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ό έπιστήμονας 
καί ό πολιτικός

δυνατότητες καί όρια 
τής έπιστημονικής συμβουλής 

στην πολιτική

του
Πάρι Βαρβαρούση

Διδάκτορα τής Φιλοσοφίας 
Πανεπιστημίου τοϋ Μονάχου 

Πτυχιούχου των πολιτικών 
καί κοινωνικών επιστημών

Έδώ καί αρκετά χρόνια, οί κυβερνήσεις των κρα
τών καί οί διάφοροι κρατικοί, Ιδιωτικοί καί διεθνείς 
οργανισμοί προσπαθούν νά συνδυάσουν τήν έπι- 
στήμη μέ τήν πολιτική, τοποθετώντας επιστημονι
κούς συνεργάτες σέ διάφορες ειδικές ύπηρεσίες, μέ 
σκοπό νά άσχοληθούν μέ θέματα πρακτικής πολι
τικής γιά νά βοηθήσουν έτσι στήν επίλυση τών πο
λύπλοκων προβλημάτων τής σημερινής πολιτικής. 
Ή άνάγκη γιά μιά συνεργασία τής πολιτικής καί 
τής έπιστήμης άποτελεΐ γενική ομολογία όχιμόνο 
τών επιστημόνων άλλά καί τών πολιτικών.1 Θά ή
ταν όμως σφάλμα νά ισχυριστεί κανείς ότι τά άπο- 
τελέσματα αύτής τής συνεργασίας είναι πάντοτε ι
κανοποιητικά. Πολλές φορές συμβαίνει τό άντίθε- 
το, δηλαδή όσο πιό μεγάλη είναι ή συμβολή τής έπι
στήμης στήν πολιτική, τόσο πιό άποκαρδιωτικά εί
ναι τά άποτελέσματα· κι αύτό γιατί δέν ύπάρχει κα
νένας τρόπος μέ τόν όποιο νά επιδρά ή επιστημονι
κή σκέψη στήν πρακτική πολιτική.

Οί πολιτικοί τής κυβερνητικής κυρίως ιεραρχί
ας άπασχολοΰν ώς συμβούλους έπιστήμονες. Ό 
σκοπός2 όμως τής έπιστημονικής συμβουλής στήν 
πολιτική, όπως θά δούμε, δέν είναι ή λήψη πολιτι
κών άποφάσεων άλλά ή μεθοδική καί συστηματική 
άνάλυση τής πολιτικής καταστάσεως, ή διαλεύ
κανση τών πολιτικών προβλημάτων σέ όλες τίς 
πτυχές τους καί ό καθορισμός τών συνεπειών τών 
λαμβανομένων μέτρων καί γενικά τών ενεργειών.

Γεννιέται όμως τό έρώτημα: Πράγματι ό πολιτι
κός χρειάζεται τή συμβουλή τού έπιστήμονα; Μή
πως δέν εχει άρκετούς συνεργάτες—υπαλλήλους— 
πού μπορούν νά τού προσφέρουν τίς άπαραίτητες 
πληροφορίες πού χρειάζεται προκειμένου νά λάβει 
τίς άποφάσεις του; Είναι άναμφισβήτητο ότι ό διοι
κητικός μηχανισμός άπαρτίζεται άπό ύπαλλήλους 
πού στήν πλειονότητά τους είναι ενήμεροι τών προ
βλημάτων πού τούς άπασχολοΰν- άρκετοί άπ’ αύ- 
τούς διαθέτουν ύψηλή μόρφωση, καί έπομένως εί
ναι γνώστες τών θεμάτων τής πρακτικής πολιτι
κής. Τό πρόβλημα όμως είναι άν ή πολιτική ήγεσία 
θά μπορούσε ν’ άφήσει τή λύση όλων τών προβλη
μάτων καί κυρίως τών σπουδαιότερων άπ’ αύτά 
στά χέρια τών δημοσίων υπαλλήλων. Στή συνέχεια

1. Η. Albert, «Probleme der Wissenschatslehre in der Sozialfor
schung», in: R. König (Hrsg), Handbuch der empirischen Sozialfor
schung, τομ. 1, 3 Aufl, Stuttgart, 1973, σελ. 57-102. Του ίδιου, 
«Probleme der Theoriebildung: Enzwicklung, Struktur und An
wendung sozialwissenschaftlicher Theorien»,in: H. Albert (Hrsg), 
Theorie und Realität, ausgewählte Ansätze zur Wissenschaftslehre 
der Sozialwissenschaften, Tübingen, 1964, σελ. 3.
H. Friedrich, «Die Wissenschaft im Dienste der Regierung», in: H. 

Maier/K. Ritter/U. Matz (Hrsg), Politik und Wissenschaft, Verlag 
G.H. Beck, München 1971, σελ. 465-495.

2. W. Bühl, «Wissenschaft und Politik», Einführung in die 
Wissenschaftssoziologie, Verlag C.H. Beck, München 1974, σελ. 
263. K. Lompe, Wissenschaftliche Beratung der Politik, Verlag Otto 
Schwarz & Co., Göttingen 1966, σελ. 10.
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θά προσπαθήσουμε μέ ορισμένα στοιχεία3 νά απο
δείξουμε ότι ή απάντηση στό ερώτημα αύτό είναι 
άρνητική.

Πρώτα-πρώτα ή νομική κατάρτιση των υπαλλή
λων κατά κανόνα τούς επιτρέπει νά άσκοϋν διοικη
τικές έργασίες, καί λίγοι άπό αυτούς είναι ειδικευ
μένοι σέ ορισμένα θέματα τής πρακτικής πολιτι
κής, ή δέ έπιστημονική τους κατάρτιση είναι δευτε
ρογενής, δηλαδή προέρχεται άπό τίς δημοσιευμέ
νες επιστημονικές έργασίες ή γνωμοδοτήσεις άλ
λων έπιστημόνων.

'Ένα δεύτερο στοιχείο πού ένισχύει τόν ισχυρι
σμό ότι οί δημόσιοι ύπάλληλοι δέν μπορούν νά κα- 
λύψουν τή θέση τού επιστημονικού συμβούλου είναι 
οί συνθήκες κάτω άπό τίς όποιες έργάζονται. Ό υ
πάλληλος προτιμά νά διαχωρίζει τά προβλήματα 
καί νά τά επεξεργάζεται μεμονωμένα κάτω άπό τήν 
επίβλεψη τής υπηρεσίας, δηλαδή σύμφωνα μέ τίς 
έντολές των προϊσταμένων του. "Ετσι όμως όχι μό
νο δυσκολεύεται ή επικοινωνία καί ή ανταλλαγή 
πληροφοριών μέ άλλες ύπηρεσίες αλλά γίνεται καί 
καθυστέρηση καί άπώλεια των πληροφοριών.

Ώς τρίτο στοιχείο θά μπορούσαμε νά άναφέρου- 
με τόν τρόπο εργασίας των ύπαλλήλων. Ή άπα- 
σχόλησή τους μέ τά καθημερινά προβλήματα καί ό 
φόρτος έργασίας τους, δέν τούς έπιτρέπουν νά ά- 
σχοληθοΰν εντατικά μέ τά ειδικά προβλήματα, γι’ 
αύτό συνήθως καταφεύγουν έξαιτίας τής πιέσεως 
των έπειγούσης φύσεως προβλημάτων σέ μικρο- 
πρόθεσμες λύσεις. Ή εμβάθυνση στήν ουσία τών 
προβλημάτων θεωρείται λόγω τού περιορισμένου 
χρόνου δύσκολη, άν όχι άδύνατη,καί ή παρουσίαση 
περιορίζεται μόνο στίς λεπτομέρειες καί παραλεί
πει τίς πιθανές προοπτικές έξελίξεώς τους.

"Ενα άλλο σημαντικό στοιχείο, πού ένισχύει τήν 
άποψη περί άκαταλληλότητας τών ύπαλλήλων ώς 
ειδικών συμβούλων, είναι ότι οί γνώσεις τους θεω
ρούνται συχνά «πεπαλαιωμένες». ’Όχι σπάνια πα
ρουσιάζεται τό φαινόμενο νά ύπερασπίζουν οί ύ- 
πάλληλοι θέσεις ξεπερασμένες πού ήδη σήμερα οί 
καινούργιες έρευνες έχουν ύπερκεράσει. Τό διοικη
τικό μηχανισμό χαρακτηρίζει σήμερα μιά συντηρη
τική τάση, πού έπιδιώκει νά προσδώσει σταθερότη
τα καί ασφάλεια στήν πολιτική καί πού άντιμετω- 
πίζει μέ σκεπτικισμό κάθε νέα καί προοδευτική κί
νηση.4 Σέ μιά προοδευτική όμως κοινωνία θά ήταν 
δύσκολο ή Κυβέρνηση νά στηρίζεται σέ γνώσεις 
πού άνήκουν στό παρελθόν.

