
(δ).1. μαρξιστική ανάγνωση της ιστορίας των επιστημών     

Από τις αρχές του 20ου αιώνα και για πολλές δεκαετίες οι περισσότεροι ιστορικοί και φιλόσοφοι 
των επιστημών είχαν την πεποίθηση πως οι επιστήμες δεν είναι τίποτε άλλο από το εγχείρημα 
αποκάλυψης μιας προϋπάρχουσας και “αντικειμενικής” δομής του φυσικού κόσμου, πως η 
εγκυρότητα των επιστημών ισχύει καθολικά και πως οι απαρχές τους δεν επηρεάζουν τον 
χαρακτήρα τους. Η (εγγενής) αλήθεια επομένως που αποκαλύπτουν οι επιστήμονες ούτως ή άλλως 
επικρατεί, αργά ή γρήγορα, είναι αχρονική έννοια. 

Για τον θετικισμό η επιστημονική γνώση είναι αποκαθαρμένη από μεταφυσικές, αισθητικές, 
θρησκευτικές, ηθικές και γενικότερα κοινωνικές παραμέτρους. Οι ιστορικές αφετηρίες της γνώσης 
δεν παίζουν κανέναν ρόλο στην αποτίμηση της εγκυρότητάς τους. Η (ενιαία) παρατηρησιακή 
γλώσσα είναι σύμφωνα με αυτή την αντίληψη αναλλοίωτο στον χρόνο χαρακτηριστικό της 
διαδικασίας απόκτησης έγκυρης γνώσης. Η ιστορία των επιστημών αποτελεί εξαντλητική 
σταχυολόγηση γεγονότων και δεδομένων.

Εν τούτοις, από τα μέσα του 20ου αιώνα και έπειτα, έχει καταστή πλέον αποδεκτό από την 
πλειονότητα των ερευνητών πως οι επιστήμες δεν αναπτύσσονται μέσα σε κάποιο κοινωνικό και 
ιδεολογικό κενό. Οι ιδεολογικοί προσανατολισμοί  και το πολιτισμικό περιβάλλον των 
επιστημόνων, οι φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις και οι οντολογικές τους δεσμέυσεις, επηρεάζουν τα 
χαρακτηριστικά του εκάστοτε επιστημονικού λόγου. Το αξιακό τους σύστημα καθορίζει εν πολλοίς 
τα προβλήματα που επιλέγονται προς μελέτη, και συχνά οι μεταφυσικές και οντολογικές 
πεποιθήσεις διαμορφώνουν την εικόνα του κόσμου που πολλοί θεωρούν ότι “προκύπτει 
αντικειμενικά” από τα επιστημομονικά και μόνο αποτελέσματα.

Η επιστμήμη καλλιεργήθηκε μέσα σε συγκεκριμένους θεσμούς και σε συγκεκριμένες ιστορικές 
συγκυρίες. Μέσω αυτών των θεσμών οι ερευνητές προσπάθησαν να πείσουν άλλους ανθρώπους πως 
όσαν πίστευαν ήταν αληθινά, επιδίωξαν να μεταδώσουν αυτά που κατανοούσαν και να 
νομιμοποιήσουν τρόπους με τους οποίους αντλούσαν αυτές τις βεβαιότητες. Τις επιστήμες τις 
διαμορφώνουν επίσης οι άνθρωποι, με τις διαφορετικές ιδεολογικές, φιλοσοφικές, αισθητικές, 
θρησκευτικές και πολιτικές τους απόψεις και κοινωνικές πρακτικές τους. Η ιστορία των επιστημών 
έχει ως αντικείμενό της τελικώς τις επιστήμες ως κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο: οι ιστορικοί 
λαμβάνουν υπόψη τους χωροχρονικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες οι οποίες έχουν παίξει πολύ 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του επιστημονικού λόγου και στην κοινωνική λειτουργία της 
επιστήμης. Οι τρόποι επομένως κατανόησης των φυσικών φαινομένων επηρεάζουν και 
επηρεάζονται από τις κοινωνικές δραστηριότητες των ανθρώπων: οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, οι 
αντιλήψεις για τα είδη πολιτικής διακυβέρνησης, ο χαρακτήρας των οικονομικών δραστηριοτήτων, 
οι νοοτροπίες που διαμορφώνουν τη θεωρία αι πρακτική του δικαίου, η θεματογραφία ή και οι 
τεχνικές ακόμη των θεατρικών έργων και άλλων μορφών πεζού ή ποιητικού λόγου, των εικαστικών 
τεχνών και της μουσικής, επηρέασαν και επηρεάστηκαν από τις διερευνήσεις των φαινομένων της 
φύσης.

Η κοινωνική θεώρηση των επιστημών, με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας τους και 
δεδομένη την σχετική αυτονομία των επιστημονικών δραστηριοτήτων, αποτελεί αναγκαία αλλά όχι 
ικανή συνθήκη για τη συγκρότηση μιας μαρξιστικής πραγμάτευσης της ιστορίας τους. Θέτει 
πρωτίστως και ορισμένα καίρια, ιστοριογραφικού χαρακτήρα, ερωτήματα: εάν οι επιστήμονες δεν 
παίζουν απλώς διαμεσολαβητικό ρόλο κατά την εκτύλιξη μιας “αντικειμενικής φύσης”, μήπως τότε 
οι επιστημονικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν δεν ήταν “αναπόδραστες” αλλά 
“ενδεχομενικές”; Μήπως δηλαδή οι επιστήμες θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί κατά τρόπο 
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διαφορετικό από αυτόν που διαπιστώνουμε σήμερα; Το γεγονός, κατά δεύτερον, ότι οι ερευνητές 
του φυσικού κόσμου, παρότι πεπεισμένοι αρχικώς για την αλήθεια των θεωριών τους, κατά καιρούς 
αναθεώρησαν τις πεποιθήσεις τους και τις αντικατέστησαν με άλλες, δεν μας προσανατολίζει προς 
την διαπίστωση της ιστορικότητας των εννοιών της αλήθειας, της αντικειμενικότητας και της 
αιτιότητας; Και τρίτον, εάν οι πολύμορφές λειτουργίες των επιστημόνων όσον αφορά τα θεωρητικά 
σχήματα που επιλέγουν, τις υπολογιστικές τεχνικές που επεξεργάζονται, τις πειραματικές τεχνικές 
που επινοούν, τις στρατηγικές νομιμοποίησης του καταστρώνουν, εάν όλα αυτά παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των επιστημών, δεν θα έπρεπε να διαρευνηθεί διαξοδικά ο 
χαρακτήρας της επιστημονικής πρακτικής;

Όλα τα παραπάνω μαζί, τα οποία αφορούν την κοινωνική διάσταση των επιστημών και της 
τεχνολογίας υποδεικνύουν τελικώς την ανάγκη μελέτης των κοινωνικών και ταξικών διεργασιών οι 
οποίες αποτυπώνονται στη δομή και στο περιεχόμενό τους. Η ιστορία των επιστημών (ως ακριβώς: 
“ιστορία”), κατανοεί τις έννοιες της αλήθειας, αντικειμενικότητας και αιτιότητας, θεωρητικές 
κατηγορίες όπως η ορθολογικότητα, κοινωνικές διαδικασίες όπως η πειθώ και η συναίνεση, 
μεθόδους επικύρωσης όπως το πείραμα, ως ιστορικές κατηγορίες οι οποίς διαμορφώνονται στο 
πλαίσιο συγκεκριμένων χωροχρονικών συνθηκών και πολιτισμικών τοπικοτήτων.1

