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Η εuc:όνα του εξώφυlJ.oυ παρoυcnάζει Έλληνες μετανάστες σε πλοίο ιcατά τη

μετάβαση τοος στην Αμερική και προέρχεται από το βιβλίο του FairchiJd Henry
Pratt, «Greek Immigration to tbe United States)), New Haven 19] Ι (Χατζηιωσήφ

Χρήστος (Επ.), Ιστορία της Ii.4<άδας του 20'" αι, τ.I., Οι aπαρχές 1900-1922,
Βιβ)"όραμα, Αθήνα, σ. 135.).
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ενθάρρυνση και τη βοήθεια της κα Ιωάννας Λαλιώτου και της κα Ρίκα Mπεvβενίστε.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία παροοοιάζοντας τα νομοθετήματα που αφορούσαν τ/

μετανάστευση και κάνοντας αναφορές τόσο στην ιστορία της χώρας όσο και στην

εξέλιξη της φυλετικής σκέψης, που επιτρέπουν τ/ν καλύτερη κατανόηση της

πραγματικότητας των Η.Π.Α. στην αυγή τσυ 20
συ

αι., θα επιχεφήσει να αναδείξει τις

σχέσεις ανάμεσα στον ευγονισμό και την αμερικάνικη εθνική ταυτότητα και το ρόλο

που διαδραμάτισαν στη θέσπιση της νέας μεταναστευτικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τη Λίνα Βεντούρα το έθνος μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία

μετατροπής ανομοιογενών πληθυσμών σε θεσμοποιημένα κοινωνικά σώματα '. Αυτή

η διαδικασία ενσωμάτωσης επιτεύχθηκε με τη χρήση διαφόρων συμβόλων και

μύθων. Η κάθε ομάδα για να συσταθεί ως τέτοια ήταν απαραίτητη η ύπαρξη κάποιων

κοινών στοιχείων που επέτρεπαν την ανάπruξη της αίσθησης του συνανήκειν και τη

διαμόρφωση μιας εσωτερικής αλληλεγγύης. Φυλετικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά ή

άλλα στοιχεία αποτέλεσαν πολλά από τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά προσδιορισμού

του «εμείς)), Αυτός ο προσδιορισμός της έννοιας του «εμείς» όμως εμπεριείχε τ/

διάκριση, αφού ήταν η κατοχή συγκεκριμένων στοιχείων που οδηγούσε στην ένταξη

και η απουσία τους στον αποκλεισμό. Επρόκειτο για ένα σύστημα διαφορών και

ομοιοτήτων που έδινε έμφαση σε συγκεκριμένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Το

«εμείς» μποροί>σε να συγκροτηθεί μόνο σε αντίστιξη με την ετερότητα.

Το στοιχείο εκείνο που επέτρεψε σπιν πλειοψηφία των περιπτώσεων την

ταύτιση των ατόμων μιας εθνικής ή προ- εθνικής ομάδας ήταν ο μύθος της κοινής

καταγωγής. Για τις κοινότητες των πρώτων αποίκων της Β. Αμερικής, που

προέρχονταν από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, ο μύθος της κοινής καταγωγής

δε θα μπορούσε να έχει κάποια ισχύ. Καθώς όμως αυτές οι κοινότητες

συγκροτήθηκαν ανάμεσα σε πληθυσμούς ερυθρόδερμων Ινδιάνων και μαύρων

σκλάβων, σταδιακά οι άποικοι άρχισαν να αυτοπροσδιορίζονται βάσει της

λευκότητας τους. Στην περίπτωση των 13 αποικιών ήταν η φυλή που αναδύθηκε ως

βασικό κριτήριο προσδιορισμού και διάκρισης. AλJ..i:t και αργότερα παρά τη

συγκρότηση των νεοσύστατων Η.η.Α. πάνω στα ιδανικά της ελευθερίας και της

δημοκρατίας, η φυλή διατήρησε την κεντρική της σημασiα, όπως υποδηλώνει ο

ι Βεντο6ρα Λίνα, Μετανάστευση ι(.α/ έθνος. Μετασχηματισμοί στις συλλογικότητες ι(.α/ τις κοινωνικές

θέσεις. Ε.Μ.Ν.Ε - Μνήμων, Αθήνα 1994, σ. 70.
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νόμος περί ιθαγένειας του 1790 που έδινε την αμερικάνικη υπηκοότητα μόνο σε

«λευκά άτομα». Το πολιτικό υποκείμενο των Η.Π.Α. ήταν ο λευκός Ευρωπαίος.

Ωστόσο ακόμη και η είσοδος «λευκών ατόμων» στη χώρα δεν υπήρξε πάντα

ευπρόσδεκτη. Παρά τη μεγάλη πίστη των Αμερικάνων στην αφομοιωτική ικανότητα

του έθνους τους, ο κίνδυνος αποτυχίας της συ-Υκεlφιμένης διαδικασίας ήταν πάντα

mθανός. Η εισαγωγή ξένων στοιχείων που μπορεί να αποδεικνύονταν εmβλαβή για

την αμερικάνικη δημοκρατία, αφύπνιζε την κοινωνία. Οι τρεις παραδόσεις του

αυτοχθονισμού των Η.Π.Α. αναπτύχθηκαν ακριβώς στη βάση αυτής της λογικής. Ο

αντικαθολικισμός επεδίωξε να προφυλάξει τη δημοκρατία από τους τυραwικούς για

τους Αμερικάνους θεσμούς της Καθολικής Εκκλησίας, ο αντφιζοσπαστισμός από τα

διάφορα ανατρεπτικά δόγματα της Ευρώπης ενώ η τρίτη παράδοση αυτοχθονισμού

των Η.Π.Α., ο αγγλοσαξονισμός, εξύμνησε τις μοναδικές αρετές της Αγγλοσαξονικής

Αμερικής, τόνισε τι συνιστούσε την «ουσία)) της Αμερικής.

Μέχρι τα τέλη του 190\1 αι. η twow της φυλής όμως αφορούσε κυρίως μια

πνευματική κληρονομιάκαι δεν είχε βιολογικό χαρακτήρα.Η ετερότηταστηριζόταν

στα σωματικά στίγματα αλλά ακόμη δε συνιστούσε μια «φυσική» αλήθεια και

βιωνόταν περισσότερο ως πολιτισμική κατωτερότητα. Οι θεωρητικοποιήσεις του

επιστημονικούφυλετισμού του τέλους του αιώνα μετέβαλλαν το νοηματικό πλαίσιο

της έννοιας της φυλής. Η επιστήμη του ευγονισμού αναζήτησε τις «κρυμμένες

αιτίες», την «αλήθειω) των ανθρωπίνων διαφορών και μέσω της υποτιθέμενης

εmστημονικής της αντικειμενικότηταςανήγαγε τις διαφορές αυτές σε φυσικές και

απόλυτες2.

Ο πολιτικός μετασχηματισμός και οι κοινωνικές α'λ/.αγές του fin de siecle

δημιούργησαν μια έντονη επιθυμία γνώσης για την άμεση εξήγηση του αινίγματος

της νέας κοινωνικής πραγματικότητας. Η είσοδος μιας μεγάλης ποικιλίας λευκών

μεταναστών που έμοιαζαν ελάχιστα, τόσο εξωτερικά όσο και πολιτισμικά με τους

Αγγλοσάξονες Αμερικάνους κατέστησε προβληματική την εξίσωση της λευκότητας

με την ικανότητα για αυτοκυβέρνηση και ενίσχυσε την ανάγκη για γνώση. Η

κατηγοριοποίηση της ανθρωπότητας που επιχεφούσε να πραγματοποιήσει ο

ευγονισμός, παρείχε και γνώση, και μάλιστα εmστημονική - και συνεπώς και

αντικειμενική-, εξυπηρετώντας καθ αυτόν τον τρόπο μια σύγχρονη κοινωνική

ανάγκη. Αυτός υπήρξε και ένας από τους βασικότερους λόγους της μεγάλης

2 Mπαλtμπάρ Ετιέν, Βαλλερστάιν Ιμμανουέλ, Φυλή, έθνος, τάξη. ΟΙ διφορούμενες ταυτότητες, ΠολΙτης,

Αθήνα 1991, σ. 32.

5



δημοτικότητας που γνώρισε η επιστήμη του ευγονισμού τη συγκεκριμένη περίοδο.

Πέρα όμως από τους όποιους λόγους δημοτικότητας του ευγονισμού, η διάχ;οοη

αυτών των επιστημονικών θεωριών σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, σήμαινε πως

για την πλειοψηφία των Αμερικάνων το περιεχόμενο της έννοιας της φυλής είχε

αρχίσει να αλλάζει. Έχοντας όμως πάντα κατά νου τον τεράστιο ρόλο που

διαδραμάτισε η φυλή για το αμερικάνικο έ~\'oς, μπορεί κανείς εUKoλα να κατανοήσει

τι σήμαινε αυτός ο μετασχηματισμός του περιεχομένου της φυλής. Ο τρόπος

πρόσληψης του εαυτού και του Άλλου μεταβαλλόταν.

Η μεταβολή αυτή γίνεται εύκολα ανηληπτή αν κανείς μελετήσει τη

μεταναστευτική πολιτική της χώρας. Από τον άνευ προηγουμένου μεταναστευτικό

νόμο του ]882 που απαγόρευε την είσοδο σε Κινέζους μετανάστες, έναν από τους

ιcατεξo'XTΊν πληθυσμοuς 'AJ..λων για την αμερικάνικη κοινωνία, ως τον ευγOνιΙCΆ

προσδιορισμένο νόμο του 1924 που έθετε αυστηρούς αριθμητικούς περιορισμούς στη

μετανάστευση από την Ευρώπη, η μεταναστευτική πολιτική αποroπωσε την αλλαγή

του νοήματος της φυλής και την εκ νέου οριοθέτηση του εθνικού σώματος.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ

Στη δεκαετία 1880-1890 σημειώνεται μια δραματική αί>ξηση των ρυθμών της

υπερπόντιας μετανάστευσης. Κύριος προορισμός αυτής της μετανάστευσης είναι οι

Η.Π.Α Βέβαια σε καμία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί ένα καινούργιο φαινόμενο για

τις Η.Π.Α Η συγκεκριμένη περιο'ΧΤΊ της Β. Αμερικής δεχόταν από την περίοδο που

ήταν ακόμη μια διαφtλOνΙKOύμενη απoικiα των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης

μεγάλους αριθμούς ανθρώπων από διάφορες περιοχές του πλανήτη. Από τις αρχές

του 19°U αι. και ιcυρίως από τη δεκαετία του ]840 και έπειτα οι αριθμοί των

ανθρώπων που μεταναστεύουν στις Η.Π.Α αρχίζουν να αυξάνονται γοργά. Ο κύριος

όγκος των μεταναστών τη συγκεκριμένη περίοδο προέρχεται από τη βορειοδυτική

Ευρώπη- Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Σκανδιναβία. Ένα ερώτημα που εύ'λιJγα

γεwιέται στο σημείο αυτό είναι το τι προκάλεσε το συγκεκριμένο διάστημα την

αύξηση των ρυθμών της μεταναστευτικής κίνησης; Η απάντηση πρέπει να

αναζητηθεί στις χώρες αποστολής των μεταναστών.
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Αναμφίβολα ο οικονομικός μετασχηματισμός που αρχίζει να συντελείται σε

κάποιες περιοχές της ευρωπαϊκής ηπείρου από τα τέλη του 180\) αι., αποτέλεσε έναν

από τους σημαντικότερους παράγοντες αύξησης της μεταναστευτικής κίνησης. Η

διάσπαση της παραδοσιακής αγροτικής κοινωνίας, η εμφάνιση μιας νέας αγροτικής

οικονομίας, η είσοδος της παγκόσμιας αγοράς και η άνοδος του εργοστασιακού

συστήματος χαρακτηρίζούν αυτόν τον οικονομικό μετασχηματισμό. Οι

μετασχημαnσμoί που συντελούνται αποβαίνουν μοιραίοι ιδιαίτερα για τον αγροτικό

πληθυσμό της Ευρώπης. Η μεγάλης κλίμακας ανακατανομή της γης που είχε

επιχειρηθεί στα τέλη του 180\) αι. και στις αρχές του 19
0υ

αι. δεν ευνόησε όπως

αναμενόταν το μικροκαλλιεργητή αλλά τη μεγάλη ιδιοκτησία 3 • Η κατάσταση

επιδεινώθηκε και από το σύστημα των περιφράξεων που είχε εφαρμοστεί αρχικά στη

Μεγάλη Βρετανία το 18° αι. και υιοθετούταν τώρα και από ιcrηματίες και σε άλλες

περιοχές της Ευρώπης'. Αποτέλεσμα των περιφράξεων υπήρξε η συγκέντρωση της

γαιοκτησίας και η μείωση της μεσαίας και μικρής ιδιοκτησίας - στην ουσία οι

περιφράξεις υπήρξαν ένα τεράστιο κίνημα απαλλοτρίωσης της μικρής αγροτικής

ιδιοκτησίας. Η ανάπτυξη και η βελτίωση των μέσων συγκοινωνίας που σημειώθηκε

την περίοδο αυτή, συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία μιας ενιαίας παγκόσμιας

γεωργικής αγοράς. Οι αγρότες της Ευρώπης είχαν να ανταγωνιστούν τα γεωργικά

προϊόντα που κατέφθαναν από τ/ Ρωσία, τ/ν Ινδία, τις Η.Π.Α. σε πολύ χαμηλότερες

τιμές. Ένας ανταγωνισμός άνισος με τη μικρή ιδιοκτησία που δΙέθετε η πλειοψηφία

των αγροτών της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Από τα τέλη του 18
0υ

σι. η Ευρώπη άρχισε να παρακολουθεί την αύξηση των

δημογραφικών τ/ς μεγεθών. Οι λόγοι για αυτή τη «δημογραφική επανάσταση» ήταν

πολλοί και οφείλονταν στις προόδους που σημειώνονταν στην ιατρική, τ/ν υγιεινή

αλλά και στ/ διατροφή. Για ένα όμως μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού αυτή

η δημογραφική αύξηση σήμαινε επιπλέον προβλήματα. Η μικρή έγγεια ιδιοκτησία

που δΙέθετε ο κάθε αγρότης τώρα θα έπρεπε να διαιρεθεί σε ακόμη περισσότερες

μικρότερες ιδιοκτησίες που δε θα ήταν δυνατό σε καμία περίπτωση να συντηρήσουν

μια οικογένεια. Επιπλέον η καταστροφή της αγροτικής χειροτεχνίας λόγω της

ανάπτυξης της βιομηχανίας, στέρησε από τις αγροτικές οικογένειες τα απαραίτ/τα

συμπληρωματικά εισοδήματα, τοποθετώντας τους αγροτικούς πληθυσμούς σε μια

3 Hobsbawm, ε. J. Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848, Μ.l.ε.Τ, Αθήνα 2000, σ.225.
4 Bemstein Serge-Milza Pierre Ιστορία της Ευρώπης, τ.2: Η ευρωπαϊκή συμφωνία και η Ευρώπη των

Εθνών 1815-1919, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, σ. 79.
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ιδιαίτερα δύσκολη θέση5. Οι πληθυσμοί της υπαίθρου προκειμένου να αντεπεξέλθουν

στη νέα πραγματικότ/τα, εγκατέλειπαν τ/ γη και κατευθυνόταν προς την πόλη. Στα

μέσα του 1900 αι. μόλις το 1/5 του πληθυσμού τ/ς ευρωπαϊκής υπαίθρου ήταν

αγρότεξ. Όταν η πόλη και η νεότευΚτ/ βιομηχανία μπορούσαν να απορροφήσουν το

πλεονάζον εΡΎατικό δυναμικό η κοινωνική πίεση αποσυμπιεζόταν. Στο σημείο αυτό

πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκβιομηχανισμένες περιοχές τ/ς Ευρώπης ως τα μέσα του

1900 αι. ήταν περιορισμένες - Μεγάλη Βρετανία, εκτός της Ιρλανδίας, βόρεια και

ανατολική Γαλ/ία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες. ένα μέρος τ/ς Γερμανίας του Ρήνου7. Άρα

αν και οι συνέπειες της ανάπτυξης τ/ς βιομηχανίας γινόταν αισθητές σε ολόκληρη

την Ευρώπη, άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη ένταση, οι περιοχές που

διέθεταν βιομηχανία και που άρα ήταν ικανές να απορροφήσουν το πλεονάζον

εργατικό δυναμικό, ήταν ελάχιστες. Η πλειοψηφία των μεταναστών από τ/

βορειοδυτική Ευρώπη που έφθαναν στις Η.Π.Α. προερχόταν από αγροτικές περιοχές.

Τη δεκαετία του 1880 που όπως προαναφέρθηκε σημαδεύεται από τους

υψηλότερους ρυθμούς ως τότε υπερπόντιας μετανάστευσης, η μεταναστευτική

κίνηση από τ/ βορειοδυτική Ευρώπη, η λεγόμενη παλιά μετανάστευση, άρχισε να

σημειώνει μια κάμψη. ·Ενας από τους λόγους για αυτή τ/ μείωση του αριθμού των

μεταναστών από τις συγκεκριμένες περιοχές τ/ς Ευρώπης ήταν η πτώση του

ποσοστού γεννήσεων, που σημειώθηκε από τις τελευταίες δεκαετίες του 1900 αι.

Επιπλέον περιοχές όπως η Γερμανία και η Σκανδιναβία γνώριζαν τ/ν περίοδο αυτή

γοργή εκβιομηχάνιση. Μάλιστα στη Γερμανία σημειώθηκε και έλλειψη εργατικών

χεριών στις αγροτικές περιοχές, καθώς η βιομηχανία απορροφούσε όλο το εΡΎατικό

δυναμικό, που αντιμετωπίστηκε με τ/ν ενθάρρυνση τ/ς μετανάστευσης προς τη

Γερμανία'. Ακόμη, χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η

Σουηδία, άρχισαν να θεσπίζουν νομοθεσίες προκειμένου να αποτρέψουν τη

μετανάστευση των υπηκόων τους, ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων εθνικών

συγκρούσεων των τελών του 1900 αι.9.

Την ίδια περίοδο σημειώθηκε η ουσιαστική έναρξη ενός νέου μαζικού

μεταναστευτικούρεύματοςαπό τ/ νοτιοανατολικήΕυρώπη. Το μεταναστευτικόαυτό

5 όπ. π, ο. 83
6 Sassen Saskia, Guests and alίens, New Press, New York 2000, ο. 39
7 Bemstein- Milza, 00. π., ο. 83
8 Jones Allen Maldwyn, American Immigration, The University ofChicago Press, Chicago 1992, ο.

168
900 Π., ο. 168
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ρεύμα αποτέλεσε τη νέα μετανάστευσηlΟ. Οι λόγοι που οδηγούν τους ανθρώπους της

νοτιοανατολικής Ευρώπης στη μετανάστευση είναι σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι λόγοι

που οδήγησαν νωρίτερα τους κατοίκους της βορειοδυτικής Ευρώπης προς τη λύση

της μετανάστευσης. Και σε αυτήν την περiπτωση η εισαγωγή της παγκόσμιας αγοράς

είχε ολέθρια αποτελέσματα για τους αγροτικούς πληθυσμούς. Η αυξανόμε\ιη

παραγωγή, για παράδειγμα των εσπεριδοειδών στις Η.Π.Α. και η διάθεση τους στην

ευρωπαϊκή αγορά έπληξε σφοδρά τους αγρότες της Ιταλικής χερσονήσου Ι ι. Η μικρή

έγγεια ιδιοκτησία και ο συνεχιζόμενος διαμελισμός της επιβάρυναν ακόμη

περισσότερο την κατάσταση των αγροτών. Αν και η αργοπορημένη εμφάνιση της

περιοχής αυτής στα υπερπόντια μεταναστευτικά ρεύματα οφείλεται σε ένα μεγάλο

βαθμό στην κσθυστερημένη της έντσξη στην παγκόσμισ σγορά και στη διστήρηση

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μιας παραδοσιακής αγροτικής τάξης πραγμάτων,

ακόμη ένας λόγος συνέβαλε στο γεγονός αυτό. Ιδιαίτερα αυστηροί νόμοι στη νότια

Ιταλία, στις περιοχές των Βαλκανίων υπό οθωμανική κυριαρχία αλ/ά και στην

αυτοκρατορία των Αψβούργων απαγόρευαν τη μετανάστευση12. Μόνο από τα μέσα

του 19"'" αι. όταν οι συγκεκριμένες νομοθεσίες έπαψαν σταδιακά να εφαρμόζονται,

χιλιάδες δυσαρεστημένων αγροτών κυρίως, κατόρθωσαν να μεταναστεύσουν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι λόγοι για μετανάστευση πρέπει να αναζητηθούν

σε άλλους τομείς πέραν της οικονομίας. Ομάδες που καταπιέζονταν και διώκονταν,

στρέφονταν επίσης προς τη μετανάστευση. Οι Εβραίοι της Ρωσίας των τελών του

]9()1) αι. έγιναν αντικείμενο σφοδρών διώξεων. Τα πογκρόμ του 188]-2 και του 1905

6 είχαν ως άμεση συνέπεια την αύξηση του αριθμού των αφίξεων στις Η.Π.Α. από τη

Ρωσία 13. Ακόμη πολιτικοί λόγοι φαίνεται πως επηρέασαν στην απόφαση τους για

μετανάστευση και πληθυσμούς ελληνικής καταγωγής της οθωμανικής αυτοκρατορίας

την ίδια περίοδο l4 .

Πέρα από τους λόγους που συνέτρεχαν στον τόπο καταγωγής και που έπαιξαν

αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία μεταναστευτικής κίνησης, η υπερπόντια

μετανάστευση ευνοήθηκε τη συγκεκριμένη περίοδο και από μια σειρά άλλων

10 Η διάκριση των μεταναστευτικών ρευμάτων από τη Β. Δ. και τη Ν. Α. Ευρώπη σε παλιά και νέα

μετανάστευση υπήρξε κεντρική της μεταναστευτικής πολιτικής των Η.Π.Α. Οι λόγοι που «επέβαλλαν»

αuτή τη διάκριση θα αναφερθούν παρακάτω.

11 όπ. π., σ. 172
11 όπ π., σ. 169
13 όππ., σ. 173
14 Κιτροέφ Αλέξανδρος, « Η υπερατλαντική μετανάστευση» στο Χατζηιωσήφ Χρήστος (Επ.), Ιστορία

της Ελλάδας του 20ου αι., Τ.Ι. Οι aπαρχές 1900·1922, Βιβλιόραμα, Αθήνα, σ. 136
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παραγόντων. Η βελτίωση των μtσων συγκοινωνίας υπήρξε μείζονος σημασίας και

για την ιστορία της μετανάστευσης. Η εισαγωγή του ατμόπλοιου στις γραμμές που

συνέδεαν την Ευρώπη με την Αμερικάνικη ήπειρο συνέτεινε στην αύξηση της

υπερπόντιας μεταναστευτικής ιdνησης, όχι μόνο γιατί εξάλειψε πολλούς από τους

κινδύνους που ελλόχευαν σε ένα τέτοιο ταξίδι, αλλά και γιατί μείωσε σημαντικά τη

διάρκεια του -το ταξίδι διαρκούσε περίπου δέκα ημέρες, ενώ πριν την εισαγωγή του

ατμόπλοιου έναν με τρεις μήνες. Επιπλέον με την ίδρυση νέων γραμμών από αρκετές

ατμοπλοϊκές εταιρίες, η υπερατλαντική μετανάστευση γινόταν εφικτή για μεγαλύτερο

τμήμα του πληθυσμού της Ευρώπης - μtχpt τα τέλη του 1900 αι. τα λψάνια που είχαν

δρομολόγια για την Αμερική ήταν σχετικά περιορισμένα. Ένας ακόμη παράγοντας

που δε μπορεί να αγνοηθεί είναι ο μύθος των Η.Π.Α. ως γη της επαγγελίας. Αναφορές

σnς επαγγελματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονταν, στις απέραντες ακαλλιέργητες

εκτάσεις και στους επαγγελματικά πεroχημένους μετανάστες συνέθεταν αυτόν το

μύθο, που γοήτευε τόσο πολύ τους Ευρωπαίους.

Βέβαια σε καμία περίπτωση η μετανάστευση δε μπορεί να ειδωθεί ως μια

απλή αντίδραση σε οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα

σύνθετο φαινόμενο που δε μπορεί η μελέτη και η ερμηνεία του να ακολουθεί ένα

μοντέλο «έλξη9> και «ώθησης». Η μεταναστευτική ροή διαμορφώνεται μέσα σε

ευρύτερα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά πλαίσια, χωρίς κάτι τέτοιο να σημαίνει

ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το εμπρόθετο υποκείμενο, όπως πρέσβευαν

παλαιότερες θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου της μετανάστευσης. Πρόκειται

για στοιχεία που αλληλεπιδρούν και σε καμία περίπτωση δε πρέπει κάποιο να

μελετηθεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Η έμφαση πρέπει να δίνεται στη σχέση

ανάμεσα στα παγκόσμια συστήματα, τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής αποστολής

και στις ατομικές στρατηγικές των μεταναστών lS . Η μεταναστευτική ιdνηση της

περιόδου ήταν το αποτέλεσμα τόσο του οικονομικού μετασχηματισμού που λάμβανε

χώρα το διάστημα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και άλ/ων παραγόντων όπως η

βελτίωση των συγκοινωνιών, οι φήμες για τα πλούτη της Αμερικής, οι οικογενειακές

και ατομικές στρατηγικές.

!5 Hoerder Dirk, From Euro-and Απο- Atlantic to Paci6c migration system. Α comparative migration
approach to North American history, στο Bender Thomas (Ed.), Rethinking American hίstory ίπ a
gJobal age, Vniversity ofCalίfomia Press, Bcrkeley and Los Angeles 2002, σ.198
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΛΕΥΚΟTlΠΑ.

Το Μάιο του 1882 ψηφίστηκε νομοθεσία που ανέστειλε την είσοδο Κινέζων

μεταναστών στις Η.Π.Α. για ένα διάστημα δέκα χρόνων και απαγόρευε τη χορήγηση

ιθαγένειας στους Κινέζους. ενώ παράλ/ηλα τους επέβαλλε και μια σεφά άλλων

περιορισμών. Με μια πρώτη ματιά αυτή η ενέργεια φαίνεται αδικαιολόγητη. Οι

Η.Π.Α. υπήρξαν ένα κράτος που από τη σύσταση του δέχτηκε μεγάλους αριθμούς

μεταναστών. Ακόμη και πριν τη συγκρότηση τους σε ανεξάρτητο κράτος, οι 13

αποικίες κατοικήθηκαν από ανθρώπους προερχόμενους από διάφορα μέρη. Άρα πως

ήταν δυνατό μια χώρα που ουσιαστικά συγκροτήθηκε από μετανάστες να αρνηθεί την

είσοδο σε μια συγκεκριμένη ομάδα μεταναστών; Επιπλέον στη δεκαετία του 1880

σημειώθηκε ο υψηλότερος ως τότε αριθμός αφίξεων μεταναστών στις Η.Π.Α. και

μάλιστα το 1882 ο αριθμός μεταναστών που φτάνουν στη χώρα είναι ο υψηλότερος

σε ό'MJ το 19° αι.]6. Μήπως για αυτήν την αλλαγή πλεύσης στην μεταναστευτική

πολιτική του κράτους ευθύνεται ο αυξημένος όγκος μεταναστών που έφτανε στη

χώρα; Μια τέτοια απάντηση δεν παρουσιάζεται πειστική αν αναλογιστεί κανείς ότι ο

συγκεκριμένος νόμος του 1882 δε φαίνεται να επηρέαζε το status άλλων ομάδων

μεταναστώνκαι κuρίως εκείνων που προέρχονταν από την Ευρώπη.

Ο νόμος του 1882 φαντάζει ακόμη πιο περίεργος αν λάβει κανείς υπόψη του

ότι στις δεκαετίες 1860 και 1870 τουλάχιστον 25 από τις 38 πολιτείες των Η.Ω.Α.

ανέλαβαν επίσημη δράση για την προώθηση της μετανάστεοοηςl7. Επιπλέον οι

δυτικές πολιτείες μαζί με το Νότο ήταν οι περιοχές που έδειξαν το μεγαλύτερο ζή'MJ

για την προσέλκυση μεταναστών. Σε ό'MJ το πρώτο διάστημα μετά το τέλος του

εμφυλίου πολέμου, η μετανάστευση προς τις Η.Π.Α. προωθήθηκε. Ο εμφύλιος

πόλεμος είχε εγκαινιάσει μια περίοδο πρωτοφανούς βιομηχανικής, γεωργικής και

γεωγραφικής εξάπλωσης]8. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι μετανάστες ως εργατικό

δυναμικό, αλλά και ως καταναλωτές, ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι. Η οικονομική

ύφεση του 1873 σίγουρα επέδρασε αρνητικά σε όλη αυτήν την κίνηση για την

προώθηση της μετανάστευσης και οι όποιες προσπάθειες μειώθηκαν σημαντικά.

Παρόλα αυτά, οι μετανάστες που ήδη είχαν φτάσει στις Η.Π.Α. δε φαινόταν να

16 lligham John, Strangers ίπ the land. Patterns ο/American nativism 1860-1925, Rutgers University
Press, New Brunswick 1992, σ. 17
17ΟΟπ,σ.18

1800. Π., σ. 14
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αντιμετώπιζαν προβλήματα ή εχθρικές συμπεριφορές. Με την εξαίρεση των

μεταναστών από την Κίνα. Η 'ύφεση του 1873 συνέβαλε αποφασιστικά στη γενίκευση

ενός αντί -Κινεζικού αισθήματος που ήδη υπήρχε σε αρκετές περιοχές των Η.Π.Α

και στη θέσπιση τελικά του σιryKεKριμένOυ νόμου.

Το κίνημα αυτό υπήρξε πιο έντονο στα δυτικά των Η.Π.Α και πιο

σιryKεKριμένα στην πολιτεία της Καλιφόρνια καθώς εκεί βρισκόταν σιryKεντρωμένη η

πλειοψηφία των μεταναστών από την Κίνα. Οι Κινέζοι μετανάστες στις περιοχές

αυτές συχνά αποτέλεσαν στόχο βίαιων επιθέσεων και διακρίσεων 19. Η αντιπάθεια

ήταν αποτέλεσμα κυρίως της πεποίθησης ότι οι Κινέζοι αποτελούσαν μια ομάδα

μεταναστών που ήταν δουλοπρεπής και υποχείριο των εργοδοτών και που απειλούσε

με αυτόν τον τρόπο τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Η οικονομική κρίση της

περιόδου 1873-1877 και η άνοδος των ποσοστών ανεργίας που την ακολούθησε,

ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη σιryKεκpιμένη αντίληψη. Το 1877 ιδρύεται στην

Καλιφόρνια ένα εργατικό κόμμα που το πρόγραμμα του είναι αντι- Κινεζικό. Ηγέτης

αυτού του κόμματος είναι ένας μετανάστης από την Ιρλανδία. Για ποιό λόγο ένας

μετανάστης να στραφεί εναντίον ά'λJ..ων μεταναστών; Πώς είναι δυνατό ένας

μετανάστης να ζητάει την απαγόρευση εισόδου στη χώρα μεταναστών; Αν και

ανήκουν σε διαφορετικές εθνικές ομάδες, αυτό δε μπορεί να δικαιολογήσει την

εχθρότητα που δείχνει ο Ιρλανδός απέναντι στους Κινέζους. Οι κοινές εμπεψίες των

δύο ομάδων θα πίστευε κανείς πως θα δημιουργούσαν ένα συναίσθημα αλληλεγγύης

ή τουλάχιστον ότι δεν θα οδηγούσαν σε μια τέτοια ανοιχτή εκδήλωση εχθρότητας.

