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Εισαγωγή. 

 

Η ανά χείρας εργασία αποτελεί µια σύνθεση ποικίλων ενδιαφερόντων 

του συγγραφέα της, τα οποία συναιρούνται στην θεµατική της τεχνολογίας-

τεχνικής και της σχέσης της µε τον πολιτισµό της νεωτερικότητας. Η 

ανάγνωση τόσο του πρώτου σκέλους της θεµατικής αυτής, δηλαδή της 

τεχνολογίας-τεχνικής, όσο και του δεύτερου, της νεωτερικότητας, µπορούν να 

γίνουν από διάφορες οπτικές γωνίες. Πολλές επιστήµες και σχολές σκέψης 

ασχολούνται µε τα φαινόµενα αυτά και κάθε µια έχει να προσφέρει τον 

ιδιαίτερό της λόγο στην προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει τον τρόπο 

µε τον οποίο αυτά εξελίσσονται, να τα αξιολογήσει και να τους θέσει 

κατευθυντήριες πορείες. Το θέµα αυτό είναι ασφαλώς ευρύτατο και η 

πραγµάτευση που ακολουθεί αποτελεί µια προσπάθεια χαρτογράφησης ενός 

πολυσχιδούς τοπίου. Ήταν αναπόφευκτο ο χάρτης που θα προέκυπτε να 

αδυνατεί να συµπεριλάβει ένα πλήθος πληροφοριών, αλλά να αποτελεί 

κυρίως αποτέλεσµα των ερευνητικών ενδιαφερόντων του συγγραφέα του, των 

τόπων δηλαδή που τον ελκύουν περισσότερο να επισκεφτεί και να 

εξερευνήσει, σε συνδυασµό µε τις επιµέρους καίριες υποδείξεις και την 

γενικότερη επίβλεψη και υποστήριξη του καθηγητή κ. Νικολακάκη.  

Η κεντρική προσπάθεια της εργασίας αυτής είναι να διαβάσει την 

νεωτερικότητα µέσα από το ρόλο που παίζει η τεχνολογία και το τεχνικό 

πνεύµα µέσα στους κόλπους της. Η τεχνολογία και η τεχνική αναπτύσσονται 

από τις απαρχές του πολιτισµού, από τις πρώτες προσπάθειες του 

ανθρώπου να επιβιώσει και να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του. Αυτό 

όµως που αποτελεί το εξέχον χαρακτηριστικό της εποχής µας, της ευρύτερα 

νεότερης, είναι αφενός η έκρηξη µιας πρωτοφανώς αυξανόµενης εξέλιξης της 

τεχνολογίας και η αξία και ο κεντρικός ρόλος που της δίνεται στη ζωή µας. 

Παρά τις πολυεπίπεδες κρίσεις που διερχόµαστε, ίσως και εξαιτίας τους, η 

τεχνολογία και η επιστήµη έχουν καταστεί οι κατεξοχήν µεταφορές της 

προόδου, καθώς µέσα στους κόλπους τους συντελούνται ολοένα νεότερες 

ανακαλύψεις και αλλαγές. Μπορεί στο πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, 

ψυχολογικό, το ηθικό και το υπαρξιακό επίπεδο οι τελευταίοι αιώνες να έχουν 

αφήσει ερείπια, ωστόσο στο κοινό φαντασιακό οι χώροι της επιστήµης και της 
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τεχνολογίας ασκούν µια γοητεία για την πρόοδό τους και τις υποσχέσεις τους 

για το µέλλον.  

Μελετώντας το φαινόµενο της υλικής τεχνολογίας, κάποιοι στοχαστές 

έχουν κάνει λόγο για ένα βαθύτερο επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η 

σκέψη µας αν θέλουµε να το κατανοήσουµε καλύτερα, αυτό του ευρύτερου 

όρου της τεχνικής. Η υλική τεχνολογία, µας λένε, δεν είναι παρά έκφραση του 

τεχνικού πνεύµατος, ενός τρόπου σκέψης και πράξης, οργάνωσης της 

γνώσης και των κοινωνικών σχέσεων και συνάµα µιας υπαρξιακής στάσης. 

Πρόκειται για έναν τρόπο µε το οποίο ο άνθρωπος µπορεί να οργανώσει και 

να συντονίσει τις δυνάµεις και τα µέσα που έχει στη διάθεσή του όλο και πιο 

αποτελεσµατικά. Είναι ένα είδος δηµιουργικότητας που στηρίζεται κυρίως 

στον ορθό λόγο, ενώ αφορά και άλλες πτυχές του ανθρώπινου ψυχισµού, 

όπως γίνεται φανερό π.χ. στις ψυχολογικές τεχνικές. Η κοινωνική οργάνωση 

καθώς και η διαχείριση των ανθρωπίνων και υλικών πόρων βασίζονται σε ένα 

µεγάλο βαθµό στην τεχνική σκέψη. Όπως δηλαδή η τεχνολογία προσπαθεί να 

θέσει την φύση υπό τον έλεγχό της, έτσι και το τεχνικό πνεύµα γενικότερα 

ζητά να οργανώσει και συχνά να ελέγξει όλο τον χώρο των ανθρωπίνων. 

ζητηµάτων.  

Το κύριο ενδιαφέρον στην εργασία αυτήν αφορά στην κατανόηση της 

σύγχρονης εποχής. Ωστόσο, χωρίς µια επισκόπηση του ιστορικού πλαισίου, 

δεν είναι δυνατό να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο αυτή προέκυψε. 

Έτσι, εξετάζονται φαινόµενα όπως η επιστήµη, η θρησκεία και ο πόλεµος, 

σηµαντικές πολιτισµικές πρακτικές οι οποίες πάντοτε είχαν σχέση µε την 

τεχνολογία και την τεχνική στην ιστορική τους εξέλιξη. Μελετώντας το διάλογο 

ανάµεσα σ’ αυτές τις ιστορικές πραγµατικότητες και την τεχνική µπορούµε να 

εισέλθουµε σε µια βαθύτερη αντίληψη της αλληλεξάρτησης τους και του 

ιδιαίτερου χαρακτήρα της µεταξύ τους σχέσης. 

Μέσα στα πλαίσια της µελέτης της τεχνολογίας και του πολιτισµού 

υπάρχουν τάσεις που θεωρούν ότι η τεχνολογία είναι ο κύριος παράγοντας 

της Ιστορίας που διαµορφώνει τον χαρακτήρα των κοινωνιών µας 

(τεχνολογικός ντετερµινισµός) και ότι η τεχνολογική εξέλιξη έχει καταστεί µια 

διαδικασία αυτόνοµη και ισχυρότερη από τη δυνατότητα του ανθρώπου να 

την ελέγξει. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί και η αντίστροφή οπτική, ότι δηλαδή 

η τεχνολογία είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο (κοινωνικός κονστρουκτιβισµός), 
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ένα αποτέλεσµα διαλόγου ανάµεσα σε εµπλεκόµενους φορείς, ο οποίος και 

καθορίζει την πορεία της. Στο σχετικό κεφάλαιο περιέχεται µια κριτική 

παρουσίαση των δύο αυτών απόψεων. 

Η κυριαρχία του τεχνικού πνεύµατος στην εποχή µας συνδέεται µε την 

κατίσχυση της εργαλειακής λογικής και των ποσοτικών κριτηρίων ανάπτυξης. 

Ενώ η πρώτη είναι ένα κοµµάτι του ορθού λόγου και τα δεύτερα αποτελούν 

µία παράµετρο για την συνολική ανάπτυξη του ανθρώπου και της κοινωνίας 

του, η νεότερη τάση είναι οι µερικότητες αυτές να τοποθετούνται στη θέση του 

όλου. Ο ορθολογιστικός χαρακτήρας της τεχνολογίας και της επιστήµης στην 

νεωτερικότητα έχει δηµιουργήσει το δικό του σύνολο αξιών, το οποίο διαχέεται 

στην κοινωνία και ζητά να την διαµορφώσει σύµφωνα µε τις αρχές του. Στα 

πλαίσια ενός τεχνολογικού-βιοµηχανικού πολιτισµού αναδύεται η εικόνα της 

µηχανής για να συµβολίσει και την κοινωνική οργάνωση που διαµορφώνεται 

σαν ένας µηχανισµός. 

Κορύφωση αυτών των τάσεων αποτελεί το φαινόµενο της 

τεχνοκρατίας, ως κατίσχυση της τεχνικής και των πάσης φύσεως «ειδικών». 

Οι νέες γενιές υποχρεώνονται αφενός να εκπαιδευτούν ως διαχειριστές ενός 

τέτοιου µηχανισµού και αφετέρου να ζήσουν υπό τις προσταγές του. Στο 

τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται τόσο η τεχνοκρατία, όσο και ο τρόπος µε τον 

οποίο δυο ιστορικά νεανικά κινήµατα, ο Μάης του ’68 και η αµερικάνικη 

αντικουλτούρα, αντέδρασαν στην παντοκρατορία της και αναζήτησαν 

εναλλακτικές διεξόδους. 

  

 

Απόπειρα ορισµού των όρων «τεχνική» - «τεχνολογία» 

 

Οι όροι «τεχνολογία» ή «τεχνική» είναι πιο πολυσήµαντοι και ευρείς 

απ’ ό,τι µας φέρνουν αρχικά στο νου οι πρώτοι συνειρµοί. Πίσω από τα 

αντικείµενα καθηµερινής χρήσης υποκρύπτονται πολιτικές και κοινωνικές 

σχέσεις, νοητικά σχήµατα, υπαρξιακές στάσεις. Το ίδιο ισχύει και για ένα 

πλήθος άλλων τεχνικών, οι οποίες αφορούν την ανθρώπινη συµπεριφορά και 

τις κοινωνικές σχέσεις. Καθώς πρόκειται για ένα φαινόµενο που αφορά τόσο 

την πνευµατική, όσο και την υλική σφαίρα, η όποια απόπειρα ορισµού του 

οφείλει να συµπεριλαµβάνει και τις δύο αυτές παραµέτρους. 
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Η λέξη «τεχνική», από την ελληνική λέξη τέχνη, προέρχεται από ένα 

αρχαίο ρήµα, το τεύχω, που συναντάται πολλές φορές, αλλά αποκλειστικά 

στους ποιητές, του οποίου το κεντρικό νόηµα στον Όµηρο είναι 

«κατασκευάζω», «παράγω», «οικοδοµώ»˙ τεύχεια (µόνο σε πληθυντικό) είναι 

στην Ιλιάδα τα όπλα (π.χ. Ζ’ 340, Η’ 193). Ήδη στον Όµηρο συντελείται η 

µετάβαση από το νόηµα αυτό στο νόηµα «προξενώ», «κάνω να είναι», 

«φέρνω στην ύπαρξη», συχνά αποσπασµένο από την ιδέα της υλικής 

κατασκευής, αλλά ποτέ από την ιδέα της προσφυούς και αποτελεσµατικής 

ενέργειας. Το παράγωγο τυκτός, «καλά κατασκευασµένος», «καλά 

οικοδοµηµένος» φτάνει να σηµαίνει «περατωµένος», «τελειωµένος», 

«ολοκληρωµένος». Ο τέκτων, στην αρχή «ο ξυλουργός», είναι επίσης στον 

Όµηρο ο «τεχνίτης» ή «ο εργάτης» εν γένει και αργότερα «ο µάστορας» σε 

ένα δεδοµένο επάγγελµα, τέλος δε «ο καλός κατασκευαστής», «παραγωγός» 

ή «δηµιουργός».  

Τέχνη, «παραγωγή» ή «υλική κατασκευή» γίνεται σύντοµα «η 

παραγωγή» ή «το κατάλληλο ποιείν» (που δεν συνδέεται κατ’ ανάγκην µε ένα 

υλικό προϊόν), «ο τρόπος-ποιείν» ο σύστοιχος µε µια τέτοια παραγωγή, η 

δεξιότητα που επιτρέπει αυτό, «το παραγωγικό-ειδέναι-ποιείν» το σχετικό µε 

ένα επάγγελµα και (µε αφετηρία τον Ηρόδοτο, τον Πίνδαρο και τους 

τραγικούς) «το ειδέναι ποιείν» εν γένει, συνεπώς «η αποτελεσµατική 

µέθοδος», «τρόπος», «µέσον-ποιείν». Έτσι ο όρος φτάνει να χρησιµοποιείται 

(συχνά στον Πλάτωνα) ως οιωνεί-συνώνυµο του αυστηρού και θεµελιωµένου 

ειδέναι, της επιστήµης. Κατά τους χρόνους της κλασικής αρχαιότητας, 

συνδηλώνεται µε τις αντιθέσεις τέχνη-παιδεία (προσοδοφόρος επαγγελµατική 

ενασχόληση αντιτιθέµενη στην αφιλοκερδή µάθηση), τέχνη-τύχη (αιτίωση δι’ 

ενός αποτελεσµατικού, καθ’ όσον συνειδητού ποιείν, που αντιτίθεται σε ένα 

αποτέλεσµα της τύχης). Τέλος, επισηµαίνεται η χρήση του αντιθετικού 

ζεύγους  τέχνη-φύσις1. 

Η πιο σύγχρονη λέξη «τεχνολογία» πλάστηκε και εισήχθηκε στο 

λεξιλόγιο τη δεκαετία του 1820 από τον καθηγητή του Harvard, Jacob 

                                                           
1
 Καστοριάδης Κ., Τα σταυροδρόμια του λαβυρίνθου, Ύψιλον, Αθήνα, 1991, σ. 271. 
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Bigelow2. Ο ίδιος τον χρησιµοποιούσε µε την έννοια των «χρήσιµων τεχνών» 

και της συσσωρευµένης γνώσης3. 

Θέλοντας να προτείνει ένα σχήµα που να καλύπτει όσο δυνατόν 

πληρέστερα το φαινόµενο της τεχνικής-τεχνολογίας, ο Val Dusek4 καταθέτει 

τρεις κλιµακούµενους σε εύρος ορισµούς: 1) τεχνολογία ως hardware, 2) ως 

σύνολο κανόνων και 3) ως σύστηµα. 

Ο πρώτος ορισµός βλέπει στην τεχνολογία την υλική της όψη, ως 

εργαλεία ή ως µηχανές. Στην πρώτη περίπτωση έχουµε µια άµεση συµµετοχή 

του χρήστη και έναν υψηλό, αν όχι πλήρη βαθµό ελέγχου, ενώ στη δεύτερη το 

επιδιωκόµενο αποτέλεσµα διαµεσολαβείται από ένα αυτοµατοποιηµένο 

τεχνικό αντικείµενο.  Αν µείνουµε σ’ αυτό το επίπεδο µπορούµε εύκολα να 

ισχυριστούµε ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη, καθώς βρίσκεται στα χέρια και 

τη διάθεση του χρήστη της.  

Ο ορισµός αυτός ωστόσο δεν επαρκεί, καθώς δε λαµβάνει υπόψη τους 

ευρύτερους θεωρητικούς όρους που καθιστούν ένα µέσο λειτουργικό,  αυτό 

δηλαδή που θα ονοµάζαµε software. Κάποιοι στοχαστές υποστηρίζουν ότι 

µπορούµε να εντάξουµε στην κατηγορία «τεχνολογία» και άλλα φαινόµενα, 

πέρα από τα υλικά εργαλεία και τις µηχανές. Ένας κλασικός θεωρητικός της 

τεχνολογίας, o Lewis Mumford υποστήριξε ότι η πρώτες µηχανές δεν ήταν 

φτιαγµένες από ξύλο ή µέταλλο, αλλά από ένα µεγάλο αριθµό ανθρωπίνων 

σωµάτων, κατάλληλα οργανωµένων για εργασία. Χρησιµοποίησε τον όρο 

«µεγαµηχανή» για να περιγράψει κάποια αρχαϊκά, ιεραρχικά και 

γραφειοκρατικά κοινωνικά συστήµατα, το οποία κατέστησαν δυνατά την 

υλοποίηση µαζικών δηµόσιων έργων. Τέτοια παραδείγµατα είναι η ανέγερση 

των πυραµίδων της Αρχαίας Αιγύπτου, το Μέγα Σινικό Τείχος, τα κανάλια του 

Τίγρη και του Ευφράτη5. Υποστήριξε ότι χωρίς τη συγκεκριµένη κοινωνική 

οργάνωση που επέτρεψε έναν αυστηρά εξορθολογισµένο καταµερισµό της 

εργασίας, εν είδει προτυπώσεως του σύγχρονου εργοστασίου, ένα τέτοιο 

έργο θα ήταν αδύνατο. Η αντίληψη αυτή ταιριάζει µε την έµφαση του 

                                                           
2
 Volti R., Society and technological change, St. Martin’s Press, New York, 1992, σ.4. 

3
 Misa Th., “The compelling tangle of modernity and technology”, στο Thomas Misa, Philip Brey and 

Andrew Feenberg  (eds), Modernity and technology, MIT Press, Massachusetts, 2003, σ.7. (σημ. οι 

μεταφράσεις των αγγλικών κειμένων και όρων έγιναν από τον συγγραφέα) 
4
 Dusek V., Philosophy of Technology: an Introduction, Blackwell Publishing, Oxford, 2006, σ.31-  

5
 Ό.π., σ.125. 
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κοινωνιολόγου Max Weber στον εξορθολογισµό της νεώτερης ευρωπαϊκής 

κοινωνίας και τις αντίστοιχες αναφορές του J. Ellul σε συστήµατα που 

κυβερνώνται από κανόνες, όπως η επιστήµη, ο νόµος και η γραφειοκρατία. 

Επιπλέον, ο Dusek εισάγει τον προβληµατισµό ότι η τεχνική δεν αφορά µόνο 

τη µορφοποίηση και τον έλεγχο της υλικής και κοινωνικής πραγµατικότητας, 

αλλά αφορά εξίσου και τις ποικίλες απόπειρες διαµόρφωσης του ανθρώπινου 

ψυχισµού. Από τη µια µπορούµε να αναφερθούµε στη συµπεριφοριστική 

ψυχολογία του B.F. Skinner και από την άλλη σε τεχνικές όπως η 

προπαγάνδα ή η διαφήµιση. Ο J.Ellul αναφέρει ότι η παιδαγωγική και οι 

ανθρώπινες σχέσεις στη σύγχρονη κοινωνία µετέχουν στον τεχνολογικό 

τρόπο σκέψης, καθώς γίνονται αντικείµενο συστηµατικής µελέτης και 

προτείνονται µέθοδοι ή τεχνικές ελέγχου6. Έγραψε µάλιστα ένα ολόκληρο 

βιβλίο µε τον τίτλο Προπαγάνδα (1962), στο οποίο αντιµετωπίζει την 

προπαγάνδα σαν µια µορφή τεχνολογίας, και όχι επικοινωνίας, η οποία 

κυριαρχεί στην πολιτική και στα ΜΜΕ7. Ο R. Stivers δε διστάζει να 

συµπεριλάβει και τη χρήση των στατιστικών, τις πρακτικές αυτό-βοήθειας, της 

θετικής σκέψης και της διοίκησης µέσα στον ευρύτερο αυτό ορισµό της 

τεχνολογίας8. Αυτό που συνδέει αυτές τις διαφορετικές τεχνικές µε την 

hardware τεχνολογία-µηχανή είναι µια κοινή µεθοδολογική αρχή: αρχικά 

επιδιώκεται η γνώση κάποιων κανονικοτήτων της φύσης, υλικής ή 

ανθρώπινης στο ψυχολογικό και κοινωνικό-ιστορικό πεδίο, και στη συνέχεια 

αποπειράται η χρήση των συµπερασµάτων της έρευνας αυτής µε σκοπό τον 

έλεγχο και τον προσανατολισµό του αντικειµένου της προς έναν επιδιωκόµενο 

σκοπό.  

Ο τρίτος και καθολικότερος ορισµός της τεχνολογίας ως συστήµατος 

περιλαµβάνει τους δύο προηγούµενους και τους εντάσσει σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο. Κάθε τεχνολογικό αντικείµενο ή φαινόµενο για να δηµιουργηθεί, να 

χρησιµοποιηθεί και να συντηρηθεί χρειάζεται ένα σύνολο ανθρώπων µε 

ειδικές γνώσεις και ικανότητες και συνεπώς ένα εκτεταµένο πλέγµα σχέσεων. 

Έτσι, το τεχνολογικό σύστηµα αποτελεί το σύµπλεγµα του υλικού (hardware), 

πιθανώς αποτελούµενου και από φυτά ή ζώα, της γνώσης, των εφευρετών, 
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 Ellul J., The Technological System, Continuum, New York, 1980, σ. 35. 

7
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8
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των χειριστών, των επιδιορθωτών, των καταναλωτών, των εµπόρων, των 

διαφηµιστών, της κυβερνητικής διαχείρισης και όσων άλλων εµπλέκονται στην 

προώθηση της τεχνολογίας. Ο R. Volti το θέτει ως εξής: «η τεχνολογία είναι 

ένα σύστηµα βασισµένο στην εφαρµογή της γνώσης, το οποίο εκφράζεται σε 

φυσικά αντικείµενα και οργανωσιακές µορφές, για την επίτευξη 

συγκεκριµένων σκοπών9». 

Ο πρώτος ορισµός της τεχνολογίας ως εργαλεία την καθιστά ουδέτερη. 

Κάθε εργαλείο δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

σωστά, λάθος ή καθόλου. Ο χρήστης του βρίσκεται εκτός του και το ελέγχει. 

Ένας δεύτερος, ευρύτερος ορισµός ως software περιλαµβάνει τις λογικές, 

δοµικές και θεωρητικές αρχές της τεχνικής, καθώς και την έννοια του 

κοινωνικού µηχανισµού. Η τρίτη αντίληψη της τεχνολογίας ως ενός 

συστήµατος προϋποθέτει τις δυο προηγούµενες και τοποθετεί τους 

ανθρώπους εντός του συστήµατος, είτε ως καταναλωτές, είτε ως εργάτες. 

Συµπεριλαµβάνοντας τη διαφήµιση, την προπαγάνδα και την διοίκηση, 

µπορούµε να διαπιστώσουµε πώς το τεχνολογικό σύστηµα µπορεί να ελέγχει 

το άτοµο και όχι αντίστροφα, όπως στην περίπτωση των απλών εργαλείων. Η 

αντίληψη περί «αυτόνοµης τεχνολογίας», η οποία υποτίθεται ότι έχει µια δικιά 

της, ανεξάρτητη ζωή, µπορεί να κατανοηθεί καλύτερα µέσα σ’ αυτά τα 

πλαίσια. Τα τεχνολογικά συστήµατα µπορούν να πείσουν, να γοητεύσουν ή 

και να αναγκάσουν τους χρήστες να τα αποδεκτούν10.  

 

Τεχνολογία και επιστήµη. 

 

Ένας ακόµη συνηθισµένος τρόπος να ορίζεται η τεχνολογία είναι ως 

εφαρµοσµένη επιστήµη. Η τελευταία, υποστηρίζεται, µελετά και ανακαλύπτει 

τους νόµους της φύσης και κατόπιν η πρώτη εφευρίσκει τρόπους να τους 

χειριστεί. Όσο και αν το σχήµα αυτό ισχύει σε κάποιο βαθµό, δεν περιγράφει 

πλήρως την µεταξύ τους σχέση. Ένας σηµαντικός αριθµός τεχνολογικών 

εφαρµογών έχουν ανακαλυφθεί ενόσω υπήρχε άγνοια των θεωρητικών 

αρχών πάνω στις οποίες στηρίζονταν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα 

του T. Edison, ενός εξαιρετικά παραγωγικού εφευρέτη στον τοµέα του 
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ηλεκτρισµού, ο οποίος δεν γνώριζε την ηλεκτροµαγνητική θεωρία του J.M. 

Maxwell, ωστόσο παρήγαγε πολύ σηµαντικότερα πρακτικά αποτελέσµατα 

από τους επιστήµονες εκείνους που γνώριζαν τις πιο προωθηµένες θεωρίες 

ηλεκτρικών πεδίων. Επιπλέον, πολλά τεχνικά αντικείµενα συνεχώς 

βελτιώνονται µε τις επεµβάσεις και τις υποδείξεις ποικίλων παραγόντων, 

µέσω µιας πρακτικής σοφίας περισσότερο, παρά ως αποτελέσµατα ειδικών 

ερευνών. Ακόµα και στη σύγχρονη εποχή, όπου η επιστήµη και η τεχνολογία 

έχουν συνδεθεί σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό απ’ ό,τι παλιότερα, ούτως ώστε 

να µιλάµε πια για τεχνοεπιστήµη, σηµαντικές ανακαλύψεις ήταν αποτέλεσµα 

τυχαίων γεγονότων. Το γυαλί ασφαλείας, για παράδειγµα, ανακαλύφθηκε 

όταν ένα χηµικό διάλυµα χύθηκε κατά λάθος σ’ ένα γυάλινο χηµικό όργανο, το 

οποίο έπεσε και δεν έσπασε. Ο L. Pasteur έχει πει χαρακτηριστικά ότι η τύχη 

ευνοεί τον προετοιµασµένο νου. Η ανάπτυξη των τυχαίων ανακαλύψεων 

επιτεύχθηκε µε τη χρήση επιστηµονικής γνώσης, αλλά όχι µε τη µορφή της 

επί τούτω εφαρµογής της σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα11.  

Ο Σπ. Κυριαζόπουλος υποστηρίζει ότι η τεχνική δεν είναι απλώς 

εφαρµογή των επιστηµονικών πορισµάτων, αλλά µια αυτόνοµη ιστορική 

πραγµατικότητα, η οποία εξελίσσεται διά της φυσικής επιστήµης, αφού 

προηγουµένως την έφερε στο φως της ιστορίας. Έτσι, αντιστρέφει το σχήµα 

περί εφαρµοσµένης επιστήµης και κάνει λόγο για τη φυσική ως ανάπτυξη της 

τεχνικής διάθεσης. Θεωρεί λοιπόν ότι η τεχνική είναι προγενέστερη, ως 

προϋπόθεση της επιστήµης. Για παράδειγµα η αστρονοµία αναπτύχθηκε ως 

ανάγκη της ναυσιπλοΐας, τα µαθηµατικά ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της 

γεωργίας, της αρχιτεκτονικής και της ηµερολογιακής τάξης, η δε χηµεία, ως 

«πεµπτουσία» του εµπειρικού πνεύµατος, αναπτύχθηκε µε ένα πρακτικό 

πνεύµα, στηριζόµενο στην παράδοση. Αλλά και η πρόοδος της νεώτερης, 

πειραµατικής φυσικής βασίστηκε πάνω στην τεχνική κατηγορία της µηχανής. 

Αφού εφευρέθηκε το ρολόι, δεν µετρήθηκε απλώς ακριβέστερα ο χρόνος, 

αλλά παρουσιάστηκε ένα νέο πρότυπο του κόσµου και της σκέψης. Το ρολόι  

δεν ήταν µια εφαρµοσµένη θεωρία, αλλά µια γεννήτρια θεωριών. Με τα 

ποικίλα δε άλλα πειραµατικά όργανα η τεχνική κατέστη απαραίτητη 

προϋπόθεση της επιστηµονικής γνώσης. Για να προχωρήσει η τελευταία, τα 
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φυσικά γεγονότα οφείλουν να χάσουν το φυσικό χαρακτήρα τους, η φύση να 

γίνει ένα τεχνικό αντικείµενο, ούτως ώστε να µπορέσει να αποκτήσει 

επιστηµονικό νόηµα. Αν για παράδειγµα θέλουµε να µάθουµε πώς µια χηµική 

αντίδραση παράγει ηλεκτρικό ρεύµα, ή πώς αυτό µετατρέπεται σε ψύξη, φως 

ή θερµότητα, οφείλουµε να συγκροτήσουµε τους όρους υπό τους οποίους το 

προς παρατήρηση φαινόµενο θα προκύψει µε τεχνητό τρόπο. Επιπλέον, 

καθώς η έρευνα συντελείται µέσω τεχνικών οργάνων, οι δυνατότητες των 

τελευταίων συχνά καθορίζουν τα επόµενα ερευνητικά ερωτήµατα, τα οποία µε 

τη σειρά τους θα καθορίσουν τις απαιτήσεις για κατασκευή νέων οργάνων.  

