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Οι επαναςτατικζσ εξελίξεισ ςτθ γενετικι, τθ μοριακι βιολογία και τθ βιοτεχνολογία
αποκτοφν μια ολοζνα και μεγαλφτερθ ςθμαςία για τθν κακθμερινι μασ ηωι, κακϊσ θ
ςυςςϊρευςθ γνϊςθσ ςχετικά με τθ δομι και τθ λειτουργία των ηϊντων οργανιςμϊν ζδωςε
ϊκθςθ ςε ζνα διαρκζσ ρεφμα ανάπτυξθσ χριςεων που επθρεάηουν τθν ιδιωτικι και
δθμόςια ςφαίρα. Είναι χαρακτθριςτικό ότι, από τισ κρατικζσ υπθρεςίεσ, τουσ ςχεδιαςτζσ
πολιτικισ και τουσ επιχειρθματικοφσ κφκλουσ ωσ του παραγωγοφσ ταινιϊν και τουσ φορείσ
τθσ δθμόςιασ κουλτοφρασ, οι εξελίξεισ ςτο πεδίο των Βιοεπιςτθμϊν κερδίηουν ολοζνα και
μεγαλφτερθ προςοχι.
Γινόμαςτε κακθμερινά αποδζκτεσ ενόσ τεράςτιου πλικουσ πλθροφοριϊν για τθν
ανάπτυξθ νζων βιοϊατρικϊν και βιοτεχνολογικϊν προϊόντων που ςυςχετίηονται με ζνα νζο
όραμα ωσ προσ τθν εκπλιρωςθ παγκόςμιων ςτόχων (π.χ. καλφτερθ υγειονομικι
περίκαλψθ, βελτίωςθ των διατροφικϊν αναγκϊν, ανάπτυξθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον
τεχνολογιϊν). Ταυτόχρονα, αυτι θ αιςιόδοξθ προοπτικι ςυνοδεφεται ςυχνά από εικόνεσ
που προκαλοφν αυξανόμενεσ ανθςυχίεσ και προβλθματιςμό ςχετικά με παρζμβαςθ και το
χειριςμό του βιολογικοφ υλικοφ και τθσ φφςθσ εν γζνει.
Τα μζςα ενθμζρωςθσ (τφποσ, τθλεόραςθ, διαδίκτυο) αποτελοφν μια προςιτι πθγι
πλθροφόρθςθσ για τθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία, λειτουργϊντασ ωσ «μεςίτεσ» μεταξφ
τθσ γνϊςθσ και τθσ τεχνολογίασ που παράγει θ επιςτθμονικι και θ τεχνικι κοινότθτα και
του κοινοφ.

Λόγω όμωσ του ςφνκετου χαρακτιρα τθσ γνϊςθσ και τθσ τεχνικισ που

εμπλζκεται ςτισ βιοεπιςτιμεσ και τθ βιοτεχνολογία, αυτζσ παραμζνουν ςε ζνα ςθμαντικό
βακμό δυςνόθτεσ από τουσ πολίτεσ.
Ζθτιματα όπωσ θ ζρευνα για τθν αξιοποίθςθ βλαςτικϊν κυττάρων, θ διατροφικι αξία
και θ καταλλθλότθτα των GM τροφϊν, θ χριςθ των γενετικϊν πλθροφοριϊν, και άλλεσ
καινοτομίεσ όπωσ θ γονιδιωματικι και οι φαρμακογενετικι είναι υπό δθμόςια ςυηιτθςθ.
Σε μεγάλο βακμό, οι ςχετικζσ επιςτθμονικζσ πλθροφορίεσ και τα αποτελζςματα τθσ
επιςτθμονικισ ζρευνασ επικοινωνοφνται ςτθν κοινωνία μζςω των «μεςιτϊν». Οι πολίτεσ
χρθςιμοποιοφν ςυχνά αυτζσ τισ πλθροφορίεσ για να διαμορφϊςουν τισ απόψεισ τουσ αλλά
και να λάβουν αποφάςεισ οι οποίεσ αφοροφν δθμόςια και προςωπικά ηθτιματα. Υπό αυτζσ

