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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή δελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί δίρσο ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηνπ 

θίινπ θαη θαζεγεηή Αξηζηνηέιε Σχκπα. Ο Σέιεο, φπσο επηζπκεί λα ηνλ απνθαινχκε, 

απνηειεί ζπάληα πεξίπησζε πλεπκαηηθνχ αλζξψπνπ, ν νπνίνο παξάγεη δηαξθψο θαηλνηφκεο 

ηδέεο, κία εθ ησλ νπνίσλ απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ ελαζρφιεζή κνπ κε ην ελ ιφγσ 

εξεπλεηηθφ δήηεκα. Δπίζεο ππνζηεξίδεη, φζν ιίγνη, ηελ πξνζπάζεηα ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ 

θέξλνληάο ηνπο παξάιιεια ζε επαθή κε ηελ δηεζλή θνηλφηεηα. Σέιε ζε επραξηζηψ γηα φια. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνλ ηάζε Αξαπνζηάζε, ν νπνίνο απνηέιεζε πνιχηηκν 

αλαγλψζηε ηεο δηαηξηβήο ζε φιε ηελ πνξεία ζπγγξαθήο θαη νινθιήξσζήο ηεο. Τπήξμε 

επίζεο εκςπρσηήο θαη ζηήξηγκα ζε ζηηγκέο αλαζηνραζκνχ θαη πξνβιεκαηηζκνχ. 

Γελ ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ, απφ ηηο επραξηζηίεο απηέο, φια ηα πξφζσπα πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηνλ Σνκέα Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ Σνκέα πνπ 

απνηειεί „ζεξκνθνηηίδα‟ λέσλ ηδεψλ ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν. Δηδηθφηεξα φκσο 

ηνπο Κψζηα Γαβξφγινπ θαη Θφδσξν Αξακπαηδή γηα ηηο επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο 

ηνπο. Σνπο επραξηζηψ επίζεο γηα ηελ θαηαλφεζε πνπ επέδεημαλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ζέηεη ε επαγγεικαηηθή ζηελ αθαδεκατθή ελαζρφιεζε. 

Δπραξηζηψ φια ηα κέιε ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηηο πνιχηηκεο 

παξαηεξήζεηο ηνπο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ελζσκαηψζεθε ζην ηειηθφ θείκελν. 

Δπραξηζηψ ηνπο ππαιιήινπο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο Δπγελίδνπ γηα ηε βνήζεηα πνπ 

κνπ πξνζέθεξαλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο κειέηεο ησλ αξρεηαθψλ πεγψλ. 

Σέινο δελ ζα κπνξνχζα λα κελ επραξηζηήζσ γηα ηελ ππνζηήξημε, ηελ ππνκνλή θαη ηελ 

αγάπε ηεο ηελ γπλαίθα κνπ θαη ζπλάδειθν Αιεμάλδξα Μαγθνχηε. 
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νπνίν θάπνηα εμ‟ απηψλ θαηέζηεζαλ θπξίαξρα. Δξεπλάηαη ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ 

θνηλνηήησλ ρξεζηψλ ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ, ν ηξφπνο 

δηακφξθσζήο ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ην αλ αλαπηχρζεθαλ ζρέζεηο 

ζπλδηακφξθσζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ απφ ηνπο Έιιελεο 

ρξήζηεο. Μειεηάηαη ε κεηαηφπηζε ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ, απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ην θξάηνο, ζηνλ πξνζσπηθφ ρψξν ηεο 

θαηνηθίαο αιιά θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σέινο, αλαδεηνχληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζην δεκφζην ρψξν ηελ ίδηα πεξίνδν. 

Σν πξσηνγελέο πιηθφ, ζην νπνίν βαζίζηεθε ε δηεξεχλεζε θαη απάληεζε ησλ αλσηέξσ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, απνηέιεζε ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ειιεληθψλ εληχπσλ γηα 

ππνινγηζηέο, πνπ θπθινθφξεζαλ θαζφιε ηεο δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1980-1990. 

Πξφθεηηαη γηα είθνζη κεληαία θαηά βάζε πεξηνδηθά, ηα νπνία απεπζχλνληαλ ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί πιηθφ (ζπλεληεχμεηο, αλακλήζεηο) απφ ζεκεξηλέο θνηλφηεηεο 

εξαζηηερλψλ ρξεζηψλ ηεο ελ ιφγσ ηερλνινγίαο. Ζ επηινγή ησλ εληχπσλ σο 

πξσηνγελέο πιηθφ ζπλδέεηαη θαη κε έλα αθφκα ζηνηρείν∙ ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο 

ηεο κειέηεο ηεο Γεκφζηαο Δηθφλαο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο.  

Ζ κειέηε ηνπ πιηθνχ νξγαλψζεθε κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: ην Πξψην Κεθάιαην 

(Ιζηοριογραθικά Σχόλια), επηρεηξείηαη ε απνζαθήληζε ησλ ηζηνξηνγξαθηθψλ θαη 

κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Σν 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο, πνπ αθνινπζείηαη, δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ 

δηαθνξεηηθέο «ζρνιέο» ησλ ζπνπδψλ Δπηζηήκεο, Σερλνινγίαο, Κνηλσλίαο (Science, 

Technology, Society - STS). ην Γεχηεξν Κεθάιαην (Ο Δεμόζιος Χώρος ηων Ενηύπων 
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για Υπολογιζηές), εμεηάδνληαη δεηήκαηα φπσο ε ζεκαηνινγία, ε επηδξαζηηθφηεηα, ε 

αηδέληα θαη ε ζηνρνζεζία ηνπ πεξηνδηθνχ έληππνπ ηχπνπ, αλαθνξηθά κε ηα 

δηαθνξεηηθά πξφηππα ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ πξνσζνχληαλ 

εθείλε ηελ πεξίνδν. ην Σξίην Κεθάιαην (Όψεις ηες Διαμεζολάβεζες), επηρεηξείηαη 

κηα απνηίκεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνσζήζεθαλ, απφ ηνπο δηακεζνιαβεηέο 

δξάζηεο, ζπγθεθξηκέλεο φςεηο ρξήζεο θαη ξεηνξηθέο θαηαζθεπέο. ην Σέηαξην 

Κεθάιαην (Όψεις ηες Χρήζες), ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο 

δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλσλ φςεσλ ρξήζεο, πνπ αθνξνχζαλ, θαηά θχξην ιφγν, ζηνλ 

«πεηξακαηηζκφ» θαη ζηνλ «πξνγξακκαηηζκφ» θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο 

έιαβαλ δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν κεηά κέζα ηεο δεθαεηίαο. Ζ παξνχζα κειέηε 

νινθιεξψλεηαη ζην Πέκπην Κεθάιαην (Σπάδονηας, Ανηιγράθονηας και Διανέμονηας 

Λογιζμικό) κε ηελ εμέηαζε δχν πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ φςεσλ ρξήζεο: ηεο αληηγξαθήο 

εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ («πεηξαηεία») θαη ηεο επέκβαζεο ζην ινγηζκηθφ («hacking»). 

Σα βαζηθά επξήκαηα αθνξνχλ ζηελ χπαξμε κηαο δπλακηθήο θνηλφηεηαο εληχπσλ πνπ 

απνηεινχληαλ απφ δεθάδεο πεξηνδηθά, κε ζεκαληηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ, ηα νπνία 

δηακεζνιάβεζαλ ηε ρξήζεο ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θαη 

πξνψζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ξεηνξηθψλ γηα ηελ ελδεδεηγκέλε ρξήζε ηνπο. 

Γηαπηζηψζεθε πσο δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ δηακνξθψζεθαλ ζε απηφ ην 

πεξηβάιινλ, πηνζεηψληαο πνηθίια πξφηππα ρξήζεο, ηα νπνία ζρεκαηνπνηήζεθαλ 

κέζσ κηαο ζρεηηθά πνιχπινθεο ζρέζεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο ππφινηπνπο 

θνηλσληθνχο δξάζηεο, αιιά θαη ηα πιηθά θαη κε ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ.  

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζπκβάιιεη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηεο ηζηνξίαο 

ησλ ππνινγηζηψλ, αλαδεηθλχνληαο ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ζπγθεθξηκέλνη 

θνηλσληθνί δξάζηεο δηακφξθσζαλ ελεξγά ηα λνήκαηα πνπ εγγξάθεθαλ ζηνπο 

νηθηαθνχο ππνινγηζηέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηνί θαηαλνήζεθαλ απφ ηνπο Έιιελεο 

ρξήζηεο: θνηλφηεηεο ρξεζηψλ, έληππνο ηχπνο, θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ, 

ιέζρεο ρξεζηψλ. Δπηπιένλ, πξφθεηηαη ελδερνκέλσο γηα ηελ πξψηε δηαηχπσζε κηαο 

εξκελείαο ηεο πξαθηηθήο ηεο «πεηξαηείαο ηνπ ινγηζκηθνχ», πνπ κέζα απφ ηελ 

ηζηνξηθνπνίεζε ηελ αλαζπγθξνηεί σο κηα θνηλσληθή πξαθηηθή πνπ δηακνξθψζεθε 

απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο πεξηφδνπ. Οη ηειεπηαίνη ζεσξνχζαλ ηελ θαηαλννχζαλ σο έλα 

δηθαίσκα ζηνλ πεηξακαηηζκφ γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. 



xvi  |  A b s t r a c t  

ABSTRACT 

This study examines the processes that formulated certain standards of use for home 

microcomputers in the Greek society of the 1980s, as presented in the specialised periodicals 

of that era. The central issues under research concern the standards of use of home micros by 

Greek users and the negotiation between social groups that established them. The study also 

focuses on  whether  the procedures that established those standards were mediated by social 

actors and if so, by whom and in what way. The existence of user communities in the Greek 

socio-technical environment is also studied, along with their formulation, their characteristics 

and the possibility of coformulation of computer technology by Greek users. Moreover, the 

shift of the use of the computer technology, from large corporations and the state, to the 

personal and home users is examined. The characteristics of the presentation of the home 

computer technology in the public space of that period is finally explored. 

The sources upon which this study is based were the entirety of the Greek computer 

periodicals published through the entire decade from 1980 to 1990. These are twenty, mainly 

monthly, magazines for home microcomputer users. In some instances material from modern 

amateur user communities of this technology (interviews, memoirs, etc.) has been used. The 

choice of  printed sources as the main historical material is also connected to the importance 

of the Public Image of Science and Technology. 

The study had been organised in the following way: In the First Chapter (Historiographical 

Comments) we attempt to clarify the historiographical and methodological tools we employ. 

The conceptual framework of our approach borrows elements from different studies on 

Science, Technology, Society (STS). In the Second Chapter (The Public Space of Computer 

Press) we examine issues such as the topics, effectiveness, agenda and goal-setting of the 

periodical printed press, concerning the different standards of use of microcomputers that 

were promoted in that period. In the Third Chapter (Aspects of Mediation) we attempt to 

evaluate the ways in which mediating actors supported specific aspects of use and rhetorical 

structures. In the Fourth Chapter (Aspects of Use) our research focuses on the study of the 

procedure of formulating certain aspects of use that mainly concerned the concepts of 

“experimentation” and “programming” as well as the way in which their context changed 

after the mid „80s. Our study is concluded in the Fifth Chapter (Cracking, Copying and 

Distributing Software) where we explore two very specific aspects of use: the copying of 

commercial software (“piracy”) and the modification of software (“hacking”). 
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Our most prominent findings concern the existence of a dynamic community of periodicals 

that consisted of dozens of magazines, with a substantial reader base, characterised by a 

powerful mediating activity. They affected the procedures that formulated the use of home 

micros through the emergence and establishment of specific rhetorics on the proper use of the 

machines and the cultivation and promotion of certain standards of use. Several distinct user 

communities also emerged in this context, adopting diverse standards of use that were 

formulated through a relatively complicated mediation relationship with other social actors as 

well as the material and immaterial characteristics of the computers themselves. 

The present Ph.D. Thesis contributes to the international literature on the history of 

computers by highlighting the ways in which certain social actors actively shaped the 

adoption of home micros by Greek users: user communities, printed press, computer shops, 

user clubs. Moreover it possibly constitutes the first documented interpretation of the practice 

of “software piracy”, reconstructing it, in a historical context, as a social practice, shaped by 

users of the period, who considered “piracy” as a right to programming for the improvement 

of personal computers. 
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1 

Εισαγωγή 

 

Τν 1985, o αλαγλψζηεο ηνπ PIXEL (ηνπ θπξίαξρνπ εθείλε ηελ επνρή πεξηνδηθνχ γηα ηνπο 

νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο), δηάβαδε ζην εμψθπιιν ηνπ φγδννπ ηεχρνπο, πσο νη 

ππνινγηζηέο ηχπνπ MSX κφιηο είραλ αθηρζεί ζηελ Διιάδα∙ ε είδεζε απηή πξνβαιιφηαλ σο ε 

άθημε ηεο «γεληάο ηνπ αχξην». Σην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηνδηθνχ αθνινπζνχζε ζπγθξηηηθή 

παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ κνληέισλ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή, 

αιιά απηφ δελ απνηεινχζε ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν. Δθείλν, πνπ ζεκαηνδνηνχζε ε θξάζε 

απηή, είλαη φρη κνλάρα ε πξφζβαζε, πνπ απνθηνχζε ν Έιιελαο ρξήζηεο ζε κηα λέα γεληά 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, φζν θαη, θπξίσο, φηη ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί ε ηδενινγία, 

πσο ε ρξήζε ησλ ηειεπηαίσλ ζα νδεγνχζε επηηπρψο ζηελ θνηλσλία ηνπ κέιινληνο. Η 

ηειεπηαία ζα πξνζδηνξηδφηαλ, πάληα κε βάζε ηηο ξεηνξηθέο θαηαζθεπέο πνπ εληνπίδνληαη 

ζηνλ δεκφζην ρψξν ησλ εληχπσλ ηεο επνρήο θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, απφ ηελ ηερλνινγία 

ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ κέζσ ηεο νπνίαο ζα έβξηζθε ηε ζέζε ηεο ε «γεληά ηνπ αχξην». 

Ο φξνο «γεληά ηνπ αχξην» ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα δηηηή λνεκαηνδφηεζε. Πξψηνλ, ν 

νηθηαθφο ππνινγηζηήο αλαπαξίζηαην ζηνλ δεκφζην ρψξν σο κηα ηερλνινγηθή ζπζθεπή, πνπ 

σζνχζε πξνο ην κέιινλ ηφζν ηελ ίδηα ηελ ηερλνινγία, φζν θαη ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. 

Παξάιιεια, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπο, νη Έιιελεο ρξήζηεο ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απνηειέζνπλ κέξνο, θαη ζε θάπνην βαζκφ ίζσο λα ζπλδηακνξθψζνπλ ηελ θνηλσλία ηνπ 

κέιινληνο. Σηνλ δεκφζην ιφγν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε ηειεπηαία ηνπνζεηνχληαλ ζην έηνο 
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2000 θαη ζεσξνχληαλ πσο ζα πξνζδηνξηδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηερλνινγία ησλ 

πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Οη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο εκθαλίδνληαη ζην ελ 

ιφγσ παξάδεηγκα λα απνηεινχλ ην φρεκα γηα ηελ κεηάβαζε ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ ζηελ 

απνθαινχκελε «θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο». 

Μέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηθψλ 

αληηθεηκέλσλ πεξηνξηδφηαλ, θαηά θχξην ιφγν, ζε ζπζθεπέο καδηθήο θαηαζθεπήο θαη 

θπθινθνξίαο, φπσο ε ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θαη ιηγφηεξν ην βίληεν θαη ην θαμ. Ο 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ήηαλ ηαπηηζκέλνο, γηα ηνπο απινχο ρξήζηεο, κε ηνπο ηεξάζηηνπο 

θεληξηθνχο ππνινγηζηέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ κεγάιεο εηαηξίεο, φπσο νη ηξάπεδεο, 

θάπνηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη νξηζκέλεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Απηνί νη 

κεγάινη θεληξηθνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (γλσζηνί σο mainframes) δηαρεηξίδνληαλ 

αραλείο θαη πεξίπινθεο βάζεηο δεδνκέλσλ ή ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, 

πνπ απαηηνχζαλ κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρχ, φπσο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο∙ παξέκελαλ φκσο 

«αζέαηνη» ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ. Μνινλφηη επεξέαδαλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

δσή ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, εθηφο απφ ιίγνπο ηερληθνχο θαη 

δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ, παξέκελαλ 

αδηάθνξνη θαη νπζηαζηηθά απνκαθξπζκέλνη απφ ηελ ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ.  

Με ηελ έλαξμε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, δηαπηζηψλεηαη κηα ζεκαληηθή εμέιημε∙ κηα θαηεγνξία 

ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο (κεηέπεηηα γλσζηνί σο home 

computers, home micros ή απιψο micros), έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο σο εκπνξηθά 

ηερλνινγηθά πξντφληα δηαζέζηκα γηα θάζε πνιίηε. Απηφ ην είδνο ησλ πξνζσπηθψλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ήηαλ κνλαδηθφ απφ πνιιέο πιεπξέο. Ήηαλ εχθνινη ζηε 

εγθαηάζηαζε δίρσο ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλεο ηερληθήο γλψζεο, κε απνηέιεζκα ε ρξήζε 

ηνπο ζχληνκα λα θαηαζηεί εθηθηή γηα πνιινχο Έιιελεο ρξήζηεο, νη νπνίνη κέρξη ηφηε δελ 

είραλ θακία γλψζε ηεο ελ ιφγσ ηερλνινγίαο. Πσινχληαλ έηνηκνη ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

(θαη φρη κέζσ αιιεινγξαθίαο, φπσο νη πξνεγνχκελεο γεληέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ) απφ λέεο 

εηαηξίεο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα απηφ ηνλ ζθνπφ (Sinclair, Amstrad, Commodore, θ.ά.). 

Σεκείσζαλ δε ηδηαίηεξα πςειέο πσιήζεηο ζηελ Διιάδα θαζφιε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

θαηαιακβάλνληαο ζεκαίλνπζα ζέζε ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ. Οη νηθηαθνί 

κηθξνυπνινγηζηέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν «γεληέο»∙ ζε εθείλνπο πνπ βαζίδνληαλ ζε 

ηερλνινγία κηθξνεπεμεξγαζηή ησλ 8bit, νη νπνίνη άξρηζαλ λα θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα ζηα 
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πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζε εθείλνπο, πνπ βαζίδνληαλ ζε ηερλνινγία 16bit 

θαη θπθινθφξεζαλ κεηά ην 1985.  

Τα πιενλεθηήκαηα πνπ εμεγνχλ ηελ επηηπρία ηνπο απηή ήηαλ αξθεηά, κε βαζηθφηεξν ηε 

ζρεηηθά ρακειή ηνπο ηηκή, ζηνηρείν πνπ ηνπο θαηέζηεζε πξνζηηνχο ζε αξράξηνπο ρξήζηεο, 

πνπ αλαδεηνχζαλ ηνλ θαηάιιειν ηξφπν λα εηζέιζνπλ ζηνλ «θφζκν ηεο πιεξνθνξηθήο», 

φπσο ραξαθηεξηδφηαλ ηελ επνρή εθείλε ε ελαζρφιεζε κε ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. Τν 

γεγνλφο πσο νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο ήηαλ ζρεδηαζκέλνη λα εγθαζίζηαληαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε επθνιία αθφκα θαη απφ αξράξηνπο ρξήζηεο (ν ρξήζηεο απιψο ηνπο 

έβγαδε απφ ην θνπηί θαη ηνπο ζπλέδεε απεπζείαο ζε κηα ηειεφξαζε), ηνπο έθαλε ηδαληθνχο 

γηα φζνπο δελ δηέζεηαλ θακία πξνεγνχκελε εκπεηξία ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ. Έλαο άιινο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο επηηπρίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ήηαλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηα 

νπνία βειηηψλνληαλ ζπλερψο, θαζψο νη νηθηαθνί ππνινγηζηέο εμειίζζνληαλ. Ήηαλ έηζη πνιχ 

πην ηθαλνπνηεηηθά απφ ηα παηρλίδηα ησλ ιεγφκελσλ «παηρληδνκεραλψλ» (games consoles), νη 

νπνίεο απνηεινχζαλ ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο νηθηαθήο ςπραγσγίαο.  

Τν πιένλ ελδηαθέξνλ ελδερνκέλσο ζηνηρείν, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε ησλ θπξίαξρσλ 

φςεσλ ηεο ρξήζεο ηνπο, απνηειεί ην εχξεκα πσο ε αγνξά ελφο νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή 

πξφζθεξε ζε εθείλνλ, πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχζε, έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα∙ απνθηνχζε 

έλαλ πξαγκαηηθφ ειεθηξνληθφ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή, κε πνιχ πεξηζζφηεξεο ηερληθέο θαη 

ππνινγηζηέο δπλαηφηεηεο απφ κηα παηρληδνκεραλή. Με άιια ιφγηα, είρε πξφζβαζε ζε κηα 

ππνινγηζηηθή ηερλνινγία, πνπ κπνξνχζε λα ηξέρεη «ζνβαξέο» εθαξκνγέο γηα κηα πιεζψξα 

ρξήζεσλ, πνπ δελ πεξηνξίδνληαλ ζηνλ ςπραγσγηθφ ηνκέα. Απηφ θαζίζηαηαη πξφδειν θαη απφ 

έλα αθφκα ζηνηρείν∙ ζηελ Διιάδα ηεο πεξηφδνπ 1980-1990, ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο εκπνξεχνληαλ, θαηά βάζε, εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, ζε 

αληίζεζε κε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ πσινχληαλ θαη απφ πνιπθαηαζηήκαηα, αθφκα θαη 

απφ θαηαζηήκαηα παηρληδηψλ. Σηελ ειιεληθή πεξίπησζε ινηπφλ, ε ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ αθνξνχζε φρη κφλν φζνπο ρξήζηεο ελδηαθέξνληαλ γηα ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα, αιιά θαη φζνπο αλαδεηνχζαλ έλαλ νηθνλνκηθά πξνζηηφ, αιιά πιήξε ζε 

δπλαηφηεηεο, πξνζσπηθφ ππνινγηζηή, πνπ ζην ηνπηθφ ειιεληθφ πεξηβάιινλ κπνξνχζε λα 

ελδπζεί εθηεηακέλεο, δηαθνξεηηθέο θαη δηακνξθψζηκεο φςεηο ρξήζεο.  
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Παξφια απηά θαη παξά ηε δηεπξπκέλε θαη πνιχκνξθε ρξήζε ηνπο, νη ηζηνξηθνί ηεο 

ηερλνινγίαο κφιηο πξφζθαηα έζηξεςαλ ην εξεπλεηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ ζηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο. Η παξνχζα κειέηε ηζρπξίδεηαη, πσο ε ηζηνξηθή κειέηε ηνπο κπνξεί λα 

δηεπξχλεη ηελ εηθφλα, πνπ δηαζέηνπκε γηα ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ ζε 

ρψξεο φπσο ε Διιάδα, πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο παξαγσγήο ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ. Γηαηί φκσο κηα ηέηνηα έξεπλα κπνξεί λα απνβεί γφληκε θαη λα κελ πεξηνξηζηεί 

ζηε κειέηε ησλ κεγάισλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ή ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ, πνπ 

κε ην έξγν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο επέδξαζαλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ειιεληθή 

θνηλσλία πηνζέηεζε ηελ ππνινγηζηηθή ηερλνινγία, αθνινπζψληαο έηζη ην πξφηππν ηζηνξηθήο 

έξεπλαο, πνπ ζεκειίσζαλ νη «θιαζζηθέο» ηζηνξηθέο κειέηεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ;  

Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηελ παξαδνρή ηνπ φηη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε δελ ζα αλαδείθλπε ηα 

ηδηαίηεξα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο, 

αξθνχκελε απιψο ζε κηα πηζηή κεηαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ κεζνδνινγηθψλ παξαδνρψλ ζε έλα 

πνιχ δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, κφλν κέζα απφ κία ηζηνξηθή κειέηε 

βαζηδφκελε ζε κεζνδνινγηθά εξγαιεία, φπσο ε πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο ζην ηνπηθφ 

επίπεδν (domestication) θαη ε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ρξήζε ηεο 

(technology in use), ζα κπνξέζεη λα γίλεη θαηαλνεηή ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζε φςεηο πνιχ πέξαλ εθείλεο ηεο ςπραγσγίαο (θαη δεπηεξεπφλησο ηεο 

επίζεκεο εθπαίδεπζεο), πνπ απνηέιεζε ηελ θπξίαξρε ζηε Μ. Βξεηαλία θαη ηε Β. Ακεξηθή 

θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Μηα «θιαζζηθή» ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ζα ππήξμε 

πεξηνξηζηηθή θαη αδχλακε ζηελ πεξηγξαθή ηνπηθψλ πεξηπηψζεσλ, φπσο ηεο ειιεληθήο, φπνπ 

νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο ζεσξήζεθαλ, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ε νηθνλνκηθά πξνζηηή 

ελαιιαθηηθή επηινγή έλαληη ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ.  

Όπσο δείρλνπλ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο βξήθαλ 

ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ ηε δηθή ηνπο ζέζε αλάκεζα ζηνπο αθξηβνχο θαη 

πνιχπινθνπο θεληξηθνχο ππνινγηζηέο ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ θαη ζηνπο πξνζσπηθνχο 

ππνινγηζηέο κε πην επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, φπσο νη IBM ζπκβαηνί (IBM 

compatibles) θαη ηα κνληέια ηεο Apple. Ο εληνπηζκφο θαη ε αλάδεημε απηήο ηεο φςεο ηεο 

ρξήζεο ηνπο επηηξέπεη ζηνλ ηζηνξηθφ λα αλαδείμεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν, πνπ νη νηθηαθνί 

κηθξνυπνινγηζηέο δηαδξακάηηζαλ, ζηελ πηνζέηεζε απφ, αιιά θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ ζε, πνιινχο ηνκείο ηεο ειιεληθήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δσήο.  
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Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνπ 

απνηεινχζαλ εθείλε ηελ επνρή, φπσο θαη ζήκεξα άιισζηε, ηε βάζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Γηα πνιινχο θαη πνηθίινπο ιφγνπο, πνπ ππεξβαίλνπλ ην εξεπλεηηθφ δεηνχκελν 

ηεο παξνχζαο κειέηεο, νη ειιεληθέο κηθξέο επηρεηξήζεηο ελζσκάησζαλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο 

ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο, θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

πξφζβαζεο ζε θξαηηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ηεο απξνζπκίαο ησλ ηξαπεδψλ λα πξνζθέξνπλ 

δάλεηα, ηεο ρακειήο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη θαηλνηνκίαο, ηνπ πςεινχ θφζηνπο 

ηνπ αλαγθαίνπ πάγηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θ.ι.π. Δπηπιένλ, έλα κεγάιν κέξνο απηψλ 

ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζεσξνχζαλ ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο κε 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελφ ηνπο, αθνχ ηα άκεζα νθέιε δελ έδεηρλαλ λα θαιχπηνπλ ην θφζηνο 

ηεο επέλδπζεο. Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο, παξάιιεια κε ηελ απνπζία κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, ην ρακειφ θαηά θεθαιή ΑΔΠ θαη κηα εθηελή παξανηθνλνκία, εκπφδηζαλ ηε 

κεραλνξγάλσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιφ ηεο θαη «επέβαιαλ» ηελ ρξήζε 

ελαιιαθηηθψλ θαη πην πξνζηηψλ ιχζεσλ. Οη ιχζεηο απηέο βαζίδνληαλ ζε ηερλνινγηθά 

πξντφληα, πνπ είραλ ζρεδηαζηεί γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, αιιά 

κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ λέεο εθαξκνγέο θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο, πνπ αλαθέξζεθαλ ελ ζπληνκία. 

Έλα αθφκα εχξεκα ηεο κειέηεο απνηειεί ην φηη ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε δελ ήηαλ κνλάρα 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, πνπ δηακφξθσζαλ ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο, νχηε θαη ην ρακειφ θφζηνο απφθηεζήο 

ηνπο. Ο ξφινο ζπγθεθξηκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ δξαζηψλ απνδείρζεθε εμίζνπ θξίζηκνο. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη δηακνξθψζεθε απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ δξαζηψλ, πνπ 

δηακεζνιάβεζαλ ηφζν ηελ πηνζέηεζε, φζν θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ρξήζεο ηεο ελ ιφγσ 

ηερλνινγίαο. Η δηακεζνιάβεζε, κεηαμχ ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ ηερλνινγηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηεο θαηαλάισζεο θαη ρξήζεο ηεο, αλαδεηθλχεη κηα εξεπλεηηθή πεξηνρή, πνπ 

απνθεχγεη ηφζν ηελ απνθιεηζηηθή έκθαζε ζηνπο ρξήζηεο ρσξίο ηελ αλάδεημε ζρέζεσλ 

εμνπζίαο, φζν θαη ηελ παγίδα ηεο αλάιπζεο κε φξνπο θπξηαξρίαο ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ.  

Τα επξήκαηα απηήο ηεο κειέηεο ζπλεγνξνχλ ππέξ κηαο ηζηνξηνγξαθίαο, πνπ επηθεληξψλεηαη 

ζηελ δηακεζνιάβεζε ηερλνινγίαο-ρξήζεο, ε νπνία πξνηείλεη, πσο νη δηακεζνιαβεηέο ηεο 

ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηερλνινγία επηθξαηεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη.  
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Η παξνχζα κειέηε εληνπίδεη θαη αλαδεηθλχεη ηνλ ξφιν δχν βαζηθψλ δηακεζνιαβεηψλ 

δξαζηψλ θαη ελφο ηξίηνπ, πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην πιαίζην απηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηα περηοδηθά 

θαη ηα θαηαζηήκαηα γηα ππνινγηζηέο, κε ηηο ιέζτες τρεζηώλ λα ιεηηνπξγνχλ είηε ζην πιαίζην 

ησλ πξψησλ, είηε ζπλεζέζηεξα, ζηνπο ρψξνπο ησλ δεχηεξσλ. Όπσο ζα δηαθαλεί, θαη νη δχν 

απηνί θνηλσληθνί δξάζηεο δηακεζνιάβεζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν νη 

Έιιελεο ρξήζηεο ηεο πεξηφδνπ 1980-1990 θαηαλφεζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηερλνινγία 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ.  

 

Σην Πρώτο Κεφάλαιο (Ιζηορηογραθηθά Στόιηα), επηρεηξείηαη ε απνζαθήληζε ησλ 

ηζηνξηνγξαθηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ταπηφρξνλα 

εμεγείηαη, γηαηί επηιέγνληαη εθείλα θαη απνξξίπηεηαη ε εζσηεξηθηζηηθή ηζηνξηνγξαθία, κε ηελ 

έκθαζε πνπ απηή απνδίδεη ζην επηκέξνπο (ι.ρ. ζην ηέρλεκα ή ζηνλ εθεπξέηε ηνπ), ζηελ 

πξνζπάζεηα ζπγγξαθήο κηαο πινχζηαο θαη γφληκεο ηζηνξίαο ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ. Γηαηππψλεηαη ε εξεπλεηηθή πξφηαζε, πσο ε κειέηε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη κφλε ηεο ζην θέληξν ηεο αθήγεζεο, αιιά λα 

πιαηζηψλεηαη κε ηε δηακφξθσζε ζηε ρξήζε ηνπ ζην θνηλσληθφ πιαίζην.  

Τν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζείηαη ζηελ παξνχζα κειέηε 

δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο «ζρνιέο» ησλ ζπνπδψλ Δπηζηήκεο, Τερλνινγίαο, 

Κνηλσλίαο (Science, Technology, Society - STS) πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη ηα πξφηππα ρξήζεο 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1980 - 1990: (κεηαμχ άιισλ) ηνλ 

ξφιν ησλ τρεζηώλ ζηελ θαηαζθεπή, δηακφξθσζε θαη ρξήζε κηαο ηερλνινγίαο, ησλ 

θοηλφληθώλ δραζηώλ θαη ησλ ζτεηηθώλ θοηλφληθώλ οκάδφλ, ηνπ θοηλφληθού, ποιηηηζκηθού 

θαη ποιηηηθού πιαηζίοσ εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα ε ρξήζε θαη ε δηακφξθσζε ησλ 

ηερλεκάησλ, ησλ εγγραθώλ επί ησλ ηερλνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηεο οηθεηοποίεζες ηεο 

ηερλνινγίαο ζην ηνπηθφ επίπεδν,  ησλ θόκβφλ θαηαλάιφζες θαη δηακεζοιάβεζής ηεο. 

Η παξνχζα κειέηε ηζρπξίδεηαη, πσο έλαο απφ ηνπο εγεκνλεχνληεο θνηλσληθνχο δξάζηεο 

ππήξμε ν έληππνο πεξηνδηθφο ηχπνο. Δπέδξαζε ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηεο ρξήζεο ηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θαη πξνψζεζεο πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ 

ξεηνξηθψλ γχξσ απφ ηελ ελδεδεηγκέλε ρξήζε ηνπο, θαζψο επίζεο, ηεο θαιιηέξγεηαο θαη 

πξνψζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ ρξήζεο.  

Γηα ηελ αξηηφηεξε παξνπζίαζε ησλ πνξηζκάησλ, ζα πξνεγεζεί κηα θαηά ην δπλαηφλ 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εληχπσλ γηα ππνινγηζηέο, πνπ εθδφζεθαλ θαζφιε ηε δηάξθεηα 
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ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ζην Δεύτερο Κεφάλαιο (Ο Δεκόζηος Χώρος ηφλ Εληύπφλ γηα 

Υποιογηζηές). Δθεί ζα εμεηαζηνχλ δεηήκαηα, φπσο ε ζεκαηνινγία, ην πεξηερφκελν, ε 

επηδξαζηηθφηεηα θαη ε ζηνρνζεζία ηνπ πεξηνδηθνχ έληππνπ ηχπνπ, αλαθνξηθά κε ηα 

δηαθνξεηηθά πξφηππα ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ εθείλε ηελ πεξίνδν. Τφζν 

ηα ραξαθηεξηζηηθά, φζν θαη ν ξφινο ησλ έηεξσλ δηακεζνιαβεηψλ δξαζηψλ, ησλ 

θαηαζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ιεζρψλ ησλ ρξεζηψλ, ζα αλαδεηρζνχλ κέζσ ηεο 

κειέηεο ησλ πεξηνδηθψλ θαη ζα δηαηξέρνπλ ηελ παξνχζα κειέηε, δίρσο λα αθηεξσζεί ζε απηά 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα εξεπλεηηθφ αληηθείκελν, πνπ ζα κπνξνχζε 

λα απνηειέζεη ην ζέκα κηαο απηνηεινχο δηαηξηβήο. Λφγσ πνιιαπιφηεηαο ιφγσλ, πνπ 

αλαπηχζζνληαη δηεμνδηθά ζην ζρεηηθφ θεθάιαην θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο ε επηδξαζηηθφηεηα, ε αλαγλσζηκφηεηα, ε θπθινθνξία, αιιά θαη ε δηαζεζηκφηεηα σο 

εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, ηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο πεγάδνπλ, θαηά θχξην 

ιφγν, απφ ηε κειέηε ηνπ πεξηνδηθνχ PIXEL θαη, θαηά δεχηεξν ιφγν, απφ ηε κειέηε ησλ 

πεξηνδηθψλ MicroMad θαη Computer γηα Όιοσς. 

Η εμαληιεηηθή κειέηε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή δείρλεη, πσο νη 

ηειεπηαίνη δηαθξίλνληαλ κελ απφ ην πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινχ θφζηνπο απφθηεζεο, 

απαηηνχζαλ φκσο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε, αλ εθείλνο επηζπκνχζε λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεη κε ηξφπν «δεκηνπξγηθφ» (γηα ρξήζεηο πέξαλ ηεο ςπραγσγηθήο). Όπσο 

αλαθέξζεθε ήδε, ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε εληνπίδεηαη ε αλάγθε ν νηθηαθφο 

κηθξνυπνινγηζηήο λα κπνξεί λα ελδπζεί δηαθνξεηηθέο φςεηο ρξήζεο: ςπραγσγηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο, επαγγεικαηηθέο, εηζαγσγήο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, θ.ά. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ν δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ησλ πεξηνδηθψλ ππήξμε θξίζηκνο.  

Σην Τρίτο Κεφάλαιο (Όυεης ηες Δηακεζοιάβεζες), θαηαηίζεηαη κηα απνηίκεζε ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν ππνζηεξίρζεθε ε δηεξεπλεηηθή ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ε ελαζρφιεζε κε 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο. Δλδεηθηηθά, ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο ηεο πεξηφδνπ 

δεκνζίεπαλ άξζξα θαη νδεγνχο πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεχνπλ ηνπο ρξήζηεο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε βειηίσζή ηνπο, ηφζν ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ (software), φζν θαη ζε 

επίπεδν πιηθνχ (hardware).  

Η έκθαζε απηή γίλεηαη επίζεο εκθαλήο απφ ην πιήζνο ησλ «έληππσλ πξνγξακκάησλ» 

(listings), πνπ δεκνζίεπαλ. Τα πξνγξάκκαηα απηά, πνπ ν ρξήζηεο κπνξνχζε άκεζα λα 

πιεθηξνινγήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, απνηεινχληαλ ζπρλά απφ 

αξθεηέο εθαηνληάδεο γξακκέο θψδηθα. Κάπνηα κάιηζηα πεξηνδηθά, φπσο ην PIXEL Junior, 

αθηέξσλαλ ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ χιε ηνπο ζηελ δεκνζίεπζε έληππσλ πξνγξακκάησλ, πνιιά 
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απφ ηα νπνία θαηαζθεχαδαλ θαη έζηειλαλ πξνο δεκνζίεπζε νη ίδηνη νη αλαγλψζηεο. 

Γεδνκέλνπ πσο ηα έληππα πξνγξάκκαηα απνηεινχζαλ έλαλ θαζηεξσκέλν ηξφπν 

απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, ηα ίδηα ηα 

πεξηνδηθά, θαηά πξσηφηππν ηξφπν, ελδχζεθαλ νπζηαζηηθά θαη ηελ ηαπηφηεηα ελφο είδνπο 

δηαλνκέα ινγηζκηθνχ γηα ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο. Τα έληππα 

πξνγξάκκαηα δελ ήηαλ φκσο ρξήζηκα per se σο εθαξκνγέο∙ είραλ θαη εθπαηδεπηηθή αμία, 

αθνχ ε ελαζρφιεζε κε απηά (πιεθηξνιφγεζε, εληνπηζκφο θαη επίιπζε ζθαικάησλ, 

βειηίσζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ θψδηθα) βνήζεζε ηνπο Έιιελεο ρξήζηεο λα εθπαηδεπηνχλ 

ζηελ πξαθηηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα δηεξεπλήζνπλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. 

Σην Τέταρτο Κεφάλαιο (Όυεης ηες Χρήζες), ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηεο 

δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλσλ φςεσλ ρξήζεο, πνπ αθνξνχζαλ θαηά θχξην ιφγν 

ζηνλ «πεηξακαηηζκφ» θαη ζηνλ «πξνγξακκαηηζκφ». Γηεξεπλάηαη, πσο ε ζηάζε ησλ Διιήλσλ 

ρξεζηψλ απέλαληη ζην ινγηζκηθφ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ δηακνξθψζεθε θαηά ηνλ 

ηξφπν απηφ απφ ηελ αξρή, θάησ απφ ζπλζήθεο εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο, πνπ ίζρπαλ 

ζε άιιεο, πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο ηερλνινγηθά, ρψξεο. Καζψο ην ινγηζκηθφ, πνπ 

ζπλφδεπε ηελ αγνξά ελφο νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή, ήηαλ γεληθά ειάρηζην (θαη ηδηαίηεξα 

ζηελ Διιάδα ην εκπνξηθφ ινγηζκηθφ ππήξμε δπζεχξεην θαη αθξηβφ), ν Έιιελαο ρξήζηεο 

ζηξάθεθε πξνο κηα πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθή ζρέζε κε ηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή, αθνχ 

αθφκα θαη απιέο εξγαζίεο, φπσο ε εθηχπσζε ελφο ραξαθηήξα ζηελ νζφλε, απαηηνχζαλ ηελ 

επέκβαζε ηνπ ρξήζηε ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ ή πιηθνχ. Οη επεκβάζεηο απηέο απαηηνχζαλ 

ηερληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο (γλψζε γιψζζαο κεραλήο θαη BASIC, ηερληθέο 

επέκβαζεο, θ.ά.) ήηαλ απαξαίηεηεο ζε φζνπο επηζπκνχζαλ λα κεηαηξέπνπλ ην ινγηζκηθφ 

πξνθεηκέλνπ εθείλν λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηνπηθέο ειιεληθέο ηδηφηππεο αλάγθεο (ι.ρ. ζηελ 

αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ). Η κειέηε αλαδεηθλχεη, πσο ήδε ζηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ κεγάισλ 

ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ νίθσλ ινγηζκηθνχ, νη Έιιελεο ρξήζηεο πξνζάξκνδαλ ηα 

πξνγξάκκαηα ζηηο αλάγθεο ηνπο. Πξηλ κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ππνινγηζηή ηνπο 

νη ρξήζηεο φθεηιαλ λα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα επέκβνπλ ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπ, αθνχ 

ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα, πνπ θπθινθνξνχζαλ, δελ ήηαλ πξνζαξκνζκέλα ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, αιιά θαη ζηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρξήζεο 

ηνπο.  
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ε 

αληίιεςε φηη ην ινγηζκηθφ κπνξνχζε (θαη έπξεπε) λα πξνζαξκφδεηαη, ψζηε νη νηθηαθνί 

κηθξνυπνινγηζηέο λα ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, είρε θαηαζηεί πιένλ θπξίαξρε ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Δπηπιένλ, έλα αθφκα εχξεκα αθνξά ζηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή 

ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ζε θαηαλαισηηθφ πξντφλ, ην νπνίν σο ηέηνην απνηεινχζε έλα 

είδνο εηζαγσγήο ηνπ απινχ ρξήζηε ζηνλ ιεγφκελν «καγηθφ θφζκν ηεο πιεξνθνξηθήο». 

Παξφια απηά, ην ινγηζκηθφ παξέκελε ειιηπέο, ε ππνζηήξημε ην ίδην θαη ηα πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνγήο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζε άιιεο ηνπηθέο ζπλζήθεο πηεζηηθά. Πψο ζα 

κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα; Η κειέηε δείρλεη, πσο ηνχην 

κπνξνχζε λα επηιπζεί κνλάρα κέζσ ηεο δηακφξθσζεο κηαο ηδηαίηεξεο θνπιηνχξαο, πνπ ζα 

επλννχζε ηελ ηδέα ηεο προζαρκογής ηνπ ππνινγηζηή έλαληη εθείλε ηεο σηοζέηεζες. 

Μαδί κε ηελ κειέηε ησλ φςεσλ απηψλ ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

αλαδεηθλχεηαη θαη έλα αθφκα πνιχ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν. Όπσο ήδε εηπψζεθε, νη ρξήζηεο ηεο 

πξψηεο γεληάο (8bit) ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ σζνχληαλ ζε κηα δηεξεπλεηηθή ρξήζε 

ηνπο, απφ ηελ άπνςε ησλ πεξηνξηζκψλ, πνπ έζεηε ηφζν ην πιηθφ ηνπο κέξνο, φζν θαη ην 

δηαζέζηκν ινγηζκηθφ. Δπηπιένλ, ηηο φςεηο απηέο δηακεζνιαβνχζαλ ηα πεξηνδηθά γηα 

ππνινγηζηέο θαηαζθεπάδνληαο θαη πξνσζψληαο ζπγθεθξηκέλεο φςεηο, πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ 

«πεηξακαηηζκφ» θαη ζηελ «επέκβαζε» ζηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή. Η κειέηε εληνπίδεη ηελ 

εγεκνλία άιισλ φςεσλ απφ ην 1987 θαη εληεχζελ, κε θπξίαξρε εθείλε ηεο ςπραγσγηθήο 

ρξήζεο γηα ιφγνπο, πνπ εληνπίδνληαη ζηελ θαηαζθεπή θαη θπθινθνξία ηεο δεχηεξεο γεληάο 

(16bit) ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ηελ θπθινθνξία ςπραγσγηθνχ ινγηζκηθνχ πςειήο 

πνηφηεηαο θαη ηελ επηθξάηεζε ησλ IBM ζπκβαηψλ ζε εθείλνπο ηνπο ηφπνπο, πνπ 

πηνζεηνχζαλ κέρξη ηφηε ηελ ρξήζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ (ι.ρ. νη πνιχ κηθξέο θαη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο). 

Η παξνχζα κειέηε νινθιεξψλεηαη ζην Πέμπτο Κεφάλαιο (Σπάδοληας, Αληηγράθοληας θαη 

Δηαλέκοληας Λογηζκηθό) κε ηελ εμέηαζε δχν πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ φςεσλ ρξήζεο: ηεο 

αληηγξαθήο εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ («πεηξαηεία») θαη ηεο επέκβαζεο ζην ινγηζκηθφ 

(«hacking»). Η έξεπλα δείρλεη, πσο νη δχν απηέο πξαθηηθέο αλαδείρζεθαλ σο βαζηθέο 

πξνθείκελεο ηεο δηαδηθαζίαο νηθεηνπνίεζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ απφ ηνπο 

Έιιελεο ρξήζηεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζην ηνπηθφ επίπεδν. Σε έλα ζρεηηθφ ηζηνξηθφ 

ηνπ θείκελν, ν ηζηνξηθφο ηεο ηερλνινγίαο Τέιεο Τχκπαο, δελ δίζηαζε λα πξνηείλεη, πσο, γηα 

αξθεηνχο δξάζηεο θαηά ηα πξψηα ρξφληα ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα (ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980), ε πεηξαηεία απνηέιεζε έλα είδνο ιεηηνπξγηθήο πξνυπφζεζεο γηα ηελ 
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αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ ρψξα. Παξάιιεια, ην εχξεκα απηφ θέξλεη ζην πξνζθήλην 

ην εξψηεκα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ εξκελεία ηεο πξαθηηθήο ηεο αληηγξαθήο ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δηαπηζηψλεη θαλείο, πσο νη ηζηνξηθνί ηεο 

ηερλνινγίαο δελ έρνπλ κειεηήζεη ελδειερψο ην ελ ιφγσ δήηεκα.  

Τνχην κνλνπσιείηαη απφ ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο επηζηήκεο, πνπ ηείλνπλ λα 

ην αληηκεησπίδνπλ ζαλ έλα θαηά βάζε νηθνλνκηθφ ή λνκηθφ θαηλφκελν, ζρεηηθφ είηε κε ην 

θφζηνο αγνξάο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληηγξαθή 

θαη ηελ κεηαπψιεζή ηνπ, είηε κε ηελ παξαβίαζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

δεκηνπξγψλ ηνπ. Η παξνχζα κειέηε δείρλεη, πσο, θαζφιε ζρεδφλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, ε 

εκπεηξία ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα αληηκεηψπηδε ην ινγηζκηθφ 

κε έλαλ πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Η παξαγσγή θαη ρξήζε αληηγξάθσλ ζεσξνχληαλ κηα 

απνδεθηή πξαθηηθή απφ ηνπο εξαζηηέρλεο ρξήζηεο, ηα θαηαζηήκαηα ππνινγηζηψλ, ηα 

πεξηνδηθά θαη γεληθά ζρεδφλ φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θνηλσληθνχο δξάζηεο. Η έξεπλα, πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε, αλαδεηθλχεη ηελ πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο ηνπ 

ινγηζκηθνχ σο κηα αθφκα φςε ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, πνπ κπνξεί λα 

θαηαλνεζεί ζην θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην. 

Σην ίδην θεθάιαην κειεηάηαη αθφκε ην πεξηερφκελν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Έιιελα «hacker» 

θαη εληνπίδνληαη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε ην αληίζηνηρν ακεξηθαληθφ, πνπ απνηέιεζε 

άιισζηε θαη ην αξρηθφ πξφηππν. Σε αληίζεζε κε ηελ χπαξμε κηαο ππνθνπιηνχξαο 

(subculture), ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ παζηθηζηηθά θαη ελαιιαθηηθά θηλήκαηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960, θπξίσο ζηε Β. Ακεξηθή θαη ε νπνία έδσζε ην πνιηηηζκηθφ ππφζηξσκα γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο έλλνηαο ηνπ Ακεξηθαλνχ «hacker», ε παξνχζα κειέηε ηζρπξίδεηαη, φηη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ «hackers», ε ελ ιφγσ ηαπηφηεηα θαηαζθεπάζηεθε ζην πιαίζην κηαο 

«αλνηθηήο θνπιηνχξαο» (open culture). Η ηειεπηαία δηακνξθψζεθε σο απνηέιεζκα κηαο 

πνιχπινθεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ θαη κε παξαγφλησλ: 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φςεσλ ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξσηχηεξα, ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιηθνχ ηνπο, ηνπ ξφινπ ησλ 

δηακεζνιαβεηψλ δξαζηψλ, ησλ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη αλαγθψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνζαξκνγήο πνπ δηακνξθψζεθαλ σο απνηέιεζκα φισλ ησλ αλσηέξσ. Η «αλνηθηή 

θνπιηνχξα» θαηαδείθλπε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο «έπξεπε» λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ψζηε ν ρξήζηεο λα επσθειείηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζην 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο, 

πνπ ηνπ παξείραλ, κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή νηθνλνκηθή επέλδπζε ζε ηερληθά κέζα. Οη 
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ππνζηεξηθηέο ηεο ζεψξεζαλ ηα λέα απηά κέζα ζαλ ην φρεκα πξνο κηα θαιχηεξε θνηλσλία. 

Μηα ηέηνηα θνηλσλία κπνξνχζε λα εδξαησζεί απνηειεζκαηηθφηεξα κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο 

ηεο Διιάδαο ζην θνηλσληθνηερληθφ πιαίζην ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, παξά κέζσ 

νπνηαζδήπνηε ηδενινγίαο εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηα θηλήκαηα ηεο ππνθνπιηνχξαο ζην ακεξηθαληθφ παξάδεηγκα. 

 

Η παξνχζα κειέηε ζπλεηζθέξεη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

Πξψηνλ, επηθεληξψλεηαη ζηηο ειάρηζηα κειεηεκέλεο θνπιηνχξεο πξνζαξκνγήο ησλ 

ηερλνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ / πξντφλησλ ζην ηνπηθφ επίπεδν, πνπ απνηεινχλ έλα ζρεηηθά λέν 

πεδίν έξεπλαο ζηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο (βι. ηελ εξεπλεηηθή αηδέληα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

δηθηχνπ Tensions of Europe). Γεχηεξνλ, εμεηάδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλα 

ηερλνινγηθφ πξντφλ ελζσκαηψζεθε κέζα απφ πνιχπινθεο θνηλσληθέο εγγξαθέο ζην ηνπηθφ 

πιαίζην ηεο Διιάδαο θαηά ηελ πεξίνδν 1980 - 1990. Η κειέηε εκπινπηίδεη πεξαηηέξσ ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία εμεηάδνληαο ηε ιεγφκελε δηαδηθαζία νηθεηνπνίεζεο, πσο δειαδή ηα 

πξντφληα θαη ε θνπιηνχξα ρξήζεο θαηαζθεπάδνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά εληφο θάπνηνπ 

ηνπηθνχ πιαηζίνπ. Τξίηνλ, θαηαδεηθλχεη ηνπο πνιιαπινχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 

θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θηλεηνπνίεζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα 

δηακεζνιάβεζεο αλάκεζα ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπο θαηαλαισηέο, 

απφ ιέζρεο ρξεζηψλ θαη εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά, κέρξη θαηαζηήκαηα ππνινγηζηψλ. 

Παξάιιεια, αλαδεηθλχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο δηακεζνιαβεηηθήο δξάζεο. 

Η κειέηε ησλ δηαθνξεηηθψλ φςεσλ ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζην 

ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηελ αλάδεημε ησλ δπζθνιηψλ, ησλ δηακαρψλ θαη ησλ αιιαγψλ, πνπ έιαβαλ ρψξα, κέρξη ν 

νηθηαθφο κηθξνυπνινγηζηήο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη, 

ζεκεησηένλ, βξίζθνληαλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη φρη ζην θέληξν ηεο ηερλνινγηθήο παξαγσγήο. Η 

δηαδηθαζία απηή ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή πεξλνχζε κέζα απφ ηε 

δηαηχπσζε, ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηειηθά ηελ απνδνρή εθείλσλ ησλ φςεσλ ρξήζεο, πνπ 

ζηαδηαθά ζα κεηαηξέπνληαλ ζε θπξίαξρεο. Η δηαπξαγκάηεπζή ηνπο έιαβε ρψξα ζηνπο 

θφκβνπο δηακεζνιάβεζεο, πνπ ζρεκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ησλ πεξηνδηθψλ γηα 

ππνινγηζηέο θαη ησλ θαηαζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ε νπνία νηθνδνκήζεθε κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξεο θαη πξφηππα ρξήζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη πξνσζήζεθαλ 

ηελ ίδηα πεξίνδν, φπσο ν «πεηξακαηηζκφο» θαη ν «πξνγξακκαηηζκφο».  
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Πρόλογος 

 

Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ηίηιν «Δημόζια Εικόνα και Κοινόηηηες Χρηζηών ηων Οικιακών 

Υπολογιζηών ζηην Ελλάδα 1980-1990» εκπίπηεη ζην αθαδεκατθφ πεδίν ηεο Ιζηνξίαο ηεο 

Επηζηήκεο θαη ηεο Τερλνινγίαο (History of Science and Technology – HST) θαη ηαπηφρξνλα, 

ζην δηεπηζηεκνληθφ πεδίν Επηζηήκε, Τερλνινγία, Κνηλσλία (Science, Technology, Society – 

STS). Η ηζηνξία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζέηεη σο ζηφρν ηε κειέηε ηεο 

δηακφξθσζεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ 

ηνπο πιαίζην. Γλψξηζε ζεκαληηθφηαηε αλάπηπμε ηηο πξφζθαηεο δεθαεηίεο σο απνηέιεζκα ηεο 

ζηαδηαθήο αλαγλψξηζεο ηεο ζεκαζίαο ηνπο σο πνιηηηζκηθά θαηλφκελα ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο. Μηα απφ ηηο θχξηεο εξεπλεηηθέο φςεηο ησλ ζπνπδψλ ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο αθνξά ζηε κειέηε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο δηακάρεο θαη πξντφληα έρνπλ 

δηακνξθψζεη θαη ζπλερίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ (θαη δηακνξθψλνληαη απφ) ηνλ αλζξψπηλν 

πνιηηηζκφ θαη ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή επηθεληξψλεη ην εξεπλεηηθφ ηεο 

ελδηαθέξνλ ζηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ζε κηα πεξηνρή ηεο ηειεπηαίαο, πνπ 

εζηηάδεηαη ζηελ ππνινγηζηηθή ηερλνινγία (History of Computing). Τν δήηεκα ηεο ςεθηαθήο 

(κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) κεηαιιαγήο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο 

είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλν, πνιχ πξφζθαην (κέζα εηθνζηνχ αηψλα θαη εηθνζηφο πξψηνο) θαη 
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ζε θάπνην βαζκφ αδηακφξθσην, ψζηε έλα κφλν αθαδεκατθφ πεδίν λα έρεη αμίσζε ζην 

ζχλνιφ ηνπ. Παξφια απηά, ν φξνο «ηζηνξία ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο» έρεη θαζηεξσζεί 

σο ν θπξίαξρνο φξνο γηα ηελ πεξηγξαθή φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ππνπεδίσλ έξεπλαο, φπσο 

κεηαμχ άιισλ ε πιεξνθνξηθή ηερλνινγία (information technology) ή νη ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ICTs), ε ηζηνξία ηνπ ινγηζκηθνχ (software), ησλ 

κεραλεκάησλ (computers) θαη ησλ δηαδηθαζηψλ (computing). Η ηζηνξία ηεο ππνινγηζηηθήο 

ηερλνινγίαο απνηειεί ηνλ πιένλ δπλακηθφ ηνκέα έξεπλαο ζην ρψξν ηεο ηζηνξίαο ηεο 

ηερλνινγίαο, κε ηε θνηλφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ ηεο λα απνηειεί ηελ πιένλ πνιππιεζή θαη 

ελεξγεηηθή. Πιήζνο κνλνγξαθηψλ θαη άξζξσλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο ππνινγηζηηθήο 

ηερλνινγίαο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην έρνπλ δεκνζηεπηεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 

Μέρξη θαη πνιχ πξφζθαηα, ε ηζηνξία ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο πξνζεγγηδφηαλ κέζα 

απφ κηα εζσηεξηθηζηηθή (internalist) αληίιεςε, πνπ έδηλε βαξχηεηα ζηελ κειέηε ησλ 

εθεπξεηψλ θαη ησλ ηερλεκάησλ (artifacts). Τν θχξην κέιεκα απηψλ ησλ ηζηνξηψλ 

απνηεινχζε ε εμέηαζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ςεθηαθνχ ππνινγηζηή. Οη κε 

αθαδεκατθέο ηζηνξίεο ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο έζεηαλ σο βαζηθφ ηνπο αληηθείκελν ηε 

δηαδηθαζία ηεο εθεχξεζήο ηνπ θαη ηελ ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα απηψλ ησλ εθεπξέζεσλ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη αθαδεκατθνί, πνπ έγξαθαλ ηζηνξίεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο, 

πξνέξρνληαλ απφ αθαδεκατθά πεξηβάιινληα, φπσο ε ηζηνξία ηεο επηζηήκεο, ηα καζεκαηηθά 

ή ε ηερλνινγία θαη, σο εθ ηνχηνπ, έηεηλαλ λα δηαηππψλνπλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζην εθάζηνηε αθαδεκατθφ ηνπο ππφβαζξν. Τν απνηέιεζκα ήηαλ ε παξαγσγή 

κειεηψλ, πνπ εζηίαδαλ ζηελ ζπλεηζθνξά ηεο παξαδνζηαθήο ειίη∙ αθαδεκατθήο, 

επηζηεκνληθήο θαη εθαξκνζκέλεο κεραληθήο. 

Μηα λέα γεληά ηζηνξηθψλ ηεο ηζηνξίαο ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο φκσο, φπσο ελδεηθηηθά 

νη Nathan Ensmenger θαη Thomas Haigh, ηνπο νπνίνπο είρα ηελ επθαηξία λα γλσξίζσ κέζσ 

ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζην επξσπατθφ δίθηπν Tensions of Europe θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

εξεπλεηηθή νκάδα Software for Europe, κεηέθεξαλ ην θέληξν ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ςεθηαθφ ππνινγηζηή θαη ηνλ 

«επθπή εθεπξέηε» ηνπ ζηνλ ρξήζηε ηεο ελ ιφγσ ηερλνινγίαο. Επηρείξεζαλ επίζεο λα 

κειεηήζνπλ ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο νη απινί ρξήζηεο ζπλδηακφξθσζαλ θαη 

ζπλδηαιέρζεθαλ κε ηηο πνιιαπιέο θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο, πνπ 

έρνπλ δηακνξθψζεη ην πεξίγξακκα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Μέζα απφ απηή ηελ εξεπλεηηθή 

αηδέληα ακθηζβεηήζεθαλ κηα ζεηξά απφ ηδενινγήκαηα, πνπ θαζφξηζαλ επί καθξφλ ηε κειέηε 
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ηεο ηζηνξίαο ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο, φπσο εθείλα ηνπ ασηομαηιζμού θαη ηεο 

καθολικόηηηας ησλ ηερλεκάησλ.  

Απηή ε ηζηνξηνγξαθηθή πξνζέγγηζε πηνζεηήζεθε γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Παξφηη απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζπγγξαθή κηαο ζεηξάο 

κνλνγξαθηψλ θαη άξζξσλ γηα ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο ζε 

πνιιέο ρψξεο, είλαη ε πξψηε θνξά, πνπ κηα ηέηνηα ηζηνξία γξάθεηαη γηα πηπρέο ηεο ρξήζεο 

ηεο ζηελ Ειιάδα. Αζθαιψο, κηα ηζηνξία ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο πεξηιακβάλεη 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο πηπρέο θαη άμνλεο έξεπλαο∙ ε ελ ιφγσ δηαηξηβή πεξηνξίδεηαη ζηε κειέηε 

ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ηε δεθαεηία 

1980-1990. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν εθείλε θαηά ηελ νπνία νη Έιιελεο ρξήζηεο έξρνληαη 

γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηελ ηερλνινγία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

ζπλδηαιέγνληαη καδί ηεο.  

Κνηλσληθνί δξάζηεο («social actors»), φπσο ηα πεξηνδηθά θαη ηα θαηαζηήκαηα γηα 

ππνινγηζηέο, θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο δηακεζνιαβψληαο φςεηο ηεο ρξήζεο ησλ 

ππνινγηζηψλ, ελψ παξάιιεια ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ρξήζεο εγεκνλεχνπλ σο απνηέιεζκα 

δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ δξαζηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ. Επηπιένλ, ηα δεηήκαηα απηά 

κειεηψληαη ελ ζρέζε πξνο ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο θάπνησλ θξίζηκσλ πξψησλ 

θνηλνηήησλ ρξεζηψλ, αιιά θαη φςεσλ ρξήζεο, πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηε κεηάβαζε απφ ηε 

ρξήζε ησλ κεγάισλ ππνινγηζηψλ (mainframes) ζε εθείλε ησλ πξψησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη απφ ηα πεξηνξηζκέλα ζε αξηζκφ εηαηξηθά πεξηβάιινληα (φπνπ απηνί νη 

κεγάινη ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαλ) ζε εθείλα ηεο θαηνηθίαο, ηνπ ζρνιείνπ, ησλ 

γξαθείσλ ελφο πεξηνδηθνχ ή ελφο θαηαζηήκαηνο γηα ππνινγηζηέο.  

Τε βαζηθή πεγή γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε κειέηε ησλ θνηλνηήησλ εθείλσλ θαη ησλ φςεσλ ηεο 

ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ απνηέιεζε ν ειιεληθφο πεξηνδηθφο 

έληππνο ηχπνο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο. Σπλεπψο, νη πξσηνγελείο πεγέο ηεο έξεπλαο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή είλαη φια ηα πεξηνδηθά έληππα, πνπ δηακνξθψζεθαλ 

θαη θπθινθφξεζαλ θαζφιε ηε δεθαεηία ηνπ 1980, είηε σο κεληαία, είηε σο έλζεηα ή 

αθηεξσκαηηθά ζε θάπνην εηδηθφ δήηεκα. Σε θάπνηεο ιίγεο πεξηπηψζεηο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

πιηθφ (ζπλεληεχμεηο, αλακλήζεηο) ηζηνξηθψλ πξσηαγσληζηψλ, πνπ είλαη δηαζέζηκν ζε 

θνηλφηεηεο εξαζηηερλψλ ρξεζηψλ. Η κειέηε ηνπ πεξηνδηθνχ έληππνπ ηχπνπ ηεο επνρήο είλαη 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα πνιινχο ιφγνπο: ζε απηφλ παξνπζηαδφηαλ ζηνπο (επίδνμνπο ή κε) 

ρξήζηεο ε λέα ηφηε ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ε παξνπζίαζε γηλφηαλ κε 

ηέηνην ηξφπν, πνπ πξνσζνχζε ξεηνξηθέο θαηαζθεπέο θαη επηπιένλ, εληνπίδεηαη κηα ζρέζε 
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δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ εληχπσλ θαη αλαγλσζηψλ, ε νπνία δηακφξθσζε ηφζν ηα ίδηα ηα 

έληππα, φζν θαη ηα πξφηππα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ.  

Η επηινγή ησλ εληχπσλ σο πξσηνγελέο πιηθφ ζπλδέεηαη θαη κε έλα αθφκα ζηνηρείν∙ ηελ 

αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο κειέηεο ηεο Δεκφζηαο Εηθφλαο ηεο Επηζηήκεο θαη ηεο 

Τερλνινγίαο, πνπ έρεη ιάβεη ρψξα ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηνκέα 

Ιζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ησλ Επηζηεκψλ θαη ηεο Τερλνινγίαο ζην Τκήκα Μεζνδνινγίαο, 

Ιζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Επηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ωο εξεπλεηηθφ πεδίν, ε 

κειέηε απηή εζηηάδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλνληαη ε επηζηήκε θαη ε 

ηερλνινγία κέζσ γξαπηψλ θαη κε θεηκέλσλ. Απηά αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, άξζξα 

δεκνζηεπκέλα ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα, δειηία ηχπνπ νξγαληζκψλ, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξεπλεηέν αληηθείκελν, εθιατθεπηηθέο εθδφζεηο θαη ινγνηερληθά 

πνλήκαηα, πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, θαζψο επίζεο εηθφλεο θαη 

δηαθεκίζεηο, πνπ απνηππψλνπλ νπηηθά ζρεηηθά δεηήκαηα. Η κειέηε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο 

ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 απνηειεί κέξνο κφλν ηεο ζπλνιηθήο 

έξεπλαο, πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, θαζψο ε ηειεπηαία δελ πεξηνξίδεηαη ζην 

λα δείμεη πσο ε ηερλνινγία απηή παξνπζηάζηεθε ζην δεκφζην ρψξν κέζσ ηνπ πεξηνδηθνχ 

ηχπνπ. 

