ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιστήµη και η τεχνολογία είναι κύριες δυνάµεις στις καθηµερινές µας ζωές. Μας
βοηθούν να δοµήσουµε τις προσωπικές και εργασιακές µας σχέσεις. Προσφέρουν νέες
δυνατότητες – αλλά επίσης νέες απειλές. Επιτρέπουν αντίθετους σκοπούς για τον κόσµο
να µιλά µεταξύ του – ταυτόχρονα, συνδέονται µε πιθανή σύληση του κόσµου µέσα από
τη βιοµηχανική ρύπανση και των καταστροφών του περιβάλλοντος. Η επιστήµη και η
τεχνολογία προσφέρουν επίσης νέους τρόπους κατανόησης της καθηµερινής
πραγµατικότητας – υπάρχουν και σαν ένα σώµα από ‘γεγονότα’ για τον κόσµο και σαν
ένα πλαίσιο για ορθολογιστική σκέψη. Στο µεταξύ, αυτή η µορφή ορθολογισµού µπορεί
να µας τυφλώσει σε εναλλακτικούς τρόπους εκτίµησης του εαυτού µας και του κόσµου
γύρω µας.
Αυτό το βιβλίο έχει γραφεί σε µία περίοδο που η σχέση µεταξύ των δηµοσίων οµάδων,
της επιστήµης και των περιβαλλοντικών προκλήσεων εµφανίζεται περισσότερο
καταπιεστική από ποτέ. Είναι επίσης γραµµένο µε την πίστη ότι χρειάζεται ένα
αναδυόµενο σώµα µάθησης και πρακτικής πρωτοβουλίας για να απευθύνει αυτές τις
προκλήσεις.
Φυσικά, δεδοµένης της κοινωνικής σηµασίας της επιστήµης και της τεχνολογίας, δεν
προξενεί µεγάλη εντύπωση ότι αυτά τα θέµατα έχουν ήδη αναδυθεί σαν τα κύρια
ενδιαφέροντα µέσα στην καθηµερινή ζωή και την κοινωνική θεωρία. Ο Max Weber είναι
ιδιαίτερα συνδεδεµένος µα την έννοια της ‘αποµυθοποίησης του κόσµου’ σαν
αποτέλεσµα της εξάπλωσης της γραφειοκρατίας και του εξορθολογισµού. Πάνω απ’ όλα,
ο Weber συνέλαβε τη δυνατή συνεισφορά της επιστήµης και της τεχνολογίας και στην
ανθρώπινη πρόοδο και στην υπονόµευση των ανθρώπινων αξιών.1 Από αυτήν την
προοπτική, πολίτης και κερδίζει και χάνει µέσω της διάδοσης του επιστηµονικού
ορθολογισµού. Μία παρόµοια αίσθηση κέρδους και απώλειας εξαιτίας της επιστήµης
µπορεί να βρεθεί στα συγγράµµατα του Marx και των ποικίλων κοινωνικών σχολιαστών
από τον καιρό της Βιοµηχανικής Επανάστασης – από τον Dickens και τον Wordsworth
µέχρι το Habermas και τον Marcuse.
Αυτό το βιβλίο ακολουθεί (µολονότι µε αξιοσηµείωτη ταπεινότητα) αυτή την κριτική
παράδοση της εξέτασης η σχέση µεταξύ ‘επιστήµης, τεχνολογίας και προόδου.’
Ιδιαίτερα, θα υποστηριχτεί ότι αυτή η σχέση έχει ειδική σηµασία ως προς τα θέµατα της
επικινδυνότητας και της περιβαλλοντικής απειλής. Η κοινωνική ανάπτυξη έχει φτάσει
ένα στάδιο όπου µία επανεξέταση της σύνδεσης µεταξύ επιστήµης και καθηµερινής ζωής
χρειάζεται επειγόντως.