Τέλος, θά μπορούσε νά αναφέρει κανείς ότι ό 
διοικητικός μηχανισμός δέν είναι άνεξάρτητος άπό 
τίς πολιτικές έπιρροές καί έπομένως άμφισβητεΐται 
ή άντικειμενικότητά του. ’Ακόμη καί έκεΐ πού οί ύ-

3. Α. Morkel, Politik und Wissenschaft, Christian Wegner Verlag, 
Hamburg, 1967, σελ. 46.

4. H. Kissinger, «Die administrative Stagnation», in: Die Ent
scheidung Drängt, Düsseldorf 1961, σελ. 396.

πάλληλοι έμφανίζονται πολιτικά ούδέτεροι, ύπάρ- 
χει κίνδυνος ό ορίζοντας τών γνώσεών τους νά πε
ριορίζεται μόνο στήν ύπάρχουσα πολιτική γραμμή.

Καταλήγουμε, λοιπόν, στό συμπέρασμα ότι οί ύ- 
πάλληλοι πολύ δύσκολα μπορούν νά έμφανιστούν 
ώς ειδικοί σύμβουλοι τής πολιτικής. Ωστόσο, οί 
σπουδαιότερες πληροφορίες μεταφέρονται στούς 
πολιτικούς μέσω τού διοικητικού μηχανισμού. Σέ 
θέματα έξωτερικής πολιτικής π.χ. θεωρείται ό μη
χανισμός τού Υπουργείου τών έξωτερικών μέ τίς 
διάφορες ύπηρεσίες του στό έξωτερικό (πρεσβείες, 
προξενεία καί άντιπροσωπεϊες σέ διεθνείς οργανι
σμούς) ό μοναδικός ’ίσως δρόμος έμπιστευτικών 
πληροφοριών. Τό πρόβλημά μας όμως εδώ δέν εί
ναι τό άν οί πληροφορίες είναι έμπιστευτικές, άλλά 
ό τρόπος έπεξεργασίας τους καί ό συνδυασμός 
τους μέ τή λύση τών πολιτικών προβλημάτων, δη
λαδή μέ τή σωστή λήψη άποφάσεων.5

Έπομένως, μπορούμε νά πούμε ότι ό ύπάλληλος 
δέν μπορεί νά άντικαταστήσει τόν έπιστήμονα καί 
κατά συνέπεια ή έπιστημονική συμβουλή θεωρείται 
άπαραίτητη—ή θέση αύτή θά ύποστηριχθεΐ πιό κά
τω λεπτομερέστερα—γιά τήν πολιτική. Αύτό φυσι
κά δέν σημαίνει ότι οί έπιστήμονες μπορούν νά άν- 
τικαταστήσουν τούς ύπαλλήλους, άλλά απλώς 
συμπληρώνουν τό έργο τους καί μάλιστα στίς περι
πτώσεις εκείνες πού ό όγκος τής έργασίας τους καί 
ό περιορισμένος χρόνος δέν τούς έπιτρέπουν νά 
διευρύνουν τόν ορίζοντα τών γνώσεών τους.

ή θέση τού επιστημονικού συμβούλου

Μιά βασική άρχή πού πρέπει νά χαρακτηρίζει 
κάθε έπιστήμονα πού παίρνει θέση συμβούλου σέ 
μιά πολιτική ηγεσία ή πολιτικό οργανισμό είναι ή 
άντικειμενικότητά. Ή άντικειμενικότητά οδηγεί 
στήν πραγματικότητα. Ή πραγματικότητα6 όμως 
δέν είναι ένα σταθερό μέγεθος άλλά μεταβάλλεται 
άνάλογα μέ τήν κατανόηση τών ανθρώπων καί τίς 
έναλλασσόμενες καταστάσεις. Στόν κόσμο πού 
ζοΰμε δέν ύπάρχει ή άντικειμενικά περιγραφόμενη 
τάξη. Αύτό πού βλέπουμε μέ τά μάτια μας δέν είναι 
τό άντικειμενικά δεδομένο, άλλά μιά άτέλειωτη 
σύγχυση γεγονότων, έπιδράσεων, έξαρτήσεων, συ
σχετισμών καί έπιρροών. Τήν πραγματικότητα τήν 
αντιλαμβάνεται ό καθένας ύστερα άπό μιά είς βά
θος κατανόηση τών διαφόρων πληροφοριών πού ό-

5. Η. Kissinger, Die Entscheidung Drängt, Düsseldorf, 1961, σελ. 
410.

6. Ή «άντικειμενικότητά» έρμηνεύεται μέ τήν ικανότητα ένός 
έπιστημονικοϋ παρατηρητοΰ νά βλέπει τόν έμπειρικό κόσμο ό
πως «πράγματι» είναι, άλλά καί μέ τήν ποιότητα τής γνώσης 
πού έπιτυγχάνεται μ’ αύτόν τόν τρόπο. Βλέπε G. Simmel/G. 
Mead/A. Schütz, in: W. Bühl, Verstehende Soziologie. München, 
1972, καί H. Barth, Wahrheit und Ideologie, Verlag Suhrkamp, 
1974.
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ό έπιστήμονας καί ό πολιτικός

δηγοϋν στην άντικειμενική έρμηνεία των γεγονό
των.7

'Η αντικειμενικότητα είναι λοιπόν προϋπόθεση 
τής επιστήμης καί φτάνει κανείς σ’ αυτήν άπό με
θοδική καί συστηματική εργασία. Ό έπιστήμονας 
προσπαθεί πρώτα νά δημιουργήσει τήν τάξη καί τή 
σειρά των γεγονότων καί έπειτα νά δώσει συνειδη
τά τήν άπαιτούμενη εξήγηση. Μέ τόν ίδιο τρόπο ερ
γάζεται καί ό πολιτικός, μέ μόνη τή διαφορά ότι εί
ναι ύποχρεωμένος νά δίνει άπάντηση καί σέ προ
βλήματα πού δέ μπορεί νά έξηγήσει.

'Η συμπεριφορά του πολίτικου έναντι μιας πολι
τικής καταστάσεως δεν έξαρτάται μόνο άπό τή 
γνώση τής ουσίας άλλά καί άπό τήν κατανόηση 
τών πραγμάτων. "Ενα γεγονός π.χ. ό πολιτικός τό 
αιτιολογεί ανάλογα μέ τά συμφέροντά του, τούς 
σκοπούς του, τά διάφορα μέτρα πού οφείλει νά λά
βει καί πάνω άπ’ όλα άνάλογα μέ τίς άξιες καί ιδέες 
πού τρέφει.8

Επομένως, δεν ύπάρχει καμιά άντικειμενική 
γνώση τής καταστάσεως πού θά ήταν σέ θέση νά 
παραμερίσει τήν έκάστοτε πολιτική. Μιά σειρά ά
πό γεγονότα μπορεί νά έρμηνευθουν μέ βάση ορι
σμένα μέτρα, άξιες καί σκοπούς. Δέν μπορούμε ό
μως νά κρίνουμε άπό τά ίδια τά γεγονότα ποιά μέ
τρα, ποιες άξιες καί ποιοι' σκοποί θά ίσχύσουν στήν 
κάθε περίπτωση. Τά δεδομένα γεγονότα δέ μπο
ρούν νά δώσουν τίς άπαιτούμενες οδηγίες γιά τήν 
περαιτέρω συμπεριφορά- άπλώς άποτελούν τήν 
προϋπόθεση γιά τό «πράττειν». Ή λύση, λοιπόν, 
τών προβλημάτων πού παρουσιάζονται, δέν βρί
σκεται στά ίδια τά γεγονότα, άλλά στά μέτρα πού 
θά λάβει ό πολιτικός καί πολύ περισσότερο στίς ά
ξιες καί τούς σκοπούς πού κυριαρχούν στήν πολιτι
κή. Ό έπιστήμονας μπορεί νά έρμηνεύσει τούς πα
ράγοντες αυτούς άλλά όχι καί νά τούς καθορίσει. 
Μέ άλλα λόγια ή έπιστημονική κατάρτιση δέν άρ- 
κεϊ γιά τήν έπίλυση τών προβλημάτων τής πολιτι
κής. Ό έπιστήμονας δέν μπορεί νά άποσύρει άπό 
τόν πολιτικό τό βάρος τών άποφάσεων. Επομένως, 
ό έπιστήμονας δέν μπορεί νά άντικαταστήσει τόν 
πολιτικό.9

