ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ:
ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;

Οι κοινότητες πρέπει να εµπλακούν. Το άλλο σηµαντικό πράγµα που οι
άνθρωποι πρέπει να θυµούνται … είναι ότι πιθανόν γνωρίζουν όσα ή ίσως
περισσότερα από κάποιους εµπειρογνώµονες που χρησιµοποιούνται για να
θεωρήσουν συγκεκριµένα πράγµατα. Γνωρίζω ότι µε καλούν για
συγκεκριµένα πράγµατα … κάποιος µε ρωτά σχετικά µε κάτι που έχουν
ερευνήσει για πολύ καιρό και έχουν µαζέψει πολλά πράγµατα µαζί και
αρκετές φορές γνωρίζουν πολλά περισσότερα από εµένα, παρ’ όλα αυτά οι
άνθρωποι θα µε συµβουλεύονται επειδή έχω κάνει τοξικολογία ή κάτι άλλο
… Συνεχώς εντυπωσιάζοµαι µε το τι µπορούν να καταφέρουν οι άνθρωποι.1
Οποιεσδήποτε ικανότητες και µορφές γνώσεων οι κοινοί άνθρωποι µπορεί να
χάνουν, παραµένουν ικανοί και ευφυείς στα πλαίσια της δράσης στην οποία
οι δραστηριότητες τους λαµβάνουν χώρα και την οποία, εν µέρει, αυτές οι
δραστηριότητες συνεχώς αναδοµούν. Η καθηµερινή τους ικανότητα και
ευφυΐα έτσι έρχεται σε διαλεκτική σύνδεση µε τις αλλοτριωτικές επιδράσεις
των αφηρηµένων συστηµάτων, συνεχώς ανασχηµατίζοντας την ίδια την
επίπτωση τέτοιων συστηµάτων στην καθηµερινή ύπαρξη.2
Στο Κεφάλαιο 4 κάναµε ένα µεγάλο βήµα µακριά από το συµβατικό παράδειγµα της
‘επιστήµης και της ιδιότητας του πολίτη’. Αντί να χαρτογραφούµε την προφανή
έλλειψη της δηµόσιας κατανόησης, βρήκαµε µια πιο σύνθετη εικόνα των κοινωνικών
και τεχνικών αλληλεπιδράσεων όπως έχουν λειτουργήσει σε ένα τοπικό πλαίσιο. Σε
αυτό το κεφάλαιο, χρειάζεται να οικοδοµήσουµε πάνω σε αυτήν την ειδική
περίπτωση, έτσι ώστε να δούµε κατά πόσο είναι ενδεικτικό ένα ευρύτερο πρότυπο
ανταπόκρισης των πολιτών. Είναι δυνατό – όπως η ανάλυση του Beck ‘της κοινωνίας
του ρίσκου’ προτείνει3 – νέες σχέσεις γνώσης, επιστήµης και ιδιότητας του πολίτη να
αναδύονται µέσα από την ύστερη νεωτερική κοινωνία;
Τουλάχιστο εν µέρη, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι αλλαγές εµφανίζονται σαν
συνέπειες της προβληµατικής εφαρµογής της επιστήµης σε τοµείς όπως οι
περιβαλλοντικές απειλές (και η ευρύτερη εφαρµογή του περιβαλλοντικού πλαισίου
θα εξεταστεί στο Κεφάλαιο 7). Όµως οι ανησυχίες των πολιτών και οι αντιδράσεις
τους πρέπει να ειδωθούν µέσα στο υπόβαθρο των προβληµάτων, τα οποία ξεπερνούν
τα ζητήµατα των ‘εφαρµογών’ και µπαίνουν στην ίδια την δοµή της επιστήµης σαν
ένα σύστηµα γνώσεων. Για να συνοψίσουµε την προηγούµενη συζήτηση, αυτά τα
προβλήµατα περιλαµβάνουν:
•

∆οµικές αβεβαιότητες (που συζητήθηκαν στο Κεφάλαιο 2) όπου η επιστήµη
καλείται να δώσει απλές και αναµφίβολες απαντήσεις σε ερωτήµατα που είναι στα
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τελευταία όρια της κατανόησης και ικανότητας της – και που επίσης καµιά απλή
και αδιαφιλονίκητη απάντηση δεν µπορεί ποτέ να είναι δυνατή καθώς µπαίνουµε
σε ένα κόσµο αβεβαιότητας παρά ελέγχου·
• Το αναπόφευκτο των επιστηµόνων που λειτουργούν µε υποκείµενες κοινωνικές
παραδοχές και µοντέλα (π.χ., σχετικά µε την διαδικασία εκκένωσης όπως
συζητήθηκε στο Κεφάλαιο 4). Καθώς προσφέρουν τεχνικές συµβουλές σε µια
επικίνδυνη κατάσταση, οι επιστήµονες προσφέρουν επίσης κοινωνικές κρίσεις
σχετικά µε την ανταπόκριση του κοινού, την αξιοπιστία των διαφόρων πηγών
πληροφόρησης και την πιθανότητα ότι διάφορες διαδικασίες ασφαλείας θα
ασκηθούν πραγµατικά. Τα επιστηµονικά µοντέλα του κινδύνου και του
περιβάλλοντος πρέπει εποµένως να στηρίζονται σε κοινωνικά µοντέλα του πώς
δουλεύουν τα πράγµατα στον ‘πραγµατικό κόσµο’·
• Αυτές οι δυσκολίες έχουν σχέση επίσης µε το πρόβληµα του κλειστού συστήµατος
έναντι του ανοικτού συστήµατος. Σε τοµείς ανησυχίας των πολιτών όπως των
περιβαλλοντικών απειλών, λειτουργούµε όχι σε ένα προσεκτικά σχεδιασµένο
κόσµο του εργαστηρίου αλλά αντίθετα σε ένα πιο πολύπλοκο και συνεχώς
διακυµενόµενο σύµπαν. Η επιτυχία σε πολλούς τοµείς της επιστήµης προέρχεται
απ’ ευθείας από την ικανότητα των επιστηµόνων να χειρίζονται και να ελέγχουν
εξωτερικές µεταβλητές – στον τοµέα του κινδύνου και του περιβάλλοντος, τέτοιος
έλεγχος είναι απλά αδύνατος.
Σε αυτό το πλαίσιο η έννοια του πειράµατος αλλάζει ριζικά – ζούµε όλοι τώρα σε ένα
‘περιβαλλοντικό εργαστήριο’ ή στην πραγµατικότητα, όπως ένα βιβλίο
αναπαραγωγικής τεχνολογίας θέτει, τώρα ‘ζούµε σε εργαστήρια’.4 Συνεπώς, νέες
σχέσεις δηµιουργούνται µεταξύ πειραµατικών αντικειµένων και πειραµατιστών:
όπως, για παράδειγµα, όταν οι εργάτες ισχυρίζονται, ότι δεν θα γίνουν πλέον
ανθρώπινα ΄ινδικά χοιρίδια’ για νέες χηµικές ουσίες ή όταν ασθενής µε HIV/AIDS
απαιτούν µεγαλύτερη εµπλοκή στην ανάπτυξη νέων φαρµάκων.5
Αυτά τα χαρακτηριστικά της επιστήµης είναι ξεκάθαρα σε τοµείς υψηλών κινδύνων,
την ασθένεια των τρελών αγελάδων και το 2,4,5-Τ όπου οι επιστήµονες έχουν δώσει
µάχη για να προσφέρουν µια ενωµένη και οµόφωνη οπτική. Αυτό συχνά
αναπαρίσταται σαν ένα δίληµµα της λήψης αποφάσεων· πώς µπορούµε να πάρουµε
ορθολογικές αποφάσεις στην βάση τέτοιων αβέβαιων γνώσεων;6 Ταυτόχρονα, η
κατάσταση είναι (όπως υποστηρίζει ο Beck) τουλάχιστο δυνητικά απελευθερωτική
για τους πολίτες αφού ανοίγει την δυνατότητα µιας ευρύτερης κοινωνικής συζήτησης
και της αποδοχής µιας πιο πλουραλιστικής προσέγγισης στην λήψη αποφάσεων.
Ουσιαστική σε αυτήν την συζήτηση θα είναι η αναγνώριση των περιορισµών αλλά
επίσης και της δύναµης της επιστήµης. ∆υστυχώς επί του παρόντος – και καθώς η
κυρίαρχη µορφή της συζήτησης για την ‘δηµόσια κατανόηση της επιστήµης’ φαίνεται
να ενισχύεται – αυτό το είδος εποικοδοµητικής επαναποτίµησης συχνά κρίνεται
‘αντιεπιστηµονική’. Εν τω µεταξύ, και παρ’ όλα τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, οι
συζητήσεις για τον κίνδυνο παρουσιάζονται συνήθως σε µια ιδιαίτερα
υπεραπλουστευτική µορφή λες και τα γεγονότα µε κάποιο τρόπο µιλούν από µόνα
τους.
Η επιστήµη παρέχει το πλαίσιο µέσα στο οποίο όλες οι συζητήσεις πρέπει να λάβουν
µέρος. Στα παραδείγµατα µέχρι τώρα έχουµε δει την προφανή βεβαιότητα µε την
οποία οι επιστηµονικές ερµηνείες παρουσιάζονται. Παρ’ όλα αυτά όπως περιπτώσεις
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σαν το 2,4,5-Τ υποδηλώνουν, µπορεί να έχουµε φτάσει στη φάση όπου αυτή η µορφή
της νοµιµοποίησης να έχει αποφασιστικά εξασθενήσει.
Παράλληλα µε αυτές τις δοµικές πλευρές της λειτουργίας της επιστήµης µέσα στη
λήψη αποφάσεων, το Κεφάλαιο 4 άρχισε να δίνει ένα φάσµα κριτικών δηµοσίων
απαντήσεων στις τεχνικές συµβουλές: από την αγνόηση της επίσηµης καθοδήγησης
µέχρι την αντίληψη για την επιστήµη ως σταθερά ‘συµφεροντολογική’ όταν
εισέρχεται στην δηµόσια σφαίρα. Στο είδος της κατάστασης που παρουσιάστηκε στο
προηγούµενο κεφάλαιο, η επιστήµη θεωρείται να είναι µια πηγή γνώσης µεταξύ
άλλων – και, επιπλέον, µια πηγή που γενικώς είναι συµµαχική µε ισχυρές κοινωνικές
οµάδες. Παρ’ όλη την συνηθισµένη αξίωση της επιστήµης να ‘στέκεται πάνω’ από τις
καθηµερινές κοινωνικές συγκρούσεις, οι κρίσεις αξιοπιστίας για την επιστήµη
γίνονται αδιαχώριστες από τις κρίσεις για τους θεσµούς που πραγµατικά προσφέρουν
επιστηµονικές ερµηνείες. Έτσι, στο προηγούµενο κεφάλαιο συναντήσαµε εκτεταµένο
σκεπτικισµό σχετικά µε την έννοια της επιστήµης σαν ‘αντικειµενική γνώση’ – ενώ η
αντικειµενικότητα µπορεί να υπάρχει αφηρηµένα (υποδηλώνοντας ένα υψηλό κύρος
για την επιστήµη), µέσα σε βεβαρηµένες κοινωνικές καταστάσεις η επιστήµη
θεωρείτο πάνω απ` όλα να εξυπηρετεί κοινωνικά συµφέροντα.
Όµως, σε κάθε συζήτηση για την σύγχρονη επιστήµη πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι η
επιστήµη δεν είναι οµογενής – είτε στο επίπεδο των δικών της θεσµικών και
γνωστικών δοµών, είτε στο επίπεδο της κοινωνικής αποτίµησης. Έτσι, είναι
σηµαντικό για κάθε κριτική ανάλυση της επιστήµης να αναγνωρίζουµε τόσο την
ποικίλη φύση της σύγχρονης επιστήµης, όσο και το φάσµα των κοινωνικών νοηµάτων
και σηµασιών που έχει αποκτήσει. Όπως υποστηρίζει ο Giddens:
Οι κοινές στάσεις προς την επιστήµη, την τεχνολογία και άλλες εσωτερικές
µορφές εµπειρογνωµοσύνης, στην εποχή της υψηλής νεωτερικότητας,
τείνουν να εκφράσουν τις ίδιες µικτές στάσεις σεβασµού και
αυτοσυγκράτησης, έγκρισης και ανησυχίας, ενθουσιασµού και αντιπάθειας,
τις οποίες οι φιλόσοφοι και οι κοινωνικοί επιστήµονες (οι ίδιοι
εµπειρογνώµονες διαφόρων ειδών) εκφράζουν στα γραπτά τους.7
Οποιεσδήποτε σοβαρές συζητήσεις για την επιστήµη και τη σχέση της µε την
καθηµερινή ζωή πρέπει, εποµένως, να λάβουν ολοσχερώς υπόψη τους, τις συχνά
αντιφατικές έννοιες, που η επιστήµη έχει προσβάλει µέσα στην κοινωνία µας. Όπως
έχει υποδειχθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, µέσα από συζητήσεις για τον κίνδυνο και
το περιβάλλον ένας αριθµός από τέτοιες έννοιες µπορούν να αναγνωρισθούν. Έτσι, η
επιστήµη απεικονίζεται µε τους ακόλουθους τρόπους µεταξύ άλλων:
•

ως ανεξάρτητη και αντικειµενική γνώση (για παράδειγµα, όταν η βιοµηχανία ή η
κυβέρνηση προσπαθούν να ‘καθησυχάσουν’ τις δηµόσιες οµάδες)·
• ως υπηρέτης των επιχειρήσεων και της εξουσίας (όταν οι δηµόσιες οµάδες
αντιδρούν µε υποψία για την επιστήµη όπως αυτή προσφέρεται)·
• ως την πλέον ορθολογική βάση για δηµόσιες και ιδιωτικές αποτιµήσεις των
απειλών (όπως οι επιστηµονικοί θεσµοί θα ισχυρίζονταν)·
• ως πηγή κινδύνου (όταν τα προϊόντα της επιστηµονικής έρευνας γίνονται η εστία
των συζητήσεων για τους κινδύνους)·
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•

ως καθιερωµένο σύνολο θεωριών και υποθέσεων εργασίας (όπως παρουσιάζονται
για να υποβαθµίσουν τους περιορισµούς και τις αβεβαιότητες που συζητούνται
εδώ)·
• ως µια καθηµερινή άσχετη κατάσταση (για αυτούς, που δεν µπορούν να ‘βγάλουν
νόηµα’ από την επιστήµη όπως γίνεται διαθέσιµη σε αυτούς)·
• ως καλύτερος δρόµος προς την πρόοδο (όπως το νεωτεριστικό παράδειγµα
προτείνει)·
• ως πνευµατικό και ηθικό αδιέξοδο (όπως εντονότερες κριτικές της επιστηµονικής
ορθολογικής υποστηρίζουν).
Αυτός ο κατάλογος δείχνει το φάσµα των κοινωνικών νοηµάτων που αποδίδονται στη
σύγχρονη επιστήµη – και επίσης την επικάλυψη και περιπλοκή τους). Η επιστήµη δεν
είναι µόνο ‘ένα πράγµα’, αλλά ένα ποικίλο πολιτιστικό φαινόµενο – και όχι
τουλάχιστον εξαιτίας της ποικιλίας των θεσµικών τόπων µέσα στους οποίους
διεξάγεται και χρησιµοποιείται.
Τα σηµεία κλειδιά για αυτό στο παρόν πλαίσιο µπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
•