Όµως, είναι σηµαντικό να δώσουµε έµφαση από την αρχή στο ότι την επιστήµη και την
τεχνολογία πρέπει πάνω απ’ όλα να τις δει κανείς σαν ανθρώπινες δραστηριότητες. Η
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συχνή περιγραφή της επιστήµης και της τεχνολογίας σαν µία χωρίς τελειωµό
καταστροφική δύναµη δεν είναι µόνο θεωρητικά ανεπαρκής – είναι επίσης αντίθετη µε
κάθε πρακτική προσπάθεια επαναδιαπραγµάτευσης της σχέσης µεταξύ επιστήµης,
τεχνολογίας και πολιτών. Σύµφωνα µε αυτά, τα επόµενα κεφάλαια θα προσπαθήσουν να
αντισταθούν στην απεικόνιση της επιστήµης και της τεχνολογίας σαν κάποια επίθεση
εξωγήινων στις ζωές µας – µολονότι υπάρχουν φορές που η σχέση µεταξύ επιστήµης και
καθηµερινής ζωής µπορεί πράγµατι να εµφανιστεί ακριβώς µε αυτόν τον τρόπο (γι’ αυτό
και η σχέση µεταξύ επιστήµης και κουλτούρας γίνεται σαν ‘τσιγάρο που καίει το µετάξι,’
όπως ένας συγγραφέας το θέτει παραστατικά).2 Η αναγνώριση ότι η επιστήµη δεν πέφτει
απλώς από κάποιο άλλο πλανήτη θα έπρεπε να µας ενθαρρύνει και να είµαστε
περισσότερο κριτικοί της επιστηµονικής γνώσης αλλά επίσης να είµαστε
εποικοδοµητικοί για τα είδη της επιστήµης που θα µας βοηθήσουν να ασχοληθούµε µε
πιεστικά θέµατα, όπως είναι αυτά της περιβαλλοντικής καταστροφής. Με καµία έννοια
δεν είναι αυτό το βιβλίο αντί-επιστηµονικό. Μάλλον, ξεκινά από την πρόταση ότι ο
καλύτερος φίλος είναι εκείνος που είναι προετοιµασµένος να προσφέρει τη δυσάρεστη
συµβουλή.
Αυτό το βιβλίο, εποµένως, έχει ένα πλήθος από στόχους – να θεωρήσει το ρόλο που
παίζεται από την επιστήµη και την επιστηµονική εµπειρογνωµοσύνη στις καθηµερινές
µας ζωές, να ανασκοπήσει τις πρακτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν να φέρουν
το ‘κοινό’ και την ‘επιστήµη’ πιο κοντά µεταξύ τους, να θεωρήσει τις δυνατότητες για
πιο ενεργούς ‘επιστηµονικούς πολίτες,’ να συνδέσει αυτά τα θέµατα µε τη δηµόσια
πολιτική για την επικινδυνότητα και τις περιβαλλοντικές απειλές. Όµως, πριν αρχίσουµε
να ερευνούµε αυτά τα ειδικά ζητήµατα, είναι σηµαντικό να εξηγήσουµε κάτι για το
θεµατικό υπόβαθρο αυτού του βιβλίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό δεδοµένης της
αναπόφευκτα ευρείας φύσης των ερµηνειών που ακολουθούν. Το υπόβαθρο αυτό µπορεί
να εξηγηθεί µέσω τεσσάρων κυρίαρχων θεµάτων.
Το πρώτο από αυτά αφορά τη σύγχρονη επιστήµη και τεχνολογία και τις σχέσεις της µε
τη σύγχρονη κουλτούρα και τον τρόπο ζωής. Ο Stephen Hill παρουσιάζει αυτό το θέµα
σαν την ‘τραγωδία της τεχνολογίας.’3 Γράφει:
Η εµπειρία της τεχνολογίας είναι η εµπειρία του φαινοµενικού αναπόφευκτου.
Είναι η εµπειρία του να ‘πλαισιώνεται’ κανείς από µία ακίνητη και ‘τραγική’
δύναµη, ακόµη κι αν αυτή η δύναµη η οποία την ίδια στιγµή προσφέρει συνεχώς
νέα και γοητευτικά µέσα για να γίνεται κυρίαρχος στα προβλήµατα, που η
ανθρωπότητα αντιµετωπίζει.4
Είναι αυτή η διπλής όψης (ή µε το πρόσωπο του Janus) τοποθέτηση της τεχνολογικής
κοινωνίας που φαίνεται να γοητεύει. Η τεχνολογία της πληροφορίας, για παράδειγµα,
µας προσφέρει τεράστια βελτιωµένα συστήµατα επικοινωνίας, µεγαλύτερη
αποτελεσµατικότητα, εύκολη (και σε κόστος) πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων και
συστήµατα γνώσεων, δυνατότητες περισσότερου ελεύθερου χρόνου, µεγαλύτερης
παραγωγικότητας και µία αποκεντρωµένη προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων.