Η έξεπλα, πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ, αθνξά θαηά βάζε ζηε κειέηε ησλ θνηλνηήησλ ησλ 

ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ησλ θνηλνηήησλ ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηακεζνιάβεζεο ηεο ρξήζεο ηνπο απφ ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο 

δξάζηεο ηεο πεξηφδνπ∙ ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ 

θαη ηεο ιέζρεο ρξεζηψλ. Εξεπλήζεθαλ επηπιένλ νη εγεκνλεχνπζεο φςεηο ρξήζεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο επηθξάηεζαλ έλαληη 

άιισλ. Ελδεηθηηθά, κειεηψληαη δεηήκαηα φπσο ε ανηιγραθή ηοσ λογιζμικού («πεηξαηεία») θαη 

ε επέμβαζη ζε απηφ («hacking»), ν πειραμαηιζμός θαη ε βεληίωζη ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ. 

Μέζσ ηεο κειέηεο απηήο αλαδεηθλχνληαη επίζεο δεηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηελ οικειοποίηζη 

(«domestication») θαη ζηε ζσνδιαμόρθωζη («co-construction») ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν θαη ηνπηθφ ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ 

πεξηβάιινλ. 

Τα βαζηθά επξήκαηα αθνξνχλ ζηελ χπαξμε κηαο δπλακηθήο θνηλφηεηαο εληχπσλ, πνπ 

απνηεινχληαλ απφ δεθάδεο πεξηνδηθά κε ζεκαληηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηζρπξή δηακεζνιαβεηηθή δξάζε. Επίζεο, δηαπηζηψζεθε, πσο 

δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ δηακνξθψζεθαλ ζε απηφ ην πεξηβάιινλ πηνζεηψληαο 
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πνηθίια πξφηππα ρξήζεο, ηα νπνία ζρεκαηνπνηήζεθαλ κέζσ κηαο ζρεηηθά πνιχπινθεο 

ζρέζεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο ππφινηπνπο θνηλσληθνχο δξάζηεο, αιιά θαη ηα πιηθά θαη 

κε ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Ελδεηθηηθά, δεθαπέληε ρηιηάδεο πνιίηεο 

θαηέθιπζαλ ην γήπεδν ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο ην 1987 πξνθεηκέλνπ λα παξαζηνχλ ζε 

εθδήισζε πεξηνδηθνχ γηα ππνινγηζηέο, γεγνλφο πξσηφγλσξν θαη ζπλάκα απνθαιππηηθφ ηεο 

δπλακηθήο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ δξαζηψλ, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο ζρέζεο ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ κε ηνπο ρξήζηεο ηεο.  

Η παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθηηκψ, πσο ζπκβάιιεη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηεο 

ηζηνξίαο ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο αλαδεηθλχνληαο ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο 

ζπγθεθξηκέλνη θνηλσληθνί δξάζηεο δηακφξθσζαλ ελεξγά ηελ πηνζέηεζε ησλ νηθηαθψλ 

ππνινγηζηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ: θνηλφηεηεο 

ρξεζηψλ, έληππνο ηχπνο, θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ, ιέζρεο ρξεζηψλ. Παξφηη 

αληίζηνηρεο κειέηεο αξρίδνπλ λα δεκνζηεχνληαη θαη ζε άιιεο ρψξεο, ε παξνχζα δηαηξηβή 

απνηειεί ηελ πξψηε αληίζηνηρε κειέηε ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο. Επηπιένλ, πξφθεηηαη 

ελδερνκέλσο γηα ηελ πξψηε δηαηχπσζε κηαο εξκελείαο ηεο πξαθηηθήο ηεο «πεηξαηείαο ηνπ 

ινγηζκηθνχ» πνπ κέζα απφ ηελ ηζηνξηθνπνίεζε αλαζπγθξνηεί ηελ πεηξαηεία, σο κία 

θνηλσληθή πξαθηηθή πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο πεξηφδνπ, νη νπνίνη 

ζεσξνχζαλ ηελ «πεηξαηεία» σο έλα δηθαίσκα ζηνλ πεηξακαηηζκφ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Μηα ηέηνηα εξκελεία αλαδεηθλχεη ηηο επσθειείο επηπηψζεηο ηεο ελ 

ιφγσ πξαθηηθήο, ηφζν ζηελ ίδηα ηελ θπθινθνξία ηνπ ινγηζκηθνχ, φζν θαη ζηε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο, ε νπνία ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ππήξμε απαξαίηεηε γηα ηελ ρξήζε ηνπο.  



1  |  IΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ  
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ΙΣΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΟΛΙΑ 

 

Δδψ θαη ηνπιάρηζηνλ δχν δεθαεηίεο, νη ηζηνξηθνί αληηκεησπίδνπλ έλα, ηνπιάρηζηνλ, 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ δήηεκα∙ λα πξνζθέξνπλ κηα πεηζηηθή θαη φζν ην δπλαηφλ πην 

νινθιεξσκέλε εξκελεία ηνπ ηερλνινγηθνχ θαηλνκέλνπ. Να νξίζνπλ, δειαδή, ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε ηη είλαη ε ηετνολογία. Ήδε ην 1977 ν Langdon Winner ππνζηήξημε, πσο έλαο 

ηζηνξηθά ζεκειησκέλνο νξηζκφο ηεο ηερλνινγίαο, ζα κπνξνχζε λα απνθαιχςεη κηα εηθφλα 

ηεο ηειεπηαίαο σο θάηη πνπ, απφ ηελ επνρή ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη εθεμήο, έρεη κεηαθηλεζεί απφ 

«θάηη ζρεηηθά αθξηβέο, πεξηνξηζκέλν θαη κε ζεκαληηθφ ζε θάηη αζαθέο, επεθηαηηθφ θαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ.»
1
 Απηή ε ζέζε γηα ηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα κελ 

πξνζθέξεη πνιιά ζηελ πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο, απνθαιχπηεη φκσο ηνλ 

ξεπζηφ ηεο ραξαθηήξα θαη απνηέιεζε έλα είδνο πξναλαγγειίαο ηνπ αδηεμφδνπ, ζην νπνίν 

έκειιε λα πεξηέιζεη ε πξνζπάζεηα δηαζαθήληζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην πιαίζην ησλ 

νξζφδνμσλ, σο ηφηε, ηζηνξηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  

Μηα δεθαεηία αξγφηεξα, νη Bijker, Hughes θαη Pinch επηζήκαλαλ πσο ν ίδηνο ν φξνο 

ηετνολογία είλαη «νιηζζεξφο» (slippery), ππφ ηελ έλλνηα πσο δελ κπνξεί εχθνια λα 

νξηνζεηεζεί θαη δηαθεχγεη δηαξθψο ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ηζηνξηθψλ. Τπνζηήξημαλ ηε ζέζε 

                                                 
1
 Winner Langdon, Autonomous Technology: Technics-Out-of-Control As a Theme in Political Thought 

(Cambridge, Mass: MIT Press, 1977), 8.  
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πσο είλαη, ελ ηέιεη, «πεξηηηφ λα αθηεξψλνπκε ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ζηελ επεμεξγαζία 

ζπγθεθξηκέλσλ νξηζκψλ ηεο.»
2
 Τπνζηήξημαλ κάιηζηα, πσο απηή ε πξνζπάζεηα δελ πξφθεηηαη 

λα θαξπνθνξήζεη, δηφηη ε ηερλνινγία δελ έρεη θάπνην κνλαδηθφ ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν. 

Παξφκνηα, ην 1989, ν Thomas Hughes, αλ θαη απφ δηαθνξεηηθή αθεηεξία, δηαηχπσζε ηελ 

άπνςε, πσο έλαο γεληθφο νξηζκφο ηεο ηερλνινγίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκνο κφλν ζην 

κέηξν, πνπ ζπζθνηίδεη ηελ εγγελή ηεο ζα ιέγακε πνιππινθφηεηα θαη έηζη πεξηνξίδεη ην 

ζχκπαλ ησλ ζπκθξαδνκέλσλ, ζην νπνίν ε ηερλνινγία αλεπξίζθεηαη. Αλνίγνληαο απηφ 

αθξηβψο ην δήηεκα ηεο πνιππινθφηεηαο, ν Hughes ζεκειίσζε νπζηαζηηθά, καδί κε ηνπο 

Bijker θαη Pinch, ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε. Οη ζέζεηο ηνπο γηα ηα ιεγφκελα θνηλσληθνηερληθά 

ζπζηήκαηα απφ ηηο νπνίεο μεπήδεζαλ, γηα παξάδεηγκα, νη ζρεηηθέο ζεσξίεο πεξί «δηθηχνπ 

δίρσο ξαθέο» (seamless web)
3
 θαη «δξψλησλ – δηθηχνπ» (actors-network)

4
 έθαλαλ κηα ζεηξά 

απφ ηζηνξηθνχο ηεο ηερλνινγίαο λα είλαη πνιχ επηθπιαθηηθνί κε θάζε γεληθφ νξηζκφ ηεο 

ηερλνινγίαο, πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ θάζε πιαίζην (θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ, θ.ι.π.).  

Σν ζηάδην ηεο εμήγεζεο, ηνπ γηαηί κία ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία εγεκνλεχεη, ηελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ θάπνηα αληαγσληζηηθή ηεο απνηπγράλεη, ρξεηάδεηαη πνιχ πξνζεθηηθή εμέηαζε∙ ε ηζηνξία 

ηεο ηερλνινγίαο δελ είλαη ζρεδφλ πνηέ ε ηζηνξία θάπνηαο εγγελψο θαιχηεξεο ηερλνινγίαο, ε 

νπνία επηθξαηεί, αθξηβψο επεηδή είλαη ε θαιχηεξε, νχηε ε ηζηνξία ηνπ θαιχηεξνπ θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξνπ κάξθεηηλγθ ηνπ ελ ιφγσ ηερλνινγηθνχ πξντφληνο. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο, νη ηζηνξηθνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα ζχλζεηε ηζηνξία ζηελ νπνία ηερλνινγηθνί, 

θνηλσληθνί, πνιηηηζκηθνί, νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ ηνλ ξφιν 

ηνπο ζε έλα πνιχπινθν πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ δηάθνξνη δξψληεο (αλζξψπηλνη θαη κε) 

δηαπξαγκαηεχνληαη κεηαμχ ηνπο θαη επηβάιινπλ ή φρη ηνπο φξνπο ηεο επηθξάηεζήο ηνπο. Η 

παξνπζίαζε θαη εμήγεζε ινηπφλ ησλ φξσλ επηθξάηεζεο θαη ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πιαίζην ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζα 

απαηηήζεη κεζνδνινγηθά θαη ηζηνξηνγξαθηθά εξγαιεία πινχζηα ζε εξκελεπηηθέο 

δπλαηφηεηεο, ηα νπνία αλεπξίζθνληαη ζε «πιαηζηνθξαηηθέο» (contextualist) πξνζεγγίζεηο 

παξά ζε κειέηεο πνπ εζηηάδνπλ ζε απνκνλσκέλα ηερλήκαηα θαη ζηνπο εθεπξέηεο ηνπο. 

                                                 
2
 Wiebe E.Bijker, Thomas Parke Hughes, and T. J. Pinch. The Social Construction of Technological Systems: 

New Directions in the Sociology and History of Technology (Cambridge, Mass: MIT Press, 1987), xli. 

3
 Thomas P. Hughes, "The seamless web: Technology, science, etcetera, etcetera," Social Studies of Science 16 

(1986): 281-92; Thomas P. Hughes, “The Evolution of Large Technological Systems,” in The Social 

Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, eds. Wiebe 

E. Bijker, Thomas Parke Hughes, and Trevor J. Pinch (Cambridge, Mass: MIT Press, 1987), 51-82. 

4
 John Law and Michel Callon, “The Life and Death of an Aircraft: A Network Analysis of Technical Change,” 

in Shaping Technology / Building Society: Studies in Sociotechnical Change, eds. Wiebe E. Bijker, and John 

Law (Cambridge, Mass: MIT Press, 1992), 21-52. 
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Γηαηί φκσο ζα πξέπεη λα κειεηάηαη ε ηζηνξία ησλ ππνινγηζηψλ; Μηα ελδερφκελε ζεηηθή 

απάληεζε ζα αλαδείθλπε ηε ρξεζηκφηεηά ηεο επί ηε βάζε ηεο ζεκαληηθήο επίδξαζεο, ηελ 

νπνία θαίλεηαη πσο ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ αζθεί ζηελ ίδηα ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε δσή. ρεδφλ θάζε πηπρή ηεο 

θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ, δηακνξθψλεηαη θαη δηακεζνιαβείηαη απφ ηε ρξήζε 

θάπνηαο ηερλνινγίαο∙ ζπρλά πξφθεηηαη γηα κηα ηερλνινγία, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

ππνινγηζηέο, είηε πξφθεηηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, είηε γηα ηελ ελεκέξσζε 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, είηε ηελ έθδνζε ελφο δεκφζηνπ εγγξάθνπ κέζσ ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θάπνηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη ινηπφλ πνιχ ινγηθφ, νη ηζηνξηθνί ηεο 

ηερλνινγίαο λα επηρεηξνχλ λα εμεγήζνπλ κε πνηφλ ηξφπν ε ρξήζε ελφο ηερλήκαηνο 

δηακνξθψλεη, αιιά θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θνηλσλία 

ζηελ νπνία απηφο δηαβηεί θαη πξάηηεη. Η δηαπίζησζε απηή απνηειεί νπζηαζηηθά κηα 

ηζηνξηνγξαθηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ην πσο πξέπεη λα γξάθεηαη ε ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο 

ησλ ππνινγηζηψλ.  

 

ΣΟ «ΑΟΡΑΣΟ ΥΕΡΙ» ΣΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

Σν 1776 ζην έξγν ηνπ «Ο Πλούηος ηων Εθνών», ν Adam Smith ππνζηήξημε, φηη νη αγνξέο ζα 

θαζνδεγνχζαλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζα ελεξγνχζαλ φπσο έλα «αφξαην ρέξη» 

(«invisible hand») ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, φληαο απφ ηνπο πξψηνπο, πνπ ζπλέδεζαλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο.
5
 Σν 1977, 

ζρεδφλ δηαθφζηα ρξφληα αξγφηεξα, ν Alfred D. Chandler ππνζηήξημε πσο, ζηηο δεθαεηίεο πνπ 

αθνινχζεζαλ ηνλ ακεξηθαληθφ εκθχιην πφιεκν, ην «νξαηφ ρέξη» («visible hand») ηνπ 

δηεπζπληηθνχ (managerial) θαπηηαιηζκνχ εθηφπηζε ην «αφξαην ρέξη» ηνπ Adam Smith.
6
 Σν 

2004, ν J.W. Cortada ππνζηήξημε πσο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη εληεχζελ, ηφζν ε 

νηθνλνκία φζν θαη ε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή δηακνξθψζεθαλ απφ ην ιεγφκελν «ςεθηαθφ 

ρέξη» («digital hand») ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, θαηά αλαινγία πξνο ηελ δηεπζπληηθή 

επαλάζηαζε ζηελ πεξίνδν, πνπ εμεηάδεη ν Chandler.
7
 Η πξνζέγγηζε απηή, φζνλ αθνξά ηε 

                                                 
5
 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, eds. R.H. Campbell and A.S. 

Skinner (Oxford: Oxford University Press, 1976).  

6
 Alfred D. Chandler, The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business (Cambridge, Mass.: 

Belknap Press, 1977). 

7
 James W. Cortada, How Computers Changed the Work of American Manufacturing, Transportation, and 

Retail Industries (Oxford: Oxford University Press, 2004); James W. Cortada, The Digital Hand: How 

Computers Changed the Work of American Financial, Telecommunications, Media, and Entertainment 
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ζεκαζία θαη ηελ επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο (απφ 

ηε βηνκεραλία σο ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ), απερεί ηελ ηξέρνπζα ζηνρνζεζία ηεο 

ζχγρξνλεο ηζηνξηνγξαθίαο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

πξνζέγγηζε, πνπ πξεζβεχεη πσο νη ππνινγηζηέο δελ έρνπλ θάπνηα επίπησζε ζηελ θνηλσλία, 

πνπ λα κπνξεί λα κειεηεζεί αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειεπηαία.  

Μέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1990 πεξίπνπ, ε ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ 

απνηεινχληαλ ζρεδφλ εμνινθιήξνπ απφ απνκλεκνλεχκαηα επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ κε ηελ 

έκθαζε λα δίλεηαη θπξίσο ζηε εθεχξεζε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ ππνινγηζηψλ ή ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηζηνξία ησλ πξψησλ εηαηξηψλ πιεξνθνξηθήο.
8
 χκθσλα κε ηνλ Paul 

Edwards, αθφκα θαη φζεο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο πξνζπάζεζαλ λα θαιχςνπλ νιφθιεξε ηελ 

ηζηνξία ησλ ππνινγηζηψλ,
9
 ζπλέρηζαλ εληνχηνηο λα δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ίδην ηνλ ππνινγηζηή 

σο έλα ηερλνινγηθφ αληηθείκελν θαη φρη ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ή ζηνλ ξφιν ηνπ εληφο ηεο 

θνηλσλίαο. Η πξψηε ινηπφλ πεξίνδνο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ αθνξά 

νπζηαζηηθά ηελ ηζηνξία ησλ ίδησλ ησλ ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ,
10

 ε νπνία γξάθεηαη απφ 

ηζηνξηθνχο ή απφ «πξσηνπφξνπο» ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.
11

 ην πιαίζην απηφ, ην 

θπξηφηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ πξψην ςεθηαθφ ππνινγηζηή· 

πνηνο ήηαλ, πνηνο ηνλ εθεχξε θαη πσο ιεηηνπξγνχζε. Όιεο νη ππφινηπεο πιεπξέο (θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο, θ.ά.), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ηερλήκαηνο, δελ είραλ θαλέλα 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. Αθφκα θαη ην γεγνλφο πσο ν «ππνινγηζηήο» ήηαλ γηα δεθαεηίεο έλαο 

άλζξσπνο, ζπλήζσο γπλαίθα, ε νπνία είρε ην θαζήθνλ λα εθηειεί αξηζκεηηθνχο 

ππνινγηζκνχο κεγάιεο πνιππινθφηεηαο, δελ είρε απαζρνιήζεη εξεπλεηηθά ηελ ηζηνξία ησλ 

                                                                                                                                                        
Industries (New York: Oxford University Press, 2006); James W. Cortada, The Digital Hand. How Computers 

Changed the Work of American Public Sector Industries (Oxford: Oxford University Press, 2008). Γηαηεξψληαο 

κηα ληεηεξκηληζηηθή νπηηθή ηνπ ξφινπ ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, ν Cortada ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Μηα ζχληνκε απάληεζε ζην εξψηεκα ηνπ αλ έλα ςεθηαθφ ρέξη ππάξρεη, είλαη λαη» (Cortada 2004, 357). 

8
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9
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Society Press, 1997). 
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Them (Bedford, Mass: Digital Press, 1980); Kent C. Redmond and Thomas M. Smith, Project Whirlwind: The 

History of a Pioneer Computer (Bedford, Mass: Digital Press, 1980); Brian Randell, The Origins of Digital 

Computers; Selected Papers (Berlin: Springer-Verlag, 1973); Scott McCartney, ENIAC, the Triumphs and 

Tragedies of the World's First Computer (New York: Walker, 1999); Raúl Rojas and Ulf Hashagen, The First 

Computers History and Architectures (Cambridge, Mass: MIT Press, 2000). 

11
 Roland N. Ibbett, “FEATURES - The University of Manchester MU5 Project,” IEEE Annals of the History of 

Computing 21, no. 1 (1999): 24. Πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα ζηα: Nicholas Metropolis, et al., A History of 

Computing in the Twentieth Century: A Collection of Essays (New York: Academic Press, 1980); Jane King and 

William A. Shelly, “A Family History of Honeywell's Large-Scale Computer Systems,” IEEE Annals of the 

History of Computing 19, no. 4 (1997): 42. 
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ππνινγηζηψλ, παξά κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αθνχ αμηνπνηήζεθαλ πνξίζκαηα απφ άιιεο 

εξεπλεηηθέο πεξηνρέο, φπσο νη ζπνπδέο ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ θαη ε ηζηνξία ηεο εξγαζίαο.
12

  

Η «θιαζζηθή» ηζηνξηνγξαθία έδσζε, αληίζεηα, ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο κεγάιεο 

ππνινγηζηηθέο κεραλέο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ σο απφηνθν ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη 

ηεο αλάγθεο γηα ηε αλάπηπμε ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθηεινχλ 

πνιινχο θαη πνιχπινθνπο ππνινγηζκνχο, θπξίσο γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο. χκθσλα κε 

ηελ ηζηνξηθή απηή αθήγεζε, νη κεραλέο απηέο επέηξεςαλ ηελ εκθάληζε ηνπ απνζεθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο (stored program), ην νπνίν κέρξη ηφηε βξηζθφηαλ απνζεθεπκέλν ζε δηαθξηηφ 

πιηθφ κέζν (ζπρλά ζε δηάηξεηεο θάξηεο - punched cards). Σν επφκελν ζηάδην ζε απηή ηελ 

ηζηνξηνγξαθηθή πξνζέγγηζε είλαη ε έκθαζε ζηελ εκθάληζε ησλ επφκελσλ κεγάισλ 

ππνινγηζηψλ, φπσο ηνπ Univac, θαη ηεο επηθξάηεζεο κεγάισλ εηαηξηψλ ζηε βηνκεραλία ησλ 

ππνινγηζηψλ, κε θπξίαξρν παξάδεηγκα εθείλν ηεο ΙΒΜ.
13

  

Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξηνγξαθηθή παξάδνζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «εζσηεξηθή ηζηνξία» 

θαζψο εζηηάδεη ην εξεπλεηηθφ ηεο ελδηαθέξνλ ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε ηζηνξηθή αθήγεζε αληηκεησπίδεη ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηνγξαθηθά 

πξνβιήκαηα. Απνδίδεη, γηα παξάδεηγκα, ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δσληαλέο πεξηγξαθέο ησλ 

πξσηαγσληζηψλ ηεο ηζηνξίαο ζε βάξνο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πιαηζίνπ.
14

 Δπίζεο, θαίλεηαη πσο 

αδπλαηεί λα αμηνινγήζεη πιήξσο ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε (θαη πεγάδνπλ απφ) ηε ρξήζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο.
15
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ςεθηαθήο επνρήο. ην πιαίζην απηφ, ε ηειηθή επηθξάηεζε ηεο ηειεπηαίαο αληηκεησπίδεηαη απιψο σο ην 

αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηεο δηαδνρήο κηαο ππέξηεξεο ηερλνινγίαο ζε βάξνο κηαο ππνδεέζηεξεο, 

παξαγλσξίδνληαο έηζη ην γεγνλφο πσο ε αλαινγηθή ηερλνινγία ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιινπο ηνκείο 

ηνπ ππνινγηζκνχ, φπσο ι.ρ. εθείλνπ ηνπ ειέγρνπ ππξφο, Thomas J. Misa, “Understanding 'How Computing Has 

Changed the World,” IEEE Annals of the History of Computing 29, no. 4 (2007): 52-63. Όζνλ αθνξά ην δήηεκα 

ηεο ζρέζεο αλαινγηθήο θαη ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ζρεηηθά πξφζθαηα, ν David Mindell ακθηζβήηεζε πνιιά 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο πξνζέγγηζεο απνηειεί ην θιαζζηθφ 

έξγν «A History of Computing Technology» ηνπ Michael A. Williams, ην νπνίν 

επηθεληξψλεηαη ζηηο θπζηθέο/πιηθέο ζπζθεπέο ηνπ ππνινγηζκνχ.
16

 Πξφθεηηαη γηα κηα 

ηζηνξηνγξαθηθή ζέζε, πνπ δίλεη έκθαζε ζηα ίδηα ηα ηερλήκαηα θαη ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ηα 

επηλφεζαλ. Βαζίδεηαη ζηε κειέηε ησλ «κεγάισλ κνξθψλ» ησλ ππνινγηζηψλ, ε εξγαζία ησλ 

νπνίσλ αλαδεηθλχεηαη σο απφδεημε ηεο επθπΐαο ηνπο, ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο θαη ηεο 

αθνζίσζήο ηνπο ζηελ επηζηήκε. Ωο εθ ηνχηνπ, έλα ζεκαληηθφ ηεο κέξνο πεξηζηξέθεηαη γχξσ 

απφ ην εξψηεκα ηνπ πνηνο ήηαλ ν πξψηνο ςεθηαθφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ή πνηνο ήηαλ 

ν πξψηνο εθεπξέηεο ηνπ.
17

 

πκπεξαζκαηηθά, ε θιαζζηθή ηζηνξηνγξαθία ηεο ηζηνξίαο ησλ ππνινγηζηψλ αθνξνχζε ζηε 

κειέηε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά αλζξψπσλ θαη κεραλψλ παξαγλσξίδνληαο θάζε θνηλσληθφ, 

πνιηηηθφ, θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην.
18

 Όηαλ απηέο νη κειέηεο πξνζπάζεζαλ λα εμεηάζνπλ 

πιεπξέο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηερλνινγίαο, ζπλήζσο ηηο αληηκεηψπηζαλ σο δεπηεξεχνπζαο 

ζεκαζίαο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, αθνινπζψληαο έλα είδνο 

ηερλνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ληεηεξκηληζκνχ. Αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ηζηνξηθνί θαη 

θνηλσληνιφγνη ηεο ηερλνινγίαο θαηφξζσλαλ λα δηεξεπλήζνπλ πιεζηέζηεξα ην πιαίζην, 

ζπλέρηδαλ λα δίλνπλ έκθαζε ζηε κειέηε κεγάισλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο νη 

ειεθηξηζκφο ή ν ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο θαη φρη ζε δεηήκαηα, φπσο ην θχιν. 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο (πνπ γίλνληαη δεθηνί a priori) ηνπο νπνίνπο αθνινπζεί 

ε εζσηεξηθή ηζηνξηνγξαθία είλαη, κεηαμχ άιισλ, πσο: ε θπβεξλεηηθή (cybernetics) ππήξμε 

απνηέιεζκα ηεο επθπΐαο ηνπ Norbert Wiener θαη ηεο θπθινθνξίαο ηνπ νκψλπκνπ βηβιίνπ ην 
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ππνινγηζκνχ ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν γηα λα απνξξίςεη θαηεγνξεκαηηθά ηελ αληίιεςε πσο νη αλαινγηθνί 
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1948,
19

 ν ππνινγηζηήο ππήξμε ην απνηέιεζκα ηεο γφληκεο θαληαζίαο καζεκαηηθψλ θαη 

θπζηθψλ, πνπ ππήξμαλ νη πλεπκαηηθνί παηέξεο ησλ ινγηθψλ κεραλψλ ηνπ Alan Turing θαη 

ηνπ John von Neumann, πσο νη αλαινγηθέο ηερλνινγίεο είλαη πξψηκεο θαη ζπγθξηηηθά 

πξσηφγνλεο, ελψ νη αληίζηνηρεο ςεθηαθέο, ζχγρξνλεο θαη ηερλνινγηθά αλψηεξεο. χγρξνλνη 

ηζηνξηθνί, φπσο ν Mindell, ππνζηεξίδνπλ, πσο ηέηνηεο δηαπηζηψζεηο δελ είλαη αθξηβψο 

ιαλζαζκέλεο, αιιά πσο αλ ιεθζνχλ θπξηνιεθηηθά, ηφηε απνδπλακψλεηαη ε πξνζπάζεηα γηα 

κηα πινχζηα θαη γφληκε ηζηνξία ησλ ππνινγηζηψλ.
20

 Γηα παξάδεηγκα, ν Alfred D Chandler 

έδεημε πσο ππήξμαλ πνιιαπινί παξάγνληεο, πνπ επεξέαζαλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ – θζελέο θαη γξήγνξεο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, θαηλνηνκίεο 

ζην κάξθεηηλγθ, βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο ε παξνρή πίζησζεο, ν 

ηειέγξαθνο θαη ην ηειέθσλν θαη πνιινί άιινη.
21

 

Δπηπιένλ, ε θιαζζηθή ηζηνξηνγξαθία ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ κε ηελ έκθαζε πνπ 

δίλεη ζηνπο ηειεπηαίνπο, σο απηφλνκα θαη απνκνλσκέλα ηερλήκαηα, ηνπο αληηκεησπίδεη σο 

έλα «θιεηζηφ θνπηί» (black box)· σο έλα ζχλνιν επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ.
22

 Η πξνζέγγηζε 

απηή απνηπγράλεη λα αλαδείμεη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ κηα 

ππνινγηζηηθή ηερλνινγία ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία, αθνχ βιέπεη ηελ ηειεπηαία κνλάρα 

κε φξνπο ηερληθψλ δπλαηνηήησλ. Έλαο ππνινγηζηήο δειαδή, πνπ είλαη ηερλνινγηθά 

ππέξηεξνο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ, αλαπφθεπθηα ζα επηθξαηήζεη. Φαίλεηαη φκσο πσο ην 

                                                 
19

 Norbert Wiener, Cybernetics, or, Control and Communication in the Animal and in the Machine (New York: 

Wiley, 1948). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο πξνζέγγηζεο απνηεινχλ ι.ρ. ηα Flo 

Conway and Jim Siegelman, Dark Hero of the Information Age: In Search of Norbert Wiener, the Father of 

Cybernetics (New York: Basic Books, 2005); Pesi Rustom Masani, Norbert Wiener, 1894-1964 (Basel: 

Birkhäuser, 1990). 

20
 David A. Mindell, Between Human and Machine Feedback, Control, and Computing Before Cybernetics 

(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002). Ο Mindell ζπλδέεη ηελ αληίιεςε ηνπ Mumford γηα ηηο 

κεραλέο σο δεκηνπξγψλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θφζκνπ, ηελ ηδέα ηνπ Hughes γηα ηελ χπαξμε 

ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ κεγάιεο θιίκαθαο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, θαη ηελ 

έκθαζε πνπ απνδίδεη ν MacKenzie ζηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ηνπηθέο θνπιηνχξεο ζηελ κεραληθή. 

21
 Alfred D. Chandler  and James W. Cortada, A Nation Transformed by Information: How Information Has 

Shaped the United States from Colonial Times to the Present (Oxford [England]: Oxford University Press, 

2000). 

22
 Έλα αληηθείκελν ζεσξείηαη „black box‟ φηαλ ν ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη πνηέ λα θνηηάεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θνπηηνχ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ φιε ε επηθνηλσλία πξνο απηφ γίλεηαη κέζσ κελπκάησλ. Ό,ηη γίλεηαη απφ ην 

αληηθείκελν ηψξα πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ ην πεξηβάιινλ (interface) απηψλ ησλ κελπκάησλ. πλεπψο, ε ρξήζε 

κηαο ηέηνηαο ζπζθεπήο δελ απαηηεί θακία γλψζε ηνπ πσο απηή ιεηηνπξγεί, Gerard O'Regan, A Brief History of 

Computing (London: Springer, 2008), 87. Η ηδέα φηη ζα πξέπεη λα αλνίμνπκε ην „black box‟ ζην πιαίζην ηεο 

κειέηεο ηεο ηερλνινγίαο εηζήρζε ζηε ζπδήηεζε απφ ηνλ N. Rosenberg ην 1982 κε ην Nathan Rosenberg, Inside 

the Black Box Technology and Economics (Cambridge [Cambridgeshire]: Cambridge University Press, 1982). 
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ζρήκα απηφ δελ ιεηηνπξγεί εμίζνπ θαιά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, θαζψο έρνπλ κειεηεζεί 

πνιιά παξαδείγκαηα, πνπ ην δηαςεχδνπλ.
23

  

πλεπψο, κηα ηέηνηα εζσηεξηθή ηζηνξηθή πξνζέγγηζε θαίλεηαη αξθεηά πεξηνξηζηηθή θαζψο 

λαη κελ νη ππνινγηζηέο επηλνήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφο ν 

ππνινγηζκφο κε ηνπο αξηζκνχο, αιιά ζήκεξα ν ππνινγηζκφο είλαη κία κφλν απφ ηηο 

αλαξίζκεηεο ιεηηνπξγίεο ελφο ππνινγηζηή. Αληίζεηα, νη ιεηηνπξγίεο θαη νη ρξήζεηο ησλ 

ππνινγηζηψλ (φπσο ι.ρ. ην δηαδίθηπν ή ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) έρνπλ ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηελ θνηλσλία, επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ηε δσή ηνπο. Η έκθαζε ζην επηκέξνπο (π.ρ. ζην ηέρλεκα, ηνλ εθεπξέηε ή ηελ 

εηαηξία, θ.ι.π.) ελδέρεηαη λα ζπζθνηίζεη ηελ πξνζπάζεηα γηα κειέηε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ ζην επίπεδν ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ρξήζεο ηεο. Η ηζηνξία ινηπφλ 

ησλ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα εηπσζεί κέζα απφ έλα δηαθνξεηηθφ πξίζκα· αληί ε έκθαζε λα 

δίλεηαη ζηνλ ίδην ηνλ ππνινγηζηή σο ηέρλεκα, ην θέληξν ηεο ηζηνξηθήο κειέηεο λα 

αλαδεηθλχεη ηνπο πνιιαπινχο ξφινπο, πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη ππνινγηζηέο ζε 

φιεο ζρεδφλ ηηο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο θαη θνηλσληθήο δσήο
24

. 

Η εζσηεξηθή πξνζέγγηζε παξαγλσξίδεη επίζεο ελδερφκελεο επηδξάζεηο, πνπ θαίλεηαη λα 

έρνπλ νη ππνινγηζηέο πάλσ ζηελ θνηλσλία θαη ηα ππνθείκελά ηεο, αθνχ απφ κηα ηέηνηα 

εμέηαζε απνπζηάδνπλ παξάγνληεο, φπσο νη ίδηνη νη ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο ή νη 

δηακεζνιαβεηέο δξάζηεο, πνπ ελδερνκέλσο λα πξνσζνχλ (ή φρη) θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ηερλνινγία έλαληη θάπνηαο άιιεο. Δπηπιένλ, πξφζθαηα ν ππνινγηζηήο έρεη θαηαλνεζεί φρη 

απιψο σο έλα θνπηί πνπ εθηειεί ππνινγηζκνχο, αιιά σο έλα ηερλνινγηθφ πξντφλ, ην νπνίν 

ζρεδηάδεηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιινπο, 

επαλαζρεδηάδεηαη θαη, αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ έρεη, πξνζαξκφδεηαη ζε ηνπηθέο ζπλζήθεο 

θαη ηδηαηηεξφηεηεο, γισζζηθέο, πνιηηηζκηθέο, θ.ά. 
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 Βι. ζηε ζπλέρεηα ηα αληηπαξαδείγκαηα πνπ αλαδεηθλχεη ε ζρνιή ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπαζηνθξαηίαο. 

24
 Η δηαπίζησζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κηα πιεηάδα εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ. Ο Ceruzzi, γηα 

παξάδεηγκα, πξνζθέξεη κηα ηζηνξηθή κειέηε ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηεο Virginia, εμηζηνξψληαο 

πσο απηή αλαπηχρζεθε σο απνηέιεζκα ησλ ζηξαηησηηθψλ αλαγθψλ πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηε βηνκεραλία ηεο 

άκπλαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηαηξηψλ πιεξνθνξηθήο ηεο πεξηφδνπ, Paul E. Ceruzzi, Internet Alley 

High Technology in Tysons Corner, 1945-2005 (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008). Καηά παξφκνην ηξφπν, ν 

Lécuyer βιέπεη ζηελ πεξηνρή ηεο Silicon Valley κηα βηνκεραληθή πεξηνρή πνπ γλψξηζε ηξνκαθηηθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ιφγσ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηα πξντφληα ηεο πιεξνθνξηθήο θπξίσο, ζην 

Christophe Lécuyer, Making Silicon Valley: Innovation and the Growth of High Tech, 1930-1970 (Cambridge, 

Mass: MIT Press, 2006). Ο Cortada επίζεο εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη Ακεξηθαλνί ελζηεξλίδνληαη ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηηο έρνπλ ελζσκαηψζεη ζε 

φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο δσήο ηνπο, απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ πνιηηηθή κέρξη ηε ζξεζθεία θαη ηελ 

αλαςπρή, ζην James W. Cortada, Making the Information Society Experience, Consequences, and Possibilities 

(Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002). 
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ΠΛΑΙΙΩΝΟΝΣΑ ΣΟ «ΑΟΡΑΣΟ ΥΕΡΙ» 

ρεηηθά πξφζθαηα, νη ηζηνξηθνί ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ απνκαθξχλζεθαλ 

ζηαδηαθά απφ ηελ έκθαζε ζηελ εθεχξεζε θαη ηελ επηλφεζε θαη άξρηζαλ λα ζηξέθνπλ ην 

εξεπλεηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην θνηλσληθφ ηεο πιαίζην.
25

 

ηαδηαθά, νη πξψηνη επαγγεικαηίεο ηζηνξηθνί άξρηζαλ λα εξεπλνχλ ηηο ηζηνξηθέο πεγέο ηεο 

ιεγφκελεο «επνρήο ηεο πιεξνθνξίαο» (information age).
26

 Ωο εθ ηνχηνπ, ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ηζηνξηθψλ παξέκεηλε κελ ζηε κειέηε ησλ ππνινγηζηψλ, πξσηίζησο φκσο σο κεραλψλ 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη σο κεραλψλ εθηέιεζεο ππνινγηζκψλ, επηθνηλσλίαο ή 

ειέγρνπ. ην πιαίζην απηφ, ε κειέηε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή παξακέλεη βεβαίσο 

ζεκαληηθή, αιιά πιένλ δελ βξίζθεηαη κφλε ηεο ζην θέληξν ηεο αθήγεζεο· πιαηζηψλεηαη απφ 

ηελ παξάιιειε κειέηε άιισλ ηερλνινγηψλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ηειεπηαίσλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο απνηεινχλ ηα Computer: «A History of the Information Machine» ησλ Martin 

Campbell-Kelly θαη William Aspray θαη ην «A History of Modern Computing» ηνπ Paul 

Ceruzzi. 

Οη Martin Campbell-Kelly θαη William Aspray αλέδεημαλ επίζεο κία ζεκαληηθή πηπρή ηεο 

ηζηνξίαο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ∙ νη εξαζηηέρλεο ρξήζηεο θαη φρη ε βηνκεραλία ησλ 

ππνινγηζηψλ ήηαλ εθείλνη, πνπ δεκηνχξγεζαλ ηνλ πξνζσπηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

Τπήξμαλ νη πξψηνη πνπ ππνζηήξημαλ πσο ε αληίιεςε, πνπ ζρεκαηνπνηήζεθε ζηα κέζα ηεο 
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Δλδεηθηηθά, νη Brown θαη Duguid πξνζθέξνπλ έλα πεηζηηθφ επηρείξεκα γηα ηελ έκθαζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα 

θαη ην θνηλσληθφ πεξηερφκελν ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο, αλαδεηθλχνληαο ηνπο ζεκαληηθνχο ξφινπο 

πνπ ε ηερλνινγία ζε δηθηχσζε κπνξεί λα παίμεη δίπια ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ζην John Seely Brown and Paul 

Duguid, The Social Life of Information (Boston: Harvard Business Review Press, 2002). Παξφκνηα είλαη θαη ε 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ε ηξηινγία ηνπ θνηλσληνιφγνπ Manuel Castells «The Information Age: Economy, 

Society, and Culture» κε ηελ έκθαζε λα δίλεηαη ζηε ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο θνπιηνχξαο, 

θάησ φκσο απφ έλα δηεζλέο πξίζκα θαζψο πξνζπαζεί λα δείμεη κε πνην ηξφπν ν «παγθφζκηνο πιεξνθνξηαθφο 

θαπηηαιηζκφο» αληηθαηέζηεζε ηνλ βηνκεραληθφ θαπηηαιηζκφ, ζην Manuel Castells, The Rise of the Network 

Society (Chichester: Wiley-Blackwell Publishers, 2010); Manuel Castells, The Power of Identity (Malden, Mass: 

Blackwell, 1997); Manuel Castells, End of Millennium (Oxford: Blackwell Publishers, 1998). 

26
 Η ιεγφκελε επνρή ηεο πιεξνθνξίαο (κεηαμχ άιισλ) ζρεηίδεηαη κε ηελ κεηαιιαγή ηνπ ραξαθηήξα ηεο 

νηθνλνκίαο απφ ηελ παξαδνζηαθή βηνκεραληθή (φπσο πξνέθπςε απφ ηελ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε) ζε κία 

νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Ιζηνξηθά, ηνχηε ε αιιαγή έγηλε ζαθήο φηαλ ζηελ 

κεηαπνιεκηθή Ακεξηθή παξαηεξήζεθε πσο νη ζέζεηο εξγαζίαο ππαιιήισλ γξαθείνπ θαη δηεπζπληψλ («white 

collar» jobs) άξρηζαλ λα ππεξηεξνχλ ησλ ζέζεσλ ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο («blue collar» jobs). Οη ηζηνξηθνί 

Hobart θαη Schiffman παξνπζηάδνπλ 3 δηαθνξεηηθέο επνρέο ηεο πιεξνθνξίαο: ηελ θιαζζηθή (φπσο νξίδεηαη απφ 

ηελ επηλφεζε ηεο γξαθήο), ηε κνληέξλα (φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ εθηππσκέλνπ ηχπνπ), θαη 

ηε ζχγρξνλε (πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ςεθηαθφ ππνινγηζηή θαη ηνλ θπβεξλνρψξν), Michael E.Hobart and 

Zachary Sayre Schiffman, Information Ages: Literacy, Numeracy, and the Computer Revolution (Baltimore: 

Johns Hopkins University Press, 1998). 
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δεθαεηίαο ηνπ 1970 γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξαγκαηηθνχ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή αλήθε 

απνθιεηζηηθά ζηνπο εξαζηηέρλεο ρξήζηεο θαη φρη ζηηο κεγάιεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο 

ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ. Δπηπιένλ, νη ζπγγξαθείο ππνζηήξημαλ πσο πνιιέο απφ ηηο 

ηζηνξίεο επηηπρίαο ζην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο ησλ ππνινγηζηψλ δελ νθείινληαλ ηφζν ζηελ 

πξνζσπηθή επθπΐα θάπνησλ κεραληθψλ ή δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, φπσο αλαπαξήγαγε ε 

θιαζζηθή ηζηνξηνγξαθία σο ηφηε, αιιά ζηε ηχρε θαη ζηε δπλακηθή ηνπ marketing – ην 

ηειεπηαίν κάιηζηα απνξξνθνχζε θαη ηα πεξηζζφηεξα θνλδχιηα ηεο βηνκεραλίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Η έκθαζε πνπ δίλνπλ νη Campbell-Kelly θαη Aspray ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα ηνπο πξνζθέξεη ην αλαγθαίν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, ψζηε λα 

κειεηήζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε πνιηηηζκηθψλ δπλάκεσλ θαη εκπνξηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη λα 

εμεγήζνπλ ηζηνξηθά ζπκβάληα, πνπ θαίλνληαη εθ πξψηεο φςεσο δπζεμήγεηα, φπσο ε 

απφθαζε ηεο Apple ην 1983 λα πξνζιάβεη σο CEO ηνλ John Sculley, πξψελ ζηέιερνο ηεο 

Pepsi-Cola.
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Ο Ceruzzi, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είδε ηελ ηζηνξία ησλ ππνινγηζηψλ σο κηα ηζηνξία ησλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ ησλ κεραλψλ εθείλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ εθηέιεζε 

καζεκαηηθψλ πξάμεσλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1940 ζε εθείλεο ηηο ζπζθεπέο πνπ, ζηε δεθαεηία ηνπ 

1990, άξρηζαλ λα απνηεινχλ κέξνο ελφο δηθηχνπ θαη νη νπνίεο κπνξνχζαλ λα αληαιιάμνπλ 

πιεξνθνξίεο.
28

 Παξφια απηά, ε αλάιπζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο απφ ηνλ Ceruzzi 

γίλεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, έμσ απφ ην θνηλσληθφ ηεο πιαίζην. Γηα παξάδεηγκα, ηνπ αξθεί ε 

εμαληιεηηθή παξάζεζε ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ θπξίσο σο πξνο ηελ βειηησκέλε απφδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε επίπεδν πιηθνχ, γηα λα εμεγεζεί ε επηηπρία ηνπ ππνινγηζηή IBM/360, δίρσο 

λα απαληάηαη ην εξψηεκα,  γηαηί έγηλαλ φιεο απηέο νη αιιαγέο.
29

 

 

Οι περιοριζμοί ηοσ ηετνολογικού νηεηερμινιζμού 

Απηή ε έκθαζε ππνθξχπηεη κηα αληίιεςε, πνπ ζέιεη ηνλ ππνινγηζηή σο έλα ηερλνχξγεκα 

πνπ θαηαζθεπάδεηαη, σο ην απνηέιεζκα εμειίμεσλ ζηελ ππνινγηζηηθή ηερλνινγία θαη κφλν. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζέζε πνπ έξρεηαη θνληά ζηνλ ιεγφκελν ηετνολογικό νηεηερμινιζμφ 

(technological determinism). Ο Merritt Roe Smith νξίδεη ηνλ ηερλνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ, σο 

                                                 
27

 Martin Campbell-Kelly and William Aspray, Computer: A History of the Information Machine (Boulder, CO: 

Westview Press, 2004). 

28
 Paul E. Ceruzzi, A History of Modern Computing (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998). 
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 Βι. Κεθάιαην 5: «The “Go-Go” Years and the System/360, 1961-1975» ζην Ceruzzi, A History of Modern 

Computing. 
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ηελ ζέζε, πσο «αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν 

παξάγνληα ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο». Μπνξεί θάπνηνο λα δηαθξίλεη δχν εθδνρέο 

ηνπ ηερλνινγηθνχ ληεηεξκηληζκνχ: κηα «ειαζηηθή άπνςε» (soft view), ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαζνδεγνχλ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, αιιά θαη δηακνξθψλνληαη απφ 

θνηλσληθέο πηέζεηο θαη κηα πην «αλειαζηηθή» (hard view), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

ηερλνινγηθή πξφνδνο είλαη «εληειψο αλεμάξηεηε απφ θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο».
30

 Η 

ηειεπηαία άπνςε αληηιακβάλεηαη ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε σο κηα απηφλνκε δχλακε.
31

 

χκθσλα κε ηνπο ηερλνινγηθνχο ληεηεξκηληζηέο, ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνπο 

ππνινγηζηέο, ηα κέζα επηθνηλσλίαο ή θαη πην γεληθά ζε θάζε κνξθή ηερλνινγίαο, απνηεινχλ 

ηε κνλαδηθή ή πξσηαξρηθή πεγή θαη αίηην ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ.  

χκθσλα κε ηνλ ηερλνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ, νη ηερλνινγίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο κε ηνλ εμήο ηξφπν: ε ηερλνινγία είλαη ε 

πξσηεχνπζα θηλεηήξηα δχλακε ηεο θνηλσλίαο, είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο, ηελ αλάπηπμή ηεο, ηελ πνξεία ηεο κέζα ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη, ηηο δνκέο 

ηεο θαη ηηο αμίεο ηεο, εάλ φρη εμ νινθιήξνπ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα θνηλσληθνεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ε νπνία θαίλεηαη λα πξνζθξνχεη ζε 

κηα ζεηξά ηζηνξηθψλ παξαδεηγκάησλ, φπνπ εηεξφθιεηεο επηδξάζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα 

ηερλνινγία.
32

 Η νπηηθή ηνπ ηερλνινγηθνχ ληεηεξκηληζκνχ αληηκεησπίδεη ηελ ηερλνινγία σο 

έλαλ αλεμάξηεην παξάγνληα ζηελ ηζηνξία, πνπ εμειίζζεηαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλε, 

αλαπφθεπθηε θαη ηδησηηθή ινγηθή, ελψ παξάιιεια πξνθαιεί βαζηέο θνηλσληθέο κεηαβνιέο ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο.
33

 χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε δπλακηθή ηεο 
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ηερλνινγίαο απνηειεί ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ απφ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε.  

Ο ηερλνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο έρεη αξθεηνχο ππνζηεξηθηέο ζηνλ ρψξν ηεο ηζηνξίαο ηεο 

ηερλνινγίαο
34

, αιιά θαη εηδηθφηεξα θαη ζην ρψξν ηεο ηζηνξίαο ησλ ππνινγηζηψλ. Ο Ceruzzi, 

γηα παξάδεηγκα, ππνζηεξίδεη πσο ν «Νφκνο ηνπ Moore» απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη επεμεξγαζηέο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ εμειίρζεθαλ κε 

βάζε ηε δηθή ηνπο εζσηεξηθή ινγηθή, ελψ παξάιιεια ε εμέιημή ηνπο επεξέαζε πνιιέο 

πιεπξέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξψπσλ.
35

 Ο Ceruzzi έρεη εληνχηνηο δερζεί θξηηηθή απφ 

πνιινχο κειεηεηέο ηνπ ρψξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Donald MacKenzie θαη ηεο Judy 

Wajcman. Οη ηειεπηαίνη παξνπζίαζαλ έλαλ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ, φπνπ ε ηερλνινγηθή 

αιιαγή θαίλεηαη λα αθνινπζεί κηα δηθή ηεο «απηφλνκε ινγηθή».
36

 Ο Heilbroner ππνζηήξημε, 

πσο ε ηερλνινγία απνηειεί ζεκαληηθφ αηηηαθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δνκψλ, αιιά αλαγλψξηζε θαη ηελ επηξξνή ηεο θνηλσλίαο ζηελ 

ηερλνινγία.
37

 Δπίζεο, ζηελ θιαζζηθή αλάιπζε ηνπ Cortada, ε πιεξνθνξηθή ηερλνινγία 

θαίλεηαη λα είλαη ν κνλαδηθφο παξάγνληαο, πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε κειέηε ηεο 

ηερλνινγίαο, κε κηα ζεκαληηθή εμαίξεζε.
38

 Η εξεπλεηηθή αηδέληα ηνπ Cortada ηαπηίδεηαη κε 

κηα φιν θαη πην δεκνθηιή ηάζε αλάκεζα ζηνπο ηζηνξηθνχο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηζηνξίαο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ, πνπ ζέιεη ηνπο ρξήζηεο λα επεξεάδνπλ εληνλφηεξα ηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, δηακφξθσζεο θαη πηνζέηεζεο ησλ ηερλνινγηψλ.
39

 Αληίζεηα κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ηζηνξίεο ηερλνινγηθψλ ηερλνπξγεκάησλ, ε εηθφλα ηεο εμέιημεο ησλ 

ππνινγηζηψλ, πνπ παξνπζηάδεη ν Cortada, είλαη εμειηθηηθή θαη φρη επαλαζηαηηθή. 

Τπνζηεξίδεη πσο ε βηνκεραλία επαγγεικαηηθψλ ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ έβιεπε πάληα ηηο 

λέεο κεραλέο σο ινγηθνχο δηαδφρνπο ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 
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Αληίζηνηρε είλαη θαη ε ζέζε πνπ δηαηππψλεη ν Cortada ζην πιένλ πξφζθαην έξγν ηνπ, «The 

Digital Flood: The Diffusion of Information Technology Across the U.S., Europe, and Asia» 

(2012).
40

 ε απηφ ζπιιακβάλεη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ σο κηα 

«ςεθηαθή πιεκκχξα», ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν ηνπ σο έλα είδνο κνπζηθήο κνξθήο 

κε ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο λα δίλνπλ ηνλ ηφλν (δεκηνπξγψληαο ην «ζέκα» πάλσ ζην νπνίν 

απηή εθηπιίζζεηαη) θαη ηα ππφινηπα θξάηε λα εθηεινχλ ζηε ζπλέρεηα δηαθνξεηηθέο 

παξαιιαγέο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα αιιειεπηδξνχλ κε ην πξσηφηππν. ην κέζν ηεο 

κεηαπνιεκηθήο αλάθακςεο, γηα παξάδεηγκα, θπβεξλήζεηο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο 

ρξεκαηνδφηεζαλ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, αιιά νη πξνζπάζεηέο 

ηνπο αληηκεηψπηζαλ κηα ζεκαληηθή αληαγσληζηηθή πξφθιεζε απφ ηελ IBM, ηεο νπνίαο ε 

εκπεηξία θαη ε δνκή ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ επηζθίαζαλ θάζε αληαγσληζηηθή πξνζπάζεηα 

ζηε Γεξαηά Ήπεηξν. 

Ο ηερλνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο απνηειεί κελ κηα «γνεηεπηηθή ζεσξία»,
41

 πνπ δελ ζπλάδεη 

φκσο κε ηελ ηζηνξηθή θαη θνηλσληνινγηθή έξεπλα, πνπ έρεη ζπληειεζηεί απφ ηελ επνρή ηνπ 

McLuhan, ν νπνίνο παξαηεξνχζε ζρεηηθά κε ην βηβιίν «Medieval Technology and Social 

Change» ηνπ Lynn White, πσο «εθεπξέζεηο φπσο ην θνιάξν αιφγνπ νδήγεζαλ ηαρχηαηα 

ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ».
42

 Ο McLuhan έγξαθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟60, 

φηη ε ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο θπξηαξρνχληαλ απφ ηζηνξίεο «εξσηθψλ εθεπξεηψλ», πνπ 

παξνπζίαδαλ εθεπξέηεο θαη κεραληθνχο σο ηδηνθπΐεο, πνπ αγσλίδνληαλ γηα λα δηαζέζνπλ ηηο 

ιακπξέο δεκηνπξγίεο ηνπο ζε έλα ελζνπζηαζκέλν, αιιά παζεηηθφ, θνηλφ. Οη εθεπξέζεηο 

απηέο, ζχκθσλα πάληα κε ηηο ηζηνξίεο απηέο, είραλ έλα ηεξάζηην θαη δηαξθή αληίθηππν ζηε 

θνηλσλία, πνπ νδήγεζε ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. Οη ηζηνξίεο απηνχ ηνπ 

είδνπο ζηήξηδαλ ηηο δηαηππψζεηο ηνπ McLuhan θαη αληαλαθινχζαλ ηελ ηδενινγία ηεο 

«πξνφδνπ» πνπ θπξηαξρνχζε ηελ επνρή εθείλε. Ο ηερλνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο αγλνεί 

επίζεο ην ζεκαληηθφ ξφιν, πνπ παίδνπλ νη ρξήζηεο θαηά ηελ πηνζέηεζε λέσλ 

ηερλνπξγεκάησλ, αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο επηθξάηεζεο κηαο ηερλνινγίαο έλαληη θάπνηαο 
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άιιεο, νη νπνίεο δελ είλαη ηειενινγηθέο, αιιά έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην επξχηεξν πιαίζην 

(θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζκηθφ) εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία αλακέηξεζεο.
43

 

 

Ομάδες και θεζμοί 

Η δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ησλ ππνινγηζηψλ κε ηελ θνηλσλία ιακβάλεη λέν πεξηερφκελν απφ 

κηα ηξίηε ηζηνξηνγξαθηθή πξνζέγγηζε. Μεηά απφ εθείλε, πνπ έδσζε βάξνο ζηε κειέηε ησλ 

πξσηνπνξηαθψλ θαη επαλαζηαηηθψλ κεραλψλ θαη εθείλε, πνπ κειέηεζε ηελ επνρή ηεο 

πιεξνθνξίαο, ε ηξίηε ηζηνξηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο ησλ ππνινγηζηψλ έζεζε ην 

εξψηεκα, γχξσ απφ ην κε πνην ηξφπν νη ζεζκνί δηακφξθσζαλ ηελ ηερλνινγία ησλ 

ππνινγηζηψλ. ην πιαίζην απηήο ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο αληίιεςεο, ε κειέηε ησλ επηκέξνπο 

ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ ππνρσξεί πξνο φθεινο ηεο κειέηεο θπβεξλεηηθψλ ή 

επηρεηξεκαηηθψλ-εηαηξηθψλ ζεζκψλ. Καηά ηελ ηζηνξηθή απηή αληίιεςε, ε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζην πιαίζην απηψλ ησλ νξγαληζκψλ είλαη ην ίδην ζεκαληηθή κε ηε ζρεδίαζε ελφο 

θπθιψκαηνο ή απφ ηελ εηαηξηθή επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ελφο θνινζζνχ ηεο 

πιεξνθνξηθήο. ηε βνξεηνακεξηθαληθή βηβιηνγξαθία, νη ζεζκνί απηνί είλαη ζπλήζσο ην 

National Science Foundation, ε DAPRA ή ε IBM. Οη ηζηνξηθνί εμεηάδνπλ ινηπφλ θαηά πφζν 

ε ρξεκαηνδφηεζε απφ απηνχο ηνπο ζεζκνχο επλφεζε ή φρη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε πξνο 

ηε κία ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε. 

Κάπνηνη άιινη ηζηνξηθνί ηεο πιεξνθνξηθήο αλαδεηθλχνπλ ηε δπλακηθή κηθξψλ νκάδσλ 

εηδηθψλ, νη νπνίεο πξνψζεζαλ, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη ζε κία δεδνκέλε ηζηνξηθή 

πεξίνδν, ηε ρξήζε λέσλ ηερληθψλ. Ο Jon Agar ζην «The Government Machine» ζηξέθεη ην 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζε ζρεηηθά κηθξέο θνηλφηεηεο (αθαδεκατθψλ, δεκνζίσλ ππαιιήισλ, 

κεραληθψλ θαη άιισλ), νη νπνίεο ζεσξνχζαλ εαπηνχο σο «εηδήκνλεο». Πξνζπάζεζαλ λα 

πείζνπλ ηνπο ππφινηπνπο γηα ηε λνκηκφηεηα απηήο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εηδεκνζχλεο θαη 

ηνχην ην θαηφξζσζαλ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο θαη εηζαγσγήο λέσλ ηερληθψλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν.
44

 Η πξνζέγγηζε ηνπ Agar είλαη ελδηαθέξνπζα θαη γηα έλαλ άιιν 
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 Eric Schatzberg, “Ideology and Technical Choice: The Decline of the Wooden Airplane in the United States, 

1920-1945,” Technology & Culture 35 (1994): 34-69; Gijs P. Mom and David A Kirsch, “Technologies in 

Tension: Horses, Electric Trucks, and the Motorization of American Cities, 1900-1925,” Technology & Culture 

42, no. 3 (2001): 489-518; Kenneth Lipartito, “Picture Phone and the Information Age: The Social Meaning of 

Failure,” Technology & Culture 44, no. 1 (2003):50-81. 

44
 Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξηθή αθήγεζε ζηελ νπνία ε δηαθπβέξλεζε (θπξίσο ζηε Βξεηαλία αιιά θαη 

ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηε Γεξκαλία) εμαξηάην απφ ηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε 
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ιφγν· αλαδεηθλχεη ηνλ ξφιν ηεο πιηθήο βάζεο ζηε κειέηε ησλ ππνινγηζηψλ. Δξεπλά ηελ 

ηζηνξία ηεο βξεηαληθήο δηαθπβέξλεζεο κε φξνπο «κεραλήο» θαη ηε ρξήζε ησλ κεραλψλ απφ 

ηελ ηειεπηαία πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν Jon Agar 

αλαιχεη ηελ αλάπηπμε ηεο ηδέαο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ραξηνγξαθεί ηελ 

αλάπηπμε νξγαληζκψλ, ζπζηεκάησλ, κεραλψλ γξαθείνπ θαη ηειηθά ηνπ ππνινγηζηή σο 

κέζνπ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο δηαθπβέξλεζεο. Μέζα απφ ηε κειέηε ηνπ ξφινπ κεραλψλ, 

φπσο ησλ tabulating machines θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ν Αgar ππνζηεξίδεη πσο 

απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 
αη.

 εληνπίδεηαη κηα δηαξθή «επαλάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο». Η ηδέα ηεο 

«επαλάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο» απνηειεί κηα ζρεηηθά δεκνθηιή ηζηνξηνγξαθηθή επηινγή 

ζην ρψξν ηεο ηζηνξίαο ηεο ηερλνινγίαο.  

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηε ρξήζε ηεο, 

ηδηαίηεξα ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ. Η JoAnne Yates, ζην «Structuring the Information 

Age: Life Insurance and Technology in the Twentieth Century», εμεηάδεη ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο εηαηξίεο αζθαιεηψλ δσήο ζηελ 

Ακεξηθή, απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 πεξίπνπ. 

πκπεξαίλεη, πσο ε δεκηνπξγία θαη ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο ππήξμε θεληξηθή επηινγή 

ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πσο νη επηρεηξεκαηηθέο 

αλάγθεο ζπρλά δηαπιέθνληαη κε ηελ ίδηα ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ. χκθσλα κε ηελ JoAnne Yates, φια ηα 

παξαπάλσ αιιεινδηαπιέθνληαλ θαη αιιεινδηακνξθψλνληαλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ 

βηνκεραληθέο «δνκέο», (φπσο νη ελψζεηο), ξπζκηζηηθέο πξαθηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο 

πξαθηηθέο επηδξνχζαλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα ηερλνινγία κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Η πξνζέγγηζε απηή είλαη ελδεηθηηθή ηεο ζηξνθήο ελφο κέξνπο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο ζε κειέηεο 

πνπ δείρλνπλ, κε πνην ηξφπν «επαλαζηάζεηο» ζηελ πιεξνθνξηθή πηνζεηνχληαη ακθίδξνκα 

απφ επηρεηξήζεηο θαη θνηλσλίεο.  

  

                                                                                                                                                        
ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ. Γξάθεη έηζη ραξαθηεξηζηηθά πσο «ε θαηίζρπζε ηνπ 

δεκνζίνπ ππαιιήινπ κπνξεί λα αλεπξεζεί ζε έλα κέξνο πξσηφγλσξν γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηζηνξηθνχο θαη ζε 

κία κνξθή πνπ ζα ηνπο εθπιήμεη: ηνλ ππνινγηζηή.» Jon Agar, The Government Machine. A Revolutionary 

History of the Computer (History of Computing) (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003), 3. 
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ΚΑΝΟΝΣΑ ΣΟ «ΑΟΡΑΣΟ ΥΕΡΙ» ΟΡΑΣΟ 

Ο ηερλνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο έρεη ππνζηεί θξηηηθή σο ηδηαίηεξα απιντθφο
45

 θαη κηα ηέηνηα 

θξηηηθή νδήγεζε ζηελ εθαξκνγή εξγαιείσλ ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπαζηνθξαηίαο ζηελ 

ηζηνξία ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο.
46

 Αλ θαη ε θνηλσληθή θαηαζθεπαζηνθξαηία είλαη κηα 

πην αζαθήο ελλνηνινγηθή ζχιιεςε (ζε ζρέζε κε ηνλ θνηλσληθφ ληεηεξκηληζκφ), ην βαζηθφ 

ηεο επηρείξεκα είλαη ε αλππαξμία κηαο εζσηεξηθήο ινγηθήο ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. 

Αλη‟ απηνχ, ε ηερλνινγία δηακνξθψλεηαη απφ κηα ζεηξά επηινγψλ, πνπ θάλνπλ νη ζρεδηαζηέο 

ησλ ηερλνπξγεκάησλ ηεο.
47

 Οη επηινγέο απηέο είλαη ειαζηηθέο θαη επεξεάδνληαη απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο, θπξίαξρα πνιηηηζκηθά πξφηππα, νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, ηελ 

αιιειεπίδξαζε δξαζηψλ, θ.ά.
48

 Οη θνηλσληθνί θαη ςπρνινγηθνί απηνί παξάγνληεο, αληί γηα 

ηελ ίδηα ηελ ηερλνινγία, αληηκεησπίδνληαη σο νη βαζηθνί ζπληειεζηέο ζηελ εμέιημε ησλ 

θνηλσληψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο. Η επηξξνή θαη ν αληίθηππνο ηεο ίδηαο ηεο ηερλνινγίαο (φηαλ 

απηή εμεηάδεηαη αλεμάξηεηα απφ θνηλσληθνχο θαη ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο) δελ απνηειεί 

ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο.
49

 

ε αληίζεζε ινηπφλ κε ηνλ ηερλνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ, νη ζπνπδέο STS, πνπ άξρηζαλ λα 

εκθαλίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ηνπνζέηεζαλ ζην θέληξν ηεο εξεπλεηηθήο 

ηνπο αηδέληαο ηνλ θξίζηκν ξφιν, πνπ δηαδξακαηίδεη ε θνηλσλία ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο, θαζνξίδνληαο ην πιαίζην ελλνηψλ θαη εθαξκνγήο απηψλ ησλ ηξηψλ 

ηνκέσλ (Δπηζηήκε, Σερλνινγία, Κνηλσλία). Η θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ ππνινγηζηψλ 

κέζα απφ απηφ ην εξεπλεηηθφ πιαίζην δηαηεξεί θάπνηα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηερλνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ, θαζψο δηαζέηεη ηζρπξή εκπεηξηθή βάζε θαη απνδίδεη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηελ αλάιπζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηηο δηαδξαζηηθέο ζρέζεηο ηερλνινγίαο θαη 

θνηλσλίαο. Μάιηζηα, ζε πεξηζζφηεξν ζχγρξνλεο ηζηνξηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο ν 

                                                 
45

 David Grant, et al., “The False Promise of Technological Determinism: the Case of Enterprise Resource 

Planning Systems,” New Technology, Work and Employment 21, no. 1 (2006): 2-15; Robin Williams and David 

Edge, “The Social Shaping of Technology,” Research Policy 25, no. 6 (1996): 865–899. 
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 Trevor J., Pinch and Wiebe E. Bijker, “The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology 

of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other,” in The Social Construction of 

Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, eds. Wiebe E., Bijker, 

Thomas Parke Hughes, and Trevor J. Pinch (Cambridge, Mass: MIT Press, 1987). 