πρώτον, δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη ότι οι δηµόσιες οµάδες συχνά
υιοθετούν αυτά τα νοήµατα για την επιστήµη όλοι µαζί αντίθετα µε τις προφανείς
τους αντιφάσεις. Για την επιστήµη υπάρχει ένα πλήθος νοηµάτων και αυτά τα
διαφορετικά νοήµατα φαίνεται να συνυπάρχουν. Έτσι, σε συνεντεύξεις σαν και
αυτές που συζητήθηκαν στο Κεφάλαιο 4, ο κυνισµός σχετικά µε τους
‘εµπειρογνώµονες των εταιριών’ θα µπορούσε γρήγορα να αντικατασταθεί από το
σεβασµό για τους ‘πανεπιστηµιακούς επιστήµονες’ που µετά θα διαµορφωνόταν
σε θυµό σχετικά µε την ζηµιά που η επιστηµονική ανάπτυξη έχει κάνει στο τοπικό
περιβάλλον και ύστερα σε δυσάρεστες αναµνήσεις για την επιστήµη του
σχολείου. Η επιστήµη έµµεσα συναντάται µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους
µέσα στην καθηµερινή ζωή·
• δεύτερον, ότι δηµόσιες συζητήσεις σχετικά µε την επιστήµη συχνά
περιστρέφονται γύρω από τέτοιες διαφορές στο νόηµα και ερµηνεία µε έναν
τέτοιο τρόπο που κάνει τότε τις αδύνατες να συγκριθούν (ενώ σε µια εκδοχή
τονίζεται το πνευµατικό κενό, που δηµιουργείται από την επιστήµη σε µια άλλη
απλά δεν κατανοείται το µέλλον χωρίς τα προϊόντα της επιστήµης). Παρόµοια, ο
σεβασµός για τα υψηλά ιδανικά της ακαδηµαϊκής επιστήµης δεν θα απαραίτητα
µεταφραστεί σε σεβασµό για έναν πανεπιστηµιακό επιστήµονα, που έχει
εξουσιοδοτηθεί από την τοπική βιοµηχανία.
Αυτό το φαινόµενο είναι προφανές, όπως ο Giddens έχει παρατηρήσει, και µέσα στις
καθηµερινές συζητήσεις για την επιστήµη και τα επιστηµονικά θέµατα και επίσης
µέσα σε περισσότερο ακαδηµαϊκές συζητήσεις για τα ίδια ερωτήµατα. Έτσι, ο Beck,
για παράδειγµα, τείνει να εξισώσει την επιστήµη µε αυτό που οι Lash και οι Wynne
ονοµάζουν ‘επιστηµονισµό’:
Η κουλτούρα του επιστηµονισµού έχει πράγµατι επιβάλει την ταυτότητα
µέσα σε κοινωνικούς δράστες απαιτώντας τους να την προσδιορίσουν στους
ιδιαίτερους κοινωνικούς θεσµούς και στις ιδεολογίες τους, κυρίως σε
κατασκευές σε σχέση µε τον κίνδυνο, αλλά επίσης σε ορισµούς της
πνευµατικής υγείας, της πρέπουσας σεξουαλικής συµπεριφοράς, και
αµέτρητα άλλα ‘ορθολογικά’ πλαίσια σύγχρονου κοινωνικού ελέγχου.8
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Εν τω µεταξύ, οι υπερασπιστές της σύγχρονης επιστήµης τείνουν να απεικονίζουν την
επιστήµη ως πάνω από όλα ανοικτόµυαλη, σκεπτικιστή και ανεξάρτητη θεσµικών
περιορισµών·
•

τρίτον, υπάρχει µια ενδιαφέρουσα αρµονία ανάµεσα στις απόψεις των πολιτών
για την επιστήµη και σε αυτές που έχουν αναδυθεί, για παράδειγµα, από τη µετά
του Kuhn κοινωνιολογία της επιστηµονικής γνώσης. Και οι δυο, για παράδειγµα,
συνδέουν τα προϊόντα της επιστήµης µε τις θεσµικές δοµές µέσα στις οποίες η
επιστήµη δηµιουργείται. Έτσι, η συνηθισµένη εργατική κριτική της ‘επιστήµης’
των ‘αφεντικών’ είναι παρόµοια στα συµπεράσµατα της µε τις κοινωνιολογικές
κριτικές της βιοµηχανικής τοξικολογίας και της εξάρτησης της στην Βρετανία από
ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις.9