Είναι σημαντικό εδώ να προσθέσουμε πως οι ιστορικοί της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι 
με μια έννοια υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν ως αντικείμενο μελέτης τους και όλες τις υπόλοιπες 
μορφές γνώσης οι οποίες αναφύωνται σε έναν πολιτισμό (και οι οποίες νομιμοποιούνται σε 
διαφορετικά ιστορικά πλαίσια  εγκυρότητας), και όχι μόνον εκείνες οι οποίες θεωρούνται έγκυρες 
με βάση τα δικά μας κριτήρια.2

Ο μαρξισμός αποτελεί μια μορφή κριτικού λόγου η οποία επιχειρεί να κατανοήσει την παρούσα 
κατάσταση ως προϊόν σύνθετων ιστορικών διαδικασιών και όχι ως “απόληξη της φύσης των 
πραγμάτων” – μας δίνει έτσι τη δυνατότητα για παρέμβαση όχι μόνο στους τρόπους χρήσης των 
επιστημών αλλά και στις διεργασίες παραγωγής τους. Η χρήση των επιστημών και της τεχνολογίας 
ασφαλώς δεν καθορίζεται και υπαγορεύεται αποκλειστικά από τις αρχικες συνθήκες δημιουργίας 
των αντίστοιχων κλάδων, αλλά ωστόσο ένα σύνολο παραγόντων όπως είναι: το αξιακό πλέγμα των 
συντελεστών, η χρηματοδότηση και οι σκοποί της, οι σχέσεις που αναπτύσοουν μεταξύ τους οι 
επιστήμονες, οι εμπορικές-επιχειρηματικές προοπτικές που οι ίδιοι επιδιώκουν να προσδώσουν στα 
αποτελέσματα των ερευνών τους, όλα αυτά δημιουργούν ένα σύνολο περιορισμών οι οποίοι 
ακριβώς δεν καθιστούν όλες τις πιθανές χρήσεις εξίσου εφικτές.

Όπως ο καπιταλισμός είναι ένα ιστορικό φαινόμενο και όχι αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας 
νομοτελειακής εξέλιξης, απότοκο αναπόδραστο της “ανθρώπινης φύσης”, έτσι και οι επιστήμες 
αποτελούν αποτέλεσμα ιστορικών διεργασιών που διαμόρφωσαν τη μορφή και το περιεχόμενό τους. 
Η έννοια της “ενδεχομενικότητας” υπογραμμίζει ακριβώς αυτό: η σημερινή μορφή και το 
περιεχόμενο των επιστημών δεν προέκυψαν ως αποτέλεσμα μιας νομοτελειακής εκλέπτυνσης των 
ανθρώπινων διανοητικών ικανοτήτων (θετικισμός), ούτε εξαιτίας της “φύσης του κόσμου”: θα 
μπορούσαν να είναι διαφορετικές οι επιστήμες χωρίς να είναι δυνατό να πούμε σήμερα, ποια 
ακριβώς θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική εξέλιξή τους. Ο ενδεχομενικός χαρακτήρας των 

1 Βλπ. Κ. Γαβρόγλου: Το παρελθόν των επιστημών ως ιστορία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2004.
2 Οι συμβολές για παράδειγμα της μαγείας και τις αστρολογίας κατά τις απαρχές της σύγχρονης επιστήμης τον 16ο 

και 17ο αιώνα οφείλουν να μελετηθούν ενδελεχώς από έναν ιστορικό. Ο αποκρυφισμός του Μεσαίωνα θα πρέπει να τα 
μελετηθεί με την ίδια αυστηρότητα με την οποία μελετάμε την ανάπτυξη των μαθηματικών: οι δύο μορφές γνώσης είναι 
ισοδύναμες όχι ως προς τη δυνατότητα της καθεμιάς να παράγει επιστημονική γνώση αλλά ως προς το ότι εκφράζουν 
δυο διαφορετικές κοινωνικές πρακτικές που παράγουν γνώση και, ενδεχομένως, έχουν υποστεί αμφότερες σημαντικές 
αλληλεπιδράσεις.
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επιστημονικών εξελίξεων αναδεικνύει -πέρα από την αποκλειστική εμμονή στις “χρήσεις τους”- 
κάτι ακόμη: αμφισβητεί (μέσω της μελέτης της ιστορίας τους) την “ουδετερότητα” των επιστημών.

Πολλοί μαρξιστές, συνεπείς υπέρ μιας αντίληψης περί ουδετερότητας των επιστημών, 
επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στην προβληματική της κοινωνικής λειτουργίας τους, προσδοκώντας 
ότι ένας μετασχηματισμός του πολιτικού-κοινωνικού πλασίου θα μεταμόρφωνε και την λειτουργία 
τους. Εν τούτοις, τα αποτελέσματα των σύγχρονων ιστοριογραφικών ερευνών δείχνουν πως η 
κοινωνική λειτουργία των επιστημών καθορίζεται έως έναν βαθμό από τις διαδικασίες και τις αξίες 
που εγγράφονται στο στάδιο παραγωγής των επιστημονικών γνώσεων. Η σημασία του μαρξισμού 
ως κριτικού λόγου καθίσταται σαφής εαν αναλογιστούμε τον καταμερισμό εργασίας που διέπει την 
παραγωγή της επιστημονικής γνώσης έπειτα από τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο: αυστηρές ιεραρχίες στην 
δομή εργασίας για την παραγωγή γνώσης, απαραίτητες (προαπαιτούμενες) γνώσεις για την 
παραγωγή νέας, απόλυτη έμφαση στην κατάρτιση, χρησιμοθηρική προσέγγιση στην ανώτατη 
εκπαίδευση, χρηματοδότηση της έρευνας από κρατικούς θεσμούς και συχνότατα από τον στρατό, 
εμπλοκή μεγάλων εταιριών όχι μόνο στην χρηματοδότηση αλλά και στον καθορισμό των προς 
έρευνα προβλημάτων ‘ η λειτουργία έπειτα των εργαστηρίων, οι ακολουθούμενες διαδρομές για την 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων, η αναγνωσιμότητα των σχετικών περιοδικών και το σύστημα 
αναφορών σε αυτά, όλα αυτά μαζί παρουσιάζουν αξιοπρόσεκτες ομοιότητες με την δομή του 
καπιταλιστικού καταμερισμού εργασίας, και θα έπρεπε ίσως να μας ωθήσουν να σκεφθούμε 
προσεκτικότερα τί είναι ακριβώς αυτό που παράγεται τελικά. Μήπως ο τρόπος παραγωγής της 
επιστημονικής γνώσης σήμερα αναπαράγει ένα σχήμα ομόλογο του τρόπου παραγωγής και 
διακίνησης προϊόντων, ώστε έτσι να μας προσανατολίζει στην αναζήτηση “ανάλογων” 
ερμηνευτικών σχημάτων;

Κατά τη μελέτη της σχέσης καπιταλισμού και επιστήμης, εάν η έμφαση σταματήσει να δίνεται 
αποκλειστικά στις εφαρμογές και τις χρήσεις των επιστημών για τις ανάγκες της καπιταλιστικής 
οικονομίας, τότε ανοίγεται χώρος για την διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι καπιταλιστικές 
σχέσεις έχουν εγγραφεί στις ίδιες τις επιστήμες. Συγκεκριμένοι επιπρόσθετα τρόποι και σχέσεις 
παραγωγής, συγκεκριμένοι τρόποι καταμερισμού εργασίας προσδίδουν στην επιστημονική γνώση 
χαρακτήρα εμπορεύματος του οποίου η “διακίνηση” απαιτεί και ένα ιδιαίτερο νομιμοποιητικό 
πλαίσιο όπως είναι δυνατόν να αποτελέσει η ιδεολογία της τεχνοκρατίας.3

