ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΠΙΣΤΗΜΗ, Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ

Τα περιβαλλοντολογικά προβλήµατα δεν είναι προβλήµατα του περίγυρού
µας, αλλά – βάση της προέλευσης και των συνεπειών τους – είναι,
ουσιαστικά, κοινωνικά προβλήµατα, προβλήµατα των ανθρώπων, της
ιστορίας τους, των συνθηκών διαβίωσής τους, της σχέσης τους µε τον κόσµο
και την πραγµατικότητα, των κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών και
συνθηκών διαβίωσης … Στο τέλος του εικοστού αιώνα η φύση είναι κοινωνία
και η κοινωνία είναι ‘φύση’.1
Η νεωτερικότητα φτάνει σ' αυτό το νέο στάδιο ... όταν είναι ικανή να έρθει
αντιµέτωπη µε το γεγονός ότι η επιστήµη, για όλα όσα κάποιος ξέρει και
µπορεί να ξέρει, είναι µια εκδοχή µεταξύ άλλων. ‘Το να έρθει αντιµέτωπη’
σηµαίνει το να δεχτεί ότι τίποτα δεν είναι απολύτως βέβαιο και παρ’ όλ’ αυτά
να επιµένει στην επιδίωξη της γνώσης ... ‘Το να έρθει αντιµέτωπη’ µε αυτό το
γεγονός σηµαίνει το να ξέρει ότι το ταξίδι δεν έχει σαφή προορισµό – και
παρ’ όλ’ αυτά να επιµένει στο ταξίδι.2
Αυτό το τελευταίο κεφάλαιο σκοπεύει – όπως κάνουν γενικά τα τελευταία κεφάλαια
– να συνδυάσει τα θεµελιώδη θέµατα και ζητήµατα της Επιστήµης του Πολίτη.
Ωστόσο, και µετά από αρκετές αποτυχηµένες προσπάθειες γι’ αυτό το σκοπό, είναι
αρκετά σαφές ότι δεν υπάρχει κάποια προσφερόµενη σύνθεση η οποία να µπορεί να
αντικαταστήσει το διαφωτιστικό/νεωτεριστικό τρόπο σκέψης.
Επίσης αυτό που θα έπρεπε να είναι αµέσως ολοφάνερο στο συγγραφέα είναι ότι ένα
τέτοιο συµπέρασµα εξάγεται απευθείας από το όλο επιχείρηµα αυτού του βιβλίου.
Αυτή καθεαυτή η ιδέα του ‘ελευθερώνοντας τις φωνές’ (όπως προτάθηκε στο
Κεφάλαιο 5) συνεπάγεται έναν ανοικτό νου σε διαφορετικές αντιλήψεις και γνώσεις.
Ακόµη προτείνει την ανάγκη για αναστοχαστικότητα και σκεπτική ανάλυση των
γνωστικών ισχυρισµών. Με αυτή την έννοια, η άποψη αυτή έχει προσφέρει ‘µια
εκδοχή µεταξύ άλλων’. Γιατί το να διεκδικεί τώρα αυτή η εκδοχή προτεραιότητα
έναντι όλων των άλλων εκδοχών δε θα ήταν τίµιο. Εξίσου, αυτό το βιβλίο δεν είναι
σχεδιασµένο ως άσκηση για εγγαστρίµυθους – το θέµα είναι η εγκατάσταση ενός
πλαισίου εργασίας όπου διάφοροι εµπειρογνώµονες νοµιµοποιούν τη θέση τους, αντί
να µιλούν εκ µέρους εκείνων που µπορούν να µιλούν πιο εύγλωττα για τους εαυτούς
τους.
Ωστόσο, η έλλειψη µιας εύκολης σύνθεσης και η άρνηση του κοινωνιολογικού
εγγαστριµυθισµού δεν τελειώνει – αλλά θα έπρεπε µάλλον να ανοίξει – τη συζήτηση
περί εµπειρογνωµοσύνης, πολιτών και βιωσιµότητας. Όπως προτείνει ο Bauman, ‘το
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να αντιµετωπίσεις’ τα όρια και τις αβεβαιότητες των συστηµάτων της γνώσης µας δεν
σηµαίνει ‘παραιτείσαι’.3 Αντίθετα, οι αποδείξεις και η επιχειρηµατολογία αυτού του
βιβλίου θα έπρεπε να διαβασθεί σα να παρουσιάζει µια πρόκληση στους
επιστηµονικούς θεσµούς και τους πολίτες.
Γι’ αυτό το λόγο, η επανασύσταση και η επανένταξη της επιστήµης µέσα στην
καθηµερινή ζωή µπορεί να αποδειχθεί οδυνηρή για τους θεσµούς οι οποίοι θα
προτιµούσαν ένα λιγότερο αναστοχαστικό τρόπο ύπαρξης – και οι οποίοι έχουν
συχνά προστατευτεί από τους πιο επικριτικούς σχολιασµούς που βρίσκονται σ’ αυτό
το βιβλίο. Ωστόσο, φαίνεται ζωτικό τόσο για την άσκηση της επιστήµης όσο και για
τη βιώσιµη ανάπτυξη ότι αυτό το αναδυόµενο πλαίσιο θα έπρεπε να ληφθεί ως µια
πρόκληση και ως µια ευκαιρία. Εποµένως, αυτό το βιβλίο δε θα έπρεπε να ερµηνευτεί
ως µια επίθεση στην επιστήµη αλλά µάλλον ως επιχείρηµα για την αναµόρφωσή της
µέσα στα πλαίσια της καθηµερινής ζωής. Εξίσου, όπως θα προταθεί, η κοινωνική
επιστήµη πρέπει να αναθεωρήσει την ίδια της τη συνεισφορά σ’ αυτά τα θέµατα της
επιστήµης, της ιδιότητας του πολίτη και της βιωσιµότητας.
Σ’ αυτό το συµπέρασµα, εποµένως, θα προτείνω πώς µπορούµε να προχωρήσουµε
σχετικά µε τις κοινωνικές και τεχνικές αποκρίσεις στο ειδικό θέµα των
περιβαλλοντολογικών απειλών. Το ταξίδι µπορεί πράγµατι να µην έχει σαφή
προορισµό – ή, ίσως, η πορεία του ταξιδιού µπορεί να είναι σαφής µόνο όταν κοιτάµε
πίσω.4 Ωστόσο, η απώλεια τέτοιων βεβαιοτήτων θα έπρεπε να δράσει ως κίνητρο σ’
αυτό το ταξίδι. Μπορεί κάλλιστα να συµβαίνει – τουλάχιστον από τυπικά θεσµική
άποψη – ότι έχουµε παραµείνει άπραγοι για πολύ καιρό.
Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να αρχίσει µε τις γνώσεις και τους θεσµούς της
επιστήµης οι οποίοι έχουν υπάρξει τόσο σηµαντικοί καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της
άποψης. Ειδικότερα, οι Beck και Giddens τυπικά παρουσιάζουν µια πολύ
‘ουσιαστική’ άποψη της επιστήµης – σα να ήταν πράγµατι ένα µοναδικό εγχείρηµα
το οποίο επιδιώκει ένα σύνολο στόχων και ενεργειών. Σε αντίθεση εδώ, η βασιζόµενη
στην Κοινωνιολογία της Επιστηµονικής Γνώσης ανάλυση έχει αναγνωρίσει ότι
υπάρχει µια ουσιαστική ποικιλία και διαφορά εντός της σύγχρονης επιστηµονικής
πρακτικής. Εποµένως, µπορεί αυτή η ετερογένεια να προσφέρει µια πιο βιώσιµη
βάση για το συσχετισµό των γνώσεων απ’ ότι θεωρείται από τις εξωτερικές
θεωρήσεις της επιστήµης.
