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Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ 
ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ΝΑΖΙΣΜΟΥ*1

1* Σημ. ἐκ τῆς διευθύνσεως τῶν Ἀκτίνων: Τὸ σημαντικὸ αὐτὸ κείμενο, τὸ ὁποῖο μετέφρασε καὶ μᾶς 
ἀπέστειλε πρὸς δημοσίευση ὁ διακεκριμένος λόγιος, ἐρευνητὴς καὶ πνευματικὸς ἄνθρωπος Λῖνος Γ. 
Μπενάκης, δὲν μπορεῖ νὰ μὴ φέρει στὴ μνήμη μας τὰ πρῶτα χρόνια τῶν Ἀκτίνων καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ 
περιοδικοῦ ἐνάντια στὴν πλάνη ποὺ ἐμφάνιζε τὴν ἄρνηση καὶ τὸν ὑλισμὸ ὡς κατάκτηση τῆς ἐπιστήμης 
ἐνάντια στὸν σκοταδισμὸ ποὺ ἀντιπροσώπευε ἡ θρησκεία. Πρόσωπο ἀναφορᾶς τοῦ ἐπιστημονικοφανοῦς 
αὐτοῦ ὑλισμοῦ ἀποτελοῦσε ὁ Γερμανὸς Ζωολόγος στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἰένας Ἒρνστ Χαῖκελ (1834-
1919), γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Διακήρυξις τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων ἔγραφε χαρακτηριστικὰ 
τὸ 1946, βεβαίως μεταξὺ πολλῶν ἄλλων: «Ὁ Χαῖκελ εἶχε θεωρηθῆ διὰ πολὺν καιρὸν ὡς ἡ κορυφὴ τοῦ 
ἀντιθρησκευτικοῦ κινήματος τὸ ὁποῖον βασίζεται ἐπάνω εἰς τὴν ἐπιστήμην, πολὺς δὲ κόσμος ἔβλε-
πεν εἰς αὐτὸν τὸ στόμα τῆς ἐπιστημονικῆς σοφίας. Εἰς τὴν Ἑλλάδα δέ, ὅπου ἡ ξενομανία δὲν ἔχει 
ὅρια, ἐξεδόθη καὶ ἕνα περιοδικόν, ὁ “Προμηθεύς”, μὲ τὸν εἰδικὸν σκοπὸν τὴν ἀποθέωσιν τοῦ Χαῖκελ 
μπροστὰ εἰς τὸν ἑλληνικὸν λαόν. Καὶ ἀλλοίμονον εἰς ἐκεῖνον ποὺ θὰ ἐτολμοῦσε νὰ ἐκφράσῃ τὴν πα-
ραμικρὰν ἀμφιβολίαν ὡς πρὸς τὸ ὅτι κάθε λέξις τοῦ Χαῖκελ ἦτο αὐτὴ ἡ ἀλήθεια» (σελ. 102). Βεβαίως, 
τὸ ἐπιστημονικὸ κῦρος τοῦ Χαῖκελ ὑπέστη συντριπτικὸ πλῆγμα, ὅταν ἀπεδείχθη ὅτι δὲν δίσταζε νὰ 
καταφύγει ἀκόμα καὶ στὴν πλαστογραφία, γιὰ νά... «ἀποδείξει» τὸν ἐπιστημονικοφανῆ ὑλισμό του.  
Μὲ τὴ «Διακήρυξη τῆς Ἰένας», περὶ ἧς ὁ λόγος στὸ ἐδῶ δημοσιευόμενο κείμενο, τὸ Πανεπιστήμιο στὸ 
ὁποῖο δίδαξε καὶ δοξάσθηκε ὁ Χαῖκελ ἔρχεται σήμερα, τὸ 2019, νὰ ἀποκηρύξει καὶ νὰ καταγγείλει 
τὶς αὐθαίρετες σχηματοποιήσεις καὶ ψευδοεπιστημονικὲς ταξινομήσεις τοῦ Χαῖκελ ὡς πηγὴ ἑνὸς ἐπι-
στημονικοφανοῦς ρατσισμοῦ, ὁ ὁποῖος υἱοθετήθηκε ἀργότερα ἀσμένως καὶ ἐφαρμόσθηκε μὲ συνέπεια 
ἀπὸ τὸ ναζιστικὸ καθεστώς, σὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ σκοτεινὲς σελίδες τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Ὁ 
Walter Rosenthal, πρόεδρος τοῦ Πανεπιστημίου Friedrich Schiller στὴν Ἰένα, φθάνει νὰ λέει σήμερα, 
ἀσφαλῶς ὄχι δίχως κάποια δόση ὑπερβολῆς: «Στὴν Ἰένα βρίσκει τὶς ἀπαρχές της ἡ ἐπιζήμια βιολογικὴ 
θεμελίωση τῆς φυλετικῆς θεωρίας τοῦ Ναζισμοῦ, καὶ ἐδῶ ἔχει τελειώσει πλέον». Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ 
καταλάβει κανεὶς τοὺς λόγους ποὺ ἔκαναν τὸν κ. Λῖνο Μπενάκη νὰ μᾶς ἀποστείλει τὸ συγκεκριμένο 
κείμενο ὡς «σπουδαία δικαίωση» τῶν Ἀκτίνων. 