Μέσα σε αυτή την συζήτηση χρειάζεται επίσης να αναγνωρίσουµε το φάσµα των
θεσµικών και κλαδικών πλαισίων µέσα στα οποία η επιστήµη λειτουργεί: µια
υπηρεσία βιοµηχανικών συµβουλών δεν είναι το ίδιο µε ένα ερευνητικό εργαστήριο,
η φυσική των σωµατιδίων δεν είναι το ίδιο µε την βοτανική. Η επιστήµη είναι
θεσµικά και πολιτιστικά ποικιλόµορφη. Φυσικά, είναι ευκολότερο να δώσουµε µια
µονοδιάστατη ερµηνεία της επιστήµης (ως ‘ορθολογικότητα’, ως ‘νοµιµοποίηση’, ως
‘απειλή’), αλλά η πλατύτερη άποψη είναι (χρησιµοποιώντας τη γλώσσα του Βeck)
περισσότερο απελευθερωτική αφού δίνει – όπως στο υπόλοιπο αυτού του βιβλίου θα
υποστηρίξουµε – την βάση για µια εποικοδοµητική επαναδιαπραγµάτευση ανάµεσα
στην επιστήµη και τις ανάγκες των πολιτών.
Αυτή η συζήτηση των ποικίλων κοινωνικών και πολιτιστικών σηµασιών της
επιστήµης στέκεται σε απόλυτη αντίθεση µε την µονοδιάστατη ερµηνεία που δίνεται
από τις περισσότερες διαφωτιστικές οπτικές της επιστήµη. Όµως, συζητώντας αυτές
τις οπτικές, είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι όχι µόνο υποστηρίζονται από ισχυρές
κοινωνικές οµάδες – αλλά επίσης από φαινοµενικά περισσότερο ριζοσπαστικά
κοινωνικά κινήµατα. Το κίνηµα της ‘επιστήµης για το λαό’ της δεκαετίας του 1970
έτεινε να θεωρήσει το πρόβληµα ως πρόβληµα σχίσµατος ανάµεσα στην ‘επιστήµη’
και στο ‘λαό’ – αν µόνο καλύτερη τεχνική πληροφόρηση µπορούσε να γίνει
διαθέσιµη σε καθηµερινούς πολίτες, τότε αυτοί θα µπορούσαν να παίξουν έναν
βελτιωµένο ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Ενώ κάποιοι παράγοντες µέσα σε αυτό το
κίνηµα απαιτούσαν την ‘αποµυθοποίηση της επιστήµης’ (συχνά µε ακραίους ασαφείς
τρόπους), η γενική ανάλυση ήταν για την επιστήµη ως κλειδί κοινωνικής προόδου
έτσι ώστε το καθήκον των ‘προοδευτικών’ επιστηµόνων ήταν να την διαδώσουν και
να την υπηρετήσουν, όπου ήταν απαραίτητο, ως ‘αντι-εµπειρογνώµονες’.
Με αυτή την έννοια, το ριζοσπαστικό κίνηµα της επιστήµης της δεκαετίας του 1970
µπορεί να αντιπροσώπευε ένα βήµα µπροστά σε σχέση µε τους επιστηµονικούς
σοσιαλιστές της δεκαετίας του 1930, που πίστευαν σε αυτό που ο Werskey ονόµαζε
‘επιστηµονικό ντετερµινισµό’.10 Όπως µε την πρόταση στην δεκαετία του 1970 για
ένα ‘κοινοτικό ερευνητικό συµβούλιο’, η ιδέα ήταν αντί για αυτό να ενθαρρυνθεί η
µεγαλύτερη εµπλοκή των πολιτών στις δραστηριότητες της επιστήµης. Εντούτοις,
αυτό δεν θα άλλαζε την θεµελιώδη άνιση σχέση µεταξύ της ‘επιστήµης’ ως πηγής
γνώσης και των ‘πολιτών’ ως αποδεχτών αυτής της γνώσης· µια επιστήµη για το λαό
(αλλά όχι) του λαού. Όπως θα δούµε στο Κεφάλαιο 6, τέτοιες παραδοχές είναι ακόµα
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ενγενείς στις περισσότερες τρέχουσες προσπάθειες για την διεύρυνση της πρόσβασης
του πολίτη στην επιστήµη και στους επιστηµονικούς θεσµούς.
Αντίθετα µε αυτές τις διάφορες περιπλοκές της διαφωτιστικής οπτικής, έχουµε τα
στοιχεία του τελευταίου κεφαλαίου που προτείνουν µια πολύ κριτική και
συγκεκριµένη διαπραγµάτευση των επιστηµονικών συµβουλών. Οι κρίσεις της
αξιοπιστίας και σχετικώς σκεπτικιστών σηµαίνουν ότι η επιστήµη δεν θα γίνει
αποδεχτή από οµάδες πολιτών χωρίς σηµαντική πιστοποίηση και αναµόρφωση. Η
επιστήµη πρέπει επίσης να ‘έχει νόηµα’ για τους πολίτες µέσα σε συγκεκριµένες
καταστάσεις – µια διαδικασία που απαιτεί την ενεργητική δηµιουργία των
καθηµερινών νοηµάτων. Οι νέες πληροφορίες πρέπει να τακτοποιούνται µέσα στο
καθηµερινό πλαίσιο που αναπτύχθηκε συχνά από τις άµεσες και πρακτικές εµπειρίες
του κόσµου – αλλιώς, απλά δεν έχει νόηµα.
Έπεται ότι είναι σηµαντικό να θεωρήσουµε περισσότερο σοβαρά τα είδη των
γνώσεων και αντιλήψεων που αναπτύσσονται από τους πολίτες ενώπιον των
αληθινών απαιτήσεων της επιστήµης. Στο υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου, θα
απευθυνθούµε σε αυτές τις δυνατότητες για την γνώση των πολιτών και ακόµη την
συµµετοχή των πολιτών στις επιστηµονικές συζητήσεις – µια περιοχή που µπορούµε
να αναφέρουµε ως ‘επιστήµη των πολιτών’ µε την τελευταία έννοια που περιγράφηκε
στην Εισαγωγή. Με τι τρόπους οι οµάδες πολιτών µπορούν να παίξουν ένα
ενεργητικό ρόλο στην διαδικασία της διάδοσης και ανάπτυξης της γνώσης; Αυτό θα
περιλάβει µια αποτίµηση των τύπων της γνώσης που αναπτύσσονται από οµάδες
πολιτών παρά από τις θεσµικές διαδικασίες της επιστήµης. Μπορούµε να αρχίσουµε
κοιτάζοντας για µια ακόµη φορά πάλι τα τρία κύρια παραδείγµατα, που διατρέχουν
αυτό το βιβλίο.
Η επιστήµη των πολιτών και οι τρεις ιστορίες της εποχής µας
Tο 2,4,5-T και οι αγρότες
Όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1 και το Κεφάλαιο 3, η αναµέτρηση των
αγροτών µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή Εντοµοκτόνων για το 2,4,5-T µπορεί να
αναλυθεί µε διάφορους τρόπους. Από τη µεριά της συµβατικής νεωτεριστικής
οπτικής, µπορεί να περιγραφθεί σαν την απεγνωσµένη προσπάθεια των τεχνικών
εµπειρογνωµόνων ‘να κρατήσουν σε επιθυµητά όρια’ τη δράση των οµάδων που
κάνουν την εκστρατεία και των ακτιβιστών των συνδικάτων. Φυσικά, αυτή η οπτική
γωνία είναι πολύ προφανής στους σχολιασµούς της συµβουλευτικής επιτροπής για
την κατάθεση των συνδικάτων – και όχι µε την προφανή πρόταση ότι οι δηµόσιες
οµάδες είναι ανίκανες να αποτιµήσουν τα τεχνικά επιχειρήµατα. Όπως η ACP
υποστήριξε σε σχέση µε τις αποβολές και τις γενετήσιες δυσµορφίες:
µπορεί σχετικά εύκολα να επιλέξει κανείς κάποιο προϊόν (ή πράγµατι κάποιο
επάγγελµα, ενασχόληση, κοινωνική οµάδα ή τοπική περιοχή) και χωρίς να το
ερευνήσει µε µεγάλη λεπτοµέρεια, να υποθέσει κάποια σύνδεση µε αυτές τις
οικογενειακές συµφορές – ειδικά αν οι δήθεν συνδέσεις παίρνουν συχνά
δηµοσιότητα. Επιπλέον µπορεί να υπάρχει µια κατανοητή επιθυµία να
αναγνώρισης κάποιου εξωτερικού παράγοντα ως η αιτία του τι έχει στην
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πράξη διατελέσει ένα ατυχές αλλά όχι αφύσικο γεγονός της ζωής κατά τη
διάρκεια του χρόνου.11
Για την ACP, µόνο ένας ‘ανεξάρτητος’ φορέας σαν την ACP (και την επιστηµονική
υποεπιτροπή της) είναι σε θέση να εξετάζει µε προσoxή τα αποδεικτικά στοιχεία µε
τον απαραίτητο ψύχραιµο και αναλυτικό τρόπο.
Η συµβουλευτική επιτροπή δεν προβάλλει καµία αξίωση απόλυτης
κυριότητας σε οτιδήποτε αφορά τα εντοµοκτόνα. Αυτό που µπορεί να
ισχυριστεί είναι ότι η δικιά της γνώση και εµπειρία υποστηρίζεται από ένα
πολύτιµο σώµα ιατρικής και επιστηµονικής εµπειρογνωµοσύνης µέσα και
πάνω από τον κυβερνητικό µηχανισµό. Και, φυσικά, αντλεί δύναµη από την
ανεξαρτησία της.12
Όµως, η υπόθεση του 2,4,5-T έντονα υποδεικνύει την ανεπάρκεια περιγραφής µιας
τέτοιας αντιπαράθεσης σαν να είναι µεταξύ των ‘εµπειρογνωµόνων’ και των
‘ενδιαφερόµενων φορέων’. Αντίθετα, παρατηρούµε τους αγρότες να επιδεικνύουν
ποικίλους τύπους εµπειρογνωµοσύνης – ακόµα και όταν οι καταθέσεις τους
θεωρούνταν σε γενικές γραµµές µε αυτό τον τρόπο. Από την άποψη του κεφαλαίου
αυτού και το ενδιαφέρον του για τις ‘νέες σχέσεις της γνώσης’, ένα πλήθος στοιχείων
είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό. Γενικά, αυτά υποδηλώνουν την προθυµία των κοινών
συµµετεχόντων να αµφισβητήσουν τις παραδοχές και τα συµπεράσµατα των
εµπειρογνωµόνων. Προχωρώντας λίγο ακόµα, υποδηλώνουν το ρόλο που οι οµάδες
κοινών ανθρώπων µπορούν να παίξουν, όχι µόνο στην κριτική των γνώσεων των
εµπειρογνωµόνων αλλά επίσης και στην παραγωγή µορφών γνώσης και κατανόησης –
λειτουργώντας σαν ‘ζωντανά επιστηµονικά εργαστήρια’ µε έναν ενεργητικό όπως και
µε έναν παθητικό τρόπο. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όπως
αυτή, οι γνώσεις των πολιτών µπορεί να θεωρηθούν τουλάχιστον τόσο εύρωστες και
καλά ενηµερωµένες όσο αυτές των εµπειρογνωµόνων – παρ’ όλη την τεράστια
διαφορά σε κοινωνική θέση και εξουσία που κατέχουν.
Έτσι, ένα συνηθισµένο θέµα της συζήτησης αυτής (τουλάχιστον από την οπτική των
αγροτών) ήταν ότι η έµφαση της ACP για τον ‘συνιστώµενο τρόπο’ και τους
‘συνιστώµενους στόχους’ αποκάλυπτε µια ασυνήθιστα µεγάλη άγνοια της
πραγµατικότητας του ψεκασµού µε εντοµοκτόνα. Αυτό ενισχύει µια κύρια δυσκολία
που συναντάται από την διαφωτιστική οπτική – ότι οι δηλώσεις των
εµπειρογνωµόνων θα αντιµετωπισθούν µε σκεπτικισµό – ειδικά αν, θεωρούνται ότι
προέρχονται από θεσµούς που έχουν υποτιθέµενες συνδέσεις µε τους
ενδιαφερόµενους φορείς (στην περίπτωση αυτή, και παρ’ όλες τις συχνές αρνήσεις
της συµβουλευτικής επιτροπής, η επιτροπή συνδεόταν µέσω των αγροτών µε τις
αγρό–επιχειρήσεις).
Παρόµοια, η υπόθεση αυτή υποδηλώνει την χρεοκοπία των απόψεων των
εµπειρογνωµόνων, οι οποίες δε στηρίζονται στις γνώσεις των συµµετεχόντων. Όπως
ένας από τους αγρότες αναφέρεται από το σωµατείο αγροτών να έχει πει: Αυτοί (οι
“εµπειρογνώµονες”) µπορεί να γνωρίζουν τους κινδύνους του 2,4,5-T. Μπορεί να
χειρίζονται τα πράγµατα σωστά. Μας λένε ότι θα είµαστε εντάξει αν
χρησιµοποιήσουµε τον ψεκασµό κανονικά. Αλλά µήπως έχουν καµιά ιδέα τι σηµαίνει
“κανονικά” στους αγρούς;’13 Ή, διατυπωµένο πιο ωµά: ‘Είναι σαν να δουλεύεις σε
ένα καθαριστήριο και να σου λένε να κρατιέσαι µακριά από τον ατµό!’14
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Οι αγρότες που ενεπλάκησαν στην εκστρατεία του 2,4,5-T επανειληµµένα χλεύαζαν
την ιδέα της ACP για ‘συνιστώµενες’ συνθήκες εργασίας – βασίζοντας το χλευασµό
τους σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όπου τέτοιες συνθήκες είχαν σαφέστατα
παραβιαστεί. Πιο χαρακτηριστικά, όλο το επιχείρηµά τους ήταν ότι τέτοιες
παραβιάσεις δεν ήταν απλά περιστασιακά διαλείµµατα αλλά αναπόφευκτες συνέπειες
της ‘επικινδυνότητας και του πραγµατικού κόσµου’ (για να δανειστούµε µια
επικεφαλίδα κεφαλαίου από µια εκδοχή της ιστορίας του 2,4,5-T).15
Οι χρήστες, επίσης, είναι συχνά ανενηµέρωτοι για τις οδηγίες χρήσης ή, αν
είναι ενήµεροι για αυτές, βρίσκουν ότι δουλεύουν κάτω από τόση πίεση που
είναι ευκολότερο να τις αγνοούν. Όλα αυτά απέχουν πολύ από τις συνθήκες
εργαστηρίου στις οποίες τα πειράµατα µπορούν να διεξαχθούν.16
Ειδικότερα, οι αγρότες θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν για το σκοπό αυτό µια
γνώση πιθανών συνθηκών ψεκασµού (µέσω πυκνής χαµηλής βλάστησης, σε δυνατούς
ανέµους, στην κορυφή µιας σκάλας, σε ζεστό καιρό). Η ποικιλία αυτών των
συνθηκών φαίνεται να υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγµα όπως ‘φυσιολογική
λειτουργία’ ούτε κάποιες διαδικασίες που µπορούν να εφαρµοστούν σε κάθε
συνθήκη. Οι αγρότες θα µπορούσαν επιπλέον να αναγνωρίσουν µια παρόµοια
ποικιλία περιπτώσεων λειτουργίας (µε ανεπαρκή εξοπλισµό, µεγάλες αποστάσεις από
την τουαλέτα και χώρους καθαριότητας, ανενηµέρωτοι σχετικά µε τις πραγµατικές
ουσίες που χρησιµοποιούνται, µε εντοµοκτόνα που παρασύρονται σε άλλες
αγροκαλλιέργειες, µε άλλους ανθρώπους αναπόφευκτα εκτεθειµένους, µε πιθανώς
ανεπαρκείς υπηρεσίες καθαρισµού και απόθεση δοχείων). Οι αγρότες επίσης
λειτουργούσαν µέσα σε ένα µάλλον πιο διαφορετικό κοινωνικό µοντέλο αγροτικών
εργασιών από τη συµβουλευτική επιτροπή. Η ιδέα των αγροτών για την κοινωνική
οργάνωση της τεχνολογίας ήταν βασισµένη σε αποµονωµένους εργάτες µε µικρή
πρόσβαση στην υποστήριξη των εργατικών συνδικάτων και συχνά µεγάλη εξάρτηση
από κάποιον εργοδότη για τους µισθούς και τη στέγαση.
Το επιχείρηµα για την απαγόρευση του εντοµοκτόνου, εποµένως, κατασκευάστηκε
από την άποψη µιας εγγενούς εκτός ελέγχου τεχνολογίας και ενός ακατάστατου και
ετερογενούς ‘πραγµατικού κόσµου’. Η επιµονή της συµβουλευτικής επιτροπής για
‘συνιστώµενες’ συνθήκες είχε λίγο νόηµα µέσα σε αυτό το κοινωνικό και τεχνικό
µοντέλο της διαχείρισης του εντοµοκτόνου. Αντίθετα, η κατανόηση των εργατών για
την χρήση του εντοµοκτόνου παραµερίστηκε από την από την προφανή απαίτηση για
επιστηµονικά τεκµηριωµένη απόδειξη.
Φυσικά, για τους αγρότες, καµία οριοθέτηση δε θα µπορούσε να είχε γίνει µεταξύ της
‘τεχνικής’ επιχειρηµατολογίας και των συνθηκών εφαρµογής και χρήσης – τα δυο
ήταν απλά αχώριστα. Για τη συµβουλευτική επιτροπή, µια διανοητική θεώρηση θα
µπορούσε να είχε χαραχθεί – µε τη διορατικότητα των αγροτών να θεωρείται άσχετη.
Ωστόσο, οι επικριτές της συµβουλευτικής επιτροπής έβλεπαν αυτή τη θεώρηση σαν
ένα µεγάλο ιδεολογικό µηχανισµό – που αντανακλούσε πάνω από όλα τις κοινωνικές
δεσµεύσεις της ρυθµιστικής διαδικασίας.
Οι τεχνικές αποφάνσεις αυτού του είδους είναι επίσης αναπόφευκτα παγιδευµένες µε
τα απαιτούµενα κριτήρια της απόδειξης. Η συµβουλευτική επιτροπή φαινόταν να
θεωρεί ότι η ενοχή θα µπορούσε να εδραιωθεί ‘πέρα από κάθε λογική αµφιβολία’ την
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απαγόρευση της ουσίας. Οι αγρότες, ωστόσο, έτειναν να υιοθετήσουν µια προσέγγιση
της ‘ισορροπίας των πιθανοτήτων’ για τις αποδείξεις – δοθέντος του µεγέθους
αµφιβολίας, δε θα είναι πιο συνετή η απαγόρευση; Εδώ ξανά, φαίνεται να έχουµε
έναν τοµέα όπου η διορατικότητα των πολιτών µπορεί να είναι τόσο πολύτιµη όσο
των υποτιθέµενων εµπειρογνωµόνων.
Τέλος, ένα σηµαντικό θέµα που διατρέχει την υπόθεση είναι αυτό της ‘εκλαϊκευµένης
επιδηµιολογίας’, δηλαδή, µια αποτίµηση του επιπέδου επικινδυνότητας το οποίο
δηµιουργείται από άµεσες εµπειρίες αλλά και από πιο συστηµατικά στοιχεία και
εξωτερικές αναλύσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η εκλαϊκευµένη επιδηµιολογία
στηρίχτηκε στην εµπειρία των εργατών σε άλλες χώρες και σε διεθνείς εκστρατείες
καθώς επίσης και στις αποδείξεις των Βρετανών εργατών. Είχε ενδιαφέρον σε αυτή
την περίπτωση ότι, η αποτίµηση των εργατών αναπτύχθηκε επίσης µε έναν πολύ
συγκεκριµένο τρόπο µέσω ενός ερωτηµατολογίου που ετοιµάστηκε από το συνδικάτο
αγροτών. Αυτή η µεθοδολογία και η αποδοχή της από την ACP βρίσκεται στην
καρδιά πολλών θεµάτων πολίτη – επιστήµης.
Όπως παρατηρήθηκε στο Κεφάλαιο 1, το συνδικάτο αγροτών επεδίωξε να οργανώσει
τη δικιά του βάση δεδοµένων ζητώντας πληροφορίες για την επίδραση του 2,4,5-T
στην υγεία κατευθείαν από τα µέλη του. Οι απαντήσεις τότε συγκεντρώθηκαν όχι σε
µορφή στατιστικής αλλά σαν µια σειρά περιπτωσιακών µελετών για υποβολή στη
συµβουλευτική επιτροπή. Για τους αγρότες, αυτό αντιπροσώπευε µια λογική
προσπάθεια σύνθεσης πληροφοριών µε έναν κατάλληλα πειστικό τρόπο. Η απάντηση
της συµβουλευτικής επιτροπής ήταν απορριπτική τέτοιων ‘ανεκδοτικών’ αποδείξεων.
Όµως, οι προσπάθειες των αγροτών να ιδιοποιηθούν αυτή τη γνώση επέτρεψαν και
χρησιµοποιήθηκαν ως η βάση µιας ευρύτερης εκστρατείας για την ασφάλεια του
εντοµοκτόνου και τις εµπλεκόµενες ρυθµιστικές διαδικασίες.
Ενώ η εµπειρία της αντιµετώπισης της συµβουλευτικής επιτροπής ήταν φανερά
απογοητευτική για τους αγρότες, η αναγνώριση των γνώσεων και της
εµπειρογνωµοσύνης που είχαν στη διάθεσή τους ήταν απολύτως εµψυχωτική. Σχετικά
µε τις αποτελεσµατικές ρυθµιστικές δοµές, µένει να αναρωτηθούµε εάν είναι λογικό
για τους τρόπους που έβλεπαν τα πράγµατα τόσο υψηλά εµπλεκόµενοι φορείς όπως
οι ίδιοι οι εργάτες να αποκλείονται από την λήψη αποφάσεων.
Τώρα σε αυτό το σηµείο πρέπει να παρατηρηθεί ότι η ιστορία του 2,4,5-Τ µπορεί να
υπήρξε τόσο αποθαρρυντική για τη συµβουλευτική επιτροπή όσο και για τους
αγρότες. Μια τέτοια ιστορία έλλειψης επικοινωνίας µπορεί επίσης να τρέφει τις
‘ελλειµµατικές’ θεωρίες και ακόµα να ενθαρρύνει το ορθόδοξο πλαίσιο της
‘δηµόσιας κατανόησης της επιστήµης’. Η αξία της κοινωνικής επιστήµης σε αυτό το
πλαίσιο πρέπει ακριβώς να είναι τέτοια ώστε να προκαλεί τις παραδοχές και των δυο
πλευρών και έτσι να διευκολύνει έναν πιο πληροφορηµένο διάλογο.
Παρόµοια, η βελτιωµένη αίσθησή µας για τους περιορισµούς της επιστήµης σε µια
περίπτωση σαν αυτή δεν θα έπρεπε να οδηγήσει σε µια µη κριτική (και ίσως
ροµαντική) υιοθέτηση όλων των µορφών της σχετικής γνώσης σαν απαραίτητα
ανώτερων από πιο ‘επιστηµονικές’ απόψεις. Έχουµε ήδη ξεκινήσει να παρατηρούµε
ότι αυτές οι διαφορετικές µορφές της γνώσης µπορεί να έχουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, µπορεί να θεωρήσουµε το γεγονός ότι η επιστήµη
οδηγεί στην παγκοσµιότητα (προτάσεις που εφαρµόζονται σε διαφορετικά πλαίσια) σε
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αντίθεση µε το ενδιαφέρον των αγροτών για τις τοπικές καταστάσεις στις οποίες
λειτουργούν. Ποιες από αυτές τις προοπτικές µπορεί να είναι πιο εφαρµόσιµες σε
συγκεκριµένες καταστάσεις δεν µπορούν να καθοριστούν εξ αρχής.
Η ουσία της συζήτησης εδώ δεν είναι να ευνοήσει είτε τις αντιλήψεις των ‘πολιτών’
είτε της ‘επιστήµης’ αλλά µάλλον να παρατηρήσει την ποικιλία των γνώσεων που
φαίνονται σχετικές στα θέµατα επικινδυνότητας/περιβάλλοντος. Σίγουρα, δεν είναι
πρόθεσή µου να υπερασπιστώ κάποια καινούργια µορφή αναγωγισµού
(απλούστευσης). Η πολύ απλή υπόθεση σε αυτό το σηµείο είναι ότι οι διαδικασίες
των αποφάσεων θα επωφελούνταν από µια ενηµερότητα της πλειονότητας παρά από
µια προσπάθεια επιβολής ενός γνωστικού πλαισίου.
Η ΒSE και οι καταναλωτές
Στην περίπτωση της ‘ασθένειας των τρελών αγελάδων’, παρόµοια πρότυπα ποικίλης
(και αποκλίνουσας) γνώσης, εµπειρίας και εµπειρογνωµοσύνης µπορούν να
αναγνωρισθούν. Έτσι, η ‘επίσηµη’ αξίωση για το κύρος των αρχών µε την
νοµιµοποίηση της εµπειρογνωµοσύνης δέχθηκε τις προκλήσεις ενός φάσµατος
κοινωνικών οµάδων και µεµονωµένων επιστηµόνων. Βέβαια, είναι σηµαντικό να
παρατηρηθεί ότι οι επιστήµονες και οι δηµόσιες οµάδες δεν βρίσκονται αναπόφευκτα
σε αντίθεση µεταξύ τους. Και στις δυο περιπτώσεις της BSE και του 2,4,5-Τ, οι
επιστήµονες δηµιούργησαν συµµαχίες µε ενδιαφερόµενες δηµόσιες οµάδες. Η
ποικιλία των επιστηµονικών γνωµών µπορεί να επικαλύψει και να πληροφορήσει τις
δηµόσιες αποτιµήσεις – ακόµα και αν, όπως θα συζητηθεί στο Κεφάλαιο 6, αυτή η
επικάλυψη µπορεί επίσης να είναι προβληµατική.
Χαρακτηριστικά όµως, και σύµφωνα και µε την περίπτωση του 2,4,5-Τ, οι δηλώσεις
της κυβέρνησης και των βιοµηχανικών αντιπροσώπων πρόσφεραν µια προφανή
επιστηµονική οµοφωνία. Οι αντιτιθέµενες οµάδες προσπαθούσαν να περιγράψουν την
ασφάλεια των τροφών σαν ένα θέµα καθηµερινού ενδιαφέροντος και καθηµερινής
εµπειρίας (από όπου απορρέει η ονοµασία των οργανώσεων όπως η ‘Γονείς για
Ασφαλείς Τροφές’ ) – ενώ οι κυβερνητικές και οι βιοµηχανικές δηλώσεις έτειναν να
αναγνωρίσουν την κατάλληλη εµπειρογνωµοσύνη σε µόνο µια θεσµική θέση.
Σχετικά µε το ενδιαφέρον αυτού του κεφαλαίου για την επιστήµη και τις
µεταβαλλόµενες σχέσεις της γνώσης, οι επιλογές για την ασφάλεια των τροφών
αποτελούν έναν τοµέα που έχει µεγάλη σηµασία. Για άλλη µια φορά, οι αποφάσεις
για τις τροφές απαιτούν ένα φάσµα αποτιµήσεων που κινούνται µέσα και πέρα από
την επίσηµα ορισµένη περιοχή της ‘εµπειρογνωµοσύνης’. Έτσι, σε µια περίπτωση
όπως η ΒSE, οι οµάδες των πολιτών ζήτησαν να µάθουν για:
•