Μέ αύτή τήν τοποθέτηση τών πραγμάτων ή θέση 
τού έπιστημονικού συμβούλου στήν πολιτική πα
ρουσιάζεται ιδιαίτερα εύαίσθητη. Ό έπιστημονικός 
σύμβουλος πρέπει νά καταπιαστεί μέ πολύ λεπτή 
έργασία, γιά νά μπορέσει νά προσφέρει υπηρεσίες 
στήν πολιτική. Γιά νά μήν άκολουθήσει στούς συλ
λογισμούς καί τίς ένέργειές του τόν γραφειοκρατι
κό τρόπο τού διοικητικού μηχανισμού καί νά μπο

7. F. Naschold, Politische Wissenschaft, München, 1972, 2 Auf], 
σελ. 22.

8. A. Morkel, Politische und Wissenschaft, Christian Wegner Ver
lag, Hamburg, 1967, σελ. 26.

9. A.Morkel, Politik und Wissenschaft, Christian Wegner Verlag,
Hamburg, 1967, σελ. 27.

ρεί νά προχωρεί έλεύθερα στίς έρευνες του, πρέπει 
νά άντιπαλεύει άνάμεσα στή Σκύλλα καί στή Χάρυ
βδη. "Οταν άκολουθεΐ τόν πρώτο τρόπο, προσφέρει 
μόνο τεχνητή βοήθεια, όταν όμως ένεργεΐ έλεύθερα, 
τότε κινδυνεύει νά κάνει σύγχυση άνάμεσα στό 
δογματισμό καί τήν ήθική καί νά περιέλθει στό ρό
λο τού «μάρτυρα».10

Τό άν θά άκολουθήσει τή μέση όδό θά έξαρτηθεΐ 
όχι μόνο άπό τούς έξωτερικούς παράγοντες πού 
τόν περιβάλλουν, άλλά καί άπό τήν προσωπικότη
τά του τήν ίδια.

'Η σωστή συμβουλή θά πρέπει νά είναι άποτέλε- 
σμα μιας μεθοδικής έπιστημονικής έργασίας καί 
νά βασίζεται στίς άτομικές άξιες. Στό σημείο αύτό 
θά μπορούσε νά τεθεί τό έρώτημα κατά πόσο μιά 
«απεριόριστη συμβουλή»11 δέν θά έπηρέαζε άκρι- 
βώς λόγω τών άτομικών άξιών τού έπιστημονικού 
συμβούλου τά άποτελέσματα τής συμβουλής.

Ή έξασφάλιση τού «minimum» τής έπιρροής τών 
άξιών άπό τήν πλευρά τού συμβούλου μπορεί νά ε
πιτευχθεί μέ δύο μέσα:12 Τό πρώτο καθορίζει όλους 
τούς δυνατούς τρόπους γιά τήν πραγματοποίηση 
τών σκοπών, δηλαδή τή χρησιμοποίηση στήν πολι
τική σφαίρα όλων τών έμπειρικών πληροφοριών. 
Τό δεύτερο βρίσκεται στήν έκλογή τού σωστού τρό
που συμβουλής. Ή βήμα πρός βήμα μέθοδος (μέ 
τόν περιορισμό τών άξιών) ένισχύει τήν έργασία τού 
έπιστημονικού συμβούλου καί τήν οδηγεί σέ έπιτυ- 
χή άποτελέσματα.

'Η τάση γιά περιορισμό13 τών άτομικών άξιών 
μπορεί νά έρμηνευθεΐ μέ πολλούς τρόπους. Ό κυ- 
ριότερος είναι ότι θά πρέπει ή έμπειρικά λαμβανο- 
μένη γνώση νά γίνει άποδεκτή είτε στόν έπιστημο- 
νικό είτε στόν πολιτικό τομέα. Άπό τήν «έλεύθερη 
τοποθέτηση τών άξιών» (ό ορισμός αύτός έχει σχε
δόν τήν ίδια σημασία μέ τόν «περιορισμό τών ά
ξιών») έξαρτάται κατά κάποιο τρόπο καί ή έπιτυ- 
χία τής έπιστημονικής συμβουλής. Ό περιορισμός 
ή ή έλεύθερη τοποθέτηση τών άξιών θεωρείται ώς ά- 
παραίτητη προϋπόθεση, μέσα στήν πολύπλοκη έκ- 
προσώπηση ιδεών καί ιδεολογιών τής πολιτικής, 
γιά τήν έξασφάλιση ένός «maximum» άποδόσεως 
τών έπιστημονικών πληροφοριών.14 Στό σημείο αύ-

10. F. Friedrich, «Die Wissenschaft im Dienste der Regierung», 
in: H Maier/K. Ritter/U. Matz (Hrsg), Politik und Wissenschaft, Ver
lag G.H. Beck, München 1971, σελ. 466.

11. K. Lompe, Wissenschaftliche Beratung der Politik, Verlag Otto 
Schwarz & Co., Göttingen 1966, σελ. 166.

12. W. Bühl. «Wissenschaft und Politik», Einführung in die 
Wissenschaftssoziologie, Verlag C.H. Beck, München 1974, σελ. 
255. K. Lompe, Wissenschaftliche Beratung der Politik, Verlag Otto 
Schwarz & Co., Göttingen 1966, σελ. 27.

13. H. Albert, «Wissenschaft und Politik. Zum Problem der An
wendbarkeit einer wertfreien Sozialwissenschaft», in: Probleme der 
Wissenschaftstheorie, Festschrift für Viktor Kraft, Hrsg. v. E. Topi- 
tsch, Wien 1960, σελ. 216.

14. H. Albert, «Wissenschaft und Politik», in: E. Topitsch (Hrsg), 
Probleme der Wissenschaftstheorie, Wien, 1960, σελ. 213.
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τό θά πρέπει νά τονιστεί άτι ή άπαίτηση γιά περιορι
σμό των άξιων δεν σημαίνει καί τήν άπόρριψη ορι
σμένου είδους άξιων, άλλά τήν άποφυγή χρησιμο- 
ποιήσεώς τους στήν άνάλυση των πολιτικών 
προβλημάτων-15 κι αύτό γιά νά άποφευχθεΐ ό κίνδυ
νος «δουλοπρέπειας» τοϋ επιστημονικού συμβού
λου.16

Τό ότι ό επιστημονικός σύμβουλος οφείλει νά ά- 
ποφεύγει κατά τήν άνάλυση των πολιτικών προ
βλημάτων τήν προβολή τών άξιών, αύτό δέ σημαί
νει ότι οί συμβουλές του δέν στηρίζονται στίς άξιες. 
Ό πολιτικός όμως οφείλει νά συνδυάσει τούς πολι
τικούς του σκοπούς μέ τίς άξιες καί τήν ήθική.

Ό Morgenthau τονίζει17—γιά νά περιοριστούμε σέ 
θέματα διεθνών σχέσεων—ότι ή πολιτική μεταξύ 
κρατών είναι ένας άγώνας ισχύος καί συμφερόν
των, άλλά αύτός ό άγώνας μπορεί νά περιοριστεί ά- 
πό τήν πολιτική ήθική. 'Ομοίως έκφράζεται καί ό 
Kissinger: «πιστεύω ότι κάθε πολιτικός χρειάζεται 
ήθικές άρχές, γιά νά είναι σέ θέση νά ορίσει τούς 
σκοπούς τής έξωτερικής του πολιτικής».18 Ό συν
δυασμός τών άξιών μέ τούς σκοπούς έχει σάν επα
κόλουθο τήν υπογράμμιση τής σπουδαιότητας τών 
μέσων στήν πολιτική. Τά μέσα πού χρησιμοποιούν
ται γιά νά επιτευχθούν οί σκοποί είναι έξίσου ση
μαντικά, όσο καί οί ίδιοι οί σκοποί. Μέ τήν πρότα
ση αύτή δίνουμε σέ γενικές γραμμές τό πρότυπο 
τής πολιτικής κατά τόν ’Αριστοτέλη πού έχει υιοθε
τηθεί άπό όλα τά δημοκρατικά κράτη τής Δύσεως.

Ό Brzezinski, σημερινός σύμβουλος τής Κυβερνή- 
σεως Carter τών ΗΠΑ, ύπογραμμίζει19 τή σημασία 
τού άριστοτελικού αύτοΰ μοντέλου καί τονίζει ότι 
γιά τήν πραγματοποίηση τών σκοπών θά πρέπει νά 
χρησιμοποιηθούν μόνο τά μέσα έκείνα πού συμφω
νούν μέ τίς άξιες καί τίς ήθικές άρχές. Ή διακοπή 
τής στρατιωτικής βοήθειας τών ΗΠΑ πρός τήν 
Τουρκία γιά άρκετό χρονικό διάστημα, έξαιτίας 
τής τουρκικής εισβολής στήν Κύπρο, ήταν άποτέ- 
λεσμα συνδυασμού άξιών καί σκοπών.

