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1.Τι είναι τα STS; 

Σπουδές Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας 
(STS) προσεγγίζουν την τεχνολογία ως ιστορικό 
και κοινωνικό φαινόμενο 

 

Διεπιστημονικές προσεγγίσεις 
(ιστορία, ανθρωπολογία, 

κοινωνιολογία, οικονομία, 
πολιτική επιστήμη, φιλοσοφία) 

που αντιμετωπίζουν την 
τεχνολογία ως αποτέλεσμα 

κοινωνικών σχέσεων  
 

S 

T 
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1.Τι είναι τα STS; 

Το κεντρικό ερώτημα που αφορά τα STS είναι: 

  

 

“Με ποιους τρόπους οι μοντέρνες 
κοινωνίες έχουν διαμορφωθεί από την 

Επιστήμη και την Τεχνολογία και, 
αντίστροφα, με ποιους τρόπους οι 

κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες 
(οικονομικές/πολιτικές δομές, νοοτροπίες, 

πεποιθήσεις) επηρεάζουν την 
επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη;” 
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2. Γιατί να προτιμήσουμε προσεγγίσεις STS 
στη μελέτη της τεχνολογίας 

a) Τεχνολογική εμπειρία που με τη σειρά της 
συνιστά μία άλλη εμπειρία του κοινωνικού  

b) Προσφέρουν ερμηνείες 

c)Τεχνολογικός ντετερμινισμός 

d) Αναδεικνύουν τις κοινωνικές σχέσεις 
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2. Γιατί να προτιμήσουμε προσεγγίσεις STS 
στη μελέτη της τεχνολογίας 

a 

Η εκτεταμένη διείσδυση της τεχνολογίας καθιστά 
την καθημερινότητα των περισσοτέρων μία 
τεχνολογική εμπειρία που με τη σειρά της συνιστά 
μία άλλη εμπειρία του κοινωνικού (της διευθέτησης 
της κοινωνίας).  
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2. Γιατί να προτιμήσουμε προσεγγίσεις STS 
στη μελέτη της τεχνολογίας 

b 

Προσφέρουν ερμηνείες που λαμβάνουν υπόψη τον 
ιστορικό και κοινωνικό χαρακτήρα της 
επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας.  
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2. Γιατί να προτιμήσουμε προσεγγίσεις STS 
στη μελέτη της τεχνολογίας 

c 

Απομακρύνουν την έρευνα από τον τεχνολογικό 
ντετερμινισμό 

Αλέξανδρος Παναγόπουλος 7 



2. Γιατί να προτιμήσουμε προσεγγίσεις STS 
στη μελέτη της τεχνολογίας 

d 

Αναδεικνύουν τις κοινωνικές σχέσεις που είναι 
ενσωματωμένες στην τεχνολογία αλλά παραμένουν 
άδηλες. 
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Θεματικές που ξεπήδησαν από και 
αφορούν το πεδίο των STS, σχετικές με 
τη μελέτη της τεχνολογίας: 

9 

ST
S Τεχνολογία και 

φύλο (gender) 
(έμφυλες 
αναπαραστάσεις
/έμφυλη 
συγκρότηση της 
τεχνολογίας )  

ST
S Η έννοια της 

διακινδύνευσης 
και η κοινωνία 
του ρίσκου (risk 
society ) 

ST
S Η δημόσια 

εικόνα της 
τεχνολογίας κι 
η έννοια της 
εκλαΐκευσης 
(δημόσια 
σφαίρα, media 
κ’ τεχνολογία) 
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Θεματικές που ξεπήδησαν από και 
αφορούν το πεδίο των STS, σχετικές με 
τη μελέτη της τεχνολογίας: 
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ST
S Τεχνολογία και 

πολιτική 
(θεσμοί 
έρευνας και 
τεχνολογίας, 
δημόσια 
διοίκηση, 
κρατικές 
πολιτικές, κλπ.) 