την αξιοπιστία των διαφόρων αρχών – και, ιδιαίτερα, την δυνατότητα τα
κοινωνικά συµφέροντα να ικανοποιούνται στα όρια των επίσηµων δηλώσεων (σε
αυτήν την περίπτωση, η δυνατότητα ενός συνασπισµού µεταξύ της κυβέρνησης
και της βιοµηχανίας κρεάτων δηµιούργησε µεγάλη δηµόσια εχθρότητα και
σκεπτικισµό). Οι κρίσεις για την αξιοπιστία επίσης θα αλληλοσυνδεθούν µε την
προηγούµενη εµπειρία των µηνυµάτων για την ασφάλεια των τροφών – ειδικά
όταν φανερά οι επίσηµες δηλώσεις γρήγορα αντικρούονται χωρίς προφανείς
εξηγήσεις ή απώλεια της επίσηµης εµπιστοσύνης. Έτσι, η γλώσσα της
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βεβαιότητας µπορεί να µην µεταδίδει δύναµη και κύρος (όπως πιθανώς να
σχεδιάζεται) αλλά µάλλον αλαζονεία και ακόµα άγνοια – ειδικά όταν κρίνεται
αντίθετη µε την προηγούµενη ιστορία των επίσηµων δηλώσεων υγείας περί
δίαιτας (για παράδειγµα, διαµάχες για το βούτυρο εναντίον της µαργαρίνης µε
σκοπό τη στεφανιαία προστασία)·
• τις κοινωνικές πρακτικές που διακυβεύονται – ποιες, για παράδειγµα, είναι οι
κατάλληλες συνθήκες στο σφαγείο; Θα ενισχυθούν αποτελεσµατικά τα διάφορα
µέτρα πρόληψης; Η συζήτηση εδώ επικεντρώθηκε στο αν θεωρείται η παραγωγή
των κρεάτων ως ένα προσεκτικά ελεγχόµενο και τυποποιηµένο κοινωνικό
σύστηµα (όπως οι επίσηµες δηλώσεις πρότειναν) ή ως ένα πιο ανοργάνωτο και
τυχαίο περιβάλλον όπου ‘λάθη’ θα µπορούσαν αναπόφευκτα να συµβούν. Η
σύνδεση µε την διαµάχη του 2,4,5-Τ είναι αρκετά σαφής εδώ·
• πολύ σηµαντικά, τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν και το σχετικό κόστος που
συµπεριλαµβάνεται – οι τροφές πρέπει να παρέχονται και οι επιλογές πρέπει να
γίνονται αλλά αυτές οι επιλογές αναπόφευκτα θα περιορίζονται από παράγοντες
σχετικούς µε τον προϋπολογισµό και τον τρόπο ζωής·
• τη συµβατότητα των επίσηµων δηλώσεων και προσωπικών εµπειριών – προφανώς
αυτή είναι προβληµατική για µια τέτοια υποθετική αλλά όµως δυνητικά
καταστροφική ασθένεια όπως η BSE. Ωστόσο, περισσότερα επεισόδια ρουτίνας
τροφικών δηλητηριάσεων και διαιτολόγια που σχετίζονται µε προβλήµατα υγείας
θα λαµβάνονται υπόψη – και ακόµα άλλα (συχνά αντιφατικά) διαφηµιστικά
µηνύµατα υγείας όπως η ανάγκη να κοπεί η κατανάλωση παχυντικών τροφών.
Όλα αυτά υποδηλώνουν µια σηµαντικά πιο πολύπλοκη διαδικασία δηµόσιας
ανταπόκρισης και αξιολόγησης από αυτήν που υπαινίσσονται οι πιο επίσηµες
δηλώσεις (και ακόµα οι επικρίσεις ρουτίνας της δηµόσιας υστερίας και υπεραντίδρασης). Ενώ το είδος της καταναλωτικής απάντησης που θεωρείται εδώ είναι
λιγότερο οργανωµένο από τις στρατηγικές του εργατικού σωµατείου που
συζητήθηκαν πιο πάνω, παρ’ όλα αυτά υποδηλώνεται – όπως αποδεικνύεται από τις
δηµόσιες διαµάχες γύρω από αυτό το θέµα – ο πλούτος των αντιδράσεων σε θέµατα
επικινδυνότητας. Σε µια τέτοια κατάσταση, η γλώσσα των επίσηµων ανακοινώσεων
είναι απίθανο να παρέχει διαβεβαιώσεις και ανακούφιση αφού τυπικά αποτυγχάνει να
αναγνωρίσει την νοµιµότητα των καταναλωτικών εµπειριών και της
εµπειρογνωµοσύνης στον τοµέα της ασφάλειας των τροφών.
Μείζονες κίνδυνοι και τοπικές κοινότητες
Η περίπτωση της απάντησης της κοινότητας σε κινδύνους µεγάλων ατυχηµάτων
συζητήθηκε εκτενώς στο Κεφάλαιο 4 – αυτή η συζήτηση υποδηλώνει ένα παρόµοιο
υπόδειγµα µε αυτό που παρουσιάστηκε σε σχέση µε το 2,4,5-Τ και την BSE. Βέβαια,
και οι εκλαϊκευµένες επιδηµιολογικές και οι κοινωνικές κρίσεις για την εµπιστοσύνη,
την αξιοπιστία και τις επιλογές µπορούν να εντοπισθούν σε αυτόν τον τοµέα.
Συγκεκριµένα, οι δηµόσιες αποτιµήσεις και γνώσεις τείνουν να στηρίζονται σε
λεπτοµερείς εµπειρίες από ειδικές τοποθεσίες υψηλού κινδύνου ενώ οι επιστηµονικές
αποτιµήσεις (π.χ., µε την µορφή πιθανοκρατικής ανάλυσης ρίσκου) πρέπει να
λειτουργούν µε ένα πιο γενικό σύνολο παραδοχών (π.χ., για τις κανονικές πρακτικές
εργασίας και τα επίπεδα επαγγελµατικής επάρκειας). Έτσι, το καλώς εννοούµενο
πλαίσιο των λαϊκών αποτιµήσεων µπορεί να οδηγήσει σε µια πλούσια κατανόηση των
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επίµονων τοµέων της οργανωτικής αδυναµίας, της προηγούµενης τάσης για
περιβαλλοντικές ζηµιές και εποµένως των ενδεχοµένων κινδύνων.
Προς το παρόν, οι επίσηµες διαδικασίες της έρευνας δείχνουν να υποβαθµίζουν τις
τοπικές αντιλήψεις εξαιτίας του κύρους των αντιλήψεων αυτών που είναι πιθανώς
περιορισµένες, ισχυρά σχετικές και µη µεταβιβαζόµενες.17 Σε αυτήν την κατάσταση,
οι αντιλήψεις των πολιτών γενικά κατέχουν πολύ λιγότερη επιρροή από αυτούς τους
επίσηµους φορείς – όπως θα τονιστεί στην επόµενη παράγραφο. Όµως, οι επικρίσεις
της ‘εκλαϊκευµένης επιδηµιολογίας’ (ή της ‘επιστήµης των πολιτών’) µόνο έχουν
βαρύτητα αν κανείς αποδεχτεί ότι όλη η γνώση πρέπει να (ή πρέπει να ισχυριστεί ότι)
είναι ‘παγκόσµια’ στον χαρακτήρα της – µια νεωτεριστική παραδοχή που φαίνεται να
είναι ακατάλληλη για θέµατα περιβαλλοντικής απάντησης στην οποία οι καταστάσεις
µπορεί να είναι κάτι περισσότερο από συγκεκριµένα παραδείγµατα κάποιου καλά
αναπτυγµένου επιστηµονικού πλαισίου.
Αυτή η διαµάχη πάνω στην εγγενή αξία της ‘παγκοσµιότητας’ είναι πραγµατικά πολύ
σηµαντική για οποιαδήποτε συζήτηση της επιστήµης και του περιβάλλοντος. Αφενός,
οι µορφές γνώσης που αναπτύσσονται από τους πολίτες δεν εκφράζουν τυπικά έναν
τέτοιο ισχυρισµό. Η κύριά τους δύναµη είναι στην παρατήρηση συγκεκριµένων
τοµέων καθηµερινής πραγµατικότητας. Αφετέρου, οι ισχυρισµοί για την ανωτερότητα
της επιστηµονικής γνώσης εξαρτώνται ιδιαίτερα από τις έννοιες της παγκοσµιότητας.
Η επιστηµονική γνώση έχει την αξίωση να είναι επαναλήψιµη (ή διαψεύσιµη) σε
οποιοδήποτε τόπο και όχι µόνο στο µέρος της αρχικής της ανάπτυξης.
Όµως, τα ειδικά πλαίσια που καλύπτουν τις ‘τρεις ιστορίες µας’ φαίνονται
αποµακρυσµένα από τον κόσµο του επιστηµονικού πειραµατισµού. Είναι εγγενώς
ακατάστατα και ανεξέλεγκτα επειδή µεταβάλλονται τόσες πολλές µεταβλητές. Από
µια επιστηµονική προοπτική, φαίνονται απίθανα να παραγάγουν ή να διαψεύσουν
τους ισχυρισµούς της παγκοσµιότητας. Έτσι, ανάγονται συχνά στο επίπεδο ‘των
τοποθεσιών εφαρµογής’ όπου η επιστήµη εφαρµόζεται αλλά δεν αναπτύσσεται. Εν τω
µεταξύ, οι αντιλήψεις των πολιτών – που βλέπουν το τοπικό περιβάλλον όχι ως
‘ειδική’ περίπτωση αλλά ως η περίπτωση – αποτυγχάνουν να εµπλακούν µε την
ευρύτερη επιστηµονική συζήτηση. Με αυτήν την έννοια, οι επιστήµονες αρνούνται
την πρόσβαση σε αυτό που να αντιπροσωπεύει ένα ουσιαστικό σώµα των κοινωνικότεχνικών δεδοµένων.
Σε ένα επίπεδο, αυτή η έλλειψη δέσµευσης µπορεί να είναι αναπόφευκτη – οι
αγρότες, για παράδειγµα, δεν ενδιαφερόντουσαν να παρακολουθήσουν επιστηµονικά
συνέδρια ούτε να δηµοσιεύσουν σε περιοδικά. Η δυσκολία σε τέτοιες περιπτώσεις,
όµως, είναι ότι οι επιστηµονικές απόψεις µπορούν να καταλήξουν να θεωρούνται όχι
ακριβώς ως αποµακρυσµένες αλλά ως εµπόδιο στις ανησυχίες των πολιτών.
Ταυτόχρονα, οι νόµιµες ερωτήσεις και γνώσεις των πολιτών αποτυγχάνουν να
πάρουν τη σηµασία που µπορεί να αξίζουν. Άλλη µια φορά, µε αυτό δεν
υποδηλώνεται ότι τέτοιες γνώσεις είναι αναπόφευκτα ανώτερες από εκείνες της
επιστήµης αλλά µάλλον υποστηρίζεται µια πιο συµµετρική µορφή της ανάλυσης και
της πολιτικής συζήτησης.
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Κοινές αντιλήψεις και συγκεκριµένες γνώσεις
Η παραγωγή και η απόρριψη των τοξικών αποβλήτων
Περαιτέρω στοιχεία για την ‘επιστήµη των πολιτών’ σε δράση µπορούν να ληφθούν
από τις διάφορες κοινοτικές εκστρατείες γύρω από την τοπική έκθεση στις τοξικές
χηµικές ουσίες. Χαρακτηριστικά, τέτοιες εκστρατείες έχουν περιλάβει την αντίθεση
είτε για τις τοποθεσίες διάθεσης των αποβλήτων (τυπικά, αποτεφρωτήρες ή
χωµατερές) είτε για την τοξική ρύπανση από τις χηµικές βιοµηχανίες. Πολύ συχνά, οι
αρχές τέτοιων εκστρατειών εντοπίζονταν σε άτυπες δηµόσιες γνώσεις για τα θέµατα
υγείας. Έτσι, για παράδειγµα, στην άποψη του Robert Allen για τις τοπικές κοινοτικές
εκστρατείες εναντίον της αποθήκευσης των αποβλήτων18 υπάρχουν πολυάριθµα
παραδείγµατα των τοπικών γνώσεων που υποκινούν την αντιθετική δραστηριότητα
Τέτοιες γνώσεις λαµβάνουν πολλές µορφές:
•