Συγχρόνως, προσφέρει κάποια µετατροπή σε ρουτίνα των υπαλληλικών καθηκόντων,
ανεργία, συγκέντρωση της εξουσίας και του δυναµικού (διαµέσου προηγµένων
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συστηµάτων ασφαλείας και βάσεων δεδοµένων) για την απώλεια της ελευθερίας και της
αυτονοµίας. Αυτό ακριβώς είναι το είδος της επίδρασης την οποία ο Weber είχε επίσης
θεωρήσει σαν µέρος της ‘αποµυθοποίησης,’ που παράγεται από τον επιστηµονικό
ορθολογισµό.
Μία παρόµοια ερµηνεία µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλες περιοχές επιστηµονικής και
τεχνολογικής ‘προόδου’ - εάν θεωρήσουµε την επανάσταση της βιοτεχνολογίας, τα νέα
συστήµατα βιοµηχανίας, της δορυφορικής επικοινωνίας ή την πυρηνική ενέργεια. Η
κουλτούρα µας είναι σε µεγάλο µέρος ‘πλαισιωµένη’ από την τεχνολογική ανάπτυξη –
µε την έννοια ότι η επιστήµη και η τεχνολογία παρέχουν πολλές από τις υλικές
δυνατότητες της σύγχρονης ύπαρξης. Αυτή η ανάπτυξη µπορεί να είναι καθοριστικά
διφορούµενη ως προς τα οφέλη που προσφέρει σε όλους µας. Αυτός ο διπλής όψης
χαρακτήρας είναι ιδιαίτερα προφανής ως προς τα περιβαλλοντικά θέµατα – τα γρήγορα
αυτοκίνητα, οι οικιακές τεχνολογίες κατανάλωσης ενέργειας , τα νέα προϊόντα και οι
διαδικασίες, όλα αυτά διεγείρουν τις καταναλωτικές µας τάσεις ακόµη κι αν απειλούν
την ποιότητα της ζωής µας. Η σύγχρονη πρόκληση είναι να βρούµε έναν τρόπο να
αποφύγουµε αυτήν την διπλής όψης ποιότητα – υπάρχει κάτι τέτοιο σαν ‘καθαρή
τεχνολογία’ ή είναι απλώς µία αντίφαση των όρων;
Φυσικά, πολλοί σχολιαστές (ίσως, στην ‘τεχνολογική κουλτούρα’ µας, η πλειονότητα)
παρουσιάζουν τις επιδράσεις της επιστήµης και της τεχνολογίας να είναι πολύ
ευεργετικές για την κοινωνία. Βέβαια, δε θα έπρεπε να παραβλέψουµε αυτά τα οφέλη –
ιδιαίτερα, πρέπει να είµαστε προσεκτικοί µήπως µία κριτική της σύγχρονης τεχνολογικής
ανάπτυξης µας οδηγήσει σε ένα νεφελώδη ροµαντισµό για τις συνθήκες ζωής στο
παρελθόν (µία σύντοµη µατιά για τη βελτιωµένη διάρκεια ζωής στις δυτικές κοινωνίες τα
τελευταία εκατόν πενήντα χρόνια είναι ιδιαίτερα διδακτική εδώ).5 Όµως, και σε αντίθεση
µε τους ισχυρισµούς κάποιων σύγχρονων επιστηµόνων ότι η επιστήµη έχει φέρει το
‘βασίλειο της ελευθερίας,’6 φαίνεται ότι οι ασάφειες τις επιστηµονικής και τεχνολογικής
προόδου αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό µέρος µέσα στις ζωές µας και µία κύρια
πρόκληση της µελλοντικής διεθνούς ανάπτυξης. Φυσικά, είναι σηµαντικό εδώ να
επαναλάβουµε ότι µολονότι συχνά αισθανόµαστε παθητικοί µπροστά στις νέες
τεχνολογίες, οι ίδιες τεχνολογίες είναι το προϊόν κοινωνικά οργανωµένων γραµµών
παραγωγής και υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Η ‘τραγωδία της
τεχνολογίας’ δεν θα έπρεπε να συνεπάγεται µία αναπόφευκτη κατάσταση ή µονιµότητα
στην κατεύθυνση της επιστήµης και της τεχνολογίας.