47
 Williams and Edge, “The Social Shaping of Technology”. 

48
 Janet Fulk, “Social Construction Of Communication Technology,” Academy of Management Journal 36, no. 

5 (1993): 921-950; Pinch and Bijker, “The social construction of facts and artifacts: Or how the sociology of 
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ππνινγηζηήο αληηκεησπίδεηαη σο έλα θνηλσληθνηερληθφ (sociotechnical) ζχζηεκα.
50

 

Πξνθαλψο, ν ρψξνο ηεο Δπηζηήκεο Σερλνινγίαο Κνηλσλίαο δελ είλαη νκνηφκνξθνο θαη 

δηαθξίλνληαη πνιιέο «ζρνιέο» θαη «ξεχκαηα», ηα νπνία αζθνχλ θξηηηθή ην έλα ζην άιιν θαη 

ηαπηφρξνλα αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Σν θνηλφ ζηνηρείν φισλ απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ 

απνηειεί ην γεγνλφο, πσο αληηκεησπίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηερλνινγίαο θαη θνηλσλίαο σο έλαλ 

«νκνηφκνξθν ηζηφ».
51

 

Η ζεκαζία ηεο κειέηεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ηερλνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν απηνί ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ηειεπηαίσλ έρεη αλαγλσξηζζεί πξφζθαηα 

απφ θνηλσληνιφγνπο ηεο ηερλνινγίαο.
52

 Η κειέηε ηνπ ηερλνινγηθνχ θαηλνκέλνπ ζην πιαίζην 

ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο νδήγεζε ζηελ ζρεκαηνπνίεζε δχν 

δηαθνξεηηθψλ δηαλνεηηθψλ ξεπκάησλ, ηα νπνία φκσο ζπκθσλνχλ ζην φηη ε θαηαλφεζε ηεο 

ηερλνινγίαο πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηή «θαηαζθεπάζηεθε» 

θνηλσληθά. Οη ηζηνξηθνί θαη θνηλσληνιφγνη, πνπ ελζηεξλίζηεθαλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

Κνηλσληθήο Καηαζθεπήο ηεο Σερλνινγίαο (Social Construction of Technology - SCOT)
53

, 

ππνζηήξημαλ πσο ην δηαθχβεπκα δελ αθνξά ηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα (ή ην ςεχδνο), αιιά 

ηελ ηερλνινγηθή επηηπρία (ή απνηπρία). ην εξεπλεηηθφ απηφ πιαίζην, φρη κφλν νη 

θαηαζθεπαζηέο ζπλππνινγίδνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπο 

κειινληηθνχο ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο (Woolgar), αιιά ηζρχεη θαη ην αθξηβψο αληίζεην∙ νη 
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 χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε ηερλνινγηθή αιιαγή δελ ζπκβαίλεη κέζα ζε θελφ, αιιά αληίζεηα 

παξάγνληεο φπσο ε ηερλνινγία, ε θνηλσλία θαη νη επηθξαηνχζεο αμίεο αιιεινδηακνξθψλνληαη θαη επηδξνχλ ε 
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 Οη ζπνπδέο STS έρνπλ πηνζεηήζεη σο βαζηθή εξεπλεηηθή ηνπο αηδέληα ηελ δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληψλ ηεο 
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SCOT πξνζέγγηζε επεξεάζηεθε θαη απφ ηηο ηδέαο ηνπ Ιζρπξνχ Πξνγξάκκαηνο ζηελ Κνηλσληνινγία ηεο 

Δπηζηήκεο. Βιέπε David Bloor, “Wittgenstein and Mannheim on the Sociology of Mathematics,” Studies in 
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επηινγέο ηνπο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. ην θιαζζηθφ πιένλ παξάδεηγκα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ πνδειάηνπ, ν Wiebe Bijker έδεημε ην πψο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηψλα νη γεξαηφηεξνη άληξεο θαη γπλαίθεο θαηεχζπλαλ ηελ εμέιημε ηνπ επηθίλδπλνπ 

πνδειάηνπ κε ηελ ςειή ξφδα ζε λέεο θαηεπζχλζεηο, πξνεηνηκάδνληαο έηζη ην δξφκν γηα ην 

αζθαιέο πνδήιαην. Η πεξίπησζε ηνπ πνδειάηνπ θαηαδεηθλχεη, πσο ε κεηαβνιή ηνπ 

λνήκαηνο κηα θνπιηνχξαο ξηςνθίλδπλεο ςπραγσγίαο λέσλ αληξψλ πξνο κηα θνπιηνχξα, πνπ 

απαηηνχζε αζθάιεηα θαη ρξεζηηθφηεηα, «εγγξάθεθε» (inscribed) ζε κηα λέα ηερλνινγηθή 

εμέιημε, πνπ νδήγεζε ζην αζθαιέο πνδήιαην.
54

  

Όπσο παξνπζηάζηεθε αξρηθά απφ ηνπο Pinch θαη Bijker, ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο SCOT 

πξνζέγγηζεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο, ζρεηηθνχο κεηαμχ ηνπο, άμνλεο. Ο πξψηνο αθνξά ζηε 

ιεγφκελε «εξκελεπηηθή επειημία» (interpretive flexibility). Η ηδέα απηή, ε νπνία αλάγεηαη 

ζην πξφγξακκα ηνπ εκπεηξηθνχ ζρεηηθηζκνχ ζηηο θνηλσληθέο ζπνπδέο ηεο επηζηήκεο,
55

 

ζεσξεί, πσο ν ηερλνινγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη κηα αλνηθηή δηαδηθαζία, πνπ κπνξεί λα 

παξαγάγεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, αλαιφγσο ησλ θνηλσληθψλ πεξηζηάζεσλ. Οξηζκέλνη 

θνηλσληνιφγνη ηεο επηζηήκεο έρνπλ ππνζηεξίμεη, πσο νη νπζηψδεηο νληφηεηεο ηεο θπζηθήο, 

φπσο ηα ζσκάηηα πνπ κειεηψληαη ζηε ζσκαηηδηαθή Φπζηθή, είλαη ηα παξάγσγα 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ νκάδσλ επηζηεκφλσλ σο πξνο ηελ εξκελεία ησλ παξαηεξεζηαθψλ 

δεδνκέλσλ.
56

 Οη κειεηεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ SCOT πξνζέγγηζε εθαξκφδνπλ ηελ ηδέα 

ηεο «εξκελεπηηθήο επειημίαο» ζηα ηερλνινγηθά αληηθείκελα γηα λα δείμνπλ, φηη ηα ηερλήκαηα 

απνηεινχλ θαη εθείλα παξάγσγν δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην πιαίζην θάπνησλ νκάδσλ. 

Παξάδεηγκα ηέηνησλ κειεηψλ απνηεινχλ ην έξγν ηνπ MacKenzie γηα ηηο αληηπαιφηεηεο ησλ 

επηζηεκφλσλ πάλσ ζηνλ νξηζκφ ηεο αθξίβεηαο ησλ ππξαχισλ,
57

 ην έξγν ησλ Pinch θαη Bijker 
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πάλσ ζηα πξψηα πνδήιαηα,
58

 ε κειέηε ηνπ Bijker γηα ηνλ βαθειίηε θαη ην θσο θζνξηζκνχ,
59

 

ην έξγν ηεο Elzen ζηηο ππεξθεληξφθπγεο κεραλέο
60

 θαη ε έξεπλα ηνπ Misa γηα ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο αηζαιηνχ.
61

 

Η έλλνηα ηεο «ζρεηηθήο θνηλσληθήο νκάδαο» (relevant social group) απνηειεί ηνλ δεχηεξν 

ελλνηνινγηθφ άμνλα ηεο SCOT πξνζέγγηζεο. Οη ζρεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο απνηεινχλ ηελ 

«ελζάξθσζε» ζπγθεθξηκέλσλ εξκελεηψλ: «φια ηα κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο 

νκάδαο κνηξάδνληαη ην ίδην ζχλνιν ησλ ζεκαζηψλ, πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηέρλεκα».
62

 Απνηεινχλ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη ελέξγεηεο απνθαιχπηνπλ ηα 

λνήκαηα, πνπ έρνπλ απνδψζεη/εγγξάςεη ζηα ηερλήκαηα. Η ηερλνινγηθή αλάπηπμε ινηπφλ 

ζπλίζηαηαη ζε κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία, φπνπ πνιιαπιέο νκάδεο, κε ηελ θάζε κία λα έρεη 

ελζηεξληζηεί κηα ζπγθεθξηκέλε εξκελεία ηνπ ηερλνπξγήκαηνο, αληηπαξαηίζεληαη θαη 

δηαπξαγκαηεχνληαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ, κε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο λα «βιέπνπλ» θαη 

λα θαηαζθεπάδνπλ δηαθνξεηηθά αληηθείκελα. Ο ζρεδηαζκφο νινθιεξψλεηαη, φρη επεηδή ην 

ηέρλεκα δνπιεχεη (κε κηα έλλνηα αληηθεηκεληθφηεηαο), αιιά δηφηη νη δηαθνξεηηθέο ζρεηηθέο 

θνηλσληθέο νκάδεο δέρνληαη, φηη δνπιεχεη γηα απηέο.
63

 Άιισζηε νη ζρεηηθέο θνηλσληθέο 

νκάδεο έρνπλ δηαθνξεηηθή αηδέληα αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο ηερλνινγίαο.
64

 Ο Pinch ζπλνςίδεη απηή ηε ζέζε, φηαλ ππνζηεξίδεη, πσο «ν 

ηδηαίηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θνηλσλία έρεη αληηιεθζεί θαη ζπλδεζεί κε ηα ηερλήκαηα 
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είλαη κέζσ ηεο έλλνηαο ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.»
65

 Η δξάζε ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο ζρεδηαζηέο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ ηερλνινγηθνχ 

αληηθεηκέλνπ (αλ θαη εθεί είλαη ε έκθαζε ηεο SCOT πξνζέγγηζεο), αιιά επεθηείλεηαη ζηνπο 

ρξήζηεο θαη θαηαλαισηέο ηεο.
66

 ην βαζκφ πνπ απηή ε πξνζέγγηζε εμππεξεηεί ηνπο 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε SCOT πξνζέγγηζε αλαδεηθλχεη ηδηαίηεξα ηνλ 

ελεξγφ ξφιν ησλ ρξεζηψλ ζηε δηακφξθσζε λέσλ ηερλεκάησλ, ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο αλάπηπμήο ηνπο, ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζηελ ηζηνξηθή 

εμέηαζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο ησλ πξψησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα, 

αιιά θαη δηεζλψο. 

Ο ηξίηνο ελλνηνινγηθφο άμνλαο ηεο SCOT πξνζέγγηζεο είλαη εθείλνο ηνπ «θιεηζίκαηνο» 

(closure) θαη ηεο «ζηαζεξνπνίεζεο» (stabilization). Μηα δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ απφ 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη αληηπαξαζέζεηο, φηαλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο 

νδεγνχλ ζε αληηθξνπφκελεο εηθφλεο ελφο ηερλήκαηνο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπλερίδεηαη κέρξη 

ηνπ ζεκείνπ, πνπ ηέηνηεο αληηπαξαζέζεηο επηιχνληαη θαη ην ηέρλεκα δελ ζέηεη πιένλ θάπνην 

πξφβιεκα ζε θάπνηα απφ ηηο ζρεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο. Η δηαδηθαζία έηζη «θιείλεη»∙ θακία 

πεξαηηέξσ αιιαγή ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δελ ιακβάλεη ρψξα θαη ην ηέρλεκα 

«ζηαζεξνπνηείηαη» ζηε ηειηθή ηνπ κνξθή. Με θάπνην ηξφπν, κηα ηειηθή απφθαζε – ή 

ηνπιάρηζηνλ ε δηαθνπή πεξαηηέξσ δηαπξαγκάηεπζεο – ιακβάλεηαη επί απηνχ. Οη Pinch θαη 

Bijker βιέπνπλ απηφ λα ζπκβαίλεη κέζσ «κεραληζκψλ θιεηζίκαηνο».
67

 Ο ηέηαξηνο άμνλαο 

αθνξά ζην επξχηεξν θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ 

ιακβάλεη ρψξα ε αλάπηπμε ησλ ηερλεκάησλ.  

ε απηνχο ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο, ν Bijker πξφζζεζε θαη εθείλνλ ηνπ «ηερλνινγηθνχ 

πιαηζίνπ» ή κάιινλ ελφο «πιαηζίνπ κε αλαθνξά ζηε ηερλνινγία».
68

 Πξφθεηηαη γηα έλα θνηλφ 

γλσζηαθφ πιαίζην, πνπ θαζνξίδεη κηα ζρεηηθή θνηλσληθή νκάδα θαη ζπλζέηεη ηηο θνηλέο 
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εξκελείεο ελφο ηερλήκαηνο. Παξφκνηα κε έλα θνπληαλφ παξάδεηγκα,
69

 έλα ηερλνινγηθφ 

πιαίζην απαξηίδεηαη απφ ζθνπνχο, βαζηθά πξνβιήκαηα, εγεκνλεχνπζεο ζεσξίεο, δηαδηθαζίεο 

δνθηκήο, επίιπζε πξνβιεκάησλ, θ.ά.
70

 Έλα ηερλνινγηθφ πιαίζην κπνξεί λα πξνσζεί 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη λα απνηξέπεη άιιεο: «Δληφο ελφο ηερλνινγηθνχ πιαηζίνπ δελ 

είλαη πιένλ εθηθηφ ην ν,ηηδήπνηε, αιιά νη ελαπνκείλαζεο δπλαηφηεηεο είλαη ζρεηηθά θαζαξέο 

θαη άκεζα δηαζέζηκεο ζε φια ηα κέιε ηεο ζρεηηθήο θνηλσληθήο νκάδαο.
71

  

Η εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ηερλνινγηθνχ πιαηζίνπ ζηελ SCOT πξνζέγγηζε απφ ηνλ Bijker 

απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαγλψξηζεο κηαο δνκήο. ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο αλήθεη ην έξγν ησλ Kline θαη Pinch, ην νπνίν εμεηάδεη, 

ην πσο ε δνκή ησλ ξφισλ θχινπ επέδξαζαλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ απηνθηλήησλ ζε αγξνηηθά 

πεξηβάιινληα.
72

 ηελ κειέηε ηνπο έδεημαλ, πσο ν παξαδνζηαθφο ξφινο ηνπ αξζεληθνχ σο 

ηερληθνχ εηδήκνλα απέθιεηζε ην ζειπθφ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ε κηα άιιε κειέηε, ν Rosen εμεγεί ηνλ ζρεδηαζκφ θαη αλαζρεδηαζκφ ηνπ πνδειάηνπ βνπλνχ 

κε φξνπο επέιηθησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, πνπ εκθαληζηήθαλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970.
73

 Όπσο ε πξνζζήθε ηεο έλλνηαο ηνπ ηερλνινγηθνχ πιαηζίνπ απφ ηνλ Bijker ζην 

ελλνηνινγηθφ νπινζηάζην ηεο SCOT πξνζέγγηζεο, έηζη θαη απηέο νη κειέηεο ξίρλνπλ θσο ζην 

πσο ε δνκή ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ επηδξά ζηελ ηερλνινγία. Πξφθεηηαη γηα κηα 

πνιχ ζεκαληηθή πξνζζήθε, εηδηθά ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο φςεσλ ηεο ηνπηθήο ρξήζεο 

κηα ηερλνινγίαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο νηθεηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ 

απφ ηνπο Έιιελεο ρξήζηεο. 

πλνιηθά, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο ε SCOT πξνζέγγηζε αξζξψλεη έλα δηαθνξεηηθφ 

επηρείξεκα αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Λακβάλεη ππφςε 

ηηο αληηπαξαζέζεηο θαη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο 

απφ θάπνην ηζηνξηθφ ζεκείν ζε θάπνην άιιν θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζην ηη έρεη απνθαζηζηεί θαη 

ζηαζεξνπνηεζεί, φπσο ζηηο ληεηεξκηληζηηθέο πξνζεγγίζεηο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ν 
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ηερλνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο θαληάδεη σο κηα απιντθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο, πνπ αθήλεη 

έμσ απφ ηελ έξεπλά ηνπ ζεκαληηθά κέξε εθείλνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

«ηζηνξία ελ εμειίμεη» (history in the making), ε νπνία ζπρλά απνζησπάηαη θαη παξακέλεη 

αζέαηε.  

Μηα αθφκα εξεπλεηηθά ρξήζηκε ηδέα είλαη εθείλε ηεο «εγγξαθήο» (script) ή ηνπ «ζελαξίνπ», 

ηελ νπνία εηζήγαγαλ ε Γαιιίδα αλζξσπνιφγνο Madeleine Akrich θαη ν επίζεο Γάιινο 

θνηλσληνιφγνο Bruno Latour γηα λα ηνλίζνπλ, πσο νη ζρεδηαζηέο θαηά ηελ δεκηνπξγία ελφο 

αληηθεηκέλνπ θαζνξίδνπλ θαη αλαζέηνπλ δπλαηφηεηεο, δξάζεηο θαη επζχλεο ηφζν ζηνπο 

ρξήζηεο, φζν θαη ζηα ίδηα ηα ηερλνινγηθά αληηθείκελα.
74

 Οη Akrich θαη Latour εηζήγαγαλ 

απηή ηελ αληίιεςε γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνπο πνιιαπινχο ξφινπο, πνπ ηα ηερλήκαηα 

«παίδνπλ» ζηα δηάθνξα πιαίζηα ρξήζεο ηνπο. Καηά παξφκνην ηξφπν κε  έλα ζεαηξηθφ έξγν ή 

κηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ππνζηεξίδνπλ, νη ηερλνινγίεο έρνπλ έλα ζελάξην ή έγγξαθή 

«script» ππφ ηελ έλλνηα πσο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ δξαζηψλ.  

Οη ηερλνινγίεο είλαη ζε ζέζε λα πξνθαινχλ ζπγθεθξηκέλα είδε ζπκπεξηθνξάο∙ ν «κεησηήο 

ηαρχηεηαο» (ην θνηλψο ιεγφκελν «ζακαξάθη») αλαγθάδεη ηνπο νδεγνχο λα κεηψζνπλ ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηφο ηνπο ζηα ζεκεία φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα, επεηδή έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα επελεξγνχλ ζηα ακνξηηζέξ ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

κεηαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ αλεπηζχκεηνη θξαδαζκνί. Σερλνινγηθά αληηθείκελα κπνξνχλ λα 

επηδξάζνπλ ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη απηή ε επίδξαζε κπνξεί λα θαηαλνεζεί κε 

ηνπο φξνπο ηεο εγγξαθήο, ε νπνία είλαη ην απνηέιεζκα ησλ «εγγξαθψλ», πνπ έρνπλ επηθέξεη 

νη ζρεδηαζηέο ησλ ηερλεκάησλ ζηα πιηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ. Ο Latour πεξηγξάθεη απηή 

ηε δηαδηθαζία ηεο εγγξαθήο κε φξνπο «εθρψξεζεο» (delegation): νη ζρεδηαζηέο εθρσξνχλ 

ζηα ηερλνπξγήκαηα ζπγθεθξηκέλεο «ππνρξεψζεηο», φπσο ε ππνρξέσζε λα εκπνδίδνληαη νη 

νδεγνί λα νδεγνχλ ηα νρήκαηά ηνπο πνιχ γξήγνξα, ε νπνία έρεη εθρσξεζεί ζηνπο κεησηέο 

ηαρχηεηαο.  
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Οη «εγγξαθέο» είλαη εθείλεο, πνπ ζπγθξνηνχλ ηε δηαδξνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

«δξψληεο» πξνθεηκέλνπ απηνί λα απνθηήζνπλ αμηνπηζηία σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

«εγγξαθήο» (enrolment) θαη ηεο «ζπλεπηινγήο» (cooptation) θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

«κεηάθξαζεο» (translation). χκθσλα κε ηνλ Callon, «κηα εγγξαθή απνηειεί ην απνηέιεζκα 

ηεο κεηάθξαζεο ηνπ ζπκθέξνληνο θάπνησλ ζε πιηθή κνξθή.»
75

 Η εγγξαθή ινηπφλ απνηειεί 

κηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θεηκέλνπ θαη ηερλεκάησλ επηθνηλσλίαο, ηα νπνία εληζρχνπλ θαη 

επεθηείλνπλ ζην ρξφλν ηα ζπκθέξνληα ησλ δξψλησλ. Σν έξγν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

εθπξνζψπσλ ηεο ΑΝΣ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία, αιιά θαη ηε δπλακηθή κε αλζξψπηλσλ 

παξαγφλησλ, φπσο νη γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηα αθαδεκατθά εγρεηξίδηα.
76

 Κεηκεληθέο 

πιηθφηεηεο απηνχ ηνπ είδνπο θαίλεηαη πσο έρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα, φπσο ε θνξεηφηεηα 

θαη ην ακεηάβιεην ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Αιιά ην θπξηφηεξν ίζσο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο 

είλαη, πσο πξνζθέξνπλ έλα ηξφπν λα θαηαζηεί νξαηφ ην καχξν θνπηί ηεο ηερλνινγίαο 

Απφ ηελ εμέηαζε ηεο ΑΝΣ πξνζέγγηζεο δηαθαίλεηαη, πσο έλα ζηνηρείν, ην νπνίν 

απνδεηθλχεηαη ρξήζηκε εξεπλεηηθή ζπληζηψζα γηα κηα ηζηνξηθή έξεπλα δεηεκάησλ, πνπ 

αθνξνχλ ζηε ζρέζε ηερλνινγίαο θαη θνηλσλίαο, απνηειεί ε έκθαζε πνπ απνδίδεη ε ελ ιφγσ 

κεζνδνινγηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζε κε αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, φπσο ηα θείκελα. Καη 

ηνχην δηφηη ε ζεσξία ηνπ ΑΝΣ ππνζηεξίδεη, πσο ε επηζηήκε αθνξά νπζηαζηηθά ζε κηα 

διαδικαζία ζηελ νπνία ην θνηλσληθφ, ην ηερληθφ, ην δηαλνεηηθφ θαη ην θεηκεληθφ ζηνηρείν 

δηαπιέθνληαη θαη κεηαβάιινληαη (ακνηβαία ζε θάπνηεο εθδνρέο ηεο). χκθσλα κε ηελ 

πξνζέγγηζε απηή, ε θνηλσληθή θαηαζθεπή ηφζν ησλ «επηζηεκνληθψλ γεγνλφησλ» (facts) φζν 

θαη ησλ «ηερλεκάησλ» (artefacts)
77

 πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ελφο δηθηχνπ δξαζηψλ, 

πνπ κπνξνχλ λα είλαη είηε άλζξσπνη (άηνκα ή νκάδεο), είηε κε αλζξψπηλνη δξάζηεο, φπσο νη 

κεραλέο, νη ππνινγηζηέο, ηα εξγαζηήξηα, νη βηβιηνζήθεο, ηα θείκελα, θ.ι.π.  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ αιιειεπίδξαζε κε ηελ ειιεληθή θνηλσλία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, αιιά 
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θαη πσο ηα ζηνηρεία, πνπ ζπλαπνηεινχλ ηελ ηειεπηαία, πηνζέηεζαλ, ρξεζηκνπνίεζαλ θαη 

ελδερνκέλσο κεηαζρεκάηηζαλ ηελ ελ ιφγσ ηερλνινγία, ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγηθή εξεπλεηηθή απηή πξνζέγγηζε, ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν λα ζεσξεζεί έλα 

εηεξνγελέο δίθηπν, απνηεινχκελν απφ αλζξψπηλεο θαη κε-αλζξψπηλεο ζπληζηψζεο, ζην νπνίν 

ηα ηερλνινγηθά αληηθείκελα θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην δηακνξθψλνπλ ην έλα ην άιιν θαη 

αλαπηχζζνληαη (παξάιιεια, ζε ζπκθσλία ή κε δηελέμεηο κεηαμχ ηνπο) ζε 

θνηλσληθνηερλνινγηθέο νληφηεηεο κε ζπλερή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. 

ηνηρεία ηεο ζεσξίαο «Γηθηχνπ Γξψλησλ», φπσο ε έλλνηα ησλ «εγγξαθψλ», κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ εμαγσγή αμηφινγσλ πνξηζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ πηνζεηήζεθε θαη νηθεηνπνηήζεθε δηακέζνπ ησλ 

εηδηθεπκέλσλ εληχπσλ, θαζψο ε ελ ιφγσ ζεσξία απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζρέζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε ην θπζηθνηερληθφ θφζκν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Καζψο 

ινηπφλ ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ρξήζηε ησλ πξνζσπηθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 θαηαθιπδφηαλ, φπσο θαη ζήκεξα άιισζηε, απφ κεραλέο, ηερλεηά αληηθείκελα, 

θείκελα θαη θαηαλαισηηθά πξντφληα, ε ελ ιφγσ κεζνδνινγηθή επηινγή ζπγθξνηεί έλα 

πιαίζην θαηαλφεζεο θαηά ην νπνίν ν θπζηθνηερληθφο θφζκνο απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο.  

ηελ παξνχζα κειέηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα ηξνπνπνηεκέλε κνξθή ησλ εξκελεπηηθψλ 

εξγαιείσλ, πνπ πξνηείλεη ε ζεσξία ΑΝΣ, φζνλ αθνξά ζηε κειέηε ησλ «εγγξαθψλ» 

(inscriptions)∙ κηα έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κελ ζε αλαθνξά πξνο φια ηα θείκελα θαη ηηο 

κνξθέο επηθνηλσλίαο, ε νπνία, φκσο, ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή κειέηε κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί κε γφληκν ηξφπν ζηελ εμέηαζε ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο πνπ εμεδφζεζαλ 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ζηελ Διιάδα. ηελ κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ ινηπφλ, νη «εγγξαθέο» κπνξεί λα ζεσξεζεί, πσο είλαη ηα άξζξα πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπηεί ζηα πεξηνδηθά πιεξνθνξηθήο.  

 

Υρήζηες και καηαναλωηές 

Μειεηεηέο απφ ηελ πιεπξά ησλ θεκηληζηηθψλ ζπνπδψλ έρνπλ επεθηείλεη ηελ ηδέα απηή, 

αλαθεξφκελνη ζε «εγγξαθέο θχινπ» (gender scripts). Οη εγγξαθέο θχινπ αλαδεηνχλ ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ «αξζεληθνχ» θαη ηνπ «ζειπθνχ» 

εγγξάθνληαη ζηα ηερλνινγηθά αληηθείκελα κε ηξφπνπο, πνπ θαζνξίδνπλ θαη εληζρχνπλ 

ζρέζεηο ηζρχνο, αλαθνξηθά κε ην πνηνο εγθιείεηαη ή απνθιείεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ 
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αληηθεηκέλνπ.
78

 Η έλλνηα ηεο εγγξαθήο κπνξεί λα θαηαλνεζεί επίζεο ζαλ έλαο πνιχπινθνο 

πνιηηηζκηθφο ηζηφο αλαπαξαζηάζεσλ, σο «θνηλσληθή εγγξαθή» δειαδή, πνπ πιαηζηψλεη θαη 

πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο ζρεδηαζηψλ θαη ρξεζηψλ ησλ ηερλνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ. Με 

αλαθνξά ζηελ θνηλσληθή εγγξαθή ε αξρηθή ηδέα κηαο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο ε νπνία έρεη 

εγγξαθεί ζηελ ππνινγηζηηθή κεραλή, επεθηείλεηαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή ζε κηα επξχηεξε 

θνηλσληθή πξαθηηθή, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη αληηιήςεηο, πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κέζα απφ 

ηελ θνηλσληθή δηαδηθαζία ηεο ζπλδηαιιαγήο - δηαπξαγκάηεπζεο κε άιινπο ρξήζηεο θαη 

δηακεζνιαβεηέο δξάζηεο.  

εκαληηθή είλαη επίζεο ε ζρέζε αλάκεζα ζε ζρεδηαζηέο θαη ρξήζηεο ησλ ηερλνινγηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ππφ ην πξίζκα ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε απηή, ν ξφινο ησλ 

ρξεζηψλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ, αλ θαη νη ρξήζηεο θαη νη θαηαζθεπαζηέο ζπλαληψληαη 

ζπάληα. Η αιιειεπίδξαζή ηνπο ζρεδφλ πάληα δηακεζνιαβείηαη. Μέζσ ηεο πεξαηηέξσ 

θαηαλφεζεο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο θνηλφηεηεο ησλ ζρεδηαζηψλ θαη ηηο θνηλφηεηεο ησλ 

ρξεζηψλ, νη ηζηνξηθνί έρνπλ αλαπηχμεη ηελ ηδέα ηνπ «θφκβνπ θαηαλάισζεο» (consumption 

junction) θαη ηνπ «θφκβνπ δηακεζνιάβεζεο» (mediation junction) γηα λα ππεξηνλίζνπλ ην 

πιήζνο ησλ ζεζκψλ, πνπ ζπρλά αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ «εθπξνζψπνπ» ησλ ρξεζηψλ θαη 

ηνπ ζεκαηνθχιαθα κηαο βαζηάο θαηαλφεζεο ησλ ρξεζηψλ, πνπ θαλείο άιινο δελ θαηέρεη.
79

 

Οη δηακεζνιαβεηέο είλαη νη θνξείο ηεο ηνπηθήο εγγξαθήο.  

Απέλαληη ζε κηα πνιχ γεληθεπκέλε ηδέα πεξί ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ σο κηαο 

κεηαθεξφκελεο πξαθηηθήο απφ ηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ζε ηνπηθφ επίπεδν, φπνπ γίλεηαη 

αληηθείκελν κίκεζεο, ε ελ ιφγσ κειέηε ππνζηεξίδεη, πσο νη φπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρξήζεο 

δηακνξθψλνληαη ηνπηθά. Απηφ κπνξεί λα εληνπηζηεί ιεπηνκεξψο ζηε κεηάβαζε απφ ηελ 

εξαζηηερληθή ρξήζε θαη ηελ θνπιηνχξα γλψζεο ηνπ ππνινγηζηή, πνπ δηέθξηλε ηε ρξήζε ηεο 

πξψηεο γεληάο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ζηελ ςπραγσγηθή ρξήζε κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, απφ ηελ εξγαζία θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ, ζηελ ςπραγσγία. Μέζα 
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απφ απηή ηελ νπηηθή, νη εγγξαθέο ζηα ηερλνινγηθά αληηθείκελα κεηαθέξνληαη, κέζσ ησλ 

εγρεηξηδίσλ ρξήζεο, απφ ηνπο ρψξνπο θαηαζθεπήο (θπξίσο ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ 

Μ. Βξεηαλία) θαη αιιάδνπλ κέζσ πξαθηηθψλ ζηνπο κεραληζκνχο έγθιεζεο θαη απνθιεηζκνχ 

ζηνπο ρψξνπο ρξήζεο ζην ηνπηθφ επίπεδν (ζηελ πεξίπησζή καο ζηελ Διιάδα). Έηζη ινηπφλ, 

ν πξνγξακκαηηζκφο γίλεηαη γηα παξάδεηγκα αληηθείκελν κίκεζεο απφ ηνπο Έιιελεο ρξήζηεο 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κεηαηξνπψλ γηα παηρλίδηα (ζηήιε «Δπεκβάζεηο» ζην πεξηνδηθφ 

PIXEL) θαη ηελ αθαίξεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Η έκθαζε ησλ ζπνπδψλ Επιζηήμης Τετνολογίας Κοινωνίας, ησλ ηζηνξηθψλ ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ ζηε κειέηε ησλ ρξεζηψλ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηελ έξεπλα 

ηεο Ruth Schwartz Cowan, φζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο ρξήζηε θαη ηερλνινγίαο ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970.
80

 Γίλνληαο έκθαζε ζε φ,ηη απνθάιεζε «θφκβν θαηαλάισζεο» 

(consumption junction), κειέηεζε ηηο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ. ρεδφλ ηξηάληα ρξφληα 

αξγφηεξα θαη κεηά ηελ έθδνζε πνιπάξηζκσλ κειεηψλ ζην πεδίν, είλαη πιένλ δηαδεδνκέλε ε 

ζέζε, πσο νη ρξήζηεο φρη κφλν θαηαλαιψλνπλ, νηθεηνπνηνχληαη θαη επαλαζρεδηάδνπλ ηα 

ηερλνινγηθά αληηθείκελα, αιιά θαη νη ίδηνη πξνζδηνξίδνληαη θαη αιιάδνπλ απφ ηε ηερλνινγία. 

Αληί απηήο ηεο έκθαζεο ζηε δχλακε ησλ ρξεζηψλ σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ηεο ηερλνινγίαο, 

ε κειέηε απηή πηνζεηεί πεξηζζφηεξν θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ, πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη 

ηεο ηερλνινγίαο. Δλδεηθηηθά, ζηελ πνιχ γλσζηή κειέηε ηεο, ε Christina Lindsay δείρλεη ηνπο 

κεηαβαιιφκελνπο ξφινπο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ππνινγηζηή TRS-80 ζε κηα πεξίνδν ζρεδφλ 

είθνζη πέληε ρξφλσλ απφ ηελ εκπνξηθή ηνπ θπθινθνξία. χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, 

«ε ζε βάζνο θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ ρξεζηψλ ζηε ηερλνινγηθή αλάπηπμε απαηηεί κηα 

κεζνδνινγία, πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία ησλ ρξεζηψλ, 

ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηφπσλ, φπνπ ε ζπλ-θαηαζθεπή ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ 

ηερλνινγηψλ ιακβάλεη ρψξα».
 81

 

Δπίζεο. νη κειέηεο γηα ηελ «θνηλσληθή δηακφξθσζε ηεο ηερλνινγίαο» (Social Shaping of 

Technology - SST) ππνζηεξίδνπλ, πσο νη κεραληθνί θαη νη απνδεθηέο θνπιηνχξεο 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ αλαζρεκαηηζκφ ησλ ηερλνινγηψλ, πξνθεηκέλνπ εθείλεο 

λα ηαηξηάμνπλ θαιχηεξα κε ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο αμίεο. Καη εδψ νη ηερλνινγίεο δελ 

εθιακβάλνληαη σο «νπδέηεξεο», αιιά σο έλα πξντφλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 
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δπλάκεσλ θαη κεραληζκψλ.
82

 Η SST πξνζέγγηζε βιέπεη ηε ηερλνινγία θαη ηελ θνπιηνχξα σο 

«ακνηβαία ζπζηαζείζεο», κε ηε κία λα δεκηνπξγεί θαη λα δηακνξθψλεη ηελ άιιε.
83

 Ο ξφινο 

ηνπ «εκπλεπζκέλνπ» θαη «απνκνλσκέλνπ» εθεπξέηε, πνπ απνηεινχζε ηνλ θχξην εξεπλεηηθφ 

ππξήλα ζε κηα ζεηξά θιαζζηθψλ ηζηνξηψλ ηεο ηερλνινγίαο, ππνβαζκίδεηαη θαη ηνπνζεηείηαη 

εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, κέζα απφ ην νπνίν θαηαλνείηαη θαη ν ίδηνο. 

Δπηπιένλ, ε ηδέα πεξί ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζπζρεηίδεηαη πιένλ κε θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο 

θαη δελ αθνξά ζε κηα γξακκηθή, πξννδεπηηθή ζπζζψξεπζε αλζξψπηλσλ επηλνήζεσλ θαη 

ηερλεκάησλ. Η ηερλνινγία θαηαλνείηαη έηζη, σο ε θαηάιεμε κηαο αβέβαηεο θαη ηζηνξηθά 

ηνπνζεηεκέλεο δηαδηθαζίαο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο. Γηα ην ιφγν απηφ ζπρλά εξκελεχεηαη σο 

έλα «πνιηηηζκηθφ θαηαζθεχαζκα». Μ‟ άιια ιφγηα, ε ηερλνινγία ελζσκαηψλεη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο θαη πεξηζηάζεηο, ζπκππθλψλεη θνηλσληθέο αμίεο, ππνζέζεηο, πεπνηζήζεηο, θ.ν.θ.
84

 

Η SST πξνζέγγηζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνπο παξαγσγνχο ηεο ηερλνινγίαο, ελψ ε 

SCOT ζρνιή ηείλεη λα επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο. Μηα πξνζζήθε 

ζηε ζέζε ηεο SST, ε νπνία είλαη πνιχ ρξήζηκε ζηα δεηήκαηα ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ, είλαη ε αληίιεςε, πσο ζηα ηερλήκαηα ελππάξρνπλ «εγγξαθέο» απφ αμίεο θαη 

πξνηεηλφκελα πξφηππα ρξήζεο απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπο (βι. ηελ εηζαγσγή ηνπ «How Users 

Matter» ησλ Oudshoorn θαη Pinch). Οη «εγγξαθέο» απηέο επεξεάδνπλ εθείλνπο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηερλνπξγήκαηα, αιιά φρη κε έλαλ ληεηεξκηληζηηθφ ηξφπν. Σα θνηλσληθά 

λνήκαηα πνπ απνδίδνληαη ζε απηά ηα ηερλνπξγήκαηα είλαη ην απνηέιεζκα θνηλσληθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ εθεπξεηψλ, παξαγσγψλ, δηαθεκηζηψλ, λνκνζεηψλ θαη 

θαηαλαισηψλ ησλ ηερλεκάησλ. Απηή ε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ λνήκαηνο θαη 

ηνπ ζθνπνχ ηνπ θάζε λένπ ηερλήκαηνο αλαθέξεηαη σο «domestication».
85

 ην πιαίζην απηήο 

ηεο ζεψξεζεο, νη ρξήζηεο ησλ λέσλ ηερλνπξγεκάησλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην πψο απηά 

ηα ηερλνπξγήκαηα νηθεηνπνηνπνηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη.  
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ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα επαλαδηακνξθψλνπλ πιηθέο πιεπξέο 

ελφο ηερλήκαηνο, πξνθεηκέλνπ απηφ λα ππεξεηεί θαιχηεξα ηελ επηζπκεηή γηα απηνχο ρξήζε. 

Γηα παξάδεηγκα, ην ζχγρξνλν πνδήιαην δηαθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο (αγσληζηηθφ, 

αλαςπρήο, θ.ι.π.) κε ηνλ θαζέλα απφ απηνχο λα ζρεηίδεηαη κε κία δηαθνξεηηθή θνηλσληθή 

νκάδα, πνπ απνδίδεη έλα δηαθνξεηηθφ λφεκα ζε απηφ.
86

 Πξνθαλψο, ε ζρνιή απηή δελ 

ππνζηεξίδεη, πσο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα απνδψζνπλ νπνηνδήπνηε λφεκα επηζπκνχλ ζε 

θάπνην ηερλνχξγεκα. Κάπνηα εμ απηψλ έρνπλ «εγγεγξακκέλεο» πνιχ ζπγθεθξηκέλεο δπλαηέο 

ρξήζεηο θαη άιια θαίλεηαη λα έρνπλ εγγεγξακκέλν έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ κήλπκα απφ 

ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπο.
87

 Όια ηα ηερλνπξγήκαηα φκσο, αθφκα θαη ηα πην άθακπηα φζνλ αθνξά 

ζηα θνηλσληθά λνήκαηα πνπ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε απηά, επηδέρνληαη δηαθνξεηηθέο 

εγγξαθέο λνεκάησλ απφ ηνπο ρξήζηεο θαη κάιηζηα νη εγγξαθέο απηέο κπνξνχλ λα αιιάδνπλ 

ζπλ ησ ρξφλσ.  

Νεφηεξεο πξνζεγγίζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο ακθηζβεηνχλ ηελ έκθαζε πνπ απέδηδαλ 

νη ηζηνξηθνί ζηηο έλλνηεο ηεο «εθεχξεζεο» θαη ηεο «θαηλνηνκίαο» σο ηνπο πξνλνκηαθνχο 

φξνπο θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία επηδξά ζηελ θνηλσλία. Ο David 

Edgerton έρεη ππνζηεξίμεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κηα ζηξνθή απφ ηε κειέηε ηεο θαηλνηνκίαο 

ζηε κειέηε ηεο «ηερλνινγίαο ζηε ρξήζε» (technology-in-use)
88

 θαη κάιηζηα ζε επξχηεξα 

ρξνληθά θαη ρσξηθά πιαίζηα.
89

 Ο Edgerton ακθηζβεηεί ηελ θιαζζηθή αληίιεςε γηα ηελ 

ηζηνξία ηεο παξαγσγήο, πνπ ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε κηαο ξηδηθήο αζπλέρεηαο θαηά ηε 

κεηάβαζε απφ ην γεσξγηθφ ηξφπν παξαγσγήο ζε εθείλνλ ηεο βηνκεραληθήο (βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε) θαη απφ απηήλ, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηε κεηακνληέξλα επνρή 

(κεηαλεσηεξηθφηεηα). Καηά ηελ αληίιεςή ηνπ, έλα ηέηνην ζρήκα αθήλεη έμσ απφ ηελ ηζηνξία 

ηεο ηερλνινγίαο ηνλ ρψξν ηεο θαηνηθίαο, ν νπνίνο δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν, ηδηαίηεξα 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο πξνζσπηθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, αιιά θαη γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ πιηθψλ πξνηχπσλ απηήο ηεο ηερλνινγίαο ζηε δεθαεηία ηνπ 1970. Υξήζηκε 

επίζεο ζηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε έκθαζε, πνπ ν Edgerton δίλεη ζηε κειέηε 

πεγψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε δσηηθή χπαξμε θαη ιεηηνπξγία κηθξψλ εηαηξηψλ ζε κηα επνρή, ε 

νπνία, θαηά ηελ θιαζζηθή ηζηνξηνγξαθία, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεγάισλ 
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εηαηξηψλ καδηθήο παξαγσγήο. Όπσο ζα δείμεη ε κειέηε απηή, νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο 

δηακνξθψζεθαλ, απφ ηελ πιεπξά ησλ παξαγσγψλ ηνπο, απφ κηθξέο εηαηξίεο θαη εξαζηηέρλεο 

ρξήζηεο. Πξφζθαηα, νπεδνί κειεηεηέο έζηξεθαλ ην εξεπλεηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ ζηελ 

εμέηαζε ηεο εζληθήο ηνπο ηζηνξίαο ησλ ππνινγηζηψλ θαη δηαπίζησζαλ πφζν ζεκαληηθφο 

ππήξμε ν ξφινο, πνπ δηαδξακάηηζαλ νη ρξήζηεο θαη νη θνηλφηεηέο ηνπο θαη φρη νη εζληθνί 

εθεπξέηεο.
90

 

 

Δημόζια εικόνα ηης ηετνολογίας και ΜΜΕ 

ε έλα πνιχ δηαθνξεηηθφ αθαδεκατθφ ρψξν, ην 1987, ε Dorothy Nelkin, θνηλσληνιφγνο θαη 

ζεκαληηθή αθαδεκατθή παξνπζία ζην ρψξν ηεο αλάιπζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ επηζηήκεο 

θαη θνηλσλίαο, αιιά θαη ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ δηακαρψλ, ηδηαίηεξα κε ην έξγν ηεο 

«Selling Science: How the Press Covers Science and Technology» (1987),
91

 έζηξεςε ην 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζην ξφιν ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο∙ ηφζν σο πξνο ηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο ηερληθψλ απνθάζεσλ, φζν θαη σο πξνο ηε δεκηνπξγία δεκφζησλ 

ζεκαζηψλ/εξκελεηψλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Δπίζεο αλέδεημε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

επηζηεκφλσλ θαη ΜΜΔ/δεκνζηνγξάθσλ, ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα κελ άπηεηαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο, αιιά κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζην κέηξν, πνπ εληνπίδεηαη 

κηα αλεξρφκελε θνηλφηεηα ρξεζηψλ, ε νπνία ζπλδηακνξθψλεηαη κε ηα λέα έληππα θαη φζνπο 

γξάθνπλ ζε απηά. Δλαξθηήξην ζεκείν ηεο πξνζέγγηζεο απηήο απνηέιεζε ε ζέζε πσο ε 

«δίθαηε, θξηηηθή θαη επζχλνπηε (επηθνηλσληαθή) θάιπςε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα κηα θνηλσλία, πνπ βαζίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

ηερλνινγηθή εηδεκνζχλε».
92

  

Η κειέηε ηνπ Charles Bazerman «The Languages of Edison's Light» απνηειεί ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά σο κειέηε πεξίπησζεο, ηνπ πσο νη «ηερλνινγίεο αλαδχνληαη ζην πιαίζην 

θνηλσληθψλ δηεπζεηήζεσλ ηεο επνρήο ηνπο θαη αλαπαξηζηψληαη κέζα απφ ζχγρξνλα 
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επηθνηλσληαθά κέζα.»
93

 Αλ θαη ε βηβιηνγξαθία θαη ηα εξγαιεία ηεο δεκφζηαο θαηαλφεζεο 

ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο δελ έρνπλ άκεζε εθαξκνγή ζε κηα ηζηνξηθή αθήγεζε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, εληνχηνηο πιεπξέο ηεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο κειέηεο ηνπ εηδηθνχ ηχπνπ. Μέζα απφ ηέηνηεο 

πξνζεγγίζεηο, αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ηνπ ηχπνπ σο ζεκαληηθφηαηεο πεγήο πιεξνθφξεζεο 

ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά δεηήκαηα, αιιά θαη 

δεκηνπξγνχ/παξφρνπ ελφο πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ηα ππνθείκελα κπνξνχλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ην επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ θαηλφκελν.
94

 Η βηβιηνγξαθία απηή έδεημε, 

πσο ν ηχπνο δελ δηακεζνιαβεί απιψο ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή πιεξνθνξία, αιιά 

ηε δηακνξθψλεη πξνηνχ απηή θηάζεη ζην θνηλφ ηνπ, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία «πιαηζίσζεο» 

(framing). Απηή ε δηαδηθαζία ηεο πιαηζίσζεο αθνξά νπζηαζηηθά ζε έλα ζχλνιν απφ «ζε 

κεγάιν βαζκφ αλείπσηα θαη κε αλαγλσξηζκέλα εξκελεπηηθά πιαίζηα, πνπ δίλνπλ λφεκα ζε 

έλα δήηεκα»,
95

 ελψ ηα πιαίζηα αληαλαθινχλ επξχηεξνπο πνιηηηζκηθνχο θξαδαζκνχο, αιιά 

θαη ηα ήζε, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο εζσηεξηθέο πξαθηηθέο ηνπ ηχπνπ.
96

 Καηαζθεπάδνληαη 

απφ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαηά ηελ εγγξαθή ηεο πιεξνθνξίαο ζε θάπνην έληππν κέζν, 

φπσο είλαη ε ζέζε ηνπ άξζξνπ ή ην είδνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πεγψλ, αιιά θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο επηινγέο ζην ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν, κε ηελ έκθαζε ή κε ζε θάπνηα επίπεδα θαηά 

ηελ πξαγκάηεπζε ελφο δεηήκαηνο. Η εκπεηξηθή έξεπλα έρεη δείμεη πσο νη πιαηζηψζεηο απηέο, 

φπσο ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ ηχπν, έρνπλ επίδξαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο 

αληηιακβάλνληαη δεηήκαηα ηερλνινγίαο ζην πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ.
97
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Η ζρέζε απηή κεηαμχ ησλ κέζσλ θαη ηνπ θνηλνχ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη 

δηακάρεο εδψ θαη δεθαεηίεο.
98

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην έξγν ηνπ Marcuse, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν νη άλζξσπνη εχθνια αιιάδνπλ ζέζεηο θαη πεπνηζήζεηο ππφ ηελ επίπησζε ησλ εηθφλσλ 

θαη ησλ ηδεψλ ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο.
99

  Η αληίιεςε απηή ζέιεη ην θνηλφ λα απνηειείηαη 

νπζηαζηηθά απφ επηκέξνπο ππνθείκελα, ηα νπνία ππνθχπηνπλ ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

θαηαλάισζεο. Μηα πεξηζζφηεξν γφληκε ζπλεηζθνξά είλαη ίζσο εθείλε, πνπ απνξξέεη απφ ην 

έξγν ηνπ Bruce Lewenstein, ζπληάθηε ηνπ θπξίαξρνπ ίζσο αθαδεκατθνχ πεξηνδηθνχ ζην 

ρψξν ηεο δεκφζηα θαηαλφεζεο ηεο επηζηήκεο, ηνπ Public Understanding of Science.
100

 Ο 

Lewenstein δέρεηαη πσο φια ηα θείκελα θαηαζθεπάδνληαη απφ θάπνηνλ ζπγγξαθέα (ή 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ) έρνληαο ζην κπαιφ ηνπ ν ηειεπηαίνο θάπνην θνηλφ∙ ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ 

επίδξαζε ζηελ ίδηα ηε θχζε ηεο επηθνηλσλίαο. Απηή ε παξαδνρή δελ ζεκαίλεη βέβαηα πσο 

φια ηα θείκελα είλαη ην ίδην αθξηβή, ρξήζηκα ή έγθπξα∙ έξρεηαη φκσο λα αληηπαξαηεζεί ηφζν 

ζηελ αληίιεςε πσο φια ηα θείκελα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, 

επηθνηλσλνχλ κηα δηαζηξεβισκέλε ή επηθαλεηαθή εθδνρή κηαο επηζηεκνληθήο ζέζεο, φζν θαη 

εθείλεο πνπ ππνζηεξίδεη, πσο φια ηα εηδηθά επηζηεκνληθά/ηερλνινγηθά θείκελα είλαη ζε 

ηειηθή αλάιπζε αδηαθηινλίθεηα. ηφρνο ηνπ Lewenstein ήηαλ λα δείμεη, ζην γλσζηφηεξν 

ίζσο έξγν ηνπ, πσο «ν ξφινο ησλ κέζσλ ζηελ ςπρξή ζχληεμε κπνξεί λα θαηαλνεζεί κφλν 

κέζσ ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο αληίιεςεο καο γηα ην ηη είλαη ε επηθνηλσλία ηεο 

επηζηήκεο»
101

 – νπζηαζηηθά δειαδή κέζσ ηεο απφξξηςεο θάζε αληίιεςεο πνπ πξνυπνζέηεη 

κηα κνλνδηάζηαηε θαη επζχγξακκε ζρέζε κεηαμχ ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ θνηλνχ, ε νπνία 

απνηπγράλεη λα εξκελεχζεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ κέζσλ, 

επηζηεκφλσλ θαη θνηλνχ. 
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Γηα ηνλ Roger Silverstone, ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ Σχπνπ είλαη απηφο λα ηδσζεί σο 

«κηα δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο». Η ίδηα ε δηακεζνιάβεζε αθνξά ζηε κεηαηφπηζε ηνπ 

λνήκαηνο απφ ην έλα θείκελν ζην άιιν, απφ ηε κία ζπδήηεζε ζηελ άιιε, απφ ην έλα γεγνλφο 

ζην άιιν. Αθνξά επίζεο ζηε ζπλερή κεηάιιαμε ησλ ζεκαζηψλ, θαζψο ηα θείκελα ζην ηχπν, 

αιιά θαη ηα θείκελα γηα ηνλ ηχπν θπθινθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ηαπηφρξνλα ηα 

άηνκα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο/θαηαζθεπήο ηνπο.
102

 Καηά ηνλ ίδην, πξέπεη 

λα θαηαλνήζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο γηα λα αληηιεθζνχκε, πσο 

αλαδχνληαη ηα λνήκαηα, πνπ, θαη κε πνηεο επηπηψζεηο. Μεηαμχ άιισλ, κέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία, ν Silverstone ππνζηεξίδεη, πσο ζα θαηνξζψζνπκε λα θηάζνπκε ζε θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή πνπ δηέπεη απηά ηα θείκελα, ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

εμνπζία θαη ηελ ίδηα ηε δχλακή ηνπο, φζνλ αθνξά ζην θαηά πφζν κπνξνχλ λα πείζνπλ ην 

θνηλφ θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηελ πξνζνρή, αιιά θαη ηελ αληίδξαζή ηνπ.
103

 

Η ίδηα ε κειέηε ησλ πεξηνδηθψλ σο ηζηνξηθή κέζνδνο κφιηο πξφζθαηα πξνζέιθπζε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ηζηνξηθψλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Όπσο έρνπλ δείμεη κειέηεο 

ζηνλ ρψξν ησλ επηζηεκψλ ηεο επηθνηλσλίαο (Media Studies), ε κειέηε ησλ πεξηνδηθψλ γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο επηζηήκεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Γηα ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο επηζηήκεο πνπ 

κειεηνχλ ζπλαθή ζέκαηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ν πεξηνδηθφο ηχπνο ηεο πεξηφδνπ απηήο πξνζθέξεη 

ζηνλ ηζηνξηθφ έλα πνιχπιεπξν πιαίζην πξαθηηθψλ θαη αληηιήςεσλ εληφο ηνπ νπνίνπ κπνξεί 

λα θαηαλνήζεη ην θαηλφκελν ηεο επηζηήκεο. Απφ ηηο πξψηεο εθθξάζεηο απηήο ηεο αληίιεςεο 

απνηειεί ε ζέζε ηνπ R. M. Young, φηη νη πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αη. ζηε Βξεηαλία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα «θνηλφ δηαλνεηηθφ πιαίζην», ην νπνίν απνθξπζηαιιψλεηαη ζηνλ 

πεξηνδηθφ ηχπν ηεο επνρήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα «Χρονικά ηοσ Bridgewater».
104

 Δίλαη 

πνιχ ελδηαθέξνπζα ινηπφλ ε ζέζε, πσο ε αλάπηπμε πιεζψξαο πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ εθείλε 

ηελ επνρή αληηκεησπίδεηαη, σο κία απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο φςεηο απηήο, θαζψο απνηεινχζε 

έλα είδνο «βαζηιηθήο νδνχ πξνο ηε γλψζε» φρη κφλν ιφγσ ηεο ρακειήο ηνπο ηηκήο, αιιά θαη 

ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζηεχζεσλ ζε απηά.
105

 Δπίζεο, νη ηζηνξηθέο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηε 

ζεκαζία ησλ πεξηνδηθψλ σο πξνο ηε δηακφξθσζε ελφο αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ ζην πιαίζην 
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κηαο δηαδηθαζίαο «αλαθάιπςεο ηεο επηζηήκεο», ε νπνία θαίλεηαη πσο έιαβε ρψξα ζην ηέινο 

ηνπ 18
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Απηή ε δηαδηθαζία αθνξνχζε ζηα δηαθξηηά 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο λένπ θνηλνχ, πνπ ζρεκαηνπνηνχληαλ κέζσ ησλ πεξηνδηθψλ, αιιά θαη ζε 

κηα λέα γιψζζα επηθνηλσλίαο ησλ επηζηεκφλσλ κε απηφ, δηακέζνπ ησλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ 

θάζε είδνπο.
106

  

Η ζρέζε κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο/ηερλνινγηθήο γλψζεο θαη ηεο εθιαΐθεπζήο ηεο απνηειεί 

έλα επίζεο ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ θνηλσληθή θαη δηαλνεηηθή ηζηνξία ηεο βηθησξηαλήο 

Αγγιίαο. χκθσλα κε κία δεκνθηιή ζέζε, ιίγνη άλζξσπνη δηέζεηαλ εθείλε ηελ επνρή ην 

ρξφλν ή ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ πιεπξέο ηεο επηζηήκεο, αιιά νη ππνζέζεηο θαη ε 

γιψζζα απηψλ ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ κπνξνχζαλ λα δηαρπζνχλ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

θνηλφηεηα ζην δεκφζην ρψξν. ην πιαίζην απηήο ηεο ζέζεο, νη κεραληζκνί ηεο «δηάρπζεο» 

θαη ηεο «θαηαλφεζεο» είλαη ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, ελψ ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη ηεο εθιατθεπκέλεο γλψζεο θαίλεηαη, πσο δηακεζνιαβήζεθε κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο. Η εξγαζία ηνπ Geoffrey Cantor θαη ηεο Sally Shuttleworth δείρλεη, πσο νη πιένλ 

πξφζθαηεο αληηιήςεηο γηα ηελ επηζηήκε ζπλδπάδνληαλ, ηξφπν ηηλά, κε δεκνζηεπκέλα ζε 

ζπλέρεηεο, κπζηζηνξήκαηα, ηαμηδησηηθέο ηζηνξίεο ή πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο ζηηο ζειίδεο ησλ 

επηζεσξήζεσλ, απφ ηηο πιένλ «ζνβαξέο», φπσο ηα Quarterly, Edinburgh θαη Westminster 

Reviews έσο ηηο πεξηζζφηεξν ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα Household Words, Illustrated London 

News θαη Literary Gazette.
107

 Η έξεπλα απηή έρεη δείμεη πσο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1870 θαη 1880, νη «ζνβαξέο» ηξηκεληαίεο επηζεσξήζεηο παξείραλ έλα θνηλφ 

πιαίζην δηακεζνιάβεζεο γηα ηελ θπθινθνξία ησλ επηζηεκνληθψλ αληηιήςεσλ ηφζν κεηαμχ 

ησλ εηδηθψλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ θαη ηνπ θνηλνχ, πνπ έδεηρλε ελδηαθέξνλ γηα ηα 

δεηήκαηα απηά. 

Η έκθαζε ζηελ αμία πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηνλ ηζηνξηθφ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

ε κειέηε ησλ πεξηνδηθψλ, σο ηζηνξηθψλ πεγψλ, κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί θαη κε κηα ζρεηηθά 

κνληέξλα πξνζέγγηζε, πνπ ζέιεη ηνπο ηζηνξηθνχο λα κελ πεξηνξίδνληαη ζηελ εμέηαζε 

ζεκάησλ πνπ ζα νλνκάδακε «ειίη», αιιά λα ζηξέθνληαη θαη πξνο εξσηήκαηα γχξσ απφ ην 

ξφιν ηνπ θνηλνχ, ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ δηακεζνιαβεηηθψλ παξαγφλησλ. Απηή ε κεηαηφπηζε 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ακθηζβήηεζε βαζηθψλ ππνζέζεσλ γηα ηνλ ξφιν ηεο επηζηήκεο ζηνλ 

ζχγρξνλν θφζκν. Πεξηζζφηεξν απφ φιεο έρεη ακθηζβεηεζεί ε αληίιεςε, πνπ ζέιεη ηηο 
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επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο λα δεκηνπξγνχληαη εληφο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δηαρένληαη ζηελ θνηλσλία. Απηφ ην κνληέιν ηεο «δηάρπζεο» ησλ επηζηεκνληθψλ αληηιήςεσλ 

έρεη ππνζηεξηρζεί, πσο απνηπγράλεη λα παξέρεη επαξθείο εμεγήζεηο γηα κηα ζεηξά δεηεκάησλ. 

Όπσο έρνπλ δείμεη νη Roger Cooter θαη Stephen Pumfrey, απηή ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

απνηπγράλεη λα εμεγήζεη ηε δπλακηθή κε ηελ νπνία αλαγλψζηεο, θξηηηθνί θαη δηαλννχκελνη 

επεξεάδνπλ ηελ πνξεία θαη ην πεξηερφκελν επηζηεκνληθψλ θιάδσλ.
108

 

Όζνλ αθνξά ζηε κειέηε ησλ πεξηνδηθψλ ηνπ εηδηθνχ ηχπνπ, ζην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ, απηή δελ έρεη απνηειέζεη θπξίαξρν εξγαιείν ηζηνξηθήο εξκελείαο γηα ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ζε αληίζεζε φπσο είδακε κε ηελ 

ηζηνξία ησλ πεξηνδηθψλ (επηζηεκνληθψλ θαη κε) ηνπ 19
νπ

 αηψλα.
109

 Παξφηη θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ζε έλα επξχ θνηλφ θαη ζε κηα δεκφζηα ζθαίξα, πνπ βξηζθφηαλ ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ζρεκαηνπνίεζε, εληνχηνηο νη ηζηνξηθέο κειέηεο δεηεκάησλ, πνπ 

άπηνληαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο ρξήζεο ηνπο, βαζίδνληαη επηθαλεηαθά 

κφλν ζηα θείκελα, πνπ δεκνζίεπε ν εθάζηνηε πεξηνδηθφο ηχπνο γηα ηνπο ππνινγηζηέο. Ωο 

εμαίξεζε κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ην έξγν ηνπ P. Ceruzzi, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο νη 

ζπληάθηεο ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο βξίζθνληαλ, θαηά θάπνην ηξφπν, ζε έλα είδνο 

«απνζηνιήο» πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζε επαθή ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ κε ηελ ηερλνινγία ησλ 

ππνινγηζηψλ.
110

 Μπνξνχκε ινηπφλ λα παξνκνηάζνπκε απηή ηελ «απνζηνιή» κε φζα 

αλαθέξακε γηα ην ξφιν ησλ πεξηνδηθψλ ζηε Βηθησξηαλή Αγγιία θαη λα δαλεηζηνχκε ηα 

ηζηνξηθά ηνπο εξγαιεία θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

 

Διαδικαζίες και κόμβοι διαμεζολάβηζης 

Όπσο δείρλεη ινηπφλ ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ρξήζηε θαη ηε 

ηερλνινγία δελ είλαη πνηέ άκεζε, αιιά δηακεζνιαβείηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο.
111

 Όζνλ 
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/εηζαγσγέα-κεηαπσιεηή ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ηνλ θαηαλαισηή/ρξήζηε ηνπο, 

αλαπηχρζεθε θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 κηα ζρέζε κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε, πσο ζρεκάηηζαλ κηα ηδηαίηεξε θνπιηνχξα ρξήζεο, ε νπνία 

δηακνξθψζεθε ππφ ηελ επηξξνή δχν θπξίαξρσλ δξψλησλ: ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο 

θαη ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο ππνινγηζηψλ. Όπσο επηρεηξεί λα δείμεη ε παξνχζα έξεπλα, 

ηφζν ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, πνπ θπθινθνξνχλ θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, κε 

θπξίαξρν ην PIXEL θαη δεπηεξεπφλησο ην Computer για Όλοσς, φζν θαη ηα θαηαζηήκαηα 

ππνινγηζηψλ, απνηέιεζαλ ζεκαληηθνχο θνηλσληθνχο δξάζηεο, πνπ επέδξαζαλ ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ πηνζεηήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 

απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ν δηακεζνιαβεηηθφο ηνπο ξφινο ζα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο 

πσο, ζχκθσλα κε κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη ζην ίδην αλαιπηηθφ πιαίζην θαη φρη ζαλ δχν δηαθνξεηηθνί θφζκνη. Δπίζεο, 

θνηλσληνιφγνη ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ επηζεκάλεη αληίζηνηρα πσο παξαγσγνί/ζρεδηαζηέο ελφο 

ηερλήκαηνο θαη ρξήζηεο αιιεινδηακνξθψλνληαη κε ακνηβαίν ηξφπν.
112

 Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ 

λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, ή αιιηψο θαηαζθεπήο θαη 

ρξήζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο, ε νπνία ζηελ παξνχζα έξεπλα αθνξά ζε εθείλε ησλ 

νηθηαθψλ πξνζσπηθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, κειεηψληαη νη δηαδηθαζίεο δηακεζνιάβεζεο. ηνλ 

ππξήλα ινηπφλ ηεο αλάιπζεο βξίζθνληαη νη ιεγφκελνη «δηακεζνιαβεηέο» δξάζηεο (ηα 

πεξηνδηθά πιεξνθνξηθήο, θαη ηα θαηαζηήκαηα ππνινγηζηψλ ελ πξνθεηκέλσ), νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχλ σο έλα είδνο εθπξνζψπσλ θαη εθθξαζηψλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ηφζν ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ησλ ηερλνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ φζν θαη ησλ θαηαλαισηψλ/ρξεζηψλ ηνπο. 