Μια χαρακτηριστική σχέση εξάρτησης της επιστήµης από την τεχνική 

βρίσκουµε στην περίπτωση της ιατρικής, µιας εξ ορισµού «εφαρµοσµένης» 

επιστήµης. Αυτή θα ήταν αδιανόητη χωρίς το µικροσκόπιο, τη σύριγγα, την 

ακτινογραφία, τα ορθοπεδικά συστήµατα, τη βιοµηχανία των φαρµάκων και 

πλείστα άλλα τεχνολογικά µέσα. Αλλά και στο ερευνητικό πεδίο, θεµελιώδη 

ερωτήµατα αναφερόµενα στο γενετικό χαρακτήρα µικροοργανισµών ή βασικές 

διαπιστώσεις σχετικές προς τη µόλυνση και την άµυνα του σώµατος 

παρουσιάστηκαν ως αποτελέσµατα της χρήσεως καθαρά τεχνικών 

προϊόντων12.  

Αντίστοιχα, η θεαµατική πρόοδος των σύγχρονων φυσικών και πολλών 

άλλων επιστηµών θα ήταν αδιανόητη χωρίς την ύπαρξη των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Οι τελευταίοι αναπτύχθηκαν παράλληλα µε την ανάδυση της 

διαστηµικής εποχής και µε την πρόθεση να ανταπεξέλθουν στις νέες 

προκλήσεις και απαιτήσεις που αυτή έθετε. Οι υπολογιστές επιτρέπουν 

αφενός την αποθήκευση ενός µεγάλου όγκου πληροφοριών σε αντικείµενα 

πολύ µικρού µεγέθους, γεγονός που επιτρέπει και την µεταφορά τους, η 

οποία σήµερα βέβαια µπορεί να γίνει και µέσω του διαδικτύου. Επίσης, έχουν 

καταστήσει δυνατή την ταχεία επεξεργασία των δεδοµένων αυτών, η οποία σε 

άλλη περίπτωση θα χρειαζόταν ασύγκριτα περισσότερο χρόνο. Είναι εύκολη 

πια και η γραφική αναπαράσταση των ποικίλων µετρήσεων, µια πρακτική που 

διευκολύνει την επιστηµονική ανάλυσή τους. Οι υπολογιστές έχουν επιτρέψει 

τη λύση προβληµάτων που δεν έχουν αναλυτική λύση, δηλαδή πολύπλοκων 

προβληµάτων τα οποία δεν λύνονται µε τα κλασικά µαθηµατικά, µέσω των 
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λεγόµενων αριθµητικών µεθόδων. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που ο 

πειραµατισµός δεν είναι δυνατός µε φυσικά αντικείµενα και στον φυσικό 

χώρο, οι υπολογιστές επιτρέπουν την προσοµοίωση φυσικών διεργασιών, 

µέσω προγραµµάτων επίλυσης µεγάλου πλήθους εξισώσεων ή χρήσης 

άλλων πολύπλοκων µαθηµατικών µεθόδων.  

Μια ιστορική επισκόπηση της σχέσης της επιστήµης µε την τεχνολογία 

µας δείχνει ότι η πρόοδος στον ένα τοµέα δεν συµβαδίζει απαραίτητα µε την 

ανάπτυξη του άλλου. Έτσι, για παράδειγµα η αρχαία Ελλάδα ανέπτυξε σε 

σηµαντικό βαθµό πολλές επιστήµες, όπως την αστρονοµία, την οπτική, την 

ακουστική, τα µαθηµατικά, ωστόσο τα τεχνολογικά της επιτεύγµατα δεν 

έφτασαν σε αντίστοιχο επίπεδο. Το αντίθετο συνέβη µε την Ρώµη, όπου 

κυριαρχούσε το πρακτικό πνεύµα, και όπου η τεχνολογία αναπτύχθηκε χωρίς 

αναφορά στην επιστήµη. Ο Ευρωπαϊκός µεσαίωνας έχει να επιδείξει µια 

αργή, αλλά σηµαντική τεχνολογική πρόοδο, στο πεδίο των αγροτικών 

πρακτικών, σε νέες πηγές ενέργειας, όπως οι ανεµόµυλοι, αλλά κατεξοχήν 

στο κτίσιµο των εντυπωσιακών καθεδρικών ναών. Και πάλι όµως, τα 

επιτεύγµατα αυτά δεν οφείλονται σε µια παράλληλη πορεία της επιστήµης. Το 

αντίστροφο συµβαίνει κατά το 17ο και 18ο αιώνα, όπου οι επιστήµες 

σηµείωσαν µια εντυπωσιακή ανάπτυξη, σε σχέση µε την πολύ πιο αργή 

πρόοδο της τεχνολογίας. Το φαινόµενο αυτό έκανε τον ιστορικό της επιστήµης 

Thomas Khun να διατυπώσει τη θεωρία περί αντιστρόφου ανάλογης προόδου 

των δύο τοµέων κατά το µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας. Η παράλληλη 

πρόοδος και αλληλεξάρτηση που παρατηρείται στην εποχή µας, µπορούµε να 

πούµε ότι αποτελεί ένα µοναδικό ιστορικό φαινόµενο13.  

Σύµφωνα µε τον Bowen, η µεγάλης διάρκειας ασύµπτωτη πορεία και η 

µόλις πρόσφατη συνάντηση των δύο δραστηριοτήτων ερµηνεύεται από το 

περιορισµένο πεδίο το οποίο αµφότερες κάλυπταν, η επέκταση του οποίου 

κατέστησε δυνατή την πολυεπίπεδη συνάντησή τους στην εποχή µας. Ο ίδιος 

επίσης θεωρεί ότι η αύξηση της εξάρτησης της τεχνολογίας από την επιστήµη 

έχει να κάνει και µε οικονοµικούς παράγοντες. Η παλιότερη συνήθεια να 

εξαρτάται η τεχνολογική πρόοδος από τυχαίους παράγοντες ή από ένα 

πρακτικό πνεύµα δεν µπορεί να σταθεί πια σε µια ανταγωνιστική οικονοµία 
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αγοράς. Οι εταιρείες που θέλουν να επιβιώσουν στον σύγχρονο κόσµο 

οφείλουν να έχουν µια πιο στέρεη βάση για τη βελτίωση των προϊόντων τους, 

χρειάζονται δηλαδή την επιστήµη14. 

Έτσι, η σχέση τεχνολογίας και επιστήµης είναι σύνθετη, καθώς 

πρόκειται για δυο κόσµους, όπου υπάρχει µια πολλαπλή αλληλο-διείσδυση. 

Το πρωτείο της αναζήτησης της γνώσης µπορεί να λειτουργεί ως κίνητρο 

τόσο σε έναν επιστήµονα, όσο και σε έναν µηχανικό. Από την άλλη, η κοινή 

αντίληψη περί «καθαρής» επιστήµης έχει αµφισβητηθεί από έρευνες, οι 

οποίες έχουν δείξει την ύπαρξη ισχυρών πολιτικών, οικονοµικών και 

πολιτισµικών επιρροών στο έργο των επιστηµόνων. Παραµένει ωστόσο σε 

ισχύ το γεγονός ότι σε γενικές γραµµές οι επιστήµονες είναι πιο ελεύθεροι 

στην έρευνά τους σε σχέση µε τους µηχανικούς, οι οποίοι οφείλουν να 

παράγουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα, ενώ η έρευνα των πρώτων πολύ 

συχνά έχει έναν απρόβλεπτο χαρακτήρα. Από την άλλη, ένα σηµαντικό 

κοµµάτι της σύγχρονης επιστηµονικής έρευνας χρηµατοδοτείται µε κριτήριο 

την πρακτικότητα των αποτελεσµάτων. Θα µπορούσαµε εποµένως να πούµε 

ότι µια κεντρική διαφορά δεν εντοπίζεται τόσο στο κίνητρο, όσο στην σχέση µε 

την εργοδοσία15.  

Από την άλλη, οι δύο χώροι µοιράζονται και σηµαντικά κοινά 

χαρακτηριστικά, όπως ο αθροιστικός χαρακτήρας τους, η κεντρική θέση του 

ορθολογισµού (ο οποίος δεν αποκλείει βέβαια και την έµπνευση), η στήριξη 

στα µαθηµατικά, η οργάνωση της γνώσης σε βιβλία και ειδικά περιοδικά, η 

τακτική επικοινωνία των φορέων µέσω συνεδρίων και ποικίλων θεσµών 

συνεργασίας και µια κοινή αίσθηση αισιοδοξίας και πίστης στην πρόοδο16. 

Ένα ακόµα κοινό χαρακτηριστικό που τείνει να καθιερωθεί καθολικά 

είναι το χρησιµοθηρικό πνεύµα. Η πειραµατική λογική βρίσκει τις αρχές της 

στη ρήση του Francis Bacon ότι «για να ελέγξουµε τη φύση πρέπει πρώτα να 

την υπακούσουµε», ενώ ο απώτερος σκοπός της τεχνοεπιστήµης συνοψίζεται  

στη φράση του «η ανθρώπινη γνώση και η ανθρώπινη δύναµη ταυτίζονται». 

Για τον G. Davis η στροφή προς την προτεραιότητα της τεχνολογικής 

εφαρµογής αποτελεί το διανοητικό big bang που µας εκτόξευσε στην 
                                                           
14

 Bowen D., On the Relationship Between Science and Technology, <http://www.is.wayne.edu/ 
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τεχνοκουλτούρα της νεωτερικότητας17. Ο ίδιος θεωρεί πως η προϊούσα 

αδιαφορία για τα ερωτήµατα σχετικά µε την καταγωγή, την ηθική και τους 

τελικούς σκοπούς του κόσµου, έφερε την έµφαση στη χειραγώγηση και τον 

έλεγχο της φύσης, ούτως ώστε µετά τον Bacon η επιστήµη να συνδέεται πια 

µε τη χρησιµότητα. Το νέο αυτό κριτήριο σήµαινε και µια απόρριψη της 

Αριστοτελικής αρχής ότι η γνώση οφείλει να τίθεται υπό τον έλεγχο της 

πολιτικής και φιλοσοφικής αλήθειας. Η απουσία ακριβώς ενός νοήµατος 

άλλου από την ίδια τη λειτουργικότητα είναι που διαµόρφωσε έναν πολιτισµό 

µέσων χωρίς σκοπό18.   Στα ίδια πλαίσια, ο Χρ. Γιανναράς εντοπίζει στον 

χρηστικό ορθολογισµό το πιο χαρακτηριστικό ίσως γνώρισµα της νεωτερικής 

εποχής19. 

Η τάση αυτή γίνεται ακόµα πιο έντονη µε τις εξελίξεις της φυσικής του 

20ού αιώνα, όπου οι συνεχείς αλλαγές στις επιστηµονικές θεωρίες και η µέσω 

της τεχνικής διάνοιξη οριζόντων απρόβλεπτης πολυπλοκότητας, ενίσχυσαν 

την υποψία της προσωρινότητας των διαφόρων θεωριών και τον φόβο 

ανυπαρξίας κάποιας τελικής αλήθειας, γνωσιολογικά προσβάσιµης από τον 

άνθρωπο. Στην ερευνητική πρακτική της σύγχρονης φυσικής, το ερώτηµα 

περί της έσχατης αλήθειας του υλικού κόσµου παραµερίζεται και το 

ενδιαφέρον µετατοπίζεται στη λειτουργικότητα των προτεινόµενων µοντέλων. 

Έτσι, κατά τον επιφανή φυσικό Eddington, η φυσική δεν µελετά τις ιδιότητες 

της ύλης, αλλά αποτυπώµατα µηχανισµών που δεν έχουν περισσότερες 

σχέσεις µε τις ιδιότητες αυτές, απ’ ό,τι έχει ένας αριθµός τηλεφώνου µε το 

πρόσωπο του συνδροµητή. Το φυσικό µοντέλο δεν ανταποκρίνεται ακριβώς 

σε κάποιο πραγµατικό φυσικό αντικείµενο, που παρατηρείται σε ένα ιδιαίτερο 

χώρο και χρόνο, αλλά αποτελεί εξιδανίκευση ή απλούστευση, καθώς στον 

συγκεκριµένο χώρο και χρόνο υπάρχουν άπειρα είδη παρατηρήσεων ή 

µετρήσεων που µπορούν να γίνουν. Ο φυσικός για να αναπτύξει µια θεωρία, 

που να παίρνει τη µορφή γνώσης γενικής αποδοχής, επιλέγει κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ως «δηλωµένες µεταβλητές» και τα χρησιµοποιεί για την 

παράσταση του πραγµατικού φυσικού αντικειµένου, που είναι υπερβολικά 

                                                           
17

 Davis G., Means without end : a critical survey of the ideological genealogy of technology without 

limits, from Apollonian Techne to postmodern technoculture, University Press of America, Lanham, 

2006, σ. 41 και 49. 
18

 Ό.π., σ.57. 
19

 Γιανναράς Χ., Μετα-νεωτερική μετα-φυσική, Δόμος, Αθήνα, 1993, σ.22. 
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περίπλοκο. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται ένα φυσικό µοντέλο, στη βάση 

του οποίου σχηµατίζεται ένα µαθηµατικό µοντέλο που συνιστά επιπλέον 

εικασία. Είναι φανερό ότι κανένα δεδοµένο πράγµα δεν µπορεί να είναι 

επακριβώς και ως προς όλες τις απόψεις το είδος του πράγµατος που 

ορίσθηκε µετά από εννοιολογική αφαίρεση. Θα είναι πάντοτε κάτι 

περισσότερο από αυτό20.  

 Η αυτονόµηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και η απόσπασή της 

από έναν καθολικότερο φιλοσοφικό στοχασµό έχει παράγει έναν τρόπο ζωής 

και ένα πρότυπο ανάπτυξης στις πλουσιότερες χώρες της ∆ύσης, ο οποίος 

σήµερα απειλεί ακόµα και την επιβίωση του πλανήτη. Εκτιµάται ότι αν π.χ. οι 

Κινέζοι και οι Ινδοί αποκτούσαν κάποια µέρα το δικό µας βιοτικό επίπεδο, η 

ζωή στον πλανήτη θα λάµβανε τέλος21. Ο Ellul σηµειώνει ότι η τεχνολογία και 

η επιστήµη αποτελούν ένα σύµπαν το οποίο δεν γνωρίζει όρια, πέρα από 

αυτά των τεχνικών δυνατοτήτων της εκάστοτε ιστορικής συγκυρίας, τα οποία 

οι ερευνητές συνεχώς θα επιχειρούν να υπερβούν. Εδώ έγκειται η πηγή της 

ασυµµετρίας, καθώς ο χώρος του ανθρώπινου ψυχισµού, της κοινωνίας και 

της φύσης χαρακτηρίζονται ακριβώς από όρια, τα οποία όταν καταπατηθούν 

οδηγούν σε παθολογικές καταστάσεις22. 

 Ωστόσο, πίσω από τις πιο ζοφερές όψεις της κατίσχυσης του 

χρησιµοθηρικού τεχνοεπιστηµονικού πνεύµατος των ηµερών µας, µπορούµε 

να διακρίνουµε και κάποιες ηθικές, και όχι µόνο γνωσιολογικές, αφετηρίες. Ο 

φιλόσοφος Charles Taylor, µελετώντας και αναλύοντας τα προβλήµατα της 

νεωτερικότητας, επιχειρεί να εντοπίσει και να µας θυµίσει τους υγιείς 

προβληµατισµούς που τέθηκαν εντός της, όσο και αν αυτοί στην πορεία 

διεφθάρηκαν. Έτσι, θεωρεί ότι πίσω από τον εργαλειακό ορθολογισµό δεν 

κρύβεται µόνο µια επιθυµία κυριαρχίας (libido dominandi), αλλά και µια 

στροφή προς την «επιβεβαίωση της καθηµερινής ζωής» και την ανακούφιση 

του πόνου σε ολοένα και µεγαλύτερη κλίµακα. Η κριτική του Fr. Bacon προς 

τις παραδοσιακές Αριστοτελικές επιστήµες στερεωνόταν στην αδυναµία τους 

να «ανακουφίσουν την κατάσταση του ανθρωπίνου γένους». Θεωρούσε 

                                                           
20

 Ζάχος Κ., Η χαμένη οικειότητα. Η οικολογική κρίση υπό το φως της σκέψης του Αγ. Μάξιμου του 

Ομολογητή, Έλλα, Λάρισα, 1998, σ.205. 
21

 Ζιάκας Θ., Ο σύγχρονος μηδενισμός. Μικρή αφήγηση για τη μοίρα της ελευθερίας, Αρμός, Αθήνα, 

2008, σ.53. 
22

 Ellul J., The Technological System, Continuum, New York, 1980, σ.154. 
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σηµαντική µια ανακάλυψη όταν µπορούσε να παρέµβει για να αλλάξουν τα 

πράγµατα. Έτσι, για παράδειγµα, σήµερα δεν αποδεχόµαστε τη θέση ότι λαοί 

ολόκληροι θα συνεχίσουν να είναι υποψήφια θύµατα της πείνας και της 

καταστροφής και είµαστε σε θέση να δραστηριοποιηθούµε προς αυτήν την 

κατεύθυνση23. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα όπου µπορούµε να εντοπίσουµε 

αυτήν τη διαλεκτική ένταση, ανάµεσα σε µια εργαλειακή αντίληψη και σε µια 

ηθική της φροντίδας, είναι η επιστήµη της ιατρικής. Η µορφή της ιατρικής που 

ασκείται κατά κύριο λόγο παγκοσµίως σήµερα ανήκει στη δυτική βιοϊατρική 

παράδοση. Έχει εποµένως συγκεκριµένες πολιτισµικές ρίζες που 

ανιχνεύονται στη σκέψη του ∆ιαφωτισµού, στη φυσιοκρατία και το θετικισµό 

των φυσικών επιστηµών (κατεξοχήν της βιολογίας), στην υψηλή τεχνολογία 

και στην αναζήτηση της αποτελεσµατικότητας που έκτοτε και µέσα στα 

πλαίσια αυτά δηµιουργήθηκε24. Οι κύριες θεωρητικές πηγές από τις οποίες 

αντλεί την ταυτότητά της εντοπίζονται α) στον καρτεσιανό δυϊσµό σώµατος-

πνεύµατος και β) στο µηχανιστικό κοσµοείδωλο25. Αν και έως τον 19ο αιώνα 

συνυπήρχε µε άλλες παραδόσεις µέσα στα πλαίσια ενός ιατρικού 

πλουραλισµού, από τις αρχές του 20ού εδραίωσε την κυριαρχία της26. Σήµερα 

αποτελείται από ένα σύµπλεγµα ιατρικών και συναφών επαγγελµάτων, από 

ιδρύµατα, βιοµηχανίες, ασφάλειες και ερευνητικούς οργανισµούς27. 

Από τη µια η εκπληκτική πρόοδος της βιοϊατρικής έχει συµβάλει σε 

έναν πρωτοφανή στην ιστορία βαθµό στην θεραπεία ποικίλων παθήσεων και 

έχει ανεβάσει σηµαντικά τον µέσο όρο ζωής. Ασθένειες που στο παρελθόν 

αποδεικνύονταν ολέθριες έχουν αντιµετωπιστεί µε µικρότερη ή µεγαλύτερη 

επιτυχία. Η ανακούφιση από κάθε είδους σωµατικούς ή ψυχικούς πόνους 

είναι ένα αγαθό για το οποίο η εποχή µας µπορεί να είναι υπερήφανη. Από 

την άλλη, έχει εντοπισθεί, τόσο από τους θεράποντές, όσο και από τους 

δέκτες των υπηρεσιών της βιοϊατρικής, µια  αδυναµία να απευθυνθεί στον 
                                                           
23

 Taylor Ch., Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας, μτφ. Μ. Παγκάλου, Εκκρεμές, Αθήνα, 2006, σ.167-

169. 
24 

Johannessen H. and Lázár I., Multiple Medical Realities: Reflections from Medical Anthropology, στο 

Helle Johannessen and Imre Lazar (eds), Multiple Medical Realities. Patients and Healers in 

Biomedical, Alternative and Traditional Medicine, Berghan Books, New York/Oxford, 2006, σ.189. 
25 

Capra Fr., The Turning Point, http://www.wplus.net/pp/Julia/Capra/Cpt4.htm (πρόσβαση 

28/12/2009) 
26

 Hahn R., Sickness and Healing, Yale University Press, New Haven/London, 1995, σ.156. 
27

 Ό.π., σ.133. 
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άνθρωπο στην πληρότητά του28. Το βιοϊατρικό µοντέλο πάσχει στον τοµέα 

των διαπροσωπικών σχέσεων καθώς οι ειδικοί του έχουν εκπαιδευτεί στο να 

αντιµετωπίζουν ασθένειες και όχι να φροντίζουν πρόσωπα29. Σε αντίθεση µε 

άλλες παραδόσεις, οι οποίες τοποθετούν το πάσχον υποκείµενο σ’ ένα 

ευρύτερο πλαίσιο, εξετάζοντας τις σχέσεις του µε την κοινωνία και τον 

κόσµο30, η βιοϊατρική, πιστή στις µηχανιστικές της καταβολές, δε βλέπει στην 

ασθένεια παρά έναν αποµονωµένο εχθρό, µια ειδική βλάβη προς διόρθωση. 

Ο ασθενής έτσι συχνά αισθάνεται αποξενωµένος από ένα απρόσωπο 

σύστηµα υγείας, το οποίο αντικειµενοποιεί τους ανθρώπους, προκειµένου να 

τους εντάξει ταξινοµητικά σε κατηγορίες ασθενειών, θεωρώντας πως 

παράπλευρα στοιχεία της ζωής τους περισσεύουν και είναι άσχετα µε τη 

διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία. 

Με την πρόοδο της ιατρικής τεχνολογίας, καταφέρθηκε να 

χαρτογραφηθεί αναλυτικά το σώµα έως τα ελάχιστα συστατικά του. Ωστόσο, 

αυτή η µατιά στο σώµα δεν αρκεί για µια συνολική κατανόησή του, καθώς 

όπως ισχυρίζεται ο επιφανής βιολόγος Paul Weiss, βάσει εµπειρικών 

µελετών, η διάλυση και επανασύνθεση, είτε στην πραγµατικότητα είτε στη 

θεωρία, δεν επαρκεί ως µέθοδος για την επεξήγηση της συµπεριφοράς ούτε 

του πιο στοιχειώδους ζωντανού οργανισµού. Όπως ευφυιολογικά σηµειώνει 

και ο συνάδελφός του Rene Dubos, οι βιολόγοι αισθάνονται πιο άνετα όταν το 

αντικείµενο της µελέτης τους δε ζει πια31. 

Μια σηµαντική συνέπεια της αυξανόµενης κατάτµησης του σώµατος 

είναι και ο κατακερµατισµός της ιατρικής ιδιότητας σ’ ένα πλήθος ειδικοτήτων. 

Έως τις αρχές του 20ού αιώνα εξασκούταν στην πλειοψηφία η γενική ιατρική, 

κατά την οποία ο γιατρός γνώριζε και ενδιαφερόταν για τη ζωή των ασθενών, 

ξεγεννούσε τις γυναίκες, έκανε κατ’ οίκον επισκέψεις και  φρόντιζε τους 

ετοιµοθάνατους στο σπίτι. Εβδοµήντα χρόνια αργότερα, το είδος αυτό της 

ιατρικής έχει εκλείψει και η εξειδίκευση έχει κυριαρχήσει στο ιατρικό τοπίο. ∆εν 

                                                           
28

 Capra Fr., The Turning Point, http://www.wplus.net/pp/ Julia/Capra/Cpt4.htm (πρόσβαση 

28/12/2009) 
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 Kirmayer L., Mind and Body as Metaphors: Hidden Values in Biomedicine.,  στο M. Lock and D. 

Gordon (eds), Biomedicine Examined, Klumer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1988, 

σ.81. 

30 Hahn R., Sickness and Healing, Yale University Press, New Haven/London, 1995, σ.133. 
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είναι τυχαίο πως, έκτοτε, έχουν παρατηρηθεί και αυξανόµενα παράπονα από 

τους ασθενείς για την αντιµετώπισή τους ως αντικείµενα, ως ένα σύνολο 

οργάνων προς επιδιόρθωση32. Αντίστοιχο και παράλληλο είναι το φαινόµενο 

να αντιµετωπίζονται οι ασθενείς ως αφορµές οικονοµικού πλουτισµού εκ 

µέρους των ποικίλων παραγόντων του ιατροφαρµακευτικού µας συστήµατος. 

Η βιοϊατρική προσέγγιση στην υγεία τείνει να εστιάζει σχεδόν 

αποκλειστικά στις βιολογικές παραµέτρους, δεσµεύοντας έτσι αποφασιστικά 

το πεδίο της. Ωστόσο, η υγεία είναι ένα πολύ πιο πολύπλευρο φαινόµενο και 

απαιτεί τη συµπερίληψη µιας ποικιλίας παραγόντων που την επηρεάζουν µε 

τον τρόπο τους. Το φυσικό περιβάλλον, η διατροφή, οι πολιτισµικές 

αντιλήψεις, οι κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις, οι ψυχολογικές καταστάσεις, 

αλλά και η υπαρξιακή απορία, όλα αυτά σχετίζονται άµεσα µε το σώµα και την 

υγεία. Η αγνόησή τους και η ερµηνεία των σωµατικών φαινοµένων 

αποκλειστικά µε ιατρικούς όρους συνιστά το φαινόµενο της ιατρικοποίησης, 

ενός βίαιου, αυθαίρετου και επιπόλαιου στενέµατος της ύπαρξης. 

