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μέγιστο ηθικό καθήκον κάθε πνευμα-

τικού ανθρώπου, είτε είναι ενταγμένος 

(ή προσκείμενος) σ’ ένα κόμμα είτε όχι. 

Ιδιαίτερα, κατά το γνωστό σαρτρικό πρό-

τυπο (Μερλό-Ποντί, Γκόλαντς, Μπρεχτ, 

Αραγκόν κ.α.), η άνευ όρων ενσωμά-

τωση του στρατευμένου διανοουμένου 

Σ το άρθρο αυτό επιχειρείται, κατ’ 

ανάγκην σχηματικά, ένας περι-

εκτικός κριτικός αναστοχασμός 

πάνω στην πολύπλοκη σχέση ανάμεσα 

στη γνώση (επιστήμη, τεχνολογία) και 

την πολιτική, αλλά και πάνω στην κρί-

σιμη «τρίτη διάσταση» της δημοκρατίας 

και της «δημόσιας λογοδοσίας» (public 

accountability). Οι αναφορές στον Πλά-

τωνα, τον Αριστοτέλη και τον Ζαν Ζακ 

Ρουσό σκιαγραφούν συνοπτικά το απα-

ραίτητο ιστορικό και διανοητικό πλαίσιο, 

εντός του οποίου οι σύγχρονοι «λειτουργοί 

της αλήθειας» (Αντρέ Ζιντ), οι εμπειρογνώ-

μονες της επιστήμης και της τεχνολογίας, 

καλούνται να συνδυάσουν ισορροπημένα 

τις οργανωτικο-επιτελικές φιλοδοξίες 

τους με την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος, του συμφέροντος του 

απλού πολίτη. Η κανονιστική επαναδια-

πραγμάτευση και ριζική κοινωνικοποίηση 

της «εμπειρογνωμοσύνης» (expertise) 

δημιουργεί τις κύριες προϋποθετικές 

συνθήκες για μια κριτικά αναστοχαστική 

τεχνοεπιστήμη στην οποία συζευγνύο-

νται παραγωγικά η γνώση, η πολιτική και 

η δημοκρατία.

Σύμφωνα με τη φημισμένη ενδέ-

κατη «θέση στον Φόιερμπαχ» (Μαρξ 

1969/1845), οι φιλόσοφοι, προκειμένου 

να εκπληρώσουν επιτυχώς τον θεσμικά 

καθιερωμένο ρόλο των ερμηνευτών του 

κόσμου, οφείλουν να εντάξουν οργα-

νικά τις θεωρίες τους στη χειραφετητική 

πράξη, έξω από τα ψυχρά μελετητήρια 

και τους γυάλινους πύργους της ελιτίστι-

κης ακαδημαϊκής σκέψης. Η στράτευση 

των διανοουμένων, η άμεση στρατηγική 

εμπλοκή τους μέσα στα πράγματα, απο-

τελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή 

κατανόηση και απεικόνιση της κοινωνικής 

πραγματικότητας, όσο και για τον ποιοτικό 

μετασχηματισμό της.

Η πολιτικά πρωτοποριακή «κάθοδος 

στον λαό» (Ζαν Πολ Σαρτρ, ή «ολική παι-

δαγωγική» (Π. Μπουρντιέ), συνιστά το 
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στη λαϊκή μάζα προέχει σε σχέση με το 

ρασιοναλιστικό χρέος που του επιτάσσει 

«να λέει την αλήθεια, την απλή, αντικει-

μενική αλήθεια που τόσο φοβούνται οι 

απανταχού κρατούντες και η οποία σχε-

τικοποιείται ή καμουφλάρεται από τους 

ιδεολογικούς πρωθιερείς των τελευταίων. 