Στὴν Ἰένα, τὴ γενέθλια πόλη 
τῆς φυλετικῆς θεωρίας τοῦ 
Ναζισμοῦ, συναντήθηκαν τὸν 
Σεπτέμβριο 2019 οἱ Γερμανοὶ 
Ζωολόγοι. Τὸ μήνυμά τους:  Δὲν 

ὑπάρχουν φυλές! 
Ἰένα, 15 Νοεμβρίου 1930. Ὁ Hans F. 

K. Günther κάνει τὴν Εἰσαγωγικὴ Ὁμιλία 
του. Γιὰ τὸν μὴ ἀκαδημαϊκῆς προέλευσης 
δημοσιολόγο (κύριο ἔργο του: «Διδασκαλία 
περὶ φυλῶν τοῦ Γερμανικοῦ λαοῦ») ἱδρύ-
θηκε ἡ ἕδρα τῆς Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολο-
γίας, παρὰ τὴν θέληση τῆς Συγκλήτου τοῦ 
Πανεπιστημίου. Στὴν κατάμεστη αἴθου-

σα τελετῶν ἐμφανίστηκε μεταξὺ ἄλλων ὁ 
Ἀδόλφος Χίτλερ, ὁ Χέρμαν Göring καὶ ὁ 
Ροῦντολφ Hess. Εἶναι ἡ πρώτη ἐπίσκεψη 
τοῦ Χίτλερ σὲ γερμανικὸ Πανεπιστήμιο. 
Καὶ ἡ τελευταία φορά. Ἕνα σαφὲς μήνυμα 
πρὸς τὴν μισητὴ ἀκαδημαϊκὴ ἐλίτ! 

Ἰένα, 10 Σεπτεμβρίου 2019. Ὁ Martin 
Fischer ὁμιλεῖ στὴν 112η Ἐτήσια Συνέλευ-
ση τῆς Γερμανικῆς Ζωολογικῆς Ἑταιρείας. 
Παρουσιάζει τὴν «Διακήρυξη τῆς Ἰένας» 
(Jenaer Erklärung). Ἐπὶ μῆνες τέσσερις 
καθηγητὲς ἐπεξεργάστηκαν ἕνα κείμενο 
τρεισήμισι σελίδων. Οἱ Ζωολόγοι Martin 
Fischer καὶ Stefan Richter, ὁ Γενετιστὴς 
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Johannes Krause καὶ ὁ Ἱστορικός της 
Ἐπιστήμης Uwe Hossfeld. Ἡ διακήρυξή 
τους ἔπρεπε νὰ εἶναι ὅσο πιὸ σύντομη 
ἦταν δυνατόν, ἀλλὰ πλήρης στὴν ἐπιχει-
ρηματολογία της. Τὸ μήνυμα: Φυλὲς δὲν 
ὑπάρχουν. Ἤ, κατὰ τὸν ἐπιτίτλο τοῦ κει-
μένου: «Ἡ σύλληψη (ἔννοια) τῆς φυλῆς 
εἶναι τὸ προϊὸν τοῦ ρατσισμοῦ καὶ ὄχι ἡ 
προϋπόθεσή του». 

