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(Φιλοσοφία, Ιστορία και Κοινωνιολογία των Επιστημών) 

(ζ.iv) η ιστορία της κοινωνιολογίας της επιστήμης

Η ιστορική και κοινωνιολογική ανάλυση στην οποία υπέβαλε την επιστήμη ο Bourdieu, όπως το 
δήλωνε και ο ίδιος ρητά, δεν επιδιώκει να σχετικοποιήσει την επιστημονική γνώση ανάγοντάς την 
στους ιστορικούς της όρους, αλλά αντιθέτως, ζητούμενο είναι όσοι κάνουν επιστήμη να 
κατανοήσουν καλύτερα τους κοινωνικούς μηχανισμούς που κατευθύνουν την επιστημονική 
πρακτική.

Πώς είναι δυνατόν μια δραστηριότητα εγγεγραμμένη στην ιστορία όπως είναι η επιστημονική 
δραστηριότητα, να παράγει διιστορικές αλήθειες, αποδεσμευμένες από διαστάσεις χωροχρονικές, 
ανεξάρτητεα από την ιστορία, επομένως ισχύουσες αιώνια και καθολικά; Η αναγκαιότητα των 
λογικών αληθειών είναι συμβατή με την αναγνώριση της ιστορικότητά τους; Ποιο είναι το 
‘υποκείμενο’ αυτής της δημιουργίας αληθειών; Όπως το έθεσε ο Bourdieu: «μήπως ο ριζικός 
ιστορικισμός, που είναι μια ριζοσπαστική μορφή θανάτου του Θεού και όλων των ενσαρκώσεών του,  
οδηγεί στην ίδια την καταστροφή της αλήθειας, άρα στην ίδια του την αυτοκαταστροφή;».1 Μήπως 
αντιθέτως μπορούμε να υπερασπιστούμε έναν «ορθολογικό ιστορικισμό ή έναν ιστορικιστικό  
ορθολογισμό»; Η κοινωνιολογία και η ιστορία οι οποίες σχετικοποιούν τις όλες τις γνώσεις 
ανάγοντάς τες στους ιστορικούς τους όρους, δεν είναι καταδικασμένες να σχετικοποιήσουν τον 
εαυτό τους, οδηγώντας έτσι σε έναν μηδενιστικό σχετικισμό;2 

Η αμφισβήτηση μιας περιγραφής της επιστήμης ως τετελεσμένου προϊόντος και η στροφή της 
επιστημολογίας στην έρευνα της επιστήμης ‘εν τω γίγνεσθαι’ αντιμετωπίζει την επιστημονική ζωή 
ως μια κοινωνική ζωή με τους κανόνες της, τις στρατηγικές της, τα τεχνάσματά της, τα φαινόμενα 
εξουσίας και κυριαρχίας, τις απάτες της κλπ. Αυτή η ‘απομάγευση’ οδήγησε πολλούς σε ακραίο 
αναγωγισμό και σε σχετικιστικές ή και μηδενιστικές θεωρήσεις. Η ερώτηση επομένως εδώ είναι: 
μπορούμε να συνδέσουμε μια ρεαλιστική θεώρηση του επιστημονικού κόσμου με μια ρεαλιστική 
θεωρία της γνώσης; 

Τι μας δείχνει η κοινωνική ιστορία της κοινωνιολογίας της επιστήμης; 
Η «δομο-λειτουργική» παράδοση της κοινωνιολογίας της επιστήμης και οι οπαδοί του Merton 

προτείνουν μια περιγραφή της επιστήμης όπου η τελευταία χαρακτηρίζεται από ‘οικουμενισμό’, 
‘κομμουνισμό’ ή ‘κοινοτισμό’, ανιδιοτέλεια και οργανωμένο σκεπτικισμό.3 Η κατά Merton 
κοινωνιολογία της επιστήμης την κατά Mannheim κοινωνιολογία της γνώσης με μια κοινωνιολογία 
των ερευνητών και των επιστημονικών θεσμών. Ο δομο-λειτουργισμός αντιλαμβάνεται τον κόσμο 
της επιστήμης ως “κοινότητα” η οποία έχει ‘αναπτύξει’ ορθούς και νόμιμους ρυθμιστικούς θεσμούς 
και όπου δεν υφίστανται γενικώς συγκρούσεις. Αντικειμενιστική και ρεαλιστική αυτή η κλασική 

1 σειρά μαθημάτων του Bourdieu στο College de France (2000-2001).
2 Η κοινωνιολογία ασφαλώς θέτει στις άλλες επιστήμες το ερώτημα της κοινωνικής τους θεμελίωσης, εν τούτοις 

δεν μπορεί να εξαιρέσει τον εαυτό της από αυτά τα ερωτήματα.
3 Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας περιορίζονται στο κύρος που απορρέει από την απόδοση του ονόματος σε φαινόμενα.
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προσέγγιση δεν κάνει αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζονται οι επιστημονικές συγκρούσεις 
‘ δέχεται επί της ουσίας τον κυρίαρχο λογικιστικό ορισμό της επιστήμης.

