυηδηα ιε ηδκ αιεηααθδζία.
374

 Ζ δοκαηυηδηα ηνμπμπμίδζδξ εκυξ 

παναηηδνζζηζημφ δεκ ελανηάηαζ ιυκμ απυ ηα βμκίδζα. «Τπάνπμοκ αζεέκεζεξ βεκεηζηήξ 

θφζδξ, υπςξ θυβμο πάνζκ δ κυζμξ ημο Wilson (πνμμδεοηζηυξ εηθοθζζιυξ 

ζοβηεηνζιέκςκ ζζηχκ) πμο ζήιενα εεναπεφμκηαζ ζπεηζηά εφημθα. Σμ βμκίδζμ θμζπυκ 

ηαεμνίγεζ ημ υνζμ εκυξ παναηηδνζζηζημφ, εκχ ημ πμζμζηυ ζημ μπμίμ αοηυ εα 

πναβιαημπμζδεεί απμηεθεί ζοκάνηδζδ πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ».
375

  

Σα ζδιενζκά επζζηδιμκζηά δεδμιέκα ηαηαδεζηκφμοκ υηζ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ηαζ δ 

ηθδνμκμιζηυηδηα αθθδθεπζδνμφκ δοκαιζηά χζηε κα έπμοιε έκα ζοβηεηνζιέκμ 

θαζκυηοπμ. Σμ άημιμ δεκ ιπμνεί κα ακαπηφλεζ μθυπθεονα ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο, 

ακ παναιέκεζ απμιμκςιέκμ ηαζ απμημιιέκμ απυ ημ ημζκςκζηυ ημο πενζαάθθμκ. 

Δλάθθμο μ ίδζμξ μ άκενςπμξ είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ πμο πανειααίκεζ 

δοκαιζηά ζηδ ζπέζδ ηθδνμκμιζηυηδηαξ ηαζ πενζαάθθμκημξ.
376

  

Δπζπθέμκ μ άκενςπμξ επδνεάγεηαζ πμθφ θζβυηενμ απυ ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα ζε 

ζπέζδ ιε ημοξ άθθμοξ μνβακζζιμφξ βζαηί πανειααίκεζ ζε αοηυκ πμθφ πενζζζυηενμ δ 

δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ. Ο κμιπεθίζηαξ Francois Jacod εα πεζ: «Σμ άθμβμ είκαζ 

πνμβναιιαηζζιέκμ βζα κα ηνέπεζ, ημ πμοθί βζα κα πεηά, ημ ράνζ βζα κα ημθοιπά. Ο 

άκενςπμξ είκαζ ηαζ αοηυξ πνμβναιιαηζζιέκμξ αθθά είκαζ πνμβναιιαηζζιέκμξ βζα κα 

ιαεαίκεζ».
377

 Σεθζηά μζ ιυκμζ πμο είκαζ ακεπίδεπημζ ιαεήζεςξ είκαζ μζ μπαδμί ηδξ 

εοβμκζηήξ… 

Ο άκενςπμξ έπεζ επίζδξ έκα επζπνυζεεημ πνμζυκ: είκαζ εθεφεενμξ ηαζ αοηυκμιμξ. 

Έηζζ ιπμνεί ιε ηδ θμβζηή ημο κα ηνίκεζ πμζμ είκαζ ημ ζςζηυ ηαζ πμζμ είκαζ ημ θάεμξ 

ηαζ αημθμφεςξ κα πνάηηεζ ζφιθςκα ιε ηδ αμφθδζή ημο ημ έκα ή ημ άθθμ. Με αοηυκ 
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ημκ ηνυπμ ηάκεζ ηζξ δζηέξ ημο επζθμβέξ ηαζ έπεζ ηδ δζηή ημο πνμζςπζηή ζοιαμθή ζημ 

ηηίζζιμ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο. 

Ζ ηθδνμκμιζηυηδηα ηαηά ιία έκκμζα, είκαζ ημ δεδμιέκμ εκχ ημ πενζαάθθμκ ημ 

γδημφιεκμ. Αοηυ πμο ειείξ ηονίςξ ιπμνμφιε κα αθθάλμοιε είκαζ ημ πενζαάθθμκ. Ζ 

ηνίζζιδ θμζπυκ ιεηααθδηή είκαζ ημ πενζαάθθμκ ηαζ αοηή πνέπεζ κα αθθάλμοιε βζα κα 

αθθάλεζ μ άκενςπμξ.  

ημ πθαίζζμ αοηυ, απυ ηζξ επζζηήιεξ ηδξ αβςβήξ, πνμαάθθεηαζ ημ αίηδια ηδξ 

ακηζζηαειζζηζηήξ αβςβήξ. Οζ κέμζ άκενςπμζ πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζηά ημζκςκζηά 

πενζαάθθμκηα, άθθα απυ αοηά πνμζθένμοκ πθμφζζα ενεείζιαηα, ειπεζνίεξ, 

δοκαηυηδηεξ ηαζ εοηαζνίεξ ζημοξ κέμοξ βζα κα ακαπηφλμοκ ηζξ ζηακυηδηέξ ημοξ ηαζ 

άθθα είκαζ πζμ πενζμνζζιέκα ηαζ δίκμοκ εθάπζζηεξ εοηαζνίεξ. Ακ εέθεζ θμζπυκ ιζα 

ημζκςκία κα αμδεήζεζ υθα ηα ιέθδ ηδξ κα ακαπηφλμοκ ζημ έπαηνμ ηδκ 

πνμζςπζηυηδηά ημοξ πνέπεζ κα πνμζθένεζ ζηα άημια πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ιεζμκεηηζηά πενζαάθθμκηα υπζ ίζεξ δοκαηυηδηεξ αβςβήξ, αθθά πενζζζυηενεξ, έηζζ 

χζηε κα ακαπθδνχκεζ ηαζ κα ακηζζηαειίγεζ ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο έπεζ ημ άημιμ απυ 

ημ πενζαάθθμκ ημο.
378

  

Οζ θοζζηέξ δζαθμνέξ δεκ είκαζ ακοπέναθδηεξ αθθά ιπμνμφκ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ 

πνμζπάεεζα, ημοθάπζζημκ ιενζηχξ, κα λεπεναζημφκ. Ο άκενςπμξ δεκ είκαζ οπεφεοκμξ 

μφηε βζα ημ πμζα ηθδνμκμιζηυηδηα έπεζ, μφηε βζα ημ πμζα αβςβή δέπεηαζ. Δίκαζ υιςξ 

απμηθεζζηζηά οπεφεοκμξ βζα ημκ ηνυπμ πμο αλζμπμζεί ημκ ηαεέκα απυ αοημφξ ημοξ 

δφμ υνμοξ.
379

 Ο ηάεε άκενςπμξ δεκ είκαζ έκαξ παεδηζηυξ ηαζ άαμοθμξ δέηηδξ, πμο 

αθήκεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο ένιαζμ ηςκ ηαηααμθχκ ηαζ ηςκ ελςηενζηχκ ημο 

επζδνάζεςκ, αθθά ςξ έθθμβμ ηαζ αοηυκμιμ μκ, επειααίκεζ δοκαιζηά ηαζ ζοκεζδδηά 

ζηδκ ακάπηολή ημο.
380

 Ο άκενςπμξ δεκ είκαζ έκα άπονμ πμο δ ηθδνμκμιζηυηδηα ή ημ 

πενζαάθθμκ ημκ πάκε υπμο εέθμοκ, αθθά ηάεε πνυζςπμ, υπςξ ημκίγμοκ μ Maslow ηαζ 

μ Rogers, θένεζ εββεκχξ ιέζα ημο υθεξ εηείκεξ ηζξ πνμδζαεέζεζξ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα 

χζηε κα αοημδμιήζεζ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο ηαζ κα αοημπναβιαηςεεί.
381
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4.2. Άτομο ή κοινωνία;  

Οζ εζαζχηεξ ηδξ παθζάξ εοβμκζηήξ, εηηυξ ημο υηζ έδζκακ πνμηεναζυηδηα ζηδκ 

ηθδνμκμιζηυηδηα έκακηζ ημο πενζαάθθμκημξ, ηυκζγακ επίζδξ ημ ζαθέξ πνμαάδζζια 

ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο, ηδξ ακενςπυηδηαξ ηαζ ηδξ θοθήξ έκακηζ ημο άημιμο. Ζ 

ηθδνμκμιζηυηδηα ηαζ δ έιθαζδ ημο ζοιθένμκημξ ημο ημζκςκζημφ ζοκυθμο είκαζ μζ 

δομ ααζζημί ποθχκεξ πάκς ζηδκ μπμία ζηδνίπεδηε ηαζ ακαπηφπηδηε ημ εοβμκζηυ 

μζημδυιδια ιέπνζ ημ Β’ παβηυζιζμ πυθειμ. Μάθζζηα ζηδ καγζζηζηή Γενιακία, είπαιε 

μθμηθδνςηζηή ηαηάνβδζδ ηδξ δζάηνζζδξ ακάιεζα ζηδκ ζδζςηζηή ηαζ δδιυζζα ζθαίνα 

ημο αίμο.  