Ἡ θεμελίωση τῆς θέσης αὐτῆς εἶναι 
αὐστηρὰ βιολογική: «Στὸ ἀνθρώπινο γε-
νετικὸ ὑλικὸ μεταξὺ τῶν 3,2 δισεκατομμυ-
ρίων ζευγῶν βάσης δὲν ὑπάρχει οὔτε μία 
προσδιορίσιμη διαφορὰ ἡ ὁποία θὰ χώρι-

ζε π.χ. Ἀφρικανοὺς ἀπὸ μὴ-Ἀφρικανούς. 
Δὲν ὑπάρχει –γιὰ νὰ ἀκριβολογήσουμε– ὄχι 
μόνο κανένα γονίδιο ποὺ θεμελιώνει «ρα-
τσιστικὲς» διαφορές, ἀλλὰ οὔτε κἂν ἕνα 
μοναδικὸ βασικὸ ζεῦγος». 

Ἡ «Διακήρυξη τῆς Ἰένας», σὲ ὅση 
ἔκταση ἐπιχειρηματολογεῖ ἐπιστημονικά, 
εἶναι πρωτίστως ἕνα πολιτικὸ μήνυμα, ἕνα 
σύμβολο πρὸς μιὰ κοινωνία στὴν ὁποία 
ρατσιστικὲς σκέψεις στὰ προηγούμενα 
χρόνια ἔρχονταν ὅλο καὶ περισσότερο στὸ 
ἐπίκεντρο τῆς ζωῆς της.

Ἰένα, 1865. Ὁ Ernst Haeckel δέχεται 
μιὰ τακτικὴ ἕδρα καθηγητοῦ Ζωολογίας. 
Μὲ βασικὲς σπουδὲς Ἰατρικῆς, ὁ Haeckel 
εἶναι ἕνας ἔνθερμος θαυμαστὴς τοῦ 
Charles Darwin! Ὡστόσο, τὸν «Γερμανὸ 

Δαρβῖνο» διακρίνει κάτι σημαντικὸ ἀπὸ 
τὸν «Βρετανὸ Δαρβῖνο»: «Ὁ Δαρβῖνος θέλει 
νὰ βλέπει παντοῦ διαφοροποίηση», λέγει 
ὁ Martin Fischer, «ἡ ἔννοια κλειδὶ εἶναι 
ἡ ποικιλομορφία. Ὁ Haeckel, ἀντίθετα, 
σκέπτεται κατηγορικά. Ἡ ποικιλομορφία 
εἶναι ἐνοχλητικὴ ἔννοια». Τὸ πρόβλημα 
αὐτὸ προσφέρει στὴν Βιολογία ἕως σή-
μερα ἀντιδικίες: Τί εἶναι πιὸ σημαντικό, 
οἱ διαφορὲς ἢ οἱ ὁμοιότητες στοὺς ὀργα-
νισμούς; 

Ὁ Haeckel δὲν θέλει νὰ δεῖ καθόλου 
ἐνδιάμεσες μορφὲς καὶ ὑπερβάσεις. Θέ-
λει νὰ διαμορφώσει μιὰ quasi θεϊκὴ τάξη, 

νὰ ἀνακαλύψει διάφορα εἴδη καὶ νὰ τὰ 
κατατάξει. Γιὰ πολλὰ χρόνια ἀσχολήθηκε 
ὁ Haeckel μὲ τὴν θεωρία τῆς ἐξελίξεως. 
Ἱστορία τῶν φύλων καὶ φυλογένεση ὀνο-
μάζει τὴν ἐξέλιξη τῆς ζωῆς. Καὶ ἡ ἐξέλι-
ξη αὐτὴ γνωρίζει μία μόνον κατεύθυνση: 
Πρόοδος. Κατὰ συνέπεια, παρουσιάζει ὁ 
Haeckel τὸ 1874 ἕνα γενεαλογικὸ δέντρο 
μὲ τὴ μορφὴ μιᾶς βελανιδιᾶς. Στὴν κορυφὴ 
τοῦ ἐπιβλητικοῦ στέμματος εἶναι ἐνθρονι-
σμένος ὁ ἄνθρωπος.