Όπως είδαμε παραπάνω, στον Kuhn το Παράδειγμα είναι το ισοδύναμο μια γλώσσας ή ενός 
πολιτισμικού μορφώματος: καθορίζει τα ερωτήματα που μπορούν να τεθούν καθώς και αυτά τα 
οποία αποκλείονται, καθορίζει το νοητό και το μη νοητό. Σύμφωνα για παράδειγμα με την άποψη 
του Bourdieu, ο Kuhn εισάγει την ιδέα της αυτονομίας του επιστημονικού σύμπαντος ‘ η 
επιστημονική ομάδα είνα αποκομμένη από τον εξωτερικό κόσμο και το σύμπαν αυτό υπερβαίνει 
σαφώς την κοινωνική αναγκαιότητα. Εάν ο κόσμος της επιστήμης είναι μια κοινότητα η οποία 
κυριαρχείται από ένα βασικό κανονιστικό πρότυπο, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε την αλλαγή όταν 
επισυμβαίνει μια “επανάσταση”; Είναι το κινούν αίτιο της αλλαγής η εσωτερική σύγκρουση 
ανάμεσα στην ορθοδοξία των υποστηρικτών του υπάρχοντος και στην αίρεση των καινοτόμων; Η 
κατά γράμμα ερμηνεία του Kuhn δείχνει προς μια αυστηρά ενδογενή αντίληψη της αλλαγής: κάθε 
Παράδειγμα φθάνει σε ένα σημείο διανοητικού κορεσμού ‘ τότε η κλαδική μήτρα έχει εξαντλήσει 
όλα τα δυνάμει εφικτά που ήταν ικανή να παράγει.

Σε μια συλλογή άρθρων (Kuhn, 1977) ο Kuhn υποστηρίζει πως εκείνο που συνιστά την 
ουσιαστική ένταση της επιστήμης δεν είναι η ένταση παράδοσης και επανάστασης, αλλά ότι η 
επανάσταση συνεπάγεται την παράδοση, ότι οι επαναστάσεις έχουν τις ρίζες τους στην παράδοση: 
«μόνο οι έρευνες οι οποίες είναι σταθερά ριζωμένες έχουν την πιθανότητα να σπάσουν αυτή την  
παράδοση και να δημιουργήσουν μια άλλη». (Ένας αληθινός ‘επαναστάτης’ επιστήμονας επομένως 
είναι κάποιος ο οποίος έχει βαθιά γνώση του παρελθόντος). Εφόσον ένα κοινώς αποδεκτό 
Παράδειγμα ορίζει με τρόπο σχεδόν αδιαμφισβήτητο εκείνο που μπορεί να θεωρηθεί ορθή ή 
εσφαλμένη λύση (π.χ. ενός αινίγματος – puzzle solving της ‘κανονικής επιστήμης’), στις 
επαναστάσεις τίθεται υπό αμφισβήτηση το ίδιο το πλαίσιο που ορίζει αποκλειστικά την ‘ορθότητα’. 
Πώς γίνεται η επιλογή ανάμεσα σε αντιμαχόμενα Παραδείγματα εφόσον απουσιάζουν υπερβατικά 
κριτήρια ορθολογικότητας (ασυμμετρία); Πώς εξηγείται η νέα συναίνεση;

Η ένταση μεταξύ κατεστημένου και ανατροπής η οποία θεωρήθηκε το κεντρικό θέμα της 
προσπάθειας του Kuhn, ταίριαζε με το γενικό κλίμα της εποχής στη δεκαετία του 1960: σύμφωνα με 
τον Bourdieu ο Kuhn, ο οποίος δεν είχε αφεαυτού κάτι το επαναστατικό, υιοθετήθηκε (με μια έννοια 
παρά την θέλησή του) ως ‘προφήτης’ από τους φοιτητές και ενσωματώθηκε σε μια “αντι-
κουλτούρα” η οποία απέρριπτε τον επιστημονικό ορθολογισμό και διακήρυττε την υπεροχή της 
φαντασίας έναντι του ελέγχου του Λόγου.Το φοιτητικό κίνημα της εποχής μετέφερε την πολιτική 
αντιπράθεση στον ίδιο τον χώρο της επιστημονικής ζωής. Το συμπέρασμα είναι πως η εν λόγω 
θεωρία οφείλει ίσως την κοινωνική της δυναμική λιγότερο στο ίδιο το περιεχόμενο και περισσότερο 
στο ότι συνέπεσε με μια συγκυρία όπου ένα καλλιεργημένο τμήμα του πληθυσμού μπόρεσε να την 
ιδιοποιηθεί και να την μετασχηματίσει σε ένα ιδιαίτερο επαναστατικό μήνυμα ενάντια στην 
ακαδημαϊκή αυθεντία. Στα χρόνια που ακολυθούν το κίνημα του Μάη του ’68 θα θέσει υπό 
ερώτηση τις πλέον αδιαμφισβήτητες αρχές: θα κάνει χρήση επιστημονικών ή επιστημολογικών 
όπλων ενάντια στην πανεπιστημιακή τάξη η οποία όφειλε μέρος της συμβολικής της αυθεντίας 
ακριβώς στο γεγονός ότι ήταν μια θεσπισμένη επιστήμη (Episteme).

