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Στο κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται μια κοινωνιολογική προσέγ
γιση της προβληματικής της επιστήμης ως επαγγέλματος και μια κατα
γραφή των ιδιαιτεροτήτων αυτού του τομέα δράσης, στα πλαίσια της συ
νολικής κοινωνικής διαδικασίας της εργασίας.
Στην αρχή I)
δίδονται ορισμένοι εννοιολογικοί προσδιορισμοί και ε
ξετάζονται τα γνωρίσματα, τα κριτήρια και οι όροι της θεσμοποίησης της
επιστήμης ως επαγγέλματος. Ακολουθεί II) η διαχρονική εξέταση των βα
σικών γνωρισμάτων της επιστημονικής επαγγελματικής
δραστηριότητας
και τέλος I I I ) γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των προβλημάτων που προ
κύπτουν απο τη σχέση επιστήμης και κοινωνίας στην εποχή μας.
I. Κατά την κοινωνιολογία της επιστήμης το επάγγελμα, ιδωμένο
απο αντικειμενική άποψη, απο τη σκοπιά δηλαδή του κοινωνικού καταμε
ρισμού της εργασίας, χαρακτηρίζεται ως μια διαρκής βιοποριστική απα
σχόληση ενός ορισμένου ατόμου σε έναν ειδικό τομέα δράσης. Εκτός από
την απασχόληση (οοοιίρ&Ιϊο) το επάγγελμα προϋποθέτει, απο υποκειμε
νική άποψη, μιαν ορισμένη ψυχική και πνευματική στάση του ατόμου (νοο&ίΐο) προς την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η επιλογή του επαγγέλμα
τος μπορεί να είναι αυτόνομη και ηθελημένη ή ετερόνομη και συνέπεια κοι
νωνικού καταναγκασμού1.
Το επάγγελμα, με την πλατιά σημασία του όρου, σημαίνει λοιπόν μια
συνεχή, αμοιβόμενη απασχόληση, η οποία προϋποθέτει την κατοχή ειδικών
γνώσεων και ικανοτήτων, που αποκτήθηκαν κάτω απο ορισμένες διαδικα
σίες εκμάθησης, π.χ. ύστερα απο σπουδές λιγότερο ή περισσότερο θεωρητι
κές. Η ύπαρξη των ειδικών γνώσεων διαπιστώνεται με κάποιους ειδικούς
τρόπους εξέτασης, στα πλαίσια ενός θεσμοθετημένου συστήματος ελέγχου,
1.
8 οπϊΙ>3.γΙ \ ν . , Η&ηάνδιΊβΛιιοΙι άβρ 8 οζϊο1ο£Ϊ6, δΙυΙί^αιΊ 1961· Οοιιΐά .1., Α
ϋΐοΐΐοηβτ^ οί δοοΐαΐ βοΐβηοββ, Ι/οηάοη 1% 4- ΒβΐΉδάοιί \ ν . , 'ννβΓίβΛυοίι <3βΓ 8οζϊο1ο£Ϊ6, 81υΙΐ£ατΙ 1969* \νβ1)βΓ Μ., \Ϋί53βη8θ1ιαίΙ αΐβ Ββπιί: Οβδ&πιπιβΗθ ΑιιΓδδίζθ
ζιιγ \νϊ83&ηβοΙϊβίΙε1θ1ΐΓβ, Τΰΐηηββηί 19734, 582* Απιβπο&η ^ ιιγπ&Ι ο ί 3 οοκ>1ο£ 7 , 72
(1966), 489.
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γεγονός που παρέχει στο πρόσωπο που τις κατέχει κάποιο κύρος απένα
ντι στους αποδέκτες των υπηρεσιών του1.
Το επάγγελμα επιτρέπει μιαν ειδική απόδοση, και συνεισφορά του α
τόμου στην κοινωνία. Με την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητά
του ο καθένας εντάσσεται στο σύστημα του; κοινωνικού καταμερισμού· -των
έργων. Το επάγγελμα επηρεάζει τη θέση του ατόμου στην κοινωνική οργά
νωση της εργασίας και έτσι γίνεται βασικό χαρακτηριστικό της γενικότε
ρης, κοινωνικής του κατάστασης. Συστατικά γνωρίσματα του επαγγελμα
τισμού θεωρούνται η ειδίκευση, η αυτόνομη άσκηση της εργασίας, η σύν
δεσή της με μιαν ορισμένη σταδιοδρομία και η επιρροή και το κοινωνικό
κύρος κατά την άσκηση αυτής της ειδικής δραστηριότητας2.
Η αυθεντία και το κύρος του επαγγέλματος διατηρείται και αναπαρά
γεται απο τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου, οι οποί
ες αποτελούν ηθελημένες ενώσεις προσώπων, που ασκούν το ίδιο επάγγελ
μα σύμφωνα μ’ έναν ορισμένο επαγγελματικό κώδικα και διακατέχονται
κατά κανόνα από μιαν ειδική επαγγελματική συνείδηση και ηθική.
Το κοινωνικό κύρος του επαγγέλματος καθορίζεται και ενισχύεται από
την τήρηση ορισμένων κανόνων που ορίζουν τα θέματα της εισόδου στο ε
πάγγελμα, τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος και τον έλεχο των προ
ϋποθέσεων που κρίνονται απαραίτητες, για να μην υποβαθμίζεται το στοι
χειώδες επίπεδο των απαιτούμενων γνώσεων και ικανοτήτων.
Απο ιστορική άποψη επάγγελμα πρωτοέγινε, μετά τον Μεσαίωνα, η
απασχόληση με τα νομικά, η πανεπιστημιακή διδασκαλία και εν μέρει η ι
ατρική δραστηριότητα. Μετά την Αναγέννηση η στρατιωτική σταδιοδρο
μία έγινε το προσφιλές επάγγελμα των αριστοκρατών, ενώ οι οδοντογια
τροί, οι αρχιτέκτονες και οι πολιτικοί μηχανικοί οργανώθηκαν επαγγελμα
τικά μόλις στις αρχές του 19ου αιώνα3.