Ήδδ απυ ηδκ ανπαζυηδηα, ζηζξ ημζκςκίεξ υπμο εθανιυζηδηακ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ, 

αθέπμοιε κα οπάνπεζ ημ πνμαάδζζια ηδξ πμθζηείαξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ έκακηζ ηςκ 

δζηαζςιάηςκ ημο αηυιμο.
382

 Αθθά ηαζ μ πονήκαξ ηδξ εοβμκζηήξ εεςνίαξ ηςκ ανπχκ 

ημο εζημζημφ αζχκα πνέζαεοε υηζ ιπμνμφκ κα εοζζαζημφκ αηυια ηαζ ηα εειεθζχδδ 

αημιζηά δζηαζχιαηα εκυξ αηυιμο πνμξ υθεθμξ ηδξ ακενςπυηδηαξ ηαζ ημο ημζκςκζημφ 

ζοκυθμο. ηδ Γενιακία ημο ιεζμπμθέιμο, μζ δζηαζηέξ έαθεπακ ημ δίηαζμ υπζ ζακ έκα 

ενβαθείμ ημ μπμίμ εα πνμζηαηέρεζ ημ άημιμ αθθά ςξ ενβαθείμ πνμζηαζίαξ ηδξ 

ημζκςκίαξ.
383

 ηδκ Αιενζηή, μ δζηαζηήξ θζαεν Γμοέκηεθ Υμθιξ υηακ 

επζπεζνδιαημθμβμφζε οπέν ηδξ ακαβηαζηζηήξ ζηείνςζδξ, ζηδκ οπυεεζδ «Μπαη 

εκακηίμκ Μπεθ» πμο ελεηάζαιε ζηδκ πανμφζα ενβαζία, θέεζ λεηάεανα: «Γελ είλαη 

ιίγεο νη θνξέο πνπ έρνπκε δεη ην δεκόζην ζπκθέξνλ λα θαιεί ηνπο θαιπηέξνπο πνιίηεο 

λα δώζνπλ ηε δσή ηνπο. Θα ήηαλ παξάδνμν λα κελ κπνξεί λα θαιέζεη εθείλνπο πνπ ήδε 

ππνζθάπηνπλ ηε δύλακε ηνπ θξάηνπο λα πξνβνύλ ζε απηέο ηηο κηθξόηεξεο ζπζίεο […] 

είλαη θαιύηεξα γηα όιν ηνλ θόζκν λα κπνξεί λα απαγνξεύζεη ζηνπο έθδεια 

αθαηάιιεινπο λα ζπλερίζνπλ ην είδνο ηνπο».
384

  

Αθθά ηαζ ζηδκ Δθθάδα ημ 1927, μ Κχζηαξ Υανζηάηδξ, παζδίαηνμξ ηαζ ηιδιαηάνπδξ 

ημο Τπμονβείμο Τβζεζκήξ, πναβιαημπμζχκηαξ ηνζηζηή ζημκ αημιμηεκηνζηυ πμθζηζζιυ 

ηδξ επμπήξ ημο, εα οπμζηδνίλεζ υηζ αοηυξ: «Δζπζίαζε ηνλ παλ ππέξ ηνπ Αηόκνπ θαη εηο 

βάξνπο ηνπ είδνπο».
385

 Δπίζδξ, μ ζοκηαβιαημθυβμξ Αθέλακδνμξ αχθμξ, ηαηά ηδκ 

ακαεεχνδζδ ημο αζηζημφ ηχδζηα ημ 1930, ηυκζζε υηζ ημ ζοιθένμκ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ 

ηςκ ιεθθμκηζηχκ βεκεχκ οπενηενεί ημο αηυιμο ηαζ ηςκ αημιζηχκ εθεοεενζχκ ηαζ 
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έκεηα αοημφ ημο θυβμο, εζζδβήεδηε κα εεζπζζηεί ιέζς ημο αζηζημφ ηχδζηα δ 

ακαβηαζηζηή ζηείνςζδ.
 386

 

Βθέπμοιε θμζπυκ υηζ δ παθζά εοβμκζηή ηίκδζδ εοζίαγε ημ άημιμ οπέν ηδξ ημζκςκίαξ. 

Ζ εέζδ αοηή ακηζααίκεζ ηαζ πανααζάγεζ απυ δεζηήξ ηαζ αζμδεζηήξ πθεονάξ υθεξ ηζξ 

ηαεμθζηέξ ηαζ πακακενχπζκεξ δεζηέξ αλίεξ. Ζ επζαμθή ηδξ ζηείνςζδξ ηαζ ηδξ 

εοεακαζίαξ, ημ οπμπνεςηζηυ πνμβαιζαίμ πζζημπμζδηζηυ οβείαξ ηαζ δ ηαλζκυιδζδ ηςκ 

ακενχπςκ ζε ακςηένμοξ ηαζ ηαηχηενμοξ, ζε εθεοεένμοξ ηαζ ζηθάαμοξ, ηαηαθφμοκ 

ηάεε έκκμζα δζηαίμο ηαζ δεζηήξ ηαζ ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ ιυκμ ζε ημζκςκίεξ 

μθμηθδνςηζηέξ ηαζ ακεθεφεενεξ, υπμο δ ακενχπζκδ αλζμπνέπεζα ηαηαααναενχκεηαζ 

ηαζ ηα ακενχπζκα δζηαζχιαηα ηαηαπαημφκηαζ.
387

  

Ο ζεααζιυξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο αηυιμο ηαζ δ πίζηδ ζηδκ εββεκή αλία ημο 

ακενχπζκμο πνμζχπμο απμηεθμφκ ηδ αάζδ ηάεε δεζημφ ηαζ κμιζημφ ζοζηήιαημξ 

μπμζαζδήπμηε πμθζηζζιέκδξ πχναξ. Ζ ανπή ηδξ ακαβκχνζζδξ ηδξ αλίαξ ημο ακενχπμο 

απμηεθεί ηδ αάζδ ηάεε έκκμιδξ ηάλδξ ηαζ εειέθζμ θίεμ υθςκ ηςκ ζφβπνμκςκ 

οκηαβιάηςκ. Αθχζηε δεκ πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ δ ανπή ηδξ ακενχπζκδξ 

αλζμπνέπεζαξ είκαζ ααζζηή επζθμβή υθςκ ηςκ δζεεκχκ ζοιαάζεςκ βζα ηα δζηαζχιαηα 

ημο ακενχπμο, υπςξ είκαζ δ ζφιααζδ ημο Oviedo ηαζ δ δζαηήνολδ ηδξ UNESCO.
388

 

Καηαθακέζηαηα αοηή δ ανπή ηαηαπαηήεδηε ιε ημκ πθέμκ αάκαοζμ ηνυπμ απυ ηζξ 

πναηηζηέξ ηδξ παθζάξ εοβμκζηήξ.  

Ζ παθζά εοβμκζηή ακηί ηδξ ζζυηδηαξ, δζαηήνολε ηδκ ακζζυηδηα ηςκ ακενχπςκ, ακηί 

ηδξ εθεοεενίαξ, ημκ ηαηακαβηαζιυ ηαζ ηδκ οπμδμφθςζδ ηςκ πθέμκ αδοκάηςκ ιεθχκ 

ηδξ ημζκςκίαξ. ιςξ, ζε έκα εοκμιμφιεκμ ηνάημξ, ημ μπμίμ ζέαεηαζ ηδκ αλζμπνέπεζα 

ηςκ αηυιςκ, υθμζ μζ άκενςπμζ πνέπεζ είκαζ ίζμζ ηαζ κα απμθαιαάκμοκ πςνίξ 

δζαηνίζεζξ ηα εειεθζχδδ δζηαζχιαηά ημοξ. Σα αημιζηά δζηαζχιαηα πνέπεζ κα 

δεζιεφμοκ υθα ηα υνβακα ημο ηνάημοξ εκχ υζμζ κυιμζ δεκ είκαζ ζοιααημί ιε ηα 

ακενχπζκα δζηαζχιαηα ηαείζηακηαζ ακηζζοκηαβιαηζημί, ανά ηαζ ιδ εθανιμζηέμζ.
389

 

Ζ ηναηζηή ελμοζία πνέπεζ κα ζηαιαηά εηεί υπμο ανπίγμοκ ηα αημιζηά, ηα πμθζηζηά 

ηαζ ηα ημζκςκζηά δζηαζχιαηα ημο αηυιμο.
390

 Πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ μ Μμκηεζηζέ 

εα οπμζηδνίλεζ: «γηα λα κελ κπνξεί θαλείο λα θαηαρξάηαη ηελ εμνπζία, πξέπεη κέζσ 
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ηεο δηάηαμεο ησλ πξαγκάησλ, ε εμνπζία λα ζηακαηά ηελ εμνπζία».
391

 ηα ζοκηάβιαηα 

υθςκ ηςκ εοκμιμφιεκςκ ηναηχκ, αθθά ηαζ ζηζξ δζεεκείξ ζοιαάζεζξ ηαημπονχκμκηαζ 

νδηά υθα ηα εειεθζχδδ δζηαζχιαηα ηαζ ηακείξ δεκ ιπμνεί κα ηα πανααζάζεζ βζα 

μπμζμδήπμηε θυβμ.
392

 

Ακάιεζα ζηα εειεθζχδδ δζηαζχιαηα πμο έπεζ ηάπμζμξ είκαζ αοηά ηδξ εθεοεενίαξ, ηδξ 

δδιζμονβίαξ μζημβέκεζαξ, ηδξ πνμζςπζηήξ αζθαθείαξ, ηδξ εθεφεενδξ ακάπηολδξ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ, ηδξ πνμζηαζίαξ ηδξ ζδζςηζηήξ γςήξ, αθθά ηαζ ημ δζηαίςια ζηδ γςή 

ηαζ ημο κα ιδκ οπμζηεί ααζακζζηήνζα. θα αοηά ηα δζηαζχιαηα ηαζ πμθθά άθθα 

ηαηαπαηδεήηακ αάκαοζα απυ ηζξ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ ηαηά ηδκ ελεηαγυιεκδ πενίμδμ. 