ή αναγκαιότητα τής επιστημονικής συμβουλής

'Η λήψη άποφάσεων είναι ή σημαντικότερη έργα- 
σία τού πολιτικού. Στίς περισσότερες όμως περι
πτώσεις άναγκάζεται ό πολιτικός νά λάβει άποφά- 
σεις χωρίς νά έχει τίς άπαραίτητες πληροφορίες, ι
δίως σέ θέματα έξωτερικής πολιτικής, όπου ή λήψη 
μιας άποφάσεως είναι δύσκολη γιατί προϋποτίθεται

15. W. Hoffmann, Universität - Ideologie - Gesellschaft - Beiträge 
zur Wissenschaftssoziologie, Suhrkamp Verlag, τομ. 261, Frankfurt 
a.M. 1968, σελ. 69.

16. A. Morkel, Politik und Wissenschaft, Christian Wegner Verlag, 
Hamburg, 1967, σελ. 114.

17. H. Morgenthau, Macht und Frieden, 1963, σελ. 49. Του ίδιου 
Politics among Nations, New York, Knopf, 1954.

18. H. Kissinger, in: Die Zeit, Nr. 28, 2.7.1979, σελ. 3.
19. Z. Brzezinski, Politische Macht, USA/UdSSR, Kipenheuer und 

Witsch, 1966, σελ. 81.

ότι ό πολιτικός έχει λάβει υπόψη του προηγουμένως 
τόν «καθορισμό τής καταστάσεως» (Definition der 
Situation),20 τήν έκτίμηση τών πολιτικών γεγονότων 
τής διεθνούς πολιτικής, τήν κατανόηση τών κανό
νων τών διεθνών σχέσεων κτλ.

Μιά άλλη δυσκολία πού άντιμετωπίζει ό πολιτι
κός είναι ή ταχύτητα μέ τήν όποια έξελίσσονται οί 
διάφορες πολιτικές καταστάσεις. Πρίν ό πολιτικός 
συγκεντρωθεί πλήρως σέ ένα θέμα, γιά νά δώσει 
μιά σωστή άπάντηση, παρουσιάζονται νέες κατα
στάσεις πού επισκιάζουν τίς πρώτες καί άπαιτοΰν 
νέους συλλογισμούς. Τέλος, ό πολιτικός βρίσκεται 
μπροστά σέ έναν αύξανόμενο άριθμό άσυνήθων κα
ταστάσεων, γιά τίς όποιες καλείται νά λάβει άπο- 
φάσεις, χωρίς νά μπορεί νά τού υποδείξει κανείς 
πώς καί μέ ποιά μέσα θά πρέπει νά ενεργήσει. Σέ 
καιρό πολέμου π.χ. πού οφείλει ό πολιτικός νά λά
βει άποφάσεις χωρίς νά είναι γνώστης τών σχεδίων 
ή σκοπών τού άντιπάλου, δέν ύπάρχουν κανόνες ή 
τρόποι ενέργειας πού νά καθορίζουν τή συμπεριφο
ρά τών κρατών. ’Αλλά καί σέ άλλους κοινωνικούς 
τομείς (τής πολιτικής, τής οικονομίας κ.ά.) παρου
σιάζονται συχνά καταστάσεις στίς όποιες οί ύπάρ- 
χουσες γνώσεις καί πληροφορίες δέν μπορούν νά 
δώσουν τή δέουσα λύση.

Λαμβάνοντας ύπόψη τά ανωτέρω, καταλήγουμε 
στό συμπέρασμα ότι οί γνώσεις τού πολιτικού πα
ρουσιάζονται ελλιπείς καί μονομερείς. 'Η έλλειψη 
όμως αύτή βρίσκεται περισσότερο στίς ίδιες τίς πο
λιτικές καταστάσεις καί λιγότερο στό πρόσωπο 
τού ύπεύθυνου πολιτικού. 'Ωστόσο, δημιουργείται 
ένα χάσμα μεταξύ τών γνώσεών του άπό τή μιά 
πλευρά καί τών ένεργειών του άπό τήν άλλη, πού 
μπορεί νά θέσει σέ κίνδυνο κάθε υπεύθυνη πολιτι
κή. 'Ο πολιτικός έχει φυσικά ύπόψη του τή σπου- 
δαιότητα τής θέσεώς του καί γνωρίζει ότι ένα μεγά
λο μέρος τών τιθεμένων ερωτήσεων καί προβλημά
των δέν μπορεί νά τά κατανοήσει. 'Η αδυναμία 
αύτή δημιουργεί στήν πολιτική μιά σταθερή πηγή α
τέλειας καί δυσαρέσκειας. Είναι όμως γνωστό ότι ό 
κόσμος άνέκαθεν κυβερνήθηκε μέ λιγοστές γνώ
σεις. Άλλά ή άλματώδης αύξηση τών ερωτημάτων 
τής πολιτικής καί ή έκταση τών διεθνών σχέσεων 
καθιστούν τά προβλήματα τής πολιτικής πολυπλο- 
κότερα καί πολυμορφότερα.

Στό σημείο αύτό μπορούμε νά πούμε ότι ή συμ
βουλή τής επιστήμης στήν πολιτική είναι όχι μόνο 
έπιθυμητή άλλά καί άναγκαία. Ό έπιστήμονας κα
τέχει τήν άπαραίτητη μόρφωση καί τόν άπαραίτητο 
χρόνο γιά τήν εμβάθυνση στά πολύπλοκα πολιτικά 
καί κοινωνικά προβλήματα. Είναι γενικά ανεξάρ
τητος άπό εντολές καί οδηγίες καί θεωρείται ό κα
ταλληλότερος γιά τήν άνάλυση τών πολιτικών προ-

20. R. Snyder, Foreign Policy Decision Making, The Free Press of 
Glencoe, 1966, σελ. 34.
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βλημάτων. Επίσης διαθέτει τά μέσα γιά νά σκεφθεΐ 
σωστά, γιά νά έρευνήσει νέους τρόπους, καί νά ά- 
ναπτύξει μακροχρόνιες στρατηγικές. Οί επιστημο
νικές λύσεις είναι άκριβείς, επειδή βασίζονται σέ 
ορθολογιστικές σκέψεις καί είναι αντικειμενικές, ε
πειδή μπορούν νά επανεξεταστούν καί έπιπλέον ε
πειδή μπορούν νά γίνουν κατανοητές στόν καθέ
να.21

Σήμερα, μπορεί νά διαπιστώσει κανείς εύκολα ό 
τι ή προσπάθεια νά τεθούν σκοποί στόν πολιτικό 
τομέα είναι σπουδαιότερη άπό εκείνη τής τεχνικής. 
Ό επιστημονικός σύμβουλος δέν θά πρέπει νά άρ- 
νεϊται—εφόσον τού ζητηθεί—νά λαμβάνει μέρος 
καί στήν άσκηση τής πολιτικής, γιατί έτσι θά απο
φευχθεί τό status quo στήν κοινωνία, τής όποιας ή 
πολιτική ήγεσία ίσως νά μήν έχει τίς απαραίτητες 
γνώσεις.

Ή άναγκαιότητα τής έπιστημονικής συμβουλής 
στήν πολιτική δέν θά πρέπει όμως νά άποτελέσει 
μελλοντικό σκοπό γιά μιά «έπιστημονική πολιτι
κή».22 Ή σχέση πολιτικής καί έπιστήμης θά πρέπει 
νά είναι σχέση συνεργασίας καί όχι άφομοιώσεως 
τής πολιτικής άπό τήν επιστήμη. Στήν περίπτωση 
μιας έπιστημονικής πολιτικής τά άποτελέσματα θά 
ήσαν άρκετά δυσάρεστα. 'Η πολιτική θά έπαυε νά 
ήταν θέμα συζητήσεως καί συμβουλής, ψηφοφο
ρίας καί άποφάσεων καί θά μεταβαλλόταν σέ μιά 
ύπόθεση ορθολογιστικής άνάλυσης.23 Ό διάλογος 
καί ή έλεύθερη έκφραση γνωμών (ή βάση τής δημο
κρατικής αρχής των έξίσου σεβαστών γνωμών) θά 
έπαυαν νά ύπάρχουν άφού ή έπιστημονική λογική 
θά έδινε δύο μόνον άπαντήσεις στά έρωτήματα τής 
πολιτικής, δηλ. «σωστό» ή «λάθος». Τά κόμματα 
καί ή άντιπολίτευση δέ θά είχαν πλέον τή νόμιμη 
θέση πού έχουν σέ ένα δημοκρατικό πολίτευμα, καί 
ή ύπαρξη έκλογέων δέ θά είχε πλέον νόημα. Οί άπο- 
φάσεις θά λαμβάνονταν ορθολογιστικά καί κανείς 
δέ θά μπορούσε νά τίς άμφισβητήσει, άφού ή πολι
τική ήγεσία θά καλυπτόταν άπό έπιστημονικά κα
ταρτισμένους ανθρώπους πού θά γνώριζαν καλύτε
ρα άπό κάθε άλλον τί θά έπρεπε νά γίνει.24