Ἡ ἔννοια τῆς τάξης ὁδηγεῖ τὸν Haeckel 
παραπέρα: Ὅπως κατατάσσει τὰ ἀκτι-
νωτὰ ζωύφια ἢ σκουλήκια, ἔτσι ἀρχίζει νὰ 
διαχωρίζει καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Διακρίνει 
τοὺς ἀνθρώπους μὲ πολλὰ μαλλιὰ ἀπὸ 
τοὺς φαλακρούς, τοὺς ἐλαττωματικοὺς 

Ἡ ἀρχὴ τῆς ταξινόμησης κάνει τὸν Haeckel καὶ εἰσηγητὴ 
τῆς εὐγονικῆς καὶ τῆς φυλετικῆς κάθαρσης στὴν Γερμανία. 
«Ὁ Ἐθνικοσοσιαλισμὸς δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἐφαρ-

μοσμένη Βιολογία», ἔχει πεῖ τὸ 1934 ὁ Ροῦντολφ Hess. Ὁ 
Haeckel εἶναι ὁ πρῶτος ἐπιστήμονας ὁ ὁποῖος ἐντάσσει σὲ 
ἕνα γενεαλογικὸ δέντρο ἀνθρώπινες φυλές. Οἱ «νέγροι» καὶ 

οἱ «κάφροι» εἶναι πολὺ χαμηλά. Οἱ Μεσογειακοὶ λαοὶ μὲ 
τοὺς Ἰνδο-Γερμανοὺς καὶ τοὺς Καυκασίους στὴν κορυφή.
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στὰ δόντια ἀπὸ τοὺς ὑγιεῖς σ’ αὐτά. 
Ὁ Ζωολόγος Haeckel ταὐτίζει δώδε-

κα ἐν ζωῇ ἀνθρώπινα εἴδη. Καὶ ὅπως ὁ 
ἄνθρωπος μετὰ ἀπὸ πολλὰ ἐξελικτικὰ 
στάδια –μέσῳ ἐπίμοχθης ἀνόδου– μπόρεσε 
νὰ ἐπιτύχει μιὰ ὕψιστη βαθμίδα, προσδι-
ορίζει ὁ Haeckel βαθμίδες στὰ ἀνθρώπινα 
εἴδη. Ἐντελῶς κατώτερη εἶναι οἱ Παπούα 
τῆς Νέας Γουινέας καὶ οἱ «Hottentotten» 
τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς. Ὁ Martin Fischer 
λέγει ὅτι «Hottentotten» δὲν ὑπῆρξαν πο-
τέ. «Αὐτὸ ἦταν ἐξαρχῆς μία ὑποτιμητικὴ 
ἔννοια γιὰ ἐννοιολογικὰ πολὺ διαφορετι-
κοὺς ἀνθρώπους τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς». 

Ἡ ἀρχὴ τῆς ταξινόμησης κάνει τὸν 
Haeckel καὶ εἰσηγητὴ τῆς εὐγονικῆς καὶ 
τῆς φυλετικῆς κάθαρσης στὴν Γερμανία. 
«Ὁ Ἐθνικοσοσιαλισμὸς δὲν εἶναι τίποτε 
ἄλλο ἀπὸ ἐφαρμοσμένη Βιολογία», ἔχει πεῖ 
τὸ 1934 ὁ Ροῦντολφ Hess. Ὁ Haeckel εἶναι 
ὁ πρῶτος ἐπιστήμονας ὁ ὁποῖος ἐντάσσει 
σὲ ἕνα γενεαλογικὸ δέντρο ἀνθρώπινες 
φυλές. Οἱ «νέγροι» καὶ οἱ «κάφροι» εἶναι 
πολὺ χαμηλά. Οἱ Μεσογειακοὶ λαοὶ μὲ 
τοὺς Ἰνδο-Γερμανοὺς καὶ τοὺς Καυκασίους 
στὴν κορυφή.

«Ὁ Ernst Haeckel δὲν πρόσεξε καθό-
λου ὅτι ὑπερέβαινε κατὰ πολὺ τὰ ὅρια 
τῆς ἐπιστήμης, ὅτι δὲν κατέτασσε σαλι-
γκάρια ἢ μέδουσες, ἀλλὰ ἀνθρώπους», 
λέγει ὁ Ζωολόγος Martin Fischer. «Μὲ τὸν 
τρόπο του ὑπερβαίνει ἕνα ὅριο, ποὺ δὲν 
εἶναι καθόλου βιολογικό. Κινεῖται μεταξὺ 
Ἐπιστήμης καὶ Ἰδεολογίας». 