Στη διαδικασία επαγγελματοποίησης καθοριστικό ρόλο έπαιξαν: α)
η μαθητεία και η εκπαίδευση, β) η πλήρης απασχόληση με το αντικείμενό
της εργασίας και γ ) η απόκτηση σχέσεων των μελών προς την επαγγελμα
τική τους οργάνωση. Η τελευταία καθορίζει: τη διαδικασία διάκρισης των
ειδικών απο τους μη ειδικούς, τα επαγγελματικά καθήκοντα, τα όρια του
1. 8ϊ11δ Ό. Ιι., ΙηίβΓπαΙΐοηαΙ Εηοβογίοροάίει οί Ιΐιβ δοοϊαΐ δοϊβηοββ, Ν. ΥοΓίε
1968· ϋΐη§^ν&11 Κ. & ΐΛ\νΐ8 Ρ., ΤΗβ δ ο ο ίο ίο ^ οί Ιΐΐθ Ρι·οίβδδΐοηδ, Ι,οηάοη 1983.
2. ΒδΛβΓ Β., 8 οιηβ Ρκώΐβπΐδ ίη ΙΙιβ 8οοΐο1ο§γ οί Ιίιβ ΡΓοίβδΒΐοηδ, Ό Α Ε ϋΑ ΙΛΙ8 , ΡειΙΙ 1965, 681- Απιβποαη ,ΙοιίΓηειΙ οί 800Ϊ0ΐ 0£γ, 72 (1966), 493· ΒβΓ§βΓ ί. &
ΖβΙάΗοΙι Μ., δίαίυδ, ΚθνναΓάδ &ηά ΙηίΙυβηοβ, 8 αη ΡΓ&ηοϊδοο 1985.
3. ΒΪ3.1&Η Υ. & ΡεφαάίΐϊΐίΙποιι Ε., δΐυάίβη ζ ι ι γ ΟβδοΜοΜβ υηά νβιΊ&υί <1θγ
\νΐ858ηδ0ΐι&ί11ϊ0ΐι-1β0ΐιηϊδ0ΐΐ6η ΚβνοΜ,ίοη, ΕιΊαη^βη 1978, 9· ΡογΜπ Η ., Τΐιβ Κΐδβ
οί ΡΓΟίβδΒΐοηαΙ δοοίβί^ (Βοοίι Εβνίβ\ν), 8οοϊο1ο§^. Τΐιβ ^ ουΓηαΙ οί Ιίιβ Βήΐΐδίι
800Ϊ010£Ϊ031 Αεδοοίαίίοη, ΥοΙ. 24 (1990), 549.
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ανταγωνισμού και τον τρόπο ρύθμισης των συγκρούσεων μεταξύ συναδέλφων.
Υπεραμύνεται επίσης των δικαιωμάτων του κλάδου και του επαγγελματι
κού δΐ&Ιυε.
Σ τα κριτήρια του προσδιορισμού της έννοιας του επαγγέλματος δεν
ανήκουν σήμερα μόνο η ειδική εκπαίδευση, η θεσμοθετημένη εκτίμησή της,
ούτε αρκεί η απλή αφομοίωση της παράδοσης του επαγγέλματος με την έν
νοια της γνώσης και κατανόησής της, αλλά απαιτούνται ειδικές ικανότητες
για την άσκηση του επαγγέλματος (π.χ. η ικανότητα του γιατρού να θερα
πεύει, του δασκάλου να διδάσκει, του ερευνητή να ερευνά.). Οι κοινωνικά
αναγνωρισμένες ειδικές γνώσεις συνιστούν βέβαια απλώς ένδειξη της δυνα
τότητας απόδοσης σ’ έναν επαγγελματικό τομέα και αποτελούν τη βάση για
έναν συνεχή βιοποριστικό τρόπο, ενώ δικαιολογούν ταυτόχρονα και την κοι
νωνική αναγνώριση και εκτίμηση της κοινωνικής θέσης (δΐδίιΐδ) του φορέα
της επαγγελματικής ιδιότητας.
Η μακροχρόνια συνήθως εκπαίδευση και η περίπλοκη επαγγελματι
κή κοινωνικοποίηση αποτελούν αναγκαίο όρο όχι μόνο για την απόκτηση
της αρμοδιότητας στον κλάδο αλλά και για την βαθμιαία ταύτιση με το ε
πάγγελμα, αφού επιτρέπουν την αφομοίωση των κανόνων, των αξιών και
γενικά του κώδικα που διαγράφει το λεγόμενο επαγγελματικό ήθος1. Η τυ
χόν απόκλιση απο τους αναγνωρισμένους επαγγελματικούς κανόνες υπόκειται στον άτυπο έλεγχο των συναδέλφων. Η σχέση προς αυτούς και η κατάκτηση της εκτίμησης και αναγνώρισή τους παίζει αποφασιστικό ρόλο στην
επαγγελματική ζωή και την αντίστοιχη σταδιοδρομία. Προϋπόθεση για τα
παραπάνω αποτελεί η ύπαρξη διαμορφωμένων επαγγελματικών οργανώ
σεων του κλάδου, οι οποίες να ελέγχουν αν η παροχή των υπηρεσιών βρί
σκεται σ’ ένα ορισμένο επίπεδο, αν είναι κοινωνικά προσανατολισμένες και
αν γίνεται σεβασμός των
συμφερόντωντων αποδεκτών των υπηρεσιών
(π.χ. στο επάγγελμα του γιατρού).
.
Μ’ αυτό τον τρόπο διαμορφώνονται ορισμένοι κανόνες, οι οποίοι ρυθ
μίζουν τα θέματα που σχετίζονται με την είσοδο στο επάγγελμα, τον τρόπο
άσκησής του, τα όρια του ανταγωνισμού, το επίπεδο της παρεχόμενης αμοι
βής και τις τυχόν κυρώσεις για τα βαριά παραπτώματα που θίγουν το κύ
ρος του επαγγέλματος στην
κοινωνία2.