Αθήεεζα πυζμ ζεαυιαζηε ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηαζ ημ δζηαίςια ζηδκ γςή ηάπμζμο, 

υηακ ημκ μδδβμφιε ζημοξ εαθάιμοξ αενίςκ βζα κα οπμζηεί εοεακαζία βζαηί ηαηάβεηαζ 

απυ δζαθμνεηζηή θοθή απυ ειάξ; Πυζμ ζεαυιαζηε ηδκ εθεοεενία, ηδκ εββεκή ημο 

αλία ςξ ακενχπμο ηαζ ημ δζηαίςια ημο κα ηάκεζ μζημβέκεζα υηακ ημκ ζηεζνχκμοιε 

βζαηί εεςνμφιε υηζ οζηενεί κμδηζηά ή ηάκεζ έηθοημ δεζηυ αίμ;  

4.3. Φσλή και ανθρωπολογικές μετρήσεις  

Οζ δζάθμνεξ θοθεηζηέξ εεςνίεξ πμο ακαπηφπεδηακ απυ ηζξ ανπέξ ημο 16
μο

 αζχκα 

ζοκέααθακ ηα ιέβζζηα ζηδκ ειθάκζζδ ημο εοβμκζημφ ηζκήιαημξ.
393

 Ανπζηά δ 

ειθάκζζδ ηδξ θοθεηζηήξ ζδέαξ ζοκδέεηαζ ιε ηδ δδιζμονβία ημο απμζηζμηναηζημφ 

ζοζηήιαημξ. Οζ ηαηαηηδηέξ ημο Νέμο Κυζιμο οπμζηήνζλακ υηζ μζ ζεαβεκείξ ηςκ 

απμζηζχκ ήηακ εη θφζεςξ ηαηχηενα υκηα, ηα μπμία υθεζθακ μζ ακχηενμζ απυ ηδ θφζδ 

ημοξ Δονςπαίμζ κα «εηπμθζηίζμοκ».
394

  

Απυ ηα ηέθδ ημο 17
μο

 αζχκα δζάθμνμζ επζζηήιμκεξ άνπζζακ κα ηαλζκμιμφκ ημ 

ακενχπζκμ βέκμξ ζε θοθέξ δζαηδνφζζμκηαξ πανάθθδθα ηδ θοθεηζηή ημοξ ακζζυηδηα, 

ιε ιμκαδζηυ ηνζηήνζμ ηα δζάθμνα ελςηενζηά βκςνίζιαηα ηςκ ακενχπςκ, υπςξ ήηακ 

ημ πνχια ηαζ ημ ζπήια ημο ηνακίμο.
395

 «Οη θπιέο κπνξνύζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ 

βάζεη ηνπ ρξώκαηνο ηνπ δέξκαηνο ή ησλ δηαθνξώλ ζην ζρήκα ηνπ θξαλίνπ θαη ην 

ζθειεηό ηνπ ζώκαηνο θαη επηπιένλ κπνξνύζαλ λα ηαμηλνκεζνύλ ηεξαξρηθά από ηηο 

“πεξηζζόηεξν” ζηηο “ιηγόηεξν” εμειηγκέλεο».
396

 Σμ ακεδαθζηυ αοηυ δυβια πενί ηδξ 

θοθεηζηήξ ακζζυηδηαξ ανήηε ηδκ πζμ αηναία έηθναζή ημο ζημ ιφεμ πενί ηδξ «άνζαξ 
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θοθήξ», ιε απμημνφθςια ημ «μθμηαφηςια» ηαζ ηδ ιαγζηή ελυκηςζδ ηςκ Δαναίςκ 

ζηα καγζζηζηά ζηναηυπεδα.
 397

 Ο Υίηθεν ημ 1941 εα οπμζηδνίλεζ υηζ δ Δονχπδ δεκ 

είκαζ ιζα βεςβναθζηή αθθά ιζα θοθεηζηή μκηυηδηα.
398

  

Οζ οπένιαπμζ ηςκ εοβμκζηχκ ζδεχκ ηαλζκυιδζακ αλζμθμβζηά ηζξ θοθέξ ηαζ ηάπηδηακ 

ηαηά ηδξ θοθεηζηήξ επζιζλίαξ ιε απχηενμ ζημπυ κα δδιζμονβδεεί ιζα ηαθφηενδ 

νάηζα ακενχπςκ, δ μπμία δε εα πενζέπεζ ηαηςηένμοξ θοθεηζημφξ ηφπμοξ.
 399

 Δπίζδξ 

μζ εεςνίεξ αοηέξ ελέθναγακ έκα ζαθή ακηζζδιζηζζιυ, ηαηδβμνχκηαξ ημοξ «θοθεηζηά 

ηαηχηενμοξ Δαναίμοξ» ςξ οπεφεοκμοξ βζα υθα «ηα δεζκά ηδξ ακενςπυηδηαξ».
400

 

Αθθά ηαζ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ ακαπηφπηδηακ πανυιμζεξ ζδέεξ ιε ηφνζμοξ εηθναζηέξ 

ημκ Πέηνμ Βθαζηυ,
401

 ημκ Κθςκ ηέθακμ
402

, ημκ Ηςάκκδ Κμοιάνδ
403

 ηαζ ημκ Άνδ 

Πμοθζακυ.
404

  

Ζ επζζηδιμκζηή υιςξ δζαδζηαζία πμο ιαξ επζηνέπεζ κα μιαδμπμζήζμοιε ημοξ 

πθδεοζιμφξ ζε θοθέξ είκαζ ιε ζαθήκεζα αοζηδνά πνμηαεμνζζιέκδ ηαζ δεκ επζδέπεηαζ 

ηαιία πανέηηθζζδ. Αημθμοεχκηαξ αοηή ηδκ πμνεία, μζ επζζηήιμκεξ εκχ βζα άθθα 

είδδ ηαηαθήβμοκ ζε έκα ημζκά απμδεηηυ απμηέθεζια, ζημκ άκενςπμ ηαηαθήβμοκ ζε 

έκα πθήνεξ αδζέλμδμ.
405

  

Καηαθήβμοκ ζε αδζέλμδμ βζαηί υθα ηα ζπεηζηά επζζηδιμκζηά πμνίζιαηα 

ηαηαδεζηκφμοκ υηζ μζ άκενςπμζ δεκ ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζε δζαθμνεηζηέξ θοθέξ. 