Ή σκέψη, λοιπόν, γιά μιά έπιστημονική πολιτική 
είναι τελείως λανθασμένη, όσο λανθασμένος είναι 
καί ό συλλογισμός γιά ένα διαχωρισμό τής πολιτι
κής άπό τήν έπιστήμη. Ποιος είναι όμως ό μέσος 
δρόμος πού θά πρέπει νά άκολουθηθεΐ; Ό Μ. We
ber προσπάθησε νά δώσει μιά λύση, διακρίνοντας 
τήν μέ άξιες φορτωμένη σφαίρα τού πολιτικού άπό 
έκείνη τού έπιστήμονα πού είναι έλεύθερη άξιών, μέ

21. Κ. Lompe, Wissenschaftliche Beratung der Politik, Verlag Otto 
Schwarz & Co., Göttingen, 1966, σελ. 5.

22. W. Bühl, Einführung in die Wissenschaftssoziologie, Verlag 
C.H. Beck, München, 1974, σελ. 255.

23. A. Morkel, Politik und Wissenschaft, Christian Wegner Ver
lag, Hamburg, 1967, σελ. 25.

24. A. Morkel, Politik und Wissenschaft, Christian Wegner Ver
lag, Hamburg, 1967, σελ. 26.

τό διαχωρισμό τών «μέσων» καί τών «άξιών».25 Ή 
έπιστήμη καθορίζει τά μέσα καί ή πολιτική τούς 
σκοπούς. Ή σκέψη αυτή δέν είναι πλέον παραδε
κτή.26 Ό έπιστήμονας δέν πρέπει νά παραμείνει ά- 
διάφορος στή δημιουργία τής πολιτικής καί μάλι
στα όταν ζητηθεί νά προσφέρει υπηρεσία. Στό τε
λευταίο αύτό σημείο θά προχωρήσουμε άναλυτικό- 
τερα πιό κάτω.

δυνατότητες καί όρια τής έπιστημονικής συμβουλής

"Οπως τονίσαμε πιό πάνω, ή έπιστημονική συμ
βουλή δέν άποσκοπεί στή μείωση τών πολιτικών ά
ξιών, άλλά στήν άπαλλαγή άπό αύταπάτες, όχι 
στήν έξάλειψη τού διαλόγου, τών συμφερόντων ή 
τών διαφορών, άλλά στή σύνδεσή τους μέ τά γεγο
νότα. Σκοπός, λοιπόν, τής έπιστημονικής συμβου
λής είναι νά ένισχύσει τή ρεαλιστική συνείδηση τού 
πολιτικού.27 Ή ένίσχυση αύτή προέρχεται άπό τή 
συστηματική καί μεθοδική έργασία, μέ τήν όποια έ- 
πεξεργάζεται καί αναλύει ό έπιστήμονας τά διάφο
ρα προβλήματα. Θά μπορούσε έπίσης νά τονίσει 
κανείς ότι σκοπός τής έπιστημονικής συμβουλής 
δέν είναι ή πολιτική άπόφαση, ή λήψη δηλαδή άπο
φάσεων, άλλά ή ανάλυση τών προβλημάτων.28 Ό 
πολιτικός είναι έκεϊνος πού θέτει τούς πολιτικούς 
σκοπούς καί παίρνει τίς άποφάσεις. Ό έπιστημονι- 
κός σύμβουλος μπορεί καί αύτός νά λαμβάνει μέ
ρος στίς αποφάσεις, άσχολεΐται όμως περισσότερο 
μέ τήν έπίλυση τών προβλημάτων καί τήν έπισή- 
μανση τών πιθανών συνεπειών τους.

Ή πολιτική έρμηνεύεται σάν άπάντηση σέ ένα 
πρόβλημα ή μιά σειρά προβλημάτων. Τό κατά πό
σο όμως ή άπάντηση αύτή είναι σωστή, έξαρτάται 
περισσότερο άπό τή σωστή τοποθέτηση ή μή τών 
προβλημάτων.

Τό πρώτο πού εχει νά κάνει, λοιπόν, κάθε πολιτι
κός, είναι νά μάθει ποιά είναι τά προβλήματα πού 
πρέπει νά αντιμετωπίσει καί σέ ποιά οφείλει νά δώ
σει άπάντηση. "Οσο πιό σωστή είναι ή διάγνωση, 
τόσο καλύτερη είναι καί ή θεραπεία.29 'Η άνάλυση

25. Ή πιό γνωστή τοποθέτηση στή σχέση μεταξύ «άξιών» (va- 
lue) καί «γεγονότων» (facts) άνήκει στόν Max Weber. Βλέπε Max 
Weber, Methodologische Schriften, Fischer Verlag, 1968, σελ. 229- 
276. Βλ. έπίσης M. Weber, Ή προτεσταντική ηθική καί τό πνεΰμα 
τού Καπιταλισμού, μετάφραση Μ.Γ. Κυπραίου, εισαγωγή καί έ- 
πιμέλεια Β. Φίλια—πού άντιτάχθηκε στήν ιδέα ότι οί ήθικές α
ξιολογικές κρίσεις έχουν έπιστημονικά κύρος.

26. Η. Albert, «Wissenschaft und Politik», in: E. Topitsch (Hrsg), 
Probleme der Wissenschaftstheorie, Wien, 1960, σελ. 216.

27. A. Morkel, Politik und Wissenschaft, Christian Wegner Ver
lag, Hamburg, 1967, σελ. 29.

28. W. Bühl, «Wissenschaft und Politik», Einführung in die Wis
senschaftssoziologie, Verlag C.H. Beck, München 1974, σελ. 264.

29. A. Morkel, Politik und Wissenschaft, Christian Wegner Ver
lag, Hamburg, 1967, σελ. 30.
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λοιπόν του προβλήματος δέ σημαίνει τήν αποφυγή 
λήψεως αποφάσεων άλλα τήν ανάλογη προετοιμα
σία. Ή άνάλυση μιας πολιτικής καταστάσεως ση
μαίνει γιά τόν επιστημονικό σύμβουλο ένα τρίπτυχο 
εργασιών:30

α) λεπτομερή περιγραφή όλων των πολιτικών πα
ραγόντων πού λαμβάνουν μέρος άμεσα ή έμμεσα 
στήν έξέλιξη του πολιτικού γεγονότος ή τής κατα
στάσεως,
β) έρμηνεία όλων τών στοιχείων πού έπέδρασαν 
στή δημιουργία τής πολιτικής καταστάσεως, π.χ. 
πώς καί γιατί έλήφθη μιά πολιτική άπόφαση ή γιατί 
άκολουθεϊ ένα κράτος μιά ορισμένη στρατηγική 
στήν υπεράσπιση τών συμφερόντων του καί 
γ) όλες τίς δυνατές προοπτικές σχετικά μέ τή μελ
λοντική έξέλιξη τής πολιτικής καταστάσεως.

Τό τελευταίο αύτό σημείο άποτελεΐ καί τή μεγα
λύτερη δυσκολία σέ κάθε άνάλυση πολιτικών κα
ταστάσεων, κι αύτό γιατί κάθε μελλοντική πρόβλε
ψη θά πρέπει νά είναι έμπιστευτική καί νά στηρίζε
ται σέ ρεαλιστικά δεδομένα. Οί προγνώσεις, οί σχε- 
διασμοί καί οί προοπτικές βασίζονται κατά μεγάλο 
μέρος στή θεωρία τών πιθανοτήτων καί τελούν ύπό 
ορισμένες προϋποθέσεις. Τό φερέγγυο τους όμως έ- 
ξαρτάται άπό τό κατά πόσο ή θεωρία καί οί ύποθέ- 
σεις είναι σωστές καί ρεαλιστικές. "Αν λάβει κα
νείς ύπόψη τήν πολυπλοκότητα καί άλληλεπίδρα- 
ση τών πολιτικών θεμάτων, τότε θεωρείται άρκετά 
δύσκολη κάθε πρόβλεψη ή μελλοντικός προγραμ
ματισμός χωρίς τή βοήθεια τής έπιστήμης.

