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Περίληψη

Από τις εργασίες διακεκριμένων ιστορικών της τεχνολογίας γνωρίζουμε πλέον ότι η έννοια ‘τεχνολογία’
δεν προϋπάρχει της νεωτερικότητας αλλά εισάγεται μετά την αρχική εισαγωγή και πρώτη διάχυση της
χρήσης μηχανών, στο πλαίσιο της σύνδεσής τους με γραμμές και της διαμόρφωσης δικτύων
μηχανών. Η αντικατάσταση των ‘βιομήχανων’ ή ‘χυδαίων’ τεχνών από την ‘τεχνολογία’ λαμβάνει χώρα
σε συνδυασμό με την αντικατάσταση της ‘φυσικής φιλοσοφίας’ από την ‘επιστήμη’. Μετά από μια
αφετηρία ως η επιστήμη των βιομήχανων τεχνών, η τεχνολογία αποκτά ένα νόημα πιο κοντά στο
σημερινό με την παρεμβολή της ‘επιστημονικής οργάνωσης της εργασίας’ (τεϊλορισμός) και της
‘μαζικής παραγωγής’ με βάση τον εκμηχανισμό (φορδισμός), στο πλαίσιο του κινήματος της
‘τεχνοκρατίας’. Ο ομότιμος καθηγητής του ΜΙΤ Leo Marx αναφέρεται στην τεχνολογία ως μια έννοια
‘επικίνδυνη’ επειδή η εισαγωγή και διάχυσή της συνέβαλε στην απροσδιοριστία ως προς το
υποκείμενο της ιστορίας στη νεωτερικότητα και, ως συνέπεια, στην ανάδυση και εδραίωση ενός
‘τεχνολογικού ντετερμινισμού’. Ό,τι, όμως, γνωρίζουμε για την ιστορία της έννοιας προέρχεται από τις
περιπτώσεις χώρων όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία. Η παρουσίαση θα εισάγει στην ιστορία της
εισαγωγής της έννοιας ‘τεχνολογία’ στην ελληνική γλώσσα. Θα ισχυριστούμε ότι η ιστορία αυτή
παρέχει μια πολύτιμη βάση για μια σειρά απαραίτητων συγκρίσεων, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να
κατανοήσουμε καλύτερα και την διεθνή ιστορία της έννοιας.



Η ‘τεχνολογία’ είναι μια έννοια σε χρήση κατά τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό. Αναφέρεται όμως σε κάτι πολύ διαφορετικό. 
Ενα δείγμα από έκδοση του 1808 ενός σημαντικού βιβλίου, με ιστορία που πηγαίνει πίσω στο 1476 (το πρώτο τυπωμένο στα 
ελληνικά βιβλίο). Η αναφορά σε ‘τεχνολογία’ είναι τόσο συχνή που μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι αυτή η χρήση της 
έννοιας ‘τεχνολογία’ είναι διάχυτη (τουλάχιστον το 1808, στο πλαίσιο τρέχουσας έρευνάς μας μελετάμε το σύνολο των 
εκδόσεων του βιβλίου).



Ένα επιπλέον δείγμα: 

Δωρόθεος Πρώιος, Τεχνολογία της Μικράς Λογικής του λογιωτάτου Σουγδουρή κατ´ ερωταπόκρισιν, 1867



Αντίθετα, δεν γίνεται αναφορά σε ‘τεχνολογία’ εκεί που θα περιμέναμε αν προβάλαμε αναχρονιστικά στο παρελθόν την δική μας έννοια
‘τεχνολογία’: δεν γίνεται αναφορά σε έργα από το τέλος του Διαφωτισμού, ακόμη και σε αυτά στα οποία η δυναμική του βιομηχανικού
κεφαλαίου είναι ανιχνεύσιμη, αν και υπαγόμενη ακόμη στην οπτική του εμπορικού καπιταλισμού. Ακόμη και όταν γίνεται αναφορά σε μηχανές
δεν γίνεται σε τεχνολογία. Ένα δείγμα:



Ένα ακόμη δείγμα απουσίας:



Η απουσία της έννοιας τεχνολογία από αυτό το πεδίο επιβεβαιώνεται και από 
το πολύ σημαντικό Ιστορικό Λεξικό επιστημονικών όρων της περιόδου 1453-
1821 (σύνταξη: Κατερίνα Σούλα, σύμβουλοι έκδοσης: Κώστας Γαβρόγλου, 
Μανώλης Πατηνιώτης, εκδόσεις ΠΕΚ, 2007) 



Η αναφορά σε τεχνολογία φαίνεται να απουσιάζει στον ‘μακρύ 
δέκατο ένατο αιώνα’ από βιβλία με τα οποία εισάγεται η 
παραδειγματική μηχανή, η ατμομηχανή. Ένα δείγμα:



Αυτή η απουσία της χρήσης της έννοιας ‘τεχνολογία’ επιβεβαιώνεται και από υπό εξέλιξη έρευνα σε 
περιοδικά μηχανικών (και συναφή περιοδικά), από το περιοδικό Μηχανική Επιθεώρησις μέχρι και το 
περιοδικό Αρχιμήδης.  Απουσία που παρατηρούμε και στον εικοστό αιώνα. Ενδεικτικά, απουσιάζει η 
έννοια από το πρώτο τεύχος του περιοδικού Τεχνικά Χρονικά (1932). 

. 



Ακόμη και το 1964 η έννοια ‘τεχνολογία’ δεν θα έχει αποκτήσει το νόημα που τις αποδίδουμε σήμερα, τουλάχιστον όχι στο 
πλαίσιο της κοινότητας των ελλήνων μηχανικών. Χαρακτηριστικά, σε κείμενο που μεταφράζεται από το περιοδικό Engineering
και δημοσιεύεται στα Τεχνικά Χρονικά, η τεχνολογία ορίζεται ως «η επιστημονική μελέτη των πρακτικών ή βιομηχανικών 
Τεχνών». Η αναφορά στην τεχνολογία ως η επιστήμη των χυδαίων, πρακτικών ή βιομήχανων τεχνών είναι, όπως θα δούμε, 
πιο κοντά σε μια αφετηρία της ιστορίας της έννοιας στον δέκατο ένατο αιώνα παρά στην κατάληξή της στον εικοστό.



Αντίθετα, η έννοια ‘τεχνολογία’ μέχρι και τον μεσοπόλεμο παραπέμπει συνήθως 
στο νόημα της περιόδου του Διαφωτισμού, δηλαδή στη γλώσσα. Αυτό 
επιβεβαιώνεται από υπό εξέλιξη έρευνα σε εφημερίδες από την συγκευρία 
μετάβασης από τον μακρύ δέκατο ένατο αιώνα στον εικοστό. Κάποια δείγματα: 



Εφημερίδα Εμπρός, 24 Μαρτίου 1908: 
“εγνώριζεν ου μόνον την τεχνολογίαν και κυριολεξίαν των λέξεων»



Εμπρός, 15 Δεκεμβρίου 1920:
Και εδώ η τεχνολογία συνδέεται με τη γλώσσα (θέλει όμως προσοχή και η σύνδεσή 

της με την επιστήμη, για τους λόγους που θα εξηγήσουμε παρακάτω)



Σίγουρα, πάντως, είμαστε ακόμη μακριά από το σημερινό νόημα, καθώς η «επιστημονική 
τεχνολογία», όπως συνδέεται με τη γλώσσα, έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε αντιδιαστολή με τα 
στα «παραγωγικά εργαστήρια της Βιομηχανίας». Εφημερίδα Σκριπ, 29 Αυγούστου 1898. 



