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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Κατά κοινή παραδοχή, η εκπόνηση µιας διδακτορικής διατριβής είναι µοναχική 

διαδικασία. Για µένα, η συναρπαστική αυτή διαδροµή υπήρξε κάθε άλλο παρά 

µοναχική. Η συµµετοχή µου στο περιβάλλον του Τοµέα της Ιστορίας των Επιστηµών 

και της Τεχνολογίας του Τµήµατος ΜΙΘΕ αποδείχθηκε µια µοναδική εµπειρία. Μια 

εµπειρία που µε διαµόρφωσε σε ακαδηµαϊκό και προσωπικό επίπεδο, ελαχιστοποίησε 

υπαρξιακές αγωνίες και συναισθήµατα και κυρίως διηύρυνε τους ορίζοντες της 

σκέψης σε περιοχές που δε γνώριζα ότι υπήρχαν.  

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους του ΜΙΘΕ καθηγητές, συναδέλφους, 

διοικητικούς. Με υποδέχθηκαν µε θέρµη στην κοινότητα, στάθηκαν στο πλευρό µου 

σε όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας και υπήρξαν δάσκαλοι και φίλοι ταυτόχρονα. 

Ευχαριστώ θερµά όλους όσοι συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση της συγκεκριµένης 

διατριβής. Ειδικότερα, τον Καθηγητή ΜΙΘΕ Κώστα Γαβρόγλου, ο οποίος αποτελεί 

έµπνευση και πρότυπο για όλη την κοινότητά µας, την Επίκουρη Καθηγήτρια Φαίδρα 

Παπανελοπούλου, για την υποστήριξή της σε όλα τα στάδια (και επίπεδα), την 

ενθάρρυνση, τα σχόλιά της, τη φιλία της, τον Θόδωρο Αραµπατζή για τα χρήσιµα 

σχόλιά του κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων της εργασίας µου. Το να 

ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστοτέλη Τύµπα, για τη θερµή 

υποστήριξη, τη συµπαράσταση και την πολύτιµη βοήθεια του στην ακαδηµαϊκή 

πορεία µου όλα αυτά τα χρόνια είναι λίγο. Στάθηκε δάσκαλος και φίλος, ήταν ο 

άνθρωπος από τον οποίο άντλησα έµπνευση.  

Ευχαριστώ τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Δηµητρακόπουλο, την 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελπίδα Τζαφέστα και το Λέκτορα Ευστάθιο 

Αραποστάθη, για τη συµµετοχή τους στην επταµελή επιτροπή της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής, καθώς και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Ρεντετζή 

για τη συµµετοχή της στην αρχική τριµελή επιτροπή. Επιπλέον, αισθάνοµαι 

ευγνώµων απέναντι σε φορείς και µέλη της διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας, τα 

οποία, µε τα χρήσιµα σχόλια τους σε κοινές συναντήσεις συνετέλεσαν στο να 

προχωρήσει η έρευνα µου, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας για τη χορήγηση 

άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκριθώ στις ακαδηµαϊκές 

υποχρεώσεις µου.   

Ο ‘τερµατισµός’ της διαδροµής αυτής υπήρξε αποτέλεσµα συλλογικής 

εργασίας, η οποία δεν θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί χωρίς τη συνδροµή εκείνων 
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των ανθρώπων που στάθηκαν στο πλευρό µου. Ευχαριστώ το Μανόλη Στόϊκο και την 

Ελένη Σαµιώτη για την έµπρακτη συµπαράσταση. Την Ευαγγελία Κώνστα για την 

αφοσίωση, την πίστη και την κριτική ανάγνωση τµηµάτων της διατριβής. Ευχαριστώ 

πολύ την Αντωνία Παυλή για την παρουσία της στη ζωή µου, ακαδηµαϊκή και 

προσωπική, όλα αυτά τα χρόνια. Δίχως την πολύτιµη συµπαράσταση της και 

αµέριστη στήριξή της σε πρακτικά, ακαδηµαϊκά και ποικίλα άλλα θέµατα δεν θα είχα 

καταφέρει να φτάσω µέχρι εδώ. Την Κατερίνα Βλαντώνη για τη φιλία και τη θερµή 

υποστήριξή της σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, τους εκτός κοινότητας φίλους Γιώργο 

Καλαµπόκα, Δηµήτρη Παπαγιαννόπουλο, Βασίλη Σταυρόπουλο, Κατερίνα 

Κωνσταντίνου, που πρόθυµα συµµετείχαν στους ερευνητικούς προβληµατισµούς µου, 

υπέµειναν τις διανοητικές και συναισθηµατικές µετακινήσεις µου και µε στήριξαν 

έµπρακτα µε κάθε δυνατό τρόπο. Δίχως την ενθάρρυνση και την υποστήριξή τους 

όλο αυτό το χρονικό διάστηµα δεν θα τα είχα καταφέρει.  

Τέλος, ευχαριστώ την Ειρήνη Π. και την Αναστασία Μ. 
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Μέρος της αρχικής έρευνας έχει αξιοποιηθεί στη δηµοσίευση των παρακάτω: 
Κώνστα, Χαρίκλεια, ‘Γυναίκες στην Περιφέρεια της Πληροφορικής - Αθέατοι Μηχανισµοί 
Κατασκευή Κοινωνικού Φύλου’ στο Επιστήµη και Τεχνολογία - Ιστορικές και Ιστοριογραφικές 
Μελέτες, Τόµος. 1, Ε. Μεργούπη-Σαβαϊδου, Γ. Μεριανός, Φ. Παπανελοπούλου, Χ. 
Χριστοπούλου (επιµ.) Ε.Μ.Δ.Ι.Ε.Τ. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. (2013): 339-361. 
 
Tympas, Aristotle, Hara Konsta, Theodore Lekkas & Serkan Karas. ‘Constructing Gender 
and Technology in Advertising Images, Feminine and Masculine Computer Parts’, στο: 
Gender Codes in Why Women Are Leaving Computing, Thomas J. Misa (επιµ.), IEEE-CS 
Press/Wiley, (2010): 187-20 
 
 
 
Μια αρχική µορφή κάποιων ενοτήτων της διατριβής παρουσιάστηκε στα εξής 
συνέδρια και workshops: 

  
‘Η εφηµερίδα ως εργαστήριο, το εργαστήριο ως εφηµερίδα: Παρατηρήσεις από τη διαµόρφωση 
της Πληροφορικής, της Βιοτεχνολογίας, της Τεχνολογίας των ΑΠΕ’ (µε τους Κ. Μορφάκη, Τ. 
Τύµπα) στο «Μέσα & Έξω από το Εργαστήριο – Επιστήµη και Τεχνολογία στη Δηµόσια 
Σφαίρα», Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο, Τµήµα Δηµοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. (Α.Π.Θ.) & 
CERN. Θεσσαλονίκη (14 - 15 Μαρτίου 2014). 
 
"On the social construction of speed as a universal technical quality: Advertisement displays 
of transportation-information technology mixes" (µε τους Ν. Ντουζίνα, Τ. Τύµπα),  στο 
9th International Conference of the International Association for the History of Transport, 
Traffic and Mobility "Transport and Mobility on Display" Deutsches Technikmuseum, 
Βερολίνο, (6 - 9 October 2011). 
 
"Matching Machine and Body Parts: Gender Issues in the Media Construction of the Greek 
Computer User, 1954-2004", στο MA Module/workshop "Feminist Technoscience Studies: 
Articulating the Human and the Non-Human", Lancaster University, Μ. Βρετανία (23 - 26 
May 2011). 

"Constructing the Greek Computer User through Advertisements, 1954-2004: Gender, 
Labour, Workplace, Educational Issues", in Gender Images: Bodies Inside/Outside, PhD 
Course/Research workshop, Norwegian University Centre in Paris, Παρίσι (11 - 13 April 
2011). 

‘Γυναίκες στην Περιφέρεια της Πληροφορικής: Αθέατοι Μηχανισµοί Κατασκευής Κοινωνικού 
Φύλου’ στο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών Ιστορίας των Επιστηµών & της 
Τεχνολογίας, Εταιρία Μελέτης & Διάδοσης της Ιστορίας των Επιστηµών & της Τεχνολογίας 
(Ε.Μ.Δ.Ι.Ε.Τ.). Αθήνα (11 - 13 Μαρτίου 2011). 

‘A Collective Experiment in Historical Research on the Public Image of technology: 
Opportunities and Challenges. All the way from retrieval to storage material from digitized 
newspaper and magazine archives’ (µε τους Σ. Τζόκα, Κ. Βλαντώνη, Θ. Λέκκα) στο 4th 
Tensions of Europe Plenary Conference & Closing ESF Inventing Europe Conference, Σόφια 
(17 - 20 June 2010). 

‘A Historical Taxonomy of Gendered Computing Advertisements – Computer For All? 
Mechanisms of gender Construction in advertisements of a Greek home computing journal”, 
(µε τους Θ. Λέκκα, Τ. Τύµπα) στο διεθνές συνέδριο ‘History-Gender-Computing’ του 
Charles Babbage Institute, University of Minnesota, Μινεάπολις ΗΠΑ (30 - 31 Μαΐου 2008). 
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Το υλικό (διαφηµίσεις και εικόνες) που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ είναι 

ταξινοµηµένο µε χρονολογική σειρά (από τις παλαιότερες στις πιο πρόσφατες). Το 

σύστηµα που ακολουθήθηκε για την ταξινόµηση του υλικού διαφοροποιείται µε το 

είδος του εντύπου και αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

Για το περιοδικό Οικονοµικός Ταχυδρόµος, όπου Εικόνα 1962.10.25-8 (Έτος. Μήνας. 

Ηµέρα - Αριθµός σελίδας). 

Για την εφηµερίδα Το Βήµα, όπου Εικόνα 1983-02-13 pg14 (Έτος - Μήνας - Ηµέρα 

pg Αριθµός Σελίδας).  

Για το περιοδικό Computer Για Όλους, όπου Εικόνα 1984.13.15 (Έτος. Τεύχος. 

Σελίδα).  

Για το περιοδικό RAM, όπου Εικόνα 1996-91-139 (Έτος - Τεύχος - Σελίδα).  

Για την επιστηµονική έκδοση Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, όπου Εικόνα 1978.07.29-17 

ΕΔ (Έτος. Μήνας. Ηµέρα - Σελίδα).  

 

 

Οι περισσότερες διαφηµίσεις που περιγράφονται στη διατριβή αυτή και 

επισυνάπτονται στο Παράρτηµα ΙΙ έχουν αποσπαστεί από τις σελίδες των εντύπων 

και έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από τη συγγραφέα, µε σκοπό τη βελτίωση της 

αναγνωσιµότητας. 
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Περίληψη!
Με βάση την ανάλυση µέσων που διαµορφώνουν τη δηµόσια εικόνα της 

πληροφορικής τεχνολογίας, όπως οι διαφηµίσεις, στην παρούσα διατριβή µελετάται 

το ζήτηµα της κατασκευής ταυτοτήτων χρηστών της υπολογιστικής τεχνολογίας στην 

Ελλάδα. Η διατριβή εστιάζει στον εντοπισµό αθέατων µηχανισµών συνδιαµόρφωσης 

χρηστών υπολογιστών και ταυτοτήτων κοινωνικού φύλου, στο πλαίσιο µιας 

διάκρισης πέντε περιόδων ιστορίας της πληροφορικής. Σε αντίθεση µε προηγούµενες 

ιστοριογραφικές τάσεις που εστιάζονταν σε ιστορίες εφευρέσεων, η προτεινόµενη 

περιοδολόγηση ακολουθεί τις αλλαγές στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

όπως αυτές προωθήθηκαν από διαφηµίσεις διεθνών και ελληνικών εταιριών 

εισαγωγής και διάθεσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Μέσω της µελέτης απεικονίσεων συµπλεγµάτων ‘γυναίκα - υπολογιστής - 

άνδρας’ υποστηρίζεται ότι οι διαφηµίσεις προωθούν απεικονίσεις που κατατέµνουν 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε γυναικεία και ανδρικά τµήµατα και διακρίνουν την 

ανδρική από τη γυναικεία εργασία. Η διατριβή οδηγείται στη διαπίστωση ότι, ενώ, η 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή από το 1950 ως τις µέρες µας αλλάζει 

δραµατικά (βλ. από υπολογιστική µηχανή σε µια διαδικτυωµένη συσκευή 

τηλεπικοινωνιών), οι κατά φύλο διακρίσεις ως προς τη διαίρεση της εργασίας, 

τουλάχιστον όπως παρουσιάζονται στις διαφηµίσεις, παραµένουν λίγο πολύ 

σταθερές. Με τις απεικονίσεις αυτές προωθείται τελικά ο εγκλωβισµός των γυναικών 

σε συγκεκριµένα τµήµατα του υπολογιστή: οι γυναίκες δεν αποκλείονται από την 

πληροφορική, συµπεριλαµβάνονται µε ένα συγκεκριµένο στερεοτυπικό τρόπο. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τεχνολογικά αντικείµενα σχηµατίζονται ανάλογα µε τον τρόπο που σκεφτόµαστε και 

αισθανόµαστε τους εαυτούς µας και την κοινωνία. Η ατµοµηχανή, ο ηλεκτρισµός, το 

τηλέφωνο, τα αυτοκίνητα καλούνται να περιγράψουν τους τρόπους µε τους οποίους η 

κοινωνία θα αλλάξει και το πως θα είναι το µέλλον.  

(Joseph. J. Corn (επιμ.) ‟Imagining Tomorrow: History, Technology and the American 

Future”, ΜΙΤ Press, 1988) 
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1.#Εισαγωγικά!

Με το τέλος του Δεύτερου Παγκόσµιου Πολέµου λαµβάνει χώρα µια αλλαγή ως προς 

αυτό που δηλώνεται µε το όνοµα ‘computer’. Ενώ οι προπολεµικοί computer(s) είναι 

άνθρωποι που εργάζονται για την παραγωγή υπολογισµών, οι µεταπολεµικοί 

(computers) είναι µηχανές. Ο ψηφιακός ηλεκτρονικός υπολογιστής (ή εγκέφαλος ή 

διερευνητής), ένα τεχνολογικό εργαλείο που εφευρέθηκε για να υπολογίζει, να 

επιλύει σύνθετα µαθηµατικά προβλήµατα, σήµερα έχει µετατραπεί σε µια διάταξη 

καθολικής χρήσης, πραγµατοποιώντας από απλούς υπολογισµούς µέχρι πλοήγηση 

στο διαδίκτυο. Πρόκειται για αλλαγή που φαίνεται να επιβεβαιώνει τη δηµοφιλή 

υπόθεση περί έλευσης µιας µηχανής, η οποία αποσκοπεί στην αντικατάσταση του 

ανθρώπου. Το ότι η αντικατάσταση αυτή αναφέρεται στη διανοητική εργασία κάνει 

τη συγκεκριµένη αλλαγή ακόµη πιο εντυπωσιακή.  

Υπάρχουν δύο είδη υπολογιστικής εργασίας που απαξιώθηκαν 

ιστοριογραφικά. Το πρώτο συνδέεται µε την εµφανώς δεξιοτεχνική εργασία ανδρών 

µηχανικών και τεχνικών που εργάστηκαν µε υπολογιστικές διατάξεις. Το δεύτερο µε 
την υποτιθέµενα ανειδίκευτη εργασία ενός σύµπαντος γυναικών computer(s).1 Σ’ 

αυτήν ακριβώς τη διαδικασία απαξίωσης - υποτίµησης της γυναικείας εργασίας µε 

τον υπολογιστή επικεντρώνεται η παρούσα διατριβή, αναζητώντας και εξετάζοντας 

µηχανισµούς - πρακτικές που στοχεύουν στην κατασκευή έµφυλων προτύπων και 

στην αναπαραγωγή συγκεκριµένων εργασιακών διακρίσεων και στο πεδίο µιας νέας 

τεχνολογίας. Οι πρακτικές αυτές εξηγούν γιατί και στις µέρες µας επιµένουν οι 

διακρίσεις ως προς την εργασία των γυναικών στην πληροφορική σε χαµηλότερα 

αµειβόµενες θέσεις, ακόµη και όταν οι γυναίκες δεν υστερούν σε ακαδηµαϊκούς 

τίτλους σπουδών ή άλλα προσόντα, παρότι έχει γενικά καταργηθεί επίσηµα κάθε 

                                                
1 Αριστοτέλης Τύµπας, ‟Η αθέατη εργασία ως σύµπτωµα του λόγου περί έξυπνης τεχνολογίας: Για το 
ιστοριογραφικό πέρασµα από το ψηφιακό υλισµικό στο αναλογικό λογισµικό”, Συνέδριο περιοδικού 
«Ιστορείν» µε τίτλο ‟Ιστορία της Εργασίας: νέες προσεγγίσεις σε ένα παλιό θέµα”, Αθήνα 20-21 
Μαρτίου 2011. 
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διάκριση όσον αφορά στο φύλο, στη δυνατότητα επιλογής αντικειµένου σπουδών, 

αλλά και πρόσβασης στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.2  

Για πολλούς, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα ουδέτερο και πολυ-

λειτουργικό αντικείµενο, όχι αµιγώς µηχανικό, γιατί για να λειτουργήσει χρειάζεται 

το υλισµικό, αλλά και τους κώδικες (λογισµικό). Ταυτόχρονα, ο άνθρωπος που 

χρησιµοποιεί (εργάζεται µε) τον υπολογιστή σπάνια έχει τις γνώσεις για να 

κατανοήσει τις εσωτερικές λειτουργίες του, αλλά και τα προβλήµατα που µπορεί να 

παρουσιάσει ο ‘ηλεκτρονικός συνεργάτης’ του. Για την κατανόηση αυτής της 

ιδιαίτερης τεχνολογίας, πολλοί µελετητές επισηµαίνουν την αναγκαιότητα επέκτασης 

της ιστορικής έρευνας του ‘ψηφιακού ηλεκτρονικού υπολογιστή’ σε διεπιστηµονικό 

επίπεδο, προτείνοντας την εισαγωγή ενός διαφορετικού τύπου θέασης σχέσεων και 

πρακτικών που αναπτύσσονται µεταξύ τεχνολογίας, επιστήµης και κοινωνίας.  

Οι τεχνολογίες χρησιµοποιούνται και µετασχηµατίζονται από χρήστες και 

εργαζοµένους κατά τη διάρκεια της χρήσης, δηλαδή, οι νέες τεχνολογίες 

διασταυρώνονται και ενσωµατώνονται σε υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις στην 

παραγωγή, γίνονται αντιληπτές και αξιολογούνται από εκείνους που έχουν την πιο 

                                                
2 Για το ζήτηµα του περιορισµού του αριθµού των γυναικών στην επιστήµη της Πληροφορικής, οι 
αναφορές είναι αναρίθµητες. Εδώ προτείνονται ενδεικτικά: Barkhuus, Luise. 2000. "Women and 
Computer Science - A Review of Computer Anxiety and its Relation to Computer Science in a 
Historical Perspective." The IT University of Copenhagen. Bosak, Sabine Sczesny Janine. 2008. "Am 
I the Right Candidate? Self-Ascribed Fit of Women and Men to a Leadership Position." Sex Roles 
58:682-688. Wilson, Fiona. 2003. "Can compute, won't compute: women's participation in the culture 
of computing." New Technology, Work and Employment 18:127-142. Margolis, Jane, Allan Fisher, 
and Faye Miller. 1999. "Caring About Connections: Gender and Computing." IEEE Technology & 
Society Magazine: 13-20. Ogozalek, Virginia Z. 1989. "A Comparison of Male and Female Computer 
Science Students' - Attitudes Toward Computers." SIGCSE Bulletin 21:8-14. Baker, Elizabeth White. 
2007. "The effects of gender and age on new technology implementation in a developing country. 
Testing the theory of planned behavior (TPB)." Information Technology & People 20:352-375. Bix, 
Amy Sue. 2002. "Equipped for Life Gendered Technical Training and Consumerism in Home 
Economics, 1920–1980" Technology and Culture 43:728-754. Igbaria, Magid. 1995. "Examination of 
Gender Effects on Intention to Stay Among Information Systems Employees." ACM:167-180. Cooper, 
Joel and Kimberlee D. Weaver. 2003. Gender and Computers - Understanding the Digital Divide. 
Mahwah, New Jersey London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 
Επιπλέον, για µελέτες σχετικά µε τον περιορισµό των γυναικών σε χαµηλότερα αµειβόµενες θέσεις 
εργασίας στον τοµέα της πληροφορικής βλέπε ενδεικτικά: Heilman, Madeline E. and Alice H. Eagly. 
2008. "Gender Stereotypes Are Alive, Well, and Busy Producing Workplace Discrimination." 
Industrial and Organizational Psychology 1:393-398, Johnston, David W. and Wang-Sheng Lee. 
2012. "Climbing the Job Ladder: New Evidence of Gender Inequity." Industrial Relations 51:129-151. 
Losh, Susan Carol. 2004. "Gender, Educational, and Occupational Digital Gaps 1983-2002." Social 
Science Computer Review 22:122-166. 
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στενή σχέση µαζί τους.3 Πρόκειται γι’ αυτό που αποκαλείται ‘σηµείο συνάντησης 

ανθρώπων και τεχνολογικών συστηµάτων’ (technological systems junction).4 Στη 

βάση αυτή, η παρούσα διατριβή αποτελεί απόπειρα αφήγησης µιας ιστορίας 

διαφορετικού τύπου για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μιας ιστορίας που 

αποστασιοποιείται από ιστοριογραφίες παραδοσιακού τύπου -οι οποίες εστιάζουν 

στις αλλαγές στα τεχνικά χαρακτηριστικά- και επικεντρώνει στην ενσωµάτωση της 

πληροφορικής τεχνολογίας σε ευρύτερες κοινωνικές δοµές και διαδικασίες, όπως 

αυτές της εργασίας (χρήσης) και του κοινωνικού φύλου, συν-διαµορφώνοντάς τις. 

Μέσα από τη διερεύνηση των διαδικασιών διαµόρφωσης των χρηστών του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, κεντρικός στη διατριβή, είναι ο εντοπισµός της 

κοινωνικής κατασκευής του έµφυλου χρήστη και εργαζοµένου. Γι’ αυτόν το σκοπό, 

εξετάζονται δηµοφιλή µέσα που λειτουργούν ως µηχανισµοί συν-διαµόρφωσης και 

συµβάλλουν στη διάχυση της τεχνολογίας της πληροφορικής στην κοινωνία, όπως 

διαφηµίσεις και άλλες εικόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περιοδικά 

πληροφορικής και έντυπα ευρείας κυκλοφορίας, µε την έµφαση να δίνεται στη 

συµπαραγωγή της πληροφορικής και του κοινωνικού φύλου σε µια περίοδο πενήντα 

χρόνων.  

Η µελέτη απεικονίσεων συµπλεγµάτων ανθρώπων και ηλεκτρονικών 

υπολογιστών παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για το κοινωνικό φύλο στην ιστορία της 

εργασίας. Για παράδειγµα, οι γυναίκες απεικονίζονται να εκτελούν εργασίες 

εισαγωγής δεδοµένων µε το πληκτρολόγιο (χειρωνακτική εργασία), ενώ οι άνδρες 

παρουσιάζονται να εκτελούν είτε διανοητική εργασία είτε καµία απολύτως εργασία. 

Στην παρούσα διατριβή υποστηρίζεται ότι οι απεικονίσεις (icons) αυτές παρέχουν το 

πρότυπο συγκεκριµένων επιλογών στη χρήση του υπολογιστή, οδηγώντας, µ’ αυτόν 

τον τρόπο, σε ιστορικές συνέχειες και αναπαραγωγή προηγούµενων εργασιακών 

σχέσεων. Με λίγα λόγια, πρόκειται για την αφήγηση µιας ιστορίας του 

κατασκευασµένου χρήστη (constructed user) του υπολογιστή µέσω των διαφηµίσεων 
                                                
3 Κεντρικά ζητήµατα της παρούσας διατριβής όπως η εργασία, το κοινωνικό φύλο και ο χώρος 
αποτελούν ζητήµατα και έννοιες που βρίσκουν τις αναφορές τους στη ‘γραµµή παραγωγής’, την 
εµµονή του τεϊλορικού µοντέλου στη µεγιστοποίηση της παραγωγής αλλά και τις στρατιές γυναικών 
στην εισαγωγή δεδοµένων στην ιστορία της Πληροφορικής.  

4 Hughes, Thomas P. 1989. "The Evolution of Large Technological Systems." στο The Social 
Construction of Technological Systems (επιµ.) Wiebe Bijker, T. P. Hughes και T. E. Pinch, Pp. 51-
82. 
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πληροφορικής, οι οποίες επιχειρούν να αναπαράξουν στερεότυπα κοινωνικού φύλου 

στη χρήση και την εργασία µε τον υπολογιστή. Τα στερεότυπα αυτά, µε τη σειρά τους, 

διαµορφώνουν πρότυπα που οδηγούν στην κατασκευή συγκεκριµένων εργασιακών 

σχέσεων. 

Η διατριβή αξιοποιεί σύγχρονες ιστοριογραφικές τάσεις, οι οποίες 

αντιµετωπίζουν την επιστήµη και την τεχνολογία ως κοινωνικά και πολιτισµικά 

‘µορφώµατα’ που βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση µε άλλες ανθρώπινες 

δραστηριότητες, όπως η πολιτική, η οικονοµία, η εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των νέων 

αυτών τάσεων, η χρήση διεπιστηµονικών µεθόδων από τους ιστορικούς των 

επιστηµών και της τεχνολογίας και η κριτική τους σε έννοιες που παλαιότερα 

θεωρούνταν αδιαµφισβήτητες, µετατοπίζουν το κέντρο βάρους του κλάδου από µια 

ιστορία των ιδεών στην κοινωνική και πολιτισµική ιστορία, µέσω της διερεύνησης 

της κοινωνικής κατασκευής της επιστήµης και της τεχνολογίας, καθώς και της 

έµφασης σε προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στους χρήστες. Οι συγκεκριµένες 

προσεγγίσεις, λοιπόν, αναδεικνύουν πολιτιστικά και κοινωνικά ζητήµατα στην 

ιστορία της πληροφορικής.5  

Εγκαταλείποντας προηγούµενες ιστοριογραφικές πρακτικές που 

επικεντρώνονταν στις κατανοµές σε ‘γενιές’ υπολογιστών µε βάση τις καινοτοµίες σε 

υλικά ή σχεδιαστές και κατασκευαστές της υπολογιστικής διάταξης, η έµφαση εδώ 

δίνεται στο ρόλο των µέσων επικοινωνίας και ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.) για τη 

συµπαραγωγή ταυτοτήτων κοινωνικού φύλου και υπολογιστικής εργασίας (χρήσης). 

Με βάση την πρωτογενή έρευνα, η οποία εντόπισε χρήσιµο υλικό για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων σχετικά µε τη δηµόσια εικόνα και τις αλλαγές ή συνέχειες στις 

αντιλήψεις για την υπολογιστική τεχνολογία, η παρούσα διατριβή κινείται στην 

κατεύθυνση της αναζήτησης αθέατων µηχανισµών συν-διαµόρφωσης χρηστών 

υπολογιστών και ταυτοτήτων κοινωνικού φύλου που υπάρχουν ακόµη και στις 

αφανώς σεξιστικές διαφηµίσεις. Κεντρικός είναι ο ρόλος των έντυπων διαφηµίσεων 

(θεσµοί), οι οποίες ως ‘διαµεσολαβητικός µηχανισµός αναπαραγωγής’ προηγούµενων 

πρακτικών και προτύπων (απεικονίσεις περιορισµού της γυναικείας εργασίας µε 

συγκεκριµένα τµήµατα του υπολογιστή) κατασκευάζουν κατά φύλο διακρίσεις στην 

εργασία. Οι διακρίσεις αυτές, στη συνέχεια, λειτουργούν ως ‟αυτοεκπληρούµενες 

                                                
5 Επιστήµη και Τεχνολογία - Ιστορικές και Ιστοριογραφικές Μελέτες. 2013. Μεργούπη-Σαβαϊδου Ε., 
Μεριανός Γ., Παπανελοπούλου Φ, Χριστοπούλου Χ. (επιµ.) Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. Pp. 13-14. 
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προφητείες”, καθορίζοντας την αµειβόµενη γυναικεία εργασία στην πληροφορική 

τεχνολογία. 

Μία πρώτη παρατήρηση, η οποία και λειτούργησε ως αφετηρία στην έρευνα, 

αποτελεί το γεγονός ότι σε µια µακρά ιστορία διαφηµίσεων η έµφαση δίνεται σχεδόν 

κατ’ αποκλειστικότητα στους άνδρες ειδήµονες, ενώ οι γυναίκες παρουσιάζονται ως 

λιγότερο ενθουσιώδεις χρήστες. Για τις ανάγκες της παρούσας διατριβής προτείνεται 

µια περιοδολόγηση µε βάση τις αλλαγές στη χρήση του υπολογιστή, όπως αυτές 

προωθήθηκαν από διαφηµίσεις διεθνών και ελληνικών εταιριών εισαγωγής και 

διάθεσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πιο συγκεκριµένα, η αφήγηση εδώ 

αναπτύσσεται γύρω από τον άξονα µιας ιστορίας κατασκευής χρηστών του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο πλαίσιο της διάκρισης πέντε περιόδων.  

 

2.#Ερευνητικά#ζητήματα!

Η υπολογιστική µηχανή έχει αλλάξει σηµαντικά τις πρόσφατες δεκαετίες, το ίδιο και 

η ιστοριογραφία της ιστορίας του υπολογιστή. Η συνηθισµένη πρακτική, που εστίαζε 

στα τεχνικά χαρακτηριστικά της διάταξης (κατανοµές σε γενιές υπολογιστών µε βάση 

καινοτοµίες σε υλικά, όπως οι λυχνίες, το τσιπ κ.ο.κ.), την οποία και ακολουθούσαν 

ερασιτέχνες ιστορικοί, εγκαταλείπεται σταδιακά από τους επαγγελµατίες ιστορικούς 

έναντι προσεγγίσεων που υποστηρίζουν τον ενεργό ρόλο των χρηστών των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών όσον αφορά στη διάχυση, πρόσληψη - υιοθέτηση, 

οικειοποίηση, εξατοµίκευση, τροποποίηση, προσαρµογή [αυτά που στα Αγγλικά 

αποδίδονται γενικά ως diffusion, adaptation-localization, domestication, 

personalization, (re)-configuration] του υπολογιστή από (σ)την κοινωνία. Επιπλέον, 

τα πρόσφατα χρόνια, µελέτες από διάφορα επιστηµονικά πεδία υποστηρίζουν ότι η 

εξέταση των χρηστών, αλλά και της εργασίας στην πληροφορική, είναι απαραίτητη 

για την κατανόηση των τεχνολογικών συστηµάτων.6 Ενδεικτική για παράδειγµα, 

είναι η δυσαναλογία που παρατηρείται στη µείωση του µεγέθους της υπολογιστικής 

                                                
6  Βλέπε ενδεικτικά: Ensmenger, Nathan L. 2003. "Letting the ‘‘Computer Boys’’ Take Over: 

Technology and the Politics of Organizational Transformation." International Review of Social 
History Supplement 48:153-180. Haigh, Thomas. 2001. "Inventing Information Systems: The 
Systems Men and the Computer, 1950-1968." Business History Review 75:15-61. 
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διάταξης συγκριτικά µε την αύξηση των χρήσεων (Πίνακας 1).7 Στη βάση τέτοιων 

προβληµατισµών, αξιοποιούνται ιστοριογραφικές προσεγγίσεις που επικεντρώνουν 

στη χρήση της τεχνολογίας, σε αντίθεση µε τη συνήθη έµφαση στην εφεύρεσή της. 

Ερευνητές στον τοµέα της ιστορίας της πληροφορικής έχουν επισηµάνει την 

αναγκαιότητα για µια διεθνή ιστοριογραφία της πληροφορικής, µιας και µέχρι 

πρόσφατα οι ιστορίες των ηλεκτρονικών υπολογιστών προέρχονταν κατά κανόνα από 

τις Η.Π.Α. και τη Μ. Βρετανία. 8  Επιπλέον, η διεθνής κοινότητα των ειδικών 

προβληµατίζεται για το φαινόµενο της αναπαραγωγής κατά φύλο διακρίσεων στην 

εκπαίδευση, τη χρήση και την εργασία, παρά την από δεκαετίες κατάργηση κάθε 

τυπικής διάκρισης ως προς την πρόσβαση των δύο φύλων σχετικά µε την εκπαίδευση 

στην πληροφορική. Επιπλέον, η ηγεµονία µιας ιδεολογίας κοινωνικού φύλου στον 

εργασιακό χώρο έχει τεκµηριωθεί επαρκώς στο πλαίσιο διάφορων ερευνητικών 

τοµέων και είναι γνωστό ότι οι απεικονίσεις των νέων τεχνολογιών στα Μ.Μ.Ε. 

αναπαράγουν αυτήν την ιδεολογία παρουσιάζοντας τις γυναίκες ως υποδεέστερες των 

ανδρών.9 Οι προηγούµενες µελέτες, όµως, περιορίζονταν σε αναλύσεις της στάσης 

ανδρών και γυναικών, αφήνοντας εκτός ερµηνείας τα τεχνουργήµατα (artifacts) που 

διαµεσολαβούν, αγνοώντας, δηλαδή, τους τρόπους µε τους οποίους δηµόσιες 

απεικονίσεις κατασκευάζουν τόσο ταυτότητες κοινωνικού φύλου όσο και τεχνικές 

(και εν προκειµένω υπολογιστικές) διατάξεις. 

Μέσα από την ανάλυση των απεικονίσεων σε έντυπα, διαπιστώθηκε ότι οι 

διαφηµίσεις αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο για τη µελέτη της δηµόσιας εικόνας 

της πληροφορικής, επειδή η ανάλυση αυτή ανοίγει ένα παράθυρο στην κατανόηση 

της δηµόσιας κουλτούρας. Με την κοινωνική κατασκευή των χρηστών στο επίκεντρο, 

διερευνώνται εδώ οι διαστάσεις του κοινωνικού φύλου, της εργασίας, του χώρου και 

της εκπαίδευσης ως κεντρικές για τη διαµόρφωση της κοινωνικότητας. Μέσω µιας 
                                                
7 Για τις συζητήσεις µεταξύ έµφασης στη χρήση ή στην ανακάλυψη της τεχνολογίας, βλέπε, µεταξύ 
άλλων, στη µελέτη του συγγραφέα Edgerton, David. 1999. "From Innovation to Use: Ten eclectic 
theses on the historiography of technology." History and Technology 16:1-26. 

8 Για σχετικές µελέτες βλέπε ενδεικτικά Schlombs, Corinna. 2006. "Toward International Computing 
History." IEEE Annals of the History of Computing:107-108. Ensmenger, Nathan. 2004. "Power to 
the People: Toward a Social History of Computing" IEEE Annals of the History of Computing: 94-
96. 

9  Διά της ιδεολογίας γίνονται τα άτοµα υποκείµενα, µέσω της γλώσσας. Η ιδεολογία είναι 
ενσωµατωµένη στη γλώσσα και διαπερνά όλους τους θεσµούς (βλ. διαφήµιση), οι οποίοι έχουν 
κοινωνικές σηµασίες για τα υποκείµενα. Οι θεσµοί είναι τόποι όπου συντελούνται ιδεολογικές 
διαµάχες. Το κοινωνικό φύλο, διαφορετικό από το βιολογικό φύλο, είναι µια κοινωνική ιδεολογία 
(Puustinen, 2001 σελ. 259). 
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ιστορίας της υπολογιστικής τεχνολογίας (ή πληροφορικής), όπως αυτή έχει 

αποτυπωθεί σε διαφηµίσεις που δηµοσιεύθηκαν σε διάφορων ειδών έντυπα, 

µελετάται η κατασκευή ταυτοτήτων κοινωνικού φύλου και υπολογιστικών διατάξεων 

που προκύπτουν από τους άτυπους µηχανισµούς αναπαραγωγής των διακρίσεων 

φύλου. 

Ειδικότερα, η παρούσα διατριβή διερευνά τους µηχανισµούς προώθησης και 

οικειοποίησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή από την ελληνική κοινωνία, 

εστιάζοντας στη µελέτη της διαµόρφωσης των χρηστών του υπολογιστή. Επιπλέον, 

απαντά σε ερωτήµατα ιστοριογραφικού τύπου, σχετικά µε τη συν-διαµόρφωση 

τεχνολογίας και κοινωνικών σχέσεων (κοινωνικό φύλο), αλλά και την αναπαραγωγή 

ανάλογων φαινοµένων. Μέσα από το πλούσιο υλικό των διαφηµίσεων, σε µία 

περίοδο πενήντα χρόνων στη χώρα, καταγράφεται η ιστορία κατασκευής των 

χρηστών του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην Ελλάδα. Γι’ αυτόν το σκοπό, έχουν 

αξιοποιηθεί µελέτες από την Ιστορία της Τεχνολογίας, των Φεµινιστικών Σπουδών, 

του διεπιστηµονικού πεδίου Επιστήµη - Τεχνολογία - Κοινωνία [Science - 

Technology - Society (STS)], καθώς και µελέτες διαµόρφωσης Κοινωνικού Φύλου 

και Κοινωνικού Σώµατος (βιοπολιτική), εξετάζοντας το πώς το σώµα ως ιδεολογικός 

φορέας συσχετίζεται µε την κατά φύλο διάκριση στην εργασία. 

Το στερεότυπο των σεξιστικών διαφηµίσεων είναι γνωστό.10  Η διατριβή 

επεκτείνεται, διαπιστώνοντας ότι η συµµετοχή και κατ’ επέκταση η επιτυχία των 

γυναικών στην πληροφορική γίνεται µε εµφανώς αθέατους, µηχανισµούς που 

κατασκευάζονται κοινωνικά. Οι περισσότερες µελέτες µέχρι σήµερα υποστήριζαν ότι 

η τεχνολογία µειώνει τις κατά φύλο διακρίσεις. Κεντρικός ισχυρισµός της διατριβής 

είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν µηχανισµοί που συµβάλλουν στην 

αναπαραγωγή των κατά φύλο διακρίσεων στη χρήση και την εργασία µε τον 
                                                
10  Για σεξιστικές απεικονίσεις σε διαφηµίσεις βλέπε ενδεικτικά: Hovland, Roxanne, Carolynn 

McMahan, Guiohk Lee, Jang-Sun Hwang, and Juran Kim. 2005. "Gender Role Portrayals in 
American and Korean Advertisements" Sex Roles 53:887-899. Infanger, Martina, Janine Bosak, and 
Sabine Sczesny. 2012. "Communality sells: The impact of perceivers’ sexism on the evaluation of 
women’s portrayals in advertisements" European Journal of Social Psychology 42:219-226. LaTour, 
Michael S., Tony L. Henthorne, and Alvin J. Williams. 1998. "Is Industrial Advertising Still 
Sexist?" Industrial Marketing Management 27:247-255. Puustinen, Liina. 2001. "Gender for Sale 
Advertising Design as Technologies of Gender" Pp. 203-212 στο Affective encounters: rethinking 
embodiment in feminist media studies, vol. 49, (επιµ.) K. A. P. S. School of Art, Literature and 
Music, Media Studies, Turku, Finland: University of Turku. Saad, Gad. 2004. "Applying 
Evolutionary Psychology in Understanding the Representation of Women in Advertisements" 
Psychology & Marketing 21:593–612. 
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ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζεται ότι ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής δεν είναι µια οµοιόµορφα διαµορφωµένη τεχνολογική διάταξη 

αρσενικού φύλου (masculine), λόγω του ότι περιλαµβάνει συγκεκριµένα τµήµατα 

που συνδέονται µε τη θηλυκότητα (feminine). Προτείνεται λοιπόν, ο εντοπισµός του 

κοινωνικού φύλου στην εσωτερική διαίρεση του υπολογιστή, που δεν αποκλείει τις 

γυναίκες από την πληροφορική, αλλά τις συµπεριλαµβάνει µ’ ένα συγκεκριµένο, 

στερεοτυπικό τρόπο. 

 

3.!Πηγές!
Στο πρωτοποριακό άρθρο που δηµοσιεύεται το 1986 στο Annals of the History of 

Computing, οι William Aspray and Donald Beaver υποστηρίζουν ότι οι διαφηµίσεις 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών περιέχουν ένα πλούσιο µίγµα ισχυρών τεχνικών, 

διανοητικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτισµικών πληροφοριών. Σύµφωνα µε 

τους συγγραφείς, η ερµηνεία των διαφηµίσεων αυτών είναι δυνατόν να αποκαλύψει 

αλλαγές στη δηµόσια κατανόηση, αλλά και στις εννοιολογικές αντιλήψεις του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 11  Οι δύο συγγραφείς βασίζονται σε διαφηµίσεις 

υπολογιστών στις τρεις δεκαετίες πριν από το 1980, µε σκοπό να προωθήσουν µια 

περιοδολόγηση η οποία στηρίζεται σε αλλαγές στις αντιλήψεις και τις χρήσεις των 

υπολογιστών. Η περιοδολόγηση αυτή έρχεται να προστεθεί στην (τότε δηµοφιλή) 

περιοδολόγηση τεσσάρων γενεών της υπολογιστικής ιστορίας, η οποία βασιζόταν στα 

στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τους υπολογισµούς και τους ελέγχους των 

κυκλωµάτων της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (λυχνίες, τρανζίστορ, κλειστά 

κυκλώµατα κ.ο.κ.).  

 Με βάση τις µεθόδους ανάλυσης περιεχοµένου και σηµείων, η παρούσα 

διατριβή βρίσκει µια αφετηρία στο άρθρο των Aspray και Beaver. Ακολουθώντας τη 

µεθοδολογία των δύο συγγραφέων, η προτεινόµενη διαχρονική εξέταση στις 

ελληνικές διαφηµίσεις υπολογιστών επιχειρεί µία ανάλογη προσέγγιση για την 

ελληνική περίπτωση, καλύπτοντας ένα µεγαλύτερο χρονικό εύρος: από την πρώτη 

διαφηµιστική καταχώριση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, στα µέσα της δεκαετίας 

του 1950, µέχρι τα πολύ πρόσφατα χρόνια (Δεκαετία 2000). Ωστόσο, στην παρούσα 
                                                
11 Aspray, William και Donald Deb. Beaver. 1986. "Marketing the Monster: Advertising Computer 

Technology" Annals of the History of Computing 8:127-143. 
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διατριβή υπάρχει µια ουσιαστική διαφοροποίηση: αν και ακολουθούνται διακριτικά 

οι µετασχηµατισµοί της τεχνολογίας και η µετάβασή της από µια αυτόνοµη συσκευή 

επεξεργασίας κειµένου (ή υπολογισµών σε λογιστικά φύλλα και ηλεκτρονικά 

παιχνίδια) µέχρι µια δια-δικτυωµένη συσκευή τηλεπικοινωνιών, κεντρικό ζήτηµα 

είναι η ιστορία της διαµόρφωσης των χρηστών του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για 

την έρευνά τους, οι Aspray και Beaver στηρίζονται σε εµπορικά περιοδικά µε σκοπό 

να επιλέξουν αντιπροσωπευτικά δείγµατα που εκπροσωπούν τη βιοµηχανία, τις 

επιχειρήσεις, την επιστήµη και τη µηχανική. Ο πολλαπλασιασµός των περιοδικών 

υπολογιστών οικιακής χρήσης, ακριβώς όπως και η εµφάνιση του προσωπικού 

υπολογιστή για µαζική και πολλαπλή χρήση (εργασία ή διασκέδαση) πέρα από το 

εργοστάσιο, το γραφείο και το εργαστήριο µόλις έχει ξεκινήσει. Επιπλέον, η 

µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται στη διατριβή βασίζεται στην αξιοποίηση 

θεωριών από το πεδίο της κοινωνικής κατασκευασιοκρατίας (social constructionism). 

Η µελέτη των Aspray και Beaver καλύπτει το µετασχηµατισµό του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή από τότε που ήταν µια µαθηµατική µηχανή µε διαστάσεις 

ολόκληρου δωµατίου (mainframe computer) µέχρι τις απαρχές του προσωπικού 

υπολογιστή, στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Ο µετασχηµατισµός αυτός του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι αυτό που ονοµάζει ο Paul Ceruzzi ‘απρόβλεπτη 

επανάσταση’.12 Στη διατριβή αυτή, εξετάζεται µία ακόµη απρόβλεπτη επανάσταση 

του υπολογιστή, αυτή του µετασχηµατισµού της τεχνολογίας από αυτόνοµη συσκευή 

επεξεργασίας κειµένου (και άλλες παρόµοιες χρήσεις, όπως οι υπολογισµοί σε 

λογιστικά φύλλα και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια) σε µια δικτυωµένη συσκευή 

τηλεπικοινωνιών. Μία επιπλέον διαφοροποίηση της παρούσας διατριβής από εκείνη 

των Aspray και Beaver είναι η εξέταση της ελληνικής περίπτωσης: εισάγοντας και τη 

σύγκριση της διεθνούς περίπτωσης µ’ αυτήν µιας χώρας όπως η Ελλάδα, ενισχύονται 

αντιλήψεις που υποστηρίζουν ότι η πληροφορική αποτελεί ‘παγκόσµια τεχνολογία’.  

 Η διατριβή εµπλουτίζεται, επίσης, προς την κατεύθυνση ενός πρόσφατα 

δηµοσιευθέντος άρθρου, όπου πραγµατοποιείται µια πρώτη καταγραφή τµηµάτων 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία απεικονίζονται ως ‘κατάλληλα’ για τη 

γυναικεία και την ανδρική εργασία. Στο άρθρο του 2010, υποστηρίζεται ότι οι λίγοι 

υπολογιστές τύπου mainframe, που έφτασαν µέχρι την Ελλάδα πριν από το 1980, δε 

                                                
12 Ceruzzi, Paul. 1996. "From scientific instrument to everyday appliance: The emergence of personal 

computers, 1970-77." History and Technology 13:1-31 
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διαφηµίζονται µε τρόπο που επιτρέπει µια µελέτη ανάλογη των Aspray και Beaver. 

Περαιτέρω αρχειακή έρευνα εντοπίζει σχετικό υλικό σε περιοδικά ευρείας 

κυκλοφορίας, αφού τα εξειδικευµένα περιοδικά πληροφορικής εµφανίστηκαν στη 

χώρα για πρώτη φορά το 1983, µε την επανάσταση του µικρο-υπολογιστή.13 Μέσα 

από την εξέταση µέσων (σύµβολα, εικόνες, λέξεις), µε τα οποία οι διαφηµίσεις 

προωθούν ιδεολογίες προτεινόµενων χρήσεων των τµηµάτων του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή για κατηγορίες χρηστών (user-groups), παρακολουθούνται εδώ οι 

µετασχηµατισµοί του υπολογιστή: από µία µαθηµατική διάταξη µε διαστάσεις 

ολόκληρου δωµατίου σε µία διαδικτυωµένη συσκευή τηλεπικοινωνιών. Εξετάζονται, 

επίσης, οι διαδικασίες της συν-διαµόρφωσης του κοινωνικού φύλου µε την εργασία, 

τον εργασιακό χώρο και την εκπαίδευση στη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας. 

Και όλα αυτά, στο πλαίσιο µιας µακράς ιστορίας διαφηµίσεων του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή στην Ελλάδα, που, όπως προαναφέρθηκε, διακρίνεται εδώ σε πέντε 

περιόδους. Παράλληλα, περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

(µέγεθος, λειτουργία, τεχνικές δυνατότητες) της υπολογιστικής διάταξης. 

 Η προτεινόµενη µεθοδολογία αντιµετωπίζει συγκριτικά τις απεικονίσεις 

συµπλεγµάτων ανδρών - υπολογιστών - γυναικών (σε διαφηµίσεις και άλλες εικόνες), 

ως ένα ερµηνευτικό µέσο της αναπαραγωγής συγκεκριµένων απεικονίσεων ρόλων 

κοινωνικού φύλου στη χρήση και την εργασία.14 Στη διατριβή αξιοποιήθηκαν, µεταξύ 

άλλων, θεωρίες από το πεδίο των Σπουδών Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης (Media Studies), επειδή χρειάστηκε να ερµηνευτούν εικόνες. Παρά τις 

αµφιβολίες από την πλευρά των παραδοσιακών ιστορικών της τεχνολογίας, η 

ρητορική της εικόνας στις διαφηµίσεις εµπεριέχει πληθώρα κοινωνικών µηνυµάτων 

και η αποκωδικοποίησή τους, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελεί ένα 

                                                
13 Tympas, Aristotle, Hara Konsta, Theodore Lekkas, and Serkan Karas. 2010. "Constructing Gender 

and Technology in Advertising Images - Feminine and Masculine Computer Parts." στο Gender 
Codes: Why Women Are Leaving Computing, (eds) T. J. Misa: IEEE Computer Society. 

14 Αναγνωρίζοντας τις διαρκείς συγκρούσεις µεταξύ της εκδοτικής οµάδας και του διαφηµιστικού 
τµήµατος των περιοδικών, όπου η µία οµάδα δηµοσίευε άρθρα για την επίλυση τεχνικών 
προβληµάτων,  ή τεχνικές συγκριτικές µελέτες σχετικά µε τις δυνατότητες ή τις επιδόσεις κάθε 
συσκευής στην πράξη, ενώ η άλλη παρουσίαζε εξιδανικευµένες εικόνες των υπολογιστών, εδώ οι 
διαφηµίσεις χρησιµοποιούνται ως ένας µηχανισµός διάδοσης αλλά και διαµόρφωσης της τεχνολογίας. 
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πλούσιο σε ιδέες και ερµηνείες αντικείµενο.15 Καινοτοµία της παρούσας διατριβής 

αποτελεί και η αξιοποίηση προσεγγίσεων από µελέτες που καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσµα επιστηµονικών πεδίων, όπως η Ιστορία της Τεχνολογίας και της 

Πληροφορικής, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, οι σπουδές Γυναικών, Φεµινισµού και 

Κοινωνικού Φύλου, σπουδές Διαφήµισης και Μάρκετινγκ, Πολιτισµού και 

Εκλαΐκευσης της Επιστήµης.  

Οι υπό εξέταση διαφηµίσεις εντοπίζονται σε έντυπα που επιλέχθηκαν µε βάση 

κριτήρια, όπως η προσβασιµότητα και η διαθεσιµότητα. Για τα πρώτα χρόνια της 

ιστορίας (από τη δεκαετία του 1950 µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980), δύο 

δηµοφιλείς εφηµερίδες καθηµερινής κυκλοφορίας, Το Βήµα και Τα Νέα, αποτελούν 

πηγές διαφηµίσεων αλλά και άλλων πληροφοριών για τις πρακτικές διάδοσης του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στην κοινωνία. Ο Οικονοµικός Ταχυδρόµος, ένα 

οικονοµικό περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας, φαίνεται ότι είναι το µοναδικό έντυπο 

που απευθύνεται σε ‘όλους’ τους υποψήφιους χρήστες της εποχής -επιστήµονες, 

µηχανικοί, υψηλόβαθµα στελέχη οργανισµών και επιχειρήσεων- και αποτελεί 

αξιόλογη πηγή για την περίοδο µέχρι το 1983 (έτος κυκλοφορίας των εξειδικευµένων 

περιοδικών πληροφορικής). Το Ενηµερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδος επιλέχθηκε ως δείγµα Ενηµερωτικής Έκδοσης µιας επαγγελµατικής 

κατηγορίας που υπήρξε πρωτοπόρα, όσον αφορά στην ‘υιοθέτηση’ της χρήσης των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στη χώρα. Τα περιοδικά Computer Για Όλους και RAM 

είναι τα πρώτα (και πιο δηµοφιλή µέχρι σήµερα) περιοδικά πληροφορικής ευρείας 

κυκλοφορίας.  

Συνολικά εξετάζονται περίπου 3.500 τεύχη και φύλλα, καλύπτοντας τη χρονική 

περίοδο από το 1954 µέχρι το 2004. Στα έντυπα αυτά εντοπίζονται περίπου 2.500 

διαφηµίσεις και άλλες εικόνες του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από αυτές 

αξιοποιούνται κυρίως όσες απεικονίζουν συµπλέγµατα ανθρώπων και υπολογιστών 

(περίπου 1.000 διαφηµίσεις). Η ταξινόµηση του πρωτογενούς υλικού (διαφηµίσεις 

και άλλες εικόνες) γίνεται µε χρονολογική σειρά και η εξέταση πραγµατοποιείται και 

προς τις δύο κατευθύνσεις: δηλαδή, από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα και 

                                                
15 Για παράδειγµα, η διαφήµιση για τον υπολογιστή ΙΒΜ 650: η κεντρική αναπαράσταση της 
διαφήµισης στο περιοδικό Οικονοµικός Ταχυδρόµος εντοπίστηκε στο επίσηµο φυλλάδιο προώθησης 
της ΙΒΜ των Η.Π.Α. βλέπε Εικόνα 20 (3ο Κεφάλαιο) και 1958.11.20-11 ΟΤ Παράρτηµα ΙΙ. Οµοίως 
σε διαφήµιση για το µικρο-υπολογιστή VIC-20. Βλέπε Εικόνα 57 (5ο Κεφάλαιο) και 1983-02-13 
pg14 Παράρτηµα ΙΙ. 
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αντίστροφα, µε σκοπό µια αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση των αλλαγών (ή 

συνεχειών) στη χρήση λεκτικών και οπτικών µεθόδων µέσα στο χρόνο. 

Δειγµατοληπτική έρευνα σε άλλου τύπου έντυπα, όπως, για παράδειγµα, περιοδικά 

που απευθύνονταν σε γυναίκες, έδειξε ανεπαρκή αριθµό διαφηµίσεων για την εποχή 

πριν από το 1983. Όλα τα έντυπα που εξετάστηκαν απευθύνονται κυρίως σε άνδρες, 

ενώ όσα περιοδικά αφορούν σε γυναίκες αναγνώστριες δεν περιέχουν διαφηµίσεις 

υπολογιστών, τουλάχιστον στο µεγαλύτερο µέρος της υπό εξέταση περιόδου. 

Μια αξιοσηµείωτη παρατήρηση που ανέδειξε η δειγµατοληπτική έρευνα σε 

αρχεία διαφηµίσεων διεθνών εταιριών (κυρίως από τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη), της 

ίδιας χρονικής περιόδου, είναι ότι οι Έλληνες διαφηµιστές και εταιρίες εισαγωγής 

υπολογιστικών συστηµάτων ακολουθούν οικείες, διεθνείς διαφηµιστικές στρατηγικές, 

τις οποίες προσαρµόζουν στα ελληνικά, κοινωνικά, και αισθητικά δεδοµένα της 

εποχής. Οι διαφηµίσεις της πρώτης περιόδου, µάλιστα, όπως ορίζεται από την 

προτεινόµενη περιοδολόγηση, είναι συχνά αποτέλεσµα προσαρµογής ή ακόµη και 

αυτούσιας αναπαραγωγής (αντιγραφής) από το διεθνή Τύπο ή τα ενηµερωτικά 

φυλλάδια που εκδίδουν οι διεθνείς εταιρίες κατασκευής των υπολογιστικών 

συστηµάτων, προσαρµοσµένα κατάλληλα στις ανάγκες της διαφηµιστικής 

καταχώρισης για το φύλο µιας ηµερήσιας εφηµερίδας.   

Το υλικό που ανέδειξε η αρχειακή έρευνα ταξινοµείται σε περιόδους, βάσει 

ενός µοντέλου πέντε ‘γενεών’ ανάπτυξης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και 

του τρόπου µε τον οποίο αυτές οι ‘γενεές’ διαφηµίζονται. 16  Το µοντέλο αυτό 

στηρίζεται στις περιοχές χρήσης της ‘νέας’ (κάθε φορά) υπολογιστικής διάταξης, σε 

συσχετισµό µε το µέγεθος και τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που 

αλλάζουν θεαµατικά µε το πέρασµα του χρόνου και αποτελούν κοµβικό στοιχείο για 

την κατανόηση των τρόπων πρόσληψης της πληροφορικής τεχνολογίας από το ευρύ 

κοινό.17 Η ανάλυση και η ερµηνεία των διαφηµίσεων πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα 

                                                
16 Με βάση το µοντέλο που προτείνουν στη µελέτης τους οι Aspray & Beaver (1986). 
17 Ένα σηµαντικό πεδίο στην ιστορία της πληροφορικής είναι η εξέταση της τεχνολογίας στη χρήση 
της από τραπεζιτικούς οργανισµούς. Συνεπώς, οι διαφηµίσεις χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 
αποτελούν µια σηµαντική πηγή για την εξέταση της χρήσης (εργασίας) του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Ενδεικτικά αναφέρεται σειρά διαφηµίσεων του 1980: η διαφήµιση της Τράπεζας 
Πίστεως απεικονίζει µια γυναίκα, καθιστή στο πληκτρολόγιο και έναν όρθιο άνδρα (1980.03.06-11 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος). Αντίστοιχη είναι η διαφήµιση της εταιρίας Nixdorf Computer, για τον 
υπολογιστή πολλαπλών εργασιών (multi-job computer), η οποία απεικονίζει επίσης τραπεζικό 
περιβάλλον: έναν άνδρα όρθιο µπροστά στον υπολογιστή να πληκτρολογεί µε το ένα χέρι. Μια θέση 
που υποδηλώνει πως πρόκειται για απλή, σύντοµη σε διάρκεια εργασία, σχεδόν διασκεδαστική 
(1980.06.12-52 Οικονοµικός Ταχυδρόµος).  
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από το είδος του εντύπου γιατί, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων, οι διαφηµίσεις είναι 

κοινές σε όλα τα έντυπα.18 

Κατά τη διάρκεια της µελέτης του πρωτογενούς υλικού, εντοπίζονται 

σηµαντικές αλλαγές στο ύφος και τη ρητορική των διαφηµίσεων, ανάλογα µε τη 

χρονική περίοδο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπολογιστικής διάταξης και τις 

προτεινόµενες χρήσεις. Αντίθετα, τα ζητήµατα απεικονίσεων κοινωνικού φύλου και 

εργασίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή παρουσιάζουν συνέχειες. Για παράδειγµα, 

στα πρώτα χρόνια (την εποχή πριν από την ευρεία χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή), οι διαφηµίσεις αποτελούνται από σκίτσα και γραφικά σχέδια (της 

διαφηµιζόµενης συσκευής και των χρηστών) και καταλαµβάνουν περιορισµένο χώρο 

στις σελίδες των εφηµερίδων και των περιοδικών. Αργότερα, κατά τη διάρκεια και 

της δεύτερης περιόδου, στη βάση της οικείας από την προηγούµενη περίοδο 

διαφηµιστικής παράδοσης των σκίτσων προστίθενται απεικονίσεις (φωτογραφίες) της 

υπολογιστικής διάταξης (ή τµηµάτων αυτής) και των εργαζοµένων (χρηστών), σε 

πραγµατικούς φυσικούς χώρους. Οι διαφηµίσεις της επόµενης περιόδου, που 

συνδέεται µε τον εκµηχανισµό του γραφείου, αρχίζουν να περιλαµβάνουν εκτός από 

την υπολογιστική διάταξη, ελκυστικούς ανθρώπους - ‟µοντέλα” και γίνονται 

ολοσέλιδες.  

 Όπως αποδεικνύεται από την περιορισµένη, αλλά αντιπροσωπευτική 

συγκριτική έρευνα, σε µεγάλο ποσοστό διαφηµίσεων της διεθνούς εκδοχής, 

παράλληλα µε τη µετάφραση του συνοδευτικού κειµένου στα ελληνικά, οι 

φωτογραφίες αντικαθίστανται από σκίτσα (πιθανόν για λόγους προστασίας 

πνευµατικών δικαιωµάτων),. Η πρακτική αυτή φαίνεται να ολοκληρώνεται κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1980, µε την ευρεία διάδοση του οικιακού υπολογιστή 

στην ελληνική κοινωνία και τα εξειδικευµένα περιοδικά πληροφορικής να 

συµβάλλουν στη δραµατική αύξηση του αριθµού των διαφηµίσεων. Την τελευταία 

περίοδο (Δεκαετίες 1990 - 2000) οι διαφηµίσεις, ακολουθώντας το ρεύµα της εποχής, 

γίνονται πιο εξεζητηµένες όσον αφορά στη ρητορική, την αισθητική, αλλά και το 

περιεχόµενο. Τα µη ρητορικά, λεκτικά στοιχεία, επικεφαλίδες ή ενσωµατωµένα 

κείµενα, τα οποία σχεδόν ‘εξηγούν’ στους αναγνώστες πώς πρέπει να ερµηνεύουν τη 
                                                
18 Για παράδειγµα, διαφηµίσεις που αφορούσαν εξειδικευµένες περιφερειακές συσκευές, όπως οι 
εκτυπωτές µεγάλου µεγέθους (plotters), εντοπίστηκαν µόνο στο περιοδικό της κοινότητας των 
µηχανικών.   

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ#
Ερευνητικό$Πλαίσιο,$Μεθοδολογία,$Δομή$Διατριβής$

 14 

διαφήµιση -στα πρώτα χρόνια- βοηθούν να αντιληφθούµε ότι µέχρι και τη δεκαετία 

του 1980 η δηµόσια εικόνα του υπολογιστή αποτελεί για το κοινό µια ανοίκεια 

περιοχή. Μετά τη δεκαετία του 1990, η εµπιστοσύνη των διαφηµιστών στη γνώση 

του περιεχοµένου της διαφήµισης (προϊόντος) αποκαθίσταται κι έτσι οι διαφηµίσεις 

αποκτούν µια πιο σύνθετη και εκλεπτυσµένη ρητορική.  

Η µελέτη στηρίχθηκε σε µια ποιοτική ανάλυση οργανωµένη γύρω από την 

ερµηνεία αντιπροσωπευτικών διαφηµίσεων. Αναγκαίοι περιορισµοί αποκλείουν την 

ποσοτική µελέτη (συχνότητα παρουσίασης) των διαφηµίσεων, καθώς και τη 

διερεύνηση της χρήσης των διαφηµίσεων για την προσέγγιση συγκεκριµένων 

κοινωνικών και εργασιακών οµάδων (γραµµατείς, επιστήµονες, διευθυντικά στελέχη). 

Ενδιαφέρουσα είναι, επίσης, η παρατήρηση ότι οι περισσότερες διαφηµίσεις δεν 

παρουσιάζουν τα προϊόντα σε σχέση µε τις γενικές ιδιότητές τους, αλλά µέσω µιας 

ποικιλίας προτεινόµενων χρήσεων και κόστους. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την 

υπόθεση ότι οι διαφηµίσεις αποτυπώνουν στάσεις, ιδέες και πολιτισµικές διαφορές, 

συν-διαµορφώνοντας, τελικά, και την ίδια την τεχνολογία.  

 Προτείνεται, λοιπόν, ότι οι διαφηµίσεις εµπεριέχουν µηχανισµούς διαµόρφωσης, 

ενίσχυσης, και αναπαραγωγής των κατά φύλο διακρίσεων και λειτουργούν ως ένας 

θεσµός (συν)διαµόρφωσης της δηµόσιας εικόνας της υπολογιστικής τεχνολογίας. Η 

παρούσα διατριβή είναι µια αφήγηση της κατασκευής του χρήστη της υπολογιστικής 

τεχνολογίας και της διάδοσης της τεχνολογίας του ψηφιακού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή στην ελληνική κοινωνία, µέσω του πιο οικείου ‘διαµεσολαβητικού’ 

µηχανισµού, αυτού της διαφήµισης. Η αφήγηση της ιστορίας αυτής γίνεται µε την 

επίγνωση ότι οι απεικονίσεις (και όχι µόνο) είναι από τη φύση τους ένα µέσο ανοιχτό 

σε ερµηνείες κάθε είδους. Οι περιγραφές και ερµηνείες που προτείνονται 

αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στο να καταγράψουν πώς η κοινωνία (χρήστες) 

ενδέχεται να έχει αντιληφθεί τις συγκεκριµένες διαφηµίσεις. Δεν υπονοείται ότι οι 

ερµηνείες που προτείνονται είναι και οι µοναδικές, αλλά αποσκοπούν, σε συνδυασµό 

µε την ανάλυση περιεχοµένου και αυτά που ορίζει η θεωρία της σηµειωτικής 

ανάλυσης, να καταγράψουν τις ενδεχόµενες στρατηγικές ρητορικής που 

εφαρµόστηκαν από συν-διαµορφωτές για τη διάδοση της τεχνολογίας του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στην ελληνική κοινωνία. 
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4.!Δομή%της%διατριβής!
Η διατριβή αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 

επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Εκεί, συζητώνται επιλεγµένες 

αντιπροσωπευτικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και θεωρίες από την ιστορία της 

πληροφορικής, τις Φεµινιστικές Σπουδές, τις Σπουδές Μέσων και Επικοινωνίας, τις 

Κοινωνιολογικές Σπουδές κ.ά. Στα επόµενα πέντε κεφάλαια, µε βάση µία 

περιοδολόγηση που στηρίζεται στις χρήσεις του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως 

αποτυπώνονται στις διαφηµίσεις, αναπτύσσεται η αφήγηση µίας ιστορίας της 

πληροφορικής τεχνολογίας. Καταγράφονται διακριτικά οι αλλαγές στα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά του υπολογιστή και επιπλέον εξετάζονται τα τέσσερα κεντρικά 

ζητήµατα της διατριβής (εργασία, φύλο, χώρος, εκπαίδευση στη χρήση) ανά περίοδο.  

Ειδικότερα, το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινά µε αναφορές στην εποχή πριν από 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στα µέσα της δεκαετίας του 1950. Καλύπτει την εποχή 

κατά την οποία ο υπολογιστής προωθείται στο ελληνικό κοινό ως µια βελτιωµένη 

επιστηµονική αριθµοµηχανή, ελάχιστα διαφορετική από τις προηγούµενες 

ηλεκτροκίνητες υπολογιστικές µηχανές. Το επόµενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 3ο, 

Δεκαετία 1960) περιγράφει πώς οι διαφηµίσεις παρουσιάζουν τους 

µετασχηµατισµούς στην αντίληψη του κοινού για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή:  το 

νέο τεχνολογικό εργαλείο γίνεται αντιληπτό ως ένας επεξεργαστής δεδοµένων και 

πληροφοριών κάθε είδους σε πραγµατικό χρόνο, µια ‟έξυπνη µηχανή”. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο (Δεκαετία 1970) κεντρικό θέµα είναι ο εκµηχανισµός του γραφείου, µε τις 

διαφηµιστικές αναπαραστάσεις του ηλεκτρονικού υπολογιστή να συνδέουν την 

τεχνολογία µε τον αυτοµατισµό του γραφείου και την εκµηχάνιση της εργασίας του 

λευκού γιακά (white collar). Το πέµπτο κεφάλαιο εξετάζει την ‟επανάσταση” του 

επιτραπέζιου (και στη συνέχεια προσωπικού) υπολογιστή, που ξεκινά στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980. Την περίοδο αυτήν, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προωθείται ως 

µια συσκευή ψυχαγωγίας στα ελληνικά σπίτια και ως ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της 

καθηµερινής οικογενειακής ζωής. Η ιστορία που αφηγείται η διατριβή καταλήγει στο 

έκτο κεφάλαιο, το οποίο καλύπτει την περίοδο από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 

µέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα. Την περίοδο αυτή, µε την τεχνολογία των ασύρµατων 

δικτύων και τον παγκόσµιο ιστό, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προβάλλεται ως µία 
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τεχνολογία µε καθολικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ως πολυσυσκευή τηλεπικοινωνιών 

διαρκώς συνδεδεµένη στο διαδίκτυο. 

Σε κάθε ένα κεφάλαιο (από το 2ο Κεφάλαιο µέχρι και το 6ο Κεφάλαιο), η 

έµφαση δίνεται στην ερµηνεία απεικονίσεων χρηστών σε διαφηµίσεις υπολογιστών 

αναζητώντας συν-διαµορφώσεις του κοινωνικού φύλου µε την εργασία, το χώρο που 

αναπτύσσεται η τεχνολογία της πληροφορικής και την εκπαίδευση στη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παράλληλα, αξιοποιούνται βιβλιογραφικές αναφορές 

από κάθε εποχή και κάθε θεµατική υπό εξέταση, µε σκοπό την καλύτερη ερµηνεία 

του πρωτογενούς υλικού και την ένταξη των συµπερασµάτων της έρευνας σε ένα 

ιστοριογραφικό πλαίσιο. Στο καταληκτικό κεφάλαιο (Κεφάλαιο 7ο), παρουσιάζεται 

µια συνθετική επισκόπηση παρατηρήσεων και συµπερασµάτων αναφορικά µε την 

εσωτερική διαίρεση του υπολογιστή και τον τρόπο που αυτή η διαίρεση σχετίζεται µε 

την έµφυλη κατασκευή των χρηστών. Μέσα από µια κατηγοριοποίηση των 

διαφορετικών τµηµάτων του υπολογιστή στη χρήση, όπως αυτά καταγράφηκαν σε 

µια µακρά ιστορία διαφήµισης υπολογιστών στον ελληνικό Τύπο, αναλύεται η 

ιστορία της (συν)διαµόρφωσης των χρηστών του υπολογιστή, καταλήγοντας σε 

συµπεράσµατα που αφορούν στους συσχετισµούς των ζητηµάτων (χώρος, κοινωνικό 

φύλο, εργασία, εκπαίδευση), ενώ προσδιορίζεται η συµβολή της διατριβής στην 

ιστοριογραφία της τεχνολογίας της πληροφορικής. 
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Ιστοριογραφικό,Πλαίσιο:,!
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1.1!Εισαγωγή!
Η υπολογιστική µηχανή και ο κόσµος αντίστοιχα έχουν αλλάξει σηµαντικά τις 

τελευταίες δεκαετίες, το ίδιο και η ιστοριογραφία του ηλεκτρονικού υπολογιστή.19 Η 

έµφαση στις ιστορικές, αλλά και τις ιστοριογραφικές αντιλήψεις που αφορούν στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αποτελεί σήµερα ένα κεντρικό ζήτηµα µεταξύ των 

ιστορικών της πληροφορικής τεχνολογίας. Οι περιοδολογήσεις στη βάση των υλικών 

της µηχανής εγκαταλείφθηκαν σιωπηλά από τους επαγγελµατίες ιστορικούς της 

υπολογιστικής τεχνολογίας και η έµφαση στις αλλαγές αντιλήψεων και χρήσεων έχει 

γίνει σήµερα αναπόφευκτο συστατικό κριτήριο σε κάθε περιοδολόγηση.20 Επιπλέον, 

καθιερωµένοι µελετητές στον τοµέα αντιµετωπίζουν την ιστορία της πληροφορικής 

τεχνολογίας αλλά και τις απαραίτητες περιοδολογήσεις αγνοώντας τις προηγούµενες 

περιοδολογήσεις.21  

 Στη διεθνή, κυρίως, εργογραφία, µπορεί κάποιος να εντοπίσει ιστορίες του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή που κινούνται γύρω από την ιστορία του λογισµικού 

(software), των επιχειρήσεων (business), της χρήσης (users), της εργασίας κ.ο.κ. 

Ανεξάρτητα, όµως, από την κεντρική θεµατική καθεµίας, σχεδόν όλες εµπεριέχουν 

αναφορές στο ζήτηµα του κοινωνικού φύλου (gender). Στο κεφάλαιο αυτό και ως 

βιβλιογραφική επισκόπηση παρουσιάζεται µία σύνθεση της σχετικής ιστοριογραφίας.  

Στο πλαίσιο αυτό συζητώνται αντιπροσωπευτικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της 
                                                
19 Misa, Thomas J. 2007. "Understanding ‘How Computing Has Changed the World’." IEEE Annals of 

the History of Computing:52-63. 
20 Για περισσότερα σχετικά µε τη µετάβαση της ιστοριογραφίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή από τη 
χρονολογική καταγραφή τεχνολογικών ανακαλύψεων σε µια άλλου τύπου ιστοριογραφία η οποία 
λαµβάνει υπόψη τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς ως παράγοντες αλληλοδιαµόρφωσης της 
τεχνολογίας, βλέπε τη διδακτορική διατριβή του Martin, Ian. 2010. "Centric the Computer in the 
Business of Banking - Barclays Bank and Technological Change, 1954-1974." PhD Thesis, Faculty 
of Life Sciences, University of Manchester. σελ. 24-30. 

21 Βλέπε ενδεικτικά J. Cortada, T. Haigh, N. Ensmenger, P. Ceruzzi, M. Cambel-Kelly, κ.ά. 
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υπολογιστικής τεχνολογίας, µελέτες του τοµέα των Φεµινιστικών Σπουδών και των 

Σπουδών Μέσων Επικοινωνίας, καθώς και του ερευνητικού πεδίου Επιστήµη - 

Τεχνολογία - Κοινωνία. 

     

1.2#Η#Ιστοριογραφία#του#Ηλεκτρονικού#Υπολογιστή!
1.2.1 Περιοδολογήσεις της ιστορίας της υπολογιστικής τεχνολογίας: Από την 
εφεύρεση των µηχανών στη διαµόρφωσή τους στη χρήση 
Ο συσχετισµός της τεχνολογικής αλλαγής µε κάποιο είδος περιοδολόγησης είναι 

στην περίπτωση της πληροφορικής τεχνολογίας ιδιαίτερα επισφαλής επειδή είναι 

πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να εντοπιστούν τα όρια ενός προϊόντος, µιας 

τεχνολογίας, πόσο µάλλον µιας ολόκληρης βιοµηχανίας όπως αυτή της 

πληροφορικής. Γενικότερα, ως προς το ζήτηµα της περιοδολόγησης, υπάρχουν πάντα 

ενδιάµεσοι περίοδοι, διασταυρώσεις και φαινόµενα που διαδραµατίζονται και 

καθιστούν δύσκολη την απλή ταξινόµηση ή τον εντοπισµό διακριτών επιδράσεων. 

Έτσι και κάθε τύπου περιοδολόγηση καθορίζεται ανάλογα µε το τι επιχειρεί να 

εξετάσει η/ ο ιστορικός. Για µία ιστορία της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (computing) πρέπει πρώτα απ’ όλα να αποφασιστούν οι χρονικές 

περίοδοι - διαστήµατα υπό εξέταση. Υπάρχει, για παράδειγµα, ένα απόλυτο σηµείο 

εκκίνησης ή µήπως η αρχή και το τέλος είναι πιο απροσδιόριστα; Θα πρέπει να 

µετράµε σε χρόνια, δεκαετίες ή κάτι άλλο;  

Οι ερασιτέχνες ιστορικοί βασίζονται σε περιοδολογήσεις σύµφωνα µε τις 

αλλαγές στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή και, µέχρι 

πρόσφατα, οι πιο διαδεδοµένες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις αφορούν µια 

ταξινόµηση βασισµένη σε ηµεροµηνίες και χρονιές, κατά τις οποίες εµφανίζονται οι 

νέες τεχνικές διατάξεις (artifacts). Ο ιστορικός της πληροφορικής Michael Mahoney, 

χαρακτηρίζει τις απόπειρες των ‘ερασιτεχνών’ ιστορικών της υπολογιστικής 

τεχνολογίας ως µια τακτική απλής καταγραφής τεχνικών χαρακτηριστικών στην 

ιστορία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ιστορικοί αυτοί επικεντρώνονται στο 

υλισµικό του υπολογιστή και σε ιστορίες που σχετίζονται µε την κατασκευή του.22 

Για παράδειγµα, µια συνηθισµένη πρακτική της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού 
                                                
22 Mahoney, Michael S. 1988. "The History of Computing in the History of Technology." Annals of the 

History of Computing 10:113-125. Mahoney, Michael S. 2005. "The Histories of Computing(s)." 
Interdisciplinary Science Reviews 30:119-135. 
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υπολογιστή µε βάση τα χαρακτηριστικά της υπολογιστικής διάταξης είναι ο 

διαχωρισµός της σε ‘γενιές’, σύµφωνα µε το είδος της τεχνολογίας στην οποία αυτή 

στηρίζεται. 

Η ιστορία των υπολογιστικών µηχανών που βασίζεται στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της διάταξης µπορεί να χωριστεί σε τρεις µεγάλες περιόδους: α) των 

µηχανικών κατασκευών, β) των αυτόµατων υπολογιστικών µηχανών και γ) των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών εγγεγραµµένου προγράµµατος. Οι πρώτες ηλεκτρονικές 

κατασκευές µε λυχνίες συνήθως ονοµάζονται ‘1ης γενιάς’. Ο αµερικανικής 

κατασκευής ENIAC, ο οποίος ήδη λειτουργεί το χειµώνα του 1945 - 1946, συχνά 

θεωρείται ως το πρώτο παράδειγµα αυτής της κατηγορίας. Ο πρώτος ηλεκτρονικός 

υπολογιστής γενικής χρήσης (general purpose computer) που παράγεται µαζικά είναι 

ο UNIVAC της εταιρίας Remington Rand και κυκλοφορεί στην αγορά το 1951. Οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές ‘2ης γενιάς’, οι οποίοι εµφανίζονται την περίοδο 1958 – 

1964, βασίζουν την τεχνολογία τους στη λογική του τρανζίστορ µε µνήµη 

µαγνητικού πυρήνα. Την ίδια περίοδο εισάγονται τεχνολογίες που ενισχύονται µε τις 

νέες µαγνητικές ταινίες και το online σύστηµα αποθήκευσης. Οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές ‘3ης γενιάς’ εµφανίζονται στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και έχουν 

κατασκευαστεί µε τη γνωστή SSI τεχνολογία, αρχικά διαθέσιµη µόνο για 

στρατιωτικές εφαρµογές. Στα µέσα της δεκαετίας του 1960, χρησιµοποιούνται και σε 

πολιτικά προϊόντα, όπως, για παράδειγµα, στον ΙΒΜ System/360. 

Οι υπολογιστές ‘4ης γενιάς’, παρουσιάζονται για πρώτη φορά το 1971 και 

βασίζονται στην τεχνολογία της χρήσης του ‘τσιπ’ για τη λογική και τη µνήµη. 

Πολλές υψηλού επιπέδου γλώσσες προγραµµατισµού συνοδεύουν αυτούς τους 

υπολογιστές. Οι περισσότεροι από αυτούς, που κατασκευάζονται µέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1990, ανήκουν σ’ αυτήν τη γενιά (η οποία ακολουθεί την 

αρχιτεκτονική του von Neumann). Το 1981, οι Ιάπωνες ανακοινώνουν την άφιξη του 

υπολογιστή ‘5ης γενιάς’ –κι αυτό αποτελεί πρόκληση απέναντι στις αµερικανικής και 

ευρωπαϊκής προέλευσης µηχανές. Αυτές οι τεχνολογικές ταξινοµήσεις 

χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960, ως τρόπος οµαδοποίησης 

των προγενέστερων διατάξεων ο οποίος συνεχίζεται µέχρι πρόσφατα, ακόµη και για 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές που δεν έχουν εµφανιστεί ακόµη αλλά ακολουθούν 

αυτήν την αρχή ταξινόµησης. Οι συγκεκριµένες ταξινοµήσεις χρησιµοποιούνται, 
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επίσης, για την έναρξη νέων µελετών έρευνας και ανάπτυξης (Research & 

Development).23  

Η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσµα να επιτρέπεται σε κάθε νέο µοντέλο του 

υπολογιστή µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά να θεωρείται καθοριστικό. Οι ιστορίες 

αυτές –βασισµένες στα τεχνικά χαρακτηριστικά της διάταξης- συνήθως γράφονται 

από πρακτικούς της πληροφορικής στον ακαδηµαϊκό χώρο ή στις επιχειρήσεις και 

είναι γνωστές ως εσωτερικιστικές ιστορίες (internalist histories). Οι εν λόγω 

ιστορικοί δε βρίσκουν κανένα ενδιαφέρον να εξετάσουν µια ιστορία από έξω (ή προς 

τα έξω), µια πρακτική που συνεπάγεται την απουσία εκτιµήσεων και καταγραφών 

της ουσίας, του περιεχοµένου ή των χρήσεων του υπολογιστή. Αυτό το επίµονο 

ενδιαφέρον για µία αποκοµµένη θέαση της υπολογιστικής διάταξης στην υλισµική ή 

λογισµική µορφή της οδηγεί τις ιστορίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε µια 

αποστασιοποίηση από τους χρήστες και την κοινωνία. Σύµφωνα µε το Mahoney, οι 

πρώτοι ιστορικοί της πληροφορικής βλέπουν την ιστορία της υπολογιστικής 

τεχνολογίας ως µια ιστορία ανθρώπων οι οποίοι συµµετέχουν στη δηµιουργία και την 

ανάπτυξη της υπολογιστικής διάταξης, µια ιστορία ηρωικών προσωπικοτήτων -

σχεδόν πάντα ανδρών-, που καθορίζονται από τη σχέση τους µε τις εκάστοτε 

τεχνολογίες και τίποτε περισσότερο.  

Οι πρώτοι επαγγελµατίες ιστορικοί, όπως, για παράδειγµα, ο Paul Ceruzzi, δεν 

κατόρθωσαν να αποµακρυνθούν πλήρως από µια χρονολογικού τύπου εξέλιξη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στις ιστοριογραφίες αυτού του τύπου περιγράφονται οι 

αλλαγές στο είδος της τεχνικής διάταξης ως µια ‘ντετερµινιστική’ διαδικασία, 

σύµφωνα µε την οποία ένα υπολογιστικό σύστηµα δεν είναι παρά µία διάταξη 

υλισµικού και λογισµικού. Σύµφωνα µε τις αντιλήψεις αυτές, η διάρθρωση της 

υπολογιστικής διάταξης γίνεται αντιληπτή µε βάση τα επίπεδα ιεραρχίας, ενώ ο 

καθορισµός των ειδών χρήσης εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, ο Ceruzzi δε λαµβάνει ουσιαστικά υπόψη του τον 

ενεργό ρόλο των χρηστών και τους πιθανούς τρόπους µε τους οποίους οι χρήστες 

αυτοί συµβάλλουν στις αλλαγές (και συν-διαµορφώνουν) την τεχνολογία, αφήνοντας, 

έτσι, εκτός ερµηνείας κοινωνικές οµάδες χρηστών (user-groups, clubs κ.ά.). Η 

                                                
23 Paul E. Ceruzzi, Ιστορία της Υπολογιστικής Τεχνολογίας, (µτφ.) Ν. Μυριαγκού, Κ. Πάπαρη και Ε. 
Χατζηµιχάλη, Αθήνα: Κάτοπτρο, 2006.  
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ιστορία του Ceruzzi αξιοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη ως βάση για την εισαγωγή 

στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα είδη των µηχανών.24 Σε παρόµοιο ιστοριογραφικό 

πνεύµα κινούνται άλλες µελέτες, όπως αυτές του πολυγραφότατου James Cortada, ο 

οποίος ασχολείται κυρίως µε τις αλλαγές που επέφερε η τεχνολογία των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στις επιχειρήσεις και εν µέρει στη διαµόρφωση της 

εργασίας µε τον υπολογιστή στις Η.Π.Α., καθώς επίσης και οι ιστοριογραφίες των 

Martin Campbell - Kelly και William Aspray, οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν στην 

ιστορία της πληροφορικής την ιστορία των επιχειρήσεων.25 

Το 1999, ο David Edgerton, στη µελέτη του, µε τίτλο From Innovation to Use: 

Ten Eclectic Theses on the Historiography of Technology, υποστηρίζει τη στροφή 

του ενδιαφέροντος προς την εξέταση των τεχνολογιών ‘στη χρήση’. Ο συγγραφέας 

επισηµαίνει την αναγκαιότητα µίας κοινωνικής ιστορίας της τεχνολογίας, σε αντίθεση 

µε τις µέχρι πρόσφατα ισχύουσες που εστίαζαν στα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

τεχνολογικών διατάξεων, γιατί απλούστατα οι τεχνολογίες δεν είναι ουδέτερες. Θα 

µπορούσαν να είναι ουδέτερες, µόνον αν δεν είχαν χρησιµοποιηθεί προηγουµένως. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση, αποτελούν φορείς ιδεολογιών που καθορίζουν κοινωνικές και 

εργασιακές στάσεις και συµπεριφορές. Κι αυτό γιατί η χρήση περιέχει δυναµικές, οι 

οποίες, σε αντίθεση µε τη στατικότητα της περιγραφικής ανάλυσης της δηµιουργίας 

µιας τεχνολογικής διάταξης, καθορίζουν τελικά την τεχνολογία.26 Στη δυναµική που 

εµπεριέχουν οι τεχνολογίες αναφέρεται και η Ruth S. Cowan λίγο νωρίτερα, 

υποστηρίζοντας ότι τα τεχνολογικά εργαλεία δεν είναι παθητικά και αυτόνοµα, αλλά 

προδιαθέτουν συµπεριφορές και κανόνες στην εργασία και τις κοινωνικές σχέσεις. 

Μέρος της δυναµικής αυτής εµπεριέχει και τον ενεργό ρόλο των χρηστών που 

συµβάλλουν στη διάπλαση των τεχνολογικών διατάξεων, συν-διαµορφώνοντάς τις 

στη χρήση. Η (συν-)διαµόρφωση αυτή καθορίζεται, µεταξύ άλλων, και από το 

                                                
24 Paul E. Ceruzzi, A History of Modern Computing, (επιµ.) I. B. Cohen & W. Aspray. Cambridge 

Massachusetts, London England: The MIT Press, 2003. 
25 Βλέπε ενδεικτικά Cortada, James W. 2007. "Do We Live in the Information Age?: Insights from 

Historiographical Methods', Historical Methods." A Journal of Quantitative and Interdisciplinary 
History 40:107-116. Cortada, James W. 2008. The Digital Hand - How Computers Changed the 
Work of American Public Sector Industries, vol. 3: Oxford University Press. Cortada, James W. 2009. 
How Societies Embrace Information Technology: Lessons for Management and the Rest of Us. 
Hoboken, New Jersey: IEEE Computer Society/Wiley. Campbell-Kelly, Martin and Daniel D. 
Garcia-Swartz. 2008 "Economic Perspectives on the History of the Computer Time-Sharing Industry, 
1965–1985." IEEE Annals of the History of Computing 30:16-36. 

26 Edgerton (1999). 
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κοινωνικό φύλο των χρηστών.27  

 

  
 

11 Δεκεµβρίου 1969, σελ. 3 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

17 Φεβρουαρίου 2000, σελ. 9 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Τα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα ως φορείς τεχνολογικών πρωτοποριών στη χώρα: Από τις µαγνητικές 

ταινίες στο διαδίκτυο. 
 

Για τη στροφή σε ιστοριογραφικές προσεγγίσεις, οι οποίες αποµακρύνονται 

από ντετερµινιστικές αντιλήψεις και έννοιες ‘περί ουδετερότητας της τεχνολογίας’ 

(και της επιστήµης) και στρέφονται σε µια κοινωνιολογικού τύπου ιστορία της 

υπολογιστικής τεχνολογίας -που δεν µπορεί να µην εµπεριέχει το Κοινωνικό Φύλο-, 

βρίσκουµε αναφορές και στην ελληνική βιβλιογραφία. Ενδεικτική είναι η 

πρωτοποριακή µελέτη της Μαρίας Στρατηγάκη, το 1996, µε τίτλο Φύλο - Εργασία - 

Τεχνολογία, η οποία αποτέλεσε κεντρική αναφορά και εξαιρετική εισαγωγή στα 

πρώτα στάδια της παρούσας έρευνας. Η συγγραφέας, στην εργασία της για την 

εισαγωγή της τεχνολογίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, εντοπίζει διαφορές κατά κοινωνικό φύλο ως προς την πρόσληψη της νέας 

τεχνολογίας στις τραπεζικές εργασίες. Παρατηρεί για παράδειγµα ότι, παρόλο που οι 

άνδρες και οι γυναίκες εργαζόµενοι/ες δεν έχουν προηγούµενη επαφή µε τον 

                                                
27 Cowan, Routh Schwartz. 1976. "The “Industrial Revolution” in the Home: Household Technology 

and Social Change in the 20th Century." Technology & Culture 17:1-23. 
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ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι άνδρες προσανατολίζονται -σχεδόν ‘αυτόµατα’- προς τον 

προγραµµατισµό, ενώ οι γυναίκες περιορίζονται στην ‘απλή’ εισαγωγή δεδοµένων.28 

Τέλος, σηµαντική θεωρείται η ιστορική έρευνα του Αλέξανδρου-Ανδρέα Κύρτση για 

την εισαγωγή της πληροφορικής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1950-1990), η 

οποία εµπλουτίζει και βοηθά στη συγκριτική µελέτη µεταξύ της διεθνούς 

βιβλιογραφίας και της ελληνικής περίπτωσης στα εργοστάσια υπολογισµών των 

τραπεζικών οργανισµών.29  

  

1.3$ Κατασκευάζοντας' το! χρήστη' και' την' τεχνολογία%
του!