Ο ίδιος ο Σαρτρ έλεγε ότι δεν έπρεπε να 

γράφει ο στρατευμένος διανοούμενος για 

τα γκουλάγκ στη Σοβιετική Ένωση, ακόμη 

και αν δεν ήταν κομμουνιστής αλλά απλώς 

συνοδοιπόρος, όπως ήταν ο Σαρτρ ως το 

1956, για να μην απελπισθεί η εργατική 

τάξη» (Δημητράκος 1999). Αντίθετα, κατά 

το «ασκητικό» πρότυπο του Εμίλ Ζολά 

(Ζιντ, Όργουελ, Γκράμσι, Πουλαντζάς, 

Σάιντ κ.α.), η εκπροσώπηση της αλήθειας 

και του ορθού λόγου υπερτερεί σαφώς 

έναντι κάθε είδους ιδεολογικής, πολιτικής 

ή κομματικής εκπροσώπησης (επ’ αυτού 

του σημείου, βλ. Πελς 2000). [1] 
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Φυσικά, η αφετηρία της παραπάνω προ-

βληματικής μπορεί να εντοπιστεί σε έναν 

από τους σημαντικότερους εκπροσώπους 

της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Πριν 

από 2.500 χρόνια περίπου, ο Πλάτωνας 

υποστήριξε ότι ο ορθός λόγος πρέπει να 

κυριαρχεί όχι μόνον στην προσωπικότητα 

του ατόμου, αλλά και σε ολόκληρη την 

ανθρώπινη κοινωνία. Σύμφωνα με την πλα-

τωνική «Πολιτεία», αυτός είναι ο κύριος 

κοινωνικοπολιτικός ρόλος των ανθρώπων 

της Γνώσης (των ούτως αποκαλούμενων 

«καλύτερων πνευμάτων»), οι οποίοι, ως 

ενάρετοι οδηγοί ή σοφοί «προπονητές», 

ανιδιοτελώς διασφαλίζουν, καθησυχάζουν 

και δίνουν το παράδειγμα στη λαϊκή μάζα 

που περιμένει και «πάντα παραμένει στη 

βαθιά άγνοια» (Βολταίρος, στο Γκέι 1959).

Γενικά, δεν θα ήταν δύσκολο να παρα-

δεχτεί κανείς τη στενή διαλεκτική σχέση 

μεταξύ φιλοσοφίας και πολιτικής. Και οι 

δύο είναι ζωντανές ανθρώπινες δραστη-

ριότητες, εξίσου απαραίτητες για την 

ευδοκίμηση, την ανάπτυξη και την ποι-

οτική πρόοδο μιας κοινωνίας. Η πλατω-

νική φιλοσοφία, ωστόσο, διαφυλάσσει 

το ύψιστο προνόμιο της πολιτικής πρω-

τοπορίας αποκλειστικά για τον «ηγεμόνα-

φιλόσοφο», στο πρόσωπο του οποίου η 

απόλυτη γνώση ταυτίζεται λειτουργικά με 

την (πεφωτισμένη) εξουσία και την υγιή 

δυνατότητα ριζικών μεταρρυθμιστικών 

ή επαναστατικών αλλαγών.

Αναμφίβολα, μια πολιτεία χρειάζεται 

έναν ικανό, διορατικό και οξυδερκή κυβερ-

νήτη, ο οποίος θα γνωρίζει πραγματικά 

τη δύσκολη τέχνη της διακυβέρνησης 

ενός κράτους. Αλλά, όπως εύστοχα υπο-

στηρίζει ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά», ο 

λαός πρέπει να έχει δικαίωμα ενεργητικής 

συμμετοχής στην πολιτική ζωή και την 

άσκηση της εξουσίας, εφόσον «ο καθένας 

διαθέτει κάποιο μόριο αρετής και πρακτι-

κής σοφίας» (1989: 1281b). Εδώ, η αναλυ-

τική έμφαση σε έναν «συλλογικό» φορέα 

κυβερνητικού λόγου φαίνεται σαφώς να 

υπερτερεί έναντι των «ηγεμόνων-φιλο-

σόφων».