Οη δηακεζνιαβεηέο απηνί δηαπξαγκαηεχνληαη δεκνζίσο ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ δνκψλ, ζηηο νπνίεο ζρεκαηνπνηείηαη ε πιηθή 

κνξθή ησλ ηερλεκάησλ. 

Όπσο έρεη επηζεκαλζεί, ε εθαξκνγή ηεο δηακεζνιάβεζεο σο εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

πξνυπνζέηεη ηε κειέηε ηεο δξάζεο «δηακεζνιαβεηψλ» πνπ βξίζθνληαη ζε «θφκβνπο» (πνπ 

ζπρλά έρνπλ ηε κνξθή ζπγθεθξηκέλσλ, ζεζκνζεηεκέλσλ ή κε, ρψξσλ).
113

 χκθσλα κε ην 

ζρήκα πνπ πηνζεηείηαη ζηε παξνχζα κειέηε ηνπ ξφινπ ησλ «δηακεζνιαβεηψλ» δξαζηψλ, ζε 
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ηέηνηνπο θφκβνπο νη δηακεζνιαβεηέο (ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο θαη ηα θαηαζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο ζηελ πεξίπησζή καο) δεκηνπξγνχλ ζπλδέζκνπο αλάκεζα ζηελ θαηαζθεπή θαη 

ηε ρξήζε, θαηαγξάθνληαο θαη δηαπξαγκαηεχνληαο ηηο επηζπκίεο, ηηο πξνζδνθίεο, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηφζν ησλ ρξεζηψλ, φζν θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ 

πξντφλησλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Δπηπιένλ, εξεπλψληαο, 

εληνπίδνληαο θαη αλαιχνληαο ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ δηακεζνιαβεηψλ 

δξψλησλ αλαδεηνχληαη αλαπαξαζηάζεηο, εηθφλεο θαη πξνζδνθίεο ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηνπ 

ιεγφκελνπ «ηερλνινγηθνχ κεγαιείνπ» (technological sublime).
114

 Μειεηψληαο ηηο 

δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο δηακεζνιάβεζεο γίλεηαη επίζεο εκθαλέο, πσο νη δηακεζνιαβεηέο 

δξάζηεο πξνζδηνξίδνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ, αιιά θαη γεληθά ηηο δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 (βι. Σέηαξην Κεθάιαην)
115

, ελψ 

παξάιιεια νξηνζεηνχλ ηα «παξεθβαηηθά πιαίζηα» εληφο ησλ νπνίσλ θηλνχληαη νη ρξήζηεο 

(βι. Πέκπην Κεθάιαην). 

Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη ζηελ παξνχζα κειέηε πηνζεηεί επίζεο κηα ζεκαληηθά 

αλαζεσξεκέλε εθδνρή ηνπ θιαζζηθνχ νξηζκνχ πεξί «θαηαλαισηηθνχ θφκβνπ» (consumption 

junction) ηεο Cowan (1989). Η αξρηθή δηαηχπσζε απέδηδε ζηνλ κεκνλσκέλν θαηαλαισηή 

ππεξβνιηθή δχλακε επηξξνήο σο πξνο ηε δηακφξθσζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, κέζσ 

ηεο ειεχζεξεο επηινγήο, αλάκεζα ζε έλα εχξνο ηερλνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπζηεκάησλ. 

Οη Schot θαη de la Bruheze έρνπλ αλαιχζεη ηε δηαδηθαζία απηή πην ιεπηνκεξψο 

επεμεξγάδνληαο πεξαηηέξσ ηελ έλλνηα ηνπ «θφκβνπ δηακεζνιάβεζεο» θαηά αλαινγία κε ηελ 

έλλνηα ηνπ «θαηαλαισηηθνχ θφκβνπ» ηεο Cowan (ην ρψξν θαη ηε ζηηγκή πνπ ν θαηαλαισηήο 

θάλεη ηελ επηινγή ηνπ).
116

 Σν θεληξηθφ επηρείξεκα, πνπ πηνζεηείηαη εδψ είλαη, πσο νη 

ηερλνινγίεο, αιιά θαη νη πξαθηηθέο, πνπ ηηο αθνξνχλ, ζρεκαηνπνηνχληαη θαη παγηψλνληαη 
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κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηακεζνιάβεζεο αλάκεζα ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε, κέζσ ηεο 

νπνίαο «επζπγξακκίδνληαη» ηξφπνλ ηηλά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηερλνπξγήκαηνο κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Η δηαδηθαζία απηή ηεο δηακεζνιάβεζεο δελ θαζνξίδεηαη 

κνλνζήκαληα απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, αιιά ζεκαληηθφ ξφιν 

ζε απηή δηαδξακαηίδνπλ θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο νη ηειηθνί ρξήζηεο, δηακεζνιαβεηέο, 

άιινη ελδηάκεζνη θαη ινηπνί ελδηαθεξφκελνη (πνιηηηθνί, εθπξφζσπνη ζπκθεξφλησλ, 

δηακνξθσηέο γλψκεο, θ.ά.). Η έλλνηα ηνπ «θφκβνπ δηακεζνιάβεζεο» απνηειεί κηα 

εξεπλεηηθά ρξήζηκε έλλνηα πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαθνξεηηθνί 

δξψληεο εκπιέθνληαη ζηε δηακφξθσζε ησλ ηερλεκάησλ θαη ησλ πξαθηηθψλ, πνπ ζρεηίδνληαη 

κε απηά θαη λα εληνπηζηεί ε εκπινθή ηνπ ρξήζηε ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο. 

Οη Schot θαη de la Bruheze ηζρπξίδνληαη, πσο δελ πξέπεη λα εμεηάδεηαη κφλν ν ξφινο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θαηαλαισηή, πνπ αγνξάδεη ηα πξντφληα θαη απνθαζίδεη, πσο λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη, αιιά πσο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα θαη νη έκκεζνη ηξφπνη 

κε ηνπο νπνίνπο νη θαηαλαισηέο επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηνπο. Όζνλ αθνξά 

ηε παξνχζα έξεπλα, είλαη εχινγν λα ζεσξεζεί πσο νη θαηαζθεπαζηέο ησλ νηθηαθψλ 

ππνινγηζηψλ είραλ κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα γηα ην ηη επηζπκνχζαλ νη θαηαλαισηέο (ή ηη δελ 

επηζπκνχζαλ) θαη αλέηξεραλ ζε απηφλ ηνλ ηδαληθφ, ππνζεηηθφ θαηαλαισηή, φηαλ ζρεδίαδαλ 

θαη θαηαζθεχαδαλ ηα ηερλνινγηθά πξντφληα ηνπο. Με άιια ιφγηα, ζχκθσλα κε απηή ηε ζέζε, 

νη θαηαζθεπαζηέο «νξίδνπλ δξάζηεο κε ζπγθεθξηκέλεο επηζπκίεο, επηινγέο, ηθαλφηεηεο, 

θίλεηξα, θηινδνμίεο, πνιηηηθέο πξνθαηαιήςεηο, θιπ.»
117

 θαη εγγξάθνπλ απηή ηελ εηθφλα ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

Η ππφζεζε ησλ Schot θαη de la Bruheze, ε νπνία πηνζεηείηαη θαηά έλα κέξνο θαη ζε κηα 

κάιινλ εκπινπηηζκέλε κνξθή ηεο, ζπλίζηαηαη ελ ηέιεη ζην πσο ε «θχζε ηνπ θφκβνπ 

δηακεζνιάβεζεο -- είηε βξίζθεηαη ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ παξαγσγνχ, είηε φρη -- 

επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο αλάκεζα ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε».
118

 

Ο εκπινπηηζκφο ηεο παξαπάλσ ζέζεο αθνξά ζην φηη, πξψηνλ, δελ ζα πξέπεη θάπνηνο λα 

ζεσξήζεη, πσο ε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο ζπκβαίλεη ζε κηα θαζνξηζκέλε θαη 

πεξηνξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή, αιιά κάιινλ πξφθεηηαη γηα κηα δηαξθή δηαδηθαζία εληφο ηεο 

νπνίαο έλλνηεο, θνπιηνχξεο θαη ηαπηφηεηεο αιιεινδηακνξθψλνληαη. Αλ θαη νη Schot θαη de 

la Bruheze θαίλεηαη λα ηζρπξίδνληαη πσο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη, εληνπίζηκνη ζεζκηθνί 
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ρψξνη θαη πεδία, φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε δηακεζνιάβεζε, γηα ηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο γίλεηαη απνδεθηή ε ζέζε, πσο ε δηακεζνιάβεζε αλάκεζα ζηελ θαηαζθεπή 

θαη ηελ ρξήζε ζπκβαίλεη ζε δηάθνξνπο ρψξνπο θαη ρξνληθέο ζηηγκέο θαη κε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο. Γεχηεξνλ, κπνξεί λα επεθηαζεί ην εχξνο ησλ ελλνηψλ, φπσο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο Schot θαη de la Bruheze. Δλψ ε έκθαζε δίλεηαη (αθφκα) ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ίδηεο έλλνηεο ζηε 

κειέηε ηνπ ξφινπ ησλ ρξεζηψλ - θαηαλαισηψλ ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Σξίηνλ, ε 

δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο δελ επεξεάδεηαη κφλν απφ θαηαλαισηέο (πξαγκαηηθνχο, 

ππνζεηηθνχο θαη εθπξνζσπνχκελνπο), αιιά θαη απφ κηα άιιε «ηαπηφηεηα» ηνπ θαηαλαισηή, 

ε νπνία δηακνξθψλεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο εληφο 

ηνπ «θφκβνπ δηακεζνιάβεζεο» θαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο «δηακεζνιαβεηέο» δξάζηεο. 

Η έξεπλα ινηπφλ, πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ, ζα δείμεη, πσο ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο 

(θπξίσο, θαη δεπηεξεπφλησο ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ θαη νη ιέζρεο ρξεζηψλ) 

δηαδξακάηηζαλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν σο δηακεζνιαβεηέο δξάζηεο, κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ηεο ίδηαο ηεο ηερλνινγίαο.  
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H δεθαεηία ηνπ 1980 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο εθείλε ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία 

αξρίδεη, παγηψλεηαη θαη ελ ηέιεη επηθξαηεί ζηελ Διιάδα, αιιά θαη δηεζλψο, ε ρξήζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. χκθσλα κε φζα έρνπλ εηπσζεί σο ηψξα, 

εληνπίδνληαη ηξεηο παξάγνληεο, πνπ δηακεζνιάβεζαλ απηή ηε ρξήζε: α) ηα θαηαζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο, φπνπ θπζηθά απηφ ήηαλ εθηθηφ (ι.ρ. ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα), β) ηηο 

δηάθνξεο θνηλόηεηεο ησλ ρξεζηώλ, νη νπνίεο φκσο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ήηαλ ζεκαληηθά 

πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκφ θαη δξαζηεξηφηεηα, θαη γ) ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο θαη, 

ιηγφηεξν, δηάθνξα εηδηθεπκέλα βηβιία (ηα νπνία δηαηίζελην ζπρλά κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο). Καηά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη, ε έληππε πιεξνθνξία ππήξμε ε 

εγεκνλεχνπζα πεγή πιεξνθφξεζεο ηνπ ρξήζηε γεληθά, αιιά θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά 

λέα, παξνπζηάζεηο θαη θξηηηθέο ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, αιιά θαη δηαθεκίζεηο ζρεηηθά κε 

πιηθφ, ινγηζκηθφ θαη πεξηθεξεηαθά ππνινγηζηψλ. Δπηπιένλ, ε έληππε κνξθή πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ πιεξνθνξία ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάηαη, εθνδηάδεη ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο 

ηερλνινγίαο κε πνιχηηκν πιηθφ γηα ηελ επνρή πνπ απηή ηππψζεθε, θπθινθφξεζε θαη έγηλε 

αληηθείκελν πξφζιεςεο απφ ηα ηζηνξηθά ππνθείκελα ηεο πεξηφδνπ.  
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Πέξαλ ινηπφλ ησλ θαηαζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ησλ θνηλνηήησλ ησλ ρξεζηψλ, ηα 

πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, πνπ θπθινθφξεζαλ γηα πξψηε θνξά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, ήιζαλ λα θαιχςνπλ απηή ηελ αλάγθε πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία, πνπ αθνξνχζε 

ζηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, νη νπνίνη ππήξμαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν θπξίσο ιφγσ ηεο ρακειήο ηνπο ηηκήο θαη ηεο επθνιίαο εθκάζεζεο θαη ρξήζεο ηνπο, 

αιιά θαη ησλ πνιιψλ δπλεηηθψλ φςεσλ ρξήζεο ηνπο. Όπσο επηζεκαίλεη ν γεληθφο 

δηεπζπληήο ηεο Compupress Ν. Μαλνχζνο, ηφηε εθδφηεο ησλ πιένλ δεκνθηιψλ πεξηνδηθψλ 

ηνπ ρψξνπ PIXEL θαη Computer γηα Όινπο, ε δήηεζε γηα πεξηζζφηεξε θαη πνηνηηθφηεξε 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο απμήζεθε θαηαθφξπθα απφ ηελ 

πιεπξά ηφζν ησλ ρξεζηψλ ηεο ελ ιφγσ ηερλνινγίαο, φζν θαη απφ φζνπο επηζπκνχζαλ απιψο 

λα ελεκεξσζνχλ γηα ην ηη λέν έθεξλε απηή, πσο ζα κπνξνχζαλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη 

γηα πνην ζθνπφ.
1
  

Οη πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο αξρίδνπλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο 

δηεζλψο απφ ηα κέζα πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 γηα λα πνιιαπιαζηαζηνχλ ζε 

αξηζκφ θαη λα εκπινπηηζηνχλ φζνλ αθνξά ζηελ χιε ηνπο ζηηο αξρέο θαη ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980. Γηα λα θαιχςνπλ ην θελφ πιεξνθφξεζεο, πνπ άθελαλ ηα ειιηπή 

εγρεηξίδηα ησλ πξψησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ε πεξηνξηζκέλε γλψζε ησλ πσιεηψλ ηνπο, ε 

έθδνζε πεξηνδηθψλ γηα απηνχο απνηέιεζε κηα πνιχ δπλακηθή δηαδηθαζία: ζχκθσλα κε ηνλ 

David Bunnell, ην 1984 κπνξνχζε θάπνηνο λα βξεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζρεδφλ 200 

πεξηνδηθά γηα δηάθνξεο φςεηο ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, φηαλ ην 1975 δελ 

θπθινθνξνχζαλ παξά κφλν δχν.
2
 Σν 1984 κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε επνρή πνπ ν ρψξνο ησλ 

πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο έθηαζε ζε έλα ζηάδην σξίκαλζεο. Δίραλ πεξάζεη δέθα ρξφληα 

απφ ηελ έθδνζε ηνπ Creative Computing, ηνπ πξψηνπ πεξηνδηθνχ πνπ θπθινθφξεζε γηα ηνπο 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. Σν πεξηνδηθφ απηφ, ζηα πξψηα ηνπ ηεχρε ηνπιάρηζηνλ, έδηλε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε ςπραγσγηθέο εθαξκνγέο, απεπζπλφκελν ζηνπο 

ιίγνπο εθείλνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη είραλ πξφζβαζε ζε ππνινγηζηέο ζην ζρνιείν ηνπο∙ 

θαηά βάζε minis ή mainframes ππνινγηζηέο θαη φρη κηθξνυπνινγηζηέο. Αξγφηεξα ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ νδήγεζαλ 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ εηδηθνχ πεξηνδηθνχ ηχπνπ: απηά θπκαίλνληαλ απφ γεληθέο εθδφζεηο, 

                                                 
1
 Ν. Μαλνχζνο, «πλέληεπμε ζηελ θνηλφηεηα εξαζηηερλψλ ρξεζηψλ retrovisions». 

http://www.retrovisions.gr/inv/topic/6945-ζπλέληεπμε-ηνπ-δηεπζπληή-ηεο-compupress-θληθφιανπ-καλν/ 

(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 19/05/2014). 

2
 David Bunnell, “The Role of Magazines in Personal Computing,” Creative Computing 10, no. 11 (1984): 146,  

http://www.atarimagazines.com/creative/v10n11/146_The_role_of_magazines_in_.php (ηειεπηαία πξφζβαζε 

ζηηο 26/3/2014). 

http://www.retrovisions.gr/inv/topic/6945-συνέντευξη-του-διευθυντή-της-compupress-κνικόλαου-μανο/
http://www.atarimagazines.com/creative/v10n11/146_The_role_of_magazines_in_.php
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φπσο ηα Personal Computing θαη Microcomputing, έσο εμεηδηθεπκέλεο πνπ απεπζχλνληαλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ππνινγηζηέο, φπσο ην 80-Micro γηα ηνπο ππνινγηζηέο ηεο Radio Shack θαη 

ην PC Magazine γηα ηνπο πξνζσπηθνχο ΗΒΜ ζπκβαηνχο ππνινγηζηέο
3
 ή αθφκα θαη πεξηνδηθά 

πνπ εμεηδηθεχνληαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηεο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, 

φπσο ε ιηαληθή πψιεζε, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε αγνξά ινγηζκηθνχ. 

εκαληηθή εθδνηηθή πξσηνβνπιία ζηνλ ρψξν ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1970 ππήξμε ην πεξηνδηθφ BYTE, ην νπνίν εθδφζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1975 κε 

θεληξηθφ ζέκα «Computers – The World‟s Greatest Toy!». Ζ ζηηγκή πνπ εθδφζεθε ην BYTE 

ήηαλ επίζεο ε επνρή πνπ εκθαλίζηεθαλ νη 

πξψηνη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο. Καζψο 

νη ηειεπηαίνη απεπζχλνληαλ νπζηαζηηθά 

ζε ρνκπίζηεο, κε θάπνηνπο απφ απηνχο λα 

αζρνινχληαη εξαζηηερληθά θαη κε ηε 

ιεηηνπξγία εξαζηηερληθψλ ξαδηνζηαζκψλ 

θαη θαηαζθεπψλ κε ειεθηξνληθά 

θπθιψκαηα, δελ είλαη παξάδνμν πσο ν 

πξψηνο εθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ, o Wayne 

Green, ππήξμε εθδφηεο αληίζηνηρνπ 

πεξηνδηθνχ γηα «ξαδηνεξαζηηέρλεο», ηνπ 

πνιχ γλσζηνχ «73». Αθξηβψο ιφγσ ηεο 

εθηεηακέλεο βάζεο ησλ εξαζηηερλψλ 

ρξεζηψλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ, νη νπνίνη 

επηζπκνχζαλ πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε 

γηα ηε λέα απηή ηερλνινγία, πνπ ηνπο 

επέηξεπε λα ζπλαξκνινγνχλ ηνπο δηθνχο 

ηνπο ππνινγηζηέο ζην ζπίηη ηνπο, ην 

πεξηνδηθφ BYTE ππήξμε ηδηαίηεξα 

δεκνθηιέο ήδε απφ ηελ αξρή ηεο θπθινθνξίαο ηνπ. Σα πξψηα άξζξα ζην πεξηνδηθφ 

αθνξνχζαλ ζε νδεγνχο πξνο ηνπο ρξήζηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ηνπο ηφζν 

κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ, φζν θαη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν 1981 ην BYTE απνκαθξχλεηαη 

                                                 
3
 Σν PC Magazine θπθινθφξεζε (ζε έληππε κνξθή) απφ ηνλ Φεβξνπάξην – Μάξηην ηνπ 1982 έσο ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2009. Σν πξψην ηεχρνο ηνπ θπθινθφξεζε σο „Ο Αλεμάξηεηνο Οδεγφο γηα ηνπο IBM 

Πξνζσπηθνχο Τπνινγηζηέο ["The Independent Guide to IBM Personal Computers"]. PC Magazine 1, no 1 

(1982), http://tinyurl.com/co63cw5 (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 26/03/2014). 

 

Εικόνα 1 Σν BYTE θπθινθφξεζε ην 1975 θαη 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην πξψην πεξηνδηθφ, πνπ 

απεπζχλζεθε ζηνπο ρνκπίζηεο ρξήζηεο ησλ 

πξψησλ πξνζσπηθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. 

http://tinyurl.com/co63cw5
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απφ απηή ηελ «do it yourself» νπηηθή θαη ζηξέθεηαη ζηε δεκνζίεπζε θξηηηθψλ θαη 

παξνπζηάζεσλ πξντφλησλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Δπξφθεηην γηα κηα 

ζηξνθή πνπ ζεκαηνδνηεί ην πέξαζκα ζηνλ κηθξνυπνινγηζηή σο θαηαλαισηηθφ πξντφλ θαη 

φρη έλα ηερλνινγηθφ αληηθείκελν, πνπ ην δηακνξθψλεη/ζπλαξκνινγεί ν (ρνκπίζηαο) ρξήζηεο 

ηνπ. Σελ ζηάζε απηή απέλαληη ζηνλ κηθξνυπνινγηζηή ζα πηνζεηήζνπλ φια ηα ειιεληθά 

πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, κε ηελ εμαίξεζε κεκνλσκέλσλ άξζξσλ ζε νξηζκέλα απφ απηά. 

Παξφια απηά, εθείλε ε αξρηθή έκθαζε ζηνλ πεηξακαηηθφ/κεηαηξέςηκν ραξαθηήξα ηνπ 

κηθξνυπνινγηζηή ζα ππνιαλζάλεη ζηα βαζηθφηεξα ειιεληθά πεξηνδηθά, νη ζπληάθηεο ησλ 

νπνίσλ ζα θαιιηεξγήζνπλ απηή ηελ θνπιηνχξα ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο βειηίσζεο αλ θαη 

ζε έλα πνιχ δηαθνξεηηθφ πιαίζην, φπσο ζα δεηρζεί ζηε ζπλέρεηα. 

Έλα απφ ηα πεξηνδηθά πνπ απνηέιεζαλ έλα είδνο πξνηχπνπ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

αληίζηνηρσλ ειιεληθψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ην Compute!∙ έλα ακεξηθαληθφ πεξηνδηθφ γηα 

ππνινγηζηέο, πνπ θπθινθφξεζε απφ ην 1979 σο ην 1994. Αξρηθφο ζηφρνο ηνπ πεξηνδηθνχ 

απνηέιεζε ε δεκνζίεπζε πξνγξακκάησλ γηα φινπο ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θάπνηα έθδνζε ηνπ 

επεμεξγαζηή MOS 6502, φπσο νη 

Commodore PET, Commodore VIC-20, ε 

8-bit ζεηξά ησλ ππνινγηζηψλ ηεο Atari, ν 

Apple II plus, θαη θάπνηνη άιινη 

κηθξνυπνινγηζηέο, ηνπο νπνίνπο κπνξνχζε 

ν ρνκπίζηαο ρξήζηεο λα ζπλαξκνινγήζεη 

κφλνο ηνπ πξνκεζεπφκελνο ηα αληίζηνηρα 

«θηη». Δπίζεο, ε δεκνζίεπζε 

πξνγξακκάησλ γηα απηνχο ηνπο 

κηθξνυπνινγηζηέο ζα εμειηζζφηαλ ζε κηα 

πνιχ δεκνθηιή πξαθηηθή θπθινθνξίαο 

ινγηζκηθνχ, θαζψο ηα δεκνζηεπκέλα 

πξνγξάκκαηα ζε έληππε κνξθή ήηαλ 

νπζηαζηηθά δσξεάλ (πέξαλ ηνπ θφζηνπο 

απφθηεζεο ηνπ εθάζηνηε πεξηνδηθνχ) ζε 

κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην δηαζέζηκν 

ινγηζκηθφ ππήξμε πεξηνξηζκέλν θαη σο εθ 

ηνχηνπ αθξηβφ. Σελ πξαθηηθή απηή ζα 

 

Εικόνα 2 Μηα νιφθιεξε ζειίδα αθηεξσκέλε ζηε 

δεκνζίεπζε θψδηθα ζε γιψζζα BASIC απφ ην 

πεξηνδηθφ COMPUTE!, Γεθέκβξηνο 1985, 48. 
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πηνζεηήζνπλ ζρεδφλ φια ηα ειιεληθά πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980.  

Ζ έθδνζε θαη θπθινθνξία πεξηνδηθψλ γηα ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο απνδείρζεθε κηα 

ηδηαίηεξα επηηπρήο πξαθηηθή θαζψο αληαπνθξίλνληαλ ζε δχν βαζηθέο πηπρέο ηεο ρξήζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Πξψηνλ, ε πιεηνςεθία απηψλ ησλ εθδνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

δηείδε έγθαηξα ην γεγνλφο, πσο έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο αηφκσλ επέιεγε ηνλ πξνζσπηθφ 

ππνινγηζηή ηφζν γηα δεκηνπξγηθνχο, φζν θαη γηα ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

ελ ιφγσ εθδφζεσλ ήηαλ έηζη βαζηζκέλε ζηελ ηδέα πσο πνιινί ρξήζηεο επηζπκνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή ηνπο ηφζν κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ, πεηξακαηηδφκελνη κε ην 

ινγηζκηθφ, αιιά ην πιηθφ ηνπο, φζν θαη ςπραγσγηθφ παίδνληαο παηρλίδηα ή ρξεζηκνπνηψληαο 

ζρεηηθέο εθαξκνγέο. Γελ είλαη ινηπφλ ηπραίν πσο ηα πεξηζζφηεξα πεξηνδηθά ηεο πεξηφδνπ 

ζρεδηάζηεθαλ σο έλα φρεκα πιεξνθφξεζεο γηα αλζξψπνπο, πνπ επηζπκνχζαλ λα κάζνπλ ηελ 

ππνινγηζηηθή ηερλνινγία φληαο δεκηνπξγηθνί θαη ςπραγσγνχκελνη κέζσ ησλ ππνινγηζηψλ 

ηνπο. Κάπνηα άιια έληππα πξνσζνχζαλ ηελ ηδέα, πσο είλαη πην ζπλαξπαζηηθή ε ελαζρφιεζε 

κε ηελ ίδηα ηελ ππνινγηζηηθή ηερλνινγία θαη φρη κε ηηο εθαξκνγέο ηεο θαη ζεσξνχζαλ πσο ην 

θνηλφ ηνπο επηζπκνχζε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ίδηα ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Σν πεξηνδηθφ BYTE πξνσζνχζε κηα ηέηνηα αληίιεςε δίλνληαο 

βαξχηεηα ζην πιηθφ ησλ ππνινγηζηψλ παξά ζην ινγηζκηθφ, ελψ θάπνηα ειιεληθά πεξηνδηθά 

(φπσο ην PIXEL θαη ην MicroMad) ζπρλά δεκνζίεπαλ πην ηερληθά άξζξα ππεξεηψληαο απηή 

ηε ινγηθή, αλ θαη ηνχηα θαηαιάκβαλαλ ζπγθξηηηθά πνιχ κηθξφηεξν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο 

ηνπο χιεο ζε ζρέζε κε ηηο παξνπζηάζεηο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. 

Παξφηη ινηπφλ ην 1979 ν βξεηαλφο ζπγγξαθέαο Christopher Riche Evans ππνζηήξημε, ζην 

βηβιίν ηνπ γηα ηελ επεξρφκελε επαλάζηαζε ζηνπο κηθξνυπνινγηζηέο, (The Mighty Micro: 

The Impact of the Computer Revolution,)
4
, φηη ν έληππνο ιφγνο θπξηνιεθηηθά ζα 

εμαθαληδφηαλ ππφ ην βάξνο ηεο έιεπζεο ησλ ππνινγηζηψλ, ε ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα 

απέδεημε, φηη ηα πξάγκαηα έκειιε λα εμειηρζνχλ κε πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Ζ καδηθή 

εμάπισζε ησλ πξνζσπηθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζα 

ζπλνδεπφηαλ απφ κηα ζπλαθφινπζε έθξεμε ηνπ έληππνπ ηχπνπ γχξσ απφ απηνχο. Παξφηη 

ζπλνιηθά ν έληππνο ηχπνο γηα ηνπο πξνζσπηθνχο κηθξνυπνινγηζηέο έιαβε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο, πέξαλ ηνπ πεξηνδηθνχ ηχπνπ, (νδεγίεο γηα πξνγξακκαηηζκφ, βηβιία κε έληππα 

πξνγξάκκαηα, νδεγνχο γηα ην πιηθφ, θ.ά.), ε πιένλ δπλακηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γχξσ απφ 

                                                 
4
 Christopher Evans, The Μighty Μicro (Seven oaks: Coronet, 1980). 
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ηελ ηερλνινγία ησλ πξνζσπηθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ απνθξπζηαιιψζεθε ζηνλ πεξηνδηθφ 

ηχπν. Ο ηειεπηαίνο ραξαθηεξίδεηαη, ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε, απφ ηδηαίηεξα ζηνηρεία, ε 

κειέηε ησλ νπνίσλ απνθαιχπηεη ηφζν ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ ηνπο ξφιν φζν θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο φςεηο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηεο πεξηφδνπ 

1980-1990. 

ηελ Διιάδα ηεο πεξηφδνπ απηήο θπθινθφξεζαλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά (ηφζν ζε κνξθή, 

φζν θαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο) πεξηνδηθά γηα πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο, ζπκβαηνχο 

θαη νηθηαθνχο. Ζ έξεπλα δείρλεη πσο θπθινθφξεζαλ γηα πξψηε θνξά ην 1982 θαη 

θαηαζθεπάζηεθαλ κέζα απφ δηαδηθαζία, πνπ ελζσκάησζε δηαθνξεηηθά πξνηάγκαηα: ηελ 

χπαξμε ελφο δηαχινπ ελεκέξσζεο γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, πνπ άξρηζαλ λα αλαθχπηνπλ φηαλ νη ρξήζηεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ απέθηεζαλ έλα θξίζηκν κέγεζνο, σο ηελ εξαζηηερληθή 

πξσηνβνπιία νιίγσλ πνπ δηέβιεπαλ κηα δπλακηθή ζηελ ελ ιφγσ ηερλνινγία. Μέρξη θαη ην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε κηθξή ζρεηηθά ειιεληθή αγνξά εηδηθνχ ηχπνπ είδε ηελ 

θπθινθνξία ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηίηισλ πεξηνδηθψλ γηα θάζε ηχπν πξνζσπηθνχ 

κηθξνυπνινγηζηή. Πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα δεθαεηία πνπ γλψξηζε ηε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ησλ 

πεξηνδηθψλ πιεξνθνξηθήο δηεζλψο ιφγσ ηεο θπθινθνξίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, 

αιιά θπξίσο ηνπ IBM PC ην 1981 θαη ηεο ζπλαθφινπζεο θπθινθνξίαο εθαηνληάδσλ 

κνληέισλ ζπκβαηψλ, κε απηφλ, ππνινγηζηψλ. Ο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο ηεο IBM ήηαλ έλα 

είδνο «αλνηθηήο πιαηθφξκαο», αθνχ νπνηνζδήπνηε ηξίηνο θαηαζθεπαζηήο κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγεί θαη λα πσιεί ζπκβαηφ πιηθφ ή ινγηζκηθφ. Κάπνηνπο κήλεο ινηπφλ κεηά ηελ 

θπθινθνξία ηνπ ηα πξψηα πεξηνδηθά γηα ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο∙ φπσο εηπψζεθε ήδε, ην ακεξηθαληθφ PC Magazine θπθινθφξεζε ην πξψην 

ηνπ ηεχρνο σο PC – The Independent Guide to IBM Personal Computers, κε ηνλ IBM PC 

αζθαιψο ζην εμψθπιιφ ηνπ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1982. Αθξηβψο έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1983, ζα θπθινθνξήζεη ε πξψηε αληίζηνηρεο ζεκαηνινγίαο ειιεληθή 

πξνζπάζεηα, ην Computer γηα Όινπο.  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ηα μελφγισζζα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, 

πνπ κπνξνχζε λα βξεη θάπνηνο ρξήζηεο ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληαλ απφ πςειφ θφζηνο, 

ι.ρ. ην ακεξηθαληθφ πεξηνδηθφ COMPUTE ζηνίρηδε ζηελ Διιάδα ην 1986 750 δξρ, φηαλ ην 

ειιεληθφ MicroMad ηηκνινγνχληαλ 180 δξρ. Δπίζεο, ε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ππήξμε 

πεξηνξηζκέλε θαζψο ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ Διιάδα φρη κφλν δελ ήηαλ ζηαζεξή, αιιά φηαλ 

εηζάγνληαλ απηφ γηλφηαλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αληηηχπσλ∙ πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία πνπ 
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απνηεινχζαλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αγνξά ηνπο απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο 

Έιιελεο ρξήζηεο.
5
 Πνιιέο εθδφζεηο απεπζχλνληαλ ηφζν ζηνπο ζπκβαηνχο, φζν θαη ζηνπο 

νηθηαθνχο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο, ζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν, κέρξη ηνπιάρηζηνλ θαη 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, δελ είρε γίλεη αθφκα ζαθέο θαη ήηαλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε 

ζε πνηνπο ηνκείο θαη ζε πνηνπο ρψξνπο κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν θάζε ηχπνο 

πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή κε ηνπο ρξήζηεο θαη ηελ ηερλνινγία λα αλαηξνθνδνηνχληαη θαη λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηε ζέζε ηνπο ζε έλα ξεπζηφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ. Καζψο ε 

δεθαεηία ηνπ 1980 βαίλεη πξνο ην ηέινο ηεο, νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη πην μεθάζαξεο, κε ηα 

πεξηνδηθά λα απνθηνχλ κηα πεξηζζφηεξν επδηάθξηηε ηαπηφηεηα απνθαιχπηνληαο θαη ηελ 

παγίσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ φςεσλ ηεο ρξήζεο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζην ειιεληθφ 

θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο εθείλεο. Αθνινπζεί ε θαηαγξαθή θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ εηδηθψλ πεξηνδηθψλ πνπ θπθινθφξεζαλ θαζφιε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη 

απεπζχλνληαλ άκεζα ή έκκεζα, θαζ‟ νινθιεξίαλ ή κεξηθψο ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ 

πξνζσπηθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Γηα ιφγνπο ζπλνρήο θαη ζπλέπεηαο ζηελ παξνπζίαζε 

πεξηιακβάλνληαη φζα πεξηνδηθά εμέδσζαλ ηεχρε ηνπο απφ ην 1980 κέρξη θαη ην 1990, έζησ 

θαη αλ απηή ε έθδνζε αθνξά ιίγα κφλν ηεχρε ή δελ απνηεινχλ ζεκαληηθή ηζηνξηθή πεγή γηα 

ιφγνπο, πνπ ζα παξαηεζνχλ θαηά πεξίπησζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 «ΔΔΗ & ΔΜΔΗ», MicroMad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 136. 
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Ο ΕΛΛΗΝΘΚΟ ΠΕΡΘΟΔΘΚΟ ΣΤΠΟ ΓΘΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΘΚΟΤ 

ΜΘΚΡΟΫΠΟΛΟΓΘΣΕ 

 

MICRO | MICRO & COMPUTER AGE 

Σν πεξηνδηθφ MICRO απνηέιεζε ελδερνκέλσο ην πξψην πεξηνδηθφ γηα κηθξνυπνινγηζηέο πνπ 

θπθινθφξεζε ζηελ Διιάδα. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ 

πεξηνδηθνχ ζηε ζειίδα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ, ην MICRO απνηεινχζε έλα πεξηνδηθφ γηα 

κηθξνυπνινγηζηέο, φπσο άιισζηε δειψλεη θαη ν ηίηινο ηνπ, ην νπνίν:  

[…] είλαη ην πξψην πεξηνδηθφ γηα κηθξνυπνινγηζηέο πνπ θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα. 

Δθδίδεηαη ην πξψην δεθαπελζήκεξν θάζε κήλα. θνπφο ηνπ πεξηνδηθνχ είλαη λα 

παξνπζηάζεη ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε κηθξνυπνινγηζηέο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

εθαξκνγέο ηνπο ζε επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνχο, επαγγεικαηηψλ, επηζηεκνληθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πεξηβάιινληνο ζπηηηνχ.
6
  

Σν MICRO εθδφζεθε απφ ηελ εηαηξία Ηnfopublica, κε έδξα ηελ Αζήλα, ην 1982, γηα λα 

αιιάμεη ηνλ ηίηιν ηνπ δχν ρξφληα αξγφηεξα κεηνλνκαδφκελν ζε MICRO & COMPUTER 

AGE, πξνζπαζψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα επεθηείλεη ηελ αηδέληα ηνπ ζε επξχηεξα ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ δεηήκαηα. Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ πσο, αθφκα θαη ζήκεξα, ζρεδφλ 30 

ρξφληα κεηά, ε εηαηξία Ηnfopublica δηαθεκίδεη ζηνλ εηαηξηθφ ηεο ηζηφηνπν ηελ πξσηνπνξία 

απηήο ηεο εθδνηηθήο ηεο πξσηνβνπιίαο σο ηελ «έθδνζε ηνπ πξώηνπ πεξηνδηθνύ ζηε ρώξα καο 

γηα ην ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππνινγηζηώλ, ηνπ COMPUTER AGE.»
7
 Όπσο 

δηαθαίλεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ, ην MICRO απεπζπλφηαλ θαηά θχξην ιφγν ζηνπο ρξήζηεο 

ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπο, θπξίσο φκσο ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη γεληθά ζε φ,ηη είρε λα θάλεη κε ηελ 

κεραλνγξάθεζε ηνπ ηειεπηαίνπ. ηελ ζηήιε ησλ ζπλδξνκψλ, ε ζπληαθηηθή ηνπ νκάδα 

δηαηχπσλε ηελ άπνςε πσο: 

Όπνηνο ζήκεξα αγλνήζεη ηελ επαλάζηαζε πνπ έθεξαλ νη κηθξνθνκπηνχηεξο – ηα 

micros – ζηελ επηρεηξεκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη θαζεκεξηλή δσή ππνλνκεχεη ην 

επαγγεικαηηθφ ηνπ κέιινλ. Γηαηί ελψ ηα κεγάια ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ηα 

                                                 
6
 MICRO 9, Γεθέκβξηνο 1983, 4. 

7
 INFOPUBLICA AE. Ζ εηαηξία. http://www.infopublica.gr/company.html (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

26/03/2014). 

http://www.infopublica.gr/company.html
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πιεζηάζνπλ κφλν νη κεγάιεο εηαηξίεο, νη micros είλαη πξνζηηνί θαη πνιχηηκνη αθφκα 

θαη ζηελ πην κηθξή κνλάδα.  

Αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα επηζήκαλαλ, πσο ε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ζα πεξηζηξεθφηαλ γχξσ 

απφ ην: 

[…] πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη κηθξνθνκπηνχηεξο ζηηο εηαηξίεο, ζηα λνζνθνκεία, ζηηο 

αγνξαπσιεζίεο κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ επηρείξεζε, 

ζηηο ηξάπεδεο, ζηνπο πνιηηηθνχο κεραληθνχο, ζηα μελνδνρεία. Πνηεο είλαη νη γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα micros θαη πνηα ηα πιενλεθηήκαηα/κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε κηαο. 

[…]  

[…] «Αλ δελ ππήξρε ην MICRO δελ ζα ήμεξα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κνπ δίλνπλ νη 

κηθξνυπνινγηζηέο λα παξαθνινπζψ ζσζηά ηε δνπιεηά κνπ, λα έρσ κείσζε θφζηνπο, λα 

εθζπγρξνληζηψ». Απηή ε δήισζε ελφο ζπλδξνκεηνχ ηνπ MICRO είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή. 

ζχκθσλα πάληα κε ηνπο ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ.
8
 

Ζ δνκή ηεο χιεο ηνπ πεξηνδηθνχ, πέξαλ 

ηνπ γεληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο πξνο 

ηελ επαγγεικαηηθή ρξήζε ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, αθνινπζνχζε έλα 

κνηίβν ην νπνίν ζα ζπλαληήζνπκε 

αξγφηεξα ζε φια ζρεδφλ ηα πεξηνδηθά γηα 

ππνινγηζηέο, ηα νπνία εθδφζεθαλ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980. Απηφ πεξηειάκβαλε έλα 

εμψθπιιν πνπ παξνπζίαδε ζπλήζσο έλαλ 

ππνινγηζηή ή θάπνην ινγηζκηθφ 

πιαηζησκέλα απφ ηα άξζξα, πνπ 

δεκνζηεχνληαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηεχρνο. 

Δλ ζπλερεία, αθνινπζνχζαλ δηαθεκίζεηο, 

νη νπνίεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ MICRO 

ήηαλ θαηά θχξην ιφγν εηαηξηθέο θαη 

αθνινχζσο ε ζειίδα ησλ πεξηερνκέλσλ 

πξηλ ηε ζέζε ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο ηνπ 

πεξηνδηθνχ. Ζ ηειεπηαία δελ ηηηινθνξείηαη 

νχηε ππνγξάθεηαη απφ θάπνηνλ 

                                                 
8
 MICRO 9, Γεθέκβξηνο 1983, 98. 

 

Εικόνα 3 To πεξηνδηθφ γηα κηθξνυπνινγηζηέο 

MICRO ππήξμε, ελδερνκέλσο, ην πξψην ηνπ 

είδνπο ηνπ πνπ εθδφζεθε ζηελ Διιάδα. Πεγή: 

MICRO 9, Γεθέκβξηνο 1983. 
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ζπγθεθξηκέλν ζπληειεζηή ηνπ πεξηνδηθνχ, φπσο ήηαλ ν θαλφλαο ζηηο ππφινηπεο ειιεληθέο 

εθδνηηθέο πξνζπάζεηεο. Αθνινχζσο, ν αλαγλψζηεο είρε πξφζβαζε ζηε ζηήιε κε ζέκα ηα 

«ΝΔΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ», ε νπνία ππήξμε πνιχ ζεκαληηθή γηα φια αλεμαηξέησο ηα πεξηνδηθά 

γηα ππνινγηζηέο, θαζψο απνηεινχζε ηνλ θχξην δίαπιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ θαη ησλ λέσλ πξντφλησλ (ι.ρ. ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, πεξηθεξεηαθά, 

αιιά θαη πξνγξάκκαηα θαη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ) θαη ππεξεζηψλ (ι.ρ. εθπαίδεπζε, 

επηζθεπέο ππνινγηζηψλ), ηα νπνία νη εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο επηζπκνχζαλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ πεξηνδηθψλ.
9
  

Ζ έκθαζε πνπ απέδηδε ην πεξηνδηθφ MICRO ζηελ εθαξκνγή ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ 

ειιεληθή επηρείξεζε, αιιά θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζε φςεηο ηεο ρξήζεο ηνπ, πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εμέηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ απφ ηνλ ρξήζηε ηνπ, είλαη 

εκθαλήο ζε φιν ην εχξνο ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ. Δλδεηθηηθά, ζην έλαην ηεχρνο ηνπ αθηεξψλεη 

άξζξν γηα ηηο «ρξήζηκεο εθαξκνγέο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ επηρείξεζε»
10

, ελψ ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο χιεο ηνπ αθνξνχζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε ηε δεκνζίεπζε έληππσλ 

πξνγξακκάησλ γηα πιεθηξνιφγεζε απφ ηνπο ρξήζηεο ζηελ ζηήιε «ΟΓΖΓΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ»∙ ηα listings απηά δελ πεξηνξίδνληαλ ζε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, 

αληηζέησο βξίζθνπκε δεκνζηεπκέλεο εθαξκνγέο
11

, αθφκα θαη νιφθιεξν παθέην 

κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο ζε γιψζζα FORTRAN.
12

 Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο 

πξνψζεζεο ηεο πξαθηηθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηνπο ρξήζηεο, θηινμελνχληαλ νδεγφο 

κεηαηξνπήο πξνγξακκάησλ γξακκέλσλ ζε γιψζζα BASIC ζε γιψζζα κεραλήο
13

, θαζψο θαη 

παξνπζίαζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ C.
14

 Σν MICRO θηινμελνχζε επίζεο ζηήιεο 

παξνπζίαζεο κηθξνυπνινγηζηψλ, ππφ ηνλ πξσηφηππν ηίηιν «Οδεγφο Μεραλψλ», ελδεηθηηθφ 

ηεο νπηηθήο, ηελ νπνία πηνζεηνχζε θαη ε νπνία αληηκεηψπηδε ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο θπξίσο 

σο πιηθφ θαη σο εξγαιείν ζην πιαίζην ελφο επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο.
15

 Βξίζθεη επίζεο 

θαλείο άξζξα γεληθνχ πεξηερνκέλνπ γχξσ απφ ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο ππνινγηζηηθήο 

ηερλνινγίαο, πνπ απνηεινχζαλ κέξνο ζρεδφλ φισλ ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο, κε 

                                                 
9
 Δλδεηθηηθά, ζην ηεχρνο 9 ε ζηήιε «ΝΔΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ» θαηαιακβάλεη ηέζζεξηο ζειίδεο. Ibid., 6-8, 10. 

10
 Κ. ηξαηεγάθεο, «Υξήζηκεο εθαξκνγέο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ επηρείξεζε», MICRO 9, Γεθέκβξηνο 1983, 12-

14. 

11
 «Οδεγφο πξνγξακκάησλ», MICRO 9, Γεθέκβξηνο 1983, 40-42. 

12
 «Μεραλνγξαθεκέλε Γεληθή Λνγηζηηθή απφ ην Α έσο ην Χ», MICRO 9, Γεθέκβξηνο 1983, 43- 51. 

13
 Υξ. Μαλσιαθάθε, «Μεηαηξνπή Πξνγξακκάησλ BASIC», MICRO 9, Γεθέκβξηνο 1983, 66-67.  

14
 Αι. Παλαγφπνπινο, «Ζ Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ C», MICRO 9, Γεθέκβξηνο 1983, 83-85. 

15
 Παξνπζίαζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ TRS-80 (16-18), HAWK 32 (20-24), VIC-20 (69-70), MICRO 9, 

Γεθέκβξηνο 1983. 
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ζεκαηνινγία φπσο ε ηερλεηή λνεκνζχλε.
16

 Ζ χιε ηνπ πεξηνδηθνχ πιαηζησλφηαλ κε ηελ 

απαξαίηεηε, φπσο ζα απνδεηρζεί, ζηήιε αιιεινγξαθίαο κε ηνπο αλαγλψζηεο.
17

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ηεο ζεκαηνινγίαο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο, ηα 

ζέκαηα πνπ αθηεξψλνληαη απφ ην πεξηνδηθφ MICRO ζηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ήηαλ 

απφ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλα έσο αλχπαξθηα. Καη ηνχην δηφηη, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν βαζκφο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ απφ ηνπο Έιιελεο ρξήζηεο 

ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο, θαζψο ν 

ρψξνο ησλ πξνζσπηθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ βξηζθφηαλ ζε έλα είδνο 

κεηαίρκηνπ κε ππνινγηζηέο ηεο 

πξνεγνχκελεο γεληάο (φπσο ι.ρ. νη TRS-80 

θαη Commodore VIC-20 πνπ παξνπζίαδε 

ζην έλαην ηεχρνο ηνπ ην MICRO αιιά θαη 

νη Jupiter ACE θαη Apple II θαη IIe) λα 

θπθινθνξνχλ αθφκα επξέσο θαη λα 

δηεθδηθνχλ ην κεξίδηφ ηνπο απφ φζνπο 

ρξήζηεο επηζπκνχζαλ έλα νηθνλνκηθά 

πξνζηηφ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή. Ζ κεγάιε 

εμάπισζε ησλ 8bit νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, πνπ ζα ιάβεη ρψξα 

κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

Sinclair ΕΥ, Amstrad 464-664 θαη 

Commodore 64 βξίζθεηαη κφιηο ζηα 

πξψηα ηεο βήκαηα εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Σελ ίδηα επνρή, ε πξνζθνξά ινγηζκηθνχ 

ππήξμε ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε, ελψ ην 

ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ δελ επλννχζε αθφκα, απφ πνιιέο απφςεηο, ηελ ρξήζε 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζε δηάθνξεο φςεηο, πνπ ζηαδηαθά ζα εκθαληζηνχλ ππφ κία 

δηαδηθαζία ζπλδηακφξθσζεο, θαζψο ρξήζηεο ζα δεηνχλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο θαη ζα 

ζπκκεηέρνπλ βαζκηαία πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο. 

Αιιά θαη νη ζεζκνί δηακεζνιάβεζεο (φπσο ηα πεξηνδηθά θαη ηα θαηαζηήκαηα πιεξνθνξηθήο) 

                                                 
16

 «Σερλεηή Ννεκνζχλε. Δπηζηεκνληθή θαληαζία ή επηζηήκε;», MICRO 9, Γεθέκβξηνο 1983, 62-63. 

17
 «Αιιεινγξαθία», MICRO 9, Γεθέκβξηνο 1983, 36. 

 

Εικόνα 4 Σν πεξηνδηθφ MICRO κεηνλνκάδεηαη 

αξγφηεξα ζε MICRO & Computer Age 

επηρεηξψληαο λα απεπζπλζεί ζε επξχηεξν θνηλφ. 

Πεγή: MICRO & Computer Age 18, Γεθέκβξηνο 

1984. 



Γ ε χ η ε ξ ν  Κ ε θ ά ι α η ν   |  66 

 

ζα θαιιηεξγνχλ θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζε απηήλ «απαίηεζε». Σν 1983 φκσο, ν 

κηθξνυπνινγηζηήο δελ έρεη γίλεη αθφκα ηφζν πξνζσπηθφο, φζν ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα∙ γηα ηε 

ξεηνξηθή ηεο πεξηφδνπ, ηελ νπνία αλαπαξάγεη ην MICRO, απνηειεί αθφκα έλα εξγαιείν ζηα 

ρέξηα ηνπ επαγγεικαηία, πνπ επηζπκεί «λα εθζπγρξνληζηεί». Χο εθ ηνχηνπ, παξφηη δελ 

ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία, εληνχηνηο θαίλεηαη πσο ε αλαγλσζηκφηεηα ηνπ MICRO ππήξμε 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ζην πιαίζην ιίγσλ επαγγεικαηηψλ (ι.ρ. πνιηηηθψλ κεραληθψλ) θαη 

εηαηξηψλ, πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα δεηήκαηα κεραλνξγάλσζεο κε ηε ρξήζε πξνζηηψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΗ & COMPUTER | ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ & COMPUTER 

Πξνο ηα ηέιε ηνπ ίδηνπ έηνπο, πνπ εθδφζεθε ην πεξηνδηθφ MICRO, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 1982, θπθινθφξεζε ην πξψην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & 

COMPUTER, ην νπνίν θαηά δήισζή ηνπ, απνηεινχζε έλα «Μεληαίν πεξηνδηθφ ζχγρξνλεο 

ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο». Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1987, ην πεξηνδηθφ 

κεηνλνκάζηεθε ζε ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & COMPUTER. Απνηέιεζε εθδνηηθή πξσηνβνπιία ηνπ 

Κ. Βνπδνχξε, νπνίνο αθξηβψο ηξία ρξφληα κεηά, ην Γεθέκβξην ηνπ 1985, ζα εθδψζεη θαη 

πεξηνδηθφ απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλν ζηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, ην MicroMad, αλ 

θαη απφ δηαθνξεηηθή εθδνηηθή επσλπκία (εθδφζεηο MULTI PRESS). Παξφκνηα κε ην 

MICRO, ην ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & COMPUTER πξνσζνχζε θαη εθείλν κηα πεξηζζφηεξν 

«ζνβαξή» ελαζρφιεζε κε ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο, αλ θαη δελ δηαηππψλεη ηελ ίδηα ξεηνξηθή 

πνπ εζηηαδφηαλ ζηελ ρξήζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, φπσο θάλεη ην πξψην. 

Παξφια απηά, θαη εδψ εληνπίδεη θαλείο δνθηκέο θαη παξνπζηάζεηο ησλ πιένλ δηαδεδνκέλσλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, πνπ ηελ ίδηα επνρή ζπλαληνχκε θαη ζηα αληίζηνηρα ηεχρε ηνπ MICRO, 

φπσο ελδεηθηηθά (θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο θπθινθνξίαο ηνπ) νη TRS 80 II,
18

 ATARI 400 & 

800, APPLE II θαη CBM 8032
19

, Commodore VIC-20, SUPERBRAIN θαη CROMENCO 3
20

, 

TRS-80 COLOR, BBC MICRO θαη EPSON MX-80,
21

 ORIC-1.
22

 Ζ χιε ηνπ πεξηνδηθνχ 

αθνινπζεί θαηλνκεληθά ην θιαζζηθφ κνηίβν πνπ βξίζθνπκε θαη ζην MICRO, αιιά κε κηα 

                                                 
18

 Ζιεθηξνληθή & Computer 1, Ννέκβξηνο 1982. 

19
 Ζιεθηξνληθή & Computer 2, Γεθέκβξηνο 1982. 

20
 Ζιεθηξνληθή & Computer 3, Ηαλνπάξηνο 1983.  

21
 Ζιεθηξνληθή & Computer 5, Μάξηηνο 1983. 

22
 Ζιεθηξνληθή & Computer 8, Αχγνπζηνο – επηέκβξηνο 1983.  
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ζεκαληηθή δηαθνξά∙ ην ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & COMPUTER βιέπεη ηνλ αλαγλψζηε σο ηνλ 

αξράξην θαη κε κπεκέλν ζηελ ηερλνινγία ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

πιαηζηψλεη ηηο παξνπζηάζεηο ηνπ κε νδεγνχο, πνπ επεμεγνχλ πιεπξέο ηεο ηερλνινγίαο κε 

απιφ ιεμηιφγην θαη πξνζηηφ ηξφπν. Έηζη, ινηπφλ, ην πξψην ηεχρνο αθηεξψλεη ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο χιεο ηνπ ζε κηα γεληθή εηζαγσγή ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο, ζε 

έλα γισζζάξη φξσλ γηα ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο, ζε έλα εηζαγσγηθφ άξζξν ζηνπο 

κηθξνεπεμεξγαζηέο, αιιά  θαη ζε κηα γεληθή εηζαγσγή ζηα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα.  

Ο πξνζαλαηνιηζκφο απηφο εληνπίδεηαη θαη ζην επφκελν ηεχρνο, κε ηε δεκνζίεπζε ηεο 

ζπλέρεηαο ηεο γεληθήο εηζαγσγήο ζηα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα, κηα αθφκα γεληθή 

εηζαγσγή απηή ηε θνξά ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα CP/M, έλα άξζξν γηα ηελ ηερλνινγία ησλ 

εκηαγσγψλ θαη έλαλ νδεγφ γηα ηα λέα «ΚΗΣ» ππνινγηζηψλ (ζηνηρείν πνπ δείρλεη πσο ην 

πεξηνδηθφ επηζπκνχζε λα απεπζπλζεί θαη ζηνπο ρνκπίζηεο ησλ πξνζσπηθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ). Φηάλνληαο ζην ηξίην ηεχρνο, βξίζθνπκε αθφκα εηζαγσγηθά άξζξα γχξσ 

απφ ην ηη είλαη ν ππνινγηζηήο,
23

 ηη είλαη νη κηθξνεπεμεξγαζηέο,
24

 πψο λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θάπνηνο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα CP/M,
25

 ηη είλαη ηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα θαη πσο 

θαηαζθεπάδνληαη
26

 θαη πνηεο είλαη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα ηειεπηθνηλσληαθά 

ζπζηήκαηα.
27

 Όια ηα παξαπάλσ άξζξα ήηαλ θαηά βάζε ζεσξεηηθά κε ειάρηζην σο θαζφινπ 

ηερληθφ ιεμηιφγην θαη κπνξνχζαλ λα δηαβαζηνχλ, αιιά θαη λα γίλνπλ αληηθείκελν 

θαηαλφεζεο απφ ρξήζηεο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ κε πεξηνξηζκέλε ηερληθή γλψζε.  

εκαληηθή δηαθνξά, ελ ζρέζε κε ην πεξηνδηθφ MICRO, κπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεο ε ζρεδφλ 

παληειήο απνπζία παξνπζίαζεο ή δνθηκήο ινγηζκηθνχ, θάηη πνπ ππνδεηθλχεη θαη ηελ 

πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ππνινγηζηψλ, πνπ είρε πηνζεηήζεη ην 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & COMPUTER. Δίλαη κάιηζηα εμαηξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ε απάληεζε ηνπ 

αξρηζπληάθηε ηνπ πεξηνδηθνχ ζε αλαγλψζηε ηνπ: «[…] ίζσο παξαηεξήζεηε θάπνηα έιιεηςε 

ζηνλ ηνκέα […] ησλ πξνγξακκάησλ γηα micros. Αλ έρεηε θάπνηα πξνζθνξά ζηνπο ηνκείο 

απηνύο ζα ζέιακε λα έξζνπκε ζε επαθή καδί ζαο έζησ θαη γηα απιή γλσξηκία».
28

 Όπσο 

                                                 
23

 «Αξρίδνληαο απφ ην Α. Ση είλαη Computer», Ζιεθηξνληθή & Computer 3, Ηαλνπάξηνο 1983, 12-22. 

24
 Γ. Λπθνπξηάο, «MICROPROCESSORS (CPU)», Ζιεθηξνληθή & Computer 3, Ηαλνπάξηνο 1983, 24-29. 

25
 Γ. Γειήο θαη Γ. Λπθνπξηάο, «Πψο λα μεθηλήζνπκε ην CP/M», Ζιεθηξνληθή & Computer 3, Ηαλνπάξηνο 1983, 

34-35. 

26
 Γ. Μαληάο, «Γεχζε απφ CHIPS», Ζιεθηξνληθή & Computer 3, Ηαλνπάξηνο 1983, 36-40, 45. 

27
 Γ. Μπνχξαο, «Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα. Γνκηθά ζηνηρεία ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ», 

Ζιεθηξνληθή & Computer 3, Ηαλνπάξηνο 1983, 58-62. 

28
 «Αιιεινγξαθία», Ζιεθηξνληθή & Computer 3, Ηαλνπάξηνο 1983, 78. 
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δηαθαίλεηαη απφ ηελ απάληεζε ηνπ 

πεξηνδηθνχ, νη ρξήζηεο / αλαγλψζηεο 

θαινχληαλ λα ζπλεηζθέξνπλ θαη απηνί ζηε 

δηακφξθσζε ηεο χιεο, ζηέιλνληαο 

πξνηάζεηο γηα πξνγξάκκαηα 

κηθξνυπνινγηζηψλ, αιιά θαη, φπσο ζα 

δνχκε αξγφηεξα ζε άιια πεξηνδηθά, ηα 

ίδηα ηα πξνγξάκκαηα, πνπ θαηαζθεχαδαλ 

νη ίδηνη. ην πιαίζην ηεο εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο ινγηζκηθνχ 

γηα κηθξνυπνινγηζηέο, αιιά θαη ηεο 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο, ε πξφζθιεζε 

ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο πξνο ηνπο 

ρξήζηεο γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

χιε ηνπο παξέκεηλε κηα δεκνθηιήο 

επηινγή, ηελ νπνία ζπλαληνχκε θαη ζε 

εθείλα ηα πεξηνδηθά πνπ ζεκείσλαλ 

πςειέο πσιήζεηο, φπσο ηα PIXEL θαη 

MicroMad. 

Απνηειεί επίζεο εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ 

ζηνηρείν ην γεγνλφο πσο, παξφηη ν ηίηινο ηνπ πεξηνδηθνχ πξνέηαζζε ηνλ ρψξν ηεο 

ειεθηξνληθήο έλαληη εθείλνπ ησλ ππνινγηζηψλ, ε χιε πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζε απηφλ 

απνηεινχζε θιάζκα κφλν ηεο ζπλνιηθήο, θαη ζπρλά κάιηζηα δελ μεπεξλνχζε νχηε θαλ ην έλα 

πέκπην ηεο. Δλδεηθηηθά, ην ηξίην ηεχρνο θηινμελεί ηέζζεξα κφλν άξζξα γχξσ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή: παξνπζίαζε εηαηξηψλ ειεθηξνληθψλ θαηαζθεπψλ θαη εηζαγσγψλ απφ ηελ 

έθζεζε INDEX-EL ‟82,
29

 άξζξν γηα ην νηθηαθφ πηθάπ σο ειεθηξνληθφ ζχζηεκα,
30

 νδεγφ 

επεμήγεζεο γηα ηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηαγξάκκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ 

θπθισκάησλ
31

 θαη έλα γεληθφ άξζξν γηα ηελ ηερλνινγία ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο.
32

 Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε βαξχηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο 

                                                 
29

 «INDEX-EL „82», Ζιεθηξνληθή & Computer 3, Ηαλνπάξηνο 1983, 63-64. 

30
 «Πηθάπ: κηα γεληθή έθνδνο ηεο ειεθηξνληθήο», Ζιεθηξνληθή & Computer 3, Ηαλνπάξηνο 1983, 65-70. 

31
 Γ. Μαληάο, «Ζιεθηξηθνί ζπκβνιηζκνί», Ζιεθηξνληθή & Computer 3, Ηαλνπάξηνο 1983, 71-73. 

32
 . αξαληίδεο, «Σειεφξαζε απφ δνξπθφξνπο», Ζιεθηξνληθή & Computer 3, Ηαλνπάξηνο 1983, 74-76. 

 

Εικόνα 5 Σν πξψην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & COMPUTER θπθινθφξεζε ην 

1982 απεπζπλφκελν ζηνπο αξράξηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Πεγή: Ζιεθηξνληθή 

& Computer 1, Ννέκβξηνο 1982. 
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ππνινγηζηέο, δείρλεη πσο ην πεξηνδηθφ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & COMPUTER απεπζπλφηαλ 

νπζηαζηηθά ζε εξαζηηέρλεο ρξήζηεο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ κε θάπνηνπο απφ απηνχο λα είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη εξαζηηέρλεο ειεθηξνληθνί. Απηφ ην δήηεκα ηαπηφηεηαο ραξαθηήξηζε φιε ηελ 

πνξεία ηνπ πεξηνδηθνχ, ελψ κε ηελ εκθάληζε άιισλ πην εμεηδηθεπκέλσλ, ην ίδην έραζε ηελ 

φπνηα δπλακηθή είρε απνθηήζεη απφ ηελ εθδνηηθή ηνπ πξσηνπνξία. Απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & COMPUTER αξρίδεη λα πξνζαξκφδεη ηελ χιε 

ηνπ ζηνπο ΗΒΜ ζπκβαηνχο ππνινγηζηέο. Έηζη ινηπφλ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1986 ν 

αλαγλψζηεο δηάβαδε ζηελ ζηήιε πνπ ππνγξάθεη ν αξρηζπληάθηεο ηνπ:  

    Καη πνην είλαη ην πην θαηλνηνκηθφ πξντφλ ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ; Οχηε ν Spectrum 

+2 (έλα Spectrum 128K κε θαζζεηφθσλν), νχηε ν Thor ( έλα θνπζθσκέλν QL κε 

πεξηθεξεηαθά ελζσκαησκέλα), νχηε ν BBC Master compact (έλα BBC 128Κ πνπ 

πξψηα κεγάισζε θαη κεηά κάδεςε) [κέρξη απηφ ην ζεκείν φιεο νη αλαθνξέο ηνπ 

αθνξνχλ νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο]. Σν πξντφλ πνπ κε ζπγθίλεζε πεξηζζφηεξν 

πξνήιζε απφ ηελ εηαηξία πνπ θεκίδεηαη γηα ηελ «ππεξζπληεξεηηθή» ηεο ζηάζε. Μήπσο 

ην καληέςαηε; Πξφθεηηαη γηα ην ΗΒΜ RT PC.
33

  

Πέξαλ ινηπφλ θάπνησλ δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ, φιε ζρεδφλ ε ππφινηπε χιε ηνπ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & COMPUTER είλαη αθηεξσκέλε πηα ζηνπο ΗΒΜ ζπκβαηνχο θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηνπο.
34

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο απηφο ηνπ πεξηνδηθνχ, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, πξνο κηα πεξηζζφηεξν επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε ηνπο ππνινγηζηέο, αιιά θαη ηελ 

έκθαζε ζηνπο IBM ζπκβαηνχο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηήζνπλ απηή ηελ νπηηθή 

ζχκθσλα κε ην πεξηνδηθφ, γίλεηαη ζαθήο ζε κηα δηαθεκηζηηθή θαηαρψξηζε θαηά ηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη ηα δχν πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο πνπ εμέδηδε πιένλ ε MULTI PRESS, ηα 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & COMPUTER θαη MicroMad. χκθσλα κε απηή, ην ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & 

COMPUTER αλαπαξηζηάηαη σο ην «Πξώην ειιεληθό πεξηνδηθό γηα ζύγρξνλε πιεξνθόξεζε», 

ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηνπο δπλεηηθνχο, αιιά θαη πθηζηάκελνπο αλαγλψζηεο ηνπ σο εμήο:  

    Αλ ζαο ελδηαθέξνπλ νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ε 

θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο θαη παγθφζκηαο αγνξάο ησλ επαγγεικαηηθψλ ππνινγηζηψλ, 

ηφηε ην πεξηνδηθφ «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & COMPUTER» είλαη γηα εζάο, γηαηί θαιχπηεη 

θάζε απνξία ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηία ή επηζηήκνλα. Ξεθπιιίδνληαο ηηο ζειίδεο 

ηνπ ζα βξείηε ελδηαθέξνληα επαγγεικαηηθά ζέκαηα, θαηαλνεηά επηζηεκνληθά άξζξα, 

                                                 
33

 «input output», Ζιεθηξνληθή & Computer 38, επηέκβξηνο 1986, 10. 