τισ ςυνκικεσ, θ κατανόθςθ των εντυπϊςεων που διαμορφϊνονται από τα μζςα
ενθμζρωςθσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι κακϊσ θ γλϊςςα, θ ζκφραςθ και θ εικονολογία που
χρθςιμοποιοφν παρζχει τθν κακοριςτικι πρϊτθ φλθ για τθν διαμόρφωςθ τθσ δθμόςιασ
εικόνασ των βιοεπιςτθμϊν και τθσ βιοτεχνολογίασ.
Στόχοσ αυτισ τθσ ςφντομθσ αναφοράσ είναι α) να κζςει ζνα γενικό περίγραμμα των
χαρακτθριςτικϊν που οφείλουν να ζχουν οι αναφορζσ οι οποίεσ πλθροφοροφν για τισ
εξελίξεισ ςτισ βιοεπιςτιμεσ και τθ βιοτεχνολογία ϊςτε να κατανοοφνται και να
ερμθνεφονται καλφτερα από τουσ υποδοχείσ τθσ ςχετικισ πλθροφόρθςθσ, και β) να κζςει
τισ προχποκζςεισ που πρζπει να ικανοποιοφνται ϊςτε να τροφοδοτείται μια γόνιμθ
δθμόςια ςυηιτθςθ γφρω από τα ευρφτερα ηθτιματα που κζτουν οι εξελίξεισ ςτισ
βιοεπιςτιμεσ και τθν βιοτεχνολογία
Υπάρχει ιδθ ζνα αξιόλογο εφροσ εργαςιϊν και μελετϊν που εξετάηουν τουσ τρόπουσ
με τουσ οποίουσ δθμοςιοποιείται (π.χ. εκλαϊκεφεται) θ επιςτθμονικι γνϊςθ και τα
παράγωγα των βιοεπιςτθμϊν και τθσ βιοτεχνολογίασ ςτα μζςα ενθμζρωςθσ. Θα
περιοριςτοφμε εδϊ

ςτο να καταγράψουμε κάποια χαρακτθριςτικά που ςυμβάλουν

αποφαςιςτικά ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ τουσ. Σε αυτά που ςυμβάλουν ςτθν καλφτερθ
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ςυμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουκα:

α) να παρζχονται με ςαφινεια και πλθρότθτα όλεσ οι πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν
νζα επιςτθμονικι ανακάλυψθ ι τεχνολογικι εφεφρεςθ. Θα πρζπει ςτα ςτοιχεία τθσ
αναφοράσ να περιλαμβάνονται οι πθγζσ από όπου αντλοφνται οι πλθροφορίεσ (π.χ.
επιςτθμονικά περιοδικά, δελτία τφπου, δθμοςιογραφικά πρακτορεία κτλ.), το όνομα του
φορζα που διεξάγει τθν ζρευνα (πανεπιςτιμιο, κρατικι υπθρεςία, ιδιωτικι επιχείρθςθ
κτλ.), τα ονόματα των επιςτθμόνων ι τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ που κάνει τθν ανακοίνωςθ
τθσ ζρευνασ, και τζλοσ οι χαρακτθριςτικζσ δθλϊςεισ που εξθγοφν τθν ςθμαςία τθσ νζασ
ανακάλυψθσ.
β) δεν κα πρζπει επίςθσ να παραλείπονται ο ςυλλογιςμόσ ι οι πτυχζσ τθσ
ακολουκοφμενθσ τεχνοεπιςτθμονικισ μεκοδολογίασ κακϊσ και οι ςυμφραηόμενεσ /
υπόρρθτεσ πλθροφορίεσ. Η τάςθ να παρουςιάηεται θ επιςτθμονικι ζρευνα ωσ
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αποτελζςματα μια απλοποίθςθ και παρανόθςθ των ςυγκεκριμζνων ερευνθτικϊν
αποτελεςμάτων, δεν εξυπθρετεί τθν δθμόςια κατανόθςι τθσ.