“Thinking with pictures” is an essential strand in the intellectual history of 
technological development” (Eugene S. Ferguson, 1977) 

1.3.1 Θεσµοί διαµόρφωσης της δηµόσιας εικόνας της υπολογιστικής τεχνολογίας 

Ενώ µέχρι πρόσφατα ιστορικοί και κοινωνιολόγοι της τεχνολογίας επιλέγουν την ίδια 

την τεχνολογία ως κύριο θέµα, οι µελετητές σε σπουδές πολιτισµού και επικοινωνίας 

επικεντρώνονται στους χρήστες της τεχνολογίας. Η κεντρική θέση τους αφορά στο 

ότι οι τεχνολογίες πρέπει να ερµηνευτούν ως πολιτιστικά προϊόντα προκειµένου να 

γίνουν πλήρως κατανοητές.30 Για το ζήτηµα της συµπαραγωγής τεχνολογίας και 

χρήσης/ χρηστών, η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται εκτενώς στον καθοριστικό 

ρόλο των κοινωνικών οµάδων χρηστών (user groups). Οι οµάδες αυτές µέσα από τη 

διάδρασή τους µε την τεχνική διάταξη και τους µετασχηµατισµούς που προκύπτουν 

από τη διαδικασία αυτή, συµβάλλουν στη συνεχή (συν-)διαµόρφωση της τεχνολογίας. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, προκύπτει, µεταξύ άλλων, και ο έµφυλος 
                                                
28 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνεντεύξεις των εργαζόµενων ανδρών που εξοµολογούνται 
ότι ‟είναι καλύτερα µια γυναίκα να έχει τη θέση του dealer και όχι ένας άνδρας γιατί η συγκεκριµένη 
θέση δεν έχει προοπτικές εξέλιξης και οι άνδρες, σε αντίθεση µε τις γυναίκες, έχουν σκοπό να 
ανελιχθούν στην ιεραρχία και να κάνουν καριέρα”. Μαρία Στρατηγάκη, Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία. 
Αθήνα: Ο Πολίτης, 1996.  

29 Αλέξανδρος-Ανδρέας. Κύρτσης, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τεχνολογική και Οργανωτική 
Πρωτοπορία 1950-2000. Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Πρόγραµµα Ερευνών Ιστορικού 
Αρχείου, 2008. Μαρία Ρεντετζή, Το Φύλο της Τεχνολογίας και η Τεχνολογία του Φύλου, (επιµ.) Μ. 
Ρεντετζή: Εκκρεµές, 2012. Τέλης Τύµπας και Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαϊδου. Ιστορίες της Τεχνολογίας 
του Εικοστού Αιώνα, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013. 

30 Nelly Oudshoorn και Trevor Pinch. "User-Technology Relationships: Some Recent Developments." 
στο The Handbook of Science and Technology Studies, (eds) Olga Amsterdamska Edward J. Hackett, 
Michael Lynch, Judy Wajcam. Cambridge Massachusetts, London England: The MIT Press, 2008, 
551-552. Edgerton, David. 2010. "Innovation, Technology, or History: What is the Historiography of 
Technology About?" Technology & Culture 51:680-697. 
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χαρακτήρας της τεχνολογίας.31  

Η εξέταση του ρόλου των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην κοινωνία, στα 

τελευταία πενήντα χρόνια, καταγράφει δραµατικούς µετασχηµατισµούς, που 

ξεπερνούν τις αλλαγές στα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπολογιστικής διάταξης και 

τις εφαρµογές της και φτάνουν στη χρήση του υπολογιστή. Για παράδειγµα, ενώ η 

χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας µέχρι και τη δεκαετία του 1950 περιορίζεται σε 

επιστηµονικούς υπολογισµούς και συγκεκριµένες διοικητικές εργασίες, ο σύγχρονος 

ηλεκτρονικός υπολογιστής διεκδικεί να καλύψει σχεδόν όλες τις περιοχές της 

ανθρώπινης διανόησης, µε µια τεράστια ποικιλία τεχνικών διατάξεων, χρήσεων και 

εφαρµογών. Στην ουσία, σήµερα, όλοι οι τοµείς της κοινωνίας σχετίζονται µε την 

υπολογιστική τεχνολογία, από τις τηλεπικοινωνίες και την ενηµέρωση µέχρι την 

υγεία και τις µεταφορές. Με λίγα λόγια, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές βρίσκονται σε 

µια διαρκή διαδικασία διαµόρφωσης, έτσι, ώστε φτάνουν σε σηµείο που γίνονται 

αντιληπτοί ως καθολική τεχνολογία. 

Οι αλλαγές που καταγράφονται στην ιστοριογραφία της πληροφορικής, τα 

τελευταία χρόνια, συµπεριλαµβάνουν και τις νέες προσεγγίσεις, µε την έµφαση -όπως 

είπαµε- να µετατοπίζεται από εφευρέτες και καινοτοµίες σε µια πιο πολύπλοκη σχέση, 

αυτή του σχεδιασµού και της χρήσης, οδηγώντας αναπόφευκτα στον εµπλουτισµό 

των ερευνητικών ζητηµάτων, µεθόδων και εργαλείων. Μελετητές του τοµέα τονίζουν 

τη σπουδαιότητα προσωπικών µαρτυριών και αυτογραφιών σε µια ιστορική έρευνα 

που εστιάζει στη διαµόρφωση της χρήσης της τεχνολογίας.32 Υπό την επιρροή των 

νέων ιστοριογραφικών προσεγγίσεων, η παρούσα διατριβή διαφοροποιείται από µια 

ιστορική έρευνα που εξετάζει την ιστορία της χρήσης, τοποθετώντας στο κέντρο του 

ερευνητικού άξονα την ιστορία των ‟κατασκευασµένων χρηστών”. Οι 

κατασκευασµένοι χρήστες είναι φανταστικά πρόσωπα που προβάλλονται µέσα από 

                                                
31 Για τη συν-διαµόρφωση χρηστών και τεχνολογίας βλέπε ενδεικτικά: Oldenziel, Ruth και Karin 

Zachmann. 2009. Cold War Kitchen: Americanization, Technology and European Users Cambridge 
Massachusetts, London England: The MIT Press. Oudshoorn, Nelly and Trevor Pinch. 2008. "User-
Technology Relationships: Some Recent Developments." in The Handbook of Science and 
Technology Studies, edited by O. A. Edward J. Hackett, Michael Lynch, Judy Wajcam. Cambridge 
Massachusetts, London England: The MIT Press. Oudshoorn, Nelly and Trevor Pinch. 2003. How 
Users Matter: The Co-construction of Users and Technology. Cambridge, Massachusetts London, 
England: The MIT Press. Stepulevage, L. (2003). "Garrety, K. and R. Badham. 2004. "User-Centered 
Design and the Normative Politics of Technology." Science Technology Human Values 29: 191-212. 

32 Lundin, P. (2009). Documenting the Use of Computers in Swedish Society between 1950 and 1980 
Final Report on the Project “From Computing Machines to IT”. 
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θεσµούς συν-διαµόρφωσης/ συµπαραγωγής, όπως οι διαφηµίσεις.33 Ως τέτοιοι θεσµοί 

ορίζονται όλοι εκείνοι οι συντελεστές που επιχειρούν συνειδητά να ασκήσουν 

επιρροή στον (ιδεολογικό) χώρο µεταξύ της παραγωγής και της χρήσης µιας 

τεχνολογίας, µε σκοπό να υλοποιήσουν τους δικούς τους στόχους. Η διάχυση της 

τεχνολογίας δε µπορεί, άλλωστε, να ιδωθεί ως παθητική διαδικασία που εξαπλώνεται 

δίχως έλεγχο, αλλά ως δυναµική διαδικασία τροποποιήσεων. Οι συντελεστές αυτοί 

(δια-)µεσολαβούν ανάµεσα στους δηµιουργούς µιας τεχνολογίας και στους τελικούς 

χρήστες, συµβάλλοντας στην εγκαθίδρυσή της, διαδικασία κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται διάφοροι συµβιβασµοί. Κατά τη διάρκεια της διαµεσολάβησης 

µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, συντελούνται πολλές διαδικασίες που 

συµβάλλουν στη διαµόρφωση της τεχνολογίας. Τέτοιες αντιλήψεις στηρίζονται στην 

εµφάνιση της µαζικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Θεσµοί, όπως η εκπαίδευση 

και η εργασία, είναι στο καπιταλιστικό σύστηµα άρρηκτα συνδεδεµένοι µε την 

παραγωγή σε βαθµό τέτοιον, που διαµορφώνουν τις κοινωνικές δοµές και αποτελούν 

κεντρικά ζητήµατα στην παρούσα διατριβή. Οι θεσµοί αυτοί µαζί µε τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.) αποτελούν µηχανισµούς αναπαραγωγής της κυρίαρχης 

ιδεολογίας, που έχει προ-καθοριστεί από µια σειρά διαµεσολαβητών.34 

 

1.3.2 Περί οικειοποίησης της τεχνολογίας 

Με τον όρο ‟οικειοποίηση” (domestication) εννοούµε τη διαδικασία υιοθέτησης ενός 

µέσου, για παράδειγµα µιας τεχνολογικής διάταξης. Αν και ο όρος αναπτύχθηκε 

αρχικά µε σκοπό τη µελέτη των τρόπων εισαγωγής οικιακών τεχνολογιών, τελευταία 

χρησιµοποιείται όλο και πιο συχνά σε ευρύτερο πλαίσιο. Μελετώντας, λοιπόν, την 

οικειοποίηση, οι ιστορικοί ερευνούν τις διαδικασίες που ακολουθούνται µέχρι την 

οριστική αποδοχή µιας τεχνολογίας από τους χρήστες. Οι συγκεκριµένες διαδικασίες 

µπορεί να εµπεριέχουν από µιµητισµό µέχρι τη συνδροµή των ίδιων των χρηστών, ως 

φορέων τεχνολογικών αλλαγών. Στις µελέτες αυτού του τύπου, η έµφαση δίνεται στη 

                                                
33 Αν και στην παρούσα διατριβή κεντρικός είναι ο ισχυρισµός ότι οι διαφηµίσεις είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από ένα θεσµό ‘διαµεσολάβησης’, εδώ ο όρος χρησιµοποιείται όπως συναντάται στη 
σχετική βιβλιογραφία.    

34 Guerreiro-Wilson, Robbie, Matthias Kipping Lars Heide, Cecilia Pahlberg, Aristotle Tympas, and 
Adrienne van den Bogaard. "Information System and Technology in Organisations and Society." In 
‘The Role of Technology in the Making of Twentieth Century Europe’ First Plenary Conference of 
the Tensions of Europe Network, (eds) Johan Schot et al. Budapest, Hungary, 2004. 



Κεφάλαιο#1ο#
Ιστοριογραφικό$Πλαίσιο$

 26 

δηµόσια εικόνα και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. 35 Ενδεικτική της 

κατηγορίας αυτής είναι η µελέτη του Graeme Gooday για την οικειοποίηση της 

τεχνολογίας του ηλεκτρισµού µέχρι την οριστική αποδοχή και την ευρεία χρήση του. 

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι σε µια µακρά ιστορία συγκρούσεων, ο ηλεκτρισµός 

αντιµετωπίζεται άλλοτε ως κίνδυνος και άλλοτε ως ασφάλεια, καταλήγοντας να 

εκπροσωπεί το ‘µέλλον για κάθε πολίτη’.36 Μελέτες, όπως αυτή της Oldenziel, για τη 

διάδοση και οικειοποίηση των οικιακών συσκευών στην Ευρώπη της εποχής του 

Ψυχρού Πολέµου εντοπίζουν, εντοπίζουν µεταξύ άλλων, τάσεις ανεξαρτητοποίησης 

από τις κυρίαρχες στο πολιτικό σκηνικό της εποχής χώρες, την Ε.Σ.Σ.Δ. και τις 

Η.Π.Α. Η συγγραφέας εξετάζει το βαθµό συµβολής των χρηστών (συν-διαµόρφωση), 

αλλά και την ισχυρή επίδραση των τοπικών κοινωνικοπολιτικών συνθηκών στη 

διαδικασία της πρόσληψης των οικιακών τεχνολογιών.37  

Σε αντίθεση µε παρατηρήσεις όπως  αυτές της Oldenziel, η παρούσα διατριβή, 

για την ελληνική περίπτωση της οικειοποίησης της τεχνολογίας του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, υποστηρίζει ότι σε µια µακρά ιστορία διαφηµίσεων οι µέθοδοι που 

επιλέγονται βασίζονται στο µεγαλύτερο µέρος τους σε οικεία πρότυπα από τις χώρες 

κατασκευής των υπολογιστικών διατάξεων. Στον τοµέα των τεχνολογιών 

πληροφορίας, η οικειοποίηση µελετάται υπό το πρίσµα µιας επιπλέον οπτικής: 

εκείνης των προτύπων επικοινωνίας που αναπτύσσονται µεταξύ τεχνολογιών 

(ηλεκτρονικοί υπολογιστές), ώστε να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι 

άνθρωποι αποφασίζουν να υιοθετήσουν µια τεχνολογία.38 Πέρα από τις διαφηµίσεις, 

σηµαντικός είναι ο ρόλος της σχετικής αρθρογραφίας στον Τύπο –η οποία 

αναλαµβάνει να δώσει εξηγήσεις, να αναλύσει, να περιγράψει τη νέα τεχνολογία στο 
                                                
35  Hartmann, Maren. 2013. "From domestication to mediated mobilism." Mobile Media & 

Communication 1: 42-49. Pantzar, Mika. 1997. "Domestication of Everyday Life Technology: 
Dynamic Views on the Social Histories of Artifacts." Design Issues 13: 52-65.  

36 Gooday, Graeme. Domesticating Electricity: Technology, Uncertainty and Gender 1880-1914. Vol. 
7, Science and Culture in the Nineteenth Century. London: Pickering & Chatto, 2008. 

37 Oldenziel, Zachmann (2009). 
38  Για θεωρίες που αφορούν στην πρόσληψη των τεχνολογιών από τους καταναλωτές, βλέπε 
ενδεικτικά: Miles, Ian, Alan Cawson, and Leslie Haddon. 1992. "The shape of things to consume." 
στο Consuming Technologies: Media and Information in Domestic Spaces, R. Silverstone και E. 
Hirsch (επιµ.). London: Routledge. Oldenziel, Ruth, Adri Albert de la Bruhèèze, και Onno de Wit. 
2005. "Europe’’s mediation junction: technology and consumer society in the 20th century." History 
and Technology 21: 107-139. Oldenziel, Ruth and Karin Zachmann. 2009. Cold War Kitchen: 
Americanization, Technology and European Users Cambridge Massachusetts, London England: The 
MIT Press. Pinch, Trevor. "Technology and institutions: living in a material world." Theor Soc 37 
(2008): 461-483. Weber, Heike. 2009. "Consumers as innovative actors? The role of users in the 
shaping of German GSM telephony." Le mouvement social : 117-130. 
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κοινό. Για παράδειγµα, τα πρώτα χρόνια, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής περιγράφεται 

στον ελληνικό Τύπο ως τεχνολογία µε εισαγόµενη ‘κουλτούρα χρήσης’. Έτσι, λοιπόν, 

ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, διά του Τύπου, επικοινωνείται ως τεχνολογία µε υψηλό 

βαθµό δυσκολίας στη χρήση, ως απειλή για την υποκατάσταση της ανθρώπινης 

εργασίας, εποµένως και ως  απειλή για την απώλεια θέσεων εργασίας. Κυρίως, όµως, 

ως τεχνολογία ‘τεραστίων δυνατοτήτων’ που θα εκτοπίσει την ανθρώπινη διανόηση 

από το κέντρο του ενδιαφέροντος (Εικόνα 1).39 Δεν πρόκειται, εποµένως, για τις 

απόψεις διαφηµιστών της χώρας, αλλά για µία εισαγόµενη κουλτούρα η οποία και 

διαδίδεται αυτούσια, δίχως σχεδόν καµία επεξεργασία.40 

 
Εικόνα 1 

Ηλεκτρονικοί Εγκέφαλοι – Πολύτιµος βοηθός ή απειλή διά τον άνθρωπον  
το νέον αυτόν εκπληκτικόν δηµιούργηµά του; 

13 Μαΐου 1965, σελ. 10 - 11, Οικονοµικός Ταχυδρόµος 
 

Στα επόµενα χρόνια, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προωθείται ως µέσο για την 

ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα στην ακρίβεια των υπολογισµών, στην 

αποθήκευση και τη διατήρηση δεδοµένων κ.ο.κ. Ακολουθούν στρατηγικές 

                                                
39  Για τα πρώτα χρόνια (σχεδόν µέχρι και τη δεκαετία του 1990) της δηµόσιας εικόνας της 
υπολογιστικής τεχνολογίας, τα ενηµερωτικά άρθρα στον Τύπο αποτελούν -σχεδόν κατ’ 
αποκλειστικότητα-, αναδηµοσιεύσεις από διεθνή δηµοσιεύµατα.  

40 Οι διαφηµίσεις για ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην Ελλάδα βασίστηκαν σε πρότυπα των εταιριών 
κατασκευής κυρίως των Η.Π.Α. ή της Γερµανίας και αργότερα, στα χρόνια της τεχνολογίας του 
‘Προσωπικού Υπολογιστή, και της Μ. Βρετανίας. 
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προώθησης, οι οποίες δίνουν έµφαση στη χρήση του υπολογιστή ως τεχνολογίας 

άρρηκτα συνδεδεµένης µε την πρωτοπορία και το µέλλον του γραφείου, ως του 

εργαλείου για την καινοτοµία και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και 

άλλων περιοχών χρήσης. 41  Στα πιο πρόσφατα χρόνια, η έµφαση δίνεται στην 

αισθητική της διάταξης (σχεδιασµός, βελτίωση τεχνικών χαρακτηριστικών κ.ο.κ.) 

καταλήγοντας στις µέρες µας στην εξατοµίκευση και την προώθηση της ιδέας του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ως συσκευής πολλαπλών χρήσεων. 

Ο ενεργός ρόλος και η σπουδαιότητα των συν-διαµορφωτών (κατασκευαστές, 

διαφηµιστικές εταιρίες, εισαγωγείς, εµπορικοί αντιπρόσωποι και άλλοι) -οι οποίοι 

προωθούν πρότυπα επικοινωνίας µε στόχο να ασκήσουν επιρροή στον καταναλωτή 

(χρήστη) µιας τεχνολογίας κατά τη διαδικασία της επιλογής- έχουν τεκµηριωθεί 

επαρκώς από διεθνείς µελέτες. Στη διατριβή αυτή, εξετάζονται οι φανταστικές 

(εικονικές) ταυτότητες κοινωνικού φύλου των χρηστών που προβάλλουν οι 

διαφηµίσεις, οι οποίες αποτελούν πρότυπο αναφορικά µε τη διαµόρφωση 

πραγµατικών ταυτοτήτων.  

 

1.4# Το# (κοινωνικό)' φύλο' της' (υπολογιστικής)'
τεχνολογίας!

Βιώνουµε τον τεχνολογικό πολιτισµό, σε µία κοινωνία αποτελούµενη από την 

επιστήµη και την τεχνολογία. Όπως έχουν δείξει πολλοί µελετητές, η διαµόρφωση 

της τεχνολογίας διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στη διαµόρφωση του κοινωνικού 

φύλου και αντίστροφα.42 Ενισχύοντας τις θέσεις του Mahoney και του Edgerton, 

νεότεροι ιστορικοί της πληροφορικής ασκούν έντονη κριτική στις προηγούµενες 

ιστοριογραφικές παραδόσεις, επισηµαίνοντας ότι οι ιστορίες που επικεντρώνονται 

στην κατασκευή, την παραγωγή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπολογιστικής 

                                                
41 Για αντιπροσωπευτικές διαφηµίσεις µιας ρητορικής κινδύνου, βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες: Στα 
πρώτα χρόνια οι «Κοµπιούτερ που δε δαγκώνουν» (1971-07-19-7) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, από την 
εποχή του µικρο-υπολογιστή ‘Μήπως είσαστε κουµπωµένοι µε τους κοµπιούτερς;’ (1982.05.06-19) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος. Στα πιο πρόσφατα η έννοια του κινδύνου µετατοπίζεται στις 
περιφερειακές συσκευές, για παράδειγµα στην επικινδυνότητα της οθόνης λόγω ακτινοβολίας 
(1993.07.01-5) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, στον κίνδυνο της απώλειας των δεδοµένων (1996-97-233) 
RAM, ή στους κινδύνους  από ιούς την εποχή του διαδικτύου (2001-144-161) RAM. 

42 Για το κοινωνικό φύλο ως κατηγορία µελέτης στην ιστορία της τεχνολογίας, βλέπε ενδεικτικά 
Lerman, Nina E. 2010. "Categories of Difference, Categories of Power: Bringing Gender and Race to 
the History of Technology." Technology & Culture 51:893-918. 
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µηχανής, αφήνουν εκτός µελέτης τους ανθρώπους που συνδέονται µ’ αυτές τις 

διατάξεις -από τους κατασκευαστές µέχρι τους τελικούς χρήστες.43 Οι χρήστες αυτοί 

εµφανίζονται να έχουν κοινωνικά διαµορφωµένες ταυτότητες και, σ’ αυτό το πλαίσιο, 

η παρούσα ιστορική µελέτη διερευνά τις διαδικασίες µέσα από τις οποίες το 

επάγγελµα της πληροφορικής καθίσταται στη συλλογική συνείδηση ως ανδρικό 

επάγγελµα.  

1.4.1 Αναφορές από την ιστοριογραφία της υπολογιστικής τεχνολογίας 

Αποτελεί διεθνώς κοινή παραδοχή ότι η κατά φύλο διάκριση στην εργασία µε τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή αναπαράγεται και διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτη µέχρι τις 

µέρες µας, ανεξάρτητα από την ευρεία διάδοση της πληροφορικής τεχνολογίας. 

Επιπλέον, η ιστορία της εργασίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι αδύνατον να 

ιδωθεί ξεχωριστά από το κοινωνικό φύλο. Για τον προσδιορισµό του κοινωνικού 

φύλου των εργαζοµένων µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αναγκαία είναι η αναφορά 

σε κοινωνικές προσεγγίσεις από την ιστορία της τεχνολογίας, αλλά και της 

πληροφορικής ειδικότερα. Εστιάζοντας σε ιστοριογραφίες από τα πρώτα χρόνια της 

χρήσης των υπολογιστών (ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι), παρέχονται ερµηνείες για τους 

τρόπους, µε τους οποίους η εκµηχάνιση της επαναλαµβανόµενης εργασίας των 

αριθµητικών υπολογισµών, αλλά και οι πρώιµες εργασίες επεξεργασίας δεδοµένων, 

θεωρούνται γυναικεία επαγγέλµατα.44 

Σύγχρονες µελέτες από την ιστορία της πληροφορικής, όπως για παράδειγµα, 

εκείνη του ιστορικού της πληροφορικής Nathan Ensmenger, καταδεικνύουν την 

αναγκαιότητα µιας κοινωνικής ιστορίας της πληροφορικής. Ο συγγραφέας εντοπίζει 

τις καταβολές της έµφυλης ταυτότητας του επαγγέλµατος του προγραµµατιστή σε 

ιστορικές συνέχειες, προερχόµενες από την κατά φύλο διαίρεση της εργασίας της 

προηγούµενης τεχνολογίας, των ηλεκτρικοµηχανικών υπολογιστικών συστηµάτων. Ο 

προγραµµατισµός του ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελεί επάγγελµα, το οποίο, στη 

                                                
43 Thomas David Lean, "The Making of the Micro: Producers, Mediatros, Users and the Development 

of Popular Microcomputing in Britain (1980-1989)". Faculty of Life Sciences, University of 
Manchester, Manchester, 2008. 

44 Thomas Haigh, 2009. "How Data Got its Base: Information Storage Software in the 1950s and 
1960s." IEEE Annals of the History of Computing: 6-25. Thomas J. Misa, Gender Codes: Why 
Women Are Leaving Computing. Hoboken, New Jersey: Wiley/IEEE Computer Society, 2010. Marie 
Hicks, 2010. "Only the Clothes Changed: Women Operators in British Computing and Advertising, 
1950–1970". IEEE Annals of the History of Computing: 5-17. 
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βιοµηχανία της πληροφορικής, γρήγορα καταξιώνεται και αναγνωρίζεται ως ανώτερο 

επάγγελµα, µε υψηλότερες αµοιβές και µεγαλύτερο κύρος, όπως επισηµαίνει ο 

συγγραφέας. Οι άνδρες προγραµµατιστές, ακόµη κι όταν δεν έχουν ανώτερη 

µόρφωση από τις γυναίκες προκατόχους τους (υπεύθυνες για την τοποθέτηση των 

χιλιάδων καλωδίων στον αναλογικό υπολογιστή), θεωρούνται σηµαντικοί και 

αναντικατάστατοι. Οι γυναίκες, από την άλλη πλευρά, παραµένουν στην αφάνεια 

µίας εµφανώς υποτιµηµένης εργασίας, σχετικής µε την τοποθέτηση των καλωδίων 

και τη χρήση των διακοπτών (προγραµµατισµός) ή µε την εργασία στο πληκτρολόγιο 

(διατρητικές µηχανές), στα επόµενα χρόνια.45 

Η Jennifer Light, σε άρθρο της που δηµοσιεύεται, το 1999, στο επιστηµονικό 

περιοδικό Technology & Culture, αναδεικνύει πρώτη τον ενεργό ρόλο των γυναικών 

στην πληροφορική, κατά τη διάρκεια της εµφάνισης ενός από τους πρώτους και 

σίγουρα του πιο διάσηµου ηλεκτρονικού υπολογιστή ENIAC, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1940. Οι γυναίκες πλέον γίνονται γνωστές ως ‘οι γυναίκες του ENIAC’. 

Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο προγραµµατισµός του µεγάλου υπολογιστή αποτελεί 

γυναικεία εργασία, τη στιγµή που οι άνδρες ασχολούνται, σχεδόν κατ’ 

αποκλειστικότητα, µε την κατασκευή του υλισµικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Η κατασκευή του τεράστιου σε φυσικό µέγεθος υπολογιστή µε διαστάσεις ενός 

ολόκληρου δωµατίου και η λειτουργία του είναι για τους µηχανικούς της εποχής η 

σηµαντική, δηµιουργική εργασία, ενώ ο προγραµµατισµός θεωρείται εργασία 

δεύτερης κλάσης.46 Μέσα από τη µελέτη ιστοριών που παραµένουν κρυφές για 

πολλές δεκαετίες, οι “ανθρώπινοι υπολογιστές” (human computers) θηλυκού γένους 

αποτελούν την πιο προφανή µελέτη περίπτωσης για την ιστορία των γυναικών στα 

πρώτα χρόνια της υπολογιστικής τεχνολογίας.  

Η Light µελετά την ιστορία µίας οµάδας έξι γυναικών, οι οποίες 

προσλήφθηκαν από άνδρες µηχανικούς και µάνατζερ για να πραγµατοποιήσουν την 

εγκατάσταση (setting up) της µηχανής ENIAC για όλες τις χρήσεις. Σκοπός του 

ENIAC είναι η εκτέλεση ενός συγκεκριµένου σχεδίου υπολογισµών ικανού να 

επιλύσει προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου. Αν και την εποχή αυτή η ιδέα του 

υπολογιστικού προγράµµατος δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί, οι ‟γυναίκες του ENIAC” 
                                                
45 Nathan Ensmenger,”Making Programming Masculine” στο Gender Codes: Why Women Are Leaving 

Computing. Hoboken, New Jersey: Wiley/IEEE Computer Society, 2010. 
46 Jennifer S. Light, 1999. "When Computers Were Women". Technology & Culture 3, no. 40: 455-83. 
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θεωρούνται οι πρώτοι άνθρωποι - προγραµµατιστές ηλεκτρονικού υπολογιστή στον 

κόσµο. Σηµαντική αρµοδιότητά τους είναι η επίλυση τεχνικών προβληµάτων που 

προκύπτουν στον υπολογιστή (troubleshooting), επειδή οι γυναίκες αυτές γνωρίζουν 

άριστα το σχεδιασµό της εφαρµογής υπολογισµών αλλά και της ίδιας της 

υπολογιστικής διάταξης. Επιπλέον, έχουν εξειδικευτεί εµπειρικά σε µία εις βάθος 

κατανόηση των εσωτερικών διαγραµµάτων των καλωδιώσεων του ENIAC και είναι 

σε θέση να κάνουν ουσιαστική διάγνωση των λειτουργικών προβληµάτων που 

προκύπτουν πολύ συχνά, ίσως καλύτερα και από τους µηχανικούς που έχουν 

σχεδιάσει τη διάταξη.47 Για την ιστορία της πληροφορικής, η σπουδαιότητα των 

συγκεκριµένων γυναικών δεν έγκειται µόνο στην υψηλής αξίας εργασία που 

πραγµατοποιούν µε τον ENIAC. Εντοπίζεται κυρίως στο γεγονός ότι αυτές οι 

γυναίκες εξελίσσονται επαγγελµατικά, συνήθως στα ανώτατα επίπεδα της 

βιοµηχανίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ωστόσο, παρά τη σηµαντικότατη 

συνεισφορά των γυναικών προγραµµατιστριών στην ανάπτυξη της υπολογιστικής 

τεχνολογίας, πτυχές της ιστορίας που συµπεριλαµβάνουν γυναίκες αγνοήθηκαν 

συστηµατικά. Δίχως αµφιβολία, η αποσιώπηση της εργασίας των γυναικών του 

ENIAC οφείλεται, ως ένα µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι πρόκειται για εργασία που 

πραγµατοποιείται από γυναίκες, όπως συνοψίζει η Light .  

Στο έργο του ιστορικού της πληροφορικής Thomas Haigh, για τη διερεύνηση 

της µετάβασης από την ηλεκτροµηχανική τεχνολογία των διάτρητων δελτίων στην 

‟1η γενιά” ηλεκτρονικών υπολογιστών, στα µέσα της δεκαετίας του 1950, αν και το 

κοινωνικό φύλο δεν αποτελεί κεντρικό θέµα, ο συγγραφέας εντοπίζει ζητήµατα κατά 

φύλο διακρίσεων στην εργασία, σε όλη τη διάρκεια της µετάβασης αυτής. Σηµαντική 

είναι, επιπλέον, η συνεισφορά του και στο ζήτηµα της διαµόρφωσης του χώρου της 

υπολογιστικής τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της µετάβασης αυτής, το οποίο θα 

συζητηθεί στη συνέχεια. Τις καταβολές της συν-διαµόρφωσης της εργασίας µε την 

υπολογιστική τεχνολογία και την αναπαραγωγή διακρίσεων κατά κοινωνικό φύλο θα 

µπορούσε κανείς να εντοπίσει σε µελέτες που αφορούν προηγούµενες τεχνολογίες 

                                                
47 Ως οι άνθρωποι που εργάζονταν άµεσα µε τον υπολογιστή, οι γυναίκες του ENIAC επηρέασαν µέχρι 
και τον σχεδιασµό του υπολογιστή: η εισαγωγή της “εντολής σταµατήµατος” (stop instruction) στη 
µηχανή ήταν ιδέα της Betty Holberton την οποία, παρόλο που αρχικά δεν ενέκρινε ο John von 
Neumann, τελικά σύντοµα αναγνώρισε την αναγκαιότητά της και τη συµπεριέλαβε στο πρόγραµµα 
(Ensmenger, 2010). 
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γραφείου, όπως η γραφοµηχανή και η µηχανή υπαγόρευσης.48 Στο τέταρτο κεφάλαιο 

θα γίνει αναλυτικότερη αναφορά στο ζήτηµα της ‟εκµηχάνισης της γυναικείας 

εργασίας”.49 

 

1.4.2 Αναφορές από την ιστοριογραφία της εργασίας των γυναικών 

Για µία πιο ολοκληρωµένη ερµηνεία της αναπαραγωγής στερεοτυπικών σχέσεων του 

κοινωνικού φύλου και της τεχνολογίας στη διάρκεια της µακράς ιστορίας της 

υπολογιστικής τεχνολογίας, κρίνεται αναγκαία η συνδροµή µελετών από τον τοµέα 

των Φεµινιστικών Σπουδών. Οι K. Boyer και K. England, στο άρθρο τους για τη 

διαµόρφωση της εργασίας γραφείου και τη θηλυκοποίηση του επαγγέλµατος των 

υπαλλήλων γραφείου, διακρίνουν την ιστορία του επαγγέλµατος σε τρεις περιόδους 

µε βάση τις αλλαγές στις τεχνολογίες γραφείου. Σύµφωνα µε τις συγγραφείς, οι 

καταβολές του έµφυλου καταµερισµού της εργασίας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

εντοπίζονται στο επάγγελµα των υπαλλήλων γραφείου, που ξεκινά στα τέλη του 19ου 

αιώνα ως απόρροια της δραµατικής αύξησης της παραγωγής εντύπων, µία από τις 

αλλαγές που επέφερε η βιοµηχανική επανάσταση. Η αυξηµένη ζήτηση για 

περισσότερους υπαλλήλους οδηγεί τις γυναίκες στο γραφείο, έναν κατ’ εξοχήν 

ανδροκρατούµενο χώρο, και ο ρόλος των διαφηµιστικών εκστρατειών της εποχής 

στην προσέλκυση των γυναικών στο περιβάλλον του γραφείου και την εργασία µε τις 

πρώτες τεχνολογίες γραφείου είναι κεντρικός. 

Στις διαφηµιστικές αυτές εκστρατείες, το επάγγελµα της δακτυλογράφου 

προωθείται ως εργασία υψηλής ποιότητας, κατάλληλη για τη γυναίκα της αστικής 

τάξης. Όταν οι γυναίκες ανταποκρίνονται στη νέα, φαινοµενικά υψηλής ποιότητας 
                                                
48 Kate Boyer και Kim England. 2008. "Gender, work and technology in the information workplace: 

from typewriters to ATMs". Social and Cultural Geography 9: 241-256. 
49 Για ζητήµατα κοινωνικού φύλου και (υπολογιστικής) εργασίας βλέπε ενδεικτικά: Berner, Boel. 2007. 

"Rationalizing Technical Work Visions and Realities of the Systematic Drawing Office in Sweden, 
1890–1940." Technology and Culture 48:20-42. Downey, Greg. 2003. "Telegraph Messenger Boys: 
Crossing the Borders between History of Technology and Human Geography." The Professional 
Geographer 55:134-145. Downey, Greg. 2006. "Constructing “Computer-Compatible” Stenographers 
- The Transition to Real-Time Transcription in Courtroom Reporting." Technology & Culture 47:1-
26. Gutek, Barbara A. and Tora K. Bikson. 1985. "Differential Experiences of Men and Women in 
Computerized Offices." Sex Roles 13:123-136. Stanworth, Celia. 2000. "Women and Work in the 
Information Age." Gender, Work and Organization 7:20-32. Stepulevage, Linda. 2003. "Computer-
Based Office Work: Stories of Gender, Design, and Use." IEEE Annals of the History of 
Computing:67-72. Wajcman, Judy. 2006. "New connections: social studies of science and technology 
and studies of work." Work, employment and society 20:773-786. Wajcman, Judy. 2007. "From 
Women and Technology to Gendered Technoscience." Information, Communication & Society 
10:287-298. 
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επαγγελµατική πρόκληση και κατακλύζουν τα γραφεία, πραγµατοποιώντας 

δεξιοτεχνική εργασία γραφείου µε τις πρώτες τεχνολογίες γραφείου, αυτό που στην 

πραγµατικότητα συµβαίνει είναι η αυτόµατη υποτίµηση του επαγγέλµατος. Πρόκειται 

για την αντικατάσταση του υψηλού κύρους ανδρικού επαγγέλµατος του γραφέα 

(γραφιά) από το χαµηλής ειδίκευσης (και αµοιβής) γυναικείο επάγγελµα της 

δακτυλογράφου.50 Η σταδιακή απλοποίηση, αποειδίκευση και τελικά υποτίµηση της 

(γυναικείας) εργασίας των υπολογισµών, η οποία µε τη σειρά της επιφέρει επιπλέον 

κατά φύλο διακρίσεις, βρίσκει περαιτέρω τις αναφορές της στη γενικευµένη 

εφαρµογή µεθόδων του καταµερισµού της εργασίας της βιοµηχανικής επανάστασης 

της εποχής. Τέτοιες µέθοδοι επιµερισµού πολύπλοκων µαθηµατικών προβληµάτων σε 

απλούστερες µαθηµατικές πράξεις αναπτύσσονται στα εργοστάσια των υπολογισµών 

της τρίτης τεχνολογικής επανάστασης (πληροφορικής επανάστασης), µέσα από την 

αναπαραγωγή προτύπων του φορδικού µοντέλου εργασίας.51 

Μαρξιστικές θεωρίες ερµήνευσαν την τακτική αποειδίκευσης και κατάτµησης 

της εξειδικευµένης εργασίας σε άλλες µικρότερες ως µέθοδο που αποσκοπεί στη 

µείωση του κόστους εργασίας (καθιστώντας την ανειδίκευτη), αλλά και στην αύξηση 

των πρακτικών ελέγχου και επιτήρησης από την πλευρά των εργοδοτών µε σκοπό την 

αύξηση της παραγωγής και του κεφαλαίου. 52  Στη βάση µιας τέτοιας, µακράς 

παράδοσης γυναικών δακτυλογράφων και της συνειδητής αποσιώπησης του ότι οι 

πρώτοι υπολογιστές είναι γυναίκες, αλλά και βάσει µελετών που εντοπίζουν την 

απαξιωµένη ή περιορισµένη (σε θέσεις χαµηλότερου κύρους) εργασία των γυναικών 

µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µέχρι και στις µέρες µας, στην παρούσα διατριβή 

                                                
50 Boyer, Kate. 1998. "Place and the Politics of Virtue: Clerical work, corporate anxiety, and changing 

meanings of public womanhood in early twentieth-century Montreal." Gender, Place & Culture 
5:261-275. 

51 Murphy, Michelle. 2006. Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty - Environmental 
Politics, Technoscinece, and Women Workers. Durnham London: Duke University Press. Perry, Ruth 
and Lisa Grebe. "Women and Computers: An Introduction." Signs 16 (1990): 74-101. Webster, Juliet. 
1993. "From the Word Processor to the Micro: Gender Issues in the Development of the Information 
Technology in the Office." σελ. 111-123 στο Gendered by Design? Information Technology and 
Office Systems, Gender and Society: Feminist Perspectives on the Past and Present, (eds) E. Green, 
J. Owen, and D. Pain. London: Taylor & Francis. 

52 Boyer και England (2008), Boyer (1998). 
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παρουσιάζεται µια κλιµάκωση του φαινοµένου, όπως αποτυπώνεται µέσα από τη 

δηµόσια εικόνα της υπολογιστικής τεχνολογίας.53 

 

1.4.3 Αναφορές από τις Φεµινιστικές Σπουδές 

Οι Φεµινιστικές Σπουδές έχουν µελετήσει εκτενώς τον προσδιορισµό του κοινωνικού 

φύλου της τεχνολογίας (και της επιστήµης), καθώς και τη διαµόρφωση του έµφυλου 

χαρακτήρα της εργασίας µε την τεχνολογία. Ειδικότερα, επισήµαναν ότι η ικανότητα 

των γυναικών στη χρήση µιας τεχνολογίας είναι βαθιά συνδεδεµένη και εξαρτώµενη 

από ευρύτερες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες. Οι Τεχνο-Φεµινιστικές Σπουδές 

έχουν αναδείξει τους τρόπους µε τους οποίους παγιωµένες πρακτικές σχεδιασµού και 

ανακαλύψεων τεχνολογιών οδηγούν στην απουσία συγκεκριµένων κοινωνικών 

οµάδων - χρηστών, όπως οι γυναίκες.54 Ενδεικτική είναι η µελέτη της Cynthia 

Cockburn, σε έργο της οποίας, το 1993, εντοπίζεται ένας κεντρικός διαχωρισµός 

µεταξύ των συσκευών οικιακής χρήσης –λευκές και µαύρες– και διερευνώνται οι 

τρόποι που αυτές συνδέονται µε τους άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα. Άλλες 

µελέτες πάλι, διαφοροποιούµενες από προσεγγίσεις ντετερµινιστικού χαρακτήρα 

(technological determinism), υποστηρίζουν ότι οι τεχνολογίες δεν είναι κοινωνικά 

ουδέτερες και έχουν ‘φύλο’.55  

Για το εύρος της συµπαραγωγής (και αναπαραγωγής) στερεοτυπικών 

αντιλήψεων στη σχέση φύλου και τεχνολογίας δε θα µπορούσε να παραλειφθεί η 

αντιπροσωπευτική µελέτη της Judy Wajcman. Η συγγραφέας καθορίζει εκ νέου το 

πρόβληµα του αποκλεισµού κοινωνικών οµάδων από τεχνολογικές περιοχές ή 

δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι, ενώ το κοινωνικό φύλο εµπεριέχεται στην 

                                                
53 Ende, Jan van den and Ellen C.J. van Oost. 2001. "Making Women Count: Gender-Typing, 

technology and Path Dependencies in Dutch Statistical Data Processing, 1900-1970." The European 
Journal of Women's Studies 8: 491-510. Edwards, Paul N. 1990. "The Army and the Microworld: 
Computers and the Politics of Gender Identity." Signs 16: 102-127. Grier, David Alan. 2011. 
"Programming and Planning." IEEE Annals of the History of Computing 33: 86-88. Hicks, Marie. 
2009. "Compiling Inequalities: Computerization in the British Civil Service and Nationalized 
Industries, 1940-1979." Department of History Duke University. Boyer, Kate. 2004. "'“Miss 
Remington” Goes to Work: Gender, Space, and Technology at the Dawn of the Information Age." The 
Professional Geographer 56: 201-212. 

54 Για φεµινιστικές προσεγγίσεις σχετικά µε το κοινωνικό φύλο της τεχνολογίας και τα τεχνικά 
επαγγέλµατα βλέπε Cynthia Cockburn, ‟Caught in the Wheels: The High Cost of Being a Female 
Cog in the Male Machinery of Engineering” στο The Social Shaping of Technology, Donald A. 
Mackenzie and Judy Wajcman, (eds.) Open University Press, 1985, σελ. 126-133. Judy Wajcman, 
Technofeminism, Polity Press, 2005. 

55 Berg, Anne-Jorunn και Merete Lie. 1995. "Feminism and Constructivism: Do Artifacts Have 
Gender?" Science, Technology, & Human Values 20: 332-351. 
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Τεχνο-επιστήµη (techno-science), το είδος της σχέσης δεν είναι άνισα κατανεµηµένο 

εξ αρχής και εξ ορισµού. Αν και η διαδικασία του σχεδιασµού της τεχνολογίας είναι 

καθοριστική, δεν πρόκειται για ανεξάρτητη και αποκοµµένη από τις κοινωνικές 

ιδεολογίες και αντιλήψεις διαδικασία. Οι κοινωνικο-τεχνικές προσαρµογές που 

συντελούνται σε όλη τη φάση ζωής µιας τεχνολογίας επιδρούν και καθορίζουν τη 

διαµόρφωσή της. Η σχέση µε τις µηχανές είναι καταγεγραµµένη στη συλλογική 

συνείδηση ως προέκταση της ανδρικής δύναµης και ένδειξη του ελέγχου που ασκεί ο 

άνδρας στο περιβάλλον, συνεχίζει η Wajcman. Αντίθετα, οι γυναίκες παρουσιάζονται 

παραδοσιακά ικανές να χρησιµοποιούν τις µηχανές δίχως να γνωρίζουν το σχεδιασµό, 

την κατασκευή ή τον τρόπο λειτουργίας τους, δηλαδή, µπορούν να είναι µόνο 

χρήστριες (και κατά προτίµηση χειρίστριες) µιας τεχνολογίας αχαρτογράφητης, που 

βρίσκεται σε µαύρο κουτί (black box technology). Η αξία και η επίδραση της 

αντίληψης αυτής παραµένει για καιρό υποτιµηµένη και για πολλά χρόνια, δε 

θεωρείται άξια ανάλυσης όταν διερευνάται η σχέση των γυναικών µε την τεχνολογία. 

Κι αυτό γιατί η ικανότητα στη χρήση των µηχανών δεν αποτελεί ένδειξη µιας 

εξειδικευµένης δεξιότητας, ίσης αξίας µ’ εκείνη του σχεδιασµού της τεχνολογίας. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η γυναικεία ταυτότητα να παρουσιάζεται –υποτίθεται- ως 

µη µεταβαλλόµενη από τη χρήση των συσκευών. Η αντίληψη αυτή βρίσκει εφαρµογή 

και στη σχέση των γυναικών µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως θα δούµε στα 

επόµενα κεφάλαια της διατριβής.56  

Αξιοσηµείωτη είναι η συνεισφορά της Wajcman και σε προβληµατισµούς 

γύρω από καθιερωµένες απόψεις που αφορούν στο ζήτηµα των δεξιοτήτων και 

υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες είναι χαµηλά αµειβόµενες γιατί είναι ανειδίκευτες ή 

έχουν χαµηλή εξειδίκευση. Η συγγραφέας θέτει ίσως για πρώτη φορά ερωτήµατα 

σχετικά µε τους τρόπους που ορίζεται η δεξιότητα.57 Μέσα από το παράδειγµα της 

εργασίας στη συναρµολόγηση των ψηφιακών ρολογιών και των υπολογιστών τσέπης, 

δίνει µια νέα διάσταση στις εξειδικευµένες δεξιότητες που απαιτούνται για τη 

διεκπεραίωση ενός τέτοιου έργου: εξαιρετικός συντονισµός µατιού και χεριού, 

                                                
56 Wajc Wajcman, Judy. 2010. "Feminist theories of technology." Cambridge Journal of Economics 

34: 143-152.  
57 Επίσης, µελέτες οι οποίες εξετάζουν τη διάδραση µεταξύ ανθρώπου και ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(HCI, Human Computer Interaction) εντόπισαν ένα µεγάλο εύρος απαιτούµενων δεξιοτήτων στην 
εργασία (ή χρήση) µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Brahnam, Sheryl, Marianthe Karanikas, and 
Margaret Weaver. 2011. "(Un)Dressing the Interface: Exposing the Foundational HCI Metaphor 
‘‘Computer Is Woman’’." Interacting with Computers 23: 401-12) 
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προσοχή στη λεπτοµέρεια, εξέχουσα χειρωνακτική ικανότητα. Κι όµως, αυτές οι 

ικανότητες δεν ορίζονται ως δεξιότητες, ολοκληρώνει η Wajcman. Τελικά, τα 

γυναικεία επαγγέλµατα τείνουν να στερούνται κύρους, απλώς και µόνο γιατί 

εκτελούνται από γυναίκες.58  

Το ζήτηµα της αναπαραγωγής κατά φύλο διακρίσεων και περιορισµού των 

γυναικών στη χρήση (ή χειρισµό) της τεχνολογίας είναι πλέον τόσο συνηθισµένο, που 

συντηρείται και από τις ίδιες τις γυναίκες: δηλαδή, συχνά, αναπαράγεται αθόρυβα 

µεταξύ διαφορετικών γενεών γυναικών (ενήλικες γυναίκες προβάλλουν πρότυπα 

κατά φύλο διακρίσεων στις έφηβες στη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών 

τεχνολογιών επικοινωνίας, στην εποχή του διαδικτύου). 59  Κάποια άλλη µελέτη 

εστιάζει στη χρήση των µεταφορών και συµβολισµών για την περιγραφή και 

προώθηση των κατά φύλο διακρίσεων, όπως η ‘αόρατη γυάλινη οροφή’ (glass-

ceiling) και ο ‘τοίχος πυρασφάλειας’ (firewall), ως τα αφανή όρια των γυναικών στην 

πληροφορική.60 Τέλος, για τις αιτίες της αναπαραγωγής συγκεκριµένων στάσεων των 

γυναικών στις διαφηµιστικές απεικονίσεις, ενδεικτική είναι µια πρόσφατη ποσοτική 

έρευνα, που αποδεικνύει, για µία ακόµη φορά, ότι το κοινό αισθάνεται πιο οικεία 

όταν έρχεται σε επαφή µε απεικονίσεις χαµογελαστών γυναικών ή γυναικών σε 

µητρικούς ρόλους. Η µελέτη διερευνά τους χαρακτήρες γυναικών σε διαφηµίσεις, 

καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους οι εκτιµήσεις αυτών των χαρακτήρων 

επηρεάζονται από τις σεξιστικές αντιλήψεις των αποδεκτών απέναντι στις γυναίκες. 

Όπως τονίζουν οι συγγραφείς, οι απεικονίσεις γυναικών σε διαφηµίσεις κατέχουν µια 

ιδιαίτερα σηµαντική θέση στη διατήρηση των έµφυλων στερεοτυπικών αντιλήψεων 

στην κοινωνία.61  

Χρήσιµες πληροφορίες για το ζήτηµα του κοινωνικού φύλου και της 

                                                
58 Πρόκειται για µια αντίληψη που επικράτησε και σε άλλα επαγγέλµατα, όπως αυτό του νοσηλευτή, 
το οποίο απαιτεί εκτενή εκπαίδευση και ικανότητα καθώς και τεχνογνωσία, αλλά ως ‘παραδοσιακά 
γυναικείο επάγγελµα’ δε θεωρήθηκε τεχνικό επάγγελµα. Και επειδή κατασκευάστηκε κοινωνικά ως 
ανειδίκευτο επάγγελµα τελικά υποτιµήθηκε, καθιστώντας και πάλι τη γυναικεία εργασία, συγκριτικά 
µε την ανδρική, χαµηλά αµειβόµενη και χαµηλού κύρους (Πηγή: Judy Wajcam, Feminism Confronts 
Technology: The Pennsylvania State University Press, 1991). 

59 Helen Thornham και Angela McFarlane. 2011. "Cross-generational gender constructions. Women, 
teenagers and technology." The Sociological Review 1:64-85. 

60 Regine Bendl και Angelika Schmidt. 2010. "From ‘Glass Ceilings’ to ‘Firewalls’ - Different 
Metaphors for Describing Discrimination." Gender, Work and Organization 17: 612-634. 

61 Martina Infanger, Janine Bosak, and Sabine Sczesny. 2012. "Communality sells: The impact of 
perceivers’ sexism on the evaluation of women’s portrayals in advertisements". European Journal of 
Social Psychology 42: 219-226. 
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εργασίας, καθώς και για τα στάδια των σπουδών κοινωνικού φύλου στην Ελλάδα, 

αντλούµε από την αναλυτική επισκόπηση του 2006. Το εγχείρηµα των συγγραφέων 

αποτελεί σηµαντική συνεισφορά για µια στροφή στη µελέτη της εργασίας µέσα από 

τη χρήση κατηγοριών κοινωνικού φύλου. Η επισκόπηση τονίζει ότι η ελληνική 

ιστοριογραφία της εργασίας στην Ελλάδα είναι µια πρόσφατη υπόθεση: 

διαµορφώνεται µόλις τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, από το 1974 και µετέπειτα, 

δηλαδή µετά την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας, όταν πλέον η παραδοσιακή 

ιστορία και τα προτάγµατά της µπορούν να αµφισβητηθούν µε ένα συγκροτηµένο και 

δηµόσιο τρόπο. Οι συγγραφείς εντοπίζουν ένα κρίσιµο πεδίο ανάπτυξης των κατά 

φύλο διακρίσεων στην εργασία στην Ελλάδα, στην εσωτερική µετανάστευση προς τα 

µεγάλα αστικά κέντρα, κατά τη διάρκεια του πρώτου µισού του 20ού αιώνα. Την 

περίοδο αυτή συντελείται ένας κοινωνικός διαχωρισµός µεταξύ της γυναίκας 

οικιακής βοηθού (υπηρέτριας), συνήθως προερχόµενης από την επαρχία, και της 

µεσοαστής Αθηναίας. Η οικιακή εργασία έχει προεκτάσεις δηµιουργίας εαυτού και 

ταυτοτήτων της γυναίκας στην υπηρεσία των άλλων, αλλά και κατασκευής εξουσίας 

στο µυαλό και το σώµα αυτής της γυναίκας. Πρόκειται για µία πρακτική την οποία οι 

γυναίκες µαθαίνουν από τις ίδιες τις οικογένειές τους µε βάση την πειθαρχία, την 

υποταγή και τη θυσία. Οι ταυτότητες αυτές αναπαράγονται όταν η γυναίκα βγαίνει 

στην ελεύθερη αγορά εργασίας.62   

 

1.5$ Ο$ ρόλος$ των$ απεικονίσεων$ στην$ ιστορία$ της$
τεχνολογίας!

Το µεγαλύτερο µέρος της δηµιουργικής σκέψης των σχεδιαστών του τεχνολογικού 

κόσµου µας εκφράζεται µη-λεκτικά και επικοινωνείται µε ένα αντικείµενο, µία εικόνα 

ή µία οπτική απεικόνιση στο νου. Αυτή η µη-λεκτική γνώση, µε τη συνδροµή της 

τέχνης, µετατρέπει απευθείας τις ιδέες σε αντικείµενα ή σε σχέδια για την 

επιστηµονική δηµιουργία. Τα σχέδια αυτά επιτρέπουν σε άλλους να κατασκευάσουν 

την (εσωτερική) εικόνα όσων οι σχεδιαστές οραµατίστηκαν, µέσω της ατοµικής 

                                                
62 Οι µελέτες που αφορούσαν στην ιστορία των γυναικών στην Ελλάδα εµφανίστηκαν µόλις στα µέσα 
της δεκαετίας του 1980, κυρίως από γυναίκες ιστορικούς. Lambropoulou, Dimitra, Antonis Liakos, 
and Yannis Yannitsiotis. "Work and Gender in Greek Historiography During the Last Three 
Decades". In Professions and Social Identity: New European Historical Research on Work, Gender 
and Society, (επιµ.) Berteke Waaldijk: Edizioni Plus - Pisa University Press, 2006. 
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επιλογής του σχήµατος ή άλλων χαρακτηριστικών του κατασκευασµένου από τον 

άνθρωπο περιβάλλοντος, όπως αναφέρει ο Eugene Ferguson στο πρωτοποριακό άρθρο 

του 1977, τονίζοντας τη σηµαντικότητα του ρόλου των απεικονίσεων στην ιστορία 

της επιστήµης και της τεχνολογίας. Αυτό το διανοητικό συστατικό της τεχνολογίας, το 

οποίο είναι µη-λεκτικό και µη-επιστηµονικό, αγνοείται ως υποδεέστερο για πολλά 

χρόνια από την ιστορία των επιστηµών και της τεχνολογίας γιατί έχει τις ρίζες του 

στην τέχνη και όχι στην επιστήµη.63 

 

1.5.1 Οι απεικονίσεις στην κατασκευή των χρηστών της τεχνολογίας  

Μέχρι πρόσφατα, η διεθνής βιβλιογραφία προβάλλει την εικόνα µιας τεχνολογίας που 

απλώς ρέει προς τους χρήστες δίχως να εξετάζει εάν οι φορείς που διαχειρίζονται τη 

διάδοσή της δρουν ενεργά, ώστε να πείσουν τους (µελλοντικούς) χρήστες για το είδος 

της τεχνικής διάταξης που θα επιλέξουν και τελικά για το είδος χρήσης που 

προπαγανδίζουν και για τις αντίστοιχες οµάδες χρηστών. Οι προηγούµενες 

προσεγγίσεις, που αντιλαµβάνονται την κατασκευή των χρηστών ως µονοµερή 

διαδικασία που διαµορφώνεται µε βάση τις επιλογές των σχεδιαστών µιας 

τεχνολογίας παραχωρώντας ουσιαστικά τη δυνατότητα της επιλογής αποκλειστικά 

στους ειδικούς, δέχονται κριτική από τους ειδικούς του διεπιστηµονικού πεδίου 

Επιστήµη - Τεχνολογία - Κοινωνία (STS).  

Στη δεκαετία του 1980, αρχίζει να διερευνάται η πρόσληψη της τεχνολογίας 

ως δηµιουργικής διαδικασίας. Οι παραδοσιακού τύπου ιστοριογραφίες υποστηρίζουν 

ότι η πρόσληψη µιας τεχνολογίας είναι απλώς διαδικασία αντιγραφής ανακαλύψεων, 

τεχνολογιών και προϊόντων και συνεπώς αποτελεί ζήτηµα δίχως ενδιαφέρον προς 

εξέταση.  Οι τρόποι µε τους οποίους οι άνθρωποι συνδιαλέγονται µε µια διαθέσιµη 

τεχνολογική επιλογή δεν µπορούν να θεωρηθούν πια αυτονόητο ζήτηµα. Η εξέταση 

της σχέσης χρήστη - τεχνολογίας µέσα από τη διαδραστική σχέση που αναπτύσσεται 

µεταξύ τεχνολογικού αντικειµένου και χρήστη είναι σηµαντική, αλλά εξίσου 

σηµαντική είναι η διερεύνηση µιας άλλης επίδρασης στην ανάπτυξη και τη 

διαµόρφωση της τεχνολογίας, αυτής των κατασκευασµένων χρηστών, οι οποίοι είναι 

                                                
63 Ferguson, Eugene S. 1977. "The Mind's Eye: Nonverbal Thought in Technology." Science, New 

Series 197, no. 4306: 827-36. Για επέκταση των ιδεών του Ferguson βλέπε επίσης, Lubar, Steven. 
1995. "Representation and Power". Technology & Culture 36, no. 2: 54-81. 
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παράγωγα σχεδιαστών, διαφηµιστών και άλλων συν-διαµορφωτών.  

Αν και όλοι οι χρήστες κατά µία έννοια κατασκευάζονται ή καθορίζονται 

παράλληλα µε την ‘εξέλιξη’ της τεχνικής διάταξης, η Lindsay χρησιµοποιεί τον όρο 

διαφορετικά και αναφέρεται όχι στους πραγµατικούς ανθρώπους που θα 

χρησιµοποιήσουν µια τεχνολογία, αλλά στους εικονικούς, κατά µία έννοια ιδανικούς 

και πιθανότατα µυθικούς ανθρώπους για τους οποίους µια τεχνολογία έχει σχεδιαστεί 

και στους οποίους απευθύνεται. Οι συν-διαµορφωτές προτείνουν ταυτότητες µε 

σκοπό την παραγωγή κατασκευασµένων χρηστών, επιδιώκοντας να αναπτύξουν οι 

πραγµατικοί χρήστες ταυτότητες µε πρότυπο εκείνες των κατασκευασµένων χρηστών 

των διαφηµίσεων. Οι κατασκευασµένοι χρήστες, σύµφωνα µε τη Lindsay, είναι 

µυθικές, εικονικές µορφές χρηστών για τους οποίους η υπολογιστική τεχνολογία 

σχεδιάζεται, δηµιουργείται, κατασκευάζεται. Οι χρήστες, λοιπόν, που απεικονίζονται 

στις διαφηµίσεις, παρόλο που δεν είναι πραγµατικά πρόσωπα, προωθούν εικονικές 

ταυτότητες, που, στη συνέχεια, διαδραµατίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διαµόρφωση 

ιδεολογιών και ταυτοτήτων των πραγµατικών χρηστών.  

Η πρόταση της Lindsay για την αναγκαιότητα της µελέτης της οµάδας των 

κατασκευασµένων χρηστών, η οποία, αν και δεν έχει φυσική υπόσταση, επιδρά 

δραµατικά στη διαµόρφωση της τεχνολογίας, αποτελεί κεντρική αναφορά στην 

παρούσα µελέτη και στη βάση αυτή εξετάζεται ο ρόλος των διαφηµίσεων ως µέσων 

κατασκευής των έµφυλων χρηστών (engendered users) της πληροφορικής 

τεχνολογίας. Οι διαφηµίσεις πληροφορικής αποτελούν προνοµιακό µέσο για τη 

µελέτη απεικονίσεων της ιδέας του κατασκευασµένου χρήστη που καθορίζουν τη 

διαδικασία της κοινωνικής κατασκευής των χρηστών µιας τεχνολογίας. Οι 

απεικονίσεις αυτές αποτυπώνουν τους τρόπους µε τους οποίους οραµατίστηκαν ή 

κατασκεύασαν τις χρήσεις και τους χρήστες της τεχνολογίας οι σχεδιαστές - 

δηµιουργοί και άλλοι εµπλεκόµενοι (σχεδιαστές, κατασκευαστές, διαφηµιστές, 

εταιρίες προώθησης, αλλά και κρατικοί φορείς, πολιτικοί). Αυτές οι κοινωνικές 

οµάδες (οι φανταστικοί χρήστες, δηλαδή) κατασκευάζονται µέσω της ιστορίας ζωής 

µιας τεχνολογίας από τους (δια-)µεσολαβητές και διαπραγµατεύονται τις ταυτότητες 

των κατασκευασµένων χρηστών. Οι συγκεκριµένες εικονικές ταυτότητες, στη 

συνέχεια, θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό και τη χρήση της 

τεχνολογίας. Κατόπιν, οι πραγµατικοί χρήστες θα αναπτύξουν δικές τους ταυτότητες 
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που θα σχετίζονται µε εκείνες των κατασκευασµένων χρηστών.64  

Η Lindsay, για τον προσδιορισµό των κατασκευασµένων χρηστών, µελέτησε 

τη σχέση των γυναικών µε τους πρώτους µικρο-υπολογιστές στα τέλη της δεκαετίας 

του 1970, αντιµετωπίζοντας την τεχνολογία του υπολογιστή ως ενιαία τεχνολογία. Η 

παρούσα διατριβή διαφοροποιείται και επεκτείνεται, προχωρώντας σε µια κατάτµηση 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κεντρικά και περιφερειακά τµήµατα που συνδέονται 

µε έµφυλες ταυτότητες χρηστών. Επιπλέον, εδώ εξετάζεται και µια άλλη πτυχή, αυτή 

της διαµόρφωσης των χρηστών µέσα από διαφηµίσεις σε έντυπα ευρείας 

κυκλοφορίας. Η διατριβή αυτή συντάσσεται µε τους ιστορικούς που δίνουν έµφαση 

στους χρήστες και τις χρήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και σε αλλαγές 

στην πρόσληψη του υπολογιστή από την κοινωνία. Η περιοδολόγηση (πέντε 

περιόδων) που προτείνεται βασίζεται στις αντιλήψεις του κοινού για τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, όπως διαφαίνεται µέσω των διαφηµίσεων και θα συζητηθεί στη συνέχεια 

µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια.  

 

1.5.2 Οι διαφηµίσεις ως πρωτογενές υλικό ιστορικής έρευνας 

Η εξέταση των έντυπων διαφηµίσεων πληροφορικής αποδεικνύει ότι οι απεικονίσεις 

χρήστη και τεχνολογίας προωθούν συγκεκριµένα µοντέλα σχέσης των ανθρώπων µε 

την τεχνολογία, τα οποία, στη συνέχεια, είναι ικανά να διαµορφώσουν κοινωνικές και 

εργασιακές σχέσεις και να συµβάλουν σε κοινωνικές κατασκευές. Προκειµένου η 

διαφήµιση να είναι αποτελεσµατική, οφείλει να κινείται από το γνωστό προς το 

άγνωστο και να στηρίζει τους ισχυρισµούς της σε δηµοφιλείς αντιλήψεις για το τι 

είναι, για παράδειγµα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και τι µπορεί να κάνει. Οι 

διαφηµίσεις, δηλαδή, παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε τη δηµόσια 

κατανόηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, 

ενώ δε λειτουργούν µόνο ως δείκτες αλλαγών διότι εισάγουν τεχνικές καινοτοµίες, 

αλλά ταυτόχρονα αντανακλούν αυτές τις καινοτοµίες. Η ιστορική σηµασία τους 

έγκειται στο γεγονός ότι παρέχουν ένα σηµαντικό πεδίο για την κατανόηση της 

τεχνολογίας. Αντί να απαντούν σε ερωτήµατα σχετικά µε το ποιος ανακάλυψε πρώτος 

                                                
64 Christina Lindsay, 1999. "From the basement to the kitchen: constructing the gendered personal 

computer user." Technology and Society. Women and Technology: Historical, Societal, and 
Professional Perspectives. Proceedings. International Symposium: 295-298. Thierry Bardini και 
August T. Horvath. 1995. " The Social Construction of the Personal Computer User". Journal of 
Communication 45/3: 40-65. 
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τι, µας µιλούν για τη σπουδαιότητα, τη σηµασία, τη διάρκεια και την κυκλοφορία 

ενός τεχνολογικού προϊόντος.  

Για τη σπουδαιότητα των διαφηµίσεων ως πρωτογενούς υλικού της ιστορικής 

έρευνας στην τεχνολογία της πληροφορικής, αφετηρία αποτελεί η µελέτη των 

William Aspray και Donald B. Beaver.65 Οι δύο συγγραφείς, στο άρθρο του 1986, 

επισηµαίνουν αυτήν ακριβώς τη σπουδαιότητα των διαφηµίσεων ως µέσων για την 

ανάλυση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, υποστηρίζοντας ότι οι 

διαφηµίσεις παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε τη δηµόσια εικόνα των 

υπολογιστών σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. Κατά τη γνώµη τους, η µελέτη 

των διαφηµίσεων µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως µέσο για να επικοινωνήσουν 

διαφορετικές περιοχές, όπως η διανοητική ιστορία και η ιστορία της τεχνολογίας 

(χώρος/ εργασία), η ιστορία των επιχειρήσεων και της οικονοµίας (πρακτική/ χρήση) 

και τέλος η κοινωνική και πολιτισµική ιστορία (κοινωνικό φύλο). Οι δύο συγγραφείς 

βασίστηκαν σε διαφηµίσεις υπολογιστών στις τρεις δεκαετίες πριν από το 1980, για 

να εισαγάγουν µια περιοδολόγηση που στηρίζεται στην αλλαγή στις προσλήψεις από 

στους χρήστες των υπολογιστών. Για την ακρίβεια, δε στηρίχθηκαν ακριβώς στην 

αλλαγή των προσλήψεων του υπολογιστή από τους (πραγµατικούς) χρήστες, αλλά σε 

αλλαγές στις προσλήψεις του υπολογιστή, όπως αυτές αποτυπώνονται σε διαφηµίσεις 

που απευθύνονται σε διάφορες κατηγορίες χρηστών. 

Τη σπουδαιότητα των διαφηµίσεων ως υλικών έρευνας της ιστορίας της 

τεχνολογίας και του διεπιστηµονικού πεδίου Επιστήµη - Τεχνολογία - Κοινωνία 

έχουν αναδείξει επιπλέον µελέτες από διάφορα ερευνητικά πεδία των Ανθρωπιστικών 

Επιστηµών. Ενδεικτική είναι η κλασική µελέτη της Jane Williamson, το 1978, η 

οποία υποστηρίζει ότι ο ‘φανταστικός χώρος’ που δηµιουργούν οι διαφηµίσεις και οι 

έννοιες που διακινούνται σ’ αυτόν το χώρο αποτελούν µία από τις ιδεολογικές µορφές 

µε την ισχυρότερη επίδραση στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες. 66  Οι 

διαφηµίσεις, βέβαια, ως µέσα επικοινωνίας, υπόκεινται σε µια ερµηνευτική 

διαδικασία νοηµάτων και εννοιών, η οποία συντελείται σε συγκεκριµένο κοινωνικό 

και ιστορικό πλαίσιο. Η νοµιµοποίησή τους ενισχύεται από το γεγονός ότι οι 

πολιτισµικές και ιδεολογικές διαφορές µεταξύ εκείνων που µεταφέρουν το µήνυµα 
                                                
65 Aspray, William, και Donald B. Beaver, 1986. "Marketing The Monster: Advertising Computer 

Technology." IEEE Annals of the History of Computing 8/2: 127-143. 
66 Jane Williamson, Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertisements: Temple 

University Press, 1978. 
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και όσων το λαµβάνουν είναι ελάχιστες µιας και τα δύο µέρη είναι ταυτόχρονα 

προϊόντα και παραγωγοί της ίδιας κουλτούρας.67  

Οι William Gamson, David Croteau, William Hoynes και Theodore Sasson, 

σε άρθρο, το 1992, για την κοινωνική κατασκευή της πραγµατικότητας, 

επικεντρώνονται στη σηµασία των διαφηµίσεων ως µέσων ιστορικής έρευνας, 

ισχυριζόµενοι ότι οι διαφηµίσεις αποτελούν κρίσιµο σύνδεσµο του φαντασιακού µε 

το πραγµατικό. Αναδεικνύουν τη σηµαντικότητα των διαφηµίσεων, αναφορικά µε την 

επίδραση αυτών στο αναγνωστικό κοινό: επειδή, κατά την άποψή τους, οι τελευταίες, 

χάρη στην εξεζητηµένη αισθητική τους, επιτυγχάνουν να αποσπάσουν την προσοχή 

του κοινού από τα µη-διαφηµιστικά περιεχόµενα του περιοδικού ή της εφηµερίδας 

(άρθρα, στήλες κ.ά.) –τα οποία είναι συχνά βαρετά και προβλέψιµα– και 

κατορθώνουν µέσω του εντυπωσιασµού να επιδρούν ισχυρά σε επιλογές και στάσεις 

του αναγνωστικού κοινού.68 Άλλη σηµαντική αναφορά για την τεκµηρίωση της 

επιλογής των διαφηµίσεων ως πρωτογενούς υλικού έρχεται από τη µελέτη που 

εντάσσεται στο πεδίο Επιστήµη - Τεχνολογία - Κοινωνία.69 Η Hope, για παράδειγµα, 

επισηµαίνει ότι οι διαφηµίσεις, µε σκοπό πάντα τη νοµιµοποίηση του 

καταναλωτισµού, κατακλύζουν τις κοινωνίες µε εικόνες που αποσκοπούν στο να 

τοποθετήσουν την αγορά (απόκτηση) του προϊόντος στο κέντρο της ταυτότητας του 

ατόµου. Για να επιτευχθεί η ταύτιση αυτή, είναι αναγκαία η υιοθέτηση µιας οπτικής 

ρητορικής (visual rhetoric), η οποία θα στηρίζεται σε στρατηγικές ταύτισης.  

Οι διαφηµίσεις, προκειµένου να πετύχουν το ρητορικό στόχο τους, 

                                                
67 Liina Puustinen, 2001. "Gender for Sale Advertising Design as Technologies of Gender" στο Affective 

Encounters: Rethinking Embodiment in Feminist Media Studies 49: 203-212 (eds.) K. A. P. S. School 
of Art, Literature and Music, Media Studies, Turku, Finland: University of Turku. 

68 Για την αξιοποίηση των διαφηµίσεων ως υλικού ιστορικής έρευνας και για την κατανόηση των 
τρόπων οικειοποίησης µιας τεχνολογίας βλέπε ενδεικτικά: Gamson W. A., κ.ά., 1992 . "Media Images 
and the Social Construction of Reality" Annual Review of Sociology 18: 373-93. Hansen, Anders. 
1991. "The Media and the Social Construction of the Environment." Media, Culture & Society 
13:443-458. Kessler, Elizabeth A. 2009. "Introducing 'Images, Technology, and History': a note from 
the Image Editor." History and Technology 25:387-389. Kitzinger, Jenny. 2000. "Media Templates: 
Patters of Association and the (Re)Construction of Meaning Over Time " Media, Culture & Society 
22:61-84. Sensales, Gilda. 1994. "The communication systems of representations: psychosocial 
research into the representations of computers and information technology in Italian daily 
newspapers." Public Understanding of Science 3:347-363. Bijsterveld, Karin and Annelies Jacobs. 
2009. Sound Souvenirs: Audio Technologies Memory and Cultural Practices. Amsterdam: Amsterdam 
University Press. 

69 Hope, Diane S. 2008. "Gendered Environments: Gender and the Natural World in the Rhetoric of 
Advertising." Pp. 155-177 in Defining Visual Rhetorics, edited by C. A. Hill and M. Helmers. 
Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 
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οικειοποιούνται ισχυρές, καθιερωµένες οπτικές εικόνες και τις µετατρέπουν σε 

κοινωνικά δεδοµένα, τα οποία στη συνέχεια αποτελούν σύµβολα. Κεντρική 

στρατηγική της διαφήµισης µε εικόνες είναι η ‘οικειοποιηµένη εικονογραφία’ 

(appropriated iconography). Σχετίζεται µε τη χρήση γνώριµων εικόνων ως σηµείων 

αναφοράς που θα δώσουν στον καταναλωτή την ψευδαίσθηση του οικείου, ώστε το 

νέο, διαφηµιζόµενο προϊόν να προσφέρει την (ψευδ-)αίσθηση της σταθερότητας, της 

ασφάλειας και της µονιµότητας. Τις οικείες αυτές απεικονίσεις, που αποτελούν 

αναπαραγωγές στερεοτύπων και χρησιµοποιούνται ώστε να ξεπεραστεί η αντίσταση 

του θεατή σε κάθε νέο και µη-γνώριµο, επικαλείται η διαφήµιση. Το κοινωνικό φύλο, 

µε τη σειρά του, είναι κυρίαρχο σε όλες τις εκφάνσεις των διαφηµίσεων αφού 

αποτελεί θεµελιώδες χαρακτηριστικό για τον προσδιορισµό της ταυτότητας του 

καταναλωτή. Όσον αφορά στην τεχνολογία, οι διαφηµίσεις λειτουργούν ως µέσο 

οικειοποίησής της και αποτελούν κυρίαρχη πηγή µιας αφηγηµατικής κουλτούρας και 

εικόνας. Ιστορικά, από τα πρώτα χρόνια της µοντέρνας περιόδου, βασικός στόχος των 

διαφηµιστών ήταν να σχεδιάσουν διαφηµίσεις που θα αναδείκνυαν τον αυξανόµενο 

διαχωρισµό µεταξύ γυναικείων και ανδρικών κοινωνικών ρόλων, όπως αυτοί 

προωθήθηκαν από την εκβιοµηχάνιση και την αστικοποίηση.  

Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργούν και οι παρατηρήσεις της Μ. Hicks για 

τη διαµόρφωση του κοινωνικού φύλου στις διαφηµίσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Οι περισσότεροι κατασκευαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών σχεδιάζουν τις 

διαφηµιστικές εκστρατείες τους µε βάση καθιερωµένα πρότυπα χρήσης, δηλαδή µε 

βάση εργασιακές προσδοκίες που έχουν καταγράψει θετικά αποτελέσµατα στους 

επιχειρηµατίες και διευθυντές (άνδρες) εταιριών και οργανισµών κατά τη διάρκεια 

των προηγούµενων περιόδων, δηλαδή πριν από την εµφάνιση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Υποσυνείδητα, οι άνδρες, µέχρι τότε κυρίαρχοι στον κόσµο των 

επιχειρήσεων, συνεχίζουν να συνδέουν τη γυναικεία εργασία µε τα προϊόντα της 

εργασίας γραφείου: από τη διάτρηση δελτίων µέχρι το χειρισµό κονσόλας των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι εταιρίες κατασκευής υπολογιστών κατορθώνουν να 

επιδείξουν ένα εργασιακό πλαίσιο για τον αυτοµατισµό του ηλεκτρονικού γραφείου 

που διαφέρει ελάχιστα από τα προηγούµενα εργασιακά πλαίσια της µη-ηλεκτρονικής 

εποχής. 70  Συµπληρωµατικές για την τεκµηρίωση της ιστορίας που αφηγείται η 

                                                
70 Hicks, Marie. 2010. "Only the Clothes Changed: Women Operators in British Computing and 

Advertising, 1950–1970." IEEE Annals of the History of Computing:5-17. 
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παρούσα διατριβή είναι και οι προσεγγίσεις της επιστηµονικής περιοχής που µελετά 

τη µαζική κατανάλωση και τους καταναλωτές (Consumers). Οι µελέτες αυτές 

αναδεικνύουν το ρόλο των χρηστών στη συµπαραγωγή των τεχνολογιών, αλλά και 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οικειοποίησής τους.71  

Αξιοσηµείωτη, τέλος, είναι η συνεισφορά του νέου ρεύµατος που έχουν 

εισαγάγει πρόσφατα Γερµανοί µελετητές, οι οποίοι αναφέρονται σε θεωρίες για την 

ανάλυση απεικονίσεων (visual analysis) και την Εικονική Στροφή (Iconic Turn). Η 

έµφαση εδώ δίνεται στη σπουδαιότητα των απεικονίσεων για την κατανόηση του 

υλικού κόσµου που µας περιβάλλει γενικά και της ιστορίας της τεχνολογίας 

ειδικότερα. Το µοντέλο της κωδικοποίησης/ αποκωδικοποίησης, που αξιοποιεί η 

ανάλυση απεικονίσεων, επιχειρεί να συµπεριλάβει τόσο το δοµικό ρόλο των Μ.Μ.Ε. 

(διαφηµίσεις) στην εγκαθίδρυση ατζέντας και την προώθηση συγκεκριµένων 

πολιτισµικών κατηγοριών και πλαισίων, αλλά και στην κίνηση του ‘ενεργού θεατή’, ο 

οποίος βγάζει νοήµατα µέσα από σηµάδια και σύµβολα που προµηθεύουν τα Μ.Μ.Ε. 

Ο ενεργός θεατής αποκαλείται από άλλους µελετητές ερµηνευτής (interpretant), ενώ 

οι απεικονιζόµενοι (representamen) δεν είναι φυσικά πρόσωπα αλλά διανοητικές 

εκφράσεις. Συνεπώς και οι δύο συνδέονται µε το ίδιο αντικείµενο. Οι ερµηνείες 

προκύπτουν από τα σηµάδια που βασίζονται σε συνηθισµένες ενέργειες και οι 

συνήθειες διαµορφώνονται (κατασκευάζονται) κοινωνικά.72 

 

1.5.3 Επισηµάνσεις για την έρευνα µε οπτικό υλικό και διαφηµίσεις 

Η ιστορική έρευνα που χρησιµοποιεί οπτικό υλικό και ειδικότερα διαφηµίσεις 

αντιµετωπίζεται συχνά µε καχυποψία όσον αφορά στην εγκυρότητά της. Διεθνείς 

µελέτες εφιστούν την προσοχή σχετικά µε την αξιοπιστία των διαφηµιστικών 

απεικονίσεων, όταν αυτές χρησιµοποιούνται ως πηγές για την καταγραφή µιας 

ιστορίας χρηστών της τεχνολογίας. Όπως τονίζει ο Hirsh, υπάρχει ένα σηµαντικό 

κενό µεταξύ των διαφηµίσεων που παράγονται για µαζική κατανάλωση, οι οποίες 

συνήθως απεικονίζουν αποστειρωµένες και ιδανικές εικόνες για το πώς υποτίθεται ότι 
                                                
71 Weber, Heike. 2005. στο "DOMESTICATION" or: Who is domesticating what or whom?" in Design 

and Consumption: ideas at the interface. Durham University.Weber, Heike. 2009. "Consumers as 
innovative actors? The role of users in the shaping of German GSM telephony". Le mouvement 
social:117-130. 

72 Hill, Charles A., and Marguerite Helmers. Defining Visual Rhetorics. Mahwah, New Jersey, London: 
Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2008. Jewitt, Carey, and Rumiko Oyama. "Visual 
Meaning: A Social Semiotic Approach" στο A Handbook of Vusual Analysis, (eds) Theo Van 
Leeuwen and Carey Jewitt, 134-56: SAGE, 2001. 



Κεφάλαιο#1ο#
Ιστοριογραφικό$Πλαίσιο$

 45 

λειτουργούν οι τεχνολογίες, και της πραγµατικής χρήσης των τεχνολογιών αυτών.73 

Ειδικότερα για την ιστορία της πληροφορικής, συχνά στις διαφηµίσεις 

παρουσιάζονται γυναίκες σε θέσεις εργασίας (χρήσεις) που δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγµατικότητα. Ελκυστικές, χαµογελαστές και νεαρής ηλικίας γυναίκες 

εµφανίζονται συχνά στις διαφηµίσεις να συµµετέχουν σε επιδείξεις ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Ωστόσο, οι συγκεκριµένες γυναίκες δεν είναι σε καµία περίπτωση οι 

πραγµατικοί εργαζόµενοι, συνεχίζει η Hicks. Οι πραγµατικοί εργαζόµενοι είναι 

άνδρες µέσης ηλικίας και καθόλου ελκυστικοί, σύµφωνα µε τα αισθητικά πρότυπα 

της εποχής.74 

Στην Ελλάδα, οι διαφηµιστικές εκστρατείες εταιριών εισαγωγής υπολογιστών, 

όπως δείχνει η αρχειακή έρευνα, προφανώς εξαιτίας της απουσίας τοπικής 

παραγωγής στα πρώτα χρόνια ακολουθούν πιστά διαφηµιστικά πρότυπα από τις 

αγορές της κεντρικής Ευρώπης και των Η.Π.Α. Η παρούσα διατριβή, όµως, δεν 

επιδιώκει να αφηγηθεί µια ιστορία του πραγµατικού χρήστη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ούτε να καταγράψει µια πραγµατικότητα για τα είδη της εργασίας ή τις 

εργασιακές σχέσεις του κοινωνικού φύλου µε την υπολογιστική µηχανή. Κεντρική 

επιδίωξη εδώ είναι η αφήγηση µιας ιστορίας κατασκευής ταυτοτήτων (ιδανικών) 

χρηστών του ηλεκτρονικού υπολογιστή µέσα από την αναπαραγωγή στερεοτυπικών 

απεικονίσεων στις διαφηµίσεις, οι οποίες καταλήγουν να αποτελούν 

‘αυτοεκπληρούµενη προφητεία’ για τη σχέση ανδρών και γυναικών µε τον 

υπολογιστή. 

Μελέτες από τον τοµέα της βιοµηχανικής ιστορίας, που εξετάζουν τους 

τρόπους µε τους οποίους παρουσιάζονται οι γυναίκες στις βιοµηχανικές διαφηµίσεις, 

εντοπίζουν θεµελιώδεις διαφορές µεταξύ των γυναικείων αναπαραστάσεων, ανάµεσα 

σε αποκλειστικά βιοµηχανικές διαφηµίσεις και σ’ εκείνες που απευθύνονται στο ευρύ 

κοινό. Οι µελέτες αυτές φαίνεται ότι απέτυχαν να αξιολογήσουν τη σπουδαιότητα 

των διαφηµίσεων ως πρωτογενών υλικών για µια κοινωνιολογική προσέγγιση της 

ιστορίας της τεχνολογίας, αναφέροντας ότι οι διαφηµίσεις απλώς παρέχουν 

πληροφορίες και δε συµβάλλουν στη δηµιουργία εικόνων ή στην αλλαγή 

                                                
73 Hirsh, Max. 2011. "What’s missing from this picture? Using visual materials in infrastructure studies." 

History and Technology 27:379-387. 
74 Hicks (2010). 



Κεφάλαιο#1ο#
Ιστοριογραφικό$Πλαίσιο$

 46 

πεποιθήσεων.75 Οι ‘απλές’ αυτές πληροφορίες δεν είναι άλλο από την αναπαραγωγή 

γνώριµων, οικείων εικόνων που οδηγούν σε αναπαραγωγή συγκεκριµένων 

εργασιακών σχέσεων µε την τεχνολογία. 

Η κυρίαρχη αντίληψη που επικρατεί σε µελέτες από τις Σπουδές των Μέσων 

Μαζικής Επικοινωνίας (Media Studies) δίνει έµφαση στο ρόλο του τεχνολογικού 

αντικειµένου προς τη δηµιουργία και διαµόρφωση κοινωνικών ταυτοτήτων, 

κοινωνικής ζωής και πολιτισµού. Βασική αρχή τους αποτελεί η θέση ότι στη µελέτη 

διαφηµίσεων δε βλέπουµε, αλλά αντιλαµβανόµαστε. Η όραση είναι ένας βιολογικά 

καθοριζόµενος κανόνας, ενώ η αντίληψη καθορίζεται µε πολιτισµικούς και 

ψυχολογικούς όρους. Τα οπτικά αντικείµενα (εικόνες) καθορίζουν την υλική 

πραγµατικότητα και έχουν σηµαντική επίδραση στην ανθρώπινη πραγµατικότητα. 

Άλλωστε, µια φωτογραφία, ακόµη κι αν αυτή είναι ρεπορτάζ, δεν µπορεί να δείχνει 

πώς είναι µια κατάσταση στην πραγµατικότητα: είναι µια εικόνα που παράγεται από 

µία µηχανική συσκευή, µια πολύ συγκεκριµένη στιγµή και µέσα σ’ ένα συγκεκριµένο 

πλαίσιο. Μάλιστα, αυτή η λήψη της φωτογραφίας γίνεται από ένα άτοµο που 

λειτουργεί µέσα σε σύνολο προσωπικών παραµέτρων, οι οποίες επηρεάζουν τη λήψη 

της φωτογραφίας.76 

Η περίπτωση των διαφηµίσεων ξεπερνά κατά πολύ τους ενδοιασµούς για την 

αντικειµενικότητα µιας φωτογραφίας - ντοκουµέντου, µε την εξέταση της 

αφηγηµατικής δοµής (narrative structure) της διαφήµισης, δηλαδή των τρόπων µε 

τους οποίους µια ιστορία επικοινωνείται, ώστε να αποτελεί κεντρικό ζήτηµα σε κάθε 

ανάλυση. 77  Όλες οι εικόνες χαρακτηρίζονται από πολυσηµία, µπορούν να 

εµπεριέχουν, δηλαδή, πολλαπλά µηνύµατα, ενώ οι τρόποι θέασης καθορίζονται από 

το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο µέσα στο οποίο δηµιουργούνται. Προκειµένου να 

γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ διαφορετικών ερµηνειών, εφαρµόζονται αναλύσεις 

σηµειωτικού τύπου. ‘Σηµειωτική’ ονοµάζεται η µελέτη της κοινωνικής παραγωγής 

εννοιών µέσα από την εξέταση σηµείων - συµβόλων. Ως ‘σύµβολο’ ορίζεται ένα 

σηµείο που µέσω συµβατικών διαδικασιών έχει συνδεθεί µε το αντικείµενο στο οποίο 

                                                
75  Easton, Geoff and Catherine Toner. 1983. "Women in Industrial Advertisements." Industrial 

Management Marketing:145-149. 
76 Rose, Gillian. 2001. Visual Methodologies - An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. 

London: SAGE Publications Ltd. 
77 Σύµφωνα µε τον ορισµό της American Market Association, η διαφήµιση ορίζεται ως “κάθε τύπου 
αµειβόµενη µορφή µη-προσωπικής απεικόνισης και προώθησης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών…..µε 
σκοπό να ενηµερώσει και να πείσει ένα προεπιλεγµένο αγοραστικό κοινό”. 
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αναφέρεται και είναι φορέας συγκεκριµένων εννοιών και νοηµάτων. Το σηµείο 

αποτελεί βασική µονάδα και κεντρική στη Σηµειωτική. Στη σηµειωτική µέθοδο 

ανάλυσης, ένα αντικείµενο δείχνει ή αναφέρεται σε κάτι άλλο από το ίδιο και 

συµπεριλαµβάνει εικόνες (icons) και σύµβολα. Αποτελείται από το σηµαίνον, την 

αντίληψη δηλαδή που αντιπροσωπεύει το σηµείο, και το σηµαινόµενο, δηλαδή τη 

µορφή που το σηµείο παίρνει τελικά. Η παρουσίαση ή προώθηση αυτή απευθύνεται 

σε όλους τους αναγνώστες ή τους θεατές ως υποψήφιους αγοραστές, δείχνοντάς τους 

σηµάδια από τις ιδιότητες που θα µπορέσουν να αποκτήσουν µε την αγορά του 

συγκεκριµένου προϊόντος.78  

Στην παρούσα διατριβή οι διαφηµίσεις γίνονται αντιληπτές ως 

διαµεσολαβητικός µηχανισµός, µε δυναµική τόσο ισχυρή, που ξεπερνά τα όρια µιας 

απλής επιλογής για την αγορά (και τους τρόπους χρήσης) ενός προϊόντος (ή µιας 

τεχνολογίας στην προκειµένη), φτάνοντας στο σηµείο να αποτελεί πολιτική επιλογή. 