Σύμφωνα με τον D.Bloor η ορθολογικότητα, η αντικειμενικότητα και η αλήθεια αποτελούν 
τοπικά κοινωνικο-πολιτισμικά κανονιστικά πρότυπα, συμβάσεις δηλαδή υιοθετημένες και 
επιβεβλημένες από συγκεκριμένες ομάδες. Στο βιβλίο του Knowledge and Social Imagery (1976, 
αναθεωρήθηκε το 1991) ο Bloor διατυπώνει τέσσερις μεθοδολογικές αρχές τις οποίες θεωρεί 
απαραίτητες ώστε η κοινωνιολογική γνώση να έχει αποδεικτική ισχύ για την επιστημονική γνώση: 
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πρώτον, η προτεινόμενη εξήγηση πρέπει να είναι ‘αιτιακή’ ‘ δεύτερον, ο κοινωνιολόγος πρέπει να 
είναι ‘αμερόληπτος’ έναντι της αλήθειας ή αναλήθειας των αποφάνσεων των δρώντων υποκειμένων 
‘ τρίτον, απαιτείται η χρήση ‘ίδιου τύπου αιτίων’ (συμμετρία) για την εξήγηση των κρινόμενων 
πεποιθήσεων ‘ τέταρτο, απαιτείται η κοινωνιολογία των επιστημών να αντιετωπίζεται κατ’αρχήν με 
τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζονται στις άλλες επιστήμες (αναστοχαστικότητα).

Για τον B.Barnes4 τα κοινωνικά συμφέροντα παράγουν τακτικές πειθούς, καιροσκοπικές 
στρατηγικές και πολιτισμικά μεταβιβαζόμενες προδιαθέσεις οι οποίες επηρεάζουν το περιεχόμενο 
και την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης. Σε αντίθεση με τις αντιλήψεις του Mannheim, οι 
ενέργειες των ερευνητών, η ανάδυση και αποσρυστάλλωση των επιστημονικών Παραδειγμάτων δεν 
καθορίζονται μονοσήμαντα από την “φύση των πραγμάτων” ή τις “καθαρά λογικές δυνατότητες” 
παρά επηρεάζονται από ενδο-θεωρητικούς όπως και εξω-θεωρητικούς κοινωνικούς παράγοντες. 
Barnes και Bloor5 υποστηρίζουν πως ‘η θεωρία υπο-καθορίζεται από τα γεγονότα’: οι θεωρίες 
δηλαδή δεν καθορίζονται ποτέ εξολοκλήρου από τα γεγονότα που επικαλούνται ενώ πολλές θεωρίες 
μπορούν πάντα να αναφερθούν στα ίδια γεγονότα. Επιπρόσθετα οι ερευνητές αυτοί ισχυρίζονται 
πως η παρατήρηση καθοδηγείται από τη θεωρία. Οι διαμάχες που λαμβάνουν χώρα δείχνουν πως η 
συναίνεση είναι κατά βάση εύθραυστη: πολλές διενέξεις λήγουν χωρίς να έχουν επιλυθεί από τα 
δεδομένα και μόνο, ενώ ώριμα επιστημονικά πεδία περικλείουν πάντοτε διαφωνίες οι οποίες 
αποδίδουν την συναίνεση αποκλειστικά σε κοινωνικό κομφορμισμό.