•

•
•

•

•

•

άµεση παρατήρηση των πρακτικών λειτουργιών, π.χ., των νεφών καπνού που
εκπέµπονται από τις τοποθεσίες απόρριψης, των µυρωδιών και των ατµών, των
συνθηκών των καπνοδόχων εκποµπής. Η τοπική γνώση µπορεί επίσης να χτιστεί
επάνω στις κρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε, για παράδειγµα, τα είδη παράδοσης
που γίνονται στις τοποθεσίες απόρριψης. Σε µια περίπτωση, οι ισχυρισµοί κάποιας
εταιρίας αντιµετωπίστηκαν άµεσα µε την καταµέτρηση φορτηγών που έφθαναν
στην τοποθεσία στην οποία υπήρχαν σηµάδια HazChem (επικίνδυνα χηµικά).
Επίσης συνήθως παρατηρείται ότι οι εκποµπές είναι εντονότερες τη νύχτα όταν
τείνει να περιοριστεί η επίσηµη επιθεώρηση – η τοπική κοινότητα είναι καλά
τοποθετηµένη για να κάνει τέτοιες παρατηρήσεις·
στοιχεία ότι η υγεία έχει επηρεαστεί άµεσα – όπως όταν ισχυρίστηκαν οι
εργαζόµενοι σε µια γειτονική τοποθεσία ότι υπέφεραν από τις εκποµπές
αποτεφρωτήρων ή τα µέλη µιας κοινότητας παρατήρησαν ασυνήθιστες µορφές
ασθένειας (χαρακτηριστικά, προβλήµατα που σχετίζονται µε τα µάτια, τη µύτη
και το λαιµό, το αναπνευστικό σύστηµα ή τη ναυτία, τους πονοκέφαλους, τις
γενετήσιες παραµορφώσεις ή τις αποβολές)·
παρατηρήσεις των αναταραχών υγείας των ζωών – είτε για τα κατοικίδια ζώα είτε
για τα αγροτικά ζώα·
γνώσεις της σχετικής αποδοτικότητας και διοικητικής επάρκειας των βασικών
οργανισµών – αυτές µπορεί να είναι σηµαντικές για να υποδουλώσουν πρακτικές
κακής ασφάλειας ή ρύπανσης (π.χ., όσον αφορά στη µέση θερµοκρασία της
αποτέφρωσης αποβλήτων)·
συγκρίσεις µε άλλες τοποθεσίες – γενικά, εκείνες που ανήκουν την ίδια εταιρία ή
όπου παρόµοιες βιοµηχανικές διαδικασίες λειτουργούν. Αυτό µπορεί να
περιλαµβάνει την εδραίωση των κοινοτικών δικτύων όπου οι οµάδες χτίζουν µε
βάση την εµπειρία άλλων, αλλού·
οι καταθέσεις των εργαζοµένων (ή των πρώην εργαζοµένων) για τις συνθήκες
λειτουργίας και τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργαζόµενοι µπορούν επίσης να
είναι τοπικοί πολίτες και, υπό αυτήν τη µορφή, να γίνονται µια σηµαντική πηγή
πληροφοριών για τη λειτουργία και διαχείριση της τοποθεσίας·
συστηµατική συλλογή δεδοµένων – σε µια περίπτωση, µέσω καταγραφής των
δραστηριοτήτων και των επιπέδων ρύπανσης σε µια ‘τοξική παρακολούθηση’ επί
24ώρου βάσεως. Αυτή θα µπορούσε επίσης να περιλαµβάνει τη µελέτη των
δηµοσιευµένων απολογισµών του κινδύνου.
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Τα αποδεικτικά στοιχεία αυτής της ενεργού παραγωγής γνώσης ταιριάζουν καλά µε
τις µορφές της τοπικής γνώσης που συζητούνται σε αυτό και το προηγούµενο
κεφάλαιο. Σε µια περιπτωσιακή µελέτη, µιας άλλης σχεδιασµένης τοποθεσίας
διάθεσης αποβλήτων στη βορειοανατολική Αγγλία, ο Hooper παρατήρησε πως η εν
λόγω τοπική κοινότητα ήταν ιδιαίτερα επιτυχής στην παραγωγή δυο κύριων µορφών
αποδεικτικών στοιχείων.19
Πρώτα, η άµεση επαφή έγινε µεταξύ των οµάδων που ζουν στην περιοχή της
προτεινόµενης τοποθεσίας του Sunderland και εκείνων που ζουν στην περιοχή µιας
υπάρχουσας εγκατάστασης στην τοποθεσία του Midlands της ίδιας επιχείρησης. Οι
κάτοικοι του Midlands έδωσαν στοιχεία για µυρωδιές, θόρυβο και διάλυση, για µια
έκρηξη στην τοποθεσία και µια διαρροή βυτιοφόρου. Αυτό κλόνισε σοβαρά τους
ισχυρισµούς της εταιρίας για λειτουργία χωρίς ρύπανση. ∆εύτερον, δεδοµένου ότι η
σχεδιασµένη τοποθεσία ήταν παλιότερα ορυχείο άνθρακα, ήταν δυνατό να στηριχτεί
την τοπική πρακτική εµπειρογνωµοσύνη για τον σχηµατισµό των βράχων του
υπεδάφους και των χαρακτηριστικών τους. Έτσι, ένας πρώην εργαζόµενος στο
ορυχείο έδωσε στοιχεία ότι υπήρχε ιστορικό πληµµύρων µέσα στο ορυχείο –
υποδηλώνοντας την δυνατότητα ισχυρής τοξικής διαρροής και µόλυνσης. Πριν από
αυτήν την παρέµβαση, οι τεχνικές διαβεβαιώσεις έλεγαν ότι η τοποθεσία ήταν
ασφαλής.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι τοπικά παραγόµενες καταθέσεις έχουν κατηγορηθεί
ως ‘ανεκδοτικές’. Όµως, είναι επίσης σαφές ότι έχουν προσφέρει τις καλά
θεµελιωµένες απόψεις για τον κίνδυνο τον οποίον οι τυποποιηµένες αξιολογήσεις,
έχουν γενικά αποτύχει να αντιµετωπίσουν ή ακόµα και να αναγνωρίσουν. Έτσι, οι
εξωτερικοί επιστήµονες βρήκαν αδύνατο να προσφέρουν µια ιστορική προοπτική για
την προηγούµενη εµπειρία του κινδύνου, να λάβουν υπόψη τις τοπικές µεταβολές ή
να ασχοληθούν µε τις αποτυχίες της λειτουργίας και της οργάνωσης της ασφάλειας.
Αντίθετα, τέτοιες ‘γενικόλογες’ απόψεις κτίζονται εν γένει πάνω σε εξειδικευµένα
κοινωνικά µοντέλα και σύνολα παραδοχών τα οποία είχαν διαπιστωθεί ότι
λειτουργούσαν σε περιπτώσεις όπως τις διαµάχης 2.4.5-Τ. Αυτό εγείρει δυο ιδιαίτερα
σηµεία.
Πρώτα, υπάρχει, όπως παρατηρήθηκε στο τέλος της προηγούµενης παραγράφου, µια
γενική απροθυµία των επιστηµονικών φορέων να προσαρµόσουν τις γνώσεις των
πολιτών µέσα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η κοινή εµπειρία των οµάδων
πολιτών είναι ότι οι καταθέσεις τους απορρίπτονται ανεξαρτήτως του τι έχει
υποδηλωθεί για την πιθανή σηµασία τους. Όπως ο Allen αναφέρει ένα από τα µέλη
της εκστρατείας να λέει:
Έχει φανεί ότι οι άνθρωποι αποφεύγουν αυτήν την συζήτηση – ας την
αφήσουµε στους εµπειρογνώµονες για να πάρουν τη σωστή απόφαση. Αυτό
υποτιµά τη νοηµοσύνη µας και τη δυνατότητα των ανθρώπων στην έρευνα σε
ένα θέµα που έχει σοβαρές επιπτώσεις πάνω τους. Επιπλέον, οι
‘εµπειρογνώµονες’ µπορούν µερικές φορές να έχουν τα κεκτηµένα
δικαιώµατα! Τα δικά µας κεκτηµένα δικαιώµατά είναι η υγεία µας και αυτά
του φυσικού περιβάλλοντος.20
∆εύτερον, και συνδεµένο µε το προηγούµενο, υπάρχει η προβληµατική σχέση µεταξύ
της ‘τοπικής’ και ‘επιστηµονικής’ γνώσης. Ενώ η τοπική γνώση µπορεί να
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αποτελέσει την καρδιά οποιασδήποτε εκστρατείας, οι διαµαρτυρόµενοι είναι συχνά
επιφυλακτικοί να παρουσιάσουν στοιχεία που µπορούν να θεωρηθούν περιστασιακά
και µη πειστικά (άλλη µια φορά, όπως φαίνεται στο προηγούµενο κεφάλαιο, η
κυρίαρχη µορφή της γλώσσας µπορεί να καταπνίξει άλλες γνώσεις και ανησυχίες).
Όµως, η αναπόφευκτη δυσαναλογία των πόρων τους αφήνει σε ασθενή θέση για να
δώσουν τις ‘εµπειρογνώµονες’ καταθέσεις – υπάρχει επίσης µια ευδιάκριτη έλλειψη
επιστηµόνων πρόθυµων να δώσουν βοήθεια στις οµάδες των εκστρατειών χωρίς
πληρωµή ή τεχνικούς πόρους.
Επιπλέον, το να ‘µεσολαβήσει’ ένας επιστήµονας µεταξύ των αντιτιθέµενων οµάδων
και των σχεδιαστών πολιτικής, µπορεί να δηµιουργήσει πραγµατικές δυσκολίες – ο
κίνδυνος είναι για τον επιστήµονα ότι θα θεωρηθεί τότε να έχει χάσει’ την
ουδετερότητά’ του. Η θεσµική και επαγγελµατική πίεση του επιστήµονα είναι να µην
‘εµπλέκεται’. Σε αυτήν την κατάσταση, οι τοπικές οµάδες είναι στην πραγµατικότητα
εξουδετερωµένες από τη ‘επιστηµο-κεντρική’ διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Σύνδροµο του Down, οικιακή ενέργεια, µεθάνιο και Sellafield
Μπορούµε να στραφούµε τώρα σε µια ακαδηµαϊκή θεώρηση – που παρουσιάστηκε
από τους Layton, Jenkins, Macgill και Davey – η οποία έχει συγκεντρώσει περαιτέρω
στοιχεία της πολύπλοκης σχέσης µεταξύ επιστήµης και του κοινού της, και
ειδικότερα των θετικών ανταποκρίσεων των πολιτών σ’ αυτόν τον τοµέα. Αυτοί οι
συγγραφείς διατυπώνουν τη γενική τους θέση µε όρους πολύ συγγενείς µε το
επιχείρηµα αυτού του βιβλίου:
Είναι εύκολο να δούµε ροµαντικά την ‘λαϊκή επιστήµη’ και συχνά µπορεί να
είναι εσφαλµένη. Παρ’ όλα αυτά, η γηγενής γνώση των µη ειδικών µπορεί
µερικές φορές να αποτελεί µια αποτελεσµατική πρόκληση στην επιστηµονική
γνώση που δίνεται από τους ‘εµπειρογνώµονες’. Η συνειδητοποίηση και η
αναγνώριση των προβληµάτων είναι µια περιοχή όπου µη εµπειρογνώµονες
παρατηρήσεις και κρίσεις µπορεί να είναι σηµαντικές. Όµοια, η παραδοσιακή
γνώση, επαληθευµένη από δοκιµή και λάθος σε µεγάλες χρονικές περιόδους,
µπορεί να ενσωµατώσει αντιλήψεις που θα µπορούσαν να εµπλουτίσουν την
επιστήµη.21
Σαν ένα άµεσο παράδειγµα αυτού, οι Layton κ.α. αναφέρονται στο κίνηµα των
Ιµαλαΐων ‘Chipko Audolan’ αφιερωµένο σε µια ολιστική ανάλυση της αποδάσωσης.
Ενώ η ‘επιστηµονική’ δασοκοµία τείνει να υποστηρίξει την αντικατάσταση των
παραδοσιακών δασών από εµπορικής αξίας δέντρα teak και πεύκα, αυτό το κίνηµα
τονίζει τη σηµασία της αυτο-εξάρτησης (και εποµένως την βιωσιµότητα) από
‘τροφές, ζωοτροφές, καύσιµα, λιπάσµατα και ίνες’.
Σ’ αυτή την ειδική περίπτωση, βλέπουµε την ένταση µεταξύ των προοπτικών της
‘επιστήµης’ και των ‘πολιτών’ – αλλά επίσης και τον τρόπο µε τον οποίο οι γνώσεις
των πολιτών συµπληρώνουν έναν δοσµένο τρόπο ζωής και ένα σύστηµα πολιτιστικών
αξιών. Ο δεύτερος τύπος γνώσης δεν θα µπορούσε να υποστηρίζει την
‘παγκοσµιότητα’ εφόσον κάτι τέτοιο θα σήµαινε την αποµάκρυνση από τοπικούς
τρόπους συµβίωσης και κατανόησης του κοινωνικού και φυσικού κόσµου. Γι’ αυτούς
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τους πολίτες, όπως και σε άλλες περιπτώσεις σε αυτό το βιβλίο, το ‘γνώθειν’ δε
µπορεί να αποµονωθεί από το ‘ζην’.
Οι βασιζόµενοι στο πανεπιστήµιο Leeds συγγραφείς επιλέγουν τέσσερις
περιπτωσιακές µελέτες σαν τη βάση της εµπειρικής ανάλυσής τους. Στην πρώτη, η
οποία αφορά στους γονείς των παιδιών µε σύνδροµο Down, µαρτυρούµε το
ασυµβίβαστο µεταξύ των ιατρικών θεωρήσεων του συνδρόµου Down µε τις άµεσες
ανάγκες της καθηµερινής ζωής. Σε ότι ακολουθεί, ειδική προσοχή θα δοθεί σ’ αυτό το
παράδειγµα.
Όπως οι συγγραφείς του Leeds το συσχετίζουν, το σύνδροµο Down είναι µια
γενετική κατάσταση συνδεόµενη µε διανοητική καθυστέρηση και ποικίλα φυσικά
συµπτώµατα – που περιλαµβάνουν ορισµένα χαρακτηριστικά του προσώπου, φτωχή
µυϊκή ανάπτυξη και µειωµένο ύψος. Επί του παρόντος δεν υπάρχει θεραπεία. Οι
Layton κ.α. περιγράφουν ζωντανά το έντονο σοκ που συχνά βιώνεται από τους γονείς
αφού τους δοθεί µια πρώτη ιατρική διάγνωση µετά τη γέννηση. Αυτό το σοκ είναι
δυνατόν να συνοδεύεται από φόβο και αβεβαιότητα για το µέλλον. Όπως ένας
πατέρας το θέτει:
Έκλεισα τα µάτια µου και είδα µια φιγούρα µιας χοντρής µογγολοειδούς
γυναίκας 50 χρονών. Και έβλεπα µια λίγο ρυτιδωµένη γριά … (σύζυγο)
φθαρµένη σαν σκιά από αυτήν ... κόρη. Και έβλεπα … (τη σύζυγο) να την
κουβαλά στον πάνω όροφο για να καθίσει στην τουαλέτα.22
Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι γονείς φαίνεται να έχουν αναπτύξει κάποιες
στρατηγικές για ν’ αντιµετωπίσουν την καινούρια τους οικογενειακή κατάσταση.
Όµως, ιδιαίτερης σηµασίας εδώ είναι η σχέση µεταξύ αυτών των γονέων και της
επιστηµονικής κατανόησης. Σε ποιο βαθµό ήταν η επιστηµονική γνώση ένα
βοηθητικό µέσο σε ένα τόσο πιεστικό πλαίσιο;
Σε πρώτο πλάνο, οι συγγραφείς του Leeds επισηµαίνουν το ‘εύθραυστο’ της
γενετικής γνώσης σε σχέση µε τις εκδηλώσεις του συνδρόµου Down. Η σκέψη του
κινδύνου επανάληψης (θα πάσχει το επόµενό µου παιδί από το σύνδροµο;) είναι, για
παράδειγµα, φορτωµένη µε αβεβαιότητες. Σε σχέση µε τις των αντιδράσεις των
γονέων απέναντι στην επιστηµονική πληροφόρηση, ένα πλήθος απαντήσεων φαίνεται
να προκύπτει. Κάποιοι γονείς µιλούσαν µε πικρία για τις κατηγορηµατικές συµβουλές
που τους δόθηκαν. Κάποιες φορές γίνονταν αποδέκτες αποθαρρυντικών προγνώσεων
από το ιατρικό επάγγελµα. – ‘σχεδόν φυτό’, ‘αθεράπευτος’, ‘απίθανο να ζήσει πολύ’.
Τέτοιες συµβουλές θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην παροδική απόρριψη του
παιδιού.
Σε άλλες περιπτώσεις, η τεχνική πληροφόρηση δινόταν για τις αιτίες του συνδρόµου
σε σχέση µε την χρωµοσωµατική του προέλευση. Τέτοια πληροφόρηση συχνά
θεωρείτο άσχετη ή περιορισµένης πρακτικής αξίας – ειδικά αφού είχε λίγα να
προσφέρει σχετικά µε την ‘εξέλιξη της αρρώστιας’. Όµως, για µια οµάδα γονιών αυτή
η πληροφόρηση θα χρησίµευε στην ανακούφιση της ενοχής. ∆υστυχώς, η ίδια
πληροφόρηση µπορούσε επίσης να ερµηνευτεί ως απόδοση ενοχής σε έναν από τους
γονείς.
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Η σχέση µεταξύ των γονιών και της ιατρικής εµπειρογνωµοσύνης περιγράφεται ως
ακολούθως:
Αυτό στο οποίο οι γονείς αντιδρούσαν ήταν η προσφορά της ‘επιστήµης των
ειδικών’, της γνώσης που παράγεται, επικυρώνεται και τυποποιείται από µια
κοινότητα της οποίας το πρωταρχικό κίνητρο είναι η περιέργεια για τον
φυσικό κόσµο και της οποίας ο µακροπρόθεσµος στόχος είναι η γενικευµένη
κατανόηση. Αυτό που οι γονείς έψαχναν ήταν η γνώση που αρθρώνεται µε
τις αντιλήψεις τους για το τι χρειάζεται να γίνει, βραχυπρόθεσµα, άµεσα,
µέσα στο δικό τους ιδιαίτερο περιβάλλον.23
Ενώ οι διάφοροι ιατρικοί εµπειρογνώµονες λειτουργούσαν στα πλαίσια του οικείου
τους τρόπου ροής γνώσης ‘µεταδίδεται προς τα κάτω’, οι γονείς επιχειρούσαν την
κατασκευή της δικής τους εµπειρογνωµοσύνης. Το αποθαρρυντικό µήνυµα που έδινε
το ιατρικό επάγγελµα (όπως ένας γονέας το έθεσε ‘Υποθέτω ότι ο φόβος τους είναι
ότι πιθανόν να σου δώσουν ελπίδα, αλλά η ελπίδα είναι το µόνο που έχεις’),
προκάλεσε την ανάπτυξη περισσότερων εποικοδοµητικών γνώσεων (τουλάχιστον από
τη σκοπιά των γονέων). Τυπικά, αυτές οι γνώσεις συνδυάζουν ‘τεχνικά’ ζητήµατα
(π.χ.: τον σχεδιασµό φλιτζανιών µε καµπυλωµένο χείλος προκειµένου να κρατούν τη
γλώσσα των παιδιών στη θέση της) µε συναισθηµατική και κοινωνική υποστήριξη.
Τυπικά επίσης, απέφευγαν τις γενικότητες της επιστήµης – συχνά βασισµένες σε
ιστορική εµπειρία των παιδιών σε θεσµοθετηµένη φροντίδα – και έχτιζαν πάνω στις
µοναδικές δυνατότητες κάθε ξεχωριστού παιδιού. Όπως µια µητέρα διαβεβαίωνε:
‘Υπάρχει τόση ποικιλία στα παιδιά µε σύνδροµο Down όση και στον γενικό
πληθυσµό. Είµαι σίγουρη ότι πρέπει να υπάρχει τόσο µεγάλη εξάπλωση της
νοηµοσύνης και οτιδήποτε άλλο όση υπάρχει και ανάµεσα στον πληθυσµό σαν
σύνολο’.24
Αυτός ο ισχυρισµός ιδιαίτερα τονίζει τη ποικιλότητα του πληθυσµού µε Down
αντίθετα µε την διατύπωση µιας απλής τυποποιηµένης άποψης για το σύνδροµο.
Τονίζει την τοπική µεταβλητότητα παρά την κατασκευή µιας ‘τυπικής’ περίπτωσης.
Αυτή η περιπτωσιακή µελέτη συµπεραίνει:
Το πλαίσιο της πρακτικής γνώσης την οποία είχαν οι ίδιοι οι γονείς
κατασκευάσει ήταν µια ισχυρή εναλλακτική λύση απέναντι στην ‘υψηλή
επιστήµη’ του συνδρόµου Down που δινόταν από γιατρούς και άλλους
‘εµπειρογνώµονες’. Πολύ συχνά, φαινόταν, ότι οι γονείς είχαν εισπράξει από
τέτοιους ‘εµπειρογνώµονες’ ένα µήνυµα απελπισίας όταν ήταν απεγνωσµένοι
για ένα µήνυµα ελπίδας. Η γνώση προσφερόταν µε εσφαλµένο τρόπο,
αντανακλώντας προτεραιότητες διαφορετικές από αυτές της πρακτικής
δράσης· κατά τον εσφαλµένο τρόπο, αγνοώντας αντιλήψεις τις οποίες οι
γονείς είχαν σφυρηλατήσει από την εµπειρία και συχνά, σε λάθος χρόνο,
εξυπηρετώντας τη άνεση των δοτών, αγνοώντας τα συναισθηµατικά
τραύµατα που οι γονείς πιθανόν να υφίσταντο, και µε αδυναµία διάκρισης
την στιγµή της ανάγκης.25
Εν τω µεταξύ, όπως η περιπτωσιακή µελέτη του Leeds δείχνει: ‘για τους
περισσότερους γονείς τα πιο σηµαντικά µέσα που είχαν δεν ήταν η επίσηµη επιστήµη,
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το ιατρικό επάγγελµα, οι βοηθητικές υπηρεσίες, ή ακόµα και οι οργανισµοί
εθελοντών. Ήταν αυτοί οι ίδιοι’.26
Μια παρόµοια δοµή ασυµµετρίας στη σχέση µεταξύ επιστήµης και οµάδων πολιτών
αναδύεται στη περιπτωσιακή µελέτη της οικιακής ενέργειας και των ηλικιωµένων.
Εδώ, η επιστηµονική προσέγγιση στη διαχείριση της οικιακής ενέργειας βασίζεται σε
τέτοιες αρχές όπως η οικονοµική αποτελεσµατικότητα, η µόνωση, η ενεργειακή
αποδοτικότητα και ο προσεκτικός έλεγχος. Έτσι, η επιστηµονική σκοπιά µπορεί να
συγκρουστεί µε την κοινωνική σηµασία της θέρµανσης καθώς επίσης και των
παραδοσιακών πρακτικών όπως το άνοιγµα ενός παραθύρου για να ‘αεριστεί’ το
δωµάτιο ή η θέρµανση του ‘καλύτερου’ δωµατίου προτού φθάσουν οι επισκέπτες.
Ιδιαίτερα, έννοιες όπως ‘θέρµανση’ λειτουργούν ως βάση της τεχνικής συζήτησης.
Αντίθετα, οι περισσότεροι πολίτες βασίζονται στην έννοια της ‘αποµάκρυνσης από το
κρύο’ αλλά επίσης ακολουθούν καθηµερινές πρακτικές βασισµένες στην προσωπική
άνεση, υγιεινή και κοινωνική ευπρέπεια. Μια ηλικιωµένη κυρία, έχοντας θερµάνει το
σπίτι της θα άφηνε µια ή δυο πόρτες ανοιχτές έτσι ώστε το Yorkshire τεριέ της να
µπορούσε να µπαινοβγαίνει. Ακόµα µια φορά – όπως µε το παράδειγµα έκτακτης
ανάγκης – βλέπουµε τις τεχνητά περιορισµένες δηλώσεις των εµπειρογνωµόνων να
αποτυγχάνουν να συλλάβουν τις καθηµερινές πολυπλοκότητες µέσα στις οποίες οι
τεχνικές συµβουλές µπορούν να γίνουν ενεργητικά κατανοητές και να
επανακατασκευαστούν έτσι ώστε να έχουν νόηµα σε συγκεκριµένες κοινωνικές
καταστάσεις.
Η διαχείριση της ενέργειας έτσι περιλαµβάνει πολύ περισσότερο από µια αντίληψη
της φύσης της ενέργειας καθαυτής. Όπως ένας συγγραφέας αναφέρεται να λέει:
Οι άνθρωποι µπορεί να προσλαµβάνουν θερµότητα απ’ τις φωτιές τους (που
είναι αυτό για το οποίο οι θεωρητικοί πιστεύουν πως οι φωτιές προορίζονται)
αλλά στην πράξη χρησιµοποιούν τις φωτιές για άλλους σκοπούς – για ένα
αίσθηµα ευεξίας ή ασφάλειας ή ένα εστιακό σηµείο … έτσι οι φωτιές έχουν
µια θέση στη ζωή ενός ατόµου η οποία είναι πολύ διαφορετική από την
άποψη θερµικού µηχανικού για τη φωτιά.27
Η ‘ορθολογική’ επιστηµονική πληροφόρηση µπορεί απλά να µην έχει νόηµα µέσα σε
τέτοια πλαίσια.
Οι τελευταίες δυο περιπτωσιακές µελέτες που έγιναν απ’ τον Layton και τους
συναδέλφους του διαπραγµατεύονται τη διαχείριση του αερίου µεθανίου από µια
τοπική αρχή και την τοπική ανταπόκριση σε νέες πληροφορίες σχετικά µε το
εργοστάσιο πυρηνικής επαν-επεξεργασίας στο Sellafield. Στην πρώτη περίπτωση
βλέπουµε µια διαίρεση µεταξύ των θεωρήσεων των εµπειρογνωµόνων αυτών από
τους ντόπιους που υποστηρίζουν ότι έχουν επηρεαστεί από το πρόβληµα του
µεθανίου – µε τους συµβούλους να µάχονται για να καταφέρουν κάποια οµοφωνία.
Σε µια τέτοια κατάσταση, τα θέµατα εµπιστοσύνης έρχονται στο προσκήνιο – αν οι
σύµβουλοι σταµατήσουν να εµπιστεύονται τους συµβουλοδότες τους (ειδικά τους
υπαλλήλους της τοπικής κυβέρνησης) τότε η δουλειά τους θα γινόταν δυνητικά
αδύνατη, όπως αυτή η περιπτωσιακή µελέτη συµπεραίνει:
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Για τους εµπειρογνώµονες, η προσπάθεια για να πειστούν οι σύµβουλοι για
την ‘ασφάλεια’ µιας πρότασης διάθεσης αποβλήτων περιλάµβανε
επεξηγηµατικά τεχνικά στοιχεία, προερχόµενα από ένα σώµα ελεγχόµενης
και αυτο-στηριζόµενης επιστηµονικής γνώσης στην οποία αυτοί είχαν
εµπιστοσύνη, και η οποία είχε νόηµα και σηµασία γι’ αυτούς ως
επαγγελµατίες. Για τα συµβούλια και τους κατοίκους που είχαν εµπιστοσύνη
στα δικά τους ενδιαφέροντα και εµπειρίες, το ρίσκο αποτιµήθηκε όχι πάνω σε
στενά τεχνικό έδαφος αλλά µε αναφορά σ’ ένα σύµπλεγµα γνώσης που ήταν
ειδικό για το πρόβληµα το οποίο επεδίωκαν να απευθύνουν και το οποίο
απέρριπτε την αντίληψη ότι οι τεχνικές πληροφορίες είναι ελεύθερες
πλαισίου. ‘Έτσι προκαλεί λίγη έκπληξη το γεγονός ότι κάποιος συµβιβασµός
αυτών των δυο προοπτικών δε θα µπορούσε να γίνει.28
Η περιπτωσιακή µελέτη Sellafield εξετάζει το αποτέλεσµα µιας επίσηµης έρευνας για
την περίπτωση λευχαιµίας ανάµεσα σε παιδιά που ζουν κοντά στην τοποθεσία.
Ιδιαίτερα, βλέπουµε τις περιπλοκές που περιλαµβάνονται στη διαδικασία ν’
αποκτήσει η επιστήµη νόηµα µέσα σε τόσο µακρόχρονες αµφισβητήσεις. Η
επαγγελµατική επιστήµη αγωνίστηκε ακόµη µια φορά να πετύχει αποτελεσµατική
επικοινωνία µε τους ντόπιους.
Στο γενικό συµπέρασµα για τις τέσσερις τους περιπτωσιακές µελέτες οι Layton κ.ά.
απορρίπτουν το µοντέλο του γνωστικού ελλείµµατος της δηµόσιας κατανόησης της
επιστήµης και σκιαγραφούν αυτό που περιγράφουν ως ένα ‘αλληλεπιδραστικό
µοντέλο’. Μέσα σ’ αυτό το τελευταίο µοντέλο, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι
κυρίαρχα – όπως πράγµατι είναι στα άλλα παραδείγµατα που συζητήθηκαν σ’ αυτό
το κεφάλαιο:
•
•
•
•