Βασικά κριτήρια της κοινωνικής εκτίμησης ενός επαγγέλματος σήμε
ρα αποτελούν: το εισόδημα, ο βαθμός ανεξαρτησίας, η ατομική απόδοση,
1. ΒϋΜ \ν . & \νβϊη£3ΐΓΐ Ρ., ννΐδδβηδοΙιαίίΒδοζϊοΙο^ίΘ, Ργ&πΜιιγΙ α. Μαϊη, 1972
45.
2. Β£ϋ·1)βρ Β., 8οιηβ Ρ γοΜθιμ ϊη Οιβ δοοΐοίο^/ οί Οιβ ΡΓοίβδδΐοηε, ϋΑ Ε ϋΑ ΙΛίδ, Ραΐΐ 1965, 570· Κβΐ38 Α., ΟοοαραΙΐοηβ &ηά δοοϊ&Ι ΒΙαΙυε, Ν. Υ οΛ 1961· ΒαοΙιβΓ Κ. & 8ΐθ1ΐίιΐ£ <Γ., Ββοοπήη$ Ρι·οίθβ8ίοηα1, Ι^οηάοά 1977.
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η απαιτούμενη εκπαίδευση, οι προϋποθέσεις ελέγχου της καταλληλότητας
και η ανάλογη δυσχέρεια εισόδου στο επάγγελμα. Τα λεγάμενα ελεύθερα ή
ακαδημαϊκά επαγγέλματα, που χαίρουν μεγάλης κοινωνικής εκτίμησης,
προϋποθέτουν ότι οι κάτοχοί τους ενεργούν κατά την άσκηση του επαγγέματος αυτόνομα, ότι είναι κάτοχοι εξειδικευμένων γνώσεων, τις οποίες συ
νήθως δεν είναι σε θέση να κρίνει ο αποδέκτης των υπηρεσιών τους. Ό μ ω ς
επειδή η δράση τους αφορά σπουδαία έννομα αγαθά της συγκεκριμένης κοι
νωνίας (μόρφωση, υγεία, περιουσία κ τ π .) απαιτούν ένα κοινωνικό έλεγ
χο, που, όταν απουσιάζει ο αυτοέλεγχος του ίδιου του υπεύθυνου, γίνεται
απο ειδικά όργανα εποπτείας του επαγγέλματος, απο τους ίδιους τους συμ
βαλλόμενους ή από το κράτος. Πάντως η εποπτεία και ο κοινωνικός έλεγ
χος είναι εν μέρει μόνο δυνατός, αφού οι ελεγκτές ανήκουν συνήθως στον
ίδιο επαγγελματικό κλάδο, για να μπορούν να κατέχουν τις γνώσεις, τις
επαγγελματικές αξίες και τα κριτήρια του επαγγέλματος.
Η απαίτηση για αυτονομία και αυτοέλεγχο —ή έλεγχο μόνο απο την
ομάδα των συναδέλφων που κατέχουν τις ανάλογες γνώσεις και τον ίδιο κώ
δικα αξιών— έρχεται στην εποχή μας σε σύγκρουση με την γενική τάση γρα
φειοκρατικοποίησης και κεντρικού ελέγχου, που χαρακτηρίζει τόσο τις α
ναπτυγμένες βιομηχανικά κοινωνίες όσο και τις αναπτυσσόμενες. Σήμερα
που γίνεται ευρεία χρήση ειδικών επιστημονικών γνώσεων έχει αυξηθεί
ιδιαίτερα η εκτίμηση και η «ζήτηση» των λεγάμενων ((ακαδημαϊκών» επαγ
γελμάτων. Η εκβιομηχάνιση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την επαγγελματοποίηση.
Η επιστημονική και τεχνολογική επανάσταση δημιουργεί αναπόφευκτα
νέες τάσεις και εξελίξεις στις δομές των επαγγελμάτων, στο περιεχόμενο
και στον τρόπο άσκησης τους, φαινόμενο που σχετίζεται με τη γενικότερη
κοινωνική αναδιοργάνωση της εργασίας και γίνεται σύμφωνα με τις ιδιαι
τερότητες της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και των παραγω
γικών σχέσεων κάθε χώρας.
II.
Η επιστήμη, η οποία αποτελεί έκφραση και αποτέλεσμα του κοι
νωνικού καταμερισμού της εργασίας (διάκριση χειρωνακτικής και πνευμα
τικής εργασίας), θεωρείται σήμερα ως βασικός παράγοντας επιτάχυνσης
της κοινωνικής προόδου, ως «γενική εργασία» και ως «άμεση παραγωγι
κή δύναμη»1.
Η επιστήμη διαφέρει απο τα άλλα επαγγέλματα όχι μόνο κατά το αντικείενο της εργασίας της, αλλά και κατά το γεγονός ότι οι εκφραστές
της δεν έχουν συνήθως ορισμένους αποδέκτες (πελάτες), αλλά ολόκληρη
I. «Ββηιί»: \νδΓ4βΓΪ>αβ1ι <1βΓ πχατχΐδΐΐδοΐι-ίβηΐηϊδίΐδοΐιβιι δοζίοΐο^ϊβ, Ββτΐϊη 1978.
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την κοινωνία. Η επιστήμη ως επάγγελμα δεν χαρακτηρίζεται μόνο απο το
γεγονός της πλήρους απασχόλησης με το αντικείμενο της εργασίας της,
ούτε μόνο απο το γεγονός ότι προϋποθέτει μιαν ειδική εκπαίδευση και μα
θητεία. Η φύση της απασχόλησης του επιστήμονα χαρακτηρίζεται: από
μιαν ειδική γνώση και τεχνική, που στηρίζεται σε ένα θεωρητικό υπόβα
θρο, απο το γεγονός ότι η εξέλιξη και η δυνατότητα σταδιοδρομίας καθο
ρίζεται απο το είδος του συνδέσμου με τους συναδέλφους, ότι συνοδεύεται
απο μια κοινωνική αναγνώριση και μιαν αντίστοιχη κοινωνική θέση που
χαρακτηρίζεται απο μια σχετική αυτονομία δράσης, απο το ιδανικό της
κοινωνικής χρησιμότητας και από ιδιόρρυθμους δεσμούς προς την επαγ
γελματική οργάνωση των συναδέλφων του1.