Ο H.Collins6 και η ‘σχολή του Bath’ τονίζουν λιγότερο τη σχέση συμφερόντων και προτιμήσεων 
και περισσότερο τις έριδες και τις μη ορθολογικές μεθόδους επίλυσης, τις διαδικασίες διάδρασης 
μεταξύ των επιστημόνων, μέσω των οποίων διαμορφώνονται οι πεποιθήσεις. Σε πολλές 
επιστημονικές διαμάχες οι ερευνητές συμπεριφέρονται σαν να έχουν καθιερώσει αυθαίρετα όρια 
προκειμένου να αποκλείσουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης και δράσης. Ακόμη και όταν κάποιοι 
επιστήμονες επιχειρούν να επαναλάβουν τα πειράματα άλλων συναδέλφων τους, τροποποιούν πολύ 
συχνά τις αρχικές συνθήκες πειραματισμού και τα συναφή όργανα ώστε να ακολυθήσουν τ αδικά 
τους προγράμματα. Ακόμη και η αναπαραγωγή πειραματικών διαδικασιών μέσα από γραπτές 
εκθέσεις δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση: οι επιστημονικές αναφορές στοχεύουν περισσότερο 
μάλλον στην τήρηση των ιδεωδών κανονιστικών προτύπων του επιστημονικού πρωτοκόλλου παρά 
στην περιγραφή του πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Οι επιστήμονες μπορούν να καταλήγουν 
επανειλημμένα σε “καλά” αποτελέσματα χωρίς παρ’όλαυτά να είναι σε θέση να εξηγήσουν πώς 
έφθασαν σε αυτά. Στην πραγματικότητα η αποδοχή ή η απόρριψη ενός πειράματος εξαρτάται από 
την πίστη που δίνεται στην ικανότητα του πειραματιστή καθώς και από την δύναμη και τη σημασία 
των πειραματικών αποδείξεων. Δεν είναι τόσο η εσωτερική δύναμη της αληθινής ιδέας που πείθει, 
όσο η κοινωνική δύναμη του επαληθεύοντος. Αυτό σημαίνει τελικά πως το τεκμηριωμένο 
επιστημονικό γεγονός είναι μια ‘συλλογική κατασκευή’: συγκροτείται από αυτόν που το παράγει και 
το προτείνει, αλλά επίσης και από αυτόν που το προσλαμβάνει. Επομένως λοιπόν τα πειραματικά 
δεδομένα δεν επαρκούν (όπως και για τους Barnes και Bloor) από μόνα τους για να καθορίσουν 
μέχρι ποιου σημείου ένα πείραμα είναι ικανό να επαληθεύσει ή να ακυρώσει μια θεωρία ‘ οι 
διαπραγματεύσεις στο εσωτερικό του σκληρού πυρήνα των ερευνητών καθορίζουν πότε μια διαμάχη 
ολοκληρώνεται. Οι διαπραγματεύσεις αυτές εξαρτώνται εν πολλοίς από κρίσεις πάνω σε ζητήματα 
προσωπικής εντιμότητας, τεχνικής ικανότητας, θεσμικής ένταξης, ύφους παρουσίασης, ακόμη και 
εθνικότητας.

4 B. Barnes, Scientific Knowledge and Sociological Theory, Routledge & Kegan Paul, 1974.
5 Barnes B. & Bloor D., “Relativism, rationalism and sociology of knowledge”, στο Nollis M. & Lukes S. [ed.], 

Rationality and Relativism, Blackwell, Oxford 1982.
6 Collins H., Changing Order, Sage London 1985.
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Μια απο τις αντιρρήσεις που μπορούν να διατυπωθούν έναντι της παραπάνω θεώρησης, είναι 
και η εξής: με την επιμονή στην διαδραστική διάσταση αγνοούνται οι δομές και οι αντικειμενικές 
σχέσεις και προδιαθέσεις οι οποίες σχετίζονται με την θέση που κατέχει ένας επιστήμονας σε αυτές 
τις δομές και αποτελούν την αληθινή απαραχή των ενεργειών και των διαδράσεων. Εάν εγκλωβιστεί 
δηλαδή κάποιος αποκλειστικά στο πλαίσιο του εργαστηρίου αναγκαία παραμελεί τους δομικούς 
όρους παραγωγής της συναφούς πίστης.7 