•

τα σύνορα της επιστήµης είναι προβληµατικά·
η ‘επιστήµη’ συνήθως θεωρείται από τους κοινούς ανθρώπους αδιαχώριστη από
τις κοινωνικές και θεσµικές συνδέσεις της·
η ‘άγνοια’ µπορεί να είναι λειτουργική και δικαιολογηµένη. Αυτό που λαµβάνεται
ως ‘άγνοια’ από τους έξω µπορεί στην πραγµατικότητα να αναπαριστά εύρωστη
γνώση, κάτι που είναι πολύ διαφορετικό από την απουσία της γνώσης·
οι άνθρωποι ενέχονται στην ευκαιριακή κατασκευή συγκριτικών σωµάτων
πρακτικής γνώσης, κάτι που ταιριάζει καλά µε τα προηγούµενα παραδείγµατα σ’
αυτό το βιβλίο. Γνώσεις που εξαρτώνται από τα πλαίσια στα οποία
διαµορφώνονται – συναθροίζονται σταδιακά µέσω της µάθησης από την πράξη.
(ή bricolage)·
η ‘“καθηµερινή σκέψη” και “γνώση µέσα από την δράση” είναι πιο πολύπλοκες
µορφές γνώσης και λιγότερο καλά κατανοητές από την “επιστηµονική σκέψη”’.