Τι μπορούμε να πούμε για τις σχέσεις μεταξύ παραγωγικών-οικονομικών διαδικασιών και της 
εξέλιξης των επιστημών; Ο συσχετισμός μεταξύ των απαρχών της σύγχρονης επιστήμης του 16ου και 
17ου αιώνα και της διαμόρφωσης της αστικής τάξης και εδραίωσης των σύγχρονων καπιταλιστικών 
σχέσων παραγωγής, αποτελεί αυστηρή “αιτιακή σχέση”; Οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες αναφορκά με τη συγκρότηση των αστικών τους τάξεων βρίσκουν 
το αντίστοιχό τους στο είδος της επιστήμης που αναπτύχθηκε σε κάθε χώρα; (το φαινόμενο της 
ύπαρξης “εθνικών σχολών” στις επιστήμες θα πρέπει να μελετηθεί σε συνδυασμό με τα παραπάνω 
ερωτήματα;) Στον 20ο αιώνα διαπιστώνουμε την περεταίρω ανάπτυξη του ιμπεριαλισμού και 
τελικώς την κυριαρχία του χρηματιστηριακού-τραπεζικού κεφαλαίου: οι εξελίξεις αυτές επέφεραν 

3 Ένα παράδειγμα: για δεκαετίες, και για συγκεκριμένους όπως δείχνει η ιστορία λόγους, η χρηματοδότηση της 
πυρηνικής έρευνας υπήρξε τεράστια. Η επακόλουθη κυριαρχία της φυσικής των στοιχειωδών σωματιδίων έναντι όλων 
των άλλων κλάδων της φυσικής (υπερμεγέθης πειραματικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα ευρύ δίκτυο θεωρητικών φυσικών 
ερευνητών κλπ.) είχε την ανάλογη επίπτωση στην δομή της αντίστοιχης ακαδημαϊκής κοινότητας και στις σχετικές 
ομάδες συμφερόντων (οικονομικών, πολιτικών ή ακαδημαϊκών) που διαμορφώθηκαν στην πορεία. Κανείς δεν μπορεί να 
ισχυριστεί πως η συγκεκριμένη πορεία εξέλιξης της φυσικής υπαγορεύθηκε από “νομοτέλειες της φύσης” ή “της 
φυσικής” ‘ συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές επιλογές -ήδη από την εποχή του 2ου παγκοσμίου πολέμου και 
έπειτα- απέτρεψαν την εξέλιξή της προς άλλες κατευθύνσεις (βλπ. Κ. Γαβρόγλου: “Μαρξισμός και ιστορία των 
επιστημών”, στο: Μπαλτάς Αρ., Γαβρόγλου Κ., Hessen B., Μαρξισμός και Επιστήμες. Ιστοριογραφικές και φιλοσοφικές  
προσεγγίσεις, Νεφέλη 2010).
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σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της ιδεολογίας, στη λειτουργία των θεσμών, στη χρηματοδότηση 
της έρευνας και στν ρόλο του στρατού σε αυτήν κ.ά. Θα πρέπει το τέλος της κλασικής φυσικής και 
την ανάδυση της σχετικότητας και της κβαντομηχανικής, την κυριαρχία της μοριακής βιολογίας, την 
επιστήμη των υλικών, τις εξελίξεις στην νανοτεχνολογία κλπ., όλα αυτά είναι δυνατόν να γίνουν 
κατανοητά και ως εξελίξεις οι οποίες αντανακλούν αυτές τις αλλαγές στη δομή των κυρίαρχων 
τάξεων; Άλλα σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν κατά την έρευνα των επιπτώσεων που είχαν οι 
επιστημονικές αποστολές στις μεγάλες διαδικασίες αποικιοκρατίας: πώς εντάσσεται η διάδοση των 
επιστημών στην πολιτική “εκπολιτισμού” των γηγενών πληθυσμών; Πώς σχετίζεται η εντεινόμενη 
οικονομική κυριαρχία με την εντεινόμενη ιδεολογική κυριαρχία και ποιος είναι ο ρόλος που 
διαδραματίζουν σε αυτήν οι επιστήμες; Ο Marx θεωρούσε πως «οι ιδέες της κυρίαρχης τάξης σε 
κάθε εποχή είναι οι κυρίαρχες ιδέες» (Γερμανική Ιδεολογία) ‘ μπορεί η ταύτιση αυτή να βοηθήσει 
στην κατανόηση της σχεδόν απόλυτης κυριαρχίας “του επιστημονικού τρόπου σκέψης” μαζί με τις 
(ηθικές) αξίες που “προκύπτουν” από αυτό τον τρόπο σκέψης στις δυτικές κοινωνίες μας; Η 
επανεμφάνιση του ατομισμού στις θεωρήσεις για την δομή της ύλης από τους συντελεστές της 
Επιστημονικής Επανάστασης του 16ου και 17ου αιώνα, αντανακλά με κάποιον τρόπο την έμφαση από 
τον αστισμό στην έννοια του προσώπου; Ο ορθολογισμός και η αντικειμενικότητα (φιλοσοφικές και 
μεθοδολογικές προϋποθέσεις στο πρόταγμα του Διαφωτισμού) αποτελούν μήπως έκφραση των 
επιδιώξεων της αστικής τάξης να κυριαρχήσει προβάλλοντας ένα αξιακό σύστημα “πανανθρώπινο”, 
αταξικό, αϊστορικό, επομένως “αιώνιο”; Μήπως στην ίδια κατεύθυνση μας ωθεί να ερευνήσουμε 
και η βασική προγραμματική προκείμενη του Διαφωτισμού, σύμφωνα με την οποία η λειτουργία 
των κοινωνιών θα έπρεπε να “εναρμονιστεί” με την επιστήμη; Πώς θα έπρεπε να πραγματευθούμε 
έννοιες που καθόρισαν την νέα σύσταση του εννοιολογικού εξοπλισμού της επιστήμης του 19ου 

αιώνα όπως η “εξέλιξη” ή τρόπους σκέψης όπως ο “πιθανοκρατικός”, μέσα στο πλαίσιο 
διαμόρφωσης των κυρίαρχων τάξεων στην κοινωνία και των αντίστοιχων οικονομικών 
ανακατατάξεων; Τι ακριβώς είναι η “εκλαϊκευση” της επιστήμης; ‘ εάν συμφωνήσουμε πως δεν 
αποτελεί απλώς “μεταλαμπάδευση”, τι είδους γνώση παράγεται μέσω αυτής;

Στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, στα πλαίσια της φυσικής επιστήμης, η εμφάνιση της 
σχετικότητας και της κβαντικής φυσικής οδήγησαν σε αλλαγή του τρόπου κατανόησης θεμελιωδών 
εννοιών της κλασικής φυσικής όπως η αιτιότητα, η αντικειμενικότητα, το ταυτόχρονο, η ευκλείδια 
δομή του φυσικού χώρου και άλλες. Μπορούν αυτοί οι μετασχηματισμοί να συσχετισθούν με 
διεργασίες που συντελέστηκαν στο εσωτερικό των εθνών-κρατών με διακύβευμα την οικονομική 
κυριαρχία; Τα νέα φιλοσοφικά προβλήματα που αναδείκνυε πλέον η φυσική συνέβαλλαν τότε (και 
πώς;) στην ανανέωση της αστικής ιδεολογίας; Οι διαμάχες των κυρίαρχων τάξεων οι οποίες 
οδήγησαν στους δύο παγκόσμιους πολέμους με ποιο τρόπο αποτυπώθηκαν κατά την εξέλιξη των 
επιστημών; Η αποτύπωση αυτή εκφράζεται μόνο στο επίπεδο της κοινωνικής τους λειτουργίας ή 
διαπιστώνεται και στην ίδια τη δομή των επιστημών; Εν μέσω ανταγωνισμού των τάξεων για την 
κοινωνική ηγεμονία, πώς σχετίστηκε ιστορικά ο θεσμός της Εκκλησίας με τους φορείς της 
επιστημονικής γνώσης; Τι πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε για τις ανερχόμενες 
ανταγωνιστικές κοινωνικές τάξεις και τις προσπάθειες οικειοποίησης από αυτές των επιστημών 
μέσα από τη μελέτη των ακαδημιών των επιστημονικών εταιριών και των άλλων συναφών θεσμών;  

Την δεκαετία του 1930 διαμορφώνεται, στην Αγγλία κυρίως, ένα ρεύμα ριζοσπαστικής κριτικής 
της επιστήμης. Πρωταγωνιστές σε αυτή την μαρξιστική προσέγγιση της κοινωνικής λειτουργίας των 
επιστημών θα είναι μεταξύ άλλων οι μαρξιστές επιστήμονες J.D.Bernal, L.Hogben, H.Levy, 
J.Needham, J.B.Haldane, P.M.S.Blackett, J.G.Crowther (Αγγλία) καθώς και οι Γάλλοι P.Langevin, 
J.Perrin, F.Joliot-Curie. Η σημαντικότερη συμβολή τους μπορεί να θεωρηθεί η ανάδειξη του 
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οικονομικού, πολιτικού και πολιτισμικού ρόλου των επιστημών στις καπιταλιστικές κοινωνίες και η 
δραστηριοποίησή τους για τη χρήση των επιστημών υπέρ των λαϊκών συμφερόντων και κατά της 
πολεμικής χρήσης τους. Θεμελιώδες κοινό χαρακτηριστικό του έργου τους είναι η πεποίθηση πως οι 
κυρίαρχες καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής στραγγαλίζουν τον απελευθερωτικό ρόλο της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, ενώ εξυπηρετούν αποκλειστικά τα συμφέροντα της κυρίαρχης 
αστικής τάξης. Κατά συνέπεια: ένα άλλο πολιτικό σύστημα με διαφορετικές ιεραρχήσεις και 
προτεραιότητες θα επέβαλε διαφορετική χρήση τους. Το συγκεκριμένο ερμηνευτικό-θεωρητικό 
σχήμα διατηρήθηκε αναλλοίωτο μέχρι τη δεκαετία του 1960: οι επιστήμες είναι ουδέτερες και τα 
κοινωνικά οφέλη τους εξαρτώνται από τη χρήση τους η οποία υπακούει σε πολιτικές-ιδεολογικές 
επιταγές.4 

Οι μαρξιστές της περιόδου αυτής, παρά την ανάδειξη εκ μέρους τους των κοινωνικών 
λειτουργιών των επιστημών, δεν θα μπορέσουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην θεσμοθέτηση της 
ιστορίας τους. Η πρώτη ομάδα για την ιστορία των επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, θα 
έχει σαφείς αντι-μαρξιστικούς προσανατολισμούς.5 

Το 1938 ο Robert Merton εδραιώνει την “κοινωνιολογία της επιστήμης”. O Merton μελετώντας 
τη σημασία του πουριτανισμού στην Αγγλία του 17ου αιώνα για την εδραίωση της πειραματικής 
κουλτούρας, θα σημείωνε για τα χαραστηριστικά των επιστημόνων: κοινοκτημοσύνη, ανιδιοτέλεια, 
καθολικότητα (των επιστημονικών ευρημάτων), συστηματικός σκεπτικισμός...

Οι μαρξιστές των χρόνων του μεσοπολέμου, πραγματευόμενοι τα ζητήματα που αφορούν τις 
απαρχές της επιστήμης (16ος και 17ος αιώνας) θεώρησαν πειστικές τις βασικές θέσεις της εργασίας 
του B.Hessen (The Social and Economic Roots of Newton’s ‘Principia’): πως υπάρχει δηλαδή σε 
αυτά στενή συσχέτιση με τις διεργασίες θεμελίωσης και αναπαραγωγής των καπιταλιστικών 
σχέσεων παραγωγής και την βαθμιαία ηγεμονία της αστικής τάξης. Εξαιρώντας τις εργασίες των 
Farrington, Needham και Zilsel οι περισσότεροι θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι σε μια μηχανιστική 
“εφαρμογή” του μαρξισμού. Κύριο μέλημα θα είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών της 
(καπιταλιστικής) επιστήμης, του ρόλου της, το τι θα σήμανε μια άλλη σοσιαλιστική επιστήμη.6 

Γενικότερα, η θέση πως η τεχνολογία αποτελεί “εφαρμοσμένη” επιστήμη, η ευρωκεντρική άποψη 
για τις ευρωπαϊκές απαρχές, την ήσσονος σημασίας συμβολή του Μεσαίωνα και την ‘ανύπαρκτη’ 
επιρροή των Αράβων, η ταύτιση επιστήμης και προόδου και η ουδετερότητά της, όλα αυτά θα 
αποτελέσουν κοινό τόπο για τους περισσότερους ιστορικούς της εποχής. 

4 Ο B.Farrington, μαρξιστής επίσης ιστορικός θα διαφοροποιηθεί από το ρεύμα αυτό: «[...] έδιναν την εντύπωση ότι  
ο μαρξισμόςξεκινούσε από τις φυσικές επιστήμες και δεν φαίνεται να είχαν αίσθηση του κοινωνικού και φιλοσοφικού  
υποβάθρου» (Werskey 1978, The Visible College: The Collective Biography of British Scientific Socialists of thw 1930s, 
New York, παρατίθεται από τον Κ. Γαβρόγλου). Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1940, η πεποίθηση περί απόλυτης 
ταύτισης των επιστημών με την πρόοδο και η δυνατότητά της να παίξει καθοδηγητικό ρόλο στην εξέλιξή τους είναι 
κοινή σχεδόν σε όλους τους ιστορικούς της επιστήμης.

5 Ο συντηρητικός ιστορικός Herbert Butterfield με την υποστήριξη της British Society for the History of Science θα 
καταφέρει να αποκλείσει από την ερευνητική ομάδα διάφορους μαρξιστικών πεποιθήσεων επιστήμονες.