Η παθογένεια αυτή του ίδιου του συστήµατος υγείας έφερε έναν 

προβληµατισµό για µια πιο ολιστική προσέγγιση του ανθρώπου. Η 

ψυχαναλυτική ψυχιατρική και η ψυχοσωµατική ιατρική έκαναν λόγο για 

επανένωση του σώµατος και του νου στην κλινική πρακτική33. Οι ψυχίατροι 

έχουν προωθήσει την ιδέα ότι κάθε ασθένεια είναι ψυχοσωµατική, µια 

αντίληψη που υιοθέτησε και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας34. Επιπλέον, η 

πρακτική της ψυχανάλυσης έχει ξεφύγει από το µηχανιστικό µοντέλο και η 

προσέγγισή της έχει ένα χαρακτήρα περισσότερο ερµηνευτικό, σε αντίθεση µε 

το θετικιστικό επιστηµονικό τρόπο εργασίας35. Το 1977 ο γιατρός George 

Engel, µε το άρθρο του «The need for a new medical model: a challenge for 

biomedicine», εισήγαγε έναν νέο τρόπο προσέγγισης της υγείας και της 

ασθένειας, το βιοψυχοκοινωνικό36. Την ίδια εποχή, ο νευροχειρουργός 

Norman Shealy, έθεσε τις βάσεις για τη δηµιουργία των πρώτων κέντρων 

ολιστικής υγείας. Τα κέντρα αυτά συνδύαζαν θεραπείες χαλαρώσεως, 

                                                           
32 Φάρος π. Φ., Βάδιζε υγιαίνων, Αρμός, Αθήνα, 2003, σ.122. 
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γυµναστική, διαιτητικές αλλαγές, βιοανάδραση και ψυχοθεραπεία, µε 

συµβατική ιατρική θεραπεία και απευθύνονονταν κυρίως σε ασθενείς που 

υπέφεραν από χρόνιες νόσους. Στο κέντρο του Shealy και σε άλλα παρόµοια 

οι γιατροί εργάζονταν σε συνεργασία µε νοσηλευτές, ψυχολόγους, 

κοινωνικούς λειτουργούς, βελονιστές, χειροπράκτες, οµοιοπαθητικούς και 

κληρικούς. Έκτοτε πολλά αντίστοιχα κέντρα δηµιουργήθηκαν, κάποια µάλιστα 

και από την προτεσταντική Εκκλησία, η οποία είδε στην ολιστική σκέψη µια 

συγγένεια µε τη δική της µέριµνα για τον όλο άνθρωπο37. Είναι τέλος 

σηµαντικό να προσθέσουµε και µια σηµαντική αλλαγή που έγινε στην ιατρική 

εκπαίδευση µε το «New Pathway» στο Harvard, όπου γίνεται µια προσπάθεια 

συνένωσης των διάφορων απόψεων της ιατρικής εκπαίδευσης και τονίζεται η 

σηµασία της προσεκτικής ακρόασης των ασθενών και της προσεκτικής 

διερεύνησης του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος38. 

Βλέπουµε εποµένως ότι η επιστήµη και η τεχνολογία αποτελούν δύο 

κόσµους µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι οποίοι άλλοτε βρίσκονταν 

αποµακρυσµένοι και άλλοτε, όπως κατεξοχήν στα νεότερα χρόνια, σε µια 

στενή και αγαστή συνεργασία. Αν και η επιστήµη διακρίνεται από έναν πιο 

θεωρητικό χαρακτήρα, ενώ η τεχνολογία ασχολείται µε πρακτικά ζητήµατα, 

αυτή η διαφοροποίηση συχνά αίρεται, πολύ δε περισσότερο στη νεότερη 

εποχή. Καθώς η αναζήτηση για µια έσχατη αλήθεια τείνει να εγκαταλείπεται, 

ισχυροποιείται το χρησιµοθηρικό πνεύµα και µε την προωθητική δύναµη της 

τεχνοεπιστήµης οδηγούµαστε σε έναν πολιτισµό µε εξαιρετικά µέσα, αλλά 

χωρίς σκοπό. ∆εν µπορούµε να αρνηθούµε την αξία των ποικίλων µέσων που 

τόσο µας έχουν βοηθήσει στις ζωές µας. Ωστόσο, οφείλουµε να θέσουµε έναν 

προβληµατισµό για τις αυξανόµενες περιστάσεις, όπου τα µέσα 

αυτονοµούνται από τον υποβοηθητικό του ανθρώπου ρόλο και µετατρέπονται 

σε µέσα καταδυνάστευσής του. 

   

Τεχνολογία και πόλεµος. 

 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, το ίδιο το νόηµα της 

ετυµολογικής ρίζας της τεχνικής συνδέεται µε την έννοια των όπλων (τεύχεια). 
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 Φάρος π. Φ., Η ίαση ως υγείας ολοκληρία, Αρμός, Αθήνα, 2003, σ.296-7. 
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Η βία και οι ένοπλες συρράξεις αποτελούν παράγοντες που διαµορφώνουν 

τον ρου της Ιστορίας και συνδέονται άρρηκτα µε το τεχνολογικό επίπεδο της 

εποχής τους. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστεί η σχέση της τεχνολογίας µε τον 

πόλεµο, όχι µόνο στο επίπεδο της διεξαγωγής των µαχών, αλλά και στην 

ευρύτερη σχέση µε την κοινωνία. 

Στη σκέψη του Paul Virilio, ο πόλεµος καθορίζει τις κοινωνίες µε έναν 

σηµαντικότερο τρόπο απ’ ότι η οικονοµία. Η διατύπωση αυτή αµφισβητεί µια 

πολύ διαδεδοµένη ορθοδοξία, που εκφράστηκε από τον Adam Smith, ότι ο 

άνθρωπος είναι κυρίως homo oeconomicus. O Virilio ισχυρίζεται ότι ο 

πόλεµος όχι µόνο διαµορφώνει την πολιτική και οικονοµική δραστηριότητα, 

αλλά ότι έχει και µια βαθιά επίδραση στην αυτοκατανόηση µιας κοινωνίας, 

στις αξίες και τα ιδανικά της. Ο πόλεµος, µας λέει, είναι η θεµελιώδης έννοια 

του πολιτισµού µας. Σε αντίθεση µάλιστα µε την κλασική ρήση του 

θεωρητικού του πολέµου Klausewitz ότι «ο πόλεµος είναι η συνέχιση της 

πολιτικής µε άλλα µέσα», o Virilio αντιστρέφει αυτό το σχήµα, θεωρώντας την 

πολιτική µια συνέχεια του πολέµου39. Όλα αυτά µας θυµίζουν την αντίστοιχη 

διατύπωση του Ηράκλειτου πως «πόλεµος πάντων πατήρ εστί». 

Ένα παράδειγµα της συσχέτισης του πολέµου και της σχετικής 

τεχνολογίας µε την κοινωνική και πολιτική δόµηση της κοινωνίας είναι η 

ευρωπαϊκή φεουδαρχία. Η εφεύρεση του αναβολέα, η πανοπλία, η χρήση του 

αλόγου και η πολυχρόνια εκπαίδευση των ιπποτών τους ανέδειξε σε 

αναντικατάστατους παράγοντες του πολέµου στη µεσαιωνική κοινωνία. Το 

κόστος συντήρησης ενός στρατού από ιππότες ωστόσο ξεπερνούσε ακόµα 

και την οικονοµική ικανότητα των βασιλέων. Έτσι, οι τελευταίοι τους 

παραχωρούσαν κοµµάτια γης µε αντάλλαγµα τις στρατιωτικές υπηρεσίες 

τους.  Με αυτόν τον τρόπο, οι ιππότες αναδείχθηκαν σε δοµικό στοιχείο στην 

συγκρότηση ενός ειδικού τύπου κοινωνίας40. Αντίστοιχα, ένας παράγοντας 

που έδρασε καταλυτικά στην κατάρρευση της ισχύος τους ήταν η εφεύρεση 

της πυρίτιδας και των νέων όπλων που αυτή έφερε στο προσκήνιο.41 

Η συµµετοχή κεντρικών κυβερνήσεων στους ευρωπαϊκούς πολέµους 

µετά τον 17ο αιώνα έφερε την ανάγκη της τυποποίησης του οπλισµού. Αυτό 
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έδρασε ανασταλτικά στην περαιτέρω εξέλιξη της πολεµικής τεχνολογίας εκείνη 

την περίοδο, καθώς από τη στιγµή που κάποια είδη οπλισµού παράγονταν 

µαζικά, ήταν δύσκολο να αντικατασταθούν µε νέα42. Η τυποποίηση 

επεκτάθηκε και στον ρουχισµό των στρατευµάτων, µια εξέλιξη που 

προσέβλεπε και στην πρόκληση µιας αίσθησης συνοχής και αφοσίωσης. Στο 

πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα εφευρέθηκε η πρώτη ραπτοµηχανή του 

Thimmonier και χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά για την κατασκευή 

στρατιωτικών στολών43. 

Η ίδια η δοµή της βιοµηχανίας έχει επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό από 

το στρατιωτικό πνεύµα. Η οργάνωση, η πειθαρχία, η τυποποίηση, ο 

συντονισµός µεταφορών και προµηθειών, ο διαχωρισµός της εργασίας 

(πεζικό, ιππικό, πυροβολικό), η κοινή ενδυµασία, είναι κοινά στοιχεία των δύο 

χώρων. Η δε χρήση της στολής έχει επεκταθεί και σε ευρύτερους εργασιακούς 

χώρους, καθώς, για παράδειγµα, γιατροί και νοσοκόµες, σερβιτόροι, αθλητές 

και οδοκαθαριστές φορούν οµοιόµορφη ενδυµασία44.  

Η σύγχρονη πολεµική βιοµηχανία, το λεγόµενο Στρατιωτικό-

Βιοµηχανικό Σύµπλεγµα αποτελεί ένα πλέγµα σχέσεων της επιστήµης, της 

τεχνολογίας, της πολιτικής και του κεφαλαίου µε τεράστια πολιτική και 

οικονοµική ισχύ. Ο αµερικάνος πρόεδρος Eisenhower στην οµιλία που 

απεύθυνε προς το έθνος του στο τέλος της θητείας του το 1961, έδωσε µια 

ιστορική προειδοποίηση για τους ενδεχόµενους κινδύνους αυτής της ισχύος 

ακόµα και για την ίδια τη δηµοκρατία. Έκανε λόγο για τις δυνατότητες 

κατάχρησης της εξουσίας και ζήτησε από τους πολίτες να δείξουν αυξηµένη 

εγρήγορση, ούτως ώστε η ασφάλεια να συµπορεύεται µε την ελευθερία45. 

Οι επιστήµονες και οι µηχανικοί ήδη από τον 15ο αιώνα είχαν 

συνείδηση της σχέσης τους µε τις στρατιωτικές υποθέσεις. Όταν ο Leonardo 

Da Vinci προσέφερε τις υπηρεσίες του στον ∆ούκα του Μιλάνου, καταµέτρησε 

δέκα από τις αρετές του. Από αυτές µόνο µία αναφερόταν στα καλλιτεχνικά 

του χαρίσµατα, ενώ όλες οι άλλες σχετίζονταν µε οχυρώσεις, όπλα, 

µεταφορές πεζικού και εύφλεκτα υλικά. Ο Γαλιλαίος ήταν καθηγητής 
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στρατιωτικής επιστήµης στην Παβία και το τηλεσκόπιό του αγοράστηκε από 

τον άρχοντα της Βενετίας αποκλειστικά λόγω της αξίας του στις ναυµαχίες46. 

Ωστόσο ο προσανατολισµός της επιστήµης προς τον πόλεµο ήταν σχετικά 

σποραδικός, µέχρι την ανάδυση της ως θεσµικά οργανωµένο επάγγελµα, 

υποστηριζόµενο από την πολιτεία, στις αρχές του 19ου αιώνα. Η διαδικασία 

της ενσωµάτωσης της επιστήµης στην υπηρεσία της στρατιωτικής ισχύος 

επιταχύνθηκε σηµαντικά µε τους δύο παγκόσµιους πολέµους, ειδικά δε µετά 

τον δεύτερο, όπου έγινε αναπόσπαστο κοµµάτι του ανταγωνισµού πολεµικού 

εξοπλισµού των µεγάλων δυνάµεων47. 

Ένα σηµαντικό τµήµα των επιχορηγήσεων για την επιστήµη σήµερα 

συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τον πόλεµο. Έχει σηµειωθεί ότι πάνω από το 

ένα τέταρτο των επιστηµόνων και των µηχανικών παγκοσµίως 

απασχολούνται σε στρατιωτικά προγράµµατα. Ολόκληρα επιστηµονικά πεδία 

αναδύονται λόγω των πολεµικών αναγκών, όπως για παράδειγµα η 

Επιχειρησιακή Ερευνα, η µαθηµατική δηλαδή ανάλυση για τον καθορισµό της 

βέλτιστης πορείας της δράσης, η οποία προέκυψε από τη µελέτη των 

πολεµικών προβληµάτων κατά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Παραπλήσιο 

παράδειγµα είναι και η Θεωρία Παιγνίων, ένα µαθηµατικό µοντέλο για τη 

µελέτη συγκρουσιακών καταστάσεων, η οποία έχει χρησιµοποιηθεί στο πεδίο 

των διεθνών σχέσεων. Σηµαντικά επιστηµονικά προβλήµατα, ακόµα και από 

το χώρο της «καθαρής» επιστήµης συχνά προσανατολίζονται προς 

στρατιωτικούς σκοπούς. Η πρόοδος στην Ατοµική Φυσική, την Γενετική 

Μηχανική, την Φυσική Πλάσµατος, Ατµοσφαιρική-Ιονοσφαιρική και 

∆ιαστηµική Φυσική οφείλει πολλά στην ενδεχόµενη χρήση τους στον 

πόλεµο48. 

Στο πεδίο της τεχνολογίας, ένα από τα πιο γνωστά παραδείγµατα 

εφαρµογής που προέκυψε από στρατιωτικές ανάγκες είναι το διαδίκτυο. Ο 

φορέας που έθεσε τις βάσεις για την µετέπειτα τεχνολογία του Internet ήταν η 

αµερικανική ARPA (Advanced Research Projects Agency), τοµέας του 

Υπουργείου Αµύνης. Το ARPANET ήρθε να απαντήσει στην αµυντική ανάγκη 
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της ύπαρξης ενός δικτύου χωρίς έναν κεντρικό κόµβο, η ενδεχόµενη 

καταστροφή του οποίου σε περίπτωση πολέµου θα έθετε σε αχρηστία 

ολόκληρο το δίκτυο. Έτσι, αναπτύχθηκε ένα αποκεντρωµένο δίκτυο, όπου 

κάθε κόµβος είχε πολλαπλές συνδέσεις, η βάση δηλαδή του τρόπου µε το 

οποίο είναι δοµηµένο σήµερα το Internet49. 

Το διαδίκτυο σήµερα έχει καταστεί ένας κεντρικός πυλώνας της 

παγκόσµιας οικονοµίας. Έχει υπολογιστεί ότι η οικονοµία του Internet παράγει 

αξία ίση µε αυτήν της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Αν από τη µια αναφέρεται ότι η 

πληροφορία είναι το νέο νόµισµα της παγκόσµιας οικονοµίας, από την άλλη 

θεωρείται ότι και «ο πόλεµος του αύριο θα είναι πρωτίστως ένας πόλεµος 

χάρη στην πληροφορία, µέσα στην πληροφορία και για την πληροφορία». 

Ένας ηλεκτρονικός πόλεµος µπορεί να µην είναι µια άµεση επίθεση στις 

εχθρικές δυνάµεις, αλλά ένας τρόπος να τις καταστήσει µη µάχιµες. Οι 

Ηνωµένες Πολιτείες ασχολούνται πολύ σοβαρά µε την απειλή µιας 

ενορχηστρωµένης επίθεσης εναντίον των δικτύων τους που µεταφέρουν 

πληροφορίες µέσω του Internet. Ορισµένοι ειδικοί εκτιµούν ότι µια 

τροµοκρατική οµάδα ή ένα εχθρικό κράτος θα µπορούσαν να προκαλέσουν 

πανωλεθρία, καταστρέφοντας τα συστήµατα πληροφορικής των τραπεζών και 

των χρηµατιστηρίων, των αεροδροµίων και του εναέριου ελέγχου, των 

υπηρεσιών βοήθειας ή των συστηµάτων σηµατοδότησης των 

µεγαλουπόλεων. Αυτό το είδος πολέµου προϋποθέτει σχετικά περιορισµένα 

µέσα: µερικούς ειδικούς στην πληροφορική, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 

εκλεπτυσµένα προγράµµατα. Έτσι, επιτρέπει σε κράτη, υπερεθνικές οµάδες 

(µαφία ή τροµοκρατικές οµάδες) αλλά και σε άτοµα να απειλήσουν ισχυρές 

χώρες50. 

Η σύγχρονη πολεµική τεχνολογία και ο τρόπος µάχης που έχει 

δηµιουργήσει έχει προκαλέσει µια σηµαντική αλλαγή στην παραδοσιακή 

ψυχολογία της µάχης. Η σώµα µε σώµα µάχη που χαρακτήριζε το µεγαλύτερο 

µέρος της Ιστορίας έχει αντικατασταθεί από µια µορφή πολέµου που 

διαµεσολαβείται από τεχνολογικά επιτεύγµατα και µηχανήµατα. Η χρήση των 

δορυφορικών µέσων, των ραντάρ, των πυραύλων, επιτρέπουν την πρόκληση 
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µαζικής καταστροφής µε το πάτηµα ενός κουµπιού από µια απόσταση 

ασφαλείας και ψυχικής αποστασιοποίησης. Τα χηµικά όπλα µπορούν να 

προκαλέσουν έναν επώδυνο θάνατο, χωρίς την επίδειξη της λεγόµενης 

πολεµικής αρετής. Ο ύπουλος χαρακτήρας αυτών των όπλων οδήγησε 

αξιωµατικούς του πρώτου παγκοσµίου πολέµου σε µια απέχθεια απέναντί 

τους και στην άρνηση της χρήσης τους, καθώς δεν δέχονταν να 

«δηλητηριάζουν τους στρατιώτες σαν ποντίκια».  

Η τεχνολογική εξέλιξη των πολεµικών µέσων λειτουργεί βάσει ενός 

σχήµατος δράσης-αντίδρασης. Η απόκτηση ενός όπλου οδηγεί τους 

απειλούµενους να αναζητήσουν τρόπους άµυνας ή παραγωγής ενός 

ισχυρότερου όπλου. Η αντίδραση αυτή θα προκαλέσει µια νέα κίνηση και έτσι 

ο ανταγωνισµός των εξοπλισµών συνεχίζεται στο διηνεκές. Στην εποχή µας 

έχουµε φτάσει στο επίπεδο να κατέχουµε όπλα τόσο καταστροφικά, των 

οποίων µόνο η κατοχή και απειλή χρήσης να δρα αποτρεπτικά. Αν ωστόσο 

τεθούν ποτέ σε χρήση θα ήταν πραγµατικά καλύτερα αν ολόκληρη η 

τεχνολογική εξέλιξη που µας οδήγησε σ’ αυτά δεν είχε πραγµατοποιηθεί ποτέ.  

Είναι συχνές οι αναφορές στις δυνατότητες ειρηνικών – παραγωγικών 

εφαρµογών των αποτελεσµάτων της πολεµικής βιοµηχανίας. Ωστόσο, ο 

αµερικανός κοινωνιολόγος A. Etzioni  αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο 

συντελεστής ειρηνικής απόδοσης της αµυντικής βιοµηχανίας είναι από 

πλευράς κόστους αντίστοιχος µε αυτόν µίας απόπειρας θέρµανσης του 

κτιρίου της γερουσίας καίγοντας στην παρακείµενη πλατεία ένα εκατοµµύριο 

δολάρια. Οι όποιες τυχόν µεταγενέστερες χρήσεις αποτελεσµάτων 

στρατιωτικών ερευνών και εφαρµογών στην πολιτική ζωή, επ’ ουδενί λόγω 

δεν είναι σε θέση να αντισταθµίσουν την κολοσσιαία φθορά που επιφέρει στην 

ανθρωπότητα η ύπαρξη και η ανάπτυξή τους, πολλώ δε µάλλον η χρήση 

τους. Η συγκέντρωση και ανάλωση πόρων της κοινωνίας για στρατιωτική 

τεχνολογία, επιφέρει καταστροφικές επιπτώσεις στις παραγωγικές δυνάµεις 

της ανθρωπότητας, που θέτουν φραγµούς στην πολιτισµική ανάπτυξη 

(συµπεριλαµβανοµένης της επιστήµης και της τεχνολογίας). Αυτή η 

µονοµέρεια της στρατιωτικοποίησης της επιστήµης παραµορφώνει την 

επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. Αποσπά πολύτιµο δυναµικό και 

πόρους από την επίλυση πράγµατι επιτακτικών προβληµάτων που εγείρονται 

από κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες. Η τεράστιας κλίµακας αµυντική 
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παραγωγή οδηγεί σε περικοπές της ειρηνικής παραγωγής αγαθών για την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και σε ανεπανόρθωτες σπατάλες 

περιορισµένων και µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων, η ορθολογική 

αξιοποίηση των οποίων σε ειρηνικούς σκοπούς θα µπορούσε να συνεισφέρει 

στην οικονοµική κοινωνική και πολιτισµική ανάπτυξη των πτωχών λαών και 

των πτωχών στρωµάτων των ανεπτυγµένων χωρών51.   

Γίνεται έτσι φανερό ότι ένας σηµαντικός καταλύτης της επιστηµονικής 

και τεχνολογικής προόδου είναι ο πόλεµος, η διαρκής απειλή του και η 

προετοιµασία γι’ αυτόν. Ο ανταγωνισµός των πολεµικών εξοπλισµών είναι µια 

ατέρµονη διαδικασία και η ισχύς των καταστρεπτικών όπλων που έχει πετύχει 

η πολεµική τεχνολογία στην εποχή µας είναι τροµακτική.  Η επένδυση 

ωστόσο στην περαιτέρω έρευνα είναι µια επιλογή, η οποία δεσµεύει 

ανθρώπους, χρόνο και χρήµα προς µια κατεύθυνση, θεωρώντας ότι προάγει 

συνολικά την πρόοδο. Το επίπεδο της πολεµικής τεχνολογίας αποτελεί ένα 

δείκτη που χαρακτηρίζει σηµαντικά τις κοινωνίες κάθε εποχής, πολύ 

περισσότερο της δικής µας, η οποία µόλις βγήκε από τον αιώνα µε τον 

µεγαλύτερο αριθµό θυµάτων πολέµου στην Ιστορία.  

 

Τεχνολογία και θρησκεία. 

 

Η τεχνολογία και η θρησκεία από πρώτη άποψη φαίνονται να είναι δυο 

πολύ διαφορετικά πεδία. Η πρώτη έχει επικρατήσει ως καθολικό φαινόµενο 

στον παγκόσµιο πολιτισµό σχετικά πρόσφατα, ο προσανατολισµός της είναι 

προς το µέλλον και χαρακτηριστικό της είναι η διαρκής καινοτοµία. Από την 

άλλη, η περίοδος της πολιτισµικής κυριαρχίας της δεύτερης βρίσκεται στο 

παρελθόν –αν και πολλαπλές αιτίες την έχουν ξαναφέρει στο προσκήνιο-, και 

από το παρελθόν αντλεί και τις βασικές, παραδοσιακές πηγές γνώσης της. 

Κάπως σχηµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ακόµη ότι η πρώτη, στις πιο 

υψηλές και µαζικές µορφές της, συνδέεται κυρίως µε τη νεωτερική ∆ύση και 

τον πολιτισµό της, ενώ η δεύτερη εµφανίστηκε και κυριάρχησε σε κοινωνίες 

τόσο της Εγγύς και της Μέσης, όσο και της Άπω Ανατολής. Τέλος, ενώ η 
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πρώτη ασχολείται µε τον ενθαδικό κόσµο και τα πρακτικά, εξωτερικά του 

προβλήµατα, η δεύτερη κάνει λόγο για το επέκεινα και µεριµνά για την 

εσωτερική συγκρότηση του υποκειµένου52.  

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται µια ανάλυση της σχέσης τεχνολογίας 

και θρησκείας στον δυτικό κόσµο, καθώς µέσα στα πλαίσια του πολιτισµού 

αυτού εµφανίστηκαν οι πιο σηµαντικές µορφές και τα σπουδαιότερα 

επιτεύγµατα της σύγχρονης επιστήµης και τεχνολογίας.  

Στη σύγχρονη εποχή ο παγκοσµιοποιηµένος δυτικός πολιτισµός 

καθίσταται ολοένα πιο επικεντρωµένος γύρω από την τεχνολογία και την 

τεχνική, οι οποίες τείνουν να ορίζουν ολοένα και µεγαλύτερους τοµείς της 

ανθρώπινης ζωής. Μέσα στα πλαίσια αυτά µπορούν να γίνουν κατανοητοί οι 

λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να προκληθεί µια αντιπαράθεση ή κριτικός 

διάλογος ανάµεσα στους δύο αυτούς χώρους, ως αποτέλεσµα συνάντησης ή 

αναµέτρησης ανάµεσα σε δύο αξιακά και γνωσιολογικά συστήµατα. Αν δούµε 

όµως σε µεγαλύτερο ιστορικό βάθος τη σχέση τους, θα διαπιστώσουµε ότι 

έχουν υπάρξει περίοδοι τόσο αµοιβαίας αυτάρκειας και αδιαφορίας, όσο και 

στενής συνοδοιπορίας, αλλά και περιπτώσεις νέων νοηµατοδοτήσεων των 

όρων τους.   

Οι πηγές της σύγχρονης επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης 

µπορούν να εντοπιστούν ιστορικά στην περίοδο της Αναγέννησης και της 

Επιστηµονικής Επανάστασης που συντελέστηκε αυτήν την περίοδο. Παρά το 

γεγονός ότι ο δυτικός Μεσαίωνας θεωρήθηκε αργότερα από τον αιώνα των 

Φώτων ως µία σκοτεινή ιστορική περίοδος, σε όλες τις πτυχές του πολιτισµού 

του ήταν εµποτισµένος µε άκρατο ορθολογισµό, αλλά και τεχνικά επιτεύγµατα. 

Η ανάπτυξη της σχολαστικής φιλοσοφίας και θεολογίας και η ίδια η γοτθική 

τέχνη των καθεδρικών ναών αποτελούν µερικές αδιάψευστες µαρτυρίες. Κατά 

παράδοξο τρόπο, ο ορθολογισµός αυτός εντοπίζονταν µόνο στη θεολογία και 

την φιλοσοφία και αποκλείονταν από τις επιστήµες, καθιστώντας ύποπτη κάθε 

διερεύνηση της φύσης, πέρα από τα αριστοτελικά δόγµατα53. Σ’ αυτά τα 

πλαίσια προτεραιότητα διδόταν στην αφηρηµένη συλλογιστική, παρά στην 
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εµπειρία, και αξιολογική ανωτερότητα στον υπερβατικό σε σχέση µε τον 

ενθαδικό κόσµο. Το νοητικό αυτό σχήµα µεταφράζονταν και σε συγκεκριµένες 

κοινωνικές πρακτικές, όπως για παράδειγµα την αδιαµφισβήτητη εξουσία των 

εκπροσώπων του ιερού. Η αυθαιρεσία αυτών των αξιωµατικών 

προτεραιοτήτων έφεραν την αµφισβήτησή τους και τη στροφή προς τη µελέτη 

του άµεσου, εµπειρικού κόσµου, την καταξίωση της µαθηµατικής αποδεικτικής 

και της πειραµατικής εγκυρότητας και προς την ελευθερία της σκέψης  και της 

έρευνας γενικότερα. Η νεώτερη επιστήµη ζήτησε να κατανοήσει τον κόσµο µε 

τα εργαλεία της λογικής ανάλυσης και της πειραµατικής επιβεβαίωσης, να 

ανακαλύψει τους νόµους και τις κανονικότητες που τον διέπουν και να τον 

εξηγήσει χωρίς αναφορά σε υποθετικές και υπέρ-εµπειρικές αρχές54.   

Έτσι, η σύγχρονη επιστήµη έχει τις αρχές της σε µια ρήξη µε το 

µεσαιωνικό θεολογικό παρελθόν και τις δεσµευτικές τροχιές της σκέψης που 

αυτό υπαγόρευε. Ωστόσο η ιδέα ενός Θεού δεν παρέµενε ενοχλητική, όσο 

αυτός και οι εκπρόσωποί του θα περιοριζόταν εν γένει στα του ουρανού και 

στα πλαίσια της ιδιωτικής σφαίρας και θα άφηναν ελεύθερο το πεδίο για την 

ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας. 

