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1. Professor Paul Weindling 

Wellcome Trust Research Professor in the History of Medicine, Brooks University, 
Oxford  

Professor Paul Weindling’s research covers evolution and society, public health, and 
human experimentation post-1800. He has  special interests in eugenics, human 
experiments, corporate philanthropies like the Rockefeller Foundation, and medical 
refugees. Research in progress is as follows: 

1. Arising from research on Nazi medical war crimes and the origins of informed 
consent, he is trying to establish how many victims of Nazi human 
experiments there were, and who they were.  

2. European Medical Refugees in Great Britain, 1930s to 50s. This research is 
based on a database of nearly 4800 medical refugees, as well as textual 
archives held in the Centre. The aim is to evaluate the place of the refugees in 
the overall context of the modernisation of British medicine.  

3. International Health in the Twentieth Century. This project examines the shift 
from international sanitary agreements to major organisations for international 
health. The Rockefeller Foundation played a key role in the interwar period, 
and raises controversies concerning imperialism and the social implications of 
professionalisation. A crucial issue is the extent that international 
organisations were expected to be subservient to governments or whether they 
could take autonomous initiatives.  

4. Eugenics as an International Movement. This study considers the origins of 
eugenics as an organised movement on an international basis.  

5. “Sage of Anxiety”. This is a biographical project on the remarkable life of 
John West Thompson. This confronts the issue of medical science in the post-
Holocaust era.  

His publications include the following books:  

-Nazi Medicine and the Nuremberg Trials: From Medical War Crimes to Informed 
Consent (Basingstoke, Palgrave-Macmillan: 2004) 

-Epidemics and Genocide in Eastern Europe, 1890-1945 (Oxford: Oxford University 
Press, 2000). 

- Health, Race and German Politics between National Unification and Nazism, 1870-
1945 Cambridge Monographs in the History of Medicine, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1989). Paperback edn, 1993.  

- L’hygiène de la race. L’hygiène raciale et l’eugénisme médical en l’allemagne 
1870-1933 (Paris: La Découverte, 1998). 

- Darwinism and Social Darwinism in Imperial Germany: The Contribution of the 
Cell Biologist Oscar Hertwig (1849 - 1922) = Forschungen zur Medizin- und 
Biologiegeschichte vol. 3, (Stuttgart: G. Fischer in association with Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur Mainz, 1991). 
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He has edited and co-edited 8 volumes  on issues in the History of Medicine, such as 
Eugenics, Nazi medicine and the Nuremberg Trials.  He is also the author of 
numerous articles. 

He has acted as historical adviser for Yorkshire Television programme on Ludwik 
Fleck in Buchenwald, No Final Truth, 1992.  

 
 
Professor Paul Weindling 
 
Καθηγητής Iστορίας της Ιατρικής στο Ίδρυμα Wellcome Trust, Brooks 
University, Oxford 
 
H έρευνα του καθηγητή Paul Weindling αφορά τα πεδία: εξέλιξη και κοινωνία, 
δημόσια υγεία, πειράματα σε ανθρώπους μετά το 1800. Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην ευγονική, τα πειράματα σε ανθρώπους, 
φιλανθρωπικοί σύλλογοι όπως το ίδρυμα Rockfeller, και μετανάστες για ιατρικούς 
λόγους. 
 
Η έρευνα του βρίσκεται σε εξέλιξη στα παρακάτω ζητήματα: 
 

1. Mε αφετηρία την έρευνα στα ιατρικά εγκλήματα των Ναζί στη διάρκεια του 
πολέμου, προσπαθεί να προσδιορίσει πόσα ήταν τα θύματα των ναζιστικών 
πειραμάτων με ανθρώπους και ποιοι ήταν αυτοί. 

2. Μετανάστες στην Μεγάλη Βρετανία για ιατρικούς λόγους από το 1930 έως το 
1950. Η έρευνα αυτή βασίζεται σε μια βάση δεδομένων 4.800 περίπου 
μεταναστών καθώς και σε αρχεία που διαθέτει το Κέντρο Ιστορίας της 
Ιατρικής. Ο στόχος είναι να αξιολογηθεί η θέση των μεταναστών στο 
συνολικό πλαίσιο του εκμοντερνισμού της Βρετανικής ιατρικής. 

3. Η παγκόσμια υγεία στον 20ο αιώνα. Το πρόγραμμα αυτό εξετάζει τη 
μετάβαση από τα διεθνή σύμφωνα για την υγεία στους μείζονες οργανισμούς 
για την παγκόσμια υγεία.  To ίδρυμα Rockfeller έπαιξε έναν ρόλο κλειδί στη 
περίοδο του μεσοπολέμου και προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με τον 
ιμπεριαλισμό και τις κοινωνικές συνέπειες του επαγγελματισμού στον χώρο 
της υγείας. Κεντρικό ζήτημα της έρευνας αυτής είναι κατά πόσον οι διεθνείς 
οργανισμοί θα πρέπει να υπάγονται στις εθνικές κυβερνήσεις ή αν θα πρέπει 
να παίρνουν αυτόνομες πρωτοβουλίες.  

4. Η ευγονική ως διεθνές κίνημα. Η έρευνα εξετάζει τις απαρχές της ευγονικής 
ως οργανωμένο κίνημα σε διεθνή βάση. 