6 Για πολλούς μαρξιστές μπορούμε να ισχυριστούμε πως εξέφραζαν μια σχεδόν μεταφυσική πίστη στις 
απεριόριστες δυνατότητες της επιστήμης. Αρκετοί στη Δύση ταύτιζαν την επιστήμη με τον σοσιαλισμό. Η κατάλληλη 
χρήση, στο κατάλληλο πολιτικό καθεστώς θα έλεινε τελικώς όλα τα κοινωνικά προβλήματα... Ο Needham σε μια 
συνέντευξή του στο περιοδικό Time θα αναρωτηθεί: «Μήπως πρόκειται να αντικαταστήσουμε το όπιο της θρησκείας με  
το όπιο της επιστήμης;» (Werskey, παρατίθεται από τον Κ. Γαβρόγλου). Η κατάσταση αυτή την εποχή στην Σοβιετική 
Ένωση και οι διαμάχες μεταξύ “επίσημων” υπερασπιστών του μαρξισμού και άλλων επιστημόνων οι οποίοι 
“περέκκλιναν” από την “ορθή” γραμμή ανάλυσης είναι θέματα τα οποία δεν μπορούμε να πραγματευθούμε στο κείμενο 
αυτό. (Ενδεικτικά και μόνο ας αναφέρουμε πως, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο E.Colman, αυτός υπήρξε ο υπεύθυνος του 
Κόμματος (σοβιετική αντιπροσωπεία για το Β΄Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας των Επιστημών το 1931 στο Λονδίνο) ο 
οποίος είχε εντολή να ...παρακολουθεί τον Hessen και τον Bukharin όσο ήταν στο Λονδίνο... ).
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Εάν η επιστήμη αποτελεί ένα ιστορικό φαινόμενο και όχι μια φιλοσοφική (ή θεωρητική)
έννοια τότε πρόκειται για κάτι το οποίο μεταβάλλεται με τον χρόνο ‘ οι αλληλεπιδράσεις του με το 
κοινωνικό, ιδεολογικό, πολιτικό πλαίσιο προσδίδουν τελικώς μια ιστορικότητα στις (θεωρητικές) 
έννοιες που το συγκροτούν. Τι πρεσβεύει -σε μια μαρξιστική προσέγγιση της ιστορίας των 
επιστημών- η θέση για την “σχετική αυτονομία” των επιστημών και της ιστορίας τους από τις 
δυνάμεις παραγωγής και τις σχέσεις που αυτές προσδιορίζουν; Οι επιστήμες έχουν μια ‘σχετική’ 
αυτονομία επειδή σε αυτές εκφράζονται οι επιδιώξεις των εκάστοτε κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων, 
το αξιακό τους σύστημα και οι κυρίαρχες σε κάποια ιστορική στιγμή ιδεολογικές διαμάχες. 
Ταυτοχρόνως: οι επιστήμες είναι σχετικά ‘αυτόνομες’ επειδή κάποια από τα χαρακτηριστικά τους 
είναι αποτέλεσμα εσωτερικών διεργασιών οι οποίες σχετίζονται με μαθηματικές δομές, 
πειραματικές διατάξεις, την εξηγητική τους επάρκεια. Εντούτοις: η ‘σχετική αυτονομία’ δεν είναι 
κάτι ανεξάρτητο της περιόδου και των προβλημάτων που τίθενται προς επίλυση ‘ έχει δηλαδή και η 
ίδια η έννοια αυτή μια ιστορικότητα. Δηλαδή η σχέση των επιστημονικών εξελίξεων με τις 
κοινωνικές διεργασίες διαφοροποιείται σε συνάρτηση με την περίοδο και το ιστορικο πρόβλημα 
(άλλοτε η σύνδεση είναι στενή και άλλοτε υφίσταται σχεδόν πλήρης ανεξαρτησία). Η “σχετική 
αυτονομία” λοιπόν υποδεικνύει ακριβώς αυτή την ιστορικότητα των σχέσεων ανάμεσα σε επιστήμες 
και κοινωνία, αποτελεί δε αποτελεσματική άμυνα απέναντι στον αναγωγισμό (για παράδειγμα, τον 
οικονομισμό).

Αποτελεί η τεχνολογία απλώς “εφαρμοσμένη επιστήμη”; Οι έρευνες των ιστορικών και 
κοινωνιολόγων της τεχνολογίας δείχνουν πως η εξίσωση: τεχνολογία ίσον εφαρμογή (και επιστήμη 
ίσον θεωρητική κατανόηση των πρακτικών λύσεων), είναι απολύτως λανθασμένη. Η τεχνολογία 
αποτελεί κάτι πολύ ευρύτερο από την απλη εφαρμογή, συμπεριλαμβάνει τουναντίον πολύμορφες 
πρακτικές ενώ η ίδια η εξέλιξή της συχνά είναι ανεξάρτητη από τις εξελίξεις στις επιστήμες.

Τι μπορούμε να υποστηρίξουμε αναφορικά με την “ουδετερότητα της επιστήμης”; Όπως έχουμε 
δει, οι φυσικές επιστήμες θεωρήθηκαν από πολλούς ως λόγος που εκφράζει αλήθειες μιας 
αντικεμενικής φύσης (αλήθειες οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν -ή για κάποιους να επιβεβαιωθούν- 
με πειράματα), αποτελούν δε συστατικά μιας ορθολογικής αντιμετώπισης του κόσμου που 
υπονομεύει θρησκευτικές δεσμεύσεις, δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις, μεταφυσικές θεωρήσεις 
(Διαφωτισμός). Επιπλέον οι επιστήμες αποτέλεσαν υπόδειγμα για την οργάνωση της ίδιας της 
κοινωνίας. Εντούτοις οι επιστήμονες δεν λειτουργούν σε κοινωνικο-ιδεολογικό κενό: τα 
προβλήματα που θέτουν δεν είναι ανεξάρτητα από εκείνα που απασχολούν συγκεκριμένες 
κοινωνικές ομάδες, ούτε είναι ανεξάρτητα από το δικό τους αξιακό σύστημα (αξίες ηθικού 
περιεχομένου, αξίες κανονιστικού χαρακτήρα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ή με τους 
τρόπους συνεργασίας με άλλ μέλη της κοινότητας κλπ.). Επομένως οι συνθήκες διαμόρφωσης και 
ανάπτυξης μιας γνωστικής περιοχής διαμορφώνουν έως έναν βαθμό και τις μετέπειτα χρήσεις και 
την κοινωνική λειτουργία των επιστημών: δεν πρόκειται για απόλυτο και ακριβή καθορισμό, 
ωστόσο και οι διεργασίες ενδεχομενικότητας από την πλευρά τους δεν διαμορφώνουν κάτι εντελώς 
“ουδέτερο” το οποίο “ανακαλύπτει” τις χρήσεις του αργότερα. Η γένεση λοιπόν των επιστημών 
διαμορφώνεται μέσω ταξικών και κοινωνικών διεργασιών, στις οποίες ενυπάρχει (εν δυνάμει) ο 
χαρακτήρας (όχι το συγκεκριμένο είδος) των μελλοντικών τους χρήσεων.