ημ ακενχπζκμ είδμξ μζ ιεβαθφηενεξ δζαθμνέξ δεκ παναηδνμφκηαζ ακάιεζα ζηζξ 

θεβυιεκεξ θοθέξ (θεοηή, ηζηνίκδ ηαζ ιαφνδ) αθθά ζημ εζςηενζηυ ηςκ θεβυιεκςκ 

θοθχκ.
406

 «Η ζύγρξνλε πιεζπζκηαθή γελεηηθή θαζηζηά ηελ έλλνηα ηεο θπιήο ζηηο 

αλζξώπηλεο θνηλσλίεο θελή πεξηερνκέλνπ από βηνινγηθή ζθνπηά, παξόηη ζπλερίδεη λα 

ππξνδνηεί ηηο θνηλσληθέο δηακάρεο».
407

  

Άνα θμζπυκ, δ ίδζα δ επζζηήιδ δζαθφεζ ημ ρεοδμεπζζηδιμκζηυ ιφεμ πενί φπανλδξ 

δζαθμνεηζηχκ ακενχπζκςκ θοθχκ πμο δοζηοπχξ αηυια ζοκηδνείηαζ απυ ανηεημφξ 

ιέπνζ ζήιενα. Οζ θοθέξ δεκ απμηεθμφκ αζμθμβζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ αθθά ημζκςκζηέξ 
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θακηαζζχζεζξ.
408

 Ο αζμθυβμξ Albert Jacquard ζδιεζχκεζ υηζ δ βεκεηζηή επζζηήιδ ιε 

ημ κα δδθχζεζ ηδκ αδοκαιία ηδξ κα μνίζεζ ηδκ φπανλδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ακενχπζκςκ 

θοθχκ ηαηέζηνερε ηζξ δζηαζμθμβίεξ υθςκ εηείκςκ ηςκ εεκχκ, πμο επζηαθμφιεκμζ ηδ 

θοθεηζηή ημοξ ακςηενυηδηα, πνμζπάεδζακ κα επζαάθθμοκ ηδκ ηονζανπία ημοξ ζε 

άθθα έεκδ.
409

  

4.4. Εσγονισμός - Βιολογικοποίηση και ιατρικοποίηση  

Οζ επζζηήιμκεξ ηαζ μζ εζδζημί ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ γςή ηαζ 

ηδ θζθμζμθία ημο ηάεε ακενχπμο αθθά ηαζ εονφηενα ηδξ ημζκςκίαξ. Ζ ελμοζία ηςκ 

εζδζηχκ ιεηαλφ άθθςκ έβηεζηαζ ζηδ δοκαηυηδηα κα πανάβμοκ βκχζδ, κα μνίγμοκ ηζ 

είκαζ ηακμκζηυ ηαζ ηζ παεμθμβζηυ, κα δζαιμνθχκμοκ κέεξ αλίεξ αθθά ηαζ κα 

απαλζχκμοκ ηζξ οπάνπμοζεξ. ηακ ηα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα μζ αζμεπζζηήιμκεξ ηα 

αζμθμβζημπμζμφκ, έπμκηαζ μζ ζαηνμί χζηε κα ηα εεναπεφζμοκ.
 410

 Γεκ είκαζ δεζηά ηαζ 

ημζκςκζηά αδζάθμνμ ημ ηζ μνίγεζ δ επζζηήιδ ςξ θοζζμθμβζηυ ή παεμθμβζηυ. Λυβμο 

πάνζκ μ κμιπεθίζηαξ Francis Crick οπμζηήνζλε υηζ «Καλέλα λενγέλλεην παηδί δε ζα 

έπξεπε λα αλαγλσξίδεηαη σο αλζξώπηλν πξηλ πεξάζεη από νξηζκέλα ηεζη γηα ηα 

γελεηηθά ηνπ ραξίζκαηα […] Αλ απνηύρεη ζ΄ απηά ηα ηεζη, ράλεη ην δηθαίσκα ζηε 

δσή».
411

 Ακ αοηή δ εέζδ είπε οζμεεηδεεί απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα ή 

οζμεεηδεεί ηάπμζα ζηζβιή ζημ ιέθθμκ, ιπμνμφιε κα θακηαζημφιε ηζ θζθμζμθζηέξ, 

δεζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ακαηνμπέξ εα ακέηοπηακ; 

Μέζα απυ ηζξ ζεθίδεξ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ δζαπζζηχζαιε ημκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ πμο 

δζαδναιάηζζε δ αζμθμβία ηαζ δ ζαηνζηή ζηδκ υθδ ελέθζλδ ημο ηζκήιαημξ ηδξ 

εοβμκζηήξ. Οζ οπεναζπζζηέξ ηδξ εοβμκζηήξ εεςνίαξ ηαηά ηδκ ελεηαγυιεκδ πενίμδμ 

πνμζπάεδζακ κα ενιδκεφζμοκ ηα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα ιε υνμοξ αζμθμβζημφξ ηαζ 

ζαηνζημφξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ζαηνζημπμίδζακ ηδκ δεζηή ηαζ δεζημπμίδζακ ηδκ 

οβεία. Οζ ζςιαηζηέξ αζεέκεζεξ ιαγί ιε ηζξ πανεηηθίκμοζεξ ζοιπενζθμνέξ πθέμκ 

παναηηδνίγμκηαζ πθέμκ ςξ «ημζκςκζηά κμζήιαηα».  

Κμζκςκζηά «πανεηηθίκμοζεξ» ζοιπενζθμνέξ υπςξ δ πμνκεία, μ αθημμθζζιυξ, δ 

ημλζημιακία, δ εβηθδιαηζηυηδηα, ημ ηάπκζζια αηυια ηαζ δ θηχπεζα, ακάβμκηαζ ζε 

αζμθμβζημφξ - ηθδνμκμιζημφξ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ ιεηααζαάγμκηαζ ζημοξ 

απμβυκμοξ. Αημθμφεςξ ένπεηαζ δ «ημζκςκζηή» ή δ «θοθεηζηή οβζεζκή», δδθαδή μζ 
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ζαηνμί χζηε κα εεναπεφζμοκ ημκ «αζεεκή». Αλίγεζ εδχ κα ζδιεζχζμοιε ημκ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ πμο δζαδναιάηζζακ μζ ζαηνμί ζηδ καγζζηζηή Γενιακία υζμκ αθμνά 

ηδκ  πνμχεδζδ ηδξ ηθδνμκμιζηήξ ηαζ θοθεηζηήξ οβείαξ ηδξ βενιακζηήξ θοθήξ.
 412

 

ηακ έπμοιε ζαηνζημπμίδζδ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ μζ ζαηνμί ακαθαιαάκμοκ κα 

εεναπεφζμοκ άημια ή μιάδεξ αηυιςκ πμο έπμοκ «πανεηηθίκμοζεξ ζοιπενζθμνέξ», 

ηζξ μπμίεξ ιάθζζηα ελδβμφκ ιε υνμοξ αζμθμβζημφξ ηαζ ηθδνμκμιζημφξ, ηυηε 

δζαπνάηημοιε ημ ζθάθια κα παναεεςνήζμοιε ηζξ δοζιεκείξ ζοκεήηεξ ημο 

πενζαάθθμκημξ, μζ μπμίεξ ζοιαάθμοκ ηα ιέβζζηα ζηδ δδιζμονβία ηαζ ζηδ δζαζχκζζδ 

ηςκ «πανεηηθίκμοζςκ ζοιπενζθμνχκ». Με αοηυκ ημκ ηνυπμ απεκμπμπμζμφιε ηδκ 

εηάζημηε ελμοζία, δ μπμία δεκ αζζεάκεηαζ πθέμκ ηδκ ακάβηδ κα θάαεζ ιέηνα χζηε κα 

πενζμνίζεζ ηαηά ημ εθζηηυ ηζξ δοζιεκείξ ζοκεήηεξ ημο πενζαάθθμκημξ.
413

 

O Francois Cros, ζημ αζαθίμ ημο (1995) «Ο πμθζηζζιυξ ημο βμκζδίμο»,  πανυηζ δέπεηαζ 

υηζ δ αζμθμβία ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ, ζημ ιέηνμ πμο ηδξ ακαθμβεί, ζηδκ επίθοζδ 

μνζζιέκςκ ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ, ανκείηαζ ηαηδβμνδιαηζηά ηδκ ζδέα υηζ ηάεε 

ημζκςκζηυ πνυαθδια ιπμνεί κα έπεζ αζμθμβζηή αάζδ ηαζ υηζ είκαζ νεαθζζηζηυ κα 

πνμζδμημφιε κα επζθφζμοιε υθα ηα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα απμηθεζζηζηά ιε 

αζμθμβζημφξ υνμοξ.
414

 Σμ θάκηαζια ηςκ πναηηζηχκ ηδξ παθζάξ εοβμκζηήξ παναιέκεζ 

αηυια μθμγχκηακμ. «Οη βηνιόγνη, νη γελεηηζηέο, νη λεπξνθαξκαθνιόγνη, δελ έρνπλ 

αθόκα ιεζκνλήζεη ηελ ηξνκεξή λαδηζηηθή εκπεηξία. […] Όινη γλσξίδνπκε ζήκεξα, θαη 

νη θόβνη εληείλνληαη από ηελ πξόζθαηε ηζηνξία, όηη είλαη πνιύ εύθνιν λα κεηαπέζνπκε 

από ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή πνπ πεγάδεη από ηελ εμέιημε ηεο βηνινγίαο ζηνλ παξαινγηζκό 

ή ζηνλ θαζαπηό ηδενινγηθό εθβηαζκό».
415

  

 Πίζς απυ ηζξ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ, πίζς απυ ηζξ ζοιαμοθέξ ηςκ εζδζηχκ. 