Οι «μελέτες εργαστηρίου» προσεγγίζουν τους τόπους παραγωγής: όπως το θέτει η K.Knorr-
Cetina: «τα επιστημονικά αντικείμενα όχι μόνο κατασκευάζονται τεχνικά στα εργαστήρια, αλλά και  
κατά τρόπο συμβολικό και πολιτικό συνάμα, μέσα [...] από ρητορικές τεχνικές πειθούς όπως τις  
συναντούμε στα επιστημονικά άρθρα, μέσα από τα πολιτικά στρατηγήματα με τα οποία οι επιστήμονες  
σχηματίζουν συμμαχίες και κινητοποιούν πόρους, ή μέσα από επιλογές [...] που κατασκευάζουν τα  
επιστημονικά γεγονότα από τα μέσα».8 Παρατηρούμε συχνά πως πολλοί επιστήμονες απομακρύνουν 
από τις επίσημες εκθέσεις τους τα δυσμενή αποτελέσματα ως ‘παρεκκλίσεις’, μετατρέπουν 
διφορούμενα πειράματα σε ‘κρίσιμα’ αποτελέσματα και πως όλοι συμμορφώνονται με τις κοινές 
ρητορικές στρατηγικές που επιβάλλονται κατά τη μετάβαση από τις προσωπικές σημειώσεις του 
εργαστηρίου στις ‘δημοσιεύσεις’. Ο Medawar συνοψίζει τις στρεβλώσεις οι οποίες προκύπτουν 
όταν στηριζόμαστε αποκλειστικά στις δημοσιευμένες επιστημονικές εκθέσεις: «τα πορίσματα 
εμφανίζονται πιο αποτελεσματικά και πιο τίμια ‘ οι πιο δημιουργικές πλευρές της έρευνας  
εξαφανίζονται δίνοντας την εντύπωση πως η φαντασία, το πάθος, η τέχνη δεν έχουν παίξει κανέναν  
ρόλο και ότι η καινοτομία προκύπτει όχι από την παθιασμένη δραστηριότητα βαθιά προσηλωμένων  
χεριών και μυαλών, αλλά από την παθητική υποταγή στις στείρες επιταγές της αποκαλούμενης  
‘Επιστημονικής Μεθόδου’. Αυτή η απίσχνανση οδηγεί στην επικύρωση μιας παρωχημένης και  
αφελούς εμπειρικής ή επαγωγικής θεώρησης της ερευνητικής πρακτικής».9

Σε αυτή τη σχολή ερευνητών ανήκουν και οι G.N.Gilbert και M.Mulkay: αυτοί καταδεικνύουν 
πως ο λόγος των επιστημόνων ποικίλλει ανάλογα με το πλαίσιο των συμφραζομένων και διακρίνουν 
γενικώς δύο «ρεπερτόρια» (ή “ρητορικές”). Το «εμπειρικό ρεπερτόριο» χαρακτηρίζει τα επίσημα 
έγγραφα της πειραματικής έρευνας τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με την εμπειριοκρατικά 
αναπαράσταση της επιστημονικής πράξης: ύφος απρόσωπο με ελάχιστες αναφορές στην κοινωνική 
διάσταση και στις πεποιθήσεις των δρώντων υποκειμένων ώστε να δημιουργείται μια ‘επίφαση 
αντικειμενικότητας’ ‘ οι αναφορές στην εξάρτηση των παρατηρήσεων από τις θεωρητικές υποθέσεις 
εξαφανίζονται ‘ γίνονται τα πάντα ώστε να τονιστεί η απόσταση του ερευνητή από το μοντέλο του ‘ 
η γραπτή περιγαφή του κεφαλαίου “μέθοδοι” εκφράζεται υπό μορφή γενικών διατυπώσεων. Το 
«συγκυριακό ρεπερτόριο» (contingent) συνυπάρχει με το πρώτο: στις άτυπες δηλώσεις τους οι 
επιστήμονες παραδέχονται την εξάρτησή τους από μια «ενορατική αίσθηση της έρευνας» (intuitive 
feel for research). Οι συντάκτες αναφέρονται γενικά σε «πρακτικές δεξιότητες» (“practical skills”), 
παραδοσιακό ‘ταλέντο’, ‘συνταγές’... Η έρευνα αποτελεί σύμφωνα με αυτά μια «εθιμική» πρακτική 

7 Όπως το έχουν επισημάνει οπαδοί του Merton, εάν μια συγκεκριμένη ανακάλυψη πραγματοποιηθεί σε ένα 
φημισμένο εργαστήριο κάποιου έγκυρου πανεπιστημίου, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να επικυρωθεί παρά εάν 
λάμβανε χώρα σε ένα ελάσσονος κύρους ίδρυμα.  

8 Βρίσκεται στο A.Pickering [επιμ.], Science as Practice and Culture, Chicago U.P. 1992. Άλλα μέλη αυτού του 
ρεύματος είναι οι M.D. Grmek (1973) και F.L. Homes (1974).