Ειδικότερα, η ‘επιστηµονοσκεπτικότητα’ της λήψης των αποφάσεων (δείτε Κεφάλαιο
3) δεν καθιστά αναγκαία την υπεραπλουστευµένη µορφή της επιστηµονικής
αποτίµησης η οποία απαντάται σε περιπτώσεις όπως BSE ή 2,4,5-T (όπου, για
παράδειγµα, ένα πολύ περιορισµένο εύρος αποδεικτικών στοιχείων λαµβάνεται
υπόψη). Εποµένως, η ερώτηση γίνεται όχι αν θα έπρεπε η επιστήµη να εφαρµοστεί σε
περιβαλλοντολογικά (και άλλα, βέβαια) ερωτήµατα αλλά µάλλον ποια µορφή
επιστήµης είναι καταλληλότερη και µε ποια σχέση ως προς άλλες µορφές γνώσεων
και αντιλήψεων.
Όπως θα συζητήσουµε σύντοµα, η αποµάκρυνση από την ουσιοκρατία δηµιουργεί
περισσότερο παραγωγικές δυνατότητες στη σχέση µεταξύ της επιστήµης, των
πολιτών και του περιβάλλοντος. Όπως το έχει θέσει ο Barnes, η εστίασή µας δεν
πρέπει να είναι αποκλειστικά στην κριτική της επιστήµης αυτής καθεαυτής αλλά
επίσης στο τρέχον πλαίσιο του συσχετισµού των γνώσεων το οποίο δίνει υπεροχή σε
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κάποιες µορφές γνώσης έναντι κάποιων άλλων: ‘η δύναµη να προσδιορίσεις ποια
αυθεντία πιστεύεται ότι είναι η σηµαντική µορφή δύναµης ... όχι η δύναµη των
εµπειρογνωµόνων αυτών καθαυτών’.5
Με ποιους τρόπους µπορούν τα θεσµικά πλαίσια για την ανάπτυξη και την επιλογή
της εµπειρογνωµοσύνης να τροποποιηθούν έτσι ώστε να συµπεριλάβουν τα
αποδεικτικά στοιχεία αυτού του βιβλίου;
Επιστήµη και βιωσιµότητα
Αν τώρα περάσουµε κατευθείαν στη συζήτηση νέων δυνατοτήτων για επιστηµονική
παρέµβαση σε περιβαλλοντολογικά θέµατα, τότε ένα άµεσο ζήτηµα αφορά την
επιθυµία µίας ‘προληπτικής’ προσέγγισης. Ένα συνηθισµένο θέµα των υποθέσεων
που συζητιούνται εδώ είναι ο αγώνας του κοινού και των οµάδων των
περιβαλλοντολόγων να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι σχετικοί κίνδυνοι. Μέχρι να
προσφερθεί ‘επαρκής απόδειξη’, η υπάρχουσα πρακτική συνεχίζεται. Το βάρος τότε
εναπόκειται στις οµάδες πολιτών και περιβαλλοντολόγων – µε τις ‘αποδείξεις’ να
εξετάζονται µε έναν ιδιαιτέρως λεπτοµερή τρόπο. Οι Wynne και Mayer
χαρακτήρισαν τη βρετανική πολιτική σε αυτό τον τοµέα σαν πράγµατι
υπεραπλουστευτική στο χαρακτήρα:
αυτό σηµαίνει, να διαιρούν µια περιοχή στις µικρότερες συνιστώσες της µε
την πεποίθηση ότι µόνο τα άµεσα αισθητά και µετρήσιµα µονοπάτια έχουν
σηµασία. Συχνά είναι της γνώµης ότι οι παράγοντες δεν έχουν καµία σηµασία
εκτός και αν µπορούν να ανιχνευθούν άµεσα µε µία σχέση αιτίας-καιαποτελέσµατος. Η συνέπεια είναι ότι η έρευνα µε έναν υψηλό βαθµό ελέγχου
στο σύστηµα που εξετάζεται … γίνεται ισάξια µε την ‘καλή επιστήµη’.6
Οι Wynne και Mayer, σε αντίθεση, τονίζουν την αβεβαιότητα και την άγνοια εντός
της επιστηµονικής κατανόησης του περιβάλλοντος. Οι τρέχουσες αντιλήψεις της
‘καλής επιστήµης’, πάντως, αγωνίζονται σκληρά για να αντιµετωπίσουν τέτοια
αναπόφευκτα χαρακτηριστικά:
Αυτό που χρειάζεται είναι µια διαφορετική, πιο ‘πράσινη’ κουλτούρα περί
καλής επιστήµης. Επιπρόσθετα του να δίνεται µεγαλύτερη αξία σε περιοχές
της επιστήµης όπως η οικολογία που θεωρούν το περιβάλλον στο ευρύτερο
πλαίσιό του, θα έπρεπε να εκτιµά τη χρησιµότητα της παρατήρησης και,
αποφασιστικά, να ενσωµατώνει την ευρύτερη υπευθυνότητα που θα
συγχώνευε την αναγνώριση της άγνοιας.7
Η πιο ‘πράσινη επιστήµη’ την οποία απαιτούν θα ήταν αντίθετη στην
υπεραπλούστευση µε µια ανοιχτή αναγνώριση των περιορισµών και των
αβεβαιοτήτων της επιστήµης. Θα επέτρεπε επίσης την ανοιχτή συζήτηση παρά την
κυριαρχία ενός µόνο ορισµού της ‘καλής επιστήµης’. Εξίσου, θα εξυπηρετούσε σαν
ένας έλεγχος σε ισχυρούς θεσµούς που επί του παρόντος υποστηρίζουν το κύριο
µέρος της ‘σχετικής’ έρευνας. Για ανεξάρτητους επιστήµονες, αυτό θα επέτρεπε την
έκφραση αµφιβολιών και νοµίµων ανησυχιών. Γι’ αυτό το λόγο, µια επιστηµονική
και υπεραπλουστευτική κουλτούρα πολιτικής θα µπορούσε να ανοίξει δρόµο σε µια
πιο ώριµη και καθ’ όλα περιγραφική αποτίµηση της σχέσης µεταξύ επιστήµης και
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περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο επίσης, η επιστηµονική εµπειρογνωµοσύνη θα
µπορούσε να δουλέψει για τη βιωσιµότητα παρά να στέκεται εµπόδιο στην αλλαγή:
‘Είναι ανεύθυνο να απορρίπτει κανείς αυτή την προσπάθεια αναγνώρισης της
επιστήµης στο ευρύτερο πλαίσιό της σαν αντιεπιστηµονική καθώς παρέχει στην
επιστήµη έναν απαραίτητο αλλά επανεξεταζόµενο ρόλο σε µία ευρύτερη πρόκληση
που ακόµη δεν έχει αναγνωρίσει πλήρως’.8
Το κάλεσµα από τους Wynne και Mayer για µια πιο παραγωγική µορφή
επιστηµονικής παρέµβασης – ειδικά από την άποψη της µετατόπισης µακριά από την
υπεραπλούστευση – ταιριάζει µε την ανάλυση σε αυτό το βιβλίο. Πάντως, ακολουθεί
πολύ στενά την προηγούµενη συζήτηση ότι αυτός ο καινούριος ρόλος πρέπει επίσης
να αναγνωρίσει ένα µέρος για τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών. Μια πιο
‘πράσινη’ επιστήµη µπορεί παρ’ όλ’ αυτά να είναι ανίκανη να συνδεθεί µε µηεπιστηµονικούς εµπειρογνώµονες και µε κοινωνικά βιώσιµους τρόπους ζωής. Οι
Funtowicz και Ravetz έχουν προσπαθήσει να ενσωµατώσουν αυτή τη διάσταση στη
συζήτησή τους για ‘µετακανονική’ επιστήµη:
Αυτή η ανερχόµενη επιστήµη καλλιεργεί µια καινούρια µεθοδολογία … Σ’
αυτήν, η αβεβαιότητα δεν εξαφανίζεται αλλά ελέγχεται, και οι αξίες δεν είναι
προϋποτιθέµενες αλλά γίνονται σαφείς. Το πρότυπο για την επιστηµονική
διαφωνία δεν είναι ένα τυποποιηµένο πόρισµα αλλά ένας ενεργητικός