Η δηµοσίευση είναι αρκετή για να µετατρέψει την κατανάλωση σε υποκατάστατο της 

δηµοκρατίας. Οι διαφηµίσεις έχουν τον τρόπο να µορφοποιούν τις ζωές των 

ανθρώπων.79 Σε κάθε περίπτωση, η µελέτη διαφηµίσεων τεχνολογιών αποτέλεσε για 

ιστορικούς και κοινωνιολόγους της τεχνολογίας αφετηρία (ή συµπλήρωµα) στη 

διαδικασία εξαγωγής συµπερασµάτων για τη διαµόρφωση της σχέσης ανθρώπου και 

τεχνολογίας.80 

1.6$ Κοινωνιολογικές$ αναφορές:! φύλο$ W! πληροφορικήW
διαφημίσεις!81!
Για να καλυφθεί το κενό σε µια παράδοση απουσίας διαχρονικών µελετών για τη 

                                                
78 Van Leewen, T., Jewitt, C. (eds) 2001. Handbook of Visual Analysis. Sage Publications, London, 

Thousand Oaks, New Delhi. 
79 Για περισσότερα όσον αφορά στην έρευνα µε οπτικό υλικό, βλέπε ενδεικτικά: Banks, M. 2001. 

Visual Methods in Social Research. Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi. Prosser, 
J. (eds) 1998. Image-based Research: A Sourcebook for Qualitative Researchers. Falmer Press. 
London. Williamson, Jane. 1978. Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in 
Advertisements: Temple University Press. 

80 Παραδείγµατα ιστορικών της τεχνολογίας ή/και του κοινωνικού φύλου όπως οι T. Haigh, J. 
Wajcman, N. Ensmenger, R. Cowan, Φ. Παπανελοπούλου, Μ. Ρεντετζή, Α, Τύµπας, M. Hicks, D. 
Beaver, W. Aspray, κ.ά. χρησιµοποίησαν διαφηµίσεις έστω και ως συµπλήρωµα στο ερευνητικό τους 
έργο.  

81 Η ενότητα αποτελεί µέρος της ανακοίνωσης µε τίτλο “A Historical  Taxonomy of Gendered 
Computing Advertisements – Computer For All? Mechanisms of gender Construction in 
advertisements of a Greek home computing journal”, Hara Konsta, Theodore Lekkas, Aristotle 
Tympas, που παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο ‘History-Gender-Computing’ του Charles 
Babbage Institute, University of Minnesota, 30-31 Μαΐου 2008.   
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σχέση κοινωνικού φύλου - πληροφορικής - διαφηµίσεων, στην ενότητα αυτή 

καταγράφεται µια ιστορική και ιστοριογραφική ανα-κατασκευή αυτής της σχέσης, η 

οποία βασίζεται σε κοινωνιολογικές - συγχρονικές µελέτες και εντοπίζεται σε 

επιστηµονικά περιοδικά. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, επιλέχθηκαν προς 

συζήτηση και τρεις αντιπροσωπευτικές κοινωνιολογικές µελέτες, που, όσον αφορά 

στις ηµεροµηνίες δηµοσίευσης, απέχουν σχεδόν ίσα χρονικά διαστήµατα: 1985, 1997 

και 2006. 

Η πρώτη µελέτη πραγµατοποιείται από τις Mary Catherine Ware και Mary 

Frances Stuck και δηµοσιεύεται το 1985 στο περιοδικού Sex Roles. Καταγράφει 

ευρήµατα απεικονίσεων ανδρών, γυναικών, αγοριών και κοριτσιών από τεύχη τριών 

περιοδικών πληροφορικής ευρείας κυκλοφορίας της περιόδου 1982 - 1983.82 Τα 

περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας, όπως εξηγούν οι δύο συγγραφείς στην εισαγωγή 

τους, παρουσιάζουν ένα πρωτοφανές ποσοστό αύξησης σχετικά µε την κυκλοφορία 

τους. Οι ενθουσιώδεις χρήστες (enthusiastic users) των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

βοµβαρδίζονται από έντυπα συνδροµών για µια πληθώρα περιοδικών ευρείας 

κυκλοφορίας και τεχνικών περιοδικών, που παρουσιάζουν επιτυχία εξαιτίας της 

‘επανάστασης’ του προσωπικού υπολογιστή. Οι Ware και Stuck βρίσκουν τα 

περιοδικά πληροφορικής εµπλουτισµένα σε επίπεδο διαφηµίσεων, αλλά και άρθρων. 

Πολλές από τις εικόνες εµφανίζονται να απεικονίζουν αποκλειστικά υλισµικά ή 

λογισµικά, ενώ πολλές άλλες απεικονίζουν ανθρώπους - άνδρες, γυναίκες και παιδιά-, 

οι οποίοι προωθούν προϊόντα, παρέχουν πληροφορίες για τη διάταξη και 

χρησιµοποιούν επιλεγµένο εξοπλισµό. 

Οι δύο συγγραφείς αναφέρουν, µεταξύ άλλων, ότι πολλά ερωτήµατα 

σχετίζονται µε τη ‘φοβία των ηλεκτρονικών υπολογιστών’, κυρίως στις γυναίκες, 

καθώς και µε ζητήµατα όπως η µικρή συµµετοχή των κοριτσιών στα µαθήµατα 

πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Έχοντας αναγνωρίσει την 

αναγκαιότητα να εφοδιαστούν τα κορίτσια µε θετικά πρότυπα γυναικών που 

χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι δύο συγγραφείς επιχείρησαν να 

µελετήσουν ένα οπτικό πρωτογενές υλικό: την εικονογραφηµένη αναπαράσταση 

γυναικών σε εκδόσεις ευρείας κυκλοφορίας. Εκείνη την περίοδο υπάρχει µεγάλη 

αισιοδοξία, γιατί, ενώ η έρευνα στο µάρκετινγκ και τις επικοινωνίες δείχνει ότι ο 

                                                
82 Mary Catherine Ware και Mary Frances Stuck. 1985. "Sex-Role Messages vis-/i-vis Microcomputer 

Use: A Look at the Pictures" Sex Roles 13: 205-214. 
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όγκος των διαφηµίσεων τείνει να απεικονίζει γυναίκες σε στερεοτυπικούς ρόλους, 

στα πρόσφατα χρόνια αρκετά περιοδικά έχουν αρχίσει να προωθούν την απεικόνιση 

γυναικών σε µη-παραδοσιακούς ρόλους. Τότε φάνηκε χρήσιµο για τις δύο 

µελετήτριες να αναλύσουν τους ρόλους που σχετίζονται µε γυναίκες (και άνδρες) σε 

εικόνες περιοδικών πληροφορικής. 

Τα αποτελέσµατα µιας µελέτης αυτού του ύφους εκδόσεων υπήρξαν µάλλον 

απογοητευτικά, µε τα ευρήµατα να δείχνουν πληθώρα στερεοτυπικών απεικονίσεων. 

Οι γυναίκες εµφανίζονται σε εικόνες σχεδόν τις µισές φορές απ’ ό,τι οι άνδρες και 

υπερ-εκπροσωπούν τους υπαλλήλους γραφείου. Αντίθετα, οι άνδρες στην πλειοψηφία 

τους, απεικονίζονται ως διευθυντές, ειδικοί και τεχνικοί επισκευών. Επιπλέον, οι 

γυναίκες παρουσιάζονται, σε εντυπωσιακό βαθµό, σε παθητικούς ρόλους όσον αφορά 

στον ‘κοµπιούτερ’. Σε εικόνες όπου απεικονίζονται και τα δύο φύλα, οι θέσεις που 

δηλώνουν εξουσία ανήκουν συνήθως στους άνδρες.  Και πάνω απ’ όλα, µόνο οι 

γυναίκες απεικονίζονται να απορρίπτουν ή να φοβούνται τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές ή να παρουσιάζονται ως σεξουαλικά αντικείµενα. Εκείνη την εποχή, 

σύµφωνα µε τα δεδοµένα που περιέχονται στη µελέτη του άρθρου των Ware και 

Struck, στις Η.Π.Α. περισσότεροι από τους µισούς χειριστές ηλεκτρονικών 

υπολογιστών είναι γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα υπολογίζεται ότι οι ίδιες αποτελούν 

περίπου το 25% µε 30%  του συνόλου των προγραµµατιστών. Αυτή η 

πραγµατικότητα διαστρεβλώνεται µέσα από τις διαφηµίσεις υπολογιστών, όπου οι 

γυναίκες να υποεκπροσωπούνται σε επίπεδο γενικών ποσοστών, αλλά και σε επίπεδο 

ειδικών της πληροφορικής (κυρίως όσον αφορά στους εξειδικευµένους 

προγραµµατιστές). Τα ευρήµατα αυτά βρέθηκαν να είναι όµοια µε γενικευµένες 

απεικονίσεις γυναικών στον Τύπο και σε άλλα µέσα. Ίσως το πιο σηµαντικό, αν όχι 

θεµελιώδες, είναι το γεγονός ότι νέες εκδόσεις, όπως τα περιοδικά πληροφορικής που 

εξετάζονται σ’ αυτήν τη µελέτη, φαίνονται να διαιωνίζουν στερεοτυπικές εικόνες 

γυναικών, σχεδόν µε τον ίδιο τρόπο όπως µία δεκαετία πριν. 

Οι αλλαγές στην τεχνολογία, την αντίληψη και τη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών δε συνάδουν απαραίτητα µε αλλαγές στη σχέση φύλο - πληροφορική - 

διαφήµιση. Στην έκθεση  του 1997, που δηµοσιεύουν οι Kevin M. Kramer και Nancy 

Nelson Knupfer σχετικά µε τα µηνύµατα του κοινωνικού φύλου στις διαφηµίσεις του 

διαδικτύου, αναφέρουν ότι οι διαφηµιστές στο νέο περιβάλλον του διαδικτύου 

συνεχίζουν τα στερεοτυπικά πρότυπα που χρησιµοποιούνταν στα παλαιού τύπου 
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Μ.Μ.Ε., διαιωνίζοντας έτσι το ψυχρό αυτό κλίµα για τις γυναίκες στην πληροφορική.  

Σκοπός της µελέτης τους είναι να επεκτείνουν τις πρόσφατες έρευνες στην ισότητα 

του κοινωνικού φύλου σε διαφηµίσεις πληροφορικής, µέσω της εξέτασης 

διαφηµίσεων που χρησιµοποιήθηκαν στο νέο µέσο µαζικής ενηµέρωσης, τον 

παγκόσµιο ιστό. Οι δύο συγγραφείς διαπιστώνουν ότι οι περισσότερες από τις οπτικές 

αντιπροσωπεύσεις γυναικών στον παγκόσµιο ιστό αποτελούν αντανάκλαση της τάσης 

που κυριαρχεί σε άλλα Μ.Μ.Ε. 83  Οι γυναίκες συνήθως παρουσιάζονται σε 

υποστηρικτικούς ή κατώτερους και πιο παθητικούς ρόλους.  

Σηµείο εκκίνησης για την έρευνα των N. F. Johnson, L. Rowan και J. Lynch, 

η οποία δηµοσιεύεται το 2006, αποτελεί µια κριτική επισκόπηση της διαθέσιµης 

βιβλιογραφίας στη σχέση κοινωνικού φύλου - πληροφορική - διαφήµισης. Σε 

σύγκριση µε µελέτες της δεκαετίας που προηγήθηκε, οι τρεις συγγραφείς διακρίνουν 

κάποια µείωση στις υπερ-σεξιστικές εικόνες γυναικών. Παρ’ όλα αυτά, η µελέτη τους 

επιβεβαιώνει την επιµονή στην αναπαραγωγή έµφυλων σχέσεων. Οι συγγραφείς 

εντοπίζουν στις διαφηµίσεις ένα δυσανάλογο αριθµό ανδρών, έναντι της 

στερεοτυπικής εικόνας γυναικών ως αρχάριων χρηστών, ενώ παρατηρούν ελάχιστη 

διαφορά στη συχνότητα και στις διαφηµίσεις που συµπεριλαµβάνουν γυναίκες σε 

ρόλους ειδικών της πληροφορικής (computing specialists). Οι συγγραφείς 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η κατασκευή του κοινωνικού φύλου βασίζεται στην 

παρουσίαση των ανδρών ως ειδηµόνων της τεχνολογίας.84 

Μέχρι στιγµής παρουσιάστηκαν µια µελέτη του 1985 και µία του 2006. Στην 

ενδιάµεση περίοδο, τα περιοδικά πληροφορικής ευρείας κυκλοφορίας µετατρέπονται 

από νέες σε κοινές εκδόσεις. Αντίθετα µε τους συγγραφείς του άρθρου του 1985, οι 

συγγραφείς της έκθεσης του 2006 έχουν τη δυνατότητα να αναφερθούν σε µια 

δευτερογενή βιβλιογραφία. Η συγκεκριµένη βιβλιογραφία µπορεί να τοποθετήσει 

επιτυχώς τα περιοδικά πληροφορικής ευρείας κυκλοφορίας µεταξύ µιας παράδοσης 

κειµένων των Μ.Μ.Ε. που προωθούν τις συζητήσεις για τη δηµόσια κατανόηση γιατί 

παρέχουν πληροφορίες όχι µόνο για την επικρατούσα κατανόηση της πληροφορικής, 

                                                
83 Kramer, Kevin M. and Nancy Nelson Knupfer. 1997. "Gender Equity in Advertising on the World-

Wide Web: Can it be Found?": 169-180 στο 1997 National Convention of the Association for 
Educational Communications and Technology. 

84 Johnson, N.F., L. Rowan, and J. Lynch. 2006. "Constructions of Gender in Computer Magazine 
Advertisements: Confronting the Literature." Studies in Media and Information Literacy Education 
6. 
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αλλά και για τους τρόπους µε τους οποίους αυτά τα µέσα συνδέονται µε τους ρόλους 

που θεωρούνται φυσικοί για τους άνδρες και τις γυναίκες στο δυτικό κόσµο.  

 

1.6.1 Επισκόπηση των µηχανισµών της κατασκευής κοινωνικού φύλου σε 

διαφηµίσεις 

Το ρητορικό στιλ των διαφηµίσεων έχει αλλάξει, ωστόσο η επιµονή των πολώσεων 

που βασίζονται στο κοινωνικό φύλο παραµένει σταθερή, όπως αποδεικνύουν 

εµπειρικές µελέτες για τη σχέση ‘κοινωνικό φύλο - διαφηµίσεις’.85 Πολλές από τις 

µελέτες αυτές έχουν επηρεαστεί από τη θεωρητική παράδοση της ανάλυσης 

περιεχοµένου (content analysis), η οποία προωθείται από την κλασική δηµοσίευση 

του Erving Goffman µε τίτλο Gender Advertisements86. Ο συγγραφέας προτείνει την 

κατανόηση της σχέσης του κοινωνικού φύλου, συγκρίνοντάς τη µε τη σχέση γονέα - 

παιδιού, στις διαφηµίσεις, όπου οι άνδρες εµφανίζονται στο ρόλο του γονέα και οι 

γυναίκες ενσαρκώνουν το ρόλο του παιδιού αντίστοιχα. Επιπλέον, θεωρητικοποιεί τη 

θηλυκή υπαγωγή (female subordination), η οποία σηµατοδοτεί τις διαφηµίσεις ως ένα 

προϊόν απόσταξης των καθηµερινών κοινωνικών τελετουργικών στο ακραίο τους και 

τελικά σηµαίνει τη βρεφοποίηση των γυναικών.  

Ο Goffman ορίζει έξι τρόπους, µέσω των οποίων αυτή η σηµειολογία είναι 

εφικτή: την απεικόνιση ανδρών σε µεγαλύτερο µέγεθος από αυτό των γυναικών 

(σχετικό µέγεθος), τη συχνότητα γυναικείων απεικονίσεων να αγγίζουν ελαφρά ή να 

φροντίζουν µε τελετουργικό τρόπο αντικείµενα (ή εαυτούς), σε αντίθεση µε τους 

άνδρες που απεικονίζονται να κρατούν από πρόθεση τα αντικείµενα (γυναικείο 

άγγιγµα), την παρουσίαση των ανδρών σε εκτελεστικούς ρόλους, ενώ των γυναικών 

σε υποστηρικτικούς (ταξινόµηση λειτουργιών), µέσω της αντιπροσώπευσης των 

σχέσεων πατέρα - γιου ως πιο ευρύχωρης και συναισθηµατικά απόµακρης από το 

θεατή απ’ ό,τι η σχέση µητέρας - κόρης (η οικογένεια), την τοποθέτηση των 

γυναικών σε κατώτερες θέσεις και πόζες, ξαπλωµένες σε πατώµατα ή κρεβάτια 

                                                
85  Barbara J. Phillips και Edward F. McQuarrie. 2005. "The Development, Change, and 

Transformation of Rhetorical Style in Magazine Advertisements 1954-1999." Advertising & Society 
Review 6. Julie M. Stankiewicz και Francine Rosselli. 2008. "Women as Sex Objects and Victims in 
Print Advertisements." Sex Roles 58: 579-589. Andrew Cox, 2009. "Visual representations of gender 
and computing in consumer and professional magazines." New Technology, Work and Employment 
24: 89-106. 

86 Erving Goffman, 1979. Gender advertisements (1st Harper colophon ed.). New York, NY: Harper & 
Row. 
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(τελετουργία της υπαγωγής) και, τέλος, την αποµάκρυνση των γυναικών από το 

πλάνο της εικόνας, πίσω από αντικείµενα ή υπό την προστασία του άνδρα 

(νοµιµοποιηµένη απόσυρση). 
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Κεφάλαιο)2!
 

Μία"βελτιωμένη"μηχανή"υπολογισμών"!
Από$την$εποχή$πριν$τον$ηλεκτρονικό$υπολογιστή$!

στην%1η%Περίοδο:!!
(Δεκαετίες)1950)–!1960)!

!

2.1!Εισαγωγή!

Το Μάρτιο του 1956 δηµοσιεύεται στο περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας Οικονοµικός 

Ταχυδρόµος η διαφήµιση για την ‘προσθαφαιρετική µηχανή γραφείου ADDO’ της 

εταιρίας εισαγωγής και διανοµής µηχανών γραφείου ‘Αφοί Συµεωνίδη’, η οποία 

φαίνεται ότι κατέχει την αποκλειστικότητα της αγοράς των τεχνολογιών γραφείου 

κατά τη δεκαετία του 1950 στη χώρα.87 Στη διαφήµιση απεικονίζεται µια ελκυστική 

και χαµογελαστή γυναίκα σε νεαρή ηλικία. Στον ώµο της στέκεται αγέρωχο ένα 

πουλί, το κεφάλι του οποίου είναι στραµµένο προς την αντίθετη κατεύθυνση, 

υποδηλώνοντας αδιαφορία προς τη γυναίκα. Εκείνη, αντιθέτως, γέρνει το κεφάλι 

προς το µέρος του, προσεγγίζοντάς το µε τρυφερότητα. Η κεντρική λεζάντα 

χαρακτηρίζει τη µηχανή ‘απαλή σαν πούπουλο’. Στη ρητορική της διαφήµισης αυτής, 

θα µπορούσε κανείς εύκολα να διακρίνει σεξιστικά ή υπονοούµενα υποταγής, τα 

οποία έχουν συζητηθεί επαρκώς σε προηγούµενες µελέτες που εξετάζουν τους 

ρόλους του κοινωνικού φύλου στις διαφηµίσεις, χωρίς όµως να λαµβάνουν υπόψη 

τους την τεχνολογία. Στο κάτω τµήµα της διαφήµισης απεικονίζεται η διαφηµιζόµενη 

συσκευή υπολογισµών, ενώ το σύντοµο, συνοδευτικό κείµενο περιγράφει τη µηχανή 

ως ‘απλούστατου χειρισµού’, υπονοώντας το ‘φυσικό’ περιορισµό στην ικανότητα 

των γυναικών να χρησιµοποιούν πιο πολύπλοκες µηχανές για υπολογισµούς (Εικόνα 

2). 

Στη συγκεκριµένη διαφήµιση, η µοναδική ιδιότητα που αναφέρεται στη 

µηχανή υπολογισµών είναι η ευκολία στη χρήση, ενώ το πουλί συµβολίζει την 

                                                
87 Η εταιρία εισαγωγής και διανοµής µηχανών γραφείου ‘Αφοί Συµεωνίδη’, σχεδόν µονοπωλεί τις 
διαφηµιστικές καταχωρίσεις στον Τύπο τη δεκαετία του 1950.  
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απαλότητα στο άγγιγµα των πλήκτρων, δηλαδή στη µηχανική (χειρωνακτική) 

εργασία µε το πληκτρολόγιο. Η γυναίκα επιλέγεται για την προώθηση µιας µηχανής 

που εκτελεί απλές υπολογιστικές πράξεις, ενώ η σχέση της µε τη µηχανή προωθείται 

ως συναισθηµατική ακόµη κι όταν επιτελεί έναν εκτελεστικό ρόλο. Η διαφήµιση 

ανήκει στην εποχή πριν από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αποτελεί την αφετηρία 

της ιστορίας που αναπτύσσεται στην παρούσα διατριβή. Η σπουδαιότητά της 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα σπάνιο δείγµα διαφηµίσεων που 

απεικονίζουν γυναίκες και υπολογιστικές µηχανές τη συγκεκριµένη περίοδο.  

 
Εικόνα 2 

15 Μαρτίου 1956, σελ. 5  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η δηµόσια 

εικόνα της πληροφορικής τεχνολογίας, 

κατά τη µετάβαση από την προ 

ηλεκτρονικού υπολογιστή εποχή στις 

πρώτες ηλεκτρονικές τεχνολογίες 

υπολογισµών στη χώρα. Αρχής 

γενοµένης, λοιπόν, από 

αντιπροσωπευτικές διαφηµίσεις και µέσα 

από την περιγραφή των τρόπων µε τους 

οποίους η ‘νέα µηχανή’ επικοινωνείται 

(και συνεπώς γίνεται αντιληπτή) στην 

ελληνική κοινωνία, αναπτύσσεται µια 

ιστορία για τη σχέση ανδρών και 

γυναικών µε τις υπολογιστικές διατάξεις 

όπως αυτή ‘απεικονίζεται’ στις 

διαφηµίσεις. Επιπλέον, προσδιορίζονται 

οι καταβολές της σχέσης αυτής και 

διερευνώνται οι συνέχειες στη χρήση, 

παρά τη δραµατική αλλαγή στο είδος της 

τεχνολογίας της υπολογιστικής µηχανής.  

Για τη βαθύτερη κατανόηση της προβληµατικής που εξετάζεται στην παρούσα 

διατριβή, µαζί µε την ανάλυση των διαφηµίσεων παρεµβάλλονται αντιπροσωπευτικές 



Κεφάλαιο#2ο#
Από$την$εποχή$πριν$τον$υπολογιστή$στην$1η$Περίοδο$

 55 

ιστοριογραφίες υπολογιστών (και υπολογισµών) που αφορούν στη συν-διαµόρφωση 

υπολογιστικής εργασίας (χρήσης) και κοινωνικού φύλου τη συγκεκριµένη περίοδο.88  

 

2.2#Αναφορές#από#την#εποχή#πριν#από$τον$ηλεκτρονικό&
υπολογιστή*(Δεκαετία*1950)!

2.2.1 Προτεινόµενες χρήσεις για τις ηλεκτροµηχανικές µηχανές γραφείου 

Η περιοδολόγηση που προτείνει η παρούσα διατριβή αναπτύσσεται γύρω από τις 

χρήσεις που προτείνουν οι διαφηµιστές (συν-διαµορφωτές), ενώ οι περιοχές 

εφαρµογής της συσκευής αποτελούν κοµβικό στοιχείο για την κατανόηση των 

τρόπων πρόσληψης της νέας ‘µηχανής’ από το ευρύ κοινό. Ο ιστορικός της 

πληροφορικής Thomas Haigh, στη µελέτη του για τη µετάβαση από τις 

ηλεκτροµηχανικές διατρητικές µηχανές στην ‘1η γενιά’ ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

στα µέσα της δεκαετίας του 1950, διαφοροποιείται από προηγούµενες κυρίαρχες 

ιδέες, που αντιµετώπιζαν κάθε γενιά υπολογιστικού εξοπλισµού ως ανεξάρτητη 

τεχνολογική επανάσταση.89 Μέσα από µια ιστορία των επιχειρήσεων, ο συγγραφέας 

εντοπίζει συνέχειες µεταξύ των τεχνολογιών του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 

διαφορετικές περιόδους. Οι συνέχειες αυτές σχετίζονται τόσο µε το είδος και τη 

λειτουργία της τεχνολογίας όσο και µε τις προτεινόµενες χρήσεις και κατ’ επέκταση 

τις εργασιακές σχέσεις, όπως αυτές διαµορφώνονται µέσα από τη χρήση.90  

Ευρήµατα που αφορούν στη σχέση µεταξύ κοινωνικού φύλου και εργασίας µε 

τον υπολογιστή, τα οποία προέρχονται από τα µέσα της δεκαετίας του 1950, δίνουν 

τη δυνατότητα να ξεκινήσει αυτή η αφήγηση από την εποχή πριν από τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, µε τις διαφηµίσεις µικρών, χειροκίνητων ή ηλεκτροκίνητων 

λογιστικών µηχανών. Στις διαφηµίσεις αυτής της περιόδου που αναλύονται στο 

παρόν κεφάλαιο, εντοπίζονται ιστορικές συνέχειες που αφορούν στη δηµόσια 
                                                
88 Οι προηγούµενες µελέτες κοινωνιολογικού τύπου πρότειναν µια διάκριση µεταξύ χρήσης (use) και 
εργασίας (work). Σύµφωνα µε τη διάκριση αυτή χρήστες θεωρούνται εκείνοι που χρησιµοποιούν τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή ανεξαρτήτως πλαισίου (έστω και αν πραγµατοποιούν αµειβόµενη εργασία 
µε τη µηχανή), ενώ εργαζόµενοι θεωρούνται εκείνοι που συµµετέχουν στο σχεδιασµό και την 
κατασκευή του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Άλλη διάκριση είναι εκείνη που εστιάζει στην εργασία ‘µε’ 
τον υπολογιστή (with) και ‘στον’ υπολογιστή (on). 

89 Haigh, Thomas. 2001. "Inventing Information Systems: The Systems Men and the Computer, 1950-
1968." Business History Review 75:15-61. 

90 Haigh, Thomas. 2001. "The Chromium-Plated Tabulator: Institutionalizing an Electronic Revolution, 
1954–1958." IEEE Annals of the History of Computing:75-104. 
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κατανόηση και τις έµφυλες διακρίσεις στη διανοητική (υπολογιστική) και τη 

µηχανική (χειρωνακτική) εργασία, οι οποίες θα επανέλθουν στις επόµενες περιόδους.  

Η αύξηση της χρήσης των µηχανών υπολογισµού στις επιχειρήσεις, την 

περίοδο που αναφέρουµε, φέρνει σηµαντική αλλαγή στη δηµόσια εικόνα της µηχανής, 

ούτως ώστε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 να κάνουν την εµφάνισή τους οι πρώτες 

διαφηµίσεις για υπολογιστικές τεχνολογίες γραφείου σε έντυπα ευρείας κυκλοφορίας,  

όπως το περιοδικό Οικονοµικός ταχυδρόµος και η εφηµερίδα Το Βήµα.91 Σε µια σειρά 

διαφηµίσεων της εταιρίας ‘Αφοί Συµεωνίδη’, εµφανίζονται σκίτσα µε γνώριµα 

σύµβολα, συνδεδεµένα µε ιδιότητες που οι ‘νέες µηχανές’ υπόσχονται να παράξουν, 

τα οποία και θα επανέλθουν, ενώ οι διαφηµιζόµενες τεχνολογίες (µηχανές γραφείου) 

απουσιάζουν (Εικόνες 3 - 6). Για παράδειγµα, η κλεψύδρα για την ‟οικονοµία 

χρόνου”, ο πύραυλος για την ‟ταχύτητα”, ο στόχος για την ‟επιτυχία”, ο διαβήτης για 

την ‟ακρίβεια”. Οι διαφηµίσεις αυτές ‘στοχεύουν’ στα υψηλόβαθµα στελέχη 

οργανισµών και επιχειρήσεων, κάτι που αποδεικνύεται από τις αφαιρετικά 

σχεδιασµένες ανθρώπινες φιγούρες που συνοδεύουν τα σύµβολα: πρόκειται για 

χαρούµενους και ενεργητικούς άνδρες µε επαγγελµατική ενδυµασία, που 

απεικονίζονται σε στάσεις ελέγχου, εποπτείας ή επιβράβευσης των µηχανών 

γραφείου, τις οποίες υπαινίσσονται τα σύµβολα. Στις διαφηµίσεις αυτής της περιόδου, 

οι απεικονίσεις του υλισµικού του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της µηχανής που 

εκτελεί τους υπολογισµούς παραµένουν αθέατες για το ευρύ κοινό και η παρουσίασή 

τους γίνεται µόνο µέσα από τα αποτελέσµατα ή τις ιδιότητες που υπόσχονται να 

παράξουν (ταχύτητα, ακρίβεια, δύναµη, αποτελεσµατικότητα). 

Σε µια άλλη σειρά διαφηµίσεων και πάλι της εταιρίας ‘Αφοί Συµεωνίδη’, για 

µικρές, χειροκίνητες ή ηλεκτροκίνητες ‘προσθετοαφαιρετικές’ υπολογιστικές 

µηχανές (αριθµοµηχανές) Multo, στα µέσα της δεκαετίας του 1950, κεντρικό θέµα 

αποτελεί η απεικόνιση των δακτύλων της γυναίκας - δακτυλογράφου (Εικόνα 7). Στη 

διαφήµιση για τη λογιστική µηχανή, κυρίαρχο απεικονίζεται το γυναικείο χέρι, 

αφαιρετικά σχεδιασµένο και µεγαλύτερο σε φυσικό µέγεθος από την υπολογιστική 

µηχανή. Αν και το χέρι τοποθετείται στο φόντο, η σχεδιαστική κλίµακα του χεριού 

αρκεί, ώστε το ενδιαφέρον του αναγνώστη να επικεντρωθεί στα λεπτεπίλεπτα 

                                                
91 Το εβδοµαδιαίο περιοδικό Οικονοµικός Ταχυδρόµος, αν και κυκλοφορεί πρώτη φορά το 1926 

(σύµφωνα µε το ψηφιακό αρχείο του Οργανισµού Λαµπράκη), διακόπτει την κυκλοφορία του το 
1945 και  ξεκινά να επανεκδίδεται το 1955.  
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δάκτυλα που δεν αφήνουν αµφιβολία ότι ανήκουν σε γυναίκα. Σε κάθε δάκτυλο 

αντιστοιχεί ένα αριθµητικό σύµβολο, το οποίο καθορίζεται από το είδος της 

διαφηµιζόµενης συσκευής. Πρόκειται για ρητορική που βρίσκει τις αναφορές της στη 

διαφηµιστική παράδοση γραφοµηχανών και επανέρχεται για την προώθηση των 

πρώτων υπολογιστικών µηχανών στον κόσµο των ελληνικών επιχειρήσεων.92 

 

 
Εικόνα 3 

20 Ιανουαρίου1955, σελ. 11 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

Εικόνα 
Εικόνα 5 

13 Φεβρουαρίου 1955, σελ. 5 
 Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Εικόνα 4 

27 Ιανουαρίου 1955, σελ. 9 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

 
Εικόνα 6 

10 Φεβρουαρίου 1955, σελ. 11 
 Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

                                                
92 Για τη σχέση αντίχειρα-κινητού τηλεφώνου, βλέπε ενδεικτικά  Cooley, Heidi Rae. 2007. "The Body 

and its Thumbnails: The Work of the Image in Mobile-Imaging." Faculty of the Graduate School, 
University of Southern California..  
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Την περίοδο αυτή, στις ελάχιστες περιπτώσεις όπου οι γυναίκες εµφανίζονται 

να χρησιµοποιούν τεχνολογίες γραφείου, στις διαφηµίσεις εταιριών εισαγωγής και 

διανοµής µηχανών γραφείου, οι ίδιες απεικονίζονται σε διαφηµίσεις για 

γραφοµηχανές, στις οποίες κεντρική ρητορική αποτελεί η σύνδεση της γυναίκας µε 

το ρόλο της δακτυλογράφου: από το κοντινό πλάνο στα γυναικεία δάκτυλα σε κίνηση 

για τη φορητή γραφοµηχανή Groma (Εικόνα 8), µέχρι την ελκυστική γυναίκα µε 

µαγιό (Εικόνα 9) ή την καθιστή δακτυλογράφο µε τα ‘δεµένα χέρια’ µπροστά στο 

πληκτρολόγιο, στη διαφήµιση για το σταθερό µοντέλο της Remington Rand (Εικόνα 

10). 

 
Εικόνα 7 

6 Ιανουαρίου 1955, σελ. 9  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

 
Εικόνα 8 

17 Φεβρουαρίου 1955, σελ. 9 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Η γραφοµηχανή θεωρείται από τους ερευνητές µια τεχνολογία αναπαραγωγής 

που σχεδιάστηκε από άνδρες για γυναίκες, µε σκοπό την άσκηση έλεγχου προς αυτές 

ή, σύµφωνα µε πιο εξεζητηµένες απόψεις, την εκµετάλλευση της φυσικής 

δυνατότητας των γυναικών στην αναπαραγωγή. Άλλες, πάλι, ιστορικές µελέτες για τη 

θηλυκοποίηση της εργασίας γραφείου (εκµηχάνιση του θηλυκού) υποστηρίζουν ότι η 

γραφοµηχανή συνδέεται µε τη γυναικεία εργασία γιατί η εµφάνιση και τα υλικά 

κατασκευής (ειδικά των πρώτων γραφοµηχανών µε το πετάλι και το χυτοσίδηρο) 
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θυµίζουν τη ραπτοµηχανή. 93  Για το σκοπό αυτό, δηµιουργήθηκαν σχολές 

εκπαίδευσης των γυναικών στη δακτυλογράφηση και τη στενογραφία.94 Για τον 

άνδρα, το επάγγελµα του υπαλλήλου γραφείου έχει εντελώς διαφορετική σηµασία: 

αποτελεί ένα στάδιο στην ιεραρχική κλίµακα της επιχείρησης το οποίο παρέχει 

δυνατότητες ανέλιξης σε πολλά επίπεδα (εργασιακά, προσωπικά, κ.ά.). Την περίοδο 

αυτή και στο πλαίσιο της δυτικής, καπιταλιστικής, βιοµηχανικής κοινωνίας 

συντελείται ουσιαστικά η εισαγωγή της γυναικείας εργασίας ως υποαµειβόµενης, 

απαξιωµένης και αποειδικευµένης. 

 

 
Εικόνα 9 

6 Οκτωβρίου 1955, σελ. 9  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Εικόνα 10 

10 Νοεµβρίου 1955, σελ. 8  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

Σε αντιπαραβολή µε την κατηγορία διαφηµίσεων που συζητήθηκε παραπάνω, 

στις περιπτώσεις που οι άνδρες (επιστήµονες ή επαγγελµατίες) απεικονίζονται σε 

διαφηµίσεις υπολογιστικών µηχανών, οι διαφηµίσεις τους προτρέπουν να 

χρησιµοποιήσουν την υπολογιστική µηχανή για να απαλλάξουν το µυαλό τους από 

                                                
93 Gardey, Delphine. 2001. "Mechanizing writing and photographing the word: Utopias, office work, 

and histories of gender and technology." History and Technology 17: 319-352. 
94 Για περισσότερες διαφηµίσεις που συνδέουν τις γυναίκες µε τις γραφοµηχανές, βλέπε επίσης 
Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1955.02.17-9) και (1955.10.06-9) και (1955.11.17-8) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος. 
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την επίπονη διαδικασία των υπολογισµών. Ενδεικτική αυτής της παράδοσης είναι η 

διαφήµιση για την υπολογιστική µηχανή Addo-X, για το ίδιο µοντέλο της διαφήµισης 

που συζητήθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου.95 Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται 

για διαφηµίσεις που προωθούν απλές προσθετοαφαιρετικές µηχανές γραφείου, 

ωστόσο η ρητορική διαφέρει δραµατικά όσον αφορά στο κοινωνικό φύλο και το ρόλο 

των χρηστών που πρωταγωνιστούν στη διαφήµιση (Εικόνα 9). Μια διαγώνια χάραξη 

(διαχ)ορίζει το χώρο µεταξύ της ανδρικής φιγούρας και της µηχανής: στην αριστερή 

επάνω γωνία διακρίνεται το αφαιρετικό σκίτσο ενός άνδρα να στηρίζει µε το δεξί χέρι 

του το κεφάλι. Ο εγκέφαλός του έχει κατακλυστεί από αριθµητικά σύµβολα και 

Εικόνα 11 
13 Ιανουαρίου 1955, σελ. 7 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

αριθµούς, µια σπείρα γύρω από το 

κεφάλι συµβολίζει τη διαδικασία της 

πολύπλοκης σκέψης, ενώ η έκφρασή του 

υποδηλώνει αναστάτωση και 

εκνευρισµό. Μια ασυνεχής, καµπυλωτή 

χάραξη συνδέει γραφικά τον ανδρικό 

εγκέφαλο µε τη διαφηµιζόµενη µηχανή 

που βρίσκεται σε διαφορετικό 

(συµβολικά) χώρο. Σε αντίθεση µε το 

σκοτεινό χώρο του άνδρα (µαύρο 

φόντο), ο χώρος της µηχανής που θα 

πραγµατοποιήσει τη διανοητική εργασία 

(υπολογισµούς) για λογαριασµό εκείνου 

είναι φωτεινός (γκρίζο φόντο). Κάτω 

ακριβώς από την ανδρική φιγούρα ένα 

κείµενο πληροφορεί τον αναγνώστη  

ότι η διαφηµιζόµενη συσκευή έχει την ιδιότητα να ‘προσθέτει και να αφαιρεί 

γρηγορότερα από εσάς’ (τον άνδρα). Όπως καταγράφεται στις διαφηµίσεις, οι 

µηχανές της περιόδου αυτής έχουν διακηρυγµένο στόχο να διευκολύνουν, αν όχι να 

απαλλάξουν, τον ανθρώπινο (ανδρικό) νου από την πολύπλοκη διαδικασία 

υπολογιστικών πράξεων.96 Παρ’ όλα αυτά, σε καµία περίπτωση οι άνδρες δεν 

                                                
95 Βλέπε Εικόνα 2 (1955.01.13-7) Οικονοµικός Ταχυδρόµος.  
96 Cortada, J. W. 2000. Before The Computer: IBM, NCR, Burroughs, & the Industry they created, 

1865-1956, (eds.) D. Hounshell. Princeton, Noew Jersey: Princeton University Press. 
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παρουσιάζονται στις διαφηµίσεις να σχετίζονται (χρησιµοποιούν) συµβολικά ή 

πραγµατικά µε την υπολογιστική µηχανή. Η µηχανή τοποθετείται πάντα σε 

απόσταση ασφαλείας από τα ανδρικά χέρια, αφήνοντας να υποτεθεί ότι εκτελεί τους 

υπολογισµούς σχεδόν µ’ ένα µεταφυσικό τρόπο, ‘διαβάζοντας τη σκέψη’ του άνδρα. 

 

2.2.2 Κοινωνικό φύλο και εργασία την περίοδο πριν από τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή  

Οι διαφηµίσεις της περιόδου πριν από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, µέσα από τη 

χρήση του σώµατος, προτείνουν και καταγράφουν µία κατά φύλο διάκριση στη 

χρήση (και συνεπώς εργασία) των πρώτων τεχνολογιών υπολογισµών. Στις 

απεικονίσεις αυτές, οι άνδρες συνδέονται µε τον εγκέφαλο (διανοητική εργασία), ενώ 

οι γυναίκες µε τα δάκτυλα (χειρωνακτική εργασία, η οποία είναι υποτιµηµένη και 

οδηγεί µε τη σειρά της σε περιορισµούς της γυναικείας συµµετοχής στον κόσµο των 

υπολογισµών). Μελέτες από την ιστορία της τεχνολογίας, όπως αυτή του Ensmenger, 

επιχειρώντας να ερµηνεύσουν το ζήτηµα της κατά φύλο διάκρισης της εργασίας στον 

υπολογιστή και τον αποκλεισµό των γυναικών από ένα επάγγελµα µε υψηλό 

κοινωνικό και οικονοµικό στάτους, επιχειρούν ηπιότερες ερµηνείες. Ο συγγραφέας 

αποδίδει τον προσανατολισµό των ανδρών, κατά τη διάρκεια ανακάλυψης του νέου 

‘ψηφιακού υπολογιστή’, προς την επαγγελµατική κατεύθυνση του προγραµµατισµού, 

σε τυχαίο γεγονός (ιστορικό ατύχηµα). Κι αυτό γιατί στα πρώτα χρόνια του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (ENIAC) ο προγραµµατισµός αποτελεί εργασία που 

πραγµατοποιείται από γυναίκες, ενώ η κατασκευή και η λειτουργία του “κοµπιούτερ” 

είναι ανδρική εργασία.97 

 Η ιστοριογραφία της εργασίας έχει µελετήσει εκτενώς το ζήτηµα της 

αποµάκρυνσης των εργαζοµένων από την εργασιακή διαδικασία και την 

αντικατάσταση των ανθρώπων από τις µηχανές, που διαδραµατίζεται κατά τη 

διάρκεια της βιοµηχανικής επανάστασης και οδηγεί τους εργαζοµένους σε 

αποµόνωση, αποξένωση, αποειδίκευση και σχεδόν εξαφάνιση από την εργασιακή 

διαδικασία. Στελέχη σε θέσεις ευθύνης και επιβλέποντες, φοβούµενοι την απώλεια 

ελέγχου, αρνούνται να παραχωρήσουν εργασιακή αυτονοµία στους εργαζοµένους και 

ειδικότερα σε επαγγελµατικές κατηγορίες που κυριαρχούνται από γυναίκες (όπως οι 

                                                
97 Ensmenger (2003). 
 



Κεφάλαιο#2ο#
Από$την$εποχή$πριν$τον$υπολογιστή$στην$1η$Περίοδο$

 62 

υπάλληλοι γραφείου και ο τοµέας της παροχής υπηρεσιών). Ο τόπος, η απόσταση και 

ο χρόνος αποτελούσαν ανέκαθεν κεντρικές έννοιες στη διαµόρφωση της εργασίας και 

των εργασιακών σχέσεων. Η διαδικασία του ελέγχου επιτυγχάνεται µέσα από το 

σχεδιασµό του χώρου εργασίας και του εξοπλισµού του, καθώς και µε τη στάση του 

σώµατος του εργαζοµένου.  

 Μελέτες από το πεδίο της κοινωνιολογίας επιχειρούν να ερµηνεύσουν το 

φαινόµενο του περιορισµού της γυναικείας συµµετοχής στα πρώτα χρόνια της 

ευρείας χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι µελέτες αυτές διερευνούν τους 

τρόπους µε τους οποίους τεχνολογίες γραφείου και εργασιακές πρακτικές, όπως, για 

παράδειγµα, η υπαλληλική εργασία της εισαγωγής δεδοµένων ή της καθ’ 

υπαγόρευσιν δακτυλογράφησης, θηλυκοποιούνται, συνδέονται, δηλαδή, µε 

χαρακτηριστικά που ήταν καταγεγραµµένα ως γυναικεία, µε συνέπεια τη 

διαµόρφωση συγκεκριµένων πρακτικών και κοινωνικών σχέσεων στην εργασία.98 Το 

επάγγελµα της γραµµατειακής υποστήριξης, το οποίο έχει συνδεθεί από νωρίς µε τις 

γυναίκες και έχει θεωρηθεί ένα ‘εκ φύσεως’ χαµηλής εξειδίκευσης επάγγελµα, καθώς 

και το εργασιακό περιβάλλον του, αποτελούν τη βάση για τη µετέπειτα εργασία των 

γυναικών στην πληροφορική. 

 Για την ερµηνεία των καταβολών της γυναικείας εργασίας στο πληκτρολόγιο, 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν µελέτες που αποκαλύπτουν την ιστορία της εισαγωγής των 

γυναικών στο επάγγελµα του υπαλλήλου γραφείου. Τα πρώτα χρόνια, οι γυναίκες 

που εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις και δηµόσιους οργανισµούς έχουν ως 

βασική απασχόληση την αντιγραφή επιστολών, ενώ πολύ λιγότερες εργάζονται ως 

βιβλιοθηκονόµοι και λογίστριες. Με την έναρξη του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου, 

ο αριθµός των γυναικών στο επάγγελµα αυξάνεται δραµατικά εξαιτίας των θέσεων 

εργασίας που προκύπτουν από τη συµµετοχή των ανδρών στον πόλεµο. Το 

εντυπωσιακό είναι ότι οι γυναίκες αυτές αµείβονται πολύ λιγότερο από τους άνδρες 

προκατόχους τους κι αυτό φαίνεται να αποτελεί το πρώτο στάδιο του έµφυλου 

χαρακτηρισµού του επαγγέλµατος του υπαλλήλου γραφείου ως γυναικείου. 

 H διάκριση αυτή  οφείλεται σε αντιλήψεις, σύµφωνα µε τις οποίες οι γυναίκες 

δε δικαιούνται πλήρους µισθού αφού, παραδοσιακά, δεν είναι υπεύθυνες για την 

οικονοµική στήριξη της οικογένειας, η επιβίωσή τους εξαρτάται από τους άνδρες 

                                                
98 Boyer και England (1998). 
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συζύγους, εποµένως και το εισόδηµά τους αντιµετωπίζεται ως συµπλήρωµα στον 

οικογενειακό προϋπολογισµό. Επιπλέον, οι γυναίκες προτιµώνται γι’ αυτού του 

είδους την εργασία λόγω του ότι πρόκειται για επάγγελµα που δεν απαιτεί ιδιαίτερη 

σωµατική δύναµη. Η χρήση της γραφοµηχανής και οι τεχνικές κωδικοποίησης 

λέξεων, όπως η στενογραφία, συνδέονται µε τις γυναίκες µεν, ωστόσο ποτέ δε 

θεωρήθηκαν επίσηµες δεξιότητες. Η διανοητική και η χειρωνακτική εργασία δε 

θεωρούνται δεξιότητες, επειδή η δεξιότητα συνδέεται µόνο µε τη χρήση της 

τεχνολογίας, που απαιτεί µυϊκή δύναµη στο χειρισµό. Η δεξιότητα, βέβαια, δεν είναι 

πάντοτε µια λειτουργία που σχετίζεται µε την τεχνολογία. Αποτελεί µία κοινωνική 

και ιδεολογική κατηγορία.99 

Ενδεικτική για το φαινόµενο της υποτίµησης της γυναικείας εργασίας των 

υπολογισµών την περίοδο αυτή, δηλαδή πριν από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι 

η ερµηνεία του ιστορικού David Grier. Σύµφωνα µε τον ίδιο, πριν από τη δεκαετία 

του 1930 οι µαθηµατικοί υπολογισµοί εκτελούνται από ανθρώπους υπολογιστές.100 

Με την αύξηση των απαιτήσεων και της ζήτησης σε υπαλλήλους γραφείου, ως 

αποτέλεσµα της βιοµηχανικής επανάστασης, στα µέσα του 19ου αιώνα, οι 

επιχειρήσεις αρχίζουν να προσλαµβάνουν γυναίκες σε θέσεις στενογράφων, 

αρχειοθετών και χειριστών µηχανών γραφείου. Οι γυναίκες µε υψηλότερη 

ακαδηµαϊκή µόρφωση επιλέγονται για να εργαστούν στα γραφεία υπολογισµών ως 

ανθρώπινοι υπολογιστές. Αν και η εκτέλεση υπολογισµών θεωρείται υψηλού 

επιπέδου διανοητική εργασία, η ανακάλυψη των µεθόδων κατάτµησης των 

πολύπλοκων µαθηµατικών προβληµάτων σε σειρά υπολογισµών απλουστεύει την 

εργασία των υπολογισµών, καθιστώντας την ικανή να πραγµατοποιηθεί από φτηνό, 

ανειδίκευτο προσωπικό.101  

Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσµιου Πολέµου, χιλιάδες γυναικών 

εργάζονται εθελοντικά, ως ανθρώπινοι υπολογιστές, στους βαλλιστικούς 

υπολογισµούς του αµερικανικού στρατού. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1940, 

αυτοί οι ανθρώπινοι υπολογιστές είναι σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες, σε αντίθεση µε 

τους άνδρες προγραµµατιστές, οι οποίοι κατέχουν επίσηµες θέσεις αµειβόµενης 

                                                
99 Cockburn, C. 1983. Brothers: Male dominance and technological change. UK: Pluto. 
100 Alborn, T. L. 1994. "A Calculating Profession: Victorian Actuaries among the Statisticians." Science 

in Context 7: 433-468.  
101 Grier, David Alan. 2005. When Computers Were Human. Princeton: Princeton University Press. 
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εργασίας.102 Όπως αναφέρεται σε µελέτη της εποχής, η απόφαση για την κατασκευή 

µιας µηχανής, η οποία θα αυτοµατοποιεί τη διαδικασία των υπολογιστικών πράξεων, 

στη δεκαετία του 1940, οφείλεται κατά ένα µέρος στο γεγονός ότι ο αριθµός των 

γυναικών - υπολογιστών δεν επαρκεί για την κάλυψη των υπολογιστικών αναγκών 

της εποχής.103 Επιπλέον ερµηνείες, που προέρχονται από τη σύγχρονη ιστοριογραφία 

των ανθρώπων - υπολογιστών, αναδεικνύουν την ενεργή και δηµιουργική συµµετοχή 

των γυναικών στην πληροφορική επιστήµη µέσα από τον προγραµµατισµό της 

µεγάλης υπολογιστικής διάταξης ENIAC104, αποδεικνύοντας µ’ αυτόν τον τρόπο µια 

διαφορετική εκδοχή της ιστορίας για το ποιοι πραγµατικά εκτελούν αυτές τις 

διανοητικές εργασίες µέχρι, τουλάχιστον, την εποχή του Μεσοπολέµου.105 

H υποτίµηση της ιστορίας της εργασίας στην ιστορία της τεχνολογίας είναι 

γνωστή. Συχνά, µάλιστα, η ιστορία της τεχνολογίας παρουσιάζεται ως µια ιστορία 

των επιχειρήσεων και όχι ως ιστορία των εργαζοµένων, µε τον εργαζόµενο (worker) 

να αντικαθίσταται από το χρήστη (user). Η διάκριση αυτή οδηγεί συχνά στην 

υποτίµηση, αν όχι στην απόκρυψη, της µισθωτής εργασίας. Μοιάζει σαν κανείς να 

µην πραγµατοποιεί έµµισθη, συχνά ρουτίνας εργασία µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

αλλά να χρησιµοποιεί τη συσκευή για ψυχαγωγία. Για το ζήτηµα της υποτιµηµένης 

εργασίας των υπολογισµών, ιδιαίτερο ιστοριογραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζει 

πρόσφατη µελέτη, που προτείνει τη σύνδεση του σχεδιασµού του πρώτου 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και του τρόπου λειτουργίας του (βλ. πείραµα Turing) µε 

την εργασία που εκτελούν οι γυναίκες - υπολογιστές. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν 

ότι προηγούµενα στερεότυπα, που έχουν οδηγήσει τις γυναίκες σε θέσεις εργασίας 

της εκτέλεσης υπολογισµών, αποτελούν πρότυπα για την κατασκευή των νέων 

υπολογιστικών µηχανών. Δεξιότητες, όπως η υποµονή, η επαγρύπνηση, η απουσία 

κόπωσης και η ακρίβεια, τις οποίες κατέχουν οι γυναίκες, είναι επιθυµητές ιδιότητες 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή και συχνά περιγράφονται µε µηχανικούς όρους. 

                                                
102  Ceruzzi, Paula E. 1991. "When Computers Were Human." IEEE Annals of the History of 

Computing 13:237-244. Light (1999). 
103 Goldstine, H. H. and Adele Goldstine. 1946. "The Electronic Numerical Integrator and Computer 

(ENIAC)." Mathematical Tables and Other Aids to Computation 2: 97-110. 
104 E.N.I.A.C. = Electronic Numerical Integrator and Computer. 
105 Βλέπε ενδεικτικά Abbate, J. 2003. "Women and Gender in the History of Computing." IEEE 

Annals of the History of Computing 4: 4-8. Light, (1999). Gurer, D. 2002. "Pioneering Women in 
Computer Science." Communications of the ACM 38: 45-54. 
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Πρόκειται για µια υποκατάσταση δεξιοτήτων από τη νέα µηχανή.106 Εφόσον οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα να µιµούνται τη γυναικεία 

δραστηριότητα (της υπηρέτησης του άνδρα µέσω της εκτέλεσης υπολογισµών), 

πραγµατοποιώντας επαναλαµβανόµενες εργασίες που κατασπαταλούν το χρόνο των 

ανδρών, οι άνδρες θα µπορούν να ασχοληθούν µε πιο σηµαντικές εργασίες. Άλλωστε, 

σε µία κατεξοχήν ανδροκρατούµενη κοινωνία, όπως η δυτική, η θηλυκή ταυτότητα 

προσδιορίζεται µε αρνητικό πρόσηµο. Δηλαδή, µε βάση το ποιες αρσενικές 

(masculine) ιδιότητες στερούνται οι γυναίκες και όχι ποιες θηλυκές (feminine) 

δεξιότητες αυτές κατέχουν.107    

Η Light, στην πρωτοποριακή µελέτη της, αναδεικνύει για πρώτη φορά την 

αφανή γυναικεία συµβολή στον προγραµµατισµό του υπολογιστή ENIAC. Η 

ιστορικός, θεωρώντας ότι οι γυναίκες του ENIAC πραγµατοποιούν µόνο 

προγραµµατισµό της µηχανής108, διαχωρίζει το διανοητικό κοµµάτι της εργασίας των 

γυναικών από το χειρωνακτικό. Με τον τρόπο αυτόν, ενώ κατορθώνει να αναδείξει 

την υποτιµηµένη διανοητική εργασία που περιέχει η αποκωδικοποίηση (decoding), 

αναπαράγει ταυτόχρονα ιστοριογραφικές διακρίσεις που θεωρούν κατώτερη την 

πλούσια σε ειδικές δεξιότητες, χειρωνακτική εργασία της εγκατάστασης διακοπτών 

και της τοποθέτησης καλωδίων. 109  Άλλες προσεγγίσεις υποστηρίζουν µια 

διαφορετική οπτική για τη βαθύτερη κατανόηση της εργασίας των γυναικών µε τον 

υπολογιστή ENIAC. Οι προσεγγίσεις αυτές επισηµαίνουν την αναγκαιότητα µιας 

θέασης που αποµακρύνεται από πρακτικές οι οποίες εστιάζουν στην έµφαση 

διανοητικών διαστάσεων στον προγραµµατισµό της µηχανής και οδηγούν σε 

περαιτέρω ανάδειξη της διανοητικής εργασίας, µιας θέασης που θα επικεντρώνεται 

στην ανάδειξη των εξειδικευµένων χειρωνακτικών δεξιοτήτων τις οποίες κατέχουν οι 

ανθρώπινοι αυτοί υπολογιστές (γυναίκες). Μόνον αν αποφευχθεί η ουσιοκρατική 
                                                
106 Είναι ευρέως γνωστό ότι οι γυναίκες τα καταφέρνουν σε εργασίες που απαιτούν ακρίβεια, υποµονή, 
επιδεξιότητα στα χέρια, καθώς και σε επαναλαµβανόµενη εργασία η οποία απαιτεί σταθερή 
επαγρύπνηση για την αποφυγή λάθους, ευκίνητα δάκτυλα, ακούραστους καρπούς 
χεριών. .....Μπορούν επίσης να προσαρµόζονται σε αλλαγές ταχύτατα και µε υψηλό δείκτη ακρίβειας 
(Steel 1943, στο Brahnam, et.al 2011). 

107 Brahnam, Sheryl, Marianthe Karanikas, and Margaret Weaver. 2011. "(Un)dressing the interface: 
Exposing the foundational HCI metaphor ‘‘computer is woman’’." Interacting with Computers 23: 
401-412. 

108  Προγραµµατισµός εκείνη την εποχή θεωρούνταν η διαδικασία της ανάγνωσης πολύπλοκων 
κωδικών που περιείχαν σχεδιαγράµµατα τα οποία καθόριζαν την τοποθέτηση των καλωδίων του 
υπολογιστή. 

109 Light (1999). 
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διάκριση της εργασίας µε τον υπολογιστή σε ανώτερη (διανοητική) και κατώτερη 

(χειρωνακτική) εργασία, µπορεί να πάψει να υφίσταται η υποτίµηση της γυναικείας 

εργασίας.110   

 

2.3# Οι# πρώτοι# ηλεκτρονικοί# υπολογιστές! (Δεκαετίες!
1950%W!1960)!

2.3.1 Προτεινόµενες χρήσεις για τους πρώτους υπολογιστές 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής (δεκαετίες 1950 - 1960), συντελείται η πρώτη, 

ουσιαστικά, επαφή της ελληνικής κοινωνίας µε τη νέα τεχνολογία του ηλεκτρονικού 

εγκεφάλου (ή computer/ κοµπιούτερ). Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται µια έµφαση 

στη χρήση συµβόλων και τεχνικών προώθησης, τα οποία είναι γνωστά στο κοινό από 

την εποχή πριν από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όπως αποδεικνύεται από τα 

ευρήµατα που εντοπίζονται στον Τύπο της εποχής, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

παρουσιάζεται στην ελληνική κοινωνία ως µηχανή που εκτελεί υπολογισµούς 

(calculator) µε διάτρητες καρτέλες ή αποθηκευµένα προγράµµατα, δηλαδή ως µια 

ταχύτερη και ικανότερη συσκευή υπολογισµών της διαδεδοµένης από τις 

προηγούµενες δεκαετίες αριθµοµηχανής. Η βασική διαφορά, όσον αφορά στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, µεταξύ της τεχνολογίας των ηλεκτροµηχανικών µηχανών 

διατρητικών δελτίων και των πρώτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι ότι οι 

τελευταίοι περιέχουν εσωτερικές µονάδες επεξεργασίας δεδοµένων και µνήµες που 

µπορούν να αποθηκεύσουν όχι µόνο δεδοµένα αλλά και λογισµικά προγράµµατα 

λειτουργίας. (π.χ. ο ΙΒΜ 650 είναι τέτοιος). 

Η εικόνα της υπολογιστικής διάταξης που πραγµατοποιεί τους αριθµητικούς 

υπολογισµούς παραµένει αφανής και υπονοείται, αφήνοντας ανοιχτή σε ερµηνείες 

την υπόθεση ότι οι ‘νέες µηχανές γραφείου’ είναι διατάξεις που χρησιµοποιούνται 

από κάποιον άλλον και όχι από τον άνδρα επαγγελµατία, που απεικονίζεται 

ελεύθερος και απαλλαγµένος από επίπονες διανοητικές εργασίες. Για να προωθηθεί 

στο κοινό η νέα µηχανή, η δηµόσια εικόνα του ηλεκτρονικού υπολογιστή πρέπει να 

αλλάξει: η πολυπλοκότητα και η ακαταστασία των χιλιάδων καλωδίων και 

                                                
110 Tympas, Aristotle. 2003. "Perpetually Laborious: Computing Electric Power Transmission Before 

The Electronic Computer." IRSH Supplement 48: 73-95.  
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διακοπτών της mainframe µηχανής σύντοµα θα κρυφτούν µέσα σε µεγάλα, 

γυαλιστερά, µεταλλικά κουτιά, τα οποία θα δηµιουργήσουν την εικόνα της 

αποστειρωµένης (και αποµονωµένης) µηχανής που ‘δουλεύει µόνης της’ - 

πρόδροµος της ιδέας του αυτοµατισµού της ανθρώπινης εργασίας. Για τα επόµενα 

είκοσι χρόνια, αυτή θα είναι συνήθως η εικόνα του υπολογιστή  που θα 

αποκαλύπτεται στο κοινό. 

 
Εικόνα 12 

21 Απριλίου 1955, σελ. 11 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Ξεκινώντας την αφήγηση µιας ιστορίας 

κατασκευής χρηστών της υπολογιστικής 

τεχνολογίας, θα εστιάσουµε σε µία 

διαφήµιση η οποία παρέχει χρήσιµες 

πληροφορίες για την πρόσληψη του 

πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή από 

την ελληνική κοινωνία και τις δηµοφιλείς 

αντιλήψεις την περίοδο αυτή. 

Δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα Το Βήµα 

το 1955 και διαφηµίζει ορυκτέλαια της 

εταιρίας ΒΡ (Εικόνα 12). Αν και η 

συγκεκριµένη διαφήµιση δεν αφορά στην 

προώθηση ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και η ρητορική είναι λεκτική, 

το ενδιαφέρον εστιάζεται στον  

παραλληλισµό της καινοτοµίας ενός βιοµηχανικού αναλώσιµου προϊόντος, γνώριµου 

στο ευρύ κοινό µε τον ‘ηλεκτρονικό εγκέφαλο’. ‟Οι τεχνικοί της Remington Rand 

επέτυχαν να κατασκευάσουν τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο UNIVAC (Universal 

Automatic Commuter) µε τις καταπληκτικές του ιδιότητές του, ταχύτης και ακρίβεια 

υπολογισµών.... κατόρθωσε να ανακαλύψει ένα δορυφόρο του πλανήτη Διός”, 

διαβάζουµε στο συνοδευτικό κείµενο. Στην ίδια διαφήµιση, παρατηρούµε τη 

διάκριση ανάµεσα στους επιστήµονες της διαφηµιζόµενης εταιρίας (ΒΡ) και τους 

τεχνικούς που κατασκεύασαν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µεγάλου µεγέθους, 

UNIVAC.111 Πρόκειται για την εποχή κατά την οποία το κοινό αντιλαµβάνεται την 
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κατασκευή ενός ηλεκτρονικού εγκεφάλου ως τεχνική και όχι επιστηµονική 

διαδικασία, κατά την οποία ο κατασκευαστής (τεχνίτης) είναι πάντοτε άνδρας. 

Παράλληλα, αυτή την περίοδο εµφανίζονται οι πρώτες διαφηµίσεις που 

απεικονίζουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (κοµπιούτερ), δίχως ωστόσο ο 

υπολογιστής να αποτελεί ακόµη εµπορικό προϊόν προς ευρεία διάθεση. Πρόκειται για 

µηχανές µε πολύ υψηλό κόστος αγοράς και η κατάσταση στην Ελλάδα παρουσιάζει 

κοινά µε την περίπτωση των Ηνωµένων Πολιτειών, όπως περιγράφεται από τον 

ιστορικό της πληροφορικής Thomas Haigh.112 Ως απάντηση στο πρόβληµα του 

υψηλού κόστους αγοράς ενός ηλεκτρονικού εγκεφάλου, διαδεδοµένη πρακτική 

υπήρξε η κατ’ αποκοπή επεξεργασία δεδοµένων (λογιστικών και στατιστικών 

στοιχείων) επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, σε ειδικά διαµορφωµένα κέντρα 

επεξεργασίας που διαθέτουν ηλεκτρονικούς εγκεφάλους στις εγκαταστάσεις τους. 

Αντιπροσωπευτική της κατάστασης αυτής είναι η διαφήµιση του Κέντρου 

Επεξεργασίας Λογιστικών και Στατιστικών Στοιχείων της εταιρίας υπολογιστικών 

συστηµάτων IBM ΕΛΛΑΣ, αποτελούµενη από δύο φωτογραφίες (Εικόνα 13). 

Τέτοιες απεικονίσεις (πραγµατικές φωτογραφίες εργαζοµένων) αποτελούν 

συνηθισµένη διαφηµιστική πρακτική αυτής της περιόδου και παρέχουν σηµαντικές 

πληροφορίες για τις εργασιακές συνθήκες της εποχής. 113  Η µία εκ των δύο 

φωτογραφιών της διαφήµισης απεικονίζει γυναίκες σε καθιστή στάση, µπροστά σε 

διατρητικές µηχανές (τερµατικές συσκευές) και την παράλληλη παράταξή τους σε 

περιορισµένο χώρο, παραπέµποντας στην εργοστασιακή διάταξη της γραµµής 

παραγωγής. Τα χέρια των γυναικών είναι τοποθετηµένα πάνω στις καταχωριστικές 

µηχανές, µια στάση που υποδηλώνει εισαγωγή δεδοµένων, ενώ είναι προσηλωµένες 

στην εργασία τους και δεν κοιτούν το φωτογραφικό φακό. Αντίθετα, η δεύτερη 

φωτογραφία, τοποθετηµένη κεντρικά στο κάτω µέρος της σελίδας και µεγαλύτερη σε 

κλίµακα, διαφέρει κατά πολύ σε περιεχόµενο και παρέχει πληροφορίες για ένα άλλο 

είδος εργασίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, που πραγµατοποιείται σε 
                                                                                                                                      
111 Ο νέος τύπος ηλεκτρονικού εγκεφάλου UNIVAC 1004 είναι µια ηλεκτρονική, λογιστική, υπολογιστική, 
καταχωριστική µηχανή που λειτουργεί µε διάτρητα δελτία. Επειδή η παραγωγή του είναι µεγάλη η 
τιµή του είναι µόνο 60,000 δολάρια και το ενοίκιό του 1,500 δολάρια το µήνα. Η µηχανή γεφυρώνει 
το χάσµα µεταξύ των συνηθισµένων µηχανών διάτρητων δελτίων και των πολυδάπανων και 
πολύπλοκων ηλεκτρονικών λογιστικών ή και υπολογιστικών συγκροτηµάτων. (Πηγή: Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος 23 Αυγούστου 1962, σελ. 11).  

112 Haigh (2001). 
113 Jacobi, D. και Bernard S. 1989. "Scientific Imagery and Popularized Imagery: Differences and 

Similarities in the Photographic Portraits of Scientists." Social Studies of Science 19: 731-753.  
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διαφορετικό φυσικό χώρο, υπό διαφορετικές συνθήκες κι από διαφορετική εργασιακή 

οµάδα. Κεντρική ρητορική εδώ είναι η ανδρική εργασία µε τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή: δύο άνδρες, µε επαγγελµατική ενδυµασία, σε όρθια στάση, επιβλέπουν 

τη λειτουργία της µηχανής και ελέγχουν τις εκτυπώσεις µε τα αποτελέσµατα των 

υπολογισµών, σε διαφορετικό χώρο από εκείνον που πραγµατοποιείται η γυναικεία 

εργασία (των διατρητριών). Σ’ αυτόν το διαφορετικό χώρο, οι άνδρες απεικονίζονται 

σε πρώτο πλάνο να επιβλέπουν τις υπολογιστικές µηχανές, ενώ, λίγο πιο πέρα και σε 

δεύτερο πλάνο, διακρίνεται µια γυναίκα σε όρθια στάση µε την πλάτη στραµµένη στο 

φωτογραφικό φακό. Η γυναίκα, όταν βρίσκεται σε κοινό χώρο µε τους άνδρες 

συναδέλφους της, προσπαθεί να παραµένει αφανής. Τα πρόσωπα των ανδρών, ως 

φορέων µιας κοινωνικά αποδεκτής επαγγελµατικής ταυτότητας, διακρίνονται από το 

φωτογραφικό φακό. 

                                                
114  Για την αθέατη εργασία των γυναικών υπολογιστών, βλέπε ενδεικτικά: Downey, G. 2003. 

"Commentary: The Place of Labor in the History of Information-Technology Revolutions." IRSH 
Supplement 48: 225-261.Tympas (2003). Downey, G. 2007. "The Librarian and the Univac: 
Automation and Labor at the 1962 Seattle World's Fair." στο Knowledge Workers in the Information 
Society, (eds.) C. McKercher and V. Mosco. Lanham, MD: Lexington Books.  

115 Για την ιστορία των γυναικών προγραµµατιστριών βλέπε ενδεικτικά: Abbate, J. 2003. "Women and 
Gender in the History of Computing." IEEE Annals of the History of Computing 4: 4-8. Fritz, W. B. 
1996. "The Women of Eniac." IEEE Annals of the History of Computing 18, no. 3: 13-28. Grier, D. 
A. When Computers Were Human. Princeton: Princeton University Press, 2005. Ensmenger (2010). 

Εικόνα 13 
27 Νοεµβρίου 1958, σελ. 5.  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Η διαφήµιση αυτή αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό παράδειγµα 

πρακτικής της αθέατης γυναικείας 

εργασίας αυτής της περιόδου, στην 

οποία αναφέρονται οι σύγχρονοι 

µελετητές. 114  Για την ελληνική 

κοινωνία της δεκαετίας του 1950, 

όπως και για όλες τις κοινωνίες του 

δυτικού κόσµου, η δηµιουργική 

(διανοητική) εργασία µε τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή αποτελεί 

απαγορευµένη περιοχή για τις 

γυναίκες.115 Ενδεικτική της ιδεολογίας 

αυτής είναι η παρατήρηση του 

ιστορικού της πληροφορικής Thomas  
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J. Misa, ο οποίος εφιστά την προσοχή µας σε κοινές πρακτικές της εποχής για την 

απόκρυψη της γυναικείας εργασίας µε τον υπολογιστή, όπως, για παράδειγµα, το 

κόψιµο της φωτογραφίας στο σηµείο που απεικονίζεται µια γυναίκα να 

προγραµµατίζει τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή ENIAC.116 

Η παράδοση των ‘αφανών ηρώων’, συνήθως τεχνικών που ασχολούνται µε 

την κατασκευή των µηχανών, στην ιστορία των επιστηµών και της τεχνολογίας, δεν 

είναι µια νέα υπόθεση και η γυναικεία εργασία µε τον υπολογιστή έχει ανάλογη τύχη 

εκείνης των τεχνικών. Ο Steven Shapin επισηµαίνει το φαινόµενο τονίζοντας τη 

συµβολή ανθρώπων, το έργο των οποίων δεν καταγράφτηκε και παρέµεινε αθέατο. 

Τέτοιες πρακτικές αποσκοπούν στην προώθηση µιας ιδέας υπεροχής της 

επιστηµονικής δραστηριότητας και αφήνουν εκτός µελέτης τους ανθρώπους 

(επιστήµονες, τεχνικούς κ.ά.) που συµµετέχουν στις δραστηριότητες αυτές. Τέτοιες 

αντιλήψεις διαδίδουν ότι η τεχνολογική (και επιστηµονική) ανάπτυξη αποτελεί 

διαδικασία αυτόνοµη και ανώτερη, που πραγµατοποιείται σχεδόν αποκοµµένη από 

την ανθρώπινη δραστηριότητα.117 

Σύµφωνα µε τη σχετική αρθρογραφία της εποχής, αρκετές εταιρίες ξεκινούν 

ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 να χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές µε σκοπό να αυτοµατοποιήσουν τις διοικητικές εργασίες ρουτίνας. 

Παρά την αλλαγή στη χρήση, στις διαφηµίσεις που αφορούν στο µικρό γραφείο 

εξακολουθούν να κυριαρχούν οι µικρού µεγέθους λογιστικές µηχανές και άλλες 

τεχνολογίες γραφείου, όπως η γραφοµηχανή. Οι µέθοδοι που επιλέγονται για την 

προώθηση των ‘νέων µηχανών’ στην ελληνική κοινωνία βασίζονται σε οικείες 

διαφηµιστικές παραδόσεις των προηγούµενων µη-ηλεκτρονικών λογιστικών 

µηχανών. Οι διαφηµίσεις είναι περιορισµένες σε αριθµό και αφορούν ένα πρώιµο 

σύστηµα αυτοµατοποίησης γραφείου. Και τα δύο είδη µηχανών (κοµπιουτεράκια και 

υπολογιστές) διαφηµίζονται ως ‟µηχανές γραφείου” και διακηρύττουν τη βελτίωση 

στις εσωτερικές λειτουργίες µιας επιχείρησης, µε σκοπό τη µείωση του κόστους 

λειτουργίας.118  

 

                                                
116 Thomas J. Misa "Gender Codes - Lessons from History" στο Gender Codes: Why Women Are 

Leaving Computing. Hoboken, New Jersey: Wiley/IEEE Computer Society, 2010. 
117 Shapin, Steven. 1989. "The Invisible Technician." American Scientist 77: 554-63. 
118 «Μείωσιν κόστους παραγωγής εξασφαλίζουν αι ηλεκτρολογιστικαί µηχαναί BULL» διαβάζουµε στον 
τίτλο ειδικού αφιερώµατος του περιοδικού Οικονοµικός ταχυδρόµος, 7 Μαρτίου 1963 σελ. 25. 
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2.4$ Το$ κοινωνικό$ φύλο$ στην$ εργασία$ με$ τον$
υπολογιστή!

2.4.1 Από τον άνθρωπο ‘υπολογιστήρ’ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

Η εργασία µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν είναι ενιαία και οµοιόµορφα 

κατανεµηµένη. Αντιθέτως, χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: την εισαγωγή 

δεδοµένων, το χειρισµό του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τον προγραµµατισµό και την 

ανάλυση. Η ταξινόµηση αυτή εµπεριέχει πολλές πληροφορίες για τη σχέση του 

κοινωνικού φύλου και τη διαµόρφωση της εργασίας µε την τεχνολογία της 

πληροφορικής, αφού, όπως είδαµε, ο διαχωρισµός της εργασίας µε τον υπολογιστή σε 

γυναικείες και ανδρικές δραστηριότητες είναι εµφανής από τα πρώτα χρόνια της 

τεχνολογίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 119  Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται 

µεγάλη συζήτηση για τις καταβολές του όρου ‘υπολογιστής’ (computor) µε πρώιµες 

αναφορές, όπως εκείνη στο αγγλικό λεξικό Oxford English Dictionary, πριν από τη 

δεκαετία του 1930, που αναφέρεται στον άνθρωπο που πραγµατοποιεί µαθηµατικούς 

υπολογισµούς.120 Σύµφωνα µε τον Grier στο βιβλίο του When Computers Were 

Human, όταν στα µέσα του 19ου αιώνα οι γυναίκες αρχίζουν να προσλαµβάνονται 

από εταιρίες ως βιβλιοθηκάριοι, στενογράφοι ή απλές υπάλληλοι και χειρίστριες 

µηχανών γραφείου, εκείνες µε την καλύτερη µόρφωση επιλέγονται από τα γραφεία 

υπολογιστών ως ανθρώπινοι υπολογιστές. Οι θέσεις εργασίας αυτές µέχρι τότε 

καλύπτονταν από νεαρούς και ανειδίκευτους άνδρες.121 

Ενδεικτικό της επικρατούσας διαφηµιστικής παράδοσης, µε αναφορές σε 

καθιερωµένα εργασιακά δεδοµένα για το κοινωνικό φύλο, είναι ένα ζεύγος 

διαφηµίσεων από τον Οικονοµικό Ταχυδρόµο, το 1962, της εταιρίας εισαγωγής 

λογιστικών µηχανών ‘Σολοµός’ για την προώθηση των µηχανών γραφείου ‟Kienzle 

Δυτικής Γερµανίας”. Οι συγκεκριµένες διαφηµίσεις ανήκουν στην περίοδο κατά την 

οποία συντελείται η µετάβαση από τις ηλεκτροµηχανικές διατρητικές συσκευές στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή πρώτης γενιάς, για την οποία τοποθετείται εκτενώς ο 

                                                
119 Στρατηγάκη, Μ. 1996. Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία, Αθήνα: Πολίτης. 
120 Brahnam, et.al (2011). 
121 Grier (2005). 
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ιστορικός της πληροφορικής Thomas Haigh και συζητήθηκε στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση (Κεφάλαιο 1ο).122  

Πρόκειται για την πρώτη καταγραφή του µοντέλου ‘άνδρας στο τηλέφωνο’ σε 

διαφήµιση. Επιχειρώντας µια σηµειολογική ανάλυση της εικόνας, θα µπορούσε να 

παρατηρήσει κανείς τα εξής: στο πρώτο πλάνο, κεντρικά και στο κάτω µισό της 

διαφήµισης, κυριαρχεί σε µεγάλο µέγεθος µια φωτογραφία της διαφηµιζόµενης 

συσκευής, ενώ το συνοδευτικό κείµενο προτρέπει το αναγνωστικό κοινό να 

‘οργανώσει το Λογιστήριό του µε τη µηχανή που του εξασφαλίζει ενηµερότητα και 

του δίδει ακριβή στοιχεία για την πορεία της εργασίας’ του. Στο πάνω αριστερό 

τµήµα της διαφήµισης, ένα αφαιρετικό σκίτσο µε ελεύθερο πλαίσιο απεικονίζει σε 

µικρογραφία ένα άνδρα να κάθεται µπροστά σε γραφείο µιλώντας στο τηλέφωνο. Η 

διαφορά στην κλίµακα των δύο εικόνων (µηχανής και εργαζοµένου), καθώς και η 

επιλεγµένη γραφιστική τεχνική της καταχώρισης (φωτογραφία – σκίτσο), ενισχύουν 

συµβολικά την απόσταση του άνδρα από τη µηχανή, ενώ το βάθος που δηµιουργείται 

µε την προοπτική τον τοποθετεί σε µακρινό (φυσικό ή συµβολικό) χώρο, τονίζοντας 

ότι ο άνδρας δε χρησιµοποιεί τη µηχανή. Τα µοναδικά σύµβολα σύνδεσης του άνδρα 

επιχειρηµατία µε την (υπο-)λογιστική µηχανή φαίνεται να είναι οι κάθετες και 

οριζόντιες ευθείες γραµµές (σε σχήµα βέλους, που ενισχύει την υπόθεση της 

µεταφορικής σύνδεσης του άνδρα µε την µηχανή), ενώ περιγράφουν τις ιδιότητες τις 

οποίες η µηχανή υπόσχεται να παράξει: ‟Οργάνωσις, Ενηµερότης, Ταχύτης”. Αυτή η 

διαφήµιση τοποθετεί συµβολικά τον άνδρα σε διαφορετικό χώρο από εκείνον όπου 

βρίσκεται ο υπολογιστής, ενώ ο µοναδικός τρόπος σύνδεσης µε την υπολογιστική 

διάταξη είναι µια τηλεφωνική γραµµή (Εικόνα 14).  

Στο ερώτηµα ποιος πραγµατοποιεί τελικά την εργασία, έρχεται να δώσει 

απάντηση η διαφήµιση της ίδιας εταιρίας, για το ίδιο µοντέλο µηχανής, η οποία 

δηµοσιεύεται στο περιοδικό Οικονοµικός Ταχυδρόµος λίγους µήνες νωρίτερα (Εικόνα 

15). Σ’ αυτήν, κυρίαρχο εµφανίζεται ένα ρεαλιστικό σκίτσο της διαφηµιζόµενης 

λογιστικής µηχανής και ακριβώς πάνω από τη µηχανή, και στην ίδια κλίµακα µε τη 

φωτογραφία της καταχωριστικής µηχανής, µια νέα, ελκυστική και κυρίως 

χαµογελαστή γυναίκα, προσηλωµένη στην εργασία της µε τη συσκευή. Το σχήµα του 

κύκλου στο φόντο της γυναίκας, καθώς και η (ηµι-)κυκλική χάραξη (σύµβολα 

                                                
122 Haigh (2001). 
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συνήθως συνδεδεµένα µε το κοινωνικό, θηλυκό φύλο), που διαπερνά και αγκαλιάζει 

το σύµπλεγµα µηχανή - γυναίκα, έρχεται να τονίσει την άρρηκτη σχέση µεταξύ της 

γυναίκας και της µηχανής, σε αντίθεση µε τις αυστηρές, οριζόντιες και κάθετες 

χαράξεις που χρησιµοποιούνται για να συσχετίσουν, µε κάποιον τρόπο, τον άνδρα µε 

τη µηχανή στην προηγούµενη διαφήµιση. Στο κείµενο διαβάζουµε ‟η µηχανή που 

σκέπτεται για σας” (εκείνον). ‟Εκτελεί και καταγράφει τους λογαριασµούς του 

Λογιστηρίου σας. Για κάθε πρόβληµα προσφέρει την καλύτερη λύση”. 

  

 
Εικόνα 14 

13 Σεπτεµβρίου 1962, σελ. 2  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

 
Εικόνα 15 

19 Απριλίου 1962, σελ. 2 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Στις δύο διαφηµίσεις που συζητήθηκαν παραπάνω, φαίνεται να προβάλλεται 

η σύνδεση του άνδρα µε τη διανοητική εργασία (εγκέφαλος) και της γυναίκας µε τη 

χειρωνακτική εργασία (χέρια). Ο περιορισµός της γυναικείας σχέσης µε τον 

υπολογιστή αποδεικνύεται ακόµη και µέσω τέτοιων ρητορικών συσχετισµών. Ο 

άνδρας, αντιθέτως, είναι εκείνος που σκέφτεται και η διανοητική εργασία 

απελευθερώνει από περιορισµούς που προστάζει η χειρωνακτική εργασία. Αντίθετα 

µε τον υψηλό βαθµό δυσκολίας της εργασίας που πραγµατοποιούν οι γυναίκες µε τις 

πρώτες τεχνολογίες υπολογισµού, όπως καταγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία, 

στις δηµόσιες απεικονίσεις η παρουσία των γυναικών συµβολίζει την ευκολία στη 
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χρήση. Στις διαφηµίσεις αυτής της εποχής, όπου οι κατά φύλο διακρίσεις είναι 

θεσµοθετηµένες και νοµιµοποιηµένες, η έµφαση δίνεται στη σωµατική και όχι στη 

διανοητική εργασία του χειρισµού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή: οι µηχανές 

κατασκευάζονται έτσι, ώστε να δείχνουν όσο το δυνατόν πιο απλές και αυτόµατες, 

όπως παρατηρεί εύστοχα η Hicks. 123 

Αν και στις πιο πρόσφατες διαφηµίσεις οι γυναίκες συχνά παρουσιάζονται µε 

σεξιστικό τρόπο, προβάλλοντας µία σχεδόν ερωτική σχέση µε την υπολογιστική 

διάταξη, απευθυνόµενες σε έναν εξιδανικευµένο καταναλωτή, άνδρα και 

ετεροφυλόφιλο, αυτό δε συµβαίνει στην περίπτωση των διαφηµίσεων των πρώτων 

υπολογιστών. Στις διαφηµίσεις εκείνες, οι γυναίκες απεικονίζονται µε αυστηρή, 

επαγγελµατική ενδυµασία όµοια µε τη στερεοτυπική της εργαζόµενης σε γραφείο. 

Συνήθως εµφανίζονται να επιτελούν διδακτικό ρόλο, µέσω της επίδειξης των 

βηµάτων που πρέπει να ακολουθηθούν στην αλυσίδα της επεξεργασίας δεδοµένων, 

κάνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο τα υπολογιστικά συστήµατα λιγότερο απόµακρα και 

τροµακτικά για τους µελλοντικούς χρήστες. 124  Η ρητορική αυτή βρίσκει τις 

αναφορές της στο στερεότυπο της γυναίκας - τροφού - µητέρας, η οποία συνδέεται 

µε την οικειότητα, το συναίσθηµα και την προστατευτικότητα, ζητήµατα που 

συζητήθηκαν στη βιβλιογραφική επισκόπηση. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες εµφανίζονται 

να πραγµατοποιούν διαφορετικές εργασίες από εκείνες των ανδρών, ακόµη κι αν 

βρίσκονται σε κοινό (φυσικό ή συµβολικό) χώρο.125 

Η υποτιµηµένη εργασία των γυναικών αποτυπώνεται σε µία διαφήµιση της 

ίδιας εκστρατείας για την προώθηση της λογιστικής µηχανής Kienzle, η οποία 

‟υποσκέλισε κάθε άλλη λογιστική µηχανή” (Εικόνα 16). Στο πρώτο πλάνο, 

διακρίνεται σε µεγάλη κλίµακα η διατρητική συσκευή (τερµατικό) σε λειτουργία, η 

οποία παραµένει κυρίαρχη στις διαφηµίσεις της περιόδου αυτής.126 Ο διαφηµιστής, 

µέσα από τη διαγώνια χάραξη των δελτίων, που υποδηλώνει κίνηση, προωθεί µια 

εντελώς διαφορετική εικόνα για τη βαριά και ανθυγιεινή στην πραγµατικότητα 

εργασία της διάτρησης δελτίων. Τα δελτία καταλήγουν σε γυναικεία φιγούρα,  

                                                
123 Hicks (2010). 
124 Για απεικονίσεις γυναικών σε ρόλους ‘διδακτικούς’ στη λειτουργία της µηχανής, βλέπε Παράρτηµα 

IΙ Εικόνες (1962.11.08-7), (1962.12.13-15) και (1964.09.03-13) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
125 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1966.12.15-2) και (1968.05.09-9) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
126 Sumner, J. 2005. "The Mighty Microcosm: Home Computers and User Identity in Britain, 1980 - 

90." στο SHOT Annual Conference. 
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Εικόνα 16 

11 Οκτωβρίου 1962, σελ.2  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

η οποία κρατά στα χέρια της ένα απ’ 

αυτά. Με την πλάτη στραµµένη κατά 

τρία τέταρτα και χαµογελώντας, 

κατευθύνεται σε χώρο διαφορετικό από 

αυτόν που βρίσκεται η διατρητική 

µηχανή, στο χώρο του ηλεκτρονικού 

εγκέφαλου, µεταφέροντας στα χέρια τα 

δελτία. Η πραγµατικότητα διαφέρει 

αρκετά από την εντύπωση που 

δηµιουργείται µέσω της διαφήµισης στον 

αναγνώστη. Ακριβώς κάτω από την 

εικονιζόµενη συσκευή διαβάζουµε ‟είναι 

τόσο εύκολη στον χειρισµό, που µπορεί 

να τη χειριστή και µια ανειδίκευτη 

υπάλληλος”. Ο κατάλληλος υπάλληλος 

για τις νέες λογιστικές µηχανές  

προσδιορίζεται από το κοινωνικό φύλο του. Είναι γυναίκα και δε χρειάζεται ιδιαίτερη 

εξειδίκευση. Άλλωστε, οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη διάτρηση των δελτίων 

παραµένουν υποτιµηµένες. 

Από την ανάλυση των διαφηµίσεων της περιόδου αυτής, ένα επιπλέον 

συµπέρασµα που εξάγεται είναι η σύνδεση (και ο περιορισµός) της γυναικείας 

εργασίας  µε το πληκτρολόγιο ή την κονσόλα χειρισµού. Η εισαγωγή των δεδοµένων 

(όπως άλλοτε η δακτυλογράφηση σε µια απλούστατου χειρισµού γραφοµηχανή) 

φαίνεται να είναι εργασία που πραγµατοποιείται από γυναίκες. Στις ελάχιστες 

διαφηµίσεις αυτής της περιόδου που περιλαµβάνουν γυναίκες και υπολογιστικές 

µηχανές, οι γυναίκες απεικονίζονται προσηλωµένες στην εισαγωγή δεδοµένων, µε 

αυστηρό επαγγελµατικό ντύσιµο, ενώ σπάνια κοιτάζουν το φωτογραφικό φακό. Όπως 

υποστηρίζει η Hicks, οι πρώιµες ιστορικές µελέτες της υπολογιστικής εργασίας, 

επιχειρώντας να ερµηνεύσουν την κατά φύλο διαµόρφωση στην εργασία που 

αναπτύχθηκε κατά τη διαδικασία επαγγελµατικοποίησης του τοµέα της 

πληροφορικής, αναδιατυπώνουν λανθάνουσες αντιλήψεις, που υποστηρίζουν ότι η 

επιστήµη της πληροφορικής είναι ένας κατεξοχήν ανδρικός τοµέας. Η συγγραφέας 

τονίζει το ρόλο των διαφηµίσεων αναφέροντας ότι οι διαφηµίσεις εκείνες 
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αντανακλούσαν και ταυτόχρονα ασκούσαν (και εξακολουθούν να ασκούν) επιρροή 

στα είδη εργασίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, µέσα από τη δηµιουργία 

συγκεκριµένων εικόνων και πολιτισµικών προτύπων για τους εργαζοµένους.  