Η στάση του Ιρλανδού ηγέτη του εργατικού αυτού κόμματος και η

συμπεριφορά του πληθυσμού της δυτικής ακτής των Η.Π.Α παύει να φαντάζει

ανεξήγητη αν αναλογιστεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο σιryKΡOτήθηκε η εθνική

ταυτότητα των Η.Π.Α αλλά και το πώς ορίστηκε το πολιτικό υποκείμενο της χώρας,

ποιες ήταν δηλαδή, εκείνες οι προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρεί κάποιος

προκειμένου να αποκτήσει τ/ν υπηκοότητα των Η.Π.Α Σύμφωνα με το Μπένεντικτ

Άντερσον κάθε έθνος αποτελεί μια φαντασιακή κοινότητα, μια κοινότητα που

συΛλαμβάνεται με τη φαντασία 20. Όμως για να υπάρξει μια κοινότητα απαιτείται ένα

κοινό στοιχείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο μύθος της κοινής καταγωγής

αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία σιryKΡOτήθηKαν τα έθνη κράτ/. Σε κοινωνίες

19 Jones, όπ. Π., σ. 213
2Ο Άντερσον Mπένεvτιιcr, Φσ.VΤα/1ιακές Κοινότητες. Στοχασμοί Υια τις aπαρχές και τη διάδοση του

εθνικισμού, Νεφέλη, Αθήνα 1997, G. 26
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όμως, όπως auTή των Η.Π.Α., ποu αποικίστηκαν από πολλές διαφορετικές εθνικές

ομάδες, ο μύθος αuτός δε θα μπορούσε να έχει κάποια βαρύτητα. Σίγοuρα μεΥάλος

αριθμός των αποίκων μοιραζόταν μια κοινή καταγωγή και πιθανότατα θα μπορούσε η

εθνική ταυτότητα να συγκροτηθεί πάνω σε αυτήν τη βάση, όμως σε μια τέτοια

περίπτωση οι Η.Π.Α δε θα μπορούσαν να αναδυθούν σε ιcυρίαρχo έθνος κράτος

καθώς τα αντικείμενα τοuς θα διατηρούσαν μια άλλη εθνική ταuτότητα και όχι αυτήν

των Η.Π.Α. Χρειαζόταν συνεπώς ένα άλλο κοινό στοιχείο προκείμενου να

συγκροτηθούν οι Η.Π.Α ως έθνος, ως φαντασιακή κοινότητα. Ποιο θα μπορούσε να

είναι αυτό το στοιχείο, από τη στιγμή που όπως αναφέρθηκε ο μύθος της κοινής

καταγωγής δεν είχε «εφαρμογή» στην περίπτωση των Η.Π.Α;

Ο αγώνας της ανεξαρτησίας των 13 αποικιών της Β. Αμερικής έπαιξε

καταλυτικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε η εθνική ταυτότητα των

Η.Π.Α 21 . Τα επιχειρήματα για την ανεξαρτησία των αποικιών στηρίχτηκαν σε

μεγάλο βαθμό στα ιδανικά του Διαφωτισμού. Ο Διαφωτισμός παρείχε το επιχείρημα

για το δικαίωμα αντίστασης και επανάστασης των λαών εναντίον των τυραννικών

ιcυβερνήσεων που νομιμοποιούσε τον αγώνα των αποικιών. Από τη στιγμή όμως που

οι διεκδικήσε1ς των επαναστατημένων στηρίζονταν στη σφαίρα των ιδεών, και το νέο

έθνος κράτος που θα προέκυπτε, θα συγκροτούνταν πάνω στα ίδια ιδανικά, στις ίδιες

ιδέες και τα άτομα ποu θα αποτελούσαν το νέο αυτό κράτος θα έπρεπε να

συμμερίζονται τα ίδια ιδανικά. Η εθνική ταυτότητα ποu διαμορφώθηκε μετά τον

πόλεμο της ανεξαρτησίας δε στηρίχτηκε σε κάποια προi.>πάρχοuσα κοινή καταγωγή

και κουλτούρα αλλά σε μια ιδεολογία ποu καθιέρωνε μια νέα πολιτική τάξη

πραγμάτων.

Το μέγεθος της επίδρασης του Διαφωτισμού γίνεται φανερό και στο κείμενο

της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη «όλοι οι άνθρωποι

είναι ίσο\» και «έχουν απαράγραπτα δlKαtώματα, ανάμεσα στα οποία είναι το

δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και στην επιδίωξη της ευτυχίαρ>, φράσεις που

σαφέστατα παραπέμπουν στο ιδεολογικό κίνημα του Διαφωτισμού. Όμως οι φράσεις

αυτές φαίνεται να έρχονται σε αντίφαση με την κοινωνική πραγματικότητα των

Η.Π.Α Μια από τις θεμελtώδεις αρ'Χές που πρέσβευε το νέο κράτος ήταν η φυσtKή

21 Stratton Jon- Ang len. «Multicultural imagined communities, cultural difference and national identity
ίη the USA and Australi3}) στο Bennett David ( Ed.), Multίcultural States. Rethinking difJerence and
identity, Routledge, New York 1998, σ. 143
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ισότητα όλJ»ν των ανθρώπων. Πως ήταν άρα δυνατό να υφίσταται ακόμη και μετά τη

Δωκήρυξη της Avεξαρτησiας το σύστημα της δo,,""iας;

Οι αρχές πάνω στις οποίες συγκροτήθηκε το έθνος των Η.Π.Α ήταν

οικουμενικές. Αυτό όμως αντιφάσκει με τον ορισμό του έθνους που είναι «... μια

ανθρώπινη κοινότητα που φαντάζεται τον εαυτό της ως πολιηκή κοινότητα, εγγενώς

οριοθετημένη και ταυτόχρονα 1CUpiQpxη~>22. Το κάθε έθνος για να μπορέσει να

υπάρξει χρειάζεται να αποκτήσει σύνορα. να διακρίνει το «εμείς» του από τους

Άλλους. Συνεπώς η έννοια της οικουμενικότητας που πρέσβευε το νέο κράτος έπρεπε

να εμπεριέχει τη διαφορά και τον αποκλεισμό αφού το έθνος χρειαζόταν να

οριοθετηθεΙ Ποιοι όμως θα μπορούσαν να είναι οι Άλλοι από τη στιγμή που η

συγκρότηση του νέου έθνους κράτους στηρίχτηκε πάνω σε οικουμενικές αρχές; Οι

Άλλοι θα έπρεπε να ήταν όσοι δε συμμεριζόταν τα οικουμενικά αυτά ιδανικά. Σε

ποιους ανταποκρινόταν το «εμείς» ήτα\' ξεκάθαρο. Ο άποικος ήταν εκείνος που

επαναστάτησε και διεκδίκησε την ανεξαρτησία των 13 αποικιών. Αυτός αποτέλεσε το

υποκείμενο του αγώνα για την Ανεξαρτησία και αυτός σίγουρα συμμεριζόταν τα

ιδανικά του νέου έθνους23. Όμως ποιος ήταν ο άποικος; Ήταν ο λευκός, ελεύθερος,

χριστιανός άνδρας. Το υποκείμενο της επανάστασης είχε σuyKεKρψένα

χαρακτηρισηκά. Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας που συνέταξαν οι 13 αποικίες αν

και είχε ως βασικό αποδέκτη τη Μεγάλη Βρετανία και τη διεθνή κοινότητα,

απευθυνόταν και στους αποίκους, αυτούς που θα αποτελούσαν τώρα πια τον

αμερικάνικο λD.ό. Άρα και το ανηκείμενο της Διακήρυξης είχε συγκεκριμένα

χαρακτηρισηκά, ο «άνθρωπορ) της Διακήρυξης είχε σώμα και χρώμα .. Οι μαύροι

σκλάβοι και οι αυτόχθονες Ινδιάνοι δεν ανταποκρίνονταν σε αυτά τα χαρακτηριστικά,

δεν είχαν το χρώμα και το σώμα που απαιτούνταν για να θεωρηθούν «άνθρωποl,»), και

συνεπώς τα πανανθρώmνα δικαιώματα της Διακήρυξης δεν τους αφορούσαν.

Η κεντρικότητα που είχε η φυλή για τη συγκρότηση του έθνους κράτους των

Η.Π.Α, αα/ και η ηγεμονική θέση που κατείχε το λευκό χρώμα, φαίνεται καθαρά

στο νόμο για την ιθαγένεια του 1790. Ο νόμος του 1790 θέσπιζε «όη όλα τα

ελεύθερα λευκά άτομα που μετανάστευσαν ή που θα μεταναστεύσουν στις Η.Π.Α

και θα δώσουν ικανοποιηηκές αποδείξεις με όρκο σε δικαστήριο όη σκοπεύουν να

"Ά ' 26ντερσον, ΟΠ. Π., σ.

2J Σύμφωνα με την Hannah Arendt οι άνθρωποι ποο συμμετείχανστον αγώνα για την
ανεξαρτητοποίησητων 13 αποικιών, είχαν Εγκαταλείψει την Ε"ρώπη όχι μόνο Ύια να αποικίσοον μια

νέα ήπειρο αλλά και για να καθιερώσοον μια νέα τάξη πραγμάτων. Στο Laliotou loanna, Transatlanlic
subjecls. AClS οΙmigratl'on and cultures ΟΙlransnalionalism between Greece and America. The
University ofChicago Press, Chicago 2004, σ. 21

14



εγκατασταθούν στη χώρα και θα ορκιστούν πίστη διαμένοντας στις Η.Π.Α. ένα

ολόκληρο χρόνο, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν υπηκοότητα9>. Υπηκοότητα και

«λευκότητα» ταυτίζονταν. Η ταύτιση τ/ς υπηκοότητας με τη λευκότητα ήταν

αποτέλεσμα τ/ς εμπειρίας του αποικισμού της νέας ηπείρου. Οι άποικοι όταν

εγκαταστάθηκαν στη Β. Αμερική και διεκδίκησαν τα νέα εδάφη, ήρθαν αναγκαστικά

αντιμέτωποι με τους αυτόχθονες - οι ερυθρόδερμες φυλές στέκονταν εμπόδιο στην

εξάπλωση της εξατομικευμένης γεωργίας καθώς η γη με την ετιύηση σιινήθως

συνθηκών με τη βρετανική και γαλλική κυβέρνηση, τους άνηκε συλλογικά και

φυσικά δεν ήταν σε καμία περίπτωση διατεθειμένοι να την εγκαταλείψουν. Ο

Ινδιάνος ήταν η διαρκής απεtλή τόσο για τις περιουσίες τους όσο και για την ίδια τους

τη ζωή. Ακόμη οι άποικοι έπρεπε να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους και από τυχόν

εξεγέρσεις των σκλάβων. Και οι εξεγέρσεις των μαύρων αποτελούσαν απειλή και με

μια άλλη έννοια. Η οποιαδήποτε αναταραχή εκδηλωνόταν στους κύκλους των

σκλάβων συνιστούσε αμέσως απειλή για την περιουσία του άποικου, χωρίς να

χρειαστεί αναγκαστικά να στραφεί εναντίον του, καθώς ο σκλάβος αποτελούσε

περιουσιακό στοιχείο Επομένως για να αποκτήσει κανείς υπηκοότητα έπρεπε να

μπορεί να συμμετάσχει στους πολέμους κατά των Ινδιάνων και να καταπνίξει μια

στάση των σκλάβωΥ4 • Η πραγματικότ/τα του αποικισμού και του συστήματος της

δουλείας ήταν που επέβαλλάν μια υπηκοότητα θεσπισμένη με φυλετικούς όρους.

Όμως μέσα σε ένα δημοκρατικό κράτος, ο αποκλεισμός που στηρίζεται σε

μια τέτοια επιχειρηματολογία, δεν νομιμοποιείται. Ο αποκλεισμός τους έπρεπε να

αιτιολογηθεί με πιο «δημοκρατικά» επιχειρήματα. Ο αποκλεισμός τους θα

δικαιολογούταν βάσει της ικανότητας τους ή όχι για αυτοκυβέρνηση, αρχή σε πλήρη

συμφωνία αλλά και προi}πόθεση για δημοκρατία. Στη Διακήρυξη ανάμεσα στις

«καταχρήσεις και τους σφετερισμού9) του θρόνου τ/ς Αγγλίας, αναφέρεται και η

προσπάθεια του βασtλιά να συμμαχήσει με τους «άσπλαχνους, βάρβαρους,

lνδιάνου9) εναντίον των αποίκων. Παρόμοιοι χαρακτηρισμοί των Ινδιάνων υπάρχουν

και στους καταστατικούς χάρτες των διαφόρων αποικιώΥ5. Οι Ινδιάνοι είναι

«βάρβαρου), «άγριου>, «απολίτιστΟl»). Τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί αποκτούν

ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα σε ένα έθνος κράτος που συγκροτήθηκε έχοντας ως ύψιστα

ιδανικά τη λογική και το νόμο. Μόνο άτομα που διαθέτουν λογική και αυτοκυριαρχία

14 Jacobson Frye Mathew, Whiteness ο/a difJerent co!or. European inιnιigrants and.the alchenιy ΟΙ
race, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1998,0.27
1~ 00. Π., Ο. 23
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θα μποροΟΟαν να αποτελέσουν το αμερικάνικο έθνος. Οι ιδιότ/τες αυτές όπως

φαίνεται παραπάνω, δεν υπήρχαν στους Ινδιάνους. Όμως ούτε και οι μαύροι σκλάβοι

φαίνεται να τις διέθεταν. Σύμφωνα με μια ταξινόμηση των ανθρώπινων τύπων του

Σουηδού Carl Linnaeus στα 1735, οι Αφρικανοί ήταν «πανούργοι, νωθροί. ..και

κυβερνιόνταν από το καπρίτσιω), σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους που ήταν

«οξυδερκείς, εφευρεπκοί. ..και κυβερνιόνταν από το νόμo»~~. Αντίστοιχες απόψεις

φαίνεται να είχαν και μεγάλες προσωπικότ/τες του Διαφωπσμού, όπως ο Βολτέρος,

που αν και ήταν πολέμιος τ/ς δουλείας. αναφερόταν στους μαύρους τουλάχιστον

υΠOnμηΤΙKά 2'. Συνεπώς ούτε και οι μαύρC'~ μπορούσαν να ανήκουν στο αμερικάνικο

έθνος. Οι Ινδιάνοι και οι μαύροι σκλάβοι στιγματίστηκαν δηλαδή βάσει της

ανικανότ/τας τους να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις τ/ς νεοτερικότ/τας. Αλ/.ά και

πάλι υπέβοσκε η φυλή, στην πραγματικόπιτα εκείνο που τους απέκλειε ήταν τα

αποδιδόμενα στη φυλή τους χαρακτηριστικά.

Η απαγόρευση εισόδου στους μετανάστες από την Κίνα και ο αποκλεισμός

τους από μια σειρά δραστηριοτήτων στη χώρα υπoδo'Xfις ήταν συνέπεια της

κεντρικότ/τας της λευκότητας στη συΎΚρότηση των Η.Π.Α Η λευκότητα στα τέλη

του 1800 αι. και στις αρχές του 1900 αι. ήταν προνόμιο μόνο των ευρωπαίων. Όπως

υποστηρίζουν οι κοινωνιολόγοι Mίchacl Omi και Howard Wίnant το χρώμα στις

Η.Π.Α διαχώριζε την Ευρώπη από τον υπόλοιπο κόσμ028. Λευκότητα και

ευρωπαϊκότητα ήταν συνώwμα. Επομένως όταν ο Ιρλανδός ηγέτης του εργατικού

κόμματος στην Καλιφόρνια επιπθόταν κατά των Κινέζων μεταναστών το έκανε από

τη θέση ισχύος που του παρείχε η ευρωπαϊκή καταγωγή του. Οι «ευρωπαϊκές

ιδιότητες» του Ιρλανδού σαφέστατα τον καθιστούσαν ανώτερο των Κινέζων. Η

ενέργεια του Ιρλανδού αποσκοποΟΟε στο να διαφυλάξει τις Η.Π.Α από την είσοδο

«εκφυλισμένων» στοιχείων. Στη δεκαετία του 1840 όμως, η μαζική μετανάστευση

Ιρλανδών στις Η.Π.Α., ξεσήκωσε παρόμοιες φοβίες. Οι Ιρλανδοί αν και Ευρωπαίοι

θεωρήθηκαν απειλή. Τι συνέβη; Η λευκότητα είχε πάψει να έχει ευρωπαϊκή

καταγωγή; Και αν ναι, πότε έγινε ξανά ευρωπα'ίκό προνόμιο, ώστε ο Ιρλανδός της

δεκαετίας του 1880 να προσπαθεί να τη διαφυλάξει από την εισβολή μη ευρωπαϊκών

στοιχείων; Ο Ευρωπαίος εκτός από τη λευκότητα του, χαρακτηριζόταν και από μια

σεφά άλ/ων ιδιοτήτων: λειτουργούσε βάσει λογικής, ήταν νομοταγής, αγαπούσε την

26 Fredrickson Μ. George, Racism, a short history, ΡΓίncetοn Univcrsity Press, 2002, σ. 56
2700. Π., σ. 62
28 Jacobson, 00. Π., σ. 7
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ελευθερία και κυρίως διέθετε αυτοκυριαρχία. Οι Ιρλανδοί μετανάστες που έφτασαν

στις Η.Π.Α στα μέσα περίπου του 1901) αι. για μια σειρά λόγων θεωρήθηκε ότι δε

διέθεταν αυτές τις ιδιότητες και άρα δεν ήταν σε θέση να διεκδικήσουν τη λευκότητα.

Η ύπαρξη όμως μη Ευρωπαίων μεταναστών, που δε μπορούσαν σε καμία περίπτωση

να διεκδικήσουν τη λευκότητα, επέτρεψε σε ομάδες όπως οι Ιρλανδοί, των οποίων η

λευκότητα ήταν αμφιλεγόμενη, να γίνουν λευκοί. Επομένως ο ζήλος που έδειξε ο

συγκεκριμένος Ιρλανδός ήταν μια προσπάθεια διεκδίκησης του προνομίου της

λευκότητας. Η λευκότητα των διαφόρων αυτών αμφιλεγόμενα λευκών ομάδων

μπορούσε να διεκδικηθεί μόνο σε αντmαράθεση με τον μη λευκό Άλλο.

Η φυλή και ο πολιτισμός παρουσιάζονται στο παράδειγμα των Η.Π.Α. ως δύο

έννοιες άμεσα συνδεδεμένες. Το επίπεδο του κάθε πολιτισμού ήταν αποτέλεσμα των

χαρακτηριστικών της φυλής που τον δημιούργησε. Αν και οι Η.Π.Α προέβαλλαν ως

βάση της διάκρισης και του αποκλεισμού τον πολιτισμό, η φυλή σε καμία στιγμή δεν

έπαψε να αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα. Απλά δεν τους απασχολούσε τόσο η

φυλή αυτή καθαυτή όσο τα αποτελέσματα της, οι εκδηλώσεις της. Από τις αρ"Xf..ς του

]700 αι. και ως τα τέλη περίπου του 19°U αι., η στάση απέναντι στη φυλή θα

διατηρήσει αυτό το χαρακτήρα. Είτε πρόκειται για εξάρσεις ξενοφοβίας, είτε για

αναφορές στα οφέλη της μετανάστευσης, οι διάφοροι λόγοι29 θα δίνουν έμφαση

πάντα στον πολιτισμό, χωρίς όμως στιγμή να αποσυνδέονται από την έννοια της

φυλής.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ.

ο Oscar Handlin είχε δηλώσει κάποτε ότι είχε σκεφτεί να γράψει την ιστορία

των μεταναστών στις Η.Π.Α, όμως στη συνέχεια ανακάλυψε ότι οι μετανάστες ήταν

η ιστορία των Η.Π.Α3Ο• Η δήλωση αυτή παρουσιάζει με απόλυτη ακρίβεια τη

σημασία της μετανάστευσης για τις Η.Π.Α. Οι Η.Π.Α και συγκροτήθηκαν από

μετανάστες αλλά και μετά την ανάδυση τους σε έθνος κράτος, εξακολούθησαν να

δέχονται μεγάλους αριθμούς μεταναστών. Τα διάφορα μεταναστευτικά ρεύματα που

κατέληγαν στις Η.Π.Α, αποτελούνταν από πολλές ανομοιογενείς εθνικές ομάδες.

Συνέπεια του γεγονότος αυτού ήταν η δημιουργία μιας αμερικάνικης κουλτούρας που

29 Ο όρος παραπέμπει στη φoυKα/ΙΙCΉ έννοια του λόγου, στο discourse.
31) Jacobson. 00. π, σ. 11
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ενσωμάτωνε στοιχεία από πολλές διαφορετικές εθνικές κουλτούρες3'. Η επιτυχής

αυτή σύνθεση έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο η αμερικάνικη

κοινωνία θα αντιμετώπιζε τη μετανάστευση, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη περίπου του

19C11.1 αι. Ο αμερικανικός λαός έβλεπε στην κουλτούρα του τη δυνατότητα συνύπαρξης

πολλών διαφορετικών στοιχείων. Στον κοινό νου αυτό ήταν η περίτρανη απόδειξη της

αφομοιωτικής ικανότητας του έθνους. Η πεποίθηση που κυριαρχούσε ήταν ότι η

μείξη διαφορετικών στοιχείων είχε οδηγήσει στη δημιουργία ενός ανώτερου

ανθρώπου και ενός ανώτερου πολιτισμού. Η αφομοίωση ως διαδικασία συνιστούσε

την υιοθέτηση από την κάθε εθνική ομάδα των ιδανικών του έθνους. Ο Αμερικάνος

ήταν ένας «νέος άνθρωπΟς», προϊόν της συγχώνευσης των διαδοχικών

μεταναστευτικών κυμάτων. Στις Η.Π.Α λάμβανε χώρα κάτι το μοναδικό. Είχε

δημιουργηθεί ένας πολιτισμός καθαρά αμερικάνικος, χωρίς όμως στιγμή να αρνείται

τον κοσμοπολιτισμό του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλλιεργήθηκε και η ιδέα ότι οι

Η.Π.Α έπρεπε να αποτελέσουν το καταφύγιο όλων των καταπιεσμένων. Οι Η.Π.Α

είχαν πραγματοποιήσει κάτι που η Ευρώπη ακόμη επεδίωκε. Είχαν κατορθώσει να

εφαρμόσουν στην πράξη τη δημοκρατία. Όλοι οι άνθρωποι ήταν ίσοι και είχαν την

ίδια αξία - σίγουρα στις ΗΠΑ. υπήρχαν ομάδες που δεν αντιμετωπiζoνταν ακριβώς

δημοκρατικά, όμως επρόκειτο για ομάδες που δε μπορούσαν να εκτιμήσουν τη

δημοκρατία και τον πολιτισμό. Η κοινωνία των Η.Π.Α, για τους Αμερικάνους, ήταν

αταξική και απελευθερωμένη από όλες τις ({κοινωνικές ασθένειες» του Παλαιού

Κόσμου. Συνεπώς όλοι οι άνθρωποι που αγαπούσαν την ελευθερία, θα έπρεπε να

έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν στις δημοκρατικές Η.Π.Α Επιπλέον για τους

Αμερικάνους αυτή η μετανάστευση των mo δημοκρατικών στοιχείων της Ευρώπης

σήμαινε πως θα ενισχύονταν ακόμη περισσότερο τα ιδεώδη του αμερικάνικου έθνους.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν πρέπει να παρεξηγηθεί και να οδηγήσει στη

λανθασμένη άποψη ότι η μετανάστευση στις Η.Π.Α δεν υποβαλλόταν σε κανέναν

tJ..xγχo και ήταν πάντα ευπρόσδεκτη. Ο νόμος του Μαίου του 1882 που απαγόρευε

την είσοδο στους Κινέζους, ήταν ο πρώτος ομοσπονδιακός νόμος που αφορούσε τη

μεταναστευτική διαδικασία. Πριν το 1882 η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε σε δύο

μόνο περιπτώσεις ασχοληθεί με τη μετανάστευση και συγκεκριμένα μόνο με τη

μετανάστευση από την Ευρώπη: για να απαριθμήσει τις αφίξεις των μεταναστών για

Ι! Βέβαια πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι επρόκειτο για ΕUρωπαϊKές εθνικές κουλτούρες και

ιcuρίως για εθνικές κοuλτοuρες των περιοχών της Β. Δ. Εuρώπης. Η στάση της αμερικανικής

κοινωνίας θα αλλάξει ριζικά όταν η αμερικάνικη κοuλτούρα αναγκαστεί να έρθει σε επαφή με εθνικές

κοuλτούρες άλλων περιοχών της Εuρώπης και του πλανήτη.
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στατιστικούς λόγους και για να θεσπίσει ένα κατώτατο όριο διαβίωσης στη διάρκεια

του ταξιδωύ στις Η.Π.Α32 . Το κενό όμως που άφηνε η απουσία ομοσπονδιακής

νομοθεσίας, το αναπλήρωναν οι νόμοι που είχαν θεσπίσει οι τοπικές αρχές διαφόρων

παράλιων πολιτειών, που δέχονταν και το μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών. Οι

συγκεκριμένοι νόμοι επεδίωκαν στην αποθάρρυνση της μετανάστευση ατόμων

ανίκανων να συντ/ρήσουν τον εαυτό τους αll.ά και στ/ν παροχή βοήθειας σε όσους

την είχαν ανάγκη. Η μετανάστευση δεν υπήρξε δηλαδή σχεδόν ποτέ ανεξέλεγκτη. Οι

συγκεκριμένοι νόμοι το Ι 876 κρίθηκαν από το Ανώτατο δικαστήρω ως

αντισυνταγματικοί με το αιτιολογικό ότι η μετανάστευση αφορούσε το διεθνές

εμπόρω που ήταν αρμoδώτ/tα του Κογκρέσου και όχι των πολιτειών33 . Παρόλα

αυτά η προσπάθεια ελi:yχoυ τ/ς μεταναστευτικής κίνησης έστω και σε επίπεδο

πολιτείας είναι σημαντική. Είναι ενδεικτική μιας τάσης που επικρατούσε στην

αμερικάνικη κοινωνία. Παρά τον κοσμοπολίτικο χαραΙCΤΉρα των Η.Π.Α και τ/

μεγάλη ικανότητα αφομοίωσης που διέθετε το έθνος, και τ/ν οποία φαίνεται να

αμφισβητούσαν ελάχιστοΙ, ελλόχευε πάντα ο κίνδυνος της αποτυχίας της

αφομοιωτικής διαδικασίας. Αυτό το ρίσκο οι Αμερικάνοι δεν ήταν διατεθειμένοι να

το πάρουν. Η εισαγωγή στη χώρα στοιχείων που μπορεί να αποδεικνύονταν επιβλαβή

για τους δημοκρατικούς θεσμούς, τους αφύπνιζαν. Σε περώδους όπου η κοινωνική

σταθερότητα απειλούταν, στρέφονταν εναντίον των ξένων πληθυσμών, των

μεταναστών, καθώς θεωρούσαν πως μόνο αυτοί θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνοι για

την εισαγωγή στοιχείων μη αμερικάνικων και άρα και μη δημοκρατικών.

Οι τρεις παραδόσεις του αυτοχθονισμού που αναπτύχθηκαν στις Η.Π.Α

ακολούθησαν αυτήν τη λογική. Κύρως σκοπός τους, να προφυλάξουν τη δημοκρατία

και τα ιδανικά των ΗΠΑ. από οποιαδήποτε ξένη αρνητική επφροή. Ο

αυτοχθονισμός αντανακλά πάντα την κοινωνία που τον γεννά . Η παράδοση του

αυτοχθονισμού στις Η.Π.Α υπήρξε το αποτέλεσμα τόσο της συσσώρευσης

εσωτερικών κοινωνικών προβλημάτων όσο και της κεντρικότητας της ΈWOια της

φυλής, έστω και αν το νόημα της μέχρι τις αρχές του 200\) αι. δεν θα έχει

αποσαφηνιστεί. Ο αντικαθολικισμός, ο αντφιζοσπαστισμός και η αγγλοσαξονική

παράδοση εmδίωκαν να διατ/ρήσουν την Αμερική δημοκρατική. Οι δύο πρώτες

παραδόσεις επιχείρησαν να το επιτύχουν αυτό, ορίζοντας τι συνιστά το μη

αμερικανικό, ενώ η αγγλοσαξονική παράδοση θα λέΥαμε πως λειτούργησε

32 Higham, όπ. π, σ. 43
]] όπ. π, σ. 43-44
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αντίστροφα, δίνοντας έμφαση στο ποίες είναι οι αρετές των Η.Π.Α., τι συνιστά την

«ουσίω) της Αμερικής. Ο αντικαθολικισμός και ο αντιριζοσπαστισμός άνθησαν μέχρι

τα τέλη του 1901.> αι., σε διαφορετικές ιστορικές στιγμές, γνωρίζοντας όμως και

κάποιες εξάρσεις στις αρχές του 200\', ενώ η τρίτη παράδοση αυτοχθονισμού

απέκτησε δημοτικότητα από τα τέλη του αιώνα και μετά.

Αντικαθολικισμός.

Ο αντικαθολικισμός υπήρξε ένα από τα στοιχεία που κληροδότησε κατά μια

ΈWoια, η αΥΥλική κουλτούρα στις Η.Π.Α. Ένας μεγάλος αριθμός των αποίκων της Β.

Αμερικής προερχόταν από την ΑΥΥλία. Όταν οι Η.Π.Α συγκροτήθηκαν σε έθνος

κράτος, οι διάφορες εθνικές ομάδες απέκτησαν μια νέα εθνική ταυτότητα, χωρίς όμως

αυτό να συνοδευτεί από την απόρριψη της προϋπάρχουσας εθνικής τους κουλτούρας.