Σε ό,τι ακολουθεί, αυτό το πρώτο θέµα θα προσεγγιστεί από έναν αριθµό κατευθύνσεων
– οι χρήσεις της τεχνικής συµβουλής µέσα στις λήψεις αποφάσεων για το περιβάλλον, τα
προβλήµατα της επιβίωσης µε τεχνολογικά συστήµατα, όπως των πετροχηµικών
συµπλεγµάτων, οι δυσκολίες επίτευξης µεγαλύτερης ισορροπίας µεταξύ της
επιστηµονικής εµπειρογνωµοσύνης και των αναγκών (και των γνώσεων) των πολιτών.
Θα υποστηριχτεί ότι η επιστήµη χρειάζεται να είναι αυτοκριτική µπροστά στο δηµόσιο
σκεπτικισµό για τη σύνδεσή της µε την ‘πρόοδο.’
Επί του παρόντος, οι δηµόσιες οµάδες συχνά περιγράφονται σαν αµαθείς ή
ανορθολογιστικές µπροστά στην επιστηµονική πρόοδο. Η εξωτερική κριτική της
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επιστήµης και των επιστηµονικών θεσµών υποτίθεται ότι συνεπάγεται ένα έλλειµµα της
δηµόσιας κατανόησης παρά µία ανάγκη για επιστηµονικό στοχασµό και αυτοαποτίµηση. Η συζήτηση για τα διφορούµενα οφέλη της επιστήµης και της τεχνολογίας
έτσι µας οδηγεί να θεωρήσουµε τις δυνατότητες των θεσµικών αλλαγών προς ένα
περισσότερο εποικοδοµητικό πρότυπο ανάπτυξης και διασποράς της γνώσης.
Το δεύτερο θέµα αυτού του βιβλίου ασχολείται περισσότερο απ’ ευθείας µε τους πολίτες,
τη δηµοκρατία και την καθηµερινή ζωή. Αν η ‘τραγωδία της τεχνολογίας’ του Hill είναι
το έµβληµα του πρώτου θέµατος, τότε το έµβληµα του δεύτερου ανήκει στη ρήση του
Raymond Williams: ‘Η κουλτούρα είναι συνηθισµένη’:
Η κουλτούρα είναι κοινά νοήµατα, το προϊόν ενός ολόκληρου κόσµου και
προσφερόµενα ατοµικά νοήµατα, το προϊόν όλης της προσωπικής και κοινωνικής
εµπειρίας µε την οποία είναι δεσµευµένος ο άνθρωπος. Είναι ανόητο και αλαζονικό
να υποθέσουµε ότι οποιοδήποτε από αυτά τα νοήµατα µπορούν να περιγραφούν µε
οποιονδήποτε τρόπο. Γίνονται µε τη ζωή, γίνονται και ξαναγίνονται µε τρόπους που
δεν µπορούν να είναι γνωστοί εξ’ αρχής.7
Η έµφαση του Williams στο βάθος, την ευκαµψία και τον πλούτο της κουλτούρας της
εργατικής τάξης – µαζί µε τη βαθιά του δέσµευση στη δηµοκρατία και στην ‘αυθεντική
ποικιλία και πολυπλοκότητα όλου του λαού’8 – προσφέρουν ένα εµψυχωτικό και θετικό
κίνητρο θεώρησης της σχέσης µεταξύ πολιτών και επιστηµονικής εµπειρογνωµοσύνης.