διάλογος. Η παραδειγµατική επιστήµη δεν είναι πια µία στην οποία η
τοποθεσία … και η διαδικασία είναι άσχετες µε την εξήγηση. Η ιστορική
διάσταση, συµπεριλαµβανοµένου του αντίκτυπου στο παρελθόν και το
µέλλον της ανθρωπότητας, γίνεται αναπόσπαστο κοµµάτι του επιστηµονικού
χαρακτηρισµού της Φύσης.9
Ιδιαίτερα σηµαντική σε αυτή τη συζήτηση είναι η αντιµετώπιση των Funtowicz και
Ravetz απέναντι στις ‘εκτεταµένες κοινότητες ισότιµων µελών’. Όπως το εκφράζουν
αυτό µε όρους που αποπνέουν την ‘επιστήµη του πολίτη’ (ή, όπως προτιµούν, ‘λαϊκή
επιδηµιολογία’):
άτοµα άµεσα επηρεαζόµενα από ένα περιβαλλοντολογικό πρόβληµα θα έχουν
µια πιο έντονη ενηµερότητα των συµπτωµάτων του, και µία πιο πιεστική
ανησυχία για την ποιότητα των επίσηµων καθησυχασµών, από εκείνους σε
οποιαδήποτε άλλη θέση. Γι’ αυτό το λόγο εκτελούν µια λειτουργία ανάλογη
µε αυτή των επαγγελµατιών συναδέλφων σε ισότιµη κριτική ή διαδικασία
αξιολόγησης στην παραδοσιακή επιστήµη, η οποία διαφορετικά µπορούσε να
µη συναντάται σ’ αυτά τα καινούρια πλαίσια.10
Αυτή η αντίληψη της ‘εκτεταµένης αξιολόγησης από ισότιµα µέλη’ κινείται σε ένα
συµπληρωµατικό επίπεδο της υπόθεσης Wynne και Mayer για ευρύτερη συζήτηση
στα πλαίσια ‘του πρασινισµού της επιστήµης’. Συγκεκριµένα, οι Funtowicz και
Ravetz βλέπουν τη ‘δηµιουργική διαµάχη’ ανάµεσα στiς ‘δηµοφιλείς’ και τις ‘ειδικές’
επιδηµιολογίες να εξυπηρετεί τη βελτίωση της επιστηµονικής γνώσης (και επίσης
στην επιστηµονικά ενήµερη λήψη αποφάσεων). Με τους όρους αυτού του βιβλίου, το
τρέχον αδιέξοδο σε σχέση µε τις επιστηµονικές σχέσεις, τους πολίτες και τη βιώσιµη
ανάπτυξη µεταλλάσσεται σε µια πηγή εξελικτικής κατανόησης και βιώσιµης
περιβαλλοντολογικής ανταπόκρισης.
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Όταν τα προβλήµατα στερούνται πετυχηµένων λύσεων, όταν οι
περιβαλλοντολογικές και ηθικές όψεις των θεµάτων είναι επιτατικές, όταν τα
ίδια τα φαινόµενα είναι διφορούµενα, και όταν όλες οι ερευνητικές τεχνικές
είναι ανοιχτές στη µεθοδολογική κριτική, τότε οι συζητήσεις όσον αφορά την
ποιότητα δεν εµπλουτίζονται από την εξαίρεση όλων εκτός από ειδικούς
ερευνητές και επιστηµονικούς εµπειρογνώµονες. Η επέκταση της ισότιµης
κοινότητας δεν είναι τότε απλώς µια ηθική ή πολιτική πράξη· µπορεί πιθανώς
να εµπλουτίσει τις διαδικασίες της επιστηµονικής έρευνας.11
Ένα κύριο αρνητικό χαρακτηριστικό των ορθόδοξων θεωριών του ‘ελλείµµατος’
είναι ότι λειτουργούν επακριβώς µε την αντίθετη αρχή. Εναλλακτικά, παρ’ όλ’ αυτά,
το επιχείρηµα των Funtowicz και Ravetz είναι για µια εµπλουτισµένη ποιότητα της
επιστηµονικής κατανόησης – µια ποιότητα η οποία υπονοµεύεται από τις σύγχρονες
‘διαφωτιστικές’ υποθέσεις και από τη συνοδεύουσα αποµόνωση των επιστηµονικών
θεσµών από µια ευρύτερη και λεπτοµερή εξέταση.
Ας είµαστε σαφείς σε αυτό· δε διαφωνούµε για την εκδηµοκρατικοποίηση της
επιστήµης βασιζόµενη στη γενική επιθυµία για τη µεγαλύτερη δυνατή
επέκταση της δηµοκρατίας στην κοινωνία. Η επιστηµολογική ανάλυση της
µετακανονικής επιστήµης, ριζωµένη στα πρακτικά καθήκοντα της εγγύησης
της ποιότητας, δείχνει ότι µια τέτοια προέκταση των ισότιµων κοινοτήτων, µε
την αντίστοιχη προέκταση των γεγονότων, είναι απαραίτητη για την
αποτελεσµατικότητα της επιστήµης στη συνάντησή της µε τις νέες
προκλήσεις των παγκόσµιων περιβαλλοντολογικών προβληµάτων.12
Η αποστολή δεν είναι να µεταφέρουµε την επιστήµη από το να παίρνει αποφάσεις
ούτε να διαβρώσουµε τη σπουδαιότητά της. Αντίθετα, ερωτήµατα της επιστήµης του
πολίτη και της βιωσιµότητας παρουσιάζουν µια πρόκληση για ενοποίηση της
επιστηµονικής εµπειρογνωµοσύνης µε άλλες αποτιµήσεις, προσδιορισµούς
προβληµάτων και γνώµες ειδικών· να αναγνωριστεί η ποικιλία σαν ένα θετικό
στοιχείο µέσα στην βιώσιµη ανάπτυξη και να εκτιµηθεί η διασυνδετικότητα
‘κοινωνικών’, ‘περιβαλλοντολογικών’ και ‘τεχνικών’ θεµάτων και ανησυχιών. Μια
τέτοια πρόκληση για άλλη µια φορά προτείνει ένα νέο πρόγραµµα και νέες
δυνατότητες που δηµιουργούνται από το παρών στάδιο της κοινωνικής και
τεχνολογικής ανάπτυξης. Όπως το θέτει ο Beck:
Η άλλη πλευρά της αβεβαιότητας που η κοινωνία του ρίσκου φέρνει στην
βασανισµένη ανθρωπότητα είναι η ευκαιρία να βρει κανείς και να
ενεργοποιήσει την αύξηση της ισότητας, της ελευθερίας και της έκφρασης της
ατοµικότητας, που µας υπόσχεται η νεωτερικότητα, ενάντια στους
περιορισµούς, τις λειτουργικές προσταγές και τη µοιρολατρία της προόδου
στη βιοµηχανική κοινωνία.13
Από τη συζήτησή µας προκύπτει επίσης ότι κανένα ανεξάρτητο πλαίσιο εργασίας ή
πρόγραµµα δράσης δε θα ανταποκριθεί σε αυτή τη σηµαντική κοινωνική και τεχνική
πρόκληση. Το κάλεσµα για µια επανεκτίµηση της συνεισφοράς της επιστήµης στα
περιβαλλοντολογικά ερωτήµατα, για µια ευρύτερη κοινωνική συζήτηση, και για την
αναγνώριση των ανερχόµενων µορφών της ισότιµης κριτικής πρέπει όλα να
θεωρηθούν απαραίτητα – αλλά απαραιτήτως µερικά – στοιχεία µιας ευρύτερης
κοινωνιοτεχνικής ανταπόκρισης. Η πρόκληση είναι να πετύχει κανείς µια ελαστική
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και ανταποκρινόµενη ρύθµιση των καθιερωµένων δοµών για την ανάπτυξη και την
εξέταση των ειδικευµένων γνώσεων διαφόρων ειδών. Όπως έχει ήδη τονισθεί, το
θέµα δεν είναι να βάλουµε στην άκρη µια µορφή γνώσης και να την
αντικαταστήσουµε µε µια άλλη. Αντίθετα, χρειάζεται να αναγνωρίσουµε τη συναφή
και µερική φύση όλων των µορφών της κατανόησης που συζητήθηκαν σ’ αυτό το
βιβλίο.