Στην ΑΥΥλία του 160\) και Ι ~\.O αι. υπήρχε ένα ισχυρό αντικαθολικό ρεύμα εξαιτίας

των συχνών αντιπαραθέσεων της χώρας με τις καθολικές δυνάμεις της ηπειρωτικής

Ευρώπης. Ως εχθρός στα μάτια των Άγγλων της περιόδου παγιώθηκε ο Καθολικός.

Αυτή η αντικαθολική κληρονομιά διατηρήθηκε και απέκτησε ιruρίαρX'1 θέση και στις

αποικίες. Η θέση των αγγλικών αποικιών της Β. Αμερικής ανάμεσα σε εδάφη

καθολικών αυτοκρατοριών, ευνόησε την καλλιέργεια αυτού του μίσους. Το νέο

κράτος των Η.Π.Α θέσπιζε μια κοσμική δημοκρατία και θα πίστευε κανείς πως

τέτοιου είδους θρησκευτικά μίση θα εξαλείφονταν ή τουλάχιστον θα περνούσαν στο

παρασκήνιο. Κάτι τέτοιο όμως δε συνέβη για δί>ο λόγους. Οι Αμερικάνοι έβλεπαν την

Καθολική εκκλησία ως έναν αυταρχικό και τυραwικό θεσμό που ερχόταν σε

κατάφωρη αντίθεση με τα ιδανικά του νέου έθνους. Emπλέov οι ολοένα αυξανόμενοι

αριθμοί καθολικών μεταναστών που έφταναν στη χώρα έδωσαν νέα ορμή στην

παράδοση του αντικαθολικισμού. Όταν ένας οπαδός του αυτοχθονισμού τη δεκαετία

του 1880 δήλωνε ότι οι Καθολικοί έχουν τάση «...προς την προκατάληψη, τον

υπερπαπισμό 34 (ultτamontanism), την rupaWfu» που οδηγούν αναγκαστικά προς

«...το δεσποτισμό!», παρουσίαζε συνοπτικά όλες τις φοβίες των Αμερικάνων

αντικαθολικών35 • Για τους προτεστάντες οπαδούς του αυτοχθονισμού οι μετανάστες

αυτοί δεν ήταν τίποτα ω.J..J) από όργανα του Πάπα που επεδίωκαν να καταρρίψουν

34 Ο αγγλικός όρος ultramontanism αναφέρεται στη διεύρυνση των εξουσιών του Πάπα. Ο όρος
υπερπαπισμόςαν και δε -yνωρiζω κατά πόσο είναι δόκιμος, θεώρησα ότι ε,ναι η πιο ακριβής απόδοση

του αγγλικού όρου στα ελληνικά.

~S Higham, όπ. Π., σ. 58
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τους δημοκρατικούς θεσμούς των Η.Π.Α. Πάντως η συγκεκριμένη παράδοση θα

αποκτούσε ένταση μόνο κατά τις περώδους εκείνες που η παρουσία των καθολικών

πληθυσμών θα συνδυαζόταν με διάφορα κοινωνικά προβλήματα.

Στη δεκαετία του 1850 λίγο πριν την έναρξη του εμφυλίου πολέμου και ενώ η

χώρα διένυε μια περίοδο γενικευμένης κρίσης, ο αντικαθολικισμός για πρώτη φορά

θα αφορούσε ολόκληρη τη χώρα. Η νέα ώθηση που αποκτούσε τώρα η αντικαθολική

παράδοση οφειλόταν κατά ένα μεγάλο ποσοστό και στη μαζική είσοδο μεταναστών

από την Ιρλανδία τη ΠΡΟηΥούμενη δεκαετία. Οι Ιρλανδοί μετανάστες με την πίστη

που έδειχναν σε έναν τυραννικό θεσμό όπως η Καθολική ειacλησία και την άθλια

οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ήταν εύκολο να κατηΥορηθούν στη

συγκεκριμένη συγκυρία ότι επεδίωκαν να ανατρέψουν τις σταθερές της αμερικάνικης

κοινωνίας. Η έναρξη του εμφυλίου πολέμου και η αλλαγή των δεδομένων που τον

συνόδεψε, θα εξασθενίσουν την αντικαθολική παράδοση.

Αν και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1880 οι Προτεστάντες δε θα

επιτίθονταν ξανά στους Καθολικούς, η κρίση της περιόδου 1883 -1886 που έπληξε

τη βιομηχανίααλλά και τις γεωργικέςπεριοχές της Δύσης και του Νότου συνέβαλλαν

στην αναγέWΗση της παράδοσης. Οι κοινωνικές συγκρούσεις της δεκαετίας και η

έκρηξη βόμβας το 1886 στο Σικάγο από ομάδα μεταναστών, οδηγούν στην

κορύφωση του ξενόφοβου συναισθήματος. Η ανάγκη για ενότητα ήταν μεγάλη και η

εχθρότητα έναντι του ξένου εξυπηρετούσε αυτόν ακριβώς το σκοπό, ένωνε το

«όμοιο)). Η κοινωνική αναταραχή της περιόδου και τα αιτήματα της δε

συνηγορούσαν σίγουρα υπέρ της άποψης ότι οι μετανάστες ήταν δουλοπρεπείς και

επεδίωκαν την εγκαθίδρυση τυραννικού καθεστώτος, το αντίθετο μάλιστα. Οι

τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Καθολική και Προτεσταντική ΕJ(1(λησία ήταν

εκείνες που όρισαν το δουλοπρεπή Καθολικό ως εχθρό του έθνους. Την περίοδο αυτή

παρατηρείται μεγάλη αύξηση του αριθμού των θρησκευτικών σχολείων. Οι

Καθολικοί προτιμούσαν τα ενοριακά και επισκοπικά σχολεία γιατί θεωρούσαν ότι η

δημόσια εκπαίδευση απεtλoύσε την ηθική των παιδιών τους με τη διδασκαλία

επικίνδυνων και λανθασμένων δOξασtών 36
• Το σχολείο αναδυόταν σταδιακά ως

πατριωτικό σύμβολο. Ο φόβος μήπως η Καθολική εκκλησία αποκτήσει τον έλεγχο

της εκπαίδευσης που καλλιεργούσε στους νέους Αμερικάνους τα ιδανικά του έθνους

κυρίευσε τους Αμερικάνους και έδωσε νέα ενέργεια στην αντικαθολική παράδοση.

36 Bodnar John, The Transp/anιed. Α hisloryo!imm;granls ί" urban Amer;ca, Indiana University Press,
Bloomington 1987, ο. 194
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Την περίοδο αυτή οι αντικαθολικοί παύουν να κατευθύνουν τις βολές τους μόνο Ια/τά

του καθολικού κλήρου. Ενώ μέχρι πρότινος ο καθολικός κλήρος κατηγορούταν

αποκλειστικά για την υπόθαλψη αντιδημοκρατικών αρχών, τώρα Ια/Ι οι μετανάστες

φαίνονταν να φέρουν μερίδιο της ευθύνης37.

Οι Η.Π.Α δεν κατόρθωσαν να ξεπεράσουν την κρίση των μέσων της

δεκαετίας του 1880 και όλη τη δεκαετία σημαδεύτηκε από καταστροφές. Η

κατάσταση δε φαινόταν να βελτιώνεται ούτε την επόμενη δεκαετία. Νέα οικονομική

κρίση ξέσπασε το 1893, που γίνεται γνωσΤή ως ο «Πανικός του 1893». Αν και οι

σχέσεις ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες βελτιώθηκαν, τόσο μέσα από την αλλαγή

στάσης των Καθολικών ιερέων που πλέον δεν τοποθετούνταν εχθρικά απέναντι στη

δημόσια εκπαίδευση και προσπαθούσαν να δείξουν την πίστη τους στους

αμερικάνικους δημοκρατικούς θεσμούς., όσο και μέσα από τη χαλάρωση της πίεσης

από μη καθολικούς κύκλους για τον έλεγχο της θρησκευτικής εΙCΠΑίδευσης., ο

αντικαθολικισμός δε θα υποχωρούσε. Η αύξηση της πολιτικής δύναμης των

καθολικών μεταναστών και κυρίως των Ιρλανδών, ήταν εκείνη που ενίσχυσε τους

φόβους των αντικαθολικών. Η νίκη των Δημοκρατικών, που συμπεριλάμβαναν σnς

τάξεις τους και ένα σημαντικό αριθμό Ιρλανδών πολιτικών, στις εκλογές του 1890

και του 1892, έγεφε φόβους για την κυριάρχηση των Καθολικών στο πολιτικό

προσκήνιο. Για τους Αμερικάνους αποτελούσε μια ξεκάθαρη προσπάθεια του Πάπα

για την ανατροπή της δημοκρατίας των Η.Π.Α

Ο 2000; OL εγκαινίασε μια νέο περίοδο ευημερίας για τις Η.Π.Α Και οι τρεις

παραδόσεις του αυτοχθονισμού θα χάσουν τη δύναμη τους καθώς πλέον το έθνος είχε

ξεπεράσει τα προβλήματα που το ταλαιπωρούσαν. Η πρώτη δεκαετία του 2000 aL

σήμανε και την έναρξη ενός κινήματος στις Η.Π.Α, που αντλώντας τη δύναμη του

από την αισιόδοξηατμόσφαφατης περιόδου, επεδίωξενα «διορθώσει» πολιτικέςκαι

οικονομικέςανισότητεςτης αμερικάνικηςκοινωνίας.Το προοδευτικόκίνημα, παρόλο

που ενδιαφέρθηκε ελάχιστα για το θέμα της μετανάστευσης, στις περιπτώσεις που

ασχολήθηκε με αυτό, αναγνώριζε ότι μετανάστης ήταν ένα από τα πολλά αθώα

θύματα της οικονομικής εκμετάλλευσης. Το 1907 ξέσπασε οικονομική κρίση κατά

την οποία η ανεργία άγγιξε το 8,5%38, και αποτέλεσε μια πρώτη σημαντική ένδειξη

ότι οι υποσχέσεις των προοδευτικών δεν θα ήταν εύκολο να πραγματοποιηθούν. Το

]7 Higham, όπ.π, σ. 60-61
38 Fetzer S. Joel, Public attitudes toward immigration in the United States, France aΜ Germany,
Cambridge University Press, Cambridge 2000, σ. 31
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συναίσθημα της απογοήτευσης είχε αρχίζει να κυριεύει όλο και μεΥαλύτερο αριθμό

ανθρώπων. Παράλληλα η αντίθεση των διαφόρων συντηρητικών κύκλων στα

προοδευτικά σχέδια σταδιακά εντεινόταν. Αναζητώντας ευθύνες για την αποτυχία της

προσπάθειας για κοινωνική βελτίωση, ο Πάπας και οι καθολικοί μετανάστες

αποτέλεσαν τους τέλειους υπαίτωυς. Η δύναμη του αντικαθολικισμού την περίοδο

αυτή δε θα προέρθει από τις αστικές περιοχές όπως συνέβαινε παλαιότερα, αλλά από

την αγροτική Αμερική. Στις αστικές περιοχές των Η.Π.Α. το θρησκευτικό

συναίσθημα υποχωρούσε και η κοινωνία αποκτούσε ολοένα και πιο ορθολογικό

χαρακτήρα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον σίγουρα δε θα μπορούσε να ευδοκψήσει μια

παράδοση σαν τον αντικαθολικισμό. Αντίθετα η θρησκεία εξακολουθούσε να παίζει

σημαντικό ρόλο στη ζωή των αγροτών. Αν και η αντικαθολική παράδοση δεν

απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα την περίοδο αυτή - κυρίως 'λi>γω αναποτελεσματικής

ηγεσίας-, κατόρθωσε να διατηρήσει την όποια ισχύ της στις αγροτικές περιοχές του

Νότου και της Δύσης και στη δεκαετία του 1920.

Αντψιζοσπαστισμός

«Αν οι πολίτες των Η.Π.Α. δεν είναι πραγματικά ελεύθεροι και ευτυχισμένοι,

το λάθος είναι δικό τουρ)39. Αυτά τα λόγια που ανήκουν σε κάποιον από τους

πρωταγωνιστές της Αμερικάνικης Επανάστασης, υποδηλώνουν με τον καλύτερο

τρόπο την πίστη των Αμερικάνων στη δημοκρατία τους. Οι Αμερικάνοι θεωρούσαν

τη δημοκρατία τους αψεγάδιαστη, δε μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα μπορούσε να

υπάρχει κάποιος αδικημένος. Η ευθύνη αν συνέβαινε κάτι τέτοιο σίγουρα βάραινε το

άτομο αυτό. Σύμφωνα με τη Hannah Arendt η βεβαιότητα ότι η δημοκρατία που

εγκαθίδρυσαν εγκαινίαζε μια εντελώς καινούργια περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας,

έστρεψε τους πρωταγωνιστές της αμερικάνικης επανάστασης προς το

συντηρητισμό40. Στο εξής στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν τη δημοκρατία τους

ως έχει, θα προσπαθήσουν να τη προφυλάξουν από οποιαδήποτε αλλαγή και

καινοτομία.

Από τα πρώτα χρόνια σχεδόν ζωής της αμερικάνικης δημοκρατίας είχε

καλλιεργηθεί η άποψη ότι η αντίθεση και η αντίδραση στους δημοκρατικούς

,9 Arendt Hannah. ΟΠ revo/ution, Penguin Books, London 1963, σ. 56
4000. Π., σ. 41
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αμερικάνικους θεσμούς ήταν ευρωπαϊκό γνώρισμα. Η πεποίθηση αυτή θα

επιβεβαιωθεί όταν από τη δεκαετία του 1870 θα αρχίσουν να φτάνουν σnς Η.Π.Α.

μετανάστες με σοσιαλιστικές καταβολές. Τη δεκαετία αυτή θα ιδρυθεί και το πρώτο

σοσιαλιστικό κόμμα, που αν και δε θα προσελκύσει τη μεγάλη μάζα των μεταναστών,

θα έχει ένα σημαντικό αριθμό Γερμανών και Εβραίων στις τάξεις του
41

• Τελικά

εκείνο όμως που θα παγιώσει την άποψη (It μετανάστεςείναι φορείς ριζοσπαστικών

ιδεών και απειλούν καθ' αυτό τον τρόπο την αμερικάνικη δημοκρατία και την

ενότητα του έθνους, θα είναι τα βίαια επεισόδια στα ανθρακωρυχεία της

Πενσυλβάνια και οι απεργίες των σιδηροδρόμων που ξέσπασαν το διάστημα αυτό.

Ωστόσο η αvnριζOσπαστικήπαράδοση δε έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής παρά μόνο την

επόμενη δεκαετία, όταν το κλίμα ευημερίας που είχε εγκαινιαστεί με τον εμφύλιο

πόλεμο θα υποχωρούσε.

Η αύξηση των αφίξεων μεταναστών στη χώρα στα 1880 σε συνδυασμό με

την οικονομική ύφεση που σημειώνεται το 1883, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα

καλλιεργούσαν ένα ξενόφοβο κλίμα. Πολλές πολιτείες θέσπισαν νόμους που

απαγόρευαν σε μετανάστες την άσκηση κάποιων επαγΥελμάτων ενώ ο νόμος του1885

στόχευε να δώσει τέλος στις προσλήψεις μεταναστών με προπληρωμένα συμβόλαια.

Οι μαζικές απεργίες που ξέσπασαν το 1885 και το 1886 έδωσαν στη ξενoφoβiα των

Αμερικάνων έναν ανηριζοσπαστικό χαρακτήρα. Όταν το 1886 μια ομάδα αναρχικών

μεταναστών θεωρήθηκε υπεύθυνη για την έκρηξη βόμβας στην πλατεiα Haymarket

του Σικάγο, εmκράτησε πανικός σnς νοτιοανατολικές και δυτικές Η.Π.Α.42 . Η εικόνα

που κυριαρχούσε ήταν αυτή του άνομου και βίαιου μετανάστη.

Η τελευταία δεκαετία του 190\1 αι. δε διέφερε καθόλου από τη δεκαετία του

188θ. Η oικoνoμiα δοκιμάστηκε και πάλι από μια ύφεση κατά την τετραετiα 1893·

1897, ενώ η ανεργία το 1894 άγΥιξε το 18,4%43. Οι κοινωνικές εντάσεις θα

διατηρηθούν σε όλη τη δεκαετία. Μόνο με την είσοδο του νέου αιώνα η αμερικάνικη

κοινωνία θα ανακουφιστεί, έστω και προσωρινά, από τα προβλήματα της. Η

νικηφόρα έκβαση των πολεμικών περιπετειών των Η.Π.Α στα τέλη του 190\1 αι. και η

οικονομική ευημερία που εγκαινίασε ο νέος αιώνας θα λειτουργήσουν

αναζωογονητικά για την Αμερική. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, η πίστη στην

αφομοιωτική ικανότητα του έθνους αποκαταστάθηκε και ο ξένος δεν αποτελούσε

.1 Bodnar, 00. Π., σ. 105

.2 Higham. 00. Π, σ. 54

.3 Fetzer, 00. Π, σ. 31
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πλέον απειλή. Όμως τα «τραύματα» του προηγούμενου αιώνα είχαν κάνει την

Αμερική ευάλωτη. Εκείνο που είχαν κατανοήσει πολύ καλά οι Αμερικάνοι ό'λιJ το

προηγούμενο αιώνα ήταν ότι η χώρα τους δεν ήταν απρόσβλητη από τα κοινωνικά

προβλήματα του Παλαιού Κόσμου. Η ανανεωμένη πίστη στη δύναμη και στην

αφομοιωτική ικανότητα του έθνους θα ήταν εmφανειακή. Η δo'λιJφoνία του προέδρου

McΚfuley το 1901 από έναν αναρχικό ξένης καταγωγής αναζωπύρωσε το φόβο για το

ριζοσπαστισμό των μεταναστών. Αν και οι αντιδράσεις υπήρξαν πολύ mo ήπιες σε

σχέση με τον πανικό που είχε ιcυριαΡXΉΣει μετά τα γεγονότα του 1886, η δo'λιJφoνία

του προέδρου οδήγησε στη θέσmση νόμου το 1903 για τον εκτοπισμό των αναρχικών

μεταναστών. Ο νόμος επέκτεινε το διάστημα μέσα στο οποίο μπορούσε να εκτοπιστεί

ένας μετανάστης αν γινόταν «δημόσιο βάΡ09), από ένα χρόνο που ίσχυε ως τότε σε

τρία. Ο νόμος ουσιαστικά απαγόρευε την είσοδο και εκτόπιζε ανθρώπους για τις

πολιτικές τους πεποιθήσεις. Στις δημοκρατικές Η.Π.Α φαίνεται να μη μπορούσε

κανείς να mστεύει πολιτικά ό,τι εmθυμούσε.

Η αποτυχία εκπλήρωσης των υποσχέσεων του προοδευτικού κινήματος που

οδήγησε στην αναβίωση της αντικαθολικής παράδοσης μετά το 1910. συνέβαλε και

στην αναγέννηση του αντιριζοσπαστισμού. Ο ριζοσπαστισμός των μεταναστών για

τους οπαδούς του αυτοχθονισμού πλέον ήταν και οργανωμένος. Η εργατική ένωση

Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου (lndustrial Workers of the World - I.W.W.)

ξεσήκωνε τους ίδιους φόβους που είχαν εγείρει οι αναρχικοί την προηγούμενη

δεκαετία. Το γεγονός ότι δεν αποτελούταν αποκλειστικά από μετανάστες, δεν

φαίνεται να ενόχλησε τους αντφtζoσπάστες. Ούτως η άλλως επρόκειτο για μια μη

αμερικάνικη ένωση από τη στιγμή που αναφερόταν στην πάλη των τάξεων. Σύμφωνα

με έναν εκδότη η Ι. W.W. ήταν μια «9Ml συνομωσία που είχε σκοπό να καταστρέψει

τη χώρω)44. Η I.W.W. οργάνωσε απεργίες σε όλες τις Η.Π.Α, ξεσηκώνοντας παντού

τους ίδιους φόβους. Το ξέσπασμα όμως του Α' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη

θα έγεφε νέες φοβίες και θα αποδυνάμωνε πρόσκαιρα την αντιριζοσπαστική

παράδοση.

Οι Γερμανοί αποτελούσαν την mo πολυάριθμη ομάδα μεταναστών στις

Η.Π.Α Με την εκδήλωση του πολέμου, οι μετανάστες από τη Γερμανία τάχθηκαν

υπέρ της χώρας καταγω-Υής τους. Η αποστολή πολεμοφοδίων προς τις συμμαχικές

δυνάμεις εξόργισε το Γερμανικό πληθυσμό, καθώς θεώρησε ότι μια τέτοια ενέργεια

•• Hίgham, όπ. π, σ. 178
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δε συμφωνούσε με την ουδέτερη στάση που είχαν αποφασίσει να διατηρήσουν οι

Η.Π.Α. Η αντίδραση όμως των Γερμανών, για την πλειοψηφία του αμερικάνικου

λαού ερμηνεύθηκε ως προσπάθεια υπονόμευσης της ουδετερότητας των Η.Π.Α. Ο

Γερμανός μεταμορφώθηκε σε προδότη του έθνους. Παρόλη την αντιγερμανική

υστερία που κατέλαβε τις Η.Π.Α., ο νόμος που ψηφίστηΚΕ το 1917 υποδήλωνε ότι η

αντιριζοσπαστική παράδοση, αν και αποδυναμωμένη, είχε κατορθώσει να διατηρήσει

κάποιες δυνάμεις. Το άρθρο του νόμου του 1903 που αφορούσε τους αναρχικούς, με

το νόμο του 1917 επεκτεινόταν. Απαγόρευε την είσοδο στη χώρα σε άτομα που

άνηκαν σε «επαναστατικές oργανώσεις'~ και απειλοΟΟε με απέλαση όποιον

αλλοδαπό, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής του στη χώρα, κήρυττε «τέτοιου

είδους δόγμαΤα/}.

Η είσοδος των Η.Π.Α. δίxJ μήνες μετά τη θέσπιση του συγκεκριμένου νόμου,

στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο σήμανε κα1 την έναρξη του κινήματος του 100%

Αμερικανισμού (100 % Amerίcarusm). Το κίνημα επεδίωκε την πλήρη συμμόρφωση

μέσα από την απόλυτη ταύτιση με το έθνος. Στόχος του κινήματος ήταν η διατήρηση

και η ενίσ'XOCτ/ της εθνικής ενότητας. Από τις τρεις παραδόσεις του αυτοχθονισμού,

μόνο η παράδοση του αντιριζοσπαστισμού μποροΟΟε να εξυπηρετήσει αυτόν τον

σκοπό. Οι μόνοι που αντιδρούσαν στην είσοδο της χώρας στον πόλtμo άλλωστε

ήταν οι ριζοσπάστες. Η επίθεση κατά των ριζοσπαστών το διάστημα 1917-18 θα ήταν

σφοδρή. Η I.W.W., οι αναρχικοί και το Σοσιαλιστικό κόμμα είχαν εξαπολύσει

ανnπoλεμική προπαγάνδα. Παράλληλα η Ι.W.W συνέχισε τις απεργιακές

κινητοποιήσεις. Για τους οπαδούς του κινήματος του Ι 00% Αμερικανισμούη απειλή

που αντιπροσώπευαναυτές οι ομάδες για την ενότητα του έθνους ήταν ολοφάνερη.

Προκειμένουνα αντιμετωπίσουντην απειλή, οι δυτικές πολιτείες ψήφισαν μια σειρά

νόμων (criminaI syndίcalism laws) που καθιστούσαν παράνομη τη συμμετοχή σε

οποιαδήποτε οργάνωση που συνηγορούσε υπέρ της βίας45, ενώ το Κογκρέσο τον

Οκτώβριο του 1918 θέσπισε νόμο που επtτρεπε την απέλαση οποιουδήποτε

αλλοδαπού που συμμετείχε σε επαναστατική οργάνωση.

Αν και θα πίστευε κανείς ότι η λήξη του πoλtμoυ θα σήμαινε και το τέλος

αυτού του αντιριζοσπαστικού φόβου, κάτι τέτοιο δε συνέβη. Οι Η.Π.Α. ήταν με τις

νικήτριες δυνάμεις ενώ στη διάρκεια του πoλtμoυ η επίτευξη του κοινού στόχου είχε

ενώσει Αμερικάνους και αλλοδαπούς. Η χώρα έβγαινε από τον πόλεμο με μια

45 00. π, σ. 220
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ανανεωμένη πίστη στον εαυτό της. Όμως το νέο δόγμα της απόλυτης αφοσίωσης που

είχε εισαγάγει το κί"11μα του Ι 00% Αμερικανισμού, θα είχε μεγαλύτερη διάρκεια από

όσο θα πίστευε κανείς. Το αίτημα για απόλυτη αφοσίωση θα επέκτεινε κατά μια

έννοια, τα μίση του πολέμου και θα οδηγούσε την αμερικάνικη κοινωνία στη διαρκή

αναζήτηση απειλών. Η συνθήκη του Brest- Litoνsk που υπέγραψαν οι μπολσεβίκοι

με τη Γερμανία το 1918, αποτέλεσε για τους Αμερικάνους απόδειξη ότι το σοβιετικό

καθεστώς ελεγχόταν από τη Γερμανία. Ο φόβος των Γερμανών προδοτών

μετατρεπόταν σταδιακά σε φόβο για τους μπολσεβίκους. Επιπλέον οι ριζοσπάστες-
μετά τη λήξη του πολέμου παρουσιάστηκαν ωιαίτερα δραστήρωι. Τα δύο

κομμουνιστικά κόμματα που προέκυψαν ύστερα από τη διάσπαση του σοσιαλιστικού

κόμματος αποτέλεσαν πυρήνες κινητοποιήσεων. Κάποιες μικρές ομάδες αναρχικών

ξανάγιναν ενεργές. Σεφά απεργιών άρχισαν να πλήπουν τη χώρα, στις οποίες

πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι μετανάστες. Ακόμη η πλεωψηφία των μεταναστών

φαινόταν να τάσσεται ευνοϊκά απέναντι στο καθεστώς των μπολσεβίκων. Όλα αυτά

δε θα μπορούσαν παρά να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι οι μετανάστες ήταν φορείς

επαναστατικών ιδεών που απειλούσαν τους αμερικάνικους θεσμούς. Πολλά

εργοστάσια απέλυσαν όλους τους Ρώσους εργάτες τους και κάποια όJ.J..ιJ. απέφευγαν

να τους προσλάβουν46 • Το 1919 δεκατέσσερις ακόμη πολιτείες θέσπισαν νόμους που

τιμωρούσαν όσους συμμετείχαν σε επαναστατικές οργανώσεις ( crίminal syndicalίsm

laws)47. Την ίδια χρονιά με πρωτοβουλία του υπουργού δικαωσύ"11ς ιδρύθηκε ένα

νέο παράρτημα του γραφείου έρευνας (bureau of ίnvestigation)για τον πόλεμο κατά

του ριζοσπαστισμού. Το Δεκέμβριο του 1920 το υπουργείο Δικαωσύ"11ς με τη

βοήθεια των τοπικών αρχών προέβη στη σύλληψη αλλοδαπών μελών των

κομμουνιστικών κομμάτων σε 33 πόλεις48. Όμως ο «ΜεΥάλος Kόιocινoς Πανικόρ)

είχε αρχίσει να φθίνεL Οι εργατικές Ία"11τοποιήσεις και η κοινωνική αναταραχή από

όπου είχε αντλήσει τη δύναμη της η αντιριζοσπαστική παράδοση, είχαν

καταλαγιάσει. Ο μετανάστης τώρα πια θα αποτελούσε απειλή όχι εξαιτίας των

ριζοσπαστικών ιδεών του σJJ..iJ. λόγω της κληρονομικής κατωτερότητας του.

Ωστόσο μια ομάδα μεταναστών, παρά την υποχώρηση του αντικομουνιστικού

συναισθήματος, εξακολούθησε να «τροφοδοτευ) την κατά τα άλλα φθίνουσα

αντιριζοσπαστική παράδοση. Πριν τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Εβραίοι αν και

.600. Π., σ. 226
Η 00. Π., σ. 227
.8 00. Π., σ. 230
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συνιστούσαν μια διακριτή ομάδα στο αμερικάνικο φαντασιακό, δεν αντιμετώmσαν,

τουλάχιστον όχι περισσότερο από τις υπόλοιπες ομάδες μεταναστών, ακραίες

συμπεριφορές. Παρόλο που ο πόλεμος .φάνηκε να ενώνει όλα τα ετερογενή στοιχεία

της χώρας για την επίτευξη της τελικής νίκης, αυτήν την περίοδο τέθηκαν τα θεμέλια

του ρεύματος κατά των Εβραίων. Οι mo επιφανείς Εβραίοι των Η.Π.Α ήταν

γερμανικής καταγωγής και συνεπώς η επίθεση του κινήματος του 100%

Αμερικανισμού σε καθετί γερμανικό δεν ήταν καθόλου δύσκολο να συμπεριλάβει και

τους συγκεκριμένους Εβραίους. Ο αντφιζοσπαστισμός της εμπόλεμης περιόδου

έπληξε με έναν ακόμη τρόπο τους εβραϊκούς πληθυσμούς της χώρας. Ο χαιρετισμός

της Οκτωβριανής Επανάστασης από την πλειοψηφία των Ρώσων Εβραίων των

Η.Π.Α., ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την εικόνα του ανατρεπτικού Εβραίου.

Επιπλέον οι φήμες ότι η Επανάσταση ήταν έργο Εβραίων πλήθαιναν διαρκώ ς49. Η

υποχώρηση της αντφιζοσπαστικής παράδοσης του αυτοχθονισμού δε σήμανε και το

τέλος του αντισημιτισμού. Η δημοσίευση έργων όπως τα «Πρωτόκολλα των γηραιών

της Ζών)) που περιείχαν τα υποτιθέμενα σχέδια των Εβραίων για οικονομική

κυριαρχία, επανάσταση και παγκόσμια ηγεμόνευση παγίωσαν την απειλή του

άπληστου και ανήθικου διεθνή Εβραίου και επέτρεψαν τη διατήρηση WΛΆ και την

ενίσχυση του αντισημιτισμού. Μέσα στο κλίμα απογοήτευσης και απομονωτισμού

του τέλους του πολέμου ο διεθνής Εβραίος αντιπροσώπευε όλα εκείνα που η

αμερικάνικη κοινωνία φοβόταν περισσότερο.

Αγγλοσαξονική παράδοση

Σύμφωνα με τη θεωρία της τευτονικής καταγωγής (Teutonic origins theory) η

δημοκρατική διακυβέρνηση ήταν κληρονομικό χάρισμα των Τευτόνων και mo

συγκεκριμένα των Αγγλοσαξόνων. Από τα μέσα του 1800 αι. είχαν αρχίσει να

δημοσιεύονται στην Αγγλία διάφορα ιστορικά έργα που θεωρούσαν ότι η ελευθερία,

οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί ήταν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Αγγλοσαξόνων.