Στην ίδια περίπου γραμμή κοινωνικής 

φιλοσοφικής σκέψης, κατά την περίοδο 

του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού (και λίγες 

μόλις δεκαετίες πριν από τη Γαλλική Επα-

νάσταση), o Ζαν Ζακ Ρουσό, στο Κοινωνικό 

Συμβόλαιό του, αν και προφανώς δείχνει 

γοητευμένος από την πλατωνική «ουτο-

πία», συνδέει λειτουργικά το ιδεαλιστικό (ή 

διανοησιαρχικό) πρότυπο του φιλόσοφου-

κυβερνήτη με μια αιρετή αριστοκρατία, 

δηλαδή με μια πολιτειακή κατάσταση 

στην οποία κυρίαρχος παραμένει ο λαός. 

Σ’ αυτό το αναλυτικό πλαίσιο, ο σοφός 

κυβερνήτης (ο αριστοκράτης του πνεύ-

ματος) εκλέγεται και ελέγχεται κατά τρόπο 

δημοκρατικό (βλ. σχετικά Χρύσης 1996).

Στο πρωτότυπο ρουσωικό μίγμα αριστο-

κρατίας και δημοκρατίας (γνώσης και αρε-

τής), είναι σχεδόν φανερή η έντονη αντι-

πάθεια απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή 

τεχνοκρατικής αυθεντίας των «ειδικών». 

Οι ειδικοί, οι «ιερείς της αλήθειας» (κατά 

Φιχτ), που δεν διαθέτουν ηθική θέληση 

(αρετή) είναι άκρως επικίνδυνοι για την 

ανθρώπινη κοινότητα και, ως εκ τούτου, 

δεν πρέπει ποτέ να τους επιτραπεί να ανα-

λάβουν δημόσια αξιώματα και να κυβερ-

νήσουν. Σε γενικό επίπεδο, η λεγόμενη 

κριτική της εμπειρογνωμοσύνης βρίσκε-

ται, ολοένα και περισσότερο, στην καρδιά 

των επιστημολογικών προβληματισμών, 

αλλά και των δημοσίων συζητήσεων, δια-

ξιφισμών και αντιπαραθέσεων.

Από τον Ζαν Ζακ Ρουσό και τον Marquis 

de Condorcet μέχρι τον Ρόμπερτ Μέρτον 

και τον Γιούργκεν Χάμπερμας, από την 

κλασσική φιλοσοφία μέχρι τη σύγχρονη 

κοινωνιολογία της γνώσης και τις ριζοσπα-

στικές «Κοινωνικές Σπουδές της Επιστή-

μης και της Τεχνολογίας» (Social Studies 

of Science and Technology), το πολύπλοκο 

φαινόμενο της εμπειρογνωμοσύνης (αλλά 

και η δύσκολη σχέση του με τη δημοκρα-

τία και την προοδευτική πολιτική) αποτελεί 

αντικείμενο οξείας καχυποψίας, αμφισβή-

τησης και σκεπτικισμού (βλ. ενδεικτικά 

Turner 2001, Couzzens & Woodhouse 

1995, Martin 1993).

Πράγματι, η «εξουσία των εμπειρογνω-

μόνων», όπως λεπτομερώς κατέδειξε ο 

Μισέλ Φουκώ (βλ., π.χ. Φουκώ 1970), ταυ-

τίζεται συχνά με την αυτάρεσκα ολιστική 

εξουσία του κράτους και υπονομεύει τη 

διαφάνεια, την ελεγξιμότητα, την ανοιχτό-

τητα και την κοινωνική υπευθυνότητα των 

επιστημονικο-τεχνολογικών θεσμών και 

των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Εξάλ-

intellectum O8 | 2O11O7O

Γνώση & Πολιτική: 
Η Δημοκρατική Διάσταση

Intellectum8_Victor's Corrections7.indd   70 11/18/11   1:25 PM



λου, οι πολίτες διεκδικούν καθημερινά όλο 

και μεγαλύτερο μερίδιο «επιστημονικο-

ποίησης» (Μπουντουρίδης 2003: 196, βλ. 

επίσης Gulbenkian Commission 1996).