 Το µεσαιωνικό θρησκευτικό πνευµατικό σύµπαν, ακόµα και µετά την 

κατάρρευσή του, συνέχιζε να τροφοδοτεί τον ψυχισµό του νεότερου 

Ευρωπαίου που εξήλθε απ’ αυτό. Έτσι, ορισµένοι στοχαστές έχουν εντοπίσει 

ένα είδος αναλογίας ή συνέχειας ανάµεσα στο θρησκευτικό και το τεχνολογικό 

ήθος. Ο Heidegger υποστηρίζει ότι η µοντέρνα τεχνολογία καθορίζει την 

παρούσα περίοδο της ανθρωπότητας ακριβώς όπως η θρησκεία όριζε τον 

προσανατολισµό του κόσµου κατά το Μεσαίωνα55. Σχεδόν τα ίδια λόγια 

χρησιµοποιεί και ο J. Ellul, λέγοντας ότι η τεχνολογία στο σύγχρονο 

διανοητικό πανόραµα παίζει τον ίδιο ρόλο όπως η πνευµατικότητα στον 

Μεσαίωνα ή η ιδέα του ατόµου κατά τον 19ο αιώνα56. Θεωρεί µάλιστα ότι η 

τεχνολογία ανταποκρίνεται στις ίδιες ψυχικές ανάγκες όπως η θρησκεία57. 

Υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο παράγοντας που έφερε την αποϊεροποίηση του 
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κόσµου ενδύεται στη συνέχεια τον µανδύα της ιερότητας, καθιστάµενος έτσι η 

υψηλότερη εξουσία, κρίνοντας τα πάντα µε τους όρους του58. Ο Lewis 

Mumford παρατηρεί ότι µόνο αν προσεγγισθεί ως θρησκεία µπορεί να 

εξηγηθεί η έλξη και η κατεπείγουσα ανάγκη τεχνολογικής ανάπτυξης που 

παρατηρήθηκε59. Αντίστοιχη είναι και η οπτική του Καστοριάδη για την 

επιστήµη: «Η πίστη αυτή στην επιστήµη, έτσι όπως υπάρχει σήµερα, είναι 

εξίσου ανορθολογική µε την οποιαδήποτε θρησκευτική πίστη. Η µεγάλη 

πλειοψηφία των σηµερινών ανθρώπων, µαζί και οι επιστήµονες, δεν έχουν 

έναντι της επιστήµης ορθολογική στάση: πιστεύουν σ’ αυτήν.  Πρόκειται 

πράγµατι για ένα είδος πίστης. Και αυτή την πίστη πρέπει να διαλύσουµε, που 

µεταφράζεται στην ιδέα ότι οι γιατροί, οι µηχανικοί, οι φυσικοί, οι 

οικονοµολόγοι κατέχουν την απάντηση για όλα τα προβλήµατα που τίθενται 

στην ανθρωπότητα»60 Ο Σπ. Κυριαζόπουλος επίσης θεωρεί την τεχνική 

υποκατάστατο της θρησκείας, από τη στιγµή που χάθηκε η υπερβατική 

αναφορά και ο άνθρωπος αναζήτησε τη σωτηρία του στα δικά του έργα. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά πως ό,τι είχε απαιτήσει ο άνθρωπος εκ µέρους του 

υπερβατικού κόσµου µε αντάλλαγµα την υπακοή, γίνεται στη συνέχεια 

πραγµατικότητα µε την τεχνική. Η τεχνική δύναµη βοηθά τον άνθρωπο στην 

υπερνίκηση των ατοµικών του ορίων˙ είναι ο µεσσίας των προσωπικώς 

αδύνατων γεγονότων61. Αν ο τρόπος δηµιουργίας νέας ζωής ή υπερνίκησης 

του θανάτου παραµένουν ακόµα µυστήρια, ελπίζεται ότι στο µέλλον η 

επιστήµη θα τα αποκαλύψει62. 

Η συσχέτιση της τεχνοεπιστηµονικής προόδου µε τον δυτικό 

Χριστιανισµό ωστόσο, σύµφωνα µε τον Noble, ξεκινά ήδη από τον Μεσαίωνα. 

Αρχικά στη θεολογική σκέψη κυριαρχούσε η αντίληψη ότι το υπέρτατο αγαθό 

της σωτηρίας επιτυγχάνεται µέσω της θείας χάρης, ως δωρεά δηλαδή του 

Θεού και ως ευχαριστιακή δεκτικότητα του ανθρώπου. Εποµένως οι όποιες 

τεχνικές ικανότητες του ανθρώπου, ενώ παρείχαν κάποιες πρακτικές 

διευκολύνσεις στον καθηµερινό βίο, είχαν µια πολύ σχετική αξία ως προς τον 
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έσχατο προσανατολισµό του. Επρόκειτο για ένα σχήµα το οποίο διατηρούσε 

τις δύο σφαίρες ανεξάρτητες και σε µια ιεραρχική σχέση ανώτερου και 

απόλυτου προς κατώτερο και σχετικό. Ωστόσο, κατά τον πρώιµο µεσαίωνα, 

και για λόγους που παραµένουν άγνωστοι, άρχισε να καλλιεργείται η 

συσχέτιση της τεχνολογικής ανάπτυξης µε την τελειοποίηση του ανθρώπου 

κατά το πρότυπο του προπτωτικού Αδάµ. Μοναχικά τάγµατα αυτής της 

περιόδου όπως οι Βενεδικτίνοι και στοχαστές όπως ο Εριγένης έθεσαν ένα 

νέο πλαίσιο κατανόησης των τεχνικών ικανοτήτων ως επανάκτηση των 

απολεσθέντων από την Πτώση δυνάµεων του ανθρώπου και ως 

προετοιµασία για τη µελλοντική εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού. Το νέο 

αυτό σχήµα θα ακολουθήσουν και πολλοί άλλοι µεταγενέστεροι και σηµαντικοί 

στοχαστές της χριστιανικής ∆ύσης, όπως ο Αβελάρδος, ο Ντουνς Σκότους, ο 

Μποναβεντούρα, ο Αλµπέρτους Μάγκνους και ο Ρέυµοντ Λάλλυ63.  

Από τον 12ο αιώνα ενισχύεται µια χιλιαστική αντίληψη µέσα στους 

κόλπους της χριστιανικής σκέψης. Η προσµονή µιας δεύτερης έλευσης του 

Μεσσία, ο χρόνος και ο τρόπος της οποίας παρέµεναν κρυµµένοι από τον 

άνθρωπο αποκτά έναν νέο προσανατολισµό, που καταφάσκει την  ιστορική 

δραστηριοποίηση ως όρο προετοιµασίας και συµµετοχής στην επίσπευση του 

ερχοµού της. Κεντρικό ρόλο σ’ αυτήν την νέα συνείδηση καταλαµβάνει η 

τεχνολογική κατίσχυση έναντι της φύσης, το όραµα της τελειοποίησης του 

ανθρώπου και του κόσµου µέσω της τεχνολογίας. Ο ιδρυτικός προφήτης 

αυτής της νέας εσχατολογίας υπήρξε ένας Σιστερσιανός ηγούµενος, ο Ιωακείµ 

της Φιόρε64. Η εκκοσµίκευση της σχέσης µε τη φύση εντός της 

Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας θυµίζει την παράλληλη στροφή του 

προτεσταντισµού προς την αποδοτικότητα στην εργασία και την συγκέντρωση 

χρήµατος ως έκφραση χριστιανικής αρετής, που κατά τον M. Weber 

προετοίµασε το πνεύµα του Καπιταλισµού. 

Μέσα από µια πορεία που περνά από τον αλχηµισµό του Παράκελσου, 

τις µυστικές οργανώσεις των Ροδοσταυριτών και της Μασωνίας και της 

υπερβατικής αξιολόγησης της πρακτικής γνώσης του Bacon, το πνεύµα µιας 

εννοιολόγησης της τεχνολογίας µε θρησκευτικούς όρους θα φτάσει µέσα από 
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ποικίλους µετασχηµατισµούς έως τους νεώτερους χρόνους65. Η χιλιαστική 

σηµασία της νέας τάξης των µηχανικών θα πρωτοδιατυπωθεί από τον Saint-

Simon, ο οποίος και στο έργο του New Christianity θα εισάγει µια νέα 

κατανόηση του χριστιανισµού, αποκαθαρµένου από Ρωµαιοκαθολικά και 

προτεσταντικά στοιχεία και εστιασµένου σε µια κοινωνική ηθική. Ο µαθητής 

του August Comte, απόφοιτος της περίφηµης γαλλικής École Polytechnique 

και χαρακτηρισµένος ως ο Bacon του 19ου αιώνα, θα κάνει λόγο για τον 

θετικισµό ως την ανώτερη φάση της εξέλιξης του πολιτισµού, ως µια 

αποκατάσταση της θρησκείας, µε την ανάδυση της «θρησκείας της 

ανθρωπότητας». Το πρώτο στάδιο, που ήταν το θεολογικό, αντικαταστάθηκε 

από το αφηρηµένο-µεταφυσικό, για να οδηγηθούµε στο τρίτο και πληρέστερο, 

το επιστηµονικό-θετικιστικό. Σύµφωνα µε τον Comte, ο θετικισµός θα έφερνε 

την τελική αναγέννηση της ανθρωπότητας, µια τέλεια ενότητα µε το Υπέρτατο 

Ον, την οριστική µορφή της ύπαρξης. Ο Comte ήταν πεπεισµένος ότι οι 

επιστηµονικά καταρτισµένοι µηχανικοί, όπως ο ίδιος, θα ήταν η 

εµπροσθοφυλακή, το νέο ιερατείο της τελικής αυτής εξελικτικής φάσης του 

πολιτισµού66.  

Το ίδιο πνεύµα θα χαρακτηρίσει και τις µεγάλες επιστηµονικές και 

τεχνολογικές ανακαλύψεις και πρακτικές του 20ού αιώνα, όπως την ατοµική 

ενέργεια, τα διαστηµικά ταξίδια και τη βιογενετική. Η θεολογική αναφορά 

γίνεται καταρχάς εµφανής από ορισµένους τίτλους που δόθηκαν στα 

ερευνητικά προγράµµατα των επιστηµών αυτών. Ο Oppenheimer θα δώσει 

στο ερευνητικό πρόγραµµα για την ατοµική βόµβα το όνοµα «Τριάδα»67. Ο 

Von Braunn, ένας από τους θεµελιωτές του αµερικανικού διαστηµικού 

προγράµµατος θα ονοµάσει το πρώτο σχέδιο για αποστολή ανθρώπου στο 

διάστηµα «Project Adam»68. Ο δε Νοµπελίστας µοριακός γενετιστής Walter 

Gilbert θα χαρακτηρίσει την έρευνα για το ανθρώπινο γονιδίωµα ως το «ιερό 

δισκοπότηρο» της επιστήµης του, ενώ ο διευθυντής του προγράµµατος θα το 

χαρακτηρίσει ως ό,τι πιο σηµαντικό έχει επιχειρήσει η ανθρωπότητα. Πίσω 

από τον ενθουσιασµό αυτόν κρυβόταν µια µεσαιωνικής προέλευσης επιθυµία 

για την τεχνητή δηµιουργία ζωής, την πιο υψηλή ίσως εξοµοίωση του 
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ανθρώπου µε το Θεό69. Πολλοί πρωτεργάτες αυτών των επιστηµών έχουν 

κοινή µια πεποίθηση ότι αποτελούν την πνευµατική πρωτοπορία της 

ανθρωπότητας και δίνουν µια σωτηριολογική διάσταση στο έργο τους70. 

Συνδέουν την έρευνά τους µε µια αναζήτηση για το νόηµα της ζωής71, την 

κατανόηση του νου του Θεού72, αλλά και µε τη συµµετοχή στο δηµιουργικό 

του έργο73.  Ακόµα, οι εκπληκτικές δυνάµεις που φανερώθηκαν µε τις πρώτες 

ατοµικές βόµβες και δόθηκαν στα χέρια του ανθρώπου, προκάλεσαν µια 

φιλολογία που συνδεόταν µε µια αποκαλυπτική καταστροφή, η οποία θα 

έφερνε και µια αναγέννηση της ανθρωπότητας74. 

Σύµφωνα µε τον Θ. Ζιάκα, ο νεωτερικός άνθρωπος είναι βαθύτατα 

θρησκευτικός, παρά τον µυθολογούµενο αθεϊσµό του. Η κυρίαρχη λαϊκή 

θρησκεία είναι ο τεχνολογικός µεσσιανισµός, η πίστη δηλαδή ότι η επιστήµη 

και η τεχνολογία θα λύσουν όλα τα προβλήµατα της ανθρωπότητας και θα 

φέρουν την ευτυχία. Η νέα αυτή θρησκεία των Νέων Χρόνων θεµελιώθηκε στο 

αξίωµα ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως καλός και γίνεται κακός γιατί τα 

αγαθά θέλουν κόπο, είναι λίγα και γίνονται γι’ αυτό αντικείµενα σύγκρουσης. 

Το κεντρικό ζητούµενο εποµένως είναι η άρση της σπάνης των αγαθών, µετά 

την οποία το κακό θα περάσει στην προϊστορία. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει 

να αναπτυχθεί η τεχνολογία. Ήταν, λοιπόν, απαραίτητο να περάσει ο 

άνθρωπος από την κόλαση της δουλείας, της φεουδαρχίας, του καπιταλισµού, 

των άπειρων σφαγών, για να επιτευχθεί η οικονοµική συσσώρευση, που θα 

καθιστούσε δυνατή την Τεχνολογία. Ήταν µέσα στο «Μυστικό Σχέδιο» του 

Θεού (ή του Λόγου, της Ιστορίας, της Τύχης ή της Ανάγκης). Αυτό που 

συµβαίνει ωστόσο είναι ότι οι αυξήσεις του πληθυσµού που προκαλεί η 

βελτίωση των όρων ζωής, αλλά και οι αυξανόµενες «ανάγκες» των κοινωνιών 

που προσανατολίζονται καταναλωτικά, να απορροφούν τα ποικίλα αγαθά που 

φέρνει η τεχνολογική ανάπτυξη, ούτως ώστε ο κατά κεφαλήν άνισος λόγος 

συµµετοχής στον κοινωνικό πλούτο καθόλου να µην βελτιώνεται75. Ο Thomas 
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Misa χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τους µοντερνιστές των αρχών του 20ού αιώνα ως 

«τεχνολογικούς φονταµενταλιστές», λόγω ακριβώς του µεσσιανικού οράµατος 

για κοινωνική µεταµόρφωση και πνευµατική απολύτρωση µέσω της 

τεχνολογίας. Η αισθητική έκφραση του κινήµατος δε βρισκόταν σε µια 

αυτόνοµη σφαίρα, αλλά συνδεόταν βαθιά µε τα οικονοµικά και κοινωνικά 

ρεύµατα του εκσυγχρονισµού της εποχής του76. 

Ωστόσο δεν είναι µόνο η θρησκεία που µεταβίβασε της έννοιες της 

στην τεχνολογία, αλλά συνέβη και το αντίστροφο. Για παράδειγµα, η νεότερη 

θρησκευτική αναβίωση του Ζεν και της Γιόγκα στη ∆ύση σχετίζεται 

περισσότερο µε την ανακάλυψη θρησκευτικών τεχνικών, παρά µε την 

αναζήτηση για µια κοσµοθεωρία, ένα νόηµα ζωής ή την Αλήθεια. Η 

εκλαϊκευµένη µορφή µε την οποία οι παραδόσεις αυτές µεταφυτεύτηκαν στη 

∆ύση τις απογυµνώνει από την πολυπλοκότητα των φιλοσοφικών και 

θρησκευτικών τους προϋποθέσεων και τις καθιστά τεχνικές διαλογισµού, 

ψυχικής ηρεµίας και σωµατικής άσκησης. Έτσι, µια τεχνική αυτονοµείται από 

τα θεολογικά της συµφραζόµενα για να ταιριάξει µε τη νοοτροπία και τις 

ανάγκες του δυτικού ανθρώπου, ο οποίος έχει εθιστεί σε τεχνικού τύπου 

λύσεις για τα προβλήµατά του77.  

Γίνεται πλέον φανερό ότι οι χώροι της θρησκείας, του χριστιανισµού 

στην περίπτωση της ∆ύσης, και της τεχνοεπιστήµης συνδέονται σηµαντικά. Η 

ιδέα περί µιας ιδεώδους, παραδείσιας, κατάστασης προέρχεται κυρίως από τη 

θρησκεία, αλλά στη συνέχεια αναλαµβάνεται από την τεχνολογία για να 

πραγµατωθεί µε τους δικούς της όρους. Πρόκειται για την εκκοσµίκευση µιας 

αντίληψης περί σωτηρίας, η οποία πλέον αντιµετωπίζεται φυσιοκρατικά και 

όπου η πρωτοβουλία ανήκει πρωτίστως στον άνθρωπο, παρά στον Θεό. Οι 

νέοι χρόνοι χαρακτηρίζονται εξίσου θρησκευτικοί µε τον Μεσαίωνα, µόνο µε 

διαφορετικούς όρους, τουτέστιν µε µια πίστη στις δυνατότητες της 

τεχνοεπιστήµης να λύσει όλα τα προβλήµατα του ανθρώπου. Από την άλλη, 

το τεχνικό πνεύµα εισάγεται και στον χώρο των θρησκειών, από τις οποίες ο 

σύγχρονος άνθρωπος αποσπά τεχνικές για ψυχική ηρεµία, αρνούµενος να 

εισέλθει στην πληρότητα των θεολογικών τους προϋποθέσεων. 
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Τεχνολογικός προσδιορισµός κοινωνίας – κοινωνικός 

προσδιορισµός τεχνολογίας. 

 

Η σχέση της τεχνολογίας µε την κοινωνία είναι αµφίδροµη. Από τη µια 

οι ποικίλες τεχνολογικές εφευρέσεις και πρακτικές αλλάζουν, συχνά µε 

εντυπωσιακό και ανεπίστρεπτο τρόπο, την κοινωνική και πολιτική ζωή. Από 

την άλλη οι κοινωνικές οµάδες, µέσω µιας διαδικασίας ανατροφοδότησης και 

διαπραγµάτευσης µε τους παρόχους των τεχνολογικών προϊόντων, 

επηρεάζουν τις τελικές µορφές και χρήσεις τις οποίες παίρνουν αυτά. 

Θεωρήσεις της σχέσης αυτής τείνουν να πολώνονται και να απολυτοποιούν 

τις δύο προσεγγίσεις. Υπέρµαχοι της πρώτης θέσης υποστηρίζουν έναν 

τεχνολογικό ντετερµινισµό, την αντίληψη δηλαδή ότι η τεχνολογία αποτελεί 

τον κύριο παράγοντα ο οποίος προσδιορίζει την ιστορική εξέλιξη. Όσοι δίνουν 

έµφαση στη δεύτερη θέση, υποστηρίζουν την κοινωνική κατασκευή της 

τεχνολογίας, θεωρώντας την τελευταία ως ένα κατεξοχήν κοινωνικό 

φαινόµενο. Στο κεφάλαιο αυτό θα ακολουθήσει µια κριτική παρουσίαση των 

δύο αυτών οπτικών. 

O τεχνολογικός ντετερµινισµός έχει δύο µορφές, την «σκληρή» και την 

«µαλακή». Στην πρώτη περίπτωση θεωρείται ότι οι ποικίλες νέες εφευρέσεις 

καθεαυτές, ως αντικείµενα, είναι που φέρνουν τις αλλαγές στον πολιτισµό. 

Σαν αναγωγιστική θεωρία, η οποία επικεντρώνεται σε έναν αποκλειστικό 

αιτιακό παράγοντα, είναι οπωσδήποτε υπεραπλουστευτική. Πρόκειται για µια 

αντίληψη της Ιστορίας σαν την κίνηση ενός οχήµατος πάνω σε µια 

σιδηροτροχιά. Για τους αισιόδοξους τεχνόφιλους το επερχόµενο τεχνολογικό 

επερχόµενο µέλλον θα είναι η ολοκλήρωση του οράµατος της προόδου. Για 

τους απαισιόδοξους, ένα δείγµα µιας στυγνής αναγκαιότητας και ένας 

ολοκληρωτικός εφιάλτης. Από την άλλη, όσοι δέχονται µια πιο «µαλακή» 

εκδοχή του τεχνολογικού ντετερµινισµού, συνυπολογίζουν στις ερµηνείες τους 

και παράλληλους κοινωνικούς, οικονοµικούς, πολιτικούς και πολιτισµικούς 

παράγοντες78. 

Συχνά θεωρείται ότι ο Marx πρεσβεύει τον τεχνολογικό ντετερµινισµό, 

λόγω της εξέχουσας σηµασίας που δίνει στα παραγωγικά µέσα για τη µορφή 
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του πολιτισµού. Είναι κλασική η φράση του από την «Ένδεια της φιλοσοφίας» 

ότι «ο χειρόµυλος δίνει µια κοινωνία µε φεουδάρχη, ο ανεµόµυλος µια 

κοινωνία µε τον βιοµηχανικό καπιταλιστή»79. Στην σκέψη του, το τεχνολογικό 

επίπεδο µιας ιστορικής περιόδου δεν είναι µια απλή παράµετρος της 

συνολικής κοινωνίας, αλλά καθορίζει τις κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις. Κατ’ 

επέκταση η τεχνολογική πρόοδος συντελεί σηµαντικά και στην κοινωνική 

αλλαγή. Ωστόσο, η πίστη στην αναπόφευκτη, σύµφωνα µε τους νόµους της 

ιστορίας, πτώση του καπιταλισµού και στην µελλοντική έλευση του 

κοµµουνισµού αφήνει περιθώρια για µια παθητικότητα και µια απουσία 

κριτικής στάσης απέναντι στις παρούσες τεχνολογικές µορφές, οι οποίες 

θεωρούνται ότι σε κάθε περίπτωση υπηρετούν την έλευση του ποθητού 

µέλλοντος80. Από την άλλη, µαρξιστές θεωρητικοί έχουν δώσει και 

παραδείγµατα κοινωνικού προσδιορισµού της τεχνολογίας. Ένα τέτοιο 

παράδειγµα είναι η θεωρία πως σε δουλοκτητικές κοινωνίες δεν υπάρχει το 

κίνητρο για να παραχθεί τεχνολογία, η οποία θα απαλύνει τον κόπο της 

εργασίας, σε αντίθεση µε κοινωνίες όπου επικρατεί η µισθωτή εργασία. Έτσι 

εξηγούν το γεγονός ότι ενώ οι αρχαίοι Έλληνες είχαν επιστηµονικές γνώσεις 

ανώτερες από κοινωνίες που τους διαδέχθηκαν µέχρι και τον 17ο αιώνα, παρ’ 

όλα αυτά δεν ασχολήθηκαν µε την παραγωγή µηχανών81.      

Μια αντίληψη συναφής µε τον τεχνολογικό ντετερµινισµό είναι αυτή 

περί της αυτονοµίας της τεχνολογίας, ότι δηλαδή αυτή αναπτύσσεται βάση 

µιας εσωτερικής λογικής, εκτός του ανθρωπίνου ελέγχου. Η έννοια αυτή 

προϋποθέτει τον τεχνολογικό ντετερµινισµό, ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει, 

καθώς σύµφωνα µε την οπτική του ντετερµινισµού, µπορούν να υπονοούνται 

ελεύθερα και δηµιουργικά υποκείµενα τα οποία παράγουν την τεχνολογία, η 

οποία µε τη σειρά της καθορίζει την υπόλοιπη κοινωνία και τον πολιτισµό82.  

Η έννοια της αυτόνοµης τεχνολογίας συνδέεται µε τον Jacques Ellul και 

το έργο του «Η τεχνολογική κοινωνία». Η αυτονοµία της τεχνολογίας είναι ένα 

παράδειγµα των απρόβλεπτων συνεπειών της κοινωνικής δράσης, όπως το 
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συζήτησε και ο Max Weber. Ο Ellul υποστηρίζει ότι ενώ οι άνθρωποι 

παράγουν, εµπορεύονται και χρησιµοποιούν την τεχνολογία, ωστόσο ο 

έλεγχός της δεν βρίσκεται στα χέρια τους. Οι µηχανικοί οι οποίοι 

αναπτύσσουν την τεχνολογία δεν κατανοούν τις κοινωνικές και πολιτικές 

προεκτάσεις του έργου τους και είναι συχνά αφελείς ως προς τις δυνατότητες 

ελέγχου του. Το ίδιο, µας λέει, ισχύει και στην περίπτωση λαµπρών φυσικών, 

όπως ο Einstein, o Bohr ή ο Oppenheimer, οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις για την 

παραγωγή της ατοµικής βόµβας. Ο συνήθης λόγος περί της επιλογής των 

τεχνολογιών από τον άνθρωπο είναι παραπλανητικός, καθώς δεν είναι µια 

αφηρηµένη «ανθρωπότητα» η οποία επιλέγει, αλλά συγκεκριµένες οµάδες 

συµφερόντων. Επιπλέον, υπάρχει η τάση η τεχνολογία να αναπαράγεται 

διαρκώς, καθώς για όποια προβλήµατα προκύπτουν από κάποιες εφευρέσεις, 

η λύση που προτείνεται είναι η δηµιουργία νέων τεχνολογιών για την 

αντιµετώπισή τους. Έτσι, η κοινωνία καλείται διαρκώς να προσαρµόζεται στην 

τεχνολογία, παρά το αντίθετο. Ο Ellul θεωρεί ότι η απόκτηση µιας καθολικής 

οπτικής, και κατ’ επέκταση ενός ελέγχου, του «τεχνολογικού συστήµατος» 

είναι αδύνατη, λόγω της πολυπλοκότητας των τεχνικών, κοινωνικών, 

πολιτικών, οικονοµικών και ηθικών παραµέτρων που το χαρακτηρίζουν83. 

Παρ’ όλα αυτά, από τη δεκαετία του 1950, που έγραφε o Ellul, µέχρι 

σήµερα έχει υπάρξει κάποια πρόοδος, όσον αφορά την διεπιστηµονική 

προσέγγιση των προβληµάτων αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 

περίπτωση της έρευνας για το ανθρώπινο γονιδίωµα, η οποία έχει 

προκαλέσει µια δηµόσια συζήτηση περί των κοινωνικών, νοµικών και ηθικών 

της προεκτάσεων, όσο κανένα άλλο επιστηµονικό ζήτηµα µέχρι σήµερα. Ένα 

κοµµάτι µάλιστα της χρηµατοδότησης του προγράµµατος ήταν ειδικά 

αφιερωµένο στις προεκτάσεις αυτές, ώστε µέσω της συνεργασίας 

επιστηµόνων, νοµικών και ηθικών φιλοσόφων να υπερβληθεί σε κάποιο 

βαθµό η αµοιβαία άγνοια των ειδικών πέραν του τοµέα τους και να επιχειρηθεί 

µια σύνθεση των επιµέρους παραµέτρων84. 