Ἡ Ἰδεολογία αὐτὴ καλλιεργήθηκε 
πολὺ ἀποτελεσματικά, κυρίως στὴν Ἰένα. 
Ἐδῶ δημιουργήθηκε ἕνα Ἐθνικοσοσιαλι-
στικὸ πρότυπο πανεπιστήμιο, μὲ τέσσε-
ρις μάλιστα καθηγεσίες γιὰ ἀνθρώπινη 
φυλετικὴ διδασκαλία. Ὁ Hans Günther, 
ὁ ἐπονομαζόμενος «φυλετικὸς Günther», 
θεωρεῖται ὡς πρωτοπόρος της ἐθνικοσο-
σιαλιστικῆς Ἰδεολογίας. 

Ο Karl Astel, ἀθλητικὸς ἰατρὸς μὲ 
«ζωολογικὰ ἐνδιαφέροντα καὶ ἐμπειρίες», 

ἔγινε ἀρχικὰ πρόεδρος τῆς τοπικῆς ἀρχῆς 
τῆς Θουριγγίας γιὰ φυλετικὰ θέματα στὴν 
Βαϊμάρη, καὶ ἔπειτα, τὸ 1934, καθηγητὴς 
γιὰ ἀνθρώπινη ἀγωγὴ καὶ γενετικὴ ἔρευνα 
στὴν Ἰένα. Ὁ τίτλος τοῦ ἐναρκτήριου μα-
θήματός του ἦταν «Φυλετικὴ ἐξασθένηση 
καὶ ἡ ἀντιμετώπισή της μέσῳ τοῦ πνεύ-
ματος καὶ τῆς πράξης ὡς μέγιστο/κρίσιμο 
πρόβλημα τῶν λευκῶν λαῶν». Ὕστερα 
ἀπὸ διαμαρτυρίες καθηγητῶν συναδέλφων 
του, ποὺ ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὴν «φυλετικὴ 
ἀγωγὴ» τοῦ Astel, ἡ ἕδρα μετονομάστηκε 
σὲ καθηγεσία γιὰ «Ἀνθρώπινη Γενετικὴ 
Ἔρευνα καὶ Φυλετικὴ Πολιτική».

Τὸ 1938 τὸ ὑψηλόβαθμο στέλεχος τῶν 
SS Gerhard Heberer ἔγινε στὴν Ἰένα κα-
θηγητὴς «Γενικῆς Βιολογίας καὶ Ἀνθρω-
πογένεσης». Ὁ Heinrich Himmler τὸν εἶχε 
ὑποστηρίξει θερμὰ προσωπικά. Ἤδη ἀπὸ 
τὸ 1919 δίδασκε στὴν Ἰένα ὁ Victor Julius 
Franz, ἀρχικὰ ὡς κάτοχος τῆς ἕδρας Ritter 
γιὰ φυλογένεση, ἀπὸ τὸ 1936 ὡς καθη-
γητὴς Ζωολογίας, καὶ θεωρεῖ τὸν ἑαυτό 

Ernst Haeckel (1834-1919)
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του ὡς νόμιμο συνεχιστὴ τοῦ ἔργου τοῦ 
Haeckel.

Τέσσερις καθηγεσίες γιὰ 2000-2500 
σπουδαστές! Ὁ ἱστορικὸς τῆς Ἐπιστή-
μης Uwe Hossfeld μιλάει γιὰ μιὰ «φυλε-
τικὴ τετράδα». Ὡς ἐπιστημονικὸς βοηθὸς 
ἦταν μέλος μιᾶς Συγκλητικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἡ ὁποία ἐργάστηκε γιὰ μιὰ ἱστορία τοῦ 
Πανεπιστημίου τῆς Ἰένας. «Βιολογικὴ 
Ἀνθρωπολογία μεταξὺ Πολιτικῆς, Ἰδεο-
λογίας καὶ Ἐπιστήμης, 1861-1945, μὲ ἰδι-
αίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ 
Πανεπιστήμιο τῆς Ἰένας» εἶναι ὁ τίτλος 
τῆς διατριβῆς ἐπὶ ὑφηγεσίᾳ. «Στὴν Ἰένα 
ὑπῆρξε συνεχὴς ἐνασχόληση μὲ τὸ πρό-
βλημα τῶν φυλῶν γιὰ περισσότερα ἀπὸ 