Ή έπιστημονική διάγνωση καί πρόγνωση όχι μό
νο άποτελεΐ τή βάση γιά τή μελλοντική πολιτική 
πορεία άλλά καί καθιστά προσεκτικό τόν πολιτικό 
ώστε νά άποφεύγει εσφαλμένες ενέργειες.

Ή άνάλυση άπλώς τών διαφόρων πολιτικών 
προβλημάτων δέν άρκεΐ γιά νά είναι ικανοποιητικά 
τά άποτελέσματα. Ό πολιτικός οφείλει νά γνωρίζει 
όλες τίς δυνατότητες πού ύπάρχουν σχετικά μέ τήν 
έξέλιξη τών προβλημάτων πού τόν άπασχολοΰν. Ή 
γνώση τών πιθανών έκδοχών ένός προβλήματος δί
νει στόν πολιτικό τή δυνατότητα νά γνωρίσει τά ό
ρια τών πράξεών του πού δέν έπιτρέπεται νά τά ξε- 
περάσει έφόσον θέλει οί ένέργειές του νά είναι ρεα
λιστικές. Ή έπιστημονική συμβουλή στίς περιπτώ
σεις αύτές είναι άρκετά σημαντική. Μέ τό μεθοδικό 
καί συστηματικό τρόπο έρευνας μπορούν νά δο
θούν όχι μόνο οί δυνατές προοπτικές άλλά καί οί 
συνέπειες πού μπορεί νά έχει μιά άπόφαση. "Ενα 
παράδειγμα:31 'Όταν ό πρόεδρος τών Ηνωμένων 
Πολιτειών τής ’Αμερικής Τροΰμαν κατά τή διάρ
κεια τού πολέμου τής Κορέας έκανε τή σκέψη νά έ-

30. D. Singer: «The Problem of System Analysis in the Interna
tional Relation», in: K. Knorr/S. Verba (Hrsg), The International 
System: Theoretical Essays, Princeton 1961, σελ. 77-92.

31. A. Morkel, Politik und Wissenschaft, Christian Wegner Ver
lag, Hamburg, 1967, σελ. 36.

πεκτείνει τόν πόλεμο στήν Κίνα ριψοκινδυνεύοντας 
έτσι έναν παγκόσμιο πόλεμο, οί έπιστημονικοί ύπο- 
λογισμοί μπόρεσαν νά άποδείξουν, μέ τή βοήθεια 
τών ήλεκτρονικών ύπολογιστών,σέ μικρό χρονικό 
διάστημα, ότι δέν ύπάρχουν ορισμένες προϋποθέ
σεις (οικονομικές καί στρατιωτικές) γιά έναν έπιθε- 
τικό πόλεμο, καί έτσι έγκαταλείφθηκε ή άρχική 
σκέψη.

Ή πρόβλεψη τών συνεπειών τών διαφόρων άπο- 
φάσεων ένισχύει τήν ικανότητα τού πολιτικού νά 
κατανοεί σέ βάθος τά πολιτικά προβλήματα. Ή 
σωστή έκτίμηση τών θετικών καί άρνητικών έκδο
χών μιας καταστάσεως δίνει τή δυνατότητα στόν 
πολιτικό νά άποφύγει τούς κινδύνους. Σέ πολλές ό
μως περιπτώσεις είναι δύσκολο, άν όχι άδύνατο, ά- 
κόμη καί στόν έπιστημονικό σύμβουλο νά καθορί
σει τίς συνέπειες μιας πολιτικής άποφάσεως. "Ο
μως καί στήν περίπτωση πού άντιμετωπίζεται κά
ποιος κίνδυνος, πάλι καλείται ό πολιτικός νά λάβει 
άποφάσεις. Ή συμβουλή τού έπιστήμονα θά θεωρη
θεί έδώ περισσότερο άναγκαία άπό κάθε άλλη φο
ρά.

Ό έπιστήμονας έχει τή δυνατότητα νά καθορίσει 
τά όρια κινήσεως τού πολιτικού. Εργαζόμενος ορ
θολογιστικά άπορρίπτει τίς άρνητικές έκδοχές καί 
προσφέρει στόν πολιτικό μιά σειρά άπό θετικές λύ
σεις. Ποιές άπό αύτές θά έκλεγοΰν, είναι πλέον θέ
μα τού ύπεύθυνου πολιτικού. Ή διαφορά, λοιπόν, 
μεταξύ έπιστήμονα καί πολιτικού δέν βρίσκεται 
στό ότι ό ένας γνωρίζει περισσότερα άπό τόν άλ
λον, άλλά στό ότι ό έπιστήμονας γνωρίζει τά όρια 
τών γνώσεων καί δυνατοτήτων του, ένώ ό πολιτι
κός πιστεύει ότι καί σέ περιπτώσεις πού δέν κατέ
χει τίς άπαιτούμενες γνώσεις μπορεί, βασιζόμενος 
σέ γνώμες άλλων, νά δώσει τή δέουσα γνώμη.

Ό έπιστήμονας μπορεί νά ύποδείξει στόν πολιτι
κό όχι μόνο τίς περιπτώσεις πού μπορούν νά τόν 
παραπλανήσουν, άλλά καί τίς δυνατότητες πού ό ί
διος ό πολιτικός έχει.32 Αύτό δέν σημαίνει όμως ότι 
ό έπιστήμονας περιορίζει τήν έλευθερία κινήσεως 
τού πολιτικού άλλά άπλώς τήν τοποθετεί μέσα στά 
δυνατά πλαίσια, έτσι ώστε νά άποφεύγονται οί πα
ραπλανήσεις καί νά γίνεται σωστή έκτίμηση τής 
καταστάσεως, γιά νά λαμβάνονται καί τά σωστά 
μέτρα.

Γεννιέται όμως τό έρώτημα άν πρέπει ό έπιστή
μονας νά περιορίζεται μόνο στήν άνάλυση τής πο
λιτικής καταστάσεως καί νά έρευνά τίς δυνατές 
προοπτικές καί συνέπειες τών προβλημάτων ή νά 
παίρνει καί θέση στήν πολιτική καί νά προτείνει μέ
τρα.

Είδαμε πιό πάνω ότι ό έπιστημονικός σύμβουλος 
λαμβάνει μέρος στή δημιουργία τής πολιτικής, δια
κατεχόμενος όμως άπό τό αίσθημα ότι δέν τού δίνε-

32. A. Morkel, Politik und Wissenschaft, Christian Wegner Ver
lag, Hamburg,1967, σελ. 38.
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ό έπιστήμονας καί ό πολιτικός

ται ή εύκαιρία νά έκφράσει τούς συλλογισμούς του, 
γιατί πιστεύει ότι ή πολιτική ήγεσία αντιμετωπίζει 
τά προβλήματα μέ διοικητικά κριτήρια καί κατά 
συνέπεια δυσκολεύει τήν έπίλυσή τους. Ή προσπά
θεια όμως τού επιστήμονα νά γίνουν δεκτοί οί συλ
λογισμοί του δέν αποδίδει πάντοτε. Ό έπιστήμονας 
θά πρέπει νά γνωρίζει ότι ή πολιτική δέν απαιτεί μό
νο άναλύσεις καί προγραμματισμούς άλλά καί τή 
γνώση των διοικητικών θεμάτων. Μιά επιτυχής πο
λιτική οφείλει νά συνδυάζει τή λήψη των σωστών 
μέτρων μέ τή γνώση τών πολιτικών συνθηκών.33 Ή 
πολιτική δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τήν άνάλυση. 
Ή δημιουργική πολιτική βασίζεται φυσικά στίς 
γνώσεις καί στή σωστή έκτίμηση τής καταστά- 
σεως, χωρίς όμως νά αποτελεί άναλογία στήν άνά
λυση. Ό πολιτικός βρίσκεται ύπό τήν πίεση τών 
πολιτικών άποφάσεων πού ύποχρεοϋται νά λάβει 
μέσα σέ ένα χρονικό διάστημα. Ό έπιστήμονας άρ- 
χίζει άπό μιά δεδομένη κατάσταση καί προσπαθεί 
μέ συλλογισμούς νά έρευνήσει τό μέλλον.