 
Εικόνα 17 

8 Μαρτίου 1956, σελ. 7  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Στις διαφηµίσεις πρότυπα γυναικών, 

τα οποία παρουσιάζονται να 

εργάζονται µε υπολογιστικά 

συστήµατα, αντανακλούν και 

ταυτόχρονα διαµορφώνουν (ή/ και 

κατευθύνουν) τη γυναικεία εργασία 

σε θέσεις µικρότερης (ή ελάχιστης), 

σχεδόν ανειδίκευτης εργασίας, 

εξειδίκευσης και κατά συνέπεια 

χαµηλής αµοιβής, συµβάλλοντας 

στην αναπαραγωγή κατά φύλο 

διακρίσεων από την περίοδο πριν-

τον-ηλεκτρονικό-υπολογιστή. Οι 

διακρίσεις αυτές προωθούν 

ιδεολογίες, σύµφωνα µε τις οποίες η 

πραγµατική (δηµιουργική) εργασία µε τον υπολογιστή βρίσκεται εκτός της δικής 

τους περιοχής δράσης. Οι διαφηµιστικές απεικονίσεις, έντεχνα σχεδιασµένες, αν και 

ανακριβείς όσον αφορά στην πραγµατικότητα, κατορθώνουν τελικά να 

διαµορφώνουν αντιλήψεις.127 Όταν οι διαφηµίσεις περιλαµβάνουν ανδρικές φιγούρες 

και µηχανές, οι άνδρες απεικονίζονται σε στάσεις που υπονοούν διοικητικές θέσεις 

και συµµετοχή στη δηµιουργική εργασία µε την υπολογιστική διάταξη. 

Αντιπροσωπευτική της κατηγορίας αυτής είναι η διαφήµιση των ‘Γενικών 

Αντιπροσώπων Αφοί Συµεωνίδη’, το 1956, όπου απεικονίζεται ένας χαρούµενος 

άνδρας υπάλληλος να κρατά µόνο µε το δεξί χέρι του το µοχλό της υπολογιστικής 

µηχανής, ενώ το αριστερό είναι σηκωµένο ψηλά σε στάση που υποδηλώνει άνεση. Η 

ενδυµασία του παραπέµπει σε υψηλόβαθµο στέλεχος, δίπλα του διακρίνεται ο 

ικανοποιηµένος προϊστάµενος να καµαρώνει για το εύκολο αποτέλεσµα, ενώ στη 

λεζάντα της διαφήµισης διαβάζουµε: ‟Ένα µόνο χέρι αρκεί... για πολλαπλασιασµό ή 

                                                
127 Hicks (2010). 
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διαίρεση µε τη µοναδική στον κόσµο αριθµοµηχανή... MULTO υπολογιστική” 

(Εικόνα 17).  

Η ιστοριογραφία από τον τοµέα της τραπεζικής εργασίας καταγράφει, µεταξύ 

άλλων, τη διαµόρφωση των εργασιακών σχέσεων στο τραπεζικό περιβάλλον και 

διαπιστώνει ισχυρές κατά φύλο διακρίσεις στις θέσεις εργασίας εντός των τραπεζών, 

παρά την αλλαγή που υπόσχονται να προκαλέσουν οι νέες υπολογιστικές 

τεχνολογίες.128 Χαρακτηριστική είναι η διατριβή του Ian Martin, για την τεχνολογική 

αλλαγή και την επικράτηση του υπολογιστή στην τράπεζα Barklays κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου. Σύµφωνα µε το συγγραφέα, κατά τη διάρκεια της εισαγωγής των 

πρώτων υπολογιστών στην τράπεζα, οι γυναίκες βρίσκονται σχεδόν αυτόµατα να 

εργάζονται µε το πληκτρολόγιο της διάταξης γιατί οι άνδρες δε θέλουν να 

πραγµατοποιήσουν εργασία που θεωρείται εισαγωγικού επιπέδου, 

επαναλαµβανόµενη και µηχανιστική. Πρόκειται για πρακτική που έχει τις βάσεις της 

σε καθιερωµένες πολιτισµικές αντιλήψεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες 

κατέχουν θεµελιώδεις ικανότητες, όπως η εκ φύσεως χειρωνακτική επιδεξιότητα και 

η κοµψότητα στο άγγιγµα. Οι ικανότητες αυτές µαζί µε την αντίληψη ότι 

διακατέχονται από περισσότερη υποµονή συγκριτικά µε τους άνδρες συναδέλφους 

τους, τις καθιστούν καταλληλότερες για στατική απασχόληση και περιορισµό σε ένα 

συγκεκριµένο µέρος, όπως, για παράδειγµα, η τερµατική συσκευή εισαγωγής 

δεδοµένων.129  

 

2.5$ Ο$ χώρος$ της# υπολογιστικής# τεχνολογίας# και#
εργασίας!

Ο πιο προφανής τρόπος για να αντιληφθεί κανείς τις ασυνέχειες ανάµεσα στις δύο 

τεχνολογίες (αυτή των ηλεκτροµηχανικών υπολογιστών και την επόµενη του 

‘ψηφιακού’ ηλεκτρονικού υπολογιστή) είναι ίσως µέσω του φυσικού περιβάλλοντος, 

αφού µία από τις µεγαλύτερες αλλαγές που προκύπτουν από τη µετάβαση στη νέα 

                                                
128  Η µελέτη της Hicks, για την περίπτωση της Μ. Βρετανίας, υποστήριξε ότι ο τοµέας της 
πληροφορικής εργασίας, από τα πρώτα κιόλας χρόνια, δεν ήταν τόσο ανδροκρατούµενος όσο θα 
φανταζόταν κανείς. Σε τοπικό επίπεδο, αντιπροσωπευτικό είναι το παράδειγµα της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο συζητείται διεξοδικά στο τρίτο κεφάλαιο.  

129 Martin, Ian. 2010. "Centric the Computer in the Business of Banking - Barclays Bank and 
Technological Change, 1954-1974." PhD Thesis, Faculty of Life Sciences, University of 
Manchester. Στρατηγάκη, (2006). 
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τεχνολογία είναι αυτή του εσωτερικού χώρου. Για τη (συν)διαµόρφωση του χώρου 

του υπολογιστή, δηλαδή του εσωτερικού χώρου µέσα στον οποίο συντελείται η 

υπολογιστική εργασία κατά τη διάρκεια της µετάβασης από την ηλεκτροµηχανική 

στην ηλεκτρονική τεχνολογία (2η Περίοδος), αλλά και την οργάνωση της εργασίας 

µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και την κατά φύλο διαµόρφωση της εργασίας 

(µέσω κατευθυνόµενων επιλογών) κατά τη διάρκεια της πρώιµης αυτής περιόδου, 

αντιπροσωπευτική είναι η µελέτη του Haigh.130 

Ο χώρος που φιλοξενεί τις πρώτες µηχανές υπολογισµών είναι το θορυβώδες 

περιβάλλον. Αυτό προκύπτει εξαιτίας του εκκωφαντικού θορύβου που δηµιουργούν 

οι εκατοντάδες δακτυλισµοί ανά λεπτό στις διατρητικές µηχανές, η διαρκής κίνηση 

υπαλλήλων που µεταφέρουν αµαξίδια µε στοίβες διατρητικών δελτίων από αίθουσα 

σε αίθουσα, αλλά και η λειτουργία των άλλων µηχανών που χρησιµοποιούνται για 

έλεγχο και ταξινόµηση. Οι αίθουσες αυτές βρίσκονται στα πιο αποµονωµένα και 

υποβαθµισµένα µέρη του κτιρίου, συχνά στο υπόγειο ή στο πίσω µέρος του. Η 

θερµοκρασία είναι εξαιρετικά υψηλή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έτους και οι 

αίθουσες είναι διαρκώς πολυσύχναστες -πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο 

εργασιακό περιβάλλον, για µια εργασία που πραγµατοποιείται µακριά από κοινή θέα, 

µια αφανή εργασία που δίνει στο ευρύ κοινό την εντύπωση του αυτοµατισµού στο 

υπολογιστικό έργο. 

Η εργασία των υπολογισµών αλλάζει θεαµατικά µε την εισαγωγή των πρώτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για την κατανόηση του µετασχηµατισµού της εργασίας, 

την κατά φύλο κατανοµή των εργασιών, καθώς και τις εξειδικευµένες δεξιότητες που 

απαιτούνται για τη συγκεκριµένη εργασία, αντιπροσωπευτική είναι η µελέτη του 

Αλέξανδρου - Ανδρέα Κύρτση για την Τεχνολογική και Οργανωτική Πρωτοπορία της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η επεξεργασία δεδοµένων σε διάτρητα δελτία, 

διάτρητες ή µαγνητικές ταινίες στο εργοστάσιο των υπολογισµών είναι ιδιαίτερα 

απαιτητική εργασία που προϋποθέτει πολύ εξειδικευµένες δεξιότητες. 131  Στον 

                                                
130 Haigh (2001α),  Haigh (2001β). 
131 ‟Η σειρά των εργασιών για την επεξεργασία δεδοµένων στο εργοστάσιο των υπολογισµών 
ακολουθούσε τα εξής στάδια: τα παραστατικά που έφταναν µε ατελή ταξινόµηση στο 
µηχανογραφικό κέντρο ταξινοµούνταν και µοιράζονταν σε διατρήτριες, οι οποίες µε εξειδικευµένες 
µηχανές τα περνούσαν σε διάτρητα δελτία. Τα δελτία αυτά εκτός από τα αριθµητικά δεδοµένα των 
παραστατικών χαρακτηρίζονταν και από κωδικούς που αφορούσαν στις κατηγορίες των εργασιών, 
τα καταστήµατα από τα οποία προέρχονταν, την ηµεροµηνία, κ.ά. Τα διάτρητα δελτία που 
παράγονταν έπρεπε στη συνέχεια να επαληθευτούν ώστε να µην υπάρχουν λάθη κι επίσης να 
καταστούν αναγνώσιµα από το ανθρώπινο µάτι. Οι διατρήτριες έπρεπε να περάσουν τα δελτία από 
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εργοστασιακό χώρο των υπολογισµών κυριαρχεί η ιδέα της ελαχιστοποίησης (αν όχι 

αφαίρεσης) της υπόστασης των χρηστών και όλων των παρενοχλητικών ανθρώπινων 

ιδιοτήτων, τονίζει ο συγγραφέας, στη βάση ανάλογων µελετών για τη σχέση µεταξύ 

αρχιτεκτονικών και τεχνολογικών βιοµηχανικών αντιλήψεων, όπως η πρωτοπόρος 

της Lindy Biggs.132 Στόχος είναι η δηµιουργία µιας ‘µηχανικής κατάστασης’ και για 

τον σκοπό αυτό οι εργαζόµενοι πρέπει να δουλεύουν σαν µηχανές, ώστε το 

εργοστάσιο να λειτουργεί σαν µηχανή. Η καλή λειτουργία των τεχνολογικών 

διαδικασιών (δηλαδή της εργασίας µε τη µηχανή) στο (υπο-)λογιστικό κέντρο 

βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση από την υποµονή και την καρτερικότητα των γυναικών. 

Η διάτρηση αποτελεί εξαιρετικά πιεστική εργασία που απαιτεί υποµονή, αντοχή, 

ακρίβεια και κυρίως ανοχή στους διαρκείς ελέγχους.133  

Οι περιγραφές των συνθηκών που επικρατούν στο εργοστάσιο υπολογισµών 

της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι αντιπροσωπευτικές: ‟... Σχεδιασµένος στα 

πρότυπα του τυπικού εργοστασίου της περιόδου της βιοµηχανικής επανάστασης µε 

τη ‘συνεχούς ροής’ γραµµή παραγωγής και συναρµολόγησης του φορδικού µοντέλου, 

ο χώρος εργασίας των υπολογισµών ήταν ένα δυσάρεστο εργασιακό περιβάλλον το 

οποίο οι εργαζόµενοι αποκαλούσαν ‘Νταχάου’. Οι συνθήκες εργασίας στο τµήµα 

αυτό ήταν τόσο δύσκολες και ανθυγιεινές που οι εργαζόµενοι µεταφέρονταν στο 

εργοστάσιο υπολογισµών συνήθως ύστερα από πειθαρχικά παραπτώµατα: ήταν µια 

εµφανώς δυσµενής µετάταξη”.  

                                                                                                                                      
τις µεταφραστικές µηχανές και οι µηχανές µε τη σειρά τους τα διάβαζαν και τύπωναν στο πάνω 
µέρος του δελτίου τα ψηφία, (αλφαβητικά ή αριθµητικά). Εύκολα µπορεί κανείς να φανταστεί τι 
είδους δεξιότητες σήµαινε αυτό για τις διατρήτριες, όταν ακόµη δεν είχαν στη διάθεσή τους την 
ευκολία που παρείχαν οι νέες διατρητικές µηχανές (εκείνες που ανέγραφαν το ψηφίο που 
αντιστοιχούσε στις στήλες των οπών των διάτρητων δελτίων). Οι διατρήτριες έπρεπε να κάνουν 
δακτυλισµούς χωρίς να έχουν άµεση αντίληψη αυτού που πληκτρολογούσαν, µπορούσαν να 
ελέγξουν µόνο τα χτυπήµατα των πλήκτρων. Στη συνέχεια τα διάτρητα δελτία έπρεπε να 
µεταφερθούν σε επαληθευτικές µηχανές (card verifiers) για να αποφευχθούν λάθη. Όταν πια τα 
δελτία θεωρούνταν σωστά µπορούσαν να περάσουν σε µηχανές που τα ταξινοµούσαν σύµφωνα µε 
τη σειρά κάποιου αύξοντος αριθµού και στη συνέχεια , αν αυτό απαιτούνταν, σε κάποια άλλη 
µηχανή για να οµαδοποιηθούν σε πακέτα. Αυτά τα τελικά πακέτα πήγαιναν στις λογιστικές 
µηχανές οι οποίες µετασχηµάτιζαν την πληροφορία κάνοντας τις απαραίτητες αριθµητικές πράξεις 
και τη διάταξη των αποτελεσµάτων σε πίνακες. Η εκτύπωση των πινάκων ήταν οι καταστάσεις οι 
οποίες διαχωρίζονταν σε φύλλα από τις αποσπαστικές µηχανές και αποστέλλονταν πίσω στα 
καταστήµατα ή σε άλλες υπηρεσίες. Αυτή η αλυσίδα παραγωγής απαιτούσε ένα τεράστιο έργο 
µεταφοράς διάτρητων δελτίων από µηχανή σε µηχανή και από αίθουσα σε αίθουσα που πολλές 
φορές ήταν σε διαφορετικούς ορόφους”. (Πηγή: Κύρτσης, 2008). 

132 Biggs, Lindy. 1996. The Rational Factory: Architecture, Technology & Work in America’s Age of 
Mass Production, The John Hopkins University Press: Baltimore and London. 

133 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1962-02-01 pg7) Το Βήµα. 
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Εικόνα 18 
1 Φεβρουαρίου 1962, σελ.7  

Το Βήµα 

Αντιπροσωπευτική του χώρου και της 

εργασίας των υπολογισµών είναι η 

διαφήµιση για το µοντέλο 101 της IBM 

‘µιας από τας ηλεκτρονικάς στατιστικάς 

µηχανάς…διά την επεξεργασίαν και 

δηµοσίευσιν των στοιχείων της 

Απογραφής πληθυσµού της 9/6/61’ 

(Εικόνα 18). Η διαφήµιση που 

δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα Το Βήµα 

προωθεί την ιδέα της ταχύτητας στην 

επεξεργασία των δεδοµένων της 

απογραφής: ‟Εχρειάσθησαν µόνον 10 

ΜΗΝΕΣ”, διαβάζουµε στη συνοδευτική 

λεζάντα. Στο πάνω µέρος της διαφήµισης 

τοποθετείται φωτογραφία της  

διαφηµιζόµενης, ηλεκτρονικής, στατιστικής µηχανής σε µεγάλη κλίµακα: ο 

ηλεκτρονικός διερευνητής σε δηµόσια θέα. Η άλλη φωτογραφία, τοποθετηµένη 

ακριβώς κάτω από την κυρίαρχη διαφηµιζόµενη υπολογιστική µηχανή, παρέχει 

πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η ‘ταχύτατη’ αυτή 

διαδικασία. Διατρητικές (τερµατικές) µηχανές παραταγµένες σε εργοστασιακή 

διάταξη σε µια στενόµακρη αίθουσα και γυναίκες καθισµένες µπροστά στις µηχανές, 

µε οµοιόµορφη ενδυµασία (ποδιά εργασίας), όπως υποδεικνύει ο ενδυµατολογικός 

κώδικας της εποχής που ορίζει οµοιοµορφία στην εµφάνιση των γυναικών 

εργαζόµενων σε κατώτερες θέσεις στην ιεραρχία του οργανισµού. Στο βάθος της 

φωτογραφίας διακρίνεται η γυναίκα προϊσταµένη, σε ρόλο επιβλέπουσας, που 

πραγµατοποιεί διαρκείς ελέγχους στην εργασία των γυναικών. Η εργασία στην 

καταχωριστική µηχανή της περιόδου αυτής υπολογίζεται µε χρονοµέτρηση (αριθµός 

δακτυλισµών ανά λεπτό) ή µε µεζούρα ανά µονάδα χρόνου (αριθµός εκατοστών στο 

ύψος των πακέτων µε τις διάτρητες κάρτες)134. Η διατεταγµένη, εντατική γυναικεία 

εργασία στις διατρητικές µηχανές είναι απαραίτητη και προηγείται της επεξεργασίας 

                                                
134 Κύρτσης (2008). 
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των δεδοµένων, που θα πραγµατοποιήσει στη συνέχεια η υπολογιστική µηχανή, στην 

πίσω-αίθουσα που βρίσκεται µακριά από τις γυναίκες. 

Αν και µέσω των διαφηµίσεων 

προωθείται µια ισχυρή αλλαγή στο 

φυσικό χώρο που τοποθετείται ο 

ηλεκτρονικός εγκέφαλος, κατά τη 

διάρκεια της πρώιµης αυτής περιόδου, 

η δηµόσια εικόνα του φυσικού χώρου 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε 

επίπεδο χωρικής διάταξης και 

αισθητικής, αναπτύσσεται σε δύο 

άξονες: είτε παραµένει αθέατος είτε 

εξιδανικεύεται. Ο χώρος εργασίας της 

υπολογιστικής τεχνολογίας 

εµφανίζεται διαφοροποιηµένος κατά 

κοινωνικό φύλο. Παρόµοιος µ’ εκείνον 

της γραµµής παραγωγής του φορδικού 

εργοστασίου, όταν πρόκειται για τη  

Εικόνα 19 
2 Μαΐου 1963, σελ. 4  

Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

γυναίκα εργαζόµενη: κλειστός, περιορισµένος, µε τις διατρητικές µηχανές 

τοποθετηµένες σε αυστηρή και οµοιόµορφη σειρά. Για τον άνδρα εργαζόµενο, τα 

πράγµατα είναι αρκετά διαφορετικά: ο χώρος, συνήθως ανοιχτός, απεικονίζεται 

αφαιρετικά, ενώ εκείνος παρουσιάζεται σε όρθια στάση και σε ρόλο επιβλέποντος να 

ελέγχει τα φύλλα εκτυπώσεων για πιθανά λάθη ή παραλείψεις. Το προϊόν που ελέγχει 

ο άνδρας είναι αποτέλεσµα της γυναικείας εργασίας, η οποία πραγµατοποιείται σε 

διαφορετικό χώρο από εκείνον που βρίσκεται ο άνδρας (Εικόνες 19 και 23).   

!

!

!

!

!
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2.6!Συμπεράσματα!
Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώθηκε η αφήγηση µιας ιστορίας της δηµόσιας εικόνας της 

νέας τεχνολογίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ως µίας βελτιωµένης ηλεκτρικο-

µηχανικής συσκευής υπολογισµών. Οι απεικονίσεις του υπολογιστή σε διαφηµίσεις 

και άρθρα είναι σπάνιες µιας και ο υπολογιστής υπήρξε τεχνολογία για την οποία το 

κοινό ακούει, αλλά δε βλέπει. Όταν οι διαφηµίσεις απεικονίζουν την τεχνολογία, 

αυτό γίνεται µέσω της εικόνας της διατρητικής µηχανής και συνήθως µε µία γυναίκα 

να εργάζεται σ’ αυτήν. Την περίοδο που ξεκινά η χρήση των πρώτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (ηλεκτρονικών εγκεφάλων ή διερευνητών) στην Ελλάδα, η εργασία 

στην υπολογιστική µηχανή συνδέεται µε τη θηλυκοποίηση της εργασίας γραφείου της 

προηγούµενης περιόδου, δηλαδή µε µια χαµηλής εξειδίκευσης και αµοιβής εργασία 

γραφείου. Αν και την περίοδο αυτή η τεχνολογία της υπολογιστικής µηχανής αλλάζει 

δραµατικά (από µηχανική - αναλογική µετατρέπεται σε ηλεκτρονική-ψηφιακή), οι 

µέθοδοι προώθησης της νέας µηχανής φαίνεται να διαφέρουν πολύ λίγο από εκείνες 

που χρησιµοποιούνται για τις µηχανικές ή ηλεκτρικές µηχανές της προηγούµενης 

περιόδου. 

 Οι διαφηµίσεις, µέσα από (α)συνειδητές διαδικασίες των δηµιουργών τους, 

κατορθώνουν αφενός να αποτυπώσουν και αφετέρου να αναπαραγάγουν κυρίαρχες 

αντιλήψεις σχετικά µε το πιο (κοινωνικό) φύλο είναι κατάλληλο να εκτελέσει ποιου 

είδους εργασία µε τον υπολογιστή. Η κατά φύλο διαίρεση της εργασίας, µε τις πρώτες 

αυτές υπολογιστικές µηχανές, διαµορφώνεται στα πρότυπα του εργοστασίου της 

βιοµηχανικής επανάστασης, όπως καταγράφεται µέσα από εικόνες κατασκευασµένων 

χρηστών σε διαφηµίσεις. Κυρίαρχη στις διαφηµίσεις της περιόδου αυτής είναι η 

εικόνα της γυναίκας µε περιορισµένες δεξιότητες για την προώθηση µηχανών 

απλούστατου χειρισµού (στην προ-κοµπιούτερ εποχή), µπροστά στη διατρητική 

συσκευή, (σπανιότερα) σε διδακτικούς ρόλους ή ταπεινής εργάτριας σε υπολογιστικά 

εργοστάσια, όταν οι διαφηµίσεις πλαισιώνονται από αληθινές φωτογραφίες. Αντίθετα, 

οι άνδρες απεικονίζονται να χρησιµοποιούν υπολογιστικές µηχανές για τη διανοητική 

ανακούφισή τους από την επίπονη διαδικασία των υπολογισµών ή σε στάσεις που 

υποδηλώνουν εποπτεία και έλεγχο των προϊόντων των περιφερειακών µηχανών του 

υπολογιστή. 



Κεφάλαιο#2ο#
Από$την$εποχή$πριν$τον$υπολογιστή$στην$1η$Περίοδο$

 83 

 Ο φυσικός χώρος της υπολογιστικής τεχνολογίας (εργοστάσιο υπολογισµών) 

είναι στην πραγµατικότητα θορυβώδης και πολυσύχναστος, γεγονός που δεν 

προβάλλεται στις διαφηµίσεις. Στις λίγες περιπτώσεις που οι άνδρες εργάζονται 

καθιστοί µπροστά σε ένα τερµατικό, απεικονίζονται να εκτελούν πολύπλοκες 

εργασίες υπολογισµού (διανοητική εργασία) και ποτέ κάποια ανιαρή εργασία 

εισαγωγής δεδοµένων. Στις περιπτώσεις όπου εµφανίζεται το σύµπλεγµα άνδρας -

µηχανή, διατηρείται η συγκράτηση από το πληκτρολόγιο, η δακτυλογράφηση, η 

κονσόλα χειρισµού και οποιαδήποτε εργασία πραγµατοποιείται µε τα χέρια (δάκτυλα), 

που αποτελούν σύµβολο χειρωνακτικής και υποτιµηµένης εργασίας. 
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Κεφάλαιο)3!
 

Ο"υπολογιστής"ως"μια"μηχανή"επεξεργασίας"δεδομένων:"!
2η Περίοδος 

(Δεκαετίες 1960-1970)!

!

!

3.1!Εισαγωγή!

Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρακολουθήσαµε την εισαγωγή της υπολογιστικής 

τεχνολογίας στη χώρα που παρουσιάστηκε, ως φυσικής εξέλιξης από τις µη-

ηλεκτρονικές τεχνολογίες υπολογισµού, στα µέσα της δεκαετίας του 1950. Την 

περίοδο εκείνη το κοινό κλήθηκε να αντιληφθεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως µια 

βελτιωµένη µηχανή αριθµητικών υπολογισµών, δηλαδή µιας διανοητικής εργασίας, 

συνδεδεµένης παραδοσιακά µε τους άνδρες. Στις διαφηµίσεις της συγκεκριµένης 

περιόδου, η παρουσία των γυναικών είναι περιορισµένη, επειδή θεωρείται ότι δε 

συµµετέχουν στη διανοητική εργασία. Στις περιπτώσεις που οι γυναίκες εµφανίζονται 

σε διαφηµίσεις, απεικονίζονται να εργάζονται σε οµάδες στις διατρητικές µηχανές, 

χειρωνακτική εργασία που θεωρείται υποδεέστερη. 

Με την έµφαση να δίνεται στην ανάλυση διαφηµίσεων που απεικονίζουν 

ανθρώπους να χρησιµοποιούν την υπολογιστική διάταξη, και συζητώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χρήσης σε σχέση µε το κοινωνικό φύλο, στο κεφάλαιο 

αυτό θα παρακολουθήσουµε τη µετάβαση της δηµόσιας εικόνας της τεχνολογίας του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, από µια βελτιωµένη µηχανή υπολογισµών σε µια ‘έξυπνη’ 

µηχανή επεξεργασίας δεδοµένων κάθε τύπου. Για την ερµηνεία του φαινοµένου 

επιχειρούνται δύο προσεγγίσεις διαφορετικής αφετηρίας. Η πρώτη είναι υλική και 

αφορά στο κατασκευαστικό χάος, µε τα χιλιάδες καλώδια και διακόπτες, τα οποία 

είναι ακαλαίσθητα και πρέπει να αποκρυφτούν από το ευρύ κοινό. Η δεύτερη 

σχετίζεται µε µια πιο αφαιρετική προσέγγιση και τη διάσταση της αυτόµατης - 

αθέατης εργασίας, µε σκοπό τη διατήρηση του µύθου που διακηρύττει ότι ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι µηχανή που εργάζεται µόνη της, δίχως την 

ανθρώπινη παρέµβαση. Σε ιστοριογραφικό επίπεδο, θα γίνει αναφορά στους λόγους 
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που οδήγησαν στη διάκριση της εργασίας µε το υλισµικό και το λογισµικό του 

υπολογιστή, ενώ τέλος θα αναφερθούν συνοπτικά θεωρίες κοινωνικού ελέγχου του 

σώµατος, µε σκοπό να ενισχύσουν το κεντρικό ζήτηµα που υποστηρίζει η παρούσα 

διατριβή.      

 

3.2$ Ο$ υπολογιστής$ ως$ μία" μηχανή" επεξεργασίας)
δεδομένων((Δεκαετίες(1960!W!1970)"!

Εικόνα 20 
9 Οκτωβρίου1969, σελ. 2 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Η δεύτερη περίοδος, όπως ορίζεται 

από την προτεινόµενη περιοδολόγηση 

(δεκαετίες 1960 - 1970), ταυτίζεται µε 

την εποχή της εµφάνισης των µεγάλων 

ηλεκτρονικών εγκεφάλων (mainframe 

computers). Πρόκειται για την εποχή, 

όπου η χρήση, σε σχέση µε το µέγεθος 

και τις δυνατότητες της µηχανής, 

αλλάζει δραµατικά. Ο υπολογιστής 

παύει να παρουσιάζεται απλώς ως µια 

βελτιωµένη έκδοση της 

ηλεκτροµηχανικής υπολογιστικής 

µηχανής της προηγούµενης περιόδου 

και το κοινό καλείται να υποδεχθεί τη 

νέα τεχνολογία ως µία µηχανή 

επεξεργασίας δεδοµένων κάθε τύπου, 

η οποία ‟χρησιµοποιείτο διά την επίλυσιν παντός είδους προβλήµατος”,135 ως µια 

µηχανή επεξεργασίας πληροφοριών, µε πολλαπλές δυνατότητες, µε σπουδαιότερη 

όλων την ικανότητα να παίρνει λογικές αποφάσεις, δηλαδή µία ‘έξυπνη µηχανή’.136 

                                                
135 Πηγή: Περιοδικό Οικονοµικός Ταχυδρόµος (1967.03.16-16) και (1967.03.16-30) (Άρθρο «Η λογική 
των διερευνητών στην υπηρεσία του ανθρώπου»).  

136 Για το βάθος της ιδεολογίας της παρουσίασης του υπολογιστή ως έξυπνης µηχανής βλέπε 
ενδεικτικά: Tympas, Aristotle. 1996. "From Digital to Analog and Back: The ldeology of lntelligent 
Machines in the History of the Electrical Analyzer, 1870s-1960s." IEEE Annals of the History of 
Computing 18: 42-48. 
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Η ρητορική περί της έλευσης µιας ‘έξυπνης µηχανής’ ενισχύεται µέσω µιας 

κατηγορίας διαφηµίσεων, αυτής των µικρότερων σε φυσικό µέγεθος υπολογιστών, 

όπως η διαφήµιση της εταιρίας µε την επωνυµία Γενική Αντιπροσωπεία Ελλάδος - Δ 

& Β ΖΗΒΑΣ, για τους ‘επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους ΙΜΕ 26 και ΙΜΕ 

86S’. Οι διαφηµίσεις αυτές εστιάζουν στην ευφυΐα (intelligence) που υποτίθεται ότι 

εµπεριέχει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. ‟Ένας σοφός στην υπηρεσία σας”, αναφέρει 

η κεντρική λεζάντα και στη διαφηµιζόµενη συσκευή, κυρίαρχη, ακόµη και της 

διαφηµιζόµενης υπολογιστικής διάταξης, εµφανίζεται η προτοµή του Πυθαγόρα 

(Εικόνα 20). 

 

3.2.1 Προτεινόµενες χρήσεις του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

‟Ευρύτατος ο κύκλος των εφαρµογών των εις όλους τους τοµείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητος”, διαβάζουµε στον τίτλο του δισέλιδου αφιερώµατος στο περιοδικό 

Οικονοµικός Ταχυδρόµος, το 1965. Ο υπότιτλος του άρθρου υπόσχεται να απαντήσει 

σε ερωτήµατα και αµφιβολίες για τη νέα τεχνολογία: ‟πολύτιµος βοηθός ή απειλή διά 

τον άνθρωπον το νέον αυτόν εκπληκτικόν δηµιούργηµά του;” 137  

Την άποψη ότι την περίοδο αυτή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προωθείται ως 

µια τεχνολογία για την επεξεργασία κάθε τύπου δεδοµένων έρχεται να ενισχύσει η 

διαφήµιση για τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο ΙΒΜ 650 (Μηχανή Τυµπάνου)138, µιας 

µηχανής ‘Μεσαίου Μεγέθους’. Σε πρώτο πλάνο και στο µεγαλύτερο µέρος της 

διαφήµισης, απεικονίζεται φωτογραφικά ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος. Στο πάνω δεξί 

τµήµα της διαφήµισης, ένα ρεαλιστικό σχέδιο απεικονίζει σε µικρογραφία την ίδια 

µηχανή, η οποία όµως αυτή τη φορά εµπλουτίζεται µε µια αναπαράσταση που αφορά 

στη χρήση: στην κονσόλα χειρισµού, µια καθιστή γυναίκα µε το δεξί χέρι της πάνω 

σε διακόπτη υποδηλώνει χειρισµό της µηχανής  (Εικόνα 21). Το συνοδευτικό κείµενο 

ενηµερώνει τους αναγνώστες της εποχής για τις προτεινόµενες χρήσεις: οι µηχανές 

‟χρησιµοποιούνται διά την επίλυσιν παντός είδους προβλήµατος” εκτελώντας 

υπολογισµούς ταχύτατα και µε ελάχιστο κόστος στη βιοµηχανία, αλλά και για 

επιστηµονική χρήση. Η συγκράτηση - περιορισµός των γυναικών στη θέση της 
                                                
137 Πηγή: Περιοδικό Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 13 Μαϊου 1965, σελ. 10-11. 
138 Μηχανή τυµπάνου/Ηλεκτρονικός υπολογιστής γενικής χρήσης αποθηκευµένου προγράµµατος, ο 
οποίος χρησιµοποιούσε µαγνητικό τύµπανο για την κύρια µνήµη του. Κατασκευάστηκε το 1954 
και θεωρήθηκε ευκολότερος στον προγραµµατισµό και πιο αξιόπιστος από τους ανταγωνιστές του. 
Οι πωλητές της ΙΒΜ επισήµαιναν ότι το τύµπανο του 650 είχε ταχύτερο χρόνο προσπέλασης από 
άλλες µηχανές τυµπάνου (Ceruzzi, 2006 σελ. 63-64). 
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κονσόλας χειρισµού, που παραπέµπει σε χειρωνακτική και µονότονη εργασία από τα 

προηγούµενα χρόνια και στην παράδοση της δακτυλογράφου και της διατρήτριας 

καρτών, είναι περισσότερο από εµφανής.139 

 
Εικόνα 21 

20 Νοεµβρίου 1958, σελ. 11  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Στις διαφηµίσεις ηλεκτρονικών 

υπολογιστών της εποχής αυτής, 

συναντάµε για πρώτη φορά µια σειρά 

παραδειγµάτων που αναφέρονται σε 

‘ηλεκτρονικούς εγκεφάλους’ και 

‘ηλεκτρονικούς διερευνητές’. 140  Ο 

επίσηµος όρος που χρησιµοποιείται για 

τους υπολογιστές αυτούς είναι 

‘Κεντρικοί Υπολογιστές’ (Mainframes) 

και πρόκειται για ‟µια µηχανή ικανή να 

πραγµατοποιεί υπολογιστικές εργασίες 

µεγάλης κλίµακας, οι οποίες απαιτούσαν 

υψηλή διαθεσιµότητα, υψηλό βαθµό I/Q, 

µεγάλη χωρητικότητα για ταυτόχρονα 

συνδεδεµένες (online) βάσεις δεδοµένων 

και ορισµένες φορές τη δυνατότητα να  

‘τρέχουν’ πολλαπλά λειτουργικά συστήµατα ταυτόχρονα”. 141  Ο µεγάλος 

ηλεκτρονικός εγκέφαλος (ή διερευνητής), από το 1955 έως το 1965, προτείνεται για 

χρήσεις στη βιοµηχανία, τις τράπεζες, τους δηµόσιους οργανισµούς και τις επιστήµες. 

Το άρθρο που δηµοσιεύεται στο τεύχος της 9ης Αυγούστου 1962 του Οικονοµικού 

Ταχυδρόµου, µε τίτλο ‟Ο UNIVAC 1004 Remington Rand”, ο οποίος εισάγεται από 

την εταιρία Σολοµός ‘δοκιµάστηκε στην Η’ Οικονοµική Εφορία Αθηνών, για τον 

έλεγχο φορολογικών δηλώσεων’, ενισχύει την υπόθεση ότι ο υπολογιστής 

επικοινωνείται ως µία τεχνολογία επεξεργασίας κάθε τύπου δεδοµένων.142  

                                                
139 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη διαφήµιση, αποτελεί ακριβή αναπαραγωγής της επίσηµης 
διαφηµιστικής εκστρατείας της εταιρίας ΙΒΜ στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και είναι 
ενδεικτική της κυρίαρχης τάσης των εταιριών εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών της εποχής. 

140 Βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1968.05.09-15) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
141 Πηγή: www.computerhistory.org 
142 Βλέπε Παράρτηµα Εικόνα (1962.08.09-10) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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Σηµαντική είναι, επιπλέον, η διάκριση µεταξύ των υπολογιστικών µηχανών, η 

οποία κυριαρχεί στις διαφηµίσεις της περιόδου αυτής. Ο πιο συνηθισµένος τρόπος 

διάκρισης εντοπίζεται στο φυσικό µέγεθος: οι υπολογιστικές µηχανές (ηλεκτρονικές 

γραφοµηχανές και ‟λογιστικαί µηχαναί”), που προορίζονται για τον εκσυγχρονισµό 

του λογιστηρίου, είναι µικρές. Οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι ή διερευνητές, µεγάλοι. 

Ένας άλλος τρόπος διάκρισης αφορά στις προτεινόµενες χρήσεις.143 Οι ‘µικρές’ 

µηχανές (συχνά ‟χειροκίνητες, υπεραυτόµατες”), προσβάσιµες σε µηχανικούς και 

λογιστές, είναι -υποτίθεται- εύκολες στη χρήση και προτείνονται για επιχειρήσεις και 

γραφεία. Οι ‘µεγάλες’ µηχανές προτείνονται για χρήση στις βιοµηχανίες, σε 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπως οι τράπεζες και οι δηµόσιοι οργανισµοί, σε 

αποµονωµένα εργαστήρια, να εργάζονται -υποτίθεται- δίχως ανθρώπινη παρέµβαση.   

Την περίοδο αυτή, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι τεχνολογία µε την 

οποία το κοινό δεν έρχεται σε άµεση επαφή. Την αντιλαµβάνεται µέσω των 

αποτελεσµάτων της, όπως η έκδοση λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος, τα 

αποτελέσµατα απογραφής του πληθυσµού της χώρας, οι τραπεζικές συναλλαγές και 

άλλες ‘εφαρµογές’. Πρόκειται δηλαδή για τεχνολογία, για την οποία ‘το κοινό 

άκουγε αλλά δεν έβλεπε’. 144  Συχνά, ακόµη και εργαζόµενοι µε τµήµατα του 

υπολογιστή για τη διαδικασία της παραγωγής υπολογισµών (για παράδειγµα, οι 

γυναίκες στις διατρητικές µηχανές) δε βλέπουν καθόλου την τεράστια, έξυπνη 

µηχανή, τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο.145 Ο αθέατος αυτός χαρακτήρας της µηχανής 

είναι ακριβώς εκείνο που προκαλεί φόβο και δυσπιστία στο κοινό. Η ανακάλυψη της 

τεχνολογίας του τρανζίστορ, τη δεκαετία του 1960, βοηθά δραστικά στη µείωση του 

µεγέθους των υλικών του ηλεκτρονικού εγκεφάλου. Τώρα πια, ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής δε χρειάζεται ολόκληρα δωµάτια, χωράει σε ντουλάπες και µπορεί να 

                                                
143 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1963.05.02-4) και (1964.09.03-13) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
144 Την εποχή εκείνη ο σχεδιασµός των περισσότερων µεγάλων ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο 

µέγεθος ενός ολόκληρου δωµατίου, θεωρούνταν φυσιολογικός: σχεδόν τελείως εκτεθειµένοι για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης τεχνικών και προγραµµατιστών σε καλώδια και διακόπτες. Ακόµη κι 
εκείνοι που περιλάµβαναν κάποιου τύπου ‘κάλυµµα’ (γνωστό ως ‘κουτί’ µέχρι τις µέρες µας) αυτό 
ήταν σχεδιασµένο µε σκοπό να εξυπηρετεί αποκλειστικά λειτουργικές ανάγκες της µηχανής, όπως 
η ψύξη, ο εξαερισµός ή η ορατότητα των διακοπτών λειτουργίας. (Carr-Chellman, Alison A., Rose 
M. Marra, and Shari L. Roberts. 2002. "Round Girls in Square Cornputers: Feminist Perspectives 
on the Aesthetics of Computer Hardware." TechTrends 46: 4-10).       

145 Εκτός των διαφηµίσεων έντονη είναι και η σχετική αρθρογραφία στον τύπο της εποχής που 
εξοικειώνει το κοινό µε τη νέα τεχνολογία. Ενδεικτικά αναφέρονται άρθρα µε τίτλους όπως ‘Οι 
νέοι εγκέφαλοι της ηλεκτρονικής’ 23 Μάιου 1965, σελ. 9 Το Βήµα και ‘Η µηχανή στην υπηρεσία του 
ανθρώπου’. 
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εµφανιστεί δηµόσια. 146  Ακόµη και στις διαφηµίσεις, η εικόνα του (µεγάλου) 

ηλεκτρονικού εγκεφάλου παραµένει αφανής, µε κυρίαρχες τις εικόνες των µικρών 

υπολογιστικών µηχανών ή τερµατικών συσκευών διάτρησης ή καταχώρισης, 

δίνοντας την εντύπωση στους αναγνώστες ότι αυτές είναι ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής.147  

Εικόνα 22 
8 Ιανουαρίου 1959, σελ. 13  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Μια συνηθισµένη ρητορική 

προτεινόµενων χρήσεων είναι οι εργασίες 

τιµολόγησης, µισθολογίου και συναφών 

χρήσεων που αφορούν σε επιχειρήσεις 

πέραν της βιοµηχανίας. Ενδεικτική της 

κατηγορίας αυτής είναι η διαφήµιση του 

1959, για τον ΙΒΜ 305 RAMAC. Ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής 

παρουσιάζεται ως µια ‘επαναστατική 

συσκευή επεξεργασίας λογιστικών 

στοιχείων’, η οποία υπόσχεται να 

‟µεταβάλη εκ βάθρων το λογιστικόν 

σύστηµα εφαρµοζόµενον επί 

πεντηκονταετίαν υπό των επιχειρήσεων”, 

διότι η εγγραφή στοιχείων γίνεται πλέον δίχως καµία προεργασία. Η διαφήµιση αυτή 

απεικονίζει, εκτός από το υπολογιστικό σύστηµα  σε διαστάσεις ολόκληρου δωµατίου, 

µια γυναίκα να εργάζεται καθιστή και σε περιορισµένο χώρο µπροστά στο 

πληκτρολόγιο του υπολογιστή (Εικόνα 22). 

 

3.3#Η#εργασία#με#τον#ηλεκτρονικό#εγκέφαλο!
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο κεντρικός για τις επιχειρήσεις υπολογιστής 

τύπου mainframe αποτελεί το σύµβολο της εταιρικής εξουσίας, της ενίσχυσης του 

ελέγχου της ανθρώπινης εργασίας στην οργανωτική πρωτοπορία των εταιριών. Για 

παράδειγµα, τα δικτυωµένα τερµατικά επεξεργασίας κειµένου έχουν σκοπό να 

καταγράψουν τους δακτυλισµούς ανά λεπτό των δακτυλογράφων γυναικών, 

                                                
146 Lean (2008). 
147 Για τη διαχρονική ρητορική των διαφηµιστικών απεικονίσεων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
παρατηρήσεις των Phillips and McQuarrie 2005. 
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ενισχύοντας την επιτήρηση και διατηρώντας προηγούµενες πατριαρχικές σχέσεις 

εξουσίας στον εργασιακό χώρο.148 Σύµφωνα µε µελέτες, το είδος της εργασίας µε τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή (και οι στρατιές γυναικών στο εργοστάσιο παραγωγής 

υπολογισµών), στο οποίο απασχολούνται οι γυναίκες, δεν είναι κάτι νέο. Έχει τις 

καταβολές του σε µια παράδοση από την εποχή της ηλεκτρο-µηχανικής επεξεργασίας 

δεδοµένων.149  

Από την άλλη πλευρά, η Marie Hicks, µελετώντας την περίπτωση της 

τραπεζικής εργασίας, εντοπίζει στοιχεία διάκρισης κοινωνικού φύλου που βρίσκουν 

τις αναφορές τους σε προηγούµενα εργασιακά στερεότυπα. Τα στερεότυπα αυτά 

προωθούν τον αποκλεισµό των γυναικών από ανώτερες θέσεις αναπαράγοντας 

προηγούµενες καταστάσεις. Για τα πρώτα χρόνια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η 

συγγραφέας, σε άρθρο της που δηµοσιεύεται στο IEEE Annals of the History of 

Computing, περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη δηµιουργία µιας 

νέας τάξης εργαζοµένων (κατά φύλο), κατάλληλων για το νέο ‘ηλεκτρονικό σύστηµα’ 

εργασίας, οι οποίες έχουν οικονοµικές και κοινωνικές καταβολές.150 Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγµα µιας γυναίκας που κατέχει υψηλόβαθµη θέση χειρίστριας 

µηχανών γραφείου. Με την ιδιότητά της αυτή, λοιπόν, καλείται να εκπαιδεύσει 

άνδρες στη χρήση των νέων µηχανών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η 

συγκεκριµένη γυναίκα δεν προτιµάται από τη διοίκηση της εταιρίας γι’ αυτήν την 

υψηλής ευθύνης θέση εργασίας, επειδή, αν και αναγνωρισµένη στη διαχείριση 

δεδοµένων, αµφισβητείται έντονα η δυνατότητά της στη διαχείριση του 

προσωπικού.151  

Η εξέταση των διαφηµίσεων δείχνει ότι η αρχική σύλληψη του εξοπλισµού 

της υπολογιστικής τεχνολογίας έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τους µεγάλους 

επιστηµονικούς και επιχειρηµατικούς χρήστες στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. 

Μπορεί κανείς εύκολα να υποθέσει τις προσπάθειες των εταιριών εισαγωγής 

υπολογιστικών µηχανών στη χώρα, ώστε να αλλάξουν αυτήν την αντίληψη και να 

προωθήσουν τα προϊόντα τους σε επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους, προσαρµόζοντας 

τις διαφηµιστικές εκστρατείες τους, προκειµένου να διευρύνουν τη διαθέσιµη αγορά 
                                                
148 Pfaffenberger, Bryan. 1988. "The Social Meaning of the Personal Computer: Or, why the Personal 

Computer Revolution was no Revolution." Anthropological Quarterly 61: 39-47. 
149 Haigh (2001α). Haigh (2001β). 
150 Hicks (2010). 
151 Hicks, Marie. 2009. "Compiling Inequalities: Computerization in the British Civil Service and 

Nationalized Industries, 1940-1979." Department of History Duke University. 



Κεφάλαιο#3ο#
Ο$υπολογιστής$ως$μια$μηχανή$επεξεργασίας$δεδομένων$2η$Περίοδος:$Δεκαετίες$1960T1970$

  92 

για τα προϊόντα τους.152 Κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς έρευνας εντοπίζονται, για 

παράδειγµα, διαφηµίσεις οι οποίες προσφέρουν µικρά τµήµατα ενός υπολογιστή ή 

προϊόντα αναβάθµισης, ώστε να µη χρειάζεται οι χρήστες να αγοράσουν ένα 

µεγαλύτερο µηχάνηµα και να κάνουν απόπειρες να ‘ταιριάξουν’ το µέγεθος της 

υπολογιστικής µηχανής µε τις υπολογιστικές ανάγκες της εταιρίας. Η πρακτική αυτή 

θα ολοκληρωθεί την επόµενη περίοδο, µε την εκµηχάνιση του γραφείου 

(αυτοµατισµός). 

Εικόνα 23 
6 Οκτωβρίου 1966 σελ. 28  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Όσον αφορά στο κοινωνικό φύλο, στις 

διαφηµίσεις κεντρική παραµένει η 

ρητορική που απεικονίζει άνδρες και 

υπολογιστές σε ανοιχτό, ελεύθερο χώρο 

(φυσικό ή συµβολικό) να ελέγχουν το 

αποτέλεσµα των υπολογισµών ή να 

εποπτεύουν τη µηχανή, ιδεολογία που 

υποδηλώνεται µε την όρθια στάση τους. 

Τέτοιες αναπαραστάσεις συναντάµε από 

τα πρώτα, κιόλας, χρόνια της ιστορίας 

της διάδοσης της υπολογιστικής 

τεχνολογίας στο ελληνικό κοινό. Στις 

διαφηµίσεις αυτής της κατηγορίας, οι 

άνδρες εµφανίζονται σε απόσταση από 

τον υπολογιστή ή την καταχωριστική  

συσκευή, όπως στη διαφήµιση του Ινστιτούτου Μηχανολογιστικών Εφαρµογών 

Δοξιάδη (ΙΜΕΔ), που εµπορεύεται ‘λογιστικοτιµολογιακές ηλεκτρονικές µηχανές’ οι 

οποίες παρέχουν ‟τη δυνατότητα µηχανογραφήσεως της λογιστικής εργασίας”, 

σύµφωνα µε το κείµενο της διαφήµισης (Εικόνα 23). Στην επάνω αριστερή πλευρά 

της σελίδας, απεικονίζεται ένας άνδρας µέσης ηλικίας, µε γυαλιά και κοστούµι, σε 

όρθια στάση. Η ενδυµασία του υποδηλώνει ότι πρόκειται για διευθυντικό στέλεχος, 

ενώ η όρθια στάση του παραπέµπει σε επίβλεψη στην εργασία τρίτων. Στο αριστερό 

χέρι κρατά τα γυαλιά του και, εµφανώς προσηλωµένος στην ανάγνωση µιας 
                                                
152 Στην Ελλάδα απουσίαζε η πρωτογενής παραγωγή σε ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήµατα, 
τουλάχιστον µέχρι τα χρόνια της εµφάνισης του «προσωπικού υπολογιστή, µε αποτέλεσµα οι 
ανάγκες της αγοράς να καλύπτονται µε εισαγωγές από το εξωτερικό. 
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εκτυπωµένης σελίδας που κρατάει µε το άλλο χέρι, ο άνδρας ελέγχει την ορθότητα 

του υπολογιστικού έργου. Ακριβώς από κάτω, σε µεγάλη κλίµακα και σε µαύρο 

φόντο απεικονίζεται σκίτσο της διαφηµιζόµενης καταχωριστικής µηχανής. Η µηχανή 

αυτή είναι η αρχή της υπολογιστικής διαδικασίας, ενώ το έντυπο που κρατάει στο 

χέρι του ο άνδρας είναι το τέλος, δηλαδή το προϊόν µιας διαδικασίας επεξεργασίας 

δεδοµένων. Αυτά που απουσιάζουν από τη διαφήµιση είναι οι πληροφορίες για την 

εργασία που απαιτείται µέχρι το τελικό εκτυπωµένο προϊόν να φτάσει στα χέρια του 

άνδρα, καθώς και οι πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η 

εργασία. Αυτό που αποκρύπτεται είναι η εργασία της εισαγωγής των δεδοµένων, η 

οποία πραγµατοποιείται από γυναίκες, όπως αποτυπώνεται στη διαφήµιση της ΙΒΜ 

ΕΛΛΑΣ που συζητήθηκε νωρίτερα. 153  Σε άλλες περιπτώσεις, οι διαφηµίσεις 

απεικονίζουν µόνο τµήµατα του άνδρα - χρήστη, ως σύµβολα απόστασης από την 

εργασία µε την υπολογιστική διάταξη: τα πόδια.154  

 

3.4$$Το$κοινωνικό$φύλο!στη$χρήση$του$υπολογιστή!!
3.4.1 Ο προγραµµατισµός του ηλεκτρονικού εγκεφάλου  

Μελετώντας τη διάκριση µεταξύ ανδρικών και γυναικείων εργασιών µε τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο Ensmenger εντοπίζει µία ακόµη σηµαντική διάσταση για 

τις καταβολές της υποτίµησης της γυναικείας εργασίας: εκείνη του επικουρικού 

χαρακτήρα που κατέχει η εργασία µε το λογισµικό στα πρώτα χρόνια της 

υπολογιστικής τεχνολογίας. 155 Την εποχή εκείνη, ο υπολογιστής έχει σαφή 

προσανατολισµό στο υλισµικό του κι αυτό θεωρείται το σηµαντικότερο µέρος της 

τεχνολογικής διάταξης. Αν και σήµερα γνωρίζουµε πως αυτές οι δύο πτυχές της 

υπολογιστικής τεχνολογίας (υλισµικό και λογισµικό) είναι άρρηκτα συνδεδεµένες και 

ο όρος ‘λογισµικό’ σε εκείνη τη φάση ετεροχρονισµένος, το υλισµικό µέρος του 

υπολογιστή, καθώς και οι έµφυλες διαστάσεις που εµπεριέχει το υλικό - σκληρό, 

συνδέεται µε την καθαυτή τεχνική υπεροχή, ενώ ο λογισµός - µαλακό θεωρείται 

περισσότερο κοινωνικό και συνεπώς δευτερεύουσας σηµασίας.  

Οι αντιλήψεις αυτές οδηγούν στη σαφή ιεραρχική διάκριση της εργασίας µε 

                                                
153 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1966.12.15-2) Οικονοµικός Ταχυδρόµος.  
154 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1966.10.6-24) Οικονοµικός Ταχυδρόµος.  
155 Ο όρος ‘λογισµικό’ εισάγεται επί της ουσίας πολύ αργότερα, το 1958. 



Κεφάλαιο#3ο#
Ο$υπολογιστής$ως$μια$μηχανή$επεξεργασίας$δεδομένων$2η$Περίοδος:$Δεκαετίες$1960T1970$

  94 

το υλισµικό (ανώτερη), ενώ στην ιεραρχική κλίµακα του ENIAC είναι ξεκάθαρο ότι 

σηµαντικοί είναι οι άνδρες µηχανικοί. Η κωδικοποίηση θεωρείται στατική διαδικασία, 

η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί από χαµηλού επιπέδου (και αµοιβής) 

υπαλλήλους γραφείου, κι έτσι οι άνθρωποι - κωδικοποιητές κατέχουν χαµηλή θέση 

στη διανοητική και επαγγελµατική ιεραρχία. Από τις γυναίκες αναµένεται απλώς να 

προσαρµόσουν τα σχέδια υπολογισµών (κωδικοποίηση), που έχουν έµφυλο 

χαρακτήρα, σε µια παράδοση συγγραφής τέτοιων σχεδίων από γυναίκες για γυναίκες. 

Οι γυναίκες του ENIAC ‘απλώς’ εγκαθιστούν (setting up) την υπολογιστική διάταξη, 

ούτως ώστε εκείνη (η διάταξη) να πραγµατοποιήσει τα προκαθορισµένα σχέδια. Το 

ότι αυτή η εργασία είναι δύσκολη  και απαιτεί ταχύτατη και δηµιουργική σκέψη, την 

εποχή εκείνη βρίσκεται εκτός πλαισίου αντίληψης.  

Ο προγραµµατισµός εντέλει θεωρείται περισσότερο τέχνη και όχι επιστήµη, 

αποτελεί γυναικεία και λιγότερο ανδρική εργασία, είναι µηχανική - χειρωνακτική και 

λιγότερο διανοητική. Η αντίληψη ότι η ανάπτυξη του υλισµικού είναι η πραγµατικά 

σηµαντική εργασία, ενώ το λογισµικό έρχεται δεύτερο σε σπουδαιότητα, εξακολουθεί 

να κυριαρχεί για αρκετά χρόνια. Οι εµφανείς οµοιότητες που παρουσιάζουν τα 

καλώδια και οι πίνακες του ENIAC µε τους πίνακες των τηλεφωνικών κέντρων 

ενισχύουν την αντίληψη ότι ο προγραµµατισµός είναι κατά κάποιον τρόπο κάτι σαν 

το χειρισµό µιας µηχανής.  Όλο αυτό οδηγεί στη διάκριση µεταξύ της διανοητικής 

εργασίας (head-work) των ανδρών - επιστηµόνων ή σχεδιαστών (planners) και της 

χειρωνακτικής εργασίας (hand-work) των γυναικών κωδικοποιητών (coders), οι 

οποίες απλώς µεταφράζουν τη διανοητική εργασία των ανδρών σε µια µορφή που θα 

µπορεί να κατανοήσει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Η διάκριση αυτή παραµένει 

κυρίαρχη για πολλά χρόνια.156  

 

3.4.2 Η ταυτότητα του ‘προγραµµατιστή’ του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Η ιστορία των προγραµµατιστών του ηλεκτρονικού υπολογιστή, δηλαδή των 

ανθρώπων που σχεδιάζουν τα λογισµικά συστήµατα, είναι σηµαντικότερη από τους 

ίδιους τους υπολογιστές για την κατανόηση της περιόδου του ταχύτατου και 

θεµελιώδους µετασχηµατισµού στην ιστορία της πληροφορικής τεχνολογίας, τονίζει 

ο Ensmenger. 157  Ο µετασχηµατισµός της αντίληψης για τους ηλεκτρονικούς 

                                                
156 Ensmenger (2010). 
157 Ensmenger (2003) και Ensmenger (2010). 
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υπολογιστές σε µια τεχνολογία ευρείας χρήσης για εταιρίες και οργανισµούς είναι το 

αποτέλεσµα του έργου των προγραµµατιστών. Ποιοι είναι, όµως, αυτοί οι 

προγραµµατιστές; Ο προσδιορισµός κατασκευής των ταυτοτήτων των ανθρώπων 

αυτών αποτελεί πολύπλοκη διαδικασία. Μπορούν να είναι από απλοί απόφοιτοι 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τεχνικές γνώσεις µέχρι διδάκτορες των φυσικών 

επιστηµών, αλλά θα πρέπει να είναι κατ’ αποκλειστικότητα άνδρες. Αποτελεί, 

άλλωστε, κοινή παραδοχή µεταξύ των ιστορικών της υπολογιστικής τεχνολογίας το 

γεγονός ότι, όταν ο τοµέας της επιστήµης της πληροφορικής αποκτά ανεξάρτητη 

υπόσταση, συµβαίνει µια δραµατική αλλαγή όσον αφορά στα πρόσωπα που 

πραγµατοποιούν την εργασία των υπολογισµών.158 

 

 
Εικόνα 24 

9 Μαΐου 1968, σελ.21 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

Μια σχετική κατηγορία διαφηµίσεων της περιόδου αυτής είναι εκείνη που 

απεικονίζει άνδρες όρθιους σε ρόλο µηχανικού, τεχνικού ή προγραµµατιστή. Η 

στάση του σώµατος, η προσήλωση στην εκτυπωτική διαδικασία ή τον 

προγραµµατισµό υποδηλώνουν περισσότερο έλεγχο ή εποπτεία της µηχανής και όχι 

εργασία µ’ αυτήν. Στη διαφήµιση της εταιρίας εισαγωγής υπολογιστικών 

συστηµάτων Control Data Corporation, οι τρεις φωτογραφίες που πλαισιώνουν τη 

                                                
158  Mamo, Andrew Benedict. 2011. "Post-Industrial Engineering: Computer Science and the 

Organization of White-Collar Work, 1945-1975." Graduate Division, University of California, 
Berkeley. 
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διαφήµιση απεικονίζουν άνδρες σε όρθια στάση, προσηλωµένους στις υπολογιστικές 

µηχανές να ανταλλάσσουν απόψεις µεταξύ τους, συµµετέχοντας προφανώς σε µια 

δηµιουργική, διανοητική εργασία µε τον υπολογιστή (Εικόνα 24). Αυτό που φαίνεται 

να αναρωτιούνται, διαβάζουµε στο συνοδευτικό κείµενο, είναι το αν ‟θα ωφεληθεί η 

επιχείρησίς των εάν αποκτήση έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή”. Η στάση τους, 

επιπλέον, υποδηλώνει επίβλεψη της µηχανής.  

Από την άλλη πλευρά, η εργασία του άµεσου προγραµµατισµού της µηχανής 

έχει θεωρηθεί ως προέκταση της υπαλληλικής εργασίας, η οποία αφορά παραδοσιακά 

στο γυναικείο επάγγελµα.159 Για να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα αυτό, υιοθετείται µια 

πρακτική διαχωρισµού του προγραµµατισµού της µηχανής σε δύο στάδια εργασίας: 

οι άνδρες, που έχουν συνήθως εκπαιδευτεί στα µαθηµατικά, δηµιουργούν υψηλού 

επιπέδου οδηγίες (κώδικες) για τις µηχανές, τις οποίες στη συνέχεια οι γυναίκες 

µεταφράζουν σε γλώσσα που θα γίνει κατανοητή από τον υπολογιστή. Η διαδικασία 

αυτή, αν και είναι διαδεδοµένη ως εφάµιλλη της µετάφρασης µιας γλώσσας από τα 

αγγλικά σε οδηγίες χρήσεως της µηχανής, είναι πολύπλοκη και απαιτεί ιδιαίτερες 

διανοητικές δεξιότητες. Η επινόηση µιας γλώσσας που πλησιάζει περισσότερο στη 

γλώσσα που θα µπορεί να γίνει κατανοητή από τον υπολογιστή είναι µία µη-

ελκυστική εργασία για τους άνδρες µηχανικούς. Έτσι, αναθέτουν την εργασία αυτή 

‘προς εκτέλεση’ στις γυναίκες µιας και θεωρείται ότι έχουν την υπεροχή της 

χειρωνακτικής δεξιότητας, που τους δίνει τη δυνατότητα να προγραµµατίζουν πιο 

εύκολα, υποτιµώντας τη διανοητική διάσταση της εργασίας αυτής.  

Οι γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση ενθαρρύνονται να εξειδικευτούν 

στους υπολογιστές, τόσο χάριν της υποθετικά ‘φυσικής κλίσης τους’ να εκτελούν 

αυτό το είδος εργασίας όσο και γιατί η εργασία αυτή αποτελεί µια εξειδίκευση 

εµφανώς διακριτή από εκείνη των ανδρών συναδέλφων τους. Η κατάσταση όµως δεν 

έχει µεγάλη διάρκεια. Μέσα σε λίγα χρόνια, µια νέα γενιά ανδρών, φοιτητών 

µηχανικών θα αναγνωρίσει τη διανοητική πρόκληση της εργασίας µε τον υπολογιστή, 

µε αποτέλεσµα να διεκδικήσει την εργασία αυτή, µετατοπίζοντας τα δυναµικά του 

κοινωνικού φύλου του κόσµου των υπολογιστών, ώστε να µετατραπεί σε κόσµο µε 

                                                
159 Hartmann Strom Sharon, 1988. Beyond the Typewriter. Margaret Lucille Hedstrom, “Automating 

the Office: Technology and Skill in Women’s Clerical Work, 1940-1970”, Ph.D. dissertation, 
University of Wisconsin, Madison. 
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υψηλά ποσοστά ανδρικής συµµετοχής, ποσοστά που διατηρούνται µέχρι τις µέρες 

µας.  

 
Εικόνα 25 

9 Μαΐου 1968, σελ. 29 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Εικόνα 26 

9 Μαΐου 1968, σελ. 11 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

Σύµφωνα µε τον Thomas J. Misa, η µετάβαση αυτή, δηλαδή ο αποκλεισµός 

των γυναικών από τη δηµιουργική εργασία της βιοµηχανίας της πληροφορικής, ο 

περιορισµός τους σε εργασίες ρουτίνας και η απόκρυψη της προηγούµενης 

συνεισφοράς τους στον προγραµµατισµό συµβαίνουν τη στιγµή που αλλάζει 

(διευρύνεται) η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν µετατρέπεται, δηλαδή, 

από µια µηχανή για βαλλιστικούς υπολογισµούς και στρατιωτική χρήση σε µηχανή 

για το σύγχρονο γραφείο και µπαίνει για τα καλά στις επιχειρήσεις και τις 

βιοµηχανίες. Με τις νέες αυτές ‘εφαρµογές’, οι γυναίκες αποκλείονται διότι, στη 

βάση προηγούµενων παραδόσεων, θεωρείται ότι δε διαθέτουν διευθυντικές 

δεξιότητες. Περιορισµένες σε χαµηλότερης δηµιουργικότητας εργασίες (όπως άλλοτε 

οι δακτυλογράφοι), αποκλείονται στην κονσόλα χειρισµού και στο πληκτρολόγιο, 

αφήνοντας στο περιθώριο προηγούµενες δεξιότητες προγραµµατισµού και 

υπολογισµών.160 Άλλη διαφήµιση αυτής της κατηγορίας (άνδρες σε εποπτεία του 

υπολογιστή) είναι η διαφήµιση του 1968, της εταιρίας Σολοµός, για τα ‘σύγχρονα 
                                                
160 Misa (2010). 
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µέσα οργάνωσης των επιχειρήσεων’, όπου ο όρθιος άνδρας παρακολουθεί τη µηχανή, 

ενώ η γυναίκα βρίσκεται να κάθεται πίσω από το πληκτρολόγιο εισάγοντας δεδοµένα 

(Εικόνες 25 - 26). Ο υπολογιστής συνδέεται µε την κεντρικότητα, την ιεραρχική δοµή, 

σύµφωνα µε την οποία λίγοι και εκλεκτοί έχουν πρόσβαση στον αποστειρωµένο 

χώρο του ηλεκτρονικού εγκεφάλου. 

 

3.4.3 Η ταυτότητα της ‘διατρήτριας’ του υπολογιστή 

Η εκµηχάνιση της εργασίας γραφείου µε την εισαγωγή της γραφοµηχανής, στην 

περίοδο πριν από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, συνεπάγεται ένα καινούριο 

επάγγελµα, αυτό της δακτυλογράφου. Το επάγγελµα αυτό σύντοµα συνδέεται µε τις 

τηλεπικοινωνίες και, στη συνέχεια, όταν οι άνδρες αποδεικνύονται 

αναποτελεσµατικοί για µια τέτοια εργασία (ελλείψει κοινωνικών δεξιοτήτων), 

αντικαθίστανται από γυναίκες στις κονσόλες χειρισµού των τηλεφωνικών κέντρων.161 

Χαρακτηριστικά, όπως η υποµονή, η υπακοή και η ευγένεια, αποδίδονται στη 

γυναικεία φύση, δίχως κανείς να σκεφτεί ότι η καλλιέργεια τέτοιων χαρακτηριστικών 

στη συµπεριφορά αποτελεί για τις γυναίκες κοινωνική επιταγή που όφειλαν να 

υιοθετήσουν ως µοναδική λύση στο πρόβληµα της ανεργίας το οποίο αντιµετώπιζαν 

την εποχή εκείνη.162  

Μια άλλη προσέγγιση, που επίσης εντοπίζει ιστορικές συνέχειες και 

στερεοτυπικές αναπαραγωγές για τις καταβολές του έµφυλου καταµερισµού της 

υπολογιστικής εργασίας, προκύπτει από το άρθρο του ιστορικού της πληροφορικής 

Thomas Haigh, για το κοινωνικό φύλο στην ιστορία της επεξεργασίας δεδοµένων. O 

συγγραφέας, διερευνώντας τα αίτια της κατά φύλο διάκρισης στην εργασία µε τον 

υπολογιστή, παρακολουθεί την εξέλιξη αυτής της διάκρισης µέσα στο χρόνο και 

εναντιώνεται σε παλαιότερες αντιλήψεις, οι οποίες βλέπουν την επιστήµη και την 

τεχνολογία (υπολογιστική ή µη) ως ‘έναν κόσµο χωρίς γυναίκες’. Ο ιστορικός 

εντοπίζει τις καταβολές της επεξεργασίας δεδοµένων µε τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές στην εργασία µε τις διατρητικές ταινίες της προηγούµενης περιόδου. Η 

παρουσία των γυναικών στα υπολογιστικά κέντρα των εταιριών είναι ισχυρή εξαρχής, 

                                                
161 Για ενδεικτική διαφήµιση γυναικών σε ρόλους χειρισµού τηλεφωνικών κέντρων Βλέπε Παράρτηµα 
ΙΙ Εικόνα (1968.06.06-9) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 

162 Ρεντετζή, Μαρία (επιµ.). 2012. Το Φύλο της Τεχνολογίας και η Τεχνολογία του Φύλου Αθήνα: 
Εκκρεµές. 
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απλώς άνδρες και γυναίκες ασχολούνται µε διαφορετικές εργασίες, όπως 

καταγράφεται και µέσω των διαφηµίσεων που συζητήθηκαν νωρίτερα.163  

Η πιο εντυπωσιακή παρατήρηση του Haigh σχετίζεται µε τη διαπίστωση ότι οι 

εργασιακές πρακτικές και ταυτότητες στο νέο περιβάλλον καθορίζονται όχι από το 

είδος της νέας τεχνολογίας, αλλά από τις καθιερωµένες από την προηγούµενη 

περίοδο (µε την προηγούµενη τεχνολογία) πρακτικές. Δεδοµένου ότι η βιοµηχανία 

των υπολογιστών αναπτύσσεται ως συνέχεια (και εκ των έσω) της βιοµηχανίας των 

πρώτων µη-ηλεκτρονικών µηχανών, κατά τη διάρκεια της τεχνολογικής αυτής 

αλλαγής (computerization) οι εταιρίες µεταφέρουν αυτούσια το προσωπικό και την 

κουλτούρα από τα τµήµατα των µηχανικών υπολογισµών στο νέο τµήµα 

‟ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων”.  

Οι νέες υπολογιστικές µηχανές προσαρµόζονται στις ανάγκες και δεξιότητες 

των  χρηστών - εργαζοµένων και η χρήση αυτή καθορίζει το είδος της εργασίας που 

δύναται να πραγµατοποιηθεί από τη συγκεκριµένη διάταξη, καταλήγοντας µ’ αυτόν 

τον τρόπο να περιορίσει και τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Πρόκειται για 

εργασιακές συνθήκες που αποτελούν τη βάση για τη διαµόρφωση (ή/ και, τελικά, την 

αναπαραγωγή) των έµφυλων ταυτοτήτων στην εργασία µε τη νέα τεχνολογία του 

υπολογιστή, σε εταιρίες και γραφεία. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, η 

επεξεργασία δεδοµένων µε διατρητικές κάρτες και η χρήση υπολογιστή για 

διοικητικές εργασίες είναι δύο εργασίες στενά συνδεδεµένες και αδιάκριτες. Η 

εργασία της διάτρησης καρτελών µετονοµάζεται σε ‘επεξεργασία δεδοµένων’, µε 

µοναδικό σκοπό να αναδείξει τη στενή σχέση του νέου είδους εργασίας, που 

καθορίζεται από τη νέα τεχνολογία του ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε την 

ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων. Οι εταιρίες όµως χρησιµοποιούν τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε τον ίδιο τρόπο, για να κάνουν την ίδια δουλειά την 

οποία πραγµατοποιούν µέχρι τότε µε τις προηγούµενης τεχνολογίας (διατρητικές) 

µηχανές. 

Άλλη µελέτη του Thomas Haigh λειτουργεί συµπληρωµατικά σε ερµηνευτικές 

απόπειρες και παρέχει χρήσιµες ιστοριογραφικές πληροφορίες για την κατανόηση του 

πλαισίου. Επιπλέον, είναι αντιπροσωπευτική για µια ερµηνεία της κατασκευής 

                                                
163  Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1962.11.08-7) και (1963.04.04-2) και (1963.04.04-2) και 

(1964.09.03-13) και (1964.09.03-13) και (1968.05.09-9) και (1968.05.09-11) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος. 
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έµφυλων ταυτοτήτων στον τοµέα της εργασίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στις 

επιχειρήσεις.164 Ένα τυπικό κέντρο διατρητικών δελτίων, όπως αναφέρει ο ιστορικός, 

αποτελείται από ισάριθµο ποσοστό γυναικών και ανδρών εργαζοµένων. Ωστόσο, οι 

γυναίκες τις περισσότερες φορές εµφανίζονται, σε καθιστή θέση µπροστά στις 

διατρητικές µηχανές, να χρησιµοποιούν το πληκτρολόγιο για να εισαγάγουν 

δεδοµένα από το χαρτί σε διάτρητες καρτέλες. Με τον όρο χειριστές (διατρητικών) 

µηχανών (data - entry machine operators), οι άνθρωποι της εποχής αναφέρονται σε 

ανθρώπους που ελέγχουν άλλου τύπου µηχανές οι οποίες εκτελούν επεξεργασία των 

δεδοµένων που έχουν διατρηθεί στα δελτία σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας.  

Πρόκειται για πολύωρη εργασία µε τα χέρια στην υπολογιστική διάταξη, 

καθώς και για χειρισµό εξειδικευµένων µηχανών, όπως µηχανές ταξινόµησης, 

διαλογικές και διαζευκτικές µηχανές και πολλαπλασιαστές και είναι εργασία που 

απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες. Οι µηχανές αυτές δεν προγραµµατίζονται, οπότε, για να 

λειτουργήσουν, το προσωπικό πρέπει να τις τροφοδοτεί διαρκώς µε στοίβες από 

δελτία ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα. Οι χειριστές µηχανών είναι συνήθως άνδρες, 

απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δε λαµβάνουν επίσηµη εκπαίδευση 

στο χειρισµό των µηχανών γι’ αυτήν την εργασία. Η εκπαίδευσή τους γίνεται εντός 

του υπολογιστικού κέντρου, όπου έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους από 

απλούστερες θέσεις εργασίες. Οι περισσότεροι, για την ακρίβεια, προσλαµβάνονται 

ως υπάλληλοι γραφείου και στη συνέχεια µεταφέρονται στην αίθουσα των µηχανών, 

αφού έχουν περάσει από κάποιου τύπου αξιολόγηση που αναδεικνύει τις ικανότητές 

τους ως πιθανών χειριστών µηχανών. Η επαγγελµατική ανέλιξη οδηγεί σε θέσεις 

επιβλέποντος και στη συνέχεια σε θέσεις υπευθύνων τµηµάτων.  

Οι διαφηµίσεις προωθούν τον υπολογιστή ως λύση για τα προβλήµατα που 

προκαλούν παραδοσιακές µορφές εργασίας. Οι εργαζόµενοι, όµως, δε συµφωνούν µε 

την άποψη αυτή. Ισχυρίζονται ότι αποµονώνονται και κουράζονται από τη συνεχή 

προσήλωση στην οθόνη ή την καθιστική εργασία. Οι Aspray και Beaver 

υποστηρίζουν ότι οι διαφηµίσεις, µεταξύ άλλων, υπόσχονται την αναδόµηση του 

χώρου εργασίας: το αυτοµατοποιηµένο γραφείο και η εκµηχάνιση της κατώτερης 

εργασίας λευκού γιακά (δηλαδή, η αντικατάσταση αυτής της χαµηλής ποιότητας 

                                                
164 Haigh, Thomas “Masculinity and the Machine Man – Gender in the History of Data Processing” στο 

Gender Codes: Why Women Are Leaving Computing. Hoboken, New Jersey: Wiley/IEEE 
Computer Society, 2010. Κύρτσης (2008). 
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εργασίας από την υπολογιστική διάταξη).165 Είναι προφανές ότι οι διαφηµίσεις που 

συµπεριλαµβάνουν χρήσεις στο γραφείο αποδέχονται τα στερεότυπα και ενισχύουν 

συµβατικές αντιλήψεις για την απασχόληση και τους έµφυλους ρόλους. Οι άνδρες 

πάντα απεικονίζονται σε ρόλους επιστηµόνων, µηχανικών ή υψηλόβαθµων στελεχών, 

ενώ οι γυναίκες βρίσκονται σε θέσεις διατρητριών, γεµίσµατος καρτών στις µηχανές 

ή σε άλλες βοηθητικές, λαµβάνοντας εντολές από τους άνδρες ανωτέρους τους. Η 

µόδα, επίσης, χρησιµοποιείται συχνά για την πώληση υπολογιστών, για να 

σηµατοδοτήσει το ότι η απασχόληση γραφείου είναι ένα επάγγελµα λευκού γιακά 

(και γούνας).166 

 
Εικόνα 27 

8 Νοεµβρίου 1962, σελ.7  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

                                                
165 Aspray και Beaver (1986). 
166 Για ζητήµατα εργασίας και υπολογιστικής τεχνολογίας βλέπε ενδεικτικά: M. Campbell-Kelly και D. 

D. Garcia-Swartz (2008). Fritz (1996). Hakken, D. 1993. "Computing and Social Change: New 
Technology and Workplace Transformation, 1980-1990." Annual Review of Anthropology 22: 107-
132. Haigh, (2001α). Haigh, (2001β). Haigh, Thomas. 2006. "Remembering the Office of the 
Future: The Origins of Word Processing and Office Automation." IEEE Annals of the History of 
Computing: 6-31. Lipartito, Kenneth. 1994. "When Women Were Switches: Technology, Work, 
and Gender in the Telephone Industry, 1890-1920." The American Historical Review 99: 1075-
1111. 
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Οι παρατηρήσεις αυτές σε διαφηµίσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών βρίσκουν 

επιπλέον αναφορές σε θεωρίες της βιοπολιτικής και της κατασκευής του ‟κοινωνικού 

σώµατος”. Το ανδρικό σηµείο του σώµατος που προβάλλεται µέσα από τις 

διαφηµίσεις την περίοδο αυτή είναι τα πόδια (µόνο πόδια, άνδρες όρθιοι, πόδια πάνω 

σε γραφεία, σε στάση ανάπαυσης). Αντιθέτως, το γυναικείο σηµείο του σώµατος 

είναι τα χέρια και ειδικότερα τα δάκτυλα (πάνω στο πληκτρολόγιο). Οι διαφηµίσεις 

που απεικονίζουν γυναίκες και υπολογιστές αυτήν την περίοδο µπορούν να 

ταξινοµηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: για παράδειγµα, γυναίκες και µονάδες 

αποθήκευσης, όπως διάτρητες καρτέλες, ταινίες και µαγνητικοί δίσκοι είναι µια 

συνηθισµένη απεικονιστική πρακτική στο χώρο των διαφηµιστικών εταιριών της 

εποχής, όπως αποδεικνύεται από την αρχειακή έρευνα (Εικόνα 27). Η παράδοση αυτή 

θα επανέλθει ενισχυµένη την επόµενη δεκαετία, µε την επικράτηση των µικρότερων 

υπολογιστικών συστηµάτων και την εκµηχάνιση του γραφείου. Όλα αυτά παρέχουν 

χρήσιµες πληροφορίες για την κατανόηση του διαχωρισµού στην εργασία µε τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και την κατασκευή χρηστών - εργαζοµένων (ειδών 

εργασίας). 

 

3.5$$Θεωρίες$για$το$σώμα!
‟Σώµα παραγωγικό, σώµα καθυποταγµένο”, τονίζει ο M. Foucault. Το σώµα µέσα 

στο εργασιακό περιβάλλον παύει να έχει απλώς βιολογική υπόσταση και 

µετατρέπεται σε αντικείµενο εγγραφής και αναπαραγωγής των τεχνικών εξουσίας και 

επιτήρησης. Ο τρόπος διαχείρισης του σώµατος το ανακατασκευάζει µετατρέποντάς 

το σε ένα αντικείµενο, δίχως καµία διαχρονική, αναλλοίωτη βάση (έστω και 

βιολογική, όπως την προσδιορίζει η επιστηµονική ιατρική). Αντίθετα, προσαρµόζεται 

στις εκάστοτε κοινωνικές επιταγές και ανάγκες υλοποιώντας και αναπαράγοντας τις 

ευρύτερες σχέσεις εξουσίας. Το σώµα µετατρέπεται σε ένα ιστορικό αντικείµενο, η 

κατανόηση του οποίου νοηµατοδοτείται από το πλαίσιο ιδεών και τις συνθήκες που 

επικρατούν στη συγκεκριµένη κοινωνία και παράγουν µια εικόνα εαυτού άµεσα 

συνδεδεµένη µε τον τρόπο πρόσληψης και κατανόησης του σώµατος (ατοµική και 

συλλογική).  

Η κοινωνιολογία του σώµατος αποτελεί ως γνωστικό αντικείµενο έναν κλάδο 

των κοινωνικών επιστηµών ο οποίος υποστηρίζει τη θέαση του ανθρώπινου σώµατος 
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ως φυσικού αντικειµένου που µετατρέπεται σε σηµαίνον µιας κουλτούρας.167 Το 

σώµα, πέρα από τη βιολογική υπόστασή του, αποτελεί κατασκευή που παράγεται 

κοινωνικά, πολιτισµικά και ιστορικά. Η ίδια η σωµατοποίηση είναι έκφραση των 

άµεσων κοινωνικών σχέσεων και επαφών, προσδιορίζεται ιστορικά, δυναµικά από 

παράλληλους, εξειδικευµένους εξουσιαστικούς λόγους, οι οποίοι διαµορφώνουν την 

πρακτική έκφραση, πρόσληψη και λειτουργία του σώµατος. Το σώµα αποτελεί την 

πολιτική επιφάνεια επάνω στην οποία εγγράφονται οι λόγοι που βρίσκονται σε άµεση 

σχέση µε το βλέµµα της εξουσίας. Οι λόγοι αυτοί εγγράφονται επάνω στο σώµα µε 

διαφορετικούς τρόπους, προσδίδοντάς του δυναµική διάσταση (γιατροί, ιερείς, φίλοι, 

γονείς, διαφηµιστές).  

Το σώµα του ατόµου εδαφικοποιείται (territorialized) από τους λόγους περί 

γνώσης, οι οποίοι πηγάζουν όχι µόνο από ειδικούς, αλλά και από οικείους. Όπως 

αναφέρει ο Γεώργιος Αλεξιάς, το ενδιαφέρον της κοινωνικής ανθρωπολογίας για το 

σώµα οδήγησε στην πρόσληψή του κάτω από τρεις διαφορετικές οπτικές. Μια πρώτη 

οπτική είναι το φαινοµενολογικά βιωµένο ατοµικό σώµα - εαυτός, ο τρόπος, δηλαδή, 

που κατανοεί κάθε υποκείµενο την ιδιαιτερότητα του δικού του σώµατος. Μια 

δεύτερη οπτική αφορά στο κοινωνικό σώµα, δηλαδή σ’ ένα φυσικό σύµβολο που 

αναπαριστά τις σχέσεις µεταξύ φύσης και κοινωνίας, όπως αυτές εκφράζονται από 

τον πολιτισµό. Η τρίτη οπτική σχετίζεται µε το πολιτικό σώµα, επάνω στο οποίο 

εγγράφονται οι πολιτικές ελέγχου, κοµφορµισµού και εξουσίας σε διάφορες 

διαστάσεις του, όπως στην αναπαραγωγή, την εργασία, την ασθένεια και την υγεία 

(βιο-εξουσία). 168  Η παρούσα διατριβή βρίσκει αναφορές ακριβώς στη δεύτερη 

οπτική, αυτής του ‘κοινωνικού σώµατος’.  

Σε µια προσπάθεια για περαιτέρω διερεύνηση της κοινωνικής κατασκευής των 

χρηστών της πληροφορικής τεχνολογίας και στη βάση των συµπερασµάτων που 

εξάγονται µέσα από σηµειωτικές αναλύσεις και αναλύσεις περιεχοµένου, επιχειρείται 

µια κοινωνιολογική (αλλά και πολιτική) προσέγγιση του ζητήµατος. Οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις του σώµατος των χρηστών (εργαζοµένων) µε τον υπολογιστή µέσω 

των διαφηµίσεων αποτυπώνουν αντιλήψεις και διαµορφώνουν πρότυπα. Τα πρότυπα 

αυτά, στη συνέχεια, αναπαράγονται από τους µελλοντικούς χρήστες. Το ανθρώπινο 
                                                
167  Anne Balsamo, Technologies of the Gendered Body: Reading Cyborg Women, 1996, Duke 

University Press. 
168  Αλεξιάς, Γιώργος. 2003. "Το Ανθρώπινο Σώµα: από τη Βιολογία στη Δυνιτικοποίηση" 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 111-112: 327-357. 
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σώµα, σε συνδυασµό µε το φυσικό χώρο εργασίας, χρησιµοποιείται από τα 

καπιταλιστικά συστήµατα ως φορέας πρακτικών ελέγχου των εργαζοµένων. Η 

κατανοµή και ο εξορθολογισµός της εργασίας, που φέρνουν ο αυτοµατισµός, µε τη 

συνεχή γραµµή παραγωγής στο εργοστάσιο του Φορδικού µοντέλου εργασίας, και 

αργότερα το Τεϊλορικό µοντέλο, που εφαρµόζεται στην ‘εργασία γραφείου’ και 

φέρνει την απο-ειδίκευση, έχουν έναν και µόνο στόχο: το µεγαλύτερο έλεγχο στην 

ανθρώπινη εργασία µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας προς όφελος του 

κεφαλαίου.  

Για να επιτευχθεί ο έλεγχος αυτός, χρησιµοποιούνται ο χώρος όπου 

πραγµατοποιείται η εργασία και το σώµα των εργαζοµένων. Οι κινήσεις των 

εργαζοµένων µπαίνουν στο µικροσκόπιο, σε µια προσπάθεια να αποµονωθούν αυτές 

της εργασιακής διαδικασίας και να ανακατασκευαστεί µια εργασιακή διαδικασία που 

θα περιλαµβάνει µόνο τις απολύτως αναγκαίες κινήσεις για τη διεκπεραίωση της 

εργασίας. Ως εργασιακά καθήκοντα (tasks) ορίζονται µόνο οι απολύτως αναγκαίες 

κινήσεις και οποιαδήποτε άλλη αποµακρύνεται από τη θεώρηση της εργασιακής 

διαδικασίας, µέσα από την οποία οι άνθρωποι απανθρωπίζονται και µετατρέπονται σε 

τµήµατα της µηχανής. Το σώµα του εργαζοµένου µεταµορφώνεται από βιολογική, 

σκεπτόµενη οντότητα σ’ έναν κυβερνο-οργανισµό (cyborg), ένα µίγµα του 

βιολογικού µε το τεχνολογικό, το οποίο δηµιουργεί ένα νέο είδος εργαζοµένου που 

θα αποδίδει στο µέγιστο των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Οι δεξιότητες µεταφέρονται 

από τους εργαζοµένους στους µάνατζερ, ώστε να έχουν µεγαλύτερο έλεγχο στην 

εργασιακή διαδικασία. Μέσα απ’ αυτήν, λοιπόν, οι εργαζόµενοι απο-ειδικεύονται, 

αντικαθίστανται εύκολα και οι αποδοχές τους µειώνονται δραµατικά.169   

 

3.6!Ο"χώρος"της"υπολογιστικής"τεχνολογίας!
Οι προσεγγίσεις για το χώρο της τεχνολογίας βρίσκουν τις αναφορές τους στη µελέτη 

του David Nye για την καθιέρωση της ευρείας χρήσης της τεχνολογίας του 

ηλεκτρισµού, που αναδεικνύει την ισχυρή σχέση µεταξύ τεχνολογίας και χώρου.170 

Όπως άλλοτε τα σπίτια που απέκτησαν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια 
                                                
169 Για µια ρητορική που σχετίζεται µε την προώθηση τεχνολογιών (και εν προκειµένω λογισµικού) ως 
ικανών να αυξήσουν την παραγωγικότητα, βλέπε Παράρτηµα Εικόνα (1987.04.09-31) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος.  

170 Nye, David E. 1997. Electrifying America: Social Meanings of a New Technology, 1880-1940: The 
MIT Press. 
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κατόρθωσαν να απαλλαγούν από τα σκούρα χρώµατα σε υφάσµατα και τοίχους (που 

είχαν σκοπό να καλύπτουν τα ίχνη καπνού που άφηναν οι θερµάστρες φυσικού 

αερίου στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων), έτσι συνέβη και στην περίπτωση της 

εργασίας των υπολογισµών και της επεξεργασίας των πληροφοριών. Η συµβολή της 

‘νέας’ υπολογιστικής τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική στη διαµόρφωση του 

φυσικού χώρου, από τα πρώτα κιόλας χρόνια. Για παράδειγµα, στη δεκαετία του 

1950, ένα τυπικό γραφείο είναι γεµάτο γραφοµηχανές, τηλεφωνικές συσκευές, 

φοριαµούς, µηχανές διατρητικών δελτίων κ.ά. Ο χώρος αυτός, µε την εισαγωγή των 

νέων µεγάλων υπολογιστών, µετασχηµατίζεται σ’ ένα πιο λιτό και ήσυχο περιβάλλον, 

µε σκοπό να βελτιώσει -υποτίθεται- τις εργασιακές συνθήκες των εργαζοµένων.   

Οι διαφηµίσεις παρέχουν πολύτιµο υλικό και για µία άλλη διάσταση στην 

κοινωνιολογία της ιστορίας της πληροφορικής, αυτή του φυσικού χώρου. Ο χώρος 

της πληροφορικής, άρρηκτα συνδεδεµένος µε την εργασία (χρήση), στις διαφηµίσεις 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών διατάξεων παρουσιάζεται 

διαφορετικός. Για τους µετασχηµατισµούς του φυσικού χώρου του υπολογιστή κατά 

τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, σύµφωνα µε την προτεινόµενη περιοδολόγηση, 

αντιπροσωπευτικό είναι το άρθρο του ιστορικού της πληροφορικής T. Haigh.171 

Σύµφωνα µε το συγγραφέα, η έλευση της νέας υπολογιστικής διάταξης αποτελεί 

επανάσταση στον εσωτερικό σχεδιασµό του φυσικού χώρου όπου πραγµατοποιούνται 

οι υπολογισµοί. Αρχικά, για τις ανάγκες του νέου ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

δηµιουργούνται ειδικές, κλιµατιζόµενες αίθουσες σε κεντρικά σηµεία των κτιρίων, 

συνήθως στο ισόγειο και σε κεντρική θέση, ώστε να είναι ορατός για το κοινό. 