Στις Η.Π.Α τέτοιου είδους βιβλία θα εμφανιστούν στο πρώτο μισό του 19
ΟΟ
αι. Η

ιστορία των Η.Π.Α του Bancroft θα παρουσίαζε την ιδιαίτερη αγάπη των Τευτονικών

φυλών για την ελευθερία ενώ κάποιοι άλλοι όπως ο Lieber θα επαινούσαν την έμφυτη

4<) 00. π, σ. 279
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γενναιότητα των Αγγλοσαξόνων5Ο • Παρότι όλοι αυτοί οι ιστορικοί δόξαζαν τη

γεwαιότητα και την τάση για ελευθερία που επιδείκνυαν οι Τευτονικές φυλές,

αναγνώριζαν και τα ελαπώματα τους, τη νωθρότητα και την έλλειψη πνεύματος. Η

μελέτη δυο καθηγητών ιστορίας της Οξφόρδης επεδίωξε να αλλάξει αυτήν την

πεποίθηση. Οι Stubbs και Freeman θεώρησαν φυλετικά τους Αγγλοσάξονες και τους

Νορμανδούς ίδιους και καθώς οι Νορμανδοί είχαν να επιδείξουν ένα λαμπρό

πολιτισμό, η «κατηγορία}) κατά των Αγγλοσαξόνων για έλλειψη καλλιτεχνικής και

πνευματικής φύσης δε μπορούσε να ισχύσει51 •

Η πεποίθηση ότι ο Θεός είχε κρύψει τη Β. Αμερική από τις «πολιτισμένες

φυλές» της Ευρώπης μέχρι τη στιγμή που θα ήταν έτοιμες για το τολμηρό εγχείρημα

της δημοκρατικής διακυβέρνησης υπήρξε ιδιαίτερα διαδεδομένη από τα πρώτα

χρόνια της συγκρότησης των Η.Π.Α. Σίγουρα εκείνοι που από τη φύση ήταν

προικισμένοι να αναλάβουν αυτό το εγχείρημα ήταν οι Αγγλοσάξονες. Η δημοκρατία

των Η.Π.Α. ήταν το αποτέλεσμα του αγγλοσαξονικού χαρακτήρα της. Ο

κοσμοπολιτισμός μάλιστα της χώρας πήγασε από αυτήν την αγγλοσαξονική

καταγωγή της. Η ιδιοφυΊα των Αγγλοσαξόνων οφειλόταν στη μεικτή προέλευση τους.

Όταν οι Τευτονικές φυλές, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από την αγάπη για την

ελευθερία, έφτασαν στη Βρετανία ενώθηκαν με τους Νορμανδούς, τους Ρωμαίους και

τους Δανούς που ήδη κατοικούσαν εκεί και από αυτήν την ένωση προέκυψε η

δημοκρατική φύση των θεσμών της Αγγλίας και στη συνέχεια των H.Π.A.~'. Με τον

ίδιο τρόπο που είχε λειτουργήσει η αφομοιωτική διαδικασία στη Βρετανία,

λειτουργούσε τώρα και στις ΗΠΑ. Οι καλύτερες ιδιότητες της κάθε φυλής

αφομοιώνονταν, όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα, δημιουργώντας έναν ανώτερο

πολιτισμό53 •

Αυτή η κεντρικότητα της αγγλοσαξονικής καταγωγής της δημοκρατίας των

Η.Π.Α. εξηγεί και για ποιο )J)γo οι Αγγλοι και Καναδοί αγγλικής καταγωγής

μετανάστες δεν αντιμετώπισαν ποτέ το παραμικρό πρόβλημα. Παρά τη διαρκή

50 Gossett F. Thomas, Race. 11ιe SlUdy ΟΙan idea in America, Southem Methodist University Press,
Dallas 1963, σ. 88-90
51 όπ. π, σ. 98-99
~2 Jacobson, όπ. π, σ. 71
SJ Η άποψη ότι μια φυλή είναι πιο ανώτερη όσο πιο μειιcτός είναι ο χαραιcτήρας, ίσως φαντάζει
πρωτoπoρια1Cή για την εποχή, αν αναλογιστεί κανείς τι συνέβη αρ'Υότερα τόσο στις Η. Π Α. όσο και

στη Γερμανία για την καθαρότητα της φυλής. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έννοια της φυλής

ακόμη αυτήν την περίοδο είναι ασαφής και αυτή ακριβώς η αοριστία της ήταν που επέτρεπε τη

διατύπωση και την επικράτηση τέτοιων απόψεων.
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εχθρότητα των Η.Π.Α. απέναντι στη Βρετανική κυβέρνηση και παρά την αφοσίωση

αυτών των μεταναστών στο θρόνο, οι Άγγλοι δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ ως ξένοι.

Οι αγγλοσαξονικές Η.Π.Α. δεν θα ένιωθαν να απειλούνται από τους συγκεκριμένους

μετανάστες ακόμη και σε περιόδους έντονων αντιπαραθέσεων ανάμεσα στις δύο

χώρες. Η κληρονομιά ενός εν μέρει κοινού συστήματος αξιών και προτύπων

συμπεριφοράς απάλλασσε τις συγκεκριμένε; ομάδες από οποιαδήποτε υποψία.

Οι περιπέτειες των Η.Π.Α. στα τέλη του 19°U αι. σης φtλιππίνες και στην

Καραϊβική επέδρασαν τονωτικά για την Αγγλοσαξονική παράδοση. Οι κατακτήσεις

αυτές τοποθετούσαν τις Η.Π.Α. ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου. Η ισχύς

της αγγλοσαξονικής Αμερικής αποδεικνυόταν στην πράξη. Το πεπρωμένο της χώρας

για παγκόσμια κυριαρχία εκπληρωνόταν. Θα περίμενε κανείς ότι η εμπεφία του

ιμπεριαλισμού θα έγεφε νέες φοβίες στους Αμερικάνους. Άλλωστε όπως υποστήριζε

και ο Rudyard Κipling στο ποίημα «Το φορτίο του λευκού ανθρώπου», που

κυκλοφόρησε εκείνη την περίοδο, επρόκειτο για «βλοσυρούς ανθρώπους, μισούς

διαβόλους, μισούς παιδιά». Όμως, στο (δω πο(ημα σε iiλ/.o σημε(ο ο ποιητής έγραφε

ότι η αποστολή του λευκού ανθρώπου είναι «να γεμίσει το στόμα του λιμού και να

προσφέρει ένα τέλος στην αρρώστια»5~. Η πίστη των Αμερικάνων στην ανωτερότητα

του πολιτισμού τους αλλά και στην κατωτερότητα των κατακτημένων έδινε ένα

παιδευτικό περιεχόμενο στο πεπρωμένο τους για παγκόσμια επικράτηση. Αποστολή

των Αμερικάνων ήταν να ανυψώσουν την ανθρωπότητα. Μέσα στο γενικότερο κλίμα

ευημερίας της περιόδου αλλά και εξαιτίας της πίστης στην έμφυτη ορμή των

Αγγλοσαξόνων να κατακτήσουν και να απελευθερώσουν τον κόσμο, η εμπιστοσύνη

των Αμερικάνων στην αφομοιωτική διαδικασία μεγάλωσε. Η ιμπεριαλιστική

περιπέτεια των Η.Π.Α. όχι μόνο δεν προκάλεσε την ανησυχία αλλά αντίθετα

συνέβαλλε στην άμβλυνση πολλών φόβων των Αμερικάνων. Από τη στιγμή που ο

Αμερικάνος μπορούσε να αναγεννήσει τις «κατώτερες φυλές που είναι πέραν του

νόμου», σίγουρα θα μπορούσε να εκπαιδεύσει και να πειθαρχήσει το μετανάστη.

Η αγγλοσαξονική παράδοση ακόμη αυτήν την περίοδο δεν έχει αποκτήσει τα

βιολογικά ταμπού μιας ρατσιστικής ιδεολογίας. Η αναζήτηση των προγόνων, η

έμφαση στην κουλτούρα τόνιζαν την αρχαιότητα και την μοναδικότητα των

ΑΥΥλοσαξόνων. Αν και η προσπάθεια προσδιορισμού των Αγγλοσαξόνων χάραζε

S4 Shapiro Herbert, «Racism and empire. Α perspective οη a new era ofAmerican history», στο Finzsch
Norbert. Schirmer Dietmar (Ed.), Jdentity and into/erance. ΝatιΌna/ism, racism andxenophobia ίπ

Germany and the υ .5, German Historical Institute, Cambridge University Press, Washington D. C.
1998, σ. 158
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σύνορα, διέκρινε τον Άλλο, η συγκεκριμένη παράδοση δε στρεφόταν, τουλάχιστον

ακόμη, εναντίον κάποιας ομάδας. Περισσότερο στόχευε να αναδείξει την εσωτερική

ζωτικότητα της παρά τα ελαπώματα κάποιας άλλης φυλής, χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο

να σημαίνει ότι απαρνιόταν την ανώτερη φύση της. Αυτή η έμφαση στο μοναδικό

χαρακτήρα των ΑγΥλοσαξόνων, υπονοούσε την κατωτερότητα ό'Μ»ν των άλλων

φυλών. Ωστόσο ήταν αυτή η ενασχόληση της αγyλoσαξoνιιcής παράδοσης με τον

εαυτό της, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που επέτρεψε στην ιδέα ότι οι Η.Π.Α.

οφείλουν το μεγαλείο τους στην αγΥλοσαξονική καταγωγή τους να συνυπάρξει μαζί

με την άποψη που ήθελε τη δημιουργία ενός καινούργιου ανώτερου ανθρώπου στις

Η.Π.Α. από τη μίξη πολλών διαφορετικών φυλών, αλλά και την ταυτόχρονη

υιοθέτηση από πολλούς και των δύο απόψεων, εμποδίζοντας την εκδήλωση

επιθετικών συμπεριφορών απέναντι στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς της χώρας.

Η αγyλoσαξoνιΙCΉ παράδοση Οα υιοθετούσε ένα ρατσιστικό λόγο μόνο όταν θα

ερχόταν σε επαφή με την επιστημονική σκέψη των τελών του 19f11) αι. και των αρχών

του 200\) αι.

Η ΔΗΜιΟΥΡΠΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ

Το χριστιανικό δόγμα πρέσβευε την ενότητα της ανθρωπότητας. Όμως ήδη

από το Μεσαίωνα μια σειρά λαϊκών μύθων για τους καταραμένους Εβραίους και τους

αμαρτωλούς μαύρους, θα στιγμάτιζαν αυτούς τους πληθυσμούς και θα επιχειρούσαν

να τους αρνηθούν την ανθρώπινη φύση τους. Το 160 αι. και 170 αι., όταν το

θρησκευτικό συναίσθημα είχε αρχίσει να υποχωρεί, έστω και για μια μειοψηφία

μορφωμένων ανθρώπων, άρχισαν να ακούγονται φωνές που υποστήριζαν την

πολλαπλή καταγωγή του ανθρώmνου είδους. Αιρετικοί όπως ο Giordano Bτιuιo και ο

Christopher Marlowe, θεώρησαν ότι ο άνθρωπος είχε τρε1ς προγόνους και ότι ο Αδάμ

υπήρξε γεννήτορας μόνο των Εβραίων55• Η επίσημη EΙCΙCΛησία αν και υποστήριζε ότι

μαύροι και Εβραίοι είχαν ψυχές που έπρεπε να σωθούν, στερώντας καθ' αυτόν τον

τρόπο το κύρος μιας αυθεντίας στις νέες πεποιθήσεις, με την αναπαραγωγή των

απόψεων για την κατάρα των Εβραίων και των μαύρων, παρείχε στην ουσία τα

πρώτα ερεθίσματα για την ανάπτυξη αυτών των ιδεών. Με το πέρασμα του χρόνου

~~ Fredrickson, όπ. π, σ. 52
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και τον ορθολογισμό της κοινωνίας, τέτοιες απόψεις ακούγονταν όλο και mo συχνά

και πολύ σύντομα ξέσπασε μια διαμάχη ανάμεσα στους υπoστηριιcτές της ενότητας

του ανθρώπινου είδους και σε εκείνους που αναφερόταν στα ποΛλαπλά είδη του

ανθρώπου.

Η διαμάχη αυτή ανάμεσα σε πολυγενιστές (polugenίsts) και μονογενιστές

(monogernsts), όπως ονομάστηκαν, θα κορυφωθεί το 190 αι. Η διδαιcτoρική θέση του

Prichard το 1808 «De Hurnanί Generes Vaήetate» θα υποστήριζε ότι η ανθρώπινη

φυλή ήταν αρχικά μαύρη και ότι το jΖυκό χρώμα ήταν μια κατοπινή εξέλιξη,

αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι όλοι οι άνθρωποι άνηκαν σε ένα είδος. Ο Sir

William Lawrence θα μιλούσε, από το αντίπαλο στρατόπεδο, για την ανωτερότητα

και την κατωτερότητα των διαφόρων φυλών της Ευρώπης. Στις ΗΠΑ. όπου η

διάκριση των ανθρώπων στηριζόταν στο χρώμα, η ανάλυση θα επιδίωκε να αποδείξει

ότι ο μαύρος άνηκε σε ένα διαφορετικό είδος από το λευκό. Ο Dr. Samuel George

Morton ισχυριζόταν ότι η απόδειξη ότι η ανθρωπότητα aπoτελoύταν aπό πολλά

διαφορετικά είδη βρισκόταν στους μιγαδικούς πληθυσμούς56. Η έρευνα που είχε

πραγματοποιήσει ο ίδιος, υποδείκνυε ότι οι γυναίκες μιγάδες ήταν γόνιμες, oJJ.ά

γεννούσαν παιδιά με ιδιαίτερη δυσκολία. Αν οι γυναίκες αυτές έσμιγαν με μιγάδες, η

γονιμότητα των απογόνων τους μειωνόταν ακόμη περισσότερο. Στη φύση τα υβρίδια

που προέκυπταν από την ένωση δύο διαφορετικών ειδών ήταν στείρα και όχι περίπου

στείρα και άρα ο συλλογισμός του Morton δε μπορούσε παρά να είναι λανθασμένος,

αφού παρέβλεπε αυτή τη βασική αρχή, υποστήριξε ο μονογενιστής John Bachιnan".

Οι μονογενιστές παρόλο που αναφέρονταν σε ένα ανθρώπινο είδος, δεν

πρέσβευαν και την ισότητα όλων των ανθρώπων. Απλά αναγνώριζαν στις κατώτερες

φυλές το δικαίωμα στην παρηγοριά της θρησκείας. Κατά μια έννοια, συνέχιζαν την

παράδοση της Εκκλησίας. Επιπλέον τόσο οι μονογενιστές όσο και οι πολυγενιστές,

θεωρούσαν ότι ορισμένες φυλές ήταν εκ γενετής κατώτερες και δεν πίστευαν ότι η

εκπαίδευση ή το περιβάλλον ήταν δυνατό να βελτιώσει τη φύση τους. Η διαμάχη

ανάμεσα στις δύο αυτές σχολές σκέψης δε φαινόταν να είναι ουσιαστική. Αν η

διαφορετικότητα κάποιων ομάδων είτε λόγω χρώματος είτε λόγω θρησκείας

θεωρούταν και από τις δύο αυτές παραδόσεις απόδειξη κατωτερότητας, δεν είχε

κάποιο ιδιαίτερο νόημα αν άνηκαν στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος. Πάντως η

56 Gossen, 00. Π, σ. 59
η 00. Π., σ. 6Ι
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διαμάχη αυτή έληξε υπέρ των μονογενιστών στα μέσα του 190U
αι. περίπου, όταν ο

Δαρβίνος διατύπωσε τη θεωρία του για την εξέλιξη των ειδών.

Ο Δαρβίνος δεν άφηνε κανένα. περιθώρω αμφισβήτησης της ενότητας του

ανθρώπινου είδους. Έγραφε ότι «παρόλο που οι ήδη υπάρχουσες φυλές του

ανθρώπου διαφέρουν από πολλές απόψεις, όπως στο χρώμα, στα μαλλιά, στο σχήμα

του κρανίου, στις αναλογίες του σώματος, κλπ., αν λάβει κανείς υπόψη του όλη την

κατασκευή του ανθρώπου, βρίσκει ότι μοιάζουν μεταξύ τους σε μια πληθώρα

σημείων. Πολλές από αυτές [τις διαφορές] είναι τόσο ασήμαντες ή ατομικής φύσεως,

που είναι πολύ απίθανο να αποκτήθηκαν από κάποω αΡχΈΥονο διακριτό είδος ή

φυλή»58. Αν και ο Δαρβίνος παρείχε στους μονογενιστές ακλόνητα επιχειρήματα ότι

όλοι οι άνθρωποι άνηκαν σε ένα είδος, η πλεωψηφία τους δε θα συντασσόταν μαζί

του, καθώς η θεωρία του ερχόταν σε αντίθεση με τα διδάγματα της Βίβλου.

Η «Καταγωγή των Ειδών)) του Δαρβίνου κυκλοφόρησε το Νοέμβρω του

1859. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληγε ο Δαρβίνος ήταν ότι ό'λn. τα είδη είχαν

εξελιχθεί με το πέρασμα του χρόνου με το μηχανισμό της φυσικής επιλογής, όπως

ονόμασε nς διάφορες τροποποιήσεις που λάμβαναν χώρα στη διάρκεια της εξέλιξης

των ειδών. Στη διάρκεια των ταξιδιών του μελέτησε τους ίδωυς οργανισμούς, σε

έστω και ελάχιστα τροποποιημένα περιβάλλοντα και παρατήρησε πως παρουσίαζαν

κάποιες διαφορές. Εκείνο που συνειδητοποίησε ήταν ότι ακόμη και η mo μικρή

διαφοροποίηση καθιστούσε ορισμένους οργανισμούς πω κατάλληλους για ένα

συγκεκριμένο περιβάλλον. Ο Δαρβίνος συμπέρανε πως εκείνοι που πέθαναν ήταν οι

λιγότερο ικανοί, οι λιγότεροι προσαρμοσμένοι στο φυσικό τους περιβάλλον. Υπήρχε

συνεπώς μια διαδικασία προσαρμογής μέσω της διαφοροποιημένης επιβίωσης και

αναπαραγωγής. Οι διάφοροι μεταβατικοί οργανισμοί, που σηματοδοτούσαν την

εξέλιξη από τη μια μορφή στην άλ/η, θα είχαν εξαφανιστεί καθώς θα ήταν εξ

ορισμού οι λιγότερο προσαρμοσμένοι. Από τη στιγμή που είχαν εξαφανιστεί οι

μεταβατικοί αυτοί οργανισμοί, εκείνο που απέμενε ήταν ένα σύνολο από ξεχωριστά

είδη, με όμως, αρκετές ομοιότητες ώστε να ανήκουν στο ίδω γένος.

Ο Δαρβίνος παρόλο που ποτέ δεν ιεράρχησε τις ανθρώmνες φυλές, πίστευε

πως διέφεραν μεταξύ τους και εξωτερικά και εσωτερικά. Η ενότητα του ανθρώπινου

είδους δε φαινόταν να σήμαινε και την ισότητα όλης της ανθρωπότητας. Σημαντικό

~8 όπ. π, σ. 67
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ήταν όμως πως πίστευε πως αυτές οι διαφορές μπορούσαν να μετρηθούν59 . Αν η κάθε

φυλή αντιπροσώπευε ένα διαφορετικό στάδιο της εξέλιξης του ανθρώπου, τότε ήταν

αναγκαίο οι διαφορές που υπήρχαν να ερευνηθούν. Η διερεύνηση των φυλετικών

διαφορών έγινε σύντομα το πρωταρχικό ενδιαφέρον των ανθρωπολόγων του 1900 αι.

Η πιο φανερή διαφορά ανάμεσα στις διάφορες φυλές ήταν η χρωματική. Το χρώμα

όμως δεν προσέφερε ένα ικανοποιητικό κριτήριο διάκρισης των φυλών, καθώς

υπήρχαν πολλές «αποχρώσεις}} που δεν μπορούσαν να ταξινομηθούν στις ήδη

υπάρχουσες φυλετικές κατηγορίες αλλά και που δε μπορούσαν να αποτελέσουν από

μόνες τους μια ξεχωριστή. Η μελέτη των κρανίων φαινόταν ικανή να παρέχει πιο

ακριβή στοιχεία διαχωρισμού. Παράλληλα με την κρανομετρία αναπτύχθηκε και η

επιστήμη της φυσιογνωμίας που επιχειρούσε να κατανοήσει το χαρακτήρα των

ανθρώπων βασιζόμενη στα φυοτκά χαρακτηριστικά. Ως κλάδος της φυσιογνωμίας

αρχικά και στη συνέχεια ως αυτόνομο πεδίο, αναδύθηκε η φρενολογία. Σύμφωνα με

τη φρενολογία υπήρχε σχέση ανάμεσα στη φυσιογνωμία και συγκεκριμένα στο σχήμα

του κεφαλιού και στο χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Μέχρι τη δεκαετία του 1880

είχε διαφανεί ότι ούτε η κρανομετρία ούτε οι επιστήμες της φυσιογνωμίας και της

φρενολογίας μπορούσαν να αποτελέσουν αποτελεσματικές μεθόδους διάκρισης των

ανθρώπινων φυλών6Ο •

Η εξέταση του ανθρώπινου εγκεφάλου ήταν μια νέα μέθοδος που υποσχόταν

να διακρίνει τις φυλές. Κάποιοι πρέσβευαν ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές

ανάμεσα στους εγκεφάλους ανθρώπων διαφορετικών φυλών και κάποιοι πως όχι.

Καμία θέση όμως δεν στηριζόταν σε πειστικά επιχειρήματα. Η μελέτη των

εγκεφαλικών ελίκων προς στιγμήν θεωρήθηκε ότι μπορούσε να δώσει λύση στο

πρόβλημα της διάκρισης των φυλών. Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση οι απόψεις

διέφεραν. Οι ανθρωπολόγοι μετά και την νέα αυτή αποτυχία, επιχείρησαν να

αποδείξουν τις διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στις φυλές στηριζόμενοι στα μαλλιά,

στα κοινωνικά έθιμα, ακόμη και στις ψείρες του σώματος.

Το έργο του Δαρβίνου είχε αναμφίβολα επηρεάσει την αντίληψη περί των

ανθρωπίνων φυλών. Οι παραδοσιακές μυστικιστικές και θεολογικές απόψεις για την

καταγωγή και τη φύση του ανθρώπου είχαν δεχτεί ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα,

αφήνοντας ωστόσο ανέπαφη τη διάκριση ανώτερων και κατώτερων φυλών. Πάντως η

επφροή που είχε ασκήσει ο Δαρβίνος δεν είχε να κάνει τόσο με όσα ο ίδιος είχε

~O~.όπ.π,σ.68
60 00. Π., σ. 76.77
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υποστηρίξει όσο με τις αναλογίες που για τους οπαδούς του υπήρχαν ανάμεσα στο

ζωικό βασίλειο και την ανθρώπινη κοινωνία. Πολύ πριν όμως τη δημοσίευση της

«Καταγωγής των ειδών», ο Herbert Spcnccr είχε αναπτύξει τις θέσεις του για την

κοινωνία και τη διακυβέρνηση που βρίσκονταν σε συμφωνία με την εξελικτική

θεωρία που θα διατύπωνε αργότερα ο Δαρβίνος.

Στο πρώτο έργο του, την «Κοινωνική στατιστική» που κυκλοφόρησε το 1850,

αναφερόταν στην επιβίωση των mo ικανών και υποστήριζε όπως όσοι δεν είναι

ικανοί «...να ζήσουν, πεθαίνουν, και είναι το καλύτερο να πεθάνουν))61. Η ανάΎΚTI

για επιβίωση, σύμφωνα με τον Spcnccr, εί-χε ανέκαθεν αποτελέσει κινητήρια δύναμη

της ανθρώmνης προόδου. Αξιολογώντας ο άνθρωπος υψηλότερα την ικανότητα, την

ευφυία, την αυτοκυριαρχία και την ικανότητα προσαρμογής στις τεχνολογικές

καινοτομίες, προωθούσε την πρόοδο και την επιβίωση των καλύτερων κάθε γενώ.ς~')..

Οι ιδέες του Spcncer σίγουρα θυμίζουν την επιβίωση των καλύτερα προσαρμοσμένων

στις τοmκές συνθήκες ατόμων του Δαρβίνου.

Αν και φαίνεται πως οι ιδέες του Spcncer επηρέασαν τη σκέψη του Δαρβίνου,

το σημαντικότερο έργο του Spenccr «Η Συνθετική Φιλοσοφίω), ενσωμάτωνε τις

επηρεασμένες από τον ίδιο θέσεις του Δαρβίνου. Εδώ αν και αναγνώριζε ότι οι

σκοποί ενός κοινωνικού οργανισμού διαφέρουν από τους αντίστοιχους ενός ζωικού

οργανισμού, υποστήριξε ότι δε διαφοροποιούνταν όσον αφορά τους νόμους της

οργάνωσης τους. Η πάλη για επιβίωση χαρακτήριζε τόσο τους οργανισμούς όσο και

τις κοινωνίες. Η ανθρώπινη κοινωνία στη βιομηχανική φάση που βρισκόταν,

χαρακτηριζόταν από μια οικονομικής φύσεως πάλη για επιβίωση Μια ισχυρή

κεντρική εξουσία ήταν απαραίτητη στην πρώιμη εμπόλεμη φάση της ανθρώπινης

κοινωνίας, αλλά άχρηστη στις βιομηχανικές κοινωνίες. Η οποιαδήποτε παρέμβαση

από το κράτος στη βιομηχανική φάση θα απέβαινε επιζήμια, καθώς θα ευνοούσε τους

λιγότερο ικανούς εις βάρος των ικανότερων. Η κοινωνία βελτιωνόταν αργά μέσω της

διαδικασίας της εξέλιξης και με κανένα άλλο μέσο δε θα μπορούσε να επιτευχθεί η

αναβάθμιση της. Ο Spenccr εναντιωνόταν στη δημόσια εκπαίδευση, στους νόμους

κοινωνικής πρόνοιας, στους υ-Υειονομικούς ελέγχους, ακόμη και στην τα-χυδρομική

υπηρεσία.

Η κοινωνική θεωρία του Spencer εμπεριείχε και συμπεράσματα για τις

ανθρώπινες φυλές. Οι διάφοροι πρωτόγονοι πληθυσμοί αποτελούσαν για τους

61 Hofstadtcr Rίchard, SociaJ Darwinism in AmeriCQn thought, Beacon Press, Boston 1992, σ. 4 Ι
62 όπ. Π., σ. 39
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κοινωνιολόγους ένα μοναδικό αντικείμενο μελέτης, καθώς αποκάλυπταν την πορεία

εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας". Στο κεφάλαιο «Αρχές της Koινωνιoλoγiας» της

Συνθετικής Φιλοσοφίας. υποστήριξε για παράδειγμα ότι η στάση απέναντι στη

μονογαμία, μπορούσε να δείξει σε ποω στάδω της εξέλιξης βρισκόταν μια φυλή64. Η

μονογαμία αποτελούσε χαρακτηριστικό των πω εξελιγμένων φυλών και άρα από τ/

στάση που διατηιχ>ύσε απέναντι στο γάμο η κάθε φυλή, υποδηλωνόταν και το

επίπεδο εξέλιξης της. Η θέση που καταλάμβανε στην εξελικτική κλίμακα η κάθε

φυλή μπορούσε να βρεθεί και με έναν αlζόμη τρόπο. Για τον ίδιο το παιδικό μυαλό

συνόψιζε την εξέλιξη του ανθρώπου από τη βαρβαρότητα προς τον πολιτισμό. Το

μυαλό ενός παιδωύ εμπεριείχε «μνήμες» από ΠΡΟηΥούμενα στάδια της εξέλιξης του

ανθρώπου. Η νοημοσύνη των πρωτόγονων φυλών παρουσίαζε πολλές ομοιότητες με

την νοημοσύνη ενός παιδωύ, με τη μόνη διαφορά πως η «παιδικότητα)) των

πρωτόγονων ήταν μια μόνιμη κατάσταση. Συγκρίνοντας τις ομοιότητες ανάμεσα στη

νοημοσύνη ενός ενήλικου μιας πρωτόγονης φυλής και ενός παιδωύ των εξελιγμένων

φυλών μπορούσε να βρεθεί το στάδιο εξέλιξης της πρωτόγονης φυλής.

Η ισχύς και η παρακμή των εθνών οφειλόταν πάντα, σύμφωνα με τον

Spencer, στο μέγεθος της επιμειξίας ανάμεσα στις φυλές. Η επιμειξία των διαφόρων

φυλών που κατοικούσαν στη Γαλλία, είχε οδηγήσει τη χώρα στην παρακμή και στην

ήπα του 1871. Αντιθέτως η εmμειξία των διαφόρων λευκών φυλών των Η.Π.Α. είχε

συμβάλει στο μεΥαλείο της χώρας. Η διασταύρωση θα έπρεπε να γίνεται μόνο

ανάμεσα σε «όμοιες)) φυλές. Οι εκτροφείς ζώων γνώριζαν εδώ και αιώνες πως η

τυχαία διασταύρωση ζώων μπορούσε να οδηγήσει στον εκφυλισμό. Το ίδω ίσχυε και

για τον άνθρωπο. Περίτρανη απόδειξη αυτού οι εκφυλισμένοι απόγονοι των ενώσεων

λευκών και μαύρων στις Η.Π.Α.

Οι ταχύτατοι ρυθμοί εξάπλωσης, ο σκληρός ανταγωνισμός, η απόρριψη της

αποτυχίας χαρακτήριζαν την αμερικάνικη κοινωνία των τελευταίων δεκαετιών του

190\) αι. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η δαρβίνεια πάλη για επιβίωση φαινόταν σα να

απεικόνιζε τις συνθήκες ύπαρξης των Αμερικάνων. Οι αμερικάνικοι εmχεψηματικοί

κύκλοι ήταν οι πρώτοι που αποδέχτηκαν τ/ δαρβίνεια ορολογία. Ο κοινωνικός

δαρβινισμός τους παρείχε επιστημονικά επιχεψήματα για τις εκμεταλλευτικές τους

μεθόδους. Η πρόοδος ήταν μοψαία και ήταν λυπηρό αλλά επόμενο, ότι θα

σημειωνόταν εις βάρος κάποιων και προς όφελος κάποιων άλλων. Ανάμεσα στους

63 Gossett, 00. π, ο. 148
64 00. π, ο. 148
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οπαδούς του κοινωνικού δαρβινισμού ήταν μεγιστάνες όπως ο John D. RockefeUer

και ο Andrew Carnegie6S
• Οι ιδέες του Spencer έγιναν ιδιαίτερα δημoφtλείς στις

Η.π.Α. τη δεκαετία του 1880, ύστερα από την επίσκεψη του το 1882. Το 1888

πραγματοποίησε μια σειρά διαλέξεων για την εξέλιξη που συγκέντρωσε το

ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας των Η.Π.Α.66 . Σταδιακά ο Spencer

μετατράπηκε σε ένα είδος αυθεντίας και σχεδόν όλη η πνευματική παραγωΥή της

ώ σλσ · . 67
Χ ρας επn, υταν το εργο του .