Το να το εκφράσουµε απλώς αυτό σα µια θεσµική και γνωστική πρόκληση µπορεί να
είναι το ευκολότερο κοµµάτι της άσκησης – αν και η αναγνώριση ακόµα και αυτού
δεν είναι επί του παρόντος διαδεδοµένη (όπως τα διάφορα ιστορικά υποθέσεων
προτείνουν ακλόνητα σ’ αυτό το βιβλίο). Παρ’ όλ’ αυτά, και σαν ένδειξη
περισσότερων θετικών ανταποκρίσεων που ήδη λαµβάνουν χώρα, µπορούµε να
στοχεύσουµε σε συγκεκριµένες σύγχρονες πρωτοβουλίες. Το Επιστηµονικό
Κατάστηµα µπορεί να είναι ένα τέτοιο παράδειγµα. Όπως έχει συζητηθεί στο
προηγούµενο κεφάλαιο, οι δυσκολίες αυτού του προτύπου διασαφηνίζουν
τουλάχιστον τη φύση των προκλήσεων που παρουσιάζονται. Υπάρχει επίσης ένα
σηµάδι αισιοδοξίας ότι οι επιστήµονες και οι οµάδες πολιτών µπορούν να ανοίξουν
διάλογο – παρ’ όλο που η νοµιµότητα αυτού του διαλόγου µπορεί να µη γίνει δεκτή
από επίσηµους θεσµούς. Σαν ένα κοινωνικό πείραµα, παρ’ όλ’ αυτά, το
Επιστηµονικό Κατάστηµα προσφέρει σηµείο εστίασης για µάθηση και συζήτηση.
Σε αυτή τη συζήτηση της ‘επιστήµης και βιωσιµότητας’, είναι πιθανόν να
συµπεριλάβουµε άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες επιχειρούν να µην προτείνουν µια
άµεση κριτική της υπάρχουσας πολιτικής (αν και αυτό µπορεί να υπονοείται) αλλά
να κατασκευάσουν νέους τρόπους ζωής, γνώσης και εργασίας. Τυπικά τέτοιες
πρωτοβουλίες παίρνουν τη µορφή περιορισµένων, µικρής-κλίµακας και
καθοδηγούµενων από τον πολίτη εξελίξεων που στοχεύουν να αποµακρυνθούν από
τον παραδοσιακά παρεµποδιστικό ρόλο των δηµόσιων οµάδων (είτε δέχονται µια
τεχνολογία είτε την µπλοκάρουν) και αντί γι’ αυτό επιχειρούν να διευκολύνουν νέες
κοινωνικές και τεχνολογικές δυνατότητες για ζωή µε έναν ευρύτερα βιώσιµο τρόπο.
Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν έναν αριθµό µορφών: µπορούν να εστιάσουν στην
ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης τεχνολογίας (ανεµόµυλοι, ανακύκλωση απορριµµάτων,
ακόµα και οικιακές τουαλέτες) ή, πιο γενικά στη ζωή µε έναν βιώσιµο τρόπο
(οικολογικά χωριά ή αστικές οικολογικές µετακινήσεις σε χώρες όπως η ∆ανία).
Μπορούν επίσης να αναζητήσουν να βρουν τρόπους επαναπροσδιορισµού της
‘αγοράς’ στην οποία οι τεχνολογίες αναπτύσσονται και πωλούνται (µπαίνοντας, για
παράδειγµα, σε συνεργατικούς διακανονισµούς µε καταναλωτές ή βοηθώντας να
δηµιουργηθούν νέες µορφές αιτηµάτων για ‘πράσινα’ προϊόντα). Αντί να γίνουν
αποδεκτές κυβερνητικές ιδέες για το ‘µονοπάτι στη βιωσιµότητα’, η προσπάθεια έχει
γίνει για τους πολίτες για να αναπτύξουν το δικό τους τρόπο ζωής µέσα στο τοπικό
περιβάλλον.
Έτσι, σε αντίθεση µε τις αποδεκτές εξωτερικά ανεπτυγµένες τεχνικές ‘λύσεις’ στα
αστικά περιβαλλοντολογικά προβλήµατα, η αστική οικολογία στοχεύει στην
ελαχιστοποίηση των απορριµάτων σε κάθε εστία νοικοκυριού εναλλάσσοντας τυπικά
καθηµερινές εφαρµογές (δηλαδή, αλλάζοντας τους τρόπους ζωής που παράγουν
απορρίµατα κατά κύριο λόγο).14 Προσπάθειες έχουν επίσης γίνει, για παράδειγµα,
στη ∆ανία, στη Σουηδία και στη Γερµανία, να προχωρήσουν πέρα από
δραστηριότητες ανακύκλωσης και να εγκαταστήσουν οικολογικές γειτονιές ή
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κοινότητες. Για άλλη µια φορά, αυτές οι πρωτοβουλίες δεν διαχωρίζουν το ‘τεχνικό’,
το ‘περιβαλλοντολογικό’ και το ‘κοινωνικό’ αλλά εργάζονται µε έναν τρόπο
σύµφωνο µε ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις. Τέτοιες πρωτοβουλίες δεν υπάρχουν
χωρίς τις δυσκολίες τους – και όχι λιγότερο από το επίπεδο της εξωτερικά αποδεκτής
εµπειρογνωµοσύνης. Ωστόσο, προσφέρουν όντως µέσα που ανταποκρίνονται στο
αίτηµα του πολίτη για ένα άµεσο, τοπικό και συναφώς κατάλληλο επίπεδο. Βλέπουµε
επίσης εδώ µια προσέγγιση στη βιώσιµη ανάπτυξη που στηρίζεται θετικά στις
εµπειρίες του πολίτη παρά αναζητώντας να επιβάλλει αλλαγή από πάνω.15
Ένα άλλο χαρακτηριστικό των πρωτοβουλιών σαν κι αυτών είναι ότι δεν
παρουσιάζουν µια γενική απόρριψη της επιστήµης (ή του ευρύ ‘επιστηµονικού
ορθολογισµού’ του Beck).16 Αντιθέτως, η ανερχόµενη πρακτική εµπειρία είναι µίας
πολύ περισσότερο µετρηµένης και ειδικής-περίπτωσης αποτίµησης από οµάδες
πολιτών µε διαφορετικούς τρόπους γνώσης και ζωής. Κατηγορίες για ‘αντι-επιστήµη’
διαστρεβλώνουν βαθιά τις τρέχουσες εξελίξεις. Μόνο όταν η εύκολη βοήθεια τέτοιων
κατηγοριών έχει εγκαταλειφθεί οι πραγµατικά θεσµικές προκλήσεις είναι
αντιµετωπίσιµες.
Έτσι, από την πλευρά ορισµένων επιστηµόνων και επιστηµονικών θεσµών τέτοιες
πρωτοβουλίες και προτάσεις µπορούν να προκαλέσουν σκεπτικισµό ακόµα και
εχθρότητα. Προσπάθειες ίδρυσης οικολογικών κοινοτήτων, αστικών οικολογικών
σχεδίων ή Επιστηµονικών Καταστηµάτων βρίσκονται – τουλάχιστον σε πολλές
∆υτικές χώρες – έξω από τις δεσπόζουσες τάσεις των αλληλεπιδράσεων επιστήµης –
κοινού. Η πρότασή τους για ένα καινούριο, και πιο ταπεινό, ρόλο για την επιστήµη
δεν ταιριάζει µε τη ρητορική των οµάδων όπως της Βασιλικής Εταιρίας. Η απαίτησή
τους ότι οι επιστήµονες θα έπρεπε να είναι αναστοχαστικοί εµπρός στις απαιτήσεις
του κοινού στέκεται δύσκολα µε την προκλητική ρητορική της νεωτερικότητας. Η
προσοχή στις θέσεις της επιστηµονικής υλοποίησης και της κοινωνικής πρακτικής
υπερβαίνει πρόσφατους επιστηµονικούς κανόνες και διαδικασίες. Η αναγνώριση της
επαγγελµατικής υπηρεσίας σε τέτοιες περιοχές φαίνεται ένας µακρύς δρόµος από την
τρέχουσα θεσµική πρακτική.
