Οι ορολογίες, οι έννοιες, ηα ζηερεόησπα και ηα … παραηράγοσδα…!

Τν 1886, ν Βξεηαλφο ηαηξφο John Langdon Down ζπκπαζήο θαη θαινθάγαζνο
«πξνθαλψο» (ή «θαηά ην θαηλφκελν»-απηφ ζα ην θξίλνπκε πην κεηά)
επηζηήκσλ, δεκνζηεχεη έλα άξζξν κε ηίηιν «Παξαηεξήζεηο επί κηαο
εζλνινγηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ ηδησηψλ (ειηζίσλ)».
Σην άξζξν απηφ επηρεηξεί κηα γεληθφηεξε ηαμηλφκεζε ησλ αηφκσλ επί ηε βάζε
εζλνινγηθψλ,
δειαδή
εμσηεξηθψλ,
θπζηνγλσκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ,
ζπκθψλσο βέβαηα πξνο ηελ επηθξαηνχζα θαηά ηελ επνρή ηνπ «επηζηεκνληθή»
αληίιεςε, απηήλ ηεο ζεσξίαο ηεο «Δπγνληθήο», αιιά θαη παξαζέηεη κηα
ιεπηνκεξή θιηληθή πεξηγξαθή ηεο «αζζέλεηαο», ηελ νπνία θαη ζα νλνκάζεη
«κνγγνινεηδή ηδησηεία». Αλαθέξεη ινηπφλ φηη, «έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο
ησλ εθ γελεηήο ειηζίσλ έρνπλ ηα ηππηθά εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
Μνγγφισλ [...] Τα καιιηά ηνπο σζηφζν δελ είλαη καχξα, φπσο ζηνπο
αιεζηλνχο Μνγγφινπο, αιιά θαζηαλά, ίζηα θαη θνληά. Τν πξφζσπφ ηνπο είλαη
επίπεδν θαη πιαηχ, ρσξίο πξνεμνρέο. Τα κάγνπια ζηξνγγπιά θαη
δηαπιαηπζκέλα ζηα πιάγηα. Τα κάηηα είλαη ηνπνζεηεκέλα ινμά, θαη νη
εζσηεξηθνί θαλζνί είλαη αλσκάισο απνκαθξπζκέλνη ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Η
κεζνβιεθάξηνο ζρηζκή είλαη πνιχ ζηελή. Τν κέησπν είλαη δαξσκέλν εγθάξζηα
[...] Τα ρείιε είλαη θαξδηά θαη παρηά κε εγθάξζηεο ζρηζκέο. Η γιψζζα είλαη
κεγάιε, παρηά θαη ηξαρηά. Η κχηε είλαη κηθξή. Τν δέξκα έρεη κηα ειαθξψο
θηηξηλσπή απφρξσζε, ππνιείπεηαη ζε ειαζηηθφηεηα, δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη
είλαη πνιχ «κεγάιν» γηα ην ζψκα [...]
Γελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία ακθηβνιία φηη απηά ηα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά
είλαη ην απνηέιεζκα ελφο εθθπιηζκνχ [...] Ο κνγγνινεηδήο ηχπνο ηδησηείαο
αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν απφ 10 ηνηο εθαηφ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ κνπ
παξνπζηάδνληαη. Πξφθεηηαη πάληα γηα εθ γελεηήο ηδηψηεο, ε ηδησηεία ηνπο δελ
είλαη πνηέ απνηέιεζκα αηπρήκαηνο πνπ έπεηαη ηεο ελδνκεηξίνπ δσήο [...]
Γηαζέηνπλ κηα ζεκαληηθή ηθαλφηεηα κίκεζεο [...] Δίλαη θσκηθνί [...] Δίλαη
ζπλήζσο ηθαλνί λα νκηινχλ. Η γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κπνξεί λα είλαη
απιντθή θαη δπζδηάθξηηε, κπνξεί φκσο λα βειηησζεί ζεκαληηθφηαηα δηακέζνπ
κηαο θαιά θαηεπζπλφκελεο κεζφδνπ ιεθηηθήο εθγχκλαζεο. Η ηθαλφηεηα
ζπληνληζκνχ είλαη αλψκαιε, αιιά φρη θαη ηφζν ειαηησκαηηθή ψζηε λα κε
κπνξεί λα εληζρπζεί ζε κεγάιν βαζκφ.»Απηά γηα ηελ ηζηνξία, θαη ηελ Ιζηνξία…
πνπ φκσο δελ ηειεηψλεη εδψ… θη ίζσο λα κελ ην γλσξίδνπκε φινη φηη δελ
ηειεηψλεη εδψ… Η παξαπάλσ «επηζηεκνληθή» πεξηγξαθή, ράξηζε ζην
«ζπκπαζή» ηαηξφ ην δηθαίσκα λα είλαη «λνλφο» ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα
ραξαθηεξίδνληαη ρηιηάδεο άλζξσπνη, κηα πνιχ ζεκαληηθή κεξίδα πιεζπζκνχ,
ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ.
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εμεγνχκαη:

1. Απφ ηζηνξηθή άπνςε, απηφο πνπ κίιεζε πξψηνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή
αλαπεξίαο, αιιά θαη ηελ πεξηέγξαςε, δελ είλαη δηφινπ ν Βξεηαλφο John
Langdon Down, αιιά ν Γάιινο Edouard Seguin, αιιά θαη πξηλ απφ απηφλ ν
επίζεο
Γάιινο
Jean-Etienne
Esquirol.