γ) θ χριςθ μεταφορικϊν ςχθμάτων, αναλογιϊν και περιγραφϊν ςυμβάλει πολλζσ
φορζσ ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ δφςκολων ςθμείων τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και ςτθν
απλοποίθςθ τθσ ςφνκετθσ τεχνοεπιςτθμονικισ ορολογίασ. Θα πρζπει όμωσ να
χρθςιμοποιοφνται με ςφνεςθ για τθν αποφυγι πικανϊν παρανοιςεων ι δθμιουργίασ
εντυπϊςεων που απζχουν από τθν πραγματικι εικόνα και παραμορφϊνουν τθν
παρουςίαςθ τθσ φφςθσ των ευρθμάτων.
δ) θ χριςθ εικονογραφικοφ υλικοφ (φωτογραφίεσ, γραφιματα, ςχζδια, ςκίτςα κ.α.) ι
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ κρίνεται πολφ ςθμαντικι για τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ των
ερευνθτικϊν ανακοινϊςεων.
ε) κα πρζπει να γίνεται ζςτω και μια ςφντομθ αναφορά ςτθν προγενζςτερθ
επιςτθμονικι ζρευνα, τθν οποία θ νζα ςυμπλθρϊνει, αναβακμίηει ι ανατρζπει, ϊςτε να
υπάρχει πλθρζςτερθ κατανόθςθ τθσ επιςτθμονικισ και τεχνικισ καινοτομίασ. Η ςυχνι
παράλειψθ ςτα δθμοςιογραφικά άρκρα τθσ προθγοφμενθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ (λόγω,
πολλζσ φορζσ, περιοριςμζνου δθμοςιογραφικοφ χϊρου) μπορεί να απoκρφψει τθ ςχετικι
ςυνζχεια ςτθν παραγωγι επιςτθμονικισ γνϊςθσ. επίςθσ, υπάρχει ο κίνδυνοσ τθσ
υπερεκτίμθςθσ νζων ανακαλφψεων, με προκαταρκτικά ι πρϊιμα ςυμπεράςματα να
αντιμετωπίηονται ωσ τελελεςμζνεσ ιδθ επαναςτάςεισ.
ςτ) κα πρζπει να αποφεφγεται θ ςυνικθσ δθμοςιογραφικι υπερβολι τθσ δυνατότθτασ
γενίκευςθσ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων, όπωσ και θ υπεραιςιοδοξία για τθν ςθμαςία
των ευρθμάτων όπωσ αυτι εκφράηεται πολλζσ φορζσ από τουσ επιςτιμονεσ – ερευνθτζσ,
η) ςε ςυνάρτθςθ με το παραπάνω, οι αναφορζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν τθν
κριτικι τθσ νζασ επιςτθμονικισ ζρευνασ και κεωρίασ από άλλουσ επιςτιμονεσ, τισ
χαρακτθριςτικζσ δθλϊςεισ τουσ ι/και άλλεσ πλθροφορίεσ που κα αξιολογοφςαν κριτικά τθν
επιςτθμονικι επάρκεια των διαπιςτϊςεων ι των ςυμπεραςμάτων τθσ ζρευνασ.

Συμπεραςματικά, μια ςυγκροτθμζνθ αναφορά μπορεί να ενιςχφςει τθ δυνατότθτα των
πολιτϊν να αξιολογιςουν τα ηθτιματα τθσ βιοεπιςτθμονικισ πολιτικισ και τθ δυνατότθτα
του ατόμου να κάνει λογικζσ προςωπικζσ επιλογζσ. Αντίκετα μια