Η προβληματική αυτή συνεπάγεται 

την άμεση δημοκρατική «αναγκαιότητα 

για μια καλύτερη δημόσια κατανόηση 

της επιστήμης» (London Royal Society, 

Committee for the Public Understanding 

of Science),[2]  όπως επίσης και για ένα 

«νέο κοινωνικό συμβόλαιο» (Lubchenco, 

Latour, Callon, Pestre, Gibbons, Wynne, 

Stilgoe, Kearnes, Macnaghten, Wilsdon, 

Winickoff, Grove-White, Jasanoff), ένα 

συμβόλαιο εμπιστοσύνης, συνευθύνης 

και συνεργασίας, ανάμεσα στο κράτος, 

την τεχνοεπιστήμη και τους απλούς πολί-

τες. Η τεχνοεπιστήμη οφείλει επιπλέον να 

συνειδητοποιήσει αναστοχαστικά τον δικό 

της επιτελεστικό ρόλο ως δυνητική «πηγή 

κινδύνων» και να τολμήσει τις απαραίτητες 

εκσυγχρονιστικές θεσμικές αλλαγές (βλ. 

ενδεικτικά Μπράουν 2001, Ίρβιν & Μίκαελ 

2003), ενσωματώνοντας δημιουργικά το 

χάος και την απροβλεπτότητα.

Πρέπει δηλαδή να ενεργήσει διορατικά 

μέσα στην «κοινωνία του ρίσκου», αναγνω-

ρίζοντας αυτοκριτικά ότι «ο επιστημονικός 

ορθολογισμός χωρίς κοινωνικό ορθολογι-

σμό παραμένει κενός, αλλά και ο κοινω-

νικός ορθολογισμός χωρίς επιστημονικό 

ορθολογισμό παραμένει τυφλός» (Ουλριχ 

Μπεκ 1992: 30). Η τεχνοεπιστημονική 

γνώση, η οποία σε σημαντικό βαθμό έχει 

προδώσει τις μεγάλες και πομπώδεις 

προσδοκίες της Διαφωτιστικής σκέψης 

(18ος – 19ος αιώνας), δεν είναι επαρκής 

για να απαντήσει στις πιο περίπλοκες ερω-

τήσεις με οποιοδήποτε μέτρο προβλεψι-

μότητας και σιγουριάς.[3] 

Στη σύγχρονη παγκόσμια «κοσμοπο-

λιτική» κοινωνία (Ούλριχ Μπεκ 1992), 

η οποία συνοδεύεται από τις «αναδυό-

μενες ιδιότητες» της απροσδιοριστίας, 

της αμφιθυμίας, της πολυπλοκότητας, 

της αβεβαιότητας, της ρευστότητας και 

της ενδεχομενικότητας, η επιστήμη και 

η τεχνολογία δεν είναι μόνο γνωστικά 

συστήματα αλλά ουσιώδη «συστατικά των 

κοινωνικών πρακτικών. Μέσω των πρακτι-

κών προμηθεύουν, αφ’ ενός, τα κοινωνικά, 

λειτουργικά συστήματα με αξιολογικούς 

άξονες ασταθών και αμφίλογων διακρί-

σεων και, αφ’ ετέρου, επιτρέπουν εντός 

των οργανωσιακών μορφών τη δραστη-

ριοποίηση ποικίλων συστημάτων αποφά-

σεων» (Τσιβάκου 2004: 279).[4] 

Η τεχνοεπιστήμη δεν είναι πλέον ούτε 

μια αμιγώς «γραφειοκρατική», «ακαδη-

μαϊκή» ή «τεχνοκρατική» δραστηριότητα, 

σύμφωνα με το παραδοσιακό «θετικι-

στικό» ή «διαφωτιστικό» πρότυπο, ούτε 

ένα κλειστό σύνολο αυστηρά οριοθετη-

μένων ζητημάτων που αφορούν κάποιους 

«αρμόδιους» (κατά Giddens), οι οποίοι 

συσκέπτονται μυστικά πίσω από κλειστές 

πόρτες.[5]  Είναι μια (αναδυόμενη) ετερογε-

νής και ετερόκλητη κοινωνική-διαλογική 

διαδικασία που προαπαιτεί την ουσια-

στική συμμετοχή των πολιτών και ανα-

τροφοδοτείται διαρκώς από ανοιχτές και 

αυτο-οργανούμενες δημόσιες συζητήσεις, 

διαπραγματεύσεις και αντιπαραθέσεις.[6] 