Ενδεικτικό της τάσης αυτής είναι το παράδειγµα της ΙΒΜ, η οποία για την 

προώθηση του νέου υπολογιστή εισάγει αρχικά µια επαναστατική υψηλή αισθητική, 

που περιλαµβάνει λάµπες που αναβοσβήνουν, διαχωριστικά από γυαλί και κυρίως µια 

κεντρική, δηµόσια, προσβάσιµη θέση στο ισόγειο του κτιρίου. Η νέα αισθητική 

αντίληψη γρήγορα ενισχύεται και επεκτείνεται, δίνοντας επιπλέον έµφαση στο 

βιοµηχανικό σχεδιασµό του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και του εσωτερικού 

χώρου όπου τοποθετείται. Εγκαταστάσεις υπολογιστικών συστηµάτων πίσω από 

γυάλινα, διαφανή διαχωριστικά, ώστε να είναι ορατές στους επισκέπτες, αρχίζουν να 

αποτελούν απαραίτητο συνοδευτικό για τη νέα υπολογιστική διάταξη (Εικόνα 28). 
                                                
171 Haigh (2001). 
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Εικόνα 28 

29 Οκτωβρίου 1970, σελ. 29 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
 Οι απόπειρες των εταιριών να αυξήσουν την ορατότητα του γιγαντιαίου 

ηλεκτρονικού εγκεφάλου -δείγµα τεχνολογικής πρωτοπορίας, κύρους και 

µοντερνισµού του οργανισµού ή της εταιρίας-, εγκαθιστώντας και φωτισµό που 

αναδεικνύει τη διάταξη ανάµεσα στην εκτυφλωτική, λευκή απόχρωση των 

εσωτερικών τοίχων, οδηγούν στην ανάπτυξη ενός ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού στιλ. 

Ενός πρωτοποριακού στιλ που έρχεται να αντικαταστήσει τις σκοτεινές και βαρετές 

αίθουσες µε τα καφέ και γκρι χρώµατα της βιοµηχανίας των υπολογισµών της 

προηγούµενης περιόδου. Το στιλ αυτό, µε τη σειρά του, θα συµβάλει στην ανάδειξη 

του υπολογιστή ως της ‘µηχανής του µέλλοντος’.172 Παρά τον εξαιρετικό σχεδιασµό 

του περιβάλλοντος χώρου µε τα υψηλής αισθητικής έπιπλα και τις γυάλινες 

επιφάνειες, ο νέος υπολογιστής απαιτεί ένα πολύ διαφορετικό µικρο-κλίµα από 

εκείνο των µηχανών διατρητικών δελτίων, για να λειτουργήσει. Οι πολύπλοκες 

καλωδιώσεις (που κατορθώνουν να κρυφτούν από τη δηµόσια θέα) συχνά 

υπερθερµαίνονται εύκολα και ο κίνδυνος ανάφλεξης είναι µεγάλος. Σύντοµα 

ανακαλύπτεται ότι η αύξηση της θερµοκρασίας οφείλεται στις πολύπλοκες εργασίες 

που εκτελεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, γεγονός 

                                                
172 Pfaffenberger (1988). 
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που αντιµετωπίζεται µε την απόφαση να παραµένει η διάταξη σε συνεχή 

ρευµατοδότηση. Με την έλευση των µαγνητικών ταινιών για την αντικατάσταση των 

διάτρητων δελτίων, η κατάσταση επιδεινώνεται: ακόµη και ελάχιστη ποσότητα 

σκόνης αρκεί για να προκαλέσει βλάβη στις µαγνητικές ταινίες και να διαγράψει 

δεδοµένα.  Έτσι, οι χρήστες των πρώτων αυτών υπολογιστών έχουν µία επιπλέον 

υποχρέωση, να ξεσκονίζουν κάθε µαγνητοταινία έως και δύο φορές τη µέρα, 

προκειµένου να εξασφαλίσουν αξιοπιστία στα αποτελέσµατα των υπολογισµών. 

 Όµως, ακόµη και η αποθήκευση των µαγνητοταινιών απαιτεί πολύ ειδικές 

συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας. Με λίγα λόγια, ο ‘αυτόµατος’ υπολογιστής 

χρειάζεται τον προσωπικό επιστάτη του. Την εποχή που ο κλιµατισµός στο χώρο 

γραφείου είναι πολυτέλεια, για το χώρο του υπολογιστικού συστήµατος είναι 

απολύτως απαραίτητος. Επιπλέον, η πληθώρα καλωδίων και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων που απαιτεί ο νέος υπολογιστής καθιστά αναγκαία τη δηµιουργία 

υπερυψωµένων δαπέδων και ψευδοροφών για την κάλυψη των καλωδιώσεων αυτών. 

Αυτά όχι µόνο διατηρούν την καθαρή και µοντέρνα όψη του υπολογιστή, αλλά 

βοηθούν σε µια καλύτερη κατανοµή του τεράστιου φυσικού βάρους του εξοπλισµού 

και λειτουργούν, επίσης, ηχοµονωτικά, απορροφώντας τον εκκωφαντικό θόρυβο του 

υπολογιστή. Ένα κτίριο χρειάζεται τεράστιες µετατροπές για να φιλοξενήσει τη νέα 

διάταξη: µόνιµη αφαίρεση του µεγαλύτερου τµήµατος ενός εσωτερικού τοίχου (και 

αντικατάστασή του µε γυάλινα παράθυρα), την εγκατάσταση οθονών για τη µέτρηση 

της θερµοκρασίας και της υγρασίας του χώρου, τη διασφάλιση ακόµη και της 

διάχυσης του αέρα στο χώρο, τη µόνωση τοίχων και δαπέδων για τη µείωση της 

σκόνης και την εγκατάσταση δαπέδων υψηλού κόστους βινυλίου. Όλες αυτές οι 

ενέργειες κατασκευάζουν τον αποστειρωµένο χώρο του ηλεκτρονικού υπολογιστή.173 

Στις διαφηµίσεις αντανακλάται µια εξιδανικευµένη εικόνα της εργασίας αυτής: 

άνδρες και (συχνότερα) γυναίκες απεικονίζονται να εργάζονται µε τις µαγνητικές 

ταινίες, άλλοτε στον καθαρισµό κι άλλοτε στην αποθήκευση.174 

 Ο µεγάλος ηλεκτρονικός υπολογιστής παραµένει για πολύ χρόνο πλαισιωµένος 

από άκρα µυστικότητα, ασφάλεια και αποστείρωση. Τοποθετηµένος σ’ αυτό το 

αποστειρωµένο περιβάλλον, σε αποµόνωση, βρίσκεται µακριά από τους ανθρώπους 
                                                
173 Haigh (2006). 
174 Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες και γυναίκες να εργάζονται µε τις µαγνητικές ταινίες, 
βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1962.11.08-7) και (1968.05.09-9) και (1968.05.09-11) και 
(1970.10.29-6) O Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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που πραγµατικά τον χρειάζονται και µπορούν να δείξουν στους σχεδιαστές πώς να 

κατασκευάζουν πιο χρήσιµα συστήµατα. Ενδεικτικό παράδειγµα αυτού αποτελεί η 

πινακίδα έξω από ένα εργαστήριο υπολογιστή mainframe η οποία απαγορεύει την 

είσοδο στο χώρο δίχως τη χρήση ειδικών προστατευτικών υποδηµάτων. 175  Η 

πραγµατικότητα βέβαια είναι διαφορετική: δεν υπάρχει καµία ανάγκη για τη χρήση 

τέτοιου εξοπλισµού προκειµένου να εισέλθει κάποιος στο χώρο του µεγάλου 

υπολογιστή, αλλά η προειδοποίηση αυτή αποθαρρύνει τους ανθρώπους να εισέλθουν 

στο χώρο του υπολογιστή. Αυτή η πρακτική η οποία έκανε τους υπολογιστές 

λιγότερο χρήσιµους και προσιτούς, σύµφωνα µε τον ανθρωπολόγο Pfaffenberger, 

οφείλεται στην αποµόνωση των επαγγελµατιών της πληροφορικής µε σκοπό την 

προστασία τους από τη δηµόσια κριτική.  

 Αντιπροσωπευτική της κυρίαρχης αντίληψης, η οποία διακηρύττει (ήδη από την 

προηγούµενη περίοδο, αλλά τώρα ενισχύεται) την αυτονοµία της λειτουργίας του 

εγκεφάλου, εδώ είναι η διαφηµιστική καµπάνια της εταιρίας Olivetti για 

υπολογιστικά συστήµατα. Στη σειρά διαφηµίσεων που δηµοσιεύονται στο περιοδικό 

Οικονοµικός Ταχυδρόµος, απεικονίζονται σε αποστειρωµένο, φουτουριστικό 

περιβάλλον διαφορετικοί τύποι υπολογιστικών συστηµάτων που προτείνονται για 

διαφορετικές χρήσεις. Άλλοτε ‟διά την πλήρη ανάπτυξη των οργανωτικών πηγών της 

επιχειρήσεως” και άλλοτε ‟διά την πλήρη ανάπτυξη της επενδύσεως σε ηλεκτρονικό 

εγκέφαλο”, οι διαφηµίσεις αυτές προωθούν την ιδέα της αυτοµατοποιηµένης 

τεχνολογίας, του ότι, δηλαδή, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι µια τεχνολογική 

διάταξη που δουλεύει µόνη της, αποκρύπτοντας συστηµατικά την ανθρώπινη εργασία 

που απαιτείται για τη λειτουργία των µηχανών.176  

Την περίοδο αυτή δεν υπάρχει επίσηµη, θεσµοθετηµένη εκπαίδευση για τη 

χρήση ή τον προγραµµατισµό στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και έτσι την 

εκπαίδευση µηχανικών και στελεχών εταιριών και οργανισµών αναλαµβάνουν 

κυρίως εταιρίες εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιωτικές σχολές. Συχνές 

είναι οι διαφηµίσεις στον Τύπο για τη διοργάνωση σεµιναρίων και µαθηµάτων από 

τις εισαγωγικές εταιρίες που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά τη συγκεκριµένη 
                                                
175 Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν το χώρο της υπολογιστικής τεχνολογίας αυτής της περιόδου, 
βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1966.12.15-2) και (1968.05.09-9) και (1968.05.09-11) και 
(1968.05.09-15) O Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 

176 Για διαφηµίσεις που προβάλλουν µια αποστειρωµένη εικόνα της τεχνολογίας της πληροφορικής, 
βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1973.02.22-9) και (1973.03.01-2) και (1973.03.08-13) και 
(1973.03.15-21) και (1973.03.22-17) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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περίοδο.177 Οι άνδρες εκπαιδεύονται στον προγραµµατισµό ή στη χρήση των νέων 

υπολογιστικών συστηµάτων (δηλαδή στο πώς να λειτουργούν το συγκεκριµένο 

µοντέλο ηλεκτρονικού εγκεφάλου) ενώ οι γυναίκες στο χειρισµό της τερµατικής 

µηχανής. 

!

3.7$Συμπεράσματα!
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου της δηµόσιας εικόνας της υπολογιστικής 

τεχνολογίας στη χώρα, όπως ορίζεται από την προτεινόµενη περιοδολόγηση, 

παρακολουθήσαµε τη µετάβαση της δηµόσιας εικόνας του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

σε µια µηχανή επεξεργασίας κάθε τύπου δεδοµένων, δηλαδή µια έξυπνη µηχανή. 

Μέσα από µια αφηγηµατική πρακτική που συνδυάζει την ανάλυση διαφηµίσεων και 

την παράθεση ιστοριογραφιών της περιόδου, εντοπίστηκαν πρακτικές που διατηρούν 

τις έµφυλες διακρίσεις στην εργασία µε το νέο είδος της τεχνολογίας. Η υπολογιστική 

τεχνολογία, σε αντίθεση µε τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια 

της βιοµηχανικής επανάστασης και συνδέονται µε την ανδρική, χειρωνακτική 

εργασία, εισάγει αντιλήψεις σχετικές µε τη γραµµή παραγωγής, που αφορούν στην 

κατά φύλο διαίρεση της εργασίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι άνδρες 

παρουσιάζονται να εκτελούν εργασίες του λευκού γιακά, ενώ οι γυναίκες 

παραµένουν στάσιµες σε κατώτερες θέσεις εισαγωγής δεδοµένων, οι οποίες 

αντιµετωπίζονται ως θέσεις εργασίας του µπλε γιακά. 

Η εισαγωγή των δεδοµένων (όπως άλλοτε η δακτυλογράφηση σε µια 

‘απλούστατου χειρισµού’ γραφοµηχανή) φαίνεται να αποτελεί εργασία που 

πραγµατοποιείται από γυναίκες. Στις ελάχιστες διαφηµίσεις αυτής της περιόδου που 

περιλαµβάνουν γυναίκες και υπολογιστικές µηχανές, οι γυναίκες απεικονίζονται µε 

αυστηρή επαγγελµατική ενδυµασία, προσηλωµένες στην εργασία τους στο 

πληκτρολόγιο, ενώ σπάνια κοιτούν το φωτογραφικό φακό. Οι ιστορικοί της 

πληροφορικής εντοπίζουν ιστορικές συνέχειες στους τρόπους µε τους οποίους 

πραγµατοποιείται η προετοιµασία εγγράφων κειµένου στα χρόνια που προηγούνται 

της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειµένου (word processing), δηλαδή 

στην εποχή πριν από τη δηµιουργία και τη χρήση λογισµικών συστηµάτων που 
                                                
177 Πηγή:  11 Απριλίου 1965 σελ. 8, Το Βήµα. 
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βασίζονται στον προσωπικό υπολογιστή (PC). Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η 

διαδικασία της επεξεργασίας των λέξεων (word processing) προϋπάρχει της 

εµφάνισης των προσωπικών υπολογιστών σε άλλες µορφές, είτε σε ειδικά 

κατασκευασµένες µηχανές γραφείου είτε µέσω της χρήσης ειδικά εµπλουτισµένων 

γραφοµηχανών, όπως αυτές της ΙΒΜ.178   

Όταν οι άνδρες  απεικονίζονται να αγγίζουν το πληκτρολόγιο, αυτό γίνεται 

πάντα µε το ένα χέρι, σε στάσεις που δεν υποδηλώνουν προσήλωση στην εργασία. 

Παρουσιάζονται ως τεχνικοί του υλισµικού, ως προγραµµατιστές ή αναλυτές 

συστηµάτων, πάντα σε όρθια θέση, υποδηλώνοντας επίβλεψη της µηχανής ή/ και της 

γυναίκας. Ο άνδρας µοιάζει να προσπαθεί να ελέγξει ή να δώσει εντολή στον 

υπολογιστή µε το πάτηµα ενός κουµπιού, να εκτελέσει για εκείνον µια εργασία κι όχι 

να εργαστεί µ’ εκείνον. Λες και ο υπολογιστής είναι µια τεχνολογία κατασκευασµένη 

για να λειτουργεί στην υπηρεσία του άνδρα χρήστη. 

 

 

  

! ! ! 

  

                                                
178 Ceruzzi, Paul E. and Burton Grad. 2006. "PC Software: Word Processing for Everyone." IEEE 

Annals of the History of Computing 28: 4-5. 
Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1967.10.12-13) και (1970.03.12-2) και (1970.03.19-40) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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Κεφάλαιο)4!
 

Ο"υπολογιστής"ως"μια"τεχνολογία"!
για$τον$εκμηχανισμό$του$γραφείου:$3η!Περίοδος!

(Δεκαετία(1970)!

!
 

4.1!Εισαγωγή!
Το Μάιο του 1968, το περιοδικό Οικονοµικός Ταχυδρόµος κυκλοφορεί την ειδική 

έκδοση µε αφιέρωµα στη µηχανογράφηση του γραφείου. Στο εξώφυλλο του τεύχους 

απεικονίζεται ένα ροµπότ (cyborg)179 σε καθιστή στάση, µπροστά σε µια µικρή 

επιφάνεια εργασίας. Στο προϊόν της εκτύπωσης που βγαίνει από ένα οµοίωµα 

εκτυπωτή σε λειτουργία, τοποθετηµένο πάνω στο γραφείο, διαβάζουµε για τις 

‟σύγχρονες µεθόδους και εφαρµογές εις την διοίκησιν των επιχειρήσεων, όπου αι 

µηχαναί εκτοπίζουν την ατελή και βραδείας αποδόσεως ανθρώπινην εργασίαν, χωρίς 

να παύουν να είναι υπηρέται του ανθρώπου”. Η λεζάντα στο καπέλο του ροµπότ 

προσδιορίζει την επαγγελµατική ταυτότητά του (λογιστής), ενώ µια πινακίδα 

πληροφορεί τους αναγνώστες ότι ο νέος ‘λογιστής’ - ροµπότ βρίσκεται στο χώρο του 

λογιστηρίου. Ο απειλητικός τίτλος του εξωφύλλου ‟η εισβολή των µηχανών εις το 

γραφείο’ δικαιολογείται µιας και πρόκειται για χώρο και θέση εργασίας τα οποία 

παραδοσιακά κατέχουν άνθρωποι, όπως συζητήθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο µε τους 

ανθρώπους - υπολογιστές (Εικόνα 29). 

Στο κεφάλαιο αυτό, µέσα από την ανάλυση αντιπροσωπευτικών διαφηµίσεων 

(και άρθρων), θα παρακολουθήσουµε τη µετάβαση της δηµόσιας εικόνας της 

πληροφορικής τεχνολογίας, από µια ‘έξυπνη µηχανή επεξεργασίας κάθε τύπου 

δεδοµένων’ σε µια τεχνολογία για την εκµηχάνιση της εργασίας γραφείου, κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1970. Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητηθούν ιστοριογραφικά 

ζητήµατα που αφορούν στη διαµόρφωση του χώρου του γραφείου, της έµφυλης 

εργασίας µε τα υπολογιστικά συστήµατα, καθώς και την εκπαίδευση στην 

                                                
179 Οι θεωρίες για τους κυβερνο-οργανισµούς (cyber-organisms/ cyborgs) θα επανέλθουν ενισχυµένες 
αργότερα, κατά τη διάρκεια της πέµπτης περιόδου. 
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πληροφορική, η οποία, σύµφωνα µε τις διαφηµίσεις, φαίνεται να εισάγεται την 

περίοδο αυτή. 

 
Εικόνα 29 

9 Μαΐου 1968 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

4.2#Ο#ηλεκτρονικός#υπολογιστής(ως(μια(τεχνολογία(για(
τον$εκμηχανισμό$του$γραφείου!(Δεκαετία(1970)!!

4.2.1 Προτεινόµενες χρήσεις του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

‟Σκεφτείτε τον διερευνητή σαν ενέργεια. Την δύναµι, που µετατρέπει τις ιδέες σε 

πράξεις”, διαβάζουµε στη διαφήµιση της εταιρίας ΙΒΜ, που δηµοσιεύει η εφηµερίδα 

Το Βήµα στην ειδική έκδοσή της µε τίτλο ‘Ηλεκτρονικοί Υπολογισταί’. Η 

συνοδευτική φωτογραφία απεικονίζει έναν τεράστιο καταρράκτη, παραπέµποντας 

στην ενέργεια που παράγεται από την πτώση του νερού (υδραυλική ενέργεια) 

(Εικόνα 30). Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, η οποία καλύπτει τη δεκαετία 

του 1970, η ιστοριογραφία της υπολογιστικής τεχνολογίας στη χρήση επικεντρώνεται 

στον εκµηχανισµό του γραφείου. Την περίοδο αυτή η δηµόσια εικόνα του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή µετατρέπεται σε κάτι πιο οικείο και µαζί µε τα µεγάλα 

συστήµατα τύπου mainframe, ως σύµβολα κυριαρχίας των εταιριών και δηµόσιων 

οργανισµών, εµφανίζονται µικρότερα συστήµατα. Τα συστήµατα αυτά ‘εισβάλλουν’ 

στο µικρό γραφείο έχοντας ως διακηρυγµένο στόχο την αυτοµατοποίηση της 
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εργασίας του γραφείου, που αποσκοπεί στη µείωση του λειτουργικού κόστους των 

επιχειρήσεων και των οργανισµών, αλλά και στη βελτίωση των εργασιακών 

συνθηκών των εργαζοµένων.180  

Εικόνα 30 
14 Δεκεµβρίου 1973, σελ. 5.  

Το Βήµα 

Σε αντίθεση µε τις δύο προηγούµενες 

περιόδους, όπου η έµφαση στις 

διαφηµίσεις δίνεται στον εξοπλισµό 

(1η Περίοδος) και στη λειτουργία 

του υπολογιστή (2η Περίοδος), οι 

διαφηµίσεις της 3ης Περιόδου 

θεωρούν δεδοµένα τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες 

της υπολογιστικής τεχνολογίας και 

επικεντρώνονταν στη ‘νέα χρήση’ 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ως 

εργαλείου για τη βελτιστοποίηση της 

εργασίας γραφείου. Ενώ κατά τη 

διάρκεια της 2ης Περιόδου η έµφαση 

στις δηµόσιες απεικονίσεις 

εντοπίζεται στους υπολογιστές 

µεγάλης κλίµακας, η περίοδος αυτή 

επικεντρώνεται στην προώθηση 

υπολογιστικών συστηµάτων µικρότερης κλίµακας, µε σκοπό να προκαλέσει την 

‘επανάσταση’ σε τοπικό επίπεδο και ειδικότερα στο γραφείο, επεκτείνοντας τις 

χρήσεις του υπολογιστή σε νέες περιοχές. Όπως αναφέρεται στο άρθρο που 

δηµοσιεύεται στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο το 1968,  

“Ο Ηλεκτρονικός διερευνητής, ο computer, όπως αποκαλείται 

µονολεκτικά, είναι το θαυµατουργό παιδί της µεταπολεµικής εποχής, που 

τα τελευταία δέκα χρόνια εισέρχεται σε όλους τους τοµείς της παραγωγής. 

Ηλεκτρονικός διερευνητής αποκαλείται κάθε σύστηµα που διαθέτει 

                                                
180 Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής, βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1970.03.05-17) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1971.09.04-5) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1972.03.30-35) και 
(1973.06.14-25) και (1975.06.26-31) και (1976.07.22-24) και (1979.03.15-7) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος. 
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‘ηλεκτρονική µνήµη’ και πραγµατοποιεί υπολογισµούς ή παρουσιάζει 

στοιχεία, τυπωµένα ή σε οθόνη, µέσα σε ελάχιστο χρόνο”.181 

Παρ’ όλα αυτά,  όπως συµβαίνει µε τη διάδοση των προηγούµενων υπολογστών, έτσι 

και την περίοδο αυτήν η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να αντιλαµβάνεται τη ‘νέα’ 

διάταξη ως κάτι επικίνδυνο και οι διαφηµίσεις αντανακλούν αυτόν ακριβώς το 

δισταγµό και την καχυποψία.182 Στην παράδοση του εξωφύλλου που συζητήθηκε 

στην εισαγωγή του κεφαλαίου, η διαφήµιση που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα Τα 

Νέα, το 1971, µε κεντρική ρητορική ‟Οι κοµπιούτερς που δεν δαγκώνουν”, είναι 

επίσης αντιπροσωπευτική της τάσης αυτής (Εικόνα 31). Οι διαφηµίσεις εδώ, όπως 

συµβαίνει µε όλα τα καταναλωτικά προϊόντα, έχουν κεντρική επιδίωξη να 

εξοικειώσουν το κοινό µε την αλλαγή στο είδος της διάταξης, αλλά και τις εφαρµογές 

(χρήσεις) αυτής της αναµφισβήτητα πολυµορφικής τεχνολογίας. 

Μόλις στα µέσα της δεκαετίας του 

1970 φαίνεται να ξεκινά η προώθηση 

του συσχετισµού του υπολογιστή µε 

το γραφείο και την άνεση που, 

υποτίθεται, θα εξασφαλίζει στο 

χρήστη. Μέχρι την περίοδο αυτή, ο 

υπολογιστής προωθείται ως µια 

‘έξυπνη µηχανή’, κατασκευασµένη 

για να απαλλάξει τον ανθρώπινο νου 

από πολύπλοκες µαθηµατικές 

πράξεις, ικανή να σκέφτεται και να 

παίρνει λογικές αποφάσεις 

επιλύοντας σύνθετα προβλήµατα. Τη 

δεκαετία του 1970, η ρητορική των 

διαφηµίσεων ενισχύει την αντίληψη 

ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι 

 
Εικόνα 31 

19 Ιουλίου 1971, σελ. 7 
Το Βήµα 

                                                
181 «Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος χρησιµοποιήσεως των διερευνητών. Το βάρος της ενηµερώσεως 
φέρουν οι εισαγωγείς των computers;», διερωτάται ο δηµοσιογράφος που υπογράφει µε τα αρχικά 
Δ.Μ. (Πηγή: Οικονοµικός Ταχυδρόµος 9 Μαΐου 1968 σελ. 19). 

182 Gooday, Graeme. 2008. Domesticating Electricity: Technology, Uncertainty and Gender 1880-1914, 
Science and Culture in the Nineteenth century No.7, London, Pickering & Chatto. David 
Nye,“Electrifying America. 
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µία ‘µηχανή’ που εργάζεται µόνη της. 183  Πρόκειται για µια ρητορική που θα 

συνεχίσει να κυριαρχεί και στα επόµενα χρόνια, µετασχηµατίζοντας την ιδεολογία 

του υπολογιστή, από µια απαραίτητη αλλά συµπληρωµατική στην ανθρώπινη 

εργασία συσκευή για το σύγχρονο γραφείο, σε µια συσκευή ικανή να απαλλάξει τον 

εργαζόµενο από την εργασία καθαυτή. 

 
Εικόνα 32 

27 Μαρτίου 1975, σελ. 6 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Εικόνα 33 

22 Ιουλίου 1976, σελ. 6 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

Ενδεικτικό αυτής της διαφηµιστικής παράδοσης είναι ζεύγος διαφηµίσεων για 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές LogAbax Computers, που δηµοσιεύεται στο 

περιοδικό Οικονοµικός Ταχυδρόµος µε διαφορά ενός έτους. Στη διαφήµιση του 1975, 

κυρίαρχη είναι η εικόνα ενός µεσήλικα, επαγγελµατία άνδρα µπροστά σε γραφείο. Ο 

άνδρας κάθεται αναπαυτικά στο διευθυντικό κάθισµα, καπνίζοντας την πίπα του. Τα 

πόδια του βρίσκονται τοποθετηµένα πάνω στο γραφείο, µια στάση που ενισχύει την 

αντίληψη ότι στο αυτοµατοποιηµένο γραφείο εκείνος δε χρειάζεται να εργαστεί. Τα 

διαφηµιζόµενα ‟συστήµατα οργανώσεως” υπόσχονται ότι ‟µπορούν περισσότερα 
                                                
183 Για αντιπροσωπευτικές διαφηµίσεις µιας ιδεολογίας του ότι ο υπολογιστής είναι µια 
αυτοµατοποιηµένη τεχνολογία για το µικρό γραφείο και τον άνδρα χρήστη, βλέπε Παράρτηµα ΙΙ 
Εικόνες (1970.03.12-2) και (1970.03.26-39) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1972.04.22-4) 
Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1972.09.07-1) και (1975.01.09-2) και (1975.02.06-2) και (1975.03.27-6) 
και (1976.07.22-6) και (1977.01.27-25) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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από όσα θέλει” ο χρήστης. Ο άνδρας περιβάλλεται από µια τηλεφωνική συσκευή, 

έγγραφα κι άλλα αντικείµενα, που παραπέµπουν σε ένα συµβατικό γραφείο της 

περιόδου πριν από τον εκµηχανισµό του γραφείου. Η εικόνα του διαφηµιζόµενου 

υπολογιστή καταλαµβάνει µια ελάχιστη περιοχή στο κάτω µέρος της διαφήµισης. 

Είναι προφανές ότι ο υπολογιστής λειτουργεί (και εργάζεται) ανεξάρτητα από τον 

άνδρα επαγγελµατία µε το µεγάλο γραφείο και σ’ ένα διαφορετικό χώρο (Εικόνα 32). 

Στην επόµενη διαφήµιση της σειράς, ο ίδιος άνδρας απεικονίζεται στον ίδιο χώρο 

γραφείου. Αυτή τη φορά είναι καθισµένος µπροστά στο γραφείο και απεικονίζεται 

χωρίς σακάκι, ένδειξη ότι πραγµατοποιεί κάποια εργασία. Και πραγµατικά, µε ένα 

µολύβι στο χέρι φαίνεται να εκτελεί υπολογισµούς, δηλαδή να εργάζεται. Όχι, όµως, 

µε το ολοκληρωµένο υπολογιστικό σύστηµα που έρχεται να υποκαταστήσει την 

εργασία του και θα είναι ‟υπόλογος για κάθε υπολογισµό του” (Εικόνα 33). 

 
Εικόνα 34 

28 Οκτωβρίου 1972, σελ. 8 
Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 

Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, 

παράλληλα µε τα µεγάλα 

υπολογιστικά συστήµατα για το 

γραφείο, αυξήθηκαν θεαµατικά οι 

διαφηµίσεις για µικρούς υπολογιστές - 

τσέπης (αριθµοµηχανές), ωστόσο η 

ρητορική συνδέει πάντοτε τη χρήση 

των µηχανών αυτών µε τους άνδρες. 

Όλες σχεδόν οι διαφηµίσεις αυτής της 

κατηγορίας απεικονίζουν ένα ανδρικό 

χέρι να κρατά (ή να χρησιµοποιεί) το 

φορητό υπολογιστή, σε αφαιρετικό, 

ανοιχτό χώρο, ενώ οι συνοδευτικές 

λεζάντες συσχετίζουν την πολύπλοκη 

διαδικασία της διανοητικής εργασίας  

των υπολογισµών µε τον ανδρικό νου. Ενδεικτική της κατηγορίας είναι η διαφήµιση 

της εισαγωγικής εταιρίας Aneco Co., Ltd. για το ‘χαµηλότερου κόστους κι από µια 

κοινή αριθµοµηχανή µικρότερο υπολογιστή Minuteman 2’. Στη διαφήµιση 

απεικονίζεται ένα ανδρικό χέρι να κρατά τη διαφηµιζόµενη υπολογιστική µηχανή, 

ενώ το µήνυµα στην κεντρική λεζάντα ‟θέλετε να στίβη κάποιος άλλος το µυαλό του 

για σας;”, υποδηλώνει την υποκατάσταση της διανοητικής (ανδρικής) εργασίας από 
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τη νέα τεχνολογία (Εικόνα 34). Πρόκειται για µια ρητορική παράδοση η οποία 

βρίσκει τις αναφορές της στην 1η Περίοδο, µε τις ηλεκτροµηχανικές αριθµοµηχανές, 

και συζητήθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο. Μία παράδοση, η οποία επιστρέφει την 

περίοδο αυτή και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου, µε τον 

κυβερνοχώρο και το διαδίκτυο.184 

 

4.3$Η"εργασία'με'τους'ηλεκτρονικούς,υπολογιστές!στο$
γραφείο!

‟Η αλλαγή της νοοτροπίας των υπαλλήλων µιας επιχείρησης είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την εργασία µε τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. ...Να καταλάβουν ότι ο κοµπιούτερ δεν είναι διάδοχος της 

αριθµοµηχανής”.185 

Την περίοδο αυτή, ο τοµέας των υπηρεσιών (τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες) 

γνωρίζει µεγάλη άνθηση και έτσι αυξάνονται θεαµατικά ο όγκος εργασίας και η 

ζήτηση για νέες τεχνολογίες γραφείου. Μελέτες δείχνουν ότι η εισαγωγή και ευρεία 

χρήση των τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδοµένων αποτελούν κοινωνική 

διαδικασία που διαµορφώνει σχέσεις κοινωνικού φύλου οδηγώντας στην 

εγκαθίδρυση της θηλυκοποίησης του ‟αυτοµατοποιηµένου γραφείου” και γι’ αυτό 

χρήζει ειδικής µελέτης. 

Η είσοδος των γυναικών στο χώρο (επάγγελµα) του γραφείου αλλά και στη 

χρήση των τεχνολογιών, που ξεκινά στα τέλη του 19ου αιώνα, αποτελεί ένα κεντρικό 

ζήτηµα σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, οπότε και θα πάρει την οριστική µορφή 

του. Μελέτες από τον τοµέα της ιστορίας της εργασίας στρέφουν το ενδιαφέρον στην 

έµφυλη διαίρεση της εργασίας µε τις τεχνολογίες γραφείου, από τις αρχές του 20ού 

αιώνα και µέχρι το 1970, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς συσχετισµούς κοινωνικών 

(στερεοτυπικές αντιλήψεις φύλου και ταξικές αντιλήψεις), οικονοµικών και 

πολιτικών συνθηκών (πόλεµος, οικονοµικό κραχ, ανεργία) µε τις επαγγελµατικές 

                                                
184  Για διαφηµίσεις υπολογιστών τσέπης βλέπε, Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1971.06.10-9) και 

(1971.07.15-2) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1971.07.17-4) και (1973.02.24-5) και (1973.04.14-3) 
Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1974.11.07-2) και (1981.11.19-13) Οικονοµικός Ταχυδρόµος.  

185 Πηγή: Οικονοµικός Ταχυδρόµος 9 Μαΐου 1968 σελ. 19. 
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επιλογές.186 Όπως αναφέρει ο ιστορικός της πληροφορικής Paul Ceruzzi, στα µέσα 

της δεκαετίας του 1970 κάνουν την εµφάνισή τους στις Η.Π.Α. οι πρώτοι µίνι - 

κοµπιούτερ µε οθόνη και πληκτρολόγιο για την εισαγωγή δεδοµένων. Προκειµένου 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων µηχανών, οι εταιρίες προσλαµβάνουν 

πληθώρα υπαλλήλων, κυρίως γυναίκες, σε ‘δακτυλογραφικά εργοστάσια’, για την 

προετοιµασία εγγράφων, κατά την παράδοση του εργοστασίου υπολογισµών µε τις 

γυναίκες στις διατρητικές µηχανές.187  

 

4.3.1 Η κατά φύλο διαµόρφωση της εργασίας γραφείου 

 
Εικόνα 35 

5 Μαρτίου 1970, σελ. 17 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Τα πρώτα χρόνια της 3ης Περιόδου, οι 

διαφηµίσεις απεικονίζουν γυναίκες 

µπροστά στο φωτογραφικό φακό σε 

στάσεις που υποδηλώνουν ότι έχουν 

στενή, συναισθηµατική (ή 

συνοδευτική) σχέση µε τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επιπλέον, 

την περίοδο αυτή εµφανίζονται 

διαφηµίσεις για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές αµιγώς σεξιστικές. Το 

σηµαντικό για τους διαφηµιστές 

φαίνεται ότι είναι η προβολή νέων, 

ελκυστικών και κυρίως χαµογελαστών 

γυναικών δίπλα στους καινούργιους 

υπολογιστές που συµβολίζουν το  

‘εκµηχανισµένο γραφείο’. Μέσω της ρητορικής αυτής, η απαιτητική εργασία 

ρουτίνας µε την υπολογιστική µηχανή προωθείται ως µία απολαυστική διαδικασία για 

τη γυναίκα.  

Ενδεικτική της τάσης αυτής είναι η διαφήµιση του 1970, της εταιρίας 

Αδελφοί Δοξιάδη, Γραφοτεχνική Α.Ε., για τον ‟ηλεκτρονικό λογιστή” Burroughs 

                                                
186 Ende, Jan van den and Ellen C.J. van Oost. 2001. "Making Women Count: Gender-Typing, 

technology and Path Dependencies in Dutch Statistical Data Processing, 1900-1970." The 
European Journal of Women's Studies 8: 491-510. 

187 Ceruzzi και Grad (2006). 
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L2000, η οποία δηµοσιεύεται στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο (Εικόνα 35). Η 

διαφηµιζόµενη συσκευή σχεδόν σε φυσικό µέγεθος βρίσκεται τοποθετηµένη κεντρικά 

κατά τον οριζόντιο άξονα, ενώ πίσω της µια ελκυστική γυναίκα σε νεαρή ηλικία 

στηρίζεται µε τα δύο χέρια της πάνω στον ‘ηλεκτρονικό λογιστή’. Η σαγηνευτική 

πόζα της γυναίκας µε το κεφάλι να γέρνει ελαφρά στο πλάι και να χαµογελά 

υποδηλώνει άνεση, οικειότητα, σχεδόν τρυφερότητα για τη διαφηµιζόµενη συσκευή. 

Το σύµπλεγµα γυναίκα – (υπο)λογιστής σχηµατίζει µια πυραµίδα, µε τη γυναίκα να 

κυριαρχεί της διάταξης. Η πυραµιδοειδής χάραξη ολοκληρώνεται µε το 

επεξηγηµατικό κείµενο της διαφήµισης, εκατέρωθεν της διαφηµιζόµενης διάταξης, 

να υποδηλώνει, µεταξύ άλλων, πως η εργασία µε τον ηλεκτρονικό διερευνητή, που 

‟σκέπτεται και υπολογίζει για σας” (δηλαδή, τον άνδρα προϊστάµενο), 

πραγµατοποιείται από τη γυναίκα.188 

 
Εικόνα 36 

26 Μαρτίου 1970, σελ. 27 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Στις 26 Μαρτίου του 1970, το 

περιοδικό Οικονοµικός 

Ταχυδρόµος αναδηµοσιεύει 

άρθρο της εφηµερίδας The 

Economist Intelligence Unit µε 

τίτλο ‟Προγραµµατισµός και 

έλεγχος εργασίας στα (κάθε 

είδους) γραφεία”. Το άρθρο 

προτείνει τρόπους για την 

ορθολογικότερη κατανοµή των 

εργασιών στο σύγχρονο 

γραφείο (Εικόνα 36). Το 

ενδιαφέρον εδώ εντοπίζεται 

στη φωτογραφία που 

συνοδεύει το άρθρο και 

απεικονίζει τρεις ελκυστικές, 

νεαρές γυναίκες στο  

                                                
188 Για διαφηµίσεις αυτής της κατηγορίας, βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1970.03.12-2) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1971.09.04-5) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1972.03.30-35) και (1973.11.15-25) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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περιβάλλον ενός γραφείου. Η µία ασχολείται µε την περιποίηση των χεριών της, η 

άλλη καπνίζει και η τρίτη, καθισµένη µπροστά στην καταχωριστική συσκευή 

ξεφυλλίζει ένα περιοδικό. Η εισαγωγή του άρθρου είναι ακόµη πιο προκλητική: 

‟παρά την εκµηχάνιση των εργασιών γραφείου, ο πληθυσµός των γραφείων 

αυξάνεται αδιάκοπα”, υποστηρίζοντας σθεναρά ότι οι νέες µηχανές στο γραφείο 

υποκαθιστούν την ανθρώπινη εργασία µε αποτέλεσµα οι γυναίκες να πλεονάζουν.  

Η εκτέλεση των εργασιών στο γραφείο της περιόδου αυτής είναι ξεκάθαρα 

µια υπόθεση που αφορά στις γυναίκες.189 Παρά την προβοκατόρικη τοποθέτηση των 

αρθρογράφων της εποχής για τη γυναικεία εργασία στο ‘σύγχρονο γραφείο’, οι 

διαφηµιστικές απεικονίσεις είναι κατά πολύ διαφορετικές. Στο νέο γραφείο, οι 

γυναίκες απεικονίζονται να εξακολουθούν να ασχολούνται µε την εργασία της 

προηγούµενης περιόδου. Εργάζονται σε περιορισµένο χώρο µπροστά σε 

πληκτρολόγιο, εισάγοντας δεδοµένα, κάτι που µας επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι ο 

αυτοµατισµός του γραφείου αφορά κατεξοχήν σε ανδρικές εργασίες. Η διαφήµιση 

που δηµοσιεύεται στο Ενηµερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, το 

1970, για τον υπολογιστή IME86 S της εταιρίας Monteca Tini-Edisson, αποτελεί την 

επιτοµή µιας µακράς ρητορικής παράδοσης που συνδέει την τεχνολογία του 

υπολογιστή µε τη διανοητική εργασία των ανδρών (Εικόνα 37). Στη διαφήµιση 

απεικονίζεται µια ανδρική φιγούρα µε επαγγελµατικό ένδυµα, σε όρθια στάση µε τα 

χέρια διπλωµένα, υποδηλώνοντας αναµονή ή επιτήρηση. Ο τίτλος της διαφήµισης 

εξηγεί την ιδιαιτερότητα του άνδρα. Είναι µία ‘Ανθρωποµηχανή’, αφού το κεφάλι 

του άνδρα έχει αντικατασταθεί από το διαφηµιζόµενο υπολογιστή. Στο κείµενο 

διαβάζουµε ότι ‟στις 9 το βράδυ, η ανθρωποµηχανή εργάζεται τόσο καλά όσο και 

στις 9 το πρωί”. O ηλεκτρονικός υπολογιστής προωθείται, ξεκάθαρα πια, ως το 

υποκατάστατο του ανδρικού νου στη διαδικασία αριθµητικών υπολογισµών και αυτή 

την περίοδο. 190  Η διαφήµιση αυτή είναι σηµαντική και για έναν ακόµη λόγο: 

πρόκειται για µία νέα απεικόνιση ενός ‘κυβερνο-οργανισµού’ (cyborg), έννοια που 

επανέρχεται στα πρόσφατα χρόνια και θα συζητηθεί στη συνέχεια. 
                                                
189 Παρόµοια είναι η ρητορική που συναντάται στο άρθρου για το «Νέο επαναστατικό σύστηµα 
διεκπεραιώσεως τραπεζικών συναλλαγών......όπου καταργούνται τα πολλά χαρτιά. Κεντρικός τίτλος 
τους άρθρου ‘Ο ετεροχρονισµός των εγγράφων και η εργασία του γραφιά»’, ενώ η συνοδευτική 
φωτογραφία απεικονίζει µια γυναίκα σε καθιστή στάση µπροστά σε µια τερµατική µονάδα 
εισαγωγής στοιχείων. Πηγή: Οικονοµικός Ταχυδρόµος 17 Αυγούστου 1972 σελ. 37. 

190  Για άλλες διαφηµίσεις που προβάλλουν εικόνες σύνδεσης µεταξύ διανοητικής εργασίας µε 
υπολογιστές και άνδρες, βλέπε Παράρτηµα Εικόνες (1970.04.23-11) και (1971.02.25-11) και 
(1971.12.30-9) και (1972.09.28-21) και (1977.06.09-7) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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Εικόνα 37 

1 Ιουνίου 1970, σελ. 7  
Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 

 
Εικόνα 38 

19 Μαρτίου 1970, σελ. 40 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

Η περίοδος αυτή αντανακλά νέες ευκαιρίες πωλήσεων αποτυπώνοντας ότι η 

υπολογιστική τεχνολογία επεκτείνεται στον κόσµο των επιχειρήσεων κάθε τύπου. Με 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή να διαφηµίζεται ως µια απαραίτητη µηχανή για το 

σύγχρονο γραφείο, οι γυναίκες αρχίζουν να εµφανίζονται σε κοινό χώρο µε τον 

άνδρα, αλλά κατέχουν, σχεδόν αποκλειστικά, επικουρικούς (µε τους άνδρες) ρόλους, 

µε πιο συνηθισµένο το ρόλο της ‘προσωπικής γραµµατέως’ ή του ‘βοηθητικού χεριού 

του προϊσταµένου’, της πάντοτε ευχάριστης, πρόθυµης και χαµογελαστής στις 

υπηρεσίες του εργοδότη (Εικόνα 38).191 Η ρητορική αυτή συνδέεται µε εκείνη της 

δακτυλογράφου, σύµφωνα µε την οποία µια τερµατική συσκευή εισαγωγής 

δεδοµένων στον υπολογιστή εξισώνεται για τη γυναίκα χρήστρια µε µια 

γραφοµηχανή αναπαραγωγής. Η επιλογή των γυναικών στις διαφηµίσεις για την 

προώθηση αυτών των τεχνολογιών αντικατοπτρίζει, επιπλέον, µια ιδεολογία 

εξίσωσης -όσον αφορά στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και της γραφοµηχανής- η οποία οδηγεί στη συνέχεια στην 

υποτίµηση της γυναικείας εργασίας αναφορικά µε τις τεχνολογίες γραφείου.  
                                                
191 Βλέπε επίσης Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1971.12.16-2) και (1972.01.27-13) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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Ενδεικτική είναι µια σειρά διαφηµίσεων για τις ηλεκτρονικές γραφοµηχανές 

της ΙΒΜ (Εικόνες 39 - 40). Τα λεκτικά µηνύµατα που εµπεριέχονται (‟Γράφε.... 

σβήνε...”) και συνοδεύουν γυναίκες µπροστά σε γραφοµηχανές είναι 

αντιπροσωπευτικά για το ποιος πραγµατοποιεί, τελικά, την υπαλληλική εργασία 

γραφείου µε τις νέες τεχνολογίες. Αν και το µοντέλο ‘γυναίκα στο γραφείο’ 

αποµακρύνεται από το σοβαρό και επαγγελµατικό ύφος των διαφηµίσεων της 2ης 

Περιόδου, που υποδηλώνει συστολή και οι γυναίκες αρχίζουν να απεικονίζονται σε 

πιο ανέµελες στάσεις, κοιτάζοντας το φωτογραφικό φακό, ωστόσο παραµένουν 

σταθερά σε άµεση εξάρτηση µε την τερµατική συσκευή της εισαγωγής δεδοµένων.192 

 
Εικόνα 39 

26 Νοεµβρίου 1970, σελ. 19 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Εικόνα 40 

12 Μαρτίου1970, σελ. 2 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Μία άλλη κατηγορία διαφηµίσεων την περίοδο που εξετάζουµε αφορά στις πιο 

εξειδικευµένες τεχνολογίες γραφείου, όπως τα ειδικά αντιγραφικά µηχανήµατα 

εκτύπωσης για µεγάλα σχέδια 193  (plotters) XEROX 1860 ή οι µηχανές 

                                                
192  Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν γυναίκες και υπολογιστές, βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες 

(1970.03.05-17) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1971.09.04-5) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1972.03.30-
350 και (1973.07.19-31) και (1973.11.15-25)  Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 

193 Την περίοδο αυτή το κόστος αγοράς µιας αντιγραφικής τεχνολογίας καθιστούσε απαγορευτική την 
απόκτηση µια τέτοιας µηχανής. Έτσι την εκτύπωση µεγάλων σχεδίων και αναπαραγωγή 
µικρότερων εγγράφων αναλάµβαναν ειδικά ‘φωτοαντιγραφικά κέντρα’. Βλέπε ενδεικτικά 
Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1978.07.29-17) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ. 
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‘αναπαραγωγής’ εγγράφων (φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα).194 Σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις αυτών των διαφηµίσεων κυριαρχεί η εικόνα ελκυστικών γυναικών σε 

τρυφερές στάσεις µε τη συσκευή, να κρατούν το προϊόν της εκτύπωσης, είτε 

σεξιστικές αναπαραστάσεις (Εικόνα 41).  

 
Εικόνα 41 

19 Ιουλίου 1973, σελ. 31 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Αν και τη συγκεκριµένη περίοδο οι 

διαφηµίσεις που απεικονίζουν το 

σύµπλεγµα άνδρας - γυναίκα - 

υπολογιστής είναι σπάνιες, όταν αυτό 

συµβαίνει, κυριαρχεί η εικόνα της 

γυναίκας υπαλλήλου να δέχεται ή να 

περιµένει οδηγίες από έναν ανώτερο 

στην ιεραρχική κλίµακα άνδρα. 

Εκείνος είναι συνήθως µεγαλύτερης 

ηλικίας ή το πρόσωπό του 

αποκρύπτεται, ρητορική που ενισχύει 

τη σύνδεση του υπολογιστή µε την 

πατριαρχική εξουσία και θα επανέλθει 

ενισχυµένη στις επόµενες 

περιόδους. 195  Ενδεικτική αυτής της 

κατηγορίας είναι η διαφήµιση της 

NCR - Complete Computer Systems  

για το ‘ολοκληρωµένο on-line σύστηµα εισόδου παραγγελιών’ (Εικόνα 42). Στη 

διαφήµιση απεικονίζεται µια νεαρή γυναίκα µε ελκυστική ενδυµασία (µίνι φούστα), 

σε καθιστή θέση µπροστά στο πληκτρολόγιο του ‘νεώτατου υπολογιστή NCR 

Century 8200’. Είναι σχεδόν εγκλωβισµένη ανάµεσα στο πολύπλοκο υπολογιστικό 

σύστηµα, αλλά από τη χαµογελαστή έκφρασή της υποδηλώνεται ότι αισθάνεται 

άνετα στη θέση αυτή. Αντίθετα, ο άνδρας της διαφήµισης είναι όρθιος και δίνει στη 

γυναίκα ένα ντοσιέ µε έγγραφα – οδηγίες, τα οποία εκείνη στη συνέχεια θα εισαγάγει 

                                                
194 Για διαφηµίσεις µε αναπαραγωγικές τεχνολογίες γραφείου, βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες 

(1971.12.16-2) και (1973.07.19-31) και (1975.03.06-40) (1981.11.26-23) και Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος.  

195 Pfaffenberger (1988). 
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στον υπολογιστή. Η γωνία λήψης της φωτογραφίας (εκ των άνω) ενισχύει την 

υπεροχή του άνδρα.196  

 
Εικόνα 42 

22 Ιουλίου 1976 σελ. 27 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

4.4!Ο"χώρος"της"υπολογιστικής"τεχνολογίας#!
Ο χώρος του γραφείου υπήρξε ο κατεξοχήν τόπος των τεχνολογικών αλλαγών σε όλη 

τη διάρκεια της ιστορίας της εργασίας. Για την κατανόηση της σπουδαιότητας του 

πολυσυζητηµένου ‘εκµηχανισµού του γραφείου’, σηµαντικός είναι ο προσδιορισµός 

εννοιών, όπως ο όρος ‟εργασία γραφείου”, οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες κάτω από 

τις οποίες συντελείται η εκµηχάνιση και, τέλος, οι διαδικασίες συν(διαµόρφωσης) της 

υπολογιστικής τεχνολογίας. Η βιοµηχανική επανάσταση, στα τέλη του 19ου αιώνα, 
                                                
196 Για άλλες διαφηµίσεις που απεικονίζουν γυναίκες περιορισµένες µπροστά στο πληκτρολόγιο την 
περίοδο αυτή, βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1970.03.12-2) και (1970.10.29-6) και (1970.11.26-19) 
και (1971.03.11-2) και (1971.03.25-2) και (1971.06.10-31) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1971.09.04-
5) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1971.09.23-34) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1972-01-16 pg3) Το Βήµα, 
(1972.01.27-13) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1973-12-14 pg9) Το Βήµα, (1974.07.11-35) και 
(1975.09.11-7) και (1976.07.22-13) και (1976.07.22-14) και (1976.07.22-18) και (1976.07.22-24) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1978.05.13-29) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1979.03.15-3) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος. 
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προκαλεί ραγδαία αύξηση στην παραγωγή εγγράφων, τα οποία χρειάζονται ένα νέο 

τρόπο αποτελεσµατικής διαχείρισης. Η ανάγκη αυτή συνεπάγεται τη δηµιουργία των 

τεχνολογιών γραφείου. Αν και οι πρώτοι υπάλληλοι γραφείου είναι άνδρες, η αύξηση 

του όγκου πληροφοριών προς επεξεργασία έχει ως αποτέλεσµα νέες θέσεις εργασίας 

που είναι αδύνατο να καλυφθούν εκείνους. Έτσι, βιοµηχανίες και εταιρίες παραγωγής 

αρχίζουν να προσλαµβάνουν γυναίκες, οι οποίες επιπλέον αµείβονται παραδοσιακά 

λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους. Οι γυναίκες, από την πλευρά τους, 

δείχνουν την προτίµησή τους στα επαγγέλµατα που συνδέονται µε αυτού του είδους 

την εργασία, ανταποκρινόµενες σε κυρίαρχες ιδεολογίες που θεωρούν την εργασία 

γραφείου ποιοτικότερη και καλύτερα αµειβόµενη, σε σχέση µε άλλα επαγγέλµατα 

που επίσης απασχολούν γυναίκες, όπως η εργασία στα εργοστάσια. Η επανάσταση 

στο γραφείο, που υπόσχεται να φέρει η ‘µηχανοργάνωση’ και ανοίγει το δρόµο για το 

(ηλεκτρονικό) -υποτίθεται- δίχως χαρτί γραφείο (paperless office), οδηγεί στη 

διαµόρφωση του χώρου της πληροφορικής. Αυτός ο χώρος, λοιπόν, κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου αποκτά τα ‘εργονοµικά’ χαρακτηριστικά που θα ολοκληρωθούν 

την επόµενη περίοδο.  

 

4.4.1 Ο σχεδιασµός και η εργονοµία στους χώρους εργασίας των υπολογισµών 

‟Περισσότερο έχουν ασχοληθεί µε την θέσιν του τεχνίτου εις το µηχάνηµα και την 

παραγωγικήν του απόδοσιν, παρά µε την θέσιν του υπαλλήλου, ο οποίος ευρίσκεται 

στριµωγµένος εις ένα µικρόν έπιπλο και παραµένει ακίνητος  εις µίαν όχι άνετον 

στάσιν, χρησιµοποιών κατά κύριον λόγον µόνον τα χέρια του”, διαβάζουµε στο 

άρθρο που δηµοσιεύεται στην ‘ειδική έκδοσις’ του οικονοµικού περιοδικού 

Οικονοµικός Ταχυδρόµος, το Μάιο του 1968, αφιερωµένη στη µηχανογράφηση του 

γραφείου.197 Ο σχεδιασµός του χώρου του γραφείου αποτελεί ένα σηµαντικό ζήτηµα 

στην ιστορία της εργασίας, γιατί έχει υπάρξει πεδίο εφαρµογής των βελτιωµένων 

µεθόδων που εισήγαγε ο επιστηµονικός τοµέας της διευθυντικής λειτουργίας 

(scientific management). Είναι γνωστό ότι, όπως οι τεχνολογίες, έτσι κι ο εξοπλισµός 

ή ο σχεδιασµός του γραφείου περιέχουν πολιτισµικές δυναµικές και συγκρούσεις. Η 

                                                
197 Άρθρο «Βασικός παράγων καλής υγείας και αποδόσεως της ανθρώπινης εργασίας. Η ορθή επίπλωσις 
του γραφείου. Πως θα έπρεπε να αντιµετωπισθεί το θέµα είς την Ελλάδα» (Πηγή: 9 Μαϊου 1968, σελ. 
10, Οικονοµικός Ταχυδρόµος). 

 



Κεφάλαιο#4ο#
3η$Περίοδος:$Ο$Υπολογιστής$ως$τεχνολογία$για$τον$εκμηχανισμό$του$γραφείου$

 126 

µελέτη του χώρου εργασίας βρίσκει τις αναφορές της στη βιοµηχανική ιστορία, που 

υποστηρίζει ότι τα εργοστασιακά κτίρια, ως χώροι µέσα στους οποίους συντελείται η 

βιοµηχανική παραγωγή και εργασία, αποτελούν τεχνολογικές διατάξεις (artifacts) της 

βιοµηχανικής ανάπτυξης και συνεπώς παρέχουν πληροφορίες για τις αλλαγές που 

έχουν µεταµορφώσει τη βιοµηχανία.198  

Η ιστορία του σχεδιασµού του εργασιακού χώρου αποτελεί, παράλληλα, µια 

κοινωνική ιστορία. Η οργάνωση του χώρου εργασίας εµπεριέχει δυναµικές εξουσίας 

και µπορεί να δοµηθεί µε τέτοιον τρόπο, ώστε µε την εφαρµογή µιας συγκεκριµένης 

εργασιακής µεθοδολογίας για τον έλεγχο των εργαζοµένων να προωθεί την αύξηση 

της παραγωγής, αφού ο εργασιακός χώρος από τη φύση του ενσωµατώνει 

µηχανισµούς επιτήρησης, όπως επισηµαίνει ο Foucault.199 Διαβάζουµε στη σχετική 

ιστοριογραφία ότι ο χώρος της εργασίας γραφείου (συν-)διαµορφώνεται µε την 

τεχνολογία σε µια µακρά περίοδο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι γυναίκες εργάζονται 

µε τις τεχνολογίες υπολογισµών σε µεγάλες αίθουσες µε πάγκους εργασίας, που 

τοποθετούνται σε  οστρακοειδή διάταξη (coral-like structure). Η διάταξη αυτή ευνοεί 

την εποπτεία του άνδρα, που τοποθετείται στο κέντρο της, µε σκοπό την αυστηρή 

επιτήρηση.  

Αργότερα και µέχρι τη δεκαετία του 1960, οι γυναίκες κάθονται σε σειρές, µε 

οριζόντια διάταξη (εργοστασιακή διάταξη) σε µεγάλες, ενιαίες αίθουσες, ενώ µια 

γυναίκα επόπτρια στέκεται όρθια στο κέντρο της αίθουσας. Στις αρχές της δεκαετίας 

του 1970, στο ‘αυτοµατοποιηµένο γραφείο’, παρατηρείται µια θεαµατική αλλαγή: ο 

ενιαίος χώρος και κατ’ επέκταση η εργασία των γυναικών διασπώνται σε δύο 

περιοχές. Το ‘µπροστά γραφείο’ (front office), που αφορά σε εργασιακές θέσεις 

αποκλειστικής γραµµατειακής στήριξης, για τον άνδρα προϊστάµενο, και το ‘πίσω 

γραφείο’ (back office) που αφορά στην αποκλειστική εργασία µε τη µηχανή 

(ηλεκτρονικό υπολογιστή). Το πίσω - γραφείο αποτελείται από ατοµικούς θαλάµους 

τριών πλευρών, οι οποίοι έχουν ανοιχτή την πίσω πλευρά και την οροφή. Πρόκειται 

για σχεδιασµό που αποµονώνει την εργαζόµενη γυναίκα από κάθε δυνατότητα 

κοινωνικοποίησης. Η διαµόρφωση αυτή αποτελεί κάτι περισσότερο από µια απλή 

ελεγκτική διαδικασία. Επιτρέπει την εξατοµικευµένη εποπτεία, ώστε η εργασία στην 
                                                
198 Biggs (1996). 
199  Αλεξιάς, Γεώργιος. 2003. "Το Ανθρώπινο Σώµα: Από τη Βιολογία στη Δυνητικοποίηση." 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (The Greek Review of Social Research): 327-357. 
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τερµατική συσκευή του υπολογιστή να εκτελείται απρόσκοπτα και να µεγιστοποιείται 

η παραγωγικότητα. Όσο βελτιώνεται η τεχνολογία τόσο βελτιώνονται και οι τακτικές 

και τα µέσα επιτήρησης της εργασίας (Εικόνα 43).200 

 
Εικόνα 43 

20 Δεκεµβρίου 1969, σελ. 22 
Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 

 

4.4.2 Μια ιστορία για το σχεδιασµό του εξοπλισµού γραφείου  

Στη διαφήµιση της εταιρίας Φυρογένης Α.Ε. για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

Singer Friden Division, µια νεαρή, ελκυστική γυναίκα µε κοµψή ενδυµασία, 

σύµφωνα µε τις προσταγές της µόδας της εποχής, απεικονίζεται σε καθιστή στάση 

µπροστά στην τερµατική συσκευή του υπολογιστικού συστήµατος. Έχει διακόψει 

προσωρινά τους δακτυλισµούς (keyboarding) για να ποζάρει στο φωτογραφικό φακό, 

αλλά το ένα χέρι της εξακολουθεί να αγγίζει µε τρυφερότητα τη µηχανή, τον 

αχώριστο συνεργάτη της. Στη διαφήµιση, εκτός του συνηθισµένου από τις 

προηγούµενες περιόδους µοντέλου ‘γυναίκα στο πληκτρολόγιο’, απεικονίζεται, ίσως 
                                                
200 Για τεχνολογίες που προωθούν τον έλεγχο και την επιτήρηση στην εργασία ενδεικτική είναι η σειρά 
διαφηµίσεων της εταιρίας Philips, βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1969.12.20-22) και (1969.12.27-6) 
και Εικόνα (1969.12.27-20) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ. 
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για πρώτη φορά σε πρώτο πλάνο, ένα εξειδικευµένο και εργονοµικά σχεδιασµένο 

έπιπλο γραφείου, ένα κάθισµα εργασίας (Εικόνα 44). 

 
Εικόνα 44 

4 Σεπτεµβρίου 1971, σελ. 5  
Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 

Το έπιπλο αυτό θα αποτελέσει αφορµή 

για µία ιστοριογραφική και 

εννοιολογική συζήτηση σχετικά µε την 

εργονοµία στο αυτοµατοποιηµένο 

γραφείο, η οποία εδώ εξετάζεται ως ο 

σχεδιασµός του εργασιακού χώρου που 

πραγµατοποιείται µε σκοπό την 

κατασκευή περιβάλλοντος 

(αντικειµένου ή χώρου) που θα 

ανταποκρίνεται στις 

ανθρώπινες ανάγκες. Μόνο που στο 

κέντρο του ενδιαφέροντος δεν είναι ο 

εργαζόµενος, µε την ανθρωπιστική 

έννοια του όρου, αλλά ο εργαζόµενος 

ως γρανάζι ενός καπιταλιστικού 

συστήµατος, ενός συστήµατος που  

στοχεύει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του εργαζοµένου µε σκοπό το κέρδος.201 

Στο πλαίσιο ενός πιο ολοκληρωµένου σχεδιασµού για τον έλεγχο της 

εργασίας, ο επανασχεδιασµός των επίπλων γραφείου είναι µία ακόµη περιοχή που 

πρέπει να επαναπροσδιοριστεί. Η εργασία γραφείου εστιάζει εξαρχής στις αρχές του 

εργονοµικού σχεδιασµού, ενώ οι αντίστοιχες τεχνολογίες έχουν στόχο να 

αποµονώσουν τις γυναίκες, να τις ελέγξουν και να µειώσουν την πιθανότητα 

αντίδρασής τους. Ο εργονοµικός σχεδιασµός του εργασιακού χώρου και του 

εξοπλισµού του στοχεύει και ο ίδιος στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος στην 

παραγωγή, όπου όλες οι κινήσεις του σώµατος (και τελικά όλες οι λειτουργίες) θα 

µεγιστοποιούν την παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα. Η ανάλυση των 

                                                
201 Ο όρος εργονοµία προέρχεται από τη σύνδεση των αρχαίων ελληνικών λέξεων «έργον» και 

«νόµος». Με τη σύγχρονη έννοια χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά αµέσως µετά το Δεύτερο 
Παγκόσµιο Πόλεµο από µια οµάδα Βρετανών επιστηµόνων διάφορων ειδικοτήτων (Ψυχολόγοι, 
Φυσιολόγοι, Κοινωνικοί Επιστήµονες, Μηχανικοί κτλ.) που είχαν εργαστεί κατά τη διάρκεια του 
Πολέµου πάνω στην ανθρώπινη επίδοση και την αλληλεπίδραση µε την πλειάδα τεχνολογικών 
εφαρµογών, οι οποίες εµφανίστηκαν κατά τον Πόλεµο.  
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στάσεων και των διαστάσεων του ανθρώπινου σώµατος οδηγεί στο σχεδιασµό 

εξειδικευµένων καθισµάτων δακτυλογράφων, που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση 

απώλειας της παραγωγικότητας εξαιτίας της κόπωσης. Ο εξοπλισµός (συσκευές και 

έπιπλα) σχεδιάζεται εξατοµικευµένα, διεισδύοντας στον προσωπικό χώρο του 

εργαζοµένου µε σκοπό να αποτελέσει προέκταση (αν όχι µέρος) του σώµατός του. Οι 

γυναίκες, για µία ακόµη φορά, περιορίζονται στη βιολογία. Όχι όµως την 

αναπαραγωγική, όπως συνέβη στην περίπτωση της γραφοµηχανής και των 

φωτοαντογραφικών συσκευών, αλλά τη µυοσκελετική και τη νευροµυϊκή βιολογία. 

Εφόσον το ‘δίχως εργαζόµενους’ µηχανοποιηµένο ή αυτοµατοποιηµένο γραφείο δεν 

είναι εφικτό, η τεχνολογία χρησιµοποιείται για να καθορίσει τα όρια µεταξύ του 

ανθρώπου και της µηχανής ασαφή, δηλαδή να δηµιουργήσει ένα βιοµηχανικό 

κυβερνο-οργανισµό (cyborg). Όπως επισηµαίνει ο Foucault, το σώµα αποτελεί µια 

χρήσιµη δύναµη, µόνο αν είναι παραγωγικό και υποκείµενο σε έλεγχο και επιτήρηση.  

Αντιπροσωπευτικές είναι οι αλλαγές που συντελούνται στο σχεδιασµό και τη 

λειτουργία του επίπλου του γραφείου (office - desk) ως φορέα κατά φύλο διακρίσεων 

στην εργασία γραφείου. Στις αρχές του 20ού αιώνα το γραφείο αποτελεί το βασίλειο 

του (άνδρα) υπαλλήλου, µε συρτάρια και αποθηκευτικούς χώρους που προσφέρουν 

ιδιωτικότητα.202 Το ‘γραφείο - κάστρο’ υπό την απόλυτη κυριαρχία του, το οποίο 

παρέχει κύρος, ασφάλεια και ιδιωτικότητα, µετασχηµατίζεται -µε την εισαγωγή των 

γυναικών στο επάγγελµα του υπαλλήλου γραφείου- σε εργαλείο για την αύξηση της 

παραγωγικότητας της (γυναίκας) υπαλλήλου. Το γραφείο δεν πρέπει να παρεµβαίνει 

στην εργασία, αλλά να εξυπηρετεί τον εργαζόµενο, κι έτσι σταδιακά τα γραφεία 

αρχίζουν να µοιάζουν περισσότερο µε πάγκους εργασίας, γνωστούς ως ‘σταθµοί 

εργασίας’ (workstations), στους οποίους όλα τα µέρη τους θεωρούνται τµήµατα ενός 

εργαλείου σχεδιασµένου για συγκεκριµένες χρήσεις. Η απώλεια της ιδιωτικότητας, 

που έρχεται µαζί µε ένα γραφείο δίχως αποθηκευτικούς χώρους και πολύ µικρότερο 

σε φυσικό µέγεθος, δηµοσιοποιεί τις κινήσεις του εργαζοµένου ενισχύοντας τις 

δυνατότητες επιτήρησης.203 

                                                
202 Για µια εικονογραφία της ιστορίας του γραφείου, και διακρίσεις στον εξοπλισµό, σε βοηθητικούς 
χώρους όπως το λουτρό ή ο χώρος υποδοχής, µε βάση ιεραρχικά κριτήρια, βλέπε ενδεικτικά το 
άρθρο µε τίτλο «Σύµβολα Θέσεως των Διευθυντών στην επιχείρηση», βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα 
(1969.01.23-29) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 

203 Forty, 1986 στο Brennan, James. 1999. "Workplace Design, Ergonomics and Gender." Pp. 162-170 
in Women and technology: Historical, Societal and Professional perspectives. New Brunswick, NJ , 
USA. 
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Εικόνα 45 

22 Ιουλίου 1976, σελ. 24 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Ο κεντρικός τίτλος της διαφήµισης για 

τον ‘ηλεκτρονικό υπολογιστή µε το 

µικρό κόστος και τις µεγάλες 

ικανότητες’ δεν αφήνει την παραµικρή 

αµφιβολία για το είδος της γυναικείας 

εργασίας µε τον υπολογιστή 61/40 

Honeywell Bull: ‟Κάντε την αλλαγή 

προς µια δηµιουργική επεξεργασία 

δεδοµένων” (Εικόνα 45). 204 Η γυναίκα 

που εισάγει δεδοµένα κάθεται σ’ έναν 

πολύ περιορισµένο σταθµό εργασίας 

(work-station), τα δύο χέρια της είναι 

τοποθετηµένα πάνω στο πληκτρολόγιο 

και το πρόσωπό της προσηλωµένο στην 

οθόνη, ενώ ούτε ο φωτογραφικός φακός 

δεν είναι ικανός να διασπάσει την 

προσοχή της από τα απαιτητικά 

καθήκοντά της.205 

 

4.4.3 Το γραφείο ως πεδίο αναπαραγωγής κατά φύλο διακρίσεων στην εργασία 

H εξέταση του χώρου του γραφείου, αλλά και ο τρόπος που οργανώνεται η εργασία 

µέσα στο χώρο αυτόν, παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες για τις διακρίσεις µεταξύ 

φύλων που αναπτύσσονται στην εργασία. Όπως έχει επισηµάνει ήδη από το 1974 ο 

Braveman, αν δε δούµε τους υπαλλήλους γραφείων ως µία νέα κοινωνική τάξη, 

κινδυνεύουµε να καταλήξουµε σε παρανόηση της µοντέρνας κοινωνίας.206 Σύµφωνα 

µε τη Michele Murphy, η οργάνωση της εργασίας στο χώρο του γραφείου τον 20ο 

                                                
204 Η λεζάντα στο πρωτότυπο ‘Make the  change to creative data process’. *Απόδοση από τη 
συγγραφέα. 

205 Για επιπλέον διαφηµίσεις που απεικονίζουν γυναίκες να εργάζονται σε ειδικά σχεδιασµένους 
‘σταθµούς εργασίας’, βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1974.07.11-35) και (1976.07.22-14) και 
(1976.07.22-18) και 1979.03.15-3 Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1979.11.26-41) Ενηµερωτικό Δελτίο 
ΤΕΕ.  

206 Το ερώτηµα είναι αν ο συγγραφέας εννοεί µοντέρνα την κοινωνία όπως ορίστηκε από τα κινήµατα 
της ‟λειτουργικότητας” και της ‟ορθολογιστικής” εργασίας ή τη σύγχρονη κοινωνία, την κοινωνία 
του σήµερα. 
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αιώνα συνεπάγεται νέες διαβαθµίσεις στις κοινωνικές τάξεις, αλλά και µια έµφυλη 

διαστρωµάτωση για τους εργαζοµένους. 207  Στην καθηµερινή επαναλαµβανόµενη 

εργασία γραφείου διαµορφώνονται ρόλοι κοινωνικού φύλου, οι οποίοι τοποθετούν τη 

γυναίκα στην κατώτερη θέση της εταιρικής Αµερικής και ταυτόχρονα, σε 

επαγγελµατικό επίπεδο, στη διοικητικά µέση τάξη του 20ού αιώνα.208 Τα κτίρια 

γραφείων, ως χώροι µε ισχυρή την παρουσία γυναικών, αποτελούν περιοχές µεγάλου 

ενδιαφέροντος για την υλοποίηση και κατοχύρωση όχι απλώς του µοντέλου της 

ανδρικής διεύθυνσης, αλλά και του καθορισµού της σχέσης των φύλων µε τις 

τεχνολογίες: από την εργασία της αρχειοθέτησης µέχρι το χειρισµό των τερµατικών 

συσκευών και του βιντεοπροβολέα (Εικόνα 46).209 

 
Εικόνα 46 

11 Μαρτίου 1971, σελ. 2 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Η υποκείµενη θέση των γυναικών δεν 

είναι απλώς ένα φραστικό συµπέρασµα 

των στρατηγικών διοίκησης που 

εκφράζονται µε σκοπό την πειθαρχία, 

αλλά πολύ περισσότερα. Το γραφείο 

αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο όπου 

συντελούνται αλλαγές σε έννοιες, όπως 

αυτή του/ της εργαζόµενου/ ης 

γραφείου. Οι άνθρωποι που 

καταλαµβάνουν καθηµερινά τα κτίρια 

αυτά και χειρίζονται τις τεχνολογίες 

αποκτούν διαφορετικές ταυτότητες, 

δίχως αυτό να σηµαίνει ότι τα γραφεία 

καθαυτά είναι καταναγκαστικές 

ενότητες που χειραγωγούν  

εργαζοµένους. Αντίθετα, αναπτύσσονται επικαλύπτοντας διαφορετικά διευθυντικά 

καθεστώτα, διαφορετικές ιστορικές περιόδους, αποσκοπώντας στην αφοµοίωση των 

εργαζοµένων εντός µεγάλων εταιρικών συµπλεγµάτων. Μέσα στους εταιρικούς 

                                                
207 Murphy, Michelle. 2000. "Toxicity in the Details: The History of the Women's Office Worker 

Movement and Occupational Health in the Late-Capitalist Office." Labor History 41:189-213. 
208  Η Στρατηγάκη αναφέρεται στο ίδιο θέµα περιγράφοντας την κατάσταση στην Ελλάδα και 
ειδικότερα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. 

209 Για διαφηµίσεις συστηµάτων αρχειοθέτησης µε απεικονίσεις γυναικών, βλέπε επίσης Παράρτηµα 
ΙΙ Εικόνες (1972.01.27-13) και (1973.06.14-25) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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χώρους, οι εργαζόµενοι/ ες γραφείου δεν είναι µόνο φυλετικά, ταξικά και σεξιστικά 

ταξινοµηµένοι, αλλά κυρίως, εκµηχανισµένοι. Όσοι ανήκουν στη χαµηλότερη 

βαθµίδα εργαζοµένων θεωρούνται συστατικά µέρη της εταιρικής µηχανής, 

υποκείµενα σε πειθαρχικές µεθόδους που έχουν τις καταβολές τους στις διαρκώς 

εναλλασσόµενες µηχανιστικές σχέσεις. Η επιτυχηµένη θηλυκοποίηση της 

πλειοψηφίας των µη-διοικητικών εργασιών γραφείου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε 

τη φιλοδοξία της µεσαίας τάξης για ταξική διαστρωµάτωση, αλλά καταλήγει να 

µετατραπεί σε µια προσδοκία σχετιζόµενη µε  την εργασία. Η εξέλιξη της εργασίας 

και η δηµιουργία νέων θέσεων εξαρτώνται από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών,  

η οποία δηµιουργεί δύο νέες κατηγορίες εργαζοµένων, τα διευθυντικά στελέχη 

(αρσενικού φύλου) και τους εργαζόµενους γραφείου (θηλυκού φύλου). Η εργασία 

του λευκού γιακά (white collar) µετασχηµατίζεται σε εργασία του ροζ γιακά (pink 

collar), ένας όρος που υποδηλώνει τη θηλυκοποίηση της εργασίας γραφείου. 

Η Stepulevage µελετώντας το κοινωνικό φύλο στην εργασία γραφείου 

παρατηρεί τις διαδικασίες µέσω των οποίων υιοθετούνται οι υπολογιστές σε 

εργασιακούς χώρους τις δεκαετίες των 1970 και 1980. Σύµφωνα µε τη συγγραφέα, οι 

σχέσεις µεταξύ σχεδιαστών και χρηστών των υπολογιστικών εφαρµογών, αλλά και 

των δυναµικών που αναπτύσσονται µέσα από τη διάδραση αυτή, ασκούν επιρροές 

στη διαµόρφωση των λογισµικών προϊόντων. Η σύλληψη και η ενδυνάµωση των 

ορίων ανάµεσα στο σχεδιασµό και τη χρήση διαµορφώνονται κατά τη διάρκεια του 

χρόνου από δύο αντιθετικές τάσεις: την τεχνολογική τάση, που αναπτύσσεται στο 

εσωτερικό των τεχνολογικών διατάξεων και µια τάση που αφορά στη δηµιουργία 

συστηµάτων περισσότερο ‘φιλικών προς το χρήστη’. Τα συστήµατα αυτά έχουν την 

τάση να µετατρέπουν τις ευκαιρίες ενός σχεδιασµού µε στοιχεία φιλικά προς το 

χρήστη, προωθώντας τελικά µια έµφυλη δοµή της εργασίας στο γραφείο που 

συνεχίζει να αποκλείει τις γυναίκες εργαζόµενες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή από 

επαγγελµατικές ευκαιρίες.210 

Οι άνδρες στις διαφηµίσεις της περιόδου αυτής, πέρα από προϊστάµενοι και 

υψηλόβαθµα στελέχη, απεικονίζονται ως µηχανικοί και προγραµµατιστές να 

εργάζονται στο ‘πίσω δωµάτιο’ (back room) µε τον κεντρικό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή (Εικόνα 47). Πάντοτε σε όρθια στάση και σε ανοιχτό χώρο, φορώντας 

                                                
210 Stepulevage, Linda. 2003. "Computer-Based Office Work: Stories of Gender, Design, and Use." 

IEEE Annals of the History of Computing: 67-72. 
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ποδιά εργαστηρίου στα πρώτα χρόνια, ως σύµβολο της επιστηµονικής ιδιότητάς τους 

ή µε γραβάτα και κοστούµι αργότερα. Σε όλες τις διαφηµίσεις αυτής της κατηγορίας, 

οι άνδρες παρουσιάζονται σχεδόν πάντα δίπλα στους µεγάλους υπολογιστές, πάντα 

σε οµάδες των δύο να κουβεντιάζουν προσπαθώντας να επιλύσουν κάποιο τεχνικό 

ζήτηµα της υπολογιστικής διάταξης. Ενδεικτική είναι η διαφήµιση της εταιρίας 

Αδελφοί Δοξιάδη Γραφοτεχνική Α.Ε. για τους υπολογιστές Burroughs, όπου οι δύο 

άνδρες βρίσκονται όρθιοι ανάµεσα σε γιγαντιαίους υπολογιστές, ενώ µελετούν 

(πιθανόν) έναν κώδικα εκτυπωµένο σε µεγάλα φύλλα. Οι µικρότεροι επιτραπέζιοι 

υπολογιστές µε πληκτρολόγιο και οθόνη, που προωθεί η ίδια εταιρία, είναι 

τοποθετηµένες σε απόσταση (φυσική και συµβολική) από τους δύο άνδρες (Εικόνα 

48). Για τους άνδρες, η τεχνολογία του υπολογιστή προάγει µεταξύ άλλων την 

επικοινωνία και τη συνεργατική εργασία, σε αντίθεση µε τις γυναίκες, που σχεδόν σε 

όλες τις διαφηµίσεις απεικονίζονται να εργάζονται αποµονωµένες, σε κλειστούς 

χώρους και υπό αυστηρή επιτήρηση.  

 

 
Εικόνα 47 

26 Μαρτίου 1970, σελ. 39 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Εικόνα 48 

15 Μαρτίου 1979, σελ. 2 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 
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Κατά τη διάρκεια της διαµόρφωσης του αυτοµατοποιηµένου εργοστασίου και 

του χώρου γραφείου µε τις πρώτες τεχνολογίες, αυτό που αποκαλείται εργονοµία 

υποτίθεται ότι εµπλουτίζει την τεχνολογία µε ανθρώπινα χαρακτηριστικά και τους 

ανθρώπους µε χαρακτηριστικά της µηχανής, τα οποία αποσκοπούν στη 

βελτιστοποίηση του ταιριάσµατος µεταξύ ανθρώπου και ηλεκτρονικού 

υπολογιστή.211 Η εργασία µε το νέο υπολογιστή, παρά τη δηµοφιλή διακήρυξη ότι οι 

νέες µηχανές θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις της δεκαετίας του 1950 µια 

επανάσταση στη διοικητική εργασία, αυτό που τελικά κάνει είναι η επεξεργασία 

δεδοµένων. Δηλαδή, πρόκειται για ένα υβρίδιο νέας τεχνολογίας και διατρητικών 

καρτών, ανθρώπων και συµπεριφορών που προϋπάρχουν.212  

 

4.5!Η"εκπαίδευση"στους"ηλεκτρονικούς"υπολογιστές"""!
Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούµενων περιόδων, η εκπαίδευση στη χρήση (αλλά 

και τον προγραµµατισµό) των υπολογιστών παρέχεται, σχεδόν κατ’ 

αποκλειστικότητα, από τις εταιρίες εισαγωγής των υπολογιστικών συστηµάτων. Την 

περίοδο αυτή, εµφανίζονται οι πρώτες διαφηµίσεις σχολών ‘Προγραµµατισµού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών’, που αφορούν στην εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. 213  Ταχύρρυθµα σεµινάρια, τα οποία διοργανώνουν ‘εξειδικευµένα 

µηχανολογιστικά κέντρα’, παρέχουν στους ενδιαφερόµενους ‘γνώσεις 

µηχανογράφησης και προγραµµατισµού. 214  Δηµόσιοι φορείς, όπως ο ΕΛΚΕΠΑ, 

παρέχουν εκπαίδευση ‟κρατικών υπαλλήλων εις την χρησιµοποίησιν των µίνι-

κοµπιούτερς”.215 Επιπλέον, ήδη από το 1972, το Βήµα της Κυριακής, στη στήλη µε 

τίτλο ‟Η ώρα του επαγγελµατικού προσανατολισµού”, προτείνει τις σπουδές στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως µια επιτυχηµένη επαγγελµατική επιλογή για τους 

νέους της εποχής, οι οποίοι ‟προτιµούν σήµερα ειδικότητες καινούργιες, στην 

τεχνολογία και στη διανόηση”.216  

                                                
211 Brennan (1999).  
212 Haigh (2001α). 
213 Πηγή: Οικονοµικός Ταχυδρόµος 29 Οκτωβρίου 1970, σελ. 6. 
214 Πηγή: Το Βήµα 13 Φεβρουαρίου 1972, σελ. 4. 
215 Πηγή: Το Βήµα 24 Ιουνίου 1972, σελ 7. 
216 Πηγή: Το Βήµα τη Κυριακής 24 Σεπτεµβρίου 1972, σελ 6.  
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Εικόνα 49  
23 Σεπτεµβρίου 1971, σελ. 34 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Μέχρι το 1976, η ΙΒΜ διαφηµίζει τα 

αποκλειστικά εκπαιδευτικά 

προγράµµατά της για άνδρες και 

γυναίκες, εισάγοντας την αναγκαιότητα 

της ‟συνεχούς εκπαίδευσης µε σκοπό 

την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή”. Οι 

αντιλήψεις αυτές επανέρχονται 

ενισχυµένες την επόµενη περίοδο µε 

την τεχνολογία των µικρο-υπολογιστών 

και τις αντιλήψεις περί ‘αυτο-

αναφορικού’ χαρακτήρα του 

υπολογιστή και θα συζητηθούν στο 

επόµενο κεφάλαιο (5ο Κεφάλαιο). Οι 

διαφηµίσεις της περιόδου που αφορούν 

στην εκπαίδευση αποτελούνται στην 

πλειοψηφία τους από κείµενα, ενώ απουσιάζουν οι απεικονίσεις χρηστών ή 

οποιοδήποτε άλλο σύµβολο που θα µπορούσε να ερµηνευθεί όπως οι υπόλοιπες 

διαφηµίσεις που αναλύονται στην παρούσα διατριβή. Μία από τις σπάνιες εξαιρέσεις 

είναι η διαφήµιση των Σχολών Λογιστών Β.Π. Παπασπύρου, που απεικονίζει µια 

νεαρή γυναίκα να πληκτρολογεί ευτυχισµένη σε µια διατρητική µηχανή. Η γυναίκα 

απεικονίζεται καθιστή σε µια περιορισµένη επιφάνεια εργασίας µε τα χέρια της πάνω 

στο πληκτρολόγιο, ενώ η µηχανή καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της εικόνας, 

περιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό και την εικόνα της γυναίκας που εργάζεται στην 

υπολογιστική συσκευή (Εικόνα 49).217 

4.6$Συμπεράσματα!
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 συντελείται µια εντυπωσιακή αλλαγή, όσον 

αφορά στο είδος αλλά και τη χρήση της τεχνολογίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Μικρά υπολογιστικά συστήµατα εισβάλλουν στο µικρό γραφείο, επηρεάζοντας τις 

εργασιακές σχέσεις. Όπως φαίνεται µέσα από την ανάλυση των διαφηµίσεων 

                                                
217 Βλέπε επίσης Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1970.10.29-6) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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συµπλεγµάτων ανθρώπων και υπολογιστών, η ρητορική απεικονίσεων των γυναικών 

την περίοδο αυτή µετασχηµατίζεται. Ακολουθώντας τις διαφηµιστικές τάσεις της 

εποχής και σε άλλου είδους τεχνολογίες, προωθείται πλέον η εικόνα της προκλητικής 

γυναίκας, όχι µόνο σε σχέση µε το είδος της εργασίας αλλά και µε την ταυτότητα 

γενικότερα.  

Στο νέο γραφείο, όπως αποτυπώνεται στις διαφηµίσεις, οι γυναίκες 

εξακολουθούν να ασχολούνται µε την εργασία της προηγούµενης περιόδου, σε 

περιορισµένο χώρο, µπροστά σε ένα πληκτρολόγιο εισάγοντας δεδοµένα, κάτι που 

µας επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι ο αυτοµατισµός του γραφείου αφορά κατεξοχήν 

στις ‘ανδρικές’ εργασίες. Αντιθέτως, ενισχύεται ο ρόλος των ανδρών σε θέσεις 

εργασίας υπεροχής, µια τάση που καταγράφεται στις απεικονίσεις που τον 

τοποθετούν σε φυσική απόσταση από το τερµατικό, δηλαδή τη συσκευή εισαγωγής 

δεδοµένων. Συνηθισµένες είναι, επιπλέον, οι απεικονίσεις στάσεων που 

υποδηλώνουν ανάπαυση, πολλές φορές µιλώντας στο τηλέφωνο, δηλαδή 

επικοινωνώντας µ’ έναν άλλο συµβολικό χώρο µακριά από τον υπολογιστή. Μια 

δεύτερη ρητορική που ενισχύει την υπεροχή των ανδρών είναι εκείνη που τους 

τοποθετεί σε κοντινή απόσταση να επιβλέπουν τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της 

αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας των υπολογισµών. Αντίθετα µε τις γυναίκες, οι 

άνδρες πάντοτε εµφανίζονται σε απόσταση ασφαλείας από το πληκτρολόγιο ή από 

την υπολογιστική µηχανή ολόκληρη. Οι άνδρες, ως επιστήµονες, διευθυντές και 

εργοδότες, διατηρούν το ρόλο της επίβλεψης της γυναικείας χειρωνακτικής εργασίας 

στον υπολογιστή.  

Όταν τα ανδρικά χέρια κυριαρχούν σε διαφηµίσεις, αυτά παρουσιάζονται σε 

κοντινό πλάνο να κρατούν µια µικρή υπολογιστική µηχανή (τσέπης) ή να 

πραγµατοποιούν υπολογισµούς. Ποτέ, όµως, τα ανδρικά δάχτυλα δε συνδέονται µε 

την εργασία της δακτυλογράφησης, η οποία θεωρείται χειρωνακτική εργασία 

χαµηλών δεξιοτήτων. Στις ελάχιστες διαφηµίσεις που οι άνδρες εµφανίζονται 

µπροστά στο πληκτρολόγιο, βρίσκονται σε χώρο προσωπικού γραφείου, είναι 

µηχανικοί και επιστήµονες, εργάζονται ανεξάρτητα δίχως καµία επίβλεψη, συχνά 

πληκτρολογούν µε το ένα χέρι σε µικρές µηχανές και σε καµία περίπτωση δεν 

αποτελούν µέλη οµάδας διατεταγµένων εργαζοµένων, όπως οι διατρήτριες. 

Η δηµόσια εικόνα της υπολογιστικής διάταξης, λοιπόν, αρχίζει να 

µεταµορφώνεται από το άλλο, το ξεχωριστό, το διαφορετικό, στο προσωπικό ακόµη 
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και στον ίδιο τον εαυτό. Οι γυναίκες τοποθετούνται σε αποµονωµένους θαλάµους µε 

εργονοµικά σχεδιασµένο εξοπλισµό, κατάλληλο για τον έλεγχο και την αποτροπή 

κάθε κίνησης, πλην των απολύτως αναγκαίων για τη διεκπεραίωση της εργασίας που 

τους είχε ανατεθεί. Όσο αυξάνεται η τεχνολογία σε έλεγχο και ισχύ, οι κινήσεις των 

εργαζοµένων γίνονται όλο και πιο προκαθορισµένες, περιορισµένες και 

αποµονωµένες. Κι όλα αυτά συνοψίζονται στη γυναικεία εργασία και στο γυναικείο 

σώµα: η εργονοµική τεχνολογία τις µετατρέπει από ανεξάρτητους βιολογικούς 

οργανισµούς σε ελεγχόµενα, βιο-µηχανικά (biomechanical) στοιχεία. Το γυναικείο 

σώµα επανα-σχεδιάζεται, όπως το γραφείο.  
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Κεφάλαιο)5!
 

Ο"υπολογιστής"ως"μια"τεχνολογία"‘για$όλους’:#!
4η!Περίοδος!

(Δεκαετίες)1980!–!1990)!

!