απμηνφπηεηαζ ζοπκά έκαξ ηαθά ηαιμοθθανζζιέκμξ ζαηνζηυξ ηαζ επζζηδιμκζηυξ 

παηενκαθζζιυξ. Οζ εζδζημί πνμζέθενακ ηαζ πνμζθένμοκ ηζξ εοβμκζηέξ ή βεκεηζηέξ 

ζοιαμοθέξ ημοξ ζε ακενχπμοξ, πμο εη ηςκ πναβιάηςκ, πμθθέξ θμνέξ αδοκαημφκ κα 

βκςνίγμοκ υθεξ ηζξ παναιέηνμοξ ηαζ κα αλζμθμβήζμοκ ιε επάνηεζα ημ πνυαθδια.
416

 

Δλάθθμο, δεκ πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ δ ζαηνζηή βεκεηζηή έβζκε απμδεηηή δζάιεζμο ηδξ 

ανκδηζηήξ εοβμκζηήξ: δδθαδή μζ άκενςπμζ πνμζέθεοβακ ζημοξ βζαηνμφξ βζα κα 

                                            
412

 ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Ε., 2000, ζ 172 
413

 ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Μ., Ρέεοικμ 2007, ζζ 12 -13 
414

 FRANCOIS C., Ο πμθζηζζιυξ ημο βμκζδίμο, εηδ. ηάηνμπημ, 1995, (ιεηαθν Καγθανθδξ Υ.,  & 

Λαμηναηία Λ.,), Αεήκα   
415

 Ο.π., ζ 114 
416

 ΚΟΗΟΤ Ν., Ζεζηή εεχνδζδ ηςκ ηεπκζηχκ πανειαάζεςκ ζημ ακενχπζκμ βμκζδίςια, εηδ. ηαιμφθδ, 

Αεήκα 2003 ζζ 67&135 
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πάνμοκ «εοβμκζηή ζοιαμοθή», υπςξ μκμιαγυηακ ανπζηά, ηαζ ανβυηενα «βεκεηζηή 

ζοιαμοθή». Έκαξ απυ ημοξ πνςημπυνμοξ ηδξ «βεκεηζηήξ ζοιαμοθήξ», μ Αιενζηακυξ 

S Reed, ημ 1940 ζοκέπαζνε ημκ εαοηυ ημο πμο δζαπχνζζε ηδκ εοβμκζηή απυ ηδκ 

βεκεηζηή ζοιαμοθή, αμδεχκηαξ έηζζ ηδ δεφηενδ κα ελαπθςεεί, μ ίδζμξ ιάθζζηα εα 

οπμζηδνίλεζ: «Η γελεηηθή ζπκβνπιή ζα είρε πηζαλόλ απνξξηθζεί αλ είρε παξνπζηαζηεί 

ζαλ επγνληθή».
417

 

Απυ ηζξ ανπέξ ηζξ δεηαεηίαξ ημο 1950, θεζημφνβδζακ δεηάδεξ ηέκηνα «βεκεηζηήξ 

ζοιαμοθήξ» ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ, ηα μπμία ακέθοακ ηδκ ηθδνμκμιζηυηδηα ηςκ 

πεθαηχκ ημοξ ηαζ ημοξ ζοιαμφθεοακ, πςνίξ πίεζδ, ακ πνέπεζ κα ηεηκμπμζήζμοκ ή κα 

πναβιαημπμζήζμοκ άιαθςζδ υπμο υιςξ ηαζ ακ εθανιυζηδηε δ βεκεηζηή ζοιαμοθή 

απμεάννοκε ημκ ηυζιμ απυ ημ κα ηάκεζ παζδζά επεζδή οπήνπε έκαξ ζηαηζζηζηυξ 

ηίκδοκμξ, μ μπμίμξ ήηακ ζοπκά πμθφ ηάης ημο 25%.
418

 Καηά πυζμ υιςξ είκαζ δεζηά 

παναδεηηυ κα απμεαννφκεηαζ ηάπμζμξ κα θένεζ ζημ ηυζιμ έκα παζδί επεζδή οπάνπεζ 

έκαξ ιζηνυξ ηίκδοκμξ κα ακαπηφλεζ ιζα ιεηνίμο ααειμφ αζεέκεζα ιεηά ηα πεκήκηα 

ημο; Ή ηζ βίκεηαζ υηακ απυ ημ εεναπεοηζηυ πνμπςνήζμοιε ζημ αεθηζςηζηυ εοβμκζζιυ 

ηαζ επζθέβμοιε ηδκ εοβμκζηή έηηνςζδ βζαηί ημ παζδί ιπμνεί κα έπεζ φρμξ ηάης ημο 

ιεηνίμο ή ιζα απνςιαημρία; Ο ηίκδοκμξ ημο μθζζεδνμφ δνυιμο είκαζ ίζςξ ηάηζ 

παναπάκς απυ μναηυξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
417

 TESTART J., 1994, ζ 78 
418

Ο.π.,  ζ 76 
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5. Γενικϊ ςυμπερϊςματα  

 

Σμ ζφβπνμκμ ηίκδια ηδξ εοβμκζηήξ, εκδεδοιέκμ ιε ημ ιακδφα ηδξ επζζηήιδξ, 

λεηίκδζε ζηζξ ανπέξ ημο εζημζημφ αζχκα ιε ιεβάθεξ πνμζδμηίεξ αθμφ θζθμδμλμφζε 

κα αεθηζχζεζ ηδ βεκεηζηή ζφζηαζδ ηδξ ακενχπζκδξ θοθήξ. ιςξ ηάπμζεξ θμνέξ, ζημκ 

ηυζιμ ηδξ επζζηήιδξ, ηα υκεζνα εφημθα ιπμνμφκ κα ιεηαηναπμφκ ζε εθζάθηεξ. Έηζζ 

απυ ιζα ελοικμφιεκδ ημζκςκζηή πναηηζηή ηςκ ανπχκ ημο εζημζημφ αζχκα, μ 

εοβμκζζιυξ ηαηέθδλε κα είκαζ έκαξ απμηδνοβιέκμξ πνυβμκμξ ηςκ καγζζηζηχκ 

εδνζςδζχκ.  

Σμ υθμ ηίκδια ηδξ εοβμκζηήξ ααζίζηδηε ζημ θεβυιεκμ ημζκςκζηυ δαναζκζζιυ, ζηδ 

κέα επζζηήιδ ηδξ βεκεηζηήξ, ζημ αζμθμβζηυ κηεηενιζκζζιυ ηαζ ζηζξ δζάθμνεξ 

θοθεηζηέξ εεςνίεξ. Γφμ ήηακ μζ ηεκηνζημί άλμκεξ ηδξ εοβμκζηήξ εεςνίαξ: πνχημκ μ 

οπενημκζζιυξ ημο νυθμο ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ημο αηυιμο ηαζ δεφηενμκ δ ζαθή πνμηεναζυηδηα ημο ζοιθένμκημξ 

ηδξ ημζκςκίαξ έκακηζ ημο ζοιθένμκημξ ημο αηυιμο. Σα εειεθζχδδ δζηαζχιαηα εκυξ 

αηυιμο ιπμνμφζακ κα παναιενζζημφκ εάκ επνυηεζημ κα επςθεθδεεί ημ ημζκςκζηυ 

ζφκμθμ.  

Απυ ηα παναπάκς ηεηιαίνεηαζ υηζ δ εοβμκζηή είκαζ αδζάννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ 

ςθεθζιζζηζηή εεςνία, δ μπμία εεςνεί υηζ μ ζημπυξ ηδξ δεζηήξ είκαζ δ ιεβζζημπμίδζδ 

ηδξ εοηοπίαξ ημο ζοκυθμο, οπμζηδνίγμκηαξ ιάθζζηα υηζ ηα ιέζα πμο πνδζζιμπμζμφιε 

βζα ηδκ επίηεολδ ημο παναπάκς ζημπμφ είκαζ δεζηά αδζάθμνα. ημκ ακηίπμδα ηδξ 

ςθεθζιζζηζηήξ αθθά ηαζ ηδξ εοβμκζηήξ εεςνίαξ ανίζηεηαζ δ δεμκημηναηζηή 

πνμζέββζζδ ημο Kant, μ μπμίμξ οπμζηδνίγεζ υηζ ηάεε άκενςπμξ είκαζ αοημζημπυξ ηαζ 

δεκ πνέπεζ ζε ηαιία πενίπηςζδ κα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιέζμ βζα ηδκ επίηεολδ εκυξ 

άθθμο ζημπμφ. Έηζζ ηάζζεηαζ απενίθναζηα ηαηά ηδξ ενβαθεζμπμίδζδξ ημο ακενχπμο 

ηαζ ηδξ ηαηαπάηδζδξ ηςκ εειεθζςδχκ αημιζηχκ δζηαζςιάηςκ ημο. Σμζμοημηνυπςξ, 

οπυ ημ πνίζια ηδξ ηακηζακήξ δεζηήξ, μζ πναηηζηέξ ηδξ παθαζάξ εοβμκζηήξ ηίκδζδξ 

ηνίκμκηαζ πακηεθχξ ακήεζηεξ.  