9 Medawar P.B., “Is the scientific paper fraudulent?”, Saturday Review 1, 1964. Η K.Knorr-Cetina μελετώντας τις 
διαδοχικές φάσεις μια πρώτης γραπτής αναφοράς (draft) η οποία έφθασε να δημοσιεθεί έπειτα από πολλές 
αναθεωρήσεις, αναλύει τους μετασχηματισμούς της ρητορικής του κειμένου, την αποπροσωποποίηση που επιφέρουν οι 
συγγραφείς κ.ά. Μια τέτοιου είδους έρευνα είναι δυνατόν να βοηθήσει στη μελέτη της σύνδεσης αυτών των ρητορικών 
στρατηγικών με τη θέση του εργαστηρίου στο ‘επιστημονικό πεδίο’ (κατά Bourdieu) και με τις προδιαθέσεις των 
δρώντων υποκειμένων που εμπλέκονται στην παραγωγή και κυκλοφορία των αανφορών αυτού του είδους.
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που μαθαίνεται μέσω παραδειγμάτων. Η επικοινωνία αποκαθίσταται μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι 
μοιράζονται το ίδιο background προβλημάτων και τεχνικών παραδοχών (assumptions). 
Συμπερασματικά, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν δύο γλωσσικές μήτρες: στο «εμπειρική» ρητορική 
το ύφος είναι απρόσωπο, οι αναφορές στην ανθρώπινη παρέμβαση ελαχιστοποιούνται, ο φυσικός 
κόσμος εμφανίζεται να ενεργεί και να μιλά από μόνος του ‘ ο συγγραφέας εμφανίζεται να οδηγείται 
στα θεωρητικά πορίσματά του με απολύτως αναγκαίο τρόπο λόγω των μονοσήμαντων απαιτήσεων 
των υπό μελέτη φυσικών φαινομένων και των περιορισμών των πειραματικών διατάξεων. Σε 
λιγότερο τυπικές καταστάσεις το ρεπερτόριο αυτό συμπληρώνεται, ή ενίοτε αναιρείται, από μια 
ρητορική λιγότερο (‘υποκριτική’, τυπική) φορμαλιστική όπου τονίζεται ο ρόλος που παίζουν οι 
προσωπικές συγκυρίες στην δράση και την πίστη των επιστημόνων.10

Σε πολλές εργασίες που είναι αφιερωμένες στην «ζωή του εργαστηρίου», το ίδιο το εργαστήριο 
αντιμετωπίζεται ως ένας χώρος όπου οι ενέργειες των επιστημόνων συντελούνται με κυρίαρχο το 
μέλημα «να λειτουργήσει το πράγμα» (“make things work”): κάτι τέτοιο συνεπάγεται και μια 
επιλογή εκείνων των ‘αποτελεσμάτων’ τα οποία μπορούν να αναχθούν σε κάποιο σύνολο 
ορθολογικών συγκυριών, αγνοώντας με τον τρόπο αυτό τις απόπειρες που αντιφάσκουν προς τα 
πορίσματα αυτά.

Στο έργο Laboratory Life11 των Latour και Woolgar, υποστηρίζεται πως τα πορίσματα των 
επιστημών είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας κατασκευής ‘ το ίδιο το εργαστήριο είναι ένα 
τεχνητό σύμπαν αποκομμένο από τον περιβάλλοντα κόσμο, ένας χώρος ‘δημιουργίας’ των 
φαινομένων. Ό,τι λοιπόν περιγράφεται ως ‘αντικειμενική οντότητα’ αποτελεί «τεχνητή 
πραγματικότητα», έχει κατασκευαστεί. Εφόσον τα γεγονότα είναι «τεχνητά» (με την έννοια του 
«κατασκευασμένου), σημαίνει επομένως πως είναι πλασματικά, μη αντικειμενικά, μη αυθεντικά; Η 
επιπόλαιη (ή και στοχευμένη, επιδέξια)12 χρήση των εν λόγω εννοιών εδώ, είναι δυνατόν να 
οδηγήσει σε ακραίες παρανοήσεις ή ακόμη και παραλογισμούς. 

Οι Latour και Woolgar καταδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο που παίζουν τα κείμενα κατά την 
‘επινόηση’ των γογονότων ως πλασματικών (fiction). Υποστηρίζουν για παράδειγμα πως οι 
ερευνητές τους οποίους μελέτησαν στα πλαίσια μιας «εθνογραφικής» τους έρευνας σε κάποιο 
Ινστιτούτο δεν ελάμβαναν ως αντικείμενο τα ‘πράγματα καθεαυτά’ αλλά τις «γραμματολογικές 
εγγραφές» που παράγονταν από τεχνικούς που εργάζονταν με όργανα καταγραφής: «ανάμεσα στους 
επιστήμονες και το χάος δεν υπάρχει παρά ένας τοίχος από αρχεία, ονομαστικούς χαρακτηρισμούς,  
βιβλία πρωτοκόλλου, σχήματα και χαρτιά». Οι εγγραφές εκλαμβάνονται ως αναπαραστάσεις ή 
ενδείξεις ύπαρξης, εν τούτοις οι οντότητες αυτές φαινομενικά και μόνο έχουν μια ‘ανεξάρτητη 
ύπαρξη’ ‘εκεί έξω’: «αυτού του είδους οι οντότητες συγκροτούνται αποκλειστικά μέσα από τη χρήση  
αυτών των εγγραφών» (Latour & Woolgar, 1979).