Είµαστε τώρα σε µια θέση ν’ αναλύσουµε περαιτέρω αυτό το τελευταίο σηµείο µέσω
της γρήγορης παρουσίασης άλλων παραδειγµάτων. Αφού το ζητούµενο είναι η
µετάβαση του πλούτου αυτών των παραδειγµάτων, καµία προσπάθεια δε θα γίνει για
να δοµηθούν ή να συσχετισθούν αυτά.
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Εκτροφείς προβάτων, υγεία, ασφαλές σεξ και εργασιακοί χώροι
Ιδιαίτερα σηµαντική υποστήριξη (και επίσης κίνητρο) για την συζήτησή µας για την
επιστήµη και τους πολίτες έχει δοθεί από τη µελέτη του Brian Wynne για τους
εκτροφείς προβάτων της Cumbria και την ανταπόκρισή τους στις επίσηµες
συµβουλές σχετικά µε την απορρόφηση του ραδιενεργού νέφους από το έδαφος µετά
την καταστροφή του Chernobyl. Οι εκτροφείς προβάτων της µελέτης βρέθηκαν ν’
αντιµετωπίζουν µια απαγόρευση της διακίνησης και σφαγής των προβάτων – µια
απαγόρευση που επεκτάθηκε παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις ότι θα διαρκούσε µόνο
λίγες εβδοµάδες. Συµβαδίζοντας µε τη συζήτηση του βιβλίου, ο Wynne παρουσιάζει
µια θεώρηση των προσωπικών γνώσεων και εµπειριών των αγροτών αυτών που ήταν
σε σύγκρουση µε την ‘επίσηµη στάση’ (επικυρωµένη από επιστηµονικά στοιχεία)
των επιστηµόνων του Υπουργείου Γεωργίας – µια σύγκρουση η οποία ήταν συνήθως
βεβαρηµένη µε την προφανή απροθυµία των αρχών να ακούσουν τις αποτιµήσεις των
αγροτών για την συµπεριφορά των προβάτων και τις τοπικές συνθήκες βροχής:
οι αγρότες ένιωσαν πως ολόκληρη η ταυτότητά τους ήταν υπό απειλή από
εξωτερικές παρεµβάσεις βασισµένες σε αυτούς που τους θεωρούσαν αδαείς
αλλά αλαζονικούς εµπειρογνώµονες, οι οποίοι δεν αναγνώρισαν ποια ήταν η
κεντρική τρέχουσα αξία της κοινωνικής ταυτότητας των αγροτών. ∆ηλαδή η
εµπειρογνωµοσύνη τους δεν ήταν κωδικοποιηµένη πουθενά: µεταδιδόταν
προφορικά και µέσω µαθητείας από µια γενιά στην επόµενη, σαν µια
παράδοση τέχνης, ενισχυµένη από την κουλτούρα της περιοχής.29
Σύµφωνα µε τη θεώρηση του Wynne, οι επιστήµονες σταθερά αποτύγχαναν να
χρησιµοποιήσουν την τοπική γνώση εκτροφής προβάτων – έτσι ώστε οι επίσηµες
συµβουλές επανειληµµένως αποδεικνύονταν λανθασµένες και ακατάλληλες για
τοπικές καταστάσεις (η αρχική αισιοδοξία για την διασπορά της ραδιενεργούς
µόλυνσης ήταν βασισµένη σε ανάλυση λάθους τύπου εδάφους για τις ορεινές
περιοχές). Η σιγουριά των επίσηµων δηλώσεων οδήγησε επίσης στην απώλεια
αξιοπιστίας διότι τέτοιες δηλώσεις βρισκόντουσαν συχνά να είναι εσφαλµένες. Εν τω
µεταξύ, η προσωπική γνώση των αγροτών ήταν ρητά υποβαθµισµένη: ‘Οι αγρότες
είχαν εκφράσει έγκυρη και χρήσιµη εξειδικευµένη γνώση για την παραγωγή και
εξέλιξη της επιστήµης, αλλά αυτή ήταν αγνοούµενη’.30
Με βάση την προσέγγιση των αγροτών για την επιστήµη, ο Wynne ισχυρίζεται ότι
δυο µοντέλα ήταν σε λειτουργία – η ‘θεωρία συνοµωσίας’ της επιστήµης (γνώριζαν
ανέκαθεν ότι τα υψηλά επίπεδα θα διαρκούσαν πολύ περισσότερο απ’ ότι
παραδεχόντουσαν) και η θεωρία της ‘υπεροψίας’ (η οποία συνεπάγεται απαράδεκτη
άγνοια µέσα στην επιστήµη). Όµως, αυτά τα προφανώς ανώµαλα κοινωνικά µοντέλα
πήγαζαν από την ίδια ασυµµετρία ανάµεσα στην οπτική των επιστηµόνων και σε
αυτή των αγροτών του λόφου και από το ίδιο χάσµα αξιοπιστίας.
Φυσικά, αυτό το χάσµα αξιοπιστίας ήταν βιωµένο και από τις δυο πλευρές. Η
αίσθηση των αγροτών που αρνιόντουσαν την κοινωνική τους ταυτότητα ταίριαζε µε
τη δέσµευση των επιστηµόνων στις δικές τους διανοητικές και πολιτιστικές
προτάσεις:
Οι επιστήµονες εξέφραζαν και αναπαρήγαγαν το διανοητικό-διοικητικό
πλαίσιο της πρόβλεψης, της τυποποίησης και του ελέγχου, στο οποίο οι
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αβεβαιότητες ήταν ‘φυσικά’ διαγεγραµµένες, και τα πράγµατα που είχαν
νόηµα σε συγκεκριµένο πλαίσιο, όπως οι αγρότες και τα χωράφια τους ήταν
τυποποιηµένα και τοποθετηµένα σε ‘µαύρα κουτιά’ µε τρόπους συνεπείς µε
αυτό το πολιτιστικό ιδίωµα. Οποιαδήποτε ιδιωτική επίγνωση που ίσως είχαν
ή ίσως δεν είχαν για τα πολιτιστικά όρια και τις προηγούµενες δεσµεύσεις
της επιστήµης τους, τη συγκάλυπταν µε επιτυχία.31
Αυτό το επιχείρηµα για την ‘βεβαιότητα’ της επίσηµης επιστήµης φυσικά έχει
φανερωθεί καθαρά στο Κεφάλαιο 4 (ειδικά στη συζήτηση της ανταπόκρισης σε
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και σε αυτό το κεφάλαιο σχετικά µε το 2,4,5-Τ και
την BSE). Όπως προτείνει ο Wynne, η γνώση των κοινών ανθρώπων µπορεί να είναι
στην πραγµατικότητα περισσότερων αναστοχαστική και αυτογνωστική µε αυτήν την
άποψη απ’ ότι η επιστηµονική εµπειρογνωµοσύνη: ‘είναι ενδιαφέρον ότι αυτοί που
θα θεωρούνταν αντιπρόσωποι της παραδοσιακής κοινωνίας έδειξαν αυτήν την
αναστοχαστική ικανότητα, ενώ οι δήθεν αντιπρόσωποι της πεφωτισµένης
νεωτερικότητας, δηλαδή οι επιστήµονες, δεν το έκαναν’.32
Έτσι, οι θεωρήσεις των κοινών ανθρώπων ενδέχεται να είναι περισσότερο ανοικτές
σε αλλαγές καταστάσεων και νέες πληροφορίες από τις θεωρήσεις που προσφέρονται
απ’ την επίσηµη επιστήµη – η οποία φαίνεται ανεπηρέαστη απέναντι στην
επαναδιαπραγµάτευση και την αναθεώρηση στην βάση των τοπικά παραγόµενων
αποδείξεων. Οτιδήποτε δεν ταιριάζει καλά αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα εφαρµογής
παρά ως πρόβληµα της ίδιας της βάσης της γνώσης. Για τον Wynne, οι συνέπειες
αυτής της ανάλυσης έγκεινται στο ότι πρέπει να ξανακοιτάξουµε τις θεσµικές δοµές
της επιστήµης – ένα επιχείρηµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε αργότερα σ’ αυτό το
βιβλίο.
Η µέχρι τώρα ανάλυση της γνώσης που παράγεται σε συγκεκριµένα πλαίσια ταιριάζει
επίσης καλά µε (και για άλλη µια φορά έχει επηρεαστεί από) τις τρέχουσες έρευνες
και συζητήσεις στο πεδίο της υγείας και της σεξουαλικότητας. Σε µια µελέτη της
‘εθνογραφίας της µοιρολατρίας’ οι Davison, Frankel και Davey-Smith εξετάζουν τις
δηµόσιες ανταποκρίσεις απέναντι στον κίνδυνο στεφανιαίας καρδιακής νόσου. Η
ανάλυσή τους τονίζει τη φύση αυτού που ονοµάζουν ‘κοινή επιδηµιολογία’ – µια
έννοια που έχουµε ήδη συναντήσει στην περίπτωση των ιστοριών κινδύνου και
περιβαλλοντικών απειλών:
όπου περιπτώσεις ασθένειας και θανάτου από προσωπική παρατήρηση,
ιστορίες γνωστές µέσω προσωπικών και συγγενικών δικτύων, αναφορές των
µέσων επικοινωνίας κλπ συζητούνται και αναλύονται. Μέρος αυτής της
διαδικασίας περιλαµβάνει τη συλλογή ‘αποδεικτικών στοιχείων’ και
‘δεδοµένων’ που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη ή την
πρόκληση ύποπτων αιτιολογικών διαδικασιών.33
Αυτή η µελέτη εστιάζεται συγκεκριµένα στη σχέση µεταξύ των επισήµων συµβουλών
για ‘προσοχή στην καρδιά’ (πάλι, µε τη γλώσσα της εξουσίας και της βεβαιότητας)
και της καθηµερινής εµπειρίας της διαµόρφωσης της καρδιοπάθειας (έτσι ώστε
ορισµένοι που ενέχονται σε ‘ριψοκίνδυνες’ δραστηριότητες επιβιώνουν µέχρι
µεγάλης ηλικίας ενώ άλλοι µε ‘υγιή’ τρόπο ζωής εντούτοις υποφέρουν ή και
πεθαίνουν από στεφανιαίες νόσους). Οι δηµόσιες ανταποκρίσεις και συλλήψεις του
κινδύνου τυπικά προσφέρουν ένα καλά διαµορφωµένο πολιτιστικό σύστηµα
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υπευθυνότητας και εξήγησης που αφορά και την γενική ατυχία (γιατί να συµβαίνει
αυτό;) αλλά και το κλασικό υπαρξιακό ζήτηµα του ‘γιατί να συµβεί αυτό στο
συγκεκριµένο πρόσωπο τη συγκεκριµένη στιγµή;’ Έτσι:
Η ερµηνεία της τυχαιότητας και της πολλαπλότητας που υπάρχουν γύρω από
τις επιδηµιολογικές τάσεις δεν αποτελεί κεντρικό ζήτηµα για τους
επαγγελµατίες της δηµόσιας υγείας. Αντίθετα, αυτοί ασχολούνται µε τις ίδιες
τις τάσεις και ενδιαφέρονται για την ανάληψη µέτρων δράσης που στοχεύουν
στην βελτίωση του πιθανοκρατικού µέλλοντος. Αφ’ ετέρου, η λαϊκή
κουλτούρα της υγείας δεν µπορεί να αγνοήσει οποιαδήποτε ασθένεια ή
θάνατο. Αυτοί που παραβιάζουν γενικές αρχές πρέπει επίσης να
λογοδοτήσουν. Είναι µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο που η εθνογραφία της
µοιρολατρίας γίνεται σηµαντική, αφού προσπαθεί να ρίξει φως στις
πολιτιστικές δοµές µέσα στις οποίες κοινά, αλλά καθώς φαίνεται ανώµαλα,
γεγονότα µπορούν να τοποθετηθούν.34
Σε αυτήν την περίπτωση βλέπουµε την εξέλιξη των ‘κοινών επιδηµολογιών’ οι οποίες
διαµορφώνονται παράλληλα µε ιατρικές ορθοδοξίες που όµως συνδυάζουν ‘τεχνικές’
αποτιµήσεις µε κοινωνικές κρίσεις της αξιοπιστίας και χρησιµότητας των διαφόρων
µηνυµάτων ιατρικής φροντίδας. Για άλλη µια φορά, βλέπουµε ένα εύρωστο
εννοιολογικό µοντέλο σε λειτουργία – αλλά ένα µοντέλο που είναι σηµαντικά
ευρύτερο από αυτό που χρησιµοποιείται απ’ τους επίσηµα εγκεκριµένους
εµπειρογνώµονες.
Φυσικά, η ύπαρξη τέτοιων µοντέλων µπορεί επίσης να δηµιουργήσει αντιστάσεις
απέναντι στα µηνύµατα ιατρικής φροντίδας – ιδιαίτερα όταν οι επίσηµες συµβουλές
µπορούν να υπονοµευθούν από τις καθηµερινές εµπειρίες ασθενειών/θανάτων και τις
προσωπικές κρίσεις για την αναγκαιότητα των αλλαγών των τωρινών τρόπων ζωής
και πρακτικών. Έτσι, για παράδειγµα, η λαϊκή ρήση του ‘παν µέτρον άριστον’ (ή
‘µικρή ποσότητα αυτού που σου αρέσει σου κάνει καλό’) λειτουργεί ως τροχοπέδη σε
ξαφνικές αλλαγές του τρόπου ζωής προκειµένου να ακολουθήσει τις τελευταίες
επίσηµες συµβουλές. Αυτό συνδέει επίσης µε έναν ευρέως διαδεδοµένο κυνισµό για
αυτές τις συνηθισµένες αλλαγές συµβουλών – αλλαγές οι οποίες, όπως στην
περίπτωση των κτηνοτρόφων προβάτων, σπάνια συνοδεύονται από οποιαδήποτε
απολογία ή φαινοµενική απώλεια της σιγουριάς στις δηλώσεις των εµπειρογνωµόνων.
Όπως επίσης παρατηρούν ο Davison κ.ά., υπάρχει απώλεια της αξιοπιστίας των
επισήµων συµβουλών οι οποίες εστιάζονται συνεχώς σε ατοµικές αλλαγές και
αλλαγές τρόπου ζωής µα δεν αναφέρουν παρά ελάχιστα για την περιβαλλοντική
υποβάθµιση ή την εργοστασιακή ασφάλεια. Ένα παρόµοιο επιχείρηµα προτάθηκε στο
πλαίσιο της πρόληψης του καρκίνου όπου η γενικά ατοµικιστική ιδεολογία των
ιατρικών συµβουλών αγνοεί την ύπαρξη των βιοµηχανικών και περιβαλλοντικών
καρκινογόνων.35 Έτσι, η περιορισµένη και επιλεκτική φύση των επίσηµων
συµβουλών για την υγεία δηµιουργεί προβλήµατα στην δηµόσια αποδοχή της αφού οι
πολίτες δρουν µέσα σε ένα ευρύτερο εννοιολογικό πλαίσιο καθηµερινών πρακτικών
για την υγεία.
Αυτή η περίπτωση επίσης τονίζει ότι οι ‘γνώσεις’ που παράγονται από τα
συγκεκριµένα πλαίσια σαν κι αυτήν που αναπτύσσεται από τους πολίτες δεν
απορρίπτει απαραίτητα την τεχνική πληροφόρηση – µολονότι έχουµε δει σ’ αυτά τα
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δυο κεφάλαια σηµαντικές ενδείξεις, αφ’ ενός, σκεπτικισµού και, αφ’ ετέρου,
παρατηρούµενων άσχετων καταστάσεων. Όµως, τέτοιες πληροφορίες θα
ενσωµατωθούν σε συγκεκριµένα πλαίσια µε έναν επιτόπου και επιλεκτικό τρόπο.
Θα πρέπει να αποφύγουµε να βάζουµε αυτόµατα σε αντίθεση µεταξύ τους τις
‘επιστηµονικές’ γνώσεις και αυτές που παράγονται σε ‘συγκεκριµένα πλαίσια’ για
τουλάχιστον δυο λόγους. Πρώτον, επειδή η τελευταία ποικιλία µπορεί όντως να
ενσωµατώνει στοιχεία της πρώτης ως κατάλληλα (παρ’ όλο που αυτά µπορούν να
είναι σηµαντικά λιγότερα από όσα θα προτιµούσε η επικοινωνία της επιστήµης).
∆εύτερον, επειδή η ίδια η επιστήµη αποτελεί µια µορφή γνώσης που παράγεται σε
συγκεκριµένα πλαίσια όπως τόσο ισχυρά υποδηλώνει η βιβλιογραφία της ΚΕΓ. Σε
αυτήν τη µορφή, το υπό συζήτηση πρόβληµα είναι πρόβληµα εργασίας σε
διαφορετικά πλαίσια λειτουργίας αλλά χωρίς αναγνώριση των δυσκολιών που
δηµιουργούνται απ’ αυτήν την διαφορετική τοποθέτηση.
Αυτά τα επιχειρήµατα και θέµατα έχουν επίσης εντοπισθεί στην περιοχή του
HIV/AIDS και του ‘ασφαλούς σεξ’, όπου στο επίσηµο µήνυµα συχνά υποτίθεται ότι
υπάρχει ένα κακοπληροφορηµένο και σαν ‘tabula rasa’ κοινό (κάτι που έξυπνα
συνοψίζεται στο µήνυµα ‘µην πεθάνεις από άγνοια’). Σε µεγάλη αντίθεση, ένας
αριθµός µελετών36 έχει εξετάσει το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο, για
παράδειγµα, η χρήση προφυλακτικών τίθεται υπό διαπραγµάτευση. Ίσως υπάρχουν
άλλοι από την άγνοια λόγοι γιατί δεν ασκείται το ασφαλές σεξ –
συµπεριλαµβανοµένης µιας χαλαρότητας στις σεξουαλικές σχέσεις και επίσης µιας
κουλτούρας µοιρολατρίας που οφείλεται στις µειωµένες ευκαιρίες ζωής.
Όπως στις άλλες περιπτώσεις που συζητήθηκαν εδώ, η διαφορετική κατανοµή της
δύναµης και του ελέγχου θα αποτελέσουν ένα ουσιαστικό µέρος της καθηµερινής
γνώσης και κατανόησης. Για µια ακόµη φορά επίσης, εξωτερικά παραγόµενα