Ένας ακόµα λόγος για τον οποίο µπορούµε να µιλάµε για µια αυτόνοµη 

πορεία της τεχνολογίας είναι ο αθροιστικός χαρακτήρας της. Οι νέες 

εφευρέσεις δεν έρχονται στο νου των µηχανικών ως «από µηχανής θεός», 
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αλλά προκύπτουν ως µια σύνθεση των ήδη κατορθωµένων επιτευγµάτων. Για 

παράδειγµα, από τη στιγµή που υπήρχαν τα πλοία και προέκυψε και η 

ατµοµηχανή, ήταν αναπόφευκτο κάποια στιγµή να εφευρεθεί και το 

ατµόπλοιο. Στην εποχή µας µάλιστα, στο πεδίο της πληροφορικής, αυτή η 

αυτοτροφοδοτούµενη πρόοδος της τεχνολογίας έχει σχεδόν πάρει την µορφή 

ενός φυσικού νόµου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα επ’ αυτού είναι ο «νόµος 

του Moore», ο οποίος διατυπώθηκε το 1970 και σύµφωνα µε τον οποίο ο 

αριθµός των τρανζίστορ που τοποθετούνται στα micro-chips των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών διπλασιάζονται κάθε ενάµιση χρόνο. Ο «νόµος» 

αυτός υπολογίζεται ότι θα ισχύει τουλάχιστον έως το 202085. 

Μέσα στα πλαίσια του «µαλακού» ντετερµινισµού, ένας πολύ 

σηµαντικός παράγοντας που συνδιαµορφώνει την τεχνολογία είναι η 

οικονοµία. Ένα τεχνολογικό προϊόν, για να µπορέσει να επιβιώσει µέσα στην 

αγορά οφείλει να έχει ένα ελεγχόµενο κόστος παραγωγής, το οποίο θα του 

επιτρέπει να προσφέρει κέρδος. Οι οικονοµικές παράµετροι ασκούν µια πίεση 

στους ερευνητές να βρουν νέες λύσεις για τις ιδέες τους, οι οποίες θα πρέπει 

να υπακούν όχι µόνο στους κανόνες της µηχανικής ή της αισθητικής, αλλά 

απαραιτήτως και της οικονοµίας. 

Ο Langdon Winner υποστηρίζει πως τα τεχνολογικά προϊόντα, πέρα 

από την καθηµερινή χρησιµότητά τους, διαµορφώνουν ένα συνολικό πλαίσιο 

κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας. ∆ηµιουργούν καινούριους κόσµους, 

στους οποίους οι άνθρωποι οφείλουν να προσαρµοστούν. Ο Winner καλεί σε 

µια «επιστροφή στα πράγµατα», οι εγγενείς ιδιότητες των οποίων έχουν την 

δυνατότητα να επηρεάζουν και να καθορίζουν το κοινωνικό πεδίο. Οι επιλογές 

που κάνουν οι κοινωνίες ως προς τα τεχνικά µέσα καθαυτά έχουν σηµασία. 

Καθώς οι επιλογές αυτές τείνουν να σταθεροποιούνται ως υλικός εξοπλισµός, 

οικονοµική επένδυση και κοινωνική συνήθεια, η αρχική ευελιξία χάνεται µετά 

την λήψη των πρώτων αποφάσεων. Με αυτήν την έννοια οι τεχνολογικές 

εφαρµογές είναι σαν νοµοθετικές πράξεις ή πολιτικά θεµέλια, ίσως και 

ισχυρότερα αυτών, αφού καθιερώνουν µια τάξη πραγµάτων, η οποία θα 

διαρκέσει για πολλές γενιές. Έτσι, το ίδιο βάρος που δίνεται στους κανόνες, 
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τους ρόλους και τις σχέσεις της πολιτικής, οφείλει να δοθεί και στη µελέτη των 

υλικών χαρακτηριστικών των ίδιων των πραγµάτων86. 

Υπάρχουν ποικίλα παραδείγµατα τα οποία επιβεβαιώνουν την 

ανάγνωση αυτή. Οι δρόµοι του Παρισιού τους οποίους σχεδίασε ο βαρόνος 

Haussmann, έγιναν σύµφωνα µε την επιθυµία του Ναπολέοντα για την 

αποτροπή οδοµαχιών, όπως αυτών του 1848. Αντίστοιχα, και η αρχιτεκτονική 

των αµερικανικών πανεπιστηµιουπόλεων κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960 

και στις αρχές του 1970 σχεδιάστηκαν µε την προοπτική της δυνατότητας 

εξουδετέρωσης των φοιτητικών διαδηλώσεων. Ένα ακόµα παράδειγµα είναι η 

περίπτωση των εργαζοµένων στην εταιρία Cyrus McCormick's, οι οποίοι σε 

κάποια στιγµή άρχισαν να οργανώνονται σε συνδικάτα για να διεκδικήσουν τα 

δικαιώµατά τους. Τότε η διοίκηση αγόρασε µηχανήµατα τα οποία µπορούσαν 

να τα χειριστούν ανειδίκευτοι εργάτες, µε αποτέλεσµα να µπορέσει εύκολα να 

αντικαταστήσει τους πρώτους και να διαλύσει το κίνηµά τους. Μια τελευταία 

περίπτωση που πρέπει να αναφερθεί είναι η ατοµική ενέργεια, η κατοχή και 

χρήση της οποίας αναγκαστικά συνδέεται µε την ύπαρξη µιας 

τεχνοεπιστηµονικής και βιοµηχανικο-στρατιωτικής ελίτ, χωρίς την οποία ένα 

τέτοιο τεχνολογικό σύστηµα δεν µπορεί να σταθεί. Στην περίπτωση αυτή, ένα 

τεχνολογικό φαινόµενο συνοδεύεται αναγκαστικά από µια συγκεκριµένη 

µορφή κοινωνικό-πολιτικής οργάνωσης87. 

Πέρα όµως από τους µύριους τρόπους µε τους οποίους επιδρά η 

τεχνολογία στην κοινωνία, παράλληλα συµβαίνει και το αντίστροφο. Για τον 

κοινωνικό κονστρουκτιβισµό, η τεχνολογία είναι ένα ολοτελώς κοινωνικό 

φαινόµενο και πρέπει να ερµηνευθεί µε αναφορά σε κοινωνικές διαδικασίες 

και όχι σε αντικειµενικά κριτήρια αλήθειας, αποτελεσµατικότητας ή 

τεχνολογικού ορθολογισµού. Η οπτική αυτή αρνείται την ντετερµινιστική θέση 

ότι η τεχνολογική πρόοδος ακολουθεί µια γραµµική πορεία, η οποία µπορεί να 

εξηγηθεί βάσει µιας εσωτερικής τεχνολογικής λογικής ή ακόµα από 

οικονοµικούς νόµους. Αντίθετα, πρόκειται για µια διαδικασία συνεχούς 
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διαπραγµάτευσης και συµµετοχής συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, οι 

οποίες εκθέτουν τις απόψεις τους και διεκδικούν τα συµφέροντά τους88. 

Μια κλασική σχολή σκέψης πάνω σ' αυτό το φαινόµενο είναι η SCOT 

(Social Construction of Technology-κοινωνική κατασκευή της τεχνολογίας), 

την οποία έχουν υποστηρίξει οι Trevor Pinch και Wiebe Bijker. Στα πλαίσια 

της SCOT γίνεται λόγος για «σχετικές κοινωνικές οµάδες», όπως οι µηχανικοί, 

οι διαφηµιστές, οι καταναλωτές, οι οποίες συµµετέχουν στην συνδιαµόρφωση 

των προϊόντων. Μια γνωστή µελέτη των δύο ερευνητών πάνω στο θέµα έχει 

να κάνει µε την πρώιµη ιστορία του ποδηλάτου, όπου οι άντρες και οι αθλητές 

υποστήριζαν ένα σχέδιο περισσότερο «αρρενωπό» και αθλητικό, ενώ οι 

γυναίκες και οι γηραιότεροι επιθυµούσαν κάτι απλούστερο και ασφαλέστερο, 

καθώς χρειαζόντουσαν ένα απλό µέσο µεταφοράς. Σ’ αυτή τη στιγµή της 

διαπραγµάτευσης, γίνεται λόγος για «ερµηνευτική ευελιξία», καθώς ανάµεσα 

στις αντικρουόµενες απαιτήσεις αποπειράται να βρεθεί η πληρέστερα 

ικανοποιητική λύση για όλους τους εµπλεκόµενους. Όταν οι τελικές 

αποφάσεις παρθούν και το προϊόν σταθεροποιηθεί µιλάµε πια για το 

«κλείσιµο» της διαδικασίας αυτής. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πάντοτε ότι οι 

πρακτικές που δεν χρησιµοποιήθηκαν µένουν στην αφάνεια, καθώς µπορεί να 

κυκλοφορήσουν στο µέλλον στην αγορά παράλληλα µε άλλα µοντέλα89. 

Ένα ακόµα παράδειγµα όπου κοινωνικές οµάδες συµµετείχαν στην 

διαµόρφωση ενός τεχνολογικού προϊόντος είναι στην περίπτωση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ενώ η αρχική τους χρήση βρισκόταν στα χέρια 

του στρατού και των εταιριών, µέλη της ριζοσπαστικής αντικουλτούρας της 

δεκαετίας του 1960 και του 1970 θέλησαν να την αποσπάσουν από την 

αποκλειστικότητα των θεσµών αυτών και να την µεταφέρουν σε µεγαλύτερα 

κοµµάτια της κοινωνίας. Ο συγγραφέας Ted Nelson, για παράδειγµα, 

συνδύασε τον τεχνικό µε τον κοινωνικό ριζοσπαστισµό και κατέθεσε την ιδέα 

για το hypertext, µια µορφή συνδιαλλαγής µε τον υπολογιστή που δεν 

προϋποθέτει ιδιαίτερη εκπαίδευση για τη χρήση του κι έτσι µπορεί να γίνει 

προσιτή απ’ τον καθένα. Ακόµα, και µια κουλτούρα από χοµπίστες των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών συµµετείχαν στον τεχνολογικό αυτό 
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εκδηµοκρατισµό, ο οποίος έφερε τελικά τους προσωπικούς υπολογιστές 

(PCs)90. 

Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση του γαλλικού Minitel, µιας συσκευής η 

οποία φτιάχτηκε για χρήση από το σπίτι, όπου µέσα από το τηλεφωνικό 

δίκτυο, οι χρήστες θα µπορούσαν να λαµβάνουν πληροφορίες τηλεφωνικού 

καταλόγου, να ενηµερώνονται για τα δροµολόγια των τρένων, για τις τιµές του 

χρηµατιστηρίου κ.α. Ωστόσο, το σύστηµα αυτό «πειράχτηκε» από hackers, οι 

οποίοι κατάφεραν να το µετατρέψουν και σε επικοινωνιακό µέσο. Μια νέα 

πρακτική εµφανίστηκε, κάτι παραπλήσιο µε τα σηµερινά e-mails ή chat rooms, 

δείχνοντας µε έναν ξεκάθαρο τρόπο πώς µια αρχική συσκευή µπορεί να 

αποκτήσει ένα καινούριο νόηµα µέσα από τη συµµετοχή των χρηστών της91. 

Ο Bruno Latour, παρ’ ότι συχνά συνδέεται µε την θεωρία της 

κοινωνικής κατασκευής της τεχνολογίας, της έχει ασκήσει κριτική και έχει 

αναπτύξει τη δική του θεωρία, την actor-network theory. Σύµφωνα µε αυτή, 

συνυπολογίζει ως παράγοντες (actants) και το µη ανθρώπινο υλικό, έµβιο ή 

όχι (π.χ. πειραµατόζωα, εργαστηριακό εξοπλισµό), το οποίο εντάσσεται µέσα 

σε ένα δίκτυο µαζί µε τα ανθρώπινα υποκείµενα. Υποστηρίζει ότι µια τέτοια, 

πληρέστερη µατιά θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη αυτό το πλέγµα σχέσεων, το 

οποίο συνδιαµορφώνει την τεχνολογική έρευνα και παραγωγή92. 

Ο λόγος περί κοινωνικής κατασκευής της τεχνολογίας συνδέεται µε το 

αίτηµα για µια πιο δηµοκρατική διαχείρισή της, µέσω της εµπλοκής της ίδιας 

της κοινωνίας στη διαδικασία παραγωγής της. Ο Lewis Mumford γράφει ότι 

«ξεκάθαρα, από τα νεολιθικά χρόνια στην Εγγύς Ανατολή µέχρι τις µέρες µας, 

δύο τεχνολογίες συνυπήρχαν επανειληµµένως δίπλα-δίπλα: η µια 

εξουσιαστική, η άλλη δηµοκρατική, η πρώτη συστηµο-κεντρική, πάρα πολύ  

ισχυρή, αλλά εγγενώς ασταθής, η άλλη ανθρωποκεντρική, σχετικά αδύναµη, 

αλλά εύπορη και σταθερή»93. Όπως το έθεσε και ο Winner, η τεχνολογία είναι 

εξόχως πολιτική, εποµένως το αίτηµα για έναν προσανατολισµό της προς 

δηµοκρατικότερες κατευθύνσεις είναι ένα θέµα ιδιαίτερα επιτακτικό.  
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Το πρόβληµα εποµένως δεν είναι µόνο τεχνικό, αλλά σχετίζεται µε την 

δυνατότητα παροχής ή όχι θεσµικού λόγου στην κοινωνία για τεχνολογικές 

αποφάσεις οι οποίες την αφορούν. Μια δηµοσκόπηση για το επιθυµητό 

σχέδιο ή τις δυνατότητες ενός gadget, ενός κινητού τηλεφώνου π.χ., 

απευθύνεται στην κοινωνία ως ένα σύνολο καταναλωτών και όχι ως πολιτών 

µε κρίση και ευθύνη για τα κοινά. Η τεχνολογία σήµερα είναι ένα συνολικό 

σύστηµα, µε πολυάριθµους εµπλεκόµενους παράγοντες ασύµµετρης ισχύος 

σε όλες τις άκρες της γης, εποµένως ένα ερώτηµα που τίθεται είναι ποιοι 

µπορούν να είναι τελικά οι φορείς της διαπραγµάτευσης. ∆εν αρκεί ένας 

διάλογος πάνω στους τρόπους εξεύρεσης των «βέλτιστων» χαρακτηριστικών 

κάποιων προϊόντων, αλλά απαιτείται ένας πολύ ευρύτερος προβληµατισµός 

που θα συµπεριλαµβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες παραµέτρους ενός 

συνολικού τεχνολογικού συστήµατος. Ένα ακόµα καίριο ερώτηµα είναι κατά 

πόσο οι πολιτικοί, οι επαγγελµατίες της τεχνολογίας και η τεχνοκρατική τάξη 

είναι διατεθειµένοι να εισέλθουν σε έναν τέτοιο, καθολικό πολιτικό 

προβληµατισµό και να διαλεχθούν µε τους πολίτες περί των διληµµάτων που 

τίθενται εκάστοτε. Το µεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας αγνοεί τόσο τις 

τεχνικές παραµέτρους, όσο και τις ποικίλες οικονοµικές και εξουσιαστικές 

σχέσεις που υποκρύπτονται πίσω από τις αποφάσεις. Ακόµα όµως και στην 

περίπτωση που έχουν κάποια γνώση, αυτή ακυρώνεται, καθώς η απουσία 

ενός θεσµικού οργάνου που θα έδινε πραγµατικά δικαίωµα συµµετοχής σε 

αποφάσεις, καθιστούν τον λόγο περί δηµοκρατίας κενό περιεχοµένου. Για να 

γίνει πραγµατικά λόγος για συνολική κοινωνική κατασκευή της τεχνολογίας 

απαιτείται ένα επίπεδο δηµοκρατίας, το οποίο η εποχή µας δεν γνωρίζει. 

Αντίθετα, ο κοινός βίος διάγεται κυρίως µέσα σε ένα δίπολο κυριάρχων-

καταναλωτών, όπου η παραίτηση της πλειοψηφίας  τείνει να επαληθεύει έναν 

µοιραίο ντετερµινισµό, στην πιο σκληρή µορφή του. 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαµε τις δύο αντίθετες οπτικές µέσα από τις 

οποίες µπορεί να διαβαστεί η σχέση της τεχνολογίας µε την κοινωνία. Η 

πρώτη, ο τεχνολογικός ντετερµινισµός, υποστηρίζει ότι τρόπον τινά 

υποκείµενο της ιστορίας είναι η τεχνολογία και αντικείµενο η κοινωνία που 

διαµορφώνεται από αυτήν. Γίνεται µάλιστα λόγος για µια αυτονοµία της 

τεχνολογίας, η οποία θεωρείται ότι εξελίσσεται µε µια εσωτερική λογική, 

ανεξάρτητα από τη θέληση και τον έλεγχο του ανθρώπου. Το αντίθετο ισχύει 
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για τον κοινωνικό κονστρουκτιβισµό, σύµφωνα µε τον οποίο ορισµένες 

εµπλεκόµενες κοινωνικές οµάδες συνδιαµορφώνουν τα τεχνολογικά προϊόντα. 

Η δεύτερη αυτή θεωρία µπορεί να ισχύει στο επίπεδο του πρώτου ορισµού 

της τεχνολογίας που δόθηκε, δηλαδή στο επίπεδο της µορφής των εργαλείων 

κι αυτό σε περιορισµένο βαθµό. Αν δούµε την τεχνολογία ως σύστηµα, όπως 

έχει διαµορφωθεί σήµερα µέσα σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, 

διαπιστώνουµε ότι ενώ ένας πολύ µεγάλος αριθµός ανθρώπων επηρεάζεται 

από τις τεχνολογικές επιλογές, ωστόσο παραµένει µικρός ο αριθµός εκείνων 

οι οποίοι καλούνται να συµµετάσχουν σ’ αυτές. 

 

Ορθολογισµός, εργαλειακή λογική και κοινωνία. 

 

Η επιστήµη και η τεχνολογία αποτελούν ίσως τους κεντρικότερους 

τρόπους µε τους οποίους ο νεότερος άνθρωπος επιχειρεί να αντιληφθεί τον 

κόσµο και να προσανατολίσει τη δράση του. Αναφέρθηκε ότι ένας κοινός 

τόπος των δύο αυτών δραστηριοτήτων είναι η πίστη στις διανοητικές δυνάµεις 

του ανθρώπου, στον ορθό λόγο. Μια συνήθης εκτροπή ωστόσο είναι η 

συρρίκνωση του λόγου σε εργαλειακή λογική, η απολυτοποίησή της και η 

επακόλουθη µονοτροπία που το γεγονός αυτό επιφέρει. Αυτός ο τρόπος 

σκέψης δεν περιορίζεται στα εργαστήρια, αλλά διαχέεται στην κοινωνία και 

διαµορφώνει ένα ήθος και έναν πολιτισµό. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται µια 

κριτική ανάλυση της σχέσης αυτής της νοοτροπίας µε τον κοινωνικό βίο που 

παράγει. 

Η φιλοσοφία, ήδη από τον Καρτέσιο, εγκαινίασε τη στροφή προς τη 

νοησιαρχία, βασισµένη σε µια πεποίθηση ότι όλος ο κόσµος µπορεί να 

γνωριστεί σύµφωνα µε όρους των µαθηµατικών94, µια ιδέα που στάθηκε 

προωθητική δύναµη για τον τεράστιο ρόλο που έπαιξε η επιστήµη στην 

νεώτερη εποχή. Η στήριξη κάθε επιστήµης στα µαθηµατικά της παρέχει µια 

στέρεα βάση αντικειµενικότητας, πέρα από την υποκειµενικότητα των 

αισθηµάτων ή των φιλοσοφικών απόψεων, τη σχετικότητα των πολιτισµικών 

παραγόντων ή τον αναπόδεικτο χαρακτήρα της θρησκευτικής πίστης. Η 

λογική της µαθηµατικής απόδειξης είναι καθολικά δεσµευτική. Τα 
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συµπεράσµατά της δεν µπορούν να αµφισβητηθούν. Οι αλγόριθµοι δείχνουν 

αυτήν την αναγκαιότητα και τη βεβαιότητα εµφανώς. Πρόκειται για 

διαδικασίες, που αν ακολουθηθούν, θα οδηγήσουν µηχανικά στο σωστό 

αποτέλεσµα. Έτσι, και µεταγενέστεροι δυτικοί φιλόσοφοι, όπως ο Leibniz και 

ο Spinoza, εκφραστές του κινήµατος του ρασιοναλισµού του 17ου αιώνα, 

θεώρησαν ότι ο ορθός λόγος θα πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο της 

ακρίβειας και της καθολικότητας των µαθηµατικών95.  

Από τη στιγµή όµως που ο δυτικός άνθρωπος άρχισε να βλέπει τα 

πάντα σαν “προβλήµατα” που περιµένουν τη λύση τους, ο δρόµος που οδηγεί 

στην επέκταση της αλγοριθµικής σκέψης και την εφαρµογή της για την 

κατασκευή συστηµάτων και στο πεδίο της κοινωνικής οργάνωσης είχε ανοίξει. 

Κάθε “πρόβληµα” βρίσκει τον αλγόριθµό του και αντιµετωπίζεται µε την 

κατασκευή του κατάλληλου µηχανικού συστήµατος. Έτσι φτιάχτηκε η 

πολύπλοκη κοινωνία που ξέρουµε, µε τα γιγάντια τεχνολογικά και κοινωνικά 

συστήµατα που κοντεύουν να πνίξουν τη ζωή στον πλανήτη96.  

Σύµφωνα µε την κριτική του Rorty, η καρτεσιανή αλλαγή, δεν ήταν τόσο 

πολύ ο θρίαµβος του υπερήφανου ατόµου που απελευθερώθηκε από τα 

σχολαστικά δεσµά, όσο ο θρίαµβος της αναζήτησης της βεβαιότητας επί της 

αναζήτησης της σοφίας. Από τότε και µετά, ήταν ανοιχτός ο δρόµος για τους 

φιλοσόφους, είτε να αποκτήσουν την αυστηρότητα του µαθηµατικού ή του 

µαθηµατικού φυσικού είτε να εξηγήσουν την εµφάνιση της αυστηρότητας σε 

αυτά τα πεδία, αντί να βοηθούν τους ανθρώπους να επιτύχουν γαλήνη και 

αταραξία. Σε µεγάλο βαθµό, αντικείµενο της φιλοσοφίας έγινε η επιστήµη αντί 

της ζωής και επίκεντρό της η επιστηµολογία97. 

Η δυσφήµηση της άµεσης αισθητηριακής εµπειρίας των ποιοτήτων, 

των χρωµάτων και των ήχων και η εξύψωση της ποσότητας και των αριθµών 

στο βάθρο της υπέρτατης πραγµατικότητας φέρουν ευθύνη για την ασχήµια, 

τη βρωµιά και την µόλυνση του σύγχρονου οικιστικού περιβάλλοντός µας. Η 

φυσική και τα οικονοµικά περιέγραψαν την πραγµατικότητα µε όρους 

µαθηµατικών σχέσεων και υπολογισµού οικονοµικού κέρδους και απώλειας. 
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Η ενασχόληση µε την οµορφιά απορρίφτηκε ως κάτι δευτερεύον και 

ασήµαντο. Συγγραφείς µε ροµαντικές καταβολές, όπως ο Thomas Carlyle και 

ο Charles Dickens έδειξαν πώς η ποσοτική προσέγγιση στα πράγµατα, ακόµα 

και στην ηθική, νέκρωσαν το γούστο των ανθρώπων και κατέστησαν την 

εκπαίδευση αποξηραµένη και πληκτική98. 

Σηµαντικές επιπτώσεις έχει επιφέρει και η εκµετάλλευση του 

διαιρεµένου χρόνου. Ο επιστηµονικό-βιοµηχανικός πολιτισµός εισήγαγε τον 

άνθρωπο στο διχασµό ανάµεσα στον χρόνο που αισθάνεται και τον χρόνο 

που επιστηµονικά κατανοεί, καθώς ο βιωµατικός χρόνος είναι 

απροσπέλαστος από τον παραστατικό χρόνο της επιστήµης. Με την απόδοση 

αξιολογικής προτεραιότητας στον µετρήσιµο χρόνο έναντι του χρόνου που 

βιώνεται ως διάρκεια και συγκροτεί την προσωπική ιστορία του κάθε 

ανθρώπου περιορίζεται η σηµασία του αληθινού χρόνου και χώρου της 

καθηµερινής ζωής, από την γενικότητα και ουδετερότητα που επιβάλλει ο 

αφηρηµένος χαρακτήρας της ορθολογικότητας99. 

Στη θέση της βαθιάς γνώσης της πραγµατικότητας έχει τεθεί η δύναµη 

της πρόβλεψης, δηλαδή της χειραγώγησης και στην θέση των περιεχοµένων 

τα περιέχοντα και οι µορφές100. Είναι ιδιαίτερα επιτυχής ο παραλληλισµός του 

Σ. Κυριαζόπουλου: «Η µαθηµατική επιστήµη της φύσεως θα µπορούσε να 

παραβληθεί προς τον θεατή µιας θεατρικής παραστάσεως, ο οποίος κρατεί εις 

τα χέρια του εν χρονόµετρον και σηµειώνει πότε ακριβώς εισέρχονται και πότε 

φεύγουν οι συµµετέχοντες εις το έργον ηθοποιοί…θα αντιληφθεί [κανείς] την 

κενότητα και την αυθάδεια του ανθρώπου αυτού, ο οποίος…ηγέρθη εις το 

µέσον της παραστάσεως, δια να διδάξει τους συµπαρισταµένους εις το θέαµα, 

περί τίνος ακριβώς επρόκειτο»101. 

Το µαθηµατικό πρότυπο του στοχασµού οδήγησε και σε ένα 

υπολογιστικό µοντέλο στον τοµέα της ηθικής. Ο Βρετανός φιλόσοφος 

Bentham υποστήριξε ότι η ηθική είναι θέµα πρόσθεσης µονάδων 

ευχαρίστησης και αφαίρεσης µονάδων πόνου. Πράξεις και πολιτικές που 

µεγιστοποιούν την ευχαρίστηση και ελαχιστοποιούν τον πόνο θεωρούνται οι 
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προτιµητέες. Ο Bentham ονόµασε αυτήν τη θεωρία της ηθικής ωφελιµισµό. 

Θεωρητικοί της ορθολογικής επιλογής στην πολιτική επιστήµη του 20ού αιώνα 

σχεδίασαν πολιτικές και στρατιωτικές στρατηγικές πάνω στο οικονοµικό 

µοντέλο κόστους/ωφέλειας. Μια τέτοια ανάλυση αξιολογεί υποψήφια 

τεχνολογικά προγράµµατα προσθέτοντας οφέλη και αφαιρώντας τα ρίσκα µε 

έναν τρόπο αντίστοιχο του ωφελιµισµού του Bentham102. 

Έτσι, ο Winner θεωρεί ότι ο επικρατέστερος στις κοινωνίες µας τρόπος 

για τη διερεύνηση της πιθανότητας να οριοθετηθεί η τεχνολογία είναι µέσα 

από τη µελέτη των ρίσκων. Αυτή η στάση δε ζητά να εµβαθύνει σε µια 

συνολικότερη αποτίµηση και κριτική των συνθηκών της σύγχρονης ζωής, 

απλά επιδιώκει «να κάνει το βιοµηχανικό σύστηµα ασφαλές για την 

ανθρώπινη ζωή»103. Επιπλέον, οι προτάσεις των οικονοµολόγων για 

ζητήµατα περιβάλλοντος και ασφάλειας τίθενται µε αποκλειστικά οικονοµικούς 

όρους: πόσο αξίζουν για σας τα αγαθά αυτά; Πόσο είστε διατεθειµένοι να 

πληρώσετε για καθαρό αέρα και καθαρό νερό; Πόσο µεγάλη επένδυση θα 

θέλατε να γίνει για τη διάσωση σπανίων ειδών; Αν νοµίζετε ότι είναι σηµαντικό 

να σωθούν φυσικά τοπία, πόσο είστε έτοιµοι να πληρώσετε; Ποιο είναι το 

ανώτατο όριό σας104;  

Από την άλλη, στάσεις ζωής µε διαφορετικές προτεραιότητες, θα 

υποστήριζαν ότι δεν είναι δυνατό να αποτιµηθεί ποσοτικά η αισθητική βλάβη ή 

η απώλεια της άγριας φύσης. Αλλά και ένα ακόµα ερώτηµα που τίθεται είναι 

αν είναι δυνατό να αποτιµηθεί η αξία της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. 