ST
S Τεχνολογία και 

Δίκαιο (έννοια 
πατέντας) ST

S Ζητήματα 
βιοπολιτικής και 
βιοηθικής 
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Πολλά τα παραδείγματα τεχνολογικού ντετερμινισμού 
(σιδηρόδρομος, αυτοκίνητο, τηλεόραση, internet, social 
media) 

3. Η έμφαση των STS στον ρόλο των 
χρηστών (technology-in-use) 
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Σύμφωνα με τα STS όμως οι χρήστες 
διαμορφώνουν την τεχνολογία όσο κι εκείνοι που 
τη σχεδιάζουν. Δίνονται τελείως διαφορετικές 
ερμηνείες από τους χρήστες στην τεχνολογία.  



Παράδειγμα με ποδήλατο (Wiebe Bijker) 
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Το high wheel bicycle τη δεκαετία του 1870 
 νοηματοδοτήθηκε ως επικίνδυνη ανδρική 
τεχνολογία και συνδέθηκε με στοιχεία 
τόλμης και ανδρισμού. Γυναίκες και 
ηλικιωμένοι δεν μπορούσαν να το 
χρησιμοποιήσουν νοηματοδοτώντας ως 
«μη ασφαλές».  

“High wheel bicycle”  , 1876 

Αλέξανδρος Παναγόπουλος 



Παράδειγμα με ποδήλατο (Wiebe Bijker) 
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Ο ρόλος τους ως χρηστών (users) στην 
ανάπτυξη του ασφαλούς ποδηλάτου 
(safety bicycle) υπήρξε καθοριστικός.   

“Safety bicycle” , 1892 
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Το σχήμα αυτό έχει ονομαστεί Social Construction 
of Technology (SCOT) ενώ με τον όρο χρήστες 
(users) αναφέρεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες 
που εμπλέκονται στη χρήση (μηχανικοί, τεχνικοί, 
επιχειρηματίες, απλοί καταναλωτές-χρήστες κλπ.) 
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Ομοίως, για τα social media και ενάντια 
στον στον ντετερμινισμό ότι τα social media 
αλλάζουν κοινωνία και οι χρήστες (users) 
αλλάζουν τα social media-τεχνολογία.    
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Επομένως, η χρήση της 
τεχνολογίας (social media) μπορεί 

να είναι προϋπόθεση για τη 
συγκρότηση του χώρου των e-

business (δηλαδή επιφέρει 
αλλαγές σε οικονομία-κοινωνία) 

αλλά και αντίστροφα ο χώρος των 
e-business (οικονομία-κοινωνία) 

ασκεί επίδραση στη διαμόρφωση 
της τεχνολογίας 

Πρόκειται λοιπόν για μία 
ιστορική διαδικασία κατά τη 

διάρκεια της οποίας 
εμφανίζονται συνέχειες και 

τομές (τι είναι αυτό που 
αλλάζει προϊόντος του 

χρόνου και τι όχι;) 
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4. Η ΑΝΤ (Actor-Network Theory) και ο Bruno 
Latour 
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Κοινωνιολογία των συνδέσεων 
(sociology of associations) 

Τόσο η τεχνολογία όσο και η κοινωνία προκύπτουν 
ως αποτέλεσμα διαμόρφωσης δικτύων (networks ) 
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4. Η ΑΝΤ (Actor-Network Theory) και ο Bruno 
Latour 
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Πρόσωπα, συλλογικότητες ή ομάδες, πράγματα, ιδέες και πεποιθήσεις 
αποκτούν ταυτότητα, υπόσταση και νόημα μέσω της διαδικασίας 
συγκρότησης του δικτύου κι εντός αυτού. 
 
 
 

 Αποδίδοντας το στοιχείο της δράσης (agency) σε μη ανθρώπινες 
οντότητες, η ΑΝΤ τοποθετεί υποκείμενα και αντικείμενα στο ίδιο 
επίπεδο ανάλυσης ως ισοδύναμους παράγοντες.   
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