!

5.1!Εισαγωγή!
Στο ένθετο µε τίτλο ‘Τεχνολογία’ της εφηµερίδας Το Βήµα, το 1984, διαφηµίζεται το 

‘αποκαλυπτικό ρεπορτάζ’ που δηµοσιεύεται στον Ταχυδρόµο για τους ‘5.000 

Έλληνες που έχουν κοµπιούτερ στο σπίτι’. Ο κοµπιούτερ, ως σύµβολο του µέλλοντος, 

‟ετοιµάζει το µενού, λογαριάζει τα έξοδα του νοικοκυριού, βάζει το παιδί να λέει 

απέξω τα µαθήµατά του, παίζει σκάκι, κλείνει θέσεις στο τραίνο, λέει το 

µετεωρολογικό δελτίο. Με µια λέξη τα λέει όλα χάρη στην Πληροφορική”, 

διαβάζουµε στο άρθρο.218  

Η εµφάνιση του προσωπικού υπολογιστή αποτελεί κοµβικό σηµείο για την 

ιστορία της υπολογιστικής τεχνολογίας: ο ηλεκτρονικός υπολογιστής παύει να 

αποτελεί αποκλειστικά εργαλείο εργασίας, ξεφεύγει από τα στενά όρια του χώρου 

εργασίας και ‘εισβάλλει στα σπίτια των Ελλήνων (όπως στην προηγούµενη περίοδο 

εισέβαλε στο χώρο του µικρού γραφείου). Έτσι, αρχικά µε την τεχνολογία του µικρο-

υπολογιστή και αργότερα µ’ αυτήν του προσωπικού υπολογιστή, η νέα διάταξη 

µετασχηµατίζεται σε κάτι που έχει τα γνωστά, κεντρικά και περιφερειακά τµήµατα 

(κεντρική µονάδα, πληκτρολόγιο, εκτυπωτής, γνωστά και ως µονάδες ‘εισόδου - 

εξόδου’ της πληροφορίας), αποκτώντας την ‘οριστική’ µορφή της. Μία µορφή την 

οποία θα διατηρήσει (έστω εµπλουτισµένη) µέχρι τις µέρες µας. Αν και τα βασικά 

τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή παραµένουν ίδια, στα τέλη της δεκαετίας 

του 1970 συντελείται ένας θεαµατικός µετασχηµατισµός, όσον αφορά στις χρήσεις 

και τους τρόπους µε τους οποίους η νέα αυτή εικόνα επικοινωνείται στο δηµόσιο 

λόγο: από τεχνολογία αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση και εργαλείο για την 

                                                
218 Πηγή: “Αποκαλυπτικό Ρεπορτάζ του Ταχυδρόµου - 5.000 ελληνικές οικογένειες έχουν σπίτι τους 
κοµπιούτερς”, 26 Φεβρουαρίου 1984. 
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εκµηχάνιση του γραφείου, ο υπολογιστής την περίοδο αυτή µετατρέπεται σε µια 

οικιακή τεχνολογία, (και) για προσωπική χρήση. Μέσα από τις αλλαγές στους 

τρόπους που το κοινό αντιλαµβάνεται τον υπολογιστή αυτήν την περίοδο, στο παρόν 

κεφάλαιο συζητείται η κατασκευή των έµφυλων χρηστών, ενώ εντοπίζονται 

συνέχειες και αλλαγές στη δηµόσια εικόνα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

5.2# Ο# υπολογιστής# ως# μια# τεχνολογία! ‘για$ όλους’"
(Δεκαετίες)1980)–!1990)!!

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θεωρήθηκε ανέκαθεν µια καθολική τεχνολογία ικανή να 

εκτελεί διάφορες και διαφορετικές ενέργειες. Ο προσωπικός υπολογιστής, ωστόσο, 

είναι µια πολύ διαφορετική τεχνολογία από τα είδη υπολογιστών των προηγούµενων 

περιόδων και η διαφορετικότητά του, που εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση και 

τις εφαρµογές, εστιάζει στο διαδραστικό χαρακτήρα της µηχανής µε το χρήστη. 

Πρόκειται για ένα είδος τεχνολογικής διάταξης που προάγει την προσωπική σχέση 

µεταξύ ανθρώπου και µηχανής, σε αντίθεση µε τους προηγούµενους υπολογιστές, οι 

οποίοι λειτουργούν κατά µία έννοια ανεξάρτητα.  

Η υπολογιστική τεχνολογία της περιόδου αυτής, που ξεκινά από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 και ολοκληρώνεται στις αρχές του 21ου αιώνα, διακρίνεται σε δύο 

στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά στους ‘µικρο-υπολογιστές’ δηλαδή τις συσκευές για 

χοµπίστες, µε βασικό, καινοτόµο, τεχνολογικό χαρακτηριστικό τις ‘γλώσσες 

προγραµµατισµού, οι οποίες στα πρώτα χρόνια αποτελούνται από διαφορετικά κι 

ανεξάρτητα τµήµατα: έναν πίνακα µε κυκλώµατα που συνιστά τον υπολογιστή, ένα 

πληκτρολόγιο παρόµοιο µε γραφοµηχανή κανονικού µεγέθους που συνδέεται στη 

συσκευή της τηλεόρασης και τη χρησιµοποιεί ως οθόνη και ένα µαγνητόφωνο για την 

αποθήκευση των δεδοµένων. Το δεύτερο αφορά στον προσωπικό υπολογιστή που 

εµφανίζεται λίγο αργότερα, ο οποίος, µε τον ενιαίο χαρακτήρα του και την 

ανακάλυψη των γραφιστικών απεικονίσεων, καθιστά την υπολογιστική διάταξη 

περισσότερο φιλική στη χρήση (και τους χρήστες) και προωθείται για µαζική 

κατανάλωση.219 

                                                
219 Ο PET 2001 είναι ο πρώτος πλήρης, όλα-σε-ένα µικρο-υπολογιστής ο οποίος περιλαµβάνει όλα τα 
παραπάνω, διαφηµίζεται ως φιλικός στο χρήστη, ενώ ανάµεσα στους χοµπίστες προτείνεται ως µια 
επιλογή για τους απλούς, καθηµερινούς χρήστες κι όχι για τους εξειδικευµένους, όπως οι χοµπίστες. 
Επίσης ενδεικτικό για την ελληνική αγορά είναι το συµβατικής τεχνολογίας ΙΒΜ µοντέλο του 1989. 
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Το ζήτηµα της εµπιστοσύνης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, που κυριάρχησε 

όλες τις προηγούµενες περιόδους, διατηρείται µέσω µιας ρητορικής, γνώριµης στο 

αναγνωστικό κοινό από τα προηγούµενα χρόνια. Η διαφήµιση της εταιρίας 

Υπολογιστικών Συστηµάτων Abacus είναι ενδεικτική της τάσης του να 

αντιµετωπίζονται µε δισταγµό και καχυποψία οι νέοι ‘κοµπιούτερς’. ‟Μήπως είστε 

κουµπωµένοι µε τους κοµπιούτερς;”, διαβάζουµε στη λεζάντα της διαφήµισης του 

1982, που δηµοσιεύει ο Οικονοµικός Ταχυδρόµος (Εικόνα 50). Ο ‘φόβος της 

εισβολής των µεγάλων υπολογιστικών µηχανών’ της προηγούµενης περιόδου, όταν ο 

υπολογιστής συνδέεται µε τον εκµηχανισµό της γραφικής εργασίας, 

µετασχηµατίζεται στη ρητορική που υπερασπίζεται την αξιοπιστία της µικρής (σε 

φυσικό µέγεθος) υπολογιστικής διάταξης. ‟Προσωπικά βασίζοµαι στον προσωπικό 

µου υπολογιστή, τον IBM Personal”, φαίνεται να δηλώνει στη διαφήµιση του 1983 η 

ανδρική φιγούρα του επαγγελµατία µε την πίπα καπνού, η οποία τοποθετείται στο 

πάνω τµήµα της διαφήµισης, υπερέχοντας συµβολικά του υπολογιστή που βρίσκεται 

στο κάτω µέρος της καταχώρισης (Εικόνα 51). 

 

 
 

Εικόνα 50 
6 Μαΐου 1982, σελ. 19 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
 

Εικόνα 51 
21 Ιουλίου 1983, σελ 23 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 
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5.2.1 Η διαµόρφωση και διάδοση του προσωπικού υπολογιστή 

Η περίοδος αυτή σηµατοδοτείται, µεταξύ άλλων, από την εµφάνιση των πρώτων 

εξειδικευµένων περιοδικών πληροφορικής (αρχής γενοµένης από το Computer Για 

Όλους, το πρώτο σε κυκλοφορία περιοδικό στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 

1980). 220  Ο καίριος ρόλος των περιοδικών πληροφορικής στη διάδοση της 

τεχνολογίας του προσωπικού υπολογιστή έχει αρχίσει να γίνεται ευρύτερα γνωστός 

από τους ιστορικούς της πληροφορικής τα πρόσφατα χρόνια. Τα περιοδικά αυτά 

δηµοσιεύουν άρθρα µε περιεχόµενο από τεχνικές συµβουλές για τον προγραµµατισµό 

της συσκευής µέχρι οδηγίες για την επίλυση τεχνικών προβληµάτων και προτάσεις 

για τη βελτίωση λειτουργίας της συσκευής. 

Οι διαφηµίσεις, από την άλλη πλευρά, προτείνουν µια σειρά πιθανών 

χρήσεων (εφαρµογών) και χρηστών απαντώντας στο ερώτηµα του µέσου 

καταναλωτή ‘τι µπορώ να κάνω µε έναν υπολογιστή;’, συµβάλλοντας µ’ αυτόν τον 

τρόπο ενεργά στην οικειοποίηση της νέας τεχνολογίας του µικρο-υπολογιστή από την 

ελληνική κοινωνία, ως ‘µιας τεχνολογίας για όλους’, πριν, ουσιαστικά, ο υπολογιστής 

γίνει µια τεχνολογία για όλους.221 Η µαζική κατανάλωση (mass consumption) του 

υπολογιστή, στις αρχές του 1980, δεν οφείλεται στην αλλαγή στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της µηχανής, αλλά στην προώθησή της ως µιας ηλεκτρονικής 

συσκευής για όλες τις χρήσεις και όλους τους χρήστες, αντίστοιχης µε εκείνη του 

ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης. Οι διαφηµίσεις που αφορούν στο νέο οικιακό 

υπολογιστή αποµακρύνονται από διαφηµιστικές παραδόσεις της περιόδου των 

‘µεγάλων’ υπολογιστών, στις οποίες κυριαρχούν πατριαρχικά µοντέλα εξουσίας, 

εταιρικός συγκεντρωτισµός και αποστειρωµένο αφύσικο περιβάλλον. Απορρίπτουν 

όλα τα προηγούµενα µοντέλα και προωθούν την εικόνα ενός υπολογιστή για όλους 

(τους χρήστες), όπως οι µειονότητες, οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωµένοι. Η νέα 

τεχνολογία συνδέεται µε την αποκέντρωση, τη δηµοκρατική αυτονοµία και την 

αποκατάσταση της φύσης.222 Για την ενίσχυση της αντίληψης αυτής, µία κοινή 

διαφηµιστική πρακτική είναι η τοποθέτηση του νέου υπολογιστή σε φυσικό, 

                                                
220 Για την ιστορία των περιοδικών πληροφορικής, βλέπε: Λέκκας Θεόδωρος. 2014. Δηµόσια Εικόνα 
και Κοινότητες Χρηστών των Οικιακών Υπολογιστών στην Ελλάδα, 1980-1990, Διδακτορική 
Διατριβή, Ε.Κ.Π.Α. & Ε.Μ.Π. 

221 Παρ’ όλα αυτά οι προτεινόµενες χρήσεις των διαφηµίσεων ανταποκρίνονται ελάχιστα στην 
πραγµατικότητα. Οι πρώτοι µικρο-υπολογιστές είναι ουσιαστικά –όπως αποτυπώνεται στις 
διαφηµίσεις – µια εισαγωγή όχι µόνο στην τεχνολογία αλλά και στο µέλλον που εκπροσωπούν. 

222 Pfaffenberger (1988). 
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ειδυλλιακό περιβάλλον, ενώ τα πρώτα χρόνια χρησιµοποιούνται γλάστρες µε φυτά 

εσωτερικού χώρου δίπλα στον οικιακό υπολογιστή. Τέτοιες διαφηµιστικές πρακτικές 

αποσκοπούν στη µετατόπιση της σύνδεσης της υπολογιστικής διάταξης από τη 

µαθηµατική αποστείρωση του εργαστηρίου στο φυσικό περιβάλλον του σπιτιού 

(Εικόνα 52).223  

 
Εικόνα 52 

1983 Τεύχος 3, σελ. 37  
Computer Για Όλους 

Την περίοδο αυτή συντελείται 

επιπλέον µια σηµαντική αλλαγή στο 

κοινό (στόχος) των διαφηµίσεων: ενώ 

οι εταιρίες εξακολουθούν να 

προµηθεύουν οργανισµούς µε 

υπολογιστικές διατάξεις µεγάλου 

µεγέθους και υψηλού κόστους, 

ταυτόχρονα αρχίζει να δηµιουργείται 

µια νέα αγορά για τους χαµηλού 

κόστους µικρο-υπολογιστές. Στις 

προηγούµενες περιόδους, όπου 

κυρίαρχη τεχνολογία αποτελεί ο 

υπολογιστής µεγάλου µεγέθους και η 

χρήση περιορίζεται σε οργανισµούς 

και εταιρίες, οι διαφηµίσεις 

παρουσιάζουν τον υπολογιστή σε  

χώρους γραφείων. Οι χρήστες είναι επαγγελµατίες (άνδρες ή γυναίκες) και η έµφαση 

στις ρητορικές προώθησης δίνεται σε ιδιότητες, όπως η αποτελεσµατικότητα ή άλλα 

πλεονεκτήµατα που συσχετίζονται µε τη χρήση. Την 4η Περίοδο, την εποχή του 

µικρο-υπολογιστή (micro computer), η ρητορική εστιάζει στην εξοικείωση του 

ανθρώπου µε τον υπολογιστή και τη σπουδαιότητα της διάταξης ως εργαλείου για το 

µέλλον. Μέσα από τις διαφηµίσεις το κοινό καλείται, µεταξύ άλλων, να αντιληφθεί 

τη διαφορά µεταξύ της αρχιτεκτονικής και των δυνατοτήτων του οικιακού µικρο-

                                                
223 Για διαφηµίσεις υπολογιστών µε φυτά εσωτερικού χώρου, βλέπε επίσης Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες 

(1984.16.152) (1984.18.77) και (1984.20.91) και (1985.23.94) και (1985.23.εξώφυλλο) και 
(1985.24.92) και (1985.24.97) και (1985.24.εξώφυλλο) και (1985.31.197) και (1986.36.75) και 
(1986.34.194) και (1986.35) και (1986.35.16) και (1986.35.B) και (1986.62.114) και (1987.46.107) 
και (1987.47.14) και (1988.55.206) και (1988.64.128) και (1989.73) και (1990.82) Computer Για 
Όλους, (1988.03.20-48) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ. 
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υπολογιστή µε τα αντίστοιχα των µεγαλύτερων υπολογιστών για το γραφείο. Οι 

διαφηµίσεις, επιπλέον, παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες για την ιστορία των 

επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας της πληροφορικής, όπως για παράδειγµα το 

ζήτηµα του ανταγωνισµού που αναπτύσσεται µεταξύ εταιριών κατασκευής υλισµικών 

συστηµάτων. Αντιπροσωπευτικό είναι το ζεύγος διαφηµίσεων του 1987: η µία αφορά 

στον ‘προσωπικό υπολογιστή’ (PC) της IBM, περιγράφοντάς τον ως 

‘οικονοµικότερο’, ενώ η άλλη στο µικρο-κοµπιούτερ της Macintosh, που προωθείται 

ως ‟πιο ευχάριστος να δουλεύεις µαζί του”.224  

Η έµφαση σε τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως η ταχύτητα και οι αποθηκευτικές 

δυνατότητες της µηχανής -σηµαντικό στοιχείο σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή-, ενισχύεται την περίοδο αυτή µε σεξιστικού τύπου 

απεικονίσεις, όπως, για παράδειγµα, το γυναικείο στόµα. 225  Αντίστοιχα, οι 

διαφηµίσεις παύουν να απευθύνονται αποκλειστικά σε εταιρίες και οργανισµούς και 

επεκτείνονται σε οικιακούς χρήστες. Γι’ αυτόν το σκοπό, προηγούµενες ρητορικές, 

που δίνουν έµφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά της µηχανής πρέπει να 

αντικατασταθούν από νέου τύπου πρακτικές ικανές να προωθήσουν την κατανόηση 

της θέσης του µικρο-υπολογιστή που αναπτύσσεται, πλέον, σε δύο άξονες: την 

εισαγωγή και επεξήγηση της ακόµη άγνωστης στο ευρύ κοινό υπολογιστικής 

τεχνολογίας και της σύνδεσης του υπολογιστή µε το κοινωνικό µήνυµα µιας 

‘επανάστασης’ στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην ενηµέρωση ‘χάρη στο µικρο-

υπολογιστή’.  

Στα πρώτα χρόνια της περιόδου που εξετάζουµε, οι περισσότερες διαφηµίσεις 

περιλαµβάνουν ανθρώπους -άνδρες, γυναίκες ή παιδιά- να χρησιµοποιούν την 

υπολογιστική µηχανή. Όσο η µηχανή γίνεται πιο γνωστή και παύει να αποτελεί µια 

νέα τεχνολογική διάταξη, η παρουσία των ανθρώπων αρχίζει να µειώνεται αισθητά 

και εικόνες της ίδιας της µηχανής (η οποία, πλέον, αποκτά πέρα από λειτουργικές και 

αισθητικές ιδιότητες) αρχίζουν να κυριαρχούν στις διαφηµιστικές εκστρατείες.226 

Πρόσφατες µελέτες που εστιάζουν στη διερεύνηση των µεθόδων προώθησης των 

                                                
224 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1987.03.19-92) και (1987.04.09-51) Computer Για Όλους. 
225 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1987.11.26-86) Computer Για Όλους.   
226 Για τις µεθόδους οικειοποίησης του οικιακού υπολογιστή ενδεικτική είναι η καταγραφή του 
ιστορικού της πληροφορικής Thomas Haigh, ο οποίος επισηµαίνει τη χρήση συµβόλων και ρητορικών 
στη δηµόσια εικόνα του µικρο-υπολογιστή (διαφηµίσεις), που εστιάζουν στις ιδιότητες και τις 
εφαρµογές. (Haigh Thomas, “Making the Computer Personal: Reconstructing Domesticity for the 
Information Age”, Tokyo University, 19 January 2006). 
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υπολογιστών αυτής της περιόδου καταγράφουν διαφορές στη ρητορική των 

διαφηµίσεων για το ίδιο µοντέλο υπολογιστή µε βάση το είδος του εντύπου. Για 

παράδειγµα, στη διαφήµιση που δηµοσιεύεται σε εξειδικευµένο περιοδικό 

πληροφορικής (για τους τεχνικά επιδέξιους), η έµφαση δίνεται σε τεχνικές 

λεπτοµέρειες, ενώ στο κείµενο εκείνης που δηµοσιεύεται σε περιοδικό ευρείας 

κυκλοφορίας (για ευρύτερο κοινό) αναδεικνύεται η ευκολία στην πρόσβαση.227 Αυτό 

είναι σπάνιο στην ελληνική περίπτωση και εµφανίζεται µόνο στα πιο πρόσφατα 

χρόνια, µε την κυκλοφορία µιας πληθώρας εξειδικευµένων περιοδικών πληροφορικής. 

Για τη µετάβαση προς την ευρεία και εξατοµικευµένη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο P. Ceruzzi επισηµαίνει ότι αυτό που διαφοροποιεί τον 

προσωπικό υπολογιστή από τις προηγούµενες γενιές µηχανών είναι η διαδραστική 

χρήση (interactive use). Ο µεγάλος ηλεκτρονικός υπολογιστής της προηγούµενης 

περιόδου (mainframe computer) είναι µηχανή στην οποία κάποιος αναθέτει ένα 

πρόβληµα προς επίλυση (συνήθως πολύπλοκους υπολογισµούς). Ο/η χειριστής/τρια 

παραλαµβάνει το πρόβληµα προς επίλυση κωδικοποιηµένο σε διάτρητα δελτία και 

στη συνέχεια το ‘τρέχει’ (δηλαδή τοποθετεί τα διατρητικά δελτία στην κεντρική 

µονάδα του υπολογιστή) µαζί µε άλλα προγράµµατα, προκειµένου να λάβει τα 

αποτελέσµατα του προβλήµατος. Αντιθέτως, οι µικρο- (προσωπικοί) υπολογιστές 

λειτουργούν διαδραστικά µε το χρήστη και σε πραγµατικό χρόνο. Αυτό συµβαίνει 

χάρη σε ένα από τα πρώτα λογισµικά χρονο-καταµερισµού λειτουργίας (time-

sharing), το οποίο δίνει την ψευδαίσθηση στον κάθε χρήστη ότι έχει την 

αποκλειστική προσοχή του υπολογιστή.228  

Ενδεικτική της διαδραστικής χρήσης είναι η διαφήµιση της εταιρίας Anaco 

για τον επιτραπέζιο υπολογιστή της Apple. 229  Ένας άνδρας µε επαγγελµατική 

ενδυµασία απεικονίζεται προφίλ και σε καθιστή στάση µπροστά σ’ ένα µικρο-

υπολογιστή κοιτάζοντας την οθόνη. Από το ανοιχτό στόµα και την κίνηση του 

αριστερού χεριού του καταλαβαίνουµε ότι µιλάει στον υπολογιστή. Στην κεντρική 

λεζάντα διαβάζουµε ‟µπορείτε να µιλήσετε µε ένα computer; βεβαίως ναί!” Τα χέρια 

του δεν αγγίζουν το πληκτρολόγιο αφήνοντας να εννοηθεί ότι δε χρειάζεται να 

δακτυλογραφήσει (απαγορευµένη ενέργεια για τον άνδρα χρήστη) κάποια εντολή στο 

                                                
227 Lean (2008). 
228 Ceruzzi (1996). 
229 Βλέπε επίσης Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1983.04.07-41) και (1988.11.10-25) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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πληκτρολόγιο, ώστε να διαδράσει µε τον υπολογιστή. Για τον άνδρα χρήστη, ο 

προσωπικός υπολογιστής παρουσιάζεται ως τεχνολογία που δέχεται φωνητικές 

οδηγίες και µπορεί να εργαστεί δίχως την παρέµβασή του. Ο άνδρας, όπως άλλοτε 

µιλώντας στο τηλέφωνο, έτσι και τώρα, χρησιµοποιεί το λόγο (διανοητική διεργασία) 

για να δώσει οδηγίες στον υπολογιστή ώστε να πραγµατοποιήσει την εργασία, δίχως 

τη φυσική παρέµβασή του (χειρωνακτικό έργο) (Εικόνα 53).230 

 

 
Εικόνα 53 

1984 Τεύχος 10, σελ. 19 
Computer Για Όλους 

  

Μελέτες από τον τοµέα της ανθρωπολογίας της τεχνολογίας, στη διάρκεια της 

περιόδου αυτής, θέτουν υπό αµφισβήτηση τις αντιλήψεις, περί επανάστασης της 

τεχνολογίας του “προσωπικού υπολογισµού” (όχι µόνο τον προσωπικό υπολογιστή 

ως τεχνική διάταξη). Σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες µελέτες, η κυρίαρχη ιδέα της 

συνδεσιµότητας (connectivity) που χρειάζεται ο προσωπικός υπολογιστής ώστε να 

αποκτήσει νόηµα ύπαρξης, έχει τις ρίζες της στις µεγάλες µηχανές (ηλεκτρονικοί 

εγκέφαλοι) µε την κεντρική µονάδα και τις τερµατικές συσκευές. Τέτοιες 

παρατηρήσεις οδηγούν στην αµφισβήτηση κάθε αντίληψης περί αυτονοµίας του 

προσωπικού υπολογιστή ακυρώνοντας την ιδιότητά του ως µιας επαναστατικής 

                                                
230 Για άλλες διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες να µιλούν στον υπολογιστή, βλέπε επίσης 
Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1983.04.07-41) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1984.18.51) Computer Για 
Όλους, (1986.04.14-53) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1987.06.11-23) Οικονοµικός Ταχυδρόµος.  
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µηχανής. 231  Πολλοί µελετητές διερωτώνται αν η ‘ανακάλυψη’ του προσωπικού 

υπολογιστή είναι κάτι περισσότερο από το φυσικό αποτέλεσµα της προόδου µιας 

τεχνολογίας, αν, δηλαδή, ο κοινωνικός µετασχηµατισµός της πληροφορικής 

οφείλεται στη συνειδητή προσπάθεια µίας οµάδας συµµετεχόντων. Στην 

πραγµατικότητα, η δηµιουργία του µικρο-υπολογιστή έχει εµφανείς επιρροές από την 

κουλτούρα δύο αντιπροσωπευτικών κοινωνικών οµάδων: α) από τους ‘χοµπίστες’, 

που ασχολούνται µε ηλεκτρονικές συσκευές όπως το ραδιόφωνο, οι ασύρµατες 

συσκευές επικοινωνίας (γουόκι-τόκι) κ.ά., καθώς και β) από τους ενθουσιώδεις 

χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον.  

Η τεχνολογία για την κατασκευή µίας χαµηλού κόστους υπολογιστικής 

διάταξης προσβάσιµης στο κοινό υπάρχει από τις προηγούµενες περιόδους. Αυτά 

που οδήγησαν, όµως, στη λεγόµενη ‘επανάσταση του προσωπικού υπολογιστή’ είναι 

ο ενθουσιασµός, η επιµονή και το µεράκι µιας οµάδας εκπαιδευµένων χρηστών, που 

επιθυµούν τις δικές τους, προσωπικές, διατάξεις. Για πρώτη φορά, η απόκτηση 

υπολογιστή αποτελεί ρεαλιστικό σενάριο.232 Οι ιστοριογραφίες της τεχνολογίας του 

προσωπικού ή επιτραπέζιου υπολογιστή ποικίλλουν. Ωστόσο, ακόµη και οι πιο 

συντηρητικές προσεγγίσεις δεν παραλείπουν να χαρακτηρίσουν την εµφάνιση του 

προσωπικού υπολογιστή ως τη µεγαλύτερη “επανάσταση” στον τοµέα της 

υπολογιστικής τεχνολογίας, επισηµαίνοντας ότι η συνδροµή των ‘χάκερς’233 και των 

φανατικών ερασιτεχνών καθορίζει, ουσιαστικά, την ανάπτυξή του.234  

Η ιστοριογραφία εξετάζει, µεταξύ άλλων, τους τρόπους διάδοσης του νέου 

υπολογιστή, την ‘πορεία’ του από το γραφείο της προηγούµενης περιόδου στο σπίτι, 

τους κοινωνικούς και τεχνολογικούς µετασχηµατισµούς του προκειµένου να γίνει µια 

συσκευή για όλους, την έµφαση στο ρόλο των χρηστών και την αλληλοδιαµόρφωση 

χρήσης και τεχνολογίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 δεν υπάρχει µια 

καθορισµένη χρήση για τον υπολογιστή, το ίδιο ισχύει και για το σχήµα, τη µορφή, το 

υλισµικό και το λογισµικό του. Η ανάπτυξη της νέας µηχανής σε φαινόµενο µαζικής 

κατανάλωσης και χρήσης πραγµατοποιείται απουσία προηγούµενων υποθέσεων, προς 

                                                
231 Pfaffenberger (1988). 
232 Lean, 2008. 
233 Για το ρόλο και την κοινωνική κατασκευή των ‘χάκερς’, βλέπε ενδεικτικά Alper, Meryl. 2014. 

"“Can Our Kids Hack It With Computers?” Constructing Youth Hackers in Family Computing 
Magazines (1983-1987)." International Journal of Communication 8:673-698. 

234 Ceruzzi (2003).  
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δύο κατευθύνσεις, ανάλογα µε το είδος της χρήσης της: την επαγγελµατική και την 

προσωπική χρήση. Η εξωτερική µορφή του ‘µικρο’ (micro) της δεκαετίας του 1980 

έχει πολλά κοινά µε τη γραφοµηχανή και τον επιτραπέζιο υπολογιστή της δεκαετίας 

του 1970: ενιαίος και απλός ως προς το σχεδιασµό και τον τρόπο σύνδεσης και 

λειτουργίας (όπως του βίντεο στην τηλεόραση), ώστε να καθίσταται κατάλληλος για 

το οικιακό περιβάλλον. Πρόκειται για συσκευή που στοχεύει να ενταχθεί στο 

περιβάλλον του σπιτιού, όπου για πρώτη φορά εµφανίζεται και όπου, επίσης, δεν έχει 

ακόµη προσδιοριστεί ο χώρος που θα τον φιλοξενήσει.235 

 

5.2.2 Προτεινόµενες χρήσεις του µικρο-υπολογιστή  

Την περίοδο αυτή το κόστος αγοράς του υπολογιστή αρχίζει να µειώνεται παράλληλα 

µε το µέγεθος, καθώς µικρά συστήµατα επεξεργασίας κειµένου ή προσωπικοί 

υπολογιστές διατίθενται πλέον και για οικιακή χρήση ή ψυχαγωγία.236 Η δηµόσια 

εικόνα του καθορίζεται από τη γενιά της ‘µεγάλης εφεύρεσης’ του µικρο-υπολογιστή, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείµενο διαφήµισης της Philips για το µοντέλο 

Ρ2000.237 Πρόκειται για µια µικρή διάταξη, η οποία προτείνεται για επαγγελµατική 

(επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους), αλλά και οικιακή χρήση. Οι διαφηµίσεις, 

χρησιµοποιώντας ρητορικές σύγκρισης (από το γνωστό στο άγνωστο), επιχειρούν να 

πείσουν το κοινό ότι ο νέος υπολογιστής µικρότερου µεγέθους δεν υστερεί σε τίποτε 

από τις µεγάλου µεγέθους διατάξεις, τύπου mainframe των προηγούµενων περιόδων 

(Εικόνα 54). 

 Η ιστοριογραφία της περιόδου, αλλά και τα περιοδικά ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των λογισµικών συστηµάτων ή/ και τη 

συν-διαµόρφωση αυτών µέσα από τους χρήστες, αφού αυτοί αποτελούν κεντρικούς 

δράστες (actors) στην ‘εξέλιξη’ της υπολογιστικής τεχνολογίας. Ο προγραµµατισµός 

µετατρέπεται σε τακτική ενασχόληση για ερασιτέχνες, χοµπίστες και ενθουσιώδεις 

χρήστες, οι οποίοι συντάσσουν τις δικές τους γλώσσες προγραµµατισµού, ώστε να 

µετατρέψουν τον ‘προσωπικό’ υπολογιστή τους σε µια µηχανή που θα εξυπηρετεί 

                                                
235 Για τη γέννηση αυτής της νέας µηχανής του προσωπικού υπολογιστή, η οποία χαρακτηρίζεται από 
πολλούς ως ‟επαναστατική”, η πρόσφατη διατριβή του Τ. Lean αποτελεί εδώ κεντρική αναφορά. 

236 Για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως µια εκπαιδευτική τεχνολογία βλέπε ενδεικτικά: Selwyn, Neil. 
2002. "Learning to Love the Micro: The discursive construction of 'educational' computing in the 
UK, 1979-89." British Journal of Sociology of Education 23: 427-443. 

237 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1982.02.18-74) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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συγκεκριµένες ανάγκες τους (personalization).238 Αυτή είναι η εποχή κατά την οποία 

οι επιτραπέζιοι µικρο-υπολογιστές γίνονται στην πράξη οικιακές συσκευές. 

 

 
Εικόνα 54 

2 Δεκεµβρίου 1982, σελ. 2 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Εικόνα 55 

12 Ιουνίου 1983, σελ. 11 
Το Βήµα 

 
Στις διαφηµίσεις της περιόδου συνηθισµένη εικόνα είναι αυτή της οικογένειας 

µπροστά στον υπολογιστή, ενώ στις απεικονίσεις χρηστών προστίθενται τα παιδιά, 

κυρίως τα αγόρια. Ενώ, όµως, γυναίκες και άνδρες τοποθετούνται στο πληκτρολόγιο, 

οι τελευταίοι παρουσιάζονται σε πιο άνετες στάσεις και λιγότερο προσηλωµένοι στην 

εργασία τους. Μιλώντας ταυτόχρονα στο τηλέφωνο, εξακολουθούν να υποστηρίζουν 

µια παράδοση, σύµφωνα µε την οποία η υπολογιστική µηχανή εκτελεί τους 

υπολογισµούς χωρίς τη συµµετοχή τους. Ενδεικτική αυτής της ιδεολογίας είναι η 

διαφήµιση του ‟Computer για το σπίτι της Atari”, όπου απεικονίζονται δύο παιδιά -
                                                
238 Bergin, Thomas J. (Tim). 2006α. "The Origins of Word Processing Software for Personal 

Computers: 1976-1985." IEEE Annals of the History of Computing 28: 32-47, Bergin, Thomas J. 
(Tim). 2006β. "The Proliferation and Consolidation of Word Processing Software: 1985-1995." 
IEEE Annals of the History of Computing 28:48-63. Ceruzzi και Grad (2006). Saarikoski, Petri. 
2005. "Club Activity in the Early Phases of Microcomputing in Finland." Pp. 277-287 στο History 
of Nordic Computing, vol. 174, (eds.) J. Bubenko, J. Impagliazzo, and A. Sølvberg: Springer 
Boston. Sumner, James. 2007. "What Makes a PC? Thoughts on Computing Platforms, Standards, 
and Compatibility." IEEE Annals of the History of Computing:87-88, Veraart, Frank. 2011. "Losing 
Meanings: Computer Games in Dutch Domestic Use, 1975–2000." Ibid.33:52-. Για την ελληνική 
περίπτωση βλέπε: Λέκκας (2014). 
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αγόρι και κορίτσι- κι ένας ενήλικας µπροστά στην οθόνη υπολογιστή. Πρόκειται για 

την προώθηση του µοντέλου που προτείνεται για εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Ο 

άνδρας – πατέρας, χαµογελαστός, ενθαρρύνει το νεότερο σε ηλικία γιο στη χρήση 

του υπολογιστή - εκπαιδευτικής συσκευής προετοιµάζοντάς τον για µια καριέρα στις 

επιστήµες. Το αγόρι αγγίζει το πληκτρολόγιο µόνο µε το ένα χέρι (όπως οι άνδρες 

επιστήµονες σε προηγούµενες περιόδους) και βρίσκεται σε απόσταση από την 

περιφερειακή συσκευή δεδοµένων. Το κορίτσι δε χρησιµοποιεί τη νέα αυτή συσκευή 

πολλαπλών χρήσεων, απλώς δείχνει χαρούµενο για την πρόοδο του νεότερου 

αδερφού (Εικόνα 55). Όπως επισηµάνθηκε νωρίτερα, οι επιλογές των διαφηµιστών 

βασίζονται σε οικείες εικόνες και αντιλήψεις, προκειµένου να γίνουν κατανοητές από 

το κοινό στο οποίο απευθύνεται η διαφήµισή τους.239  

Στις διαφηµίσεις που συζητήθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια, είδαµε την 

εικόνα της γυναίκας στην εισαγωγή δεδοµένων µπροστά στο πληκτρολόγιο είτε ως 

µέλους µιας στρατιάς σκληρά εργαζοµένων στα εργοστάσια υπολογισµών είτε ως 

προσωπικής υπαλλήλου ή γραµµατέα στη διάθεση του άνδρα προϊσταµένου. Επίσης, 

είδαµε άνδρες µηχανικούς και επιστήµονες να ποζάρουν κοντά στον υπολογιστή. Η 

ερµηνεία, λοιπόν, που προτείνεται εδώ έχει τη βάση της ακριβώς σε προηγούµενες 

κοινωνικές και συνήθως στερεοτυπικές αντιλήψεις για τη σχέση φύλου και 

τεχνολογίας, οι οποίες συζητήθηκαν στη βιβλιογραφική επισκόπηση (1ο Κεφάλαιο).  

 

5.3$ Η$ κατασκευή$ των$ χρηστών$ του$ οικιακού$
υπολογιστή!!

Η περίοδος αυτή συµπίπτει µε τη στροφή στον τοµέα της ιστορίας της τεχνολογίας 

από ντετερµινιστικού τύπου προσεγγίσεις σε κοινωνιολογικές µελέτες που εξετάζουν 

τη διαµόρφωση της τεχνολογίας µέσα από την οπτική οµάδων - χρηστών (user 

groups). Οι οµάδες αυτές είτε κοινωνικού φύλου είτε ενθουσιωδών χρηστών των 

νέων υπολογιστών φαίνεται ότι έχουν συµβάλει στη διαµόρφωση της τεχνολογίας και 

η διερεύνηση τέτοιων διαστάσεων είναι πλέον πιο εύκολη υπόθεση, µε την ευρύτερη 

(ατοµική και εντός της οικίας) χρήση του (µικρο-)υπολογιστή. Όπως χαρακτηριστικά 

                                                
239 Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν την οικογένεια στον υπολογιστή, βλέπε επίσης Παράρτηµα ΙΙ 
Εικόνες (1983-06-12 pg11) και (1983-01-01 cover) Το Βήµα, (1984.10.65) και (1984.20.49) και 
(1985.25.33) και (1986.03.20-3) και (1986.12.18-54) και (1986.39.163)  και (1986.41.84) 
Computer Για Όλους. 
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αναφέρει η C. Lindsay, ‟ο ανανεωµένος µικρο-υπολογιστής ξεπέρασε τα στενά όρια 

του γραφείου και µπήκε στο σπίτι, µια διαδροµή που συντελέστηκε ανορθόδοξα, 

περνώντας µέσα από το γκαράζ”. Οι ενθουσιώδεις χρήστες αγοράζουν τους πρώτους 

συναρµολογούµενους υπολογιστές και για τη συναρµολόγησή τους χρησιµοποιούν το 

χώρο του γκαράζ (ή της αποθήκης), όπως συνέβη στο παρελθόν µε άλλες 

τεχνολογικές καινοτοµίες.240 

Ο συλλογικός τόµος How Users Matter παρέχει ιδέες για τους τρόπους 

εντοπισµού και ερµηνείας των χρηστών της τεχνολογίας.241 Μία από αυτές είναι η 

διάσταση του χρήστη ως δηµιουργού της τεχνολογίας, η οποία συζητήθηκε σε άλλο 

πλαίσιο νωρίτερα. Μελέτες για την κοινωνική κατασκευή των χρηστών του 

προσωπικού υπολογιστή στα πρώτα χρόνια εντοπίζουν ισχυρούς συσχετισµούς 

µεταξύ των τεχνολογικών διατάξεων και των ιδεολογιών των σχεδιαστών. Οι 

οραµατισµοί των σχεδιαστών για τις υποθετικές ταυτότητες των χρηστών βασίζονται 

κατά πολύ σε καθιερωµένα πρότυπα και αναπαραστάσεις, έστω και αν τελικά τέτοιες 

αναφορές αποσιωπώνται. 242  Ειδικότερα, ο Steve Woolgar υποστηρίζει ότι οι 

σχεδιαστές του υπολογιστή περιορίζουν αρκετά τους χρήστες, ορίζοντας και 

κατευθύνοντάς τους σε συγκεκριµένες χρήσεις, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν την 

πρόσβαση στην τεχνολογία για άλλους µέσω ενός ισχυρισµού που πρεσβεύει ότι ο 

υπολογιστής δεν είναι κάτι ουδέτερο.243 Από την άλλη πλευρά, η Christina Lindsay 

υποστηρίζει ότι η τελική χρήση του υπολογιστή µπορεί να διαφέρει απολύτως από 

εκείνη που είχε κατά νου ο κατασκευαστής όταν σχεδίαζε τη διάταξη. Για 

παράδειγµα, στις αρχές του 1980 ο µικρο-υπολογιστής χρησιµοποιείται για 

προγραµµατισµό και εκµάθηση των δυνατοτήτων του (εξοικείωση µε την 

τεχνολογία). Η ευρεία διάθεση σε έτοιµα λογισµικά προγράµµατα, λίγα χρόνια µετά, 

αλλάζει το τοπίο, µιας και οι χρήστες δε χρειάζεται πια να καταλαβαίνουν την 

εσωτερική αρχιτεκτονική ή λειτουργία του υπολογιστή για να µπορούν να εργαστούν 

µαζί του.244  

                                                
240 Lindsay (1999). 
241 Oudshoorn, Nelly and Trevor Pinch. 2003. How Users Matter: The Co-construction of Users and 

Technology. Cambridge, Massachusetts London, England: The MIT Press. 
242 Bardini, Thierry and August T. Horvath. 1995. "The Social Construction of the Personal Computer 

User." Journal of Communication 45: 40-65. 
243 Woolgar, Steve. 1991. "Configuring the User: The case of Usability Trials." in A Sociology of 

Monsters, edited by J. Law. London: Routledge. 
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Κεντρική στην παρούσα διατριβή είναι η έµφαση στην κοινωνική κατασκευή 

της υπολογιστικής τεχνολογίας µε επίκεντρο τους κατασκευασµένους χρήστες 

(constructed users) και τη συν-διαµόρφωσή της να επικεντρώνει στην ερµηνευτική 

ευελιξία (interpretive flexibility) της τεχνολογίας.245 Η Sherry Turkle µελετώντας την 

ψυχολογία των χρηστών των πρώτων µικρο-υπολογιστών και τη σχέση τους µε τις 

µηχανές, διαπιστώνει ότι πρόκειται για τεχνολογία συγκριτικά ανοιχτή ως προς την 

ερµηνεία και χρήση καθοριζόµενη, σε αξιόλογο βαθµό, από τους ίδιους τους χρήστες. 

Για παράδειγµα, για κάποιους χρήστες ο υπολογιστής αποτελεί σύµβολο 

επικαιρότητας (αίσθηση ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στο µέλλον) και για άλλους 

παρέχει ένα συµβολικό µικρόκοσµο (έναν ασφαλή χώρο για εξερεύνηση και 

έλεγχο).246  

 

5.3.1 Το κοινωνικό φύλο στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 
Εικόνα 56 

27 Οκτωβρίου 1988, σελ. 23 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Ένας άνδρας φεύγει από το κτίριο της 

εταιρίας και κατευθύνεται σε ένα 

πολυτελές αυτοκίνητο. Είναι αργά το 

απόγευµα, ο ήλιος δύει και ένα 

αεροπλάνο απογειώνεται. Το πρόσωπο 

του άνδρα δεν είναι ορατό στη διαφήµιση 

αυτή του 1988 (Εικόνα 56). Στο αριστερό 

χέρι του κρατά ένα φορητό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή σε σχήµα χαρτοφύλακα. Η 

έντονη προοπτική που δηµιουργείται από 

τη χαµηλή λήψη και τον ευρυγώνιο φακό 

δραµατοποιεί την επιβλητική φιγούρα 

του. Η λεζάντα που αναγράφει ‟Πάει 

όπου πάτε και... σας πάει, ο φορητός  

                                                                                                                                      
244  Lindsay, Christina. 2003. "From the Shadows: Users as Designers, Producers, Marketers, 

Distributors, and Technical Support." Pp. 29-50 in How Users Matter: the Co-construction of 
Users and Technology, (eds.) N. O. T. Pinch. 

245 Πρόκειται για µια προσέγγιση που εστιάζει στη συν-διαµόρφωση χρήστη και µηχανής. Βλέπε 
επίσης ενδεικτικά D. Edgerton, T. Pinch, W. Bijker.  

246  Turkle, Sherry. 2005. The Second Self: Computers and the Human Spirit. Cambridge, 
Massachusetts London, England: The MIT Press. 
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υπολογιστής του επιχειρηµατία”, τονίζει τόσο την κινητικότητα όσο και την 

αισθητική στο σχεδιασµό της µηχανής. Σε αντίθεση µε την ειδυλλιακή ατµόσφαιρα 

του ηλιοβασιλέµατος, την κίνηση του άνδρα και τα ανοιχτά όρια της εικόνας, στο 

κέντρο αριστερά της σελίδας και ανάµεσα στο κείµενο παρεµβάλλεται µια µικρότερη 

φωτογραφία µε περιοριστικό πλαίσιο: απεικονίζει µια καθιστή γυναίκα σε κλειστό 

χώρο γραφείου να εργάζεται στον ίδιο φορητό υπολογιστή. Το πρόσωπο της γυναίκας 

είναι ορατό, η µόνη κίνησή της είναι αυτή των δακτύλων της στο πληκτρολόγιο, ενώ 

στο βάθος διακρίνεται ένα φυτό να διακοσµεί τον κλειστό χώρο. Ο φορητός 

υπολογιστής απελευθερώνει µόνο την ανδρική εργασία. Η διαφήµιση της εταιρίας 

εισαγωγών Micromedia για το φορητό υπολογιστή Laptop PC της SHARP 

δηµοσιεύεται στο περιοδικό Οικονοµικός Ταχυδρόµος το 1988 και αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό δείγµα απεικονίσεων που προβάλλουν άνδρες και γυναίκες να 

χρησιµοποιούν µε διαφορετικό τρόπο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.247 

Για την κατανόηση της έµφυλης ταυτότητας του επαγγέλµατος της 

πληροφορικής στο δυτικό κόσµο, πολλοί µελετητές διερεύνησαν κοινωνικούς 

συσχετισµούς και καταβολές από άλλου τύπου τεχνολογίες, αναζητώντας το ‘φύλο’ 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή.248 Μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1990, ο Leslie Haddon, 

σε µια από τις πρώτες απόπειρες εισαγωγής της διάστασης του κοινωνικού φύλου στη 

διερεύνηση της διαµόρφωσης ταυτοτήτων των χρηστών του οικιακού υπολογιστή 

(home computer), προτείνει ότι κοινωνικές συνθήκες συµβάλλουν στη διαµόρφωση 

της ταυτότητας αρσενικού γένους (masculine technology) του (προσωπικού) 

υπολογιστή.249 Επεκτείνοντας προηγούµενες µελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι το 

ενδιαφέρον των ανδρών για τους πρώτους οικιακούς υπολογιστές οφείλεται στην 

εξοικείωσή τους µε την υπολογιστική τεχνολογία στο επαγγελµατικό περιβάλλον 

τους (π.χ. καθηγητές µαθηµατικών και φυσικών επιστηµών, προγραµµατιστές στις 

τηλεπικοινωνίες), ο Haddon εισάγει τον καταλυτικό ρόλο των καταναλωτών στη 

διαµόρφωση της ταυτότητας και της χρήσης των µικρο-υπολογιστών. Οι πρώτοι 

                                                
247 Κώνστα, Χαρίκλεια. 2013. "Γυναίκες στην Περιφέρεια της Πληροφορικής - Αθέατοι Μηχανισµοί 
Κατασκευή Κοινωνικού Φύλου." Pp. 339-361 στο Επιστήµη και Τεχνολογία - Ιστορικές και 
Ιστοριογραφικές Μελέτες, vol. 1, (επιµ.) Ε.Μ.Δ.Ι.Ε.Τ. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. 

248 Για την κατάσταση εκτός δυτικού κόσµου, βλέπε ενδεικτικά Tympas, Aristotle, Hara Konsta, 
Theodore Lekkas, and Serkan karras. 2010. "Constructing Gender and Technology in Advertising 
Images - Feminine and Masculine Computer Parts." in Gender Codes: Why Women Are Leaving 
Computing (eds.) T. J. Misa: IEEE Computer Society. 

249 Haddon, L. 1990. Researching Gender and Home Computers. In: Sorensen, K. & Berg, A. (eds.) 
Technology and Everyday Life: Trajectories and Transformations Trondheim.  
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µικρο-υπολογιστές για το σπίτι αγοράζονται από άνδρες ‘χοµπίστες’ ως µηχανές για 

την τήρηση των οικονοµικών στο σπίτι, την ενηµέρωση, την πληροφόρηση για 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ψυχαγωγία. Σύντοµα και εξαιτίας τεχνικών 

περιορισµών που επιβάλλει το χαµηλό κόστος, προκειµένου να αυξηθούν οι 

πωλήσεις οι συσκευές αυτές περιορίζονται σε µια ψυχαγωγική συσκευή για 

ηλεκτρονικά παιχνίδια.250  

 

 
Εικόνα 57  

13 Φεβρουαρίου 1983, σελ. 14, 
Το Βήµα 

 

Ενδεικτική της αντίληψης είναι µια κατηγορία διαφηµίσεων που απεικονίζει νεαρά 

αγόρια να χρησιµοποιούν τον µικρο-υπολογιστή, όπως, για παράδειγµα, η διαφήµιση 

της αποκλειστικής αντιπροσωπείας ΜΕΜΟΧ ΕΠΕ για τον Commodore VIC-20, ‟Το 

πρώτο του Κοµπιούτερ” σύµφωνα µε τη λεζάντα, στην εφηµερίδα Το Βήµα, το 1983 

(Εικόνα 57). Στη διαφήµιση απεικονίζεται ένα αγόρι µπροστά στην οθόνη της 

τηλεόρασης που συνδέεται στον µικρο-υπολογιστή, το γραφείο του αποτελείται από 

ένα πληκτρολόγιο, το δεξί χέρι του βρίσκεται πάνω στο πληκτρολόγιο, ενώ µε το 

αριστερό κρατά ένα στυλό και γράφει σε σηµειωµατάριο. Δεξιά της φωτογραφίας, 

µια λίστα µε εικονίδια - µικρογραφίες οθόνης περιγράφει τις εφαρµογές της µηχανής: 

‘προσχολική αριθµητική, αριθµητική δηµοτικού (εκπαίδευση), σούπερ 

                                                
250 Sumner, James. 2008. "“Standards and compatibility: the rise of the PC computing platform." Pp. 

101-127 in By Whose Standards? Standardization, stability and uniformity in the history of 
information and electrical technologies, vol. 28, (eds.) J. S. a. G. J. N. Gooday. London: 
Continuum. 
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διαστηµόπλοιο, σκάκι (ψυχαγωγία), πρόγραµµα επιχειρήσεων (λογιστικά)’. Στο 

συνοδευτικό κείµενο κυριαρχεί η προτροπή ‟δώστε, λοιπόν, στο παιδί σας τη 

δυνατότητα να εξοικειωθεί από τώρα µε την επιστήµη του αύριο. Να επικοινωνήσει 

µαζί της. Γιατί µετά από µερικά χρόνια µόνο εκείνοι που ξέρουν τη ‟γλώσσα” των 

κοµπιούτερς θα είναι πετυχηµένοι”. Ο µικρο-υπολογιστής προωθείται για µία σειρά 

χρήσεων, αλλά στην πραγµατικότητα οι πολυδιαφηµιζόµενες αυτές ιδιότητές του θα 

γίνουν πραγµατικότητα σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα.  

 

 
Εικόνα 58  

1984 Τεύχος 12, σελ. 81 
Computer Για Όλους 

 
Εικόνα 59 

1984 Τεύχος 20, σελ. 49  
Computer Για Όλους  

 

 Η κυριαρχία των ανδρών ανάµεσα στους καταναλωτές στηρίζει και 

αναπαράγει την ανδρικότητα (masculinity) του οικιακού υπολογιστή τόσο στην 

παραγωγή όσο και στη χρήση. Η έµφυλη (αρσενική) ταυτότητα που αποδίδεται στον 

υπολογιστή αυτής της περιόδου οφείλεται στο γεγονός ότι αρχικά χρησιµοποιείται ως 

συσκευή ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Ο ελεύθερος χρόνος, όµως, για ψυχαγωγία 

εντός σπιτιού δεν είναι κοινωνικά αποδεκτός για τις γυναίκες, οι οποίες 

στερεοτυπικά οφείλουν να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση για τις ανάγκες της 

οικογένειας, ενώ ο προγραµµατισµός ή η εκµάθηση της χρήσης του υπολογιστή είναι 

πολύωρη απασχόληση και απαιτεί, µεταξύ άλλων, αδιάκοπη αφοσίωση. Αν και στον 
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κλειστό οικιακό χώρο οι γυναίκες δείχνουν ενδιαφέρον για τη χρήση των µικρο-

υπολογιστών, έστω και ως συσκευών ψυχαγωγίας, η τάση αυτή αποσιωπάται και η 

δηµόσια εικόνα του µικρο-υπολογιστή εξακολουθεί να κυριαρχείται από ανδρικές 

απεικονίσεις, ενισχύοντας µ’ αυτόν τον τρόπο την αναπαραγωγή της ‘ανδρικής’ 

ταυτότητας του υπολογιστή (Εικόνες 58 και 59).251 

Ο Haddon υποστηρίζει, επιπλέον, ότι αυτό που καθιστά ιδιαίτερη την 

περίπτωση του µικρο-υπολογιστή και τον διαφοροποιεί στη χρήση από άλλες 

τεχνολογίες (συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων υπολογιστικών συστηµάτων) είναι 

ο ‘αυτο-αναφορικός’ χαρακτήρας του. Δηλαδή, µια τεχνολογία, οι δυνατότητες της 

οποίας περιορίζονται στη χρήση ως εργαλείου εκµάθησης της ίδιας της τεχνολογίας 

δίχως καµία άλλη πρακτική εφαρµογή κι αυτό ισχύει πραγµατικά στα πρώτα χρόνια 

της ευρείας χρήσης του ‟µικρο”. Ο συγγραφέας, όµως, περιορίζεται στη µία 

διάσταση του µικρο-υπολογιστή, αυτή της οικιακής χρήσης, αφήνοντας εκτός 

ερµηνείας την επαγγελµατική χρήση της µηχανής και συνεπώς τη σχέση των 

γυναικών µε τον υπολογιστή στον εργασιακό χώρο, εκεί όπου η γυναίκα παραµένει 

σε άµεση εξάρτηση µε τον υπολογιστή και το πληκτρολόγιο, για την εισαγωγή 

δεδοµένων κάθε τύπου.252 Όταν απεικονίζονται γυναίκες και µικρο-υπολογιστές στον 

οικιακό χώρο, συνήθως οι γυναίκες εµφανίζονται σε διδακτικούς ρόλους να 

επιβλέπουν παιδιά που χρησιµοποιούν υπολογιστές (Εικόνες 60 και 61).253  

Τις αντιλήψεις ότι ο (µικρο-) υπολογιστής είναι µια τεχνολογία ‘αρσενικού 

γένους’ ανατρέπουν πρόσφατες µελέτες που εστιάζουν στις καταβολές της εργασίας 

των υπολογισµών, οι οποίοι πραγµατοποιούνται από γυναίκες (από την εποχή των 

ανθρώπων υπολογιστών µέχρι την κατασκευή του πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή). 

Οι µελέτες αυτές υποστηρίζουν ότι ο υπολογιστής είναι εντέλει µια τεχνολογία 

‘θηλυκού γένους’.254 Στο σηµείο αυτό εντοπίζεται µια µεγάλη τοµή, όσον αφορά 

στην προσέγγιση της τεχνολογίας του προσωπικού υπολογιστή: ενώ στις 

προηγούµενες περιόδους οι χρήσεις της υπολογιστικής µηχανής είναι συγκεκριµένες 
                                                
251 Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες στον υπολογιστή στον χώρο του σπιτιού, βλέπε επίσης 
Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1983-06-12 pg11) Το Βήµα, (1983.08.15-79) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 
(1985.31.71) Computer Για Όλους, (1986.12.18-54) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1986.39.163) και 
(1986.41.84) και (1987.46.107) Computer Για Όλους, (1989.03.23-19) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 

252 Haddon, Leslie. 1990. "Researching Gender and Home Computers." in Technology and Everyday 
Life: Trajectories and Transformations edited by K. Sørensen and A. Berg. Trondheim.  

253 Για απεικονίσεις γυναικών και υπολογιστών στην επίβλεψη παιδιών Βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα 
ΙΙ Εικόνες (1985.25.33) και (1995.136.37) και (1995.137.53) Computer Για Όλους.  

254 Columbia, David. 2003. "Computation, Gender, and Human Thinking." Differences: A Journal of 
Feminist Cultural Studies 14: 27-48. 
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και καθορίζονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες της τεχνολογίας 

και στη συνέχεια από τους ‘διαµεσολαβητικούς’ θεσµούς, ο µικρο-υπολογιστής (ή 

προσωπικός υπολογιστής) βρίσκεται σε µια διαρκή διαδικασία συν-διαµόρφωσης, 

επαναπροσδιορισµού και αλλαγής κατά τη διάρκεια της χρήσης. Όλες σχεδόν οι  

σύγχρονες µελέτες δείχνουν ότι ο τελικός χρήστης (end user) είναι αυτός που 

καθορίζει τη χρήση και την (τελική) µορφή - είδος της τεχνολογίας.  

 

 
Εικόνα 60  

1 Ιανουαρίου 1983, εξώφυλλο 
Το Βήµα 

 
Εικόνα 61  

1986 Τεύχος 39, σελ. 163 
Computer Για Όλους 

 

Στην παρούσα διατριβή, σε αντίθεση µε προσεγγίσεις που 

επιχειρηµατολογούν για  το αποκλειστικά αρσενικό ή θηλυκό φύλο του υπολογιστή, 

υποστηρίζεται ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν αποτελεί ενιαία, οµοιόµορφη 

διάταξη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής του επιτρέπουν ένα διαχωρισµό 

σε κεντρικά και περιφερειακά τµήµατα (συσκευές), µια κατάτµηση, η οποία καταλύει 

τις προηγούµενες αντιλήψεις περί ανδρικότητας και θηλυκότητας της µηχανής, 

εντοπίζοντας το κοινωνικό φύλο σε τµήµατα του υπολογιστή και όχι σε ολόκληρη 

την υπολογιστική διάταξη.  
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5.4! Ο" χώρος" και$ η$ εργασία$ της$ πληροφορικής$
τεχνολογίας!!

5.4.1 Ο οικιακός χώρος  

Την περίοδο αυτή ο περιβάλλων χώρος της πληροφορικής διευρύνεται πέρα από το 

(νέο) κατεξοχήν εργασιακό χώρο του γραφείου, µε τη διαµόρφωση του οικιακού 

χώρου που καλείται να φιλοξενήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην προηγούµενη 

ενότητα συζητήθηκε η διαδροµή που ακολούθησαν οι πρώτοι µικρο-υπολογιστές 

µέχρι να φτάσουν στο σπίτι. Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται συντριπτικές 

οµοιότητες, όσον αφορά στις εισαγωγή, οικειοποίηση, εφαρµογή και χρήση της 

υπολογιστιής τεχνολογίας στην ελληνική περίπτωση. Οι πρώτοι οικιακοί υπολογιστές 

είναι συναρµολογούµενες συσκευές (tool-kit) και τοποθετούνται στο χώρο του 

γκαράζ ή της αποθήκης της αµερικανικής κατοικίας. Ο χώρος αυτός µοιάζει φυσικός 

µιας και οι άνδρες χρησιµοποιούν παραδοσιακά εκείνους τους χώρους για ‘παρόµοιες’ 

προηγούµενες συσκευές, όπως οι ασύρµατοι. Για την ελληνική περίπτωση και την 

τυπική µεσοαστική κατοικία της εποχής που είναι το διαµέρισµα, ο µικρο-

υπολογιστής βρίσκει τη θέση του στο σαλόνι, τα πρώτα χρόνια που η µηχανή δεν έχει 

οθόνη και χρειάζεται µια τηλεόραση για να συνδεθεί. Αργότερα, όταν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (ενσωµατωµένη οθόνη) του επιτρέπουν να αυτονοµηθεί, ο 

υπολογιστής τοποθετείται στο παιδικό δωµάτιο ή το δωµάτιο για τους 

φιλοξενούµενους (για τον άνδρα) και στην κουζίνα (για τη γυναίκα). Ενδεικτικό 

αυτής της τάσης είναι το άρθρο που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα Το Βήµα, το 

Φεβρουάριο του 1983, µε τίτλο ‟Το γραφείο δίπλα.... στην κουζίνα”, και εισάγει την 

έννοια της εργασίας από το σπίτι χάρη στις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία 

της εποχής.255 

Η διαφήµιση για τον υπολογιστή TRS-80 της εταιρίας Radio Shack, που 

δηµοσιεύεται στο Ενηµερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, το 1983, είναι σηµαντική για δύο 

λόγους (Εικόνα 62). Πρώτον, γιατί αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα µιας 

κατηγορίας διαφηµίσεων που συναντάµε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της 

κατασκευής χρηστών και εµφανίζεται ενισχυµένη την περίοδο αυτή χάρη στην 

εισαγωγή των εξειδικευµένων λογισµικών προγραµµάτων για το ιδιωτικό γραφείο 

του µηχανικού, όπως για παράδειγµα, τα προγράµµατα ηλεκτρονικής σχεδίασης. 

                                                
255 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1983-02-20 pg2) Το Βήµα. 



Κεφάλαιο#5ο#
4η$Περίοδος:$Ο$υπολογιστής$ως$μια$τεχνολογία$‘για$όλους’$

 159 

Πρόκειται για διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες να κάθονται µπροστά στον 

υπολογιστή και να εργάζονται στο πληκτρολόγιο µε προσήλωση.256   

 
Εικόνα 62  

15 Αυγούστου 1983, σελ. 79 
Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 

Όµως οι άνδρες αυτοί είναι πάντα 

επιστήµονες και ειδικότερα µηχανικοί, 

πραγµατοποιούν ανεξάρτητη και 

δηµιουργική εργασία στον 

υπολογιστή, όπως ο 

προγραµµατισµός, και όχι εργασία 

ρουτίνας στο πληκτρολόγιο, όπως 

κάνουν οι γυναίκες. Δεύτερον, γιατί 

βρίσκει αναφορές στο µοντέλο TRS-

80, που χρησιµοποιεί η Lindsay ως 

µελέτη περίπτωσης στην ιστορία 

εισαγωγής και χρήσης των πρώτων 

οικιακών υπολογιστών. 257  Η 

συγγραφέας προσεγγίζει συστηµατικά 

το ζήτηµα της διαµόρφωσης του 

µικρο-υπολογιστή, µε σκοπό να  

προτείνει ερµηνείες για τους τρόπους που οι χρήστες του υπολογιστή TRS-80 

ξεπερνούν τα στενά όρια του καταναλωτή και λειτουργούν σε επίπεδο κατασκευαστή, 

συν-διαµορφώνοντάς τον. Η Lindsay εντοπίζει αλλαγές, από τον αρχικό οραµατισµό 

των κατασκευαστών µέχρι τη διαµόρφωση των τελικών χρηστών (end users) µέσα 

από διαρκείς διαδικασίες αλληλεπίδρασης µε τη µηχανή, προτείνοντας ότι οι χρήστες 

γίνονται τελικά συν-παραγωγοί του TRS-80, ενός µοντέλου για το λαό (σε αντίθεση 

µε το αντίστοιχο της Apple, το οποίο απευθύνεται λόγω υψηλού κόστους σε µια ελίτ 

χρηστών). Ενδεικτική της σχέσης ανδρών και γυναικών µε τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή είναι η παρατήρηση που προκύπτει από την εµπειρική µελέτη της 

Lindsay: δεν εντοπίζεται ούτε µία γυναίκα χρήστρια του TRS-80, διαπίστωση που 

                                                
256 Για περισσότερες διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες στο πληκτρολόγιο, βλέπε επίσης 
Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1968.05.09-15) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1976.07.22-13) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1983.03.21-47) και (1983.09.12-21) και (1984.03.26-39) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 
(1984.11.62) και (1984.12.36) και (1984.12.113) και (1984.14.34) και (1984.18.backpage) και 
(1985.26.145) και (1985.29.59) Computer Για Όλους, (1986.03.10-23) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 
(1986.03.13-73) και (1986.07.10-23) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1987.45.94_95) Computer Για 
Όλους, (1990.07.02-72) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ), (2000.12.09-25) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 

257 Lindsay (2003). 
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ενισχύει τις θέσεις για το ‘αρσενικό γένος’ της τεχνολογίας του υπολογιστή και τη 

δυσκολία των γυναικών να βιώσουν την εµπειρία της τεχνολογίας ως ευχάριστη και 

δηµιουργική διαδικασία.258  

 

5.4.2 Ο επαγγελµατικός χώρος 

Μέχρι τώρα συζητήθηκαν αναφορές που εστιάζουν στην οικιακή, προσωπική χρήση 

του µικρο-υπολογιστή. Την περίοδο αυτή, το επαγγελµατικό γραφείο µε τη σειρά του 

αρχίζει να διαµορφώνεται αποκτώντας τα εργονοµικά χαρακτηριστικά του σηµερινού 

γραφείου, το οποίο θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της επόµενης περιόδου. Η 

δισέλιδη διαφήµιση της εταιρίας Lantec για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Wang, 

η οποία δηµοσιεύεται στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο το Μάρτιο του 1982, πληροφορεί 

τους αναγνώστες για τη δραµατική αλλαγή που συντελείται την περίοδο αυτή στην 

τεχνολογία της πληροφορικής. Οι υπολογιστές για επαγγελµατική χρήση βγαίνουν 

από την αφάνεια: ‟για 25 χρόνια το πιο ισχυρό εργαλείο του 20ού αιώνα ήταν 

αποµονωµένο στο ‘πίσω δωµάτιο”, διαβάζουµε στην κεντρική λεζάντα της 

διαφήµισης (Εικόνα 63).  

Από το συνοδευτικό κείµενο, µπορεί κάποιος να υποθέσει ότι η 

πολυσυζητηµένη από την προηγούµενη περίοδο ‘αυτοµατοποίηση των επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα’, είναι µια διαδικασία που ενισχύεται αυτήν την περίοδο, ξεπερνώντας 

τα γραφεία µεγάλων οργανισµών και εταιριών και ανοίγοντας το δρόµο για τα πιο 

µικρά γραφεία. Ακόµη και ο νέος, µεγάλος σε φυσικό µέγεθος υπολογιστής της 

εποχής αρχίζει να προβάλλεται ως τεχνική διάταξη που εγκαταλείπει τον 

περιορισµένο χώρο του εργαστηρίου για να µετασχηµατιστεί σε συσκευή για όλες 

(τις επαγγελµατικές χρήσεις). 259  Προς το τέλος της ίδιας περιόδου, αρχίζει να 

πραγµατοποιείται η πολυσυζητηµένη µετάβαση της πληροφορικής τεχνολογίας, από 

το φυσικό χώρο και µια εργοστασιακή τυπολογία της εργασίας (π.χ. γραφείο) σε µια 

δυνητικοποιηµένη µορφή του χώρου. Η µετάβαση αυτή ξεκινά µε τα τοπικά δίκτυα 
                                                
258 Σε αντίθεση µε προηγούµενες µελέτες, η Lindsay παρακολουθεί τη δράση των χρηστών σε 
διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης του µικρο-υπολογιστή και εντοπίζει θεµελιώδεις διαφορές 
µεταξύ του φανταστικού χρήστη που οραµατίστηκαν οι σχεδιαστές της τεχνολογίας και του 
πραγµατικού χρήστη. Οι αρχικές ιδέες και αντιλήψεις για το «τι είναι ο υπολογιστής» 
αναδιαµορφώνονται µέσω της δράσης των χρηστών µε τον υπολογιστή σε µια διαρκή διαδικασία 
συν-παραγωγής. Με τη σειρά τους, οι τρόποι µε τους οποίους προσλαµβάνουν και χρησιµοποιούν 
οι πραγµατικοί χρήστες τον υπολογιστή (ως ένα πρότζεκτ για χοµπίστες ή υπολογιστής για 
επιχειρήσεις) διαµορφώνουν τις δηµόσιες απεικονίσεις του. 

259 Για την ‘επανάσταση του προσωπικού υπολογιστή’ βλέπε ενδεικτικά: Ceruzzi (1996). Pfaffenberger, 
(1988). Ceruzzi και B. Grad (2006). 
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και θα ολοκληρωθεί την επόµενη περίοδο µέσα από την εγκαθίδρυση των online 

συστηµάτων.260 

 
Εικόνα 63 

18 Μαρτίου 1982, σελ. 41 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Για τη διαµόρφωση της εργασίας µε το νέο υπολογιστή και το χώρο του γραφείου, θα 

στραφούµε σε µελέτες από την ιστορία της εργασίας, όπως αυτή της Murphy, η οποία 

υποστηρίζει ότι προτάσεις για τον εκσυγχρονισµό της εσωτερικής αρχιτεκτονικής του 

χώρου γραφείου αρχίζουν να δηµοσιεύονται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. 

Κεντρική πρόταση αποτελεί ένας σχεδιασµός µε νέους, ανοιχτούς, ευέλικτους χώρους 

(open - plan), που, σε αντίθεση µε τους προηγούµενους συµβατικούς, συµµετρικής 

κάτοψης, θα δώσουν τη δυνατότητα της εύκολης αναπροσαρµογής σύµφωνα µε τις 

ανάγκες, όπως για παράδειγµα η έλευση νέου προσωπικού. Ο σχεδιασµός αυτός 

καταργεί τοίχους και πόρτες, χρησιµοποιεί οµοιόµορφα έπιπλα και εξοπλισµό, 

χαµηλές αρχειοθήκες και γλάστρες, ώστε ολόκληρο το προσωπικό εταιριών και 

οργανισµών, ανεξαρτήτως ιεραρχικής κλίµακας (διευθύνοντες, στελέχη, υπάλληλοι, 

γραµµατείς δακτυλογράφοι), να εγκατασταθεί και να εργάζεται σε κοινούς, ενιαίους 

χώρους. Το νέο γραφείο προωθεί την ελεύθερη κυκλοφορία της πληροφορίας και το 

µοντέλο της συνεργατικής εργασίας, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το 

προηγούµενο σύστηµα της ιεραρχικής αποµόνωσης.261 Το σύστηµα των γραφείων - 

                                                
260 Κύρτσης, (2008). 
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τοπίων (office landscaping) αποσκοπεί στον εκδηµοκρατισµό της εργασίας γραφείου, 

αλλά συναντά ισχυρές αντιστάσεις στην εφαρµογή εξαιτίας προκαταλήψεων και 

ιεραρχικών εγωισµών. Όπως προκύπτει από µαρτυρίες, οι εργαζόµενοι υποστηρίζουν 

ότι αισθάνονται διαρκή εποπτεία από τους ανωτέρους, ενώ οι ανώτεροι αισθάνονται 

ότι χάνουν την ιδιωτικότητα που είχαν προηγουµένως.262 

 
Εικόνα 64 

1983 Τεύχος 3, σελ. 27 
Computer Για Όλους 

Η εικόνα της καθιστής γυναίκας µπροστά 

στο πληκτρολόγιο και την οθόνη 

διατηρείται και ενισχύεται την περίοδο 

αυτή, µε απεικονίσεις ανδρών σε όρθια 

στάση να συνοµιλούν µε γυναίκες 

δίνοντας οδηγίες ή επιβλέποντας το 

αποτέλεσµα της εργασίας τους. 263 

Αντιπροσωπευτική της διαφηµιστικής 

παράδοσης αυτής είναι η διαφήµιση της 

εταιρίας εισαγωγής υπολογιστών 

Προοπτική Α.Ε. DRS-20 (Distributed 

Resources Systems) της ICL, η οποία 

δηµοσιεύεται στο περιοδικό 

πληροφορικής ευρείας κυκλοφορίας 

Computer Για Όλους, το 1983.  

Στη διαφήµιση βλέπουµε το χώρο ενός γραφείου και δύο πλήρη συστήµατα 

υπολογιστών DRS-20. Μπροστά στον έναν υπολογιστή βρίσκεται καθιστή µια 

ελκυστική νεαρή γυναίκα. Τα δάκτυλά της είναι τοποθετηµένα πάνω στο 

πληκτρολόγιο, ενώ δεν κοιτάζει την οθόνη, αλλά τον όρθιο άνδρα. Ο άνδρας στα χέρι 

του κρατά µια δισκέτα αποθήκευσης. Μία όµοια δισκέτα βρίσκεται πάνω στην 

επιφάνεια του γραφείου, ακριβώς δίπλα στο πληκτρολόγιο όπου εργάζεται η γυναίκα. 
                                                                                                                                      
261 Murphy, Michelle. 2006. Sick Bulding Syndrom and the Problem of Uncertainty - Environmental 

Politics, Technoscinece, and Women Workers. Durnham London: Duke University Press. 
262 ‘Το σύστηµα των γραφείων-τοπίων: Εκδηµοκρατισµός και ορθολογισµός που σκοντάφτουν στις 
προκαταλήψεις και τους ιεραρχικούς εγωισµούς’ (Πηγή: 12 Φεβρουαρίου 1970 σελ. 28 Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος).    

263 Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες σε στάσεις οι οποίες υποδηλώνουν επίβλεψη της 
εργασίας των γυναικών στον υπολογιστή την περίοδο αυτή βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες 
(1980.03.06-11) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1983.3.backcover) Computer Για Όλους, (1983.09.08-
19) και (1983.12.15-64) και (1984.06.07-72) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1985.23.23) και 
(1985.28.20) και (1985.29.3) και (1986.36.69) και (1986.36.82) Computer Για Όλους, (1988.04.21-
48) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1988.63.219) Computer Για Όλους, (1989.04.13-47) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1989.71.20) Computer Για Όλους. 
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Το κάθισµα στο γραφείο που είναι τοποθετηµένος ο άλλος υπολογιστής είναι κενό 

και, κρίνοντας από τη δισκέτα στα χέρια του άνδρα, η θέση δεν είναι για εκείνον 

αλλά για κάποια άλλη γυναίκα υπάλληλο. Εκείνος είναι εκεί για να παραλάβει και να 

µεταφέρει το προϊόν της γυναικείας εργασίας που βρίσκεται αποθηκευµένο στη 

δισκέτα (Εικόνα 64). Παραλλαγές της ρητορικής αυτής αποτελούν οι απεικονίσεις 

ανδρών και γυναικών σε όρθια στάση κοντά στον υπολογιστή. Στις διαφηµίσεις αυτές, 

η γυναίκα κρατά στα χέρια της και δείχνει στον άνδρα το προϊόν της εκτύπωσης 

αναζητώντας επιβεβαίωση για την ορθότητα στην εκτέλεση της (γυναικείας) 

εργασίας στον υπολογιστή.264 

Η διαφηµιστική εκστρατεία της εταιρίας Infoplan, η οποία εισάγει για την 

ελληνική αγορά τους υπολογιστές CAF µε σκοπό την παροχή ‟απαντήσεων στις 

απαιτήσεις”, είναι ενδεικτική των κατά φύλο διακρίσεων στη χρήση και στο χώρο. 

Στις δύο διαφηµίσεις που προωθούν διαφορετικούς τύπους υπολογιστή, αν και 

απέχουν µεταξύ τους µόλις δύο σελίδες, η προσέγγιση κάθε διάταξης είναι εντελώς 

διαφορετική. Σ’ εκείνη για το επιτραπέζιο µοντέλο της σειράς απεικονίζεται µια 

καθιστή γυναίκα που κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή. Τα δάκτυλα του χεριού της 

είναι πάνω στο πληκτρολόγιο σε κίνηση δακτυλογράφησης. Το πρόσωπό της είναι 

ορατό, έχει ταυτότητα είναι µια συγκεκριµένη γυναίκα, ενώ στη συνοδευτική λεζάντα 

της διαφήµισης διαβάζουµε ‟CAF, Υπεροχή εντός γραφείου” (Εικόνα 65). Η δεύτερη 

διαφήµιση, στο ίδιο τεύχος του περιοδικού, αφορά ένα νέο φορητό µοντέλο (laptop) 

και απεικονίζει έναν όρθιο άνδρα να κρατά το φορητό υπολογιστή στο δεξί χέρι του. 

Ο άνδρας απεικονίζεται από τη µέση και κάτω, ώστε η έµφαση να δίνεται στα πόδια, 

µια ρητορική η οποία υποδηλώνει την κίνηση που επιτρέπει η φορητότητα της 

τεχνολογίας. Στη συνοδευτική λεζάντα αυτή τη φορά διαβάζουµε ‟CAF, Υπεροχή 

εκτός γραφείου”. Οι λέξεις ‟εντός” και ‟εκτός” είναι υπογραµµισµένες (Εικόνα 66). 

Για τη γυναίκα προτείνεται ο επιτραπέζιος υπολογιστής, ενώ µε τη χρήση οπτικών 

συµβόλων, όπως τα δάκτυλα πάνω στο πληκτρολόγιο και το πρόσωπο να κοιτάζει την 

οθόνη, η γυναικεία χρήση παρουσιάζεται περιορισµένη. 

 

                                                
264 Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν γυναίκες σε στάσεις οι οποίες υποδηλώνουν έλεγχο της εργασίας 
τους, βλέπε επίσης Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1982.09.30-67) και (1983.02.17-60) και (1984.03.29-
57) και (1984.06.07-72) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1984.12.10-23) και (1985.09.16-42) 
Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1987.45.44) Computer Για Όλους, (1988.03.03-274) και (1988.03.10-
37) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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Εικόνα 65  

26 Οκτωβρίου 1989, σελ. 95 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Εικόνα 66  

26 Οκτωβρίου 1989, σελ. 97 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

Το φορητό µοντέλο, µε σύµβολα όπως η όρθια στάση και τα πόδια σε κίνηση, 

(υπο)δηλώνεται ως µια ανδρική αυτοκρατορία. Ο χώρος και στις δύο περιπτώσεις 

παρουσιάζεται αφαιρετικός και απροσδιόριστος, αν και η στάση του άνδρα και της 

γυναίκας είναι αρκετή για να κατευθύνει τον αναγνώστη να τοποθετήσει τους δύο 

ανθρώπους σε κάποιο φαντασιακό, εικονικό, αλλά κυρίως προδιαγεγραµµένο χώρο 

που συνδέεται µε την προτεινόµενη χρήση κάθε µοντέλου υπολογιστή: τη γυναίκα σε 

ένα στατικό και κλειστό χώρο γραφείου και τον άνδρα σε ένα δηµόσιο, ανοιχτό και 

διαρκώς µεταβαλλόµενο χώρο. Διαφηµιστικές εκστρατείες σαν κι αυτήν που µόλις 

συζητήθηκε αναπαράγουν µοντέλα χρήσης από προηγούµενες διαφηµιστικές 

παραδόσεις, τα οποία προωθούν περιορισµούς στην εργασία για τη γυναίκα χρήστρια 

(ή καλύτερα χειρίστρια). Για τον άνδρα χρήστη, µοιάζει αρκετό να µεταφέρει τον 

υπολογιστή σε κάποιον άλλο φυσικό χώρο, εκεί όπου µια γυναίκα πρόκειται να 

πραγµατοποιήσει την εργασία για εκείνον.  

Στις διαφηµίσεις της περιόδου αυτής, οι άνδρες παρουσιάζονται να 

εργάζονται µε τον προσωπικό υπολογιστή, χρησιµοποιώντας, ακόµη και το µέχρι 
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τότε απαγορευµένο για εκείνους, πληκτρολόγιο. Στις περιπτώσεις αυτές, οι άνδρες 

πληκτρολογούν µε το ένα χέρι (Εικόνα 58), είτε σε όρθια στάση (που υποδηλώνει µια 

σύντοµη εργασία µε τον υπολογιστή και όχι αποκλειστική απασχόληση, ενώ συχνά 

βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο265) είτε σε καθιστή, αναπαυτική στάση (Εικόνα 67).266 

 

 
Εικόνα 67 

1985 Τεύχος 31, σελ. 71 
Computer Για Όλους 

O τεχνολογικός µετασχηµατισµός που προωθείται µε τις νέες συσκευές (προσωπικός 

υπολογιστής, µίνι-υπολογιστής, βίντεο-τερµατικά) οδηγεί στην αποκέντρωση της 

εργασίας µε τον υπολογιστή, δηµιουργεί νέα είδη υπολογιστικής εργασίας και δίνει 

τη δυνατότητα άµεσης χρήσης (ή ακόµη και δηµιουργίας εξειδικευµένων εφαρµογών) 

σε περισσότερους ανθρώπους. Παρ’όλα αυτά, οι άνδρες εξακολουθούν να 

απεικονίζονται να µην πραγµατοποιούν εργασία ρουτίνας µε τον υπολογιστή: είναι 

κυρίως χοµπίστες, ερασιτέχνες χρήστες και ασχολούνται µε το νέο, προσωπικό 

                                                
265 Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες σε όρθια στάση µε το ένα χέρι στο πληκτρολόγιο αυτής 
της περιόδου, βλέπε επίσης Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1980.06.12-52) και (1981.12.03-59) και 
(1983.12.15-71) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1985.23.70) Computer Για Όλους. 

266 Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες σε αναπαυτικές στάσεις µε το ένα χέρι στο πληκτρολόγιο 
αυτής της περιόδου, βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1983.09.12-21) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 
(1983.12.15-8) και (1984.03.01-39) και (1983.12.15-64) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1984.03.26-39) 
Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1984.11.62) Computer Για Όλους (1984.12.10-23) Ενηµερωτικό Δελτίο 
ΤΕΕ, (1984.18.77) και (1985.26.145) και (1986.03.13-73) και (1986.12.18-54) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1986.34.57) και (1986.41.84) Computer Για Όλους, (1987.02.19-80) και (1987.05.28-
69) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 1987.44.123 Computer Για Όλους 1988.04.21-48 Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1988.55.2) Computer Για Όλους, (1988.61.191) Computer Για Όλους, (1989.04.13-2) 
και (1989.04.13-47) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1989.07.17-85) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 
(1989.68.29) και (1989.73.79) Computer Για Όλους, (1990-26-27) RAM. 
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υπολογιστή για ψυχαγωγία (ηλεκτρονικά παιχνίδια) ή για την εκτέλεση δηµιουργικής 

εργασίας, όπως οι υπολογισµοί ή ο προγραµµατισµός (Εικόνα 68). 

 

 
Εικόνα 68 

1985 Τεύχος 29, σελ. 59 
Computer Για Όλους 

 
Εικόνα 69 

10 Ιουλίου 1986, σελ. 23  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

Μια άλλη κατηγορία διαφηµίσεων αφορά σ’ εκείνες που απεικονίζουν άνδρες 

και υπολογιστές, µε τους άνδρες να παρουσιάζονται σε καθιστή στάση µπροστά στον 

‘προσωπικό’ υπολογιστή. Πιο συνηθισµένη είναι η εικόνα του άνδρα στο ποντίκι 

(αντί για το πληκτρολόγιο το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία 

αυτοκρατορία και την περίοδο αυτήν) (Εικόνα 69).267 Πρόκειται για την εποχή κατά 

την οποία συντελούνται επιπλέον αλλαγές, όπως η κατάργηση του όρου 

‟επεξεργασία δεδοµένων”, ενώ τα τµήµατα του υπολογιστή µετονοµάζονται σε 

πληροφοριακά συστήµατα και η εργασία µε τον υπολογιστή µετασχηµατίζεται.268 

                                                
267 Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες να χρησιµοποιούν το ποντίκι, βλέπε Παράρτηµα ΙΙ 
Εικόνες (1984.11.71) Computer Για Όλους, (1986.07.10-23) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 
(1986.38.85) και (1986.62.114) Computer Για Όλους, (1987.03.19-92) και (1988.11.03-25) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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Παρά το ριζικό µετασχηµατισµό στην τεχνολογία, η οποία αποµακρύνει την 

εισαγωγή δεδοµένων από τους µεγάλου µεγέθους υπολογιστές (mainframes) και τα 

υπολογιστικά εργαστήρια (computer departments), η εργασία της εισαγωγής 

δεδοµένων εξακολουθεί να θεωρείται µια εργασία που εκτελείται στον υπολογιστή. 

Οι διαφηµίσεις που απεικονίζουν γυναίκες µπροστά στο πληκτρολόγιο να εκτελούν 

εργασία εισαγωγής δεδοµένων σε περιορισµένο χώρο αποτελούν δείγµα µιας 

παράδοσης που εξακολουθεί να εφαρµόζεται ανελλιπώς από τους διαφηµιστές της 

νέας δεκαετίας.269 

 Για τη γυναίκα, η εργασία παραµένει χειρωνακτική, όπου οι εντολές δίνονται 

µέσω της δακτυλογράφησης στο πληκτρολόγιο, κατάσταση που ανταποκρίνεται στα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της υπολογιστικής διάταξης την περίοδο αυτή.270 Μοιάζει ο 

υπολογιστής να προωθείται ως µια µυθική, εξιδανικευµένη τεχνολογία µόνο για τον 

άνδρα χρήστη. Στην περίπτωση της γυναίκας, η εξιδανίκευση δεν αφορά στην 

παρουσίαση ενός ανοιχτού χώρου γραφείου (όπως συνέβαινε µε τις απεικονίσεις 

συµπλεγµάτων ‘άνδρας - υπολογιστής’), αλλά στο κλειστό γραφείο, όπου η γυναίκα 

καλείται να εργαστεί µε τον υπολογιστή (Εικόνες 70 - 72). Σε αντίθεση µε τους 

άνδρες που απεικονίζονται σε ανοιχτό χώρο και σε στάσεις που υποδηλώνουν 

αβίαστη, µη-αµειβόµενη εργασία, στις διαφηµίσεις αυτής της περιόδου, οι γυναίκες 

απεικονίζονται και πάλι να εργάζονται µε το πληκτρολόγιο και µπροστά στην 

                                                                                                                                      
268 Για την επαγγελµατική χρήση του υπολογιστή οι ιστορικοί της πληροφορικής αναφέρουν ότι κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 (στις Η.Π.Α.) και µιας δεκαετίας αργότερα, του ’90 στην 
Ελλάδα, η µηχανογράφηση του γραφείου ξεπερνά τα «λογιστικά φύλλα» και γίνεται πιο 
διαδεδοµένη µορφή ενός προσωπικού υπολογιστή.  Μέχρι το τέλος της δεκαετίας η γραφοµηχανή 
τοποθετείται σε µια σκονισµένη γωνιά του γραφείου και η χρήση της περιορίζεται στη 
συµπλήρωση γενικών εντύπων και το γράψιµο διευθύνσεων σε φακέλους αλληλογραφίας. Στην 
πραγµατικότητα, η «επεξεργασία κειµένου» είναι ήδη κεντρική στις αναπτυγµένες επιχειρήσεις 
πολύ πριν ο προσωπικός υπολογιστής κερδίσει την ευρεία αποδοχή στις εταιρίες (Haigh, 2010). 

269  Για διαφηµίσεις (και άλλες εικόνες) που απεικονίζουν γυναίκες στο πληκτρολόγιο, βλέπε 
Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1984.06.07-72) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1984.10.4) Computer Για Όλους, 
(1984.11.01-1) και (1984.11.15-8) και (1984.11.22-51) και (1984.11.29-57) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1984.13.8) και (1984.13.15) Computer Για Όλους, (1985.02.07-62) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1985.22.17) και (1985.23.23) και (1985.23.cover) και (1985.26.45) και (1985.29.3) 
και (1985.31.backcover) και (1986.36.75) Computer Για Όλους, (1987.02.19-80) και (1987.03.19-
8) και (1987.03.19-83) και (1987.03.19-92) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1988.61.167) και 
(1988.63.219) Computer Για Όλους, (1989.07.31-02) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1989.68.89)  
Computer Για Όλους. 

270 Την άποψη αυτή ενισχύει η διαπίστωση του Haigh για τις δυσλειτουργίες που είχαν οι πρώτοι 
προσωπικοί υπολογιστές όσον αφορά στην επεξεργασία κειµένου η οποία για αρκετά χρόνια είναι 
µια διαδικασία που πραγµατοποιείται από εξειδικευµένους υπολογιστές, τους επεξεργαστές 
κειµένου (Haigh, 2006). 
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οθόνη.271 

 

 

 
Εικόνα 70 

26 Νοεµβρίου 1981, σελ. 47  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

  
!
5.5! Η! εκπαίδευση! στη! χρήση! του! προσωπικού!

υπολογιστή!
Την περίοδο αυτή, όπως καταγράφεται µέσα από τις διαφηµίσεις, θεαµατική είναι η 

αύξηση των ιδιωτικών σχολών εκπαίδευσης στη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, µια κατάσταση που θα διατηρηθεί για πολλά χρόνια.272 Διαφηµίσεις 

αυτής της κατηγορίας, οι οποίες έρχονται να εξειδικεύσουν την (αρχική) αντίληψη 

ότι ο υπολογιστής αποτελεί τεχνολογία κατάλληλη για χρήση από άνδρες κάθε 

ηλικίας, προωθούν ταυτόχρονα την εικόνα του µικρο-υπολογιστή ως ενός 

εκπαιδευτικού εργαλείου (αυτό που ονοµάζει ο Haddon ‘αυτο-αναφορική’ 

                                                
271 Διαφηµίσεις που απεικονίζουν γυναίκες να χρησιµοποιούν τον µικρο-υπολογιστή σε κλειστό 
περιορισµένο χώρο, πραγµατοποιώντας εργασία ρουτίνας, από την περίοδο αυτή, θα συζητηθούν 
αναλυτικά στο τελευταίο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 7ο) στην ενότητα ‘H διαίρεση του υπολογιστή’.  