ΠΑ ΜΙΑ ΕillΣΤΗΜΗ ΒΕΑΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΆΝΘΡΩΠΟΥ

Η θεωρία της φυσικής επιλογής είχε στρέψει το ενδιαφέρον προς την

κληρονομικότητα. Πληθώρα μελετών για θέματα κληρονομncότητας δημοσιεύονταν

και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Στις Η.π.Α. η πιο γνωστή μελέτη υπήρξε η

έρευνα του Richard DugdaIe για μια οικογένεια παρανόμων, τους Juke, που

δημοσιεύτηκε το 1877. Ο DugdaIe είχε μελετήσει τα γενεαλογικά δένδρα ενός

μεγάλου αριθμού εγκληματιών, ιερόδουλων και κοινωνικά περιθωριοποιημένων

ατόμων και είδε πως προέρχονταν από ένα συγκεκριμένο ζευγάρι προγόνων. Για τον

DugdaIe ο εκφυλισμός της συγκεκριμένης οικογένειας οφειλόταν σε μεΥάλο βαθμό

στο εξαθλιωμένο περιβωλον στο οποίο είχαν μεγαλώσει. Ωστόσο η εργασία του

θεωρήθηκε πως αποτελούσε απόδειξη της κληρονομικής φύσης της κοινωνικής

παθογένειας. Η παρερμήνευση της ερ'Υασίας του Dugdale αντικατόπτριζε την τάση

της εποχής να αναγάγει τα πάντα στην κληρονομικότητα.

Η νέα πραγματικότητα της εποχής που δημιουργούσε ακόμη πιο έντονες

διαιρέσεις ανάμεσα στις οικονομικές και κοινωνικές τάξεις και το πνευματικό κλίμα

του κοινωνικού δαρβινισμού προετοίμασαν κατά μια twow το έδαφος για τον

ευγονισμό,έναν όρο που επινόησεο ξάδερφοςτου Δαρβίνου,Francis Galton το 1883.

Η ρίζα της λέξης ήταν αρχαιοελληνική και αναφερόταν στον KαλOγεννημέvo. τον

ευγενή στην καταγωγή. Η λέξη αυτή συνόψιζε όλες τις αντιλήψεις του GaIton για τη

δημιουργία μιας επιστήμης που θα βελτίωνε το ανθρώπινο είδος. Βασικός του στόχος

6S Hofstadter, 00. π, σ. 45
66 Shipman, 00. π, σ. Ι 74
67 Hofstadter, όπ. π, σ. 33
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ήταν η εύρεση των μεθόδων εκείνων που θα βελτίωναν τον άνθρώπο και που θα του

παρείχαν τη δυνατότητα να ελέγξει την ίδια του την εξέλιξη.

Στο πρώτο έργο του, την Κληρονομική Ιδιοφυία (Hereditary Genius) που

δημοσιεύτηκε το 1869 επεδίωξε να αποδείξει με πίνακες που συμπλήρωσε από τις

διάφορες βιογραφικές εγκοκλοπαίδειες της εποχής, πως οι άνθρωποι της υψηλής

διανόησης της Μεγάλης Βρετανίας κατάγονταν από ένα περιορισμένο αριθμό

οικογενειών και συνήθως σuyyένευαν μεταξύ τους. Για τον GaIton, εκτός από τα

εξωτερικά χαρακτηριστικά, και η ικανότητα και ο χαρακτήρας ήταν κληρονομήσιμα.

Ελαχιστοποιούσε τις επιπτώσεις που μπορεί να είχαν οι οικονομικές και κοινωνικές

συνθήκες και θεωρούσε πως η φήμη ήταν πραγματικά συνέπεια της ικανότητας. Κατά

τη γνώμη του οι άνθρωποι που διέθεταν ικανότητες αναπόφευκτα θα ξεχώριζαν

ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση.

Επηρεασμένος από τα συμπεράσματα του Δαρβίνου, θεωρούσε πως ο

άνθρωπος διαρκώς εξελισσόταν από ένα κατώτερο στάδιο. Ο εvyoνισμός του θα

επιτάχυνε αυτή τη διαδικασία. Σύμφωνα με τον Galton αυτό που «...η φύση έκανε

τυφλά, αργά και αμείλικτα, ο άνθρωπος μπορούσε να το πραγματοποιήσει

προνοητικά, γρήγορα και ευγενικά»6Β. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση του

ανθρώπινου είδους ήταν η γνώση του τρόπου λειτουργίας των μηχανισμών της

κληρονομικότητας. Αποφασισμένος να ανακαλύψει αυτούς τους μηχανισμούς και να

δημιουργήσει μια πραγματική επιστήμη του ευγονισμού, επιδόθηκε στη μελέτη των

κληρονομικών νόμων.

Αν και στο πρώτο του έργο είχε στηριχθεί στους νόμους της στατιστικής

προκειμένου να υπολογίσει τον αριθμό των ιδιοφυϊών ανθρώπων της Αγγλίας το

1860, η έλλειψη στοιχείων σχετικά με τη διανομή των κληρονομήσιμων

χαρακτηριστικών του αγγλικού πληθυσμού, τον εμπόδιζε να συνεχίσει την έρευνα

του. Προκειμένου να ξεπεράσει αυτήν τη δυσκολία, το 1884 ίδρυσε ένα

Ανθρωπομετρικό Εργαστήριο στη Διεθνή Έκθεση Υγείας του μουσείου της

Επιστήμης του Νότιου Κένσιγκτον69 . Σε διάστημα μερικών μηνών το ύψος, το βάρος,

το άνοιγμα των βραχιόνων κλπ, περίπου εννέα χιλιάδων ανθρώπων, μεταξύ των

οποίων και πο).λών ομάδων γονέων-παιδιών, είχε μετρηθεί. Παράλληλα δημοσίευσε

68 Kevles J. Daniel, /n the name ΟΙeugenics. Genetics and the uses ofhuman heredity. Alfred Α.

Κnopf.NewYork 1999,σ.12

6900. Π., σ. 14
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και ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την κληρονομικότητα, το «αρχείο των

οικογενειακών ιδιοτήτων»(recοrd offamίly facuIties).

Το Ι 889 δημοσίευσε τα συμπεράσματα του από τη μελέτη των στοιχείων που

είχε συγκεντρώσει από το Ανθρωπομετρικό Εργαστήριο και το ερωτηματολόγιο, στο

έργο του Φυσική Κληρονομιά (NaturaI Ιnheήtance). Αν και ο ίδιος πίστευε πως η

μελέτη των στοιχείων αυτών θα παρείχε χρήσιμες πληροφορίες για την

κληρονομικότητα, δεν κατόρθωσε να διαφωτίσει τον τρόπο της κληρονομικής

μετάδοσης του ταλέντου και της νοημοσύνης. Όμως κατόρθωσε να δώσει έναν

ακριβή ορισμό της κληρονομικότητας: ήταν η ποσοτική και άρα μετρήσιμη σχέση

μεταξύ γενεών για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό70.

Ο ευγονισμός του GaJton είχε και φυλετικές «επιπλοκέρ). Για τον ίδιο δεν

υπήρχαν διαβαθμίσεις μόνο μεταξύ των ανθρώπων μιας φυλής, αλλά και ανάμεσα

στις φυλtς. Πίστευε πως το «μέσο διανοητικό επίπεδο της νέγρικης φυλής είναι

περίπου δύο βαθμούς πιο κάτω από το δικό μας))71. Παραδεχόταν πως υπήρχαν και

κάποιοι μαύροι που κατόρθωναν να φτάσουν τους χαμηλού επιπέδου Αγγλοσάξονες,

όμως επρόκειτο για εξαιρέσεις. Οι ικανότητες του μέσου Νέγρου ήταν περιορισμένες

και ο GaIton ήταν πεπεισμένος ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης του

επιπέδου τους ήταν μάταιη. Ως απόδειξη του χαμηλού νοητικού επιπέδου της

νέγρικης φυλής χρησιμοποιούσε τόσο τα διάφορα βιβλία που κυκλοφορούσαν στις

Η.Π.Α. με θέμα τους μαύρους οικιακούς βοηθούς, όσο και την εκτενέστατη

ταξιδιωτική λογοτεχνία της περιόδου για την Αφρική. Βέβαια για τον GaJton δεν ήταν

μόνο η μαύρη φυλή κατώτερη των Αγγλοσαξόνων. Θεωρούσε πως η παρακμή του

ευρωπαϊκού πολιτισμού oφεtλόταν στο ελαττωματικό ανθρώπινο «απόθεμω> της

ηπείρου. Η ποιότητα των λευκών φυλών της Ευρώπης είχε υπονομευτεί από τις

τακτικές της δεσποτικής Εκκλησίας και των καταπιεστικών κυβερ'Vήσεων. Για

παράδειγμα ο όρκος της αποχής που ήταν υποχρεωμένοι να πάρουν όσοι

επιθυμούσαν να χειροτονηθούν, εμπόδιζε ένα μεΥάλο αριθμό ανθρώπων να

αναπαραχθεί. Eπιπλtoν οι διωγμοί της Καθολικής Εκκλησίας κατά των αιρετικών

είχαν αποδεκατίσει χιλιάδες «άφοβων)) και «ικανών)). Για το GaJton ήταν εκπληκτικό

που παρόλα αυτά. η Ευρώπη είχε κατορθώσει να διατηρήσει έστω και ένα μέτριο

επίπεδο ικανότητας72.

7Οόπ,π.,σ.18

71 Gossett, όπ. Π.,σ. 156
72όπ., π, σ. 157
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Στον Αγγλοσαξονικό κόσμο οι ευγονικές ιδέες, παρόλη την αποδοχή τους από

ένα τμήμα τ/ς επιστημονικής κοινότ/τας, δέχτηκαν και έντονη κριτική. Πολλοί

αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό του Galton για τ/ν κληρονομικότητα της ευφυιας ενώ

κάποιοι άλλοι προειδοποιούσαν πως ο ευγονισμός απειλούσε την ιερότ/τα του

θεσμού του γάμου. Οι mo αυστ/ροί επικριτές πάντως της νέας επιστήμης υπήρξαν οι

κληρικοί Η βιολογική θεωρία του Galton φαινόταν να αμφισβητεί τα διδάγματα τ/ς

Βίβλου, καθώς υπονοούσε πως η δωνοητική ικανότητα που επιδείκνυε ο κάθε

άνθρωπος δεν ήταν ένα θείο δώρο. Ανεξάρτητα όμως από την όποια υποδοχή της

νέας επιστήμης, το σίγουρο ήταν πως ο ευγονισμός είχε τραβήξει τ/ν προσοχή της

κοινής γνώμης. Αν και ο Galton ήταν εκείνος που αρχικά είχε προκαλέσει το

ενδωφέρον για τον ευγονισμό, η νέα επιστημη θα προωθούταν από έναν άλλο Άγγλο,

τον ΚaΓI Pearson.

Οι μελέτες των επιστημών τ/ς ζωής των τελών του 19(J\} αι. ήταν ως επί το

πλείστον, θεωρητικές. Όλες αυτές οι μελέπς προσπαθούσαν να εξηγήσουν οργανικά

φαινόμενα, χωρίς να τα «ελέγχουν)) πειραματικά. Η επαφή όμως του Pearson με το

έργο του Αυστριακού φιλόσοφου και φυσικού Emst Mach που αρνούταν την ύπαρξη

μως αντικειμενικής πραγματικότητας, έστρεψαν το ενδιαφέρον του στην αναζήτηση

ενός διαφορετικού τρόπου έρευνας και ερμηνείας των δωφόρων φαινομένων. Το

πρόγραμμά του συναδέλφου του στο University College, καθηγητή ζωολογίας Walter

F. R. Weldon, που ενδιαφερόταν αποκλειστικά για μετρήσιμα μεγέθη και όχι γω τη

διατύπωση ασαφών θεωριών, κίνησε το ενδιαφέρον του. Συγκεκριμένα ο Weldon είχε

χρειαστεί τις μαθηματικές γνώσεις του Pearson προκειμένου να ολοκληρώσει μια

στατιστική μελέτ/ του σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την έναρξη μως

συνεργασίας που θα κρατούσε ως το θάνατο του Weldon το 1906.

Ο Weldon πραγματοποιούσε τη βιολογική έρευνα ενώ ο Pearson παρείχε το

θεωρητικό υπόβαθρο και τ/ν ανάπτυξη των στατιστικών της κληρονομικότητας. Ο

Pearson στη διάρκεια της δεκατετράχρονης συνεργασίας τους δημοσίευσε πάνω από

εκατό εργασίες"'~. Καταπιάστ/κε κυρίως με την επανεξέταση των θεωριών του Galton

για τους νόμους τ/ς ΙCΛηρoνOμΙKότ/τας. Στη σημαντικότερη από αυτές τις

δημοσιεύσεις ασχολήθηκε με το νόμο τ/ς προγονικής κληρονομικότ/τας (law of

ancestral heredity) του Galton. Ο Galton θεωρούσε πως η εξέλιξη δε μπορούσε να

προχωρήσει μέσω τ/ς επιλογής, εξαιτίας τ/ς τάσης παλινδρόμησης προς τον

73 Shipman, όπ.• Π., σ. 189
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προγονικό τύπο. Ο Pearson απέδειξε πως η θεωρία του Galton διαψευδόταν από την

εμπειρία. Το ανθρώπινο πρόσωπο, για παράδειγμα, δεν παλινδρομούσε σε εκείνο του

ανθρωποειδούς πιθήκου. Ο Pearson ισχυρίστηκε πως η παλινδρόμηση δε γινόταν

πίσω σε κάποια προγονική γενιά αόριστα, αΛλά αφορούσε την αμέσως προηγούμενη

γενιά από τους γονείς. Η επιλεκτική αναπαραγωγή μπορούσε να μεταβάλλει το

κέντρο της παλινδρόμησης από τη μια γενιά στην επόμενη. Η μέση τιμή ενός

συΎlCεKριμένOυ χαρακτηριστικού του πληθυσμού μπορούσε εσκεμμένα να

μετατοπιστεί για ευγονικούς λόγους. Για παράδειγμα για να αυξηθεί το μέσο ύψος

των Άγγλων. θα έπρεπε να αυξηθεί ο αριθμός των απογόνων εκείνων που είχαν το

επιθυμητό ύψος, σε βάρος εκείνων που ήταν κοντότεροι. Υποστήριξε τη θεωρία του

με περίπλοκες στατιστικές αναλύσεις και παρουσίασε μια τροποποιημένη εκδοχή του

νόμου του GaIton. σύμφωνα με την οποία μέσα σε μερικές γενιές επιλεκτικής

αναπαραγωγής, ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό μπορούσε να επικρατήσει.

Στη συνέχεια ο Pearson στράφηκε σε ένα άλλο από τα αγαπημένα

προβλήματα του Galton, το ακανθώδες ζήτημα της κληρονομικότητας της ευφυiας.

Λόγω απουσίας ενός αντικειμενικού μέτρου για την ευφυία - το υποτιθέμενα

αντικειμενικό τεστ Ι .Q δεν είχε ακόμη εμφανιστεί- ο Pearson αναγκάστηκε να

χρησιμοποιήσει τις αξιολογήσεις των δασκάλων για τις πνευματικές ικανότητες των

μαθητών. Λογικά ο Pearson θα έπρεπε να συσχετίσει την ικανότητα των παιδιών με

την αντίστοιχη των γονιών τους, όμως τέτοιου είδους στοιχεία δεν υπήρχαν. Για

αυτόν το λόγο επέλεξε να υπολογίσει τους συσχετισμούς ανάμεσα σε αδέρφια.

Σύγκρινε την ευφυία με διάφορα φυσικά χαρακτηριστικά -όπως το χρώμα των

ματιών- που δεν επηρεάζονταν από το περιβάλλον και βρήκε πως οι συντελεστές

συσχέτισης για τα φυσικά χαραlCτ/ρισΤΙKά αντιστοιχούσαν σε 0,5, όπως ακριβώς και

οι συντελεστές της ευφυίας. Κατέληξε στο «...γενικό συμπέρασμαπως τα φυσικά και

τα ψυχικά χαρακτηριστικάστον άνθρωπο είναι κληρονομήσιμα...με τον ίδιο τρόπο

και με την ίδια ένταση»74.

Αυτές οι ανακαλύψεις, που φαινομενικά επιβεβαίωναντις υποψίες τόσο του

Galton όσο και του Pearson για την κληρονομικότητα, σήμαιναν πως οι διάφοροι

πληθυσμοί θα μπορούσαν να βελτιωθούν με βιολογικούς «ελιγμούς». Το έθνος

μπορούσε να ισχυροποιηθεί αν «...εξασφάλιζεότι οι αριθμοίτου προέρχονταναπό τα

74 Kevles, 00. π, σ. 32
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καλύτερα αποθέματα»75. Γενικεύοντας τα αποτελέσματα στατιστικών μελετών από τη

Δανία, υποστήριξε ότι ο μισός πληθυσμός πις κάθε γενιάς προερχόταν από το Υ. των

παντρεμένων και ότι αυτό το «γόνιμΟ}) τέταρτο αποτελούταν κυρίως από

«ακατάλληλους>/6. Στο λεξικό του Pearson ο όρος «ακατάλληλο9>υπονοούσε τους

εγκληματίες, nς ιερόδουλες, τους φυματικούς, τους αλKooλΙKOUς και τους ψυχικά

ασθενείς. Κατά τ/ γνώμη του, η θέσmση κατώτατου ημερομισθίου, η παροχή

ιατρικών συμβουλών, η μείωση της παιδικής θνησιμότητας ενθάρρυναν τ/ν

αναπαραγωγή των «ανεπιθύμητων».Η φυσιid} επtλoγή είχε αντικατασταθείαπό την

'λο' β' " ,77«αναπαραγωγικηεπι γη» και επι ιωναν ~ωι πιο "Υονιμοι, οχι σι πιο ικaνσ\» .

Η επινόηση από τον ίδω και το \Veldon μιας νέας αρχής, τ/ς βιομετρικής, της

στατιστικής δηλοδή μελέτης της εξέλιξης και της κληρονομικότηταςενέτεινε το ζήλο

τους για τ/ μελέτη των διαφόρων θεωριών και κυρίως εκείνων που αφορούσαν τη

διαμάχη φύσης- ανατροφής. Αν και στο σύνολο της η Αγγλοαμερικανική

εmστημονική κοινότητα αντιμετώπισε τη μαθηματικοποίηση της κληρονομικότητας

με αδιαφορία και σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και με εχθρότητα, η πίστ/ των δύο

ανδρών στη νέα αρχή δεν κλονίστ/κε και το 1895 ίδρυσαν στο Unίversity College

ένα εργαστήριο βιομετρικής, ενώ μερικά χρόνια αργότερα, το 1902 άρχισαν μαζί με

τον Galton να εκδίδουν το περιοδικό Biometrica. Ο Galton ενθουσιασμένος από τις

εξελίξεις προσέφερε τεράστια χρηματικά ποσά στο Unίversity ColJege για τη θέσπιση

υποτροφίας για έρευνες ευγονικής, που οδήγησε στ/ν ίδρυση το 1906 του Γραφείου

αρχείων του ευγονισμού (Eugenics Record Office) που σύντομα μετονομάστ/κε σε

EJYιαστήριo Εθνικής ΕυΥονικής Galton (Galton Laboratory [ΟΤ National Eugenics),

καθώς και για τ/ δημιουργία καθηγητικής έδρας για τον ευγονισμό. Την έδρα, όπως

ήταν επόμενο, τ/ν κατέλαβε ο Pearson. Σχεδόν ταυτόχρονα ιδρύθηκε και ένα νέο

τμήμα εφαρμοσμένης στατιστικής, που περιελάμβανε το εργαστήριο Galton και το

εργαστήριο βιομετρικής. Με τ/ βοήθεια εθελοντών το τμήμα, του οποίου τ/

διεύθυνση είχε αναλάβει ο Pearson, κατόρθωσε να συγκεντρώσει στοιχεία για την

κατανομή και τ/ συχνότητα μιας εκπληκτικής ποικιλίας χαρακτηριστικών.

Ο ευγονισμός φαινόταν σταδιακά να κατακτά την εmστημoνική κοινότητα. Η

θέσπιση πανεmστημιακής έδρας για το ευγονισμό αναμφίβολα αποδείκνυε το κύρος

που είχε αρχίσει να αποκτά η νέα επιστήμη. Όμως εκείνο που πραγματικά θα

η 00. Π., σ. 32
7600. Π., σ. 33
77 00. Π., σ. 34
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επικύρωνε το επιστ/μονικό πρόγραμμα του ευγονισμού θα ήταν οι ανακαλύψεις τ/ς

βιολογίας του τέλους του 1900 αι. Η θεωρία του Lamarck για τ/ν κληρονομικότ/τα

των επίκτητων χαρακτηριστικών δέχτηκε ανεπανόρθωτο πλήγμα όταν ο Γερμανός

βιολόγος August Wcismann στα 1880 διατύπωσε τ/ σκέψη ότι υπήρχε ένα

σπερματικό πλάσμα που μετέφερε από γενιά σε γενιά το γενετικό υλικό'8. Στ/ βάση

των ισχυρισμών του Weismann ήταν η διάκριση που έκανε ανάμεσα στα σπερματικά

ιcύπαρα που ήλεΥχαν τ/ν αναπαραγωγή, και στα σωματικά Ίι:ύπαρα. Τα σπερματικά

κύπαρα λειτουργούσαν ανεξάΡτ/τα από τα σωματικά και άρα δεν επηρεάζονταν από

οποιονδήποτε τραυματισμό ή ασθένεια. Από τ/ στιγμή που είχε αποδειχθεί ο μη

κληρονομικός χαρακτήρας των επίκτητων χαρακτηριστικών και η περιορισμένη

επίδραση των περιβαλλοντολογικών παραγόντων. οι υποψίες των ευγονιστών πως

μόνο η επιλεκτική αναπαραγωγή μπορούσε πραγματικά να βελτιώσει τ/ν ποιότ/τα

του ανθρώπου επιβεβαιώνονταν.

Καταλυτικό ρόλο για τ/ν περαιτέρω ανάπτυξη του ευγονισμού, κυρίως στις

Η.Π.Α.. έπαιξε η θεωρία που είχε διατυπώσει στα 1860 ο Grcgor Mendel. Όταν

δημοσίευσε για πρώτ/ φορά τα αποτελέσματα των ερευνών του, η σημασία του

έργου του δεν αναγνωρίστηκε, κυρίως λόγω του τεράστιου αντίκτυπου τ/ς

δαρβίνειας εξελΙΙCΤΙKής θεωρίας α>J..il και εξαιτίας του πειραματικού και αναλυτικού

χαρακτήρα τ/ς εργασίας του. Στα τέλη όμως του 190\1 αι., όπου μια νέα γενα/

επιστημόνων ενδιαφερόταν για την πειραματική μελ/τ/. η εργασία του Mcndel

ανακαλύφθηκε ξανά. Ο Mendel μελέτ/σε τ/ν κατανομή χαρακτηριστικών σε

ποικιλίες μοσχομπίζελων και κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα διάφορα

χαρακτηριστικά ορίζονταν από κληρονομικά μεταδιδόμενα «στοιχεία)). Η συχνότ/τα

τ/ς εμφάνισης του κάθε κληρονομήσιμου χαρακτηριστικού με τ/ χρήση των νόμων

τ/ς συνδυαστικής πιθανότητας μπορούσε να προβλεφθεί. Η εργασία του Mendcl

καθιστούσε τ/ν επtλειcτική αναπαραγωγή τον πλέον ασφαλή τρόπο για τ/ βελτίωση

του ανθρώπινου είδους.

Στ/ν Αγγλία η θεωρία του Mcndel συνάντησε το σκεπτικισμό του

βιομετρικού κύκλου που θεωρούσε πως τα «στοιχεία)) του Mendcl παρέβαιναν τον

επιστημονικό κανόνα τ/ς ενασχόλησης μόνο με μετρήσιμα και αντιληπτά με τις

αισθήσεις φαινόμενα. Αντίθετα στις Η.Π.Α. με το πέρασμα του χρόνου πλήθαιναν οι

μελέτες που ασχολούνταν με την επικύρωση τ/ς νέας θεωρίας. Ο Αμερικάνος

7& Weeks Jeffi'ey, Sex, politίcs and society. The regulation ofsexualίty since 1800, Longman, Londoη
1981, σ. 130
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βιολόγος Charles Β. Davenport επιχείρησε να εφαρμόσει τ/ θεωρία του Mendel στη

μελέτ/ τ/ς κληρονομικότ/τας του χρώματος των μαλλtών και των ματιών. Πολύ

σύντομα ο Davenport αναδείχθηκε σε ηγετική φιγούρα του ευγονισμού των Η.Π.Α.

Προκειμένου να προωθηθεί η μελέτ/ των μηχανισμών τ/ς κληρονομικότ/τας

και τ/ς εξέλιξης, ο Davenport προσέγγισε το Ινστιτούτο Camegie τ/ς Ουάσινγκτον

για τ/ δημωυργία ενός πειραματικού σταθμού που θα μελετούσε τ/ν ανθρώπινη

κληρονομικότητα. Ο σταθμός άρχισε να λειτουργεί το 1904 υπό τ/ δtεύΘUνση του.

Αντικείμενο μελέτης του σταθμού ήταν Ot μηχανισμοί τ/ς κληρονομικότ/τας μιας

πoικtλίας ανθρώmνων χαρακτηρωτικών.Όμως και ο Davenport ήρθε αντιμέτωπος με

το ίδιο πρόβλημα που είχαν αντιμετωπίσει νωρίτερα ο Galton και ο Pearson, τ/ν

έλλειψη στοιχείων. Ο Davenport ενδιαφερόταν για τ/ μελέτη τ/ς γενετικής σύνθεσης

του κάθε οργανισμού, για το λεγόμενο γονότυπο, που απαιτούσε τ/ συγκέντρωση

όσο το δυνατόν περισσότερων κληρονομικ(Όν δεδομένων από τις διάφορες γεν1ές τ/ς

κάθε οικογένειας79. Συνέταξε ένα ερωτ/ματολόγιο περί οικογενειακών ιστορικών, το

Farnily Records Fonn, και το διένειμε σε διάφορα ιατρικά, εκπαιδευτικά ιδρύματα,

εmστήμονες και ενώσεις. Εκατοντάδες ερωτ/ματολόγια του εmστράφηκαν

απαντημένα για τουλάχιστον τρεις γεν'Lές, δημιουργώντας μια απίστευτ/ βάση

δεδομένων.

Όταν κάποια οικογένεια εμφάνιζε συχνά κάποω χαρακτηριστικό, ο Davenport

θεωρούσε αυτόματα το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό κληρονομήσιμο. Κατέληξε στο

συμπέρασμα πως η τρέλα, η επιληψία, η εγκληματικότ/τα, η «ανοησία)

(feeblernindedness)80 μεταδίδονταν κληρονομικά μέσω των στοιχείων του Mendel.

Αν και θεωρούσε πως διάφοροι φυσιολογικοί και ανατομικοί μηχανισμοί έκαναν

κάποωυς ανθρώπους αλκοολικούς, μανιοκαταθλιπτικούς, αναγνώριζε πως ο κάθε

άνθρωπος ήταν προϊόν τόσο τ/ς φύσης όσο και του περιβάλλοντος. Όμως κατά τ/

γνώμη του, η προσοχή στους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, δε θα έπρεπε να

συσκοτίσει το κρίσιμο ρόλο που έπαιζε το πρωτόπλασμα στ/ μοίρα του ανθρώπου.

r ια τ/ν αντιμετώπιση τ/ς απειλής των διανοητικά καθυστερημένων, πρότεινε

ένα πρόγραμμα αρνητικής ευγονικής που θα εμπόδιζε τ/ν αναπαραγωγή αυτών των

ατόμων. Από τ/ στιγμή που το κράτος είχε το δικαίωμα να αφαιρεί ανθρώmνες ζωές

- η θανατική ποινή μέχρι και σήμερα ισχύει σε πολλές πολιτείες των Η.Π.Α. -,

'ί9 Kev]es, 00. π., σ. 45
50 Η μετάφρασητου όρου feeblemίndedηessως ανοησία δεν είναι αιcριβής, όμως θεωρήθηια:πως η

«ανοησία» μπορεί να αποδώσειτην ασάφεια του αyyλιιcoύόρου, που χρησιμοποιούτανγια την

περιγραφή ενός μεγάλου αριθμού διανoητιιcώνανωμαλιών.
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σίγουρα θα μπορούσε να αρνηθεί σε κάποιες ομάδες του πληθυσμού τα

αναπαραγωγικά τους δικαιώματα. Ταυτόχρονα όμως το εθνικό πρωτόπλασμα έπρεπε

να προφυλαχθεί από τους εξωτερικούς κινδύνους. Εξισώνοντας την εθνική καταγωγή

με τη φuλή και θεωρώντας δεδομένο πως η ΣUμπεριφOρά καθοριζόταν από τη φuλή,

το κατώτερο πρωτόπλασμα των χιλιάδων μεταναστών που βρίσκονταν στη χώρα

μετέτρεπε τους Αμερικάνους σε έναν εγκληματικό και ανήθικο πληθυσμόΙΙ\. Ο φόβος

της εξωτερικής αυτής απειλής θα οδηγούσε στην έντονη συμμετοχή του Davenport

στη σuζήτηση περί μεταναστεuτικής πολιτικής.

Το 191Ο το όραμα του για τη δημιουργία ενός κεντρικού γραφείου με

πληροφορίες για το πρωτόπλασμα ολόκληρου του έθνους έγινε πραγματικότητα με τη

χρηματοδότηση της οικογένειας Hariman. Το r ραφείο Αρχείων του Ευγονισμού

(Eugenίcs Record Office) με τη βοήθεια επιστημονικού προσωπικού, κατόρθωσε να

συγκεντρώσει πληροφορίες γω τα κληρονομικά δεδομένα ενός μεγάλου μέρους του

πληθυσμού. Πραγματοποιούνταν επισκέψεις κατ' οίκον γω τη συμπλήρωση

ερωτηματολογίων, ενώ ταυτόχρονα μελετούνταν προσεκτικά τα αρχεία φυλακών,

νοσοκομείων, πτωχοκομείων και ιδρυμάτων για τους διανοητικά καθυστερημένους,

με τους μετανάστες πάντα να αποτελούν κατηγορία με ιδιαίτερο ενδωφέρον. Το

γραφείο κατόρθωσε να συμπληρώσει 750.000 καρτέλες με λεπτομερή οικογενειακά

ιστορικάΙΙ2 . Τα αρχεία αυτά χρησψοποιήθηκαν ως πηγή γω την έκδοση βιβλίων και

περιοδικών σχετικών με ζητήματα στείρωσης και κληρονομικότητας. Πάνω από όλα

όμως αποτέλεσαν τη βάση του κινήματος του ευγονισμού στις Η.Π.Α. Όλες οι

υποθέσεις και οι θέσεις που θα διατύπωνε το αμερικάνικο ευγονικό κίνημα θα είχαν

ως πρωτογενή υλικό τα δεδομένα του r ραφείου Αρχείων του Ευγονισμού του

Davenport.