Αυτό θεμελιώνει θεωρητικά την άμεση 

δυναμική προώθηση του παράλληλου 

στόχου του Επιστημονικού και Τεχνο-

λογικού Αλφαβητισμού (ή Τεχνοεπιστη-

μονικού Εγγραματισμού) του δημόσιου 

«ακροατηρίου» (της τεχνοεπιστήμης 

– ένα είδος «λαϊκής μόρφωσης» – αλλά 

και την περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση 

της λεγόμενης «πολιτικής της γνώσης».
[7]  Οδηγούμαστε έτσι σε «νέους τύπους 

γνωστικής παραγωγής» (Γκίμπονς  κ.α. 

1994, Γκίμπονς 2000), όπου αλληλοεφά-

πτονται, αλληλεξαρτώνται και αλληλεπι-

δρούν δυναμικά επίσημοι και ανεπίσημοι 

θεσμοί της γνώσης (Σχήμα 1).

 

Σχήμα 1. Η δυναμική διεπαφή, διεξάρτηση και 

αλληλεπίδραση μεταξύ επίσημων και ανεπίση-

μων θεσμών της γνώσης. Πηγή: caise.insci.org
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Τοιουτοτρόπως, κατορθώνουμε να 

αναστοχαστούμε καλύτερα για το «πώς 

μπορεί να εξασφαλισθεί και να βελτιωθεί η 

ποιότητα των επιστημονικο-τεχνολογικών 

αποφάσεων στο πλαίσιο ενός γενικευμέ-

νου και ευαισθητοποιημένου κοινωνικού 

ενδιαφέροντος», όπως επίσης και για το 

«πώς μπορεί να δοθεί περισσότερη αποτε-

λεσματικότητα και ευελιξία στις επιστημο-

νικο-τεχνολογικές πολιτικές, όταν παράλ-

ληλα χρειάζεται να υπάρχει περισσότερη 

κοινωνική υπευθυνότητα και περισσότερη 

διαφάνεια των ακολουθούμενων διαδικα-

σιών» (Μπουντουρίδης 2003: 197).

Ενάντια στην αλαζονική, υπεροπτική 

και εντελώς συγκεντρωτική και στατική 

λογική της ναρκισσιστικής «κατηχητικής» 

γνώσης, οι αβέβαιες και εύθραυστες αλή-

θειες της τεχνοεπιστήμης δεν μπορούν πια 

να διαχωριστούν απόλυτα από τη δημόσια 

διάδοση, κατανόηση και επικοινωνία τους, 

ή από τη δημόσια εκτίμηση, αξιολόγηση 

και διαχείριση των πολλαπλών διακινδυ-

νεύσεων και συνεπειών τους. Η αλήθεια, 

για να θυμηθούμε τον Heinz von Foerster, 

«απαιτεί επικοινωνία, και υπό αυτή την 

απλή έννοια είναι απέραντα “κοινωνική”» 

(von Foerster 1981: 263).

Ο τεχνοεπιστημονικός λόγος οφείλει 

λοιπόν να είναι πάντοτε κοινωνικά ευαί-

σθητος και υπόλογος, αλλά και να αντα-

ποκρίνεται, στο μέτρο του εφικτού, σε 

δημόσιες ανησυχίες, πιέσεις, ανάγκες, 

διεκδικήσεις και οράματα. Στις μέρες μας, 

ηγούμαι σημαίνει ακούω και ανταποκρί-

νομαι. Η τεχνοεπιστήμη, ως δημιουργική 

ενέργεια του νου, όπως θα έλεγε ο Αριστο-

τέλης, δύναται να φέρει ευδαιμονία μόνον 

όταν συνδέεται άρρηκτα και αναπόσπαστα 

με την αρετή και τη δικαιοσύνη. Διαφορε-

τικά, «παραμένει ενέργεια που προκαλεί 

«αισχρή ηδονή», αφού δεν εξυπηρετεί τη 

ζωή και την ανθρώπινη τελείωση» (Τσιβά-

κου 1999).