80 χρόνια. Καὶ αὐτὸ μόνον ἐκεῖ!».
Ἡ ἱστορικὰ βεβαιωμένη αὐτὴ παρά-

δοση κάνει τὴν σύγχρονη «Διακήρυξη τῆς 
Ἰένας» ἰδιαίτερα σημαντική. Δὲν εἶναι μό-
νον ἕνα ἐπιστημονικὸ καὶ ἱστορικὸ κεί-
μενο αὐτογνωσίας, ἀλλὰ δίνει καὶ ἕνα 
ἄκρως ἐπίκαιρο πολιτικὸ μήνυμα. «Ὁ 
Ernst Haeckel (...) συνέπραξε σὲ ἕναν 
μοιραῖο, δῆθεν ἐπιστημονικὰ θεμελιω-
μένο, Ρατσισμό», ἐπισημαίνει ἡ ἱστορικὴ 
πλευρὰ τῆς «Διακήρυξης τῆς Ἰένας». «Ἡ 
διαίρεση τῶν ἀνθρώπων σὲ φυλὲς εἶναι 
καταρχὴν μιὰ κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ 
θεωρία, τὴν ὁποία ἀκολουθεῖ καὶ ὑπο-
στηρίζει μιὰ ἀνθρωπολογικὴ κατασκευὴ 
στὴν βάση μιᾶς αὐθαίρετης ἐπιλογῆς ἰδι-

οτήτων, ὅπως τὸ χρῶμα τῆς ἐπιδερμίδας 
καὶ τῶν μαλλιῶν». 

Παρὰ τὴν τόσο ξεκάθαρη θέση τῆς 
«Διακήρυξης», δὲν ὑπάρχουν ἀνοιχτὰ 
ἐρωτήματα; «Ἡ φυλὴ τῶν νέγρων εἶναι 
ἕνα ἀνθρώπινο εἶδος, τὸ ὁποῖο τόσο δια-
φέρει ἀπὸ τὸ δικό μας, ὅσο ἡ ράτσα τῶν 
σπάνιελ ἀπὸ τῶν ποιμενικῶν σκύλων», 
εἶχε γράψει ἤδη τὸ 1760 ὁ Βολταῖρος σὲ 
ἕνα δοκίμιο «Περὶ παγκόσμιας ἱστορίας». 
Ἤδη τὸ 2002 ὁ μεγάλος Βιολόγος Ernst 
Mayr ἦταν πεπεισμένος, παραπέμπο-
ντας στὶς ταξινομικὲς διαφορές, ὅτι οἱ 
ἀνθρώπινες ράτσες εἶναι ἕνα βιολογικὸ 
δεδομένο. 

Τὸ ὅτι ὑπάρχουν διαφορὲς μεταξὺ 

τῶν ἀνθρώπων δὲν τὸ ἀμφισβητοῦν 
οὔτε οἱ συντάκτες τῆς «Διακήρυξης τῆς 
Ἰένας». Ἀλλὰ πόσο μεγάλες πρέπει νὰ 
εἶναι, ὥστε νὰ προσδιορίζουν τὶς φυλές; 
Ἀδιάφορο ἀπὸ τὸ ποιὸ ἰδιαίτερο στοιχεῖο 
ἐρευνοῦν οἱ Βιολόγοι, βλέπουν μιὰ ἀδια-
φιλονίκητη συνέχεια στὴν γενικὴ χάραξη 
τῆς πολιτικῆς τους. Νὰ τονιστεῖ πρέπει 
ὅτι, ὅσο περισσότερη διαφορετικότητα 
θὰ θέλαμε νὰ ὑπάρχει, γιὰ νὰ διακρί-
νουμε φυλές, «τὸ συμπέρασμα θὰ ἦταν 
καθαρὰ αὐθαίρετο», γράφουν οἱ συντά-
κτες τῆς «Διακήρυξης». Ἡ θέση γιὰ τὴν 
φυλετικὴ προτεραιότητα τοῦ ἀνθρώπινου 
γένους δὲν εἶναι «παρὰ μιὰ κατασκευὴ 
τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος». 