Όλες αυτές οι προκλήσεις προσφέρουν αµφότερα µια απειλή και µια ευκαιρία στους
επιστηµονικούς θεσµούς. Θα προτιµούσα σ’ αυτή τη φάση να τονίσω τις ευκαιρίες
που δηµιουργούνται µέσα στη συγκεκριµένη περιοχή βιώσιµης ανάπτυξης – οι
προκλήσεις αντιµετωπίστηκαν επαρκώς στα προηγούµενα κεφάλαια.
Πρώτα απ’ όλα, και καθώς οι Funtowicz και Ravetz έχουν επιχειρηµατολογήσει, το
άνοιγµα της επιστήµης σε ένα ευρύτερο σύνολο γνώσεων και πηγών εξέτασης µπορεί
µόνο να είναι ωφέλιµο για την καλλιέργεια της γνώσης σχετικά µε την
περιβαλλοντολογική ανταπόκριση.17 Αυτό προκύπτει από την κοινωνική και τεχνική
πολυπλοκότητα της δηµιουργίας βιώσιµου µέλλοντος. Θέτοντάς το απλά, χρειάζεται
να αναπτύξουµε και να επεκτείνουµε τις κεραίες της κριτικής µας αν θέλουµε να
αντιµετωπίσουµε αυτή την τάξη πολυπλοκότητας. Η πρόκληση της βιωσιµότητας
προσφέρει νέους δρόµους για αυτοκριτικές και ενσυνείδητες µορφές γνώσης και
αντίληψης. Η επιστήµη θα έπρεπε να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο σε αυτή την
ανάπτυξη.
Πηγαίνοντας παραπέρα, η αντίληψη του ‘ελλείµµατος’ αποµακρύνει χαρακτηριστικά
τέτοιους θεσµούς από το κοινό τους και αποκλείει τη δυνατότητα πιο
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εποικοδοµητικών αλληλοσυνδέσεων. Εν τω µεταξύ, είναι αρκετά σαφές ότι οι
επιστηµονικές υποθέσεις σχετικά µε το κοινό και την καθηµερινή συµπεριφορά είναι
αναπόφευκτες – σαν τις πολυάριθµες περιπτώσεις που έχουµε εξερευνήσει εντός
αυτού του βιβλίου (για παράδειγµα, υποθέσεις σχετικά µε το τοπικό κοινό στο
γεγονός ενός πετροχηµικού ατυχήµατος ή σχετικά µε αγρότες που χειρίζονται ‘µε τον
προτεινόµενο τρόπο’ τα εντοµοκτόνα). Αν η καθηµερινή ζωή είναι το ‘εργαστήριο’
στο οποίο το ρίσκο και η περιβαλλοντολογική απειλή υπολογίζονται, τότε πρέπει να
γίνουν υποθέσεις σχετικά µε τις ανθρώπινες όπως επίσης και τις ‘φυσικές’
µεταβλητές (και πράγµατι γίνεται αδύνατο να χωρίσουµε αυτά τα δύο).
Η βάση στην οποία αυτές οι υποθέσεις γίνονται φαίνεται ωστόσο µη ξεκάθαρη – είναι
υπονοούµενες και γενικά ανυπεράσπιστες. Έχουµε επίσης δει τη φανερή ακαµψία
τέτοιων υποθέσεων στο πρόσωπο της δηµόσιας κριτικής. Η επικρατούσα αντίληψη
της ‘καλής επιστήµης’ προασπίζει τις επιστηµονικές αξιολογήσεις από τα πλαίσια
εφαρµογής περιλαµβάνοντας, κρίσιµα, τις κοινωνικές ρυθµίσεις µέσα στις οποίες
λαµβάνουν χώρα οι εφαρµογές. Η ευκαιρία τώρα – αµφότερα µε αναλυτικούς και
πρακτικούς όρους – είναι να ανοίξουµε αυτές τις κατασκευές του κοινού στην κριτική
εξέταση – περιλαµβάνοντας, φυσικά, αυτή του ίδιου του κοινού. Μια τέτοια κίνηση
υποδηλώνει νέες δυνατότητες για την επιστηµονική πρακτική – και επιπλέον για την
κοινωνική επιστηµονική αποτίµηση των σχέσεων επιστήµης – κοινού.
Η ιδέα της επεκταµένης ισότιµης ανασκόπησης µπορεί να προσφέρει εδώ µια µερική
ώθηση προς τα εµπρός. Φαίνεται αναπόφευκτο, ωστόσο, ότι η ευρύτερη πρακτική
των επιστηµονικών θεσµών πρέπει να γίνει πιο διαφανής έτσι ώστε να µπορούν να
ληφθούν υπόψη τα υπονοούµενα κοινωνικά µοντέλα όπως λειτουργούν εντός της
επιστήµης. Μια τέτοια κίνηση δεν θα είναι χωρίς τις δυσκολίες της – αλλά επίσης θα
προτείνει µια σηµαντική εξέλιξη στις σχέσεις µεταξύ επιστήµης, πολιτών και
βιώσιµης εξέλιξης.
Υπάρχει ένας αριθµός συγκεκριµένων και γενικών µορφών όπου αυτή η διαφάνεια
µπορεί να πάρει: ο µεγαλύτερος συνυπολογισµός των κοινωνικών οµάδων στην
επιστηµονική τοποθέτηση προτεραιοτήτων (π.χ., στο επίπεδο της δηµιουργίας της
επιστηµονικής πολιτικής)· η δηµιουργία νέων τόπων δηµόσιας συζήτησης για να
συζητηθεί η επιστηµονική κατανόηση του κοινού καθώς αυτή λειτουργεί µέσω της
επιστηµονικής και τεχνολογικής εξέλιξης (π.χ., σε σχέση µε τη διαδικασία
νεωτερισµού)· υποστήριξη από επιστηµονικούς και σχετιζόµενους θεσµούς για
δηµόσια συζήτηση η οποία πάει πέρα από τις αυστηρές και αµυντικές παραµέτρους
της ‘δηµόσιας κατανόησης της επιστήµης’· υποστήριξη για τοπικές και
καθοριζόµενες από τους πολίτες πρωτοβουλίες οι οποίες επιζητούν να ‘κατανοήσουν’
την επιστήµη µέσω των συνθηκών της καθηµερινής ζωής (π.χ., το µοντέλο του
Επιστηµονικού Καταστήµατος)· τη µόρφωση των επιστηµόνων στις ευρύτερες
διαστάσεις της σχέσης µεταξύ επιστήµης και κοινωνικής δοµής.
Το κεντρικό σηµείο, πάντως, είναι ότι ερωτήσεις της δηµόσιας κατανόησης της
επιστήµης οδηγούν πίσω στις κοινωνικές και τεχνολογικές διαδικασίες οι οποίες
παράγουν νέες επιστήµες και τεχνολογίες. Στο αναλυτικό επίπεδο, πρέπει να ξέρουµε
περισσότερα σχετικά µε το πώς και σε ποιο επίπεδο υποθέσεις σχετικά µε ‘το κοινό’
επηρεάζουν τη µορφή και την κατεύθυνση αυτών των διαδικασιών. Με όρους
περισσότερο πολιτικής, η ανάγκη είναι να τις διανοίξουµε σε ευρύτερη λεπτοµερή
έρευνα. Φαίνεται ότι υπάρχει κάθε πιθανότητα ότι τέτοια λεπτοµερή έρευνα θα
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ωφελούσε επιστηµονικούς θεσµούς – καθώς επίσης θα βοηθούσε τις κοινωνικές και
επιστηµονικές σχέσεις της βιωσιµότητας.