Ορισµένες αναλύσεις δεν διστάζουν να ορίσουν µια χαµηλότερη τιµή στη ζωή 

των φτωχότερων (µε µικρότερο εισόδηµα) ή των γηραιότερων (µε λιγότερα 

χρόνια µελλοντικού εισοδήµατος και παραγωγικής προσφοράς). Άλλες 

προσεγγίσεις φτάνουν σε αντίστοιχο συµπέρασµα µέσα από το πρίσµα των 

ασφαλιστικών εταιριών. Σύµφωνα µε αυτήν την οπτική, άτοµα µε χαµηλότερο 

εισόδηµα θα ξοδέψουν λίγα έως καθόλου σε ασφάλειες, εποµένως η αξία της 

ζωής τους θα είναι πολύ χαµηλή. Ακόµα, ορισµένοι παραγωγοί υπολογίζουν 

τα αναµενόµενα ποσά που θα ξοδευτούν σε µηνύσεις από τις οικογένειες 

τραυµατισθέντων ή και νεκρών καταναλωτών, σε σχέση µε τα ποσά που θα 
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έπρεπε να ξοδέψουν για περαιτέρω έρευνα ή µετατροπές των προϊόντων 

τους105. 

Σύµφωνα µε την εκτίµηση του Ellul, το πεδίο της ηθικής στον σύγχρονο 

τεχνολογικό κόσµο έχει αποσπαστεί από τις παραδοσιακές του αναφορές και 

έχει κατακλειστεί από µια τεχνοεπιστηµονική ηθική αντίληψη. Η επιστήµη και η 

τεχνολογία έχουν καταστεί αυταξίες, χωρίς να τίθεται το ερώτηµα για µια 

έξωθέν τους νοµιµοποίηση. Έτσι, παράγουν οι ίδιες ένα νέο ηθικό σύστηµα: 

απαιτούν τις αρετές της ακρίβειας, της σοβαρότητας, του ρεαλισµού, της 

εργατικότητας, της αφοσίωσης και της συνεργασίας. Ορίζουν ωστόσο οι ίδιες 

τι είναι σοβαρό και τι όχι, τι είναι αποτελεσµατικό και χρήσιµο106.  

Χαρακτηριστική έκφραση αυτής της νοοτροπίας µπορούµε να βρούµε 

στην οµιλία του Νοµπελίστα βιολόγου Jacques Monod στο Collège de France, 

το 1967. Εκεί υποστήριξε ότι ο λόγος του άγχους και της αγωνίας του 

σύγχρονου ανθρώπου είναι η έλλειψη εµπιστοσύνης του προς την τεχνολογία 

και η αποξένωσή του από την επιστηµονική κουλτούρα. Ο κόσµος συνεχίζει 

να ζει µε συστήµατα αξιών, τα οποία η επιστήµη και η τεχνολογία έχουν 

σχεδόν εξολοθρεύσει, αποδεικνύοντας την έλλειψη βάσης και νοήµατός τους. 

Αυτό που ο κόσµος πρέπει να κάνει είναι να υιοθετήσει την ηθική της γνώσης 

και της δράσης, ούτως ώστε αποκτήσει την ποθούµενη αρµονία. «Ο µόνος 

σκοπός, η ανώτατη αξία, το κυρίαρχο αγαθό της ηθικής της γνώσης, ας το 

παραδεχτούµε, δεν είναι η ευτυχία της ανθρωπότητας, ακόµα λιγότερο η 

ανθρώπινη, παροδική δύναµη ή άνεση ή ακόµα το σωκρατικό γνώθι σ’ αυτόν: 

είναι η ίδια η αντικειµενική γνώση. Αισθάνοµαι` ότι πρέπει να το πούµε, πρέπει 

να συστηµατοποιήσουµε αυτήν την ηθική, να εξάγουµε τις ηθικές, κοινωνικές 

και πολιτικές συνέπειες, να την διαδώσουµε και να την διδάξουµε, καθώς ως 

δηµιουργός του µοντέρνου κόσµου, αυτή η ηθική είναι συµβατή µαζί του». 

Σχολιάζοντας τα λόγια αυτά περί αντικειµενικής γνώσης, ο Ellul τονίζει ότι δεν 

υπάρχει πια µια «καθαρή» επιστήµη και µας θυµίζει ότι σκοπός της 

σύγχρονης επιστήµης δεν παύει να είναι η εφαρµογή, η οποία και είναι το 

αληθινό κριτήριο της έρευνας. Έτσι, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η νέα 

αυτή ηθική είναι κατ’ ουσίαν τεχνολογική107. 
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Οι νεότερες κοινωνίες λέγεται πως είναι εξορθολογισµένες µε έναν 

τρόπο που τις διαχωρίζει από τις προνεωτερικές κοινωνίες. Θεωρίες του 

εξορθολογισµού και της νεωτερικότητας έχουν εισάγει αυτήν τη διάκριση στο 

κέντρο της κοινωνικής σκέψης του 20ού αιώνα. Βέβαια, οι σύγχρονες 

κοινωνίες δεν είναι ορθολογικές κατά πλήρη αντιστοιχία µε την επιστηµονική 

έννοια του όρου. Κάτι όµως στην ίδια τη δοµή της νεωτερικότητας µοιάζει µε 

τις επιστηµονικές πειθαρχίες και το γεγονός αυτό έχει αναλυθεί τόσο από 

υπέρµαχους όσο και από κριτικούς του εξορθολογισµού αυτού. Αναζητώντας 

τη φύση αυτής της οµοιότητας, ο Feenberg προτείνει τρεις κοινές αρχές: 1) 

ανταλλαγή ισοδύναµων ποσών, 2) ταξινόµηση και εφαρµογή κανόνων, 3) 

βελτιστοποίηση της προσπάθειας και υπολογισµός αποτελεσµάτων. Ο 

υπολογισµός είναι µια ανταλλαγή ισοδύναµων: οι δυο πλευρές αµφοτέρωθεν 

του σηµείου της ισότητας οφείλουν να είναι ίσης αξίας. Όλη η επιστηµονική 

εργασία προχωρεί ταξινοµώντας αντικείµενα και µετρώντας τα όλο πιο 

προσεκτικά. Οι επιχειρήσεις, µε όµοιο τρόπο όπως η τεχνολογία, είναι 

βασισµένες σε στρατηγικές βελτιστοποίησης. Με αυτήν την έννοια, η δοµή της 

κοινωνικής ζωής στην εποχή µας δείχνει να αντικατοπτρίζει επιστηµονικές και 

τεχνικές διαδικασίες108.  

Πολλοί µελετητές της ανάδυσης της νεότερης κοινωνίας, την 

παροµοίασαν και την συνέκριναν µε την ανάδυση του ορθολογισµού. Από τις 

αρχές του 20ού αιώνα, ο Weber µίλησε για τον εξορθολογισµό ποικίλων 

τοµέων της κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά της οικονοµίας και της 

επιστήµης, αλλά και της επέκτασής του σε όλες τις περιοχές της κοινωνίας και 

του πολιτισµού. Με τον όρο εξορθολογισµό, ο Weber εννοούσε τη 

συστηµατοποίηση και την οργάνωση µε βάση ορθολογικές αρχές. Αυτό που 

τον ενδιέφερε ήταν η αυξανόµενη σηµασία του «υπολογισµού και του 

ελέγχου» στους σύγχρονους οργανισµούς, όπως στην κυβερνητική διοίκηση 

και τις εταιρίες. Έδειξε ότι αυτοί οι οργανισµοί βασίζονται σε αρχές και 

χρησιµοποιούν µεθόδους που περιλαµβάνουν ακρίβεια στις µετρήσεις, 

λογιστική διαχείριση και τεχνικές ικανότητες. Με την έννοια της 

«αποµάγευσης» του κόσµου, υποδεικνύει ένα λόγο αποδεσµευµένο από τις 
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παραδοσιακές κοινωνικές επιρροές109. Στην ευρεία του µελέτη δεν 

συµπεριέλαβε όµως µόνο τη γραφειοκρατία, αλλά ακόµα και τη θεολογία 

(στον Ιουδαϊσµό, τον Ταοϊσµό, το Βουδισµό και τον Ινδουισµό)110. 

Σε αντίθεση µε τον Μαρξ, ο οποίος ερµήνευε την έλευση του 

καπιταλισµού µε βάση την ανάπτυξη των µέσων παραγωγής, δηλαδή της 

τεχνολογίας, ο Weber θεώρησε ότι ο καπιταλισµός µπόρεσε να φέρει στην 

Ιστορία τη βιοµηχανική κοινωνία λόγω της ανάπτυξης της προτεσταντικής 

ηθικής, η οποία απαιτούσε σκληρή δουλειά και συσσώρευση του πλούτου. 

Επειδή ο καπιταλισµός βασίζεται στα κέρδη, απαιτούσε εξορθολογισµό, ώστε 

να υπολογίζονται τα αποτελέσµατα και να αυξάνεται η αποδοτικότητα. Με 

αυτόν τον τρόπο ο ορθολογισµός έγινε το ξεχωριστό χαρακτηριστικό των 

βιοµηχανικών κοινωνιών. Πρόκειται για την ευρεία αποδοχή των κανόνων 

λειτουργικότητας, της αποδοτικότητας και της πρακτικής αποτελεσµατικότητας 

ως το κατεξοχήν εργαλείο έρευνας των ανθρωπίνων υποθέσεων και της 

συγκρότησης της ανθρώπινης κοινωνίας. Ο Γάλλος κοινωνιολόγος και 

φιλόσοφος Edgar Morin διακρίνει σ’ αυτήν τη στάση µια επιφανειακή µόνο 

αντίληψη της ανθρώπινης πραγµατικότητας, η οποία έχει παραβλέψει την 

ποιότητα ζωής, την αλληλεγγύη και την επαφή µε τη φύση111. Αλλά και για τον 

ίδιο τον Weber, ο εξορθολογισµός αυτός έχει µια διπλή όψη: αν από τη µια 

επέτρεψε την απελευθέρωση της ανθρωπότητας από παραδοσιακούς 

περιορισµούς, από την άλλη παρήγαγε µια νέα καταπίεση, το «σιδερένιο 

κλουβί» των µοντέρνων γραφειοκρατικών οργανωτικών µορφών, οι οποίες 

περιορίζουν τις ανθρώπινες δυνατότητες. Αντίστοιχη είναι και η κριτική του 

Foucault, ο οποίος υποστηρίζει ότι η υπόσχεση του ∆ιαφωτισµού για επίτευξη 

της ελευθερίας µέσω της χρήσης της λογικής αναποδογυρίστηκε, µε 

αποτέλεσµα την κυριαρχία της ίδιας της λογικής, η οποία όλο και περισσότερο 

σφετερίζεται την θέση της ελευθερίας112.  

Παρόµοια µε τον εξορθολογισµό του Weber είναι και η κατά τον Ellul 

έννοια της τεχνικής, η οποία όπως είδαµε περιγράφει µια συνολική στάση 
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απέναντι στα πράγµατα. Το «τεχνικό φαινόµενο» είναι η κατίσχυση της 

τεχνικής νοοτροπίας σε όλους τους τοµείς της ζωής και της κοινωνίας113. Ένα 

δέντρο, για παράδειγµα, για να χρησιµεύσει σε µια τεχνική διαδικασία, 

αποκόπτεται από όλες τις πολύπλοκες σχέσεις µε άλλους ζωντανούς 

οργανισµούς και τη γη. Αντίστοιχα, ένας άνθρωπος εισέρχεται στα γρανάζια 

της γραφειοκρατικής-«ορθολογικής» κοινωνίας ως ένα στοιχείο ξεκοµµένο 

από την ολότητα της διαδικασίας της ζωής και απλοποιηµένο από ουσιώδεις 

σχέσεις του µε άλλα στοιχεία, που υποβαθµίζονται και αγνοούνται στην 

θεώρησή του. Κάτι αντίστοιχο είδαµε να συµβαίνει και στον χώρο της 

µοντέρνας βιοϊατρικής. Έτσι, ένας ορισµός του εξορθολογισµού µπορεί να 

είναι «η καταστροφή ή αγνόηση πληροφορίας, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η 

επεξεργασία της»114.  

Η κριτική του νεωτερικού ορθολογισµού δεν είναι πρόσφατο 

φαινόµενο, αλλά ξεκινά ήδη από το τέλος του 18ου αιώνα, όταν οι κοινωνικές 

του προεκτάσεις είχαν αρχίσει να γίνονται ευρύτερα αισθητές. Ο πληθυσµός 

είχε αρχίσει να µετατρέπεται σε ένα υλικό για αποτελεσµατική διαχείριση από 

τους οργανισµούς, οι αγορές να αντικαθιστούν πιο προσωπικούς τρόπους 

συναλλαγής και η τεχνολογία να εµφανίζεται σαν µια ανεξάρτητη δύναµη, η 

οποία µετασχηµάτιζε τα παραδοσιακά αξιακά συστήµατα και τους 

αντίστοιχους θεσµούς. Έτσι, ο ποιοτικός πλούτος του κοινωνικού κόσµου 

µειωνόταν για χάρη του τεχνικού του χειρισµού115. Η εικόνα της ζωής σε 

αντίθεση µε αυτή της µηχανής εµφανίζεται συχνά στον κριτικό αυτό λόγο, 

αναφερόµενη όχι µόνο στην τεχνολογία, αλλά και σε κάθε είδους κοινωνική 

µηχανή.  

Στο σηµείο αυτό δεν µπορούµε να µην σκεφτούµε τον Kafka, το έργο 

του οποίου είναι µια τραγική καταγραφή της µοναξιάς ενός ανθρώπου µέσα 

σε µια γραφειοκρατική κοινωνία. Σύµφωνα µε τον Ηλία Παπαγιαννόπουλο, ο 

Kafka µας έδειξε ότι ο νεότερος κοινωνικός µηχανισµός και οι καθηµερινές 

διανθρώπινες σχέσεις συνιστούν µια αποµάκρυνση από την αλήθεια της 
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ύπαρξης και της ταυτότητάς µας. Τα άτοµα πρέπει αναγκαστικά να 

εκπληρώσουν µια στάση ζωής προκατασκευασµένη, όπου ο στόχος και το 

νόηµα της ζωής είναι ανεξάρτητα από αυτά και την προσωπική τους πορεία. 

Ο µόνος χώρος στον οποίο µπορεί να ευδοκιµήσει η αληθινή ελευθερία, 

δηλαδή ο χώρος των διανθρώπινων σχέσεων, είναι ο ίδιος που στην εποχή 

µας λειτουργεί ως ο κατεξοχήν συντριπτικός παράγοντας κάθε έννοιας 

ελευθερίας, καθώς οι σχέσεις αυτές είναι σχέσεις εξάρτησης, δηλαδή ισχύος. 

Όταν ο πατέρας του Kafka του µιλούσε περί της ασφάλειας, της δύναµης, του 

καθωσπρεπισµού, της ευδαιµονίας κ.α. που παρείχε το επάγγελµα του 

δηµοσίου υπαλλήλου (του κατεξοχήν δηλαδή εκπροσώπου του κοινωνικού 

µηχανισµού) δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να ακυρώνει την κλήση του γιού του 

σε αγαπητική σχέση και βοήθεια. Για µια κοινωνία αποφασισµένη να βυθιστεί 

στη λήθη, η αγαπητική οικειότητα µεταβάλλεται από προϋπόθεση ζωής σε 

ουτοπική πολυτέλεια116. 

Ο καπιταλισµός εισάγει τον πιο εκτεταµένο εξορθολογισµό στην 

Ιστορία, ριζικά αποπλαισιώνοντας και απλοποιώντας φυσικά και κοινωνικά 

στοιχεία, προκειµένου να ενταχθούν µε ευκολία τους σε ένα σύστηµα 

παραγωγής και διανοµής. Από αυτήν τη διαδικασία περνούν και οι ίδιοι οι 

άνθρωποι, οι οποίοι αποµακρύνονται από το παραδοσιακό πλαίσιο εργασίας 

και τοποθετούνται σε εργοστάσια. Βέβαια, δεν τους αποκόπτονται οι µη 

παραγωγικές όψεις τους, όπως στα δέντρα ή τα ορυκτά, αλλά υποχρεώνονται 

από τους κανόνες της εργασίας να επιδεικνύουν µόνο αυτές117. Αν στην 

προβιοµηχανική κοινωνία τα εργαλεία ήταν η επέκταση του ανθρώπου, στο 

εργοστάσιο ο άνθρωπος γίνεται επέκταση της µηχανής. 

Η πραγµατικότητα αυτή γίνεται ιδιαίτερα εµφανής µε την 

«Επιστηµονική ∆ιοίκηση» του Taylor και µε την γραµµή συναρµολογήσεως 

του Ford. Ο Taylor θέλησε να εισάγει στο εργοστάσιο ένα «επιστηµονικά» 

επεξεργασµένο καταµερισµό της εργασίας µε σκοπό την µεγαλύτερη κατά το 

δυνατό αποδοτικότητα118. Κατά την Προοδευτική εποχή στις ΗΠΑ (1890-

1920) η οργανωτική αποτελεσµατικότητα θεωρήθηκε ως βάση για 
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µεταρρύθµιση, όσο και για διατήρηση της παραδοσιακής τάξης119. Με τον 

Φορντισµό, στις αρχές του 20ού αιώνα, εµφανίζεται στην ιστορική σκηνή η 

φιγούρα του µαζικού εργάτη, απογυµνωµένου από ιδιαιτερότητες και 

ικανότητες, ο οποίος καθίσταται µια αφηρηµένη µονάδα, κινητή εργατική 

δύναµη, µια µεταβλητή υποταγµένη στη λογική της µηχανής120.  

Το τεχνολογικό επίτευγµα της βιοµηχανικής παραγωγής και οι 

προοπτικές της ενθουσίαζαν και τον Καρλ Μαρξ. Θαύµαζε την καπιταλιστική 

τεχνική ως ενσάρκωση της ορθολογικότητας, ενώ ασκούσε κριτική µόνο στην 

καπιταλιστική της χρήση121. Ο Μαρξ δεν έβλεπε την τεχνολογία ως φορέα 

αλλοτρίωσης, ούτε την συσχέτιζε µε τα προβλήµατα του σύγχρονου κόσµου. 

Ο δε Engels αδιαφόρησε για όποια πρόταση εναλλακτικών τεχνολογιών ή 

άλλης µορφής οργάνωσης µέσα στα εργοστάσια που θα ήταν λιγότερο 

εξουσιαστική122. Για τον υλιστική σκέψη του Μαρξ, «ιστορική µεταµόρφωση 

της φύσης» επιτελεί µόνο η τεχνική και η εργασία, ενώ µη παραγωγικές 

πρακτικές όπως η θρησκεία ή η τέχνη δεν µετέχουν στην  πραγµατικά 

δηµιουργική δραστηριότητα του ανθρώπου123. Η ιστορία των πραγµατικών 

πράξεων του ανθρωπίνου γένους, κατά τον Μαρξ, είναι η ιστορία της 

βιοµηχανίας του124. Σύµφωνα µε τον Παπαϊωάννου, η αναβίβαση της τεχνικής 

στην περιωπή µιας «εξωτερικής αποκάλυψης των ουσιαστικών δυνάµεων του 

ανθρώπου», έχει τη σηµασία µιας µηδενιστικής «ανατροπής των αξιών», η 

οποία θεµελιώνεται σε µια ριζική, κατηγορηµατική και ανέκκλητη άρνηση της 

αυτονοµίας όλων αυτών των πνευµατικών δυνάµεων που ο Μαρξ περιέλαβε 

κάτω από τον υποτιµητικό όρο «ιδεολογία»125. 

Ο Λένιν επίσης δεν ξεπέρασε τους ορίζοντες της εργαλειακής 

ορθολογικότητας, διότι είχε ως πρότυπο το καπιταλιστικό εργοστάσιο. 

Αντίθετα τους όρισε ως πρότυπο για όλη την κοινωνία. Το αποτέλεσµα είναι 

ότι στον πραγµατοποιηµένο µαρξισµό ο εργαλειακός ορθολογισµός δεν 

                                                           
119

 Stivers R., Shades of loneliness. Pathologies of a technological society, Rowman & Littlefield 

Publishers, Inc, New York, 2004, σ.84. 
120

 Robins K. and Webster F., Times of the technoculture. From the information society to the virtual 

life, Routledge, London and New York, 1999, σ.54. 
121

 Καστοριάδης Κ., Τα σταυροδρόμια του λαβυρίνθου, Ύψιλον, Αθήνα, 1991, σ.298. 
122

 Dusek V., Philosophy of Technology: an Introduction, Blackwell Publishing, Oxford, 2006, σ.122-23. 
123

 Παπαϊωάννου Κ. Φιλοσοφία και Τεχνική, ο διάλογος Μαρξ-Χέγκελ (ΙΙ), Εναλλακτικές εκδόσεις, 

Αθήνα, 1994, σ.48 και 92. 
124

 Ό.π., σ.73. 
125

 Ό.π., σ.66. 



51 

 

αναιρεί την ανεστιότητα και την αλλοτρίωση του ανθρώπου, αλλά γίνεται το 

όχηµα για να µεταφερθούν στην κοινωνία, όλες οι παλιές διακρίσεις όπως η 

ιεραρχία ανάµεσα σε διευθυντές και διευθυνόµενους, που σε συνδυασµό µε 

την κατάργηση όλων των «τυπικών ελευθεριών», θα καταλήξουν στην 

δηµιουργία του ολοκληρωτικού κράτους. Όπως επισηµαίνει ο Κώστας 

Παπαιωάννου «το κόµµα που ζητούσε να φτιάξει έµοιαζε µ’ «ένα τεράστιο 

εργοστάσιο µ’ επικεφαλής ένα διευθυντή, την Κεντρική Επιτροπή». Ο Λένιν µε 

θαυµασµό παρουσίαζε το εργοστάσιο ως την «ανώτερη µορφή της 

καπιταλιστικής συνεργασίας», ενώ τονίζει ότι «χάρη σ’ αυτή τη σχολή του 

εργοστασίου η πειθαρχία και η οργάνωση είναι αφοµοιώσιµες πολύ πιο 

εύκολα από το προλεταριάτο παρά από τους διανοούµενους». Μια τέτοια 

εξέλιξη γενίκευσε τα στοιχεία του εργαλειακού ορθολογισµού, οδηγώντας 

φυσικά τα αδιέξοδά του σε εκρηκτικά µεγέθη126. Αργότερα ο Μ. Heidegger θα 

παροµοιάσει τις ΗΠΑ και την πρώην Σοβιετική Ένωση ως λαβίδα που σφίγγει 

την Ευρώπη µε την «αγιάτρευτη τυφλότητά» της: «Μεταφυσικά ιδωµένες, 

Ρωσία και Αµερική είναι το ίδιο πράγµα: η ίδια ολέθρια µανία της 

εξαπολυµένης τεχνικής και των άρριζων οργανώσεων του µέσου 

ανθρώπου»127. 

Στο έργο του «Χαραυγή», ο Νίτσε καταπιάνεται αφοριστικά, ανάµεσα 

σε άλλα θέµατα, και µε την µοίρα του εργάτη, την θέση του εργαζόµενου µέσα 

στο εργοστάσιο και την κοινωνία. Βλέπει την ανθρώπινη ύπαρξη να 

µετατρέπεται από πρόσωπο σε βίδα, σε γρανάζι της µηχανής. Την 

αποτρόπαιη αυτή κατάσταση µπορεί, κατά τον Νίτσε, να απαλύνει η αύξηση 

του µισθού, αλλά δεν την αλλάζει ουσιαστικά: «Είναι ντροπή να πιστεύουµε ότι 

µε µια υψηλότερη αµοιβή µπορεί να αρθεί η ουσία της αθλιότητάς τους, 

δηλαδή η απρόσωπη υποδούλωσή τους! Είναι ντροπή να αφήνουµε να µας 

πείθουν µε φλυαρίες ότι µε µια επίταση αυτής της απροσωπίας, στο εσωτερικό 

της µηχανικής λειτουργίας µιας κοινωνίας, µπορεί να κάνει αρετή την ντροπή 

της δουλείας! Ντροπή να έχει µια τιµή µε αντάλλαγµα το να γίνεσαι βίδα αντί να 

µένεις πρόσωπο! Είστε συνεργοί στην τωρινή τρέλα των εθνών, τα οποία 

θέλουν να παράγουν όσο το δυνατόν περισσότερο και να γίνουν όσον το 
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δυνατόν πλουσιότερα! Από σας εξαρτάται να τους παρουσιάσετε έναν αντίθετο 

λογαριασµό: ποσό µεγάλα ποσά εσωτερικής αξίας θα πεταχτούν για χάρη 

ενός τέτοιου σκοπού! Που όµως είναι η δική σας εσωτερική σας αξία , όταν δεν 

ξέρετε πια τι σηµαίνει να αναπνέει κανείς ελεύθερα; Όταν δεν εξουσιάζετε ούτε 

σε περίπτωση ανάγκης τον εαυτό σας; Όταν µπουχτίζετε πολύ συχνά τον 

εαυτό σας όπως ένα ποτό που έχει χάσει την φρεσκάδα του; Όταν ακούτε τις 

εφηµερίδες και λοξοκοιτάτε τον πλούσιο γείτονα, µε ανοιγµένη την όρεξή σας 

λόγω της γρήγορου ανόδου και πτώσης της δύναµης, του χρήµατος και των 

γνωµών; Όταν δεν πιστεύετε πια στην φιλοσοφία, που φοράει κουρέλια , στην 

ελευθεροφροσύνη εκείνων που δεν έχουν ανάγκες;». 

Στο απόσπασµα του Νίτσε περιέχεται µια ουσιαστικά µεταµαρξιστική 

κριτική του καπιταλισµού και της κυριαρχίας της τεχνικής: στο εργοστάσιο η 

ανθρώπινη ύπαρξη δεν κοινωνικοποιείται αλλά µετατρέπεται από πρόσωπο 

σε εξάρτηµα των µηχανών. Η αποθέωση της παραγωγικότητας, η ανάπτυξη 

δίχως όρια και µε κάθε κόστος, αποτελεί τον χαρακτηριστικότερο 

ανορθολογισµό της νεωτερικότητας, την «τωρινή τρέλα των εθνών», που 

συµµερίστηκε τόσο ο καπιταλισµός όσο και η µαρξιστική σκέψη. Οι 

διαδικασίες που επιτάσσει η καπιταλιστική κοινωνία και ο νεωτερικός 

πολιτισµός, εντός και εκτός του εργοστασίου, καταστρέφουν κάθε 

εσωτερικότητα, κάθε «εσωτερική αξία», για χάρη κριτηρίων που θεοποιούν το 

χρήµα, την τεχνική, την αποτελεσµατικότητα και την «ανάπτυξη»128. 