Επομένως, μιά γενική άποδοχή τών άποτελε- 
σμάτων τής ανάλυσης μπορεί νά οδηγήσει εύκολα 
σέ ένα είδος δογματισμού,34 πού όχι μόνο χαλαρώ
νει τήν ικανότητα τού κέντρου λήψεως άποφάσεων 
άλλά καί παραβλέπει τήν ίδια τήν πολιτική. Καί αύ- 
τό, γιατί θά υπάρχει ή τάση νά συνδυαστεί τό ορθο
λογιστικά καλύτερο, μέχρι νά συγκεντρωθούν όλες 
οί πληροφορίες, μέ άποτέλεσμα τήν καθυστέρηση 
στή λήψη τών άποφάσεων. Τό ορθολογιστικά κα
λύτερο δέν σημαίνει καί τό πολιτικά καλύτερο.35

Ό πολιτικός, λοιπόν, άποφασίζει σέ ποιά άποτε- 
λέσματα τής έπιστημονικής συμβουλής θά πρέπει 
νά δοθεί προτεραιότητα, όρίζει άν άρχικά χρειάζε
ται ή όχι ή συμβουλή καί άποφασίζει ποιος θά πρέ
πει νά έρωτηθεΐ. Τό γεγονός ότι άναζητά κανείς τήν 
καλύτερη έρευνα καί άνάλυση τής πολιτικής κατα- 
στάσεως, δέν σημαίνει ότι βρήκε τή λύση τών προ
βλημάτων.

’Από τήν άλλη όμως πλευρά, ή συμβουλή είναι 
τότε μόνο δυνατή, όταν υπάρχει πράγματι μιά σα
φής πολιτική βούληση. «Μόνο στά χέρια μιας πολι
τικής ήγεσίας, πού είναι ικανή καί έτοιμη νά άνα- 
πτύξει πολιτικά κριτήρια, νά τοποθετήσει πολιτι
κούς σκοπούς καί νά λάβει πολιτικές άποφάσεις, 
θά έχει ή έπιστημονική συμβουλή τά έπιθυμητά ά-

33. Η. Kissinger, «Die administrative Stagnation», in: Die En
tscheidung Drängt, Düsseldorf, 1961 ,σελ.412.

34. H. Kissinger, «Die administrative Stagnation», in: Die En
tscheidung Drängt, Düsseldorf, 1961, σελ. 413.

35. Βλ. τήν άνάλυση τής έλληνοτουρκικής διενέξεως στό Αι
γαίο στή διδακτορική διατριβή του Π. Βαρβαρούση, Konstella
tionsanalyse der A ußenpolitik Griechenlands und der Türkei 1974/75 
seit der Invasion der Türkei in Zypern, München, 1979, σελ. 242, ό
που τά δύο κράτη (Ελλάδα καί Τουρκία), συμπεριφερόμενα ορ
θολογιστικά, θά μπορούσαν νά είσέλθουν σέ ένα πόλεμο άπό φό
βο μήπως ό άντίπαλος θά πραγματοποιούσε τούς σκοπούς πού 
συνδυάζονται μόνο μέ τά άτομικά συμφέροντα του—ένα άπο
τέλεσμα δηλαδή πού καί τά δυό κράτη δέν θά έπιθυμούσαν.

ποτελέσματα... Έκεΐ όπου δέν υπάρχουν σκοποί 
κάθε έρευνα είναι περιττή.»36

”Αν οί πολιτικοί δέν είναι σέ θέση νά έκπληρώ- 
σουν τίς ύποχρεώσεις τους, τότε δέν θά υπάρχει καί 
έπιστημονική συμβουλή πού νά παραμένει στά έπι- 
στημονικά πλαίσια.37

'Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο πού θά μπορού
σαμε νά τονίσουμε εδώ, είναι ή δυνατότητα τού επι
στημονικού συμβούλου νά κάνει έποικοδομητική 
κριτική38 στίς πράξεις τού πολιτικού. Φυσικά, ό έ- 
πιστημονικός σύμβουλος δέν μπορεί νά άποφασί- 
σει κατά πόσο οί πράξεις τού πολιτικού είναι σω
στές ή όχι· μπορεί όμως νά εξετάσει άν αυτές άντα- 
ποκρίνονται στήν πραγματικότητα. Ό έλεγχος εί
ναι άπαραίτητος, γιατί εξασφαλίζει τήν όρθή πο
ρεία τής πολιτικής καί άποτρέπει τυχόν εσφαλμέ
νες ένέργειες. Ό έπιστήμονας έχει τή δυνατότητα 
νά εξετάσει άν π.χ. τά μέτρα πού λήφθηκαν έξυπη- 
ρετοΰν πράγματι τούς σκοπούς ή άν ύπάρχουν καί 
άλλα πού θά μπορούσαν νά είναι άποτελεσματικό- 
τερα. Ό έλεγχος στά λαμβανόμενα μέτρα δίνει επί
σης τή δυνατότητα στόν επιστήμονα νά εξετάσει 
κατά πόσο μπορούν νά ύπάρχουν άνεπιθύμητες συ
νέπειες, έτσι ώστε νά άποφευχθοΰν εγκαίρως ή ά- 
κόμη νά περιοριστούν στό ελάχιστο. Πολλές φορές 
διαπιστώνεται ότι τά ληφθέντα μέτρα είναι ελλιπή 
καί δέν εκπληρώνουν άπόλυτα τούς σκοπούς, 
πράγμα πού άναγκάζει τόν πολιτικό νά έπανεξετά- 
σει τήν πολιτική του καί νά λάβει τά κατάλληλα μέ
τρα.

Τελειώνοντας, δέν θά πρέπει νά παραλείψουμε 
στή συνοπτική αύτή έργασία μας καί τήν περίπτω
ση κατά τήν όποια ή έπιστήμη θά γινόταν όργανο 
τής πολιτικής, δηλαδή τήν περίπτωση μιας «πολιτι- 
κοποιήσεως τής έπιστήμης».39 Μέ τόν όρο «πολιτι
κοποίηση τής έπιστήμης» έννοοΰμε—υιοθετώντας 
έτσι τίς άπόψεις τού W. Bühl—«τήν υποταγή τής έ
πιστημονικής ικανότητας σέ πολιτικούς σκο
πούς»,40 ή διαφορετικά τή διαμφισβήτηση τού κύ
ρους της έκ μέρους τών διαφόρων πολιτικών ήγε- 
σιών καθώς καί τή χρησιμοποίηση τών άποτελε- 
σμάτων της γιά δικούς τους σκοπούς.

Είδαμε πιό πάνω τή χρησιμότητα τής έπιστημονι
κής συμβουλής καί άναλύσαμε συνοπτικά τή θέση 
τού έπιστημονικοΰ συμβούλου στήν πολιτική. Είναι 
εύλογο νά ρωτήσει κανείς τώρα κατά πόσο είναι 
δυνατό νά γίνει έκμετάλλευση τής έπιστήμης, δη-

36. Α. Morkel, Politik und Wissenschaft, Christian Wegner Ver
lag, Hamburg, 1967, σελ. 129.

37. H. Kissinger, Die Entscheidung Drängt, Düsseldorf, 1961, 
σελ. 406.

38. A. Morkel, Politik und Wissenschaft, Christian Wegner Ver
lag, Hamburg, 1967, σελ. 42.

39. W. Bühl, Einführung in die Wissenschaftssoziologie, Verlag 
C.H. Beck, München, 1974, σελ. 259.

40. W. Bühl, Einführung in die Wissenschaftssoziologie, Verlag 
C.H. Beck, München, 1974, σελ. 259.
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λαδή εκμετάλλευση των άποτελεσμάτων της. Γνω
ρίζουμε ότι στούς κλάδους κυρίως τής οικονομίας, 
τής τεχνικής κτλ. υπάρχει μιά μεθοδική συνεργα
σία έπιστήμης καί πολιτικής γιά τήν ανακάλυψη 
νέων στοιχείων πού θά συντελέσουν στήν αύξηση 
τής οικονομικής καί βιομηχανικής παραγωγής. 
Γνωρίζουμε έπίσης ότι τά κράτη ύποστηρίζουν τίς 
διάφορες επιστημονικές έρευνες καί διαθέτουν τε
ράστια χρηματικά ποσά γιά τήν έρευνα. Τά αποτε
λέσματα όμως τής έρευνας δέν περιορίζονται μόνο 
στό σκοπό γιά τόν όποιο προγραμματίστηκε ή έ
ρευνα. Μιά γεωλογική π.χ. έρευνα γιά τήν άνακά- 
λυψη πετρελαίου ή ούρανίου δέν έχει μόνο οικονο
μική σημασία, άλλά πολιτική καί στρατηγική. Εί
ναι γνωστή ή έλληνοτουρκική διένεξη στό Αιγαίο. 
Έπίσης είναι γνωστό ότι ή επιστήμη, τίς περισσότε
ρες φορές, δέ μπορεί νά έλέγξει ή ίδια τά πορίσμα- 
τά της, καί οϊ άνακαλύψεις της παίρνουν συχνά έπι- 
κίνδυνες διαστάσεις. Ή διάσπαση π.χ. τού άτόμου 
δέν είχε μόνο χρήσιμα άποτελέσματα γιά τή φυσική 
άλλά χρησιμοποιήθηκε γιά πολιτικούς καί στρατη
γικούς σκοπούς μέ τήν κατασκευή άτομικών ό
πλων. Παρόμοιους κινδύνους εγκυμονούν καί οί 
σημερινές άνακαλύψεις τής πυρηνικής φυσικής. 
Άλλά στήν προσπάθεια τής έπιστήμης γιά άπόκτη- 
ση γνώσεων δέν θά πρέπει νά τεθούν καί ορισμένα 
όρια; Δηλαδή δέν θά ήταν καλύτερα ό επιστήμονας 
νά παραιτηθεί άπό τήν περαιτέρω έρευνα, άν διαπι
στώσει ότι τά άποτελέσματα τής έρευνας αυτής 
μπορούν νά έχουν δυσάρεστες συνέπειες;

