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Ευστάθιος Βέλτσος

«Η επιστηµονική ιδεολογία αποτελεί µια έννοια που δια τυ πώνει
ο Canguilhem στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ε µπνευσµένος
α πό τα κείµενα των Foucault και Althusser, κα θώς και από τις
συζητήσεις που εγείρουν ως προς τις σχέσεις της ιδεολογίας µε
τις επιστήµες. Την έννοια αυτή την επεξεργάζεται κατά τη διάρ -
κεια των διαλέξεών του στη Σορβόννη, όπου συνεχίζει να τη θέτει
ως βάση της διδα σκαλίας του έως το 1978 […]. Η τελική εκδοχή
του παρόντος κειµένου περιλαµβάνεται στο βιβλίο του Idéologie
et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie (1977). Εκεί πα -
 ρου σιάζει µελέτες επικεντρωµένες σε συ γκε κριµένα ιστορικά
παραδείγµατα, οι οποίες αφορούν στον ρητό ή υ πόρρητο ρόλο
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που διαδραµατίζουν στην εξέ λιξη των βιο-ιατρικών επιστηµών όχι µόνο θεωρίες και έννοιες µε επιστηµονικές αξιώσεις, αλ λά
και φιλοσοφικές, πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές ιδέες και ιδεολογίες. Ως ε πιστηµονική ιδεολογία ορίζεται µια µη-επιστήµη,
δηλαδή µια ατελής γνώση προσωρινής διάρκειας, µε εσφαλµένα, αναδρο µικά, αλλά και δια ψεύσιµα εκ των υστέρων
χαρακτηριστικά, η οποία φιλοδοξεί να αποκτήσει το επιστηµολογικό καθεστώς µιας επιστήµης επιχειρώντας να µιµηθεί το
παράδειγµά της. Ο πότε, η επι στηµονική ιδεολογία συγκροτείται µέσα από παρεκκλίνουσες, σε σχέ ση µε τον τρόπο που
καθορίζονται από µια επιστήµη, θεωρίες και έννοιες, τις οποίες διερευνά και εφαρµόζει σε διαφορετικά και αποκλίνοντα από
την επιστήµη αυτή επίπεδα». 

Ευστάθιος Βέλτσος, Απόσπασµα από την Εισαγωγή του βιβλίου
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