µηνύµατα των οποίων το κύρος βασίζεται σε γενικευµένες ιδέες για την ατοµική
συµπεριφορά και τα οποία αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν το πραγµατικό σε αυτήν
την περίπτωση πλαίσιο σεξουαλικών συνευρέσεων, θα αντιµετωπίζονται µε κυνισµό
και σε τελική ανάλυση µε απόρριψη.
Σαν τελική επεξήγηση της γνώσης των πολιτών και της λαϊκής επιδηµιολογίας πρέπει
να παραθέσουµε τις δραστηριότητες οµάδων και εργατικών συνδικάτων που είναι
προσανατολισµένες στους χώρους εργασίας. Η περίπτωση του 2,4,5-Τ δίνει ένα
τέτοιο παράδειγµα. Παρ’ όλα αυτά, ο Watterson, σε µια συζήτηση περί των
συνθηκών υγιεινής στην βιοµηχανία αερίου εξιχνιάζει ένα παλιό παράδειγµα λαϊκής
επιδηµιολογίας το οποίο αυτός προσδιορίζει ως: ‘την διαδικασία µε την οποία οι
κοινοί άνθρωποι συγκεντρώνουν στατιστικές και άλλες πληροφορίες και επίσης
οδηγούν και κατευθύνουν τις γνώσεις και τους πόρους των εµπειρογνωµόνων
προκειµένου να κατανοήσουν την επιδηµιολογία της αρρώστιας.’37
Η θεώρηση του Watterson περιγράφει όχι µόνο τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας
της βιοµηχανίας αερίου στα τέλη του δεκάτου ενάτου και αρχές του εικοστού αιώνα
αλλά επίσης και τις προσπάθειες των εργαζοµένων στον τοµέα του αερίου να τους
αναγνωριστούν αυτοί οι κίνδυνοι. Σε µια λεπτοµερή χρονολογική αναδροµή της
‘γνώσης’ και των ‘επιστηµονικών’ αποδεικτικών στοιχείων των εργαζοµένων αερίου
η αναγνώριση του κινδύνου από τους ίδιους τους εργαζόµενους υπογραµµίζεται: ‘Η
αναγνώριση των κινδύνων και των πιθανών κινδύνων δεν ήταν περιορισµένη στις
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έρευνες των ‘εµπειρογνωµόνων’ πάνω σε αυτό το θέµα αλλά προήλθε πολύ νωρίτερα
µέσω των εργατών και ,σε κάποιες περιπτώσεις, και των αντιπροσώπων τους’.38
Όπως σηµειώνει ο Watterson, η εµφάνιση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων από τους
εργαζόµενους είναι µετά βίας ευδιάκριτη σε αυτήν την περίπτωση αλλά µπορεί να
βρεθεί σε πολυάριθµους τοµείς συνθηκών υγιεινής:
Η ιστορία δεν είναι µοναδική: παρόµοιες ιστορίες υπάρχουν για τους εργάτες
αµιάντου, πλαστικών, υφασµάτων – κλωστοϋφαντουργίας µε καρκίνο και
βυσσίνωση, οξυγονοκολλητές και εργάτες χυτηρίων µε αναπνευστικές
παθήσεις, τεχνικούς εργάτες µε λευκά δάχτυλα λόγω δονήσεων και εργάτες
ναυπηγικής µε εργασιακές παθήσεις.39
Αυτές οι περιπτώσεις υποδηλώνουν τον αγώνα των πολιτών να επιβεβαιωθούν οι
εµπειρικές γνώσεις τους από τις καταθέσεις των ειδικών εµπειρογνωµόνων και µετά
να υιοθετηθούν. Με αυτή την έννοια, η θεώρηση του Watterson για τους εργάτες του
αερίου µοιάζει παρόµοια µε αυτή του Wynne για τους κτηνοτρόφους προβάτων ή µε
τα άλλα παραδείγµατα που δόθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο.
Επιστήµη και ιδιότητα του πολίτη: ελευθερώνοντας τις φωνές
Η επίσηµη γλώσσα της επιστήµης, ωστόσο, ήταν µια γλώσσα βεβαιότητας. Η
επίσηµη γλώσσα της επιστήµης ήταν µια γλώσσα εµπειρογνωµοσύνης και
κυριαρχίας. Η επίσηµη γλώσσα της επιστήµης ήταν µια γλώσσα που
αρνήθηκε τις κοινωνικές καταβολές της και τους ανθρώπινους περιορισµούς
της. Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά της επιστηµονικής κουλτούρας ήταν
επικίνδυνα ... διότι είχαν εξαχθεί πέρα από την περιοχή της εργαστηριακής
εξάσκησης και εφαρµόστηκαν ακατάλληλα στην προσπάθεια να
κατακτήσουν το µοναδικό, το συνεχώς µεταβαλλόµενο, τα ανυπολόγιστα
περίπλοκα και αλληλένδετα γεγονότα του καθηµερινού κόσµου.40
Όλα τα παραδείγµατα σ’ αυτό και στο προηγούµενο κεφάλαιο υποδεικνύουν µια
προβληµατική σχέση ανάµεσα στις τυποποιηµένες γνώσεις της επιστήµης και στις
τοπικές αντιλήψεις που έχουν γεννηθεί µέσα από την καθηµερινή ζωή. Θέτοντάς το
στην πιο απλή του µορφή, η συζήτηση σ’ αυτό και στα προηγούµενα κεφάλαια
υποδεικνύει την ακαταλληλότητα των πιο διαφωτιστικών υποθέσεων σχετικά µε την
κοινή αντίληψη για την επιστήµη. Αυτές οι υποθέσεις δείχνουν όχι µια αποτυχία της
επιστηµονικής διάδοσης, αλλά ένα πιο θεµελιώδες κενό ανάµεσα σε διαφορετικούς
τύπους αντίληψης και ειδηµοσύνης.
Θέτοντάς το απ’ την πιο θετική του σκοπιά, µπορούµε να διακρίνουµε την ύπαρξη
κοινών γνώσεων, που µπορεί και να εµπλούτιζαν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
και τη γενική γνώση του κινδύνου και των θεµάτων υγείας – αλλά οι οποίες
εξαιρούνται επί του παρόντος λόγω του υποτιθέµενου ‘ανορθολογισµού’ τους και της
ανέκδοτής τους φύσης. Απ’ την οπτική ενός ανήσυχου πολίτη, αυτό φαίνεται
πράγµατι προσβλητικό, προκλητικό και επιβλαβές στις έννοιες του
αυτοπροσδιορισµού και της ιδιότητας του πολίτη – προσφέρει επίσης µικρή ελπίδα
µιας κοινωνικά βιώσιµης διαδικασίας της κοινωνικής και τεχνολογικής εξέλιξης(όπως
θα ερευνήσουµε στο Κεφάλαιο 7).
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Οι τοπικές και εντός πλαισίου γνώσεις τις οποίες έχουµε εξετάσει είναι (εξ ορισµού)
πολύ διαφορετικές µεταξύ τους σε µορφή και εστίαση. Τα παραδείγµατα που
συζητήθηκαν ως τώρα επίσης θέτουν πολλά διαφορετικά ερωτήµατα και θέµατα –
στα οποία θα επιστρέψουµε στα τελευταία κεφάλαια αυτού του βιβλίου. Σ’ αυτό το
στάδιο, και διαµέσου προκαταρκτικής περίληψης, είναι δυνατόν να αναγνωρίσουµε
συγκεκριµένα γενικά χαρακτηριστικά.
Σε πρώτη φάση, έχουµε δει την κοινωνική και πολιτιστική ‘θεµελίωση’ τέτοιων
γνώσεων – υπό αυτή την έννοια, τοπικές γνώσεις τυπικά προσφέρουν καλά ελεγµένα
µοντέλα των σύνθετων περιοχών της πραγµατικότητας. Αυτό δεν είναι απαραίτητα
για να πριµοδοτήσει τέτοιες γνώσεις ή να υποβιβάσει την επιστήµη. Ένας τέτοιος
ισχυρισµός θα αντικαθιστούσε απλά ένα κυρίαρχο σύστηµα γνώσης µε ένα άλλο. Η
σύγχρονη πρόκληση είναι να αποµακρυνθούµε από έναν τέτοιο αυστηρό πλαίσιο
εργασίας – να ελευθερώσουµε τις φωνές.
Ωστόσο, όπως το απόσπασµα από τον Μulkay στην αρχή της παραγράφου
επιχειρηµατολογεί έντονα, επιστηµονικές µορφές αντίληψης µπορεί να αγωνίζονται
να συλλάβουν αυτή την εντός πλαισίου γνώση – και, επιπλέον, µπορεί σκόπιµα να
αναζητούν να τη χαρακτηρίσουν ως ανέκδοτη και απλώς εµπειρική µε σκοπό να
προστατέψουν την προνοµιούχα θέση της επιστήµης. Η επιστηµονική αποτυχία στο
τοπικό επίπεδο γενικώς θα διαγνωστεί ως ένα ασήµαντο θέµα ακατάλληλης
εφαρµογής ή απόκλιση από τον κανόνα – παρά σαν µια µείζουσας σηµασίας περιοχή
γνωστικής και θεσµικής πρόκλησης για τις δραστηριότητες της επιστήµης.
Ισοδύναµα, η ιδέα ότι ανειδίκευτα µέλη από το κοινό µπορούν να προσφέρουν
έγκυρες αντιλήψεις για τεχνικά θέµατα είναι αιρετική για την επιστήµη – υποσκάπτει
µεγάλο µέρος από τον θεσµικό διαχωρισµό της επιστήµης από άλλες κοινωνικές
δραστηριότητες. Αυτός ο διαχωρισµός έχει ιστορικά υπάρξει ουσιώδης στις
δραστηριότητες της επιστήµης. Ένας τέτοιος διαχωρισµός – και το υποκείµενο
µοντέλο της λογικής πάνω στο οποίο είναι βασισµένος – φαίνεται επίσης κεντρικός
στη ‘νεωτερικοτητα’ σαν µια ευρύτερη κοινωνική δοµή.
Η συζήτηση µας ως τώρα έχει τονίσει την ύπαρξη ‘λαϊκών επιδηµιολογιών’ – των
ανειδίκευτων οµάδων και ατόµων ως ενεργών και παθητικών συµµετεχόντων στο
‘ζωντανό εργαστήριο’. Σ’ ένα επίπεδο, η ύπαρξη τέτοιων γνώσεων µοιάζει ασήµαντη
– όπως ο Watterson το λέει περιεκτικά:’οι εργάτες του αερίου αναγνώρισαν την
µολυσµένη φύση του περιβάλλοντός τους επειδή δούλευαν εκεί’.41
Αυτό που αυτή η προφανώς απλή παρατήρηση παραλείπει (και όπως ο Watterson
αναγνωρίζει) είναι η δυσκολία για τις ανειδίκευτες οµάδες να κερδίσουν αναγνώριση
για την υψηλά σχετική εµπειρογνωµοσύνη τους. Όπως έχουµε δει, επίσηµα κανάλια
συµβουλών και λήψης αποφάσεων επί του παρόντος εξαιρούν κοινές αντιλήψεις απ’
την θέση της ‘εµπειρογνωµοσύνης’.
Μια όψη αυτής της δυσκολίας είναι ότι τέτοιες γνώσεις τυπικά εµπλέκονται
ταυτόχρονα µε ερωτήσεις τις οποίες η συµβατική επιστήµη προσπαθεί να κρατάει
χωριστά (λόγου χάρη, γνώση του κινδύνου και κρίσεις για την αξιοπιστία διαφόρων
πηγών της πληροφορίας κινδύνου). Μέσα σ’ αυτήν την µορφή της αντίληψης, θέµατα
της ανάλυσης του ρίσκου δε διαχωρίζονται από αυτά της αξιολόγησης. Με αυτήν την
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έννοια, µπορεί να είναι συνετό να θεωρήσει κανείς την ύπαρξη λαϊκών
επιδηµιολογιών, για παράδειγµα, µορφές γνώσης οι οποίες είναι σηµαντικά ευρύτερες
στην εστίασή τους, από τις αναλύσεις των επιστηµόνων και οι οποίες βασίζονται σε
µάλλον διαφορετικές προϋποθέσεις (παρ’ όλο που χρειάζεται κανείς να είναι
προσεκτικός µήπως αυτό θα µπορούσε να συνεπάγεται αποδοχή της ιδίας άποψης των
επιστηµόνων για το επιστηµολογικό πλαίσιό τους, για παράδειγµα, τις αξιώσεις τους
ότι προσφέρουν ‘αποστασιοποιηµένη γνώση’). Όπως οι Layton κ.ά. το έθεσαν αυτό:
‘Η σχέση µεταξύ της επιστηµονικής γνώσης και των άλλων µορφών τοπικών και
συγκεκριµένων γνώσεων ισοδυναµεί µε µια πρόκληση σε µια επιστηµολογία της
επιστήµης η οποία βασίζεται στην πίστη ότι ο κόσµος είναι χωριστός από τον
επιστήµονα παρατηρητή’.42
Έτσι, για τους αγρότες ήταν απλώς παράλογο να διαχωρίσουν την αξιολόγηση της
ασφάλειας των εντοµοκτόνων από τις κοινωνικές συνθήκες της χρήσης ή από µια
εκτίµηση της αξιοπιστίας της ρυθµιστικής αρχής. Οι εντός πλαισίου γνώσεις εγείρουν
επίσης λίγες αξιώσεις σε οριστικές καταστάσεις – έχουν κατασκευαστεί
οµολογουµένως µε προσωπικές επιδιορθώσεις και όπως ο Wynne υποστηρίζει,43 είναι
ανοιχτές σε τακτική επανεξέταση και παραλλαγή.
Τυπικά επίσης στις περιπτώσεις που έχουµε εξετάσει αυτές είναι οι ‘γνώσεις της
πράξης’ – είναι ιδιαίτερα πρακτικές, περιπτωσιακά συγκεκριµένες και εργαλειακές
στον προσανατολισµό χωρίς απαραίτητη αξίωση σε γενική θεωρία ή εφαρµογή
αλλού. Όλο αυτό αντιπαραβάλλεται αδρά µε τις δηλώσεις της επιστήµης και είναι,
για µια ακόµα φορά, βαθιά προκλητικό για την επιστήµη η οποία βασίζεται για την
εξουσία της στην έννοια της αµερόληπτης κρίσης και γενικευµένης (ή
‘παγκοσµιοποιηµένης’) αντικειµενικότητας.
Τέλος, σ’ αυτό το κεφάλαιο οφείλουµε να συνδέσουµε αυτές τις πολύ εµπειρικές
µελέτες µε την ανάλυση της νεωτερικότητας, προχωρηµένης νεωτερικότητας και της
‘κοινωνίας του ρίσκου’. Σίγουρα, οι υποθέσεις που παρουσιάστηκαν εδώ ταιριάζουν
πολύ καλά µε µια ‘προχωρηµένα νεωτερική’ ανάλυση – ειδικά µια που σκιαγραφεί
τέτοιες οµάδες κατοίκων ως µαχόµενοι ενάντια των δοµών αυθεντίας-γνώσης της
νεωτερικότητας. Την ίδια στιγµή, παρ’ όλα αυτά µπορεί να υπάρχει µια υπόνοια του
‘παραδοσιακού’ ή ‘προ-νεωτερικού’ σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις – των
οµάδων πολιτών να παλεύουν να εκφράσουν αξίες και αντιλήψεις οι οποίες µπορεί να
έχουν προηγηθεί των οµιλιών της επιστήµης. Όπως το θέτει και ο Zonabend σε µια
διαφωτιστική µελέτη µιας γαλλικής κοινότητας (στη La Hagueστην Νορµανδία) και
τη σύνθετη αλληλεπίδραση της µε το παρακείµενο εργοστάσιο επανεπεξεργασίας
καυσίµων: ‘Η νεωτερικότητα δεν έχει εξαλείψει την παράδοση. Το γεγονός είναι ότι
η παράδοση έχει έναν εκπληκτικό τρόπο να επαναναδύεται εκεί που το περιµένουµε
λιγότερο.’44
Με αυτήν την έννοια, η συζήτηση του προχωρηµένου νεωτερικού µπορεί ακόµα να
χρίσει αναγκαία µια συζήτηση περί αξιών και κοινοτικών δικτύων τα οποία µπορεί να
είναι ενδεικτικά του προ-νεωτερικού (τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτές των εκτροφέων
προβάτων εξίσου προτείνουν).
Μέχρι τώρα, αυτά τα κεφάλαια έχουν αντιπαραβάλλει τις δοµές της γνώσης των
‘πολιτών’ και ‘επιστηµόνων’ µε ένα µάλλον απόλυτο τρόπο. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται
εξίσου σηµαντικό στη συζήτησή µας ότι αναγνωρίζουµε και θεωρούµε τις διάφορες
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προσπάθειες που έχουν γίνει να γεφυρωθούν αυτές οι καθιερωµένες και γνωστικές
κατηγορίες. Τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να είναι λιγότερο τυπικές των
αλληλεπιδράσεων επιστήµης-πολιτών (και η ‘αντι-εµπειρογνωµοσύνη’ µπορεί
κάλλιστα, όπως έχουµε ήδη σηµειώσει, απλά να ανακυκλώσει επιστηµο-κεντρικές
έννοιες µε µια φαινοµενικά ‘εναλλακτική’ µορφή). Ωστόσο, µπορούν να
υπογραµµίσουν θέµατα των ‘πολιτών και της επιστήµης’ αλλά και να προτείνουν
δηµιουργικούς τρόπους προχωρηµένους για την επιστήµη, την ιδιότητα του πολίτη
και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Αυτό τουλάχιστον είναι η λογική του Κεφαλαίου 6.
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