Εκτός από την εµφύσηση ενός πολύ αναγκαίου στοιχείου αισιοδοξίας σε κάποιες από τις
πλέον απόλυτες αναλύσεις της ‘τεχνολογικής κουλτούρας,’ η ερµηνεία του Williams
δίνει έµφαση στην ανάγκη να αρχίσει η ανάλυσή του από την προοπτική των πολιτών
παρά (όπως συχνά συµβαίνει) από τον ‘υψηλότερο ορθολογισµό’ των επιστηµόνων και
οµάδων ελίτ. Με αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η κατασκευή της άποψης των
πολιτών για την επιστήµη παρά (όπως συνήθως - τουλάχιστον στα βιβλία) η άποψη των
επιστηµόνων για τους πολίτες (ως αδαείς, απατηµένοι ή απλώς αντίθετοι). Η δουλειά του
Williams, εποµένως, µας προσφέρει τον τρόπο για να στρέψουµε τις συνήθεις ερµηνείες
της ‘δηµόσιας κατανόησης της επιστήµης’ στην κανονική τους φορά, και κάνοντας έτσι,
να εδραιώσουµε µία περισσότερο ‘συµµετρική’ σχέση µεταξύ του ‘κοινού’ και της
‘τυπικής’ εµπειρογνωµοσύνης. Αυτή τουλάχιστον θα είναι η προσπάθεια του βιβλίου
αυτού, να θεωρήσουµε την επιστήµη από την πλευρά των πολιτών παρά από την πλευρά
του επιστηµονικού κατεστηµένου.
Οι ιδέες του Williams επίσης µας οδηγούν να σκεφτούµε πιο προσεκτικά την έννοια της
‘ιδιότητας του πολίτη’ – µια έννοια η οποία επί του παρόντος προσελκύει προσοχή που
αξίζει από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσµατος. Οι ερωτήσεις για την ιδιότητα του
πολίτη σε αυτό το βιβλίο θα επικεντρωθούν σε σχέση µε την θέση των ατόµων και των
οµάδων ατόµων µπροστά στην τεχνολογική ‘πρόοδο’ – µε ποιον τρόπο είναι δυνατό οι
φωνές τους να ακουστούν; Ποια εµπόδια επί του παρόντος υπάρχουν; Ποιες θα ήταν οι
συνέπειες για τους υπάρχοντες θεσµούς και κοινωνικές διεργασίες; Για να ασχοληθούµε
µε τέτοια ερωτήµατα, θα χρειαστούµε να προσεγγίσουµε την έννοια της ιδιότητας του
πολίτου και τα θέµατα της γνώσης, εµπιστοσύνης και ταυτότητας πάνω από τα οποία
εξαρτάται.
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Αυτά τα δύο θέµατα – της ‘τεχνολογικής κουλτούρας’ και της ‘κουλτούρας του πολίτη’ –
οδηγούν απευθείας στο τρίτο. Μετά την ‘τραγωδία της τεχνολογίας’ και τη ρήση ‘η
κουλτούρα είναι συνηθισµένη,’ τώρα έχουµε την ‘επιστήµη για τους ανθρώπους’· µε
άλλα λόγια, οι διάφορες προσπάθειες (και πρακτικές και θεωρητικές) να τοποθετηθεί η
τεχνική εµπειρογνωµοσύνη στην άµεση υπηρεσία του κοινού. Αυτό το θέµα δεν είναι
περισσότερο πρωτότυπο από τα προηγούµενα δύο. Σίγουρα, µπορεί να διεκδικήσει την
κληρονοµιά του τουλάχιστον πίσω στο 19ο αιώνα. Ωστόσο, τονίζει τη σχέση µεταξύ
επιστήµης, τεχνολογίας και ανθρωπίνων αξιών ειδικότερα µε άµεσο τρόπο. Όπως η
Nelkin τοποθετεί το 1975:
Η πολυπλοκότητα των δηµοσίων αποφάσεων φαίνεται να απαιτεί υψηλά
εξειδικευµένες και εσωτερικές γνώσεις, και εκείνοι οι άνθρωποι που ελέγχουν
αυτές τις γνώσεις έχουν σηµαντική ισχύ. Επιπλέον, η δηµοκρατική ιδεολογία
δηλώνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να µπορούν να επηρεάζουν τις πολιτικές
αποφάσεις που επιδρούν στις ζωές τους.9
Με πολλούς τρόπους, η άποψη της Nelkin ισχύει ακόµη στο µέσο της δεκαετίας του