 «Ὁ Ernst Haeckel (...) συνέπραξε σὲ ἕναν μοιραῖο, δῆθεν 
ἐπιστημονικὰ θεμελιωμένο, Ρατσισμό», ἐπισημαίνει ἡ ἱστο-
ρικὴ πλευρὰ τῆς «Διακήρυξης τῆς Ἰένας». «Ἡ διαίρεση τῶν 
ἀνθρώπων σὲ φυλὲς εἶναι καταρχὴν μιὰ κοινωνικὴ καὶ πο-
λιτικὴ θεωρία, τὴν ὁποία ἀκολουθεῖ καὶ ὑποστηρίζει μιὰ 
ἀνθρωπολογικὴ κατασκευὴ στὴν βάση μιᾶς αὐθαίρετης 

ἐπιλογῆς ἰδιοτήτων, ὅπως τὸ χρῶμα τῆς ἐπιδερμίδας καὶ 
τῶν μαλλιῶν». 
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Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ νέα πορεία ἰδεῶν δὲν 
ἀρκεῖ γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἀντίκρουση τῆς 
φυλετικῆς θεωρίας. «Πρωτίστως μὲ τὴν 

ἐπιστημονικὴ διερεύνηση τοῦ γενετικοῦ 
πλούτου τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύφθη-
κε ὁριστικὰ ὡς τυπολογικὴ κατασκευή», 
γράφουν οἱ συντάκτες τῆς «Διακήρυξης». 
Γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τῶν 
ἐννοιῶν εἶδος καὶ φυλὴ συνεισφέρουν οἱ 
ἐργασίες κυρίως τῶν Γενετιστῶν, ὅπως ὁ 
Johannes Krause. Οἱ ἔρευνές τους δεί-
χνουν ὅτι ἕνας κάτοικος τῆς Θουριγγίας 
μπορεῖ νὰ διαφέρει περισσότερο ἀπὸ 
ἕναν ἄλλον κάτοικο τῆς ἴδιας περιοχῆς 
παρὰ ἀπὸ ἕναν βορειοαφρικανὸ μετα-
νάστη. Καὶ οἱ ἐργασίες τοῦ Johannes 
Krause στὸ Ἰνστιτοῦτο Max-Planck γιὰ 
τὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας στὴν Ἰένα 
περιέχουν ἀκόμη ἕνα σημαντικὸ μήνυμα: 
Στὴν ἱστορία μας ἡ μετανάστευση εἶναι 
ὁ κανόνας, καὶ ὄχι ἡ ἐξαίρεση. 

Ὁ Walter Rosenthal, πρόεδρος τοῦ 
Πανεπιστημίου Friedrich Schiller στὴν 
Ἰένα, συνδέει μὲ τὴν «Διακήρυξη τῆς Ἰέ-
νας» μεγάλες ἐλπίδες: «Στὴν Ἰένα βρίσκει 
τὶς ἀπαρχές της ἡ ἐπιζήμια βιολογικὴ 
θεμελίωση τῆς φυλετικῆς θεωρίας τοῦ 
Ναζισμοῦ, καὶ ἐδῶ ἔχει τελειώσει πλέον». 

Ἀλλὰ ὁ Rosenthal παραμένει ρεαλι-
στής: «Ἔχουμε ἐπίγνωση τοῦ ὅτι ἡ ἁπλὴ 
διαγραφὴ τοῦ ὅρου φυλὴ ἀπὸ τὸ λεξι-
λόγιό μας δὲν μπορεῖ νὰ ἐμποδίσει τὸν 
Ρατσισμό». 

Ὁ ἱστορικὸς τῆς ἐπιστήμης Uwe 
Hossfeld ἐπιμένει ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ρά-
τσας πρέπει νὰ ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ τὸ κοινὸ 

λεξιλόγιό μας. Ἡ Φιλανδία, ἡ Σουηδία καὶ 
ἡ Αὐστρία διέγραψαν ἀπὸ τὰ Συντάγματά 
τους τὸν ὅρο φυλή, ἡ Γαλλικὴ Ἐθνοσυνέ-

λευση ἀποφάσισε τὸ ἴδιο στὶς 12.7.2018. 
Στὸ ἄρθρο 3 τοῦ Γερμανικοῦ Συντάγματος 
ὅμως, μεταξὺ γενετικῆς προέλευσης καὶ 
γλώσσας, παραμονεύει ὁ ὅρος φυλή. 