272 Για διαφηµίσεις ιδιωτικών σχολών εκπαίδευσης στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, βλέπε 
Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες: (1984.06.07-71) και (1984.07.19-15) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 
(1984.10.35) και (1984.16.50) και (1984.16.53) και (1984.16.161) και (1985.28.20) και 
(1986.41.84) Computer Για Όλους, (1987.10.08-51) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1989.72.222) και 
(1989.72.234) Computer Για Όλους. 
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τεχνολογία).273 Ενώ η διάδραση µε τον µικρο-υπολογιστή θεωρείται µία εκ φύσεως 

εκπαιδευτική διαδικασία, η τεχνολογία του ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη 

διάρκεια της 4ης Περιόδου παρουσιάζει µία ακόµη σηµαντική διαφορά σε σχέση µε 

άλλες γνωστές τεχνολογίες: η εκπαίδευση στη χρήση είναι στην πραγµατικότητα 

σηµαντική και δύσκολη και απαιτεί εξαιρετικές διανοητικές δεξιότητες, όπως 

συνθετική και αναλυτική σκέψη, εξαιρετική µνήµη, γνώσεις µαθηµατικών κ.ά. Η κατ’ 

οίκον (και ατοµικά) πρακτική εξάσκηση αποδεικνύεται αναποτελεσµατική για τις 

κοινωνικές οµάδες πέρα από τους ‘χοµπίστες’.  

 
Εικόνα 71 

4 Φεβρουαρίου 1982, σελ. 2 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

 
 

Εικόνα 72 
1985 Τεύχος 27, σελ. 7 
Computer Για Όλους 

 

Μία επιπλέον ερµηνεία για τη θεαµατική αύξηση των σχολών εκπαίδευσης 

στη χρήση (αλλά και τον προγραµµατισµό) των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

εδράζεται σε µια νέα αντίληψη που εγκαθιδρύεται την περίοδο αυτή. Σύµφωνα µε 

αυτήν, η ‘γνώση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή’ αρχίζει να προβάλλεται 

                                                
273 Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες κάθε ηλικίας να χρησιµοποιούν τον υπολογιστή ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο, βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1983-02-13 pg14) και (1983-06-
12 pg11) Το Βήµα (1984.11.62) και (1984.20.49) Computer Για Όλους, (1985.04.04-11) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος (1985.29.59) και (1986.39.163) και (1986.41.84) Computer Για Όλους, 
(1988.06.16-102) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1989.72.234) Computer Για Όλους. 
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ως πολύτιµη δεξιότητα, η οποία υπόσχεται την εξασφάλιση µιας καλής θέσης 

εργασίας. Ενώ τα επίσηµα προγράµµατα των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων της χώρας 

παρέχουν επιστηµονική γνώση προετοιµάζοντας µηχανικούς και προγραµµατιστές, η 

εκµάθηση ‘στη χρήση’ αποτελεί περιοχή που καλύπτεται από δεκάδες ανεξάρτητα 

‘Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών’, τα οποία συνήθως σε συνεργασία µε 

οργανισµούς εκπαιδεύουν υπαλλήλους στη χρήση συγκεκριµένων λογισµικών 

πακέτων προγραµµάτων, όπως ορίζεται από την ελεύθερη αγορά.  

Οι διαφηµίσεις για σχολές εκµάθησης χρήσης υπολογιστών κάνουν την 

εµφάνισή τους σχεδόν ταυτόχρονα µε τους πρώτους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους στη 

χώρα, τη δεκαετία του 1950. Προηγείται η εκπαίδευση των µελλοντικών χρηστών 

από ειδικούς των εταιριών εισαγωγής και για πολλά χρόνια είναι ο πιο επίσηµος 

θεσµός εκπαίδευσης στη χρήση. Στη συλλογική συνείδηση, η γυναικεία εργασία στο 

πληκτρολόγιο δεν είναι τόσο χειρωνακτική όσο η εργασία µε ένα µηχάνηµα του 

εργοστασίου της βιοµηχανικής επανάστασης. Ακολουθώντας την κυβερνητική 

πολιτική της Μάργκαρετ Θάτσερ στη Μ. Βρετανία, η οποία βλέπει στην 

υπολογιστική τεχνολογία τη βάση της ανακατασκευής ενός µετα-βιοµηχανικού 

έθνους µε περισσότερο ανθρωπιστικές διαστάσεις, η κυβέρνηση του Ανδρέα 

Παπανδρέου, όπως αποτυπώνεται σε δηµοσιεύµατα των αρχών της δεκαετίας του 

1980, προωθεί την αναγκαιότητα για µια ευρεία εφαρµογή της πληροφορικής στη 

χώρα. Αυτό στη Βρετανία ξεκινά µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του BBC. Για µία 

ακόµη φορά, ο διαµεσολαβητικός ρόλος των Μ.Μ.Ε. (θεσµών) αποδεικνύεται 

καταλυτικός για τη διάδοση της τεχνολογίας στην κοινωνία. 

Η διαφήµιση των Σχολών ΔΕΛΤΑ, που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα 

Ριζοσπάστης το 1982, είναι ένα από τα πρώτα δείγµατα διαφηµίσεων που αφορούν 

στην προώθηση ιδιωτικών σχολών για την εκπαίδευση στη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.274 Σύµφωνα µε την κεντρική λεζάντα, ο διαφηµιζόµενος εκπαιδευτικός 

οργανισµός υπόσχεται να εκπαιδεύσει κατάλληλα τους ‟υπαλλήλους ηλεκτρονικών 

υπολογιστών”. Σ’ αυτήν την κατηγορία διαφηµίσεων, ‘τα ανθρώπινα µυαλά των  

                                                
274 Από την εφηµερίδα Ριζοσπάστης εξετάστηκε µικρός αριθµός φύλλων λόγω αναγκαίων περιορισµών 
στην έρευνα και γι’ αυτό δεν έχει συµπεριληφθεί στη λίστα του αρχειακού υλικού. Το 
συγκεκριµένο δείγµα διαφήµισης αποτελεί εξαίρεση και ως τέτοια πρέπει να ιδωθεί.   
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Εικόνα 73 
5 Σεπτεµβρίου 1982, σελ. 5 

Ριζοσπάστης 

ηλεκτρονικών εγκεφάλων’ δεν 

απεικονίζονται ούτε όµως και οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Αντ’ 

αυτού κυρίαρχη απεικονιστική 

ρητορική είναι ένα κοντινό και 

αποκλειστικό πλάνο στα χέρια δύο 

ανδρών (µε επαγγελµατική 

ενδυµασία που υποδηλώνει την 

υψηλή θέση τους στην ιεραρχική 

κλίµακα) σε χειραψία (Εικόνα 73). Η 

εκπαίδευση  στη διανοητική εργασία 

µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

αφορά στους άνδρες χρήστες. Όταν 

οι διαφηµίσεις για σχολές 

εκπαίδευσης στην πληροφορική  

απεικονίζουν τον κεντρικό υπολογιστή, οι αναπαραστάσεις κατακλύζονται από 

άνδρες που εργάζονται ‘στους’ υπολογιστές (working on) 275, που ασχολούνται 

δηλαδή µε το υλισµικό της µηχανής ως µηχανικοί ή τεχνικοί (Εικόνα 73). Από την 

άλλη πλευρά, οι διαφηµίσεις ‘Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών’ για την 

εκπαίδευση γυναικών στη χρήση είναι αναρίθµητες και όλες απεικονίζουν γυναίκες 

σε καθιστή στάση µπροστά στο πληκτρολόγιο και την οθόνη, ενώ στο ρόλο του 

εκπαιδευτή παρουσιάζεται πάντα ένας άνδρας.276  

5.6!Συμπεράσματα!
Στο κεφάλαιο αυτό, παρακολουθήσαµε το µετασχηµατισµό της δηµόσιας εικόνας του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στη χρήση την 4η Περίοδο (Δεκαετίες 1980 - 1990), 

σύµφωνα µε την προτεινόµενη περιοδολόγηση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, 

η τεχνολογία του ‘µικρο-υπολογιστή’ αποκτά µια επιπλέον ‘εφαρµογή’, την οικιακή, 

και µετασχηµατίζεται από µια διάταξη για αποκλειστικά επαγγελµατική χρήση σε µια 
                                                
275 Για την (έµφυλη) διάκριση στην εργασία µε τον υπολογιστή ‘στον’ (working on) και ‘µε’ (working 

with) βλέπε ενδεικτικά Croissant, Jennifer L. 1999. "Engendering Technology: Culture, Gender, 
and Work." Pp. 276-281 in Women and technology: Historical, Societal and Professional 
perspectives. New Brunswick, NJ , USA. 

276 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1986.36.69) Computer Για Όλους. Επίσης Εικόνες (1986.36.82) και 
(1989.71.20) και (1989.72.222) Computer Για Όλους, (1990.09.27-63) Οικονοµικός Ταχυδρόµος.   
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συσκευή για χρήση απ’ όλη την οικογένεια. Η νέα αυτή χρήση θα οδηγήσει, στη 

συνέχεια, τον υπολογιστή στην ολοκλήρωση της διαµόρφωσης µιας ταυτότητας µε 

χαρακτηριστικά ‘προσωπικής τεχνολογίας’. Η εµφάνιση του ‟προσωπικού 

υπολογιστή” αποτελεί κοµβικό σηµείο για την ιστορία της υπολογιστικής 

τεχνολογίας: η υπολογιστική διάταξη -διατηρώντας τις προηγούµενες εφαρµογές της- 

παύει να αποτελεί αποκλειστικό εργαλείο εργασίας, µετατοπίζεται από τα στενά όρια 

του χώρου εργασίας και ‘εισβάλλει’ στα σπίτια των Ελλήνων (όπως σε προηγούµενη 

περίοδο ‘εισέβαλε’ στο χώρο των γραφείων). Ο υπολογιστής µετασχηµατίζεται, από 

µια τεχνολογία για επιχειρήσεις και οργανισµούς σε µια οικιακή τεχνολογία, 

κατάλληλη για χρήση απ’ όλα τα µέλη της οικογένειας. Μέσω των διαφηµίσεων, ο 

υπολογιστής προωθείται ως ένα εικονικό σύµβολο του µέλλοντος. Η κυκλοφορία των 

εξειδικευµένων περιοδικών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, παράλληλα οδηγεί σε 

δραµατική αύξηση των διαφηµιστικών απεικονίσεων συµπλεγµάτων γυναίκα – 

υπολογιστής - άνδρας. Παρά την αλλαγή στο είδος της τεχνολογίας και τις 

προτεινόµενες χρήσεις, η δηµόσια εικόνα της πληροφορικής εξακολουθεί να 

αναπαράγει στερεοτυπικές σχέσεις κοινωνικού φύλου, προωθώντας πρότυπα 

γυναικών και ανδρών να χρησιµοποιούν τον προσωπικό υπολογιστή µε διαφορετικό 

τρόπο. 

 
Εικόνα 74 

26 Μαρτίου 1984, σελ. 39 
Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 

 
Εικόνα 75 

1986 Τεύχος 36, σελ. 69 
Computer Για Όλους 



$

 

Κεφάλαιο)6!

Ο"υπολογιστής"ως""μια"διαδικτυωμένη"συσκευή"για"όλες"τις"
χρήσεις:)5η!Περίοδος!

(Δεκαετίες)1990!–!2000)!

!

!

6.1!Εισαγωγή!
Στην ηλεκτρονική έκδοση του ειδησεογραφικού πρακτορείου Al Jazeera µε τίτλο Η 

Ανεξαρτησία του Κυβερνοχώρου, αναδηµοσιεύεται το άρθρο του Perry Barlow, το 

1996, για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του κυβερνοχώρου. Ο αρθρογράφος του 

ειδησεογραφικού πρακτορείου χαρακτηρίζει το άρθρο προφητικό, συνδέοντάς το µε 

ένα κίνηµα το οποίο γρήγορα µετατρέπεται σε επανάσταση σ’ ένα καταπιεστικό 

καθεστώς, τον Ιανουάριο του 2011 στην Αίγυπτο. Άνθρωποι µε ‟ταυτότητες, δίχως 

σώµατα, µέσω ενός πολιτισµού σκέψης” που δηµιουργείται στον κυβερνοχώρο 

κατορθώνουν να στηρίξουν και να ενισχύσουν ένα µαζικό, λαϊκό κίνηµα.277  

Η συνεισφορά του διαδικτύου στον αγώνα των Αιγυπτίων είναι 

αδιαµφισβήτητη. Δεκάδες χιλιάδες ακτιβιστές απ’ όλο τον κόσµο υποστηρίζουν και 

δηµοσιοποιούν τα γεγονότα, σε πραγµατικό χρόνο, σε σηµεία που οι 

δηµοσιογραφικές κάµερες δε µπορούν να πλησιάσουν, µεταδίδοντάς τα µε σύντοµα, 

γραπτά µηνύµατα µέσω του Twitter. Ωστόσο, το ερώτηµα για την ανεξαρτησία αυτού 

του νέου, ψηφιακού ‘χώρου’ παραµένει ανοιχτό. Ο χώρος είναι ανεξάρτητος και 

αδιάβλητος όσον αφορά στις ιδέες που κυκλοφορούν, αλλά ως προς την τεχνολογική 

εξάρτησή του από έναν κεντρικό πάροχο, ο οποίος ελέγχει την πρόσβαση σε 

δυνητικούς χώρους (µπλόγκς) και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όχι και τόσο. 

Με πόση ευκολία µπορεί µια πολιτική βούληση να διακόψει την επικοινωνία 

επιβάλλοντας στον κύριο πάροχο να ‘ρίξει’ τον κεντρικό διακοµιστή; Στην Αίγυπτο, 

µε την εµφάνιση των πρώτων προβληµάτων συνδεσιµότητας (connectivity) στον 

παγκόσµιο ιστό, αρχίζουν να κυκλοφορούν οδηγίες παλιάς σχολής για εναλλακτικούς 

                                                
277 Perrry Barlow, The Independence of Cyberspace, (1996).  

http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/02/20112971628223660.html  
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τρόπους επικοινωνίας, όπως το φαξ, οι επιστολές και το τηλέφωνο. Σε µια εποχή που 

οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν µέσω του κυβερνοχώρου φαίνεται ότι έχουν 

ξεχάσει παλαιότερες τεχνολογίες επικοινωνίας, καλούνται να τις επαναφέρουν. Το 

παράδειγµα της Αιγύπτου θέτει έµπρακτα υπό αµφισβήτηση κυρίαρχες αντιλήψεις 

για την ανεξαρτησία του δυνητικού χώρου και την απρόσκοπτη διακίνηση της 

πληροφορίας. 

Στα προηγούµενα κεφάλαια παρακολουθήσαµε τα στάδια της διάχυσης (και 

οικειοποίησης) της τεχνολογίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην ελληνική 

κοινωνία και τις αλλαγές στις επικρατούσες αντιλήψεις για την έννοια του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, µέσα από µια ιστορία διαφηµίσεων συµπλεγµάτων 

ανδρών - υπολογιστών - γυναικών. Παρακολουθήσαµε µια µετάβαση που ξεκινά από 

την προώθηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως τεχνολογίας για την επεξεργασία 

δεδοµένων και την οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισµών και καταλήγει σε µια 

τεχνολογία για οικιακή χρήση και για όλους τους χρήστες. Η 5η και τελευταία 

Περίοδος, σύµφωνα µε την προτεινόµενη περιοδολόγηση, ξεκινά στα µέσα της 

δεκαετίας του 1990 και φτάνει µέχρι τις µέρες µας.  

 
Εικόνα 76 

3 Μαρτίου 1994, σελ. 33 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Στο κεφάλαιο αυτό θα 

παρακολουθήσουµε τη διαµόρφωση 

χρηστών και χρήσεων κατά τη 

διαδικασία του τελευταίου 

µετασχηµατισµού της τεχνολογίας του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή που ορίζεται 

από την άνθηση του διαδικτύου, το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τις µηχανές 

αναζήτησης και τον παγκόσµιο ιστό. Με 

λίγα λόγια, θα παρακολουθήσουµε την 

υποτιθέµενη ολοκλήρωση της 

µετάβασης από την αναλογική στην 

‟ψηφιακή εποχή” και την απελευθέρωση 

της τεχνολογίας από περιορισµούς που 

επιβάλλει ο φυσικός χώρος (Εικόνα 76).  
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6.2#Ο#υπολογιστής#ως#!μια$διαδικτυωμένη#συσκευή#για#
όλες%τις%χρήσεις%(Δεκαετίες%1990#–!2000)!!

Την περίοδο αυτή ο υπολογιστής (φορητός και επιτραπέζιος) παρουσιάζεται στο 

ελληνικό κοινό ως µια µηχανή τηλεπικοινωνιών, συνδεδεµένη στον παγκόσµιο ιστό 

και το διαδίκτυο, σηµατοδοτώντας µια νέα επανάσταση στην τεχνολογία του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το µέγεθος της διάταξης µειώνεται δραµατικά, κινητά 

τηλέφωνα και κάθε τύπου διαδικτυακές συσκευές διαφηµίζονται ως τεχνολογίες που 

προωθούν την επικοινωνία και απελευθερώνουν την εργασία από τον περιορισµό που 

επιβάλλει ο φυσικός χώρος. Η έµφαση στις διαφηµίσεις δίνεται πλέον στο 

βιοµηχανικό σχεδιασµό και στην αισθητική της µηχανής και των περιφερειακών 

συσκευών της, αφού τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες και οι εφαρµογές της 

τεχνολογίας έχουν λίγο ως πολύ καταγραφεί στην αντίληψη του κοινού από την 

προηγούµενη περίοδο.  

 

6.2.1 Προτεινόµενες χρήσεις του ηλεκτρονικού υπολογιστή  

Η αύξηση του αριθµού των διαφηµίσεων (ηλεκτρονικών υπολογιστικών συσκευών 

κάθε τύπου και των σχετικών υπο-προϊόντων), αλλά και η εµφάνιση µιας ποικιλίας 

από νέες στρατηγικές ρητορικής, καταγράφουν και αντανακλούν τη γενίκευση της 

χρήσης της υπολογιστικής τεχνολογίας. Για παράδειγµα, µια κυρίαρχη διαφηµιστική 

πρακτική που κάνει την εµφάνισή της δειλά κατά τη διάρκεια της προηγούµενης 

περιόδου και τώρα εµφανίζεται ενισχυµένη είναι εκείνη που απεικονίζει άνδρες και 

υπολογιστές (ολοκληρωµένα συστήµατα, φορητά µοντέλα ή περιφερειακές 

συσκευές), σε αθλητικές δραστηριότητες. 278  Σ’ αυτήν την κατηγορία των 

διαφηµίσεων, οι άνδρες εµφανίζονται σε κίνηση, να συµµετέχουν σε κάθε είδους 

άθληµα -από ποδόσφαιρο µέχρι ράγκµπι, από στίβο και µαραθώνιο µέχρι δέκαθλο 

και άλµα επί κοντώ, από ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα και Formula 1 µέχρι ακροβατική 
                                                
278 Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες και υπολογιστές σε αθλητικές δραστηριότητες, βλέπε 
ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1991.96.22) Computer Για Όλους, (1995.01.26-53) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1997-101-183) και (1997-104-185) και (1997-105-151) και (1997-106-29) και (1997-
107-91) και (1997-107-175) RAM, (1998.03.12-148) και (1998.03.19-3) και (1998.04.02-11) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1998.172.29) Computer Για Όλους, (1999.11.18-31) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1999.178.133) και (2000.194.27) Computer Για Όλους, (2001-07-01 pg15) Το Βήµα, 
(2001-144-31) και (2001-144-119) RAM, (2001.02.23-84) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 
(2001.203.157) Computer Για Όλους, (2002-04-28 pg17) και (2002-04-28 pg31) και (2002-08-04 
pg7) Το Βήµα, (2002.09.07-7) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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γυµναστική. Αυτά είναι µόνο µερικά από τα αθλήµατα που περιέχονται στις 

αµέτρητες διαφηµίσεις αυτής της κατηγορίας. Η χρήση του υπολογιστή (ή/ και των 

περιφερειακών συσκευών) παραλληλίζεται µε µια ψυχαγωγική δραστηριότητα, όπως 

η συµµετοχή σε ένα άθληµα, εµπλουτίζοντας την εικόνα του άνδρα – επαγγελµατία 

κυρίαρχη στις διαφηµίσεις υπολογιστικών διατάξεων στις προηγούµενες περιόδους-, 

και ενισχύοντας ρητορικές, σύµφωνα µε τις οποίες η χρήση του υπολογιστή 

προβάλλεται ως µια ευχάριστη διαδικασία για τον άνδρα χρήστη.  

 
Εικόνα 77 

1995 Τεύχος 140, σελ. 147 
Computer Για Όλους 

Ενδεικτική αυτής της παράδοσης είναι η 

διαφήµιση του 1995, που δηµοσιεύεται 

στο περιοδικό Computer Για Όλους, για 

την προώθηση των εξειδικευµένων 

‘πακέτων’ λογισµικού που υποστηρίζει 

η εταιρία IBM. Τη διαφήµιση 

καταλαµβάνει η εικόνα ενός άνδρα 

αθλητή του ποδοσφαίρου 

(τερµατοφύλακας) που προσπαθεί να 

αποκρούσει τη µπάλα. Η επιτυχία στη 

χρήση του λογισµικού προγράµµατος 

είναι µια απλή διαδικασία που 

περιλαµβάνει συγκεκριµένα βήµατα, τα 

οποία οδηγούν στην επιτυχία: ‟Πιάνετε 

το ποντίκι. Διασχίζετε την οθόνη. 

Συνδέεστε µε έναν database server. 

Σταµατάτε. Κάνετε ένα distributed transaction. Βάζετε και µια πινελιά multimedia. 

Drag. Drop. Click. Γλοοοοοολ!”, διαβάζουµε στην κεντρική λεζάντα (Εικόνα 77). Τα 

βήµατα αυτά δεν αφορούν στον άνδρα χρήστη, ο οποίος δεν απεικονίζεται να 

εργάζεται µε τον υπολογιστή, αλλά να πραγµατοποιεί µια αθλητική δραστηριότητα.  

Μια άλλη αντίληψη, που προωθείται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της 

προηγούµενης περιόδου και διατηρείται, είναι εκείνη που διακηρύττει ότι ο 

υπολογιστής είναι τεχνολογία η οποία προωθεί την επαγγελµατική ανέλιξη του 

(άνδρα) εργαζόµενου και προβάλλει την τεχνολογία ως ένα απαραίτητο συστατικό 

της επαγγελµατικής επιτυχίας (Εικόνα 78). Με κυρίαρχο σύµβολο την άνοδο σε µία 
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σκάλα, η τεχνολογία παρέχει απεριόριστες δυνατότητες ανόδου στην επαγγελµατική 

κλίµακα (career ladder).279  

 
Εικόνα 78 

2000 Τεύχος 194, σελ. 93 
Computer Για Όλους 

Τέλος, συνηθισµένη διαφηµιστική 

παράδοση που αφορά επιπλέον σε νέα 

ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες είναι η 

εικόνα της ‘χειραψίας’ µεταξύ ανδρών, η 

οποία υποδηλώνει κλείσιµο 

επαγγελµατικής συµφωνίας. Με κοντινό 

πλάνο σε δύο ανδρικά χέρια, προωθείται 

στο κοινό η αντίληψη ότι οι νέες 

τεχνολογίες ενισχύουν τους χρήστες 

(άνδρες) στην πραγµατοποίηση 

συναντήσεων µε άλλους ανθρώπους, σε 

ανοιχτούς χώρους, οι οποίες µε τη σειρά 

τους οδηγούν σε λήψη αποφάσεων, 

αναδεικνύοντας µε τον τρόπο αυτόν 

εργασία και επαγγελµατικές ταυτότητες 

υψηλού κύρους.280  

 

6.3# Η# κατασκευή# των# χρηστών# της$ τεχνολογίας$
επικοινωνιών!

Στον τίτλο του εξωφύλλου του εβδοµαδιαίου ένθετου ΒΗΜΑRAM της εφηµερίδας 

Το Βήµα, το Μάιο του 2001, διαβάζουµε: ‟Επιτέλους, το κορυφαίο στέλεχος 

πληροφορικής µπορεί να είναι και γυναίκα!” και βλέπουµε το σκίτσο µιας νεαρής 

γυναίκας, σε όρθια στάση, ακίνητης πάνω σ’ ένα γραφείο στο κέντρο της εικόνας, 

ενώ δίπλα της διακρίνεται αµυδρά ένας επιτραπέζιος υπολογιστής, που βρίσκεται σε 

                                                
279 Για διαφηµίσεις που αφορούν στην επαγγελµατική ανέλιξη που προσφέρει η τεχνολογία της 
πληροφορικής βλέπε επιπλέον Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1989.10.05-51) και (1993.11.18-37) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος), (1999.183.161) Computer Για Όλους, (2003.03.01-15) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος. 

280 Για διαφηµίσεις υπολογιστών µε σύµβολο την ‘χειραψία’ µεταξύ ανδρών επαγγελµατιών βλέπε 
ενδεικτικά Παράρτηµα Εικόνες (1982-09-05pg.5) Ριζοσπάστης, (1986.10.30-35) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1988.62.26) Computer Για Όλους, (1999.12.30-111) και (2000.07.01-100) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος.  
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άλλο επίπεδο και υπερέχει θεαµατικά σε φυσικό µέγεθος των υπόλοιπων ανθρώπων. 

Τη γυναίκα πλαισιώνουν άνδρες σε κίνηση που κρατούν χαρτοφύλακες στο χέρι, 

σύµβολο της επαγγελµατικής ιδιότητάς τους. 

 
Εικόνα 79 

2 Μαΐου 2001, σελ. 25 
Το Βήµα 

Η στατική γυναίκα µε την 

επαγγελµατική ενδυµασία έχει µια 

επιπλέον ιδιαιτερότητα: διαθέτει τρία 

ζευγάρια χέρια, ως ινδική θεότητα, µε 

τα οποία κρατά και προσφέρει κινητές 

συσκευές επικοινωνίας διαφόρων 

τύπων στους άνδρες. Σύµφωνα µε τον 

τίτλο του εξωφύλλου, την περίοδο του 

διαδικτύου το ‟Internet είναι γένους 

θηλυκού”. Η γυναίκα, ακόµη και ως 

επαγγελµατίας, παραµένει σύµβολο 

µιας σταθερής µητρικής φιγούρας που 

προσφέρει στο σύγχρονο άνδρα (µέσω 

µιας ποικιλίας συσκευών) τη 

δυνατότητα να κινείται ελεύθερα 

ακόµη και όταν εργάζεται (Εικόνα 

79). 

 

6.3.1 Το κοινωνικό φύλο στη χρήση της (κινητής ή σταθερής) τεχνολογίας 

Για την ιστορία που αφηγείται η παρούσα µελέτη, εκείνη του κατασκευασµένου 

χρήστη των τεχνολογιών επικοινωνίας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν µελέτες από την 

επιστηµονική περιοχή που ερευνούν τη διάδραση των ανθρώπων µε τους 

υπολογιστές, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή της τεχνολογίας του προσωπικού 

υπολογιστή σταµατά στη φάση του ‘µπεζ κουτιού’, από τα τέλη της δεκαετίας του 

1970. Όχι όµως σε σχέση µε το βιοµηχανικό σχεδιασµό ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του, αλλά από τη σκοπιά της διάδρασης µεταξύ χρήστη και διάταξης (συσκευής).281 

                                                
281 Για αντιλήψεις σχετικά µε το σχεδιασµό και την αισθητική του ηλεκτρονικού υπολογιστή, βλέπε 
ενδεικτικά Carr-Chellman, Alison A., Rose M. Marra, and Shari L. Roberts. 2002. "Round Girls in 
Square Cornputers: Feminist Perspectives on the Aesthetics of Computer Hardware." TechTrends 
46: 4-10. 
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Παρά τη δραµατική αλλαγή στο µέγεθος και τα άλλα χαρακτηριστικά του 

υπολογιστή, τη βελτίωση των τεχνικών παραµέτρων και τη διεύρυνση των πεδίων 

χρήσης, τα τελευταία τριάντα χρόνια, οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή µε τον ίδιο περίπου τρόπο: κάθονται σε ένα γραφείο, κοιτάζουν µια 

οθόνη και δακτυλογραφούν σε ένα πληκτρολόγιο. Το είδος της χρήσης αυτής δεν 

αφορά µόνο στη σχέση µε εκείνα που ονοµάζουµε ‘(υλισµικές) περιφερειακές 

συσκευές’ (πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής, οθόνη), αλλά και στη σχέση µε ένα 

σύνολο εικονικών συσκευών λογισµικού (παράθυρα διαλόγων, µπάρες κύλισης και 

µενού), µε τις οποίες οι χρήστες συσχετίζονται, καθώς και στον τρόπο που οι 

υπολογιστές εντάσσονται στο περιβάλλον και τη ζωή των ανθρώπων. Για 

παράδειγµα, η οθόνη και το πληκτρολόγιο απαιτούν την αποκλειστική προσοχή του 

χρήστη: πρέπει να κοιτάζει στην οθόνη, για να παρακολουθεί και να ελέγχει το 

αποτέλεσµα µιας ενέργειας, γεγονός που απαιτεί την απόλυτη προσοχή του χρήστη 

και την αποµάκρυνση του σηµείου ενδιαφέροντος απ’ οτιδήποτε άλλο συµβαίνει στο 

γύρω περιβάλλον. Η εισαγωγή δεδοµένων µε το πληκτρολόγιο απαιτεί τη χρήση και 

των δύο χεριών. Ο υπολογιστής βρίσκεται πάνω σε ένα γραφείο και η θέση αυτή 

(περι)ορίζει και το χρήστη σ’ εκείνον το χώρο µόνο.282 

Την περίοδο αυτή υπάρχουν ελπίδες ότι οι αλλαγές που φέρνει η νέα ψηφιακή 

τεχνολογία, µε τη δυνητικότητα του κυβερνοχώρου και το διαδίκτυο, θα ορίσουν το 

τέλος µιας βάσης κατά φύλο διακρίσεων -που εµπεριείχε και αναπαρήγε η 

βιοµηχανία της πληροφορικής- και ότι οι εργασιακές σχέσεις θα διαµορφωθούν από 

τα δίκτυα και όχι από την ιεραρχία, εισάγοντας µια νέα σχέση µεταξύ των γυναικών 

και της τεχνολογίας. 283  Σε αντίθεση µε τις τεχνολογίες των προηγούµενων 

‘τεχνολογικών επαναστάσεων’, που εµπεριείχαν πατριαρχικού χαρακτήρα αντιλήψεις, 

την εποχή του διαδικτύου, κεντρικός είναι ο εγκέφαλος (διανοητική εργασία) κι όχι οι 

µύες (χειρωνακτική εργασία). Οι φορητές, αλλά και οι συµβατικές ‘τεχνολογίες 

επικοινωνίας’ (communication technologies), ως εργαλεία από- και ανα-

συναρµολόγησης των σωµάτων, καθιστούν ασαφή τα όρια µεταξύ ανθρώπων και 

µηχανών, γυναικών και ανδρών, ενώ στη συνέχεια αυτά τα εργαλεία ενσωµατώνουν 

                                                
282 Doris, Paul. 2004. Where the Action Is: The Foundations of Embodied Interaction. Cambridge, 

Massachusetts London, England: The MIT Press. 
283 Wajcman, Judy. 2009. "Feminist theories of technology." Cambridge Journal of Economics. 
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νέου τύπου κοινωνικές σχέσεις για τις γυναίκες, δίνοντας –υποτίθεται- τη δυνατότητα 

στους χρήστες να δηµιουργήσουν και να επιλέξουν εναλλακτικές ταυτότητες.284 

Ο πρώτος φορητός υπολογιστής παρουσιάζεται στις διαφηµίσεις στα µέσα της 

δεκαετίας του 1980, ωστόσο πρέπει να περιµένουµε σχεδόν δύο δεκαετίες µέχρι την 

ανάπτυξη του διαδικτύου, ώστε για κάποιους (και όχι φυσικά για την πλειοψηφία των 

γυναικών), το ανοιχτό γραφείο (open office) να γίνει πραγµατικότητα.285 Διανύουµε 

την περίοδο που ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προωθείται ως µια τεχνολογία για την 

αποδέσµευση της εργασίας από το φυσικό χώρο, όπως αποτυπώνεται στη σειρά 

διαφηµίσεων για τους υπολογιστές Compaq, µε την έµφαση να δίνεται στα ανδρικά 

πόδια και το σταθερό µοντέλο να προτρέπει τους (άνδρες) χρήστες: ‟Κινηθείτε!”, ενώ 

το φορητό µοντέλο: ‟Αποδεσµευτείτε!” (Εικόνες 80 - 81). 

 
Εικόνα 80  

12 Μαρτίου 1998, σελ. 148 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Εικόνα 81  

2 Απριλίου 1998, σελ. 11 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

Οι απεικονίσεις γυναικών µε φορητούς υπολογιστές είναι λίγο διαφορετικές. 

Ενδεικτική της ρητορικής που χρησιµοποιείται την περίοδο αυτή για την προώθηση 

φορητών υπολογιστών είναι η διαφήµιση της εταιρίας Zenith Data Systems, για τους 

                                                
284 Ρεντετζή (2012). 
285 Βλέπε Παράρτηµα Εικόνα (1986.12.18-54) Computer Για Όλους. 
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υπολογιστές της Groupe Bull, η οποία έρχεται από τα πρώτα χρόνια του φορητού 

υπολογιστή. Στη διαφήµιση απεικονίζονται ένας άνδρας και µία γυναίκα ή καλύτερα 

τµήµατα αυτών ικανά να υποδηλώσουν τις κοινωνικές ταυτότητές τους, αλλά και την 

κατά φύλο διακριτή χρήση της τεχνολογίας. Η γυναίκα απεικονίζεται προφίλ, στο 

κάτω τµήµα της διαφήµισης, σε καθιστή στάση, µε τον υπολογιστή στα πόδια της, ενώ 

µε τα χέρια της πληκτρολογεί. Ο άνδρας, αντιθέτως, εµφανίζεται στο πάνω µέρος της 

εικόνας, ανφάς και σε όρθια στάση, υποδηλώνοντας υπεροχή και κίνηση, ενώ στο δεξί 

χέρι του κρατά το φορητό υπολογιστή, όπως άλλοτε ένα χαρτοφύλακα, σύµβολο 

επαγγελµατικής ταυτότητας διαφορετικής από εκείνη της γυναίκας. Η κεντρική 

λεζάντα ‟χάσµα γενεών” είναι στην πραγµατικότητα αντιπροσωπευτική του χάσµατος 

ως προς τη χρήση του φορητού υπολογιστή µεταξύ ανδρών και γυναικών (Εικόνα 82). 

 
Εικόνα 82 

16 Απριλίου 1992, σελ. 85 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Σύµφωνα, όµως, µε την ιστοριογραφία 

την εποχή του διαδικτύου η επεξεργασία 

κειµένου (word processing) παύει να 

αποτελεί αποκλειστικά µισθωτή εργασία 

την οποία διεκπεραιώνουν γυναίκες. Η 

νέα τεχνολογία του προσωπικού 

υπολογιστή και των φορητών 

(δια)δικτυωµένων συσκευών επιτρέπει 

στους (άνδρες) χρήστες να εισάγουν, να 

πληκτρολογούν ή να καταγράφουν µόνοι 

τους δεδοµένα απευθείας στον 

υπολογιστή και να συντάσσουν 

ταχύτατα επιστολές, οι οποίες στη 

συνέχεια αποστέλλονται µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σε 

αντίθεση µε την παράδοση των  

προηγούµενων περιόδων -όπου τα ‘δεδοµένα’ προωθούνται υπό µορφή χειρόγραφων 

σηµειώσεων στο χαρτί σε γυναίκες υπαλλήλους για να τα εισάγουν στον υπολογιστή- 

αυτή η αλλαγή στη χρήση οδηγεί σε µια θεαµατική µείωση θέσεων εργασίας που 

αφορά στις γυναίκες.286  

                                                
286 Haigh (2006). 
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Ακόµη και σ’ έναν κόσµο εκτός δυτικού τόξου, οι διαφηµιστικές απεικονίσεις 

που προωθούν κατά φύλο διακρίσεις στη χρήση του υπολογιστή παραµένουν και 

αναπαράγονται µε παρόµοιους τρόπους.287 Οι διαφορές στις προτεινόµενες χρήσεις 

των υπολογιστών από άνδρες και γυναίκες παρουσιάζουν οµοιότητες µ’ αυτές που 

εντοπίζονται στον ελληνικό και δυτικό Τύπο. Συχνή είναι η εικόνα του άνδρα, 

υψηλόβαθµου στελέχους, που χρησιµοποιεί το φορητό υπολογιστή του ως σύµβολο 

κοινωνικής καταξίωσης και υψηλά αµειβόµενης εργασίας. Ο υπολογιστής 

προβάλλεται όχι µόνο ως ανδρική τεχνολογία, αλλά ως µια τεχνολογία υψηλού 

κύρους, σε αντίθεση µε τις τεχνολογίες της προηγούµενης βιοµηχανικής επανάστασης, 

οι οποίες συνδέονται µε τη χειρωνακτική εργασία του ‘µπλε γιακά’. 

 
Εικόνα 83 

12 Μαρτίου 1992, σελ. 111 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

Ενδεικτικές της κατηγορίας αυτής 

είναι οι διαφηµίσεις που απεικονίζουν 

άνδρες να χρησιµοποιούν τους 

(φορητούς) υπολογιστές για 

δηµιουργική εργασία και ψυχαγωγία εν 

κινήσει, για παράδειγµα µέσα σ’ ένα 

αεροπλάνο, 288  ‟επειδή η 

δηµιουργικότητα δεν περιορίζεται σε 4 

τοίχους”, όπως διαβάζουµε στη 

διαφήµιση του 1992, της Γενικής 

Αντιπροσωπείας Rainbow Computer 

Α.Ε., για το φορητό υπολογιστή 

Macintosh PowerBook. Αν και στη 

διαφήµιση δεσπόζει η εικόνα του 

διαφηµιζόµενου υπολογιστή, µια µικρή 

φωτογραφία στο κάτω µέρος της  

σελίδας απεικονίζει έναν άνδρα σε εξωτερικό χώρο να βγαίνει από ένα αυτοκίνητο. 

Ως συνήθως, το  πρόσωπό του δεν είναι ορατό, ενώ στο αριστερό χέρι του κρατά έναν 

κλειστό υπολογιστή σαν χαρτοφύλακα (Εικόνα 83). Στις διαφηµίσεις για φορητούς 

                                                
287 Misu, NA. 2001. "The Cultural Construction of the Computer as a Masculine Technology: An 

Analysis of Computer Advertisements in Korea " AJWS 7:93-114. 
288 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1995.10.26-87) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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Εικόνα 84 
2000 Τεύχος 186, σελ. 83  

Computer Για Όλους  

υπολογιστές, η παρουσία των 

γυναικών γίνεται συχνότερη, αλλά, 

στις περιπτώσεις αυτές οι γυναίκες 

απεικονίζονται να µεταφέρουν τη 

(φορητή) συσκευή µε σκοπό να  

αναδείξουν το συγκριτικά µικρό βάρος 

της και να προβάλουν τις δυνατότητες 

φορητότητας της τεχνολογίας, µια 

ρητορική που δεν περιέχει την 

καθαυτή χρήση της διάταξης. 289 

Ενδεικτική της κατηγορίας 

διαφηµίσεων µε γυναίκες και 

φορητούς υπολογιστές, είναι αυτή της 

εταιρίας IDEAL Group, για το φορητό 

υπολογιστή TOSHIBA Satellite 2100 

CDS, ο οποίος, σύµφωνα µε την 

κεντρική λεζάντα, ‟Εντυπωσιάζει....  

Προκαλεί!” (Εικόνα 84). Η ελκυστική γυναίκα µε το επαγγελµατικό ένδυµα χαµογελά 

στο φωτογραφικό φακό, αλλά βρίσκεται σε  απόσταση από το πληκτρολόγιο του 

φορητού υπολογιστή, κρατώντας ένα στυλό στο χέρι. Αν και την περίοδο αυτή 

πληθαίνουν οι απεικονίσεις γυναικών σε ρόλους υψηλόβαθµων στελεχών, οι γυναίκες 

δεν εµφανίζονται να χρησιµοποιούν τη νέα τεχνολογία. Σε αντίθεση µε τη 

συγκράτησή τους στο πληκτρολόγιο ενός επιτραπέζιου υπολογιστή, όταν ο 

υπολογιστής αποκτά χαρακτηριστικά που ‘αποδεσµεύουν’, δεν εµφανίζονται να τον 

χρησιµοποιούν. Παρ’ όλες τις επικείµενες αλλαγές αυτής της περιόδου στις 

διαφηµιστικές τάσεις, αλλά και τις αλλαγές στην τεχνολογία, οι οποίες θα 

προκαλούσαν, υποτίθεται, κοινωνικές αλλαγές, η σχέση ανδρών και γυναικών µε την 

υπολογιστική τεχνολογία στις διαφηµίσεις δε µεταβάλλεται όπως αναµενόταν.290 

                                                
289  Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν γυναίκες και φορητούς υπολογιστές δίχως χρήση, βλέπε 
Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1984.16.88-89) και (1985.22.11) και (1991.97.135) και (1996.142.6) 
Computer Για Όλους, (1997-104-149) RAM, (2000.186.83) Computer Για Όλους. 
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Εικόνα 85 

1 Φεβρουαρίου 2004, σελ. 61 
Το Βήµα 

Στη διαφήµιση της ΙΒΜ για τις σειρές 

φορητών υπολογιστών ThinkPad T41 

και R40, αποτυπώνεται αυτή η 

αντίληψη. Αν και η λεκτική ρητορική 

προτρέπει τη γυναίκα επαγγελµατία - 

πιλότο, να ‘κινηθεί χωρίς περιορισµούς 

µε την πιο εύχρηστη και τεχνολογικά 

προηγµένη φορητή λύση’ (πλοηγός),  

εκείνη απεικονίζεται σε όρθια στάση, 

σ’ έναν κλειστό χώρο, να ακουµπά σε 

τοίχο και να κρατά στο δεξί χέρι της 

έναν κλειστό φορητό υπολογιστή. Ο 

εσωτερικός χώρος µε τις γαλάζιες  

αποχρώσεις, που παραπέµπουν στον ουρανό, λειτουργεί ως εξοµοίωση του ανοιχτού 

χώρου για τη γυναίκα, η οποία δεν απεικονίζεται να χρησιµοποιεί αλλά να µεταφέρει 

τον υπολογιστή (Εικόνα 85). 

Όταν οι διαφηµίσεις απεικονίζουν άνδρες, γυναίκες και φορητούς υπολογιστές, 

η φορητή αυτή τεχνολογία απευθύνεται στους άνδρες. Ενδεικτική είναι η διαφήµιση 

της εταιρίας Micromedia για το SHARP Laptop PC 4700. Μια νεαρή γυναίκα 

χαµογελά προκλητικά στο φωτογραφικό φακό, ενώ δίπλα της απεικονίζεται ένας 

νεαρός άνδρας µε γυαλιά. Στην οθόνη του ανοιχτού υπολογιστή διαβάζουµε ‟τιµή 

                                                                                                                                      
290 Μια άλλη ερµηνεία για τις κοινωνικές αλλαγές στα ζητήµατα ρόλων και κοινωνικού φύλου της 
περιόδου αυτής, έρχεται από τα αποτελέσµατα µιας µελέτης που ερµηνεύει τη δραµατική αλλαγή 
στους ρόλους των φύλων µέσα από διαφηµίσεις στα Μ.Μ.Ε., τη δεκαετία του 1990 στην Ελλάδα. 
Οι συγγραφείς εστίασαν στην πολιτική διάσταση του ζητήµατος, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή 
αυτή σχετίζεται µε την ‘οικονοµική άνθιση’ και τις µεταµοντέρνες πρακτικές της εποχής που 
καθοριζόταν από το κεφάλαιο και την ανάγκη του για αύξηση της κατανάλωσης. Περαιτέρω 
ανάλυση των αιτιών του φαινοµένου ξεπερνά τα όρια της παρούσας µελέτης, ωστόσο η αλλαγή 
που συντελέστηκε στις διαφηµιστικές απεικονίσεις συνολικά και τις ‘κατασκευές χρηστών’ σε νέα 
πρότυπα, την εποχή αυτή, δεν µπορεί να αγνοηθεί και έχει αξία στο βαθµό που θα αποτελέσει 
µέτρο σύγκρισης για τους τρόπους προώθησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι συγγραφείς 
επισηµαίνουν ότι η δεκαετία του 1990 συµπίπτει µε την έναρξη της προώθησης της χρήσης 
προϊόντων -που θεωρούνταν παραδοσιακά γυναικεία (όπως προϊόντα περιποίησης προσώπου και 
σώµατος)- ως συµβατών µε την ‘αρσενικότητα’, ενώ παράλληλα για τις γυναίκες καταναλώτριες 
άρχισαν να προωθούνται ρόλοι, χώροι και προϊόντα παραδοσιακά αρσενικά, όπως η ιδιοκτησία 
αυτοκινήτου, η οδήγηση αλλά και η νυχτερινή διασκέδαση σε µπαρ. Ρητορικές που θα υπέθετε 
κανείς ότι άνοιγαν το δρόµο για την επίτευξη της πολυσυζητηµένης ‘ισότητας των φύλων’ (Kostis 
Kornetis, Eirini Kotsovili, Nikolaos Papadogiannis «Gender and consumer cultures in late- and 
post-authoritarian Greece, Spain and Portugal, 1960s–1980s», Working Paper). 
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πρόκληση...”. Είναι προφανές το ποιος πρόκειται να πραγµατοποιήσει την εργασία 

στο πληκτρολόγιο. Λίγο πιο κάτω και σε µεγαλύτερη κλίµακα απεικονίζεται ο ίδιος 

υπολογιστής κλειστός. Πάνω στο καπάκι του ένα ζευγάρι γυαλιά, όµοιο µε εκείνο που 

φορά ο άνδρας, υπονοεί ότι η κίνηση την οποία επιτρέπει η φορητότητα της διάταξης 

είναι ανδρικό προνόµιο.291  

  
Εικόνα 86 

1991 Τεύχος 88, σελ. 112-113 
Computer Για Όλους 

 
Αντιθέτως, οι αναπαραστάσεις που αφορούν γυναίκες και επιτραπέζιους 

υπολογιστές εξακολουθούν να προβάλλουν πρότυπα περιορισµού των γυναικών στη 

χρήση συγκεκριµένων τµηµάτων του υπολογιστή, παρά τη θεαµατική αλλαγή στο 

είδος και το µέγεθος της τεχνολογίας. Για τις εµφανώς λιγότερες σε αριθµό 

διαφηµίσεις που συµπεριλαµβάνουν γυναίκες και υπολογιστικές διατάξεις, η ρητορική 

δε φαίνεται να αλλάζει πολύ. Οι γυναίκες παρουσιάζονται σε καθιστή θέση, σε 

περιορισµένο χώρο, να εισάγουν δεδοµένα µε το πληκτρολόγιο, ‘αντικατοπτριζόµενες’ 

στην οθόνη, ή να χρησιµοποιούν τον εκτυπωτή. 292  Ενδεικτική της δηµόσιας 

                                                
291 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1991.90.25) Computer Για Όλους. 
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αντίληψης για την αναπαραγωγή της σχέσης ανδρών και γυναικών µε την τεχνολογία 

της πληροφορικής και των υπολογισµών είναι η  διαφήµιση για το λογισµικό πακέτο 

που δηµοσιεύεται στο περιοδικό Computer Για Όλους το 1991. Στη λεζάντα της 

δίφυλλης καταχώρισης διαβάζουµε ‟Πώς επικοινωνούσαν αλήθεια οι άνθρωποι πριν 

το Word Perfect Office 3.0”, ενώ στις συνοδευτικές φωτογραφίες απεικονίζονται 

άνδρες και γυναίκες να επικοινωνούν µε διαφορετικούς τρόπους την εποχή πριν από 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι γυναίκες βρίσκονται είτε µπροστά σε µια κονσόλα 

τηλεφωνικού κέντρου είτε σε παράταξη µπροστά στον υπολογιστή, πάντα σε κλειστό 

και περιορισµένο χώρο, σε αντίθεση µε τους άνδρες που απεικονίζονται σε έναν 

εξώστη ή σε αφαιρετικό χώρο (Εικόνα 86).  

Εικόνα 87 
31 Αυγούστου 2003, σελ. 15 

Το Βήµα 

Όταν αυτές δεν απεικονίζονται να 

εργάζονται µε το πληκτρολόγιο, τις 

βλέπουµε σε ρόλους µητρικούς, να 

επιβλέπουν (συνήθως) νεαρά αγόρια, ή 

να χρησιµοποιούν τον υπολογιστή για 

χάρη των παιδιών τους και όχι από 

προσωπικό ενδιαφέρον (Εικόνα 87).293 

Ο τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι 

εργάζονται δεν είναι πάντοτε ορατός 

και συχνά οι υποθέσεις για τους 

τρόπους που πραγµατοποιείται µια 

εργασία γίνονται µε γνώµονα τον τρόπο 

µε τον οποίο εκτελούνται τα εργασιακά 

καθήκοντα και όχι µε βάση την 

ανάδειξη και την επισήµανση των 

εργασιακών πρακτικών. Μάλιστα, στον  

                                                                                                                                      
292 Για διαφηµίσεις υπολογιστών που απεικονίζουν γυναίκες σε περιορισµένο χώρο, µπροστά στο 
πληκτρολόγιο αυτή την περίοδο, βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1992.04.16-85) και (1993.06.03-
132) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1995.139.50) Computer Για Όλους, (1997-99-91) και (1997-103-
173) και (1997-101-31) RAM, (1998.171.51) Computer Για Όλους, (2001-04-04 pg41) Το Βήµα, 
(2001-144-21) RAM.  

293 Για διαφηµίσεις γυναικών να χρησιµοποιούν τον υπολογιστή σε ρόλους επίβλεψης παιδιών, βλέπε 
ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1999.180.23) και (2001.200.237) Computer Για Όλους. 
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τοµέα της παροχής υπηρεσιών, παρατηρείται ένα παράδοξο: όσο αποτελεσµατικότερα 

εκτελείται µια εργασία, τόσο λιγότερο εµφανής γίνεται σ’ εκείνους που ωφελούνται 

από τη συγκεκριµένη εργασία, τονίζει η Suchman.294 Η εργασία του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή στις διαφηµίσεις αυτής της περιόδου προβάλλεται, περισσότερο από κάθε 

προηγούµενη φορά, ως µια διασκεδαστική διαδικασία και αποσυνδέεται απολύτως 

από την εργασία αυτή καθαυτή. Βιβλιογραφικές αναφορές, ωστόσο, αναδεικνύουν το 

ζήτηµα της αφανούς εργασίας, ενώ το ζήτηµα των δεξιοτήτων της χρήσης (εργασίας) 

της τεχνολογίας µετασχηµατίζεται και διακρίνεται σε υψηλής και χαµηλής ποιότητας. 

 
Εικόνα 88 

29 Ιουνίου 2003, σελ. 21 
Το Βήµα 

Μια ρητορική που σχετίζεται µ’ αυτήν 

την τάση εµφανίζεται στα πιο 

πρόσφατα χρόνια της περιόδου και 

εντοπίζεται στις διαφηµίσεις που 

παρουσιάζουν τις γυναίκες να 

χρησιµοποιούν τον υπολογιστή ως 

εργαλείο επικοινωνίας, συχνά µε 

απεικονίσεις κινητών τηλεφωνικών 

συσκευών. Αντιπροσωπευτική είναι µια 

διαφήµιση του 2003 της εταιρίας 

ALTEC, για το φορητό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή Lifebook E4010 Fujitsu-

Siemens, η οποία δηµοσιεύεται στην 

εφηµερίδα Το Βήµα. 295  Μια νεαρή, 

ελκυστική γυναίκα, καθισµένη σε 

αναπαυτική στάση, έχει στην αγκαλιά  

της το φορητό υπολογιστή. Βρίσκεται στον κλειστό χώρο ενός σπιτιού υψηλής 

αισθητικής και χρησιµοποιεί την τεχνολογία για να επικοινωνήσει, κάτι που 

υποδηλώνεται από το ζευγάρι ακουστικών που φορά -αξεσουάρ που παραπέµπει σε 
                                                
294 Για την αθέατη εργασία την περίοδο της ασύρµατης τεχνολογίας ενδεικτική είναι οι µελέτες της 

Suchman, Lucy. 1995. "Making Work Visible." Communications of the ACM 38: 56-64 και του 
Downey, Greg. 2001. "Virtual Webs, Physical Technologies, and Hidden Workers The Spaces of 
Labor in Information Internetworks." Technology and Culture 42: 209-235. 

295 Η συγκεκριµένη διαφήµιση είναι δυνατόν να έχει πολλαπλές προεκτάσεις (και ερµηνείες), γιατί 
διαφηµίζει, ταυτόχρονα και ένα κινητό τηλέφωνο µε φωτογραφική µηχανή, προωθώντας τις 
δυνατότητες σύνδεσης. Ωστόσο, εδώ η ανάλυση της εστιάζει στον κλειστό χώρο και το 
πληκτρολόγιο. 
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επικοινωνία ή ψυχαγωγία (Εικόνα 88). Στο κάτω άκρο της διαφήµισης απεικονίζεται 

το διαφηµιζόµενο µοντέλο σε λειτουργία, ενώ στην οθόνη του φορητού υπολογιστή 

βλέπουµε το ‘αντικαθρέφτισµα’ της γυναίκας, στη βάση των διαφηµίσεων της 

προηγουµένης περιόδου, µε τη γυναίκα µπροστά στην οθόνη. Για την ερµηνεία του 

φαινοµένου, οι πρόσφατες µελέτες από την εποχή του διαδικτύου έχουν καταγράψει 

διαφορές στη χρήση (όταν ο υπολογιστής χρησιµοποιείται εκτός εργασίας): 

ενδεικτική είναι η µελέτη των Jackson et.al., η οποία καταγράφει ότι, ενώ οι άνδρες 

χρησιµοποιούν τον υπολογιστή για την αναζήτηση πληροφοριών οι γυναίκες τον 

χρησιµοποιούν για επικοινωνία.296 Όσον αφορά στις κατά φύλο διακρίσεις στη χρήση 

των τεχνολογιών πληροφορίας (information technology), αυτές παραµένουν, αλλά 

ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνικής ορολογίας µετονοµάζονται: για τις γυναίκες 

πάντα θα υπάρχει ένα όριο, είτε αυτό ονοµάζεται glass-ceiling (γυάλινη οροφή) είτε 

firewall (τοίχος προστασίας).297  

Στη διαφήµιση της εταιρίας Computer Trade Center ΑΕΒΕ για τους 

υπολογιστές The Choice, απεικονίζεται µια χαµογελαστή και συγκροτηµένη γυναίκα 

µπροστά σε επιτραπέζιο υπολογιστή, µε το χέρι της στο πληκτρολόγιο (Εικόνα 89). 

Με το άλλο χέρι της αγγίζει το πρόσωπό της, µια στάση που υποδηλώνει σκέψη ή 

ανάπαυση -ρητορική που αφορά κατ’ αποκλειστικότητα στους άνδρες χρήστες στις 

διαφηµίσεις των προηγούµενων περιόδων. ‟Οργανωθείτε χωρίς απρόοπτα”, 

διαβάζουµε στη λεζάντα της διαφήµισης, όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στο γεγονός 

ότι η γυναίκα εξακολουθεί να σχετίζεται µε το πληκτρολόγιο (εισαγωγή δεδοµένων -

χαµηλά αµειβόµενη και περιορισµένης αυτονοµίας και δηµιουργικότητας εργασία), 

σε αντίθεση µε τον άνδρα δίπλα της, ο οποίος έχει µπροστά του ένα ανοιχτό ‘κουτί’ 

της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας του υπολογιστή και µάλιστα απεικονίζεται σε 

σωµατική επαφή µαζί του (στηρίζεται πάνω στο κουτί). Ο άνδρας, αν και 

προβληµατισµένος, έχει τον έλεγχο της τεχνικής διάταξης συνολικά, σε αντίθεση µε 

τη γυναίκα, για την οποία ο υπολογιστής είναι ένα ‘µαύρο κουτί’ τοποθετηµένο σε 

απόσταση ασφαλείας. 

                                                
296 Jackson, Linda A., Kelly S. Ervin, and Philip D. Gardner and Neal Schmitt. 2001. "Gender and the 

Internet: Women Communicating and Men Searching." Sex Roles 44: 363-379. 
297 Bendl, Regine and Angelika Schmidt. 2010. "From ‘Glass Ceilings’ to ‘Firewalls’ - Different 

Metaphors for Describing Discrimination." Gender, Work and Organization 17. 
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Η εικόνα του άνδρα επιστήµονα, που πραγµατοποιεί διανοητική εργασία µε 

τον υπολογιστή διατηρείται και ενισχύεται στα πιο πρόσφατα χρόνια, όπως φαίνεται 

στη διαφήµιση του 1991, της εταιρίας ComQuest για τους ‘µαθηµατικούς 

επεξεργαστές iit’. Ένας µεσήλικας καθηγητής µαθηµατικών, σε όρθια στάση και 

µπροστά στο µαυροπίνακα, υποστηρίζει µε µαθηµατικούς τύπους και διαγράµµατα 

την υπεροχή του επεξεργαστή. ‟Είναι απλά µαθηµατικά. Ο δικός µας επεξεργαστής 

είναι πέντε φορές καλύτερος”.298 Λίγα χρόνια αργότερα, στη διαφήµιση της εταιρίας 

ACS – American Computer Systems, για τη νέα Σειρά Συστηµάτων Motorola 900, 

ένας άνδρας µε ενδυµασία που παραπέµπει σε εργασία του λευκού γιακά παρουσιάζει 

τα κοµµάτια του υπολογιστικού συστήµατος, που ‘κουµπώνουν µεταξύ τους χωρίς 

καλώδια’ (Εικόνα 90). 

 
Εικόνα 89 

2001 Τεύχος 144, σελ. 21 
RAM 

 
Εικόνα 90 

7 Απριλίου 1994, σελ. 53 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

6.4$Ο!χώρος!της$πληροφορικής!τεχνολογίας299!
Στη σύγχρονη εποχή, η τεχνολογία της πληροφορικής και η εισαγωγή των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών συνέβαλαν στο µετασχηµατισµό της εργασίας στο χώρο 

                                                
298 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1991.95.83) Computer Για Όλους. 
299 Για ζητήµατα φιλοσοφίας του διαδικτύου, βλέπε ενδεικτικά: Bärwolff, Matthias. 2010. "End-to-End 

Arguments in the Internet: Principles, Practices, and Theory." Department of Electrical Engineering 
and Computer Science, Technische Universität Berlin, Berlin.  
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του γραφείου. Από τα πρώτα, κιόλας, χρόνια της ευρείας χρήσης των νέων 

υπολογιστικών διατάξεων, συναντάµε καταγραφές από ιστορικούς της πληροφορικής 

σχετικά µε τάσεις που προωθούν τη δηµιουργία των ‘έξυπνων κτιρίων’ για τη 

στέγαση των εργαζοµένων και των µηχανών της νέας τεχνολογίας. Τα νέα αυτά 

κτίρια πρέπει να παρέχουν στους εργαζοµένους ανέσεις ανάλογες -αν όχι καλύτερες- 

των ανέσεων των κατοικιών, αφού οι τελευταίοι περνούν µέσα σ’ αυτούς του χώρους 

περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι στα σπίτια τους. Η δηµιουργία αυτών των κτιρίων 

συνίσταται σε κλιµατισµό, επιµεληµένο και εργονοµικό σχεδιασµό του εσωτερικού 

τους, καθώς και άλλες σχετικές ανέσεις.300 Μόλις µία δεκαετία αργότερα, οι πρώτες 

επιπτώσεις των νέων αυτών κτιρίων στην υγεία των εργαζοµένων αρχίζουν να 

καταγράφονται στα ιατρικά επιστηµονικά περιοδικά. Πρόκειται γι’ αυτό το οποίο η 

Michelle Murphy ονοµάζει ‘σύνδροµο των άρρωστων κτιρίων’. Το ‘σύνδροµο’ 

οφείλεται σε κτιριακά προβλήµατα, όπως ο ανεπαρκής φυσικός αερισµός των 

γυάλινων κτιρίων γραφείου, αλλά και οι τοξικές επιδράσεις στους εργαζοµένους 

εξαιτίας της χρήσης υπολογιστικών διατάξεων κάθε µεγέθους και τύπου, 

περιφερειακών συσκευών και των αναλώσιµων υλικών που χρησιµοποιούν οι 

συσκευές.301 

Η ευρεία χρήση του διαδικτύου την περίοδο αυτή οδηγεί σε 

µετασχηµατισµούς στους τρόπους διαχείρισης της πληροφορίας και της παροχής 

υπηρεσιών εργασίας. Το ψηφιακό γραφείο, το οποίο φαίνεται να γίνεται 

πραγµατικότητα προς τα τέλη της περιόδου αυτής, υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει 

τα όρια µεταξύ του φυσικού και του εικονικού κόσµου, ενώ έννοιες όπως εκείνες του 

απτού υπολογιστή (tangible computing) επιχειρούν να εξετάσουν τον υπολογιστή ως 

µια τεχνολογία πέραν αυτής του ‘κουτιού στο γραφείο’, εντάσσοντάς τον στο 

περιβάλλον και δηµιουργώντας ‘έξυπνα περιβάλλοντα’.302 Η δυνατότητα που παρέχει 

η νέα τεχνολογία του διαδικτύου, σχετικά µε την πρόσβαση σε αρχεία και 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από τόπους εκτός του φυσικού χώρου εργασίας, υπόσχεται 

να δώσει λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής. 

Όπως υποστηρίζουν µελέτες από την ιστορία των επιχειρήσεων, ο χρόνος εργασίας 

                                                
300 Purshell Caroll. 1994. White Heat: People and Technology. Univeristy of California Press. 
301 Murphy, Michelle. 2006. Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty - Environmental 

Politics, Technoscinece, and Women Workers. Durnham London: Duke University Press. 
302 Doris (2004). 



Κεφάλαιο#6ο#
5η$Περίοδος:$Ο$υπολογιστής$ως$μια$διαδικτυωμένη$συσκευή$

 191 

που δαπανάται στις µετακινήσεις από και προς το (φυσικό) χώρο της εργασίας θα 

µπορούσε να αντικατασταθεί µε ώρες παραγωγικής εργασίας σε τυχαίους (φυσικούς) 

χώρους. Στην πραγµατικότητα, παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόµενοι που χρησιµοποιούν 

το διαδίκτυο αυξάνουν (αντί να µειώνουν) τις κατ’ οίκον ώρες εργασίας, δίχως να 

µειώνουν τις αντίστοιχες στο περιβάλλον του γραφείου. Αυτό, δηλαδή, που 

αναµενόταν να αποτελέσει τοµή στην εργασία µε τον υπολογιστή παραµένει µια 

ανοιχτή υπόθεση.303  

Οι µελέτες που αφορούν στους µετασχηµατισµούς του φυσικού χώρου της 

πληροφορικής αυτής της περιόδου εστιάζουν στη µετάβαση στο ηλεκτρονικό ή 

εικονικό γραφείο (virtual office) και στη µετατροπή των κοινωνικών σχέσεων της 

εργασίας. Στην ‘εποχή του κυβερνοχώρου’, οι εξελιγµένες τεχνολογίες πληροφορίας 

και επικοινωνίας, οι νέες χωρικές διατάξεις και οι οργανωτικές αντιλήψεις 

επαναρυθµίζουν την κοινωνική οργάνωση και κουλτούρα των γραφείων µέσα από την 

αναδιοργάνωση της εργασίας γραφείου. Επιπλέον (ανα-)διαµορφώνουν ένα νέο είδος 

‘εργασίας γραφείου’ εκτός του χώρου γραφείου, επηρεασµένο από τις νέες 

τεχνολογίες, το οποίο συµπεριλαµβάνει νέες τοποθεσίες εργασίας. Αυτοί οι νέοι, 

ευέλικτοι χώροι επιδιώκουν να δηµιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον που θα 

καταλύει κάθε έννοια ιεραρχίας, µε σκοπό την προώθηση της ισότητας µεταξύ των 

εργαζοµένων, καταργώντας την έννοια του φυσικού, αλλά και ιδιωτικού χώρου 

γραφείου. Με την πληροφορική τεχνολογία της εποχής, δηλαδή µε τους φορητούς 

υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα συνδεδεµένα στο διαδίκτυο, κεντρικά, οι 

συνεργάτες µπορούν να συναντιούνται, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σ’ 

έναν ηλεκτρονικό χώρο. Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο έτσι, ώστε οι εργαζόµενοι να 

επισκέπτονται ο ένας τον άλλον ‘online’, στα ψηφιακά γραφεία τους, ανεξάρτητα από 

τη φυσική τοποθεσία όπου βρίσκονται, µε µοναδική προϋπόθεση την πρόσβαση σε 

µια τηλεφωνική γραµµή. Έτσι, διαµορφώνεται µια νέα έννοια του χώρου όπου η 

γεωγραφική θέση και τοποθεσία δε θα έχουν πλέον κυρίαρχο ρόλο.304 

Σ’ αυτό το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, ο άνδρας εξακολουθεί να 

παρουσιάζεται στις διαφηµίσεις σε φυσική απόσταση από τον υπολογιστή κι έτσι 

                                                
303 Autor, David H. 2001. "Wiring the Labor Market." The Journal of Economic Perspectives 15: 25-40. 
304 Schwarz, Heinrich Loachim. 2002. "Techno-Territories: The technological, Spatial and Social 

Reorganization of Office Work." History and Social Study of Science and Technology, 
Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts. 
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διατηρείται και αυτήν την περίοδο η αντίληψη ότι ο υπολογιστής εργάζεται ‘µόνος 

του’ σε άλλο χώρο και από άλλον εργαζόµενο (δηλαδή τη γυναίκα), παρά την 

εντυπωσιακή αλλαγή στο είδος της τεχνολογίας. Με την πρακτική αυτή συνδέεται 

µια κατηγορία διαφηµίσεων, όπου κυριαρχεί η απουσία απεικονίσεων του 

υπολογιστή. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, µια τεχνολογία σε όλες τις µορφές και τα 

µεγέθη, µοιάζει πλέον να είναι τόσο γνώριµος στο κοινό, ώστε η εικόνα του συχνά 

θεωρείται περιττή.305 Η πρακτική αυτή, ωστόσο, συµβολίζει και κάτι ακόµη: την 

εικόνα της πληροφορικής ως µιας απολύτως δυνητικοποιηµένης τεχνολογίας, 

απελευθερωµένης από περιορισµούς που επιβάλλει ο φυσικός χώρος, µε τον ψηφιακό 

κόσµο (χώρο) του διαδικτύου να αποτελεί πραγµατικότητα. Η έµφαση στις 

διαφηµίσεις δίνεται πλέον στις (ψηφιακές) εφαρµογές που λαµβάνουν χώρα σ’ έναν, 

υποτίθεται, αφαιρετικό χώρο, ο οποίος διαφέρει πολύ από το φυσικό χώρο της 

υπολογιστικής τεχνολογίας των προηγούµενων περιόδων. Η τάση αυτή αντανακλάται 

µέσα από µια κατηγορία διαφηµίσεων που απεικονίζουν άνδρες επαγγελµατίες για 

την προώθηση υπηρεσιών, όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο.306   

Η ανεξαρτησία του δυνητικού χώρου από το φυσικό τίθεται στο επίκεντρο 

ιστοριογραφικών αναλύσεων, όπως αυτή του Downey. Σύµφωνα µε το συγγραφέα, 

αυτοί οι δυνητικοί, εικονικοί χώροι της τεχνολογίας δεν απελευθερώνονται ποτέ 

απολύτως από το φυσικό χώρο. Αντιθέτως, υπάρχει µια ισχυρή και διαρκής εξάρτηση 

γιατί κατασκευάζονται πάνω στο φυσικό χώρο. Για τη λειτουργία των ‘ηλεκτρονικών’ 

αυτών χώρων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη παλαιού τύπου τεχνολογιών, όπως, για 

παράδειγµα, οι εγκαταστάσεις καλωδίων και τα τεράστια υπολογιστικά συστήµατα 

για την αποθήκευση δεδοµένων, τα οποία εξαρτώνται από το φυσικό χώρο. Στο 

δυνητικό αυτό χώρο, µε τον ίδιο τρόπο που αποκρύπτεται το υλισµικό που περιβάλλει 

τον υπολογιστή -αν και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπόστασή του-, 

αποκρύπτεται και η ανθρώπινη εργασία. Ο µετασχηµατισµός της εργασίας στο νέο 

                                                
305 Σε αντίθεση µε την πρώτη περίοδο, κατά την οποία οι ‘µεγάλοι’ ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
παρέµεναν εκτός δηµόσιας θέας εξαιτίας της µη-ελκυστικής εµφάνισής τους (χιλιάδες καλώδια, 
διακόπτες και άλλα εξαρτήµατα). 

306 Για διαφηµίσεις µε κεντρική την απουσία απεικονίσεων της υπολογιστικής διάταξης, βλέπε επίσης 
Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1997-106-35) RAM, (1998.11.12-31) και (1999.05.13-23) και (1999.11.18-
31) και (1999.12.16-15) και (1999.12.30-111) και (2000.11.18-2.jpeg) και (2000.11.18-33) και 
(2000.11.25-115) και (2000.188.13) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (2001-04-29 pg19) και (2001-05-30 
pg19) Το Βήµα, (2001-144-161) RAM, (2001.06.30-100) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (2001.207.239) 
Computer Για Όλους, (2002-11-24 pg127) Το Βήµα, (2002.209.191) Computer Για Όλους, 
(2003.02.22-2) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (2004-04-04 pg81) Το Βήµα. 
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χώρο σχετίζεται µε τη µετάβαση από το παλαιού τύπου, ‘αρσενικού γένους’ 

(masculine) εργοστάσιο, σε νέα είδη εργασίας που πραγµατοποιούνται σε νέους 

χώρους. Η εργασία των ανθρώπων αυτών, συνήθως τεχνικών, έρχεται για να καλύψει 

τον κενό χώρο που δηµιουργείται ανάµεσα στον υλικό κόσµο και στις απεικονίσεις 

ενός κόσµου που δηµιουργούν οι µηχανές, στη σχέση, δηλαδή, µεταξύ της φυσικής 

τοποθεσίας και της εικονικής εργασίας.307         

 

6.4.1 Ο φυσικός χώρος της πληροφορικής 

Η ρητορική, σύµφωνα µε την οποία η ευρεία χρήση των φορητών, προσωπικών 

υπολογιστών και των ασύρµατων περιφερειακών συσκευών επιτρέπει -υποτίθεται (αν 

όχι επιβάλλει) την αποδέσµευση από το συµβατικό χώρο (γραφείου) αποτυπώνεται 

και σε µια άλλη κατηγορία διαφηµίσεων, εκείνη που αφορά στις ασύρµατες 

περιφερειακές συσκευές. Αντιπροσωπευτική είναι η σειρά διαφηµίσεων της εταιρίας 

Ideal, που δηµοσιεύεται στο περιοδικό Computer Για Όλους το 2001, για την 

προώθηση των ασύρµατων συσκευών της Logitech. Για την προώθηση του 

ασύρµατου ποντικιού έχει επιλεγεί ένας άνδρας, ο οποίος τοποθετείται σε ανοιχτό, 

ελεύθερο χώρο, αυτόν του πελάγους. Βρίσκεται στη µέση του πελάγους, στη θέση του 

καπετάνιου και µε το ένα χέρι πιλοτάρει το σκάφος, ενώ µε το άλλο πλοηγείται στο 

διαδίκτυο κρατώντας το ασύρµατο ποντίκι. Από τη στάση του σώµατός του 

υποδηλώνεται ξεκάθαρα ότι προτεραιότητά του είναι η πλοήγηση στον ψηφιακό χώρο 

που του προσφέρει ο φορητός υπολογιστής, ο οποίος είναι τοποθετηµένος δίπλα στο 

τιµόνι του σκάφους, και όχι η πλοήγηση στο φυσικό χώρο του πελάγους (Εικόνα 91). 

Η δεύτερη στη σειρά διαφήµιση της Ideal για τις ασύρµατες συσκευές, µε 

πρωταγωνιστικό πρόσωπο µια νεαρή και ελκυστική γυναίκα, αφορά σ’ ένα πλήρες σετ 

πληκτρολογίου - ποντικιού που συνδέεται σε ένα ‘σταθερό’, επιτραπέζιο υπολογιστή 

(Εικόνα 92).  Η κεντρική λεζάντα επισηµαίνει ότι η ‘ασύρµατη ελευθερία’ παρέχεται 

και εντός του περιορισµένου, οικιακού χώρου και, εννοιολογικά τουλάχιστον, 

διαφέρει πολύ από τις δυνατότητες που παρέχει η ασύρµατη περιφερειακή συσκευή 

(ποντίκι) στον άνδρα χρήστη. Για τη γυναίκα, ως ‘ελευθερία’ ορίζεται η δυνατότητα 

να µετακινηθεί από την πολυθρόνα γραφείου στο πάτωµα του πολυτελούς καθιστικού. 

                                                
307 Downey (2001). Downey (2003). 
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Σε κάθε περίπτωση και τα δύο χέρια της θα παραµείνουν τοποθετηµένα στο ασύρµατο 

πληκτρολόγιο (και όχι στο ποντίκι που βρίσκεται δίπλα στο πληκτρολόγιο). Σε 

αντίθεση µε τον άνδρα που τοποθετείται στο πέλαγος, οι ασύρµατες συσκευές 

παρέχουν στη γυναίκα ελευθερία υπό προϋποθέσεις.  

 
Εικόνα 91 

2001 Τεύχος 203, σελ. 157 
Computer Για Όλους 

 
Εικόνα 92 

2001 Τεύχος 205, σελ. 260 
Computer Για Όλους 

 

Η τρίτη διαφήµιση ολοκληρώνει τη ρητορική που θέλει τον άνδρα κεντρικό 

πρωταγωνιστή στην (χρήση της) πληροφορική(ς). Ο τίτλος της διαφήµισης προτείνει 

‟Αλλάξτε το γραφείο σας”, υποδηλώνοντας ότι το ετερόφυλο ζευγάρι που παίρνει 

πρωινό στο κρεβάτι έχει µεταφέρει το γραφείο στο υπνοδωµάτιο, χάρη στην 

ασύρµατη τεχνολογία. Το (ασύρµατο) ποντίκι βρίσκεται τοποθετηµένο πάνω στο 

µαξιλάρι, η οθόνη πάνω στο πάπλωµα στα πόδια του ζευγαριού, ενώ το πληκτρολόγιο 

στο δίσκο του πρωινού µαζί µε τα φρούτα και το φυσικό χυµό. Ο άνδρας µε το ένα 

χέρι αγκαλιάζει τη σύντροφό του, ενώ µε το άλλο πληκτρολογεί, επαναφέροντας µια 

διαφηµιστική παράδοση από τις προηγούµενες περιόδους, η οποία πρόβαλλε τον 

άνδρα να χρησιµοποιεί το πληκτρολόγιο µε το ένα χέρι και σε στάσεις ανάπαυσης, 

ικανό, για την παράλληλη εκτέλεση πολλαπλών δραστηριοτήτων (multi-tasking). Το 

βλέµµα του, που εστιάζει στην οθόνη, µαρτυρά ότι το σηµαντικό είναι ο υπολογιστής 
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Εικόνα 93 

2001 Τεύχος 208, σελ. 243 
Computer Για Όλους  

και όχι η σύντροφός του. Η χρήση του 

υπολογιστή είναι για εκείνον µια 

διαδικασία ψυχαγωγίας που απαιτεί 

ελάχιστη προσπάθεια. Η γυναίκα γελάει 

ευτυχισµένη µε µισόκλειστα µάτια, 

απολαµβάνοντας τη στιγµή και το 

πλούσιο πρωινό, ενώ δεν έχει καµία 

σχέση µε τον υπολογιστή. Στην παρουσία 

του συντρόφου της, η τεχνολογία την 

αφήνει αδιάφορη (Εικόνα 93).  

 Ενδεικτική της κατηγορίας διαφηµίσεων, 

οι οποίες απεικονίζουν γυναίκες στην 

εισαγωγή δεδοµένων και στο 

πληκτρολόγιο την περίοδο αυτή, είναι µία 

διαφήµιση της εταιρίας εισαγωγικής 

εταιρίας ηλεκτρονικών υπολογιστών  

Computer Trade Center, στο περιοδικό RAM, το 1996. Η διάσηµη γυµνάστρια και 

µοντέλο Ελένη Πετρουλάκη, απεικονίζεται πλαισιωµένη από µια πλήρη σειρά 

προσωπικού, επιτραπέζιου υπολογιστή, η οποία αποτελείται από ένα ευρύ φάσµα 

τµηµάτων του υπολογιστή (κεντρική µονάδα και περιφερειακές συσκευές) 

διαφορετικών κατασκευαστών, και τα οποία διατίθενται στην ελληνική αγορά µέσω 

της συγκεκριµένης εταιρίας. Πρόκειται για µία από τις ελάχιστες διαφηµίσεις της 

περιόδου αυτής όπου η γυναίκα παρουσιάζεται µεν µε επαγγελµατική ενδυµασία, 

αλλά αυτή είναι στερεοτυπικά σεξιστική (µίνι φούστα). Η Πετρουλάκη στο κέντρο 

της διαφήµισης, ίπταται πάνω από το σκληρό δίσκο έχοντας τα χέρια της πάνω στο 

πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο, συνδεδεµένο µε το σκληρό δίσκο, καταλήγει στα 

γυναικεία χέρια. Το κείµενο στη συνοδευτική λεζάντα ‟πάντα προτιµώ....επώνυµους 

συνεργάτες” δεν επιτρέπει την αµφιβολία για το ποιος είναι ο (στενός) συνεργάτης 

της γυναίκας. Στο κάτω µέρος της διαφήµισης, µια οθόνη απεικονίζει σε πλήρη 

διάταξη το πρόσωπο της Πετρούλακη. Εκεί βρίσκεται και το ποντίκι, το οποίο 

εµφανίζεται συνδεδεµένο µε την οθόνη και πολύ µακριά από τα γυναικεία χέρια, 

στην παράδοση προηγούµενων απεικονίσεων, οι οποίες σε όλες τις περιπτώσεις 
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ταύτιζαν την περιφερειακή αυτή συσκευή µε τον άνδρα χρήστη (Εικόνα 94). Ακόµη 

κι όταν η γυναίκα απελευθερώνεται στο χώρο, παραµένει εγκλωβισµένη στην 

εργασία της εισαγωγής δεδοµένων µε το πληκτρολόγιο. Αυτός µοιάζει να είναι ο 

µοναδικός τρόπος για να πλησιάσει το κέντρο του υπολογιστή, την κεντρική µονάδα 

µε τον επεξεργαστή και τη µνήµη. 

 
Εικόνα 94 

1996 Τεύχος 95, σελ. 57  
RAM 

Η έµφυλη κατασκευή της έννοιας της 

δεξιότητας διατηρείται και αυτήν την 

περίοδο, ακολουθώντας τις αλλαγές 

στις αντιλήψεις για την τεχνολογία και 

τις απεριόριστες δυνατότητές της. Οι 

µηχανές που κατασκευάζουν οι 

άνθρωποι καθιστούν αµφίβολα τα όρια 

µεταξύ φυσικού και τεχνητού 

σώµατος, ανθρώπινου και µη-

ανθρώπινου, µε τη γυναίκα ως 

κυβερνο-οργανισµό (cyborg) να 

απεικονίζεται ως ένα υβρίδιο µηχανής 

και οργανισµού, µε το σώµα της να 

αποτελεί χώρο τεχνολογικής 

δραστηριότητας.308  

 

6.4.2 Ο δυνητικός χώρος της πληροφορικής 

Για το νέο ψηφιακό χώρο εργασίας (γραφείο) άλλοι µελετητές προτείνουν ότι αφορά 

σε µια ‘αποικιοποίηση’ των εικονικών περιβαλλόντων. Τα περιβάλλοντα αυτά, 

προκύπτουν από το έντονο ενδιαφέρον των εταιριών πιθανόν και λόγω της επιθυµίας 

τους για επέκταση του ελέγχου και της εποπτείας των εργαζοµένων σε λιγότερο 

συγκεκριµένους, προκαθορισµένους και ελεγχόµενους χώρους. Στην 

πραγµατικότητα, πρόκειται για την προώθηση νέων µορφών δέσµευσης µέσω της 

νέας διάστασης του χώρου, αυτής του κυβερνοχώρου, καταργώντας επί της ουσίας 

                                                
308 Haraway, Donna. 1992. "The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d 

Others." in Cultural Studies, (eds.) L. Grossberg, C. Nelson, and P. A. Treichler. New York: 
Routledge. 



Κεφάλαιο#6ο#
5η$Περίοδος:$Ο$υπολογιστής$ως$μια$διαδικτυωμένη$συσκευή$

 197 

την όποια έννοια περί αποδέσµευσης επιχειρούν να προωθήσουν. Κι αυτό γιατί η 

δυνητικοποίηση (και κατά συνέπεια η απελευθέρωση) αφορά µόνο στην -

υποτιθέµενη- ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας και όχι στην εργασία. Ο φυσικός 

χώρος εξακολουθεί να έχει κεντρικό ρόλο στην τεχνολογία και η εργοστασιακή 

µορφή του εργασιακού χώρου παραµένει, αλλά µετατίθεται από τις κύριες 

υπολογιστικές εργασίες σε διαφορετικές µορφές εργασίας.309 Σ’ αυτήν την ‘ψηφιακή’ 

εποχή, κατά την οποία ο υπολογιστής µετατρέπεται σε µια φορητή συσκευή πολλών 

χρήσεων, στις διαφηµίσεις οι γυναίκες συνεχίζουν να χρησιµοποιούν τον υπολογιστή 

σε περιορισµένους χώρους (φυσικούς ή αφαιρετικούς), ακόµη και όταν η εργασία 

εκτελείται µε ένα φορητό µοντέλο. Η εξέταση των διαφηµίσεων της περιόδου αυτής 

εντοπίζει τους άνδρες επαγγελµατίες να απεικονίζονται σε όρθια στάση και σε 

κίνηση, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις.310 Η απελευθέρωση από τα στενά όρια του 

γραφείου προβάλλεται ως µια υπόθεση που αφορά µόνο στον άνδρα χρήστη. 

Στη βάση µιας µακράς παράδοσης διαφηµιστικών απεικονίσεων συσχετισµού 

της άγριας, σκληρής φύσης που προσφέρει περιπέτεια µε τις ευκαιρίες απόδειξης της 

γενναιότητας του άνδρα, ο οποίος επιβάλλεται τελικά στην αδάµαστη φύση, 

συνηθισµένη εδώ είναι η εικόνα ανδρών και υπολογιστών σε φυσικά περιβάλλοντα, 

πάνω σε βράχους, κοιτάζοντας το άγριο πέλαγος κ.ο.κ.311 Ενδεικτική αυτής της 

κατηγορίας είναι η διαφήµιση του φορητού υπολογιστή Toshiba, στην οποία 

απεικονίζεται ένας άνδρας σε καθιστή στάση πάνω σε ένα βράχο. Ήρεµος και µε την 

πλάτη στραµµένη στο φωτογραφικό φακό, αγναντεύει την αγριεµένη θάλασσα δίχως 

να ανησυχεί για την καταιγίδα που πλησιάζει. Άλλωστε, έχει ‘αποδράσει από το 

γραφείο του, που δεν τον εµπνέει’ σε ένα χώρο πολύ διαφορετικό από εκείνον όπου 

πραγµατοποιείται η εργασία µε τον υπολογιστή, όπως αναφέρεται στην κεντρική 

                                                
309 Για διαφηµίσεις που αφορούν σε ιδεολογίες περί συνδεσιµότητας, βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ 
Εικόνα (1999.05.13-49) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 

310 Για διαφηµίσεις υπολογιστών που απεικονίζουν άνδρες σε κίνηση, βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ 
Εικόνες (1991.02.14-5) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1991.89.17) Computer Για Όλους, (1992.11.26-
121) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1992.101.13) Computer Για Όλους, (1993.01.14-96) και 
(1993.12.02-63) και (1994.01.13-2) και (1994.09.15-33) και (1995.12.07-45) και (1998.04.23-2) 
και (1999.12.16-11) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (2001-05-30 pg19) Το Βήµα, (2001.207.41) 
Computer Για Όλους. 

311 Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες και υπολογιστές στη φύση, βλέπε ενδεικτικά Εικόνες 
(1996-91-101) RAM, (1996.150.93) Computer Για Όλους, (1997-101-183) και (1997-104-149) 
RAM, (1997.154.13) Computer Για Όλους, (1998.06.04-3) και (1999.09.16-2) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (2000.190.91) Computer Για Όλους, (2001-05-06 pg48) Το Βήµα, (2001-144-31) και 
(2001-144-171) RAM, (2001.203.157) Computer Για Όλους, (2003-05-04 pg99) Το Βήµα.  
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Εικόνα 95 

4 Απριλίου 2003, σελ. 9 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

λεζάντα της διαφήµισης. Ο φορητός 

υπολογιστής του τοποθετηµένος 

ακριβώς δίπλα του πάνω στα βράχια 

και σε λειτουργία, είναι ό,τι τον 

συνδέει µε το χώρο του γραφείου του. 

Το πληκτρολόγιο του φορητού 

υπολογιστή δεν υπάρχει και µάλιστα 

έχει καλυφθεί από την εικόνα που 

καταλαµβάνει την οθόνη: απεικονίζει -

αντίθετα µε την εικόνα που βλέπει ο 

άνδρας- ένα τεχνητό και 

αποστειρωµένο αστικό τοπίο (Εικόνα 

95). Στις περιπτώσεις όπου η φύση 

παρουσιάζεται γαλήνια και ειδυλλιακή, 

εντοπίζεται ένα παράδοξο σε σχέση µε  

τις διαφηµιστικές πρακτικές άλλων προϊόντων: εκεί, όταν οι γυναίκες συσχετίζονται 

µε το φυσικό περιβάλλον, η κυρίαρχη ρητορική εστιάζει στο συναίσθηµα της γαλήνης, 

της ηρεµίας ή της ευχαρίστησης.312 Η τάση αυτή αποτυπώνεται σε µια κατηγορία 

διαφηµίσεων, όπως για παράδειγµα αυτή της εταιρίας Ideal Group, για την προώθηση 

ενός άλλου µοντέλου φορητού υπολογιστή της Toshiba, του Satellite 1700-400 CDT. 

Ένας άνδρας κατασκηνωτής, µε την ενδυµασία και τον ανάλογο εξοπλισµό, βρίσκεται 

στην κορυφή ενός βουνού. Ο ήλιος έχει µόλις ανατείλει κι εκείνος έξω από τη ‘σκηνή’ 

του υποδέχεται τη νέα µέρα µε ενθουσιασµό, που υποδηλώνεται από τα χέρια του σε 

διάταση. Η έµφαση δίνεται στο κατασκηνωτικό κατάλυµα (δηλαδή στο χώρο που 

πραγµατοποιείται η χρήση του υπολογιστή), κυρίαρχο στην εικόνα λόγω θέσης και 

κλίµακας, ενώ ο άνδρας απεικονίζεται σε δεύτερο επίπεδο και µε την πλάτη 

γυρισµένη στο φωτογραφικό φακό, καθώς επίσης και στο διαφηµιζόµενο προϊόν 

(λάπτοπ), που τοποθετείται συµβολικά µακριά του. Η κεντρική λεζάντα ‟On line & 

On life”, προωθεί την έννοια της κίνησης, της φορητότητας, της συνδεσιµότητας πέρα 

από τα στενά όρια του φυσικού επαγγελµατικού χώρου, αγαθά που παρέχει η νέα 

                                                
312 Hope (2008). 
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τεχνολογία και του επιτρέπει να είναι συνδεδεµένος µε τα επαγγελµατικά καθήκοντά 

του και ταυτόχρονα να απολαµβάνει τη ζωή στη φύση (Εικόνα 96).  