Η σύνδεση αυτή μπορεί εν τέλει να μας 

οδηγήσει σε μια αποφατική [8]  και κριτικά 

αναστοχαστική «επιστήμη του πολίτη», 

όπως το θέτει ο Βρετανός κοινωνιολόγος 

Άλαν Ίρβιν (1995), στην οποία πράγματι 

συζευγνύονται, ή «συναρμόζονται αρμο-

νικά» (Μπεκ), η γνώση, η πολιτική και η 

δημοκρατία.

Αυτό εννοεί και ο Σωκράτης όταν απο-

δεικνύει το Πυθαγόρειο Θεώρημα σε έναν 

αγράμματο δούλο, δείχνοντας πρακτικά 

ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, «διότι είναι 

εξίσου προικισμένοι με λογική δυνατό-

τητα, έστω και αν δεν είναι ίσοι σε ικανότη-

τες. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό γίνεται 

ακριβώς για να δείξει ο Σωκράτης στον 

συνομιλητή του ότι δεν είναι τα ρητορικά 

τεχνάσματα των σοφιστών ή η ωραιολογία 

που πείθουν αλλά τα πραγματικά επιχειρή-

ματα, εφόσον ο καθένας, καλλιεργημένος 

ή ακαλλιέργητος, έχει τη δυνατότητα να 

κρίνει με τον νου του. Ο γνήσιος διανοού-

μενος είναι εκείνος που επιχειρηματολο-

γεί, που δίνει δηλαδή εξηγήσεις οι οποίες 

γίνονται αποδεκτές από το λογικό των 

συνανθρώπων του» (Δημητράκος 2000).

Για το λόγο αυτό, επιπροσθέτως, οφεί-

λουμε όλοι να διαφυλάξουμε αναστοχα-

στικά την ελεύθερη διακίνηση της γνώσης 

μέσα στον αναδυόμενο και ελπιδοφόρο 

(αλλά μη προβλέψιμο) κόσμο της «δυνη-

τικότητας», «διαμορφώνοντας παράλληλα 

φίλτρα αξιολόγησης της πληθώρας των 

πηγών και των πληροφοριών» (Τσακα-

ρέστου 2007). Στην ίδια διαπειθαρχική/

διεπιστημονική γραμμή σκέψης θα πρέπει 

να ενταχθεί οργανικά και η ριζοσπαστική 

νοοτροπία του «ελεύθερου λογισμικού» , η 

οποία είναι πλέον απολύτως αναγκαία για 

τη βιωσιμότητα και τον συνεχή εκδημο-

κρατισμό του παγκόσμιου «πληροφορια-

κού οικοσυστήματος» (S. Adler).[9] 

Διατηρούμε έτσι την έμφυτη «ικα-

νότητα προσαρμογής που προσιδιάζει 

στους τεχνολογικούς πολιτισμούς» (H. H. 

Gadamer) αλλά και τον ζωτικό χώρο «για 

το όνειρο, την επιθυμία και τον πειραματι-

σμό με την ελεύθερη σκέψη … Η κοινή μας 

ευθύνη για την έλευση μιας καλύτερης 

κοινωνίας είναι κατ’ εξοχήν πολιτική. Και 

οι πολιτικές αποφάσεις είναι εξ ορισμού 

επίμαχες, στασιαζόμενες και δύσκολες» 

(Τσουκαλάς 1997).
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Σημειώσεις

1. Για μια ευρύτερη κριτική θεώρηση 
του φαινομένου της «εκπροσώπησης» 
, βλ. ενδεικτικά Τσέκερης & Κατερέλος 
2007.