Σδκ εοβμκζηή ηίκδζδ ημο εζημζημφ αζχκα ιπμνμφιε κα ηδ δζαζνέζμοιε ζε δφμ 

θάζεζξ. Ζ πνχηδ θάζδ δζήνηδζε ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο Β΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο ηαζ 

είπε ςξ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ υηζ δ εοβμκζηή ήηακ ηναηζηή ηαζ εκ πμθθμίξ 

αοηανπζηή. Ζ δεφηενδ θάζδ λεηίκδζε ιεηά ημ ηέθμξ ημο Β΄ παβημζιίμο πμθέιμο ηαζ 
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θηάκεζ ςξ ηζξ διένεξ ιαξ. Ζ κέα αοηή ιμνθή ηδξ εοβμκζηήξ είκαζ αημιζηή, ςξ επί ημ 

πθείζημκ ηναηζηά μοδέηενδ ηαζ έπεζ ςξ ζηυπμ κα ιεζχζεζ ηδκ αημιζηή δοζηοπία. Με 

αοηυκ ημκ ηνυπμ δ εοβμκζηή πςνίζηδηε ζηδκ εοβμκζηή ημο ζήιενα ηαζ ηδκ εοβμκζηή 

ημο πεεξ, ηδκ παθζά ηαζ ηδ κέα εοβμκζηή.  

Ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ήηακ δ παθζά εοβμκζηή ηίκδζδ, δ μπμία λεηίκδζε 

ζηδκ Αββθία ηαζ ηαηυπζκ βζβακηχεδηε ζηδκ Αιενζηή ηαζ ηδ Βυνεζα Δονχπδ. ηδκ 

Αββθία, πανυηζ ήηακ δ βεκέηεζνα ημο εοβμκζημφ ηζκήιαημξ, δ εοβμκζηή ηίκδζδ είπε 

πενζζζυηενμ εεηζηυ πνμζακαημθζζιυ. Ακηίεεηα, πνχηα ζηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ έπεζηα ζηδ 

Γενιακία εθανιυζηδηακ ανκδηζηέξ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ υπςξ ήηακ δ ζηείνςζδ ηαζ 

ημ πνμβαιζαίμ πζζημπμζδηζηυ οβείαξ. 

Ζ αιενζηακζηή ηαζ δ βενιακζηή εηδμπή ηδξ εοβμκζηήξ πανά ηζξ μοζζαζηζηέξ δζαθμνέξ 

ημοξ έπμοκ αιθυηενεξ ανκδηζηυ πνμζακαημθζζιυ. Μέπνζ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

1930 οπήνπε έκαξ ακμζηηυξ δίαοθμξ επζημζκςκίαξ ηαζ αιμζααίμο αθθδθμεαοιαζιμφ 

ιεηαλφ ηςκ εηπνμζςπχκ ηδξ εοβμκζηήξ ηςκ δφμ πνμακαθενυιεκςκ πςνχκ. Σεθζηά 

υιςξ δ βενιακζηή εηδμπή ηδξ εοβμκζηήξ ιε ηζξ καγζζηζηέξ εδνζςδίεξ πμο αοηή 

δζέπναλε, ηαηέζηδ ςξ έκα ιδ ζοβηνίζζιμ ηαζ άηνςξ απμηνμοζηζηυ θαζκυιεκμ ζηδκ 

υθδ ζζημνία ημο εοβμκζημφ ηζκήιαημξ.  

οβηνίκμκηαξ ηχνα ηζξ πχνεξ ηδξ Βυνεζαξ Δονχπδξ, ιε αοηέξ ηδξ Νμηζακαημθζηήξ 

Δονχπδξ, υζμκ αθμνά ηδκ εθανιμβή ηςκ εοβμκζηχκ πναηηζηχκ, παναηδνμφιε υηζ 

ζηζξ πχνεξ ηδξ Βυνεζαξ Δονχπδξ οπήνλε ιζα δοκαιζηή ακάπηολδ ημο ηζκήιαημξ ηδξ 

εοβμκζηήξ, εκχ ζηζξ πχνεξ ηδξ κμηζμακαημθζηήξ Δονχπδξ ημ ηίκδια ηδξ εοβμκζηήξ 

οπήνλε οπμημκζηυ.  

Απυ ημ ηέθμξ ημο 19
μο

 ηαζ ηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα ζδιακηζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ ηδξ 

εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ εα βκςνίζμοκ ηαζ εα μζηεζμπμζδεμφκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηζξ ζδέεξ 

πάκς ζηζξ μπμίεξ μζημδμιήεδηε ημ εοβμκζηυ ηίκδια δζεεκχξ ηαζ εα πνμζπαεήζμοκ κα 

ηζξ δζαδχζμοκ ζηδκ Δθθδκζηή ημζκςκία πνδζζιμπμζχκηαξ ηάεε πνυζθμνμ ιέζμ. Ζ 

επζννμή ηαζ δ ηαφηζζδ ηςκ εθθήκςκ ζοκδβυνςκ ηδξ εοβμκζηήξ ιε ημοξ εηπνυζςπμοξ 

ημο δζεεκμφξ ηζκήιαημξ ηδξ εοβμκζηήξ ήηακ πμθφ ζδιακηζηή.  

 Γεκζηυηενα μζ έθθδκεξ εοβμκζζηέξ ήηακ πμθφ ηαθά εκδιενςιέκμζ ηυζμ βζα ημ 

εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηδξ εοβμκζηήξ υζμ ηαζ βζα ηζξ εθανιμγυιεκεξ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ 

ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Αιενζηήξ ηαζ ζηζξ δζάθμνεξ Δονςπασηέξ πχνεξ. Αοηυ 

μθείθεηαζ εκ πμθθμίξ ζημ υηζ ανηεημί ελ αοηχκ είπακ ζπμοδάζεζ ζημ ελςηενζηυ ηαζ 

ζδζαίηενα ζηδ Γενιακία.  
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Σμ ιμηίαμ πμο πνδζζιμπμζμφκ υθμζ μζ Έθθδκεξ οπεναζπζζηέξ ηςκ εοβμκζηχκ ζδεχκ 

ζηα δζάθμνα ζοββναθζηά ημοξ πμκήιαηα είκαζ υηζ δ εοβμκζηή ηίκδζδ ζηδνίγεηαζ ζηδ 

εεςνία ημο Γαναίκμο ηαζ ζηδκ εοβμκζηή εεςνία ημο Γηάθημκ, οπμζηδνίγμκηαξ 

πανάθθδθα υηζ μζ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ ήηακ ανηεηά δζαδεδμιέκεξ ηαζ ζημοξ ανπαίμοξ 

έθθδκεξ απυ ημοξ μπμίμοξ ιάθζζηα έθημοκ ηαζ ηδκ ανπζηή ηαηαβςβή ημοξ. Δπίζδξ, 

ζοπκά, υηακ πνμηείκμοκ κα εεζπζζηεί έκα εοβμκζηυ ιέηνμ, επζηαθμφκηαζ άθθεξ πχνεξ, 

πζμ «πνμδβιέκεξ» απυ ηδκ Δθθάδα, ζηζξ μπμίεξ είπακ ήδδ εθανιμζηεί ακάθμβα ιε ηα 

πνμηεζκυιεκα απυ αοημφξ ιέηνα.  

Ανπζηά μζ εοβμκζηέξ ζδέεξ ιε ηδκ ζφβπνμκδ ιμνθή ημοξ εα πνςημειθακζζημφκ απυ 

ημοξ ιεθεηδηέξ ηδξ κζηζεσηήξ θζθμζμθίαξ. Δπδνεαζιέκμζ απυ ηδ θζθμζμθία ημο 

Νίηζε, ανπζηά μ Παφθμξ Νζναάκαξ ηαζ ανβυηενα μ Πέηνμξ Βθαζηυξ, μ Νίημξ 

Καγακηγάηδξ ηαζ άθθμζ εα δζαηοπχζμοκ εοβμκζηέξ ζδέεξ ιέζα απυ ακηίζημζπεξ 

ιεθέηεξ πμο αθμνμφζακ ηδ κζηζεσηή θζθμζμθία. 

ηδ δζάνηεζα ημο ιεζμπμθέιμο αοημί πμο πνμςεμφκ ημ ζδεχδεξ ηδξ θοθεηζηήξ 

οβζεζκήξ ζηδκ Δθθάδα, είκαζ ηονίςξ ζαηνμί πμο είπακ ζπμοδάζεζ ζηδ Γενιακία, 

πνμηείκμκηαξ πνςηίζηςξ ηδκ εθανιμβή ημο οπμπνεςηζημφ πνμβαιζαίμο 

πζζημπμζδηζημφ οβείαξ ηαζ δεοηενεουκηςξ ημ ιέηνμ ηδξ ακαβηαζηζηήξ ζηείνςζδξ. Αξ 

ιδ λεπκάιε άθθςζηε, υηζ ελ οπανπήξ ζημ κέμ εθθδκζηυ ηνάημξ είπαιε ιζα ιεβάθδ 

επζζηδιμκζηή δζείζδοζδ ηδξ Γενιακίαξ ζηδκ Δθθάδα. Δπμιέκςξ δ δζάδμζδ ηςκ 

εοβμκζηχκ ζδεχκ ζηδκ Δθθάδα επςθεθήεδηε ηα ιέβζζηα απυ ημοξ ζζπονμφξ δεζιμφξ 

πμο είπακ μζ Έθθδκεξ επζζηήιμκεξ ιε ημ βενιακζηυ ηυζιμ.  