2. Απφ επηζηεκνληθή άπνςε, ε θαηάζηαζε ηεο Τξηζσκίαο δελ πξνθχπηεη
νπδφισο σο απνηέιεζκα «θπιεηηθήο νπηζζνδξφκεζεο», νχηε θαη απνηειεί κηα
«αξρατθή κνξθή αλζξψπνπ», φπσο ην ππέζεηε ν John Langdon Down, αιιά,
φπσο ην 1959 αλαθαιχθζεθε (βιέπε παξαθάησ), σο απνηέιεζκα ηεο
παξνπζίαο ελφο επηπιένλ ρξσκνζψκαηνο 21 (ππεξάξηζκν 21) ζηα αλζξψπηλα
θχηηαξα.

3. Απφ θπιεηηθή - εζλνινγηθή άπνςε, ν «ζπκπαζήο» βξεηαλφο ηαηξφο
πξνυπέζεηε, άλεπ αληηξξήζεσο, θαη δηα ξνπάινπ φπσο απέδεημε ε πεξαηηέξσ
δξάζε ησλ νκντδεαηψλ ηνπ (απαχγαζκα ηεο δφμεο ν Αδφιθνο Χίηιεξ θαη ηα
ζρέδηα επγνληθήο πνπ επηζηεκνληθά εθήξκνζε κε πξνζήισζε θαη απηνζπζία),
φηη ε ιεπθή θπιή είλαη, ελλνείηαη, ε αλψηεξε θπιή. Άιισζηε γηα ην ιφγν
απηφ, δε δίζηαζε λα πεξηγξάςεη, πεξαηηέξσ εθηφο απφ ηελ κνγγνινεηδή
«θπιεηηθή νπηζζνδξφκεζε», θαη ηε «θπιεηηθή νπηζζνδξφκεζε» ησλ Αηζηφπσλ
αιιά θαη εθείλε ησλ Μαιαηζίσλ….
Αιιά θαη ε Ιζηνξία ζπλερίδεηαη… Τν 1959, ν Γάιινο γηαηξφο, γελεηηζηήο θαη
παηδαγσγφο Jerome Lejeune -βιέπε θσηφ- είλαη εθείλνο πνπ ζα αλαθαιχςεη,
θαη απνθαιχςεη ηειηθά, ηελ αηηία ησλ ζσκαηηθψλ θαη ζπλνδψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδξφκνπ, ήηνη, ηελ παξνπζία ζηα
θχηηαξα ησλ αηφκσλ πνπ θέξνπλ ην ζχλδξνκν ελφο ηξίηνπ ρξσκνζψκαηνο 21,
αληί ησλ δχν πνπ πθίζηαληαη ηππηθά. Απφ εθεί άιισζηε πξνέξρεηαη θαη ν
δφθηκνο επηζηεκνληθφο φξνο Τξηζσκία 21, ν νπνίνο άιισζηε έρεη ηε ράξε λα
πεξηγξάθεη κηα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε νξγαληθήο πξνέιεπζεο αηηηνπαζνγέλεηα,
αθήλνληαο ηα «αμηνινγηθά» θαη «ζπγθξηηηθά» ζηελ άθξε… Τελ επφκελε ινηπφλ
θνξά πνπ θάπνηνο απφ εκάο, ραξηηνινγψληαο κάιηζηα, ζα απνθαιέζεη ηα
άηνκα πνπ θέξνπλ Τξηζσκία 21 πηνζεηψληαο ην φλνκα ηνπ «ζπκπαζνχο»
Βξεηαλνχ ηαηξνχ, θαη κάιηζηα ζα απνθαιέζεη ηα λεαξά άηνκα κε Τξηζσκία 21
«ληανπλάθηα», ζε κηα πξνζπάζεηα βέβαηα λα δψζεη θαη ηελ εληχπσζε, πνπ
πξνθαλψο έρεη πξψηα ν ίδηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, φηη δειαδή είλαη θαη
«ζπκπαζψο», θαη «κε ξαηζηζηηθά», δηαθείκελνο απέλαληί ηνπο… παξαθαιψ
ζεξκά λα ην ζθεθηεί θαιχηεξα… γηαηί, θαη γεληθφηεξα… θη εγψ, θη εζείο, θη
φινη, ζε θάηη πάζρνπκε… αιιά θαη έρνπκε νλφκαηα… ηα άηνκα κε δηαβήηε
έρνπλ νλφκαηα, δελ είλαη «δηαβεηάθηα»…ηα άηνκα κε κπσπία έρνπλ νλφκαηα,
δελ είλαη «κπσπάθηα»… ηα άηνκα κε ζχλδξνκα έρνπλ νλφκαηα, δελ είλαη
«αλγθεικαλάθηα»,
«γνπηιηακάθηα»,
«ληνπκπνβηηζάθηα»…

Η Ιζηνξία, ινηπφλ, θάλεη θαη ιάζε… γηαηί ηελ Ιζηνξία ηε γξάθνπλ άλζξσπνη…
πνπ ζα θάλνπλ νπσζδήπνηε ιάζε… αιιά πνπ είλαη άλζξσπνη θαη, άξα, …
έρνπλ θαη ηε ζαπκάζηα ηθαλφηεηα… λα δηνξζψλνπλ ηα ιάζε!!!!
Καιπςψ Χξηζηνθνξίδνπ-Gayraud