ανεπαρκισ ι και

διςτρεβλωτικι αναφορά μπορεί να παραπλανιςει και να ςτεριςει τθ δφναμθ ςε ζνα κοινό
που επθρεάηεται όλο και περιςςότερο από τθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία και από τισ
αποφάςεισ που κακορίηονται από το εξειδικευμζνο επιςτιμονα και τεχνικό.
Ασ περάςουμε τϊρα ςτο δεφτερο κζμα μασ, τθ δθμοκρατικι διακυβζρνθςθ των
Βιοεπιςτθμϊν και τθν ζγκριςθ αυτισ τθσ διακυβζρνθςθσ από τουσ πολίτεσ. Ζϊντασ ςε ζνα
παγκοςμιοποιθμζνο κόςμο, ςτον οποίο θ βιοεπιςτθμονικι επανάςταςθ επιφζρει αλλαγζσ

ςτθν ανκρϊπινθ κοινωνίασ, κακίςταται επιτακτικι θ ανάγκθ τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ
ενεργοφ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτθ διαμόρφωςθ του αναδυόμενου νζου κόςμου. Ενϊ θ
πολυπλοκότθτα των βιοεπιςτθμονικϊν δεδομζνων απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευμζνθ γνϊςθ
από τουσ φορείσ χάραξθσ και λιψθσ των δθμόςιων πολιτικϊν (γεγονόσ που ζχει ωσ
ςυνζπεια αυτοί που

ελζγχουν τθν τεχνοεπιςτθμονικι γνϊςθ να αποκτοφν ςθμαντικι

δφναμθ), θ δθμοκρατία απαιτεί οι πολίτεσ να είναι ςε κζςθ να επθρεάηουν τισ αποφάςεισ
που ζχουν επιπτϊςεισ ςτθ ηωι τουσ, να μποροφν να γνωρίςουν και να κατανοοφν τισ
τεχνοεπιςτθμονικζσ αλλαγζσ και να μθν υποδζχονται πακθτικά και χωρίσ κρίςθ τθν
εξειδικευμζνθ γνϊςθ των τεχνικϊν.
Σε αυτό το πλαίςιο, οι κεωρθτικοί των Σπουδϊν Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ (ΣΕΤ) ζχουν
αναπτφξει ζντονθ μελετθτικι και ςυγγραφικι δραςτθριότθτα ωσ προσ τισ ςχζςεισ μεταξφ
επιςτιμθσ, τεχνολογίασ και κοινωνίασ. Με βάςθ τα πορίςματα των ςχετικϊν μελετϊν,
προτείνεται θ εφαρμογι πρωτοβουλιϊν και πολιτικϊν που ςτοχεφουν ςε μια μετατόπιςθ
από τθν δθμόςια επικοινωνία τθσ επιςτιμθσ (science communication) ςτθ δθμόςια
δζςμευςθ (public engagement). Συγκεκριμζνα, ενϊ το κυρίαρχο πρότυπο τθσ επικοινωνίασ
τθσ επιςτιμθσ και το ςυναφζσ με αυτό επιχείρθμα περί ελλείμματοσ ςτθ δθμόςιασ
κατανόθςι τθσ παρουςιάηουν ζνα κακοριςμζνο ςϊμα γνϊςθσ που πρζπει απλά να
μεταφερκεί από τουσ ειδικοφσ ςτθν ευρφτερθ κοινωνία, θ δθμόςια δζςμευςθ με τθν
επιςτιμθ, μζςω μιασ διαλογικισ προςζγγιςθσ, δίνει ζμφαςθ ςτον τρόπο με τον οποίο οι
πολίτεσ μποροφν να ςυμβάλουν ςτθ χάραξθ πολιτικϊν για τθν επιςτιμθ, ςυνδιαλεγόμενοι
με τουσ εμπειρογνϊμονεσ, ϊςτε να κακιςτοφν ρθτό το κοινωνικό πλαίςιο και το θκικό
περιβάλλον μζςα ςτο οποίο πρζπει να λαμβάνονται οι αποφάςεισ και να κακορίηονται οι
πολιτικζσ για τισ επιςτιμεσ και τθν τεχνολογία Απαιτείται λοιπόν μια αλλαγι ςτο
παραδοςιακό πρότυπο διακυβζρνθςθσ από ζνα μοντζλο κάκετθσ ιεραρχίασ ςε ζνα πιο
ςυμμετοχικό μοντζλο λιψθσ αποφάςεων.
Οι εξελίξεισ ςτισ βιοεπιςτθμεσ και τθ βιοτεχνολογία ζχουν αποτελζςει ζνα προνομιακό
τομζα πειραματιςμοφ με το νζα αυτό πρότυπο και τθν ζννοια του «επιςτθμονικοφ πολίτθ»
(scientific citizen) που αυτό προωκεί. Αξιοποιϊντασ τα ςυμπεράςματα από αυτόν τον
πειραματιςμό, οι δθμόςιοι και ιδιωτικοί φορείσ που προάγουν τθν ζρευνα και καινοτομία
ςτουσ τομείσ των βιοεπιςτθμϊν οφείλουν να αναπτφξουν ειδικά τμιματα εντόσ των
υπθρεςιϊν τουσ, τα οποία κα ςυμβάλλουν α) ςτθ δθμόςια κατανόθςθ και επικοινωνία των
Bιoεπιςτθμϊν και β) ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν που κα ςτοχεφουν ςτθ προϊκθςθ τθσ
δθμόςιασ δζςμευςθσ με τισ βιοεπιςτιμεσ και τθν βιοτεχνολογία.