Ο επιστημονικός λόγος του ευγονισμού νομιμοποιούσε τις διακρίσεις βάσει

της διαφοράς που χαρακτήριζαν την αμερικάνικη κοινωνία. Η κατασκευή της

διαφοράς ως ένδειξη κατωτερότητας υπήρξε ένα από τα συστατικά στοιχεία του νέου

έθνους-κράτους. Ο ευγονισμός συνεπώς δε σηματοδότησε μια αποχώρηση από τις

αντιλήψεις και {(κατακτήσεις» του παρελθόντος. Η εμφάνιση και ανάπτυξη νέων

επιστημών, όπως η εθνολογία, η κρανομετρία αλλά και ο ευγονισμός, που

επιχειρούσαν να θεωρητικοποιήσουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, ήταν το

αποτέλεσμα τόσο του ζητήματος της δουλείας, όσο και των ιμπεριαλιστικών τάσεων

8100. π, σ. 46-47
82 Shipman, 00. π, σ. 204

45



τ/ς Ευρώπης και των Η.Π.Α. Σύμφωνα με το γνωστό ανθρωπολόγο Franz Boas, η

προσπάθεια ταξινόμησης τ/ς ανθρωπότ/τας οφειλόταν «...στα πάθη που

δημιουργήθηκαναπό τις διάφορες πρακτικές και ιδεολογικές όψεις του ζητήματος

τ/ς δουλείας»83. Το εθνογραφικό ενδιαφέρον του 19°V αι. που υπήρξε άμεση συνέπεια

τ/ς ευρωαμερικάνικης επέκτασης και του δουλεμπορίου, δημιούργησε νέες

επιστ/μολογίες τ/ς ανθρώπινης διαφοράς, που φαινόταν να παρέχουν τα

«δικαιολογητικά» τ/ς στ/ριζόμενης στ/ διαφορά πολιτικής πραγματικότ/τας των

Η.Π.Α. Επρόκειτο δηλαδή στ/ν ουσία για κατασκευές που παράχθηκαν από εκείνες

τις πρακτικές που φαινομενικά νομιμοποιούσαν.

Ωστόσο η ανάδυση του επιστημονικού λόγου, αν και δεν επηρέασε τις

πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις που είχαν οργανωθεί ως τότε, πάντα στ/ βάση τ/ς

διαφοράς, σηματοδότ/σε μια μετατόπιση. Πλέον η επιστ/μονική σκέψη αναφερόταν

σε βιολογικά μοντέλα που κατανοούσαν, εξηγούσαν και ταξινομούσαν τους

ανθρώπινους τύπους. Η ιστορικός Audre)' SmedJey υποστήριξε πως η ανάδυση του

επιστ/μονικού φυλετισμού του 19°V αι., παρόλο που εντασσόταν σε μια

προυπάρχουσα παράδοση φυλετικής σκέψης, διαφοροποιούταν σε πέντε σημεία από

τον προηγούμενο τρόπο αντίληψης τ/ς διαφορά ς84. Η κάθε ανθρώπινη ομάδα, που

συνιστούσε μια διακριτή οντότ/τα, αξιολογούνταν με βάση τα εξωτερικά τ/ς

γνωρίσματα και τους κανόνες συμπεριφοράς τ/ς. Πρέσβευε τ/ν ανισότ/τα ανάμεσα

σε ανθρώπους και ανάμεσα σε φυλές και θεωρούσε πως σκοπός των επιστ/μόνων

ήταν να αποκαλύψουν τις ιεραρχήσεις τ/ς ανθρωπότ/τας. Τα διάφορα φυσιολογικά

χαρακτηριστικά τ/ς κάθε ομάδας υποδήλωναν τ/ν ηθική και διανοητική ποιότητα τ/ς

και η ποιότ/τα που επιδείκνυε η κάθε ομάδα ήταν κληρονομήσιμη και αμετάβλητ/.

Παλαιότερα, πριν τ/ν επικράτ/ση αυτού του επιστημονικού φυλετισμού, η διαφορά

δε γινόταν αντιληπτή ως μια σταθερή κατάσταση, αλλά πάντα υπήρχε ένα

ενδεχόμενο, μια πιθανότ/τα ανύψωσης τ/ς φύσης των κατώτερων ομάδων, όπως για

παράδειγμα με τον ασπασμό του χριστιανισμού. Τώρα η πίστ/ πως «οι αποδιδόμενες

διαφορές ανάμεσα στις ανθρώπινες ομάδες, που ήταν παγιωμένες και αμετάβλητες,

δε θα μπορούσαν ποτέ να γεφυρωθούν ή να ξεπεραστoύν~~85 θα χαρακτήριζε από εδώ

και στο εξής τον τρόπο αντιμετώπισης τ/ς διαφοράς.

33 Jaoobson, όπ. π, ο. 32-33
34 όπ. Π., Ο. 32
3S όπ. π., ο. 32
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ΝΕΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ

Η έννοια της διαφοράς στις Η.Π.Α. από την εποχή της συγκρότησης τους σε

έθνος κράτος αλλά και νωρίτερα, αναφερόταν κυρίως στη διαφορά λευκού και μη

λευκού. Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα η κεντρικότητα της λευκότητας για την

κοινωνία των Η.Π.Α. είναι ολοφάνερη στο νόμο περί ιθαγένειας του 1790, όπου μόνο

λευκοί μπορούσαν να δtεKδικήσOυν υπηκοότητα. Η επιστημονική έρευνα

νομιμοποιούσε με τις ανακαλύψεις της τ/ διάκριση λευκών -μη λευκών. Όμως από

τα μέσα περίπου του 1φu αι., η αύξηση των αφίξεων μιας μεγάλης ποικιλίας

«ελεύθερων λευκών ατόμων}}, θα καθιστούσε την αμερικάνικη εξίσωση της

λευκότητας με την lKανότ/tα για αυτοκυβέρνηση προβληματική. Μέχρι τα 1840,

οπότε και έφτασε στη χώρα το πρώτο μεγάλο κύμα μεταναστών από την Jρλανδία, το

κυριότερο γνώρισμα της λευκότητας ήταν η πολιτική και πολιτισμική αντίθεση της με

το μη λευκό. Η είσοδος όμως στις Η.Π.Α «λευκώv>~ μεταναστών που φαινόταν να μη

διαθέτουν τα «δημOKραΤΙKά~~ γνωρίσματα των λευκών, επέβαλλε το θρυμματισμό και

την ιεράρχηση σε ξεχωριστές λευκές φυλές. Σίγουρα οι ομάδες αυτές δε διέφεραν

τελείως από την κατεξοχήν λευκή ομάδα των Η.Ω.Α., δηλαδή τους Αγγλασάξονες,

όμως παρόλα αυτά διέφεραν σε κάποω βαθμό. AJJ...ά ακόμη και αν επρόκειτο για

απλά διαφορετικές «απoχρώσεις>~ του λευκού, η διαφορετικότητα τους συνιστούσε

απειλή για την αμερικάνικη δημοκρατία. Ήταν ακριβώς αυτή η «ενδιάμεση

κατάσταση)), η γκρίζα ζώνη στην οποία βρίσκονταν τώρα οι Ιρλανδοί και που στη

συνέχεια θα βρίσκονταν οι νέοι μετανάστες που συνιστούσε μια διπλή απειλή. Ήταν

λευκοί αλλά το χαμηλό πολιτισμικό και κοινωνικό τους επίπεδο και οι αλλιώτικες

παραδόσεις και αξίες τους, τους καθιστούσαν τελείους διαφορετικούς από τους

Αμερικάνους και τους τοποθετούσαν πλησιέστερα σε μη λευκούς πληθυσμούς,

απειλώντας με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τη φυλετική καθαρότητα της λευκής φυλής

αλλά και την ενότητα της.

Οι Ιρλανδοί μετανάστες σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο τους στις Η.Π.Α

θεωρήθηκε πως απειλούσαν τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας. Στις

αναταραχές του 1863 στη Νέα Υόρκη, τα βίαια επεισόδια οφείλονταν για πολλούς

στη βάρβαρη φύση των Ιρλανδών. Οι Times έγραψαν πως οι βιαιότητες φαίνονταν
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«... να αντέγραφαν ης φρικιαστικές πράξεις των Ινδιάνων}}8
f

• Η ταυπση των

Ιρλανδών με τους Ινδιάνους καθιστούσετη λευκότητα των πρώτων αμφισβητήσιμη.

Από τη σπγμή που παρουσίαζαν ομοιότητες με τους μη λευκούς Ινδιάνους, που σε

καμία περίπτωση δε δΙέθεταν τον ειryενή χαρακτήρα των λευκών, σίγουρα δε

μπορούσαν να θεωρηθούν λευκοΙ Όμως πολύ σύντομα η λευκότητα των Ιρλανδών

έπαυσε να είναι αμφιλεγόμενη, με την εμφάνιση μεταναστών που η λευκότητα τους

ήταν ακόμη πιο αμφισβητούμενη.Η διαφορετικότηταγια την αμερικάνικη κοινωνία

αφορούσε, τουλάχιστον μέχρι την επικράτηση του επιστημονικού ρατσισμού, τις

καθημερινές συνήθειες των νεοαφιχθέντων, «τις συνήθειες της ζωήρ} όπως τις

αποκαλούσαν. Προερχόμενοιαπό κοινωνίες όπου η εκβιομηχάνιση έκανε τα πρώτα

δε1λά βήματα της, με παραδόσεις μιας άλλης εποχής, αναμφίβολα παρουσίαζαν

«συνήθειες}}εντελώς κα1νούργιεςκαι άγνωστεςγια τις Η.Π.Α. του τέλουςτου ιφu αι.

Καθώς οι Αμερικάνοι αξιολογούσαν χαμηλότερα τις ομάδες εκείνες με τις οποίες

απείχαν φυλετικά και πολ1τισμ1κά περισσότερο,η άφιξη μεταναστών από την Ν. Α.

Ευρώπη, που δεν άνηκαν στο ίδιο γεωπολιπσμ1κό πεΡ1βάλλον με τους

Αγγλοσάξονες,συνέστησε αναμφίβολα μεγαλύτερη απε1λή από ότι οι Ιρλανδοί, που

φυλεπκά θα μπορούσαν να θεωρηθούν τουλάχιστον μακρινά ξαδέρφια των

Αγγλοσαξόνων.

Η στάση των Αμερικανών απένανπ στους μετανάστες, όπως έχει φανεί και

παραπάνω, ήταν ανέκαθεν επιφυλακτική. Ακόμη και ομάδες μεταναστών που ΟΙ

«συνήθειες της ζωή9) τους δεν διέφεραν σε μεγάλο βαθμό με αυτές των λευκών

ΑμεΡ1κάνων, αντιμετώπισαν συχνά τ/ ξενοφοβία. Στην προσπάθεια τους να

διαφυλάξουν την τέλεια δημοκρατία τους, στρέφονταν εναντίον οποιασδήποτε

ομάδας φαινόταν να μη συμμορφώνεται με τα ιδανικά του έθνους. Οι τρεις

παραδόσειςτου αυτοχθονισμούπου αναπτύχθηκανστη χώρα, μέχρι τα τέλη του 1901I

αι., στρέφονταν κατά του μετανάστη γενικότερα. Οι καθολικοί Ιρλανδοί, οι Γερμανοί

αναρχικοί και ΟΙ δουλοπρεπείς Σλάβοι εργάτες σίγουρα αποτέλεσαν το κύριο στόχο

των παραδόσεων, όμως ΟΙ ΣUΓKεKριμέν01 αυτοί εχθροί συμβόλιζαν τ/ γενικότερη

απε1λή που αντιπροσώπευε καθετί ξένο. Η εχθρική υποδοχή που επεφύλαξαν δηλαδή

οι Αμερικάν01 στους μετανάστες από τη Ν. Α. Ευρώπη ήταν αναμενόμενη. Άλλωστε

η πολιπσμ1κή απόσταση που υπήρχε ανάμεσα στις νέες αυτές ομάδες μεταναστών

και στους Αγγλοσάξονες Αμερικάνους ήταν τεράστια. Ωστόσο μέχρι την είσοδο του

116 όπ. Π., σ. 54
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20(1) αι. οι νέοι αυτοί μετανάστες δεν συνέστησαν μια ξεχωριστή απειλή για την

εθνική ενότητα ή επιβίωση καθώς η αφομοίωση της διαφορετικότητας τους μέχρι την

επικράτηση του επιστημονικού ρατσισμού, θεωρούταν εφικτή.

Αν και η εγκατάσταση τους στις πιο εξαθλιωμένες περιοχές των

βιομηχανικών και αστικών κέντρων, όπου κυρίως συγκεντρώθηκαν, τους καθιστούσε

μια διακριτή ομάδα και μάλιστα τη λιγότερο αφομοιώσιμη και περισσότερο

στερημένη από το σύνολο των διαφόρων ομάδων αλλοδαπών που βρίσκονταν στη

χώρα, δεν κατέλαβαν στον αμερικάνικο κοινό νου, τουλάχιστον αρχικά, κάποια

ξεχωριστή θέση· ήταν απλά μερικές ακόμη ομόδες μεταναστών. Από τα 1890 όμως η

νέα μετανάστευση θα αρχίσει σταδιακά να μετατρέπεται σε ένα από τα πιο φλέγοντα

ζητήματα της τότε αμερικάνικης κοινωνίας. Οι ομάδες της Ν. Α. Ευρώπης, μέσα στο

γενικότερο ξενόφοβο κλίμα της δεκαετίας - η δεκαετία του 1890 είναι γνωστή και ως

εθνικιστική δεκαετία των 90·, θα αντιμετωπίζοντανως οι πλέον αντιπροσωπευτικοί

τύποι της εξωτερικής απειλής. Ταυτόχρονα η ιδέα πως η διαφορετικότητατων νέων

μεταναστών από τους υπόλοιπους ξένους πληθυσμούς της χώρας συνιστά την

υπέρτατη απειλή κατά του έθνους, θα ξεκινούσε την περίοδο αυτή να έχει ιδιαίτερη

απήχηση σε κάποιους κύκλους της πνευματικής ελίτ' τους πρώτους που ήρθαν σε

επαφή με τις επιστημονικέςανακαλύψειςτου ευγονισμού. Θεωρώνταςδεδομένο πως

οι παλιοί μετανάστες μοφάζονταν τις ίδιες «ποώτητες» με τους Αγγλοσάξονες,

μπορούσε εύκολα κανείς να συμπεράνειγια ποιο Μγο η κοινωνική πραγματικότητα

της περώδου είχε επιδεινωθεί και η μετανάστευση μόλις τότε άρχισε να συνιστά

πρόβλημα. Ωστόσο το γεγονός πως το μεγαλύτερο μέρος της χώρας δε γνώριζετη νέα

μετανάστευσηαλλά και το ότι οι αριθμοί της κυμαίνοντανακόμη σε χαμηλά επίπεδα

- μόλις το 1896 το νέο μεταναστευτικό ρεύμα θα αρχίσει να ξεπερνάει τον αριθμό

αφίξεων της παλαιάς μετανάστευσης87-, περιόρισε σημαντικά τον αντίκτυπο των

υποτιθέμενων προβλημάτων που γεννούσε το νέο αυτό μεταναστευτικό ρεύμα.

Η κατάκτηση των Φιλιππίνων, της Χαβάης και του Πουέρτο Ρίκο από τις

Η.Π.Α. στο τέλος του αιώνα, ανανέωσε την πίστη των Αμερικάνων στη χώρα τους

και έστρεψε το ενδιαφέρον της αμερικάνικής κοινωνίας σε άλλα ζητήματα πέραν της

μετανάστευσης. Μια τόσο ισχυρή χώρα όπως οι Η.Π.Α., σίγουρα δε θα μπορούσε να

απειληθεί από τους μετανάστες. Για ένα μικρό κύκλο διανοούμενων όμως η απειλή

εξακολουθούσε να υφίσταται. Η ανακάλυψη της μετατόπισης των χωρών αποστολής

&7 Jones, όπ. π, σ. Ι 54
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προς τα νότια της Ευρώπης ήταν εκείτ/ που ΈΥειρε φοβίες. AlJJJ. ακόμη και αν οι

ισχυρισμοί της μικρής αυτής ομάδας αλήθευαν, πως θα μπορούσε να απειληθεί το

ανώτερο ανθρώπινο απόθεμα της χώραςl που μόλις πρόσφατα είχε αποδείξει την ισχύ

του; Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Μ. 1. Τ., Francis Α Wa1ker, από τη δεκαετία του

1870, το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού είχε αρχίσει να μειώνεταL Για ένα μεγάλο

χρονικό διάστημα ερμήνευε τη πτώση των γεννήσεων ως αποτέλεσμα της

αστικοποίησης και εκβιομηχάνισης της χώρας. Ανακαλύπτοντας όμως και αυτός την

αλλαγή στη σύνθεση των μεταναστευτικών ρευμάτων, υποστήριξε το 1891 πως αυτή

η μείωση οφειλόταν στη μετανάστευση88. Οι Αμερικάνοι προκειμένου να

ανταγωνιστούν τη φτηνή εργασία των μεταναστών αλλά και να διατηρήσουν το

βιοτικό τους επίπεδο, μείωσαν το μέΥεθος των οικογενειών τους. Στην προσπάθεια

τους όμως αυτή για διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ανωτερότητας τους,

υπέβαλλαν το έθνος σε μια «βιολογική ήττα».

Η ιδέα αυτή της βιολογικής ήπας ή όπως ΈΥινε ευρύτερα γνωστή, της

φυλετικής αυτοκτονίας (race suicide), επρόκειτο να γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στη

χώρα. Ο Theodore Rooseνelt στην καμπάνια του κατά της αντισύλληψης

χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο. Ο φόβος της φυλετικής αυτοκτονίας μετατράπηκε σε

εθνικό ζήτημα και σύντομα άρχισαν να δημοσιεύονται βιβλία που προειδοποιούσαν

πως η μείωση των γεννήσεων «...θα σήμαινε το τέλος των Αγγλο-Τευτόνων» και

παρέδιδε το έθνος «...στους Λατίνους και τους Ούwουρ)89. Βέβαια στο τέλος η

συζήτηση συνέβαλλε περισσότερο στην προώθηση των ευΥονικών διαστάσεων του

μεταναστευτικού ζητήματος και λιγότερο στην αύξηση του ποσοστού των

γεννήσεων. Για πρώτη φορά ο φυλετικός πεσιμισμός θα απασχολούσε ευρύτερα

τμήματα του πληθυσμού.

Όσον αφορά αυτήν τη σχετικά εύκολη διάδοση του φυλετικού πεσιμισμού,

είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη κάποια γ8Ύονότα που προετοίμασαν το έδαφος για

την επικράτηση του. Οι πολεμικές περιπέτειες των Η.Π.Α, παρότι, όπως αναφέρθηκε

και παραπάνω, θεωρήθηκαν πως λειτούργησαν ευνοϊκά για τους μετανάστες,

στρέφοντας το ενδιαφέρον της αμερικάνικης κοινής γνώμης σε άλλες κατευθύνσεις,

μακροπρόθεσμα είχαν μάλλον αρνητικές συνέπειες για αυτούς. Η νικηφόρα έκβαση

αυτών των περιπετειών για τις Η.Π.Α, παρείχε για την πλειοψηφία του πληθυσμού

την απόδειξη της ανωτερότητας του πολιτισμού και της φυλής τους. Οι επιτυχίες των

88 Higham, 00. Π, σ. 143
8900. Π., σ. 147-148
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Η.Π.Α οφείλονταν στον αγγλοσαξονικό χαρακτήρα τους. Καθώς ο αντίκτυπος των

επιτυχιών αυτών υπήρξε τεράστιος, όλη η χώρα κυριεύτηκε από έναν ενθοοοιώδη

αγγλοσαξονισμό. Η εσωτερίκευση, μετά τον πρώτο ενθουσιασμό για ης νίκες των

Αμερικάνων, αυτής της πίστης στην αμερικάνικη-αγγλοσαξονική ανωτερότητα, θα

μπορούσε να λειτουργήσει μόνο αρνητικά για τους μη Αγγλοσάξονες μετανάστες.

Ταυτόχρονα με την ενίσχυση της πίστης στην αγγλοσαξονική ανωτερότητα,

ενισχύθηκε και η αντίληψη της έμφυτης ανικανότητας των μη αγγλοσαξονικών

πληθυσμών. Οι μετανάστες της Ν. Α Ευρώπης έφταναν σε μια χώρα όπου η

κατωτερότητα τους, για ένα ολοένα αυξανόμενο μέρος του πληθυσμού, θεωρούνταν

δεδομένη.

Παρόλα αυτά είναι απαραίτητη μια επισήμανση στο σημείο αυτό. Η

αγγλοσαξονική παράδοση είχε αρχίσει να αφορά μεγάλα τμήματα της χώρας και ο

Άλλος αντιμετωπιζόταν όλο και πιο έντονα με βιολογικούς όρους. Όμως αν και η

διάδοση αυτών των ιδεών στα τέλη του 1900 αι. υπήρξε πραγματικά μεγάλη, κανείς

δεν πρέπει να υπερβάλλει ως προς τις άμεσες συνέπειες τους. Μέχρι και το τέλος του

Α' Παγκοσμίου Πολέμου η κοινή γνώμη, αν και θα έδειχνε ένα αυξανόμενο

ενδιαφέρον για τα διάφορα φυλετικά ζητήματα, δε θα αποκτοΟΟε μια καθαρά

ρατσιστική κοσμοαντίληψη. Ο θρίαμβος των πολεμικών επιτυχιών των Η.Π.Α,

ακολουθήθηκε από την αισιόδοξη περίοδο που εγκαινίασε στην αυγή του 2000 αι. το

προοδευτικό κίνημα, εμποδίζοντας τη μετατροπή των όποιων φυλετικών ανησυχιών

σε μια συγκροτημένη ρατσιστική ιδεολογία.

Μια σεφά γεγονότων ωστόσο σε σύντομο χρονικό διάστημα άνοιξε το δρόμο

για την επικράτηση ενός ρατσιστικού τρόπου σκέψης. Τα πεφάματα γενετιστών όπως

ο Hugo De Vrίes καθιστοΟΟαν σαφές πως οι υβριδικοί οργανισμοί εμφάνιζαν συχνά

λανθάνοντα χαρακτηριστικά μακρινών προγόνων, επιστρέφοντας σε αρχαιότερους

τύπους. Το ερώτημα που γεννιόταν τώρα ήταν κατά πόσο η μείξη διαφορετικών

φυλών που πραγματοποιούταν στις Η.Π.Α μπορούσε να οδηγήσει σε ένα αρχαιότερο

και κατά συνέπεια και κατώτερο τύπο ανθρώπου. Η απειλή που αντιπροσώπευαν οι

νέοι μετανάστες ήταν ξεκάθαρη. Η φυλετική αυτοκτονία του έθνους μπορούσε να

προληφθεί μέσω της εκπαίδευσης και της νομοθεσίας, όμως η επανεμφάνιση

κληρονομικών χαρακτηριστικών δε μπορούσε να ελεΥχθεί. Ως μόνη σωτηρία του

έθνους παρουσιαζόταν η απαγόρευση εισόδου στη χώρα κατώτερου γενετικού

υλικού.
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Η εξασθένιση της ενεPΎl1ΤΙKότητας του προοδευτικού 1C1.νήματος δεν άPΎl1σε.

Το τέλος της προοδευτικής περιόδου σήμαινε πως τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα

που φαίνονταν, μέσα στο γενικότερο κλίμα ευφορίας που είχε εγκαινιαστεί με τις

κατακτήσεις των Αμερικάνων στα τέλη του 1900 αι., να έχουν εξαλειφτεί, έβγαιναν

ξανά στην επιφάνεια. Επιπλέον οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του προοδευτικού

1Ctνήματος, έκαναν την κοινωνική πραγμαπκότητα τώρα να φαντάζει ακόμη mo

δύσκολη. Στην πολιτική σκηνή το ενδιαφέρον μονοπώλησαν τα κοινωνικά

προβλήματα. Η νέα πολιτική γλώσσα κυριαρχούταν από την ΈWOια του κοινωνικού

που περιελάμβανε μια μεγάλη γκάμα θεμά.ων όπως η εργασία, η κοινωνική πρόνοια,

η εκπαίδευση, η πολεοδομία90 . Την «εποχή των κοινωνικών πολιτικών)), όπως έχει

επικρατήσει να ονομάζεται η συγκεκρψένη περίοδος, είχε ανοίξει το προοδευτικό

κίνημα, με την ενασχόληση του με τα διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Προς το τέλος

όμως της πρώτης δεκαετίας του 2000 αι. η αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων

θα άλλαζε τελείως χαρακτήρα, αφήνοντας πίσω τον αισιόδοξο χαρακτήρα της

προοδευτικής προσπάθειας για αναδιαμόρφωση της κοινωνίας. Πλέον τα κοινωνικά

ζητήματα, μέσα στα πλαίσια της γενικευμένης κρίσης που βίωνε ο Δυτικός κόσμος,

αντιμετωπίζονταν ως πιεστικά προβλήματα.

Για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, θα αναπτύσσονταν νέες

μέθοδοι κοινωνικής μηχανικής, που στόχευαν στην αναδιοργάνωση των κοινωνικών

δομών και θεσμών. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να στεφθεί με επιτυχία η νέα

αυτή προσπάθεια ήταν η γνώση του τρόπου λειτουργίας των κοινωνικών

μηχανισμών. Η αναγκαία αυτή γνώση θα προέλθει από την ανάπτυξη την περίοδο

αυτή, των κοινωνικών και φυσικών επιστημών. Οι επιστήμες αυτές παρήγαγαν

«αληθείς)) λόγους, που μέσα από την παροχή αιτίων και αρχών, νομψοποιούσαν

δραστηριότητες. Τα άτομα μέσα από τη συσσώρευση γνώσης, υποβα/ονταν σε ένα

μηχανισμό ανπκεψενοποίησης και επομένως και στην άσκηση εξουσίας. Όμως και η

άσκηση εξουσίας έθετε σε κυκλοφορία μηχανισμούς γνώσης, διάνοιγε περιοχές

γνώσης. Ο Michel Foucault αναφέρει πως η γνώση συνδέεται αναπόσπαστα με δίκτυα

εξουσίας, ότι «η εξουσία παράγει γνώση (και όχι μονάχα ευνοώντας την επειδή την

εξυπηρετεί ή εφαρμόζοντας την επειδή της είναι χρήοψη), ότι εξουσία και γνώση

άμεσα αλληλεξαρτώνται, ότι δεν υπάρχει σχέση εξουσίας χωρίς συσχετισμένη

90 LaIiotou, όπ. π, σ. 22-23
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σύσταση ενός πεδίου γνώσης, ούτε και γνώση που να μην προϋποθέτει και να μην

αποτελεί ταυτόχρονα σχέσεις εξoυσWς}}91.

Για την επίλυση του προβλήματος της νέας μετανάστευσης, που στις αρχές

του 200\1 αι. θεωρήθηκε ότι συνόψιζε όλα τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα,

έπρεπε να παραχθεί γνώση, να ληφθούν πληροφορίες για τους νέους μετανάστες,

προκειμένου να αντικειμενοποιηθούν και να είναι δυνατή η εφαρμογή των διαφόρων

προγραμμάτων κοινωνικής δράσης και παρέμβασης, να μπορεί να τους ασκηθεί

εξουσία. Καθώς όμως οι γνώσεις για τους συγκεκριμένους μετανάστες ήταν

περιορισμένες, το 1907 ο πρόεδρος RooseveJt σύστησε την Επιτροπή Μετανάστευσης

(lrnmigration Cornmission), γνωστή επίσης και ως Επιτροπή Dillingham, από το

όνομα του προέδρου της, για τη συγκέντρωση πληροφοριών. Το 1911 η Επιτροπή

εξέδωσε τα αποτελέσματα των ερευνών της σε ένα έΡΎΟ 42 τόμων.

Το έΡΎΟ συγκέντρωνε πληροφορίες σχετικά με την εΥκατάσταση των

μεταναστών στη χώρα, την επαΥΥελματική τους απασχόληση, την εκπαίδευση των

παιδιών τους, τα ποσοστά εγκληματικότητας, τρέλας και πορνείας ανάμεσα στους

πληθυσμούς τους και τη γονιμότητα των μεταναστριών92 . Η παρουσίαση όλων των

στοιχείων είχε τη μορφή σύγκρισης ανάμεσα σε παλιά και νέα μετανάστευση ενώ οι

συyyραφεiς επισήμαιναν συχνά τη σημασία της μετατόπισης των χωρών αποστολής.