34
 Γηα παξάδεηγκα νη παξνπζηάζεηο-δνθηκέο ππνινγηζηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζην ηεχρνο, αθνξνχλ φιεο IBM 

ζπκβαηνχο: Γ. Κφηζηξαο, «AMSTRAD PC 1512: H … πκβαηή Απάληεζε», 48-49, Α. Σζνγγάιεο, «Computer 

Test. - IDS», 72-76; «Computer Test. -Κξόλνο PC», 80-83, «Computer Test. -ίγκα PC/XT», 84-87. Παξφκνηα, 

ε παξνπζίαζε ινγηζκηθνχ αθνξά επίζεο ΗΒΜ ζπκβαηνχο: Β. Αξάπεο, «ABC Office Automation Series», 90-

101. 
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έξεπλεο αγνξάο, παξνπζηάζεηο ζπζηεκάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ξεπνξηάδ, λέα πξντφληα, ζπλεληεχμεηο, ζρφιηα θαη απφςεηο, νδεγφ αγνξάο.
35

  

Γίρσο λα ππνζηεξίδεηαη, πσο ε παξνπζίαζε ηνπ εληχπνπ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δελ 

αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαίλεηαη πσο ην ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & COMPUTER 

δηαηχπσλε ηελ πξνζδνθία γηα ηελ πινπνίεζε κηαο αηδέληαο, ε νπνία ήηαλ πνιχ επξχηεξε απφ 

εθείλε πνπ ηειηθά θαηφξζσζε λα δηαρεηξηζηεί κέζα απφ ηε ζεκαηνινγία ηνπ. 

 

COMPUTER ΓΘΑ ΌΛΟΤ 

Σν πξψην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ γηα ππνινγηζηέο Computer γηα Όινπο θπθινθφξεζε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1983 (ζηελ ηηκή ησλ 150 δξρ). Όπσο κπνξεί λα δηαβάζεη θαλείο ζηε ζεκεξηλή 

παξνπζίαζε ηνπ πξψηνπ απηνχ ηεχρνπο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηεο εθδφηξηαο εηαηξίαο 

ηνπ: 

Ζ απνζηνιή ηνπ…(ήηαλ) λα θάλεη ηνπο ππνινγηζηέο πην πξνζηηνχο ζε φινπο. Έλα απφ 

ηα βαζηθά ζέκαηά ηνπ δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη άιιν απφ ην «Ση είλαη έλαο 

θνκπηνχηεξ»
36

.  

Ζ αληίιεςε απηή απνηππψλεηαη άιισζηε ζηνλ ππέξηηηιν ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο: «Σν 

θαηαλνεηφ πεξηνδηθφ γηα ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο». Σφζν ν ηίηινο, φζν θαη ν ππέξηηηινο ηνπ 

πεξηνδηθνχ απνθαιχπηεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο εηαηξίαο πνπ ην εμέδσζε, ηεο Compupress, λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πεξηνδηθφ, πνπ ζα θάιππηε κε ηε ζεκαηνινγία ηνπ θάζε πιεπξά ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, κε πεξηερφκελν πνπ ζα ήηαλ αλαγλψζηκν ηφζν απφ ηνλ αξράξην ρξήζηε 

ηεο ηερλνινγίαο απηήο, φζν θαη απφ εθείλνλ πνπ ελδηαθεξφηαλ γηα ηηο πεξηζζφηεξν 

επαγγεικαηηθέο ή επηζηεκνληθέο εθαξκνγέο ηνπ. Απηή ε ζηφρεπζε είλαη επδηάθξηηε ήδε απφ 

ην «εκείσκα ηνπ Δθδφηε» ζην πξψην ηεχρνο, φπνπ δηαβάδνπκε πσο: 

    […] ην πεξηνδηθφ πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο είλαη ην κνλαδηθφ πεξηνδηθφ πιαηηάο 

θπθινθνξίαο πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηνπο θνκπηνχηεξ. ηφρνο ηνπ δελ είλαη 

κφλν ε ελεκέξσζε φζσλ αζρνινχληαη κε ηνπο ππνινγηζηέο, αιιά επίζεο ε γλσξηκία κε 

ηνπο θνκπηνχηεξ φισλ εθείλσλ ησλ λέσλ αλζξψπσλ πνπ ζέινπλ θαη απηνί λα πάξνπλ 

κέξνο ζηελ επαλάζηαζε πνπ γίλεηαη ζήκεξα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Απηφ άιισζηε ζα ην 

δηαπηζηψζεηε θαη κφλνη ζαο βιέπνληαο ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο 

πνπ θαιχπηεη, λνκίδνπκε, αξκνληθά θαη ηνπο δχν ρψξνπο, ηθαλνπνηψληαο ηαπηφρξνλα 

                                                 
35

 Ζιεθηξνληθή & Computer 38, επηέκβξηνο 1986, 131. 

36
 Computer γηα Όινπο, Σεχρνο 1, Ηαλνπάξηνο 1983. http://www.cgomag.gr/firstissue.asp (ηειεπηαία πξφζβαζε 

ζηηο 26/03/2014). 

http://www.cgomag.gr/firstissue.asp
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ηνλ „πεπεηξακέλν ρξήζηε‟ θαη πξνζθέξνληαο ζηνλ λενεηζεξρφκελν ζηνλ θφζκν ησλ 

κηθξνθνκπηνχηεξ ηηο πξψηεο απαξαίηεηεο γλψζεηο»
37

 

ην πξψην ηνπ ηεχρνο, ινηπφλ, ην πεξηνδηθφ απεπζπλφηαλ θαηά δήισζή ηνπ ζην θνηλφ ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ (microcomputers) αθηεξψλνληαο φκσο, ζε αληίζεζε κε ηα MICRO θαη 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & COMPUTER, ην πξψην ηνπ εμψθπιιν ζε έλαλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή 

θαη κάιηζηα ζηνλ πιένλ νηθνλνκηθά πξνζηηφ εμ απηψλ. Κάλνληαο ινηπφλ ιφγν γηα 

κηθξνυπνινγηζηέο θαη φρη ππνινγηζηέο γεληθά νξηνζεηεί εμαξρήο ην αληηθείκελφ ηνπ ζηνπο 

πξνζσπηθνχο (personal microcomputers) θαη νηθηαθνχο (home microcomputers) 

κηθξνυπνινγηζηέο θαη φρη ζηνπο ιεγφκελνπο κεγάινπο ππνινγηζηέο (mainframes). Αθξηβψο 

επεηδή νη δηάθνξεο έλλνηεο θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ ππνινγηζηψλ ππήξμαλ ζρεηηθά 

αζαθείο γηα ην ειιεληθφ θνηλφ ηνπ 1983, ην πεξηνδηθφ αθηέξσζε αξθεηέο ζειίδεο ζηε 

δηαζαθήληζε, ηνπ ηη είλαη έλαο ππνινγηζηήο, ηα βαζηθά ηνπ κέξε θαη νη ρξήζεηο ηνπ.
38

 

Παξφια απηά, επεηδή απηή ε εθδνηηθή πξνζπάζεηα απνηέιεζε ην πξψην «ζνβαξφ», σο πξνο 

ηελ πιεξφηεηά ηνπ, εγρείξεκα πνπ επηρεηξνχζε λα θαιχςεη θάζε πιεπξά ησλ ππνινγηζηψλ, ν 

εθδφηεο ηνπ επηζήκαλε πσο: 

    Θα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε εδψ φηη, ελψ ην πεξηνδηθφ ζα αζρνιείηαη θπξίσο κε 

ηνπο „πξνζσπηθνχο‟ ή „νηθηαθνχο‟ κηθξνθνκπηνχηεξ θαζψο θαη κε ηνπο 

κηθξνθνκπηνχηεξ επηρεηξήζεσλ, θάζε ζεκαληηθή εμέιημε ζηνλ ηνκέα ησλ κεγαιχηεξσλ 

„mainframe‟ θνκπηνχηεξ ζα πξνβάιιεηαη απφ ηηο ζειίδεο ηνπ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

δηαηεξνχκε ηνπο αλαγλψζηεο καο ελήκεξνπο γηα φιεο ηηο εμειίμεηο ζηνλ επξχηεξν ρψξν 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.
39

  

Δπξφθεηην αζθαιψο γηα έλα θηιφδνμν εγρείξεκα ην νπνίν δελ κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κε 

απηφλ αθξηβψο ηνλ ηξφπν, ηνλ νπνίν αλέπηπμε ζην ζεκείσκά ηνπ ν εθδφηεο ηνπ Computer 

γηα Όινπο. Ζ αγνξά ησλ mainframe ππνινγηζηψλ ππήξμε ζηελ Διιάδα ησλ κέζσλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη πην ζπγθεθξηκέλα εληαγκέλε ζην πιαίζην 

ησλ ιίγσλ πνιχ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Μπνξεί ινηπφλ νη 

πεξηνδηθέο εθδφζεηο γηα ππνινγηζηέο, πνπ θπθινθνξνχζαλ σο ηφηε, λα ήηαλ ειάρηζηεο θαη λα 

κελ κπνξνχζαλ λα αλαπαξάγνπλ ηηο εγεκνλεχνπζεο φςεηο ρξήζεο απηψλ ησλ ππνινγηζηψλ, 

θαζψο ην θνηλφ ζηελ Διιάδα πνπ ζα κπνξνχζε λα παξαθνινπζήζεη κηα ηέηνηα ζεκαηνινγία 

ππήξμε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν θαη πνιχ εηδηθφ, ην Computer γηα Όινπο δελ θαηφξζσζε 

φκσο εληέιεη λα απνηειέζεη εθείλε ηε κεγάιε ζπλζεηηθή πξνζπάζεηα πνπ ζα απεπζπλφηαλ ζε 

                                                 
37

 Ν. Μαλνχζνο, «Λίγα Λφγηα γηα ην Πεξηνδηθφ. εκείσκα ηνπ Δθδφηε», Computer γηα Όινπο 1, Ηαλνπάξηνο 

1983, 4. 

38
 «Ση είλαη έλα Κνκπηνχηεξ;», Computer γηα Όινπο 1, Ηαλνπάξηνο 1983, 14-17. 

39
 Ν. Μαλνχζνο, «Λίγα Λφγηα γηα ην Πεξηνδηθφ. εκείσκα ηνπ Δθδφηε», 4. 
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φινπο ηνπο ρξήζηεο θάζε είδνπο ππνινγηζηή∙ έλα ηέηνην κεγαιεπήβνιν εγρείξεκα ήηαλ εθ 

πξννηκίνπ θαηαδηθαζκέλν ζε απνηπρία.
40

 Καζψο ε ηερλνινγία ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ πηνζεηνχληαλ απφ πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο, πξνέθππηε θαη ε αλάγθε γηα 

κεγαιχηεξε εηδίθεπζε ησλ παξνπζηαδφκελσλ ζεκάησλ, αλά είδνο ππνινγηζηή, αιιά θαη 

θαηεγνξία ρξήζηε. Γελ είλαη ινηπφλ παξάδνμν, πνπ έλαλ ρξφλν ζρεδφλ κεηά ηελ θπθινθνξία 

ηνπ ην Computer γηα Όινπο απνηέιεζε ηε κήηξα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ πεξηνδηθνχ (ηνπ 

PIXEL), ην νπνίν απεπζπλφηαλ απνθιεηζηηθά ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ κε ην ίδην λα εηδηθεχεηαη πιένλ ζηνπο ΗΒΜ ζπκβαηνχο.  

Αληίζεηα, εθείλν ην ζηνηρείν πνπ 

ραξαθηήξηδε ηελ επνρή εθείλε ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνηερληθνχ 

πεξηβάιινληνο ήηαλ ε ηερλνινγία ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Σνχην 

θαζίζηαηαη θαηαθαλέο ήδε απφ ην πξψην 

ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ, ην νπνίν είλαη 

αθηεξσκέλν ζηνπο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο 

ηεο εηαηξίαο νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ 

Sinclair θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξνπζίαζε 

ηνπ Spectrum ZX81 [Δηθφλα 6]. Ο ZX81 

ππήξμε έλαο απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο 

νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ηφζν δηεζλψο 

φζν θαη ζηελ Διιάδα θαη απνηέιεζε ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κία απφ ηηο 

πιένλ δεκνθηιείο επηινγέο φζσλ 

επηζπκνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ ελ 

ιφγσ ηερλνινγία, αιιά νη γλψζεηο ηνπο 

ζηνλ ηνκέα απηφλ, φπσο θαη ην δηαζέζηκν 

ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη 

λα επελδχζνπλ γηα ηελ αγνξά ηνπ, ήηαλ 

πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Ζ εηθφλα απηή 

                                                 
40

 Δλδεηθηηθά, ηνλ ηξίην ρξφλν θπθινθνξίαο ηνπ πεξηνδηθνχ, αθηεξψλνληαη κφιηο δχν ζειίδεο ζηελ παξνπζίαζε 

λέσλ ζρεηηθά κε ηνπο mainframe ππνινγηζηέο ππφ ηελ ζηήιε «νη … κεγάινη», Computer γηα Όινπο 28, 

επηέκβξηνο 1985, 38-39. 

 

Εικόνα 6 Σν πξψην ηεχρνο ηνπ Computer γηα 

Όινπο θπθινθφξεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1983 θαη 

απνηέιεζε ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα 

δηακεζνιάβεζεο ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα, αλ θαη γξήγνξα 

ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζα ζηξαθεί ζηνπο ΗΒΜ 

ζπκβαηνχο. Πεγή: Computer γηα Όινπο 1, 

Ηαλνπάξηνο 1983. 
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απνηππψλεηαη επδηάθξηηα ζην ζεκείσκα ηνπ εθδφηε, ν νπνίνο επηρεηξνχζε λα δηθαηνινγήζεη 

ηελ επηινγή ηεο παξνπζίαζεο ελφο νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή (αιιά θαη ηελ πξνβνιή ηνπ 

ζην εμψθπιιφ ηνπ) ζην πξψην ηεχρνο ελφο πεξηνδηθνχ, πνπ επηρεηξεί λα θαιχςεη θάζε 

πιεπξά ησλ ππνινγηζηψλ:  

    Όπσο ίζσο ζα παξαηεξήζαηε, ζην πξψην απηφ ηεχρνο παξνπζηάδνπκε ηνπο 

θνκπηνχηεξ ηεο Sinclair Research, δειαδή ηνλ ZX81 θαη ηνλ ΕΥ Spectrum. Γχν αθφκα 

απφ ηηο κφληκεο ζηήιεο ηνπ πεξηνδηθνχ αζρνινχληαη κε ηνλ ZX81, ε ζηήιε 

„ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ‟ θαη ε ζηήιε „ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΑ‟. 

Θα ζέιακε, ινηπφλ, λα δειψζνπκε απφ ηελ αξρή φηη ην „βάξνο‟ ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο 

πέθηεη ζηνλ Sinclair ZX81 φρη γηα θαλέλαλ άιινλ ιφγν, αιιά κφλν θαη κφλν επεηδή 

απφ ηα ζηνηρεία ηεο αγνξάο πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη θαίλεηαη φηη ην κεράλεκα απηφ, 

κε ηε ρακειή ηηκή ηνπ, είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζην ειιεληθφ αγνξαζηηθφ θνηλφ.
41

  

ηα πξψηα ηνπ ηεχρε δηαθαίλεηαη, πσο ε γξακκή πνπ αθνινπζεί ην πεξηνδηθφ σο πξνο ηηο 

θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη είλαη αθφκα ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ην ίδην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη ηελ ειιεληθή αγνξά ππνινγηζηψλ θαη ακθηηαιαληεχεηαη κεηαμχ ησλ 

νηθηαθψλ θαη ησλ ζπκβαηψλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ πξνζπαζψληαο λα βξεη ην θνηλφ ηνπ 

θαη λα αληρλεχζεη ηηο εγεκνλεχνπζεο ηάζεηο ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε ηνπο. Έηζη ινηπφλ, 

παξφηη ζην πξψην ηνπ ηεχρνο παξνπζηάδνληαη νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο Sinclair ΕΥ 81 

θαη Sinclair ΕΥ Spectrum, αιιά θαη ζπλνιηθά νη νηθηαθνί ππνινγηζηέο ηεο Sinclair
42

 θαη 

εγθαηληάδνληαη δχν κφληκεο ζηήιεο γηα απηνχο ηνπο ππνινγηζηέο (ε ζηήιε «Παξνπζίαζε 

Πξνγξακκάησλ» θαη ε ζηήιε «Πξνγξάκκαηα γηα Δζάο»), ε ζηήιε «ΝΔΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ» είλαη 

αθηεξσκέλε ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο ζε λέα ηεο αγνξάο πνπ 

αθνξνχλ ζηνπο ΗΒΜ ζπκβαηνχο, εθαξκνγέο θαη πεξηθεξεηαθά ηνπο.
43

  

Μεηά απφ δχν ρξφληα θπθινθνξίαο ηνπ, ε ζεκαηνινγία ηνπ Computer γηα Όινπο έρεη ζηξαθεί 

νξηζηηθά ζηνπο ΗΒΜ ζπκβαηνχο,
44

 παξφηη θάπνην κέξνο ηεο πξαγκαηεχεηαη αθφκα δεηήκαηα, 

πνπ αθνξνχλ ηνπο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο. Απφ ην 1985 θαη εθεμήο, ε χιε ηνπ πεξηνδηθνχ 

δηαλζίδεηαη κε άξζξα γχξσ απφ λέα θαη εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα 

θαη ηνλ ππνινγηζηψλ ζηηο ζνβαξέο ηνπο εθαξκνγέο γεληθά, φπσο ελδεηθηηθά ζηήιεο γηα ηηο 

δειψζεηο ηνπ πξσζππνπξγνχ ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθνξηθή ζηελ Γ.Δ.Θ. εθείλεο ηεο 
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 Ν. Μαλνχζνο, «Λίγα Λφγηα γηα ην Πεξηνδηθφ. εκείσκα ηνπ Δθδφηε», 5. 

42
 Ν. Μαλνχζνο, «Αθηέξσκα ζηνπο θνκπηνχηεξ ηεο Sinclair Research», Computer γηα Όινπο 1, Ηαλνπάξηνο 

1983, 24-35. 

43
 «ΝΔΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ». Computer γηα Όινπο 1, Ηαλνπάξηνο 1983, 6-12. 

44
 Α. Σζνγγάιεο «Σεζη Κνκπηνχηεξ. Commodore PC10», Computer γηα Όινπο 28, επηέκβξηνο 1985, 85-88; 

«ΠΡΟ - ΣΔΣ. Amstrad PCW 8256. Πνηέ ηφζα πνιιά δε ζηνίρηδαλ ηφζν ιίγα», Computer γηα Όινπο 28, 

επηέκβξηνο 1985, 123-125; Γ. Βαιίλδξαο «Σεζη Κνκπηνχηεξ. Tandy 1000: Έλα αμηφινγνο ζπκβαηφο απφ κηα 

κεγάιε εηαηξία», Computer γηα Όινπο 28, επηέκβξηνο 1985, 149-154. 
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ρξνληάο,
45

 αιιά θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο ζρνιήο απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ ηεο Γ.Δ.Θ. κε 

αθνξκή ηε δηελέξγεηα ηεο έθζεζεο,
46

 ζπλέληεπμε κε αληηπξφεδξν εηαηξίαο θαηαζθεπήο 

business micro computers
47

, αλάιπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ Ηαπσλίαο θαη Ακεξηθήο σο 

πξνο ηελ θαηαζθεπή ησλ 

κηθξνεπεμεξγαζηψλ
48

, αιιά θαη 

παξνπζίαζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ θέληξνπ 

ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο.
49

 Δληχπσζε 

πξνθαιεί πσο, παξφια απηά, ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο ζηήιεο ηνπ εθδφηε, ε νπνία 

έδηλε θαη ηνλ ηφλν ηνπ πεξηνδηθνχ, ήηαλ 

αθφκα αθηεξσκέλε ζηηο εμειίμεηο ζηνλ 

ρψξν ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη 

ζην δήηεκα ησλ νξίσλ κεηαμχ ησλ 

ηειεπηαίσλ θαη ησλ κηθξψλ business 

micro, φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά.
50

  

Ζ έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ δείρλεη ην εχξνο ηεο 

ρξήζεο ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 

ππελζπκίδεη πσο ζπρλά νη φςεηο ρξήζεο 

κηαο ηερλνινγίαο δελ αθνινπζνχλ ηηο 

εγεκνλεχνπζεο ξεηνξηθέο απφ ηνπο 

θπξίαξρνπο δηακεζνιαβεηέο δξάζηεο ελφο 

θνηλσληθνηερληθνχ ρψξνπ. Ζ κειέηε ηνπο ζηελ Διιάδα απνθαιχπηεη, θαη απηφ είλαη θάηη πνπ 

ζα εληνπηζηεί πην θαζαξά ζηα επφκελα θεθάιαηα, πσο νη ρξήζηεο δηακνξθψλνπλ ζπρλά κφλνη 
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 Γ. Νηαθψηεο, «θέςεηο πάλσ ζε έλαλ ιφγν…»», Computer γηα Όινπο 28, επηέκβξηνο 1985, 28-29. 

46
 . ηκφπνπινο, «ε άιιε Διιάδα», Computer γηα Όινπο 28, επηέκβξηνο 1985, 56-59. 

47
 . ηκφπνπινο, «πλέληεπμε κε ηνλ Alan Platt, αληηπξφεδξν ηεο Televideo. Δμειίμεηο θαη πξννπηηθέο ζηνλ 

ρψξν ησλ Business Computers», Computer γηα Όινπο 28, επηέκβξηνο 1985, 78-82. 

48
 Κ. Μέινο, «Ηαπσλία ελαληίνλ Ακεξηθήο», Computer γηα Όινπο 28, επηέκβξηνο 1985, 82-83. 

49
 Υ. Υαιδαηφπνπινο «Case Study. Ζ Μεραλνγξάθεζε ηεο Οιπκπηαθήο» Computer γηα Όινπο 28, επηέκβξηνο 

1985, 130-146. 

50
 «[…] ελώ ηα όξηα κεηαμύ ησλ home computers θαη ησλ κηθξώλ business micros αξρίδνπλ λα γίλνληαη όιν θαη 

πην αζαθή κε ηελ εκθάληζε ησλ λέσλ κνληέισλ ηεο Amstrad, ηεο Commodore θαη θπζηθά ηεο Atari». Ν. 

Μαλνχζνο, «ΟΝ LINE», Computer γηα Όινπο, 28, επηέκβξηνο 1985, 23. 

 

Εικόνα 7 Γηα ηελ εθδφηξηα εηαηξία ηνπ, ην 

Computer γηα Όινπο ηνπνζεηείηαη απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη εθεμήο ζηνλ ρψξν ηνπ 

«business computing». Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε 

ηεο Compupress ζην πεξηνδηθφ PIXEL. Πεγή: 

PIXEL 44, Μάηνο 1988, 152. 
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ηνπο ηνπο φξνπο ρξήζεο ελφο ηερλνινγηθνχ αληηθεηκέλνπ, πφζν κάιινλ ηνπ ππνινγηζηή, ε 

ρξήζε ηνπ νπνίνπ εκπιέθεη ηελ ελεξγή αλζξψπηλε παξέκβαζε. Σν 1987 ην ίδην πιένλ ην 

πεξηνδηθφ απηνπξνζδηνξίδεηαη σο ην «κνλαδηθφ ειιεληθφ πεξηνδηθφ γηα “Business 

Computing”» επηρεηξψληαο λα πξνζθέξεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ησλ ρξεζηψλ, φπσο 

«πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο γηα ηελ επηρείξεζή κνπ», «πνην παθέην 

software κνπ θάλεη», πνηα πεξηθεξεηαθά κνπ ρξεηάδνληαη» θαη «ηη είλαη ην Desk-Top 

Publishing».
51

 

ηα πξψηα ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ, ε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ αθνινπζεί ζρεδηαγξακκαηηθά 

ηελ αθφινπζε δνκή: Ακέζσο κεηά ην εμψθπιιν, ην νπνίν ήηαλ αθηεξσκέλν ζε θάπνην 

ζεκαληηθφ ζέκα, ζπλεζέζηεξα ζηελ παξνπζίαζε θάπνηνπ ππνινγηζηή θαη ιηγφηεξν ζπρλά 

ζηελ παξνπζίαζε θάπνηνπ ινγηζκηθνχ ή θάπνηαο εθδήισζεο ζρεηηθήο κε ηελ πιεξνθνξηθή, 

αθνινπζνχζε κηα νινζέιηδε ή δηζέιηδε δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε. εηξά είρε κηα ζειίδα 

αθηεξσκέλε ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ πεξηνδηθνχ θαη ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε επηζηνιή ηνπ εθδφηε πξνο ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Αξγφηεξα κεηαμχ 

απηψλ ησλ ζηειψλ ζα παξεκβιεζνχλ πνιιέο αθφκα θαη δεθάδεο δηαθεκηζηηθψλ 

θαηαρσξήζεσλ. Ζ ππφινηπε χιε ηνπ πεξηνδηθνχ θαηαλεκφηαλ σο εμήο: 

ηελ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε λέσλ πξντόλησλ πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ ζε πνιχ ζχληνκα άξζξα, 

πνιιαπιά αλά ζειίδα, ππφ ηε ζηήιε «Νέα Πξντφληα». Όπσο είδακε, βαζκηαία ηα λέα απφ ηα 

δειηία ηχπνπ ησλ εηαηξηψλ έθηαζαλ λα αθνξνχλ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζηνπο 

ΗΒΜ ζπκβαηνχο, κε θάπνηα απφ απηά λα αθνξνχλ θαη ζηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο. 

ηα «Θέκαηα» δεκνζηεχνληαλ άξζξα αθηεξσκέλα ζε θάπνην δήηεκα, πνπ αθνξνχζε ηνπο 

ππνινγηζηέο, ζπλήζσο επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο. Δλδεηθηηθά, ζην πξψην ηεχρνο ηα 

«Θέκαηα» είραλ ηίηινπο φπσο «Ση είλαη έλαο θνκπηνχηεξ;», «Γηαηί ε Basic είλαη ην επαγγέιην 

γηα ηνλ εξαζηηέρλε;», «Ο νηθηαθφο θνκπηνχηεξ ζαλ κέζν ελεκέξσζεο», «Αθηέξσκα ζηνπο 

θνκπηνχηεξ ηεο Sinclair Research». Οη ζηήιεο απηέο είραλ σο ζηφρν ηελ εηζαγσγή ησλ 

ρξεζηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ήηαλ ζεκαληηθά γηα ηελ 

εμνηθείσζή ηνπο κε απηνχο. Αξγφηεξα, ε ζηήιε απηή ζα δηεπξχλεη ην πεξηερφκελν ηεο, φπσο 

είδακε παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο νκηιίαο ηνπ πξσζππνπξγνχ Α. Παπαλδξένπ 

ζηελ 50
ε
 Γ.Δ.Θ.  

Παξάιιεια, ε χιε ηνπ Computer γηα Όινπο εκπινπηίζηεθε κε λέεο ζηήιεο πνπ 

πξαγκαηεχνληαλ επξχηεξα δεηήκαηα. ρεηίδνληαλ άκεζα ή έκκεζα κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη 
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 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ζην πεξηνδηθφ PIXEL. PIXEL 39, Γεθέκβξηνο 1987, 66. 
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ηελ πιεξνθνξηθή γεληθφηεξα, ππφ ηηο ζηήιεο «Monitor», «Δθδειψζεηο», «Ζ άιιε Διιάδα», 

«Γηεζλή Νέα», «Telex». Ο πνιπζπιιεθηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πεξηνδηθνχ παγηψζεθε ην 1985, 

φηαλ θαη θαζηεξψλεη ζηήιε γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ ΔΟΚ φζνλ αθνξά ζηελ ηερλνινγία, ελψ 

θάλεη ζπζηεκαηηθή αλαθνξά ζηελ ειιεληθή αγνξά πιεξνθνξηθήο παξνπζηάδνληαο ζε 

αιιεπάιιεια ηεχρε ηηο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηή, ζηνλ ρψξν πάληα ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ θαη θπξίσο ησλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ. 

εκαληηθφ κέξνο ηεο χιεο ηνπ 

θαηαιάκβαλε ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε 

πξντφλησλ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. 

Δλδεηθηηθά, ζην πξψην ηεχρνο ηνπ 

πεξηνδηθνχ, ην κέξνο πνπ αθνξά ζηηο 

παξνπζηάζεηο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ «θνκπηνχηεξ ηεο Sinclair 

Research», ζηελ παξνπζίαζε ελφο 

«θνκπηνχηεξ ηζέπεο» (εθείλνπ πνπ ζα 

νλνκαδφηαλ ζήκεξα ειεθηξνληθή 

αξηζκνκεραλή), εμαξηεκάησλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ, φπσο δηζθέηεο θαη 

ζθιεξνί δίζθνη θαη ηέινο, πξνγξακκάησλ 

(ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε επαγγεικαηηθά, 

φπσο νη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, θαη ινηπά, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ απφ παηρλίδηα (flight 

Simulation) σο έληππα πξνγξάκκαηα 

(listings)). Καη εδψ, κε ηελ πάξνδν ησλ 

ηεπρψλ, δηαπηζηψλνπκε ηελ ζηαδηαθή 

επηθξάηεζε εθείλσλ ησλ πξνγξακκάησλ, 

πνπ έηξεραλ ζε ΗΒΜ ζπκβαηνχο, εηο βάξνο 

εθείλσλ πνπ ήηαλ γξακκέλα γηα νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο.  

Οη δηαγσληζκνί επηηεινχζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ αλαγλσζηψλ 

ζην πεξηνδηθφ θαη ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ήδε απφ ην πξψην ηνπ 

ηεχρνο, ην Computer γηα Όινπο πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ κεηαμχ ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ κε 

 

Εικόνα 8 Πνιχ ζπρλά ε Compupress πξνβάιιεη 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ Computer γηα Όινπο θαη ε 

βξάβεπζή ηνπ απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ην 1985 θαη ην 1989 

είλαη ζπλήγνξνο απηήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. 

Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηεο Compupress ζην 

πεξηνδηθφ PIXEL. Πεγή: PIXEL 59, Οθηψβξηνο 

1989, 63. 



77  |  Ο  Γ ε κ φ ζ η ν ο  Υ ψ ξ ν ο  η σ λ  Δ λ η χ π σ λ  

 

έπαζια νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή θαη πεξηθεξεηαθά.
52

 Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1984, ην Computer 

γηα Όινπο πξνθεξχζζεη λέν δηαγσληζκφ κε πξψην έπαζιν έλαλ κηθξνυπνινγηζηή, ινγηζκηθφ 

γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο SPECTRUM θαη BBC θαη βηβιία πιεξνθνξηθήο.
53

 Σν 

1984 εγθαηληάδεηαη ν δηαγσληζκφο «Σα πξντφληα ηεο Υξνληάο», φπνπ ην πεξηνδηθφ βξαβεχεη, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, ηα θαιχηεξα πξντφληα ηεο αγνξάο. Σέινο, ν Οδεγόο 

Αγνξάο απνηέιεζε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο χιεο ηνπ απνηειψληαο έλαλ νδεγφ ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Τπήξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

αλαγλσζηψλ, φζνλ αθνξά ζηηο αληηπξνζσπείεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ηα 

ζηνηρείσλ ησλ θαηαζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. ην πξψην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ 

θαηαιακβάλεη κία ζειίδα, αιιά ζηα επφκελα ηεχρε εκπινπηίδεηαη κε πεξηζζφηεξεο 

θαηαρσξήζεηο γηα λα απνηειέζεη αξγφηεξα κηα νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ησλ ΗΒΜ 

ζπκβαηψλ (αληηπξνζσπείεο, θαηαζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, ηερληθά βηβιηνπσιεία, θ.ά.). Σν 

Computer γηα Όινπο ππήξμε ην πξψην πεξηνδηθφ, πνπ θαζηέξσζε ηε δεκνζίεπζε αλαιπηηθνχ 

νδεγνχ αγνξάο, πξαθηηθή πνπ αθνινχζεζαλ ζρεδφλ φια ηα ππφινηπα πεξηνδηθά γηα 

ππνινγηζηέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. 

 

PIXEL 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1983 έλα λέν πεξηνδηθφ πιεξνθνξηθήο έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηνλ 

εηδηθφ ειιεληθφ πεξηνδηθφ ηχπν, απφ ηελ ίδηα εηαηξία πνπ έρεη εθδψζεη κεξηθνχο κήλεο πξηλ 

ην πεξηνδηθφ Computer γηα Όινπο. Σν πεξηνδηθφ PIXEL θπθινθφξεζε αξρηθά σο 

ζπλνδεπηηθφ ηεχρνο ηνπ Computer γηα Όινπο, ην νπνίν έρεη ήδε αξρίζεη λα θαζηεξψλεηαη σο 

ην βαζηθφ ειιεληθφ πεξηνδηθφ γηα ππνινγηζηέο, ηφζν απφ άπνςε θπθινθνξίαο, φζν θαη απφ 

πιεπξάο ζεκαηνινγίαο θαη απήρεζεο ζηε βάζε ρξεζηψλ θπξίσο ησλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ, αιιά 

θαη κέξνπο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Ζ έλαξμε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ PIXEL σο 

ζπλνδεπηηθνχ ηεχρνπο αθνξνχζε νπζηαζηηθά ζηελ θπθινθνξία πεξηζζφηεξσλ έληππσλ 

πξνγξακκάησλ (listings θαηά ηελ νξνινγία ηεο επνρήο), θαζψο ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ηνπο δελ κπνξνχζε πιένλ λα «ρσξέζεη» ζηελ χιε ηνπ Computer γηα Όινπο∙ 

απαηηνχζε έλα μερσξηζηφ έληππν, αθηεξσκέλν απνθιεηζηηθά ζε απηά.  
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 «Οη δηαγσληζκνί ηνπ COMPUTER ΓΗΑ ΌΛΟΤ», Computer γηα Όινπο 1, Ηαλνπάξηνο 1983, 58. 
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 «ΟΤΠΔΡΓΗΑΓΧΝΗΜΟ Νν.1 ΓΗΑ ΟΛΟΤ», Computer γηα Όινπο 10, Ηαλνπάξηνο 1984, 118. 



Γ ε χ η ε ξ ν  Κ ε θ ά ι α η ν   |  78 

 

χκθσλα κε ηνλ εθδφηε ηνπ Computer γηα Όινπο, Ν. Μαλνχζν, ν νπνίνο ππέγξαθε ηφζν ηε 

ζηήιε «Γξάκκα απφ ηνλ Δθδφηε» ηνπ PIXEL, φζν θαη ηελ αληίζηνηρε «εκείσκα ηνπ 

Δθδφηε» ζην Computer γηα Όινπο, απεπζπλφκελνο ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ηειεπηαίνπ, ην 

PIXEL απνηέιεζε: 

    […] κηα πξνζπάζεηα ηνπ „COMPUTER ΓΗΑ ΟΛΟΤ‟ λα θαιχςεη ηνλ ηνκέα ηνπ 

home/personal computers απφ πιεπξάο πξνγξακκάησλ πξνζθέξνληάο ζαο έηνηκα 

listings πνπ κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε ζην κηθξνυπνινγηζηή ζαο γηα λα 

δεκηνπξγήζεηε κηα „βηβιηνζήθε πξνγξακκάησλ‟ ή θαη λα κειεηήζεηε θαη λα 

αλαθαιχςεηε θάπνηεο θαηλνχξηεο πξνγξακκαηηζηηθέο ηερληθέο. Όινη καο γλσξίδνπκε 

φηη ην software απνηειεί ην „θάληαζκα ζηε κεραλή‟ θάζε κηθξνυπνινγηζηή θαη φηη ην 

hardware κφλν ηνπ είλαη ηφζν άρξεζην φζν έλα απηνθίλεην ρσξίο θαχζηκα.
54

 

Καηά ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ πεξηνδηθνχ ινηπφλ, ε δεκηνπξγία ηνπ PIXEL βαζίζηεθε ζε ηξία 

θύξηα ζηνηρεία: Πξψηνλ, ζηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ ινγηζκηθνύ έλαληη ηνπ πιηθνχ. Πξφθεηηαη 

γηα κηα αληίιεςε, ε νπνία δελ ήηαλ θαζφινπ δηαδεδνκέλε ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, θαηά 

ηελ νπνία επηθξαηνχζε ε ζέζε πσο νη εμειίμεηο ζηελ ππνινγηζηηθή ηερλνινγία αθνξνχζαλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην πιηθφ θαη ηηο βειηηψζεηο ζε απηφ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

κεηέηξεπαλ ηνπο ππνινγηζηέο ζε πην γξήγνξνπο θαη ηθαλνχο κε απνηέιεζκα ηα βειηησκέλα 

απηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο απφδνζεο λα αλαγθάδνπλ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα 

«εθκεηαιιεχνληαη» ηηο λέεο δπλαηφηεηεο κέζα απφ αθφκα θαιχηεξα πξνγξάκκαηα. Ζ ζέζε 

πσο ην πιηθφ κέξνο ηεο ηερλνινγίαο είλαη εθείλν, πνπ ζε ηειηθή αλάιπζε δηαδξακαηίδεη ηνλ 

θπξίαξρν ξφιν ζηελ ηερλνινγία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, δελ πεγάδεη κφλν απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, αιιά είλαη κηα ζηαζεξή πεπνίζεζε, πνπ, φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο, 

δηαηξέρεη κεγάιν κέξνο ηεο ξεηνξηθήο γχξσ απφ ηνπο ππνινγηζηέο θαη κάιηζηα κέρξη πνιχ 

πξφζθαηα. Ζ ζέζε ινηπφλ ηνπ PIXEL πεξί ηεο πξσηαξρηθφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ έλαληη ηνπ 

πιηθνχ ππήξμε κηα ξεμηθέιεπζε, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί, αληίιεςε ε νπνία, φπσο ζα 

θαλεί ζηε ζπλέρεηα, είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε δηαδηθαζία δφκεζεο κηαο θνπιηνχξαο 

ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ εηδηθφηεξα, αιιά θαη ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ γεληθφηεξα. 

Γεχηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ δήισζε απηή ηνπ εθδφηε ηνπ 

PIXEL, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηειεπηαίνπ, απνηέιεζε ε 

ζπλαθφινπζε έκθαζε ζηε δεκνζίεπζε έληππσλ πξνγξακκάησλ. Ο φξνο απηφο αλαθεξφηαλ 

νπζηαζηηθά ζε ιίζηεο απφ εληνιέο πνπ απνηεινχζαλ έλα πξφγξακκα κηθξνυπνινγηζηή, νη 

νπνίεο κπνξνχζαλ λα ηππσζνχλ ζε ραξηί θαη ζε κνξθή ιίζηαο. Σηο εληνιέο απηέο θαινχληαλ 
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 Ν. Μαλνχζνο, «Γξάκκα απφ ηνλ Δθδφηε», PIXEL 1, Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1983, 3. 
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ν ρξήζηεο λα πιεθηξνινγήζεη ζηνλ κηθξνυπνινγηζηή ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα «ηξέμεη», 

πξνθεηκέλνπ ην πξφγξακκα λα ιεηηνπξγήζεη. Σν PIXEL ππήξμε ην πξψην πεξηνδηθφ γηα 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ζηελ Διιάδα πνπ αθηέξσζε ηφζν κεγάιν κέξνο ηεο χιεο ηνπ ζηε 

δεκνζίεπζε έληππσλ πξνγξακκάησλ, αθφκα κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ σο απηφλνκν 

πεξηνδηθφ, ην 1984, φηαλ ε ζεκαηνινγία ηνπ πξαγκαηεπφηαλ πνιχ πεξηζζφηεξα δεηήκαηα 

απφ ηα έληππα πξνγξάκκαηα. Απφ ην πξψην ηεχρνο δηαθαίλεηαη, πσο ε δεκηνπξγία ηνπ 

PIXEL αληηθαηφπηξηδε ηελ αλάγθε ελφο απμαλφκελνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ, πνπ αζρνινχληαλ 

εξαζηηερληθά κε ηνπο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε λέα πξνγξάκκαηα. Καηά 

ηνλ Ν. Μαλνχζν:  

    Ζ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ εληχπνπ εληνπίζζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην 

ηνπ 5
νπ

 ηεχρνπο ηνπ „COMPUTER ΓΗΑ ΟΛΟΤ‟ φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη έλα κεγάιν 

πνζνζηφ αλαγλσζηψλ δεηνχζαλ πεξηζζφηεξα έηνηκα πξνγξάκκαηα. Απνηέιεζκα απηνχ 

ηνπ feedback είλαη ε εκθάληζε ηνπ PIXEL, ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ πεξηνδηθνχ πνπ 

αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε listings πξνγξακκάησλ γηα ηα δεκνθηιέζηεξα micros ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο.
55

  

Δπηπιένλ, ε δεκνζίεπζε ησλ listings ζα ζπγθξνηήζεη έλα δπλακηθφ δίαπιν επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο αλαγλψζηεο, θαζψο έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπο ζα δηαπξαγκαηεπηεί κε ην πεξηνδηθφ ηε 

δεκνζίεπζε ησλ δηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ, ζα ππνδείμεη ζθάικαηα θαη ιχζεηο ζε απηά θαη, 

νξηζκέλνη εμ απηψλ, ζα αληηκεησπίζνπλ ην PIXEL σο έλα βήκα επίδεημεο ηεο 

πξνγξακκαηηζηηθήο ηνπο εηδεκνζχλεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην λέν 

θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ, πνπ δηακνξθσλφηαλ σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Σν ηξίην ζηνηρείν, πνπ κπνξεί λα εληνπηζηεί σο πξνο ηελ θπζηνγλσκία ηνπ πεξηνδηθνχ, ήδε 

απφ ηελ αξρή ηεο θπθινθνξίαο ηνπ, απνηειεί ε έκθαζε πνπ απέδηδε ζηε ζεκαζία ηεο 

πξαθηηθήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζηνπο κηθξνυπνινγηζηέο σο ηελ νξζή θαη επηβεβιεκέλε φςε 

ρξήζεο ηνπο. Ζ έκθαζε απηή δελ εμαληιείην ζηε δεκνζίεπζε ησλ έληππσλ πξνγξακκάησλ, 

αιιά πεξηειάκβαλε ζεηξά άξζξσλ θαη νδεγψλ, πνπ επηρεηξνχζαλ λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε ηηο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ «κηινχζαλ» νη ηειεπηαίνη, κε θπξίαξρε ηελ BASIC θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο δηαιέθηνπο ηεο, πνπ ζπλφδεπαλ ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ηεο επνρήο. 

Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηε ζεκαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζα αξρίζεη λα βαίλεη 

κεηνχκελνο πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, δελ έπαςε φκσο πνηέ λα απνηειεί κηα ζέζε 
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ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ δηαπεξλνχζε, άκεζα ή έκκεζα, ηε ζεκαηνινγία ηνπ ζε νιφθιεξε ζρεδφλ 

ηελ εθδνηηθή ηνπ πνξεία ηελ ελ ιφγσ δεθαεηία. 

Σν PIXEL θπθινθφξεζε αξρηθά σο ηξηκεληαίν έλζεην ηνπ Computer γηα Όινπο. Σν πξψην 

ηεχρνο αθνξνχζε ηνλ Οθηψβξην, Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ 1983. Σν δεχηεξν ηεχρνο ηνπ 

θπθινθφξεζε σο δηκεληαίν απηνηειέο (Μάηνο Ηνχληνο 1984) ζηελ ηηκή ησλ 150 δξρ θαη κε 

ππφηηηιν «ην πεξηνδηθφ γηα home-micros». Ζ επηζήκαλζε ζηνλ ππφηηηιφ ηνπ είλαη 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο απνηέιεζε ην πξψην πεξηνδηθφ γηα ππνινγηζηέο ζηελ Διιάδα, 

πνπ απεπζπλφηαλ απνθιεηζηηθά ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ηνχην ην 

δήισλε επδηάθξηηα ζην εμψθπιιφ ηνπ. Απφ ην δεχηεξν ηεχρνο αξρίδεη θαη ε παγίσζε ηεο 

ζεκαηνινγίαο ηνπ ζε κηα ζαθέζηεξε δνκή, ε νπνία δαλείδεηαη κελ ζηνηρεία απφ ην Computer 

γηα Όινπο, ηα πιαηζηψλεη φκσο κε ηε δεκνζίεπζε πνιχ πεξηζζφηεξσλ έληππσλ 

πξνγξακκάησλ. χκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ: 

    θνπφο ηνπ πεξηνδηθνχ είλαη λα θαιχςεη ην θελφ ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ππάξρεη 

ζηνλ θφζκν γχξσ απ΄ ηνπο ππνινγηζηέο. Σν πιαηχ θνηλφ [εθείλε ηελ επνρή] δελ μέξεη 

θαιά – θαιά ηη είλαη ππνινγηζηήο, κεξηθνί έρνπλ κηα ζακπή εηθφλα ζην κπαιφ ηνπο – 

εηθφλα πνπ έρνπλ πάξεη απ‟ ην γεληθφ ηχπν – ελψ θαη απηνί πνπ μέξνπλ δελ έρνπλ 

θαηαιάβεη ζε ηη βαζκφ ζα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο νη 

κηθξνυπνινγηζηέο. Έηζη ην PIXEL πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θάιπςε ηνπ ρψξνπ ησλ 

home computers (Oric, Spectrum, θιπ.), παξαθνινπζψληαο απφ θνληά ηελ γνξγά 

αλαπηπζζφκελε αγνξά ησλ κηθξψλ ππνινγηζηψλ θαη κεξηθέο θνξέο δηακνξθψλνληάο 

ηελ.
56

 

Ζ χιε ηνπ πεξηειάκβαλε ην θαζηεξσκέλν γξάκκα ηνπ εθδφηε/αξρηζπληάθηε, ζέκαηα 

αξραξίσλ, δνθηκέο νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, αιιά θαη παξνπζίαζε ινγηζκηθνχ, κε ηα έληππα 

πξνγξάκκαηα λα θαηαιακβάλνπλ ζρεδφλ ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο χιεο ηνπ. Απφ ην ηξίην 

ηεχρνο ηνπ ην πεξηνδηθφ αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη σο «ην πξαγκαηηθά αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ 

δπλακηθνχ ρψξνπ ησλ home-computers», ζχκθσλα κε ηνλ αξρηζπληάθηε ηνπ.
57

 Πιαηζηψλεη 

ηελ χιε ηνπ κε κηα ζεηξά απφ λέεο ζηήιεο, θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ ζα έρνπλ δηάξθεηα δσήο 

αξθεηψλ εηψλ θαη κεγάιε αλαγλσζηηθή επηηπρία. Γηα παξάδεηγκα, ε ζηήιε «Δπεκβάζεηο» ζα 

απνηειέζεη ζεκαληηθή θαηλνηνκία, θαζψο ζα είλαη ε πξψηε ζηήιε ζε ειιεληθφ πεξηνδηθφ γηα 

ππνινγηζηέο, πνπ ζα πξαγκαηεχεηαη ζπζηεκαηηθά δηαδηθαζίεο επέκβαζεο ζε πξνγξάκκαηα 

γηα κηθξνυπνινγηζηέο, θπξίσο παηρλίδηα. Δπίζεο, θαζηεξψλνληαη ζηήιεο γηα 
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 Αλ. Λεθφπνπινο, «PIXEL θαη HOME MICROS: Παξειζφλ, Παξφλ θαη Μέιινλ», PIXEL 41, Φεβξνπάξηνο 

1988, 136. 
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 Γξεγφξεο Εψξδνο, «Σα λέα ηνπ PIXEL», PIXEL 3, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1984, 4. 
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πξνγξακκαηηζκφ, φπσο νη «Παξάιιεινη δξφκνη», φπνπ παξνπζηαδφηαλ θάζε θνξά έλα 

πξφγξακκα κεηαθξαζκέλν ζε φιεο ηηο δηαιέθηνπο ηεο BASIC.  

Δπηπιένλ, θαζηεξψλεη ηελ επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο πιεξνθνξηθήο, ζηνηρείν πνπ 

δαλείδεηαη απφ ην αδειθφ πεξηνδηθφ Computer γηα Όινπο. ην πιαίζην απηνχ, παξνπζηάδεη ηα 

πην ζεκαληηθά θαηαζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη αξγφηεξα ηα πξψηα software houses, ελψ 

ζπρλά θηινμελεί ζπλεληεχμεηο κε ζηειέρε θαη ησλ δχν απηψλ ρψξσλ. Αζθαιψο, ε χιε ηνπ 

πεξηνδηθνχ δελ πεξηνξηδφηαλ ζην ινγηζκηθφ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αιιά 

αθνξνχζε θαη ην πιηθφ ηνπο. Σν PIXEL ππήξμε έλα απφ ηα πξψηα ειιεληθά πεξηνδηθά, ην 

νπνίν πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξηηηθά ηεζη, ηα νπνία θαη ζπλέρηζε λα δεκνζηεχεη θαζφιε   ηε 

 δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980.
58

 Μία πξσηνβνπιία ηνπ πεξηνδηθνχ, ε νπνία ζα απνδεηρζεί 

ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε ππήξμε ε δεκηνπξγία ηεο «Λέζρεο ηνπ PIXEL», ε νπνία έκειιε λα 

νηθνδνκήζεη ζηελνχο δεζκνχο ηνπ πεξηνδηθνχ κε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ θαη παξάιιεια λα 

δηακεζνιαβήζεη ζε ζεκαληηθφ ηε ζρέζε 

ησλ ηειεπηαίσλ κε ηελ ηερλνινγία ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Όπσο ζα 

εμεηαζηεί ζην Σξίην Κεθάιαην, ε 

δεκηνπξγία ζεζκψλ φπσο νη Λέζρεο 

Υξεζηψλ απνηέιεζαλ έλα απφ ηα 

θεληξηθφηεξα ζηνηρεία δεκηνπξγίαο 

θφκβσλ δηακεζνιάβεζεο ηεο ρξήζεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. 

Απφ ην έθην ηνπ ηεχρνο (1985), ε χιε 

πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα έληππα 

πξνγξάκκαηα κεηψλεηαη, απφ ην έλα 

ηξίην ζρεδφλ ζην 20% πεξίπνπ ηεο 

ζπλνιηθήο χιεο, αιιά παξακέλεη 

ζεκαληηθή.
59

 Ζ κείσζε ηεο χιεο πνπ 

ήηαλ αθηεξσκέλε ζηε δεκνζίεπζε 
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 Σν πξψην ζπγθξηηηθφ ηεζη δεκνζηεχεηαη ζην δεχηεξν ηεχρνο ηνπ PIXEL θαη αθνξνχζε ηελ ζχγθξηζε ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ Spectrum θαη Oric. Γ. Σζνπξνπιήο, «πγθξηηηθφ Σεζη. ORIC ελαληίνλ 

SPECTRUM», PIXEL 2, Μάηνο – Ηνχληνο 1984, 20-26. 
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 PIXEL 6, Ηαλνπάξηνο 1985, 86-114 απφ ζχλνιν 124 ζειίδσλ. 

 

Εικόνα 9 Ο ηδηνθηήηεο ηεο Sinclair Research θαη 

εκβιεκαηηθή θπζηνγλσκία ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θξαηψληαο ηεχρνο ηνπ 

Computer γηα Όινπο, αδειθνχ πεξηνδηθνχ ηνπ 

PIXEL. Πεγή: PIXEL 38, Ννέκβξηνο 1987, 121. 
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έληππσλ πξνγξακκάησλ απνθαιχπηεη ηελ ζηαδηαθή «σξίκαλζε» ηνπ πεξηνδηθνχ, ην νπνίν 

εκπινπηίδεη ην πεξηερφκελφ ηνπ κε λέα, πιελ ησλ listings, ζηνηρεία θαη παξάιιεια 

θαλεξψλεη ηελ ζηαδηαθή επηθξάηεζε ηνπ έηνηκνπ εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο, πνπ ιακβάλεη ρψξα ην ίδην δηάζηεκα ζηελ Διιάδα.  

ην ίδην ηεχρνο εγθαηληάδεηαη θαη κία αθφκα πξσηφηππε ζηήιε, ε νπνία απφθηεζε 

θαλαηηθνχο αλαγλψζηεο∙ πξφθεηηαη γηα ηε ζηήιε «Δδψ Λνλδίλν» ηνπ ζπληάθηε ηνπ 

πεξηνδηθνχ Βαζίιε Κσλζηαληίλνπ, ε νπνία ζηφρν είρε λα κεηαθέξεη ζηνπο Έιιελεο ρξήζηεο 

λέα απφ ηε «κεηξφπνιε» ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, φπσο ζεσξνχληαλ ηφηε ην Λνλδίλν, 

θαζψο ζε απηφ είραλ ηελ έδξα ηνπο πνιιέο εηαηξίεο νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, φπσο νη 

Sinclair, Amstrad, Acorn, θ.ά.
60

 Δθηφο ησλ άιισλ, κέζσ ηεο ζηήιεο νη ρξήζηεο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κάζνπλ λέα θαη εμειίμεηο, πνπ αθνξνχζαλ ηνπο νηθηαθνχο, θπξίσο, 

κηθξνυπνινγηζηέο απφ δηεζλείο εθζέζεηο, φπσο ηα εηήζηα Personal Computer World Shows, 

φπνπ εμέζεηαλ νη κεγαιχηεξνη θαηαζθεπαζηέο.
61

 Ο Β. Κσλζηαληίλνπ ππήξμε απφ ηνπο ιίγνπο 

ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ, πνπ είρε ζπνπδάζεη ππνινγηζηέο (computer science) θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην Λνλδίλν, φπνπ θαη παξέκεηλε κφληκνο θάηνηθνο θαη απφ φπνπ έζηειλε ηα 

θείκελά ηνπ. Σα ηειεπηαία ήηαλ πηζαλφηαηα απφ ηα πξψηα ζηνλ ειιεληθφ εθδνηηθφ ρψξν, πνπ 

κεηαθέξνληαλ ειεθηξνληθά: ν ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ηα έζηειλε κέζσ modem (FIDO 

bulletin board), πνπ απαηηνχζε ρεηξνθίλεηε ζχλδεζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ πεξηνδηθνχ, πνπ 

ζπλδεφηαλ κέζσ ηειεθσληθήο ζχλδεζεο Αγγιίαο-Διιάδνο.
62

  

ε θάζε πεξίπησζε, ηφζν ε έκθαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, φζν θαη ε δεκνζίεπζε listings 

δηαηξέρεη φιε ηελ πνξεία ηνπ PIXEL θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, παξφηη 

φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ε ζεκαηνινγία ηνπ ζα αξρίζεη λα δηαθνξνπνηείηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ην 1987. Σελ ίδηα πεξίνδν, ην PIXEL αξρίδεη λα αλαπαξάγεη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ζηηο φςεηο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, 

φπσο ε απαξρή ηεο ζηαδηαθήο επηθξάηεζεο ησλ νηθνλνκηθά πξνζηηψλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ, αιιά 

θαη ησλ δεθαεμάκπηησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ απμεκέλεο 

ηερληθέο δπλαηφηεηεο ζηελ αλαπαξαγσγή γξαθηθψλ θαη ήρνπ, πνπ επέηξεςαλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ηελ θαηαζθεπή θαη θπθινθνξία εληππσζηαθψλ ςπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ζηξέθνληαο κέξνο ησλ ρξεζηψλ πξνο απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Παξφια απηά, νη 

ζπληάθηεο ζπλερίδνπλ λα απνηηκνχλ ηδηαίηεξα πςειά ηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή σο 
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εξγαιείν εθκάζεζεο θαη άζθεζεο πξνγξακκαηηζκνχ, αλαλεψλνληαο ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο 

ησλ listings ψζηε «ηφζν νη έκπεηξνη, φζν θαη νη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο λα κπνξνχλ λα 

δηδαρηνχλ κέζα απ‟ απηά θάπνηεο λέεο ηερληθέο.»
63

 

Όπσο δηαθαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 10, ην εμψθπιιν ηνπ πεξηνδηθνχ ήηαλ πηζηή απνκίκεζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηνπ πεξηνδηθνχ ΣΗΜΔ, ην νπνίν κεξηθνχο κήλεο πξηλ είρε αθηεξψζεη έλα ηεχρνο 

ηνπ (Ηαλνπάξηνο 1982) ζηελ ζεκαζία πνπ είρε ε βηνκεραλία ησλ παηρληδηψλ γηα ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Video Games Are Blitzing the 

World» («ηα βηληενπαηρλίδηα επηηίζεληαη ζηνλ θφζκν»). Δπξφθεηην γηα κηα πεξίνδν πνπ 

απνηεινχζε ηελ απαξρή ηεο «ρξπζήο πεξηφδνπ» ησλ πξψησλ βηληενπαηρληδηψλ θαη ε νπνία 

ελέπλεπζε έλα πεξηνδηθφ καδηθήο θπθινθνξίαο, φπσο ην Time, λα αθηεξψζεη έλα ηεχρνο ηνπ 

ζε απηή ηε λέα αγνξά ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ θνλζνιψλ παηρληδηψλ 

(gaming consoles). Αλ πξέπεη λα ζπγθξηζεί ην πεξηερφκελν θαη ε θπζηνγλσκία ηνπ PIXEL κε 

θάπνην απφ ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, πνπ θπθινθνξνχζαλ ζηελ Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ 

Β. Ακεξηθή, απηφ ζα κπνξνχζε ίζσο λα είλαη ην Computer and Video Games (C&VG), ην 

νπνίν είρε ηφζν αγγιηθή φζν θαη ακεξηθαληθή έθδνζε. Σν C&VG θπθινθφξεζε σο κεληαίν 

πεξηνδηθφ δχν ρξφληα πξηλ ην PIXEL, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1981 θαη απνηέιεζε κία απφ ηηο 

θπξηφηεξεο εθδνηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηνλ ρψξν ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ.  

Παξφκνηα κε ην PIXEL, ην C&VG ππήξμε ζηελ αξρή ηεο έθδνζήο ηνπ έλα πεξηνδηθφ πνπ 

απεπζπλφηαλ θαηά βάζε ζε ρνκπίζηεο πνπ δηέζεηαλ ηερληθή γλψζε, φληαο γεκάην απφ έληππα 

πξνγξάκκαηα θαη ηερληθά άξζξα. ηαδηαθά ε κνξθή ηνπ άιιαμε ζεκαληηθά, κέρξη πνπ απφ 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ην πεξηερφκελφ ηνπ αλακνξθψζεθε πιήξσο, πξνθεηκέλνπ λα 

απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε θαηφρνπο θνλζνιψλ παηρληδηψλ. Παξφκνηα εμέιημε 

ραξαθηήξηζε θαη ηελ χιε ηνπ PIXEL, κε ηελ ελ ιφγσ κεηαζηξνθή ζηελ χιε ηνπ λα 

δηακνξθψλεηαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1997 (ηεχρνο 134), κε ηελ επαλαθπθινθνξία ηνπ σο 

PIXEL NG (Νext Generation), ζαλ πεξηνδηθφ απνθιεηζηηθά γηα θνλζφιεο, γηα λα ζηακαηήζεη 

νξηζηηθά ηελ θπθινθνξία ηνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1998 (ηεχρνο 144). Γεληθά, κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί πσο ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο πνπ εθδίδνληαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη 

ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο απνηέιεζαλ έλα είδνο πξνηχπνπ γηα ην PIXEL, ην νπνίν 

θηινδνμνχζε λα απνηειέζεη ην ειιεληθφ εθάκηιιφ ηνπο. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ Απξίιην 

ηνπ 1988, ν εθδφηεο πξνινγίδνληαο ηελ αλαλεσκέλε ζεκαηνινγία ηνπ πεξηνδηθνχ έγξαθε:  
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Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, ην ηεχρνο πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο παξνπζηάδεη (φπσο ζα 

πξνζέμαηε μεθπιιίδνληάο ην) κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή εηθφλα, πνπ ζθνπφ ηεο έρεη λα 

καο βνεζήζεη λα πξνζεγγίζνπκε ηηο πξψηεο ζέζεηο ζην ρψξν ησλ επξσπατθψλ 

πεξηνδηθψλ Πιεξνθνξηθήο.
64

 

Μέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 ε χιε ηνπ δηακνξθψζεθε ππφ ηηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία 

ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αιιά θαη ππφ κηα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο ρξήζηεο, 

ζηνπο νπνίνπο ην PIXEL έδηλε απφ ηελ αξρή ήδε ηεο έθδνζήο ηνπ πξνλνκηαθή ζέζε. Μία 

ζεκαληηθή ζηξνθή ζηελ χιε ηνπ ζα επέιζεη κέζα απφ ηελ επηθξάηεζε ησλ δεθαεμάκπηησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ηνπ ATARI ST θαη ηεο AMIGA 500, ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 

1987. Οη ζεκαληηθά απμεκέλεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο νθηάκπηηνπο αληίζηνηρνπο, πνπ ραξαθηήξηζαλ πιήξσο ην πξψην κηζφ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, είραλ σο απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο «super graphics», θαηά 

ηελ νξνινγία ηνπ PIXEL, ηα νπνία εληππσζίαδαλ φρη κφλν ηνπο ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ, 

αιιά θπξίσο ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο ησλ λέσλ απηψλ κηθξνυπνινγηζηψλ.
65

 + 

  

Εικόνα 10 Σν εμψθπιιν ηνπ ειιεληθνχ πεξηνδηθνχ PIXEL ππήξμε πηζηή απνκίκεζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

ηνπ πεξηνδηθνχ ΣΗΜΔ, ην νπνίν κεξηθνχο κήλεο πξηλ ηελ θπθινθνξία ηνπ πξψηνπ είρε αθηεξψζεη έλα 

ηεχρνο ηνπ ζηελ ζεκαζία, πνπ είρε ε βηνκεραλία ησλ παηρληδηψλ γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο. Πεγή: PIXEL 1, Οθηψβξηνο – Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1983, & ΣΗΜΔ 119 (3) (1982), 

http://content.time.com/time/magazine/0,9263,7601820118,00.html (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

26/03/2014). 
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Απφ απηφ ην ζεκείν θαη έπεηηα, εληνπίδεηαη απμεκέλε έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 

ςπραγσγηθνχ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη πιένλ απφ εληππσζηαθά γξαθηθά θαη 

ήρν. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1987, ην PIXEL εγθαηληάδεη ηελ πξψηε ζηήιε αθηεξσκέλε 

απνθιεηζηηθά ζηελ παξνπζίαζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνπ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

adventures («πεξηπέηεηεο»).
66

 Δπξφθεηην γηα κηα θαηεγνξία ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνπ δελ 

απαηηνχζε απιψο γξήγνξεο θηλήζεηο θαη αληαλαθιαζηηθά απφ ηελ πιεπξά ηνπ παίθηε, φπσο 

ηα ππφινηπα παηρλίδηα, αιιά ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζπγθεθξηκέλν ζελάξην θαη ε νπνία είρε 

αμηνζεκείσηεο πσιήζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ.
67

 Σν 

ςπραγσγηθφ ινγηζκηθφ πνπ αθνξνχζε ειεθηξνληθά παηρλίδηα γξαθηθψλ απέθηεζε ηέηνηα 

δπλακηθή πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί πσο, απφ ην 1988 θαη έθηνηε, απνηέιεζε ηελ 

εγεκνλεχνπζα φςε ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά, ε 

εηήζηα έθδνζε ηνπ PIXEL, ην SUPER PIXEL, θπθινθφξεζε ην 1988 κε ζέκα «1988: Εήησ 

ηα Games!».
68

 Σνλ επηέκβξην ηνπ 1989 (ηεχρνο 58), ην PIXEL αιιάδεη ηνλ ππφηηηιφ ηνπ ζε 

«Μεληαίν Πεξηνδηθφ γηα Home Micros & Computer Games», ελψ ηελ ίδηα ρξνληά δεκηνπξγεί 

ηελ ππεξεζία PIXEL Software Boutique γηα ηελ πψιεζε πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ γηα φινπο ζρεδφλ ηνπο ηχπνπο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ κέζσ 

αληηθαηαβνιήο∙ ην κφλν πνπ είρε λα θάλεη ν αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ήηαλ λα επηιέμεη ην 

επηζπκεηφ ινγηζκηθφ θαη λα ζπκπιεξψζεη ην εηδηθφ θνππφλη.
69

 

 

Εικόνα 11 Σν 1989 νη αλαγλψζηεο ηνπ PIXEL είραλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαγγέιλνπλ γλήζην 

ινγηζκηθφ γηα ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ δειηίν. Πεγή: PIXEL 51, 

Ηαλνπάξηνο 1989, 77. 
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67
 Richard Moss, «A truly graphic adventure: the 25-year rise and fall of a beloved genre», Ars Technica, Jan 27, 

2011, http://arstechnica.com/gaming/2011/01/history-of-graphic-adventures/ (ηειεπηαία πξφζβαζε 26.03 2014). 
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Ζ χιε ηνπ PIXEL πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζε απηφ ην είδνο ηνπ ινγηζκηθνχ απμάλεηαη 

ζηαδηαθά θαη λέεο ζρεηηθέο κε απηφ ζηήιεο πξνζηίζεληαη, φπσο ε ζηήιε «ΠΡΟΔΥΧ», πνπ 

είρε σο ζηφρν λα ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο γηα ηα ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, πνπ ζα 

θπθινθνξνχζαλ πνιχ ζχληνκα ζηελ ειιεληθή αγνξά. Σελ ίδηα πεξίνδν εγθαηληάδεη, ζε 

κεληαία βάζε, ζηήιε απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πην ζεκαληηθνχ 

ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ (ζηήιε «Special Review»), ελψ άιιε ζηήιε δεκηνπξγείηαη γηα ηελ 

ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε παηρληδηψλ πνπ θπθινθνξνχζαλ ζε δηαθνξεηηθά κνληέια νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ (ζηήιε «UPDATE»). ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε έκθαζε ζηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα απνηππψλεηαη ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ PIXEL λα δεηήζεη απφ ηνπο 

αλαγλψζηεο ηνπ λα ηνπ απνζηέιινπλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ ην πεξηνδηθφ λα 

δεκνζηεχζεη ηα νλφκαηα εθείλσλ, πνπ είραλ επηηχρεη ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο αλά 

παηρλίδη. Γηα ηελ ηήξεζε κάιηζηα ηεο αμηνπηζηίαο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ην πεξηνδηθφ 

αλαθνίλσζε, πσο πξνηίζεην λα θαιεί θάζε ηξεηο κήλεο ζηα γξαθεία ηνπ ηνπο θαιχηεξνπο 

παίθηεο, ψζηε εθείλνη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα επίδεημε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηνπο 

ππνινίπνπο παίθηεο, αιιά θαη ζηελ ζπληαθηηθή νκάδα.
70

 Ζ ζηξνθή απηή ζηελ ςπραγσγηθή 

ρξήζε ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ζα ραξαθηεξίζεη έθηνηε ην PIXEL θαη ζα θνξπθσζεί 

ην 1999, κε ηελ παξνπζίαζε απφ απηφ ησλ πξψησλ κεραλεκάησλ, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ 

απνθιεηζηηθά κε cartridges, πνπ πεξηείραλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα∙ επξφθεηην γηα ηηο θνλζφιεο 

παηρληδηψλ. 