ANDREAS SENTKER 
Die Zeit, Hamburg 12.9.2019 

Μετάφραση ΛΙΝΟΥ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗ

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Στὸν Ἑλληνικό χῶρο ἔχουμε πολὺ 
πρώιμα (1910) μόνον τὴν μετάφραση τοῦ 
ἔργου τοῦ  Ernest Haeckel (1834-1919) 
Ἡ καταγωγή τοῦ ἀνθρώπου (2η ἔκδοση: 
Ἐγκυκλοπαιδική Βιβλιοθήκη Φέξη 1923, 
87 σελ.,  μετάφραση Ἀνδρέου Π. Φαρμα-
κοπούλου). Το 1900 εἶχε κυκλοφορήσει σε 
μετάφραση Κ. Μετρινοῦ ἡ μονογραφία Ὁ 
Μονισμός: Ὁμολογία πίστεως ἑνὸς φυσι-
οδίφου / Ernest Haeckel (2η ἔκδοση Φέξης 
1925) καὶ τὸ 1910 σὲ μετάφραση Στάθη 
Φερεντίνου τὸ ἔργο τοῦ Κ. Λάμπερτ, Ἡ 
θεωρία τῆς ἐξελίξεως (Ἐκδ. Γκοβόστη, 160 
σελ.). [Ἡ πληρέστερη βιβλιογραφία τοῦ 
πολυγραφότατου Γερμανοῦ ζωολόγου (108 
τίτλοι) ἐκδόθηκε το 1904 στην Ἰένα κατά 
τον ἑορτασμό τῶν 60ῶν γενεθλίων του].  
Ὁ ἐπιστημονικὸς ἔλεγχος τοῦ ζωολόγου 
Ἐρνέστου Χαῖκελ, διδασκάλου τοῦ Κα-
ρόλου Μὰρξ καὶ τῶν ἐν Ἑλλάδι μαθητῶν 
αὐτοῦ, ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Μακράκη 

Ὁ Walter Rosenthal, πρόεδρος τοῦ Πανεπιστημίου Friedrich 
Schiller στὴν Ἰένα, συνδέει μὲ τὴν «Διακήρυξη τῆς Ἰένας» 

μεγάλες ἐλπίδες: «Στὴν Ἰένα βρίσκει τὶς ἀπαρχές της ἡ ἐπι-
ζήμια βιολογικὴ θεμελίωση τῆς φυλετικῆς θεωρίας τοῦ Να-

ζισμοῦ, καὶ ἐδῶ ἔχει τελειώσει πλέον».
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(1831-1905) ἐκδόθηκε πολὺ ἀργότερα, τὸ 
1963, ἄγνωστο γιατί! 

Ἡ βιβλιογραφία γιὰ τὸν Charles Dar-
win (1809-1882) καὶ τὸν Δαρβινισμό, καθὼς 
καὶ τὸν Ἀντι-Δαρβινισμό, εἶναι κυριώτατα 
μετα-πολεμική, μὲ ἐξαίρεση τὸ παράδοξο 
τῆς μετάφρασης τοῦ Ἐγκολπίου τοῦ γυνα-
κείου φύλου ἀπὸ τὸ 1874. Μόνον τὸ 1916 
ἐκδόθηκε τὸ ἔργο τῶν Γαιτάνου-Γιαννιοῦ, 
Λαμάρκ–Δαρβῖνος–Μάρξ. Ἡ καταγωγὴ τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ ἡ ἐξέλιξή του στὴν κοινωνία  
(«Σοσιαλιστικά Φύλλα»  2). 

Τέλος, νὰ σημειωθεῖ σήμερα τὸ ἐπί-
καιρο διαφωτιστικὸ ἄρθρο τοῦ Παύλου 
Ἀ. Παλούκα «Ἡ Ἐκκλησία ἔναντι τῶν 
φυλετικῶν καὶ κοινωνικῶν διακρίσεων» 
στὴν Ἑλληνοχριστιανική Ἀγωγή, τ. 633 
(Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2019), 46-48. 

Ἐνδεικτικό, ἐξάλλου, τοῦ σύγχρονου 
ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸ θέμα εἶναι τὸ Β΄ 
Πανελλήνιο Συνέδριο τῆς Ἕνωσης Βι-
οεπιστημόνων (29 Νοεμβρίου 2019), μὲ 
προσκεκλημένη κύρια ὁμιλήτρια τὴ δια-
κεκριμένη Ἑλληνίδα Καθηγήτρια τῆς Πα-
λαιοανθρωπολογίας τοῦ Πανεπιστημίου 
τοῦ Tübingen Κατερίνα Χαρβάτη-Παπα-
θεοδώρου, «ἡ ὁποία μὲ τὸ ἔργο της ἔρι-
ξε φῶς στὴν καταγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀνατρέποντας πρότερες ἀντιλήψεις» (Τὸ 
Βῆμα, 24.11.2019).
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