1990 – αν και το βιβλίο θα προτείνει ότι η µέριµνα για τη ‘δηµοκρατική ιδεολογία’
εκτείνεται πέρα από δηµόσιες αποφάσεις και σε µια σειρά από ευρύτερα ερωτήµατα για
την κατανόηση και τον έλεγχο της καθηµερινότητας. Όπως το επόµενο κεφάλαιο θα
υποστηρίξει, έχει επίσης υπάρξει ένας αριθµός σηµαντικών εξελίξεων στην κατανόηση
της ‘τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης’ και της σχέσης της µε την ‘καθηµερινή
εµπειρογνωµοσύνη’ – εξελίξεις που πιθανόν να µπορούν να υπαινίσσονται µια
µεγαλύτερη ανάγκη για ταπεινότητα (και µια προθυµία αποδοχής θεσµικών αλλαγών)
από όσο ήταν πάντοτε προφανές µεταξύ των πρωταγωνιστών της άποψης ‘της επιστήµης
για το λαό,’ για παράδειγµα, της δεκαετίας του 1970. Ειδικότερα, κάποιες προηγούµενες
αναφορές για ‘επιστηµονική δηµοκρατία’ φαίνεται να υποφέρουν από το ίδιο ελάττωµα,
όπως πολλές σύγχρονες προτροπές, σχετικά µε τη ‘δηµόσια κατανόηση της επιστήµης’ –
µια υπονοούµενη κρίση για την υπεροχή, σε κάθε πλαίσιο, της επιστηµονικής
κοσµοθεωρίας.
Συνεπώς, τα όρια της επιστήµης πρέπει να αποτιµηθούν και να αναγνωριστούν. Θα
πρέπει επίσης να θεωρήσουµε τη δυνατότητα για εποικοδοµητικές γνωσιακές σχέσεις
µέσα στην κοινωνία. Όπως ένας σχολιαστής το θέτει µετά από µία συζήτηση για τα
‘Καταστήµατα της Επιστήµης – Science Shops’ (που θα συζητηθεί στο κεφάλαιο 6) :
Η αποµυθοποίηση – που κάναµε και κατά πολύ κάνουµε - δεν είναι αρκετή· οι
άνθρωποι ποτέ δε θα δεχθούν να ‘αποµυθοποιηθούν’ στην πραγµατικότητα εκτός
κι αν έχουν κάτι να βάλουν στην θέση της. Έτσι, αισθάνοµαι ότι τίποτα
περισσότερο δε µπορεί να συµβεί, εκτός αν και µέχρι να αρχίσουµε να παράγουµε
γνώση που είναι θετικά σχετική.10
Αυτή η επανεξέταση και ριζοσπαστικοποίηση του θέµατος ‘η επιστήµη για το λαό’ θα
γίνει ειδικά στο τελευταίο µισό αυτού του βιβλίου.
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Το τελευταίο θέµα αντιπροσωπεύει κατά πολλούς τρόπους το αναδυόµενο πλαίσιο στο
οποίο τα προηγούµενα τρία θα δοκιµαστούν - τις κοινωνικο-επιστηµονικές προκλήσεις
για την επίτευξη της ‘βιώσιµης ανάπτυξης.’ Για ακόµα µία φορά, αυτός είναι ένας όρος
που είναι στην επικαιρότητα εδώ και κάποιο χρόνο (τουλάχιστον από τις αρχές της
δεκαετίας του 1980). Ωστόσο, κέρδισε την προσοχή του κοινού το 1987 µε τη
δηµοσίευση του Κοινού µας Μέλλοντος – Our Common Future, της έκθεσης της
Παγκόσµιας Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Η
‘βιώσιµη ανάπτυξη’ ορίζεται σε αυτή την έκθεση ως: ‘ανάπτυξη που ικανοποιεί τις
ανάγκες του παρόντος χωρίς να εκχωρεί την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.’11
Σε πρώτη σκέψη, η ‘βιώσιµη ανάπτυξη’ φαίνεται πολύ µακριά από τα ζητήµατα της
τεχνολογίας, της κουλτούρας και της δηµοκρατίας, τα οποία έχουν παρουσιαστεί µέχρι
εδώ σε αυτή την εισαγωγή. Ωστόσο θα ισχυριστεί κανείς ότι τα θέµατα των
περιβαλλοντικών απειλών και της παγκόσµιας ανάπτυξης δεν µπορούν να
αντιµετωπιστούν επιτυχώς χωρίς µια πλήρη θεώρηση τοπικών όπως και παγκοσµίων
πρωτοβουλιών αλλά και προγραµµάτων προσανατολισµένων στον πολίτη όπως και
προγραµµάτων που διευθύνει η πολιτεία.