Στην ιστορία των επιστημών η αναζήτηση αιτίων αποτελεί ασφαλώς αναπόσπαστο μέρος της 
εργασίας των ιστορικών, εντούτοις μια “απολύτως αιτιοκρατική” επιχειρηματολογία είναι 
προβληματική: ενέχεται ο κίνδυνος να στοιχειοθετηθεί μια αμιγώς τελεολογική αντίληψη στην 
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επιστήμη (μια αυστηρή αλυσιδωτή σχέση μεταξύ συμβάντων, μια μονοσήμαντη πορεία προόδου). 
Σε μια επιστημονική κοινότητα τα μέλη της συναινούνή όχι σε διάφορα ζητήματα που προκύπτουν, 
υπάρχουν προσπάθειες νομιμοποίησης απόψεων, τεχνικών κλπ. Παράλληλα με την αποκάλυψη των 
πολύμορφων αιτίων η έρευνα θα πρέπει να εστιάζεται και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κοινωνικών 
συλλογικοτήτων, φυσικών παραγόντων, οργάνων, παρατηρήσεων κλπ. Αυτό που αναδεικνύεται ως 
καταλληλότερος προσανατολισμός είναι η διερεύνηση συσχετίσεων, συνυπάρξεων, συμβολών και 
συνδρομών, έναντι των αποκλειστικά αιτιακών (ντετερμινιστικών) σχέσεων. Οι συσχετίσεις και 
συνυπάρξεις αυτές αναφέρονται στους ‘τρόπους επαφής’ ανάμεσα στα γεγονότα, τους τρόπους 
αλληλεπίδρασης και αλληλο-μετασχηματισμού τους. Αναφερόμαστε λοιπόν εδώ στην κατανόηση 
πολύπλοκων σχέσεων εξάρτησης και αλληλεπίδρασης, σχέσεων καθοδηγητικών, σχέσεων λατρείας, 
σχέσεων υπακοής ή υποταγής, οικογενειακών σχέσεων, σχέσεων συγκρουσιακών, σχέσεων 
ιδιοτέλειας, σχέσεων πολιτικών – όλα αυτά συναποτελούν το πολιτισμικό πλαίσιο εντός του οποίου 
διαμορφώνονται οι θεωρητικές στάσεις και οι πρακτικές απέναντι στον φυσικό κόσμο.

Τι πρεσβεύει η “κοινωνική κατασκευασιοκρατία” σχετικά με τις οντότητες του φυσικού κόσμου; 
Στις συζητήσεις που αφορούν την ιστοριογραφία των επιστημών, αναδείχθηκε κάποια στιγμή η 
άποψη πως ακόμη και οι φυσικές οντότητες αποτελούν κοινωνικές κατασκευές: πρόκειται για μια 
θέση ‘ακραία’ η οποία δημιούργησε φαιδρές παρανοήσεις. Εν τούτοις αυτό που μπορούμε να 
υποστηρίξουμε με σαφήνεια είναι πως αυτό που τελικά κατασκευάζεται κοινωνικά δεν είναι το 
φυσικό πράγμα ή αντικείμενο, αλλά η ιδέα για τις φυσικές οντότητες.7 Η διαφοροποίηση μιας 
οντότητας και της ιδέας αυτής έχει δύο τουλάχιστον σημαντικά πλεονεκτήματα: κατά πρώτον 
μπορεί να συνυπάρχει η κοινωνική κατασκευή με την αντικειμενική ύπαρξη των οντοτήτων, και, 
δεύτερον, υπογραμμίζεται το γεγονός πως οι ιδέες που έχουμε για τις οντότητες αλλάζουν, οι δε 
συνεχείς αλληλεπιδράσεις και αναδράσεις μεταξύ οντοτήτων και των ιδεών τους επηρεάζουν όχι 
τόσο την ύπαρξη αυτών των οντοτήτων όσο την λειτουργία τους και την δική μας σχέση με αυτές. 
Οι θεωρίες που καταστρώνουμε, οι πειραματικές διατάξεις που κατασκευάζουμε, οι συνεχείς 
διαμάχες και νέες ανακαλύψεις, οι δυνατότητες χρήσης κλπ., όλα αυτά διαφοροποιούν συνεχώς την 
ιδέα μας για μια οντότητα και τον τρόπο με τον οποίο την χειριζόμαστε στο θεωρητικό στο 
πειραματικό και στο κοινωνικό πεδίο.

Η κοινωνική κατασκευή του Υ πράγματος υπονοεί κάτι ακόμη: ότι στην σημερινή συγκυρία το 
Υ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, άρα ούτε και αναπόφευκτο. Το Υ θα μπορούσε να μην ήταν 
όπως είναι σήμερα ή και να μην υπήρχε καθόλου. Επομένως το Υ δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά 
από τη “φύση των πραγμάτων”. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, αυτό σημαίνει τελικά πως οι γνώσεις 
μας για τον φυσικό κόσμο δεν είναι αποτέλεσμα μιας “σταδιακής αποκάλυψης” της “αντικειμενικής 
δομής της φύσης”. Αντιθέτως αυτό που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει την ιστορία των επιστημών είναι 
η “ενδεχομενικότητα” και το “μη αναπόδραστο”.8

Η έμφαση στην ενδεχομενικότητα μας οδηγεί να διερευνήσουμε αποφάσεις μελών της 
επιστημονικής κοινότητας, συλλογικές συμπεριφορές, τις σχέσεις των επιστημόνων με το κράτος 
και άλλους φορείς και θεσμούς, τις συγκεκριμένες επιδιώξεις κοινωνικών τάξεων και ομάδων οι 
οποίες έστρεψαν την πορεία των εξελίξεων προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Τα μελη των 
κοινοτήτων αυτών προβαίνουν σε κρίσεις: πρέπει να αποφασιστεί ο φορέας που θα χρηματοδοτήσει 

7 Ένα παράδειγμα τέτοιας κατεύθυνσης αναλύσεων είναι εκείνο του Ian Hacking (The social construction of what?, 
Cambridge, Harvard UP 1999).

8 Ας σημειωθεί εδώ πως η ενδεχομενικότητα δεν έχει σχέση με μια “υποθετική” ιστορία: αυτό που ερευνούμε και 
ερμηνεύουμε αφορά αυτό που έχει συμβεί και όχι καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί. Πρόκειται για 
αλλαγή οπτικής γωνίας ‘ ενδιαφερόμαστε για τις διεργασίες εκείνες που υποδηλώνουν ότι υπήρχε η δυνατότητα τα 
πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά.
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την έρευνα, πρέπει να συνταχθούν εκθέσεις κρίσης των ερευνητικών προτάσεων, πρέπει με βάση 
ορισμένα κριτήρια να γίνουν αποδεκτές ή να απορριφθούν εργασίες προς δημοσίευση ‘ οδηγούνται 
επίσης σε συγκεκριμένες επιλογές: θεωρητικών ή πειραματικών τεχνικών, πειραματικών διάταξεων, 
επιλογές αποτίμησης των πειραματικών αποτελεσμάτων, επιλογές κριτηρίων για την αποστολή ή όχι 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε κάποια (συγκεκριμένα) περιοδικά (αντί άλλων) κλπ. Όλες 
αυτές οι αποφάσεις έως έναν βαθμό καθορίζουν και την μετέπειτα πορεία των ερευνών. Στην 
εξέλιξη ενός επιστημονικού κλάδου επομένως σημαντικό ρόλο παίζουν και οι αποφάσεις των 
επιστημόνων: αυτές λαμβάνονται με ποικίλα κριτήρια τα οποία σχετίζονται για παράδειγμα με τους 
τεχνικούς περιορισμούς των οργάνων ή των πειραματικών διατάξεων, με την αποδοτικότητα των 
μαθηματικών προσεγγίσεων και τεχνικών, με τις γενικότερες ή ειδικότερες επιπτώσεις των φυσικών 
υποθέσεων ‘ σχετίζονται επίσης με τις δυνατότητες που παρέχονται για χρηματοδότηση 
διαφορετικών ερευνητικών κατευθύνσεων κλπ. 