Λόγω αυτών των ιδιαιτεροτήτων οι επιστήμονες είναι φορείς μιας ει
δικής κοινωνικής συνείδησης και υποκείμενα μιας ιδιόρρυθμης κοινωνικής
δραστηριότητας. Για να αποδώσουν στον κοινωνικό καταμερισμό της ερ
γασίας χρειάζονται κάποια οργάνο^ση, συντονισμό και διεύθυνση της επι
στημονικής δραστηριότητας, στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος.
Ιδιαίτερα προϋποτίθεται η ύπαρξη και η καλή λειτουργία επιστημονικών
ιδρυμάτων, τα οποία πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλι
σμό (γραφεία, εργαστήρια, όργανα, βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, ειδικό
τεχνικό προσωπικό κ τλ .).
Επειδή η επιστήμη δεν νοείται μόνο ως το σύνολο των συσσωρευμένων γνώσεων του ανθρώπου, αλλά και ως σφαίρα των ερευνητικών δρα
στηριοτήτων, που έχουν ως σκοπό την παραγωγή νέων γνώσεων, προϋπο
θέτει την ύπαρξη ειδικών μηχανισμών ανταλλαγής και μετάδοσης επιστη
μονικών πληροφοριών (έντυπα, βιβλιοθήκες, ειδικά περιοδικά, συνέδρια
ειδικών, διεθνή συνεργασία επιστημόνων κτλ.). Για την ανάπτυξη της ε
πιστήμης απαιτείται, τέλος, η ειδική επαγγελματική συνείδηση όσων ασχο
λούνται μ’ αυτήν. Η επαγγελματική συνείδηση προϋποθέτει την ύπαρξη
της λεγάμενης «επιστημονικής κοινότητας», της οργάνωσης δηλαδή των
ειδικών του κλάδου, οι οποίοι ελέγχουν την εκπαίδευση, την ύπαρξη των
γνώσεων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την είσοδο στο επάγ
γελμα νέων στελεχών, την τήρηση των κανόνων που εγγυώνται τη διατή
ρηση του κύρους και της αναγνώρισης του επαγκέλματος από την κοινωνία2.
Συχνά οι ίδιοι οι επιστήμονες έχουν πολύ αόριστη παράσταση της ί
διας της επιστημονικής κοινότητας και των κανόνων της. Στον ειδικό το
1.
ΡαΓ50Π8 Τ., ΤΚθ ΡΓοίθδδίοηΒ &ηά 8οοία1 δΐηιοΙυΓβ, ΒΟΟΙΑΙι ΡΟΕΟ Ε8,
XVII, 1939, 457-67· Βοιιπϊίεπ Ρ .,Ή οιηο Αο&άβπιΐουδ, ΟαπιΜ ά^β 1988· Υ7ειοφΐ&ηΙ
Ιι., Γ ογ & Βοοΐοηεύί'δίδ ο£ ΙηΙβΙΙβοΙααΙδ. Οη Ηοιηο Αοεκίβιηίουδ. Αη ΙηίβΓνίβ-νί ^νιίίι
Ρ . ΒοτίΓάΐβυ, ΒΕΚ Κ ΕΙ,ΕΥ .ΓΟϋΚΝΑΙ, ΟΡ 8 0 0 1 0 1 ,0 0 Υ, ν ο ί. XXXIV, 1984,1-29.
; 2. ΒΰΜ Υί., Είηίίϋιτυηβ . ΐη &α \Υΐ556η3<Λ&ίί£&οζΐο1ο§ίβ, ΜϋηΛβη 1974, 47.
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μέα ορισμένων επιστημονικών αποτελεσμάτων οι περισσότεροι επιστήμο
νες λόγω της εξειδίκευσης της έρευνας και των σπουδών δεν είναι σε θέση
να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή να καταλάβει ο ένας τον άλλο. Παρ’ όλες
αυτές τις δυσκολίες μπορούμε να μιλάμε για την επιστημονική κοινότητα.
Αυτή υπάρχει λόγω της γενικής παραδοχής κάποιων κανόνων επιστημο
νικής δραστηριότητας, και της σιωπηρής αναγνώρισης μιας ιεραρχίας και
των θεσμών που σχετίζονται με την έρευνα, τη διδασκαλία και την γνω
στοποίηση των επιστημονικών αποτελεσμάτων. Τέλος στηρίζεται στην
αμοιβαία εμπιστοσύνη και εκτίμηση της επιστημονικής ικανότητας και σε
μιαν απροσδιόριστη συναίνεση σ’ ό,τι αφορά την κοινή παραδοχή ορισμένων
κορυφαίων επιστημόνων, την Εΐϊΐθ του παρελθόντος ή του παρόντος.
Οι συστατικοί θεσμοί της επιστημονικής κοινότητας είναι πρώτα απ’
όλα τα εργαστήρια και τα σεμινάρια, όπου διεξάγεται και συζητείται η έ
ρευνα απο τα πιό έμπειρα μέλη της κοινότητας και όπου γίνεται η ενημέ
ρωση των μαθητευομένων στη διαδικασία και τους κανόνες που διέπουν
την επιστημονική δραστηριότητα.
Σ τις κοινωνικές επιστήμες, τις λεγάμενες επιστήμες του ανθρώπου,
αντί για εργαστήρια έχουμε τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία, τα σεμινάρια, τη
διδασκαλία. Τα αποτελέσματα της επιστημονικής εργασίας υποβάλλο
νται στον έλεγχο των αρχαιοτέρων ή των συνομηλίκων και στη συνέχεια
στην κρίση των ιδρυμάτων που τα αξιολογούν, τα ταξινομούν και τα κάνουν
προσιτά σε πλατύτερο κύκλο ενδιαφερομένων. Τέτοιοι θεσμοί είναι τα επι
στημονικά περιοδικά, οι ειδικές επιτροπές Ακαδημιών, ειδικά επιτελεία
εκδοτικών οίκων και οργανισμών κτλ. Οι κριτές των υπο έκδοσιν κειμέ
νων άλλοτε ανήκουν σε επιστημονικές ενώσεις, άλλοτε σε εκδοτικούς μη
χανισμούς και διαθέτουν έτσι μια δύναμη που μπορεί να γίνει επικίνδυνη,
αν δεν υπάρχουν κριτήρια επιστημονικά, αλλά κυριαρχούν σκοπιμότητες
κερδοσκοπικές ή τον καθοριστικό ρόλο παίζουν οι μόδες και η σχετική δια
φήμιση.