Αυτά τα θέµατα είναι αδιαχώριστα από τα ζητήµατα της γνώσης και του κύρους της
επιστήµης µέσα σε ανταγωνιστικές έννοιες της κοινωνικής προόδου. Υπάρχει κίνδυνος,
επί του παρόντος, η διεθνής συζήτηση για την βιωσιµότητα να διεξαχθεί χωρίς τον
κριτικό έλεγχο της ίδιας της επιστήµης - και πραγµατικά αυτός ο παγκόσµιος
επιστηµονικός λόγος να αποτρέψει την έκφραση περισσοτέρων τοπικών αντιλήψεων και
εµπειρογνωµοσύνης. Ένα ιδιαίτερο είδος της επιστήµης να ‘πλαισιώσει’ τα θέµατα µε
µια τέτοια µορφή που δεν µπορεί να είναι ανοιχτή σε άλλους τρόπους γνώσης και άλλους
τρόπους βιώσιµης ζωής.
Η Επιτροπή Ηνωµένων Εθνών δίνει η ίδια µεγάλη προτεραιότητα σε ζητήµατα
κοινωνικής ισότητας: ‘η ανικανότητά µας να προωθήσουµε το κοινό ενδιαφέρον για τη
βιώσιµη ανάπτυξη είναι συχνά προϊόν σχετικής αµέλειας της οικονοµικής και κοινωνικής
δικαιοσύνης µέσα στα έθνη και µεταξύ τους.’12 Ή µε πιο συγκεκριµένους όρους:
Η ικανοποίηση ουσιαστικών αναγκών απαιτεί όχι µόνο µια καινούρια εποχή
οικονοµικής ανάπτυξης για τα έθνη, στα οποία η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι
φτωχοί, αλλά µια εγγύηση ότι οι φτωχοί αυτοί παίρνουν το δίκαιο µερίδιό τους
από τους πόρους που απαιτούνται για να στηρίξουν αυτή την ανάπτυξη. Τέτοια
ισότητα θα υποστηριζόταν από πολιτικά συστήµατα, τα οποία εξασφαλίζουν
αποτελεσµατική συµµετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και περισσότερη
δηµοκρατία στη διεθνή λήψη αποφάσεων.13
Συνεχίζοντας, και όπως η έκθεση της Επιτροπής υποστηρίζει, είναι σχεδόν βέβαιο ότι
είναι απίθανο οι οµάδες που νιώθουν τους εαυτούς τους να στερούνται κοινωνικής
επιρροής και να περιορίζονται στις καθηµερινές τους επιλογές να σκέφτονται τις
µακροχρόνιες περιβαλλοντικές συνέπειες ή να καταλαβαίνουν τη σκοπιµότητα των
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επισήµων συµβουλών και πληροφοριών. Αντίθετα, τα βραχυπρόθεσµα ζητήµατα της
καθηµερινής επιβίωσης αποκτούν κυρίαρχη προτεραιότητα.
Τέτοια ζητήµατα σίγουρα θα εµφανιστούν µε την παρακάτω µορφή. Πιο συγκεκριµένα,
θα εξετάσουµε τη σηµαντική σχέση µεταξύ της ‘επιστήµης του πολίτη’ και της
‘περιβαλλοντικής ιδιότητας του πολίτη’ – επειδή οποιοδήποτε είδος ιδιότητας του πολίτη
που παραµελεί τη γνώση, που υποστηρίζεται από οµάδες πολιτών, θα είναι περιορισµένο
στις πρακτικές δυνατότητές του. Μία τέτοια περιορισµένη προσέγγιση της ιδιότητας του
πολίτη θα περιορίσει την ‘κοινωνική µάθηση’ ανάµεσα στην επιστήµη, την τεχνολογία
και τις δηµόσιες οµάδες, η οποία, θα ισχυριστώ, είναι ουσιαστική για τις διαδικασίες της
βιώσιµης ανάπτυξης.