Ενώ οι ευρύτερες προκλήσεις της βιωσιµότητας περιέχουν αµφότερα απειλές και
ευκαιρίες για την επιστήµη, οι συνέπειες για την ιδιότητα του πολίτη πρέπει επίσης να
ληφθούν υπόψη. Πιο συγκεκριµένα, πού οδηγεί αυτή η συζήτηση περί επιστήµης και
βιωσιµότητας τις βαθύτερες έννοιες της ‘περιβαλλοντολογικής ιδιότητας του πολίτη’;
Ιδιότητα του πολίτη και βιωσιµότητα
Σε ένα επίπεδο, οι παραδοσιακές ανησυχίες για την ιδιότητα του πολίτη έχουν
υπάρξει κεντρικές σε αυτή τη θεώρηση. Συνεπώς, πολλές από τις υποθέσεις µας
έχουν αγγίξει ζητήµατα ανισότητας, σχετικής ισχύος (ή ανισχυρότητας) και
κοινωνικής τάξης. Όπως σηµείωσε ένας από τους αποκρινόµενους στο Κεφάλαιο 4,
οι τεχνικές ικανότητες υψηλού επιπέδου (σ’ αυτή την περίπτωση, ένα PhD στη
Χηµεία) είναι άχρηστες χωρίς την ικανότητα για αλλαγή της τοπικής κατάστασης.
Ριψοκίνδυνα περιβάλλοντα και κοινωνική ανισχυρότητα όντως φαίνονται να
συνυπάρχουν.
Υπό αυτή την έννοια, ο ισχυρισµός ‘µπούµερανγκ’ του Beck ότι στην ‘κοινωνία της
επικινδυνότητας’ ακόµη και οι πλούσιοι και ισχυροί δεν είναι ασφαλείς µπορεί να
είναι σωστός αλλά επίσης είναι παραπλανητικός. Ενώ είναι δύσκολο να αγοράσει
κανείς ανοσία στις επιδράσεις της καταστροφής του όζοντος, κάθε τάξη της
κοινωνίας δεν είναι εξίσου εκτεθειµένη σε τοπική περιβαλλοντολογική µόλυνση ή σε
κινδύνους εργασιακών χώρων. Τα χρήµατα µπορούν όντως να αγοράσουν µερική
ανοσία – δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο πλούτος θα µπορούσε να έχει
περιβαλλοντολογικά προνόµια. Εξίσου, οι παγκόσµιες επιδράσεις της πλανητικής
περιβαλλοντολογικής καταστροφής είναι πιθανότερο να επιδράσουν στους φτωχούς
της γης πριν τους πλούσιους.
Κατά κάποιο σηµαντικό τρόπο, εποµένως, η περιβαλλοντολογική ιδιότητα του πολίτη
εγείρει πολλές οικείες ερωτήσεις για τη δύναµη και την ισότητα σε ένα σχετικά νέο
πλαίσιο. Μ’ αυτή την έννοια επίσης, ο ύστερος ισχυρισµός ότι µια µεταβολή έχει
λάβει χώρα στα κεντρικά ερωτήµατα και ενδιαφέροντα της καθηµερινής ζωής πρέπει
σίγουρα να είναι λανθασµένος.
Σε ένα άλλο επίπεδο, ωστόσο, η ιδιότητα του πολίτη έχει όντως λάβει νέα νοήµατα
στο περιβαλλοντολογικό πλαίσιο. Έτσι, µια θεµελιώδης έκφραση της ιδιότητας του
πολίτη έχει εντοπιστεί στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία και στα πολιτικά κόµµατα
– αν και ο ρόλος τους εδώ ήταν περιθωριακός. Εξίσου, οι ρυθµιστικές
δραστηριότητες του Κράτους έχουν εµφανιστεί αποµακρυσµένες από τις αξιώσεις
του πολίτη και τυπικά σαν κάτι για να παλέψεις µαζί του παρά να βασιστείς πάνω
του.
Πιο σηµαντικά γι’ αυτό το βιβλίο, η παραδοσιακή µεταχείριση της ιδιότητας του
πολίτη έχει πολύ λίγο ασχοληθεί µε ερωτήµατα γνώσης και εµπειρογνωµοσύνης. Ενώ
τέτοιες ερωτήσεις συµπίπτουν µε θέµατα εξουσιοδότησης και δηµοκρατίας, φέρνουν
επίσης ένα νέο στοιχείο στο επίκεντρο: τη σύνδεση µεταξύ τρόπων γνώσης και
πράξης. Εν τω µεταξύ, συζητήσεις για την επιστήµη και την ιδιότητα του πολίτη (π.χ.,
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στον τρόπο ‘επιστήµη για τους ανθρώπους’) έχουν δει τη ‘γνώση’ σαν ένα εµπόδιο
στα αιτήµατα των πολιτών – αλλά χωρίς να αµφισβητούν τις διαφωτιστικές υποθέσεις
πάνω στις οποίες βασίζεται µια τέτοια διατύπωση προβλήµατος.
Σίγουρα, όπως είδαµε στο Κεφάλαιο 5, οι πολίτες υποστηρίζουν µόνοι τους τον εαυτό
τους – περιλαµβάνοντας βέβαια τις εµπειρογνωµοσύνες και τις αντιλήψεις που
µπορούν να παράγουν. Μια ισχυρή όψη της περιβαλλοντολογικής ανταπόκρισης είναι
η σχέση της µε τις πράξεις των πολιτών στο πιο άµεσο επίπεδο – που περιέχει την
καθηµερινή τους συµπεριφορά σαν καταναλωτές, εργαζόµενους και κατοίκους καθώς
και µε συνειδητοποιηµένες παγκόσµιες πρωτοβουλίες. Η πρακτική δράση γίνεται
εφικτή σε επίπεδα µετατοπισµένα από τις ‘καθολικές’ ανησυχίες αυτού που συνήθως
ονοµάζεται ‘πολιτική’.
Ίσως το σηµείο κλειδί γι’ αυτή την έκφραση της ιδιότητας του πολίτη είναι ότι η
περιβαλλοντολογική ανταπόκριση λειτουργεί εντός των όρων και των συνθηκών των
ίδιων των πολιτών παρά στο να βρίσκεται περιορισµένη από δραστηριότητες
οδηγούµενες από το Κράτος. Μπορούµε έτσι (ακολουθώντας, για παράδειγµα, τον
Turner) να απεικονίσουµε την περιβαλλοντολογική ιδιότητα του πολίτη σα να
αντιπροσωπεύει πίεση ‘από κάτω’ παρά να συµµορφώνεται µε το αποφασισµένο
πλαίσιο εργασίας ‘από πάνω’ (π.χ., το Κράτος).18
Αν η βιωσιµότητα είναι να κτίζεις πάνω σε εξελισσόµενους τύπους της καθηµερινής
ζωής, τότε αυτό το σηµείο φαίνεται ουσιώδες. Τουλάχιστον σε κάποιο γενικά
άγνωστο βαθµό, οι κοινωνικές και τεχνολογικές προβλέψεις πάνω στις οποίες
βασίζεται η βιωσιµότητα δηµιουργούνται µακριά από τις παγκόσµιες διασκέψεις και
τις διεθνείς διαφωνίες πάνω σ’ αυτό το θέµα.. Όντως, πολλές οµάδες πολιτών µπορεί
να µην έχουν ακούσει ποτέ τον όρο ‘βιώσιµη ανάπτυξη’. Ιδιαίτερη φροντίδα
χρειάζεται µήπως αυτή η φυσιοκρατική και ενδοκυβερνητική συζήτηση γίνει
περιορισµός στην τοπική πρωτοβουλία παρά κίνητρο. Η πρόκληση τώρα είναι να
βρεθούν περισσότερο θετικά µέσα για να βασισθεί µια τέτοια τοπική πρωτοβουλία
παρά να φανεί σαν ένας ατυχής περισπασµός από την ‘παγκόσµια ηµερήσια διάταξη’.