Προσ τθ εκπλιρωςθ του πρϊτου ςτόχου, οι διάφοροι κεςμοί και υπθρεςίεσ μποροφν
να προβοφν ςτθ δθμιουργία και οργάνωςθ δικτυακϊν κόμβων, μζςω των οποίων κα
παρζχονται πλθροφορίεσ για τα νζα παράγωγα των βιοεπιςτθμϊν και τθσ βιοτεχνολογίασ,
κριτικζσ κεωριςεισ τουσ, άρκρα γνϊμθσ, εκπαιδευτικά πακζτα για παιδιά, νζουσ και
ενιλικεσ, διαδραςτικζσ εφαρμογζσ, θλεκτρονικά περιοδικά, newsletters, οπτικοακουςτικό
υλικό κ.α. Ωσ προσ των δεφτερο ςτόχο, οι δράςεισ που μποροφν να λάβουν χϊρα είναι θ
δθμιουργία εφαρμογϊν για τθ διενζργεια θλεκτρονικϊν διαβουλεφςεων, διαςκζψεων
ςυναίνεςθσ, ςυηθτιςεων ομάδων εςτίαςθσ και ομάδων εργαςίασ για ςειρά από κζματα,
θλεκτρονικϊν δθμοςκοπιςεων γνϊμθσ, εργαςτιρια πλάνων δράςθσ κ.α. Κάκε μια από
αυτζσ τθσ δράςεισ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ
διαμόρφωςθ πολιτικϊν, ϊςτε να αποφεφγεται το ζλλειμμα δθμοκρατικότθτασ ςτθν
διακυβζρνθςθ των βιοεπιςτθμϊν και τθσ βιοτεχνολογίασ.
Κλείνοντασ αυτι τθ ςφντομι αναφορά κα ικελα να επιςθμάνω τθ ςθμαςία τθσ
δθμιουργίασ ενόσ «Παρατθρθτθρίου Βιοεπιςτθμϊν» ςτθν Ελλάδα, το οποίο κα
χαρτογραφεί τον χϊρο αλλά και κα αποτελεί ζνα χριςιμο εργαλείο για τθν χάραξθ
πολιτικϊν. Κατανοϊντασ ότι ηοφμε ςε μια εποχι γενικευμζνθσ κρίςθσ (κρίςθ
πολιτικοοικονομικι αλλά και κοινωνικοπολιτιςμικι), κεωρϊ ότι θ προϊκθςθ και θ
ανάπτυξθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων ςτουσ τομείσ των Βιοεπιςτθμϊν και τθσ
Βιοτεχνολογίασ, μποροφν να οδθγιςουν ςε ζνα νζο μοντζλο ανάπτυξθσ και οικονομικισ
ανάκαμψθσ τθσ χϊρασ.