2. Το δημοκρατικό πρόταγμα  της 
«δημόσιας κατανόησης της Επιστήμης»  
εμπεδώθηκε στη Μ. Βρετανία κατά 
τη δεκαετία του 1980, κυρίως μετά τη 
δημοσίευση της καινοτόμου μελέτης 
Bodmer Report (London Royal Society, 
1985). Η μελέτη αυτή οδήγησε στη 
σύσταση της «Επιτροπής για τη 
δημόσια κατανόηση της Επιστήμης» 
(COPUS), η οποία σχεδίασε και υλοποί-
ησε ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα 
με αντικείμενο τα ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά της επιστήμης στο 
δημόσιο χώρο. Από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, το περιοδικό Public 
Understanding of Science συνέβαλε 
σημαντικά στον πολλαπλασιασμό 
παρόμοιων θεωρητικών και εμπειρικών 
μελετών, όσο και στην ανάδυση και 
διάδοση νέων κοινωνιολογικών όρων, 
όπως λ.χ. «επιστημονική εγγραματο-
σύνη», «επιστημονική κουλτούρα», «επι-
στημονικός αναστοχασμός», «κοινωνική 
εμπειρογνωμοσύνη», «τοπική γνώση» , 
«δημόσια επίγνωση».

3. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τον Άλαν 
Ίρβιν (1995), θα πρέπει να χρησιμοποι-
ήσουμε τις ατέλειες τις επιστήμης, με 
σεμνότητα, μετριοφροσύνη και ριζική 
αβεβαιότητα, προκειμένου να παρθούν 
τολμηρές αποφάσεις χειραφετητικής 
πολιτικής για την ευρύτερη δημόσια 
σφαίρα (βλ. επίσης Ίρβιν & Μίκαελ 
2003).

4. Ειδικότερα, για την κυκλική-διαλε-
κτική σχέση δυναμικής «συνανάδυσης» 
και «συνεξέλιξης» μεταξύ κοινωνίας και 
τεχνολογίας, βλ. Τσέκερης & Τσέκερης 
2006.
5. Τα τεχνοεπιστημονικά ζητήματα 

σήμερα θέτουν σε μεγάλο βαθμό την 
πολιτική ατζέντα και «εγείρουν θέματα 
δημοκρατικής διακυβέρνησης και συμ-
μετοχής των πολιτών στις αποφάσεις: 
είτε ως ευκαιρίες για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής (νέα φάρμακα για χρό-
νιες ασθένειες, νέα τρόφιμα, μορφές 
ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον, 
νανοτεχνολογία...) είτε ως ηθικά 
διλήμματα (γενετικά τροποποιημένα, 
κλωνοποίηση και ευθανασία...) είτε ως 
άμεσες απειλές (βιοτρομοκρατία, πυρη-
νική ενέργεια...) αφορούν όχι μόνο τους 
ειδικούς και τους πολιτικούς αλλά τον 
κάθε πολίτη» (Τσακαρέστου 2007).

6. Βλ., πχ, την ανάπτυξη της προβλη-
ματικής μιας «διαδρασιακής» (και 
«συμβάλλουσας» εμπειρογνωμοσύνης 
στους  Κόλλινς & Έβανς 2002. Στην 
κατεύθυνση αυτή ανήκει ένα μεγάλο 
πλήθος από πρωτοβουλίες και 
θεσμούς σε διάφορες χώρες, όπως 
λ.χ. Euroscience, Science-Technology-
Society and Environment (STSE), 
Science for all Americans, Science 
Education for the Future, Café 
Scientifique, κ.ά. Γενικά, απαιτείται ο 
ορισμός εκ νέου της έννοιας «εμπειρο-
γνωμοσύνη» και η σύνδεσή της με την 
κοινωνία.