Μια πλαισίωση όλων των παραπάνω με βάση τη διαθέσιμη 
ιστοριογραφία της έννοιας ‘τεχνολογία’ διεθνώς. Κομβικές 
συμβολές: 



Leo Marx, Emeritus Professor, MIT’s STS 
(Science, Technology, Society) Program



Επιπλέον κομβικές συμβολές (το βιβλίο του Schatzberg είναι 
υπό μετάφραση-έκδοση στα ελληνικά): 



Επίσης:  ISIS, September 2012, 103:3, Focus: Applied Science

Introduction, Robert Bud
Thinking Again about Science in Technology, Jennifer Karns Alexander
The Origins of Pure and Applied Science in Gilded Age America, Paul Lucier
“Applied Science”: A Phrase in Search of a Meaning, Robert Bud
“Vague and Artificial”: The Historically Elusive Distinction between Pure and Applied 
Science, Graeme Gooday
From Art to Applied Science, Eric Schatzberg



Το βασικό επιχείρημα των παραπάνω:

Οι απαρχές της σύγχρονης έννοιας ‘τεχνολογίας’ εντοπίζονται στην εποχή που 
διαχέεται η χρήση ατμομηχανών σε εργοστάσια, την εποχή της κατά Καρλ Μαρξ 
‘μεγάλης βιομηχανίας’ (προκύπτει μετά τις πρώτες δεκαετίες του δεκάτου ενάτου 
αιώνα). Καταλύτη, όμως, για να φτάσουμε στο σημερινό νόημα αποτέλεσε το 
κίνημα της ‘τεχνοκρατίας’, όπως αυτό συνδυάστηκε με τη φορδιστική μαζική 
παραγωγή και την τεϊλοριστική ‘επιστημονική οργάνωση της εργασίας’ (κατά 
πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα).  Ο Λίο Μαρξ ισχυρίζεται ότι πρόκειται για 
μια «επικίνδυνη» έννοια, επειδή η χρήση της επιτρέπει μια απροσδιοριστία ως 
προς το υποκείμενο της παραγωγής, το υποκείμενο επομένως και της ιστορίας. 
Επειδήεπιτρέπει έτσι να καθίσταται αδιαφανές ότι η πηγή της αξίας είναι η εργασία
(επειδή, θα πρόσθετα, επιτρέπει να καθίσταται αδιαφανής η παραγωγή υπεραξίας). 



Για λεπτομέρειες, αντιγράφω από το Αραποστάθης, Σ.,
Παπανελοπούλου, Φ. και Τύμπας Τ. (2015) «Εισαγωγή» στο Σ.
Αραποστάθης, Φ. Παπανελοπούλου και Τ. Τύμπας (επιμέλεια),
Τεχνολογία και Κοινωνία στην Ελλάδα: Μελέτες από την Ιστορία
της Τεχνολογίας και τις Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας,
Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών













Κάποια πρώτα συμπεράσματα για την ελληνική περίπτωση:

Ενώ η έννοια ‘τεχνολογία’ του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (για την
έννοια της αρχαιότητας θα χρειαζόμουν μια επιπλέον παρουσίαση)
κυριαρχεί μέχρι την μεταπολεμική περίοδο του εικοστού αιώνα, η νέα
έννοια ‘τεχνολογία’ (αυτή στην οποία έχει εστιαστεί η πρόσφατη
ιστοριογραφία της τεχνολογίας διεθνώς) δεν απουσιάζει πλήρως. Έχουμε
κάποιες προσπάθειες χρήσης αυτής της έννοιας, κυρίως με αναφορά
στον ταξινομητικό χαρακτήρα της επιστήμης της τεχνολογίας, οι οποίες
δεν φαίνεται να έτυχαν ευρύτερης διάχυσης. Παραδείγματα:



To βιβλίο του 1864 του Δημητρίου Αποστολίδη που επικοινωνήθηκε ως σχολικό εγχειρίδιο: 



Και κάποια ελάχιστα εκπαιδευτικά μαθήματα ή συγγράμματα που αναφέρονται στην ίδια 
ταξινομητική διάσταση της τεχνολογίας. Ένα παράδειγμα από τον δέκατο ένατο αιώνα (Σκριπ: 23 
Αυγούστου 1898):



Και δύο τίτλοι βιβλίων από τον εικοστό:
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