Απφ ην ζεκείν απηφ θαη έπεηηα ην PIXEL απεπζχλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε φζνπο 

επηδεηνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ είηε ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, είηε ηηο θνλζφιεο 

παηρληδηψλ γηα ςπραγσγηθνχο θαη κφλν ζθνπνχο. Απφ απηή ηελ ζηξνθή πξνο ηελ 

ςπραγσγηθή ρξήζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ δελ κπνξεί θαλείο λα ζεσξήζεη άζρεηε 

ηελ έλαξμε ελαζρφιεζεο κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηηο ιεγφκελεο coin-op κεραλέο 

(εθείλεο δειαδή πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε θέξκαηα πνπ δερφηαλ ην κεράλεκα απφ ηνλ παίθηε,) 

ηηο νπνίεο κπνξνχζε λα βξεη θαλείο ζε αίζνπζεο κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηελ Αζήλα, αιιά 

θαη ζε άιιεο κεγάιεο πφιεηο. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1987 ην PIXEL αλαιακβάλεη λα 

παξνπζηάδεη θάζε κήλα απηά ηα παηρλίδηα πνπ ηξέρνπλ ζηα κεραλήκαηα πνπ απνθαιεί 

«arcade machines», ηα νπνία ζεσξεί πσο «αξγά ή γξήγνξα ζα πεξάζνπλ ζην monitor 

θάπνηνπ home micro».
71

 Σελ ίδηα επνρή ην PIXEL πξνρσξεί θαη ζε κηα άιιε δηαθνξνπνίεζε 

ηεο χιεο ηνπ. Δπηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη θαη έλαλ ηνκέα πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ ηερλνινγία θαη 
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έβξηζθε πξφζθνξν έδαθνο ζηηο λεφηεξεο γεληέο∙ επξφθεηην γηα αζπλήζηζηα θαη έμππλα 

ζρεδηαζκέλα ηερλνινγηθά αληηθείκελα θαη ζπζθεπέο πνπ ζήκεξα ζα απνθαινχζακε gadgets. 

Σα πξντφληα απηά αθνξνχζαλ ζπλήζσο ζε 

ππνινγηζηέο ηζέπεο, ςεθηαθά ξαδηφθσλα 

θαη θνξεηέο ζπζθεπέο ήρνπ θαη άιιεο 

ζρεηηθέο ζπζθεπέο.
72

 

Ζ επφκελε ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πεξηνδηθνχ έιαβε 

ρψξα ην 1988, έηνο θαηά ην νπνίν 

αλαγλσξίδνπκε κηα αθφκα ελλνηνινγηθή 

δηακφξθσζε∙ πξφθεηηαη γηα ηνλ φξν 

«Home PC».
73

 Απηνί νη ΗΒΜ ζπκβαηνί 

πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, νη νπνίνη σο ηφηε 

ζεσξνχληαλ ζρεδηαζκέλνη γηα 

επαγγεικαηηθή ρξήζε, κπνξνχζαλ λα 

απνθηεζνχλ ζε ηέηνηα ηηκή πνπ κπνξνχζε 

πηα λα ζπγθξηζεί κε ηνπο πην αθξηβνχο 

εθπξνζψπνπο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. Ζ πηψζε ηεο ηηκήο 

ηνπο ππήξμε κάιηζηα ηφζν εληππσζηαθή, 

πνπ ν αληαπνθξηηήο ηνπ πεξηνδηθνχ ζην 

Λνλδίλν ηα ραξαθηήξηζε κε ηδηαίηεξα 

εχγισηην ηξφπν «θζελφηεξα θαη απφ ηα 

κπαξκπνχληα.»
74

 Ζ εμέιημε απηή πήγαδε 

θαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή επηινγή 

θαηαζθεπαζηψλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ λα πξνζεγγίζνπλ κε δπλακηθφ ηξφπν ηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ πξνζθέξνληαο ρακειέο ηηκέο απφθηεζεο ηνπ πιηθνχ.
75

 ην 

πιαίζην απηφ, ην PIXEL αληηκεηψπηζε ηνπο θζελνχο ΗΒΜ ζπκβαηνχο σο έλαλ θιάδν ησλ 
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Εικόνα 12 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1987 ην PIXEL 

αθηεξψλεη γηα πξψηε θνξά ην εμψθπιιν ηνπ ζε 

θάπνην ειεθηξνληθφ παηρλίδη (STAR TREK), ππφ 

ηνλ εχγισηην ηίηιν «ην παηρλίδη ησλ 

supergraphics!», ζηνηρείν πνπ απνθάιππηε ηηο 

εμειηγκέλεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

δεθαεμάκπηησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αιιά 

θαη ηελ εληχπσζε πνπ απηέο πξνθάιεζαλ ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπο. 
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νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αλ θαη απηνί ππνιείπνληαλ ζεκαληηθά απφ πιεπξάο ηερληθψλ 

δπλαηνηήησλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ζηνπο ηνκείο ησλ γξαθηθψλ θαη ηνπ ήρνπ.
76

  

Δλψ θαζίζηαλην πεξηζζφηεξν πξνζηηνί θαη έρνληαο πεξηζζφηεξν δηαζέζηκν ινγηζκηθφ, νη 

Home PCs άξρηζαλ λα πξνζειθχνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ρξεζηψλ, αθφκα θαη εθείλσλ πνπ 

ζθφπεπαλ λα απνθηήζνπλ έλαλ νηθηαθφ 

κηθξνυπνινγηζηή. Παξφηη νη 

δεθαεμάκπηηνη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο 

ππεξηεξνχζαλ ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ ζηνπο ηνκείο ησλ γξαθηθψλ 

θαη ηνπ ήρνπ, ε δεκηνπξγία κηαο αμηφινγεο 

βάζεο ρξεζηψλ ιφγσ ηεο ρακειήο ηηκήο 

ζπληέιεζε ζηελ παξαγσγή ινγηζκηθνχ, 

πνπ ζπλδχαδε ηνλ επαγγεικαηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ εθαξκνγψλ, αιιά θαη 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ βαζίδνληαλ 

θπξίσο ζην ζελάξην (ι.ρ. ε θαηεγνξία ησλ 

adventure games) θαη φρη ζηα ηερληθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ εμέιημε απηή 

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηα γξάκκαηα ησλ 

αλαγλσζηψλ ηνπ PIXEL, ζηα νπνία νη 

ρξήζηεο άξρηζαλ λα δείρλνπλ απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα απηή ηελ θαηεγνξία 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ.
77

  

πλνιηθά, ινηπφλ, ζηνηρεία φπσο ε ρακειή 

ηηκή (θαηά κέζν φξν 150.000 δξρ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1988), ν φγθνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ ζπλδχαδε ηελ επαγγεικαηηθή κε ηελ ςπραγσγηθή ρξήζε, αιιά θαη νη 

απμεκέλεο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ ππνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα.
78

 Απέλαληη ζε απηή ηελ εμέιημε, ην PIXEL, 

παξφηη απεπζπλφηαλ σο ηφηε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ 
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Εικόνα 13 Σν 1988 ην PIXEL εγθαηληάδεη ηνλ φξν 

«home pc» θαη αθηεξψλεη ην εμψθπιιφ ηνπ ζε 

απηφ, ζεκαηνδνηψληαο ηαπηφρξνλε ηε ζηξνθή ζηε 

ζεκαηνινγία ηνπ. Πεγή: PIXEL 41, Φεβξνπάξηνο 

1988. 
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κηθξνυπνινγηζηψλ, δεκηνχξγεζε εηδηθφ ηκήκα γηα ζπκβαηνχο ππνινγηζηέο (ην «PC Section») 

θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο ζχζηεκα (MS-DOS),
79

 ελψ παξάιιεια δεκνζίεπε νδεγνχο 

εθκάζεζεο εληνιψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, απηή ηε θνξά φκσο γηα ην MS-DOS ησλ 

ΗΒΜ ζπκβαηψλ θαη φρη κφλν ην CP/M ησλ νηθηαθψλ.
80

 Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1988 ην PIXEL 

αθηεξψλεη ην εμψθπιιφ ηνπ ζηνπο ιεγφκελνπο «home pcs» θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ πξψηε 

δνθηκή ΗΒΜ ζπκβαηνχ ππνινγηζηή, ηνπ TURBO-X.
81

 Σνλ Μάξηην ηνπ 1988 αξρίδεη ηε 

δεκνζίεπζε κηαο λέαο ζεηξάο («PC Club») πνπ δεκνζίεπε ξνπηίλεο, νδεγίεο θαη παξνπζίαδε 

πξνγξάκκαηα γηα ηνπο ΗΒΜ ζπκβαηνχο.
82

 Καζψο απηή ε κεηαηφπηζε ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην PIXEL έρεη ζηξαθεί ήδε πξνο ηηο 

ςπραγσγηθέο εθαξκνγέο ησλ ππνινγηζηψλ, ε χιε πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηνπο πξνζσπηθνχο 

ππνινγηζηέο δελ ζα κπνξνχζε λα κελ επεξεαζηεί απφ ηελ ζηξνθή ζηελ ςπραγσγηθή ρξήζε. 

 

Εικόνα 14 Σν ηειεπηαίν ηεχρνο ηνπ PIXEL θπθινθφξεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1996. Πέληε ηεχρε κεηά ηελ 

παχζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ, ην PIXEL επαλαθπθινθνξεί σο PIXEL Next Generation. Πεγή: PIXEL 

133, Ηνχληνο 1996 θαη PIXEL Next Generation 138, Μάξηηνο 1996. 
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 Γ. Γθαλαζνχιεο, «PC SECTION. Command Hints ζην MS-DOS», PIXEL 40, Ηαλνπάξηνο 1988, 40. 
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 Γ. Γθαλαζνχιεο, «PIXEL COMPATIBLES. Δληνιέο ζην MS-DOS», PIXEL 39, Γεθέκβξηνο 1987, 40. 

81
 Αλ. Λεθφπνπινο, «PC SECTION. TEST. TURBO – X. Υακειή πηήζε ζηα 10MHz», PIXEL 40, Ηαλνπάξηνο 

1988, 35-37. 

82
 Ν. Ναζνχθεο, «PIXEL VIRUS. To κηθξφβην ησλ PCs», PIXEL 42, Μάξηηνο 1988, 40-44. 
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Σν PIXEL απνδείρζεθε ην πιένλ επηηπρεκέλν εθδνηηθφ εγρείξεκα ζηνλ ρψξν ησλ εθδφζεσλ 

γηα ππνινγηζηέο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, μεπεξλψληαο αθφκα θαη ην κεηξηθφ Computer γηα 

Όινπο. ηαδηαθά ζα απνθηήζεη έλα αλαγλσζηηθφ θνηλφ, πνπ ζα πξνζεγγίζεη ηνπο 30.000 

αλαγλψζηεο.
83

 Πξφθεηηαη γηα κηα αλαγλσζηηθή βάζε, πνπ παξφκνηα ζα θαηαθηήζεη κνλάρα 

ην πεξηνδηθφ RAM ηελ επφκελε δεθαεηία. Ζ αλαγλσζηηθή ηνπ βάζε ζα παξακείλεη κεγάιε ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ην επίηεπγκα απηφ είλαη αθφκα πην ζεκαληηθφ, 

αλ αλαινγηζηνχκε, πσο ην πεξηνδηθφ απεπζπλφηαλ γηα πνιιά ρξφληα απνθιεηζηηθά ζηνπο 

ρξήζηεο νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη φρη ζε εθείλνπο ησλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ, νη νπνίνη ζηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο είραλ πνιιαπιάζηα βάζε ρξεζηψλ. Παξφηη μεθίλεζε 

σο έλζεην, ε επηηπρία ηνπ πεξηνδηθνχ ήηαλ ηέηνηα πνπ, απνηέιεζε ην ίδην ηε κήηξα 

δεκηνπξγίαο ζπγαηξηθψλ εθδφζεσλ: ην εηήζην SUPER-PIXEL, ην PIXEL JUNIOR (βι. 

παξαθάησ) θαη ην PIXELmania. Σν SUPER-PIXEL θπθινθφξεζε ην πξψην ηεχρνο ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1987, σο εηήζηνο νδεγφο γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, 

πεξηιακβάλνληαο παξνπζηάζεηο θαη δνθηκέο νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ηνπο, νδεγφ αγνξάο αληηπξνζψπσλ θαη θαηαζηεκάησλ ππνινγηζηψλ, νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο 

αγνξάο ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ. χκθσλα κε ηηο δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηεο 

επνρήο, κέζσ ηνπ εληχπνπ απηνχ, «ν home user έρεη ην δηθφ ηνπ νδεγφ γηα ην software θαη ην 

hardware πνπ ηνλ ελδηαθέξεη.»
84

 Σν PIXELMania απνηέιεζε έλα κηθξφ ζε κέγεζνο έλζεην 

ηεχρνο ηνπ PIXEL, ην νπνίν πεξηείρε παξνπζηάζεηο γλσζηψλ παηρληδηψλ γηα ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο θαη αξγφηεξα θαη παηρληδνκεραλέο, φπσο επίζεο θαη νινθιεξσκέλεο 

ιχζεηο απφ ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηεο θαηεγνξίαο «adventure». Απνηέιεζε κηα έθδνζε, πνπ 

βξήθε αληαπφθξηζε θπξίσο κεηαμχ ησλ παηθηψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. 

Δπηρεηξψληαο κηα πεξηνδνιφγεζε ηεο εθδνηηθήο πνξείαο ηνπ PIXEL, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

ε αθφινπζε δηάξζξσζε: 1983-1984 (ηεύρε 1 – 5 )- Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά 

ζηελ έθδνζε θαη θπθινθνξία ησλ πξψησλ ηεπρψλ, ησλ νπνίσλ ε χιε αλαθέξεηαη θαηά βάζε 

ζηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή θαη απεπζχλεηαη ζηνλ ρνκπίζηα ρξήζηε 

ηνπ. Ζ πεξίνδνο ζπκπίπηεη κε ηελ επηθξάηεζε ησλ νθηάκπηησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, 

ησλ νπνίσλ δεθάδεο κνληέια θπθινθνξνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ζ χιε ηνπ πεξηνδηθνχ 

θαηαθιχδεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε listings, ελψ νη ζπληειεζηέο ηνπ πεξηνδηθνχ δελ απνηεινχλ 
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 χκθσλα κε ηνλ Γ. Κνπζεξά, αξρηζπληάθηε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηνδηθνχ USER, ε θπθινθνξία ηνπ 

PIXEL θαηά ηελ επνρή ηεο πξψηεο θπθινθνξίαο ηνπ πξψηνπ ην 1990 έθηαλε ηηο 20.000 ηεχρε. Γ. Κνπζεξάο,, 

«Ζ ηζηνξία ησλ πξψησλ USER. πλέληεπμε ζηελ θνηλφηεηα εξαζηηερλψλ ρξεζηψλ retromaniax», 

http://www.retromaniax.gr/vb/showthread.php?4315-%C7-%E9%F3%F4%EF%F1%DF%E1-%F4%F9%ED-

%F0%F1%FE%F4%F9%ED-USER (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 26.03.2014). 
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κηα νκνηνγελή νκάδα κε αξθεηνχο απφ απηνχο λα απνηεινχλ ζπληάθηεο θαη ηνπ αδειθνχ 

πεξηνδηθνχ Computer γηα Όινπο. 1985 (ηεύρε 6-17) – Πξφθεηηαη γηα ην έηνο, θαηά ην νπνίν ην 

PIXEL θαζηεξψλεηαη σο ην θπξίαξρν πεξηνδηθφ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, 

απμάλνληαο ζεκαληηθά ηελ χιε ηνπ (ε νπνία πξνζεγγίδεη ηηο δηαθφζηεο ζειίδεο), 

εγθαηληάδνληαο ζπλεξγαζίεο κε λένπο ζπληάθηεο, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ γίλνληαη κφληκνη θαη 

ιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε ζρέζε πεξηνδηθνχ – 

αλαγλσζηψλ, φπσο ε πξαγκαηνπνίεζε „αλνηθηψλ δηαγσληζκψλ‟ κε δεκφζηεο θιεξψζεηο.  

Ζ ηξίηε πεξίνδνο αθνξά ηα έηε 1986-1987 (ηεύρε 18-39) θαη ε νπνία κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί σο ε „ρξπζή επνρή‟ ηεο εθδνηηθήο ηζηνξίαο ηνπ πεξηνδηθνχ. ε απηή, ε 

ζπληαθηηθή νκάδα εκπινπηίδεηαη κε αθφκα πεξηζζφηεξνπο κφληκνπο ζπλεξγάηεο, 

εκπινπηίδεηαη ην κέξνο ηεο χιεο πνπ αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ, ελψ 

πξνζηίζεληαη λέεο ζηήιεο κε απνηέιεζκα ε χιε ηνπ πεξηνδηθνχ λα θαιχπηεη θάζε φςε 

ζρεδφλ ηεο ρξήζεο ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή. Χο θνξχθσζε απηήο ηεο πεξηφδνπ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ε ηεξάζηηα επηηπρία ηνπ δηαγσληζκνχ «3
ν
 Grand Prix» κε ηελ παξνπζία ζρεδφλ 

δεθαεπηά ρηιηάδσλ ζην γήπεδν ηεο Λ. Αιεμάλδξαο ην 1987 (βιέπε «Σξίην Κεθάιαην»). Ζ 

επφκελε πεξίνδνο αθνξά ζην έηνο 1988 (ηεύρε 40-50), ε νπνία ζεκαηνδνηεί ηελ ρξνληά ησλ 

«Home PCs». Όπσο ήδε ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, εθείλε ηελ επνρή ζηελ Διιάδα ιακβάλεη 

ρψξα κηα εμέιημε πνπ είρε ήδε παξαηεξεζεί δηεζλψο∙ ην θφζηνο αγνξάο ησλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ 

ππνρψξεζε ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα αληαγσλίδεηαη ηα πην αθξηβά κνληέια ησλ 

δεθαεμάκπηησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ηα νπνία εθείλε ηελ επνρή ζεσξνχληαλ γεληθά 

ππνδεέζηεξα σο πξνο ηηο δπλαηέο φςεηο ρξήζεο (εθηφο ησλ ηνκέσλ ησλ γξαθηθψλ θαη ηνπ 

ήρνπ). Ζ απνκείσζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα κεηαθέξνπλ 

ηε ρξήζε απηψλ ησλ κεραλεκάησλ ζην ρψξν ηεο νηθίαο απφ εθείλε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ρψξσλ θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ρξήζεσλ. Μέξνο ηεο χιεο ηνπ πεξηνδηθνχ αθηεξψλεηαη ζε 

απηνχο ηνπο λένπο «νηθηαθνχο ππνινγηζηέο», αξθεηά απφ ηα listings κεηαθέξνληαη ζε 

μερσξηζηφ πεξηνδηθφ, ην Pixel Junior, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαζίζηαληαη ε θπξίαξρε φςε 

ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ηα παηρλίδηα ηχπνπ «adventures» γίλνληαη 

εμαηξεηηθά δεκνθηιή κεηαμχ ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ, εληζρχνληαο ηε ζέζε ησλ «Home PCs». 

Χο ηειεπηαία πεξίνδνο ηεο εθδνηηθήο ηζηνξίαο ηνπ PIXEL κπνξεί λα ζεσξεζεί εθείλε ησλ 

εηψλ 1989-1990 (ηεύρε 51-72), φπνπ ε δεκνζίεπζε ησλ listings κεηψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

θαη ε ςπραγσγηθή ρξήζε θαζίζηαηαη θπξίαξρε εμνπδεηεξψλνληαο ζρεδφλ θάζε αλαθνξά 

ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 
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ΖΥ MICROFORUM 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1984, αθξηβψο έλαλ ρξφλν κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ PIXEL, 

θπθινθφξεζε ην πεξηνδηθφ ΕΥ Microforum, ην νπνίν εμέδηδε ε ηφηε ειιεληθή απνθιεηζηηθή 

αληηπξνζσπεία ηεο βξεηαληθήο εηαηξίαο θαηαζθεπήο νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ Sinclair Research LTD, ε ECS Α.Δ. (Electronic Commercial Services A.E.). 

Πξφθεηηαη γηα έλα εηαηξηθφ έληππν, ην νπνίν είρε σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε φζσλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο ππνινγηζηέο ηεο Sinclair ή εθείλνπο πνπ ελδηαθέξνληαλ λα 

απνθηήζνπλ θάπνηνλ γηα ηα λέα 

πξντφληα ηεο εηαηξίαο. Σα πξντφληα 

απηά αθνξνχζαλ ηφζν ην πιηθφ, 

δειαδή ηα δηαθνξεηηθά κνληέια 

ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ, 

φζν θαη ην ινγηζκηθφ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, αιιά θαη βηβιία θαη 

νδεγνχο πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα 

απνθηήζνπλ, θαηά δήισζε ησλ 

ζπληαθηψλ ηνπ, «ηα απαξαίηεηα 

εθόδηα γηα λα κπνξέζνπλ λα 

εθκεηαιιεπηνύλ ηηο απεξηόξηζηεο 

δπλαηόηεηεο»
85

 ησλ ππνινγηζηψλ 

Sinclair (Spectrum, Spectrum+, 

QL).  

Μέζσ ηνπ ΕΥ Microforum, ε 

ειιεληθή αληηπξνζσπεία ηεο 

Sinclair δεκηνχξγεζε έλαλ 

απεπζείαο δίαπιν επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο ρξήζηεο ησλ ππνινγηζηψλ πνπ 

εκπνξεπφηαλ. Παξάιιεια 

ρξεζηκνπνίεζε ην κέζν απηφ πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη λένπο ρξήζηεο, επηθνηλσλψληαο 

ζηνπο ρξήζηεο πξνζθνξέο θαη λέεο ηηκνινγήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο. Ζ έθδνζε ελφο 
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 «Γξάκκα απφ ηνλ Δθδφηε», ΕΥ Microforum 5, Ηαλνπάξηνο 1985, 3. 

 

Εικόνα 15 Σν πεξηνδηθφ ΕΥ Microforum ππήξμε έλα απφ 

ηα ιηγνζηά εηαηξηθά έληππα ηεο πεξηφδνπ. Πεγή: ΕΥ 

Microforum 5, Ηαλνπάξηνο 1985. 
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εηαηξηθνχ εληχπνπ γηα νηθηαθνχο ππνινγηζηέο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 δείρλεη πσο, 

θαηά ηελ πεξίνδν απηή, ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηεο ελ ιφγσ ηερλνινγίαο είρε ήδε 

ζπγθξνηεζεί ζε έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ, πνπ κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ έθδνζε ελφο 

εηδηθνχ πεξηνδηθνχ εζηηαζκέλνπ απνθιεηζηηθά ζε απηνχο. Απνθαιχπηεη επίζεο κηα εηθφλα 

γηα ηελ ειιεληθή αγνξά, ζηελ νπνία ε ECS A.E., κηα αληηπξνζσπεία νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, είρε δεκηνπξγήζεη έλα κεγάιν δίθηπν αληηπξνζψπσλ ζηελ Αζήλα θαη ηελ 

ππφινηπε Διιάδα κε κεγάιε επηηπρία.  

Πέξαλ ησλ εηαηξηθψλ λέσλ, ην πεξηνδηθφ αλαπαξήγαγε, ζε κεηάθξαζε, κέξε απφ βηβιία ηεο 

Sinclair ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη βαζηθέο έλλνηεο ησλ ππνινγηζηψλ (φπσο ε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ BASIC θαη νη δηάθνξεο εληνιέο ηεο). Γεκνζίεπε επίζεο κεηαθξαζκέλα ηα 

επίζεκα δειηία ηεο κεηξηθήο Sinclair Research Limited. Ζ αλαπαξαγσγή ζπλερηδφηαλ κε ηε 

δεκνζίεπζε έληππσλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο ηεο Sinclair, ζπλήζσο απφ βηβιία 

πνπ πξνζέθεξαλ θαηαζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ή εθδίδνληαλ απφ ηελ ίδηα ηελ ECS. Ζ έθδνζε 

ηνπ ΕΥ Microforum πιαηζησλφηαλ απφ δηαθεκίζεηο ηξίησλ θαηαζηεκάησλ θαη εηαηξηψλ 

ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη αλαισζίκσλ ή κεηαπσιεηψλ ησλ ππνινγηζηψλ Sinclair, 

φπσο ε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ γηα ππνινγηζηέο MICROPOLIS COMPUTERS θαη ε MPS. 

Ζ εζηηαζκέλε ζεκαηνινγία ηνπ, αιιά θαη ε εηαηξηθή θπζηνγλσκία πνπ ην ραξαθηήξηδε, δελ 

επέηξεςε ζην ΕΥ Microforum λα μεθχγεη απφ ηα ζηελά πιαίζηα ελφο εηαηξηθνχ εληχπνπ κε 

πνιχ ζπγθεθξηκέλν αλαγλσζηηθφ θνηλφ. 

 

COMPUTING 

Έηεξε πξνζπάζεηα ζηνλ ρψξν απνηέιεζε ε έθδνζε, ζηα ηέιε ηνπ 1984, ηνπ Computing∙ 

πεξηνδηθνχ γηα κηθξνυπνινγηζηέο απφ ηελ εηαηξία Datapress κε έδξα ηελ Καιιηζέα. Σν ίδην 

ην πεξηνδηθφ ζπζηελφηαλ ζηνπο αλαγλψζηεο, ζηνλ ππφηηηιφ ηνπ, σο ην «πεξηνδηθφ γηα users». 

Απεπζπλφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, ελψ ε χιε 

ηνπ αθνινπζνχζε ην γλψξηκν κνηίβν ησλ άιισλ εληχπσλ δεκνζηεχνληαο θαη εθείλν 

(ελδεηθηηθά ζην ηεχρνο 8) λέα ηεο αγνξάο (ζηήιε «ΝΔΑ – ΝΔΑ – ΝΔΑ»), δνθηκέο-

παξνπζηάζεηο νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ,
86

 πεξηθεξεηαθψλ
87

 θαη ινγηζκηθνχ, αιιά θαη έληππα 

πξνγξάκκαηα γηα ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο κηθξνυπνινγηζηέο ηεο επνρήο, φπσο ηνλ VIC-20, 
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 «TEST COMPUTER. SPECTRAVIDEO», Computing 8, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1985, 18-26. 

87
 π. Γεσξγηάδεο «SPECTRUM Πιεθηξνιφγηα», Computing 8 (1985), 13-16; «DISK DRIVERS», Computing 

8, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1985, 28-29. 
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ηνπο BBC θαη Electron, ηνλ DRAGON 32.
88

 Φηινμελνχζε επηπιένλ ηελ θαζηεξσκέλε ζηήιε 

αιιεινγξαθίαο κε ηνπο αλαγλψζηεο, ιηγνζηέο δηαθεκίζεηο θαηαζηεκάησλ πψιεζεο 

ππνινγηζηψλ αιιά θαη βηβιηνπσιείσλ, φπσο ν Παπαζσηεξίνπ, ελψ πξνζπάζεζε λα 

απνηππψζεη ηελ ηξέρνπζα αγνξά ινγηζκηθνχ γηα κηθξνυπνινγηζηέο ζηελ ειιεληθή αγνξά 

δεκνζηεχνληαο ζε δηαθνξεηηθά ηεχρε έλαλ «Οδεγφ Software» γηα ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο 

νηθηαθνχο ππνινγηζηέο, αλά εηαηξεία (ι.ρ. Sinclair), θάηη πνπ δελ εληνπίδεηαη εχθνια ζηα 

πεξηνδηθά ηεο επνρήο.  

Ζ χιε ηνπ πεξηνδηθνχ Computing νινθιεξσλφηαλ κε ηε δεκνζίεπζε ελφο αλαιπηηθνχ 

θαηαιφγνπ αληηπξνζψπσλ θαη θαηαζηεκάησλ θαη κηθξψλ αγγειηψλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

γξάκκαηα ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ πεξηνδηθνχ, ην Computing ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα ζρεηηθή 

αλνκνηνκνξθία ζηελ χιε ηνπ, πξνζπαζψληαο λα νηθνδνκήζεη κηα ηαπηφηεηα θαη λα εληνπίζεη 

ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζπλφηαλ ηειηθά, επηρεηξψληαο λα θαιχςεη φιεο ηηο πιεπξέο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ζπρλά φκσο δίρσο απνηέιεζκα. Ο ελ γέλεη ζρεδηαζκφο ηνπ θαη 

ε παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ δελ ππήξμαλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθά γηα ηνπο αλαγλψζηεο, ελψ νη 

εκεξνκελίεο θπθινθνξίαο ηνπ δελ ήηαλ πάληνηε ζηαζεξέο. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά 

ζπλέηεηλαλ ζε κηα πνιχ πεξηνξηζκέλε αλαγλσζηκφηεηα ηνπ πεξηνδηθνχ θαη ζε έλαλ βξαρχ 

εθδνηηθφ βίν, ζηνηρεία πνπ ην θαηέζηεζαλ ήζζνλνο ζεκαζίαο ηζηνξηθή πεγή. 

 

HARDWARE & ΡΟΜΠΟΣΘΚΗ 

Ζ έθδνζε ηνπ δηκεληαίνπ πεξηνδηθνχ Hardware & Ρνκπνηηθή πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

επηέκβξην/Οθηψβξην ηνπ 1985 ζηελ ηηκή ησλ 150 δξρ. θαη ππήξμε εμαηξεηηθά βξαρχβηα. 

Τπήξμε ην ηξίην θαηά ζεηξά εθδνηηθφ εγρείξεκα ηεο εηαηξία Compupress θαη, φπσο ην 

πεξηνδηθφ PIXEL, απνηέιεζε ηε δεχηεξε έθδνζε πνπ πξνήιζε απφ ην θπξίαξρν σο ηφηε 

πεξηνδηθφ Computer γηα Όινπο. χκθσλα κε ην «εκείσκα ηνπ Δθδφηε», ην νπνίν ππέγξαθε 

ν Ν. Μαλνχζνο, εθδφηεο δηεπζπληήο ηνπ Computer γηα Όινπο, αιιά θαη ηνπ PIXEL, ην 

Hardware & Ρνκπνηηθή θηινδνμνχζε λα: 

    […] θαιχςεη φρη έλα αιιά δχν ζπγγελή αλ θαη δηαθνξεηηθά πεδία ηνπ επξχηεξνπ 

ρψξνπ πνπ κάζακε λα νλνκάδνπκε „Νέα Σερλνινγία‟. Σν πξψην αθνξά θπζηθά 

hardware ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Καηαζθεπέο πεξηθεξεηαθψλ γηα computers, 

παξνπζηάζεηο κηθξνεπεμεξγαζηψλ θαη νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ, γιψζζα κεραλήο 

γηα δηάθνξνπο microprocessors, παξνπζηάζεηο αλαπηπμηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηέζη 
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 Computing 8, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1985, 30-44. 



95  |  Ο  Γ ε κ φ ζ η ν ο  Υ ψ ξ ν ο  η σ λ  Δ λ η χ π σ λ  

 

ειιεληθνχ hardware, είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα εζηηάζεη ην πξψην 

ζθέινο ηνπ „H&R‟.
89

  

Σν αληηθείκελν ηνπ πεξηνδηθνχ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ελ ιφγσ απφζπαζκα, ζα κπνξνχζε 

λα αθνξά νπνηνδήπνηε πεξηνδηθφ γηα κηθξνυπνινγηζηέο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη 

ελδερνκέλσο λα εθπιήμεη θάπνηνλ πνπ δηαβάδεη ζήκεξα ζηνλ ηίηιν ηνπ «Hardware & 

Ρνκπνηηθή». Γελ πξέπεη φκσο λα δηαθεχγεη, πσο ε εηαηξία Compupress εηδηθεπφηαλ ζηηο 

εηδηθέο εθδφζεηο γηα ζπκβαηνχο θαη νηθηαθνχο ππνινγηζηέο θαη απηή ήηαλ ε ππνινγηζηηθή 

ηερλνινγία κε ηελ νπνία ήηαλ εμνηθεησκέλε∙ ήηαλ ινηπφλ πνιχ θπζηθφ λα βαζηζηεί ζε απηή, 

αθφκα θαη αλ ην αληηθείκελν ηνπ πεξηνδηθφ ήηαλ  ε «Ρνκπνηηθή». Σν πεξηνδηθφ Hardware & 

Ρνκπνηηθή επηρεηξεί λα δηαθνξνπνηεζεί, αλεμάξηεηα αλ ηειηθά ην θαηνξζψλεη ή φρη, ζε απηφ 

αθξηβψο ην δεχηεξν ζεκείν. χκθσλα κε ην ίδην απφζπαζκα:  

Σν δεχηεξν θαη πεξηζζφηεξν επαλαζηαηηθφ ζθέινο αθνξά ηε λέα ζρεηηθά επηζηήκε ηεο 

„Ρνκπνηηθήο‟. Δίλαη γεγνλφο αλακθηζβήηεην φηη ηα ξνκπφη άξρηζαλ πηα λα μεθεχγνπλ 

απφ ην βηνκεραληθφ ρψξν θαη λα πιεζηάδνπλ ηνλ απιφ άλζξσπν.
90

 

Βέβαηα, αθφκα θαη ην παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθδφηεο γηα λα ζεκειηψζεη ηνλ 

ηζρπξηζκφ ηνπ, φηη αμίδεη θάπνηνο λα αζρνιεζεί κε ηα ξνκπφη θαη πσο ε επνρή πνπ απηά ζα 

εληαρζνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη πνιχ καθξηά θαη ζπλεπψο κηα 

εηδηθή έθδνζε γηα απηά είλαη ρξήζηκε θαη σθέιηκε, είλαη θαη απηφ παξκέλν απφ ηνλ θφζκν 

ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ:  

    Καη πνιινί ίζσο ζπκεζνχλ κηα αλάινγε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζην εμσηεξηθφ 

πξηλ κηα δεθαεηία φηαλ νη πξψηνη πξσηφγνλνη personal computers άξρηζαλ λα θάλνπλ 

δεηιά -δεηιά ηελ εκθάληζή ηνπο. Καλέλαο ηφηε δελ ζα κπνξνχζε λα πηζηέςεη φηη κέζα 

ζε δέθα ρξφληα νη ππνινγηζηέο ζα έκπαηλαλ κέζα ζηα ίδηα καο ηα ζπίηηα θαη φηη ζήκεξα 

ζα ππήξραλ λέα παηδηά πνπ ζα πεξλνχζαλ ηελ ψξα ηνπο πξνγξακκαηίδνληαλ ηνλ δηθφ 

ηνπο computer.
91

  

ην πιαίζην κηαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ, θαηά ηελ νπνία ε ειιεληθή θνηλσλία αθφκα 

επηρεηξνχζε ηελ εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη 

παξάιιεια ην αληηθείκελν ηεο ξνκπνηηθήο ήηαλ πεξηνξηζκέλν ζε θάπνηνπο κηθξνχο ηνκείο 

ηνπ αθαδεκατθνχ ηνπίνπ ηεο επνρήο (γηα παξάδεηγκα, ζην ηκήκα Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ησλ ΣΔΗ Πεηξαηά), ε θπθινθνξηαθή εμέιημε ηνπ Hardware & 

Ρνκπνηηθή θαίλεηαη πσο επηβεβαίσζε εθείλν πνπ ππνλφεζε ν εθδφηεο ηνπ, φηαλ αλέθεξε πσο 
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 Ν. Μαλνχζνο «Σν εκείσκα ηνπ Δθδφηε», Hardware & Ρνκπνηηθή 1, επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1985, 7. 

90
 Ibid. 

91
 Ibid. 



Γ ε χ η ε ξ ν  Κ ε θ ά ι α η ν   |  96 

 

«[…] ζα βξεζνύλ πνιινί πνπ ζα πνπλ όηη ε εκθάληζε ελόο πεξηνδηθνύ γηα ξνκπόη είλαη πνιύ 

πξόσξε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Καη ίζσο απνδεηρζεί όηη έρνπλ δίθην!»
92

. Σειηθψο απέδσζε 

ζηελ θπθινθνξία ηξία κφιηο ηεχρε. 

Σν πεξηνδηθφ είρε σο αληηθείκελν ην ρψξν, ζα ιέγακε, ησλ ηδηνθαηαζθεπψλ γηα ππνινγηζηέο, 

αιιά θαη εθείλνλ ησλ ξνκπφη πξννξηζκέλσλ γηα νηθηαθή ρξήζε ησλ ιεγφκελσλ home robots, 

ηα νπνία κφιηο είραλ αξρίζεη λα 

εκθαλίδνληαη δεηιά πξνθαιψληαο κεγάιν 

ελδηαθέξνλ. ην πξψην κάιηζηα ηεχρνο 

ηνπ δεκνζίεπζε ην κνλαδηθφ γηα ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ ηεζη – 

παξνπζίαζε ελφο νηθηαθνχ robot, ηνπ 

HERO-1. Απηφο ν ρψξνο θαιππηφηαλ 

ζεκαηηθά απφ ηε ζηήιε «Robonews», ε 

νπνία αλαπαξήγαγε εηδήζεηο ζρεηηθά κε 

εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο ξνκπνηηθήο, θαηά 

θχξην ιφγν απφ ην εμσηεξηθφ, ηε «ηήιε 

αξραξίσλ», ε νπνία ήηαλ εηζαγσγηθή ζηνλ 

ρψξν ησλ ξνκπφη, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηε ζηήιε 

«Robotest», ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαλ 

ξνκπνηηθά πξντφληα. ηελ ζηήιε «Ζ 

Καηαζθεπή ηνπ Μήλα» παξνπζηαδφηαλ ε 

θαηαζθεπή ελφο ειεθηξνληθνχ 

θπθιψκαηνο. Παξφηη ν ρξφλνο δσήο ηνπ 

πεξηνδηθνχ ππήξμε εμαηξεηηθά βξαρχβηνο, 

σο ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζηνλ ρψξν ηεο ξνκπνηηθήο ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ε πξνβνιή 

ειιεληθψλ εηαηξηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ρψξν (ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο ROΜ 

Φεθηαθή, Digitell, Μαθεδνληθά Ζιεθηξνληθά), νη νπνίεο πξνβάιινληαλ κέζσ ησλ πξντφλησλ 

ηνπο, αιιά θαη κέζα απφ δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο, θαζψο θαη ηε γλσξηκία ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ κε ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηεο ξνκπνηηθήο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. 
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Εικόνα 16 Σν Hardware & Ρνκπνηηθή 

πξνζπάζεζε λα απεπζπλζεί ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, πνπ έδεηρλαλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ρψξν ηεο ξνκπνηηθήο θαη ησλ 

ηδηνθαηαζθεπψλ. Πεγή: Hardware & Ρνκπνηηθή 1, 

επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1985. 
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Πέξα φκσο απφ ην πεδίν ηεο ξνκπνηηθήο, ην ελ ιφγσ πεξηνδηθφ θηινδνμνχζε λα απεπζπλζεί 

ζηνλ πην ζθιεξφ ππξήλα ησλ εξαζηηερλψλ ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, πξνζνκνηάδνληαο ηηο 

εηδηθέο πεξηνδηθέο εθδφζεηο ηνπ βνξεηνακεξηθαληθνχ ηχπνπ, πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο 

ρνκπίζηεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ, νη νπνίεο παξείραλ νδεγίεο γηα 

ηδηνθαηαζθεπέο, ηξφπνπο δειαδή θαηαζθεπήο ππνινγηζηψλ απφ δηαθνξεηηθά κέξε πνπ 

αγνξάδνληαλ μερσξηζηά θαη ζπλαξκνινγνχληαλ θαηφπηλ απφ ηνλ ρξήζηε. Καη ζε απηφ φκσο 

ην επίπεδν ε πξνζπάζεηα ηνπ πεξηνδηθνχ απνδεηθλχεηαη εκηηειήο, θαζψο ιείπνπλ νη 

εμεηδηθεπκέλεο ζηήιεο, πνπ ζα παξάζρνπλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ απαξαίηεηε ηερληθή 

εηδεκνζχλε θαη θαζνδήγεζε.
93

 ε απηφ ηνλ ηνκέα, ην πεξηνδηθφ επηθνηλσλεί ζηνπο 

αλαγλψζηεο ηνπο ηερλνινγηθά πξντφληα, φπσο νη κηθξνεπεμεξγαζηέο, ηα νπνία ηνπο 

πξνζέθεξαλ πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο δπλαηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, κέζσ απηψλ ησλ 

ππνινγηζηψλ ν ρξήζηεο κπνξνχζε λα πξνγξακκαηίζεη ηηο EPROM θαη λα εθηειέζεη 

εξγαζίεο, φπσο ε εηζαγσγή ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ ζε άιινπο ππνινγηζηέο, ηεξκαηηθά ή 

εθηππσηέο, εηζαγσγή κνπζηθψλ ξπζκψλ ζε κνπζηθά φξγαλα, φπσο ην αξκφλην, ε αληηγξαθή 

παηρληδηψλ, ε ζχλζεζε νκηιίαο, θ.ι.π.  

Ο ρψξνο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο απνηεινχζε ηνλ έηεξν πφιν ηεο χιεο 

ηνπ πεξηνδηθνχ, ν νπνίνο απεπζπλφηαλ θπξίσο ζε φζνπο ζπνχδαδαλ ή αζρνινχληαλ 

επαγγεικαηηθά σο ειεθηξνληθνί. Ο ρψξνο απηφο θαιππηφηαλ απφ ηε ζηήιε «Νέα Πξντφληα», 

φπνπ εληνπίδνληαη ζχληνκεο παξνπζηάζεηο ζπλαθψλ πξντφλησλ (θπξίσο microprocessors θαη 

ζπζηεκάησλ αλάπηπμεο) ηεο ειιεληθήο αγνξάο, ηα «Θέκαηα Αξραξίσλ», φπνπ νη ζπληάθηεο 

ηνπ πεξηνδηθνχ πξαγκαηεχνληαλ δεηήκαηα βαζηθψλ γλψζεσλ ειεθηξνληθψλ θαηαζθεπψλ, 

αιιά επίζεο θαη απφ ηηο παξνπζηάζεηο, π.ρ. ηεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπήο ελφο 

κηθξνεπεμεξγαζηή (ι.ρ. Motorola MC-65000 ζην πξψην ηεχρνο) ή νινθιεξσκέλσλ 

θπθισκάησλ. Ζ πηνζέηεζε ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ απφ ην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ 

πεξηβάιινλ, πνπ είλαη ήδε εκθαλήο ην 1985, δηαηξέρεη νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ χιε ηνπ 

πεξηνδηθνχ, ην νπνίν ελψ ζην έλα ηεχρνο αθηεξψλεη ηε ζηήιε «Ζ Καηαζθεπή ηνπ Μήλα» 

ζηελ θαηαζθεπή ελφο νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο, ηνλ επφκελν κήλα ηελ αθηεξψλεη ζηελ 

θαηαζθεπή ελφο εληζρπηή ήρνπ γηα ηνλ νηθηαθφ ππνινγηζηή SPECTRUM.
94

 Σα modems ηεο 
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 Πνιχ ραξαθηεξηζηηθφο είλαη ν ζρνιηαζκφο απφ αλαγλψζηε ηνπ πεξηνδηθνχ, ν νπνίνο ζε επηζηνιή πνπ 

απεπζχλεη ζηελ ζπληαθηηθή νκάδα αλαθέξεη: «θξνληίζηε ζηα θαηαζθεπαζηηθά άξζξα λα είζηε πιεξέζηεξνη. 

Γλσξίδσ (εξαζηηερληθά) αξθεηά γηα hardware θαη ειεθηξνληθέο θαηαζθεπέο. Παξόια απηά ε πεξηγξαθή ηεο 

θαηαζθεπήο γηα ηνλ SPECTRUM δελ ήηαλ αξθεηά ζαθήο π.ρ. ειιηπήο πεξηγξαθή ζηελ ζύλδεζε θνλλέθηνξα. 

θεθηείηε όηη έλα ιάζνο ζε κία πιαθέηα θαίεη έλα ηξαλδίζηνξ. Έλα ιάζνο ζηε ζύλδεζε κε ην θνκπηνύηεξ ην θαίεη ή 

απιά ην θάλεη πξνβιεκαηηθό!», «Αιιεινγξαθία», Hardware & Ρνκπνηηθή 2, Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1985, 71. 
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 «Πξνγξακκαηηδφκελνο εληζρπηήο ήρνπ», Hardware & Ρνκπνηηθή 2, Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1985, 40-47. 
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ειιεληθήο εηαηξίαο DIGITELL παξνπζηάδνληαη ζηελ ζηήιε «Διιεληθφ Hardware», κε 

θξηηήξην ην γεγνλφο πσο «ε εύθνιε ζύλδεζή ηνπο ζηνπο [νηθηαθνχο ππνινγηζηέο] Commodore 

64 θαη ZX-Spectrum όπσο θαη ε ρακειή ηηκή ηνπο, ηα θάλνπλ ηδαληθά γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ δύν 

απηώλ micro.»
95

 

Χο εθδνηηθή πξσηνβνπιία ηεο Compupress, ε νπνία είρε ήδε θπθινθνξήζεη κε επηηπρία ηα 

θπξίαξρα πεξηνδηθά Computer γηα Όινπο θαη PIXEL θαη είρε ήδε δηαπηζηψζεη ηελ απμεκέλε 

δήηεζε γηα ελεκέξσζε γχξσ απφ ηνπο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο, ηδίσο κέζσ ηνπ δεχηεξνπ, 

φηαλ ην Hardware & Ρνκπνηηθή θάλεη ιφγν γηα ππνινγηζηέο, νπζηαζηηθά ελλνεί φρη ηνπο 

κηθξνυπνινγηζηέο γεληθά, αιιά ηνπο home micros. Απηφ ζα πξνθαινχζε ζίγνπξα 

εξσηεκαηηθά αλ θάπνηνο πξνζπαζνχζε λα ζπλδπάζεη ηελ ξνκπνηηθή κε ηελ ηερλνινγία ησλ 

ππνινγηζηψλ, αθνχ ζρεδφλ ελζηηθησδψο ζα ζηξεθφηαλ ζε πεξηζζφηεξν ηζρπξά (φπσο νη ΗΒΜ 

ζπκβαηνί πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο) ή εηδηθνχ ηχπνπ ππνινγηζηηθά κεραλήκαηα. Παξφια 

απηά, ν αξρηζπληάθηεο ηνπ Hardware & Ρνκπνηηθή επηζήκαηλε πσο: 

    Ζ ζρέζε ηνπο [ησλ home robots] κε ηα home micros είλαη ζηελή. Σφζν φζν ε ζρέζε 

ελφο κηθξνχ παηδηνχ κε ηνπο γνλείο ηνπ. Ο ιφγνο γηα ηελ ηφζν κεγάιε εμάξηεζε, είλαη 

φηη ηα robots δελ κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηα κέιε ηνπο, ρσξίο λα ιάβνπλ ππ‟ φςε 

ηνπο ηηο απνθάζεηο ελφο κηθξνυπνινγηζηή. […] ν home micro θαη ην home robot 

απνηεινχλ αλακθηζβήηεηα ην ηδαληθφ δεπγάξη. Έηζη ζα πξέπεη λα ηνπο 

αληηκεησπίδνπκε απ‟ εδψ θαη πέξα.
96

 

 

MICROMAD 

Σν πεξηνδηθφ MicroMad θπθινθφξεζε ην πξψην ηνπ ηεχρνο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1985. Ζ 

εθδφηξηα εηαηξία ήηαλ ε MULTI PRESS EΠΔ, κε έδξα ηελ Αζήλα, ε νπνία είρε παξνπζία 

ζηνλ ρψξν ησλ εθδφζεσλ πιεξνθνξηθήο, θπξίσο κέζσ ηεο πεξηνδηθήο έθδνζεο Ζιεθηξνληθή 

& Computer. Σν MicroMad θπθινθφξεζε ζρεδφλ δχν ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ PIXEL, σο κηα πξνζπάζεηα λα απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή εθδνηηθή 

επηινγή γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. ηελ πξνζπάζεηα απηή, 

δαλείζηεθε πνιιά ζηνηρεία απφ ην ηειεπηαίν. Ζ ηηκή ηνπ πξψηνπ ηνπ ηεχρνπο ήηαλ 180 δξρ., 

ίδηα κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ PIXEL πνπ βξηζθφηαλ ήδε ζε θπθινθνξία (ηεχρνο 16, Ννέκβξηνο 

1985). Ζ χιε ηνπ φκσο ήηαλ κηθξφηεξε κε ην πξψην ηεχρνο λα πεξηιακβάλεη 116 ζειίδεο 

φηαλ ην αληίζηνηρν ηεχρνο ηνπ PIXEL είρε θηάζεη ζρεδφλ ηηο 200. χκθσλα κε ηνλ εθδφηε 
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 «Modems απφ ηελ DIGITELL», Hardware & Ρνκπνηηθή 2, Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1985, 56-57. 
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 «Home Robots;» Hardware & Ρνκπνηηθή 3, Ηαλνπάξηνο – Φεβξνπάξηνο 1985, 5. 
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ηνπ, εθείλνο ν ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, πνπ ζα επέιεγε ην MicroMad γηα 

ηελ πιεξνθφξεζή ηνπ, ήηαλ «ν ρνκπίζηαο, ν καζεηήο, ν θνηηεηήο, ν κνπζηθφο, ν hacker 

[...].»
97

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πεξηνδηθνχ πξνο ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ είλαη επδηάθξηηνο ζε κηα δηαθεκηζηηθή θαηαρψξηζε θαηά ηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη ηα δχν πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο πνπ εμέδηδε πιένλ ε MULTI PRESS, ηα 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & COMPUTER θαη MicroMad.  

χκθσλα κε απηή, ην MicroMad απνηεινχζε «Σν πεξηνδηθό ησλ Home Computers». 

Απεπζπλφκελε ζηνπο ρξήζηεο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά: 

    Αλ φκσο πξνηηκάηε ηνπο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο HOME COMPUTERS [θαη όρη ηνπο 

ΗΒΜ ζπκβαηνύο κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείην ην ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & COMPUTER] ή 

ηψξα μεθηλάηε ηε γλσξηκία ζαο κε ηνλ ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηφηε ην MICROMAD 

είλαη ην πεξηνδηθφ ζαο. Γηαηί κφλν ην MICROMAD ζαο πξνζθέξεη: ζχγρξνλε θαη 

έγθπξε ελεκέξσζε, απνθιεηζηηθφηεηεο θαη νινθιεξσκέλεο παξνπζηάζεηο ππνινγηζηψλ 

θαη πξνγξακκάησλ, πξσηφηππα θαη ελδηαθέξνληα ζέκαηα, απιά θαη θαηαλνεηά άξζξα 

γηα ηνλ αξράξην, χιε αλσηέξνπ επηπέδνπ γηα ηνλ απαηηεηηθφ… θαη θπξίσο πνιιά 

έηνηκα πξνγξάκκαηα γηα θάζε εθαξκνγή, παηρλίδηα, επαγγεικαηηθέο – εθπαηδεπηηθέο 

εθαξκνγέο θαη βνεζήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ. Καη αθφκε… ρηνχκνξ – ζρφιηα – 

απφςεηο – δηαγσληζκνχο – εθδειψζεηο – πνιιέο εθπιήμεηο. 
98

  

Μεηά απφ 17 ηεχρε θπθινθνξίαο ηνπ PIXEL, ην νπνίν είρε πιένλ θαζηεξσζεί σο ην 

θαηεμνρήλ πεξηνδηθφ ηνπ ρψξνπ, ε ζεκαηνινγία ελφο πεξηνδηθνχ γηα ππνινγηζηέο πνπ 

απεπζπλφηαλ ζε ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ είρε νπζηαζηηθά παγησζεί ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ. Απηφ απνηππψλεηαη ζην πξψην ηεχρνο ηνπ MicroMad, ε χιε ηνπ νπνίνπ είλαη 

πινχζηα ζε ζεκαηνινγία θαη πιηθφ απφ ηελ αξρή ηεο εθδνηηθήο ηνπ δσήο, ζε αληίζεζε κε ην 

PIXEL, πνπ ρξεηάζηεθε απηά ηα δχν ρξφληα ηεο θπθινθνξίαο ηνπ γηα λα θαηαζηαιάμεη ζε 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν χθνο αιιά θαη δνκή. ε γεληθέο γξακκέο, ην MicroMad αθνινπζεί ηε 

δνκή πνπ θαζηέξσζε ην PIXEL, αξρίδνληαο κε ην θαζηεξσκέλν γξάκκα ηνπ εθδφηε, κέζα απφ 

ην νπνίν ην πεξηνδηθφ πξνζπαζνχζε λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ην νπνίν αθνξά ζπλήζσο ζηε ζεκαζία ησλ ππνινγηζηψλ γηα ηε δσή 

ησλ αλζξψπσλ, είηε ζε δηακάρεο κε άιια πεξηνδηθά γηα ηελ παηξφηεηα θάπνησλ 

δεκνζηεπκάησλ ζε κηα πξνζπάζεηα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζέζεο ηνπ ζην ρψξν ησλ εηδηθψλ 

εθδφζεσλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εμσθχιινπ, αιιά θαη ελ γέλεη ηνπ πεξηνδηθνχ, δελ θηάλεη ηα 

πνηνηηθά πξφηππα ηνπ αληαγσληζηηθνχ PIXEL, απνθαιχπηνληαο ηνλ πην εξαζηηερληθφ 
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 «ΒΗΣ-ΣΟ-ΒΗΣ», MicroMad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 8. 
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 Ζιεθηξνληθή & Computer 38, επηέκβξηνο 1986, 131. 
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ραξαθηήξα ηνπ εγρεηξήκαηνο, αιιά θαη ελδερνκέλσο ην πην πεξηνξηζκέλν επελδπφκελν 

θεθάιαην γηα ηελ έθδνζή ηνπ. 

Αθνινπζψληαο ην κνηίβν πνπ έρεη εληνπηζηεί θαη άιινπ, κεηά ην γξάκκα ηνπ εθδφηε 

αθνινπζνχζαλ λέα θαη εηδήζεηο απφ ηελ αγνξά («ηα ΝΔΑ ηνπ κήλα»), πνπ ζπλήζσο 

αθνξνχζαλ ζηε δεκνζίεπζε ησλ press 

releases απφ ηηο εηαηξίεο θαη ηα 

θαηαζηήκαηα ηνπ ρψξνπ δίρσο πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία ή ζρνιηαζκφ. Δπίζεο, 

παξφκνηα κε ην PIXEL, ην MicroMad 

έδηλε βαξχηεηα ζηε δεκνζίεπζε εληχπσλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηνπο πην δεκνθηιείο 

νηθηαθνχο ππνινγηζηέο (Amstrad, 

Spectrum, BBC, Commodore, Dragon, 

Atari, TI 99, MSX, Oric Atmos, ελδεηθηηθά 

ζην πξψην ηεχρνο), θαηαβάιινληαο 

πξνζπάζεηα λα δηαθνξνπνηεζεί 

επελδχνληαο πεξηζζφηεξν ρψξν ζε ζέκαηα 

φπσο ε εθπαίδεπζε.
99

 Καη ζην MicroMad 

εληνπίδνληαη ζηήιεο παξνπζίαζεο 

ππνινγηζηψλ, αιιά θαη ζπγθξηηηθέο 

δνθηκέο,
100

 παξνπζηάζεηο ινγηζκηθνχ,
101

 

θαζψο επίζεο θαη άξζξα γεληθφηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνπο 

ππνινγηζηέο.
102

 Ζ χιε ηνπ πεξηνδηθνχ 
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 Βι. γηα παξάδεηγκα ηε ζηήιε «MicroMad εθπαίδεπζε», ε νπνία παξνπζίαδε κέζσ έληππσλ πξνγξακκάησλ 

ηε ιχζε εμίζσζεο δεπηέξνπ βαζκνχ γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ηεο Α΄ Λπθείνπ ζην «MicroMad 

εθπαίδεπζε», MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 15-6 θαη ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ ρεκηθψλ 

αληηδξάζεσλ γηα ην κάζεκα ηεο νξγαληθήο ρεκείαο ηεο Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ ζην ίδην, 18-19. 

100
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Καξαθαηζάλεο, «CE-TEC MPC 80», 1, Γεθέκβξηνο 1985, 64-69. 
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 «Γεκηνπξγίεο πξνγξακκάησλ», MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 96-100. 
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 Ν. Κάζζνο, «Ζιεθηξνληθή κνπζηθή θαη θνκπηνχηεξ», MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 20-23. 

 

Εικόνα 17 Μεηά ην PIXEL, ην MicroMad 

απνηέιεζε έλαλ ελαιιαθηηθφ έηεξν πφιν γηα ηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ δίλνληαο 

έκθαζε ζε δεηήκαηα πεξηζζφηεξν ηερληθνχ 

ραξαθηήξα. Πεγή: MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985. 
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νινθιεξσλφηαλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ PIXEL, κε ηε δεκνζίεπζε «Μηθξψλ Αγγειηψλ», 

πνπ θαηαιάκβαλαλ φκσο ζαθψο κηθξφηεξν ρψξν
103

 θαη ελφο «Οδεγνχ Αγνξάο».
104

 Δίλαη 

ελδεηθηηθφ ησλ δαλείσλ, πσο ε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ MicroMad πηνζέηεζε ζρεδφλ απηνχζην 

απφ ην PIXEL ηνλ ηξφπν ππνβνιήο αίηεζεο γηα ζπλδξνκή, αιιά θαη ηε θαηαρψξεζε 

αγγειίαο κε ηε ρξήζε δειηίσλ πνπ θφβνληαλ απφ ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ θαη θαηφπηλ 

απνζηέιινληαλ ηαρπδξνκηθά ζε απηφ.
105

 ηηο ζειίδεο πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζηειψλ εληνπίδνληαη θαη εδψ νη θαζηεξσκέλεο δηαθεκίζεηο απφ ηα 

θαηαζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη ιηγφηεξν ηνπο νίθνπο / εηζαγσγήο ινγηζκηθνχ θαη ηα θέληξα 

εθπαίδεπζεο ζηελ ηερλνινγία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ.  

Αθνινπζψληαο ην ππφδεηγκα ησλ πεξηνδηθψλ ηεο Compupress, ην MicroMad έδσζε θαη 

εθείλν έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία ησλ λέσλ ηεο αγνξάο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, 

φπσο απηά απνηππψλνληαλ ζηηο θαζηεξσκέλεο εθζέζεηο ππνινγηζηψλ, πνπ ιάκβαλαλ ρψξα 

ζηελ Μ. Βξεηαλία, φπσο ελδεηθηηθά ην Personal Computer World Show.
106

 Ζ αλαπαξαγσγή 

ησλ εηδήζεσλ γηλφηαλ θαηά βάζε κέζσ πξνζθπγήο ζηελ χιε αληίζηνηρσλ αγγιηθψλ 

πεξηνδηθψλ θαη δειηίσλ ηχπνπ  ή, ζπαληφηεξα, κε ηε θπζηθή παξνπζία θάπνηνπ παξάγνληα 

ηεο ειιεληθήο αγνξάο πνπ κεηέθεξε ηηο εληππψζεηο ηνπ ζηνπο ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ. ε 

αληίζεζε κε ηα πεξηνδηθά ηεο Compupress, ην MicroMad, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα απνζηέιιεη κε ζεζκνζεηεκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν «αληαπνθξηηέο» ηνπ 

ζηηο ελ ιφγσ Δθζέζεηο Τπνινγηζηψλ θαη λα δηακνξθψλεη πξνζσπνπνηεκέλε άπνςε εθ ηνπ 

ζχλεγγπο. Αξγφηεξα, απφ ην δέθαην ηεχρνο ηνπ (αξρέο ηνπ 1987), κπνξεί λα εληνπηζηεί  θαη 

ζην MicroMad  ε πξαθηηθή ηεο ζπλεξγαζίαο κε θνηηεηέο ή Έιιελεο κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ελ είδε αληαπνθξηηψλ. Απνηειεί εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ην φηη κεηά απφ 

νθηψ ηεχρε θπθινθνξίαο ηνπ ν αξρηζπληάθηεο ηνπ MicroMad αλαγλσξίδεη, πσο ην πεξηνδηθφ 

νθείιεη αξθεηά ζην PIXEL, ην νπνίν απνηέιεζε έλα είδνπο πξφδξνκνπ θαη πξνηχπνπ γηα ην 

ίδην (ε έκθαζε ζην θείκελν): 

    […] ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1983, έλα αληαγσληζηηθφ πεξηνδηθφ αξρίδεη θαη απηφ λα 

εθδίδεηαη. Καη απηνχ ε πνξεία είλαη ζεηηθή θη έηζη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1983, πξνρσξάεη 

ζε κηα δεχηεξε έθδνζε, απνθιεηζηηθά γηα ηνπο home computers, ην γλσζηφ πεξηνδηθφ 
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 «Μηθξέο Αγγειίεο», MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 100. ην πξψην ηεχρνο δεκνζηεχνληαη έληεθα (11) 

κηθξέο αγγειίεο, φηαλ ζην αληίζηνηρν ηεχρνο ηνπ PIXEL νη κηθξέο αγγειίεο θαηαιακβάλνπλ ηξεηο ζειίδεο, 

«Μηθξέο Αγγειίεο», PIXEL 17, Γεθέκβξηνο 1985, 109-11. 
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 «MicroMad Οδεγφο Αγνξάο», MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 110 θαη 113-4. 
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 «MicroMad Οδεγφο Αγνξάο», MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 111-12 θαη PIXEL 17, Γεθέκβξηνο 1985, 113-

14. 
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 «PCW SHOW», MicroMad 8, Ννέκβξηνο 1986, 16. 
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PIXEL, έλα πεξηνδηθφ πνπ θηλείηαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ην MICROMAD θαη απνηειεί 

θαηά θάπνην ηξφπν ηνλ πξφδξνκν ηνπ δηθνχ καο πεξηνδηθνχ. Σνλ κήλα πνπ καο πέξαζε 

είρε θαη απηφ ηα γελέζιηά ηνπ. Επειδή ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ζεκαληηθή θαη 

αλαγλσξίζηκε, επεηδή ε δηθή ηνπ πνξεία καο βνήζεζε λα δηδαρηνχκε απφ ηα ιάζε θαη 

λα θάλνπκε ην MICROMAD λα βειηηψλεηαη ζπλερψο, αιιά θαη επειδή ο 

ζυναγωνιζμός σθειεί θαη ηνπο αλαγλψζηεο θαη ηα πεξηνδηθά θαη επηηξέπεη λα θαλεί ν 

θαιχηεξνο, ζηέιλνπκε ζ‟ φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάζηεθαλ ή εξγάδνληαη γηα ηελ 

έθδνζή ηνπ, ηις ευχές μας.
107

 

Παξφηη ζε αξθεηά ζεκεία ην MicroMad 

θαίλεηαη πσο θηλείηαη πάλσ ζηα πξφηππα, 

πνπ είρε ήδε θαζηεξψζεη ην PIXEL, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα πεξηζζφηεξν 

ηερληθή εθδνρή ηνπ ηειεπηαίνπ, ππφ ηελ 

έλλνηα πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ζεκαηνινγίαο ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

έκθαζε πνπ δίλεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηελ θαιή γλψζε, πνπ νθείινπλ λα 

έρνπλ νη ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ησλ εληνιψλ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

δηαθφξσλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Έηζη, ινηπφλ, ε παξνπζίαζε θάπνηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή  ζην 

MicroMad, δελ πεξηνξίδεηαη ζηε 

βαζκνιφγεζε ηνπ πιηθνχ, ηεο απφδνζήο 

ηνπ, ηνπ ζπλνδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη 

ησλ εγρεηξηδίσλ, αιιά 

ζπλνδεχεηαη/αθνινπζείηαη θαη απφ 

αμηνιφγεζε πεξηζζφηεξν ηερληθψλ 

δεηεκάησλ, φπσο ελδεηθηηθά ηνπ EDITOR πνπ ζπλφδεπε ηα κεραλήκαηα θαη ηνπ θαηά πφζν 

απηά δηεπθφιπλαλ ην γξάςηκν θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο.
108

 Αιιά θαη ε παξνπζίαζε άιισλ 

ζηνηρείσλ ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ (φπσο ι.ρ. ησλ γξαθηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο) γηλφηαλ κε 

πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηα ππφινηπα πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηηο 
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 Γ. Αξάπνγινπ, «κεηαμχ καο», MicroMad 8, Ννέκβξηνο 1986, 6. 
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 Ν. Κάζζνο, «ΜΗΚΡΟ Κφληξεο. πγθξηηηθφ ηεζη ησλ BBC - Amstrad», MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 54-

55. 