Έτσι, δεν θα υπάρξει ‘βιωσιµότητα’ χωρίς κάποιο µεγαλύτερο δυναµικό των πολιτών να
ελέγξουν τις δικές τους ζωές, την υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, η επιτυχία αυτού του
σκοπού απαιτεί κάποια προσεκτική περίσκεψη για τις σχέσεις µεταξύ της τεχνικής
εµπειρογνωµοσύνης, των αναγκών του πολίτη και της σύγχρονης κουλτούρας. Αυτό το
βιβλίο θα θεωρήσει τις πολύ πρακτικές συνέπειες µιας τέτοιας επανεξέτασης. Ιδιαίτερα,
θα ανασκοπήσει κάποια ‘κοινωνικά πειράµατα,’ που προσπαθούν να θέσουν σε
εφαρµογή αυτές τις ιδέες.
Αντίθετα µε αυτή τη θεµατική εισαγωγή, τα κεφάλαια που ακολουθούν σχετίζονται µόνο
µερικώς µε θεωρητικά ζητήµατα και γενικές συζητήσεις – θα παρουσιάσουν επίσης µια
σειρά περιπτωσιακών µελετών και συγκεκριµένων πρωτοβουλιών που σχετίζονται µε την
‘Επιστήµη του Πολίτη.’
Εντούτοις, θα υποστηριχτεί ότι αυτές οι πραγµατικές εµπειρίες και τα πρακτικά
µαθήµατα έχουν λίγο νόηµα εκτός αν παρουσιαστούν σε ένα ευρύτερο και περισσότερο
θεωρητικό πλαίσιο. Παρόµοια όµως, οι πρακτικές εµπειρίες είναι ένα σηµαντικό κίνητρο
για τη θεωρία. Σίγουρα, η συνολική κατεύθυνση αυτών που ακολουθούν αποτελεί µια
πρόκληση για τη στείρα και ξεπερασµένη διάκριση µεταξύ της ‘κοινωνικής θεωρίας’ και
της ‘εµπειρικής έρευνας.’
Όπως ήδη µπορεί να γίνει κατανοητό, αυτό το βιβλίο δεσµεύεται αφενός για µια
βελτιωµένη κατανόηση της ‘επιστήµης, της τεχνολογίας και της ιδιότητας του πολίτη’ κι
αφετέρου για καλύτερες κοινωνικές πρακτικές σε αυτόν τον τοµέα - και ειδικότερα ως
προς τα ζητήµατα της επικινδυνότητας και του περιβάλλοντος. Συνεπώς, υπάρχει
κίνδυνος να είναι ταυτόχρονα υπέρ το δέον περιγραφικό και αναλυτικό – δηλώνω ένοχος
και για τις δυο κατηγορίες.
Τελικά, πρέπει να κάνω µια παρατήρηση για τη χρήση της ‘επιστήµης’ σ’ αυτό το βιβλίο.
Σ’ ό,τι ακολουθεί, γενικά χρησιµοποιώ την ‘επιστήµη’ στην ευρύτατή της έννοια ώστε να
περιλαµβάνει µια ολόκληρη κοσµοθεωρία και ένα σύνολο θεσµών µέσα στην κοινωνία.
Κατά καιρούς επίσης, η ‘επιστήµη’ περικλείει τοµείς γνώσης κι εφαρµογών που ταιριάζει
καλύτερα να αναφέρονται ως ‘τεχνολογία.’ Αντιλαµβάνοµαι πλήρως την διάκριση που
µπορεί να γίνει µεταξύ ‘επιστηµονικών’ και ‘τεχνολογικών’ µορφών κατανόησης αλλά
µερικές φορές κάνω χρήση των πρώτων σαν περιληπτικό τρόπο περιγραφής και των δύο.
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Για τους σκοπούς αυτού του βιβλίου, θεωρώ αυτό να είναι µία λογική προσέγγιση –
ειδικά γιατί κυρίως µας ενδιαφέρει να εδραιώσουµε την ετερογένεια αυτών των µορφών
γνώσης και κατανόησης παρά να τις ορίσουµε αυστηρά. Ελπίζω ο αναγνώστης να
συγχωρήσει το αναγκαστικό θόλωµα των κατηγοριών, το οποίο µερικές φορές προκύπτει
από αυτή τη γλωσσική συντόµευση.

8