 ιςξ δ πθεζμρδθία ηδξ εθθδκζηήξ ημζκήξ βκχιδξ, υηακ πθδνμθμνήεδηε ηζξ 

εδνζςδίεξ ημο καγζζιμφ ζηδ Γενιακία ηαζ ημοξ ακηζζημίπμοξ εοβμκζημφξ κυιμοξ, εα 

ημοξ ηαηαδζηάζεζ ιε ημκ πθέμκ απενίθναζημ ηαζ ηαηδβμνδιαηζηυ ηνυπμ. Έηζζ ηαηά 

ηδ δεηαεηία ημο 1930 δ βενιακζηή εηδμπή ηδξ εοβμκζηήξ είπε εθάπζζημοξ μπαδμφξ ηαζ 

ήηακ ανηεηά πενζεςνζμπμζδιέκδ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ.  

Βέααζα δεκ έθεζρακ ηαζ μζ οπεναζπζζηέξ ηςκ καγζζηζηχκ εοβμκζηχκ ζδεχκ ηαζ 

πναηηζηχκ. Ονζζιέκμζ απυ ημοξ οπένιαπμοξ ηδξ εοβμκζηήξ ζηδκ Δθθάδα, ζηα ιέζα 

ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1930, εα ιεηαθένμοκ ηαζ εα πνμπαβακδίζμοκ ζηδκ εθθδκζηή ημζκή 

βκχιδ, δζα ιέζμο ημο βναπημφ ηφπμο, ηδ καγζζηζηή ζδεμθμβία ηαζ ηα ηεηηαζκυιεκα 

ζηδ Γενιακία αλζμθμβχκηαξ ηα ιάθζζηα ιε εεηζηυ ηνυπμ.  

Πανά ημοξ ζζπονμφξ εβπχνζμοξ θίθμοξ ηδξ, δ εθθδκζηή εοβμκζηή ηίκδζδ δεκ 

απέηηδζε πυηε ημ δοκαιζζιυ πμο είπε ζε άθθεξ πχνεξ, αημθμοεχκηαξ έηζζ ημ 

πανάδεζβια ηςκ οπυθμζπςκ πςνχκ ηδξ Νμηζμακαημθζηήξ Δονχπδξ. Οζ εοβμκζηέξ 
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εέζεζξ ακ ηαζ ήηακ επανηχξ πνμαεαθδιέκεξ, οπήνλακ ζαθχξ ιεζμρδθζηέξ ιέζα ζηδκ 

εθθδκζηή ημζκςκία. Μεηαλφ ηςκ ζδιακηζηυηενςκ αζηίςκ ηδξ απμηοπίαξ ημο 

εθθδκζημφ εοβμκζημφ ηζκήιαημξ ήηακ υηζ: 

 Ζ εθθδκζηή εοβμκζηή ηίκδζδ ήηακ έκα εκ πμθθμίξ ακμνβάκςημ ηαζ άκεονμ 

ηίκδια, πςνίξ κα έπεζ οπυ ηδκ άιεζδ επζννμή ηδξ λεπςνζζημφξ ζοθθυβμοξ ηαζ 

πενζμδζηά ηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα πζέζμοκ χζηε κα εεζιμεεηδεμφκ ηα 

πνμηεζκυιεκα εοβμκζηά ιέηνα. Ζ υθδ πνμζπάεεζα ζηδνίπεδηε απυ 

ιειμκςιέκα άημια ηα μπμία δεκ είπακ ηαζ ζζπονμφξ δεζιμφξ ιεηαλφ ημοξ. 

 Σμ εθθδκζηυ ηνάημξ δε δζέεεηε ημοξ ιδπακζζιμφξ ηαζ ηζξ δμιέξ βζα κα 

εθανιυζεζ εοβμκζηά ιέηνα ηαζ επζπνυζεεηα δ εθθδκζηή ημζκή βκχιδ δεκ ήηακ 

χνζιδ κα δεπεεί ηδκ εθανιμβή ημοξ. ε αοηυ ηαεμνζζηζηυ νυθμ δζαδναιάηζζε 

δ ακηίεεζδ ηδξ Ονευδμλδξ Δηηθδζίαξ ζε αοηέξ ηζξ πναηηζηέξ.  

 ηζξ πχνεξ πμο επζαθήεδηακ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ ημκ πνχημ θυβμ ημκ είπακ μζ 

ζαηνμί. Ακηίεεηα ζηδκ Δθθάδα ηαηά ηδκ ακαεεχνδζδ ημο αζηζημφ ηχδζηα ημ 

1930, ηαηά ηδκ μπμία μζ εβπχνζμζ οπεναζπζζηέξ ηδξ εοβμκζηήξ είπακ ηδ 

ιεβάθδ εοηαζνία κα εεζπίζμοκ εοβμκζηά ιέηνα, ηα ιέθδ ηδξ ακαεεςνδηζηήξ 

επζηνμπήξ ήηακ ηαηά ηφνζμ θυβμ κμιζημί ηαζ υπζ ζαηνμί. Αοηυ ζοκηέθεζε ηα 

ιέβζζηα χζηε δ ακαεεςνδηζηή επζηνμπή κα ιδκ πνμηείκεζ ηδκ εθανιμβή 

εοβμκζηχκ ιέηνςκ.  

Σμ ηίκδια ηδξ παθζάξ εοβμκζηήξ ηίκδζδξ, ηαζ ζδζαίηενα αοηυ ηδξ καγζζηζηήξ 

Γενιακίαξ, απυ δεζηήξ ζημπζάξ ηαηαπάηδζε υθα ηα εειεθζχδδ ακενχπζκα 

δζηαζχιαηα, εοζζάγμκηαξ ημ άημιμ οπέν ημο «κμιζγυιεκμο ηαθμφ ηδξ ημζκςκίαξ». Με 

αοηυκ ημκ ηνυπμ μδδβδεήηαιε ζηδκ ηαηαννάηςζδ ηδξ ακενχπζκδξ αλζμπνέπεζαξ, ζηδ 

ζηένδζδ ηςκ αημιζηχκ εθεοεενίςκ, ζηζξ ζηεζνχζεζξ, ζημ μθμηαφηςια ηαζ ζε ηυζεξ 

άθθεξ εδνζςδίεξ.  

Δπίζδξ μζ εέζεζξ ηδξ παθζάξ εοβμκζηήξ ηίκδζδξ υηζ πνχημκ, δ ηθδνμκμιζηυηδηα ηαζ 

ηα βμκίδζα είκαζ απμηθεζζηζηά οπεφεοκα βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο 

άκενςπμο ηαζ δεφηενμκ υηζ μζ άκενςπμζ πςνίγμκηαζ ζε θοθέξ, μζ μπμίεξ ιάθζζηα 

ιπμνμφζακ κα ηαλζκμιδεμφκ ζενανπζηά απυ ηζξ πενζζζυηενμ ζηζξ θζβυηενεξ 

ελεθζβιέκεξ, ηνίκμκηαζ απυ επζζηδιμκζηή άπμρδ εκηεθχξ ααάζζιεξ. ζμκ αθμνά ηζξ 

θοθεηζηέξ εεςνίεξ υθα ηα ζπεηζηά επζζηδιμκζηά πμνίζιαηα ηαηαδεζηκφμοκ υηζ μζ 
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άκενςπμζ δεκ ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζε δζαθμνεηζηέξ θοθέξ ηαζ υηζ αοηέξ δεκ είκαζ 

αζμθμβζηέξ πναβιαηζηυηδηεξ αθθά απθά ημζκςκζηέξ θακηαζζχζεζξ. 

 πεηζηά ιε ηζξ εέζεζξ ηδξ παθζάξ εοβμκζηήξ βζα ημ νυθμ ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ 

μθείθμοιε κα ημκίζμοιε υηζ είκαζ εκηεθχξ θακεαζιέκμ κα ηαοηίγμοιε ηδκ 

ηθδνμκμιζηυηδηα ιε ηδκ αιεηααθδζία. ήιενα έπεζ ηαηαδεζπεεί υηζ ζδιακηζηυ νυθμ 

ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ, εηηυξ απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηδξ 

ηθδνμκμιζηυηδηαξ ιε ημ πενζαάθθμκ, δζαδναιαηίγεζ ηυζμ μ ίδζμξ μ άκενςπμξ υζμ ηαζ 

δ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ. Ο ίδζμξ μ άκενςπμξ είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ 

πμο πανειααίκεζ δοκαιζηά ζηδ ζπέζδ ηθδνμκμιζηυηδηαξ ηαζ πενζαάθθμκημξ.  