Ένα κεντρικό χαρακτηριστικό της εργαλειακής λογικής είναι ότι ενώ 

αναζητά τα πιο αποτελεσµατικά µέσα προς ένα σκοπό, δεν είναι σε θέση να 

αξιολογήσει τον σκοπό αυτό. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια που βάζει ο 

µυθιστοριογράφος H. Melville στο στόµα του ήρωά του Αχαάβ: «Όλοι µου οι 

τρόποι είναι λογικοί, τα κίνητρα όµως και ο αντικειµενικός σκοπός είναι 

παράλογα»129. Η επιλογή των σκοπών αντιµετωπίζεται ως αυθαίρετη και µη 

υπαγόµενη σε λογική θεµελίωση, µια διαπίστωση την οποία συµµερίζεται και 

ο ίδιος ο Weber, σε συµφωνία µε τους υπαρξιστές, αλλά σε πλήρη αντίθεση 

µε κλασικούς στοχαστές όπως ο Πλάτωνας ή ο Αριστοτέλης130. Σε ένα 
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αντίστοιχο µε τους τελευταίους πλαίσιο, ο Marcuse ασκεί κριτική στη θέση 

αυτή του Weber, στη λογική του οποίου εντοπίζει µια συντηρητική 

υπεράσπιση του καπιταλισµού, της γραφειοκρατίας και το στρατιωτικού-

βιοµηχανικού συµπλέγµατος. Θεωρεί ότι η εξώθηση των ερωτηµάτων περί 

των σκοπών και των αξιών εκτός της σφαίρας του λόγου εξυπηρετεί την 

παρεµπόδιση της κριτικής των κυρίαρχων αξιών131.  

Σε αντίθεση µε τους τεχνοκράτες και τους τεχνολογικούς οπτιµιστές, 

όσοι στέκονται κριτικά ή απαισιόδοξα απέναντι στην κατίσχυση του τεχνικού 

πνεύµατος, επικαλούνται την ανάγκη µιας ανώτερου τύπου λογικής. Η 

εργαλειακή λογική χαρακτηρίζεται ως κατώτερη, η οποία έχει ανάγκη να 

συµπληρωθεί και να καθοδηγηθεί από µια γνήσια φιλοσοφική, διαλεκτική ή 

άλλη λογική. Αυτή η διαφοροποίηση είναι αισθητή στη Γερµανική παράδοση 

ήδη µε τον Kant και τον Hegel, ενώ συνεχίζεται στον 20ό αιώνα µε την σχολή 

της κριτικής θεωρίας132. 

Για τον Max Horkheimer και τον T.W. Adorno, η απώλεια του φυσικού 

χαρακτήρα των ανθρώπινων σχέσεων θεωρείται ως συνθήκη για την άφιξη 

µιας ολοκληρωτικά διοικούµενης κοινωνίας. Πρόκειται για µια κοινωνία 

οργανωµένη σύµφωνα µε τις υπαγορεύσεις του εργαλειακού λόγου και της 

τεχνοκρατίας, στο όνοµα της οικονοµικής ανάπτυξης και της τεχνολογικής 

προόδου. Οι διαδικασίες που παράγουν την πρόοδο αυτή αποσπώνται από 

κάθε δυνατή πολιτική και κοινωνική κριτική και καθίστανται αυταξίες, οι βάσεις 

της νοµιµοποίησης της εργαλειακότητας133. 

Για τον Marcuse, το ζήτηµα της τεχνολογίας δεν αφορά µόνο τα 

κοινωνικά προβλήµατα, για τα οποία ασκεί κριτική, αλλά την ίδια τη φύση του 

λόγου και της πραγµατικότητας. Κάνει λόγο για µια κοινή πνευµατική πηγή της 

τέχνης και της τεχνολογίας, την ερωτική - υπαρξιακή αναζήτηση του κάλλους, 

η οποία ωστόσο δεν µπορούσε να ολοκληρωθεί µέσα στις προ-νεωτερικές 

συνθήκες σπάνης. Έτσι, µε την ανάδυσή της, η τεχνολογία στράφηκε 

αποκλειστικά προς την οικονοµική ανάπτυξη, ενώ η τέχνη αυτονοµήθηκε από 

τη ζωή. Ο Marcuse θεωρεί ότι ο λόγος θα πρέπει να επανακτήσει έναν 
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χαρακτήρα κατάφασης της ζωής και όχι διαµερισµατοποίησής της σε 

στεγανά134.   

Ένας ακόµα στοχαστής από την παράδοση της κριτικής θεωρίας που 

ανέπτυξε έναν εκτενή προβληµατισµό σ’ αυτά τα ζητήµατα είναι ο Jürgen 

Habermas. Η προσέγγισή του είναι επηρεασµένη από την βεµπεριανή θεωρία 

του εξορθολογισµού. Σύµφωνα µε αυτήν, η νεωτερικότητα συνίσταται στην 

διαφοροποίηση των ποικίλων «πολιτισµικών σφαιρών». Το κράτος, η αγορά, 

η θρησκεία, ο νόµος, η τέχνη, η επιστήµη, η τεχνολογία, όλα αυτά καθίστανται 

ξεχωριστά κοινωνικά πεδία, µε τη δική τους το καθένα λογική και θεσµική 

ταυτότητα. Αποδεσµευµένα από παραδοσιακές αναφορές, µετατρέπονται, 

σύµφωνα µε την ορολογία του Habermas, σε «συστήµατα», διαχειριζόµενα µε 

τη λογική της ίσης ανταλλαγής, και οργανώνουν ένα ολοένα αυξανόµενο 

τµήµα της καθηµερινής ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες. Η διαπροσωπική 

επικοινωνία και οι παραδοσιακές «τελετουργίες» των δοσοληψιών 

αντικαθίστανται από την ηµι-αυτόµατη λειτουργία των αγορών και των 

διοικήσεων135.  

Κεντρική ιδέα στην σκέψη του Habermas είναι ο διαχωρισµός ανάµεσα 

σε δύο είδη λόγου, του εργαλειακού, ο οποίος είναι ένα µέσο για συναλλαγή 

και έλεγχο και βασίζεται σε µια σχέση υποκειµένου-αντικειµένου και του 

επικοινωνιακού, ο οποίος σκοπεύει στην κατανόηση και βασίζεται σε σχέσεις 

µεταξύ υποκειµένων. Αν ο πρώτος τύπος λογικότητας συγκροτεί τα διάφορα 

συστήµατα, ο δεύτερος χαρακτηρίζει την «βιόσφαιρα», έναν όρο που ο 

Habermas δανείστηκε από τον φαινοµενολόγο Edmund Husserl136. O 

Γερµανός στοχαστής ισχυρίζεται ότι µετά τον ∆ιαφωτισµό υπήρξε µια 

µονοµερής έµφαση στον εργαλειακό και τεχνοεπιστηµονικό λόγο, η οποία έχει 

καταπνίξει τις δυνατότητες για έκφραση. Το αποτέλεσµα της προϊούσας 

εφαρµογής των αρχών της εργαλειακής λογικής (π.χ. γραφειοκρατία, 

επιστηµονισµός) στο πεδίο της επικοινωνίας (π.χ. πολιτική, οικογένεια) το 

ονοµάζει «αποικιοποίηση» της βιόσφαιρας. Προτάσσει την έννοια της 

«επικοινωνιακής δράσης» ως ένα µέσο για να τεθούν όρια στα συστήµατα και 
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να αναδυθεί ξανά η βιόσφαιρα ως ένα πεδίο κοινωνικής ολοκλήρωσης και 

πολιτισµικής έκφρασης137. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι ο χαρακτήρας µε 

τον οποίο ο νεωτερικός πολιτισµός στην κυρίαρχη µορφή του νοηµατοδοτεί 

τον ορθό λόγο είναι ως εργαλειακή λογική. ∆ίνεται εξέχουσα σηµασία στα 

ποσοτικά µεγέθη, στις αξίες της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας, 

καθώς η τεχνοεπιστήµη υπαγορεύει τις δικές της ηθικές αξίες. Επιβεβαιώνεται 

έτσι η εικόνα της κοινωνίας ως µηχανής ή ενός συστήµατος, η λειτουργία του 

οποίου γίνεται αυτοσκοπός, αδιάφορος για την συγκεκριµένη πραγµατικότητα 

και τις ανάγκες των ανθρώπων που την απαρτίζουν. 

 

Τεχνοκρατία και νέοι – ο γαλλικός Μάης του ’68 και το 

αµερικανικό κίνηµα της αντικουλτούρας. 

 

Έως εδώ σκιαγραφήθηκε ένα γενικό πλαίσιο της σχέσης του τεχνικού 

πνεύµατος µε την κοινωνία και τον πολιτισµό, καθώς και η κριτική στάση 

ορισµένων κορυφαίων στοχαστών στην µορφή αυτής της σχέσης στις 

ανεπτυγµένες χώρες. Η κορύφωση ωστόσο αυτής της σχέσης συναντάται στο 

φαινόµενο της τεχνοκρατίας. 

Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο θα γίνει µια κριτική περιγραφή των 

χαρακτηριστικών της τεχνοκρατίας και µια αναφορά στις θεωρητικές  

προϋποθέσεις και τις πρακτικές αντίδρασης µε τις οποίες στάθηκαν απέναντί 

της κατά τη δεκαετία του ’60 το πιο ευαίσθητο κοµµάτι της κοινωνίας µας, οι 

νέοι. Τα παραδείγµατα που σύντοµα θα αναλυθούν αφορούν τη γαλλική 

εξέγερση του Μάη του ’68 και την αµερικανική αντικουλτούρα. 

 Με τον όρο τεχνοκρατία ο Roszak ορίζει την κοινωνική µορφή µέσω 

της οποίας η βιοµηχανική κοινωνία φτάνει στο αποκορύφωµα της 

οργανωτικής συνοχής της. Πρόκειται για το ιδεώδες όσων µιλούν για 

εκµοντερνισµό, εκσυγχρονισµό, εξορθολογισµό, σχεδιασµό. Με την 

τεχνοκρατία, δηµιουργείται µια κοινωνική µηχανή, όπου το επιχειρηµατικό 

ταλέντο διευρύνει την επικράτειά του ώστε να ενορχηστρώνει ολόκληρο 

σχεδόν τον ανθρώπινο περίγυρο που περιβάλει το βιοµηχανικό πλέγµα.  
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Πολιτική, Παιδεία, ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση, η κουλτούρα στο σύνολό 

της, οι ασύνειδες ορµές και ακόµα και η διαµαρτυρία εναντίον της 

τεχνοκρατίας γίνονται αντικείµενα καθαρά τεχνικής διερεύνησης και 

χειραγώγησης. Η προσπάθεια είναι να δηµιουργηθεί ένας κοινωνικός 

οργανισµός, του οποίου το σφρίγος αξιολογείται από την ικανότητα να κρατάει 

σε σταθερό ρυθµό τον χτύπο της τεχνολογικής του καρδιάς138. 

Ο Langdon Winner παρατηρεί ότι καθώς οι κοινωνίες µας υιοθετούν το 

ένα κοινωνιο-τεχνικό σύστηµα µετά το άλλο, απαντούµε σε κάποια από τα πιο 

σηµαντικά ερωτήµατα που έχουν θέσει οι πολιτικοί φιλόσοφοι σχετικά µε την 

οργάνωση των ανθρώπινων υποθέσεων. Ο συγκεντρωτισµός ή η 

αποκέντρωση της εξουσίας, το ιδανικό µέγεθος των µονάδων κοινωνικής 

οργάνωσης, η νοµιµοποίηση της αυθεντίας-εξουσίας, η κοινωνική οµοιογένεια 

ή η ποικιλοµορφία, οι δοµές και οι διαδικασίες για τις λήψεις αποφάσεων, όλες 

αυτές οι επιλογές λαµβάνονται πια µε τα κριτήρια της τεχνοκρατίας. Η 

κυρίαρχη αξία είναι η αποτελεσµατικότητα και η παραγωγικότητα, όπως 

ενσαρκώνεται σε συστήµατα ανθρώπων και µηχανών, τα οποία δεν είναι 

τίποτα περισσότερο από τρόπους παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Οι 

σύγχρονοι πατέρες ωστόσο των κοινωνιο-τεχνικών αυτών θεσµών δεν έχουν 

την πολιτική σοφία των παλαιότερων πολιτικών στοχαστών, αλλά δρουν µε 

γνώµονα το κέρδος, την οργανωτική τάξη και την ευχαρίστηση που αντλείται 

από τις νέες ανακαλύψεις. Σπάνια ενδιαφέρθηκαν για τη σηµασία της 

εργασίας τους πάνω στην συλλογική δοµή της κοινωνίας ή στην κοινωνική 

δικαιοσύνη139. 

Στα πλαίσια της τεχνοκρατίας, η κλίµακα και η πολυπλοκότητα όλων 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων – πολιτικών, οικονοµικών, πολιτισµικών- 

υπερβαίνει τις ικανότητες του ερασιτεχνικά ασχολούµενου πολίτη και απαιτεί 

αµείλικτα την προσοχή ειδικά εκπαιδευµένων ειδηµόνων. Οι πολίτες 

καθίστανται ολοένα και λιγότερο ικανοί να συγκροτήσουν και να εκφέρουν 

γνώµη για τα προβλήµατα µιας σύγχρονης πολιτείας. Ο µόνος τρόπος να 

ασκήσουν κάποια επιρροή είναι µέσω της συµµετοχής τους σε κάποιο κόµµα 

ή συνδικάτο, το οποίο θα δράσει σαν µοχλός πίεσης, αντιπροσωπεύοντας 
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κυρίως συµφέροντα, παρά γνώµες. Ακόµα και οι ίδιοι οι πολιτικοί εξαρτούνται 

από ειδικούς, οικονοµολόγους, πολιτικούς επιστήµονες, δηµοσκόπους, 

επιστηµονικούς συµβούλους, εµπειρογνώµονες για την στρατιωτική 

τεχνολογία κ.α., οι οποίοι κατέχουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την 

απρόσκοπτη λειτουργία µιας τέτοιας κοινωνικής µηχανής140.   

Οι κάθε είδους ειδικοί, όµως, ασκούν µια εξουσιαστική επιρροή ακόµα 

και στις φαινοµενικά πιο προσωπικές όψεις της ζωής: στη σεξουαλική 

συµπεριφορά, στην ανατροφή των παιδιών και την οικογενειακή ζωή, στην 

ψυχική υγιεινή, στην αναψυχή κλπ. Κάθε τι φιλοδοξεί να γίνει τεχνικό ζήτηµα, 

αντικείµενο επαγγελµατικής ενασχόλησης. Η νοµιµοποίηση της εξουσίας των 

ειδικών γίνεται µε την παραποµπή στην αυθεντία της επιστηµονικής γνώσης, 

πέραν της οποίας δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης προσφυγής141. 

Στη βιοµηχανική αυτή κοινωνία το άτοµο αποσυντίθεται και 

απορροφάται από το «σύστηµα». Τα όργανα µέσω τον οποίων ο άνθρωπος 

µπορεί να καταστεί αυτεξούσιος αχρηστεύονται και ατροφούν. Το «σύστηµα» 

αποφασίζει τι είναι επιθυµητό, ευχάριστο και σωστό, για τα κύτταρα που το 

συγκροτούν. Οι Horkheimer και Adorno γράφουν στην «∆ιαλεκτική του 

∆ιαφωτισµού»: «Το άτοµο δεν έχει πια να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει µέσα 

από την οδυνηρή διαλεκτική της συνείδησης, της αυτοσυντήρησης και των 

παρορµήσεων. Οι αποφάσεις σχετικά µε τον ενεργό άνθρωπο παίρνονται από 

την ιεραρχία, που αρχίζει από τις ενώσεις και φτάνει ως την εθνική διοίκηση 

και, στην ιδιωτική σφαίρα, από το σύστηµα της µαζικής κουλτούρας, που 

κατάσχει τις τελευταίες εσωτερικές παρορµήσεις εκείνων που είναι 

αναγκασµένοι να καταναλώσουν ό,τι τους προσφέρει. […] Αν στον 

φιλελευθερισµό ήταν απαραίτητη η εξατοµίκευση ενός µέρους του πληθυσµού, 

προκειµένου να προσαρµοστεί η κοινωνία στην τεχνική ανάπτυξη, σήµερα η 

λειτουργία του οικονοµικού µηχανισµού απαιτεί µια καθοδήγηση των µαζών 

που δεν διαταράσσεται από τη µεσολάβηση της εξατοµίκευσης. […] Η 

πρόοδος της βιοµηχανικής κοινωνίας … καταστρέφει την έννοια που 

δικαιολογούσε ολόκληρο το σύστηµα: την έννοια του ανθρώπου ως 
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προσώπου, ως φορέα του Λόγου. Η διαλεκτική του διαφωτισµού ανατρέπεται 

αντικειµενικά και γίνεται παραφροσύνη.»142 

Μέσα στα ίδια πλαίσια, γράφει και ο Σπύρος Κουτρούλης: «…αν η 

µεγάλη πολιτική εξαντλείται σηµασιολογικά στην κυριαρχία, τότε η τεχνική 

πληρώνει νοηµατικά το πολιτικό στο µοντέρνο κόσµο. Η κυριαρχία επί του 

κόσµου τελεσφορεί και υλοποιείται στους ορίζοντες που υποδεικνύει η τεχνική. 

Η µεγάλη ιδέα του δυτικού κόσµου είναι η τεχνική και η τεχνοκρατία. Στο 

κράτος όπου αξιακά ηγεµονεύει η τεχνική και το πολιτικό προσωπικό της, οι 

µεγάλοι άνδρες της, οι τεχνοκράτες, κάθε πολιτικό θέµα µετατρέπεται σε 

τεχνική διευθέτηση. Ο ιστός του µοντέρνου κόσµου είναι έτσι προφανής. Ο 

άνθρωπος ως απόφυση, ως εξάρτηµα της µηχανής, γνωρίζει µια συνεχή και 

αδιάκοπη πτώση. Μικραίνει ασυλλόγιστα, γίνεται φτωχότερος στη µετοχή 

ζωογόνων αξιών, µα το κυριότερο, είναι ξένος και ξεριζωµένος όπου κι αν 

βρίσκεται. Παραδίδει την ελευθερία του στον τεχνοκράτη, στον «manager», 

στον «opinion maker»143. 

Κάθε περιρρέουσα πολιτισµική ατµόσφαιρα αποτυπώνεται στα 

ηλικιακά νεαρά µέλη της κοινωνίας, τα οποία την απορροφούν µέσω της 

ανατροφής τους. Η ενήλικη κοινωνία ασκεί µια παιδαγωγική στα παιδιά της, 

τόσο µέσω των ειδικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, όσο και µέσω ευρύτερων 

θεσµών, αποσκοπώντας στην εξοικείωσή τους µε τον κόσµο που καλούνται 

να παραλάβουν. Μέσω αυτών των διαδικασιών, αφενός µεταβιβάζεται το 

κυρίαρχο σύστηµα αξιών και προτεραιοτήτων και αφετέρου οι κεκτηµένες 

γνώσεις και τεχνικές που θα επιτρέψουν στους νέους να σταδιοδροµήσουν σε 

ένα επάγγελµα. 

Μια παθητική αποδοχή της παιδείας αυτής είναι η απαραίτητη 

προϋπόθεση για την διατήρηση των νεότερων «ορθολογικών» κοινωνικών 

συστηµάτων. Ο µοντέρνος άνθρωπος αξιολογεί τον εαυτό του και τους 

άλλους µε κριτήριο την ικανότητα προσαρµογής στις υφιστάµενες συνθήκες. 

Ιδεότυπός του είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τους «νόµους» οι οποίοι 

διέπουν την κοινωνική πραγµατικότητα, για να προσαρµοστεί µε επιτυχία σ’ 

αυτούς. Έτσι όµως, η υποκειµενική του ετερότητα µετατρέπεται σε ποσοτική 
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ατοµική αξία που έχει ως µέτρο την επιτυχία στον προσαρµοστικό 

(αναρριχητικό) αγώνα. Η διαβάθµιση της «επιτυχίας» ενσαρκώνεται και 

επαληθεύεται ως διαβάθµιση εισοδήµατος και ισχύος. Όλα ανάγονται στην 

κλίµακα της εξουσίας. Όσο κάποιος τα έχει καταφέρει ως φορέας 

αναπαραγωγής της κοινωνικής εξουσίας, τόσο µπορεί να αναλάβει 

γενικότερες ευθύνες εµπέδωσης και εξασφάλισής της144. 

Η επαγγελµατική ειδίκευση, αν δεν συνοδεύεται από µια παράλληλη 

ευρύτερη παιδεία, πολύ συχνά καταλήγει σε µια µονόπλευρη ανάπτυξη του 

ατόµου. Πρόκειται γι’ αυτό που έκανε τον Ferguson, τον δάσκαλο του Adam 

Smith, να αναφωνήσει: «φτιάχνουµε ένα έθνος από είλωτες και δεν υπάρχουν 

πια ελεύθεροι άνθρωποι ανάµεσά µας». Μέσα στα πλαίσια του σύγχρονου 

τεχνικού και επιστηµονικού πολιτισµού έχουµε τη µονόπλευρη ανάπτυξη του 

διανοητικού οργάνου, σε πρωτοφανή ίσως βαθµό στην ιστορία. Αυτό που 

µένει όµως υπανάπτυκτο είναι ο συναισθηµατικός κόσµος του ανθρώπου. Η 

νεωτερική παιδεία όχι µόνο δεν ασχολείται µε αυτόν, αλλά έχει χάσει και την 

υποψία ότι η εγκατάλειψή του ενδέχεται να αποτελεί πρόβληµα145. 

Ο Richard Stivers θεωρεί ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές βρίσκονται στα 

όρια της εξαφάνισης, έχοντας χάσει τον χαρακτήρα µια ζωντανής παράδοσης 

και µιας συνέχειας µε το παρελθόν. Η σοφία και οι εµπειρίες που έχουν 

καταγραφτεί στα κείµενα αυτής της παράδοσης είναι άσχετα µε τη ζωή σε 

έναν τεχνολογικό πολιτισµό. Κάποτε οι σπουδές αυτές είχαν τον χαρακτήρα 

µιας προετοιµασίας για την παραγωγή στοχαζόµενων πολιτών, όπου 

βαρύνοντα ρόλο διαδραµάτιζε η ευχέρεια στη χρήση του λόγου και η 

δυνατότητα ερµηνείας των κειµένων. Σήµερα ωστόσο το κοινό, το κράτος, οι 

εταιρίες, οι γονείς, απαιτούν τεχνικούς146. Ο Ellul αναφέρει ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα από µια δηµοσκόπηση του 1961 που διεξήγαγε το Γαλλικό 

Υπουργείο Παιδείας ανάµεσα σε φοιτητές τεχνοεπιστηµονικών σπουδών. 

Σχεδόν οµόφωνη ήταν η άρνηση απόδοσης οποιουδήποτε νοήµατος ή αξίας 

στην φιλοσοφία. Η λογοτεχνία επίσης ήταν παντελώς αδιάφορη, ενώ η γνώση 
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της γλώσσας αξιολογήθηκε ως χρήσιµη απλώς για τη συγγραφή αναφορών 

και την περιγραφή πειραµάτων147. 

Η νεανική εξέγερση του Μάη του ’68 αποτελεί µια κριτική απέναντι στην 

προχωρηµένη καπιταλιστική κοινωνία, µια απαίτηση για έναν τρόπο ζωής µε 

περισσότερο νόηµα και πλήρωση από αυτόν που προσέφερε µια 

αµερικανικού τύπου καταναλωτική κοινωνία, καθώς και µια απαίτηση για µια 

πιο δηµοκρατική και συµµετοχική πρακτική διοίκησης. Οι Γάλλοι νέοι 

προβληµατίζονταν για την ποιότητα του µέλλοντός τους µέσα στα πλαίσια 

ενός τεχνοκρατικού συστήµατος148. Όπως αναφέρει ο Feenberg από µια 

συνάντησή του στα οδοφράγµατα, ένας νεαρός φοιτητής της νοµικής, µε 

κουστούµι και γραβάτα, του είπε: «Είναι η τελευταία µου ευκαιρία να 

αποφύγω να γίνω γραφειοκράτης». 

∆υο προκηρύξεις είναι χαρακτηριστικές: «Αρνούµαστε να είµαστε 

λόγιοι αποκοµµένοι από την κοινωνική πραγµατικότητα. Αρνούµαστε να 

χρησιµοποιηθούµε για το κέρδος της άρχουσας τάξης. Θέλουµε να 

ξεπεράσουµε τον διαχωρισµό ανάµεσα στην εργασία της σύλληψης, του 

στοχασµού και της οργάνωσης. Θέλουµε να κτίσουµε µια αταξική 

κοινωνία…». «…Πρόκειται για µια γενιά µελλόντων διευθυντών η οποία 

αρνείται να σχεδιάσει τις ανάγκες της αστικής τάξης και να γίνει φορέας της 

καταπίεσης των εργατών». 

 Τα φυλλάδια αυτά περιέχουν µια κριτική τόσο των πρακτικών της 

διοίκησης όσο και της διανόησης, των δύο κατεξοχήν προοπτικών στις οποίες 

οδηγούν οι σπουδές. Οι φοιτητές αρνούνταν και τις δύο ως συνένοχες στο 

τεχνοκρατικό σύστηµα καταπίεσης που έλπιζαν να καταστρέψουν. Πέρα από 

την µαρξιστική ρητορική για την εκµετάλλευση, ζητούσαν έναν ουτοπικό 

στόχο, την υπέρβαση του διαχωρισµού πνευµατικής και χειρωνακτικής 

εργασίας, ασκώντας έτσι κριτική στην κατάσταση των µοντέρνων 

τεχνοκρατικών κοινωνιών, τόσο των κοµµουνιστικών όσο και των 

καπιταλιστικών149. 
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Η «µεγέθυνση του πεδίου του πιθανού» που, κατά τη φράση του 

Σαρτρ, προκλήθηκε την περίοδο αυτή, είχε φιλοσοφικές και πολιτικές 

συνέπειες, καθώς και µια ευρύτερη επίδραση πολύ πέραν των γαλλικών 

εθνικών ορίων. Καθώς οι θετικιστικές και τεχνοκρατικές ιδεολογίες περιόριζαν 

την κοινωνική φαντασία, µια επίθεση σ’ αυτά τα όρια εµφανίστηκε ως επίθεση 

πάνω σε µια ορισµένη αντίληψη της πραγµατικότητας, η οποία για πρώτη 

φορά έγινε πολιτικό ζήτηµα. Η κριτική της έννοιας ενός ουδέτερου, καθολικού 

και α-κοινωνικού λόγου που είχε αναπτυχθεί από µεµονωµένους 

διανοούµενους, όπως ο Marcuse και ο Foucault, προωθήθηκε ξαφνικά, προς 

έκπληξη και των ίδιων των κριτικών, προς µια πολιτική που εκφράστηκε µε 

µαζικές διαµαρτυρίες. Τα γεγονότα του Μάη του ’68 δηµιούργησαν τις 

κοινωνικές συνθήκες για την περίφηµη µεταµοντέρνα περίοδο, κατά την οποία 

ο ορθός λόγος έχει γίνει αντικείµενο γενικής κριτικής. 

Ο Μάης του 68 αποτελεί ένα παράδειγµα πολιτισµικής πολιτικής ή 

πολιτικής πολιτισµικής ταυτότητας. Τα ερωτήµατα αυτής της πολιτικής είναι: τι 

είδους άνθρωποι είµαστε, τι µπορούµε να προσδοκούµε ως ένα ελάχιστο 

επίπεδο δικαιοσύνης και ισότητας στις υποθέσεις µας; Τα γεγονότα που 

διαδραµατίστηκαν έδειξαν ότι δεν µπορούµε να συνεχίζουµε να πηγαίνουµε 

όπως πριν. ∆εν είναι τόσο θέµα γενναιοδωρίας ή αυτό-θυσίας, αλλά αφορά 

µια ευρύτερη αίσθηση του ποιοι είµαστε. Ιδεολογίες οι οποίες στέκονται στη 

µέση, ακόµα και αν ταυτίζονται µε τον ίδιο τον ορθό λόγο πρέπει να 

ανατραπούν. Ένα χαρακτηριστικό φυλλάδιο έγραφε: «Η πρόοδος θα είναι 

αυτό που την θέλουµε εµείς να είναι»150. 