7. Ο όρος «πολιτική της γνώσης» αφορά 
σε ένα αναδυόμενο πεδίο εποπτείας, 
ρύθμισης και ανα-προσανατολισμού 
της σύγχρονης τεχνοεπιστημονικής 
γνωστικής παραγωγής, στην κατεύ-
θυνση της βελτίωσης της ποιότητας της 
ανθρώπινης ζωής μέσα σε μια ανοιχτή 
κοινωνία πολιτών (Τσέκερης 2007). 
Στα παραπάνω πλαίσια, επιχειρείται 
και η πλήρης εξάλειψη του «ψηφιακού 
χάσματος», της ανισότητας δηλαδή 
ανάμεσα στους «έχοντες» και τους «μη 
έχοντες» δυνατότητα πρόσβασης στις 
νέες τεχνολογίες υπολογιστών και επι-
κοινωνιών (και ιδιαίτερα στο Διαδίκτυο) 
– και άρα στα πολλαπλά πλεονεκτήματά 
τους. Τούτο φυσικά συνεπάγεται ισό-

τητα ψηφιακών δικαιωμάτων.

8. Χρησιμοποιώ εδώ την ορολογία 
του Νίκου Μουζέλη, σύμφωνα με τον 
οποίο «οι αποφατικές τεχνολογίες δεν 
προσπαθούν τόσο να υπερβούν όσο 
να αποκαταστήσουν τις φυσικές ισορ-
ροπίες και αρμονίες. Προσπαθούν με 
αρνητικό, αποφατικό τρόπο να άρουν ή 
να θέσουν σε δεύτερη μοίρα τους παρά-
γοντες εκείνους οι οποίοι υπονομεύουν 
τον Λόγο και την αρμονία που υπάρχουν 
στη φύση. Έτσι, αν η γενετική επέμ-
βαση ¬ ιδίως όταν στόχος της είναι η 
ευγονική ¬ αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τεχνολογίας προμηθεϊκού 
τύπου, οι αντιρρυπαντικές τεχνολογίες 
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα αποφατικής αντιμετώπισης της 
φύσης … το κατά πόσον η κατεύθυνση 
που θα ακολουθήσει η τεχνολογική εξέ-
λιξη θα έχει περισσότερο προμηθεϊκό 
ή αποφατικό χαρακτήρα έχει μεγάλη 
σχέση με πολιτικές επιλογές και ειδικό-
τερα με τις δημοκρατικές διαδικασίες. 
Αν η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 
θέματα που συνδέονται με την εφαρμο-
σμένη επιστήμη είναι έτσι οργανωμένη 
ώστε τα συμφέροντα της πλειονότητας 
να αρθρώνονται και να εκπροσωπούνται 
σαφώς, είναι πιθανόν ότι οι εξελίξεις θα 
κινηθούν προς αποφατική κατεύθυνση» 
(Μουζέλης 1997). Εδώ, έρχεται στο 
προσκήνιο ένα είδος «τεχνοπολιτικής» 
(βλ.  Τσέκερης &  Κατερέλος 2008) που 
φιλοδοξεί να εκτροχιάσει την κυρίαρχη 
(προμηθεϊκή) πορεία της σύγχρονης 
στενόμυαλης (μονοσήμαντης) παγκο-
σμιοποίησης και να νοηματοδοτήσει εκ 
νέου το λεγόμενο «πολύπλοκο προσαρ-
μοστικό σύστημα» της τεχνοεπιστήμης, 
το οποίο αναμφισβήτητα βρίσκεται 
σε κρίση.

9. Βλ. ενδεικτικά τη σχετική συζήτηση 
γύρω από την ελευθερία στη χρήση, 
την τροποποίηση και τη διανομή/
αναδιανομή του λογισμικού  (Στάλμαν 
2002, Γεωργοπούλου 2009).
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           Η τεχνοεπιστήµη οφείλει επιπλέον να συνειδητοποιήσει 
αναστοχαστικά τον δικό της επιτελεστικό ρόλο ως δυνητική 
«πηγή κινδύνων» και να τολµήσει τις απαραίτητες εκσυγχρονιστικές 
θεσµικές αλλαγές ενσωµατώνοντας δηµιουργικά το χάος 
και τη µη προβλεψιµότητα.
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