Οι μετανάστες όμως από τη Ν. Α. Ευρώπη παρόλο που προέρχονταν από την

ευρωπαϊκή ήπεφο παρουσίαζαν ελάχιστα κοινά γνωρίσματα με τους ΑΥΥλοσάξονες

Αμερικάνους. Στον ένατο τόμο του έΡΎου, στο Λεξικό των Φυλών ή των Ανθρώπων (

Dictionary of Races or Peoples), επιχειρούταν η ιεράρχηση της ανθρώπινης εξέλιξης

και αξίας, βάσει των φυσιολογικών, ηθικών και διανοητικών ικανοτήτων που

παρουσίαζε η κάθε φυλή. Οι νέοι μετανάστες στ/ν πλειοψηφία τους βρίσκονταν σε

άσχημη φυσική κατάσταση, διέθεταν χαμηλή νοημοσύνη και παροοοίαζαν

εyΙCΛημαΤΙKές συμπεριφορές, δεν διέθεταν δηλαδή καμία από τις ιδιότητες εκείνες

από τις οποίες θεωρούταν πως εξαρτιόταν ο πολιτισμός. Ωστόσο παρά το γεγονός

πως ο πολιτισμός προβαλλόταν ως βασικό στοιχείο διάκρισης και αποκλεισμού, όλα

τα γνωρίσματα των συγκεκριμένων μεταναστών αντιμετωπίζονταν κάτω από τον

ολοένα αυξανόμενο αντίκτυπο του ευγονισμού ως αποδείξεις όχι πολιτισμικής αλλά

βιολογικής κατωτερότητας. Αν και είναι αδιαμφισβήτητο πως οι ευγονικές θέσεις

επηρέασαν τα αποτελέσματα των ερευνών της Επιτροπής, η υιοθέτηση των

91 Φουιι:ώ Μισέλ, Επιτήρηση και rιμωρία. Η yf:ννηση της φυλnκής. Ράππας. Αθήνα 1989. σ. 40-41
92 LaIiotou, όπ. π, σ. 26
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συγκεκριμένων απόψεων από μια κυβερνητική επιτροπή συνέβαλλε στην περαιτέρω

διάδοση της ευ-Υονικής σκέψης και των βιολογικών «επιπλοκών» της μετανάστευσης.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση των συμπερασμάτων της Επιτροπής DilJingham,

που υποστήριζαν τη μείωση των αφίξεων στη χώρα ανειδίκευτου εργατικού

δυναμικού, στο Κογκρέσο ξέσπασε νέα διαμάχη για το αν θα έπρεπε να απαγορευτεί

ή όχι η είσοδος στη χώρα μεταναστών. Οι πρoσπάθεtες των οπαδών του περωρισμού

τ/ς μετανάστευσης όμως δε βρήκαν πρόσφορο έδαφος, καθώς πλησίαζαν προεδρικές

εκλογές και καμία παράταξη δεν ήταν διατεθειμένη να ρισκάρει τη ψήφο του

μετανάστη. Σχεδόν αμέσως μετά τις εκλογές, η Γερουσία πέρασε ένα προσχέδιο

νόμου που επέτρεπε την είσοδο στη χώρα μόνο σε άτομα που είχαν ικανότητα

ανάγνωσης και γραφής. Ο πρόεδρος Woodrow Wilson άσκησε βέτο με το αιτιολογικό

πως μια τέτοια ενέργεια ερχόταν σε αντιπαράθεση με την κοσμοπολίτικη παράδοση

των Η.Π.Α. που είχε διατηρήσει τη χώσα «...ανοιχτή για όλους εκείνους που δε

μπορούσαν πουθενά αλλού να βρουν το δικαίωμα και την ευκαφία της

συνταγματικής εκπροσώπησης για αυτά που εκλάμβαναν ως φυσικά και

αναπαλλοτρίωταδικαιώματα των ανθρώπων... »93. Η Βουλή των Αντιπροσώπωνδεν

κατόρθωσε να άρει το βέτο του προέδρου και να περάσει το συγκεκριμένο

νομοσχέδιο, αποδεικνύοντας πως η κοσμοπολίτικη παράδοση των Η.Π.Α. ήταν

ακόμη ισχυρή.

Ο κοσμοπολιτισμόςόμως, των Αμερικάνωνήταν αποκλειστικάευρωπαϊκός,

δηλαδή «λευκόρ). Αναγνώριζαντο γεΥονός, όπως έχει ήδη φανεί, πως ο πολιτισμός

τους ήταν ένα αμάλγαμα πολλών διαφορετικών κουλτουρών.όμως επρόκειτο πάντα

για ευρωπαϊκές κουλτούρες. Εξάλλου ήταν μια χώρα «ελεύθερωνλευκών ατόμων».

Το ότι το νομοσχέδιογια τον περιορισμότης μετανάστευσηςαπό την Ευρώπη,παρότι

αποσκοπούσεστον περιορισμότης μετανάστευσηςμη ΑΥΥλοσαξόνωνΕυρωπαίων,δε

κατόρθωσενα -γίνει νόμος, αποδείκνυε πως για τον προσδιορισμό της αμερικάνικης

κοινωνίας, η ευρωπαϊκή καταγωγή εξακολουθούσενα αποτελείδομικό στοιχείο. Αν

και αυτή η κοινή καταγωγή με τις ομάδες κατώτερων λευκών, προκαλούσε

προβλήματα,-αρκείνα αναλογιστείκανείς πως την ανωτερότητατου πολιτισμούτους

τη στήριζαν σε αυτήν ακριβώς την ευρωπαϊκή καταγωγή-, η βασική διάκριση

εξακολουθούσεακόμη να είναι μεταξύ λευκών και μη λευκών.

93 Higham, όπ. Π., σ. 192-193
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Ένα ακόμη παράδειγμα που επιβεβαιώνει πως και στη διάρκεια τ/ς δεύτερης

δεκαετίας του 2000 αι. οι Η.Π.Α. εξακολουθούσαν να αυτοπροσδιορίζονται βάσει της

λευκότητας τους, παρά το γεγονός πως ήδη είχαν ταξινομηθεί και ιεραρχηθεί οι

διάφορες λευκές φυλές, αποτελεί η ταινία The Birth of a Nation (Η Γέννηση ενός

Έθνους) του D.W Griftith, που προβλήθηκε το 1915. Η ταινία που θεωρήθηκε και

θεωρείται μια από τις σημαντικότερες ταινίες στ/ν ιστορία του κινηματογράφου

λόγω των νέων μεθόδων και τεΧVΙKών κινηματογράφησης που εισήγαγε, ήταν

βασισμένη στο μυθιστόρημα The CJansman, ενός ιδιαίτερα γνωστού για τις

ρατσιστικές του πεποιθήσεις συΥΥραφέα, του Thomas Dixon. Επρόκειτο για ένα

ιστορικό μελόδραμα που πραγματευόταν τ/ν ιστορία δύο οικογενειών, των βόρειων

Stoneιmn και των νότιων Cameron, στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και κατά

τ/ν περίοδο τ/ς Ανοικοδόμησης του αμερικάνικου Νότου. Η ταινία από τ/ν πρώτ/

στιγμή που προβλήθηκε ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων κυρίως από τους έγχρωμους

πληθυσμούς τ/ς χώρας. Οι μαύροι σε όλη τ/ διάρκεια του φιλμ απεικονίζονται ως

βάρβαρα και ανήθικα πλάσματα και θεωρούνται οι κύριοι υπαίτιοι για τα οικονομικά,

κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Νότος, σε αντίθεση με τα

μέλη τ/ς Κυ Klux KJan που παροοοιάζονται ως οι ήρωες που θα λύτρωναν το Νότο.

Στο σενάριο τ/ς ταινίας ο Gus, ένας μαύρος, που εmχεφεί να βιάσει μια λευκή

κοπέλα, περιγράφεται ως «απειλητικός» και «βγάζοντας αφρούς από το στόμω),

καθώς περιμένει το θύμα του, θυμίζοντας περισσότερο ζώο παρά άνθρωπο.

Ενδιαφέρον παρουσίαζε και ο τρόπος απεικόνισης των μιγάδων. Αντλώντας υλικό

από τις επιστημονικές μελέτες τ/ς περιόδου που πρέσβευαν πως η μείξη

διαφορετικών φυλών, παρήγαγε «εκφυλισμένους» απογόνους, ο μιγάς ήταν, στη

ΓέWΗση ενός Έθνους, ένα ύπουλο ον που χρησιμοποιούσε δόλια μέσα για την

επίτευξη των σκοπών του. Το καθαρά όμως ρατσιστικό περιεχόμενο του δε φαίνεται

να εμπόδισε το φιλμ να σημειώσει τεράστια εισπρακτική επιτυχία.

Η ταινία του Griffith αναπαριστούσε αντιλήψεις που θεωρητικά είχαν

εκλείψει από τ/ν αμερικάνικη κοινωνία. Όμως πως ήταν δυνατόν οι «δημοκρατικές»

Η.Π.Α. να μην ένιωθαν κάποια ενόχληση, βλέποντας σχεδόν πενήντα χρόνια μετά

την κατάργηση τ/ς δουλείας, τέτοιες εικόνες; Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο

Gossett «...0 Νότος παρουσιαζόταν πιο επιτυχημένος από το Βορά στο να καταφέρει

τη χώρα να υιοθετήσει τις ιδέες του»), παρά τ/ν ήττα του94 • Ο αμερικάνικος Νότος

'U Gossett, 00. Π., σ. 254
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λόγω του μεγάλου αριθμού σκλάβων που βρισκόταν συγκεντρωμένος στην περωχή,

ανέπτυξε ρατσιστικές αντιλήψεις, προκειμένου να διατηρηθεί ο λευκός του

χαρακτήρας. ενώ στις υπόλοιπες ΗΠΑ., με μόνη ίσως άλλη εξαίρεση τη Δυτική

ακτή, η διάκριση δε γινόταν, τουλάχιστον ακόμη, με τους όρους μιας ρατσιστικής

ιδεολογίας, στο Νότο από πολύ νωρίς μπορούσε να γίνει διακριτός ένας βιολογικός

ντετερμινισμός. Η νικηφόρα για τους Βορείους έκβαση του εμφυλίου πολέμου,

θεωρητικά σήμαινε πως όλοι οι πληθυσμοί της χώρας θα απολάμβαναν τα ίδια

δικαιώματα. Ωστόσο κάτι τέτοω δε συνέβη ποτέ. Αμέσως μετά την αποκατάσταση

της εφήνης, ο Νότος αντιστάθηκε στην πολιτική «απελευθέρωση» των μαύρων και ο

νόμος περί Ανοικοδόμησης του 1867 που επεδίωκε να συμμορφώσει τις νότιες

πολιτείες με το άρθρο 14 του συντάγματος που θεσμοθετούσε την ισότητα όλων των

ανθρώπων, έφερε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Οι νότιες πολιτείες όχι μόνο

δεν απαρνήθηκαν τη ρατσιστική κοσμοαντίληψη τους, αλλά αυτή η κατάφωρη αδικία

εναντίον τους, όπως βίωσαν την περίοδο της Ανοικοδόμησης, σκλήρυνε ακόμη

περισσότερο τη στάση τους απέναντι στους μαύρους σκλάβους. Η «αποκατάσταση»

των σχέσεων Βορά και Νότου, στις αρχές του αιώνα- μέχρι τότε ο Νότος

αντιμετώπιζε το Βόρεω Γιάνκη ως το ξένο, τον Άλλο- και τη διάδοση διαφόρων

επιστημονικών θεωριών που νομιμοποωύσαν τις νότιες θέσεις, ο ρατσιστικός τρόπος

σκέψης του Νότου άρχισε να δ1αδίδεται και στις υπόλοιπες Η.Π.Α. Η τεράστια

επιτυχία της ταινίας του Grίffith οφειλόταν σε αυτό ακριβώς. Ο ρατσισμός είχε

αρχίσει να εμπεδώνεται σταδιακά από την αμερικάνικη κοινωνία. Αν και τώρα

επικεντρωνόταν εναντίον των μη λευκών πληθυσμών, η αμφισβήτηση της

λευκότητας των νέων μεταναστών, καθιστούσε ζήτημα χρόνου το πότε αυτός ο

ρατσισμός θα στρεφόταν κατά των κατώτερων λευκών.

Την επόμενη ακριβώς χρονιά της προβολής της Γέννησης ενός Έθνους

κυκλοφόρησε το βιβλίο του Madison Grant, Το τέλος της μεγάλης φυλής (The

Passing of the Great Race ), επιβεβαιώνοντας πως, παρά την ισχυρή παράδοση της

λευκότητας στις Η.Π.Α., κάποιες ομάδες μεταναστών από την Ευρώπη είχαν αρχίσει

να φέρουν, έστω και για έναν περιορισμένο ακόμη αριθμό ανθρώπων, το στίγμα του

Άλλου. Σύμφωνα με τον Grant, η κυρίαρχη φυλή του δυτικού κόσμου, που ο ίδως

ονόμαζε σκανδιναβική, έφθινε εξαιτίας μιας «ανόητης πίστηφ στη δύναμη του

περιβάλλοντος. Εκείνο που κυρίως τον απασχολούσε ήταν η μείξη των διαφορετικών

μεταξύ τους ευρωπαϊκών φυλών και οι συνέπειες της για τις Η.Π.Α. Ερμηνεύοντας ή

σωστότερα παρερμηνεύοντας τους νόμους του Mendel κατέληγε στο συμπέρασμα
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πως η ένωση δi>o διαφορετικών φυλών «έδινε μια φυλή που επέστρεφε σε έναν πω

αρχαίο ... και κατώτερο τύπο»95. Οι μετανάστεςπου κατέφτανανστη χώρα από τη Ν.

Α. Ευρώπη ήταν «τα αποβράσματα των φυλακών και των ασύλων... τα οποία

ευτέλισαν και εκχυδάισαν ολόκληρο τον τόνο της αμερικάνικης ζωής, κοινωνικής,

ηθικής και πολιτικήρ>96,Ο Grant δεν άφηνε καμιά αμφιβολία στους αναγνώστες του

για την τελική έκβαση της δαρβίνειας εmλoγής, αν συνεχιζόταν να μολύνεται καθ

αυτόν τον τρόπο ο αμερικάνικός πληθυσμός, γράφοντας πως «... ο τύπος του

αυτόχθοναΑμερικανού αποικιακήςκαταγωγήςθα εξαφανιστεί,όπως ο Αθηναίοςτης

εποχής του Περικλή και ο ΒίΚΙΥΥΚ των ημερών του Ρόλο))97.

Ο Grant ήταν ο πρόεδρος της Ζωολογικής Κοινωνίας της Νέας γόρκης και

λόγω της θέσης του είχε συχνές επαφές με κορυφαίους βωλόγους και ευγονιστές.

Αναμφίβολα θέσεις, όπως του Davenport που θεωρούσε πως η είσοδος των νέων

αυτών μεταναστών θα έκανε τον αμερικάνικο πληθυσμό mo επφρεπή στα εγκλήματα

και στην ανηθικότητα, είχαν ασκήσει μεγάλη εmρροή στο έργο του. Ακόμη ήταν η

ειryoνική που τον είχε πείσει πως οι ηθικές, διανοητικές και πνευματικές ιδώτητες

ήταν εξίσου σταθερές όσο και τα φυσικά χαρακτηριστικά και ότι μεταδίδονταν

αμετάλλακτες από γενιά σε γενιά. Για τους ειryoνιστές το ζήτημα της μετανάστευσης

ήταν ουσιαστικά ένα βιολογικό ζήτημα. Η είσοδος στη χώρα «εκφυλισμένου

αποθέματορ) αποτελούσε ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα που μπορούσε να

διαπράξει ένα έθνος εναντίον του εαυτού του. Πίστευαν πως μόνο μια αυστηρά

επιλεκτική μεταναστευτική πολιτική, που θα επέτρεπε την είσοδο στους

«καλύτερους)), βάσει κληρονομικού ιστορικού, μετανάστες, θα μπορούσε να

λειτουργήσει ευεργετικά για το έθνος. Βέβαια αυτή τους η στάση, δεν εμπόδισε,

ευγονιστές όπως τον Davenport, να χαρακτηρίζουν στερεότυπα τους Ιταλούς ως

επφρεπείς σε «εγκλήματα προσωπικής βίας», τους Έλληνες και τους Σέρβους ως

«εmπόλαωυρ), τους Γερμανούς ως «τακτικούρ)98. Σκοπός τόσο του Grant, όσο και

του ειryOνΙKOύ κινήματος ήταν να προστατεύσουν και να συντηρήσουν το «εθνικό

πρωτόπλασμα)).

Το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, από τη μία καθιστούσε

ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για εθνική ενότητα, και από την άλλη αποκάλυπτε

τους δεσμούς που είχαν διατηρήσει πολλοί μετανάστες με τις χώρες καταγωγής τους.

9~ Higham, ΟΟ.π., σ. 156
96Shipman. 00. π., σ. 199-200
97 όπ. π., σ. 200
98 00. π., σ. 201-202
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Η συγκυρία αυτή, παρά το γεγονός πως το μεταναστευτικό ρεύμα είχε μειωθεί

αισθητά με την έναρξη του πολέμου στην Ευρώπη, έγειρε νέες φοβίες στην

αμερικάνικη κοινωνία, που οδήγησαν, τόσο στην αναβίωση των παραδόσεων του

αυτοχθονισμού, όπως έχει φανεί και παραπάνω, όσο και στη ψήφιση νόμου το

Φεβρουάριο του 1917. Εκτός από τα άρθρα που αφορούσαν στην είσοδο

ριζοσπαστών στη χώρα, ο σιryκεκ:ριμένoς νόμος απαγόρευε την είσοδο σε ενήλικες

που δεν είχαν την ικανότητα ανάγνωσης σε κάποια γλώσσα. Αναλφάβητα άτομα με

α' βαθμού συγγενή να συμπληρώνει τις απαραίτητες προυποθέσεις για είσοδο σης

Η,Πλ., μπορούσαν να μεταναστεύσουν στ/ χώρα. Επίσης όσοι αποδείκνυαν πως η

απόφαση τους για μετανάστευση οφειλόταν σε θρησκευτικούς δl.ύYYμOύς,

εξαφούνταν από τα τεστ ανάγνωσης και γραφής, χωρίς να ισχύει το ίδιο και για τους

πολιτικούς πρόσφυγες. Ο νόμος του 1917 ακόμη απαγόρευε την είσοδο στα «άτομα

σωματικής ψυχοπαθητικής κατωτερότητας», στους «επαίτερ) και στους «χρόνιους

αλκοολικούρ>99, ενώ διπλασίαζε και το φόρο εισόδου, σε μια ακόμη προσπάθεια να

δυσχεράνει την είσοδο στις ΗΠΑ.

Παρά τη μεγάλη δημοτικότητα που είχε αποκτήσει ο ευγονισμός πριν την

είσοδο της χώρας στον πόλεμο, από το 19J7 και έπειτα το κίνημα φαινόταν να περνά

στο παρασκήνιο. Οι εκδόσεις για ευγονικά ζητήματα μειώθηκαν ενώ ταυτόχρονα και

ο τύπος έχανε το ενδιαφέρον του για τα συγκεκρψένα θέματα. Ο πόλεμος φαινόταν

να είχε θέσει άλ/ες προτεραώτητες στην αμερικάνικη κοινωνία. Από τη στιγμή που

ούτως ή άλλως οι αφίξεις των μεταναστών στη χώρα είχαν μειωθεί Uyoo του

πολέμου, κεντρικό μέλημα των Η.Π.Α. έγινε η καλλιέργεια μιας αμερικάνικης

εθνικής συνείδησης στους μετανάστες. Εκείνο που θα απασχολούσε τις Η.Π.Α. καθ

όλη τη διάρκεια του πολέμου, δε θα ήταν η διάκριση και ιεράρχηση των διαφόρων

ετερογενών πληθυσμών τους αλλά η ενότητα τους.

Ωστόσο το κίνημα του ευγονισμού με το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πoλtμoυ,

θα εμφανιστεί πιο ισχlJρό από ποτέ. Το τέλος του πολέμου δε σήμαινε και την έναρξη

μιας νέας εποχής, όπως πίστευε η πλειοψηφία των Αμερικάνων. Η απογοήτευση και η

απαισιοδοξία KlJριαρχoύσαν. Το κίνημα του ευγονισμού παρείχε επιστημονικές

εξηγήσεις της αποτυχίας δημιουργίας της νέας κοινωνίας. Καθιστούσε σαφές όχι

μόνο για ποιο λ1Jγo η αφομοιωτική ικανότητα του έθνους είχε αποτύχει όσον αφορά

τους νέους μετανάστες αJJ..ά και γιατί η αποστολή των Η.π.Α. να ανυψώσουν την

99 Higham, 00. Π., ο. 204
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ανθρωπότητα δε στέφθηκε με mtroxia, χωρίς να θίγει ούτε στιγμή την ανωτερότητα

της «αμερικάνικης» φυλής, κάτι που η αμερικάνικη κοινωνία δε Οα μπορούσε να

αντέξει το 1918. Οι Η.Π.Α. έπρεπε να διαφυλάξουν τα φυλετικά θεμέλια του έθνους

τους. Μια σεφά από τοπικές ευγονικές οργανώσεις, όπως η Κοινωνία Galton (GaJton

Society ) και το Ίδρυμα Δωρεών για τη Βελτίωση της Φυλής ( The Race Betterment

Foundation ), ιδρύθηκαν σε όλες τις Η.Π.Α., οι επιστημονικές μελέτες και τα άρθρα

για θέματα ευγονισμού πλήθαιναν, ενώ από το 1920 Kαθtερώθηκαν και διαγωνισμοί

για τη βράβευση των πιο «ευγOVΙKών» οικογενειών, οι ονομαζόμενοι Fitter FamiJies

Contests. Μεγάλο μέρος της νέας αυτής ώθησης του ευγονισμού οφεWJταν και στην

επιστήμη της ψυχολογίας. Ο ευγονισμός είχε την τάση να εξισώνει την «αξία)) του

κάθε ανθρώπου με την ευφυία που επιδείιcvυε. Πολλοί ψυχολόγοι εμπνευσμένοι από

τις θέσεις αυτές, επιχείρησαν να εγκαθιδρύσουν μια σχέση ανάμεσα στη διανοητική

ικανότητα και τα φυσικά χαρακτηριστικά.

Το 1904 η γαλλική κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια βελτίωσης του

εκπαιδευτικού της συστήματος, ανέθεσε στο ψυχολόγο Alfred Binet να βρει έναν

τρόπο μέτρησης των διανοητικών ικανοτήτων των μαθητών. Ο Binet σχεδίασε μια

σεφά τεστ και μαζί με το συνεργάτη του Theodore Simon επεξεργάστηκε ένα ΠΜ.νο

ταξινόμησης του κάθε εξεταζόμενου βάσει της «διανοητικής ηλικία9) του. Το τεστ

Binet- Simon πολύ σύντομα μεταφέρθηκε στις Η.Π.Α. από τον Αμερικάνο ψυχολόγο

Henry Η. Goddard. Ο Goddard εφάρμοσε το τεστ σε παιδιά της Σχολής VineJand για

διανοητικά καθυστερημένα αγόρια και κορίτσια του New Jersey, όπου διαπίστωσε

ότι τα αποτελέσματα του τεστ συμπίπτανε με τις εκτιμήσεις του προσωπικού του

ιδρύματος. Παρατήρησε πως τα τεστ αποκάλυπταν διαφορετικούς βαθμούς

«ανοησίας» (feebJemίndedness) και βασιζόμενος στα αποτελέσματα διέκρινε τους

τροφίμους σε ηλίθιους (idiots), ανόητους (imbeciles) και μωρούς (morons).

Εκείνο που πραγματικά ενδιέφερε τον Goddard ήταν η κληρονομικότητατης

«ανοησίας». Με τη βοήθεια του Γραφείου Αρχείων Ευγονικής και τις συμβουλές του

ίδιου του Davenport, ξεκίνησε την έρευνα που Οα απoδείιcvυε αν η «ανοησία)) ήταν

κληρονομήσιμη ή όΧL Εφάρμοσε το τεστ σε τροφίμους φυλακών, αναμορφωτηρίων,

ιδρυμάτων για παραστρατημένα κορίτσια και διαπίστωσε πως παρουσίαζαν υψηλά

ποσοστά διανοηπκής υστέρησης. Ο Goddard εξέδωσε το 1912 το βιβλίο, Η

οικογένεια Καλικάκ: Μια μελέτη για την κληρονομικότητα της «Λνοησίας», και δύο

χρόνια αργότερα το έργο, Ανοησία: Τα αίτια και οι συνέπεtες της, όπου υποστήριζε
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ότι τα «ανόητα») άτομα αποτελούσαν ένα είδος υποανάπτυκτης ανθρωπότηταςΙΟΟ. Αν

και ο Goddard δε μπόρεσε ποτέ να καταλήξει αν η διανοητική υστέρηση, η ανοησία,

οφειλόταν στην παρουσία ή στην απουσία κάποιου στοιχείου στον ε'Υκέφαλο, είχε

βεβαιωθεί πως η «ανοησία» ήταν ({μια κατάσταση του μυαλού ή του εγκεφάλου που

μεταβιβαζόταν το ίδιο κανονικά και σίγουρα όπως το χρώμα των μαλλιών ή των

μαπών))101.

Το 1913 το τεστ Binet- Simon ιιε τη θερμή υποστήριξη του Goddard,

εφαρμόστηκε σε έναν αριθμό μεταναστών στη Ύήσο Ellis. Σκοπός της έρευνας ήταν

να εξακριβωθεί πόσοι «ανόητου) Ύtνόταν δεκτοί στη χώρα. Οι εξεταστές είχαν λάβει

οδηγίες να παρακάμπτουν τους «ομαλούρ) και καθώς οι έκδηλα «προβληματικοί»

απορρίπτονταν ούτως ή άλλως, θεωρήθηκε πως το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό

του μέσου μετανάστη. Για την πλειοψηφία των εξεταζόμενων το τεστ έγινε στην

αγγλική γλώσσα με επακόλουθο ελάχtσ,οι να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην

εξέταση. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν αποκαρδιωτικά, χαρακτηρίζοντας ένα

ποσοστό της τάξης του 40010 με 50% των εξεταζόμενων, ως «ανόητου9)ΙΟ2. Η

«ανoησία~) λοιπόν εκτός από κληρονομήσιμη, φαινόταν να ήταν και ιδιαίτερο

χαρακτηριστικό κάποιων φυλών.

Τόσο σε Ευρώπη όσο και σε Αμερική, οι μελέτες του Goddard κέντρισαν το

ενδιαφέρον πολ/.ών μελετητών που άρχισαν να πειραματίζονται με διάφορες

μεθόδους για την ποσοτική αποτίμηση της νοητικής ικανότητας και πολύ γρήγορα

εμφανίστηκε μια μεγάλη ποικιλία νέων συστημάτων εξέτασης. Ένα από τα

σημαντικότερα αυτά συστήματα υπήρξε η αναθεώρηση του τεστ Binet - Simon που

δημοσιεύτηκε το 1916 στο Πανεπιστήμιο του Stanford από το ψυχολόγο Lewis

Terman. Ήταν ο Teπnan που εισήγαγε στις Η.Π.Α. τον όρο του Γερμανού,
ψυχολόγου William Stem, Ι. Q, δηλαδή .το διανοητικό πηλίκο που αντιστοιχούσε

στην αναλο-Υία ανάμεσα στην πνευματικήηλικία ενός παιδιού και τη χρονολο'Υικήτου

ηλικία, πολλαπλασωσμένηεπί του 100.

Παρά το έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για τα τεστ νοημοσύνης, η κοινή

γνώμη μέχρι την έλευση του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, θα διατηρούσε μια σταθερά

επιθετική στάση απέναντι στα τεστ. Για πρώτη φορά στη δtάΡKεια του πολέμου θα

χρησιμοποιούνταν εκτεταμένα τα τεστ για την ταξινόμηση των χιλιάδων των

100 Kevles, όπ. π, σ. 78
101 όπ. Π., σ. 79
102 Shipman όπ. π, σ. 207
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κληρωτών στρατιωτών. Το Μάιο του 1917, κάτω από την κηδεμονία του Εθνικού

Συμβουλίου Έρευνας ( NationaI Research Council) ο Robert Μ. Yerkes μαζί με τους

Goddard και Tcπηan και κάποιους ακόμη ψυχολόγους ξεκίνησαν το σχεδιασμό του

τεστ νοημοσύνης του αμερικάνικου στρατού. Το τεστ ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη,

στα ονομαζόμενα τεστ άλφα, που προορίζονταν για όσους γνώριζαν την αγγλική

γλώσσα και στα τεστ βήτα για όλους τους υπόλοιπους. Αν και για πολλούς το τεστ

υπολόγιζε μόνο τις ακαδημαϊκές ικανότητες του κάθε εξεταζόμενου, η χρήση του, την

περίοδο του πολέμου, κατέστησε τα τεστ νοημοσύνης ιδιαίτερα δημοφιλή.

Το 1919 με δωρεά του Ιδρύματος RockefeJler, η ίδια ομάδα ψυχολόγων που

είχε σχεδιάσει το τεστ νοημοσύνης του στρατού, δημιούργησε ένα εθνικό τεστ. Η

εμπλοκή μεγάλων ιδιωτικών οργανώσεων και εmσήμων φορέων του κράτους στα

τεστ νοημοσύνης συνέβαλλε στην αποδοχή τους από την αμερικάνικη κοινωνία. Το

τεστ άρχισε να εφαρμόζεται σχεδόν αμέσως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

εκπαίδευση, ενώ m:iMiJ. πανεmστήμια και κολέγια δέχονταν φοιτητές βάσει των

επιδόσεων τους σε αυτό. Σε διάστημα μικρότερο του ενός χρόνου, το τεστ πούλησε

περισσότερα από μισό εκατομμύριο αντίτυπα. 103. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, της

διαρκώς αυξανόμενης δημοτικότητας των τεστ, η Εθνική Ακαδημία των Επιστημών

το 1921, δημοσίευσε τα αποτελέσματα του τεστ νοημοσύνης του αμερικάνικου

στρατού - που μέχρι αυτήν τη στιγμή ταξινομούνταν ως απόρρητο στρατιωτικό

μυστικό- σε έναν τόμο με τον τίτλο, Ψυχολογική Εξέταση στο στρατό των Η.Π.Α. (

PsychoJogicaJ Examining ίπ the U. S. Aπny). Ιδιαίτερα αξιοσημείωτα ήταν τα

αποτελέσματα που παρουσίαζαν το μέσο λευκό στρατιώτη και κατά συνέπεια και το

μέσο λευκό αμερικάνο να έχει τη «διανοητική ηλικία)) ενός παιδιού δεκατριών ετών.

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω ανάλυσης των τεστ νοημοσύνης του στρατού, ένα

μέλος της ομάδας των ψυχολόγων που είχαν σχεδιάσει το τεστ, ο CarJ Brigham,

μελέτησε τις επιδόσεις της κάθε φυλής. Στο βιβλίο του, Μια μελέτη της

Αμερικάνικης Ευφυίας (Α Study of Arnerican Intelligence), που κυκλοφόρησε το

1923, υποστήριξε πως οι φυλές των Αλπικών (AJpine) και των Μεσόγειων

(Μedίteπanean) ήταν «διανοητικά κατώτερες σε σχέση με τους αντιπροσώπους της

Σκανδιναβικής ( Nordic) φυλή9) 104. Τα υποτιθέμενα αντικειμενικά αποτελέσματα

των τεστ του στρατού παρείχαν μια ισχυρή απόδειξη των φυλετικών διαφορών στις

Ι..,;; KevIes, όπ. π, σ. 82
104 όπ. Π., σ. 82-83
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διανοητικές ικανότητες και φαινόταν να επιβεβαιώνουν όλες τις θέσεις και τις φοβίες

των ευΥονιστών.