Τα Πανεπιστήμια κατέχουν μιαν αποφασιστική θέση σ’ αυτή τη δια
δικασία. Εκπαιδεύουν τους νέους επιστήμονες και διανοούμενους και έχουν,
μεγάλη ευθύνη για αποφάσεις των μελών τους που κρίνουν αν οι σπουδα
στές έχουν την κλίση και τις ικανότητες που απαιτούνται για την αφομοί
ωση της γνώσης και της παράδοσης της επιστήμης, ώστε να εγγυώνται την
παραπέρα προώθησή της. Τα Πανεπιστήμια φέρουν την ευθύνη για τη
μετάδοση του σπουδαιότερου μέρους της κληρονομημένης γνώσης και για
τη διαπαιδαγώγηση σε ηθικές κατευθύντήριες γραμμές, στην αυτοπειθαρ
χία και την κριτική σκέψη, που μαζί με τη δίψα για γνώση, αποτελούν τις
βασικές προϋποθέσεις για τη συναίνεση και τη συνεργασία στα πλαίσια
της επιστημονικής κοινότητας. Τα Πανεπιστήμια, με την άμεση ..σχέση
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και επικοινωνία δασκάλου - σπουδαστή, με το παράδειγμα των διδασκό
ντων κατά την έρευνα και την κριτική, μεταβιβάζουν τα πιό λεπτά στοιχεία
και τις αξίες της επιστημονικής παράδοσης.
Από τα μέσα του περασμένου αιώνα τα Πανεπιστήμια —πρώτα στη
Γερμανία και τη Γαλλία και στη συνέχεια στις Η .Π .Α ., τη Σοβιετική Έ 
νωση και την Αγγλία—■ έγιναν οι κεντρικοί χώροι της βασικής επιστημο
νικής έρευνας. Οι πιο σπουδαίες ανακαλύψεις, κατά τη διάρκεια του 19ου
αιώνα, υπήρξαν αποτέλεσμα της προσπάθειας επιστημόνων που εργαζόντουσαν ως μέλη Πανεπιστημίου και συνέδεαν την έρευνα και τη διδασκα
λία στα πλαίσια των καθηκόντων τους. Ακόμη και σήμερα, οπότε η επι
στημονική έρευνα διεξάγεται κυρίως σε κρατικά ή ιδιωτικά εργαστήρια, τα
Πανεπιστήμια κατέχουν —τουλάχιστον στον τομέα της ((καθαρής» ή βασικής
έρευνας —τα πρωτεία. Τα άλλα κέντρα ζουν απο τα Πανεπιστήμια και τα
μέλη τους εργάζονται συνήθως στον τομέα της τεχνολογικής ή εφαρμο
σμένης έρευνας σε πολλούς καίριους τομείς.
.
;
Στην εποχή μας επιστήμονες και διανοούμενοι συνδέθηκαν βαθμιαία
στα γρανάζια της κρατικής Διοίκησης. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στην ανάγκη ύπαρξης μεγάλων χρηματικών ποσών για την έρευνα, στο γεγο- ,
νός ότι συχνά η έρευνα συνδέεται με ευαίσθητους κλάδους του στρατιωτικού
τομέα ή αφορά τη γενικότερη τεχνολογική και βιομηχανική επιτάχυνση.
Αυτή η «γραφειοκρατικοποίηση» της επιστήμης είναι φαινόμενο του αιώνα
μας. Πριν απο τον 19ο αιώνα η επιστήμη και η έρευνα ήταν σε μεγάλο βαθ
μό υπόθεση των ερασιτεχνών —αριστοκρατώνσυνήθως— που έκαναν τ α '
Τζειράματά τους στηριζόμενοι σε ιδιωτικά χρηματικά μέσα ή με την υπο
στήριξη του ηγεμόνα ή κάποιου πλουσίου μαικήνα.
.. Η εξέλι,ξη της .τεχνικής έρευνας μέχρι το βαθμό όπου έγινε εξαρτημέ
νη —όχι πια απο την εφερευτικότητα των τεχνιτών ή καλλιτεχνών, αλλά
απ,ο. τη . συστηματική εργασία επιστημονικά εκπαιδευμένου προσωπικού—
οδήγησε στην «γραφειοκρατικοποίηση» της επιστήμης. Σήμερα, μιλάμε
για σχεδίασμά» της επιστήμης και της έρευνας· π α ρ ’ όλα αυτά ή πρόοδός
της εξακολουθεί να εξαρτάται από τη δημιουργικότητα, την επαφή και
τη συνεργασία των επιστημόνων ως ατόμων που δεν μπορούν να υποκα
τασταθούν ούτε απο την οργάνωση, ούτε απο τα κονδύλια, ούτε απο τον
κρατικό έλεγχο και προγραμματισμό. Η οργάνωση της έρευνας είναι βέ
βαια απαραίτητη, αλλά εξίσου σημαντικά είναι και τα άτυπα κανάλια επι
κοινωνίας της επιστημονικής κοινότητας με τους δικούς της άγραφους, αλ
λά αλάθητους και πολύτιμους κανόνες για την πρόοδο της επιστήμης και
την υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου1.
1. \νΐ11ίε1ι Ο., ΕΑβηηΙηΐδΙΙιβοΓβΙϊδοΙιβ ΑβρβϊΙβ <363 8ο1ΐ6ρίβι·Ιιιιη8 ϊη άβΓ ννΐδεβηδοΐι^ίΐ, ΒβΓίΐη 1981, 47, 49.