5. «Ο σοφός της αγωνίας». Πρόκειται για ένα ερευνητικό πρόγραμμα 
βιογραφικού χαρακτήρα, που αφορά την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ζωή του 
John West Thomson. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και το ζήτημα της ιατρικής 
επιστήμης στην μετά το ολοκαύτωμα εποχή.  

 
Έχει δημοσιεύσει τα παρακάτω βιβλία: 

 -Nazi Medicine and the Nuremberg Trials: From Medical War Crimes to Informed 
Consent (Basingstoke, Palgrave-Macmillan: 2004) 
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-Epidemics and Genocide in Eastern Europe, 1890-1945 (Oxford: Oxford University 
Press, 2000). 

- Health, Race and German Politics between National Unification and Nazism, 1870-
1945 Cambridge Monographs in the History of Medicine, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1989). Paperback edn, 1993.  

- L’hygiène de la race. L’hygiène raciale et l’eugénisme médical en l’allemagne 
1870-1933 (Paris: La Découverte, 1998). 

- Darwinism and Social Darwinism in Imperial Germany: The Contribution of the 
Cell Biologist Oscar Hertwig (1849 - 1922) = Forschungen zur Medizin- und 
Biologiegeschichte vol. 3, (Stuttgart: G. Fischer in association with Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur Mainz, 1991). 

Είναι ο εκδότης ή ο συνεκδότης 8 τόμων για ζητήματα ιστορίας της ιατρικής, όπως η 
ευγονική, η ιατρική των Ναζί και η δίκη της Νυρεμβέργης. Έχει γράψει επίσης 
πολυάριθμα άρθρα.  
Υπήρξε επίσης το 1992 σύμβουλος για ζητήματα ιστορίας στο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα No Final Truth της τηλεόρασης του Yorkshire. 
 
 
 

2. Professor Hilary Rose 
BA.Hon. Soc; Phd and Fil.D.hc  
Visiting Research Professor in Sociology at City University, London and  
Professor Emerita of Social Policy, University of Bradford, UK.  
 
 
Professor Hilary Rose has held a number of visiting positions in the UK, the USA, 
Australia, Sweden Austria, Norway and Finland. Her publications have been in social  
policy and in the sociology of science. In 1997 she was given an honorary 
doctorate by the University of Uppsala for her contribution to feminist 
sociology, and in 2001 her book Love Power and Knowledge: Towards a  
feminist transformation of the sciences was listed in Mulheres Sιculo XX 101  
Livros, published by the Portuguese Ministry of Culture. She has collaborated  
for a number of years with the EC Research Division on mainstreaming science  
in the European research system.  
She has recently completed a three year appointment with Steven Rose as  
joint Professors of Physic at Gresham College, London. The focus of the  
lectures was "Genetics and Society". One of the products of this collaboration  
was the book, Alas Poor Darwin: Arguments Against Evolutionary Psychology, 2001. 
Her current research interest is where genomics and the social policy meet,  
namely biobanks. Two studies have been completed, of Iceland (deCode)  
and of Northern Sweden (Umangenomics) and a third study of Biobank UK is 
in hand. She is working on a book on this topic.  
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Καθηγήτρια Hilary Rose BA.Hon. Soc; Phd and Fil.D.hc  
Επισκέπτρια Ερευνήτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας City University, London, 
και Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, University of Bradford, Μεγάλη 
Βρετανία.  
 
Κατείχε διάφορες θέσεις Επισκέπτριας Καθηγήτριας στη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την 
Αυστραλία, την Αυστρία, τη Νορβηγία και την Φιλανδία.  Οι δημοσιεύσεις της είναι 
στην κοινωνική πολιτική και την κοινωνιολογία της επιστήμης.  Το 1997 
ανακηρύχθηκε ομότιμη διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Ουψάλα για τη συμβολή 
της στη φεμινιστική κοινωνιολογία και το 2001 το βιβλίο της Love Power and 
Knowledge: Towards a feminist transformation of the sciences περιλήφθηκε στο 
Mulheres Sιculo XX 101 Livros, που δημοσιεύεται από το Πορτογαλικό Υπουργείο 
Πολιτισμού.  Για αρκετά χρόνια συνεργάστηκε με την Διεύθυνση Έρευνας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το mainstreaming της επιστήμης στο ευρωπαϊκό 
ερευνητικό σύστημα.  
 
Πρόσφατα ολοκλήρωσε μια τριετή ανάθεση, από κοινού με τον Steven Rose, ως 
συνεργάτες καθηγητές Φυσικής στο Gresham College του Λονδίνου. Η έμφαση των 
παραδόσεων ήταν στη «Γενετική και Κοινωνία.»  Ένα από τα προϊόντα αυτής της 
συνεργασίας ήταν το Alas Poor Darwin: Arguments Against Evolutionary 
Psychology, 2001.  Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν το σημείο 
συνάντησης της γενωμικής (γονιδιωματικής) και της κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή 
των βιο-τραπεζών (τραπεζών βιολογικού υλικού).  Δύο μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, 
της Ισλανδίας (decode) και της Βόρειας Σουηδίας (Umangenomiocs) και μια τρίτη 
ολοκληρώνεται.  Ετοιμάζει ένα βιβλίο για αυτό το θέμα.  