Εικόνα 96 
6 Μαΐου 2001, σελ. 48 

Το Βήµα 

Ο χώρος της πληροφορικής και την 

περίοδο αυτή, δεν απεικονίζεται ενιαία 

οµοιόµορφος για όλες τις κατηγορίες 

χρηστών. Ανοιχτός, αφαιρετικός, 

απροσδιόριστος, δίνει ελευθερία 

κίνησης και έκφρασης στον άνδρα 

επιχειρηµατία, διευθυντή ή ανώτερο 

στέλεχος µιας εταιρίας που συµµετέχει 

ενεργά στη δηµιουργική εργασία και 

στη λήψη αποφάσεων. Για τη γυναίκα, 

η οποία λειτουργεί ως εκτελεστικό 

όργανο στις υπηρεσίες του 

δηµιουργικού άνδρα ‘επιβλέποντος’, 

άλλοτε καθισµένη µπροστά στην 

τερµατική συσκευή που 

χρησιµοποιείται για την εισαγωγή των  

δεδοµένων και άλλοτε µεταφέροντας έναν φορητό υπολογιστή, ο χώρος 

παρουσιάζεται  περιορισµένος, κλειστός και στενός. Μόνο µ’ αυτήν την αρµοδιότητα 

αποµακρύνεται από τη µικρή επιφάνεια εργασίας ενός γραφείου και εµφανίζεται σε 

όρθια στάση.313 Στις διαφηµίσεις όπου οι άνδρες απεικονίζονται να χρησιµοποιούν το 

πληκτρολόγιο ενός φορητού υπολογιστή, αυτό γίνεται σχεδόν πάντα µε το ένα χέρι, 

στην παράδοση διαφηµιστικών πρακτικών από τις προηγούµενες περιόδους. Συχνά, 

µάλιστα, αυτή η ρητορική συνοδεύεται από απεικονίσεις του συµπλέγµατος άνδρα - 

υπολογιστή σε ανοιχτό, αφαιρετικό ή δηµόσιο χώρο, όπως οι αίθουσες αναµονής 

αεροδροµίων και σιδηροδροµικών σταθµών, ο εσωτερικός χώρος ενός αεροσκάφους, 

ενός ταξί ή ο χώρος της στάσης του λεωφορείου.314 

                                                
313 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1959.01.08-13) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1962-02-01 pg7) Το Βήµα, 

(1962.04.19-2) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1967.10.12-23) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1968.05.09-
34) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1968.05.09-29) Οικονοµικός Ταχυδρόµος.   
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Ενδεικτικό της ρητορικής αυτής είναι ένα σετ διαφηµίσεων της εταιρίας 

τηλεπικοινωνιών Vodafone, για την προώθηση φορητών καρτών συνδεσιµότητας στο 

διαδίκτυο. Στην πρώτη διαφήµιση, απεικονίζεται ένας άνδρας επαγγελµατίας, µε 

κοστούµι, στο πίσω κάθισµα ενός αυτοκινήτου σε κίνηση. Στα πόδια του έχει σε 

λειτουργία το φορητό υπολογιστή του και κοιτάζει την οθόνη µε προσήλωση, αλλά 

δεν αγγίζει το πληκτρολόγιο. Αντιθέτως, µε το αριστερό χέρι του χρησιµοποιεί το 

ενσωµατωµένο ποντίκι. ‟Η δουλειά του είναι ήδη πολύπλοκη. Τουλάχιστον ας είναι η 

επικοινωνία του πιο απλή”, µας πληροφορεί η λεζάντα της διαφήµισης. Τα εργασιακά 

καθήκοντα του άνδρα είναι τόσο απαιτητικά, που τον αναγκάζουν να ‘επικοινωνεί’ 

ακόµη κι όταν βρίσκεται σε κίνηση: ο φορητός υπολογιστής χρησιµοποιείται ως µέσο 

επικοινωνίας και όχι εργασίας (Εικόνα 97). 

Στη δεύτερη διαφήµιση της εταιρίας για το ίδιο προϊόν, απεικονίζεται µία 

γυναίκα επαγγελµατίας να χρησιµοποιεί φορητό υπολογιστή. Πρόκειται για µία από 

τις σπάνιες περιπτώσεις όπου οι γυναίκες απεικονίζονται σε ανοιχτό χώρο, αλλά, 

ακόµη και σ’ αυτό το παράδειγµα, εκτελεί καθήκοντα γραµµατέα. Βρίσκεται µαζί µ’ 

έναν άνδρα µηχανικό στο εργοτάξιο και χρησιµοποιεί το πληκτρολόγιο, ενώ 

βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο (πραγµατικό και συµβολικό) από τον άνδρα 

προϊστάµενο. Στην παράδοση µιας κυρίαρχης διαφηµιστικής πρακτικής, σε ολόκληρη 

την ιστορία των απεικονίσεων του συµπλέγµατος άνδρα - γυναίκας - υπολογιστή, µε 

τη γυναίκα σε καθιστή στάση µπροστά στον υπολογιστή να δέχεται οδηγίες από έναν 

άνδρα ανώτερο στην ιεραρχική κλίµακα, έτσι και στην περίπτωση αυτή, η προτροπή 

για τον άνδρα είναι ξεκάθαρη: ‟Δε χρειάζεται να βιάζεστε να επιστρέψετε στο 

γραφείο σας. Τώρα, το γραφείο σας είναι εκεί όπου βρίσκεστε” (Εικόνα 98). Το νέο, 

ανοιχτό, κινητό γραφείο περιλαµβάνει µαζί µε την τεχνολογία και τη γυναίκα 

γραµµατέα. Σε αντίθεση µε τις διακηρύξεις περί στρατηγικών ότι οι εταιρίες 

σχεδιάζουν (και διαφηµίζουν) τεχνολογίες επικοινωνίας για όλους τους χρήστες, οι 

                                                                                                                                      
314 Για διαφηµίσεις της περιόδου που απεικονίζουν άνδρες να χρησιµοποιούν τον υπολογιστή, βλέπε 
Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1995.10.26-87) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1997-104-149) RAM, 
(1998.06.04-3) και (1999.09.16-2) και (1999.06.03-2) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (2001-144-141) 
RAM, (2001.05.26-35) και (2001.07.14-9) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (2001.206.173) Computer Για 
Όλους, (2002-04-14 pg43) και (2002-09-08 pg61) και (2002-10-06 pg119) Το Βήµα, (2002.216.21) 
και (2002.220.37) Computer Για Όλους, (2003.07.17-51) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (2004-01-24 
pg102) Το Βήµα. 
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ιδεολογικές καθηλώσεις σε συγκεκριµένα µοντέλα είναι ισχυρές κατορθώνοντας να 

αναπαράγουν στερεότυπα κατά φύλο διακρίσεων ακόµη και στα πρόσφατα χρόνια.315 

 
Εικόνα 97 

20 Απριλίου 2003, σελ. 93 
Το Βήµα 

 
Εικόνα 98 

11 Μαΐου 2003, σελ. 117 
Το Βήµα 

Την περίοδο αυτή η εκπαίδευση στη χρήση και στον προγραµµατισµό έχει πλέον 

θεσµοθετηθεί και παρέχεται από διάφορους φορείς και ιδρύµατα, σε όλα τα επίπεδα. 

Αυξάνονται ραγδαία τα τµήµατα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας, από την εκµάθηση γλωσσών προγραµµατισµού 

µέχρι την κατασκευή και επισκευή του υλισµικού.  

 

6.5$Συμπεράσματα+!
Στην εποχή του διαδικτύου και της ασύρµατης επικοινωνίας, στο φυσικό χώρο των 

προηγούµενων περιόδων προστίθεται µια νέα έννοια του χώρου, ο δυνητικός και η 

εικονική πραγµατικότητα (virtual reality), µε κεντρική ρητορική στις διαφηµίσεις την 

έννοια της συνδεσιµότητας, χωρίς στην πραγµατικότητα να παύει ποτέ η 
                                                
315 Oudshoorn, Nelly, Els Rommes, and Marcelle Stienstra. 2004. "Configuring the User as Everybody: 

Gender and Design Cultures in Information and Communication Technologies." Science Technology 
Human Values 29:30-36. 
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αλληλεξάρτηση τους ενός χώρου από τον άλλον. Η πολυσυζητηµένη ψηφιακή 

επανάσταση περιορίζεται σε αλλαγές στα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπολογιστικής 

διάταξης, που επιτρέπουν την ευρύτερη διάδοση και τη ραγδαία αύξηση του αριθµού 

των ερασιτεχνών χρηστών (casual users) της τεχνολογίας, µε τα κινητά τηλέφωνα και 

τους φορητούς υπολογιστές. Παρά την εντυπωσιακή αλλαγή στο είδος της 

τεχνολογίας, µε τους φορητούς υπολογιστές, τα ‘έξυπνα’ τηλέφωνα και τις 

διακηρύξεις περί αποδέσµευσης από περιορισµούς που επιβάλλει ο φυσικός χώρος, ο 

έµφυλος καταµερισµός της εργασίας των προηγούµενων περιόδων διατηρείται και 

αναπαράγεται. Μέσα από απεικονίσεις που προωθούν οι θεσµοί συν-διαµόρφωσης, 

όπως οι διαφηµιστικές εταιρίες, άνδρες και γυναίκες εξακολουθούν να 

χρησιµοποιούν την τεχνολογία µε διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό χώρο. Την 

περίοδο της ασύρµατης επικοινωνίας του υπολογιστή µε το διαδίκτυο αλλά και τις 

περιφερειακές συσκευές, στις λίγες διαφηµίσεις µε πρωταγωνίστριες τις γυναίκες 

εκείνες εξακολουθούν να παρουσιάζονται σε κλειστό, οικιακό συνήθως χώρο, 

‘συνδεδεµένες’ µε το πληκτρολόγιο, έστω κι αν αυτό είναι ασύρµατο. 

Οι γυναίκες ίσως να µην πληκτρολογούν πλέον δεδοµένα, καθ’ υπόδειξιν και 

για λογαριασµό ενός άνδρα προϊσταµένου, όπως συµβαίνει µέχρι και τα τέλη της 

δεκαετίας του 1990, αλλά εξακολουθούν να εµφανίζονται να χρησιµοποιούν τη νέα 

ηλεκτρονική πολυσυσκευή µε παρόµοιους τρόπους. Απεικονίζονται σε κλειστό, 

περιορισµένο χώρο, να χρησιµοποιούν υπολογιστές και ‘έξυπνα’ τηλέφωνα 

συνδεδεµένα στο διαδίκτυο, για ψυχαγωγία και επικοινωνία και όχι για 

επαγγελµατικούς σκοπούς. Το πληκτρολόγιο µπορεί να µη χρησιµοποιείται πια ως 

σύµβολο µισθωτής εργασίας, εξακολουθεί, ωστόσο, να προβάλλεται ως τµήµα του 

υπολογιστή που (περί-)ορίζει τη γυναικεία χρήση.  

 

 

 

! ! ! 
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Κεφάλαιο)7!
!

Γενικά'συμπεράσματα:'!
Η"κατά"φύλο"διαίρεση'του'υπολογιστή''και'η'διάκριση'

ψηφιακού)–!αναλογικού!
 

 

7.1!Εισαγωγή!
Η διατριβή αυτή προτείνει µια ιστορία του ηλεκτρονικού υπολογιστή, στην οποία τη 

ραχοκοκαλιά αποτελούν η ιστορία των διαφηµιζόµενων χρήσεων της υπολογιστικής 

τεχνολογίας και η συναφής µ’ αυτήν κοινωνική κατασκευή των χρηστών του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μελετώντας την ιστορία της πληροφορικής µέσω των 

διαφηµίσεων για µία περίοδο πενήντα χρόνων, προκύπτει µια ιστορία κατασκευής 

έµφυλων χρηστών του υπολογιστή στον ελληνικό Τύπο, η οποία εδώ, διακρίνεται σε 

πέντε περιόδους. Αν και το είδος της τεχνολογίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

παρουσιάζεται να µεταβάλλεται ραγδαία, στις διαφηµίσεις καταγράφεται µια 

εντυπωσιακή συνέχεια ως προς τις διαδικασίες αναπαραγωγής του κοινωνικού φύλου 

και της κατά φύλο διαίρεσης της εργασίας που αντιστοιχεί σ’ αυτό. Οι άνδρες 

απεικονίζονται να εργάζονται µε το υποτιθέµενο κέντρο του υπολογιστή, το σκληρό 

δίσκο και τον κεντρικό επεξεργαστή, σε ρόλους εξειδικευµένων µηχανικών και 

προγραµµατιστών. Αντιθέτως, οι γυναίκες παρουσιάζονται να εκτελούν ανειδίκευτες 

εργασίες στα ‘περιφερειακά’ της µηχανής όπως το πληκτρολόγιο, η οθόνη και ο 

εκτυπωτής. Οι διαφηµίσεις φαίνεται να λειτουργούν ως ένα µέσο που συµβάλλει στη 

διευρυµένη αναπαραγωγή του περιορισµού της γυναικείας εργασίας σε συγκεκριµένα 

τµήµατα του υπολογιστή.316 Η µελέτη αυτών των απεικονίσεων αποδεικνύει ότι στη 

διάρκεια µισού αιώνα η σχέση γυναίκας, άνδρα, εργασίας και ηλεκτρονικού 

υπολογιστή αλλάζει ελάχιστα (αν όχι καθόλου).  

Στο καταληκτικό αυτό κεφάλαιο, παρουσιάζεται µια συνθετική επισκόπηση 

παρατηρήσεων και συµπερασµάτων που αναπτύχθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια 

(χώρος, φύλο, εργασία, εκπαίδευση), για να υποστηριχθεί ότι τα διάφορα µέρη του 

κεντρικού υπολογιστή (κεντρική µονάδα, περιφερειακές συσκευές, πληκτρολόγιο, 

                                                
316 Βλέπε Παράρτηµα Ι, Πίνακες 2 και 3. 
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εκτυπωτής κ.ά.) έχουν αντιστοιχιστεί µε διαφορετικές ταυτότητες κοινωνικού φύλου 

(αρσενικού και θηλυκού γένους). Οι αντιστοιχίσεις αυτές οδηγούν µε τη σειρά τους 

στην κατά φύλο διάκριση ως προς την εργασία µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε 

αναλογική (για τον άνδρα) και ψηφιακή (για τη γυναίκα).  

 

7.2.#Χώρος!W!φύλο!W!εργασία!W!εκπαίδευση!
Μία από τις διαστάσεις που εξετάζει η παρούσα διατριβή, αυτή του χώρου, σχετίζεται 

µε την ιστορία της διαµόρφωσης των χώρων µέσα στους οποίους αναπτύχθηκε η 

υπολογιστική τεχνολογία. Για τη µελέτη της ιστορίας της (συν-)διαµόρφωσης χώρου 

και πληροφορικής, στη διατριβή αυτή λαµβάνονται υπόψη ιστοριογραφικές 

προσεγγίσεις που αφορούν στις συν-διαµορφώσεις χώρου και τεχνολογίας στις 

τεχνολογικές επαναστάσεις. Ο σχεδιασµός του χώρου που φιλοξενεί την τεχνολογία 

ως τµήµα της παραγωγής, όπως αυτός είναι ικανός να επηρεάσει την εργασία και να 

διαµορφώσει την παραγωγή -και υπό αυτό το πρίσµα- αποτελεί κεντρικό ζήτηµα για 

τη διεύθυνση εταιριών και επιχειρήσεων σε κάθε εποχή. Αυτό έχει µελετηθεί ως προς 

τα εργοστάσια της προ-βιοµηχανικής επανάστασης, που λειτουργούν µε µορφές 

ενέργειας όπως το νερό, κατασκευάζονται δίπλα σε ποτάµια και η εργασία είναι 

χειρωνακτική (τέλη 18ου αιώνα), καθώς και σε σχέση µε το αυτοµατοποιηµένο 

εργοστάσιο του Φορντ µε τις γραµµές συναρµολόγησης και τον εκµηχανισµό της 

παραγωγής. Στην περίοδο που εξετάζεται εδώ, ο χώρος αναφέρεται κυρίως στην 

‘εργασία γραφείου’. Άλλωστε, ο χώρος του γραφείου αποτελεί, σύµφωνα µε πολλούς 

µελετητές της ιστορίας της εργασίας, το εργοστάσιο της ψηφιακής εποχής.317  

Σύµφωνα µε µια δηµοφιλή ιδεολογία, υποτίθεται ότι τα τελευταία χρόνια 

συντελέστηκε µία σταδιακή µετάβαση: από µια τεχνολογία απολύτως εξαρτηµένη 

από το φυσικό χώρο µε διαστάσεις ενός ολόκληρου δωµατίου (1η Περίοδος, 

Δεκαετίες 1940 - 1950) σε µια τεχνολογία περιορισµένη στον κλειστό χώρο του 

‘αποστειρωµένου’ εργαστηρίου (2η Περίοδος, Δεκαετίες 1950 - 1960) ή του 

γραφείου (3η περίοδος, Δεκαετία 1970) και, τελικά, σε µια τεχνολογία που 

επεκτάθηκε σε µία νέα µορφή χώρου, µέσω τοπικών αρχικά δικτύων (4η Περίοδος, 

Δεκαετίες 1980 - 1990), καταλήγοντας στις µέρες µας να εκπροσωπεί -υποτίθεται- 

την απόλυτη απελευθέρωση από το φυσικό χώρο, µέσω των υπερτοπικών δικτύων 
                                                
317 Biggs (1996). Hounshell, David A. 1984. From the American System to Mass Production, 1800-

1932. Baltimore and London: The John Hopkins University Press. 
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που είναι το διαδίκτυο και ο κυβερνοχώρος (5η περίοδος, Δεκαετίες 1990 - 2000). 

Στα προηγούµενα κεφάλαια, αξιοποιώντας ιστοριογραφικές προσεγγίσεις που δίνουν 

έµφαση στην κοινωνική ιστορία της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

παρακολουθήσαµε τη µετάβαση αυτή µέσα από τεχνολογικούς και κοινωνικούς 

µετασχηµατισµούς του χώρου και της εργασίας.  

Παρατηρήσαµε, για παράδειγµα, ότι στην 1η Περίοδο (Δεκαετίες 1950 - 

1960) οι γυναίκες δεν εκτελούν την ίδια εργασία µε τους άνδρες ακόµη κι όταν 

βρίσκονται σε κοινό χώρο. Συνήθως εργάζονται µε τη συντήρηση των 

αποθηκευτικών µονάδων του ηλεκτρονικού εγκεφάλου, ενώ οι άνδρες συνάδελφοι 

τους απεικονίζονται µπροστά στον εκτυπωτή να ελέγχουν τα αποτελέσµατα των 

υπολογισµών. Η ρητορική αυτή αρχίζει να µεταβάλλεται από τη στιγµή που οι 

µηχανές γραφείου έγιναν απαραίτητο στοιχείο του σύγχρονου χώρου εργασίας (και 

ειδικά στα χρόνια µετά το 1970 και τον εκµηχανισµό του γραφείου). 318  Οι 

διαφηµίσεις της δεκαετίας αυτής αντανακλούν τις δραµατικές αλλαγές της εποχής 

προβάλλοντας το πρότυπο της γυναίκας - γραµµατέα. Στις απεικονίσεις γυναικών και 

υπολογιστών, που ακολουθούν το ρεύµα ‘εκσυγχρονισµού’ της εποχής µε την έκρηξη 

του φεµινιστικού κινήµατος και την αλλαγή στη µόδα, οι γυναίκες αποµακρύνονται 

από το πληκτρολόγιο και ποζάρουν στο φωτογραφικό φακό σχεδόν φλερτάροντας µε 

την υπολογιστική διάταξη (3η Περίοδος). Την περίοδο αυτή, η εργασία στον 

υπολογιστή γίνεται δευτερεύουσας σηµασίας για τις γυναίκες και σκοπός των 

διαφηµιστών που απευθύνονται σε ετερόφυλους άνδρες, υποψήφιους αγοραστές 

µοιάζει να είναι η προώθηση της ελκυστικής, νεαρής υπαλλήλου γραφείου, η οποία 

‘συνοδεύει’ τη νέα τεχνολογία γραφείου. Στις περιπτώσεις που άνδρες εµφανίζονται 

να χρησιµοποιούν κάποιου τύπου ηλεκτρονικό υπολογιστή (διαδεδοµένης 

τεχνολογίας την περίοδο αυτή είναι ο υπολογιστής τσέπης) παρουσιάζονται 

προσηλωµένοι στην εργασία τους, ακόµη κι αν αυτή συνίσταται στη χρήση 

πληκτρολογίου (την εικόνα αυτή τη βλέπουµε συχνότερα πριν εισαχθεί το ποντίκι ως 

συσκευή εισαγωγής δεδοµένων).  

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της 1ης περιόδου (Δεκαετίες 1950 - 1960), 

παρακολουθήσαµε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή να παρουσιάζεται στο κοινό ως µια 

                                                
318 Επίσης, αλλαγές σε θέµατα κατανοµής της εργασίας (ανώτερα - κατώτερα στελέχη εταιριών, 
γυναίκες - άνδρες, ποιοι χειρίζονταν ποια µηχανήµατα πριν και µετά την πληροφορική επανάσταση, 
κλπ). 
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‘πιο κατάλληλη’ συσκευή, για την παραγωγή υπολογισµών για επιστηµονικούς και 

επιχειρηµατικούς σκοπούς, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει τις προγενέστερες 

ηλεκτροµηχανικές µηχανές υπολογισµών. Στις γυναίκες ανατίθεται η µονότονη και 

µη-δηµιουργική, χειρωνακτική εργασία της εισαγωγής δεδοµένων ή του χειρισµού 

της µηχανής. Οι άνδρες, άρρηκτα συνδεδεµένοι παραδοσιακά µε τη δηµιουργική 

αλλά απαιτητική εγκεφαλική εργασία των αριθµητικών υπολογισµών, 

παρουσιάζονται να µην εκτελούν καµία εργασία µε τη νέα µηχανή. Η ρητορική αυτή, 

προωθεί την ιδέα ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι µια µηχανή που εργάζεται 

µόνη της. Στο µεταξύ, η εκπαίδευση στη χρήση των µηχανών υπολογισµού παρέχεται 

στις γυναίκες από ‘εξειδικευµένες’ σχολές δακτυλογράφων. Οι άνδρες µοιάζουν να 

µη χρειάζονται κάποιου τύπου εκπαίδευση, µιας και οι ‘νέες’ αυτές µηχανές 

προωθούνται ως τεχνολογία που αντικαθιστά την (ανδρική) διανοητική εργασία. 

Στη 2η Περίοδο (Δεκαετίες 1960 - 1970), ο ηλεκτρονικός υπολογιστής παύει 

να θεωρείται απλώς µια βελτιωµένη έκδοση της ηλεκτροµηχανικής υπολογιστικής 

µηχανής και γίνεται αντιληπτός από το κοινό ως µια µηχανή επεξεργασίας 

πληροφοριών και δεδοµένων µε πολλές δυνατότητες, αλλά σπουδαιότερη αυτών την 

ικανότητα να παίρνει λογικές αποφάσεις. Οι άνδρες παρουσιάζονται να 

χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο ως επιστήµονες ή µηχανικοί οι οποίοι 

επιβλέπουν ή προγραµµατίζουν τη µηχανή. Στις λίγες περιπτώσεις που εργάζονται 

καθιστοί µπροστά σε ένα τερµατικό, εκτελούν πολύπλοκες εργασίες υπολογισµού και 

ποτέ την ανιαρή εργασία της εισαγωγής δεδοµένων, η οποία πρέπει να είναι, 

υποτίθεται, αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. Ο χώρος της πληροφορικής 

απεικονίζεται είτε αφαιρετικά είτε ως αποστειρωµένο εργαστήριο. Οι γυναίκες και σ’ 

αυτήν την περίοδο απεικονίζονται, µεταξύ άλλων, σε κοινό χώρο µε τους άνδρες, 

συχνά όρθιες, αλλά χωρίς ποτέ να εκτελούν την ίδια εργασία. Την εκπαίδευση στη 

χρήση των νέων µηχανών την περίοδο αυτή, αναλαµβάνουν, επιπλέον οι πρώτες 

‘σχολές εκπαίδευσης στη χρήση των λογιστικών µηχανών’, ενώ, στις περιπτώσεις 

που η εκπαίδευση στη χρήση κρίνεται αναγκαία, αυτή παρέχεται στους άνδρες από 

τις εταιρίες διάθεσης των ηλεκτρονικών εγκεφάλων. 

Κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου (Δεκαετία 1970), η ιστορία της 

υπολογιστικής τεχνολογίας συνδέεται άµεσα µε τον αυτοµατισµό του γραφείου. Ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής παύει να είναι µια µηχανή επεξεργασίας δεδοµένων για 

δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις µεγάλου µεγέθους. Κάνει την είσοδό του 

και στο µικρό γραφείο µε σκοπό να οργανώσει τη γραφική εργασία και ανοίγοντας, 
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έτσι, το δρόµο για την υποτιθέµενη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Υποτίθεται 

ότι όλα γίνονται στο όνοµα µιας επιστήµης της εργονοµίας, χωρίς όµως, στο 

ενδιαφέρον για την εργονοµία να συµπεριλαµβάνεται κάποια ευαισθησία, ώστε να 

σταµατήσει η αναπαραγωγή των κατά φύλο διακρίσεων. Στο νέο γραφείο οι γυναίκες 

εξακολουθούν να ασχολούνται µε το είδος της εργασίας της προηγούµενης περιόδου 

και εργάζονται σε στενό χώρο, µπροστά σε µία οθόνη εισάγοντας δεδοµένα. Οι 

άνδρες είναι επιστήµονες, διευθυντές και επιβλέπουν τη γυναικεία εργασία. Την 

εκπαίδευση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αυτήν την περίοδο 

αναλαµβάνουν σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα οι εταιρίες εισαγωγής των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Την 4η Περίοδο (Δεκαετίες 1980 - 1990), οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε τα 

µικρά συστήµατα επεξεργασίας κειµένου, παράλληλα µε τα µεγάλα συστήµατα τύπου 

mainframe, αλλά και τον προσωπικό υπολογιστή, αρχίζουν να µπαίνουν στο ελληνικό 

σπίτι. Στους χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών της προηγούµενης περιόδου, 

προστίθενται παιδιά, κυρίως αγόρια, κι έτσι προκύπτει η εικόνα της χρήσης του 

υπολογιστή απ’ όλη την οικογένεια. Γυναίκες και άνδρες εργάζονται στο 

πληκτρολόγιο, αν και συχνά οι τελευταίοι παρουσιάζονται σε πιο χαλαρές στάσεις 

και λιγότερο προσηλωµένοι στην εργασία τους, µιλώντας ταυτόχρονα στο τηλέφωνο. 

Για τους άνδρες, συνεχίζεται και επεκτείνεται η παράδοση της πρώτης και δεύτερης 

περιόδου, όταν και η υπολογιστική µηχανή παρήγε τους υπολογισµούς (που 

πραγµατοποιούσαν οι άνδρες παλαιότερα) υποτίθεται δίχως την παρέµβασή τους. Η 

εκπαίδευση στη χρήση των υπολογιστών παρέχεται από τα δεκάδες Εργαστήρια 

Ελευθέρων Σπουδών που την περίοδο αυτή κατακλύζουν την ελληνική αγορά. Η 

εκµάθηση δεξιοτήτων σχετικών µε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

προβάλλεται ως ένα πρωτοποριακό προσόν, το οποίο υπόσχεται την εξασφάλιση µιας 

καλής θέσης εργασίας.  

Τέλος, κατά τη διάρκεια της 5ης Περιόδου (Δεκαετίες 1990 - 2000) 

συντελείται, υποτίθεται, ο απόλυτος µετασχηµατισµός όσον αφορά στα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά της µηχανής και τις δυνατότητές της. Ο παγκόσµιος ιστός, το 

διαδίκτυο, αλλά κυρίως η δυνατότητα σύνδεσης σ’ αυτό σηµατοδοτούν την ψηφιακή 

επανάσταση, που µετατρέπει την υπολογιστική τεχνολογία σε µια καθολική 

τεχνολογία. Παρ’ όλα αυτά, η σχέση ανδρών και γυναικών µε τον υπολογιστή στις 

δηµόσιες απεικονίσεις διατηρείται σταθερή.   
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7.3# Η" διαίρεση! του$ ηλεκτρονικού$ υπολογιστή:"
γυναικεία)και)ανδρικά)τμήματα!!

Στο τελευταίο κεφάλαιο, µε βάση και τα συµπεράσµατα των επιµέρους κεφαλαίων, 

προτείνεται µια οµαδοποίηση των ευρηµάτων (διαφηµίσεων) ανά κατηγορίες χρήσης 

και οµάδες χρηστών (user groups), µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων που 

ενισχύουν δηµοφιλείς απόψεις για τον ενεργό ρόλο των διαµεσολαβητικών θεσµών 

στην κοινωνική κατασκευή του έµφυλου χρήστη του υπολογιστή. Κεντρική και 

καινοτόµα πρόταση της διατριβής είναι η διαίρεση της διάταξης, σύµφωνα µε την 

οποία διαφορετικά τµήµατα του ηλεκτρονικού υπολογιστή προτείνονται µέσα από τις 

διαφηµίσεις ως κατάλληλα για χρήση από άνδρες και γυναίκες. Στο καταληκτικό 

µέρος συζητιούνται ζητήµατα που προέκυψαν από την οµαδοποίηση αυτή σε 

κατηγορίες και διαµορφώνονται ως εξής:     

o Άνδρες στο τηλέφωνο. 

o Άνδρες στον υπολογιστή.  

o Άνδρες στο πληκτρολόγιο.  

o Γυναίκες στο πληκτρολόγιο.  

o Άνδρες στο ποντίκι. 

o Γυναίκες - άνδρες - εκτυπωτές. 

o Άνδρες στο σκληρό δίσκο.  

o Γυναίκες στην οθόνη.  

 

7.3.1 Άνδρες στο τηλέφωνο 

Μία από τις πιο συνηθισµένες κατηγορίες διαφηµίσεων είναι εκείνη που απεικονίζει 

άνδρες να µιλούν στο τηλέφωνο. 319 Στις διαφηµίσεις αυτές που αφορούν στην 

προώθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος εφαρµογών 

σε επιχειρήσεις και οργανισµούς στα πρώτα χρόνια, καθώς και το µικρό γραφείο µιας 

επιχείρησης ή τον οικιακό χώρο στα πιο πρόσφατα χρόνια, οι άνδρες παρουσιάζονται 

να µη χρησιµοποιούν τον υπολογιστή. Αν και εµφανίζονται σε καθιστή στάση και σε 

κοντινή απόσταση από µια συνήθως επιτραπέζια υπολογιστική διάταξη, όχι µόνο δεν 

εργάζονται µε την περιφερειακή συσκευή εισαγωγής δεδοµένων, αλλά µιλούν και στο 

                                                
319 Για αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της κατηγορίας ‘άνδρες στο τηλέφωνο’ από διαφορετικές 
περιόδους, βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1962.09.13-2) και (1972.09.07-1) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1983.12.12-13α) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1988.07.07-49) και (1992.11.19-75) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (2000.191.233) Computer Για Όλους. 
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τηλέφωνο. Για τον άνδρα χρήστη, ο υπολογιστής παρουσιάζεται ως ένα ακόµη 

διακοσµητικό αντικείµενο για το γραφείο.  

Η ρητορική ‘άνδρες στο τηλέφωνο’ εµφανίζεται για πρώτη φορά το 1962, 

στην εποχή κατά την οποία ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προωθείται στην ελληνική 

κοινωνία ως µια ‘έξυπνη µηχανή’ για την επεξεργασία δεδοµένων κάθε τύπου. 

Επανέρχεται στα µέσα της δεκαετίας του 1970 µε τον εκµηχανισµό του γραφείου και 

κορυφώνεται την εποχή της ‘επανάστασης του προσωπικού υπολογιστή’, µιας 

συσκευής που απευθύνεται σε όλους τους χρήστες. 320  Τέτοιες απεικονίσεις 

εντοπίζονται σε διαφηµίσεις για όλων των ειδών τις συσκευές πληροφορικής, από τα 

‘ολοκληρωµένα συστήµατα’ προσωπικών υπολογιστών µέχρι τις συνοδευτικές 

(περιφερειακές) συσκευές. Ανεξάρτητα από το είδος της συσκευής, σε όλες τις 

διαφηµίσεις αυτής της κατηγορίας δεν είναι ξεκάθαρο αν οι άνδρες έχουν 

πραγµατοποιήσει ποτέ κάποια εργασία µε τον υπολογιστή. Στη διαφηµιστική αυτή 

παράδοση προστίθεται και µια παρόµοια, που απεικονίζει άνδρες σε στάσεις 

ανάπαυσης, µε τα πόδια συνήθως πάνω στο γραφείο ή/ και τα χέρια τους πίσω από το 

κεφάλι, ρητορική που υποδηλώνει άνεση και ευκολία στη χρήση.321  

Ένα συµπέρασµα, ως προς την επιµονή της ρητορικής ‘άνδρες στο τηλέφωνο’, 

µπορεί να εξαχθεί από διαφηµίσεις, όπως εκείνη για τη συσκευή ‘υπαγορεύσεως’ της 

εταιρίας Philips, το 1965 (Εικόνα 99). Ο ‟επαγγελµατικός χρόνος είναι πολύτιµος”, 

διαβάζουµε στην κεντρική λεζάντα για τον άνδρα που βρίσκεται σε θέση ευθύνης. Το 

ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τη γραµµατέα του, στην οποία υπαγορεύει ένα κείµενο 

χρησιµοποιώντας τη συσκευή ηχογράφησης φωνής. Σε αντίθεση µε τον άνδρα, η 

γυναίκα απεικονίζεται µε τα δάκτυλα στο πληκτρολόγιο να πραγµατοποιεί τη 

χειρωνακτική εργασία της δακτυλογράφησης, που της έχει υποδείξει ο άνδρας, ενώ 

εκείνος σκέφτεται και µιλά, εκτελεί δηλαδή διανοητικό έργο. Στη διαφήµιση, η 

διάκριση µεταξύ γυναικείας και ανδρικής εργασίας στο χώρο (και το χρόνο) 

ενισχύεται µέσω του σχεδιασµού ο οποίος τοποθετεί τους δύο συνεργάτες σε 

διαφορετικά τµήµατα της καταχώρισης, µε την αναπαράσταση του άνδρα στο πάνω 

µέρος, ενισχύοντας, έτσι, την υπεροχή του έναντι της γυναίκας υπαλλήλου. Η 

διαφήµιση αυτή αποτελεί ένα από τα αναρίθµητα παραδείγµατα απεικονίσεων που 

                                                
320 Βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1962.09.13-2) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
321 Για αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της κατηγορίας ‘άνδρες σε ανάπαυση’ από διαφορετικές 
περιόδους, βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1966.10.27-24) και (1975.03.27-6) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1984.03.01-39) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1996-91-89) RAM, (2002-
04-21 pg39) Το Βήµα. 
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εξισώνουν την τεχνολογία και τη γυναίκα ως αντικείµενα στην υπηρεσία του 

άνδρα.322 

Μια πιο πρόσφατη διαφήµιση, από τη δεκαετία του 1980, και πάλι της 

εταιρίας Philips για προσωπικούς υπολογιστές αυτή τη φορά, έρχεται να ενισχύσει 

την προηγούµενη άποψη: άνδρες καθιστοί σε στάσεις που υποδηλώνουν άνεση 

µιλούν στο τηλέφωνο δίχως να εργάζονται µε τον υπολογιστή. Ο άνδρας που 

διαφηµίζει τον υπολογιστή για ‟προσωπικό, επαγγελµατικό υπολογισµό” είναι µόνος 

του και µιλά στο τηλέφωνο, ενώ τον άνδρα που διαφηµίζει τον ‟τέλειο 

επαγγελµατικό υπολογιστή” πλησιάζει µια γυναίκα, η οποία ανεβαίνει µέσω µιας 

σκάλας, από χώρο που βρίσκεται χαµηλότερα σ’ αυτό που παρουσιάζεται ως ο 

φυσικός χώρος του άνδρα (Εικόνα 100). 

Εικόνα 99 
4 Μαρτίου 1965, σελ. 7 O  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Εικόνα 100 

1989 Τεύχος 61, σελ. 12 
Computer Για Όλους 

Η τηλεφωνική συσκευή των πρόσφατων χρόνων φαίνεται να αντικαθιστά τη συσκευή 

υπαγόρευσης της δεκαετίας του 1960. Λαµβάνοντας υπόψη και µια άλλη ρητορική, 

εκείνη που αποφεύγει να απεικονίσει άνδρες, γυναίκες και υπολογιστικές διατάξεις σε 

                                                
322 Misu (2001). 
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κοινό χώρο (φυσικό ή αφαιρετικό)323, θα µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι άνδρες 

χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες (ενδο-)επικοινωνίας κάθε περιόδου για να 

υπαγορεύσουν (διευθύνουν, επιτηρήσουν, ελέγξουν) στις γυναίκες που βρίσκονται σ’ 

έναν άλλο, διαφορετικό χώρο από εκείνο των ανδρών και πραγµατοποιούν την 

εργασία µε τον υπολογιστή για λογαριασµό τους.324   

 

7.3.2 Γυναίκες στο πληκτρολόγιο, άνδρες στο ποντίκι 

 
Εικόνα 101 

1985 Τεύχος 31, Οπισθόφυλλο 
Computer Για Όλους 

Μια άλλη κατηγορία διαφηµίσεων, η 

οποία λειτουργεί συµπληρωµατικά στην 

κατηγορία ‘άνδρες στο τηλέφωνο’ της 

προηγούµενης ενότητας, είναι εκείνη 

όπου απεικονίζονται γυναίκες και 

υπολογιστές. 325  Σ’ αυτές τις 

διαφηµίσεις, λοιπόν, οι γυναίκες 

απεικονίζονται, σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις, να χρησιµοποιούν τον 

υπολογιστή σε έναν περιορισµένο, 

συµβατικό, οικιακό ή επαγγελµατικό 

χώρο. Στο εργασιακό περιβάλλον η 

συσκευή είναι συνήθως τοποθετηµένη 

πάνω σε µια επιφάνεια εργασίας µε τις 

ελάχιστες απαιτούµενες διαστάσεις, 

όπως προστάζει η υποτιθέµενη  

εργονοµία, εκτελώντας µονότονη και ελεγχόµενη εργασία ρουτίνας (εισαγωγή 

δεδοµένων από κάποιο εγχειρίδιο) στο πληκτρολόγιο. Σε καθιστή στάση µπροστά 

στην οθόνη και µε τα δύο χέρια πάνω στο πληκτρολόγιο, προσηλωµένες στην 

                                                
323 Στις διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες, γυναίκες και υπολογιστές, οι άνδρες παρουσιάζονται σε 
ρόλους επιβλέποντος ή συµβούλου της εργασίας που εκτελούν οι γυναίκες µε τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 

324 Tympas, Konsta et.al. (2010). 
325  Για αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της κατηγορίας ‘γυναίκες στο πληκτρολόγιο’ από 
διαφορετικές περιόδους, βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ (1958.11.20-11) και (1962.04.19-2) και 
(1971.03.25-2) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1979.11.26-41) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1985.27.7) 
Computer Για Όλους, (1993.06.03-132) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (2001.205.260) Computer Για 
Όλους. 
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εργασία, οι γυναίκες κυριαρχούν σε τέτοιες απεικονίσεις σε όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας διαφηµίσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Εικόνα 101). 

Το σύµπλεγµα ‘άνδρας στο ποντίκι’ εµφανίζεται µόλις στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 και συνδέεται µε την αλλαγή στο είδος της τεχνολογίας και την 

εµφάνιση λειτουργικών συστηµάτων, όπως αυτό των ‘Windows’.326 Στις διαφηµίσεις 

της κατηγορίας αυτής, όταν οι άνδρες παρουσιάζονται να εργάζονται µπροστά στον 

υπολογιστή, χρησιµοποιούν συνήθως το ποντίκι και όχι το πληκτρολόγιο. Επιπλέον, 

εµφανίζονται σε ανοιχτό, ουδέτερο χώρο και όχι στο συµβατικό χώρο ενός γραφείου. 

Αντίθετα µε τη δακτυλογράφηση σ’ ένα πληκτρολόγιο, που σηµατοδοτεί εργασία 

ρουτίνας, η πλοήγηση στο διαδίκτυο (navigate) µε ένα ποντίκι σηµατοδοτεί κάτι 

ανάλογο µε το να είσαι κυβερνήτης ενός σκάφους αναψυχής, µε το να κυριαρχείς σε 

έναν ανοιχτό χώρο αντί να εργάζεσαι σε κάποιον περιορισµένο. Η περιφερειακή 

συσκευή εισαγωγής δεδοµένων, το ποντίκι, χρησιµοποιείται ως σύµβολο ελευθερίας 

και προβάλλεται κατ’ αποκλειστικότητα ως µια τεχνολογία κατάλληλη για χρήση από 

τον άνδρα. 

Εικόνα 102 
1996 Τεύχος 147, σελ. 51 

Computer Για Όλους 

Τη µοναδική εξαίρεση στη ρητορική του 

συµπλέγµατος ‘άνδρας - ποντίκι’ 

αποτελεί η διαφήµιση της εταιρίας 

Algosystems, για την προώθηση της 

συσκευής κωδικοποίησης για τη σύνδεση 

στο διαδίκτυο (µόντεµ) Net Chaser που 

δηµοσιεύεται στο περιοδικό Computer 

Για Όλους το 1996 (Εικόνα 102). Μία 

γυναίκα κρατά µε το δεξί χέρι της ένα 

ποντίκι, το οποίο, σαν ένα ιπτάµενο τζετ-

σκι, τη (παρα)σύρει µε ιλιγγιώδη 

ταχύτητα. Η γυναίκα όχι µόνο δεν έχει 

τον έλεγχο της συσκευής (όπως συνέβαινε 

µε τον άνδρα χρήστη), αλλά καθοδηγείται 

απ’ αυτήν. Όπως στην παράδοση µιας  

                                                
326 Για αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της κατηγορίας ‘άνδρες στο ποντίκι’ από διαφορετικές 
περιόδους, βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1984.11.71) Computer Για Όλους, 
(1988.11.03-25) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1991.88.133) και (2001.203.157) Computer Για Όλους. 
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κατηγορίας διαφηµίσεων οι γυναίκες απεικονίζονται να εργάζονται µε τον 

υπολογιστή υπό την καθοδήγηση ενός άνδρα προϊσταµένου, έτσι και στην περίπτωση 

αυτή προβάλλεται η εξάρτηση της γυναίκας από την τεχνολογία, µε την εξουσία να 

παραχωρείται στο αντικείµενο και όχι στη γυναίκα χρήστρια. 

 

 
Εικόνα 103 

24 Μαίου1969, σελ. 3  
Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 

 
Εικόνα 104 

15 Δεκεµβρίου 1983, σελ. 8 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

Τέλος, µια κατηγορία διαφηµίσεων που αποτελεί εξαίρεση σ’ έναν κανόνα 

ετών είναι οι διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες να χρησιµοποιούν το 

πληκτρολόγιο.327 Στην κατηγορία αυτή οι άνδρες απεικονίζονται να πληκτρολογούν 

µε το ένα χέρι, σε άνετες στάσεις, µε το άλλο να κρατούν µία πίπα καπνού, ενώ στην 

επιφάνεια εργασίας και δίπλα στην υπολογιστική διάταξη τοποθετούνται αντικείµενα 

που παραπέµπουν σε ψυχαγωγία, όπως, για παράδειγµα, µία κούπα καφέ ή µία 

εφηµερίδα. Τα σύµβολα αυτά υποδηλώνουν ότι, ακόµη και όταν οι άνδρες 

χρησιµοποιούν το πληκτρολόγιο, αυτό δεν αποτελεί αναπαράσταση αµειβόµενης 

εργασίας όπως η εισαγωγή δεδοµένων. Πρόκειται για µία ρητορική η οποία 

                                                
327 Για αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της κατηγορίας ‘άνδρες µε το ένα χέρι στο πληκτρολόγιο’ από 
διαφορετικές περιόδους, βλέπε επίσης Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1956.03.08-7) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1976.12.16-2) και (1987.05.28-69) και (1994.03.31-41) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 
(2001.208.243) Computer Για Όλους. 
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συµβάλλει στην κατασκευή της ταυτότητας του ‘χοµπίστα’ (ή του διευθυντή) άνδρα 

χρήστη και όχι του εργαζοµένου (Εικόνες 103 - 104).328 

 

7.3.3 Γυναίκες στον εκτυπωτή, άνδρες στο σκληρό δίσκο 

Η κατηγορία ‘γυναίκες στον εκτυπωτή’ κυριαρχεί στην ιστορία διαφηµίσεων στη 

χώρα κατά τη διάρκεια της 4ης Περιόδου, µε την ευρεία χρήση του προσωπικού 

υπολογιστή και όταν οι περιφερειακές συσκευές αρχίζουν να αποτελούν ανεξάρτητο 

εµπορικό προϊόν.329 Στις διαφηµίσεις αυτές, σχεδόν πάντα απεικονίζονται γυναίκες 

να εκτελούν την εκτυπωτική εργασία ή να µεταφέρουν το προϊόν της εκτύπωσης για 

λογαριασµό ενός άνδρα, συνήθως ανώτερου στην ιεραρχική κλίµακα. Ακόµη κι όταν 

δεν εκτελούν χρέη βοηθού - γραµµατέα και απεικονίζονται µε αυστηρή 

επαγγελµατική ενδυµασία, οι γυναίκες εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν στις 

διαφηµίσεις για εκτυπωτές.330 Στα πιο πρόσφατα χρόνια, όπου οι ρητορική γίνεται 

πιο εξεζητηµένη, συνηθισµένη τάση στις διαφηµίσεις εκτυπωτών, δηλαδή 

τεχνολογιών (ανα-)παραγωγής, αποτελούν οι απεικονίσεις γυναικών σε προκλητικές 

πόζες. 331  Στις περιπτώσεις που οι διαφηµίσεις δεν είναι εµφανώς σεξιστικές 

εµπεριέχουν στοιχεία ελέγχου από τρίτους ή την ίδια τη συσκευή, που φαίνεται να 

                                                
328 Για περισσότερες διαφηµίσεις που απεικονίζουν άνδρες στο πληκτρολόγιο µε ένα χέρι, βλέπε 
επίσης Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1981.12.03-59) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1982.11.29-31) 
Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1982.12.30-73) και (1983.04.28-59) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 
(1983.08.15-15) και (1983.08.15-79) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1984.10.4) και (1984.12.36) και 
(1984.18.backpage) και (1985.29.59) Computer Για Όλους, (1986.03.10-23) Ενηµερωτικό Δελτίο 
ΤΕΕ, (1986.03.13-73) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1986.04.14-53) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 
(1986.07.10-23) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1986.37.119) και (1986.38.85) και (1986.62.114) 
Computer Για Όλους, (1987.02.19-80) και (1987.06.18-61) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 
(1987.45.94_95) και (1987.46.107) και (1987.53.223) Computer Για Όλους, (1988.04.21-48) και 
(1988.04.21-49) και (1989.04.13-2) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1989.07.17-85) Ενηµερωτικό Δελτίο 
ΤΕΕ, (1990.07.19-79) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1990.83.91) Computer Για Όλους (1991.01.03-
79) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1991.04.15-9) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1991.10.31-131) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1991.88.133) Computer Για Όλους. 

329 Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η τεχνολογία των έγχρωµων εκτυπώσεων κατακλύζει την 
εγχώρια αγορά και συσκευές εκτυπωτών προωθούνται ανεξάρτητα, ως µια συµπληρωµατική 
τεχνολογία εκσυγχρονισµού και βελτίωσης της ποιότητας. 

330 Για αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της κατηγορίας ‘γυναίκες στον εκτυπωτή’ από διαφορετικές 
περιόδους, βλέπε επίσης Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1962.12.13-15) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 
(1986.02.17-23) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1998.03.10-97) Computer Για Όλους, (2001.07.14-9) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 

331 Για απεικονίσεις συµπλεγµάτων γυναίκα - εκτυπωτής σε προκλητικές πόζες, βλέπε Παράρτηµα ΙΙ 
Εικόνες (1992.99.31) Computer Για Όλους, (1995.12.14-37) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1997-101-
3) και (1997-102-3) RAM, (1998.168.2) και (1998.173.226) και (2000.191.71) Computer Για Όλους, 
(1999.10.28-25) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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επιβάλλεται στη γυναίκα χρήστρια και να την (καθ)ορίζει.332 Σε όλες σχεδόν τις 

περιπτώσεις, οι γυναίκες είναι εκείνες που ασχολούνται µ’ αυτήν την εργασία και 

παραδίδουν το προϊόν της εκτύπωσης στους άνδρες (Εικόνες 105 - 106). 

 

 
Εικόνα 105 

29 Οκτωβρίου 1970, σελ. 6 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Εικόνα 106 

1997 Τεύχος 161, σελ. 29  
Computer Για Όλους 

 

Η εκτύπωση των αποτελεσµάτων των πολύπλοκων αριθµητικών πράξεων ή της 

επεξεργασίας δεδοµένων είναι µια διαδικασία συνυφασµένη µε τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, µε τις απεικονίσεις ανδρών επιστηµόνων ή διευθυντών σε όρθια στάση 

να µελετούν το προϊόν της εκτύπωσης (συχνά σε φωτογραφίες από πραγµατικά 

εργασιακά περιβάλλοντα) να αποτελούν κυρίαρχη ρητορική σε όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας που αναπτύσσεται στην παρούσα µελέτη.333 Όταν οι άνδρες παρουσιάζονται 

κοντά στον εκτυπωτή, έχουν σκοπό να ελέγξουν την ορθότητα της διαδικασίας των 

υπολογισµών από τη µηχανή και όχι να µεταφέρουν τις εκτυπώσεις σε άλλο χώρο, 
                                                
332 Για απεικονίσεις συµπλεγµάτων γυναίκα – εκτυπωτής υπό εποπτεία του άνδρα ή της συσκευής, 
βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1984.16.cover) και (1985.31.93) Computer Για Όλους, (1986.02.17-
23) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1986.34.147) και (1987.51.163) και (1989.73.65) και (1990.83.11) 
και (1995.132.125) Computer Για Όλους, (1996-95-125) και (1996-96-67) και (1996-98-125) RAM, 
(1997.161.29) και (1998.169.3) Computer Για Όλους, (1999.06.10-115) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 
(2004-04-04 pg83) Το Βήµα. 

333 Βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1973-12-14 pg10) Το Βήµα, (1983.04.28-59) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1984.12.10-23) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ. 
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για περαιτέρω επεξεργασία της πληροφορίας ή αποθήκευση, δηλαδή να εργαστούν 

µε τη συσκευή.334 Στις διαφηµίσεις για (ή µε) εκτυπωτές (ή παρόµοιες συσκευές 

‘εξόδου’ της υπολογιστικής εργασίας ή αναπαραγωγής), οι άνδρες παρουσιάζονται 

σε απόσταση από τον εκτυπωτή ή το προϊόν της εκτύπωσης. 

 
Εικόνα 107 

1997 Τεύχος 104, σελ. 21  RAM 

Ταυτόχρονα, στην κατηγορία αυτών των 

διαφηµίσεων, οι άνδρες απεικονίζονται 

µε έναν διαφορετικό τρόπο: η εµφάνισή 

τους αποµακρύνεται τελείως από το 

πρότυπο του σοβαρού επαγγελµατία 

είναι σατιρική, κωµική, µε αστεία 

ενδυµασία ή χρώµα µαλλιών (σε 

αντίθεση µε τις γυναίκες που συνήθως 

παρουσιάζονται µε σεξιστικό τρόπο335), 

υπονοώντας ότι γι’ αυτούς ο εκτυπωτής 

αποτελεί ένα σύµβολο απελευθέρωσης 

και ψυχαγωγίας.336 Σε µία άλλη εκδοχή, 

παρουσιάζονται είτε σε µεγάλη 

απόσταση (φυσικά ή συµβολικά) από  

τον εκτυπωτή είτε σε στάσεις και ρόλους που δηλώνουν υπεροχή στη σχέση µε τον 

εκτυπωτή, όπου εκείνοι µπορούν να ασκήσουν έλεγχο ή να επιβληθούν.337 Στις πιο 

σπάνιες περιπτώσεις που οι άνδρες εµφανίζονται να ασχολούνται µε τον εκτυπωτή, 

δεν είναι αφοσιωµένοι στη διαδικασία της εκτύπωσης, αλλά µιλούν ταυτόχρονα στο 

τηλέφωνο.338 Ενδεικτική είναι η διαφήµιση για το ‘πολυµηχάνηµα’ (εκτυπωτής, φαξ 

δικτύου, σαρωτής κειµένου) Team Machine της εταιρίας Canon, που δηµοσιεύεται 

                                                
334 Βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1958.11.27-5) και (1966.10.06-28) και (1966.12.15-2) και 

(1968.05.09-11) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
335 Για αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της κατηγορίας ‘άνδρες και εκτυπωτής’ από διαφορετικές 
περιόδους, βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1958.11.27-5) και (1968.05.09-29) 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1973-12-14 pg10) Το Βήµα, (1983.04.28-59) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 
(1986.37.8) και (1992.100.31) Computer Για Όλους, (1997-103-9) RAM, (2002-09-29) pg25 Το 
Βήµα. 

336 Βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1993.04.08-49) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1993.112.67) 
Computer Για Όλους, (1994.06.02-115) και (1994.12.08-53) και (1995.10.05-111) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1995.134.49) και (1996.151.39) Computer Για Όλους, (1997-103-3) και (1997-103-9) 
και (1997-103-10) RAΜ.  

337 Βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1996-93-147) και (1997-107-293) και (1997-107-294) 
RAM, (1997.158.13 2) Computer Για Όλους. 

338 Βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνα (1990.12.20-47) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
 



Κεφάλαιο#7ο#
Γενικά$συμπεράσματα 

 217 

στο περιοδικό RAM, το 1997. Ένας άνδρας µέσης ηλικίας κρατά µια τράπουλα στα 

χέρια, ενώ το σκοτεινό φόντο µεταφέρει τον αναγνώστη σε χαρτοπαικτική λέσχη. 

Είναι προσηλωµένος στις κάρτες της τράπουλας και τις κοιτάζει προβληµατισµένος. 

Η διαφηµιζόµενη συσκευή του εκτυπωτή απουσιάζει από το πλάνο, ενώ η 

συνοδευτική λεζάντα επικοινωνεί τη σκέψη του άνδρα επαγγελµατία: ‟Η γυναίκα 

µου δεν ξέρει για το Team Machine. Νοµίζει ότι είµαι ακόµη στο γραφείο και 

ετοιµάζω την αυριανή παρουσίαση των 2.000 σελίδων” (Εικόνα 107). Η έννοια της 

τεχνολογικής ανακάλυψης που απελευθερώνει τον άνδρα από την εργασία µε τον 

υπολογιστή επανέρχεται ενισχυµένη µε το στερεότυπο του άνδρα αιώνιου - εφήβου. 

 
Εικόνα 108  

1997 Τεύχος 101, σελ. 179  
RAM 

Σε αντίθεση µε τον εκτυπωτή, που είναι 

µια περιφερειακή συσκευή, σε όλες τις 

διαφηµίσεις για το σκληρό δίσκο, 

δηλαδή για το κέντρο του υπολογιστή, 

απεικονίζονται άνδρες επιστήµονες, 

µηχανικοί, επαγγελµατίες και ποτέ 

γυναίκες. Οι άνδρες συνηθίζουν να 

εµφανίζονται σε όρθια στάση στους 

συγκεκριµένους ρόλους, να εργάζονται 

µε τον κεντρικό επεξεργαστή του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ στις 

απεικονίσεις αυτού του τύπου υπάρχει 

µια συνέχεια από τα πρώτα κιόλας 

χρόνια της ιστορίας διαφηµίσεων. Στα 

πιο πρόσφατα χρόνια, η κατηγορία  

‘άνδρες στο σκληρό δίσκο’ εµπλουτίζεται µε απεικονίσεις ανδρών σε οµαδικά, 

επιθετικά αθλήµατα. Στις διαφηµίσεις αυτές, οι άνδρες συνοδεύουν την προώθηση 

τµηµάτων του υπολογιστή, όπως η κεντρική µονάδα επεξεργασίας ή ο σκληρός 

δίσκος (hard-drive). Στις συγκεκριµένες περιπτώσεις προωθούνται ιδεολογικά 

ιδιότητες όπως η αντοχή, η ανθεκτικότητα, η σταθερότητα και η σκληρότητα, που 

είναι παραδοσιακά συνδεδεµένες µε το αρσενικό φύλο (masculinity) (Εικόνα 108).339  

 
                                                

339  Για αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της κατηγορίας ‘άνδρες στον σκληρό δίσκο’ από 
διαφορετικές περιόδους, βλέπε ενδεικτικά Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1958.11.27-5) και 
(1968.05.09-9)  και (1979.03.15-2)  και (1982.05.27-33) Οικονοµικός Ταχυδρόµος, (1997-101-
179) RAM, (2002-09-15 pg57) Το Βήµα. 
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7.3.4 Γυναίκες στην οθόνη 

Μια τελευταία κατηγορία διαφηµίσεων αφορά εκείνες που περιλαµβάνουν οθόνες 

υπολογιστικών συστηµάτων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, σχεδόν πάντα, στις 

διαφηµιζόµενες οθόνες κυριαρχεί η εικόνα της ελκυστικής γυναίκας (από το 

γυναικείο µάτι µέχρι ολόκληρο το πρόσωπο) (Εικόνα 109). 

 
Εικόνα 109 

1998 Τεύχος 173, σελ. 97 
Computer Για Όλους 

Τέτοιες διαφηµίσεις εµφανίζονται για 

πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980 (4η 

Περίοδος), όταν ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής αρχίζει να προωθείται ως 

τεχνολογία ‘µαζικής χρήσης’, µε τα 

σύγχρονα λογισµικά επεξεργασίας 

κειµένου και λογιστικών φύλων. 340 

Πρόκειται για την περίοδο, όπου η 

υπολογιστική διάταξη αποκτά στην ουσία 

οθόνη και οι διαφηµιστικές τεχνικές 

βασίζονται στην παράδοση των 

προηγούµενων χρόνων µε τη γυναίκα - 

δακτυλογράφο να εισάγει δεδοµένα 

µπροστά σε ένα πληκτρολόγιο. Όταν οι 

διαφηµίσεις για οθόνες απεικονίζουν  

άνδρες, εκείνοι παρουσιάζονται να εισέρχονται στον ‘κόσµο του υπολογιστή µέσω 

της οθόνης’ (να καταδύονται ή να αναδύονται από οθόνες,  ως αθλητές µαραθωνίου 

κ.ο.κ.).341 

Η κίνηση των ανδρών, σε αντίθεση µε τη στατικότητα και τον 

αντικατοπτρισµό των γυναικών στην οθόνη, είναι ένα επαναλαµβανόµενο µοτίβο σε 

όλη τη διάρκεια της ιστορίας των διαφηµίσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

υποδηλώνει ότι η χρήση του υπολογιστή από τον άνδρα αποτελεί διαδικασία 

συνυφασµένη µε αναψυχή και όχι µε την αµειβόµενη εργασία. Μοιάζει σαν ο άνδρας 

να αποφεύγει να κοιτάξει το ‘θηλυκό’ αυτό τµήµα του υπολογιστή που λειτουργεί ως 

                                                
340 Για αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της κατηγορίας ‘γυναίκες στην οθόνη’ από διαφορετικές 
περιόδους, βλέπε επίσης Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1976.07.22-24) Οικονοµικός Ταχυδρόµος 
(1987.50.16) Computer Για Όλους, (1996-91-139) και (2001-144-19) RAM. 

341 Για διαφηµίσεις που απεικονίζουν οθόνες υπολογιστών και άνδρες σε κίνηση, βλέπε Παράρτηµα ΙΙ 
Εικόνες (1996-96-139) και (1997-101-109) και (1997-107-175) και (1997-109-187) RAM, 
(1999.178.133) και (2000.194.27) Computer Για Όλους (2001-144-119) και (2001-144-181) RAM. 
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ένας ‘γραµµατειακός καθρέφτης’. Μάλιστα, συχνά, οι απεικονίσεις ανδρών χρηστών 

στην οθόνη συµβολίζουν τον εγκλωβισµό, όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη 

διαφήµιση του 1986, της εταιρίας Infoplan, αλλά και αργότερα, στα χρόνια του 

διαδικτύου, µε τη διαφήµιση του φορητού υπολογιστή της ίδιας εταιρίας, που 

συζητήθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο (Εικόνα 66). Στην οθόνη του υπολογιστή 

ένας άνδρας επαγγελµατίας απεικονίζεται πίσω από µπάρες φυλακής. Το µήνυµα µε 

τα έντονα γράµµατα στη λεζάντα είναι χαρακτηριστικό: ‟Δεν πρέπει να σας συµβεί” 

(Εικόνα 110). Η διαφήµιση για το φορητό µοντέλο του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Toshiba αρκετά χρόνια αργότερα, το 2002, αποδεικνύει ότι ο εγκλωβισµός του άνδρα 

χρήστη στην οθόνη είναι µια ρητορική που διατηρείται και διευρύνεται στα χρόνια 

του διαδικτύου (Εικόνα 111). 

 

 
Εικόνα 110 

16 Οκτωβρίου 1986, σελ. 29 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
Εικόνα 111 

14 Σεπτεµβρίου 2002, σελ. 84 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

Μία παραλλαγή της διαφηµιστικής παράδοσης των ανδρών (µηχανικών) να 

εργάζονται στον υπολογιστή εντοπίζεται, στην κατηγορία ‘άνδρες στο πληκτρολόγιο’. 

Πρόκειται για άνδρες που εργάζονται στο πληκτρολόγιο µε τον υπολογιστή, 

κοιτάζοντας την οθόνη. Η οθόνη όµως αυτή (σε αντίθεση µε την οθόνη που βλέπει 

µια γυναίκα και η οποία περιλαµβάνει κείµενο) περιέχει σχέδια µηχανικού, 
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στατιστικά ή οικονοµικά διαγράµµατα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο άνδρας είναι 

οικονοµολόγος, υψηλόβαθµο στέλεχος, µηχανικός ή επιστήµονας. Ενδεικτική της 

κατηγορίας είναι η διαφήµιση της εταιρίας αντιπροσώπων Electronics LTD, για την 

προώθηση σχεδιαστικών συστηµάτων CAD Tektronix, που απεικονίζει άνδρες και 

υπολογιστές. Ο ένας σχεδιάζει στο χέρι, ενώ ο άλλος, µε το πληκτρολόγιο 

τοποθετηµένο στα πόδια του, σχεδιάζει ένα αυτοκίνητο χρησιµοποιώντας το 

διαφηµιζόµενο λογισµικό (Εικόνα 112). 

 

 
Εικόνα 112 

1986 Τεύχος 37, σελ 119  
Computer Για Όλους 

 

Στις περισσότερες από αυτές τις διαφηµίσεις, στην επιφάνεια εργασίας 

(γραφείο) τοποθετούνται µία κούπα καφέ, µία εφηµερίδα, µία πίπα καπνού, σύµβολα, 

δηλαδή, που παραπέµπουν στην άνετη και ευχάριστη εργασία, ενώ δεν είναι λίγα τα 

παραδείγµατα που το γραφείο µε το υπολογιστικό σύστηµα είναι τοποθετηµένο 

µπροστά σε ένα παράθυρο. Συχνά, πάλι, οι άνδρες απεικονίζονται σε στάσεις που 

υποδηλώνουν άνεση, τοποθετώντας το πληκτρολόγιο εκτός επιφάνειας εργασίας και 

τα πόδια τους πάνω στο γραφείο.342 Αντιπροσωπευτική διαφήµιση της συγκεκριµένης 

κατηγορίας, επίσης, είναι αυτή της εταιρίας Selcon για τους υπολογιστές Hantarex, µε 
                                                
342 Για αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της κατηγορίας ‘άνδρες στο πληκτρολόγιο και την οθόνη’ από 
διαφορετικές περιόδους, βλέπε επίσης Παράρτηµα ΙΙ Εικόνες (1968.05.09-15) Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος, (1983.08.15-15) Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, (1984.12.36) Computer Για Όλους, 
(1990.06.28-50) και (2000.12.09-25) Οικονοµικός Ταχυδρόµος. 
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πρωταγωνιστή το διάσηµο για την εποχή του ποδοσφαιριστή Δηµήτρη Σαραβάκο. Ο 

Σαραβάκος σε καθιστή, αναπαυτική στάση κρατά το πληκτρολόγιο πάνω στα πόδια 

του και πληκτρολογεί µε το ένα χέρι, ενώ δεν κοιτάζει καν στην οθόνη (απαραίτητη 

προϋπόθεση για χρήση/ εργασία µε τον υπολογιστή) (Εικόνα 113).  

 

 
Εικόνα 113 

1988 Τεύχος 55, σελ. 2  
Computer Για Όλους 

 
Εικόνα 114 

1988 Τεύχος 60, σελ. 31 
Computer Για Όλους 

 

Στη διαφήµιση, µάλιστα, της εταιρίας Infostar Computing Consultants, του 

επίσηµου αντιπροσώπου για τους υπολογιστές Apple στη χώρα, ο άνδρας κάθεται 

σταυροπόδι δίπλα σε ένα γραφείο µε έναν υπολογιστή και διαβάζει κάποια έγγραφα. 

Ακόµη και την περίοδο του προσωπικού υπολογιστή, κατά τη διάρκεια της οποίας η 

χρήση της τεχνολογίας αποσυνδέεται από τη ‘χαµηλότερου κύρους’ εργασία 

εισαγωγής δεδοµένων, οι άνδρες στην πλειοψηφία των απεικονίσεων δε 

χρησιµοποιούν το πληκτρολόγιο (Εικόνα 114). Σε αντίθεση µε τις γυναίκες, η χρήση 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον άνδρα χρήστη είναι µια ευχάριστη απασχόληση 

και σε καµία περίπτωση ένα εργαλείο για την πραγµατοποίηση αµειβόµενης εργασίας. 
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Άνδρες στο τηλέφωνο 
1962 

 
13 Σεπτεµβρίου 1962, σελ. 2.  
O Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

1972 

 
7 Σεπτεµβρίου 1972  

Οικονοµικός Ταχυδρόµος 
 

1985 

 
1985 Τεύχος 26, σελ. 45 

Computer Για Όλους 

1993 

 
2 Σεπτεµβρίου 1993, σελ. 21 
O Οικονοµικός Ταχυδρόµος 
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Γυναίκες στο πληκτρολόγιο 
1964 

 
3 Σεπτεµβρίου 1964, σελ. 13 O  
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

1971 

 
25 Μαρτίου 1971, σελ. 2 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
1986 

 
1986 Τεύχος 36, σελ. 75 

Computer Για Όλους 

 
1998 

 
1998 Τεύχος 171, σελ. 51 

Computer Για Όλους 
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Άνδρες στο ποντίκι 
1984 

 
1984 Τεύχος 11, σελ. 71 

Computer Για Όλους 

1991 

 
1991 Τεύχος 88, σελ. 133 

Computer Για Όλους  
 

1996 

 
1996 Τεύχος 91, σελ. 101 

RAM 

2000 

 
30 Δεκεµβρίου 2000, σελ. 39 

Computer Για Όλους 
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Άνδρες στο σκληρό δίσκο 
1973 

 
14 Δεκεµβρίου 1973, σελ. 10 

Το Βήµα 
 

1986 

 
20 Νοεµβρίου 1986, σελ. 95 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 
1995 

 
1995 Τεύχος 81, σελ. 137  

RAM 

1997 

 
1997 Τεύχος 104, σελ. 73 

RAM 
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Γυναίκες στον εκτυπωτή 
1978 

 
29 Ιουλίου 1978, σελ. 17 
Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 

 
 

1986 

 
17 Φεβρουαρίου 1986, σελ. 23 
Ενηµερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 

1996 

 
1996 Τεύχος 98, σελ. 125  

RAM 

2000 

 
2000 Τεύχος 191, σελ. 71 

Computer Για Όλους  



Κεφάλαιο#7ο#
Γενικά$συμπεράσματα 

 227 

Γυναίκες στην οθόνη 
1984 

 
15 Μαρτίου 1984, σελ. 77 
Οικονοµικός Ταχυδρόµος 

 

1987 

 
1987. Τεύχος 50, σελ. 16 

Computer Για Όλους 

1996 

 
1996 Τεύχος 91, σελ. 139  

RAM 

2001 

 
2001 Τεύχος 203, σελ. 21 

Computer Για Όλους  
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7.4$Ψηφιακή$(γυναίκα)$VS#αναλογική)(άνδρας)"εργασία!
Υποτίθεται ότι ζούµε σ’ έναν ψηφιακό κόσµο. Η υποτιθέµενη αυτή µετάβαση από 

τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσµο ξεκινά µε τις αριθµοµηχανές και γραφοµηχανές 

και φτάνει στους προσωπικούς υπολογιστές. Τι σηµαίνει, όµως, να είναι κάτι 

ψηφιακό και πώς αυτό διαφοροποιείται από το αναλογικό;343 Για να συµβάλουµε στη 

διατύπωση µιας απάντησης, στην ενότητα αυτή θα εστιάσουµε στην παρατήρηση ότι 

η γυναικεία εργασία µε τον υπολογιστή ελέγχεται από το ψηφιακό µέρος της 

τεχνολογίας (π.χ. το πληκτρολόγιο), ενώ η ανδρική ελέγχει το αναλογικό (π.χ. το 

ποντίκι). 344  Από τη µελέτη του εµπειρικού υλικού µας διαπιστώνουµε ότι ο 

υπολογιστής διαφηµίζεται προωθώντας µια διαίρεση σε τµήµατα, µε τρόπο ώστε να 

εµφανίζεται ότι η διάταξη δε χρειάζεται αναβαθµισµένη και δεξιοτεχνική  εργασία. Η 

διαίρεση αυτή συνδυάζεται µε το να δείχνονται επιλεκτικά κάποια µέρη και να 

εγκιβωτίζονται - αποκρύπτονται κάποια άλλα. Στις διαφηµίσεις και άλλες δηµόσιες 

απεικονίσεις του ηλεκτρονικού υπολογιστή υπάρχει µια διαφοροποίηση µεταξύ του 

‘εγκιβωτισµένου’ –του σκληρού δίσκου– που εµπεριέχει το πρόγραµµα (δηλαδή την 

υπολογιστική εργασία) και σχετίζεται πάντοτε µε το αρσενικό και της ζωντανής 

υπολογιστικής εργασίας, αποειδικευµένης –όπως υποτίθεται ότι είναι λόγω της 

υπολογιστικής µηχανής– που συνδέεται πάντοτε µε το θηλυκό (Εικόνα 115). Έτσι, 

καταλήγουµε στη διαίρεση του υπολογιστή σε µέρη που αντιστοιχούν στο θηλυκό και 

σε µέρη που αντιστοιχούν στο αρσενικό. 

 Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της διάκρισης του υπολογιστή σε 

ψηφιακά και αναλογικά τµήµατα βρίσκουµε σε µια σειρά διαφηµίσεων για το ίδιο 

µοντέλο λογιστικής µηχανής, που δηµοσιεύεται στο περιοδικό Οικονοµικός 

Ταχυδρόµος το 1962.345 Με τον άνδρα, µακριά από την τεχνολογία, να µιλά στο 

τηλέφωνο και τη γυναίκα να εµφανίζεται µπροστά στο πληκτρολόγιο, η εργασία 

διασπάται, όπως και ο υπολογιστής, στα δύο: στην υποβαθµισµένη εργασία, που 

εµφανίζεται να µην έχει σηµασία επειδή καθορίζεται από το εγκιβωτισµένο, το 

υποτιθέµενο ψηφιακό (που αφορά το θηλυκό), καθώς και στην εργασία που είναι 

τόσο αναβαθµισµένη, ώστε φτάνει να αποτελεί δηµιουργία (που αφορά στο αρσενικό) 

το οποίο και ελέγχει το αναλογικό, εν προκειµένω µια τηλεφωνική συσκευή.   
                                                
343 Η κατάτµηση αυτή βρίσκει τις αναφορές της στην εργασία των υπολογισµών από την παράδοση 
των ανθρώπινων υπολογιστών του 19ου αιώνα. 

344 Για την ιδεολογία των έξυπνων µηχανών και µια τεχνική διάκριση στην υπολογιστική τεχνολογία, 
βλέπε Tympas (1996). 

345 Οι διαφηµίσεις αυτές συζητήθηκαν στο 2ο Κεφάλαιο στην ενότητα 2.4 (Εικόνες 14 -15). 
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Στην πραγµατικότητα, η δεξιοτεχνική εργασία των γυναικών αποκρύπτεται 

έτσι, ώστε να φαίνεται ότι το απαξιωµένο θηλυκό υποδέχεται παθητικά το 

δηµιουργικό αρσενικό. Το µη-δηµιουργικό, η γυναίκα εµφανίζεται σε περιορισµένο - 

ελεγχόµενο χώρο και δραστηριότητα, να µην µπορεί να κινηθεί παρά µόνο όπως 

υποχρεώνει το ψηφιακό. Ο άνδρας απεικονίζεται να ελέγχει τα αναλογικά µέρη, 

τηλέφωνο και ποντίκι. Η γυναίκα εµφανίζεται να ελέγχεται από τα ψηφιακά µέρη του 

υπολογιστή (πληκτρολόγιο και εκτυπωτή).346 

 

 
Εικόνα 115 

1990 Τεύχος 84, σελ. 183 
Computer για Όλους 

                                                
346 Τύµπας Αριστοτέλης, Διάλεξη µε τίτλο“Can technical terms be defined without STS (history, 

sociology, anthropology, … of technology and science)? The examples of ‘digital’ and ‘renewable’ 
technology”, TEMA, Linkoping University, Σουηδία, 23-11-2011. 
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Επίμετρο!
Ως επίµετρο και επίλογο στη διατριβή, θα δείξουµε πόσο η θέση µας αναφορικά µε 

την αντιστοιχία ψηφιακού - αναλογικού και αρσενικού - θηλυκού µπορεί να 

εµπλουτίσει την εµβληµατική ιστορία αυτού που θεωρείται ο πρώτος ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, του ENIAC. Την ιστορία του ENIAC έχει περιγράψει από την οπτική 

του κοινωνικού φύλου η καθηγήτρια του ΜΙΤ Jennifer Light.347 Η ιστορία της 

εστιάζεται σε µια συνειδητή ρητορική παράλειψης των γυναικών από τις δηµόσιες 

αναπαραστάσεις του ENIAC. Με βάση τη ρητορική παράλειψης, η ιστορία αυτή 

µπορεί να εγγραφεί στην παράδοση των ‘αόρατων τεχνικών’ (invisible technicians), 

δηλαδή των εργαζοµένων που, ενώ έχουν ρόλο ζωτικής σηµασίας για την 

επιστηµονική και τεχνολογική παραγωγή, αποκρύπτονται συνειδητά από υπεύθυνους 

και δηµόσιους διαµορφωτές της δηµόσιας εικόνας της τεχνολογίας. 

Οκτώβριος 1946, σελ. 212 
Popular Science Monthly 

Κατά τη γνώµη µας, δεν είναι τυχαίο 

το ότι ταυτόχρονα µε το συγκεκριµένο 

τρόπο παρουσίασης του ENIAC 

εισάγεται και η διάκριση ψηφιακού - 

αναλογικού, µια διάκριση που δεν 

υπήρχε προηγουµένως. Ας το δούµε 

πολύ συγκεκριµένα. Η διαφήµιση του 

αµερικανικού στρατού που 

δηµοσιεύεται στο περιοδικό Popular 

Science Monthly, τον Οκτώβριο του 

1946, απεικονίζει σε πρώτο πλάνο 

έναν (µόνο) άνδρα µηχανικό να 

εργάζεται σε/ µε µια µονάδα του 

µεγάλου υπολογιστή ENIAC. Όµως, 

στην πλήρη φωτογραφία του 

υπολογιστή ENIAC φαίνεται ότι στη 

διάταξη εργάζονται άνδρες και  

γυναίκες σε ενιαίο χώρο, χωρίς η εργασία τους να διαφοροποιείται εµφανώς. Με το 

ψαλίδισµα των γυναικών εκτός εικόνας, επικοινωνείται από το κράτος (διά του 

                                                
347 Light (1999). 
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στρατού), µέσω του Τύπου, µια διαίρεση µεταξύ δύο ‘εµπειριών’ που είναι στην 

πραγµατικότητα µέρος µιας αδιάσπαστης ενότητας. Προβάλλεται ο άνδρας που πατά 

στιγµιαία το κουµπί και ελέγχει τον υπολογιστή και αποκρύπτονται οι γυναίκες που 

εργάζονται επί µέρες για να διαµορφώσουν την καλωδίωση που θα επιτρέψει να 

φανεί ότι ο ελεγχόµενος από τον άνδρα υπολογιστής παράγει το αποτέλεσµα 

στιγµιαία. Η εικόνα, δηλαδή, που δείχνει ότι η τεχνολογία εξαρτάται από τις γυναίκες 

–και συνεπώς ότι το αναλογικό ελέγχεται από το θηλυκό– πρέπει να αποκρυφτεί, 

εστιάζοντας στον άνδρα και τον ψηφιακό χαρακτήρα του υπολογιστή. Από τη 

δηµόσια σφαίρα αποκρύπτονται τα τµήµατα που δείχνουν ότι υπάρχει κίνηση και 

ευελιξία (αναλογικότητα) και στην εργασία των γυναικών. ‘Ψαλιδίζονται’, δηλαδή, οι 

γυναίκες που πραγµατοποιούν την πολύπλοκη και δεξιοτεχνική εργασία του 

προγραµµατισµού της µεγάλης µηχανής, µε τα χιλιάδες καλώδια.  

 

 
Η πλήρης εικόνα του ENIAC 

 

Η Light κρατά από την ιστορία ότι ψαλιδίζεται αυτό το οποίο στη συνέχεια θα 

ονοµαστεί ‟προγραµµατισµός”. Με βάση όσα έχουµε παρατηρήσει στην παρούσα 

διατριβή, προκύπτει ότι το πιο σηµαντικό αποτέλεσµα του ‘ψαλιδίσµατος’ είναι η 

αποκοπή µεταξύ ψηφιακού και αναλογικού, µε το ψηφιακό - τεχνικό  να προκύπτει 

διά του ‘ψαλιδίσµατος’, στις εικόνες που διαδίδει ο Τύπος, ως εγγενώς ανώτερο 

τεχνικά από κάποιο κατώτερο αναλογικό - θηλυκό. Με τους άνδρες και τις γυναίκες 
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µαζί (όπως είδαµε στην πλήρη εικόνα του ENIAC) δε µπορεί να προωθηθεί η 

ιδεολογική παρουσίαση της ευφυΐας ως ιδιότητας κάποιας µηχανής που υπολογίζει 

στιγµιαία, επειδή φαίνεται η αξιόλογη εργασία που προαπαιτεί ο κάθε υπολογισµός. 

Διά του Τύπου, µέσω του ‘ψαλιδίσµατος’, η προωθούµενη διάκριση µεταξύ 

ψηφιακού - αναλογικού εδράζεται στην παρουσίαση της ψηφιακής τεχνολογίας ως 

ευφυούς, σε αντίθεση µε την αναλογική. 

Εποµένως, η ιστορία του ENIAC δεν είναι µόνο µια κοµβική ιστορία 

απόκρυψης του προγραµµατισµού των γυναικών, αλλά και µια κρίσιµη ιστορία 

επίδειξης - προώθησης της ανάδειξης του ψηφιακού ως διαχωρίσιµου και ανώτερου 

από το αναλογικό. Πρόκειται για την πιο συµβολική στιγµή της γέννησης της 

ψηφιακής κοινωνίας, που θα ακολουθήσει. Όπως νοµίζουµε, επιβεβαιώνεται και από 

όσα µόλις διατυπώθηκαν ότι η µελέτη της δηµόσιας εικόνας της τεχνολογίας δεν 

είναι κάτι περιφερειακό στην ιστορία της τεχνολογίας, αλλά βρίσκεται στο κέντρο της. 

Ο Τύπος δεν έρχεται για να επικοινωνήσει τις πιο κρίσιµες τεχνικές διακρίσεις, αλλά 

για να συµβάλει κοµβικά στην παραγωγή τους.  

 

 

 

 

 

 

! ! !  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ'Ι!
Πίνακες(με(περιοδολογήσεις(!

στην%ιστορία%της%πληροφορικής!
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Φυσικό Μέγεθος VS Χρήσεις 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΧΡΗΣΗ 
 

 

 

Δεκαετία 1940 

 

 

 

ENIAC 

 

 

Στρατός 

Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα  
Έρευνα 

 (σε µικρή κλίµακα) 

 

 

Δεκαετίες  

1950-1960 

 

Μεγάλοι Υπολογιστές 

Ηλεκτρονικός  

Διερευνητής - 

Εγκέφαλος 

(Mainframe Computer)  

 

 
 
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα - Έρευνα 

Εµπόριο, Βιοµηχανία 
Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα 

 

 

 

Δεκαετία 1970 

 

Επιτραπέζιος 

υπολογιστής 

 

- Mini  υπολογιστής 

- Μικρό-υπολογιστής  
 

 
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα - Έρευνα 

Εµπόριο, Βιοµηχανία 
Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα 
Μηχανογράφηση Γραφείου 

(Λογιστήριο) 
Γραφεία Μηχανικών διαφόρων 

ειδικοτήτων 

 

 

 

Δεκαετίες  

1980 - 1990 

  

 

 

Προσωπικός 

Υπολογιστής  

(PC) 

 

 

 

Εµπόριο, Βιοµηχανία 
Δηµόσιοι Οργανισµοί,  

Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα 
Μηχανογράφηση Γραφείου 

(Λογιστήριο),  Γραφεία Μηχανικών, 
Οργάνωση Γραφείου κάθε τύπου 
(Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις µικρού 

µεγέθους, Καταστήµατα, κ.ά.) 
Οικιακή Χρήση 

Γραφείο - Επεξεργασία κειµένου, 
λογιστικών φύλλων κ.ά. 

Σπίτι - Παιχνίδια, Εφαρµογές 
αποθήκης, οικονοµικών κ.ά. 

 

 

 

 

 

Δεκαετίες  

1990 -2000 

 

 

 

 

 

 Φορητός Υπολογιστής 

Κινητό Τηλέφωνο 

 

 

 

 

 
Εµπόριο, Βιοµηχανία 
Δηµόσιοι Οργανισµοί,  

Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα 
Μηχανογράφηση Γραφείου 

(Λογιστήριο),  Γραφεία Μηχανικών, 
Οργάνωση Γραφείου κάθε τύπου 
(Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις µικρού 

µεγέθους, Καταστήµατα, κ.ά.) 
Οικιακή Χρήση 

Γραφείο – Επεξεργασία κειµένου, 
λογιστικών φύλλων κ.ά. 

Σπίτι – Παιχνίδια, Εφαρµογές 
αποθήκης, οικονοµικών κ.ά. 

Διαδίκτυο Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Η Γυναικεία Εργασία στην Ιστορία της Πληροφορικής 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

 

Πριν το 1940 

 
 
 

Χειροκίνητες ή 
Ηλεκτροµηχανικές 

µηχανές 

 

 
 

 

 

Πληκτρολόγιο 

 

 

Γυναίκες υπολογιστές 
(Human computers) 

 
 
 

Δεκαετία 1940 
 

 

 

ENIAC 

 

 

 

Πληκτρολόγιο 

Προγραµµατισµός 
(Καλώδια) 

 
 
Προγραµµατισµός 

Κωδικοί 
Καλώδια 

 
 
 
 

Δεκαετίες 
1950-1960 

 

 

Μεγάλοι 
υπολογιστές 

 

 

 

 
 

Πληκτρολόγιο 
Μονάδες 

αποθήκευσης 
 

 
 

 
Χειρισµός µηχανών 
Κονσόλα χειρισµού 
Διάτρηση δελτίων 
Πληκτρολόγιο 

 

 

Δεκαετία 1970 

 
 
 

Επιτραπέζιος 
Υπολογιστής 

 
- Μίνι-υπολογιστής 

- Μικρό-
υπολογιστής 

  

 

 
 
 

 
Πληκτρολόγιο 
Εκτυπωτής 

 
 

 
Μονάδες αποθήκευσης 
Δακτυλογράφος 

Εισαγωγή δεδοµένων  
Πληκτρολόγιο 

 
 
 
 

Δεκαετίες 
1980-1990 

 

 
 
 
 

Προσωπικός 
Υπολογιστής 

(PC) 

 

 

 
 
 
 

Πληκτρολόγιο 
Εκτυπωτής 
Οθόνη 

 
 

 
 
 
 

Εισαγωγή δεδοµένων 
Επεξεργασία κειµένου 

 
 

 
 
 
 

Δεκαετίες  
1990-2000 

 

 
 
 
 

Φορητός 
Υπολογιστής 

Κινητό Τηλέφωνο 

 

 
 

 
 
 
 

Πληκτρολόγιο 
Εκτυπωτής 
Οθόνη 

 

 
 
 
 

Εισαγωγή δεδοµένων 
Επεξεργασία κειµένου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Συν-διαµόρφωση Χώρου και Υπολογιστικής Τεχνολογίας 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΧΩΡΟΣ 
 
 
 
 

Δεκαετία 1940 
 

 
 
 

Ηλεκτροµηχανικές 
µηχανές 

Διατρητικά Δελτία  

 

 

 
 
 

Πολυσύχναστος 
Θορυβώδης 

Υψηλές θερµοκρασίες 
Εργοστασιακή διάταξη 

 
 
 
 

Δεκαετίες 
1950-1960 

 
 

 
 
 

Μεγάλοι υπολογιστές 

 

 

 

 
Αποστειρωµένος 

Φουτουριστική αισθητική 
Κεντρικά στο κτίριο 

Ορατός & Προσβάσιµος 
Κλιµατισµός 

 

 

Δεκαετία 1970 

 
 
 

Επιτραπέζιος Υπολογιστής 
 

- Μίνι-υπολογιστής 
      - Μικρό-υπολογιστής 

 

 

 
 

 

 
 

Το νέο γραφείο 
Μοντέρνα αισθητική 
Ελαφριά διαχωριστικά 
Εργονοµικό Σχεδιασµός 

 
 
 
 
 

Δεκαετίες 
1980-1990 

 

 

 
 
 

Προσωπικός Υπολογιστής 
(PC) 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Το γραφείο του µέλλοντος 

Open Plan 
Προσωπικός υπολογιστής σε 

κάθε γραφείο 

 
 
 
 

Δεκαετίες  
1990-2000 

 

 
 

 
 

Φορητός Υπολογιστής 
Κινητό Τηλέφωνο 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Το κινητό γραφείο 

Ανοιχτός, ελεύθερος, 
µη-περιορισµένος χώρος. 
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       ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Το Κοινωνικό Φύλο στην Εσωτερική Διαίρεση του Υπολογιστή  

ΤΜΗΜΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΦΥΛΟ 

ΕΙΚΟΝΑ ΧΡΗΣΗ 
 

 
 
 
 
 

Πληκτρολόγιο 

 
 
 
 

Γυναίκα 
 Άνδρας 

 

 
 

 
 
Γυναίκα:  

Εισαγωγή δεδοµένων 
 
 

Άνδρας:  
Επιστηµονικοί  
Υπολογισµοί 

 

 
 
 
 
 

Σκληρός Δίσκος 

 
 
 
 

 
Άνδρας 

 

 
 

 
 
 
 

Προγραµµατισµός 
 

Κατασκευή 

 
 
 

 
 

Ποντίκι 

 
 
 
 

 
Άνδρας 

 

 
 

 
 

 
 

Χειριστής 
 

Εισαγωγή δεδοµένων 

 
 
 
 
 

Οθόνη 

 
 
 
 
 

Άνδρας 
Γυναίκα 

 

 
 

 
 
Άνδρας:  

Εκτός οθόνης 
 
 

Γυναίκα:  
Εντός Οθόνης 

(γραµµατειακός καθρέφτης) 

 
 
 
 
 

Εκτυπωτής 

 
 

 
 

Γυναίκα 
Άνδρας 

 

 

 
 
Γυναίκα:  

Εργασία  
 
 

Άνδρας:  
Μη-εργασία 

 
 