ΤΕΛΟΣΕΠΟΧΗΣ

Πλέον το ζήτημα για την αμερικά\·ΙI<..ϊ} κοινωνία δεν ήταν το κατά πόσο ήταν

επιθυμητός ο περιορισμός της μετανάσΌ:ει)σης αλλά ο βαθμός και το είδος του

περιορισμού που θα επιβαλλόταν. Στην αρχή της δεκαετίας του 1920, η οικονομική

κρίση που έπληξε τη χώρα. έδωσε μια νέα ώθηση στο κί~μα του περιορισμού της

μετανάστευσης. Οι μεγάλες επιχεφήσεις που υπήρξαν σχεδόν ανέκαθεν εναντίον του

όποιου περιορισμού της μετανάστευσης. τώρα τάσσονταν υπέρ μιας τέτοιου είδους

πολιτικής. Η πολεμική περιπέτεια των Η.Π.Α. σε συνδυασμό με το ξέσπασμα του

«ΜεΥάλου Κόκκινου ΠανΙKoύ}~ μετά τη λήξη του πολέμου. είχαν ευαισθητοποιήσει

την εθνική συνείδηση ακόμη και των πιο άπληστων επιχεφηματιών. Η στάση των

εργατικών σωματείων. που ποτέ δε χαρακτηρίστηκε από τη συμπάθεια απέναντι

στους μετανάστες, σκλήρυνε ακόμη περισσότερο αυτήν την περίοδο. Ένας από τους

κυριότερους λόγους που πρόβαλλε η Α. F. L. ένα από τα πολυπληθέστερα και πιο

δραστήρια συνδικάτα. έστω και ανεπίσημα, πέραν του οικονομικού ανταγωνισμού,

ήταν πως το έθνος σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να αφομοιώσει έναν τόσο

μεγάλο αριθμό μεταναστών ΙΟS • Η ικανότητα γραφής και ανάγνωσης που είχε

εισαγάγει ο νόμος του 1917 ως απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο ενός

μετανάστη στη χώρα, είχε πάψει να θεωρείται ικανοποιηnκό κριτήριο αποκλεισμού.

Η εικόνα του αδαή και αγράμματου μετανάστη δεν ανταποκρινόταν στην

πραγματικότητα. Η κοινή γνώμη πίεζε για τη θέσπιση πιο αποτελεσμαnκών μέτρων

όσον αφορά το θέμα της μετανάστευσης. Φήμες πως η αποκατάσταση των

συΥκοινωνιών. με τη λήξη του πολέμου θα αύξανε τον αριθμό των ετήσιων αφίξεων

δέ ' 106, , , όβο
στα κα εκατομμυρια , ενισχυσαν ακομη περισσοτερο τους φ υς της

αμερικάνικης κοινωνίας.

10' Higham. όπ. π, σ. 305
106 Barkan Elazar, The Retreat οιscierιtific racism. Changirιg concepts ο/race ίπ Britain arιd the Unίted

States betweerι the worJd wars, Cambridge University Press, Cambridge Ι 992, σ. 195
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Ο τέως πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης, Γερουσιαστής William Ρ.

DilJίngham, παρουσίασε ένα σχέδιο που άφηνε μεν ανεπηρέαστα τα μεταναστευτικά

ρεύματα από τον Καναδά και τη ΛατιyιΙCΉ Αμερική, ικανοποιώντας με αυτόν τον

τρόπο ένα από τα αιτήματα των μεΥάλων βιομηχανιών για φτηνό εργατικό δυναμικό,

περιόριζε δε τη νέα μετανάστευση από την Ευρώπη. Σύμφωνα με το σχέδιο του

DiIIίngham, ο αριθμός των μεταναστών μιας εθνικότητας που θα μπορούσε να

εισέρχεται στη χώρα κάθε χρόνο αντιστοιχούσε στο 5% του πληθυσμούτης κατά την

απογραφή του ]910. Το σχέδιο αυτό των ποσοστώσεων διατηρούσε τη νέα

μετανάστευση σε ένα ετήσιο επίπεδο των 250.000 αφίξεων, χωρίς να επηρεάζει τους

αριθμούς της κίνησης από τη Β. Δ. Ευρώπη. Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από τη

Γερουσία ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων ζήτησε τη μείωση του ποσοστού σε 3%

της απογραφής του 1910107, Αν και ο πρόεδrx>ς WiJson άσκησε για μια ακόμη φορά

βέτο, το νομοσχέδιο εισήχθη ξανά στις δύο Βουλές και το Μάιο του 1921 έγινε

νόμος. Για πρώτη φορά η μετανάστευση από την Ευρώπη περιοριζόταν με αυστηρά

αριθμητικά κριτήρια ενώ με τη νέα αυτή πολιτική οι μετανάστες έπαυαν να

αποτελούν σημαντικό παράγοντα της αμερικάνικης ιστορίας.

Ο νόμος όμως φαινόταν πριν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή να επιδεινώνει την

κατάσταση παρά να επιλύνει τα διάφορα προβλήματα. Καθώς ο επιτρεπτός αριθμός

των μηνιαίων αφίξεων δε μπορούσε να ξεπερνά το 1/5 του ετησίου ποσοστού που

αναλογούσε σε κάθε εθνικότητα, οι ατμοπλοϊκές εταφίες έσπευσαν να φτάσουν στις

Η.Π.Α. πριν τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος, προκειμένου να μην υποχρεωθούν να

επιστρέψουν πίσω το ανθρώπινο φορτίο τους. Το αποτέλεσμα ήταν ήδη από τις

πρώτες ημέρες του Ιουνίου, οι Ιταλοί να ξεπεράσουν το μηνιαίο ποσοστό τους και οι

Ρουμάνοι με τouς Πολωνούς να αγΥίξουν τα όρια 108. Προκειμένου να αμβλυνθεί η

οξυμένη κατάσταση που προέκυψε. με τους υπεράριθμους υποψηφίους μετανάστες

να περιμένουν στα καράβια. ο υπουργός Εργασίας στηριζόμενος σε μω ρήτρα

διαφυγής που επέτρεπε σε ειδικές περιστάσεις την είσοδο περισσότερων μεταναστών

από το πιχ>βλεπόμενο όριο, άφησε τους Ιταλούς να αποβιβαστούν. ΤέΤΟ1α επεισόδια

διαδραματίζονταν συχνά όμως έπειτα από κάποιο διάστημα οι διοικητικές αρχές

σκλήρυναν και γίνονταν λιγότερες εξαφέσεις. Ο νόμος του 1921, παρ' όλα τα

πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν. είχε κατορθώσει να μειώσει σημαντικά το

μεταναστευτικό ρεύμα από την Ν. Α Ευρώπη. Για την επίλυση των προβλημάτων,

107 Hίgham, όπ. π, ο. 31 J
108 00. Π.,Ο. 312
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χρειαζόταν μια προσεκτική αναθεώρηση του νόμου, όμως οι οπαδοί του περιορισμού

της μετανάστευσης δεν ήταν διατεθειμένοι να ρισκάρουν με μια βεβιασμένη κίνηση

που θα έδινε λύσεις αλλά πιθανότατα δε θα διατηρούσε τα μεtωμένα επίπεδα της νέας

μετανάστευσης. Για αυτόν ακριβώς το 'λόγο το Κογκρέσο το Μάιο του 1922,

αποφάσισε να επεκτείνει την ισχύ του συγκεκριμένου νόμου για ακόμη δύο χρόνια.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της επιτροπής για τη μετανάστευση της Βουλής των

AντtπΡOσώπων, Albert Johnson, αναζητούσε ιδέες για ένα μόνιμο νόμο περιορισμού

της μετανάστευσης, πιο πρακτικό και πιο αυστηρό. Σίγουρα υπήρξε επιθυμία πot.λών

η πλήρης απαγόρευση της μετανάστευσης, όμως οικονομικοί και διπλωματικοί λόγοι

καθιστούσαν κάτι τέτοιο ανέφικτο, αναγκάζοντας την επιτροπή να περιορίσει τις

επιδιώξεις της στην περαιτέρω μείωση των αφίξεων από τη Ν. Α. Ευρώπη.

Αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της επιτροπής και στη χάραξη

πολιτικής θα έπαιζε ένας εuyoνιστής, ο διευθυντής του Γραφείου Αρχείων Ευγονικής

Harτy Η. LaughJin, ποu θα παρείχε το απαραίτ/το για τη νομιμοποίηση των θέσεων

της επιτροπής, επιστημονικό κύρος.

Την άνοιξη του 1920 ο Laughlin ταξίδεψε στην Washington για να παραδώσει

στην επιτροπή της μετανάστευσης μια σειρά ευγονικών αιτ/μάτων. Η εmλoyή τοu

Laughlin για το σ1ΥΥκεκριμένο ταξίδι δεν υπήρξε τυχαία καθώς θεωρούταν αuθεντία

στα βιολογικά θέματα τοu μεταναστευτικού ζητήματος. Πολύ σύντομα ο AJbert

Johπson τον διόρισε «Ειδικό Ευγονικό ΠράΚΤΟΡα)) (Expert Eugenίc Agent) της

επιτροπής, επιβεβαιώνοντας την ιδεολο'Υική επικράτηση της εuyoνικής σκέψης. Ένα

από τα πρώτα καθήκοντα που ανέλαβε ο LaughJin ήταν η μελέτη αt.λoδαπών

τροφίμων διαφόρων ιδρuμάτων της χώρας. Ο ίδιος θεωρούσε πως οι μετανάστες από

τη Ν. Α. Ευρώπη παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά τρέλας, διανοητικής οοτέρησης και

εγκληματικότητας και πως ένας δοοανάλογα μεγάλος αριθμός νέων μεταναστών

συναντιόνταν σε ιδρύματα. Οι προκαταλήψεις του αυτές, αν και στ/ν παρουσίαση

των αποτελεσμάτων της έρευνας του στην επιτροπή το Νοέμβριο του J922

ισχυρίστηκε πως πρωταρχικό του ενδιαφέρον ήταν η αποκάλυψη της αλήθειας, τον

είχαν οδηΥήσει, έστω και ασυνείδητα, στη διαστρέβλωση των στοιχείων. Καθ' όλη τη

διάρκεια τ/ς δεκαετίας ποu διετέλεσε «Ειδικός Ευγονικός Πράκτοραρ\ κατέθεσε

άπειρες φορές στην επιτροπή για το εκφυλισμένο ανθρώπινο απόθεμα που έφτανε

στη χώρα και για τις «εΥΥενείς κοινωνικά ανεπαρκείς ιδώτητες)) των νέων
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μεταναστών]09, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο στον κοινό νου, αJ..λά και στα μέλη

της επιτροπής, την αναγκαιότητα μιας μεταναστευτικής πολιτικής ευγονικά

ορισμένης.

Μέχρι το φθινόπωρο του 1922 η επιτροπή είχε ετοιμάσει ένα προσχέδιο του

νέου μεταναστευτικού νόμου. Το σύσπιμα των ποσοστώσεων διατηρούταν,

μειώνοντας όμως το ποσοστό που αντιστοιχούσε σε κάθε εθνική ομάδα από 3% σε

2% του συνολικού πληθυσμού της, όχι κατά την απογραφή του 191 Ο, που ίσχυε ως

τότε, αλλά βάσει της απογραφής του 1890, όταν οι νέοι μετανάστες συνιστούσαν ένα

πολύ μικρό τμήμα του αμερικάνικου πληθυσμού. Το νέο αυτό σύστημα

ελαχιστοποιούσε τις αφίξεις από τη Ν. Α Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα μείωνε συνολικά

το μεταναστευτικό ρεύμα προς τις Η.Π.Α Ο αριθμός των Ιταλών, για παράδειγμα,

που επιτρεπόταν να εισέλθει στη χώρα, μειωνόταν από τις 42000 στις 4000, των

Πολωνών από 31000 σε 6000 και των Ελλήνων από 3000 σε 100']0.

Η επιτροπή ευελπιστούσε το σχέδιο της να έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο

μέχρι το Μάρτιο του 1923, όμως η οικονομική ευημερία που εγκαινίασε το ίδιο έτος,

πάγωσε προσωρινά το ζήτημα του περιορισμού της μετανάστευσης. Οι

επιχεφηματικοί κύκλοι που το αμέσως προηγούμενο διάστημα επιθυμούσαν το

περιορισμό της μετανάστευσης, τώρα εμφανίζονταν υπέρ της φιλελευθεροποίησης

της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας, ενώ το εμπορικό επιμελητήριο των Η.Π.Α πρότεινε

την αύξηση κατά δύο μονάδες των ,ποσοστών'] '. Επιπλέον οι μεγαλοκτηματίες

φαίνονταν να τάσσονται με την πλευρά των επιχεφηματιών, καθώς και οι ίδιοι είχαν

να αντιμετωπίσουν, 'λi>γω της αγροτικής εξόδου προς την πόλη, την έλλειψη

εργατικών χεριών. Μήπως για μια ακόμη φορά η προσπάθεια των οπαδών του

περιορισμού της μετανάστευσης θα αποτύχαινε; Όμως η βιομηχανία την περίοδο

αυτή κυρίως λόγω της μηχανοποίησης της παραγωγής και της εσωτερικής

μετανάστευσης, θα ανεξαρτητοποιούταν από την ευρωπαϊκή μετανάστευση για την

παροχή εργατικού δυναμικού και η αντίσταση του επιχεφηματικού κόσμου σε μια

νομοθεσία περιορισμού της μετανάστευσης δε θα διαρκούσε πολύ. Η φυλετική

συνείδηση είχε αφυπνιστεί για το σύνολο της αμερικάνικης κοινωνίας. Μάλιστα για

πρώτη φορά η ψήφος του μετανάστη παρά τις επερχόμενεςπροεδρικέςεκλογές, δε θα

λαμβανόταν υπόψη, ενώ η νέα κυβέρνηση στο πρώτο ετήσιο μήνυμα του προέδρου

]09 όπ. π., ο. 314
11000. π., G. 319
11100. π., G. 315
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Coolidge προς το Κογκρέσο θα ζητούοε τη λήψη δράσης προκειμένου να διατηρηθεί

η Αμερική αμερικάνΙ1CT\112.

Όμως παρά την «επικράτηση}) ενός ρατσιστικού τρόπου σκέψης, η

μετατόπιση προς μια παλαιότερη απογραφή δε μπορούσε να vομψοποιηθεί με όρους

φυλετικής ανωτερότητας και κατωτερότητας. Οι Η.Π.Α. εξακολουθούσαν να

αυτοπροσδιορίζονταιως μια δημοκρατική χώρα και η χρήση της απογραφής του 1890

έπρεπε να ακολουθεί τη δημοκρατική παράδοση. Ο οπαδός του αυτοχθονισμού, John

Β. Trevor, αναγνωρίζοντας πως στόχος του νομοσχεδίου του Johnsσn ήταν η

διατήρηση της ηγεμονικής θέσης της Μεγάλης Φυλής και του φυλετικού status quo,

κατανόησε πως η χρήση οποιασδήποτε απογραφής μπορούσε να αιτιολογηθεί

«δημοκρατικά), αρκεί να παρουσιαζόταν ως αντιπροσωπευτική των σύΥχρονων

αναλογιών των διαφόρων εθνικών ομάδων στον αμερικάνικο πληθυσμό. Τα ποσοστά

που αντιστοιχούσαν σε κάθε ομάδα βάσει της απογραφής του 1910, δεν

αντιπροσώπευαν το φυλετικό status quo καθώς αν και οι Αμερικάνοι με καταγωγή

από τη Β.Δ. Ευρώπη αποτελούσανένα σημαντικόμέρος του πληθυσμούτης χώρας. ο

αριθμός των μεταναστών. των ανθρώπων που είχαν γεννηθεί στις συγκεκριμένες

περιοχές το J910. είχε μειωθεί αισθητά. Ο ισχύων νόμος δηλαδή ευνοούσε τους

μετανάστες από τη Ν. Α Ευρώπη, από τη στιγμή που τα ισχύοντα ετήσια ποσοστά

δεν αντιπροσώπευαν τον πραγματικό αριθμό Αμερικάνων με βορειοδυτική

ευρωπαϊκή καταγωγή. Το Κογκρέσο θα έπρεπε να στηρίξει την όποια νομοθεσία του

σε μια παλαιότερη απογραφή, όταν οι παλιοί μετανάστες αποτελούσαν την

πλειοψηφία των αλλοδαπών της χώρας, ούτως ώστε να ανταποκρίνεταιστη σύγχρονη

φυλετική πραγματικότητα των Η.Π.Α

Μερικά χρόνια νωρίτερα ο C1jnton Stoddard Βυπ στο έργο του Η Φυλετική

Κληρονομιά της Αμερικής ( Amerlca's Race Heritage), είχε μελετήσει τη φυλετική

καταγωγή των σύγχρονων Αμερικάνων. Εμπνευσμένος από το έργο του Βυπ, ο

Trevor ετοίμασε μια έκθεση για τη φυλετική σύνθεση του αμερικάνικου πληθυσμού.

Εκείνο που κυρίως τον ενδιέφερε να αποδείξει ήταν πως η χρήση της απογραφής του

1890 δε θα μεροληπτούσε εις βάρος καμιάς εθνικής ομάδας. Σύμφωνα με το Trevor,

αν και το J2% των Αμερικάνων προερχόταν από τη Ν. Α. Ευρώπη, η απογραφή του

19 JΟ απέδιδε στους πληθυσμούς αυτούς το 44% περίπου των ετ/σιων ποσοστών

112 όπ. Π., ο. 318
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μετανάστευσης, σε αντίθεση με αυτήν του 1890 όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν

της τάξης του 15%.

Η παρουσίαση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων στηρίχτηκε

σχεδόν αποκλειστικά στην έκθεση του Trevor. Αν και υπήρξαν αρκετές καταΥΥελίες

για το ρατσιστικό χαραΚτ/ρα του σχεδίου, μέσα σε μια εβδομάδα το Κογκρέσο

πέρασε το νομοσχέδιο, εκφράζοντας τη θέληση του έθνους. Δε συνέβη όμως το ίδιο

και στη συνεδρίαση της Γερουσίας. Η πλειοψηφία των Γερουσιαστών θεώρησε πως

το νομοσχέδιο έκανε διακρίσεις εις βάρος των εθνικών ομάδων της νέας

μετανάστευσης και πρότεινε τη διατήρηση της απογραφής του 191Ο και μείωση των

ποσοστών στο 2%. Όμως η άσχημη υγεία του προέδρου της επιτροπής

μετανάστευσης της Γερουσίας, Γερουσιαστή Colt και η διαδοχή του από Daγjd Α.

Rccd, άλλαξαν τη στάση της Γερουσίας. Ο Reed, πρότεινε η μεταναστευτική

πολιτική της χώρας να στηριχτεί στην αρχή της «εθνικής καταγωγή9>,

αναπαράγοντας την επιχειρηματολογία που είχε χρησιμοποιήσει ο Trevor. Η πρόταση

του Reed επέτρεπε, όπως ακριβώς και η απογραφή του 1890, την είσοδο στη χώρα

σε εξαπλάσιο ή εφταπλάσιο αριθμό μεταναστών από τη Β.Δ. Ευρώπη από ότι από τη

Ν. Α. Ευρώπη. Η ΓεΡOυσiα υπερψήφισε την αρχή της «εθνικής καταγωγή9> με την

προυπόθεση να μην τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος μέχρι το 1927, προκειμένου η

κυβέρνηση να έχει τον απαραίτητο χρόνο για τη μελέτη και τη διατύπωση ακριβών

ποσοστών. Στο μεσοδιάστημα αποφασίστηκε να ισχύσει η πρόταση της Βουλής των

Αντιπροσώπων που επέτρεπε την είσοδο σε ένα 2% βάσει της απογραφής του 1890.

Παρά ης προσπάθειες ηγετών μεταναστευτικών ομάδων να αποτρέψουν την έγκριση

του νόμου από τον πρόεδρο Coolidge, ο ίδιος υπέγραψε το νέο νόμο στις 26 Μάιου

1924.

Ο νόμος του 1924, ευρύτερα γνωστός ως νόμος Johnson -Rccd, επέτρεπε την

είσοδο 150.000 μεταναστών ετησίως. Οι μετανάστες από την Λατινική Αμερική και

τον Καναδά εξακολουθούσαννα μην υπόκεινται στο σύστημα των ποσοστώσεων. Ο

κάθε υποψήφιος μετανάστης έπρεπε να αποΚτ/σει βίζα από την αμερικάνικη

πρεσβεία της χώρας του ενώ τα ποσοστά θα συμπληρώνονταν με την καταμέτρηση

των βίζων που εξέδιδε η κάθε πρεσβεία και όχι κατά την άφιξη των μεταναστών στα

αμερικάνικα λιμάνια. Οι σύζυγοι και τα ανήλικα παιδιά μεταναστών που είχαν

αποΚτ/σει την αμερικάνικη υπηκοότητα. εξαιρούνταν από το σύστημα των

ποσοστώσεων. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ μόλις το 1929, σηματοδοτώντας όπως
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•
,

χαρακτηριστικά δήλωσε ο Τreνor «...το τέλος μιας εποχής στην ιστορία των

ΗΠ
ΙΙ3. .Α.» .

Ο νόμος τοο 1924 δεν οπήρξε, όπως έχει ήδη διoφανε~ ένα μεμονωμένο

σομβάν ποο δεν ανηπροσώπεοε τις δημοκρατικές ΗΠΑ. Ο θρίαμβος της εογονικής

λογικής του νόμου δε συνιστούσε μια ανωμαλία, αλλά αντίθετα εντασσόταν μέσα σε

μια μακρόχρονη παράδοση του αμερικάηκου έθνους. Η ΈWoια της φυλής από τη

συγκρότηση του έθνους κράτους των Η.Π.Α έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο πρώτος

νόμος ιθαγένειας της χώρας που επέτρεπε μόνο σε «ελεύθερα λευκά άτομα» να

αποκτήσουν την αμερικάνικη υπηκοότ/τα. όριζε την εθνική και πολιτική κοινότητα

βάσει φυλετικών χαρακτηριστικών. Η άφιξη σε αυτήν τη φυλετικά προσδωρισμένη

χώρα, λευκών μεταναστών που ελάχιστα έμοιαζαν τόσο εξωτερικά όσο και

πολιτισμικά με τους αποίκους και τους πρώτους μετανάστες. σίγουρα επέφερε μια

σημαντική αλλαγή στον τρόπο πρόσληψnς της φυλής και της λευκότητας. Όμως παρά

τις όποιες μεταμορφώσεις της η σημασία της φυλής παρέμεινε κεντρική για τις

ΗΠΑ. Η εογονική σκέψη προσέφερε μιο επιστημονική εξήγηση της

καταλληλότητας για αυΤOκυβέΡ\Πlση που είχε χαρακτηρίσει την πολιτική οργάνωση

του έθνους από τη γέννηση του, αναπαράγοντας στην πραγματικότητα το χάσμα που

ήδη υπήρχε ανάμεσα στους μετανάστες και τους Αμερικάνους. Ορίζοντας τη

διαφορετικότητα των νέων μεταναστών ως παρεκκλίνουσα και μιλώντας για

αμετάβλητα κληρονομικά χαρακτηριστικά, ο ευ-Υονισμός δημιούργησε το πρόβλημα

της μετανάστευσης που ως πρόγραμμα «κοινωνικής λύτρωση9) υποσχόταν να λύσει.

Είναι ενδιαφέρον πως μόνο στη συγκυρία τ/ς δεκαετίας του 1920, όταν η

απογοήτευση και η οικονομική κρίση χαρακτήρισαν τις μέχρι προηγουμένως ισχυρές

και γεμάτες αυτοπεποίθηση Η.Π.Α., ψηφίστ/κε ο ευ-Υονικός νόμος του 1924. Σίγουρα

και στο παρελθόν η χώρα είχε βιώσει παρόμοιες καταστάσεις, όμως ποτέ τα όποια

ξενόφοβα συναισθήματα δε συγκροτήθηκαν σε μια επίσημη ρατσιστική ιδεολογία.

Το πάντρεμα του ευγονισμού με ΈWOιες που η αμερικάνικη κοινωνία

ενστερνιζόταν εδώ και αιώνες σε συνδυασμό με τ/ συνειδητοποίηση πως η κοινωνία

των Η.Π.Α. απείχε από τ/ν τελειότητα, ήταν που όρισαν το νέο μετανάστ/ ως πηγή

κάθε κακού. Η χώρα τ/ν περίοδο αυτή αναπόλησε το ένδοξο παρελθόν τ/ς και

επιδίωξε εναγωνίως τ/ν επίλυση των προβλημάτων τ/ς. Αναζητώντας τ/ν εξάλειψη

διαφοροποιήσεων στο εσωτερικό του «λαού», η αμερικάνικη κοινωνία ενίσχυσε τις

Ι]) όπ. Π., σ. 324
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τάσεις αποκλεισμού των στοιχείων που έμοιαζαν υπερβολικά ετερογενή. Τα

πολιτισμικά στοιχεία που διαφοροποιούσαν τις νέες ομάδες μεταναστών απέκτησαν

στο λόγο του ευγονισμού μια «φυσική», «αντικειμενική» ύπαρξη φυλακίζοντας τouς

ξένους σε μια αγεφύρωτη διαφορά, σε μια ταυτότητα απόλυτη. Οι πoλιnσμιΙCΈς

διαφορές μέσω του ευγονισμού μετατράπηκαν σε βιολογικές και άρα σύμφωνα με

την επιστήμη της εποχής, και αμετάβλητες διαφορές εγκλωβίζοντας τους σε μια

διαφορετικότητα που δεν αφομοιωνόταν. Το «Jcλείσιμο των πυλών» των Η.Π.Α το

. Ι 924 δεν άλλαξε τη χώρα αλλά αντικατόπτρισε μια κοινωνία που είχε αλλάξεL

ΕmΛΟΓΟΣ

Το 1924 οΙ ΗΠΑ. για πρώτη φορά θέσmσαν ένα μόνιμο μεταναστευηιώ

νόμο που περιόριζε την είσοδο μεταναστών από την Ευρώπη. Από τη γέννηση της η

χώρα πάντα δεχόταν ένα μεΥάλο όγκο μεταναστών αλλά ποτέ μέχρι τη δεκαετία του

Ι 920 δεν είχε θεσπιστεί αvτiστoιχoς νόμος. Σίγουρα οι τρεις παραδόσεις του

αυτοχθονισμού που αναπτύχθηκαν στη χώρα υποδήλωναν πως οι μετανάστες από την

Ευρώπη δεν τύχαιναν πάντα θερμής υποδοχής όμως ποτέ ομοσπονδιακή κυβέρνηση

δεν είχε λάβει μέτρα για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ρευμάτων της

Ευρώπης. Επιπλέον όταν τελικά ψηφίστηκε ο συγκειφιμένος νόμος η πλειοψηφία της

αμερικάνικης κοινωνίας θεωρούσε τη θέσmση μιας τέτοιας νομοθεσίας

αναγκαιότητα.

Η αλλαγή στάσης απέναντι στη μετανάστευση από την Ευρώπη μπορεί

ι

εύκολα να γίνει κατανοητ/ αν κανείς λάβεις υπόψη το νέο νόημα που έλαβε η έννοια

της φυλής τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Η έννοια της φυλής υπήρξε κεντρική από

τη γέννηση του νέου έθνους. Η ικανότητα για αυτοκυβέρνηση που όρισε το πολιτικό

υποκείμενο της νέας χώρας ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την ΈWOια της φυλής. Η

επιστήμη του ευγονισμού από τα τέλη του 190\1 aL βιολογικοποίησε την ΈWoια της

φυλής και απέδωσε στη διαφορά απόλυτη φύση. Καθώς οι θέσεις του ευγονισμού

γίνονταν όλο και πιο δημοφιλείς και έπαψαν να αφορούν μόνο ένα στενό

επιστημονικό κύκλο, η αμερικάνικη κοινωνία άρχισε να αντιμετωπίζεισυχνότερα το

μετανάστη και σιryκεKριμένα το νέο μετανάστη από τη Ν.Α Ευρώπη ως μια

βιολογική απειλή κατά του έθνους. Οι Η.Π.Α έπρεπε να προφυλαχθούν και ως μόνη
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σωτηρία παρουσιαζόταν η απαγόρευση εισόδου κατώτερου πρωτοπλάσματος στη

χώρα.

Η τεράστια απόσταση που χώριζε τόσο φuσιoλσyικά όσο και πολιτισμικά τους

Αγγλοσάξονες Αμερικάνους από τους νέους μετανάστες, η πίστη στην ανωτερότητα

των Αγγλοσαξόνων που ενισχύθηκε μετά από τις πολεμικές περιπέτειες των Η.Π.Α.

στα τέλη του 1φu QL, οι κοινωνικοίκαι OΙKO"OμUΙ::Oίμετασχηματισμοίτου τέλουςτου

αιώνα σε συνδοοσμό με τη νέα ιεράρχηση της ανθρωπότητας που επιχειρoι'κJε ο

ειryoνισμός πα-Υίωσαν για την αμερικάνη...-η κοινωνία ως Ά'JJ..oν το νέο μετανάστη.

Ωστόσο η ευρωπαϊκή καταγωγή τους 'λόΊω του δομικού ρόλου της ευρωπαϊκότητας

στην αμερικάνικη κοινωνία καθυστέρησε σημαντικά την πα-Υίωση των

σιryιcεKριμένων πληθυσμών ως Άλλων. Η λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και η

αΠQΎoήτευση για τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες που τον ακολούθησε καθώς και η

οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1920 μαζί με τις νέες επιστημονικές

ανακαλύψεις που φαίνονταν να επιβεβαιώνουν όλες τις υποψίες των ει.ryOνιστών για

την κατωτερότητα και την απεtλή που συνιστούσαν οι μη Αγγλοσάξονες μετανάστες

ήταν που τελικά οδήΥησαν στην κατασκευή ενός Ευρωπαίου ως Άλλου. Πλέον· και

τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 1940- η αγγλοσαξονική καταγωγή και όχι η

ευρωπαϊκότητα και η λευκότητα θα όριζε τον αμερικάνικο εαυτό.

Οι νέες ανακαλύψεις που σημειώθηκαν στο χώρο της γενετικής τη δεκαετία

του 1930 και η αποκάλυψη των φρικαλεοτήτων που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία

στο όνομα της φυλής, κατέστησαν σαφείς στην παγκόσμια κοινή γνώμη τους

κινδύνους που ελλόχευε η φυλετική σκέψη και επιτάχυναν μια συνειδητοποίηση που

αποτελεί πλέον μέρος της παγκόσμιας παιδείας. Η φυλή σταδιακά άρχισε να αποκτάει

ξανά το πολιτισμικό της χαρακτήρα. Η διαφορετικότητα του Άλλου βιωνόταν πλέον

ως πολιτισμικό χαρακτηριστικό και ως όχι ένδειξη της βιολογικής του

κατωτερότητας. Αν η λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σήμανε το τέλος της

ηγεμονίας της φυλής per se τότε για ποιο ').1)γο ακόμη και σήμερα κάποιοιπολιησμοί,

κάποιες εθνικές ομάδες θεωρούνται κατώτερες σε σχέση με κάποιες άλλες; Τα

κριτήρια είναι πολιτισμικά όμως εξακολουθούν να εμπεριέχουν τις έννοιες της

ανωτερότηταςκαι της κατωτερότητας. Σήμερα είναι η ανωτερότητατης πνευματικής

και πολιτιστικής προσφοράς κάποιας ομάδας από την οποία προκύπτει η

κατωτερότητα των Άλλων. Η διαφορά εξακολουθεί να διαθέτει έναν απόλυτο

XΑραJC'tήρα που φαίνεται να απέχει ελάχιστα στην OUΣία από το βιολογικό

ντετερμινισμότων αρχών του 20
συ aL
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