Το άλλο σηµείο για αυτή την ‘από κάτω προς τα πάνω’ έννοια της
περιβαλλοντολογικής ιδιότητας του πολίτη είναι ότι επιτρέπει την έκφραση των
αναγκών και των ενδιαφερόντων µε ένα θετικό τρόπο. Για να το θέσουµε
διαφορετικά, λειτουργεί σε επίπεδο ζήτησης παρά σαν µια αντίδραση στο διαθέσιµο
απόθεµα των κεντρικώς συντονισµένων επιλογών και δυνατοτήτων. Με αυτό τον
τρόπο επίσης, θα παρακινήσει τους θεσµούς να ανταποκριθούν στο νέο κλίµα
περιβαλλοντολογικής αντίδρασης.
Βασιζόµενοι επίσης πάνω στη συζήτηση της ιδιότητας του πολίτη του Turner, εδώ η
µορφή της ιδιότητας διαπραγµατεύεται ταυτόχρονα µε το ‘δηµόσιο χώρο’ και τον
‘ιδιωτικό χώρο’. Είναι ξεκάθαρο, ότι τα θέµατα ρίσκου και περιβάλλοντος
περιλαµβάνουν δηµόσια θέµατα κανονισµών και ελέγχου – µε αυτή την έννοια, το
περιβάλλον είναι µια ‘εξωτερική’ απειλή η οποία µας εµπλέκει σε ένα συλλογικό
επίπεδο. Εντούτοις, τα θέµατα που συζητιούνται εδώ έχουν επίσης βαθύ ιδιωτικό
χαρακτήρα. Μας αναγκάζουν σαν άτοµα να επανεξετάσουµε την άποψή µας για τον
κόσµο, να προκαλέσουµε την εµπιστοσύνη που έχουµε σε θεσµούς και σε άτοµα
κλειδιά, να αποτιµήσουµε τον προσωπικό µας τρόπο ζωής και τις καταναλωτικές
αποφάσεις µας.
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Το περιβάλλον, εποµένως, στηρίζεται και σε δηµόσιο και σε ιδιωτικό χώρο˙ µας
προκαλεί µε όρους δηµόσιας πολιτικής αλλά επίσης εγείρει βαθιά προσωπικά
ερωτήµατα ηθικής µορφής. Ταυτοχρόνως, όπως το πρώτο εδάφιο στην αρχή του
κεφαλαίου αυτού µας υπενθυµίζει, ‘τα περιβαλλοντολογικά προβλήµατα … είναι
πλήρως κοινωνικά προβλήµατα’. Θέµατα ιδιότητας του πολίτη είναι εποµένως
κεντρικής και όχι περιφερειακής σηµασίας στη βιώσιµη ανάπτυξη.
Σε αυτό, ρίσκο και περιβαλλοντολογικά ερωτήµατα θέτουν ουσιαστικές προκλήσεις
σε επικρατούσες έννοιες της ιδιότητας του πολίτη – οι οποίες συχνά διαχωρίζουν το
δηµόσιο από το ιδιωτικό (η συµπεριφορά στην ψήφο γίνεται τότε κατανοητή σε ευρύ
κοινωνικό επίπεδο από το να θεωρείται σαν το αποτέλεσµα προσωπικών και ηθικών
επιλογών). Αυτό το σηµαντικό χαρακτηριστικό εισάγει πάλι ότι οι συµβατικές από
πάνω προς τα κάτω πολιτικές αντιδράσεις είναι απίθανο να είναι επαρκείς.
Καίρια επίσης, η ιδιότητα του πολίτη σε αυτή την περιοχή έχει αρχίσει να
ενδιαφέρεται η ίδια για την κατεύθυνση επιστηµονικών και τεχνολογικών µεταβολών.
Ερωτήµατα, για παράδειγµα, ασφάλειας του 2,4,5-Τ µπορούν να οδηγήσουν σε
επιπλέον εξέταση των χηµικών ζιζανιοκτόνων και τη δυνατότητα εναλλακτικών
προσεγγίσεων στον έλεγχο των ζιζανίων. Η έκφραση ανησυχιών για την
επικινδυνότητα έχει έτσι οδηγήσει (µε ένα µάλλον περιορισµένο και έµµεσο τρόπο)
σε µια ευρύτερη και λεπτοµερή εξέταση τον µορφών γνώσης και θεσµικών
διαδικασιών οι οποίες προκαλούν ρίσκο και περιβαλλοντολογική απειλή. Αυτό
µοιάζει µε µια οδό των δικαιωµάτων του πολίτη η οποία επί µακρόν ήταν απρόσιτη
σε αντιπαραθέσεις. Η σύγχρονη επίθεση στο ‘δηµόσιο ανορθολογισµό’ τότε φαίνεται
σαν µια τελευταία απελπισµένη προσπάθεια στον αποκλεισµό αυτής της συζήτησης.
Μπορεί να είναι ήδη αργά για µια καθυστερηµένη δράση.
Τελικά, η κύρια σηµασία της περιβαλλοντολογικής ιδιότητας του πολίτη είναι στο να
ωφελεί ένα σηµείο συνάντησης για έναν αριθµό τρεχουσών διχοτοµήσεων: να φέρει
κοντά το ‘κοινωνικό’ και το ‘φυσικό’, το ‘τοπικό’ και το ‘σφαιρικό’, το ‘προσωπικό’
και το ‘δηµόσιο’, το ‘τεχνικό και το ‘καθηµερινό’. Έτσι, µπορούµε να δούµε τη
δυνατότητα µιας προσέγγισης στη βιώσιµη ανάπτυξη η οποία είναι ριζωµένη στις
προτεινόµενες πρακτικές ζωής και κοινωνικές διευθετήσεις των πολιτών παρά στις
αποδεκτές θεσµικές διατάξεις και δίχως πρόκληση σχέσεις γνώσης και δύναµης.
Μπορεί τότε ο ‘περιβαλλοντολογικός πολίτης’ να µην είναι τελείως καινούργιο
φαινόµενο. Οι αλληλοσχετίσεις και διχοτοµήσεις που διανοίγονται από αυτή την
έννοια της περιβαλλοντολογικής ιδιότητας του πολίτη είναι επίσης από τη φύση τους
προβληµατικές. Έτσι, για παράδειγµα, σε επίπεδο συνθηµατολογίας, το ‘τοπικό και
το ‘σφαιρικό’ µπορούν να συνδεθούν. Η ακριβής φύση αυτής της σύνδεσης µέσα
στην καθηµερινή ζωή απέχει, παρ’ όλ’ αυτά, από το να προκύπτει άµεσα.
Παραταύτα, το ζήτηµα για αντιδράσεις πολιτικής είναι να διευκολύνει παρά να
παρεµποδίζει αυτές τις διαλεκτικές και δηµιουργικές διαδικασίες της εξέτασης.
Επιστήµη, επιστήµη του πολίτη και κοινωνική επιστήµη
Τέλος, καθώς ελπίζω να έχω ήδη κάνει προφανές, µια από τις πιο συναρπαστικές
όψεις του αναπτυσσόµενου πλαισίου της επιστήµης, ιδιότητα του πολίτη και
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βιωσιµότητα αφορούν τις νέες δυνατότητες που δηµιουργούνται για µια
εποικοδοµητική, γεµάτη πρόκληση και µε ανυποµονησία αναµενόµενη σχέση
ανάµεσα στην επιστήµη, τις κοινωνικές οµάδες και τις κοινωνικές επιστήµες. Τα
θέµατα της επιστήµης του πολίτη αναπόφευκτα πηγάζουν από τα τρία όπως έχει
αναλυτικά συζητηθεί. Για την κοινωνική επιστήµη, αυτό θα θέσει µια πρόκληση το
ίδιο µεγάλη όπως και στις άλλες δυο κατηγορίες.