 

Εικόνα 18 Σν πεξηνδηθφ MicroMad είρε 

θαηαζθεπάζεη γηα ην ίδην ηελ εηθφλα ηνπ εληχπνπ 

πνπ απεπζπλφηαλ ζηνλ ρξήζηε πνπ ελδηαθεξφηαλ 

γηα κηα πεξηζζφηεξν «ζνβαξή» ελαζρφιεζε κε ηνλ 

νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή. Πεγή: MicroMad 7, 

επηέκβξηνο 1986, 18. 
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εληνιέο ξχζκηζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο θαη φρη απιψο ζηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο θαη ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα, πνπ απηέο έδηλαλ ζηνλ ρξήζηε ζαλ εκπεηξία ρξήζεο. πρλά κάιηζηα, νη 

παξνπζηάζεηο ζπλνδεχνληαλ θαη απφ θάηνςε ηεο κεηξηθήο πιαθέηαο κε γξαθηθή απεηθφληζε 

ησλ δηαθφξσλ θπθισκάησλ.
109

 

Έρνληαο απηή ηε θπζηνγλσκία, ηα έληππα πξνγξάκκαηα πνπ δεκνζηεχνληαλ ζην MicroMad 

θαηαιάκβαλαλ πνιχ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο χιεο ηνπ, ζπγθξηηηθά κε ην αληαγσληζηηθφ 

PIXEL, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. ε ζχλνιν 

ινηπφλ 115 ζειίδσλ, ην πξψην ηεχρνο ηνπ 

MicroMad (Γεθέκβξηνο 1985) αθηέξσλε 

ζε απηά ηηο 58, δειαδή ηε κηζή ηνπ χιε. 

ην αληίζηνηρν ηεχρνο ηνπ PIXEL (ηεχρνο 

17), ε δεκνζίεπζε έληππσλ πξνγξακκάησλ 

θαηειάκβαλε ηηο 37 απφ ηηο ζπλνιηθέο 200 

ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Σν MicroMad, 

αθνινπζψληαο ην πξφηππν ηνπ PIXEL, 

ζεζκνζεηεί θαη εθείλν ην «Πξφγξακκα ηνπ 

Μήλα», ην νπνίν αθνξνχζε ζηε 

δεκνζίεπζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

γξακκέλνπ ζπλήζσο ζε γιψζζα BASIC, 

ην νπνίν κπνξνχζε λα «ηξέμεη» ζηνπο 

δεκνθηιέζηεξνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο, αθφκα θαη ζηνπο ΗΒΜ 

ζπκβαηνχο κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. Σν 

εθάζηνηε έληππν πξφγξακκα δελ 

δεκνζηεχεηαη απιψο σο εληνιέο, αιιά 

ζπλνδεχεηαη απφ επεμήγεζε ηεο δνκήο θαη 

ηεο θηινζνθίαο θαηαζθεπήο ηνπ, αθφκα 

θαη απφ ζρεηηθά ζρεδηαγξάκκαηα.
110

 

Πέξαλ φκσο ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ δεκνζίεπε ην MicroMad 

αθνξνχζαλ επίζεο «ζνβαξέο» εθαξκνγέο 
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 Ibid, 54. 

110
 «Σν πξφγξακκα ηνπ κήλα», MicroMad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 45-59. 

 

Εικόνα 19 Καη ζηελ πεξίπησζε ηνπ MicroMad 

εληνπίδεηαη ε πνιχ δηαδεδνκέλε πξαθηηθή, ηελ 

νπνία εγθαηλίαζαλ ηα πεξηνδηθά ηεο Compupress, 

ε νπνία αθνξνχζε ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο, 

απνηίκεζεο θαη εθηίκεζεο ησλ απφςεσλ ησλ 

αλαγλσζηψλ γηα δεηήκαηα ρξήζεο ησλ 

ππνινγηζηψλ. Απηφ γηλφηαλ κε ηελ ρξήζε εηδηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία ζπκπιήξσλαλ θαη 

απέζηειιαλ νη αλαγλψζηεο ζην πεξηνδηθφ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζπλνδεπφηαλ ζπλήζσο κε θάπνηα 

δψξα πνπ αθνξνχζαλ πιηθφ θαη ινγηζκηθφ γηα 

ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο. Πεγή: 

MicroMad 6, Ηνχιηνο - Αχγνπζηνο 1986, 83. 
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θαη βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δελ επηθεληξψλνληαλ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα.
111

 Ο 

πεξηζζφηεξν ηερληθφο ραξαθηήξαο ηνπ πεξηνδηθνχ εληνπίδεηαη  επίζεο θαη ζηελ έκθαζε πνπ 

απηφ έδηλε ζηελ εθκάζεζε απφ ηνπο ρξήζηεο εληνιψλ ηεο γιψζζαο κεραλήο, ε νπνία γεληθά 

ππήξμε αξθεηά δχζηξνπε ηερληθά θαη ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ απέθεπγε ηελ ελαζρφιεζε 

καδί ηεο.
112

 

 

Ε.Π.Σ.Α – ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ AMSTRAD 

Σν πεξηνδηθφ γηα ππνινγηζηέο Διιεληθή Πιεπξά ηνπ Amstrad, γλσζηφ θαη σο Δ.Π.Σ.Α., 

θπθινθφξεζε ην πξψην ηνπ ηεχρνο ηνλ Οθηψβξην – Ννέκβξην ηνπ 1986 θαη απνηέιεζε κηα 

εθδνηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Διιήλσλ θαηφρσλ ηνπ νηθηαθνχ ππνινγηζηή 

Amstrad CPC θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή Amstrad PC. Οη νηθηαθνί ππνινγηζηέο ηεο 

εηαηξίαο Amstrad ππήξμαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηνπο Έιιελεο ρξήζηεο νηθηαθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηδηαίηεξα ηα κνληέια 464 θαη 6128. Οη ιφγνη απηήο ηεο δεκνθηιίαο ππήξμαλ 

αξθεηνί, κε ζεκαληηθφηεξνπο εμ απηψλ ην ρακειφ θφζηνο θηήζεο θαη ηε κεγάιε ηνπο 

δηάδνζε, ηφζν κέζσ ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο, φζν θαη ιφγσ ηεο πιεζψξαο 

ινγηζκηθνχ πνπ ππήξμε δηαζέζηκν γηα απηνχο ζε πξνζηηφ θφζηνο.  

Σν Δ.Π.Σ.Α. ππήξμε πξσηφηππε εθδνηηθή πξσηνβνπιία ππφ ηελ έλλνηα πσο απνηέιεζε έλα 

απφ ηα πξψηα έληππα πνπ απεπζπλφηαλ απνθιεηζηηθά ζηνπο ρξήζηεο κηαο νξηζκέλεο κάξθαο 

ππνινγηζηψλ, ελψ παξάιιεια δελ ήηαλ θάπνην εηαηξηθφ έληππν (φπσο ην ZX Microforum). 

Σν Δ.Π.Σ.Α., ραξαθηεξηδφηαλ, απφ ηελ ζπληαθηηθή ηνπ νκάδα, σο «ην πξψην ειιεληθφ 

αλεμάξηεην πεξηνδηθφ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ππνινγηζηέο Amstrad CPC – PCW – PC».
113

 Ζ 

Διιεληθή Πιεπξά ηνπ Amstrad νινθιήξσζε ηελ θπθινθνξία ηνπ ην 1988, κεηά απφ ηελ 

θπθινθνξία δεθαελλέα ηεπρψλ, φηαλ νη εθδφζεηο ΑΝΑΓΡΑΖ πνπ ην εμέδηδαλ 
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γηα ζαο», MicroMad 10, Ηαλνπάξηνο 1987, 62-63; Ν. Γενλάο, «Γιψζζα κεραλήο. Ε-80. Call θαη USR», 
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θπθινθφξεζαλ ην πεξηνδηθφ SPRITE.
114

 

Απεπζπλφηαλ ζηνπο ρνκπίζηεο ρξήζηεο 

ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, πνπ δελ 

αξθνχληαλ ζηελ παξνπζίαζε 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. Οη ρξήζηεο 

απηνί αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο θαη πνιιέο 

θνξέο θάπνηα κνξθή ηερληθήο 

θαζνδήγεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

πεηξακαηηζηνχλ κε ηνπο ππνινγηζηέο 

ηνπο.  

Ζ Διιεληθή Πιεπξά ηνπ Amstrad 

απεπζπλφηαλ επίζεο θαη ζε φζνπο 

ρξήζηεο ησλ ππνινγηζηψλ Amstrad 

έβιεπαλ ηνλ νηθηαθφ ππνινγηζηή ηνπο 

σο έλα επαγγεικαηηθφ εξγαιείν. 

Δλδεηθηηθά, ζην πέκπην ηεχρνο ηνπ 

Δ.Π.Σ.Α. δεκνζηεχνληαη εηδήζεηο γηα 

επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο (ζζ. 6-7) θαη 

άξζξν – παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (ζει. 10), παξνπζηάδεηαη ζπζθεπή digitizer γηα ηελ ζρεδίαζε 

γξαθηθψλ ζηνλ ππνινγηζηή (ζει. 11), δεκνζηεχνληαη έληππα πξνγξάκκαηα γηα πιεζψξα 

ιεηηνπξγηψλ, φπσο θίλεζε γξαθηθψλ ζηελ νζφλε ηνπ Amstrad (ζζ. 16-18), αιιά θαη νδεγίεο 

γηα ρξήζε ηνπ JUMBLOCK, κηαο πεξηνρήο ζηελ RΑΜ ηνπ Amstrad (ζζ. 19-21) θαη ηελ 

εθηχπσζε φζσλ ν ρξήζηεο έβιεπε ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ (ζζ. 35-37). Δπίζεο, 

δεκνζηεχνληαη νδεγφο δηαρείξηζεο κνπζηθήο δηζθνζήθεο (ζει. 55) θαη πξφγξακκα πειαηψλ 

(ζζ. 62-64), δίρσο λα ιείπεη βέβαηα θαη ην «απαξαίηεην» παηρλίδη ζε BASIC (ζζ. 60-61).  

Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο χιεο ηνπ ήηαλ επίζεο γεληθά άξζξα γηα ηνπο ππνινγηζηέο, φπσο ηελ 

ηερλεηή λνεκνζχλε (ζζ. 12-15), ηνπο νξγαληθνχο ππνινγηζηέο (ζει. 22) θαη ηελ 

πιεξνθνξηθή ζηνλ αζιεηηζκφ (ζζ. 24-26), ζηήιεο παξνπζίαζεο βηβιίσλ πιεξνθνξηθήο θαη 

ππνινγηζηψλ (ζζ. 38-39), αιιά θαη ζηήιεο εθκάζεζεο γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
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 Λ. Πνηακηάλνο, «πλέληεπμε ζηελ θνηλφηεηα εξαζηηερλψλ ρξεζηψλ retromaniax.gr», 
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Εικόνα 20 Ζ Διιεληθή Πιεπξά ηνπ Amstrad 

απνηέιεζε έλα απφ ηα ειάρηζηα έληππα πνπ 

απεπζχλνληαλ ζηνπο ρξήζηεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ηχπσλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Πεγή: Δ.Π.Σ.Α. 5, 

Απξίιηνο 1987. 

http://www.retromaniax.gr/vb/showthread.php?790-%C5-%D0-%D4-%C1-18-%C9%EF%FD%ED%E9%EF%F2-1988
http://www.retromaniax.gr/vb/showthread.php?790-%C5-%D0-%D4-%C1-18-%C9%EF%FD%ED%E9%EF%F2-1988


Γ ε χ η ε ξ ν  Κ ε θ ά ι α η ν   |  106 

 

κεραλήο.
115

 Γελ ζα κπνξνχζε λα ιείςεη ε θαζηεξσκέλε παξνπζίαζε ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο Amstrad (ζει. 27-30, 32, 34), ε νπνία φκσο θαηαιάκβαλε 

εκθαλψο κηθξφηεξν κέξνο ηεο χιεο ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα εηδηθά πεξηνδηθά γηα 

νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ηεο πεξηφδνπ. Αθνινπζψληαο θαη εθείλν ην πξφηππν πνπ 

θαζηέξσζε ην PIXEL φζνλ αθνξά ζηε δηάξζξσζε ηεο χιεο, ην Δ.Π.Σ.Α. νινθιήξσλε ηε 

ζεκαηνινγία ηνπ κε ηηο «Μηθξέο Αγγειίεο» (ζει. 54), ηα δειηία γηα φζνπο επηζπκνχζαλ λα 

γίλνπλ ζπλδξνκεηέο (ζει. 55) θαη ηε ζηήιε επηθνηλσλίαο κε ηνπο αλαγλψζηεο (ζει. 57-58).  

 

INFORMATION 

Καηά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη, πιελ ησλ Computer γηα Όινπο θαη PIXEL, ε Compupress 

ΔΠΔ εμέδσζε επίζεο ην πεξηνδηθφ Information. Ζ πεξηνδηθή απηή έθδνζε θπθινθνξνχζε ζε 

κεληαία βάζε κφλν κέζσ ζπλδξνκψλ. χκθσλα κε ηνλ εθδφηε ηνπ, ην Information παξείρε 

πιεξνθφξεζε «γηα ηε ζχγρξνλε επηρείξεζε θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο», εζηηάδνληαο ζηε 

ζρέζε πιεξνθνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ηνκέσλ πνπ 

αθνξνχζαλ ην management, ην marketing, ηε βηνκεραλία (CAD, CAM, CIM, ινηπέο 

βηνκεραληθέο εθαξκνγέο), ηηο ηειεπηθνηλσλίεο (δίθηπα, teleconferencing) θαη ηνλ 

απηνκαηηζκφ γξαθείνπ. ε θάζε ηεχρνο ηνπ Information, ν αλαγλψζηεο κπνξνχζε λα βξεη 

έλα εηδηθφ μερσξηζηφ έλζεην («χγρξνλε Δπηρείξεζε») επηθεληξσκέλν ζηελ εμέηαζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο. Δπηθεληξσκέλν ζηα 

ηζρπξά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα (super micros, mini computers, mainframes) θαη ζηηο 

εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, ην Information δελ απνηειεί κέξνο ηνπ αξρεηαθνχ 

πιηθνχ γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

 

ΠΘΜ 

Σν πεξηνδηθφ ΠΗΜ απνηεινχζε κηα εηδηθή έθδνζε πνπ ζπλίζηαην ζε απηφ πνπ δήισλε ν 

ππφηηηιφο ηνπ, κηα «Γεθαπελζήκεξε έθδνζε πξνγξακκάησλ γηα Computers». Κπθινθφξεζε 

ζηηο αξρέο ηνπ 1987 σο «εθεκεξηδνπεξηνδηθφ», δειαδή πεξηνδηθφ ζε κνξθή θαη ραξηί 
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 Ν. Γεσξγηάδεο, «Ξεθηλψληαο απφ ην 0. Έλζεην κε ηηο εληνιέο ηεο Locomotive αθηεξσκέλν ζε φζνπο 

μεθηλάλε ηψξα», Διιεληθή Πιεπξά ηνπ Amstrad 5, Απξίιηνο 1987, 40-44; Ν. Γεσξγηάδεο, «Υξεζηκνπνηψληαο ην 

CP/M», Διιεληθή Πιεπξά ηνπ Amstrad 5, Απξίιηνο 1987, 45-47; .Ν. Αγγειήο, «FORTRAN (ΜΔΡΟ V)», 

Διιεληθή Πιεπξά ηνπ Amstrad 5, Απξίιηνο 1987, 48-50; .Ν. Αγγειήο, «PASCAL (ΜΔΡΟ V)», Διιεληθή 

Πιεπξά ηνπ Amstrad 5, Απξίιηνο 1987, 50-51; Ν. Γεσξγηάδεο, «C Language. Φηηάμε κηα δηθή ζαο γιψζζα κε 

ηνλ compiler ηεο Hisoft-C», Διιεληθή Πιεπξά ηνπ Amstrad 5, Απξίιηνο 1987, 52. 
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εθεκεξίδαο, αιιά απφ ην ηξίην ηεχρνο έιαβε ηε κνξθή ελφο ζπκβαηηθνχ πεξηνδηθνχ εηδηθνχ 

ηχπνπ γηα ππνινγηζηέο, φπσο δηαθαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 21. Τπήξμε εθδνηηθή πξσηνβνπιία 

ηεο εηαηξίαο PIM Δθδνηηθή Ο.Δ., ε νπνία εηδηθεπφηαλ ζηηο εθδφζεηο βηβιίσλ γηα ππνινγηζηέο, 

κέζσ ηνπ ηερληθνχ βηβιηνπσιείνπ «Ράιιεο», θαζψο θαη ζηελ εηζαγσγή θαη εκπνξία 

ινγηζκηθνχ θαη πεξηθεξεηαθψλ, κέζα απφ δηαθνξεηηθέο επσλπκίεο φπσο PIM Software θαη 

PIM Express αληίζηνηρα. Ο εθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Γ. Γεζπφηεο ζπλέγξαθε θαη εμέδηδε 

βηβιία πιεξνθνξηθήο, ππφ ηελ εηαηξία PIM, φπσο ην «Λεμηθφ Πιεξνθνξηθήο & Ζ. 

Τπνινγηζηψλ». Σν ΠΗΜ απεπζπλφηαλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, πνπ 

ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ ςπραγσγηθή πιεπξά ηνπ ππνινγηζηή ηνπο, παξνπζηάδνληαο 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηα νπνία νπζηαζηηθά πξνσζνχληαλ ζηελ αγνξά απφ ηελ ίδηα ηελ 

εθδφηξηα εηαηξία. Γελ είλαη άιισζηε ηπραία ε επηζήκαλζε ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο ηνπ 

πεξηνδηθνχ ζηε ζηήιε ησλ Μηθξψλ 

Αγγειηψλ:  

Δπραξίζησο δεκνζηεχνπκε εληειψο 

δσξεάλ νπνηαδήπνηε ΑΓΓΔΛΗΑ πνπ 

αθνξά ηνπο αλαγλψζηεο καο. ΓΔΝ 

θαηαρσξνχκε φκσο Αγγειίεο πνπ αθνξνχλ 

πσιήζεηο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

εηαηξηψλ.»
116

  

Παξφκνηα δηαηχπσζε δελ ζπλαληνχκε ζε 

θαλέλα πεξηνδηθφ ηνπ ρψξνπ εθείλε ηελ 

πεξίνδν, δηφηη δελ ππάξρεη θάπνηα 

αληίζηνηρε πεξίπησζε ηαχηηζεο ηεο 

εθδφηξηαο εηαηξίαο θαη ηεο εηαηξίαο 

εκπνξίαο θαη θαηαζθεπήο ινγηζκηθνχ, ην 

νπνίν παξνπζηαδφηαλ ζην πεξηνδηθφ. 

Πέξαλ ησλ ιίγσλ ζε αξηζκφ παξνπζηάζεσλ 

ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ, ε ππφινηπε 

χιε ηνπ πεξηνδηθνχ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί σο έλα είδνο αδφκεηεο 

παξάζεζεο πιεξνθνξίαο θάζε είδνπο, απφ 

λέα θαη δηαθεκίζεηο, έσο άξζξα γηα 

πξντφληα ηεο ΠΗΜ. 

                                                 
116

 ΠΗΜ 3, Απξίιηνο 1987, 14. 

 

Εικόνα 21 Σν ΠΗΜ απνηέιεζε κνλαδηθή 

πεξίπησζε, θαζψο ε έθδνζή ηνπ απνζθνπνχζε 

ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

εκπνξεπφηαλ κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξία. Πεγή: 

ΠΗΜ 3, Απξίιηνο 1987. 
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PIXEL JUNIOR 

Σν πεξηνδηθφ PIXEL Junior θπθινθφξεζε σο εηδηθή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ PIXEL ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1987, ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ηειεπηαίν δηέλπε ήδε ηνλ ηξίην ρξφλν ηεο 

απηνηεινχο θπθινθνξίαο ηνπ θαη βξηζθφηαλ πιένλ ζηελ αθκή ηεο αλαγλσζηκφηεηάο ηνπ. ην 

πιαίζην απηφ είρε γίλεη θαλεξή ε αλάγθε ηα έληππα πξνγξάκκαηα λα κελ επηζθηάδνπλ ηελ 

χιε ηνπ πεξηνδηθνχ, ην νπνίν είρε κελ μεθηλήζεη σο έλζεην αθηεξσκέλν απνθιεηζηηθά ζηε 

δεκνζίεπζή ηνπο, αιιά είρε αλαδηακνξθψζεη πηα ηελ χιε ηνπ πιήξσο. Απφ ηελ άιιε, νη 

αλαγλψζηεο είραλ ήδε εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη αξθεηνί 

εμ απηψλ ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαζθεπάδνπλ ηα δηθά ηνπο έληππα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 

επηζπκνχζαλ λα ηα βιέπνπλ δεκνζηεπκέλα ζηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ, ιακβάλνληαο 

πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε, αιιά θαη αλαγλσζηκφηεηα ζηνλ θχθιν ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ 

εξαζηηερλψλ πξνγξακκαηηζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηαζθεχαδαλ κηα ηαπηφηεηα∙ εθείλε 

ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη ηνπ «ζνβαξνχ» ρξήζηε. 

Ζ ιχζε ζην δήηεκα ηεο δεκνζίεπζεο πεξηζζφηεξσλ έληππσλ πξνγξακκάησλ (θαη απφ ηνπο 

αλαγλψζηεο ηνπ PIXEL) ήηαλ ε θπθινθνξία ελφο απηφλνκνπ πεξηνδηθνχ, αθηεξσκέλνπ 

εμνινθιήξνπ ζε απηά∙ ην PIXEL Junior ζπζηελφηαλ ζηνπο αλαγλψζηεο σο «ην πεξηνδηθφ κε 

listings γηα home micros». Όπσο επηζεκαίλεη πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ζην πξψην ηεχρνο ηνπ 

PIXEL Junior ν αξρηζπληάθηεο ηνπ Υξήζηνο Κπξηαθνχ, ε ίδηα ηνπ ε θπθινθνξία 

απνηεινχζε γηα ηελ θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηελ «πην ηξαλή απόδεημε γηα ηελ ύπαξμε ηνπ 

ειιεληθνύ software. Καη απηό γηαηί είλαη ην πξώην πεξηνδηθό πνπ έγηλε από πξνγξακκαηηζηέο 

όισλ ησλ ειηθηώλ, νη νπνίνη δνύιεςαλ ζε κηα κεγάιε γθάκα ππνινγηζηώλ».
117

 Παξφκνηα ζέζε 

δηαηππψλεηαη θαη ζην PIXEL, πξνεηνηκάδνληαο ηνπο αλαγλψζηεο γηα ηελ επεξρφκελε 

έθδνζε: 

    Απηφ πνπ καο ψζεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ, ήηαλ νη απαηηεηηθνί καο αλαγλψζηεο, 

ΟΛΟΗ εζείο δειαδή. Βιέπνληαο ινηπφλ ην ζσξφ ησλ δηθψλ ζαο πξνγξακκάησλ λα 

κεγαιψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα γξαθεία καο, δηαπηζηψζακε πσο δελ ήηαλ δπλαηφ 

λα δνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο – ηνπιάρηζηνλ φρη ζχληνκα – κέζα απ‟ ηηο πξάγκαηη 

ιίγεο ζειίδεο ηνπ PIXELWARE [έλζεην ηνπ PIXEL αθηεξσκέλν ζηα listings]. Έηζη 

απνθαζίζακε λα θηηάμνπκε έλα κηθξφ ζε δηαζηάζεηο (θαη έηζη πην εχθνιν γηα ηελ 

πιεθηξνιφγεζε ησλ listings) ηεχρνο πνπ ζα πεξηέρεη απνθιεηζηηθά ΓΗΚΑ Α 

πξνγξάκκαηα.
118
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 PIXEL Junior 1, Οθηψβξηνο 1987, 3. 

118
 «Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα», PIXEL 36, επηέκβξηνο 1987, 16. 
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Σν PIXEL Junior δελ απεπζπλφηαλ κνλάρα ζε φζνπο ρξήζηεο έζηειλαλ ή ζρεδίαδαλ λα 

ζηείινπλ θάπνην πξφγξακκα γηα λα δεκνζηεπηεί. Απεπζπλφηαλ επίζεο ζε φζνπο ρξήζηεο 

πξαγκαηνπνηνχζαλ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ρξεηάδνληαλ έλα βνήζεκα πξνθεηκέλνπ λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα νηθνδνκήζνπλ ηελ ηερληθή 

γλψζε πνπ απαηηείην γηα απηφ ην ζθνπφ. Βαζηθνί ζπληειεζηέο ηνπ PIXEL Junior ππήξμαλ, 

φπσο άιισζηε ήηαλ αλακελφκελν, ζπληάθηεο απφ ην αδεξθφ πεξηνδηθφ PIXEL, φπσο ν 

αξρηζπληάθηεο Υξήζηνο Κπξηαθφο θαη ν Αληψλεο Λεθφπνπινο, ν νπνίνο είρε ππφ ηελ 

επζχλε ηνπ ηελ «Δπηκέιεηα ησλ Πξνγξακκάησλ». Οη ππφινηπνη ζπληειεζηέο έκειιε λα είλαη 

νη απινί ρξήζηεο, νη νπνίνη επηζπκνχζαλ λα δνπλ ηα πξνγξάκκαηα, πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη 

ζηνπο νηθηαθνχο ηνπο ππνινγηζηέο αιιά θαη ην φλνκά ηνπο δεκνζηεπκέλα ζην πεξηνδηθφ. 

ηαδηαθά, νη ζπληειεζηέο ηνπ πεξηνδηθνχ επηρείξεζαλ λα εκπινπηίζνπλ ηελ χιε ηνπ κε 

παξνπζηάζεηο παηρληδηψλ, νδεγνχο γηα 

πεξηζζφηεξν ηερληθά ζέκαηα («καζήκαηα 

6800» ζην ηέηαξην ηεχρνο, «Πέξα απφ ηελ 

BASIC» ζην πέκπην ηεχρνο, «Spelling 

Checker» ζην έβδνκν ηεχρνο), δηεγήκαηα 

(αξρίδνληαο απφ ην ηέηαξην ηεχρνο) θαη 

δηαγσληζκνχο («Scores & Scorers» απφ ην 

έθην ηεχρνο), αιιά ζε γεληθέο γξακκέο ε 

θπζηνγλσκία ηνπ παξέκεηλε αλαιινίσηε 

θαη εληνπηζκέλε ζηε δεκνζίεπζε ησλ 

listings. Όηαλ ε ηηκή ησλ καγλεηηθψλ 

κέζσλ (ι.ρ. ησλ δηζθεηψλ) κεηψζεθε θαη ε 

βάζε ησλ ρξεζηψλ απμήζεθε, ηα έληππα 

πξνγξάκκαηα θάλεθαλ πιένλ δχζρξεζηα 

θαη αλαπνηειεζκαηηθά θαη ζηαδηαθά 

εμέιεηςε ν ιφγνο χπαξμεο ηνπ PIXEL 

Junior, ην νπνίν ηεξκάηηζε ηελ 

θπθινθνξία ηνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990. 

 

 

Εικόνα 22 Σν PIXEL Junior απνηέιεζε δεκνθηιή 

επηινγή ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

ινγηζκηθφ. Πεγή: PIXEL Junior 1, Οθηψβξηνο 

1987. 
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ΖΖΑΠ! 

Σν πεξηνδηθφ ΕΕΑΠ! θπθινθφξεζε ην πξψην ηνπ ηεχρνο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1987 θαη 

απνηέιεζε νπζηαζηηθά έλαο είδνο εμειιεληζκέλεο έθδνζεο ηνπ βξεηαληθνχ πεξηνδηθνχ 

ZZAP!64, ελψ ηαπηφρξνλα ελζσκάησλε ζηελ χιε ηνπ κεηαθξαζκέλα άξζξα απφ άιια 

πεξηνδηθά ηεο εθδνηηθήο εηαηξίαο Newsfield
 

119
 Σν βξεηαληθφ ZZAP!64 ήηαλ ηδηαίηεξα 

επηηπρεκέλν σο εηδηθφ πεξηνδηθφ γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ νηθηαθνχ ππνινγηζηή 

Commodore C64 θαη αξγφηεξα ηεο Amiga. 

Ο εθδφηεο ηνπ ΕΕΑΠ! ήηαλ ε εηαηξία 

«Eθδφζεηο X.A. ακνχρνο Δ.Π.Δ.», ε νπνία 

ηελ πεξίνδν 1978-1985 είρε κεηαθέξεη ζηα 

ειιεληθά ην πνιχ γλσζηφ ακεξηθαληθφ 

πεξηνδηθφ θφκηθο MAD, ελψ αξγφηεξα 

εμέδσζε ηηο ειιεληθέο εθδφζεηο ησλ 

μελφγισζζσλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο 

PC Magazine θαη Compute!. Ζ εθδνηηθή 

δσή ηνπ ΕΕΑΠ! ππήξμε εμαηξεηηθά 

βξαρχβηα, ελψ δελ θαηφξζσζε λα 

απνθηήζεη αλαγλσζηηθφ θνηλφ ψζηε λα 

επηβηψζεη εθδνηηθά θαη λα αζθήζεη θάπνηα 

αμηνπξφζεθηε επίδξαζε ζηνπο ρξήζηεο ηεο 

ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ 

ππνινγηζηψλ.  

 

Ο ΚΟΜΟ ΣΟΤ AMSTRAD 

ηα ηέιε ηνπ 1987 θπθινθνξεί ην πεξηνδηθφ γηα ππνινγηζηέο Ο Κόζκνο ηνπ Amstrad κε ηνλ 

ππφηηηιν «Γηκεληαίν πεξηνδηθφ γηα computers AMSTRAD & Compatibles.» Όπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ΕΥ Microforum, ην νπνίν εμέδηδε ε ηφηε ειιεληθή αληηπξνζσπεία ηεο 

βξεηαληθήο εηαηξίαο θαηαζθεπήο νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Sinclair 

                                                 
119

 Σα ηεχρε ηνπ βξεηαληθνχ πεξηνδηθνχ ZZAP!64 είλαη δηαζέζηκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

http://www.zzap64.co.uk/ (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 15.02.2014). 

 

Εικόνα 23 Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

άξρηδαλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο πνπ 

βαζίδνληαλ ζε αληίζηνηρεο μελφγισζζεο εθδφζεηο. 

Πεγή: ΕΕΑΠ! 1 (1987). 

http://www.zzap64.co.uk/
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Research LTD, ECS Α.Δ., Ο Κόζκνο ηνπ Amstrad ππήξμε αληίζηνηρε εθδνηηθή πξσηνβνπιία 

ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο ηεο Amstrad ζηελ Διιάδα, ηεο AMSTRAD HELLAS AEBE, 

ε νπνία είρε επίζεο ηελ απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηελ θπθινθνξία ζηελ Διιάδα ησλ πεξηνδηθψλ 

Amstrad Professional Computing, Amstrad PCW θαη Amstrad Computer User. Ο Κόζκνο ηνπ 

Amstrad ππήξμε έλα εηαηξηθφ έληππν, ππφ ηελ έλλνηα πσο ε χιε θαη ν ελ γέλεη 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ αθνξνχζε νπζηαζηηθά ζηελ επηθνηλσλία ζην επξχ θνηλφ ησλ ρξεζηψλ 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ ησλ δπλαηνηήησλ, πνπ πξνζέθεξαλ νη 

ππνινγηζηέο ηεο AMSTRAD. εκεησηένλ φηη ην 1987, ε AMSTRAD HELLAS AEBE 

αληηπξνζψπεπε πιένλ θαη ηνπο ππνινγηζηέο Spectrum ηεο Sinclair, αθνχ απφ ην 1985 ε 

ηειεπηαία είρε εμαγνξαζηεί απφ ηελ Amstrad. 

Ζ χιε ηνπ πεξηνδηθνχ πεξηειάκβαλε εηαηξηθά λέα θαη παξνπζίαζε φςεσλ ηεο εηαηξηθήο 

ζηξαηεγηθήο ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο κέζα απφ ηηο ζηήιεο «Ζ AMSTRAD ζηνλ 

Κφζκν» θαη «Ζ AMSTRAD ζηελ Διιάδα».
120

 Καηά αλαινγία κε ην έηεξν εηαηξηθφ 

πεξηνδηθφ γηα ππνινγηζηέο ΕΥ Microforum, Ο Κόζκνο ηνπ Amstrad πιαηζίσλε ηελ χιε ηνπ 

θαη κε γεληθέο εηδήζεηο γηα ηελ ηερλνινγία θαη ηνπο ππνινγηζηέο κέζα απφ ηηο ζηήιεο 

«ΦΛΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ» θαη «ΜΔ ΣΟ FAX», εζηηάδνληαο φκσο ζηελ ειιεληθή αγνξά 

πιεξνθνξηθήο.
121

 Γελ έιεηπαλ νη ζχληνκεο παξνπζηάζεηο πεξηθεξεηαθψλ θαη αλαισζίκσλ 

πξννξηζκέλσλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο AMSTRAD απφ ηξίηεο εηαηξίεο, κέζα απφ ηε ζηήιε 

«ΜΑΣΗΔ ζηελ ΑΓΟΡΑ». Έρνληαο ηελ κνξθή ελφο πιήξνπο πεξηνδηθνχ γηα ππνινγηζηέο, Ο 

Κόζκνο ηνπ Amstrad δεκνζίεπε άξζξα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο πνπ κπνξνχζαλ φκσο λα 

πινπνηεζνχλ κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ AMSTRAD, φπσο ι.ρ. ηα ηνπηθά δίθηπα, 

νη δπλαηφηεηεο θαη νη εθαξκνγέο ηνπο
122

 ή ε αλαπαξαγσγή κνπζηθήο απφ ηνλ ππνινγηζηή.
123

 

Οχηε θαη εδψ ιείπνπλ ηα έληππα πξνγξάκκαηα, ζπλήζσο γξακκέλα ζε BASIC, νη νδεγίεο 

πξνγξακκαηηζκνχ
124

, αθφκα θαη ζε γιψζζα κεραλήο,
125

 θάηη πνπ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

                                                 
120

 «Ζ AMSTRAD ζηνλ Κφζκν. 1968-1988 20 ρξφληα AMSTRAD», Ο Κόζκνο ηνπ Amstrad 4, Μάηνο - Ηνχληνο 

1988, 6-9; «Ζ AMSTRAD ζηελ Διιάδα. Παξνπζίαζε ηνπ PPC 512/640 ζην Ledra Marriott», Ο Κόζκνο ηνπ 

Amstrad 4, Μάηνο - Ηνχληνο 1988, 11-12; «Ζ AMSTRAD ζηελ Διιάδα. Ζ AMSTRAD ζηηο Δθζέζεηο 

ΜΖΥΑΝΟΡΓΑΝΧΖ ‟88 – COMPUPEC „88», Ο Κόζκνο ηνπ Amstrad 4, Μάηνο - Ηνχληνο 1988, 13. 

121
 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα εμήο άξζξα: «Σνλ Ηνχλην ζα ζπλδεζεί ην πξψην ηεξκαηηθφ ζην HELLASPAC!», 

Ο Κόζκνο ηνπ Amstrad 4, Μάηνο - Ηνχληνο 1988, 20-21; «Απφξξεην θαη Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο» Ο Κόζκνο 

ηνπ Amstrad 6, επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1988, 37. 

122
 Β. Μαλδξαβέιεο, «LAN. Ζ δηαλεκεκέλε ππνινγηζηηθή ηζρχο», Ο Κόζκνο ηνπ Amstrad 4, Μάηνο - Ηνχληνο 

1988, 58-69. 

123
 Κ. Λεθθάθνο, «Μνπζηθή κε ηνλ PC ζαο», Ο Κόζκνο ηνπ Amstrad 4, Μάηνο - Ηνχληνο 1988, 86-89. 

124
 Σ. Σδαβάξαο, «Ζ γιψζζα BASIC θαη πψο λα ηε ρξεζηκνπνηείηε», Ο Κόζκνο ηνπ Amstrad 6, επηέκβξηνο – 

Οθηψβξηνο 1988, 140-143.  
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δηαδεδνκέλν ζηνλ πεξηνδηθφ ηχπν γηα 

κηθξνυπνινγηζηέο, αιιά θαη ζηήιεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ (ζηήιε «Γξ. 

AMSTRAD»). Όπσο είλαη αλακελφκελν, 

ην πεξηνδηθφ θηινμελνχζε δηαθεκίζεηο 

ηεο AMSTRAD HELLAS, κεηαπσιεηψλ 

θαη θαηαζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο γηα 

ππνινγηζηέο AMSTRAD θαη επίζεκσλ 

πεξηθεξεηαθψλ, φπσο επίζεο θαη 

αλαισζίκσλ - δηζθέηεο θαη ζθιεξνί 

δίζθνη - αιιά θαη εμαξηεκάησλ, φπσο 

modems. ηελ πξνζπάζεηα νηθνδφκεζεο 

ελφο πην ζνβαξνχ θαη επξχηεξεο 

απνδνρήο πξνθίι, ελ ζπγθξίζεη πξνο 

απηφ ελφο εηαηξηθνχ εληχπνπ, Ο Κόζκνο 

ηνπ Amstrad θηινμελνχζε επίζεο 

ζπλεληεχμεηο κε παξάγνληεο, πνπ δελ 

αλήθαλ ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο 

εηαηξίαο, πνιιέο θνξέο κάιηζηα νχηε θαλ 

ζηελ αγνξά πιεξνθνξηθήο.
126

 Ζ χιε ηνπ 

πεξηνδηθνχ νινθιεξσλφηαλ κε παξάζεζε 

ησλ θέληξσλ πψιεζεο (dealers) ησλ πξντφλησλ ηεο AMSTRAD Hellas ζε φιε ηελ Διιάδα. 

 

RAM 

Σν πξψην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ RAM θπθινθφξεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1988, σο ην 

«Μεληαίν πεξηνδηθό γηα ηελ Πιεξνθνξηθή», απφ ηνλ Γεκνζηνγξαθηθφ Λακπξάθε Α.Δ. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε έθδνζε πεξηνδηθνχ γηα ππνινγηζηέο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

έλαλ απφ ηνπο κεγάινπο ειιεληθνχο εθδνηηθνχο νίθνπο. Μεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ Computer 

                                                                                                                                                        
125

 Η. Βιάκνο «Παίμηε κε BIT θαη BYTE», Ο Κόζκνο ηνπ Amstrad 6, επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1988, 150-156. 

126
 «πδεηψληαο κε … Λεσλίδαο Κχξθνο. Γηα κηα Άλνημε ζηελ Πιεξνθνξηθή», Ο Κόζκνο ηνπ Amstrad, 4, 

Μάηνο - Ηνχληνο 1988, 47-49 θαη 174; «Απφ Κνληά… πλέληεπμε κε ηνλ θ. Εαθεηξφπνπιν, εθ κέξνπο ηεο 

δηνξγαλψηξηαο εηαηξίαο „Video Show‟» Ο Κόζκνο ηνπ Amstrad, 6, επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1988, 53-54; 

«πδεηψληαο κε… Ο Νίθνο Απέξγεο: Οη computers ζην ξαδηφθσλν θαη ηε δηαθήκηζε» Ο Κόζκνο ηνπ Amstrad 

6, επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1988, 58-60. 

 

Εικόνα 24 Ο Κόζκνο ηνπ AMSTRAD απνηέιεζε ην 

έλα απφ ηα δχν εηαηξηθά έληππα επξείαο 

θπθινθνξίαο ηα νπνία απεπζχλνληαλ ζηνπο 

ρξήζηεο νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ 

Διιάδα. Πεγή: Ο Κόζκνο ηνπ AMSTRAD 4, Μάηνο 

- Ηνχληνο 1988. 
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γηα Όινπο, ην πεξηνδηθφ RAM απνηέιεζε ηε δεχηεξε επαγγεικαηηθή πεξηνδηθή έθδνζε, ε 

νπνία ραξαθηεξηδφηαλ απφ επξχηεηα ζεκαηνινγίαο θαη, γηα πξψηε θνξά ίζσο, γλψκεο θαη 

ειεχζεξεο ζηήιεο πνπ επηρεηξνχζαλ λα ζθηαγξαθήζνπλ κηα εηθφλα γηα ηελ πιεξνθνξηθή 

ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ηε ζέζε ηεο ηειεπηαίαο ζην παγθφζκην γίγλεζζαη ηεο ππνινγηζηηθήο 

θαη πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο. Γηαζέηνληαο ηελ ππνζηήξημε κηαο κεγάιεο εθδνηηθήο 

εηαηξίαο, ην RAM ραξαθηεξηδφηαλ επίζεο 

απφ ειθπζηηθφ ζρεδηαζκφ. πλεξγάδεηαη 

κε πιήζνο ζπληαθηψλ, ηελ αθαδεκατθή 

εηδίθεπζε ησλ νπνίσλ δηαθεκίδεη ζηε 

ζειίδα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ. Παξφκνηα 

κε ην Computer γηα Όινπο, αλαδεκνζηεχεη 

άξζξα απφ αληίζηνηρα πεξηνδηθά ηνπ 

εμσηεξηθνχ, επηρεηξψληαο λα δείμεη πσο 

βξίζθεηαη θνληά ζηηο εμειίμεηο ζηηο 

πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά ρψξεο.  

Ζ ζεκαηνινγία ηνπ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε 

ηξία βαζηθά ζηνηρεία. Σν πξψην αθνξά 

γεληθά άξζξα γχξσ απφ ηελ πιεξνθνξηθή 

ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, αιιά θαη 

απφςεηο γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο ζην ελ 

ιφγσ πεδίν. Σν δεχηεξν ζηνηρείν, πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ χιε ηνπ RAM, είλαη ε 

δεκνζίεπζε ζηειψλ θαη άξζξσλ πνπ 

πξαγκαηεχνληαλ δεηήκαηα, πνπ 

αθνξνχζαλ ζην ιεηηνπξγηθφ θαη ηηο 

εθαξκνγέο ησλ ππνινγηζηψλ. Ζ χιε ηνπ 

πεξηνδηθνχ νινθιεξψλφηαλ κε ηελ 

παξνπζίαζε – δνθηκή ππνινγηζηψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ νπνίσλ αθνξνχζε ηνπο IBM ζπκβαηνχο. Σν RAM έδηλε επίζεο έκθαζε ζηελ παξάιιειε 

παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη ζηε ζχγθξηζή 

ηνπο, ε νπνία ζπρλά ήηαλ αλαιπηηθή θαη ζπλνδεπφηαλ απφ ιεπηνκεξείο κεηξήζεηο. ηα 

πξψηα ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ ε χιε ηνπ νινθιεξσλφηαλ κε ηε δεκνζίεπζε πηλάθσλ πνπ 

 

Εικόνα 25 Σν πεξηνδηθφ RAM ζα απνηεινχζε ην 

πην επηδξαζηηθφ έληππν γηα ηνπο ππνινγηζηέο θαη 

ηελ πιεξνθνξηθή ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ 

1990. Σν γεγνλφο πσο έλαο θαζηεξσκέλνο 

εθδνηηθφο νίθνο πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ηέηνηνπ 

εληχπνπ έμη ρξφληα ζρεδφλ κεηά ηελ πξψηε 

αλάινγε πξσηνβνπιία ζηελ Διιάδα δείρλεη πσο 

γηα αξθεηά ρξφληα νη κηθξνυπνινγηζηέο 

αθνξνχζαλ ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο. Πεγή: RAM 1, 

Οθηψβξηνο 1989. 
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αθνξνχζαλ ζηηο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο ππνινγηζηψλ, εθηππσηψλ, modem, ζθιεξψλ δίζθσλ 

θαη ινγηζκηθνχ, πξνζθέξνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα πξαγκαηηθφ νδεγφ αγνξάο, θαζψο ν 

επίδνμνο ρξήζηεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλεη ηηκέο θαη ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ, ν 

ρξήζηεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί γηα ηα ζηνηρεία ησλ ειιεληθψλ software houses, 

θαζψο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ – θαηαζθεπαζηψλ – εηζαγσγέσλ ππνινγηζηψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ RAM ππήξμε ε δεκνζίεπζε εηζαγσγηθψλ ελζέησλ ζην θέληξν 

ηνπ πεξηνδηθνχ, ηα νπνία πξνζέθεξαλ βαζηθέο γλψζεηο γηα ηνπο ππνινγηζηέο. Απηφ ην κέξνο 

ηνπ πεξηνδηθνχ ίζσο θαη λα ήηαλ ην κνλαδηθφ πνπ απεπζπλφηαλ ζηνπο αξραξίνπο, θαζψο ε 

αλάγλσζή ηνπ δελ πξνυπέζεηε θάπνηεο βαζηθέο γλψζεηο, ελψ ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξνο 

ηελ πιεξνθνξηθή παξά ηνπο ππνινγηζηέο έθαλε κηα ηέηνηα έιιεηςε λα θαίλεηαη θπζηνινγηθή. 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο απηφο αλαδεηθλχεηαη απφ ηνλ εθδφηε – δηεπζπληή ηνπ πεξηνδηθνχ Θ. 

πίλνπια, ν νπνίνο ζηελ απνηίκεζε ησλ δχν πξψησλ ρξφλσλ θπθινθνξίαο ηνπ RAM γξάθεη 

πσο ην πεξηνδηθφ: 

[…] αθηεξψλεη αξθεηέο ζειίδεο θάζε κήλα ζε γεληθφηεξεο θαη πην πξνρσξεκέλεο 

εθαξκνγέο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Τπνινγηζηψλ, κε αλαθνξέο ζε εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα, κειέηεο, πξνηάζεηο θαη απφςεηο επσλχκσλ. Γελ ιείπνπλ αθφκε ηα 

ζηνηρεία ηεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο αγνξάο, καδί κε αλαθνξέο ζε κεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ πνπ θάπνηα ζηηγκή παξνπζηάδνπλ έλα εληνλφηεξν 

ελδηαθέξνλ».
127

 

Μέξηκλα ηνπ πεξηνδηθνχ θαίλεηαη πσο ήηαλ λα απνηειέζεη έλα νινθιεξσκέλν δίαπιν γηα 

ηνπο ρξήζηεο, πνπ δελ ζα πεξηνξηδφηαλ ζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ππνινγηζηψλ ή 

εθαξκνγψλ αιιά ζα αθνξνχζε ηελ πιεξνθνξηθή ελ γέλεη: «Ζ ζύλζεηε κνξθή ησλ 

αθηεξσκάησλ, κε ηερληθά άξζξα, ζπλεληεύμεηο, έξεπλεο θαη ξεπνξηάδ έδσζε θαη δίλεη ηελ 

νινθιεξσκέλε εηθόλα πνπ όινη επηζπκνύλ ζήκεξα.»
128

 Σν RAM ινηπφλ απνηειεί εμαηξεηηθή 

ηζηνξηθή πεγή γηα ηνλ κειεηεηή ηεο ηζηνξίαο ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο, αιιά παξφια 

απηά παξακέλεη εθηφο ηεο παξνχζεο κειέηεο θαζψο δελ εκθαλίδεηαη παξά κφλν ζην ηέινο 

ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε θαη είλαη ηαπηφρξνλα ζπλεηδεηά πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ 

ηερλνινγία ησλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. 

 

 

                                                 
127

 Θ. πίλνπιαο, «Δπεθηάζεηο. Γχν ρξφληα RAM», RAM 23 (1990), 9. 

128
 Ibid. 
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SPRITE 

Σν πεξηνδηθφ SPRITE θπθινθφξεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1988 απφ ηηο εθδφζεηο «Αλάδξαζε» 

κε έδξα ηελ Αζήλα.
129

 Σν SPRITE αληηθαηέζηεζε ην MicroMad έλα ρξφλν πεξίπνπ πξηλ ηελ 

θπθινθνξία ηνπ USER, θαιχπηνληαο θαηά θάπνην ηξφπν, κηθξφ ζρεηηθά εθδνηηθφ θελφ πνπ 

αθνξνχζε ζηα πεξηνδηθά γηα νηθηαθνχο 

ππνινγηζηέο εθηφο ηνπ PIXEL. Καηά θχξην 

ιφγν ην SPRITE απεπζπλφηαλ ζε φζνπο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο νηθηαθνχο 

ππνινγηζηέο γηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, 

ζηνηρείν ην νπνίν είλαη έθδειν ήδε απφ ην 

εμψθπιιν, αιιά θαη ην «εκείσκα 

χληαμεο» ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο, φπνπ ν 

αξρηζπληάθηεο επηζεκαίλεη 

ραξαθηεξηζηηθά πσο «[…] νη ππνινγηζηέο 

είλαη θαη … δηαζθέδαζε».
130

 Παξφιν φκσο 

ηνλ ελ γέλεη ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

πεξηνδηθνχ, ε χιε ηνπ είρε νκνηφηεηεο κε 

εθείλε ηνπ PIXEL θαη ηνπ MicroMad. Έηζη 

ινηπφλ, κεηά ην θαζηεξσκέλν «εκείσκα 

χληαμεο» αθνινπζνχζαλ ηα λέα ηεο 

αγνξάο («NEWS ON SPRITE»), ηα νπνία 

δελ αθνξνχζαλ κφλν ζηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

επεξρφκελνπ USER, αιιά θαη ζε εηαηξηθά 

λέα γηα ππνινγηζηέο θαη πεξηθεξεηαθά 

(π.ρ. εθηππσηέο) θαη λέα απφ ζεζκνχο 

εθπαίδεπζεο ζηνπο ππνινγηζηέο, φπσο κεηαιπθεηαθά θέληξα εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, 

δεκνζίεπε άξζξα κε γεληθφ πεξηερφκελν γχξσ απφ ηνπο ππνινγηζηέο
131

 θαη ζηήιεο κε 

                                                 
129

 Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ πσο ε εηαηξία πνπ εμέδηδε ην SPRITE ππήξμε ηαπηφρξνλα θαη (κεηά-)πσιεηήο 

ινγηζκηθνχ γηα ζπκβαηνχο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο (εθαξκνγέο γηα έζνδα/έμνδα, έθδνζε θνηλνρξήζησλ, 

πξνζηαζία πξνγξακκάησλ απφ αληηγξαθή, θ.ά.) θαη νηθηαθνχο ππνινγηζηέο (πειάηεο-απνζήθε-πξνκεζεπηέο, 

παθέην ζηαηηζηηθήο, θ.ά.) αιιά θαη πεξηθεξεηαθά θαη εμνπιηζκφ ππνινγηζηψλ, φπσο modems. SPRITE 1, 

επηέκβξηνο 1988, 36b-e (έλζεηεο ζειίδεο). 

130
 «εκείσκα χληαμεο», SPRITE 1, επηέκβξηνο 1988, 3. 

131
 «Πεηξαηέο – Καηάζθνπνη θαη Software Houses», SPRITE 1, επηέκβξηνο 1988, 11-13. 

 

Εικόνα 26 Σν 1988, έηνο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

SPRITE, ε ρξήζε ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ αθνξνχζε ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ην 

δηαζέζηκν ινγηζκηθφ αλήθε θαηά πιεηνςεθία 

πιένλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Πεγή: SPRITE 1, 

επηέκβξηνο 1988. 
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εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζηνπο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο 

(«SOFT BITS»)
132

 θαη εκη-επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο.
133

  

Σν πεξηνδηθφ SPRITE δεκνζίεπε επίζεο νδεγνχο γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο θαη 

απνδνηηθφηεξεο ρξήζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηεο απφδνζεο ηνπ ππνινγηζηή (ζηήιε «SPRITE Programs Area»),
134

 φπσο επίζεο νδεγνχο 

γηα αξράξηνπο ρξήζηεο ησλ ππνινγηζηψλ.
135

 Δπηπιένλ, δεκνζηεχε ζπλεληεχμεηο κε 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα (ζηήιε «HOMO 

SPRITOUS – Ζ πλέληεπμε ηνπ κήλα»)
136

 νδεγνχο δηαζθέδαζεο – ςπραγσγίαο (ζηήιε 

«SPRITE Δπηινγέο») θαη, θπξίσο, δεθάδεο άξζξα αθηεξσκέλα ζε παξνπζηάζεηο θαη δνθηκέο 

παηρληδηψλ γηα ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο ηεο επνρήο κε αμηνιφγεζε ζε 

επηκέξνπο ηνκείο, αιιά θαη ζπλνιηθά («Γξαθηθά», «Ήρνο», «Πινθή», «Αληνρή» – «Οιηθή 

Δθηίκεζε»). Παξφκνηα κε ηα ππφινηπα πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ, ε χιε ηνπ SPRITE 

νινθιεξσλφηαλ κε ηε δεκνζίεπζε Μηθξψλ Αγγειηψλ απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ γηα ηελ 

πψιεζε θαη αγνξά ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ινγηζκηθνχ. 

 

GAMEPRO 

Σν πεξηνδηθφ GamePro θπθινθφξεζε ην 1989 απφ ηελ εηαηξεία Future Press θαη 

νινθιήξσζε ηελ θπθινθνξία ηνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007, αθνχ είρε αιιάμεη δχν θνξέο 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, πεξλψληαο απφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο Future Press ζε εθείλε ηεο 

Hyperpress θαη αθνινχζσο ζηελ Motorpress. Ζ χιε ηνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλε 

ζηελ παξνπζίαζε θαη δνθηκή ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαζψο θαη ζε λέα θαη εηδήζεηο γχξσ 

απφ ηελ ελ ιφγσ βηνκεραλία. Ζ έθδνζή ηνπ βαζηδφηαλ ζηελ αληίζηνηρε νκψλπκε πνπ 

θπθινθφξεζε ζηελ Ακεξηθή ηνλ Απξίιην ηνπ 1989. Ζ ειιεληθή εθδνρή ηνπ κνηξαδφηαλ, 

πέξαλ ηεο επσλπκίαο, ζεκαληηθφ κέξνο ηεο χιεο ηνπ, θαζψο πνιιά απφ ηα άξζξα ηνπ 

απνηεινχζαλ κεηαθξαζκέλεο εθδνρέο ηεο αληίζηνηρεο ακεξηθαληθήο έθδνζεο. Καζψο ην 
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 . ηαπξφπνπινο θαη Κ. Αλαζηαζφπνπινο, «Ζ BASIC ζηνλ ATARI PC», SPRITE 1, επηέκβξηνο 1988, 14-

16. 

133
 Γ. Καξχδαο, «Σξεηο Databases γηα ηνλ AMSTRAD», SPRITE 1, επηέκβξηνο 1988, 17-18. 

134
 Σ. Κπξηάθνο, «DOS-2-DOS. Μηα utility γηα κεηαθνξά αξρείσλ κεηαμχ Amiga DOS θαη MS-DOS, PC-

DOS», SPRITE 1, επηέκβξηνο 1988, 21-22; . ηαπξφπνπινο, «Auto-Boot ζην CP/M», SPRITE 1, 

επηέκβξηνο 1988, 64. 

135
 Κ. Αλαζηαζφπνπινο, «Ζ άγλσζηε πιεπξά ησλ PC», SPRITE 1, επηέκβξηνο 1988, 62-63. 

136
 «Acocsoft. Μηα ειιεληθή ειπίδα ζην «ράνο» ηεο αγνξάο Software», SPRITE 1, επηέκβξηνο 1988, 52-54; 

«Πξφηππν Κέληξν Πιεξνθνξηθήο. πλέληεπμε κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ θέληξνπ θ. Αξγπξφπνπιν», SPRITE 1, 

επηέκβξηνο 1988, 55. 
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πεξηνδηθφ ήηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά εζηηαζκέλν ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ «έηξεραλ» 

ζηηο θνλζφιεο παηρληδηψλ ηεο επνρήο (SEGA, NINTENDO, JAGUAR, 3DO, θιπ), ην 

GamePro δελ απνηέιεζε ηζηνξηθή πεγή γηα ηελ έξεπλα, πνπ έιαβε ρψξα ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο.  

 

PC MASTER 

Σν PC MASTER, «Μεληαίν Πεξηνδηθό κε Γηζθέηα γηα PCs», θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 1989, απφ ηελ Compupress Α.Δ. σο έληππν εηδηθεπκέλν ζηνπο 

πξνζσπηθνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο,
137

 βαζηδφκελν φκσο ζην πξφηππν θαη ηελ 

ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ PIXEL.
138

 Σν πεξηνδηθφ ζπλνδεπφηαλ, απφ ην πξψην ηεχρνο ηνπ, απφ 

κία δηζθέηα 5 1/4 ρσξεηηθφηεηαο 340ΚΒ, ζεκαληηθφ γεγνλφο γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. Αλ 

θαη μεθίλεζε έρνληαο έλαλ πεξηζζφηεξν «ζνβαξφ» πξνζαλαηνιηζκφ, ελ ηέιεη ε ζεκαηνινγία 

ηνπ παγηψζεθε ζηηο παξνπζηάζεηο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή πξνο 

ρξήζηεο πνπ επηζπκνχζαλ λα επηηχρνπλ πςειέο επηδφζεηο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Σν 1993 ε 

έκθαζε ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα νδήγεζε ζηελ αλεμάξηεηε θπθινθνξία ηνπ έλζεηνπ PC 

Games, κε ην κεηξηθφ PC MASTER λα επηθεληξψλεηαη ζηηο πην «ζνβαξέο» εθαξκνγέο ησλ 

ΗΒΜ ζπκβαηψλ. Σν 1995, ηα PC MASTER θαη PC Games ζα ελσζνχλ πάιη ζε έλα πεξηνδηθφ. 

Σν PC MASTER ππήξμε ηδηαίηεξα δεκνθηιέο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη 

ηδηαίηεξα κεηά ηελ παχζε ηεο έθδνζεο ηνπ PIXEL ην 1997, αιιά θαη πέξημ ηνπ 2000, κε ηελ 

θπθινθνξία ηνπ λα πξνζεγγίδεη ηα 25.000 ηεχρε. Όπσο έρεη ήδε δηαθαλεί, ε έθδνζε ηνπ PC 

MASTER αληαπνθξηλφηαλ ζε κηα πνιχ ζεκαληηθή αιιαγή πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην ειιεληθφ 

θνηλσληθνηερληθφ πιαίζην ηνπ ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ν αξρηζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ζην πξψην ηεχρνο: 

[…] ην ηεχρνο πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο έξρεηαη λα θαιχςεη έλα θελφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, θαζψο νη δεκνθηιέζηαηνη IBM ζπκβαηνί απέθηεζαλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

θαλαηηθνχο ρξήζηεο. Υξήζηεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή ηνπο γηα 

θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, αιιά πξνγξακκαηίδνπλ, 

εξεπλνχλ θαη αλαθαιχπηνπλ ζπλερψο λέεο δπλαηφηεηεο, ηφζν ηνπ hardware φζν θαη 
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 Δλδεηθηηθά, ζην πξψην ηεχρνο, δεκνζηεχηεθε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ θεηκελνγξάθνπ Volkswriter, πνπ 

γηα αξθεηά ρξφληα απνηεινχζε ην βαζηθφ θεηκελνγξάθν ησλ πεξηζζφηεξσλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ. Δπίζεο, γηλφηαλ 

κία παξνπζίαζε ηεο πξψηεο θάξηαο ήρνπ γηα ηνπο ΗΒΜ ζπκβαηνχο, ηεο Ad Lib. Αλδ. Σζνπξηλάθεο, «Οη 

αλακλήζεηο ελφο Adventurer. Ο Αλδξέαο Σζνπξηλάθεο ζπκάηαη…», PC Master 150, Ηνχιηνο 2002, 86, 

http://www.iamretro.gr/νη-αλακλήζεηο-ελφο-adventurer-ν-αλδξέαο-ηζνπξη/ (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

25.03.2014). 

138
 Ν. Καξαδήκαο, «Οη ζπληάθηεο… γξάθνπλ γηα καο!», PC Master 150, Απξίιηνο 2002, 76; Αλδ. Σζνπξηλάθεο, 

«Οη αλακλήζεηο ελφο Adventurer», 86. 

http://www.iamretro.gr/οι-αναμνήσεις-ενός-adventurer-ο-ανδρέας-τσουρι/


Γ ε χ η ε ξ ν  Κ ε θ ά ι α η ν   |  118 

 

ηνπ software πνπ δηαζέηνπλ. Σν PC MASTER, έλα πεξηνδηθφ πνπ γελλήζεθε απφ 

θίινπο ησλ IBM ζπκβαηψλ […].
139

  

Όπσο ε έθδνζε ηνπ GamePro ζεκαηνδφηεζε ηε κεηαθνξά ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

ρξεζηψλ, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαλ γηα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ, απφ ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ζηηο θνλζφιεο παηρληδηψλ, ην PC 

MASTER ζεκαηνδνηεί κία αληίζηνηρε κεηαηφπηζε ηεο ρξήζεο, απηή ηε θνξά πξνο ηνπο ΗΒΜ 

ζπκβαηνχο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. ηα 

πξψηα έηε θπθινθνξίαο ηνπ, ην δήηεκα 

ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ δελ είλαη 

αθφκα ην πξσηεχνλ θαζψο νη ΗΒΜ 

ζπκβαηνί αληηκεησπίδνληαη αθφκα απφ 

ηνπο ρξήζηεο σο ζνβαξά 

ηερλνινγηθά/ππνινγηζηηθά εξγαιεία κε 

πνιιέο δπλαηφηεηεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ 

λα πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ ςπραγσγία 

πνπ πξνζθέξνπλ ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα. ην πξψην ηεχρνο, ινηπφλ, ε 

ζεκαηνινγία ηνπ πεξηνδηθνχ αθνινπζεί ην 

ππφδεηγκα πνπ θαζηέξσζαλ νη ππφινηπεο 

πεξηνδηθέο εθδφζεηο ηεο Compupress Α.Δ.: 

ε ζηήιε ησλ λέσλ θαη ησλ εηδήζεσλ απφ 

φιν ηνλ θφζκν γηα ΗΒΜ ζπκβαηνχο 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο («PC λέα») 

αθνινπζεί ηελ θαζηεξσκέλε επηζηνιή ηνπ 

αξρηζπληάθηε θαζψο θαη ηε ζειίδα ησλ 

πεξηερνκέλσλ κε ηελ ππφινηπε χιε λα 

αθνξά ζηνπο θαζηεξσκέλνπο νδεγνχο γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα,
140

 ηελ παξνπζίαζε 

θάπνηαο εθαξκνγήο γηα ΗΒΜ ζπκβαηνχο
141

 θαη ηελ παξνπζίαζε παηρληδηψλ, ηα νπνία 

πξννξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν γηα ΗΒΜ ζπκβαηνχο, κε θάπνηα απφ απηά φκσο λα «ηξέρνπλ» 

θαη ζε νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο κε απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ζηελ αλαπαξαγσγή γξαθηθψλ, 

                                                 
139

 «Σν εκείσκα ηεο χληαμεο», PC Master 1, επηέκβξηνο 1989, 4. 

140
 Γ. Αζεκαθφπνπινο, «Dos help», PC Master 1, επηέκβξηνο 1989, 16-18. 

141
 «Γνπιέςηε κε ην VolksWriter», PC Master 1, επηέκβξηνο 1989, 21-23. 