Η ενδεχομενικότητα και το μη αναπόδραστο των εξελίξεων προκύπτουν από όλους αυτούς τους 
παράγοντες. Εφόσον λοιπόν αντιμετωπίσουμε την επιστήμη ως ένα κοινωνικό-πολιτισμικό 
φαινόμενο, τότε είναι βέβαιο πως διαφορετικές διεργασίες και αποφάσεις θα είχαν οδηγήσει σε μια 
διαφορετική κατάσταση απο τη σημερινή: η συγκεκριμένη εκάστοτε μορφή και το περιεχόμενο των 
επιμέρους επιστημών δεν προκύπτουν από μια εγγενή, άτεγκτη αναγακαιότητα η οποία 
‘υπαγορεύεται απο τη φύση’ τους.

Η εξάρτηση των επιστημονικών εξελίξεων από τους ανθρώπους και το ιδεολογικό, υλικό 
περιβάλλον τους δεν θέτει σε αμφισβήτηση την πραγματικότητα των οντοτήτων και των 
φαινομένων ούτε την ορθότητα των θεωριών στο εκάστοτε συγκεκριμένο μοναδικό ιστορικό 
πλαίσιο. Η ενδεχομενικότητα δεν σημαίνει πως δεν οδηγούμαστε σε αληθή επιστημονικά 
συμπεράσματα, δεν καταλήγει δηλαδή σε κάποιον ακραίο σχετικισμό, τουναντίον είναι συμβατή με 
μια ρεαλιστική προσέγγιση σχετικά με τις οντότητες και τις θεωρίες9 ‘ δεν αναθεωρούνται οι 
απόψεις μας ως προς τις διαδικασίες πιστοποίησης της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων, ούτε 
υποβαθμίζονται οι εσωτερικοί παράγοντες που αφορούν τις θεωρίες ή τα πειράματα. Η 
ενδεχομενικότητα μας οδηγεί στο να μελετήσουμε τις συγκεκριμένες πρακτικές των επιστημόνων 
ώστε να φωτιστούν τα κριτήρια των αποφάσεων, να αποσαφηνιστούν οι επιδιώξεις των 
επιστημόνων που συμμετέχουν σε διαμάχες, να κατανοηθεί ο ρόλος τους σε ακαδημαϊκά συμβούλια, 
σε ερευνητικά κέντρα, σε οργανισμούς χρηματοδότησης, σε συντακτικές επιτροπές περιοδικών, σε 
εκδοτικούς οίκους κλπ.

Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστοριογραφική προσέγγιση είναι η πεποίθηση πως τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο των επιστημονικών θεωρήσεων εξαρτώνται και από όλους τους 
ανωτέρω παράγοντες. Δηλαδή οι παράγοντες αυτοί δεν σχετίζονται μόνο με την κοινωνική αποδοχή 
ή πολιτισμική λειτουργία της επιστήμης αλλά και με την ίδια την πορεία και την δομή των 
επιμέρους επιστημονικών κλάδων. Στη δημιουργία νέας γνώσης επομένως εγγράφονται τελικώς 
εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα διαμορφώσουν και το πλαίσιο της μελλοντικής χρήσης της. Η 
ενδεχομενικότητα δεν σημαίνει ότι σε κάθε συγκυρία είναι δυνατά όλα τα ενδεχόμενα, ότι “όλα 
επιτρέπονται” ‘ υπάρχουν προφανώς περιορισμοί οι οποίοι υπαγορεύονται από την ίδια τη φύση, και 
οι όποιες αποφάσεις δεν λαμβάνονται εντελώς ανεξάρτητα από τη δομή της φύσης (όπως αυτή 
γίνεται αντιληπτή στα συγκεκριμένα πλαίσια). 

9 Η ανησυχία περί ενός γενικευμένου σχετικισμού δεν ευσταθεί μιας και ούτως ή άλλως αποτελεί απίθανο 
ενδεχόμενο να εδραιωθεί μια θεωρία χωρίς να πληρεί στοιχειωδώς κάποια κριτήρια ‘αλήθειας’ ή χωρίς να ικανοποιεί τις 
διαδικασίες πιστοποίησης που αποδέχεται μια επιστημονική κοινότητα. Βεβαίως αυτά τα κριτήρια -τα οποία συχνά 
αναπαράγονται απλώς λόγω συναίνεσης της κοινότητας και όχι λόγω ενδελεχούς βαθύτερης συζήτησης- δεν μένουν 
αμετάβλητα και συχνά με περιπτώσεις επιστημονικής ρήξης ή τομής τροποποιούνται.
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Ένα ακόμη συμπέρασμα στο οποίο μας οδηγεί η αποδοχή της ενδεχομενικότητας είναι το εξής: 
σε κάθε περίοδο δεν υπάρχει ένα και μόνο θεωρητικό σχήμα που ερμηνεύει κάποια συγκεκριμένα 
φυσικά φαινόμενα, ούτε μόνο μια πρακτική (θεωρητική ή πειραματική) για τον τρόπο έρευνας (ούτε 
επίσης ένας μόνο τρόπος δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων). Δηλαδή συνυπάρχουν: 
διαφορετικές προσεγγίσεις και ερμηνευτικά σχήματα, διαφορετικές πειραματικές πρακτικές και 
μαθηματικές τεχνικές, διαφορετικών στρατηγικών κατευθύνσεων ομάδες, διαφορετικών ‘σχολών’ 
περιοδικά, διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης κλπ. Το ποιος συνδυασμός των ανωτέρω θα 
κυριαρχήσει κάθε φορά είναι αντικείμενο μελέτης των ιστορικών της επιστήμης. Στις συνθήκες μιας 
συγκεκριμένης συγκυρίας διαπιστώνουμε πως επικρατεί μια από όλες αυτές τις διαφορετικότητες: 
όχι κατ’ανάγκην επειδή ανταποκρίνεται “καλύτερα” στους περιορισμούς της φύσης, αλλά επειδή 
είναι, με κάποιους τρόπους, περισσότερο πρόσφορη για την συνολική πρακτική μια συγκεκριμένης 
επιστημονικής κοινότητας (ή μέρους της).

Τι εκφράζουν οι πρακτικές των επιστημόνων; Στις πρακτικές αυτές εκφράζονται (όχι πάντοτε 
ευδιάκριτα) μεθοδολογικές δεσμεύσεις, οντολογικές πεποιθήσεις, φιλοσοφικές θέσεις ‘ 
αποτυπώνονται όχι μόνο πειραματικές δεξιότητες, προτιμήσεις μοντέλων και θεωριών,10 αλλά και 
ένα πλέγμα ολόκληρο αξιών το οποίο λειτουργεί κανονιστικά για το εκάστοτε εγχείρημα. Ωστόσο 
πέρα από όλα αυτά, μέσω των επιστημονικών πρακτικών εκφράζονται και συγκεκριμενοποιούνται: 
πολιτικές επιδιώξεις, οικονομικά συμφέροντα, σχέσεις εξουσίας, εκπαιδευτικές παραδόσεις. Δεν 
έχουμε επομένως να κάνουμε μόνο με (απαραίτητες) τεχνικού χαρακτήρα διεργασίες, αλλά και με 
όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία διαμορφώνουν την ‘κοινωνική ταυτότητα’ των επιστημόνων.11