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ην. Πολιτείες εµφανίζεται το 

κίνηµα της αντικουλτούρας κατά τις δεκαετίες του 1950-1960. Την εποχή αυτή 

οι Ην. Πολιτείες γνώριζαν µια σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη και το επίπεδο 

ζωής είχε ανέβει σε ένα απροσδόκητο για πολλούς επίπεδο. Μετά τον 2ο 

Παγκόσµιο Πόλεµο, η Αµερική είχε καταστεί η ισχυρότερη χώρα στον 

πλανήτη, µε µια ασυναγώνιστη βιοµηχανική παραγωγή. Η νέα τεχνολογία 

έφερνε στα σπίτια των Αµερικανών τις τηλεοράσεις, τα ψυγεία, τα πλυντήρια, 

ενώ παράλληλα µαζικοποιήθηκε και η χρήση των αυτοκινήτων. Η ανώτατη 

εκπαίδευση, µέχρι τότε ένα προνόµιο των πλουσιότερων, έγινε ευρύτερα 
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προσιτή και προσέφερε τις δυνατότητες σε µεγαλύτερα κοινωνικά στρώµατα 

για καλύτερες προοπτικές καριέρας151. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά εµφανίστηκε το κίνηµα αυτό, το οποίο είναι 

περισσότερο ένα νεανικό και πολιτισµικό κίνηµα, παρά κυρίως κοινωνικό ή 

πολιτικό. Ήρθε και αυτό να αµφισβητήσει παγιωµένες παραδοχές της 

νεωτερικότητας, ζητώντας όχι τόσο αλλαγές των δοµών βάσει ενός 

κατασκευασµένου µοντέλου, αλλά επιδιώκοντας πρωτίστως µια θεραπευτική 

αλλαγή του υποκειµένου. Αν και η σκέψη των φορέων του τρεφόταν και από 

ριζοσπαστικές κοινωνιολογικές κριτικές, οι αναζητήσεις της διεξόδου από τον 

κυρίαρχο πολιτισµό δεν συµµερίζονταν τις µεθόδους των συνηθισµένων 

πολιτικών πρακτικών. Οι νέοι της αντικουλτούρας ζητούσαν όχι µια πολιτική 

στράτευση σε µια ιδεολογία, αλλά την σύνθεση ενός νέου, συνολικού τρόπου 

ζωής που να ικανοποιεί περισσότερες θεµελιώδεις ανάγκες, όπως τον έρωτα, 

την οικογένεια, τον βιοπορισµό και την συντροφικότητα152.  

Το ιδιαίτερο κοινωνιολογικό χαρακτηριστικό των νέων που 

συνιστούσαν το κίνηµα της αντικουλτούρας είναι ότι προέρχονται από τα 

λευκά, µεσαία στρώµατα της αµερικανικής κοινωνίας. Τα παιδιά της εποχής 

αυτής είχαν γονείς που είχαν υιοθετήσει καταναλωτικές και υλιστικές αξίες, οι 

οποίες όµως είχαν αρχίσει να πνίγουν τη νέα γενιά. Οι µεγαλύτεροι, έχοντας 

ζήσει µια παγκόσµια ύφεση κι έναν παγκόσµιο πόλεµο, είχαν ήδη γεράσει 

πνευµατικά και δεν ήταν σε θέση να αντιταχθούν στις νέες προκλήσεις των 

καιρών, την πυρηνική απειλή, την αυξανόµενη συγκέντρωση της οικονοµικής, 

πολιτικής και πνευµατικής εξουσίας στα χέρια των «ειδικών», τη συστηµατική 

καταπίεση των µειονοτήτων. Ήθελαν απλώς µια ζωή ευµάρειας και 

ασφάλειας, σαν δίκαιη ανταµοιβή για τις προηγούµενες θυσίες και στερήσεις 

τους. Στην ανατροφή των παιδιών τους περιορίζονταν στο να τους παρέχουν 

µια ποικιλία «πραγµάτων», στερώντας τους την ικανοποίηση της σχέσης ως 

«προσώπων»153. Το πιο γνωστό ποίηµα του beat ποιητή Allen Ginsberg «Το 
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ουρλιαχτό» αποτελεί µια χαρακτηριστική έκφραση ενός, όχι απλώς χάσµατος, 

αλλά ενός πολέµου γενεών154. 

Το «κατεστηµένο», το «σύστηµα» απέναντι στο οποίο εναντιώνονταν 

είχε την ικανότητα να ικανοποιήσει σηµαντικά τις υλικές τους ανάγκες. Η 

δυσφορία τους γεννιόνταν από το πνευµατικό κενό µιας κοινωνίας που 

επικεντρώνεται µόνο σ’ αυτές, ενώ αφήνει αναπάντητα βαθύτερα ερωτήµατα 

και σε εκκρεµότητα ουσιαστικότερες ανάγκες. Οι νέοι άρχισαν να 

αναρωτιούνται για το νόηµα µιας άχαρης οκτάωρης καθηµερινής εργασίας, 

για ποιό λόγο να υπακούουν σε εξουσίες που τους αγνοούν, γιατί να 

υποτάξουν µια εκρηκτική ζωτικότητα και ερωτική ανάγκη σ’ έναν αδιάφορο 

κοινωνικό µηχανισµό.  

Το πεδίο του προβληµατισµού τους δεν τεµνόταν µε αυτό των 

εργατικών τάξεων ή των µαύρων, οι οποίοι αναζητούσαν τρόπους να 

συµµετάσχουν στις καταναλωτικές δυνατότητες των ευπορότερων. Πρόκειται 

για µια ουσιαστική αναντιστοιχία, καθώς αυτό που επιδίωκε η µια οµάδα ήταν 

αυτό ενάντια στο οποίο αντιδρούσε η άλλη. O πολυσυλλεκτικός χαρακτήρας 

του γαλλικού Μάη του ’68, εγείρει αντίστοιχους προβληµατισµούς για τις 

αναζητήσεις διαφορετικών κοινωνικών δυνάµεων. Ο Roszak αναρωτιέται κατά 

πόσο θα ήταν πρόθυµοι οι εργάτες να διαλύσουν ολόκληρους τοµείς του 

βιοµηχανικού µηχανισµού όπου αυτό θα ήταν αναγκαίο προκειµένου να 

πετύχουν σκοπούς διαφορετικούς από την αποτελεσµατική παραγωγικότητα 

και την υψηλή κατανάλωση. Ή πόσο πρόθυµοι θα ήταν να εγκαταλείψουν τις 

τεχνοκρατικές προτεραιότητες χάριν µιας απλούστερης ζωής, ενός 

επιβραδυνόµενου κοινωνικού ρυθµού, µιας ζωτικής σχόλης155.   

Η αρχή της αµφισβήτησης των κατεστηµένων αξιών που µετεξελίχθηκε 

στην πολιτισµική επανάσταση της δεκαετίας του ’60 ξεκίνησε ήδη από την 

προηγούµενη δεκαετία, από µια οµάδα νέων που αργότερα τους δόθηκε το 

όνοµα beatnicks. Μέσα από την τέχνη τους και τη ζωή τους προωθούσαν τις 

αξίες του ανέµελου ταξιδιού, της αυθορµητικότητας, της απουσίας 

συµβιβασµών. Σύµφωνα µε τον Kerouac, το να είσαι beat σήµαινε να είσαι 

φτωχός και καταπατηµένος, αλλά ελεύθερος και µακάριος (beatific).  Ο 
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σκοπός τους ήταν να συµπιέσουν όσο µεγαλύτερη ένταση γινόταν σε κάθε 

στιγµή, χωρίς να νοιάζονται να γίνουν αξιοσέβαστοι156. Άλλα ακόµη κεντρικά 

θέµατα που έθεσαν και τα οποία παρέλαβαν οι συνεχιστές τους κατά τη 

δεκαετία του 1960, περισσότερο απ’ όλους οι hippies, ήταν ο πειραµατισµός 

και ο αυτοσχεδιασµός στην τέχνη, η χρήση των ναρκωτικών, η ελευθερία στην 

σεξουαλικότητα, το ενδιαφέρον για τις ανατολικές θρησκείες. Πρόκειται για ένα 

σύνολο πρακτικών το οποίο θα ενταχθεί µέσα στα πλαίσια της περίφηµης 

«διεύρυνσης της συνείδησης», για απόπειρες δηλαδή να επιτευχθούν ρωγµές 

στην κυρίαρχη αντίληψη περί του ορθού λόγου.  

Όλα αυτά βέβαια, ίσως χωρίς τις προσεγγίσεις των ανατολικών 

θρησκειών, δεν είναι καινούρια φαινόµενα, αλλά έχουν ήδη εξυµνηθεί από 

τους µποέµ της Ευρώπης, ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα. Το πνευµατικό 

κίνηµα του µοντερνισµού έφερε µια ρήξη µε την αστική νοοτροπία και τις 

αρετές της ασκητικότητας στην εργασία, της αποταµίευσης και των 

πουριτανικών ηθών. Η ριζοσπαστική αυτή κριτική του αστικού πνεύµατος 

εκφράστηκε από τη ζωή και το έργο καλλιτεχνών όπως ο Μπωντλαίρ και ο 

Ρεµπώ και µε κινήµατα όπως το Νταντά και ο Σουρεαλισµός. Αιτούµενο έγινε 

µια ζωή µε µέγιστη ένταση που ακολουθεί τις ενορµήσεις και την φαντασία, 

µια «ακολασία των αισθήσεων», η διάνοιξη του πεδίου των εµπειριών157. Η 

αµερικανική αντικουλτούρα δεν είναι παρά η ιδιαίτερη, σε τόπο και σε χρόνο, 

έκφραση ενός πολύ παλαιότερου ρεύµατος της δυτικής Ευρώπης. Όσον 

αφορά µάλιστα την µουσική ροκ, η οποία και αποτέλεσε την κύρια 

καλλιτεχνική έκφραση της γενιάς του ‘60, ο Robert Pattison θεωρεί ότι είναι η 

µορφή που πήρε µια αµερικάνικη πρόσληψη του Ροµαντισµού και του εξ 

αυτού προερχόµενου πανθεϊσµού158. Ό,τι ξεκίνησε σε ένα επίπεδο 

φιλοσοφίας και πρωτοποριακής τέχνης διαχύθηκε στην κοινωνία µε τη µορφή 

µιας µαζικής κουλτούρας. 

Οι πνευµατικοί απόγονοι των beatnicks ήταν οι hippies. Οι hippies 

συχνά ζούσαν σε κοινόβια και δούλευαν σπάνια, µόνο όταν ήταν απολύτως 

απαραίτητο για την επιβίωσή τους. Ζητούσαν να απολαύσουν τη ζωή στο 
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παρόν, χωρίς να κάνουν σχέδια για το µέλλον. Ήταν αναγνωρίσιµοι από τα 

µακριά µαλλιά και τα πολύχρωµα ρούχα, αν και θεωρούσαν το στυλ 

δευτερεύον στοιχείο της ταυτότητάς τους, η οποία γι’ αυτούς ήταν µια 

φιλοσοφία ζωής159. Το κίνηµά τους γνώρισε εκτεταµένη διάδοση και σε 

πολλές άλλες χώρες. 

Στην περίπτωση των νέων αυτών, το ζητούµενο δεν ήταν η 

προσχώρηση σε ένα ορθολογικά δοµηµένο σύστηµα. Η περιβόητη 

«ωρίµανση» που υποσχέθηκε ο ∆ιαφωτισµός, στα µάτια τους φαίνεται µάλλον 

σαν γήρανση, παρά ως ανθρώπινη ανάπτυξη, άξια του ονόµατός της.  Το 

κύριο ερώτηµα που απασχολούσε τους νέους της αντικουλτούρας δεν ήταν 

τόσο το «πώς µπορώ να γνωρίζω», αλλά το «πώς αξίζει να ζω». ∆εν 

αντιµετώπιζαν την αλήθεια ως προτασιακή ιδιότητα, αλλά ως ιδιότητα ζωής: 

«∆είξε µας τον άνθρωπο που έχεις οδηγήσει να γίνει ο εαυτός σου. ∆είξε µας 

τις αληθινές του διαστάσεις. ∆ιότι, πώς µπορούµε να κρίνουµε αυτά που 

γνωρίζεις, αυτά που λες, αυτά που κάνεις αν όχι στα πλαίσια του όλου 

προσώπου;»160.  

Η στάση αυτή µας φέρνει στο νου την σκέψη του Søren Kierkagaard: 

«Υπάρχουν δύο είδη στοχασµού. Για τον αντικειµενικό στοχασµό η αλήθεια 

γίνεται ένα αντικείµενο και το θέµα είναι να περιφρονήσεις το γνωρίζων 

υποκείµενο (το άτοµο). Αντίθετα, στον υποκειµενικό στοχασµό η αλήθεια 

γίνεται προσωπική οικειοποίηση, µια ζωή, εσωτερικότητα και το θέµα είναι να 

βυθιστεί κάποιος σ’ αυτήν την υποκειµενικότητα. […] Ο τρόπος του 

αντικειµενικού στοχασµού µετατρέπει το άτοµο σε κάτι τυχαίο και έτσι 

µετατρέπει την ύπαρξη σε κάτι αδιάφορο, εξαφανιζόµενο. Ο τρόπος της 

αντικειµενικής αλήθειας αποµακρύνεται από το γνωρίζων υποκείµενο. Το 

υποκείµενο και η υποκειµενικότητα γίνονται ασήµαντα και αντίστοιχα η αλήθεια 

είναι ένα αδιάφορο θέµα. Αυτό που έχει υπέρτατη αξία είναι η αντικειµενική 

εγκυρότητα. Κάθε προσωπικό ενδιαφέρον είναι υποκειµενικότητα. Γι’ αυτόν το 

λόγο ο αντικειµενικός τρόπος είναι πεπεισµένος ότι κατέχει µια ασφάλεια την 

οποία ο υποκειµενικός τρόπος δεν την έχει. Έχει την γνώµη ότι αποφεύγει τον 

κίνδυνο που περιµένει τον υποκειµενικό τρόπο και στα άκρα αυτός ο κίνδυνος 

είναι η τρέλα. Κατά την άποψή του ένας αποκλειστικά υποκειµενικός ορισµός 
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της αλήθειας κάνουν την τρέλα και την αλήθεια αξεχώριστες. Ώστε 

παραµένοντας κάποιος αντικειµενικός αποφεύγει να γίνει παράφρον. Ωστόσο, 

δεν είναι η απουσία εσωτερικότητας επίσης παραφροσύνη;»161 

Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση του S. Freud πως ο λόγος της 

επιστήµης έχει τη δοµή του απόλυτα αντικειµενικού και ανώνυµου ψυχωτικού 

λόγου, ενός λόγου χωρίς υποκείµενο162. Ο Κυριαζόπουλος θεωρεί ότι η άρση 

της υποκειµενικής διάστασης αποτελεί ένα είδος  µυστικισµού, ο οποίος είναι 

το έµβληµα του τεχνικού αιώνος και παράλληλα η επιστροφή του ανθρώπου 

στην προϊστορία163.  

Παράλληλα µε την φιλοσοφικο - κοινωνική κριτική της 

ορθολογικότητας, καταµεσίς της µέγιστης ανάπτυξης της πιο αρχέτυπης 

ορθολογικής δοµής, της φυσικής επιστήµης, προήλθε από το εσωτερικό της 

µια αµφισβήτηση του πλήρους ορθολογικού χαρακτήρα της από τα ίδια 

συµπεράσµατά της. Η φυσική «αρχή της απροσδιοριστίας» (Heisenberg) 

ξανάθεσε το ερώτηµα της ορθολογικότητας, ως φυσική αιτιοκρατία. Στην 

συνέχεια επιστήµονες, κυρίως φυσικοί και αστρονόµοι, προεκτείνοντας την 

έρευνά τους στην ιστορία των επιστηµών τους, βρήκαν ότι η ίδια η φύση της 

επιστηµονικής – αποδεικτικής µεθόδου παρουσιάζει προβλήµατα. Έτσι, 

επιγραµµατικά αναφερόµαστε στον Michael Polanyi, ο οποίος αµφισβήτησε 

ακόµα και την αντικειµενικότητα των φυσικών επιστηµών, στο βιβλίο του 

“Personal knowledge”. Στο έργο του αυτό ασκεί κριτική στην αντίληψη περί 

µιας αντικειµενικής, απρόσωπης και αποστασιοποιηµένης επιστήµης και 

προτείνει ένα εναλλακτικό ιδεώδες όπου δίνεται σηµασία στην προσωπική 

εµπλοκή του γνωρίζοντος υποκειµένου και όπου η επιστήµη εντάσσεται µέσα 

σε µια ευρύτερη αναζήτηση του προσώπου να κατανοήσει την εµπειρία του 

στην ολότητά της164. Ο «αναρχικός» φιλόσοφος της επιστήµης Paul 

Feyerabend έφθασε την ιστορικο-φιλοσοφική έρευνα της επιστήµης στις 

ακραίες συνέπειές της, καθώς υποστήριξε το σχετικό της επιστηµονικής 

γνώσης και αµφισβήτησε τόσο την αξίωσή της να θεωρείται η ύψιστη µορφή 

                                                           
161

 Kierkegaard S., Provocations, Plough Publishing House, Farmington PA, 2007, σ.58. 
162

 Ζάχος Κ., Η χαμένη οικειότητα. Η οικολογική κρίση υπό το φως της σκέψης του Αγ. Μάξιμου του 

Ομολογητή, Έλλα, Λάρισα, 1998, σ.209. 
163

 Κυριαζόπουλος Σπ., Ενώπιον της τεχνικής, Γρηγόρη, Αθήνα, 1971, σ.32. 
164

 Polanyi M., Personal knowledge: Towards o post-critical philosophy, University of Chicago Press, 

Chicago, 1959.  



67 

 

γνώσης, όσο και την εξουσιαστική της θέση στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Σύµφωνα µε τον Feyerabend, στην επιστήµη και για την επιστηµονική µέθοδο 

«όλα επιτρέπονται», διότι «η επιστήµη είναι µια πνευµατική περιπέτεια που 

δεν έχει όρια και δεν αναγνωρίζει κανόνες, ούτε καν τους κανόνες της 

λογικής»165. Στην πραγµατικότητα µάλιστα η έλλειψη κανόνων στην ιστορική 

πραγµάτωση της επιστήµης είναι που οδήγησε συχνά την πρόοδό της.  

Η τεχνοκρατία αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόµενο που ισχυροποιείται 

στις σύγχρονες κοινωνίες όσο περισσότερο αυτές επενδύουν στις κάθε είδους 

τεχνολογίες και τεχνικές και αντλούν την νοµιµοποίησή τους από τον χώρο 

των επιστηµών. Οι νέοι των προηγµένων χωρών συχνά αισθάνονται 

δυσφορία µέσα σε ένα τέτοιο κοινωνικό περιβάλλον και αναζητούν έναν 

τρόπο ζωής που να καλύπτει βαθύτερες ανάγκες τους. Τα κινήµατα που 

αναφέρθηκαν εντάσσονται µέσα σε ευρύτερες τάσεις της δυτικής σκέψης, οι 

οποίες ήδη από τον 19ο αιώνα αµφισβητούν την παντοκρατορία του 

ορθολογισµού. Μια σύντοµη αναφορά στις σύγχρονες εξελίξεις µέσα στον 

πυρήνα της ορθολογικότητας, τις φυσικές επιστήµες, µας δείχνει ότι οι 

αναζητήσεις των νέων που περιγράφτηκαν, παρά την ανωριµότητα, τις όποιες 

ακρότητες και τα αδιέξοδα στα οποία οδηγήθηκαν, συµβαδίζουν µε καίρια 

ερωτήµατα της εποχής µας για τη φύση του ορθού λόγου και των κοινωνικών 

του προεκτάσεων. 

 

Επίλογος. 

 

Η προσπάθεια που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης 

αυτής της εργασίας ήταν προς την κατεύθυνση της σύλληψης και κατανόησης 

ενός πολύπλοκου φαινοµένου. Αν υπήρξε κάποιο «εύρηµα», αυτό δεν είναι 

παρά η ενίσχυση ορισµένων αντιλήψεων που προϋπήρχαν στον συγγραφέα, 

περισσότερο σε ένα διαισθητικό επίπεδο, µέσα από τη συνάντηση µε κείµενα  

διακεκριµένων στοχαστών. Μια αρχική και περιορισµένη εικόνα που 

προερχόταν τόσο από την κοινωνική εµπειρία, όσο και από ποικίλα 

διαβάσµατα έγινε στα πλαίσια αυτής της έρευνας πιο ευκρινής µέσα από τη 

συστηµατική µελέτη.  
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Η κυριότερη έννοια που υπήρξε το κίνητρο της µελέτης είναι αυτή µιας 

αυτονοµηµένης από τα πρόσωπα λειτουργικότητας, η εικόνα µιας µηχανής 

που από υπηρέτης τείνει να γίνει κυρίαρχος. Αν οι σύγχρονες κοινωνίες 

τείνουν ολοένα περισσότερο προς ένα τέτοιο πρότυπο, δηλαδή της 

κατίσχυσης απρόσωπων δυνάµεων, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε το 

γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή σχετίζεται τόσο µε την εξέλιξη και διάδοση της 

τεχνολογίας, όσο και της αυξανόµενης αξιακής προτεραιότητας του τεχνικού 

και χρησιµοθηρικού πνεύµατος.  

Οι ποικίλες  µηχανές, υλικές και κοινωνικές, έχουν προσφέρει τη 

δυνατότητα ποσοτικών αυξήσεων: στην παραγωγή περισσότερων αγαθών, 

στην διοίκηση µεγαλύτερων πληθυσµών και στον εµπλουτισµό της 

παραγωγής και της διακίνησης της γνώσης και της πληροφορίας. Αυτό που 

χάνεται ωστόσο είναι το ποιοτικό στοιχείο, το οποίο φαίνεται να περισσεύει και 

να µην χωράει στην λογική της αποτελεσµατικότητας και του πρακτικού 

χρησιµοθηρικού πνεύµατος. Η επανεύρεση του ποιοτικού χαρακτήρα των 

πραγµάτων προϋποθέτει ένα σταµάτηµα από την επιβαλλόµενη αεικινησία, 

κάτι που καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο µέσα στα πλαίσια του σύγχρονου 

παγκοσµιοποιηµενου καπιταλισµού. Η βιασύνη προς µια αφηρηµένη πρόοδο 

έχει καταστεί ένας κανόνας του σύγχρονου βίου, ο οποίος δεν µπορεί εύκολα 

να παραβιαστεί χωρίς συνέπειες. 

Η τεχνολογία και η τεχνική αποτελούν κεντρικά στοιχεία της νεωτερικής 

ιδεολογίας. Έχουν εγκατασταθεί στη ζωή και στη σκέψη µας. Η όποια κριτική 

απέναντί τους είναι εποµένως ταυτόχρονα και µια αυτοκριτική. Το ερώτηµα 

που προκύπτει είναι: µε βάση ποια κριτήρια θα ασκηθεί αυτή η κριτική, εν 

ονόµατι ποιού προτύπου για τον «αγαθό βίο»; Ο προ-νεωτερικός κόσµος 

συχνά προβάλλεται µε νοσταλγία για την παρουσία πλευρών της ζωής που 

απουσιάζουν ή παραµορφώνονται στον δικό µας πολιτισµό. Υπάρχει βέβαια ο 

κίνδυνος να µην υπολογίζονται πολλά άλλα αρνητικά του κόσµου της 

παράδοσης, τα οποία η νεωτερικότητα προσπάθησε να θεραπεύσει. Μια 

ισορροπηµένη αντίληψη των πραγµάτων ωστόσο, οφείλει να αναζητήσει µια 

σύνθεση ανάµεσα στα αγαθά των δύο κόσµων, χωρίς να εξιδανικεύει, ούτε να 

δαιµονοποιεί κανέναν από τους δύο.  

Ένα παράδειγµα µιας τέτοιας στάσης είναι το κίνηµα της 

«αποανάπτυξης». Η τάση αυτή  αφορά το πολιτικό, το οικονοµικό  και το 
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κοινωνικό πεδίο και βασίζεται σε οικολογικές, αντι-καταναλωτικές και αντι-

καπιταλιστικές ιδέες. Οι υπέρµαχοί της προτείνουν την µείωση της 

παραγωγής και της κατανάλωσης, καθώς θεωρούν ότι η υπερκατανάλωση 

ευθύνεται τόσο για περιβαλλοντικά προβλήµατα, όσο και για τις κοινωνικές 

ανισότητες. Προτείνουν την επανατοπικοποίηση των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να µειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα 

και να µειωθεί η οικολογική επιβάρυνση που αυτά φέρουν. Υποστηρίζουν ότι 

η ποιότητα της ζωής µπορεί να αυξηθεί µε µια εκούσια απλότητα και µέσω µη-

καταναλωτικών τρόπων, όπως το µοίρασµα της εργασίας και η ανταλλαγή 

υπηρεσιών, η µείωση της κατανάλωσης, η επένδυση του χρόνου στην τέχνη, 

τη µουσική, την οικογένεια, τον πολιτισµό και την κοινότητα166. Θεωρούν ότι η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας θα πρέπει να µας εξασφαλίζει τη δυνατότητα για 

λιγότερες ώρες εργασίας και όχι να µας εντάσσει µέσα σε έναν φαύλο κύκλο 

συνεχούς αύξησης και επέκτασης. Η υιοθέτηση µιας τέτοιας κατεύθυνσης 

προϋποθέτει αλλαγές τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο προσωπικό επίπεδο, 

καθώς το παρόν σύστηµα στηρίζεται πάνω σε µια διαδικασία συνεχούς 

µεγέθυνσης ως προϋπόθεση για τη λειτουργία του. 

 Η όποια αλλαγή δεν µπορεί παρά να προκύψει παρά ως αποτέλεσµα 

ενός επαναπροσδιορισµού των προτεραιοτήτων στη ζωή µας, κάτι το οποίο 

δεν µπορεί να προκύψει µέσω σχεδιασµού, αλλά µέσω µιας σταδιακής 

ωρίµανσης της ανάγκης για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, του µοιράσµατος 

ενός κοινού οράµατος και της επιµονής σ’ έναν δρόµο για την 

πραγµατοποίησή του. Αν ο βιοµηχανικός πολιτισµός αποτελεί έναν «βιασµό 

της φύσης», υλικής και ανθρώπινης, ένας πολιτισµός που θα σέβεται τη φύση 

και τον άνθρωπο θα συνδέεται µε µια ρήξη µε ορισµένα καταστροφικά 

αξιώµατα της νεωτερικότητας. 

 Μόνο µια αλλαγή που προκύπτει από µια ριζική κριτική ενός 

πολιτισµικού παραδείγµατος µπορεί να ευδοκιµήσει και να οδηγήσει σε νέους 

δρόµους. Η εργασία αυτή δεν ήταν παρά µια ανίχνευση ενός τέτοιου κριτικού 

λόγου, κοµµάτι της περιπέτειας της σύγχρονης σκέψης να κατανοήσει την 

εποχή της και να προχωρήσει πέρα από αυτήν.  
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