Σέθμξ δζαπζζηχκμοιε υηζ ημ ηίκδια ηδξ εοβμκζηήξ δεκ πέεακε ιεηά ηδκ ηαεμθζηή ημο 

ηαηαδίηδ. Σμ κέμ θζθεθεφεενμ ηίκδια ηδξ εοβμκζηήξ, ακ ηαζ έπεζ ιεβάθεξ ηαζ 

μοζζαζηζηέξ δζαθμνέξ απυ ηδκ παθζά εοβμκζηή, έπεζ ιία ααζζηή μιμζυηδηα ηαζ αοηή 

είκαζ δ άνκδζδ ηδξ δζαθμνάξ. Ζ μοζία ηδξ εοβμκζηήξ εεςνίαξ ηεθζηά ίζςξ είκαζ δ αία 

εκακηία ζημ δζαθμνεηζηυ. «Ίζςξ ηάεε εοβμκζηυ ζπέδζμ, αηυιδ ηαζ ημ πζμ 

ελδιενςιέκμ, ημ πζμ ημιρυ, πθήνεξ ηαζ ακχδοκμ, θένεζ ημ ιήκοια ιζαξ ηέημζαξ αίαξ. 

Αοηυ ζζπφεζ βζα ηζξ μζημκμιζηέξ ιεευδμοξ πμο εέζπζζε δ ζβηαπμφνδ, αθθά 

πενζζζυηενμ ίζςξ βζα ηζξ ζζςπδθέξ επζζηδιμκζηέξ ιεευδμοξ πμο πνμεημζιάγεζ δ 

ελαζνεηζηή ακάπηολδ ηδξ βεκεηζηήξ».
419

 

ηζξ ιένεξ ιαξ επζπνυζεεηα δζαθαίκεηαζ υηζ οπάνπεζ έκαξ οπανηηυξ ηίκδοκμξ 

παθζκυνεςζδξ ηςκ παθαζχκ εοβμκζηχκ πναηηζηχκ. Ζ ακδζοπδηζηή άκμδμξ ηςκ 

αηνμδελζχκ ηαζ ναηζζζηζηχκ ημιιάηςκ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ζηδκ Αιενζηή, μζ 

πνυζθαηεξ ναηζζζηζηέξ δζαηδνφλεζξ ημο εηηεκηνζημφ οπμρδθίμο πνμέδνμο ηςκ 

Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ ηδξ Αιενζηήξ Νηυκαθκη Σναιπ ηαζ ζδζαίηενα μζ εέζεζξ ημο βζα 

ημοξ ιεηακάζηεξ, ημοξ μπμίμοξ ηαζ πάθζ ηαηδβμνεί βζα υθα ηα δεζκά ηδξ πχναξ ημο, 

θένκμοκ ζηδ ικήιδ ιαξ εζηυκεξ ηαζ βεβμκυηα ηδξ Αιενζηήξ ηςκ ανπχκ ημο εζημζημφ 

αζχκα. ηακ ηαζ πάθζ ζηδκ ίδζα πχνα πνδζζιμπμζήεδηε ημ ιεηακαζηεοηζηυ πνυαθδια 

ςξ αζπιή ημο δυναημξ χζηε κα επζαθδεμφκ μζ εοβμκζηέξ πναηηζηέξ. Μεθεημφιε ηδκ 

ζζημνία χζηε κα απμθεφβμοιε ςξ ημζκςκίεξ αθθά ηαζ ςξ άημια κα επακαθαιαάκμοιε 

ηα θάεδ ημο πανεθευκημξ. Δθπίγμοιε μζ ζδιενζκέξ ημζκςκίεξ ηάηζ κα έπμοκ δζδαπεεί 

απυ ημ θμοηνυ ημο αίιαημξ, ηδκ μδφκδ, ηα δάηνοα ηαζ ημκ πυκμ πμο ζηυνπζζε ζημ 

πέναζιά ηδξ δ εοβμκζηή ηςκ ανπχκ ημο εζημζημφ αζχκμξ.  

                                            
419

 Ο.π., ζ 74 
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ABSTRACT 

 

The aim of the present paper was to examine the historical evolution of the eugenics 

movement abroad and in Greece in early and middle 20
th

 century. Furthermore, to 

identify and investigate any influence of the international eugenics movement on the 

Greek eugenics movement and finally, to approach the core issues of the early 20
th

 

century eugenics movement from a bioethical perspective.  

The eugenics movement was based on the so-called Social Darwinism, on the new 

science of genetics, on biological determinism and on the various race theories. Two 

were the main pillars of the eugenics theory: first, the emphasis that was given on the 

role of heredity in shaping the personality of an individual and second, placing social 

interests well above the interests of individuals. The fundamental rights of an 

individual could be ignored for the benefit of society.          

Given the above, it is inferred that eugenics is intrinsically linked to Utilitarianism, a 

doctrine which holds that the aim of morality is to maximize the happiness of people 

and that the means used to this end are morally indifferent. The theoretical opposite of 

eugenics and Utilitarianism is Kant’s deontology theory and approach which hold that 

every individual is an end-in-itself and thus can never be used as a means to the ends 

of others. As a result, Kant opposes any instrumentalisation of human beings and all 

violations of fundamental human rights. Thus, when examined through Kant’s moral 

perspective, the practices of the old eugenics movement are regarded as totally 

immoral.         

The 20
th

 century eugenics movement can be divided into two stages. The first stage 

lasted until the end of WWII and its main feature was that eugenics was State policy 

and largely authoritarian. The second stage began at the end of WWII and reaches our 

days. This new form of eugenics is individual, mostly neutral (State-wise) and seeks 

to reduce individual unhappiness. This is how eugenics was divided into modern and 

old eugenics.     

The object of the present paper is the old eugenics movement which first appeared in 

England and grew in popularity in America and Northern Europe. The eugenics 

movement in England, despite the fact that the latter was its birthplace, had a more 

positive orientation. On the contrary, in the USA and then in Germany, many negative 
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eugenics practices were applied such as castration and the prenuptial health 

certificate. In late 19
th

 and early 20
th

 century, important figures of the Greek society 

were introduced and embraced, to a large extent, the fundamental principles of the 

international eugenics movement and tried to spread those principles to the Greek 

society using all available means. The influence of international eugenics proponents 

on Greek eugenics advocates was considerable.                  

In general, Greek eugenics advocates had thorough knowledge of the theoretical 

background of eugenics and of the eugenics practices applied in the USA and in 

various European countries. This is largely attributed to the fact that many of them 

had studied abroad, mainly in Germany.    

Initially, the ideas of eugenics in their modern form were introduced in Greece by the 

independent scholars of Nietzsche’s philosophy. Influenced by Nietzsche’s 

philosophy, it was Pavlos Nirvanas who first expressed eugenics ideas in studies on 

Nietzsche’s philosophy and was soon followed by Petros Vlastos and Nikos 

Kazantzakis.        

During the interwar period those who promoted the ideals of racial hygiene in Greece 

were primarily doctors who had studied in Germany. Their main proposal was to 

introduce the mandatory issuance of a prenuptial health certificate and also to impose 

the measure of mandatory castration. Let us not forget that since the birth of the 

modern Greek state the scientific influence of Germany on it has always been 

significant. Thus, the spreading of eugenics ideas in Greece was greatly boosted by 

the strong bond between Greek scientists and Germany.          

However, the majority of Greeks condemned, in the most express and unequivocal 

way, all Nazi atrocities in Germany and the corresponding eugenics laws. Thus, 

during the 1930’s, the German version of eugenics had only a small number of 

followers and was pretty marginalised in Greece.    

From a moral perspective, the old eugenics movement, and the Nazi Germany 

eugenics movement in particular, violated all fundamental human rights by sacrificing 

the individual for the “supposed good of society”. This is how we were led to human 

indignity, deprivation of individual liberties, castrations, the Holocaust and to so 

many other atrocities.       

In addition, the old eugenics beliefs that heredity and genes are exclusively 

responsible for shaping human personality and that all human beings are divided into 
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races which can be hierarchically categorised from the most advanced to the less 

advanced, are scientifically unfounded.   

Finally, we concluded that the eugenics movement did not fade away following its 

unanimous condemnation. The new liberal eugenics movement, with all its 

considerable and fundamental differences from old eugenics, presents an important 

similarity and that is the rejection of diversity. Perhaps the essence of eugenics is the 

violence against anything that is different. Moreover, there are signs that the danger of 

the reestablishment of old eugenics practices is currently more than evident. The 

alarming rise of far-right and racist political parties in Europe and in America, the 

recent racist discourses by Donald Trump, the eccentric U.S. Presidential candidate, 

and especially his positions on immigrants blaming them, once more, for all the 

problems his country is facing, bring to mind images and incidents of the early 20
th

 

century America. It was the same country where the issue of immigrants was used as 

the spearhead for imposing eugenics practices. We study history in an effort to avoid 

repeating past mistakes, as individuals and as a society. We hope than modern 

societies have taken valuable lessons from the bloodbath, the sorrow, the tears and the 

pain caused by early 20
th

 century eugenics.                
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