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Οι ηθικές προϋποθέσεις της επιστημονικής δραστηριότητας συνδέο
νται κυρίως με το πρόβλημα της κριτικής στα πλαίσια της επιστημονικής
κοινότητας. Η επιστήμη ζει απο την κριτική, αφού η πρόοδός της έγκει
ται ακριβώς σ’ αυτό: στην απόρριψη δηλαδή εκείνου που αναγνωρίζεται ως
μη σωστό. Ό μ ω ς αν η κριτική γίνει υπερβολική και απόλυτη, μπορεί να ε
ξοντώσει εν σπέρματι το νέο και δημιουργικό που χρειάζεται στη συνέχεια
καιρό για ν’ ανθίσει. Ά λλω στε κριτική των λαθών είναι πιο εύκολη απο τη
ανακάλυψη της αλήθειας. Η τελευταία προϋποθέτει την ανάπτυξη μηχα
νισμών που πάνε σε βάθος, για να βρούνε την αλήθεια. Γι’ αυτό κατά τη
γνώμη μας είναι αξιοκατάκριτη κάθε «θεωρία της διαψευσιμότητας», η ο
ποία υπερτονίζει την κριτική των πορισμάτων της επιστημονικής δραστη
ριότητας χωρίς να παίρνει υπόψη της την προεργασία που χρειάζεται η α
νακάλυψη του νέου. Μια πολύ αυστηρή «θεωρία της διαψευσιμότητας»,
μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στην ανάπτυξη της επιστήμης—τόσο ψυ
χολογικά όσο και απο την άποψη της επιστημονική πολιτικής —δημιουρ
γώντας μια λανθασμένη αντίληψη για την επιστημονική δραστηριότητα με
το να βάζει έπαθλα στις προσπάθειες ανατροπής θεωριών1. Οι προσπά
θειες αυτές συχνά δεν περιέχουν δικές τους γόνιμες αφετηρίες για την α
νάπτυξη της επιστήμης και οδηγούν σ’ έναν επιστημονικό συντηρητισμό και
την αποφυγή τελικά των τολμημάτων εκ μέρους των νέων επιστημόνων, οι
οποίοι φροντίζουν να στηρίζονται στις παραδεγμένες από την επιστημονι
κή κοινότητα μεθόδους και αρχές.
Η επιστημονική δραστηριότητα προϋποθέτει ορισμένες ηθικές παρα
μέτρους, όπως συμβαίνει άλλωστε σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα2. Ο
ρισμένες εσωτερικές αξίες στην επιστήμη σχετίζονται με την ωριμότητα
αποδοχής καλόπιστης κριτικής και την άρνηση του δογματισμού. Ιδιαίτε
ρη σπουδαιότητα στην επιστήμη έχει η ικανότητα γενικεύσεων και η απο
φυγή του εγωκεντρισμού και του εθνοκεντρισμού, που περιορίζει τους ορί
ζοντες της ανάπτυξης της γνώσης3.
Η ανοχή της σχετικότητας της περιορισμένης γνώσης, μας ενάντια σε
κάθε δογματισμό, περιλαμβάνει και την παραδοχή των γνώσεων που δεν έ
χουν αποδειχτεί ως λανθασμένες και τον τονισμό του γνώσιμου ενάντια σε
διάφορες σοφιστείες, επιστημολογικούς υποκειμενισμούς ή μηδενισμούς.
Απαιτείται επίσης κατανόηση και συμπάθεια στις επιτυχίες ή αποτυχίες
των συναδέλφων, σεβασμός της αυτοεκτίμησής τους, της προσωπικότητας
και των δυνατοτήτων τους.
1. Παπαδημητρίου Ευθ., Θεωρία της Επιστήμης, Αθήνα 1988, 250.

2. Αοίιειιη Κ., ΡΜ050ρ1πβ άβΓ 8οζϊα1\νί55βη.<3θ1ιαΓΙβη, Γ γθϊΙιιιγ^ 1983, 230-33·
Β3τ1)βΓ Β. & Η ϊγβοΙι \ν ., Τΐιβ 8οοΐο1ο§γ οί 8οΐβηοβ, Οίβηοοο 1963, 610, 569.
3. ΜθγΙ οπ Ε . Κ., δοοϊαΐ Τ1ΐ60ΐ·γ αηά Βοοϊαΐ 81πιοΙ ιιγθ, Ν. Υ ογΙγ 19572, Οι.
XVII. Τιιτηβτ Κ. Η., Τΐιβ Κ οΙθ οί Μιβ Ρβτδοη: Α ^ , 84 (1978), 1-23.
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Η αποδοτικότητα θα πρέπει να συνοδεύεται απο έναν ελάχιστο ηθικό κώ
δικα συμπεριφοράς. Η παραδοχή της κριτικής και των επιχειρημάτων γί
νεται όχι μόνο με λογικά μέσα, αλλά και με τον κατάλληλο συναδελφικό,
δημοκρατικό τρόπο κριτικής και συνεργασίας.
Η επιστήμη ως μια μορφή θεωρητικής δραστηριότητας και ως ειδική
κοινωνική δραστηριότητα δεν τελειώνει με την κατάκτηση της γνώσης,
αλλά σχετίζεται και με την αναπαραγωγή της και την εφαρμογή της στην
κοινωνική πράξη. Μ’ αυτό τον τρόπο βρίσκεται ενσωματωμένη στη συνο
λική κοινωνική διαδικασία εργασίας και έχει γίνει βασικός κοινωνικός θε
σμός που συνδέεται όχι μόνο με την παραγωγική διαδικασία, αλλά και με
τη διεύθυνση των ίδιων των κοινωνικών μηχανισμών.
Σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιστημονικής δραστη
ριότητας παρατηρούμε τα εξής: Μέσα στο χωρισμό του συστήματος των
επαγγελμάτων έχουμε από τη μια μεριά τη θεσμοθέτηση επαγγελματικών
κλάδων, μέσα στην κοινωνική δομή, και απο την άλλη την συγκεκριμένη
εφαρμογή αυτών των κλάδων. Στην επιστήμη ως επάγγελμα τόσο τη συ
νεισφορά στην έρευνα, όσο και τη μάθηση και τη διδασκαλία, που αφορά
κυρίως στη μετάδοση της έτοιμης γνώσης στους ενδιαφερομένους. Από τα
επαγγέλματα, τα λεγάμενα ακαδημαϊκά, κρατάνε τα πρωτεία μόνο από πο
λιτιστική άποψη, ενώ τα πιο εφαρμοσμένα (π.χ. νομικοί, ιατροί, μηχανι
κοί) διαθέτουν τα κοινωνικά πρωτεία και τα ανάλογα εισοδήματα. Το κύ
ρος ενός επαγγέλματος εξαρτάται απο τα κυρίαρχα πρότυπα και την ειδι
κή λειτουργία που πιστεύεται ότι το συγκεκριμένο κάθε φορά επάγγελμα
παίζει μέσα στο κοινωνικό σύστημα κάθε χώρας, ανάλογα βέβαια και με
το βαθμό θεσμοποίησής του1.
Η προσωπική σχέση που έχει ο εργαζόμενος προς το επάγγελμά του
(η εκλογή, η ταύτιση, η αλλαγή επαγγέλματος) αποτελεί ειδική έκφραση
της σχέσης προς την εργασία και την κοινωνία και καθορίζεται απο τις πα
ραγωγικές σχέσεις που επικρατούν. Ο ψυχικός σύνδεσμος με το επάγγελ
μα φαίνεται απο την ικανοποίηση που αισθάνεται ο επιστήμονας κατά την
εκτέλεση της εργασίας του και απο την κοινωνική απήχηση που έχει σ’ αυ
τή. Συνδέεται επίσης με τις γνώσεις, τις ικανότητες και το βαθμό απόδοσης
στην δουλειά. Με τη αγωγή, τη διαδικασία αφομοίωσης του επαγγελματι
κού κώδικα, την κοινωνική αναγνώριση της προσφοράς του και από τις γε
νικότερες συνθήκες που επικρατούν κατά την επαγγελματική του απασχόληση.

1. ϋϊβ π ιβ Γ Α., Ζ ιιγ Οηιη<11β£ΐιη§ βΐηβδ αΐΐβΐιηβίηεη \ΥΪ3εβηε«ι!ι&Κ]»6§ηΙίΒ» Ζ.
I. Α%. ΛΥίεΒβηεοΙίβίΙβΙΙίθΟΓΪΘ, 1 (1970), 214* Β ιιο Ιι ι γ Κ. & 81 γ &ιι 38 Α., Α Ό & εδϊΟ Μ
Ια ΡΕ00696, Α ^ , 46 (1961), 323-34.
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III. Ανοιχτά ερευνητικά θέματα εξακολουθούν να αποτελούν: οι σχέ
σεις επιστήμης και κοινωνίας· η δομή και ο τρόπος λειτουργίας της επι
στημονικής κοινότητας· τα ιδεολογικά θεμέλια της επιστήμης· η μεταβολή
της εικόνας της επιστήμης μέσα στην κοινωνία· το πρόβλημα της επιστη
μονικής οργάνωσης και πολιτικής· το ζήτημα του καθορισμού των προτε’ ραιοτήτων της ερευνητικής πολιτικής· του σχεδιασμού της έρευνας και της
σύνδεσής της με την πολιτική εξουσία και την οικονομία" το πρόβλημα της
ερευνητικής πολιτικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας στα πλαίσια της
διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας1.
Στην εποχή μας η επιστημονική εργασία και η έρευνα γίνεται συλλο
γικά, γεγονός που δημιουργεί νέα προβλήματα στην κοινωνιολογική προ
σέγγιση της επιστήμης: προβλήματα που σχετίζονται με τους τρόπους δη
μιουργίας και οργάνωσης του συλλογικού οργάνου· με τον τρόπο επιλογής
του ερευνητικού αντικειμένου· την ιεραρχική δομή της ερευνητικής μονά
δας· τον βαθμό διαφοροποίησης των συνεργατών σε περισσότερους επιστη
μονικούς κλάδους· τον έλεγχο των προσόντων των μελών της ομάδας* τον
καταμερισμό της εργασίας· το κατάλληλο αριθμητικά μέγεθος της ομάδάΓς*
το βαθμό συνοχής της ομάδας· τη διάρκεια συνεργασίας των μελών καί τις
“ μορφές άμεσης και έμμεσης επαφής μεταξύ τους.
Ό σον αφορά τώρα στους παράγοντες που ευνοούν ή εμποδίζουν την
επιστημονική εργασία στην ομάδα: 1) σε σχέση με το σκοπό της έρευνας
σημαντικά είναι: το πρόβλημα της ελεύθερης ή μη επιλογής του ερευ
νητικού αντικειμένου· ο τρόπος διατύπωσης του ερευνητικού σκοπού* το
προσωπικό ενδιαφέρον των μελών της ομάδας για το θέμα· η συναίνεση και
αποδοχή εκ μέρους τους του ερευνητικού προγράμματος, 2) προβλήματα
διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας των μελών της ομάδας: ισοτι
μία μελών (ευκολία συνεργασίας ισάξιων μελών)· αμοιβαία ανεκτΙκότητα
και-καλοπροαίρετες σχέσεις* παραδοχή ή μη του διευθύνοντος από τα μέ
λη της ομάδας· δυνατότητες δημιουργίας υποομάδων2. Σπουδαίο ρόλο στα
παραπάνω παίζει το αν η ομάδα σημιουργήθηκε αυθόρμητα ή αναγκαστι
κά. ’ ■
'
3)
Σ ε σχέση με τις αρμοδιότητες των μελών της ομάδας καθοριστι
κός" είναι: ο βαθμός της αρμοδιότητας· οι δυνατότητες επικοινωνίας των
“μέλίδν Της ομάδας μεταξύ τους1και η χρήση κοινής γλώσσας γιά τη συνερ
γασία ·μ?ε' άλλες ομάδες· ο τρόπος επιλογής των μέλών τη ς -ομάδας (ανάλο
γα με την ειδικότητα, την ικανότητα κτλ.).
1. Οβ&αηβΓ Η . & Κ ϊοΜ θγ Ρ γ., Ρίίτ βϊη ΚοιηρΙβχβΓββ νβΓΒίΜηάηΪΒ νοη \νϊ55βηδοΐιαίί, Ό Ζ ίΡ ΙΙ., 3 (1977) 243.