Μόλις το τελικό προϊόν ολοκληρωθεί, η κυκλοφορία, οι ενδιάμεσες φάσεις και το τεράστιο 
πλέγμα διαπραγματεύσεων και μηχανευμάτων που οδήγησαν στην αποδοχή του γεγονότος, όλα 
αυτά λησμονούνται εφόσον ο ερευνητής εξαλείφει τα ίχνη όλης αυτής της διαδρομής. Καθώς λοιπόν 
τα επιστημονικά γεγονότα κατασκευάζονται, κοινοποιούνται και αξιολογούνται υπό τη μορφή 
γραπτών προτάσεων, η επιστημονική εργασία είναι κατ’ουσίαν μια φιλολογική και ερμηνευτική 

10 Συχνά παρουσιάζει κάποιος ως σύμφωνες με τον κανόνα πρακτικές που μπορούν να αντιβαίνουν εντελώς σε 
αυτόν, διότι ως ουσιαστικό κρίνεται το να σωθεί ο κανόνας ή η ‘συλλογική πίστη στην επιστήμη’. Η κοινωνιολογία, σε 
τέτοιες περιπτώσεις καθιστά δημόσια αυτά που είναι απαρνημένα, πράγματα που οι ερευνητικές ομάδες «γνωρίζουν 
αλλά δεν θέλουν να γνωρίζουν».

11 B.Latour & S.Woolgar, Laboratory Life. The social construction of scientific facts, Sage, London 1979.
12 Είναι φορές που χρησιμοποιείται μια ανάλογη «στρατηγική μετάβασης στα άκρα» προκειμένου να 

ισχυροποιηθούν τα σχτικά επιχειρήματα...
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δραστηριότητα: «ένα γεγονός δεν είναι τίποτε άλλο από μια πρόταση (statement) χωρίς τροπικότητα 
και δίχως ίχνος του συγγραφέα» (Latour & Woolgar, 1979).13

Οι Latour και Woolgar λαμβάνουν τη θέση του ‘παρατηρητή’: βλέπουν τι συμβαίνει σε ένα 
εργαστήριο χωρίς να αποδέχονται τις πεποιθήσεις των ερευνητών, περιγράφουν ίχνη, κείμενα, τις 
συζητήσεις, τις τελετουργίες, τα παράξενα υλικά... Το αποτέλεσμα είναι πως πραγματεύονται την 
επιστήμη ως μια φιλολογική δραστηριότητα και προσφεύγουν για την ερμηνεία της κυκλοφορίας 
των επιστημονικών προϊόντων σε ένα σημειολογικό μοντέλο. Αποδίδουν την προνομιακή θέση στην 
οποία βρίσκονται οι φυσικές επιστήμες όχι στο κύρος των ανακαλύψεών τους, αλλά στον ακριβό 
εξοπλισμό και στις θεσμικές στρατηγικές που μετατρέπουν τα φυσικά στοιχεία σε πρακτικώς 
απρόβλητα κείμενα, ενώ ο συγγραφέας, η θεωρία, η φύση και το κοινό δεν είναι παρά 
αποτελέσματα του κειμένου. Η σημειολογική θεώρηση του κόσμου, τους οδηγεί στον «κειμενισμό»: 
η κοινωνική πραγματικότητα συγκροτείται ως κείμενο. Η επιστήμη δεν είναι παρά ένας λόγος, μια 
πλασματική αφήγηση μεταξύ των άλλων, ικανή ωστόσο να επιφέρει μια «αίσθηση αλήθειας» η 
οποία (όπως συμβαίνει με όλες τις λογοτεχνικές τεχνικές) παράγεται μέσα από κειμενικά 
χαρακτηριστικά, όπως ο χρόνος των ρημάτων, η δομή των εκφωνημάτων, οι τροπικότητες κ.ά. Οι 
συμβολικές πράξεις των επιστημόνων που έχουν στόχο να ανγνωριστούν οι «πλασματικές τους 
δημιουργίες» αποτελούν ταυτόχρονα στρατηγικές επιρροής και εξουσίας με τις οποίες εξυπηρετούν 
τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Συμμαχίες, πολεμικές, προσηλυτισμοί, επιβολές... Σε ένα άλλο 
κείμενό του ο Latour14 προσπαθεί να δείξει πως ο επιστήμονας ο οποίος έχει συνείδηση των 
συμβολικών του συμφερόντων αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μορφή καπιταλιστή επιχειρηματία ο 
οποίος πασχίζει για την μεγιστοποίηση του κέρδους. Η αρχή της δράσης συνεπώς βρίσκεται στις 
συνειδητές στρατηγικές εξουσίας και επιρροής ‘ δεν πρόκειται συνολικά παρά για συμμαχίες και 
αγώνες για την συμβολική «πίστη».  