Σχηματικά μπορούμε να πούμε πως η επιστημονική πρακτική πηγάζει από πολλά διαφορετικά 
στοιχεία της κουλτούρας η οποία την περιβάλλει, και επαναπροσδιορίζει σε βάθος και σε έκταση 
αυτά τα στοιχεία. Η έννοια της τοπικής κουτλούρας που χαρακτηρίζει μια σχολή, ένα εργαστήριο ή 
μια ερευνητική ομάδα, αναφέρεται ουσιαστικά σε ένα πλέγμα εννοιών, νοοτροπιών, συμπεριφορών, 
πρακτικών: στο πλέγμα αυτό έχουν εγγραφεί μεθοδολογικές προτιμήσεις, οντολογικές δεσμεύσεις, 
ιδεολογικές ταυτίσεις, θεωρητικές κατευθύνσεις, πειραματικές τεχνικές, υπολογιστικές μέθοδοι και 
βέβαια ο συσχετισμός δυνάμεων ανάμεσα στις σχολές ο οποίος διαμορφώθηκε ιστορικά και 
αποκρυσταλλώθηκε.12

Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ εργαστηρίων δεν αναφέρονται μόνο στα διαφορετικά 
επιμέρους γνωστικά πεδία ‘ αφορούν επίσης τις διαφορετικές απαιτήσεις που έχουν οι ερευνητές 
από τους υπολογιστές, αφορούν τις διαφορετικές απαιτήσεις αυστηρότητας των μαθηματικών 
μεθόδων που επιλέγουν, αφορούν το είδος των θεωρητικών μοντέλων που διαλέγουν, το είδος των 
προσεγγιστικών μεθόδων που εφαρμόζονται για την επίλυση προβλημάτων, τις διαφορετικές 
απαιτήσεις ακρίβειας των μετρήσεων και των υπολογισμών, αφορούν τα είδη “θορύβου” που 

10 Συχνά, οι μέθοδοι ή οι διατάξεις επιλέγονται με καθαρά πραγματιστικά κριτήρια, επειδή για παράδειγμα έχουν 
οδηγήσει σε αξιόπιστα συμεράσματα όταν εφαρμόστηκαν σε άλλα “παραπλήσια” προβλήματα.

11 Η επιστημονική πρακτική παραμένει όμως ενιαία: όλες οι συνιστώσες αλληλοδιαπλέκονται και 
αλληλοεπηρεάζονται.

12 Ο προβληματισμός γύρω από το ζήτημα της τοπικότητας, σε όσα προαναφέραμε, πρέπει να σημειώσουμε πως δεν 
τίθεται ανταγωνιστικά προς την ‘καθολικότητα’: το ζήτημα είναι μάλλον να μελετηθεί η ιστορικότητα της σχέσης τους 
και επομένως οι όροι συγκρότησης και κυριαρχίας του καθολικού. Η ίδια δηλαδή η καθολικότητα έχει μια ιστορικότητα. 
Η τοπικότητα θα όφειλε τότε να μην αποτελεί απλώς μια ενοχλητική παράμετρο που έρχεται σε αντίθεση με τον 
“καθολικό λόγο της επιστήμης”. Η εικόνα είναι εξαιρετικά πιο σύνθετη: η μελέτη της ιστορικά διαμορφωμένης σχέσης 
τοπικότητας-καθολικότητας μπορεί να φέρει στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία για τις “επιτυχίες” που δεν έπεισαν όταν 
πρωτοδημοσιοποιήθηκαν αλλά αργότερα υλοποιήθηκαν από άλλους ερευνητές, μπορεί να φωτίσει τους λόγους που 
συγκεκριμένες μέθοδοι δεν επιβίωσαν ενώ άλλες κυριάρχησαν σε κάποια περίοδο, μπορεί ακόμη να μας βοηθήσει να 
κατανοήσουμε το φαινόμενο των ταυτόχρονων διατυπώσεων θεωριών ή τον ταυτόχρονο εντοπισμό νέων φαινομένων.
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θέλουν να αποκλείσουν, τους διαφορετικούς τρόπους που επινοούν για τη διαχείρηση του όγκου των 
πληροφοριών ‘ οι διαφορές αφορούν επίσης τους διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας που έχουν με 
άλλους επιστήμονες του ίδιου πεδίου, αφορούν τους (άρρητους) κανόνες που η κάθε ομάδα υιοθετεί 
για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων κλπ.

Η (τοπική) κουλτούρα μιας επιστημονικής ομάδας δεν εκφράζεται μόνο μέσω των προβλημάτων 
που μελετά ή των τεχνικών που αναπτύσσει και των λύσεων που προτείνει: εκφράζεται και με τους 
τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνεται και χωροθετεί το περιβάλλον στο οποίο ασκει την 
επιστήμη: τα κριτήρια επιλογής των προς επεξεργασία προβλημάτων, το τι θεωρείται σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση κατάλληλη θεωρητική ή πειραματική διάταξη, οι τρόποι με τους οποίους 
ένα ζήτημα ανάγεται σε συγκεκριμένη κατηγορία προβλημάτων, τα κριτήρια για την αναγωγή και 
την αναλογία (ταξινόμηση και ερμηνεία), το είδος των χρηματοδοτήσεων που επιδιώκονται, το είδος 
του ακροατηρίου το οποίο επιλέγεται προς απεύθυνση, το είδος των συνεργασιών που στοχεύονται, 
το είδος των καινοτομιών και των εφαρμογών στις οποίες είναι προσανατολισμένη η ομάδα, όλα 
αυτά είναι δηλωτικά της κουλτούρας της. Οι τρόποι ενασχόλησης με τα προβλήματα μεταδίδονται, 
αναπαράγονται ή μετασχηματίζονται όχι κατ’ανάγκην μέσω ορθολογικών, αυστηρών διαδικασιών, 
αλλά μέσω πολιτισμικών-κοινωνικών διεργασιών.13

Οι διαφορετικές μορφές επιστημονικής πρακτικής διδάσκονται στους νεότερους μέσα από 
ποικίλες σχέσεις εξουσίας (διαδικασίες εκπαίδευσης, διαδικασίες εκπόνησης διατριβών, ιεραρχική 
λειτουργία εργαστηρίων) και συντηρούνται από κοινωνικές αξίες και συμβάσεις οι οποίες 
εξασφαλίζουν την συνοχή της επιστημονικής κοινότητας και την αποδοχή του έργου της από την 
κοινωνία (συμβάσεις και κανόνες του συστήματος εκπόνησης διατριβών, ιεραρχία στα τμήματα των 
πανεπιστήμιων, διαβαθμίσεις μέσα στα εργαστήρια, τρόποι συγκρότησης και λειτουργίας των 
επιστημονικών αποστολών, κρίσεις στα περιοδικά, οι προϋποθέσεις για τη σύνταξη αιτήσεων 
χρηματοδότησης και οι τελικές κρίσεις κ.ά.).

[ Αυτόνομη Πρωτοβουλία ]

13 Ερευνητές όπως οι Woolgar, Latour και Knorr πραγματοποίησαν μελέτες της επιστημονικής κοινότητας όπου οι 
δραστηριότητες των επιστημόνων αναλύονταν με στόχο να διευκρινιστεί το νόημά τους. Προνομιακά θέματα και 
αντικείμενα σε αυτού του είδους τις εργασίες είναι τα ίδια τα εργαστήρια και τα πειράματα. Οι τοπικές κουλτούρες οι 
οποίες θα καταλήξουν βαθμιαία σε αυτό που θεωρείται ‘καθολικός λόγος ενός γνωστικού κλάδου’ είναι δηλωτικές 
φιλοσοφικών, μεθοδολογικών, οντολογικών αλλα και ιδεολογικών πεποιθήσεων.
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