:
- - 2. βοβΓοΙίβη Β., 86ΐ1>8ά&Γ3ΐ6ΐ1ιιηκ5ΡΓ0Ζ6886 άθΓ \νίδ5βη3θ1ΐ8.ίΙδ\νϊε5βη8ϋΗ8ίΙβη.
Ειΐ&ηββη 1976, 109.

Η επιστήμη ως ε-πάγγελμα

12ί

4) Σ χετικά με την οργάνωση της ομάδας σπουδαίο ρόλο παίζουν: ο
βαθμός υπαγωγής της οργανωτικής δομής στις ερευνητικές απαιτήσεις· ο
. βαθμός της γραφειοκρατικοποίησης· η υπαγωγή της γραφειοκρατίας στις
. επιστημονικές ανάγκες ή όχι* οι πιέσεις που δέχεται η ομάδα άνωθεν ή έ
ξω θεν οι οργανωτικές ικανότητες του διευθύνοντα την ομάδα· το επιστη.μονικό κύρος και η προσωπικότητα του διευθύνοντα· ο κατάλληλος σχεδιασμός της εργασίας και η αξιολόγηση της δουλειάς των μελών βάσει της
.ποιότητας, της πρωτοτυπίας και όχι με ποσοτικά κριτήρια (αριθμός δη
μοσιευμάτων, συμμετοχή σε συνέδρια κτλ.).
~
5) Σ τα προβλήματα οργανωτικής υποδομής: απαραίτητη είναι η ύ
παρξη των ανάλογων οργάνων (εργαστηρίων, πληροφοριακού υλικού, κτλ. )·
η ύπαρξη διοικητικών διευκολύνσεων και στοιχειωδών ανέσεων στους
χώρους εργασίας (γραφεία, κυλικεία, κτλ.). Ό λ α τα παραπάνω διευκο,. λύνουν την αποδοτικότητα του έργου, αυξάνουν το ενδιαφέρον και το ζήλο
'Των μελών για την επιτυχία του ερευνητικού προγράμματος και συντελούν
,; στη διατήρηση και επέκταση του κοινωνικού κύρους της ομάδας και στην
ανάλογη οικονομική; ανταμοιβή της.
Η τεράστια συσσώρευση επιστημονικών πληροφοριών αναγκάζει τους
επιστήμονες στην επεξεργασία και δοκιμή νέων μεθόδων και τρόπων για
την καλύτερη αξιοποίηση του πληροφοριακού χείμαρρου. Σήμερα απαι
τούνται νέες μορφές οργάνωσης που να επιτρέπουν την άμεση επίλυση των
αδυναμιών που δημιουργεί η οργανωτική δομή. Η διαφοροποίηση και η
ανάγκη συστηματοποίησης αποτελούν δύο πλευρές της διαδικασίας της έ
ρευνας. Η πρώτη σχετίζεται με τη φάση της εμπειρικής συλλογής των στοι
χείων· η δεύτερη με τη φάση διατύπωσης και συστηματοποίησης της γνώ
σης. Οι μορφές συνεργασίας που αντιστοιχούν στην κάθε φάση είναι δια
φορετικές. Σ τη θέση της στατικής ομάδας είναι απαραίτητη η δημιουργία
ενώσεων απο διαφορετικές ειδικότητες και ο κατάλληλος συντονισμός των
προσπαθειών που προσεγγίζουν το ίδιο πρόβλημα από διαφορετικές πλευρές1.
Οι νέες άτυπες ενώσεις επιστημόνων βάζουν νέα προβλήματα που έ
χουν σχέση όχι μόνο με το αντικείμενο της έρευνας, αλλά και με θέματα
που ενδιαφέρουν την κοινωνική ψυχολογία και την ψυχολογία των προσω
πικοτήτων των ερευνητών· σκόπιμη φαίνεται η προσπάθεια ένωσης των ο
μάδων κατά θέματα, γιατί αυτό διευκολύνει την επίλυση ειδικών προβλη
μάτων λειτουργίας της ομάδας, της επικοινωνίας των μελών της ομάδας,
της επιλογής τους, της εκλογής του διευθύνοντος που να είναι σε θέση να
πραγματώσει τις ιδέες του ερευνητικού επιστημονικού προγράμματος.. ...
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Πάντως εκτός απο τα προβλήματα της οργάνωσης της επιστημονι
κής δραστηριότητας καθοριστικές όσο οι εσωτερικές είναι και οι εξωτερι
κές σχέσεις της επιστήμης1. Η κατανόηση των ιδιαιτέρων προβλημάτων
της επιστήμης ως επαγγέλματος προϋποθέτει τέλος την ένταξη του υπο
συστήματος της επιστήμης στη γενικότερη διαδικασία εξέλιξης και λει
τουργίας της κοινωνίας. Δεν αρκεί δηλαδή η ικανοποίηση των ειδικών ορ
γανωτικών αναγκών της επιστημονικής δραστηριότητας, αναγκαία κρίνεται και η ανακάλυψη των αντιφατικών σχέσεων επιστήμης και κοινωνίας.
Από τη μελέτη και γνώση των σημερινών εξαρτήσεων και εμποδίων θα
πρέπει να φτάσουμε μέχρι τις κοινωνικοοικονομικές δομές και τους μηχα
νισμούς που καθορίζουν την επιστήμη. Απαιτείται η εξέταση της υλικής
παραγωγής και μια σφαιρική ιστορική, οικονομική και κοινωνιολογική
προσέγγιση του φαινομένου της γένεσης και ανάπτυξης της επιστήμης ως
συστήματος και η κατανόηση των σημερινών βασικών γνωρισμάτων της
λειτουργίας του, ώστε να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε ενδεχομένως
και τις πιθανές εξελικτικές τάσεις και να διαβλέψουμε και τις κατευθύνσεις
που θα ακολουθήσει και τις συνέπειες που θα έχει για τη συνολική μελλο
ντική κοινωνική κίνηση2.
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