Το κάλεσµα είναι για µια κοινωνική επιστηµονική ανάλυση η οποία είναι θεωρητικά
και εµπειρικά επιτευγµένη και, γι’ αυτό το λόγο, µπορεί να αντιµετωπίσει συµµετρικά
και επιστηµονικές και δηµόσιες δηλώσεις. Έννοιες της µετέπειτα υστερικότητας και
η κοινωνία της επικινδυνότητας υπηρετούν ένα σηµαντικό σκοπό στο να
ενεργοποιούν την κοινωνιολογική φαντασία – ακόµα κι αν προσφέρουν επίσης µια
απεικόνιση εκτός ορίων της ριζικής µεταµόρφωσης και αλλαγής. Εντωµεταξύ, το
SSK και η έµφασή του στις συγκεκριµένες συνθήκες παραγωγής και µετάδοσης
εξυπηρετούν για να τονίσουν ότι το ‘τοπικό’ δεν είναι µόνο µια επικύρωση των
εποχικών αλλαγών που αναγνωρίζονται από κοινωνικούς θεωρητικούς. Είναι
αντιθέτως το πλαίσιο µέσα στο οποίο γίνεται η αλλαγή.
Κατά τον ίδιο τρόπο επίσης, η σχέση ανάµεσα στο ‘τοπικό’ και το ‘σφαιρικό’
αποτελεί εξίσου θέµα κοινωνικής επιστηµονικής ανάλυσης όπως και για τις οµάδες
πολιτών και επιστηµόνων. Η προσπάθεια αυτού του βιβλίου ήταν να απεικονίσει τη
σχέση ως διαλλακτική µέσα στη φύση. Εµείς πράγµατι ‘ακολουθήσαµε τους
δράστες’19 όπως καθορίζει η µεθοδολογική καταστασιοκρατία. Εξίσου, η κριτική της
νεωτερικότητας όπως έχει συζητηθεί σ’ αυτό το βιβλίο έχει συνέπειες για τις µεγάλες
αφηγήσεις της κοινωνιολογίας καθώς για εκείνες της επιστήµης (οι Beck και Giddens
θέτουν τους εαυτούς τους σε µια προφανώς παράδοξη κατάσταση σε σχέση µ’ αυτό).
Όµως, κανένα απ’ αυτά δεν αποτελεί επιχείρηµα για να αγνοηθούν οι ευρύτερες
αλληλοσυνδέσεις και συνέπειες των τοπικών πράξεων. Η κοινωνιολογική φαντασία
αφορά ακριβώς την αλληλεπίδραση ανάµεσα στο τοπικό και το σφαιρικό, στο
βιογραφικό και το ευρέως ιστορικό.20
Παρόµοια, όπως ο Mulkay το έχει εκφράσει:
Έχω καταλήξει να βλέπω το υπέρτατο καθήκον της κοινωνιολογίας, όχι σαν
εκείνο της ουδέτερης αναφοράς των γεγονότων σχετικά µε ένα αντικειµενικό
κοινωνικό κόσµο, αλλά σαν εκείνο της όποιας ενεργούς ασχολίας µε τον
κόσµο µε σκοπό να δηµιουργήσω τις δυνατότητες εναλλακτικών µορφών
κοινωνικής ζωής.21
Αυτό είναι σαφώς το καθήκον του κοινωνιολόγου το οποίο η ενεργώς ενασχόληση
είναι τόσο πλήρης όσο εκείνο που παρουσιάζεται στον επιστήµονα. Συγκεκριµένα, το
‘να ασχολείσαι ενεργά’ θα περιλαµβάνει κοινωνικούς επιστήµονες οι οποίοι
επαναξιολογούν τις δοµές και σχέσεις γνώσεων µε ‘εξωτερικές’ οµάδες µε τον ίδιο
ακριβώς τρόπο που το βιβλίο αυτό έχει προτείνει για άλλους επιστήµονες. Παρ’ όλ’
αυτά, ο στόχος ενός δρόµου ανάπτυξης που είναι κοινωνικά βιώσιµος απαιτεί να
αναληφθεί και πράγµατι κάνει το καθήκον να αξίζει. Ακόµα πιο εξειδικευµένα, η
ανάγκη είναι για µια κοινωνιολογική θεώρηση που είναι ‘τοποθετηµένη’ µέσα στο
πλαίσιο της καθηµερινής ζωής αντί να προσπαθεί να επιβληθεί από έξω. Ταυτόχρονα,
η ‘ενεργώς ενασχόληση’ περιλαµβάνει µια προθυµία για αναζήτηση και πρόκληση
παρά απλά να υπακούει το αναγνωρισµένο πλαίσιο κατανόησης και ερµηνείας.
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Μπορεί ακόµα η κατάρρευση του εµποδίου Κοινωνίας/Φύσης και η αναγνώριση της
‘επιστήµης του πολίτη’ να είχαν πολύ πιο ριζοσπαστικές συνέπειες στη σχέση των
κοινωνικών και φυσικών επιστηµών. Σίγουρα, η κοσµοθεώρηση του διαφωτισµού
που δηµιούργησε αυτές τις κατηγορίες είναι, όπως έχουµε δει, υπό ουσιαστική
επίθεση. Αν η κοινωνιολογία είχε δηµιουργηθεί µέσω του διαχωρισµού του
‘κοινωνικού’ και του ‘φυσικού’ (και παροµοίως για τις φυσικές επιστήµες), τότε
χρειάζεται µια αναθεώρηση. Το ίδιο ισχύει για το διαχωρισµό των γνώσεων των
‘πολιτών’ και των ‘τεχνικών’ γνώσεων.
Θέτοντάς το µ’ αυτό τον τρόπο, οι διάφορες ιστορικές περιπτώσεις και πρωτοβουλίες
που περιγράφονται σ’ αυτό το βιβλίο γίνονται πράγµατι το εµπειρικό πειραµατικό
υπόβαθρο γνώσης και ζωής στο µέλλον. Η πρόκληση είναι τότε όχι µόνο να βρεθεί
ένας τρόπος βιώσιµης ανάπτυξης αλλά επίσης βιώσιµης γνώσης. ∆εν πρέπει να
υποτιµηθεί η πρόκληση για ‘κοινωνικές’ και ‘φυσικές’ επιστήµες. Συγκεκριµένα,
φαίνεται ουσιαστικό να παραιτηθούµε του ισχύοντα διαχωρισµού των ‘κοινωνικών’
και ‘τεχνικών’ διαστάσεων της περιβαλλοντολογικής ανταπόκρισης. Πέρα απ’
οτιδήποτε άλλο, αυτό το βιβλίο έχει υποστηρίξει ότι στο καινούριο πλαίσιο
βιωσιµότητας, οι υπάρχουσες θεσµικές δοµές παραγωγής της γνώσης θα χρειαστούν
να αναθεωρηθούν και να αναδοµηθούν.
∆εν είναι απλά ότι οι περιβαλλοντολογικές ανησυχίες θα κατευθυνθούν µέσω των
τωρινών σχέσεων της επιστήµης, της ιδιότητας του πολίτη και της νεωτερικότητας –
αυτές οι σχέσεις διαµορφώνουν και δοµούν την περιβαλλοντολογική µας συνείδηση.
Οµοίως, η περιβαλλοντολογική απειλή δε διαχωρίζεται από µια ευρύτερη κλίµακα
απειλών στην αίσθηση ταυτότητας και ασφάλειάς µας. Η κρίση στο περιβάλλον είναι
αναπόφευκτη και ταυτόχρονα µια ευρύτερη πρόκληση στους τρόπους γνώσης και
πράξης µας στον κόσµο – συµπεριλαµβανοµένου της σχέσης που υπάρχει ανάµεσα σε
διάφορους τύπους ειδικής γνώσης και κατανόησης. Η ικανότητά µας να
αντιµετωπίσουµε τις απειλές και τις προκλήσεις του περιβάλλοντος θα είναι µια
ευρύτερη δοκιµασία (αν κάτι τέτοιο ήταν αναγκαίο) της ικανότητάς µας να
διατηρήσουµε τις υπάρχουσες σχέσεις γνώσης και κοινωνικής δράσης.
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