Ο Latour υπέστη σφοδρή κριτική και από τους οπαδούς του «ισχυρού προγράμματος». Κάποια 
στιγμή (φαινομενικά) στρέφεται από τον «ριζικό κονστρουκτιβισμό» στον ‘ρεαλισμό’: επικαλείται 
τον κοινωνικό ρόλο που αποδίδει στα (κατασκευασμένα) αντικείμενα και προτείνει: κατάργηση της 
διάκρισης ανάμεσα στην ανθρώπινη ικανότητα προς δράση (ή δύναμη) και την μη ανθρώπινη 
ικανότητα προς δράση. Σε άρθρο του θα υποστηρίξει πως τα αντικείμενα (μηχανικά ή μη) ενεργούν 
ως σταθεροί περιορισμοί πάνω στην συμπεριφορά μας, και οι συνέπειες της παρέμβασης αυτών των 
«δρώντων στοιχείων» δεν ξεχωρίζουν από αυτές που επιβάλλει ένας ηθικός ή κανονιστικός 
έλεγχος15 ‘ οι «απουσιάζουσες μάζες» εγκατοικούν στα τεχνικά αντικείμενα που μας περιβάλλουν, 
έχουν δύναμη και τους παραχωρούμε την ιδιότητα του δράστη. Πώς μπορούμε όμως να 
κατανοήσουμε την δύναμη αυτών των τεχνικών («δρώντων») πραγμάτων; Ο Latour μας προτρέπει 
«να φανταστούμε πώς θα ήταν εάν δεν υπήρχαν» και προτείνει ό,τι αποκαλεί «μετάθεση» ή 

13 Ο ερευνητής πρέπει επομένως να ανασυγκροτήσει τη διαδικασία καθιέρωσης και καθολίκευσης μέσα από την 
οποία το γεγονός καταλήγει βαθμιαία να αναγνωριστεί ως τέτοιο (δημοσιεύσεις, αναφορές, διαμάχες μεταξύ 
εργαστηρίων, διαπραγματεύσεις), πρέπει να περιγράψει «πώς μια κρίση μετασχηματίστηκε σε γεγονός και ως εκ τούτου, 
απελευθερώθηκε από τους όρους παραγωγής του» (οι οποίοι και εχουν στο εξης λησμονηθεί τόσο από τους παραγωγούς 
όσο και από τους αποδέκτες).

14 “ο τελευταίος των άγριων καπιταλιστών”, στο περιοδ. Fundamenta Scientiae 314, 1983.
15 B.Latour, “Where are the missing masses? Sociology of a few mundane artifacts”, στο W.Bijker & J.Law [ed.], 

Constructing Networks and Systems, Cambridge MIT Press 1993. Μια πόρτα μας επιτρέπει να περάσουμε από ένα μόνο 
σημείο του τοίχου, ένας χάρτινος ρυθμιστής κυκλοφορίας επιβάλλει την πρέπουσα ροή όπως ένας αληθινός 
αστυνομικός, ο υπολογιστής μας μας υποχρεώνει να γράφουμε τις εντολές με μια συγκεκριμένη συντακτική μορφή, 
κλπ... Παραπλήσιες απόψεις για «συστήματα δρώντων στοιχείων» συναντάμε στον Callon M.: “Some elements of a 
sociology of translation”, στο Law J. [ed], Power, Action and Belief: A nee sociology of knowledge, Routledge & Kegan 
Paul, London 1986.
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μετάφραση ή «εξουσιοδότηση»: ο γενικός νόμος είναι να σκεφτόμαστε τι θα έρεπε να κάνουμε εάν 
αυτά τα «δρώντα στοιχεία» έλειπαν.16

[ Αυτόνομη Πρωτοβουλία ]

16 Δριμεία κριτική έχουν δεχθεί οι θεωρήσεις του Latour από πολλές διαφορετικές πλευρές ‘ ενδεικτικά και μόνο 
βλπ. τους Jacques Bouveresse (1999), Jane Tompkins (1988), κ.ά. Ο P. Bourdieu θα κάνει λόγο για επιτυχία «κοινωνικά 
δυσανάλογη προς την αξίας της», για «κοινωνικά συγκροτούμενες προδιαθέσεις προς την θρασύτητα» οι οποίες σε 
«επιστημονικά πεδία ικανότερα να επιβάλλουν τον έλεγχο και τον περιορισμό τους, θα είχαν μετριαστεί και μετουσιωθεί». 
Ο Bourdieu μιλά για ανθρώπους οι οποίοι «αρνούνται το όνομα και τις συμβατικές υποχρεώσεις των κοινωνιολόγων  
χωρίς να είναι πραγματικά ικανοί να πειθαρχήσουν στους περιορισμούς της φιλοσοφικής αυστηρότητας», καθυστερούν την 
πρόοδο της έρευνας διαχέοντας ψευδοπροβλήματα... «τέτοια είναι η δύναμη των κοινωνικών μηχανισμών που στηρίζουν  
τα σφάλματα»...
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