Ό επιστήμονας έχει ήδη διαπιστώσει ότι οί έρευ- 
νές του καί ή χρησιμοποίηση των άποτελεσμάτων 
τής έρευνας είναι δύο πράγματα πού δέν μπορούμε 
νά τά ξεχωρίσουμε. Ή προσεκτική στάση του όσον 
άφορά τήν πρακτική εφαρμογή τής έρευνάς του θά 
πρέπει νά είναι δικαιολογημένη. Ή άπαίτησή του 
νά μή χρησιμοποιηθούν τά άποτελέσματά του άπό 
τόν πολιτικό έσφαλμένα δέν έχει νόημα- αύτό διδά
σκει τουλάχιστον ή Ιστορία. Ό έπιστήμονας θά 
πρέπει νά άναγνωρίσει ό ίδιος τούς κινδύνους καί 
νά άποσυρθεΐ έφόσον αύτό είναι άναγκαΐο. Ή έπι- 
στημονική συμβουλή θά διατηρήσει τό δημιουργικό 
της χαρακτήρα μόνο όταν ό έπιστήμονας γνωρίζει 
νά χρησιμοποιεί σωστά τά πορίσματα των έρευνών 
του. Στήν περίπτωση πού ό έπιστήμονας θά διαπι
στώσει κακή χρήση των άποτελεσμάτων του—έφό
σον ή παραίτησή του δέν θεωρηθεί φρόνιμη—πρέ
πει νά δημοσιεύσει τίς έρευνές του, ώστε ή συζήτη
ση νά έπεκταθεΐ καί στήν κοινή γνώμη.

Φυσικά, υπάρχουν περιπτώσεις π.χ. σέ θέματα ά- 
σφάλειας καί στρατηγικής πού οί έρευνες θά πρέπει 
νά παραμείνουν μυστικές- αύτό όμως θά γίνει έφό
σον έξυπηρετοΰνται τά έθνικά συμφέροντα.

Δείγματα κακής συμπεριφοράς πού προσθέτον- 
ται στά αρνητικά άποτελέσματα τής έπιστημονι- 
κής συμβουλής είναι άρκετά. Τό τραγικό παράδειγ

μα τής πρόσφατης δικτατορίας στήν Ελλάδα πού 
χρησιμοποίησε καί έκμεταλλεύτηκε έπιστημονικές 
γνώσεις γιά νά διατηρηθεί στήν έξουσία, δέν ήταν 
άποτέλεσμα μιας μόνο κατευθύνσεως άλλά καί τής 
δουλοπρεποΰς στάσεως ορισμένων έπιστημόνων 
πού έκαναν κακή χρήση τής έπιστήμης καί συνέβα
λαν έτσι έμμεσα στή διατήρηση τού στρατιωτικού 
καθεστώτος. 'Η μετέπειτα άπομόνωσή τους άπό τή 
δημιουργική έπιστήμη ήταν ή δίκαιη συνέπεια τής 
έσφαλμένης συμπεριφοράς τους.

Θεωρούμε έπίσης σκόπιμο νά έξάρουμε άπό τή 
θέση αύτή τή μεγάλη συμβολή τής έλληνικής έπι
στήμης στήν έξέλιξη τού κοινωνικοπολιτικού καί 
οικονομικού συστήματος τής χώρας μας. Μιά έμ- 
πειρική άνάλυση τής θέσεως τού 'Έλληνα έπιστή- 
μονα στήν έξέλιξη τής έλληνικής κοινωνίας θά έπι- 
χειρήσουμε σέ άλλη μας έργασία. Τό έλληνικό κρά
τος βρίσκεται σήμερα σέ ένα σημείο ταχείας έξέλι- 
ξης- ή έθνική ολοκλήρωση κατά μεγάλο μέρος έχει 
έπιτευχθεΐ. Υπάρχουν όμως άλλοι παράγοντες (έ- 
σωτερικοί καί έξωτερικοί), όπως π.χ. οί τάσεις γιά 
νεωτερισμό ή ό κίνδυνος νά άντιμετωπίζονται τά έ
θνικά θέματα σάν προβλήματα δευτέρας κατηγο
ρίας, γιά νά άναφέρουμε ορισμένους μόνον άπό αυ
τούς, πού μπορούν νά θέσουν σέ κίνδυνο τό ίδιο τό 
κοινωνικοπολιτικό μας σύστημα. Ή έπιστήμη έχει 
τήν ικανότητα νά συντονίσει τίς άπεριόριστες δυ
νατότητες τής χώρας μας καί νά προσφέρει στόν 
πολιτικό τίς κατευθυντήριες γραμμές. Τό πρόβλη
μά μας δέν είναι μόνο πώς θά διοικηθούμε μελλον
τικά, άλλά πώς θά συνδυασθεΐ ή λήψη όρθών άπο- 
φάσεων μέ τήν έπαρκή γνώση τών πολιτικών προ
βλημάτων. Τό νά τεθούν οί διανοούμενοι καί γενικά 
οί ικανότεροι στήν ύπηρεσία τού κράτους έξαρτά- 
ται όχι μόνο άπό τό μορφωτικό σύστημα τής χώ
ρας, άλλά καί άπό τήν ίδια τήν πολιτική.

Ή έξέταση όλων αύτών τών θεμάτων άποδει- 
κνύει ότι ή έπιστημονική συμβουλή στήν πολιτική 
έχει πολλές πτυχές. Δέν προετοιμάζει μόνο τήν πο
λιτική πράξη άλλά καί τήν έλέγχει, άσκώντας έποι- 
κοδομητική κριτική. Ή έπιστημονική συμβουλή 
μπορεί νά προσφέρει μέ τή μεθοδική καί συστημα
τική άνάλυση τών πολιτικών θεμάτων τίς άπαραί- 
τητες πληροφορίες γιά τή λήψη άποφάσεων καί ά- 
κόμη νά δίνει τή δυνατότητα στόν πολιτικό νά έ- 
νεργεϊ ρεαλιστικά. Ό ρόλος τού έπιστήμονα, λοι
πόν, δέν έγκειται μόνο στήν εύρεση τών άπαραιτή- 
των μέσων γιά τήν πραγματοποίηση τών τιθεμένων 
σκοπών, άλλά καί στήν έπανεξέτασή τους, καθώς 
έπίσης καί στόν έλεγχο τής άκριβοΰς πραγματοποι- 
ήσεώς τους. Σκοπός του δέν είναι ή πολιτική άπό- 
φαση, άλλά ή προετοιμασία της. Αύτό σημαίνει 
διαλεύκανση τών προβλημάτων σ’ όλες τίς πτυχές 
τους καί λεπτομερή έξέταση τών συνεπειών τών 
λαμβανομένων μέτρων. Ό πολιτικός άντιμετωπίζει 
τό πρόβλημα τής σωστής έκτιμήσεως τής πολιτι
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ό έπιστήμονας καί ό πολιτικός

κής καταστάσεως καί έπομένως τής σωστής λή- 
ψεως άποφάσεων. Επιτυχής πολιτική συμπεριφο
ρά είναι εκείνη πού συνδυάζεται μέ τήν έπιστήμη. 
Ό συνδυασμός τής έπιστήμης μέ τήν πολιτική δε 
σημαίνει τήν άνάμιξη ή σύγχυση των παραγόντων

πού τίς άπαρτίζουν, άλλά τή μεθοδική προσπάθεια 
πού επιτρέπει τόν καθορισμό τής τυπολογίας 
«σκοπός-μέσα», ώστε ή Ιεράρχηση των άξιων νά 
είναι σαφής καί ή συμβουλή τού επιστήμονα νά πα
ραμένει μέσα στά έπιστημονικά πλαίσια.
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