 

Εικόνα 27 Σν PC MASTER απνηέιεζε ηελ πξψηε 

πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο ρξήζεο ησλ ΗΒΜ 

ζπκβαηψλ σο κεραλεκάησλ θαηάιιεισλ γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. Πεγή: 

PC MASTER, 1, επηέκβξηνο 1989. 
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φπσο ε AMIGA.
142

 Καη ζην PC MASTER βξίζθνπκε ηα θαζηεξσκέλα έληππα πξνγξάκκαηα, 

πνπ ζπλήζσο πεξηείραλ ξνπηίλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ θαη ε ζηήιε απηή είλαη 

απφ ηηο ειάρηζηεο πνπ απεπζχλεηαη θαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, 

θαζψο δεκνζηεχνληαη listings θαη γηα ηνπο ηειεπηαίνπο.
143

  

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ε παξνπζίαζε πιηθνχ ππνινγηζηψλ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνπο 

IBM ζπκβαηνχο, ελψ ε ζηήιε «HOW TO», ε νπνία αλαιακβάλεη λα πξνζθέξεη βνήζεηα 

ζηνπο ρξήζηεο, δέρεηαη γξάκκαηα απφ ρξήζηεο απνθιεηζηηθά IBM ζπκβαηψλ ππνινγηζηψλ. 

Παξφκνηα, νη ζηήιεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζε θάπνηα γιψζζα, αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη 

γηα εθαξκνγή ή παηρλίδη, αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ DOS
144

, ελψ ην PC MASTER ζπλερίδεη 

ηελ παξάδνζε πνπ εγθαηλίαζε ην PIXEL έμη ρξφληα πξηλ κε ηελ δεκνζίεπζε πξνγξακκάησλ 

απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, απηή ηε θνξά φκσο ζην πεξηβάιινλ DOS ησλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ.
145

 

Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί πσο ην πεξηνδηθφ PC Master απνηεινχζε έλα είδνο 

ζπλδεηηθνχ θξίθνπ κεηαμχ ηνπ πεξηζζφηεξν «δσληαλνχ» PIXEL θαη ηνπ «επαγγεικαηηθνχ» 

Computer γηα Όινπο. Με ηελ επηθξάηεζε ησλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ θαη ηελ ππνρψξεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ 16bit νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, ε έκθαζε απφ ηελ ίδηα ηελ εθδφηξηα εηαηξία άξρηζε λα κεηαηνπίδεηαη πξνο ζην PC 

MASTER έλαληη ηνπ PIXEL. Παξφια απηά, ε ηζηνξηθή ζεκαζία ηνπ πεξηνδηθνχ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνηερληθνχ πεξηβάιινληνο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε παξακέλεη ειάρηζηε, γηαηί ε επηξξνή ηνπ 

αθνξά ζηελ επφκελε δεθαεηία αιιά θαη γηαηί φηαλ ε επηξξνή απηή θαζίζηαηαη ηζρπξή, ην 

πεξηνδηθφ απεπζχλεηαη εμνινθιήξνπ ζηνπο ρξήζηεο ησλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ. 

 

COMPUTER GAMES 

Σν πεξηνδηθφ Computer Games μεθίλεζε ηελ εθδνηηθή ηνπ ηζηνξία σο έλζεην ηνπ πεξηνδηθνχ 

Computer Software, ην νπνίν εμέδηδε ε εηαηξία Motor Press. Όπσο δειψλεη θαη ν ηίηινο ηνπ, 

ε ζεκαηνινγία ηνπ ήηαλ αθηεξσκέλε ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ζηελ παξνπζίαζε θαη δνθηκή 
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 Αλ. Λεθφπνπινο, «games review. F-16 Combat Pilot», PC Master 1 (1989),  24-25; Αλ. Λεθφπνπινο, 

«games review. ZANY GOLF », PC Master 1, επηέκβξηνο 1989, 26. Αλδ. Σζνπξηλάθεο, «adventure. Police 

Quest II», PC Master 1, επηέκβξηνο 1989, 27-30. 
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 «Pc tricks», PC Master 1, επηέκβξηνο 1989, 31 γηα ηνλ Amstrad CPC 6128. 
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 Γ. Υνπδαιάθεο, «LINES. Έλα παηρλίδη ζε TURBO PASCAL», PC Master 1, επηέκβξηνο 1989, 44-47. 
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 Μπ. Καδάιαο, «PCS», PC Master 1, επηέκβξηνο 1989,50-51. 
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ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ηφζν γηα ηνπο 

δεκνθηιέζηεξνπο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο 

φζν θαη ηνπο ζπκβαηνχο IBM. 

Αθνινπζνχζε θαη εθείλν ηελ ζρεδηαζηηθή 

γξακκή ηνπ Computer Software κε ηηο 

κεγάιεο ζε κέγεζνο ζειίδεο, γεκίδνληάο 

ηεο φκσο κε επίζεο κεγάιεο εηθφλεο απφ 

ηα ππφ παξνπζίαζε παηρλίδηα θαη 

ζπλνδεχνληάο ηηο κε ζρεηηθά κηθξά 

θείκελα. Τπήξμε επίζεο ην πξψην 

πεξηνδηθφ, πνπ θηινμελνχζε νινζέιηδεο 

αθίζεο κε ζέκαηα απφ ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα, νη νπνίεο ππήξμαλ εμαηξεηηθά 

δεκνθηιείο κεηαμχ ησλ λεαξψλ ρξεζηψλ 

ησλ ππνινγηζηψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1980. Αξγφηεξα, ην 1990 απηνλνκήζεθε 

σο μερσξηζηφ πεξηνδηθφ, πνξεία πνπ 

δηαηεξήζεθε σο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1992, 

φηαλ θαη θπθινθφξεζε πάιη σο έλζεην 

πεξηνδηθφ. Παξφηη ην Computer Games 

πιαηζίσλε ηελ χιε ηνπ κε ζέκαηα εθηφο 

ηεο παξνπζίαζεο ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ, φπσο παξνπζηάζεηο ππνινγηζηψλ ή εθαξκνγψλ, ε πιαηζίσζε παξέκελε 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη κε κηθξή ηζηνξηθή αμία θαη σο εθ ηνχηνπ, ην ελ ιφγσ έληππν δελ 

αμηνπνηήζεθε ηζηνξηθά ζηελ παξνχζα κειέηε. 

 

USER 

Σν πξψην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ USER εθδφζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1990, απφ ηελ εηαηξία 

«ΝΔΑ ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΔΠΔ» θηινδνμψληαο λα απνηειέζεη ην αληίπαιν δένο, ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί, ηνπ θπξίαξρνπ PIXEL. Απνηέιεζε ην πξψην ειιεληθφ πεξηνδηθφ γηα 

ππνινγηζηέο, πνπ θπθινθφξεζε ζπλνδεπφκελν απφ δηζθέηα θαη κάιηζηα κε έλαλ ηδηαίηεξα 

πξσηφηππν ηξφπν: ε ζπλνδεπηηθή δηζθέηα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ηξία δηαθνξεηηθά 

 

Εικόνα 28 Ήδε απφ ην 1988, ηα πεξηζζφηεξα 

έληππα γηα ππνινγηζηέο αληαπνθξίλνληαλ ζηε 

ζηξνθή πνπ είρε επέιζεη σο πξνο ηε ρξήζε ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ε νπνία έδηλε 

έκθαζε ζηα λέα εληππσζηαθά, ζε γξαθηθά θαη 

ήρν, ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Πεγή: Computer 

Games 1, Απξίιηνο 1990. 
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είδε ππνινγηζηψλ, ζπκβαηνχο ΗΒΜ, Amiga θαη ATARI ST. Δπξφθεηην γηα κηα θαηλνηνκία 

πνπ δελ εληνπίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ επξσπατθφ εηδηθφ 

ηχπν γηα ππνινγηζηέο. Σν πεξηνδηθφ USER αθνινπζνχζε ηε ζπλήζε ζεκαηνινγία ησλ 

πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο εξαζηηέρλεο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, φπσο απηή παγηψζεθε απφ ην PIXEL, αιιά πξνζπάζεζε λα 

δηαθνξνπνηεζεί ζε θάπνην βαζκφ απφ απηή δηαλζίδνληαο ηελ χιε ηνπ κε έλα πεξηζζφηεξν 

ρηνπκνξηζηηθφ πεξηερφκελν θαη 

δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά «αηάθεο» ζηε 

ξάρε ηνπ. Απηέο νη ηερληθέο επηρεηξνχζαλ 

λα θαηαζηήζνπλ ην πεξηνδηθφ έλα είδνο 

ςπραγσγηθήο πιαηθφξκαο πνπ 

απεπζπλφηαλ ζε φζνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ππνινγηζηή θπξίσο 

γηα λα παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Ζ 

νπηηθή απηή ήηαλ εκθαλήο θαη ζηελ 

ζρεδίαζε ηνπ πεξηνδηθνχ, ην νπνίν ήηαλ 

κεγαιχηεξν ζε δηαζηάζεηο απφ ηα 

ππφινηπα ηνπ ρψξνπ (εθηφο εθείλσλ πνπ 

εμέδηδε ε Motor Press), είρε ζπγθξηηηθά κε 

ηα πεξηζζφηεξα εμ απηψλ πεξηζζφηεξεο 

ζειίδεο θαη επίζεο, πεξηζζφηεξεο έγρξσκεο 

ζειίδεο.  

Γίλνληαο θαζνιηθή έκθαζε ζηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ζπλαθφινπζα 

ζηνπο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ 

νηθηαθφ ππνινγηζηή ηνπο σο 

«παηρληδνκεραλή», ε χιε ηνπ 

δηακνξθσλφηαλ αλάινγα. Δλδεηθηηθά, ζην 

πέκπην ηεχρνο ηνπ (Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 

1990), νη πξψηεο ζειίδεο κεηά ην θαζηεξσκέλν γξάκκα ηνπ εθδφηε/αξρηζπληάθηε, νη νπνίεο 

ζηα ππφινηπα πεξηνδηθά ήηαλ αθηεξσκέλεο ζηα λέα απφ ηελ αγνξά, ζην USER 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κηα ζχληνκε παξνπζίαζε παηρληδηψλ ππφ ηε ζηήιε «Previews» (ζζ. 

10-14). Σν USER πεξηειάκβαλε θαη εθείλν θάπνηεο ζηήιεο κε ηερληθφ ζα ιέγακε 

 

Εικόνα 29 Σν 1990 απνηέιεζε ζεκείν θακπήο, φρη 

κφλν ιφγσ ηεο θαζνιηθήο επηθξάηεζεο ησλ IBM 

ζπκβαηψλ επί ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, 

αιιά θαη ηεο δπλακηθήο εηζβνιήο ησλ 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ σο επηθξαηνχζα φςε ηεο 

ρξήζεο φισλ ησλ ηχπσλ ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ. 

Πεγή: USER 1, Φεβξνπάξηνο 1990. 
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πεξηερφκελν,
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 αιιά απηέο θαηαιάκβαλαλ κηθξφ κφλνο κέξνο ηεο φιεο ζεκαηνινγίαο ηνπ. 

Δλδεηθηηθά, ζην ηεχρνο 5 νη παξνπζηάζεηο, δνθηκέο θαη δηαθεκίζεηο παηρληδηψλ γηα ηα 

δηαθνξεηηθά κνληέια νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ θαηαιακβάλνπλ ηηο 70 απφ ηηο ζπλνιηθά 100 

ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Καζψο, ην πεξηνδηθφ άξρηζε λα θπθινθνξεί ην 1990, δελ απνηειεί 

κέξνο ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ. 

 

ΛΟΘΠΑ ΠΕΡΘΟΔΘΚΑ, ΜΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΑ Χ ΘΣΟΡΘΚΗ ΠΗΓΗ 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο, ηα νπνία θπθινθφξεζαλ θαηά ηε δεθαεηία 

1980-1990, είηε δελ είλαη δηαζέζηκνο είηε βξίζθνληαη ζε ρψξνπο φπνπ δελ εληνπίδνληαη θαη 

σο εθ ηνχηνπ δελ απνηέιεζαλ κέξνο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, πνπ ρξεζίκεπζε ζηελ ζπγγξαθή 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Σνχην δελ ζεκαίλεη πσο δελ είλαη αμηφινγα ή δελ κπνξνχλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηέηνηα. Δίλαη φκσο δχζθνια εληνπίζεκα θαη γηα ηνλ ιφγν απηψλ δελ 

αμηνπνηήζεθαλ ζρεηηθά. Σα ελ ιφγσ έληππα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Διιεληθή πιεπξά ησλ Personal Computers, ην νπνίν εθδφζεθε κε ππφηηηιν «Μεληαίν 

Πεξηνδηθφ γηα κεζαία θαη Μεγάια πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ» ζε άγλσζην ρξφλν απφ ηελ 

εηαηξία Αλάδξαζε, ε νπνία εμέδηδε ηελ ίδηα πεξίνδν ην πεξηνδηθφ SPRITE. Όπσο 

ππνδειψλεη ν ηίηινο θαη ν ππφηηηιφο ηνπ, ε χιε ηνπ πεξηνδηθνχ ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηνπο ρξήζηεο ησλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ. 

 Ο Κόζκνο ηνπ Διιεληθνύ Software, ην νπνίν θπθινθφξεζε ην πξψην ηνπ ηεχρνο ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1986, απφ ηελ, λενζχζηαηε ηφηε, εθδνηηθή εηαηξία Motor Press. Παξφηη ην 

πεξηνδηθφ ππήξμε ε πξψηε εθδνηηθή πξνζπάζεηα ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο, θπθινθφξεζε κε 

πινχζηα ζεκαηνινγία, ε νπνία ζην πξψην ηεο ηεχρνο έθηαλε ηηο 192 ζειίδεο. Ο Κόζκνο 

ηνπ Διιεληθνύ Software κεηεμειίρζεθε ζην πεξηνδηθφ Computer & Software. 

 Computer Software - Office Automation. Κπθινθφξεζε ην 1983-84 απφ ηελ εηαηξία 

Motor Press θαη παξέκεηλε ζε θπθινθνξία έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006, φηαλ θαη 

αλεζηάιε ε έθδνζή ηνπ. 

 Junior Computer Software. Απνηεινχζε κηα αθφκα εθδνηηθή πξσηνβνπιία ηεο εηαηξίαο 

Motor Press. Αθνινπζνχζε ην πξφηππν ηνπ αδειθνχ πεξηνδηθνχ Computer Software, 

απεπζπλφκελε φκσο θαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. 
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 Γ. Κνπζεξάο, «Οη system variables ηνπ ATARI ST», USER 5, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1990, 22-23 θαη Γ. 

Παγψλεο, «Soundtracker», USER 5, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1990, 24-29. 
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 Μόλν γηα ρξήζηεο ηνπ Amstrad. Κπθινθφξεζε ην 1986 σο έλζεην ηνπ πεξηνδηθνχ MICRO 

γηα άγλσζην αξηζκφ ηεπρψλ, παξνπζηάδνληαο πιηθφ θαη ινγηζκηθφ ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ηεο AMSTRAD.  

 Compu-Data: Γελ επξφθεηην γηα θάπνην πεξηνδηθφ αιιά γηα έλαλ νδεγφ αγνξάο πνπ 

επηρεηξνχζε λα απνηππψζεη ηνπο ηνκείο ηεο Διιεληθήο αγνξάο ππνινγηζηψλ. 

Κπθινθφξεζε απφ ηελ εηαηξία COMPUPRESS σο Compu-Data 85 θαη Compu-Data 87. 

Ο δεχηεξνο απνηππψλεη ηηο λέεο ηάζεηο πνπ παγηψζεθαλ ζηελ Διιεληθή αγνξά 

ππνινγηζηψλ ηελ πεξίνδν 1985-1987:  ηελ θαζηέξσζε ηνπ MS-DOS σο ην πξφηππν γηα 

επηρεηξεκαηηθή ρξήζε, ηελ επηθξάηεζε ησλ θζελψλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ειιεληθνχ ινγηζκηθνχ (θπξίσο ζην ρψξν ησλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ).  

 Σερληθή Δθινγή. Σν πεξηνδηθφ Σερληθή Δθινγή θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ην 1985 ή 

1986 θαη απεπζπλφηαλ θαηά βάζε ζηνπο εξαζηηέρλεο ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζθεπψλ ή 

κε ηελ ξαδηνηερλία, φπσο νλνκαδφηαλ ηφηε ε ελαζρφιεζε κε δεηήκαηα φπσο νη πνκπνί 

ζηα fm, νη εληζρπηέο, ηα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα, θ.ά. Ζ χιε ηνπ δηαλζηδφηαλ 

πεξηζηαζηαθά κε δηαθεκίζεηο θαη αλαθνξέο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο 

νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο (ελδεηθηηθά, δηαθήκηζε γηα ηνλ ππνινγηζηή TRS-80 model 1 

θαη αθηέξσκα ζηε γιψζζα BASIC ζην ηεχρνο 159, Μάξηηνο 1980).  

 

 

ΌΦΕΘ ΔΘΑΜΟΡΦΧΗ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΘΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΧΝ ΕΝΣΤΠΧΝ ΓΘΑ ΤΠΟΛΟΓΘΣΕ 

ΔΘΑΠΘΣΧΕΘ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΠΕΡΘΠΣΧΗ 

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πεξηνδηθέο εθδνηηθέο πξνζπάζεηεο ζην ρψξν 

ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ απνηειεί ην γεγνλφο, πσο απνηέιεζαλ πξσηνβνπιίεο 

λενζχζηαησλ εθδνηηθψλ εηαηξηψλ ή κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ εηαηξηψλ ή αθφκα θαη 

θαηαζηεκάησλ, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαλ σο ηφηε ζηελ έθδνζε βηβιίσλ ή ζηελ 

παξαγσγή ινγηζκηθνχ γηα ππνινγηζηέο. Απηέο νη πξψηεο εθδνηηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ 

Διιάδα ιακβάλνπλ ρψξα φρη απφ επαγγεικαηίεο ζηνπο ππνινγηζηέο ή κεγάινπο εθδνηηθνχο 

νίθνπο, αιιά απφ εξαζηηέρλεο πνπ δηέθξηλαλ ζε απηφ ην ρψξν ηε δπλακηθή πνπ έκειιε λα 

έρεη ε ηερλνινγία ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ γηα ηνλ κε εηδηθφ ή επαγγεικαηία.  

Ζ πξψηε θπθινθνξία πεξηνδηθνχ γηα ππνινγηζηέο απφ έλαλ απφ ηνπο θαζηεξσκέλνπο 

εθδνηηθνχο νίθνπο είλαη εθείλε ηνπ πεξηνδηθνχ RAM, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηνλ 
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«Γεκνζηνγξαθηθφ Οξγαληζκφ Λακπξάθε» κφιηο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1988, δειαδή ζρεδφλ 

έμη ρξφληα κεηά ηελ πξψηε εθδνηηθή πξσηνβνπιία ζηνλ ρψξν. Δλδεηθηηθή εδψ είλαη ε 

καξηπξία ηνπ πξψηνπ αξρηζπληάθηε ηνπ πεξηνδηθνχ USER Γηψξγνπ Κνπζεξά, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν ε έθδνζή ηνπ απνηέιεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κηα εξαζηηερληθή 

πξνζπάζεηα ιίγσλ ζε έλαλ κηθξφ ρψξν ζην θέληξν 

ηεο Αζήλαο. Αληαλαθιψληαο κηα δηαδεδνκέλε 

πξαθηηθή ηνπ εηδηθνχ πεξηνδηθνχ ηχπνπ ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, ην πεξηνδηθφ απαζρνινχζε 

ειάρηζηνπο ζπληάθηεο σο κφληκν πξνζσπηθφ (2 ή 3 

θαηά ηνλ αξρηζπληάθηε ηνπ), νη νπνίνη έγξαθαλ ηηο 

ζηήιεο ηνπο κε ςεπδψλπκα, ψζηε λα δίλεηαη ε 

εληχπσζε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ, πσο 

απαζρνινχληαη ζε απηφ πεξηζζφηεξνη απφ φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, εληζρχνληαο έηζη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ.
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Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ ίζσο παξάδεηγκα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί εθείλν πνπ αθνξά ζηελ εθδνηηθή ηζηνξία 

ησλ πεξηνδηθψλ Computer γηα Όινπο θαη PIXEL, ηα 

νπνία ππήξμαλ εθ ησλ παιαηνηέξσλ εθδφζεσλ ζην 

ρψξν, αιιά θαη εθείλα κε ηε κεγαιχηεξε 

αλαγλσζηκφηεηα θαη θπθινθνξία ζε φιε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980∙ θαη νη δχν απηνί ηίηινη δελ 

εθδφζεθαλ απφ θάπνηνλ απφ ηνπο θαζηεξσκέλνπο 

εθδνηηθνχο νίθνπο, αιιά απνηέιεζαλ εθδνηηθή 

πξσηνβνπιία κηαο λενζχζηαηεο εηαηξίαο εθδφζεσλ 

ηερλνινγίαο, ηεο Compupress ΔΠΔ. Ζ 

ηειεπηαία είρε ηδξπζεί έλαλ κφιηο ρξφλν πξηλ ηελ 

έθδνζε ηνπ Computer γηα Όινπο θαη απνηέιεζε κηα 

απφ ηηο πξψηεο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ 

ζηνλ ρψξν ησλ εηδηθψλ εθδφζεσλ πιεξνθνξηθήο 
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 Γ. Κνπζεξάο,, «Ζ ηζηνξία ησλ πξψησλ USER. πλέληεπμε ζηελ θνηλφηεηα εξαζηηερλψλ ρξεζηψλ 

retromaniax»,  http://www.retromaniax.gr/vb/showthread.php?4315-%C7-%E9%F3%F4%EF%F1%DF%E1-

%F4%F9%ED-%F0%F1%FE%F4%F9%ED-USER (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 26.03.2014). 

 

Πίνακας 1 Πίλαθαο κε ηηο εθδφζεηο ηεο 

Compupress, φπσο δεκνζηεχηεθε ζην 

πεξηνδηθφ Computer γηα Όινπο. Πεγή: 

Computer γηα Όινπο 328, Ηαλνπάξηνο 

2012, ρ.ζ. 

http://www.retromaniax.gr/vb/showthread.php?4315-%C7-%E9%F3%F4%EF%F1%DF%E1-%F4%F9%ED-%F0%F1%FE%F4%F9%ED-USER
http://www.retromaniax.gr/vb/showthread.php?4315-%C7-%E9%F3%F4%EF%F1%DF%E1-%F4%F9%ED-%F0%F1%FE%F4%F9%ED-USER
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ζηελ Διιάδα. Όπσο ε ίδηα αλαθέξεη ζήκεξα ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν: 

Ζ Compupress δεκηνπξγήζεθε ην 1982 κε αξρηθφ ζηφρν ηελ έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη 

βηβιίσλ ζην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηφηε αλαδπφκελεο Νέαο Σερλνινγίαο»
148

.  

Σν 1986 ε Compupress πξαγκαηνπνίεζε ην πξψην βήκα εμσζηξέθεηαο θαη πξνζπαζψληαο λα 

απνθηήζεη πεξαηηέξσ ηερλνγλσζία ζην ρψξν ησλ εθδφζεσλ πιεξνθνξηθήο μεθίλεζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ πνιπεζληθφ εθδνηηθφ νξγαληζκφ VNU. Πέξαλ ησλ πεξηνδηθψλ Computer 

γηα Όινπο θαη PIXEL, ε Compupress θπθινθφξεζε πιεζψξα πεξηνδηθψλ θαη νδεγψλ 

πιεξνθνξηθήο (φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, ν νπνίνο δεκνζηεχηεθε ζην επεηεηαθφ 

ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ Computer γηα Όινπο κε ηίηιν «30 Υξφληα Computer γηα Όινπο» 

ηεχρνο 328 (Ηαλνπάξηνο 2012), κε ζεκαληηθφηεξε ίζσο εθδνηηθή πξνζπάζεηα εθείλε ηνπ 

πεξηνδηθνχ ππνινγηζηψλ κε ηίηιν PC MASTER ηνλ επηέκβξην ηνπ 1989.  

 

Εικόνα 30 Ζ ρξήζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ δηακεζνιαβήζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο 

εθδνηηθέο πξσηνβνπιίεο λενζχζηαησλ, αιιά δπλακηθψλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηεζήθαλ έληνλα 

ζηνλ ρψξν ησλ ππνινγηζηψλ, φπσο ε Compupress. Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εληχπσλ πνπ εμέδηδε, αιιά θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ θπθινθνξνχζε ζην PIXEL. Πεγή: PIXEL 50, 

Γεθέκβξηνο 1988, 134. 

 

Καζφιε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ε Compupress απνηέιεζε έλαλ εθ ησλ πιένλ δξαζηήξησλ 

δηακεζνιαβεηψλ, κε πνιιέο ζεκαληηθέο εθδνηηθέο πξσηνβνπιίεο ζην ρψξν ησλ ππνινγηζηψλ 

θαη ηεο πιεξνθνξηθήο γεληθφηεξα, αθνχ πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εμαηξεηηθά 

επηηπρεκέλσλ εθδφζεσλ, εμέδηδε επίζεο ηα SUPER PIXEL, PIXEL Junior ζην ρψξν ησλ 
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 COMPUPRESS, Ζ εηαηξία. Γεληθέο πιεξνθνξίεο, http://www.compupress.gr/taftotita_gr.asp (ηειεπηαία 

πξφζβαζε ζηηο 16.03.2014). 

http://www.compupress.gr/taftotita_gr.asp
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νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ηα Information θαη Compu Data γηα ηηο πεξηζζφηεξν 

επαγγεικαηηθέο φςεηο ηεο ρξήζεο ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο, ελψ απφ ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 1987 αλέιαβε ηελ έθδνζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ηεο ΔΠΤ (Διιεληθή Δηαηξία 

Δπηζηεκφλσλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο).
149

 Παξάιιεια κε ηηο 

πεξηνδηθέο εθδφζεηο γηα ππνινγηζηέο, ε 

Compupress εμέδηδε επίζεο βηβιία γηα 

ππνινγηζηέο
150

, αιιά θαη πξνγξάκκαηα 

γηα νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο.
151

 

Καζψο ν ρψξνο ησλ εθδφζεσλ γηα 

ππνινγηζηέο βξηζθφηαλ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα θαη 

παξάιιεια φινη νη ζεζκνί 

δηακεζνιάβεζεο ζην ειιεληθφ 

θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ βξίζθνληαλ 

ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζήο ηνπο, ε 

έξεπλα δείρλεη πσο νη εξαζηηερληθέο απηέο 

πξνζπάζεηεο ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

ζρέζεηο νηθεηφηεηαο θαη «νηθνγέλεηαο». 

Σελ νηθνγέλεηα ζπλδηακφξθσλαλ ηα 

πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, ηα 

θαηαζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, νη 

αληηπξνζσπείεο θαη, ελ ηέιεη, νη ρξήζηεο. 

Μεηαμχ φισλ απηψλ αλαπηχζζνληαλ 

ηππηθέο θαη άηππεο ζρέζεηο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε έλα θιίκα ζηελήο γλσξηκίαο, 

αιιά θαη αλαηξνθνδφηεζεο. Ζ ζρέζε 

                                                 
149

 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ζην PIXEL 30, Φεβξνπάξηνο 1987, 69. 

150
 Srully Blotnick, «To «ρξπζφ» βηβιίν ησλ ππνινγηζηψλ ζε κεηάθξαζε»; π. Καινκεηζίλε – Θ. 

Παπαδεκεηξίνπ, «Κνκπηνχηεξο, απιά καζήκαηα γηα φινπο»; «AMSTRAD. Υίιηεο θαη κηα δπλαηφηεηεο», 

«ASSEMBLY ΓΗΑ ΣΟΤ ELECTRON & BBC»; Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ζην PIXEL 45, Ηνχληνο 1988, 

149.  

151
 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε γηα ην Πξφγξακκα ΠΡΟ-ΠΟ „HITPACK 13‟ γηα Amstrad 664/6128 ζην PIXEL 

39, Γεθέκβξηνο 1987, 182; Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε γηα ηηο εθδφζεηο «H Γιψζζα Μεραλήο ηνπ 

SPECTRUM» θαη «GRAPHICS ΚΑΗ ΚΗΝΖΖ ΣΟΝ SPECTRUM» ζην PIXEL 45, Ηνχληνο 1988, 149; 

Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε γηα ηελ έθδνζε «WHO is WHO Πιεξνθνξηθή», PIXEL 59, Οθηψβξηνο 1989, 55. 

 

Εικόνα 31 Σν αίζζεκα νηθεηφηεηαο πνπ είρε 

πξνσζεζεί θαη αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ 

ζπληειεζηψλ ησλ πεξηνδηθψλ γηα ηνπο 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη ησλ αλαγλσζηψλ – 

ρξεζηψλ ππήξμε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο 

δεθαεηίαο. ην πιαίζην απηφ, νη ζπληάθηεο 

αηζζάλνληαλ ηελ αλάγθε λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο ζηηγκέο. Πεγή: «Δθδειώζεηο. Ζ 

δηθή καο γηνξηή», PIXEL 42, Μάξηηνο 1988, 12. 
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απηή πεξηνδηθψλ θαη αλαγλσζηψλ-ρξεζηψλ ππήξμε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαζνξηζηηθή 

αθφκα θαη ζην επίπεδν ηεο δηακφξθσζεο ηεο χιεο ηνπο ή αθφκα θαη ζην αλ ζα 

θπθινθνξνχζε έλα λέν έληππν γηα ππνινγηζηέο ή φρη.  

Σν θπξίαξρν πεξηνδηθφ γηα κηθξνυπνινγηζηέο ηεο πεξηφδνπ, ην PIXEL, δηακνξθψζεθε κέζα 

απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο∙ νη ηειεπηαίνη φρη κφλν 

«απαηηνχζαλ» ηε δεκνζίεπζε πεξηζζφηεξσλ listings απφ ην Computer γηα Όινπο, αιιά έλαο 

εμ απηψλ δηαηχπσζε δηα δψζεο ηελ άπνςε ζηε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ, πσο κηα 

εηδηθή έθδνζε ζα έπξεπε λα θπθινθνξήζεη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζε απηήλ αθξηβψο 

ηελ απαίηεζε. Όπσο έρεη επηζεκαλζεί ήδε, ζχκθσλα κε ηνλ ηφηε εθδφηε ηνπ PIXEL, ε ηδέα 

απηή ηνπ αλαγλψζηε ηνπ Computer γηα Όινπο ππήξμε ε θηλεηήξηνο αθνξκή γηα ηελ έθδνζε 

ηνπ PIXEL. 

Παξφηη εκπνξηθφο, ν ραξαθηήξαο ησλ εθδνηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζηνλ ρψξν ησλ ππνινγηζηψλ 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ππήξμε θαηά βάζε εξαζηηερληθφο θαη ηνχην είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ νηθεηφηεηαο θαη δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ εθδνηψλ/ζπληαθηψλ θαη 

αλαγλσζηψλ/ρξεζηψλ. ην πιαίζην απηφ κπνξεί ίζσο λα θαηαλνεζεί ε πξσηνβνπιία ηνπ 

PIXEL λα δεκνζηεχζεη θσηνγξαθίεο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ απφ πξνζσπηθέο ζηηγκέο 

δηαζθέδαζεο επί ηε αθνξκή ηεο ζπκπιήξσζεο πέληε ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο 

Compupress.
152

 Λίγν πξηλ, ζε θείκελν κε απηνβηνγξαθηθφ χθνο πνπ δεκνζηεχηεθε κε 

αθνξκή ηελ ζπκπιήξσζε ελφο ρξφλνπ θπθινθνξίαο, νη ζπληάθηεο ηνπ Computer γηα Όινπο 

αλέθεξαλ πσο: «ν κέζνο φξνο ειηθίαο καο είλαη αξθεηά ρακειφο. Γελ ππάξρνπλ «άθακπηεο 

δνκέο» ζηελ εηαηξία καο. Τπάξρεη ζρέζε θηιίαο θαη θνηλφο πφζνο γηα έλα ηεχρνο πάληα 

θαιχηεξν απφ ην πξνεγνχκελν.»
153

  

Ζ κειέηε ησλ ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο πνπ εθδφζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 

απνθαιχπηεη έλαλ πινπξαιηζκφ σο πξνο ην πεξηερφκελν, αιιά θαη ηνπο ρξήζηεο ζηνπο 

νπνίνπο απεπζχλνληαλ. Θα κπνξνχζαλ ινηπφλ λα δηαθξηζνχλ ηα ελ ιφγσ πεξηνδηθά ζηηο 

θαηεγνξίεο : 

 Πεξηνδηθά αθηεξσκέλα θαηά βάζε ζηνπο νηθηαθνχο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο, 

αλεμαξηήησο κνληέινπ ή κάξθαο, ηχπν ρξήζηε (εξαζηηέρλε, ρνκπίζηα, επαγγεικαηία) 

ή είδνο εθαξκνγψλ (ςπραγσγηθψλ, επαγγεικαηηθψλ, θιπ.). ε απηή ηελ θαηεγνξία 
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 «Δθδειψζεηο. Ζ δηθή καο γηνξηή», PIXEL 42, Μάξηηνο 1988, 12. 

153
 Computer γηα Όινπο10, Ηαλνπάξηνο 1984, 10. 
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κπνξνχκε λα εληάμνπκε ηα πεξηνδηθά MICRO, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & COMPUTER, 

Computing, PIXEL, MicroMad θαη SPRITE.  

 Πεξηνδηθά αθηεξσκέλα ζηνπο νηθηαθνχο, αιιά θαη ζηνπο ΗΒΜ ζπκβαηνχο 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο κε έκθαζε (απφιπηε πνιιέο θνξέο) ζηνλ ςπραγσγηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο ηνπο, κε ηελ χιε ηνπο λα θαηαιακβάλεηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά απφ παξνπζηάζεηο, δνθηκέο θαη δηαθεκίζεηο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. 

ε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο αλήθνπλ ηα Computer Games, 

ΕΕΑΠ!, USER θαη αξγφηεξα ην PC MASTER.  

 Πεξηνδηθά, ηα νπνία ζην μεθίλεκά ηνπο κνίξαδαλ ηελ χιε ηνπο κεηαμχ ησλ νηθηαθψλ 

θαη ησλ ζπκβαηψλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, αιιά ζηελ πνξεία ζηξάθεθαλ 

εμνινθιήξνπ ζηνπο ρξήζηεο ησλ δεχηεξσλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα 

Computer γηα Όινπο θαη PC MASTER.  

 Πεξηνδηθά, ηα νπνία απεπζχλνληαλ ζηνπο ρξήζηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο 

νηθηαθνχ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή, φπσο Amstrad, Sinclair, θ.ά. Κάπνηα απφ απηά 

ήηαλ ζηελ νπζία εηαηξηθά έληππα. Δδψ ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ηα πεξηνδηθά Ο 

Κόζκνο ηνπ Amstrad, ΕΥ Microforum θαη Ζ Διιεληθή Πιεπξά ηνπ Amstrad. 

 Πεξηνδηθά πνπ δελ αλήθνπλ ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, θαζψο είηε 

αθνξνχζαλ δεηήκαηα ζηελ πεξηθέξεηα ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ (Hardware & 

Ρνκπνηηθή), είηε ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ δηαλνκή ινγηζκηθνχ (PIXEL Junior, 

ΠΗΜ), είηε αθφκα αθηέξσλαλ ειάρηζην ρψξν ζηνπο ππνινγηζηέο (GamePro). 

Δπηρεηξψληαο κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε, ζην πιαίζην κηαο ηζηνξηθήο εμέηαζεο ηεο κειέηεο ηνπ 

ξφινπ ησλ πεξηνδηθψλ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα 

ελ γέλεη, θαη φρη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ή κνληέινπ, ε κειέηε ηνπ PIXEL, ηνπ πεξηνδηθνχ 

κε ηε κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζηνπο ρξήζηεο ηεο ελ ιφγσ ηερλνινγίαο, αιιά θαη εθείλνπ κε 

ηελ επξχηεξε ζεκαηνινγία, πξνθχπηεη σο ε ινγηθή επηινγή. Σν γεγνλφο πσο ην PIXEL 

εκθαλίζηεθε αξρηθά σο ζπλνδεπηηθφ ηεχρνο ηνπ Computer γηα Όινπο θαη θαηφξζσζε ζε ιίγα 

κφιηο ρξφληα λα μεπεξάζεη ηελ κεηξηθή ηνπ έθδνζε ηφζν ζε πσιήζεηο, φζν θαη ζε επηξξνή 

ζην εηδηθεπκέλν αλαγλσζηηθφ θνηλφ ησλ ρξεζηψλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, απνθαιχπηεη 

ηφζν ηε δπλακηθή πνπ αλαπηχρζεθε γχξσ απφ εθείλν ηνλ ηχπν ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ 

Διιάδα, φζν θαη ην δπλακηθφ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνδηθφ. Δπξφθεηην 

γηα κηα πεξηνδηθή έθδνζε, ε νπνία απφ ην 1983 πνπ θπθινθφξεζε ην πξψην ηεχρνο αχμαλε 

ηελ θπθινθνξία ηνπ δηαξθψο κέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, φηαλ θαη έθζαζε ζην δελίζ 
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ηεο αλαγλσζηκφηεηάο ηνπ κε ηνπιάρηζηνλ 

30.000 ηεχρε γηα λα θαηαιήμεη ζηα 20.000 

πεξίπνπ ην 1990.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ παξείρε ην Πξαθηνξείν 

Ζκεξεζίνπ θαη Πεξηνδηθνχ Σχπνπ Α.Δ. 

γηα ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ ‟86 – 

επηεκβξίνπ ‟87, ηα νπνία θαη αλαπαξάγεη 

ην PIXEL, ε θπθινθνξία ηνπ ηξηαθνζηνχ 

πέκπηνπ ηεχρνπο (Ηνχιηνο - Αχγνπζηνο 

‟87) αλεξρφηαλ πεξίπνπ ζηα 25.000 

αληίηππα, δίρσο λα ππνινγίδνληαη εθείλα 

πνπ πσινχληαλ κέζσ ζπλδξνκψλ, γηα ηα 

νπνία ην πεξηνδηθφ δελ έδηλε ζηνηρεία, ελψ 

ε κέζε θπθινθνξία ηνπ θαηά ην δηάζηεκα 

απηφ αλεξρφηαλ ζηα 21.000 ηεχρε.
154

 

Καηά ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ, ην PIXEL ζπγθέληξσλε ην 77,67% ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ 

ησλ πεξηνδηθψλ πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ηα νπνία 

ήηαλ [θαηά ην ίδην ην PIXEL πάληα] ην MicroMad θαη ην ΔΠΣΑ.
155

 Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε 

δπλακηθή ηνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε ηνλ αξρηζπληάθηε ηνπ USER Γηψξγν Κνπζεξά, ην πξψην 

ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ δηεχζπλε θαηφξζσζε, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, λα επηηχρεη πσιήζεηο 

ηεο ηάμεο ησλ 1.706 ηεπρψλ.
156

  

Ζ θπθινθνξία ελφο πεξηνδηθνχ γηα ππνινγηζηέο θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν απνηεινχζε έλα, 

θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ, ξηςνθίλδπλν εγρείξεκα κε αβέβαηεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθά, ε έθδνζε ησλ πξψησλ ηεπρψλ ηνπ USER απνηεινχζε κηα δχζθνιε 

πξνζπάζεηα, ε νπνία θηλδχλεπε θάζε θνξά κε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή θαη απηή ήηαλ κηα 

θαηάζηαζε πνπ αληηκεηψπηδαλ αξθεηά πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ εθείλε ηελ πεξίνδν, κε ιίγεο 

εμαηξέζεηο. χκθσλα κε ηνλ αξρηζπληάθηε ηνπ πεξηνδηθνχ, ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο έθδνζήο 
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 Αλ. Λεθφπνπινο, «PIXEL θαη HOME MICROS: Παξειζφλ, Παξφλ θαη Μέιινλ», PIXEL 41, Φεβξνπάξηνο 

1988, 136. 
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 Ibid., 137. 
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 Γ. Κνπζεξάο,, «Ζ ηζηνξία ησλ πξψησλ USER. πλέληεπμε ζηελ θνηλφηεηα εξαζηηερλψλ ρξεζηψλ 
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%F4%F9%ED-%F0%F1%FE%F4%F9%ED-USER (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 26.03.2014). 

 

Εικόνα 32 Ζ κέζε κεληαία θπθινθνξία ησλ 

πεξηνδηθψλ γηα νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο γηα 

ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ ‟86 – επηεκβξίνπ ‟87, φπσο 

δεκνζηεχηεθε ζην PIXEL. Πεγή: PIXEL 41, 

Φεβξνπάξηνο 1988, 136. 
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ηνπ ππήξμαλ εμαηξεηηθά δχζθνια θαη θάζε ηεχρνο θηλδχλεπε λα είλαη ην ηειεπηαίν ππφ ην 

βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο έθδνζεο αιιά θαη ηνπ αληαγσληζκνχ κε ην 

PIXEL, απφ ην νπνίν δηεθδηθνχζε αλαγλψζηεο.
157

 

Σν PIXEL απνηέιεζε, καδί ίζσο κε ην Computer γηα Όινπο, ην πιεξέζηεξν ζε ζεκαηνινγία 

πεξηνδηθφ γηα ππνινγηζηέο ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 απφ πνιιέο απφςεηο∙ φγθνο ζπλνιηθήο 

χιεο πνπ απεπζπλφηαλ ζε θάζε πιεπξά ηνπ home computing, αιιά θαη ηεο νηθηαθήο 

ςπραγσγίαο, πιήζνο εηδηθεπκέλσλ άξζξσλ, νδεγνί γηα αξραξίνπο, ζηήιεο γηα 

πξνγξακκαηηζκφ, έληππα πξνγξάκκαηα, ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ αλαγλσζηψλ θαη θπζηθά 

κεγάιν κέξνο ηεο χιεο ηνπ αθηεξσκέλν ζηελ αιιεινγξαθία κε ηνπο ηειεπηαίνπο. Δπηπιένλ, 

δηέζεηε ίζσο ηνλ πιένλ ειθπζηηθφ ζρεδηαζκφ πεξηνδηθνχ γηα ππνινγηζηέο, ζηνηρείν ην νπνίν 

ήηαλ αληηθείκελν επηκέιεηαο απφ ηνλ θαζεγεηή ζηε ζρνιή «Βαθαιψ» Έθησξα 

Υαξαιάκπνπο.  

Χο θπξηφηεξν ζηνηρείν ηνπ δηακεζνιαβεηηθνχ ξφινπ ηνπ PIXEL ήηαλ πσο δηακφξθσζε, φπσο 

ζα απνηππσζεί ιεπηνκεξψο ζην Σξίην Κεθάιαην, κηα θνπιηνχξα φζνλ αθνξά ζηελ ρξήζε 

ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, θάηη πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξήζεσλ ηεο ηερλνινγίαο απηήο, ηνλ ζρεκαηηζκφ νκάδσλ ρξεζηψλ πνπ αθνινπζνχζαλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή, αιιά θαη ηελ παξάπιεπξε εκθάληζε πξσηνβνπιηψλ πνπ ζρεηίδνληαλ 

κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη νη νπνίεο δελ είραλ ην πξνεγνχκελφ ηνπο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ε πξψηε ηειενπηηθή εθπνκπή γηα ππνινγηζηέο ("Computer Show", 

πνπ παξνπζίαδαλ ν Αληψλεο Λεθφπνπινο θαη ν Γηψξγνο Κππαξίζζεο, ζπληάθηεο ηνπ PIXEL, 

ζην ηειενπηηθφ θαλάιη ΔΡΣ1), ζπλαπιίεο κε θιεξψζεηο πνπ είραλ ηεξάζηηα απήρεζε, θ.ά. 

Παξάιιεια, ελέπλεπζε κε ηηο θαηλνηνκίεο ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ θαη ηα ππφινηπα πεξηνδηθά 

ηνπ ρψξνπ, ηα νπνία επηρείξεζαλ λα αληηγξάςνπλ πξαθηηθέο ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ 

Οδεγό Αγνξάο (απφ ην Ζιεθηξνληθή & Computer αιιά θαη άιια πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ). 

Σν Computer γηα Όινπο ππήξμε ζεκαληηθφ γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Απνηέιεζε ηελ πξψηε 

επαγγεικαηηθή, ζα κπνξνχζακε λα ηελ ραξαθηεξίζνπκε, εθδνηηθή πξνζπάζεηα ζηνλ ρψξν. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ πιεξέζηαηε ζεκαηνινγία, πξνζπαζψληαο λα απνηειέζεη έλα είδνο 

θαιεηδνζθνπίνπ γηα ηελ ειιεληθή αγνξά πιεξνθνξηθήο ζην ζχλνιφ ηεο. Δπηρεηξεί έηζη 

επξχηεξεο παξεκβάζεηο φζνλ αθνξά ζην ξφιν ηεο πιεξνθνξηθήο γεληθφηεξα θαη ησλ 

ππνινγηζηψλ εηδηθφηεξα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Δλδεηθηηθά, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1985 

παξεκβαίλεη ζηε ζπδήηεζε, πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηνλ εκεξήζην ηχπν ηεο επνρήο γηα ηνλ 
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ξφιν ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, κε ζέκα εμσθχιινπ «Τπνινγηζηέο: Ο 

ερζξφο ηνπ ιανχ!». Σνλ επηέκβξην ηνπ 1987, ζην πεληεθνζηφ ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ, 

δεκνζηεχεηαη κηα κεγάιε έξεπλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο πιεξνθνξηθήο, 

ελψ ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο αλαδεηθλχεη ηελ ππφζεζε Olympic Data. Σν 1985 ηνπ 

απνλέκεηαη ην Α' Βξαβείν ηεο Γ.Γ. 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο σο ην 

θαιχηεξν πεξηνδηθφ Πιεξνθνξηθήο. Ζ 

βξάβεπζή ηνπ κε ην ίδην βξαβείν απφ ηνλ 

ίδην ζεζκφ ζα επαλαιεθζεί θαη ην 1989. 

Σν Computer γηα Όινπο πξνζπάζεζε 

επίζεο λα δηαηεξήζεη έλαλ ελεξγφ 

(ζπγθξηηηθά κε άιια εηδηθά πεξηνδηθά 

ππνινγηζηψλ πνπ θπθινθνξνχζαλ) 

δίαπιν κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ 

ρψξν ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δηεζλείο αγνξέο εθείλε 

ηελ πεξίνδν, δηαβιέπνληαο πσο ε 

παξαθνινχζεζή ηνπο εθ ηνπ ζχλεγγπο ζα 

ηνπ επέηξεπε λα παξακείλεη ζε επαθή κε 

ηηο εμειίμεηο. Ήδε απφ ην πξψην ηεχρνο 

επηδίσμε ζπλεξγαζία κε αληαπνθξηηέο 

πνπ κεηέδηδαλ εμειίμεηο απφ ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλεο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, φπσο νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε Αγγιία, ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία.
158

 ην πιαίζην απηφ, ήδε απφ ην 1985 

ε Compupress ΔΠΔ είρε έξζεη ζε ζπκθσλία κε βξεηαληθέο εθδφζεηο ζηνλ ρψξν ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ απνθιεηζηηθή αλαδεκνζίεπζε ζηα έληππά ηεο 

(θπξίσο φκσο ζην Computer γηα Όινπο) άξζξσλ απφ ηα πεξηνδηθά Personal Computer 

World, Computing, Informatics θαη Datalink.
159
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 ην πξψην ηεχρνο εληνπίδνληαη ηα παξαθάησ νλφκαηα σο «αληαπνθξηηέο εμσηεξηθνχ»: Αληψλεο Βεθξήο θαη 

Γηάλλεο Μπαζηάο (Γαιιία), Γηάλλεο Μπισλάθεο (Ηηαιία), Νίθνο ηαζάηνο (Αγγιία), Μαλψιεο Κψζηνγινπ 

(Γεξκαλία) θαη πχξνο Βιαρνγηάλλεο (ΖΠΑ). Computer γηα Όινπο 1, Ηαλνπάξηνο 1983, 3. 
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 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξηζε, Computer γηα Όινπο 28, επηέκβξηνο 1985, 94. 

 

Εικόνα 33 Γηα ηελ ειιεληθή δεκφζηα ζθαίξα, ε 

βξάβεπζε ελφο πεξηνδηθνχ απφ ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο απνηεινχζε 

έλδεημε αμηνπηζηίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο. Πεγή: 

PIXEL 52, Φεβξνπάξηνο 1989, 71. 
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Ζ πξνζήισζε Computer γηα Όινπο ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ησλ ππνινγηζηψλ βαζηδφηαλ ζηελ αληίιεςε, φηη νη πνιίηεο δηθαηνχληαη ηελ πξφζβαζε 

ζηελ ελεκέξσζε γηα έλα γεγνλφο πνπ επεξεάδεη – θαη επξφθεηην λα επεξεάζεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν – ηε δσή ηνπο θαη απηφ δελ είλαη άιιν απφ ηελ ιεγφκελε «πιεξνθνξηαθή 

εμέιημε», πνπ νη ίδηνη παξαηεξνχζαλ εθείλε ηελ επνρή λα ζπκβαίλεη.
160

 Απηή ε αληίιεςε 

δηαπεξλνχζε θαη ηε θπζηνγλσκία ηνπ PIXEL, ην νπνίν είρε κφληκν απεζηαικέλν ζην Λνλδίλν 

γηα ηελ αλακεηάδνζε ησλ θπξηφηεξσλ εμειίμεσλ γχξσ απφ ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο 

(ζηήιε «Δδψ Λνλδίλν»). Σα ππφινηπα πεξηνδηθά δελ δηέζεηαλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα 

λα δηαηεξνχλ κφληκεο ζπλεξγαζίεο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη πεξηνξίδνληαλ, είηε ζηελ 

αλαπαξαγσγή άξζξσλ απφ πεξηνδηθά άιισλ ρσξψλ, είηε ζηελ πεξηζηαζηαθή ζπλεξγαζία 

θνξέσλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο πνπ ζπλεηζέθεξαλ πιηθφ θαη εληππψζεηο απφ επηζθέςεηο ηνπο 

ζε δηεζλείο εθζέζεηο ππνινγηζηψλ.
161

 πρλά πάλησο, νη ηερληθνί ζπληάθηεο αλαδεηνχζαλ 

πιεξνθφξεζε απφ ην εμσηεξηθφ, ηδηαίηεξα φηαλ ν ηνκέαο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο δελ ήηαλ 

αλεπηπγκέλνο ζηελ Διιάδα. Ζ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κέζσ 

αιιεινγξαθίαο κε δηεζλή πεξηνδηθά  θαη ζπκκεηνρήο ζε Λέζρεο ρξεζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ.
162

 

Έλα επίζεο ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 αθνξνχζε ζηελ αλζξσπνγεσγξαθία ησλ ζπληαθηψλ ησλ θεηκέλσλ πνπ δεκνζηεχνληαλ 

ζε απηά. ε γεληθέο γξακκέο, θαζψο ηα ειιεληθά πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο απεπζχλνληαλ 

ζε κηα θαηά βάζε κηθξή αγνξά θαη απνηεινχζαλ έλα ζρεηηθά θαηλνχξην εθδνηηθφ θαηλφκελν, 

επέλδπαλ ζε έλαλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ κφληκσλ ζπλεξγαηψλ. Ζ ππφινηπε χιε ζπλήζσο 

δηεθπεξαησλφηαλ απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, αιιά θαη αλαγλψζηεο πνπ ζπλεηζέθεξαλ 

θπξίσο έληππα πξνγξάκκαηα. Ζ πεξίπησζε ηνπ πεξηνδηθνχ USER είλαη ραξαθηεξηζηηθή, κε 

ηελ έθδνζή ηνπ λα βαζίδεηαη αξρηθά ζε ειάρηζηνπο κφληκνπο ζπλεξγάηεο, πέξαλ ησλ 

εμσηεξηθψλ, νη νπνίνη ππέγξαθαλ ηηο δηάθνξεο ζηήιεο ηνπ πεξηνδηθνχ κε δηαθνξεηηθά 

ςεπδψλπκα πξνθεηκέλνπ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ λα απνθνκίδεη ηελ εληχπσζε πσο ην 

ζπληαθηηθφ επηηειείν ήηαλ πνιππιεζέο.
163
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Ν. Μαλνχζνο «Λίγα Λόγηα γηα ην Πεξηνδηθό. εκείσκα ηνπ Δθδόηε», Computer γηα Όινπο 1, Ηαλνπάξηνο 

1983, 4. 
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 Αλδ. Σζνπξηλάθεο, «Οη αλακλήζεηο ελφο Adventurer. Ο Αλδξέαο Σζνπξηλάθεο ζπκάηαη…», 85. 
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retromaniax». 



133  |  Ο  Γ ε κ φ ζ η ν ο  Υ ψ ξ ν ο  η σ λ  Δ λ η χ π σ λ  

 

Οη ζπληάθηεο – εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί – ήηαλ ζπλήζσο άηνκα λεαξήο ειηθίαο, γεκάηνη 

ελζνπζηαζκφ γηα έλαλ ρψξν πνπ έθαλε ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζηελ Διιάδα.
164

 Απνηειεί 

θνηλφ ηφπν, πνιινί ζπλεξγάηεο ησλ πεξηνδηθψλ λα αλαγθάδνληαη λα δηαθφπηνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα αιιάδνπλ αληηθείκελν ή ζέζε. Δλδεηθηηθά, έλαο απφ ηνπο πιένλ πξνβεβιεκέλνπο 

ζπληάθηεο ηνπ PIXEL, θαη αξγφηεξα αξρηζπληάθηεο ηνπ, ν Αληψλεο Λεθφπνπινο εξγάζηεθε 

ζην πεξηνδηθφ απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1986 σο ηνλ Μάην ηνπ 1992, φηαλ θαη ηεξκάηηζε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ην πεξηνδηθφ πξνθεηκέλνπ λα ζηξαηεπηεί. Αληίζηνηρα, ν αξρηζπληάθηεο 

ηνπ USER Γ. Κνπζεξάο δηέθνςε ηε ζπλεξγαζία κε ην πεξηνδηθφ ιίγνπο κήλεο αθφηνπ 

αλέιαβε ηελ αξρηζπληαμία ηνπ, πξνθεηκέλνπ θαη εθείλνο λα εθπιεξψζεη ηελ ίδηα ππνρξέσζε. 

Όπσο δηαθαίλεηαη ζε θαηαρψξεζε ηνπ PIXEL (Εικόνα 34) δελ απαηηείην απφ ηνπο επίδνμνπο 

ηερληθνχο ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν ή πξφηεξε εκπεηξία ζηελ 

ζχληαμε ηερληθψλ θεηκέλσλ∙ αξθνχζε ε «πξαθηηθή εκπεηξία ζηνλ ρεηξηζκφ 

κηθξνυπνινγηζηψλ». Ζ ίδηα ινγηθή απαληάηαη θαη ηξία ρξφληα αξγφηεξα, φηαλ ην ίδην 

πεξηνδηθφ αλαδεηά ζπληάθηεο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Αν έρεηε ειεχζεξν ρξφλν. 

Αν έρεηε επρέξεηα ζην γξάςηκν θεηκέλσλ ζηε δεκνηηθή θαη πηζηεχεηε φηη ην 

ρηνπκνξηζηηθφ χθνο ηνπ PIXEL ζαο εθθξάδεη 

Αν είζηε θίινη ησλ ππνινγηζηψλ θαη έρεηε εμνηθεησζεί κε θάπνηνπο home-micros 

Αν έρεηε θαιέο γλψζεηο Αγγιηθψλ 

Αν ζέιεηε λα γίλεηε κέινο ηεο κεγάιεο παξέαο ησλ ζπληαθηψλ ηνπ PIXEL
165

 

Παξφκνην ππήξμε ην πξνθίι ησλ επίδνμσλ ηερληθψλ ζπληαθηψλ ζε φια ζρεδφλ ηα πεξηνδηθά 

ηνπ ρψξνπ εθείλε ηελ επνρή. ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ηεο εθδφηξηαο εηαηξίαο ηνπ πεξηνδηθνχ 

MicroMad, αλαγλσξίδεη θαλείο παξφκνηα γλσξίζκαηα: «επρέξεηα γξαςίκαηνο», γλψζε ησλ 

home computers θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο, γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη θαηαλφεζε ηεο χιεο 

ησλ μέλσλ πεξηνδηθψλ αληίζηνηρεο ζεκαηνινγίαο, χπαξμε ειεχζεξνπ ρξφλνπ (αθνχ θαηά 

θαλφλα δελ πξνζθεξφηαλ απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε).
166

 Ζ απνπζία απαηηήζεσλ γηα 

εηδηθεπκέλε ηερληθή γλψζε δηεπθνιπλφηαλ θαη απφ ην φηη ε παξαγσγή ελφο πεξηνδηθνχ ηελ 

επνρή εθείλε δελ πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ειεθηξνληθά κέζα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ άξζξσλ 
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γξάθνληαλ ζε θνηλφ ραξηί θαη θαηφπηλ πιεθηξνινγνχληαλ θαη δηνξζψλνληαλ πξηλ ηελ 

δεκνζίεπζή ηνπο.
167

 

Αλ θαη ηα πεξηνδηθά δεκνζίεπαλ θαη άξζξα απφ επαγγεικαηίεο ηερληθνχο ζπληάθηεο, 

απαζρνινχζαλ ιίγνπο κφλν κφληκνπο ζπληάθηεο θαη αλεμάξηεηνπο ζπλεξγάηεο, γηα ηνλ 

πξφζζεην ιφγν φηη βαζίδνληαλ θαη ζε άξζξα πνπ ζηέιλνληαλ απφ αλαγλψζηεο. Όπσο δείρλεη 

ε αλάγλσζε ηεο χιεο ηνπο, έλα (φρη πάλησο ηδηαίηεξα κεγάιν) κέξνο ηεο χιεο ηνπο 

πξνεξρφηαλ θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Σα ειιεληθά έληππα είραλ ινηπφλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απνηειέζνπλ έλα είδνο «θσλήο ησλ ρξεζηψλ», αλ θαη ε επηινγή «ησλ 

ρξεζηψλ» απηψλ ππφθεηλην πάληα ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ εθδνηψλ ηνπο. Σα πεξηνδηθά 

απνηεινχζαλ ηελ επνρή εθείλε έλα ηδηαίηεξα «αλαθιαζηηθφ» κέζν θαη επεξεαδφηαλ 

ζεκαληηθά απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ παξαγφλησλ ηεο βηνκεραλίαο/εκπνξίαο 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ε νπνία εμειηζζφηαλ ηαρχηαηα, εληζρπκέλε απφ ηνλ 

πξνζσπηθφ ελζνπζηαζκφ ιίγσλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηή. 

Γηαπηζηψλεηαη επίζεο, πσο νη ζπληάθηεο ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο πξνέξρνληαλ απφ 

δηαθνξεηηθά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα θαη είραλ ζπρλά δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα κε 

κνλαδηθφ θνηλφ ηφπν ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο, ηηο δπλαηφηεηέο θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ην PIXEL, ν ζπληάθηεο Βαζίιεο 

Αζεκαθφπνπινο ππήξμε εθηεισληζηήο, ελψ ν Αληψλεο Λεθφπνπινο ζπνπδαζηήο 

δεκνζηνγξαθίαο. ε γεληθέο γξακκέο, ην πξνθίι ηνπ ζπληάθηε ζηα πεξηνδηθά γηα 

ππνινγηζηέο ηεο πεξηφδνπ πεξηειάκβαλε αλζξψπνπο, πνπ είραλ έληνλν ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο (π.ρ. ηα δίθηπα), δίρσο απαξαηηήησο λα έρνπλ 

ζπνπδάζεη ην αληηθείκελν ησλ ππνινγηζηψλ ζε θάπνην παλεπηζηήκην ή ηερληθή ζρνιή. Γίρσο 

απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ ππήξραλ θαη αξθεηνί κε αληίζηνηρεο ζπνπδέο, φπσο ν Γ. Κνπζεξάο 

ηνπ USER, ν Σ. Καθαληάξεο ηνπ Computer γηα Όινπο ή ν ηέθαλνο Παπηιίδεο ηνπ PIXEL. 

Αξθεηνί ζπληάθηεο ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ δεκνζηνγξαθία θαη γεληθά ηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο. Ζ κεηέπεηηα πνξεία βαζηθψλ ζπληειεζηψλ ηνπ PIXEL έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη 

απηφ ην πξνθίι∙ ελδεηθηηθά, ν Νίθνο Διεπζεξηαλφο απνηέιεζε εθ ησλ βαζηθψλ ζηειερψλ ζην 

πεξηνδηθφ RAM, ν Αληψλεο Λεθφπνπινο απνηέιεζε Γηεπζπληήο Electronic Media ζηα 

πεξηνδηθά ηεο εηαηξίαο Mototech, o Umberto Grelloni θαη ν Θνδσξήο Ραθηφπνπινο ήηαλ 

Αξρηζπληάθηεο θαη Γηεπζπληήο αληίζηνηρα ζην πεξηνδηθφ Games, ν Αλδξέαο Σζνπξηλάθεο (ν 

κεγαιχηεξνο ίζσο ειηθηαθά ζπληάθηεο ζην ρψξν ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο αθνχ 

                                                 
167

 Αλδ. Σζνπξηλάθεο, «Οη αλακλήζεηο ελφο Adventurer. Ο Αλδξέαο Σζνπξηλάθεο ζπκάηαη…», 86. 



135  |  Ο  Γ ε κ φ ζ η ν ο  Υ ψ ξ ν ο  η σ λ  Δ λ η χ π σ λ  

 

πξνζεγγίδεη ηελ έθηε δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ) ήηαλ κέρξη θαη πνιχ πξφζθαηα ζπληάθηεο ζην 

πεξηνδηθφ PC MASTER, ν Σάζνο Καθαληάξεο αξζξνγξαθεί ζηελ εθεκεξίδα Σν Βήκα. Οη 

ζπληάθηεο ησλ πεξηνδηθψλ απνηέιεζαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη έλα είδνο δξαζηψλ 

πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ κέζα απφ δηαθνξεηηθά θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ν ζπληάθηεο ηνπ PIXEL Αληψλεο Λεθφπνπινο παξνπζίαδε 

ηελ εθπνκπή «Radio Data» ζηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ Star Radio, ε νπνία ραξαθηεξηδφηαλ 

σο «έλα ξαδηνθσληθφ πεξηνδηθφ πνπ ζα έρεη εηδήζεηο απ‟ ηνλ ειιεληθφ θαη μέλν ρψξν, 

ζπλεληεχμεηο, δηαγσληζκνχο θαη δηάθνξα άιια ελδηαθέξνληα»
168

. Ο ίδηνο ζπληάθηεο ζα 

μεθηλνχζε έλαλ ρξφλν αξγφηεξα ηελ εθπνκπή «Ραδηνθσληθνί Πεξίπαηνη ζε Ζιεθηξνληθά 

Μνλνπάηηα» ζηνλ ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ «Καλάιη 1» ηνπ Πεηξαηά κε αληηθείκελν «ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ ππνινγηζηψλ, αιιά θαη ηεο Νέαο ηερλνινγίαο 

γεληθφηεξα.»
169

 

  

Εικόνα 34 Οη αγγειίεο γηα ηελ πξφζιεςε ζπλεξγαηψλ απφ ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο ηεο 

επνρήο απνθαιχπηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι ησλ ηερληθψλ ζπληαθηψλ. Πεγέο: 

Computer γηα Όινπο 3, Μάξηηνο 1984, 62 θαη PIXEL 8, Μάξηηνο 1985, 127. 
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Δίλαη δχζθνιν λα εμαρζνχλ γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα απφ έλα ηφζν επξχ θάζκα 

ζπλζεθψλ, αιιά θάπνηεο ηάζεηο γίλνληαη εκθαλείο. Οη απφπεηξεο πξνζέγγηζεο ησλ αξράξησλ 

ρξεζηψλ, κέζσ κφληκσλ ζηειψλ θαη νδεγψλ γηα αξράξηνπο, πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ αλάινγεο 

εηθφλεο εμσθχιισλ θηιηθέο πξνο ηνλ αξράξην ρξήζηε, εγθαηαιεηθζήθαλ κεηά ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο. Αθφκα πην ζεκειηψδεο ήηαλ ε κεηαζηξνθή ζηηο φςεηο ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ πξνσζνχζαλ ηα πεξηνδηθά. Θέκαηα γηα ην πιηθφ, ιεπηνκεξή ηερληθά 

άξζξα, νδεγνί πξνγξακκαηηζκνχ θαη έληππα πξνγξάκκαηα, ζπλέβαιαλ ζηε γέλλεζε κηαο 

θνπιηνχξαο πξνζσπηθήο ελαζρφιεζεο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηελά ζπλπθαζκέλεο κε ηηο 

ξίδεο ηεο εξαζηηερληθήο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

θξηηηθέο, ζπγθξίζεηο πξντφλησλ θαη ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε έηνηκνπ ινγηζκηθνχ, 

απαηηνχζαλ ιηγφηεξε ηερληθή θαηάξηηζε απφ ηνπο αλαγλψζηεο θαη ελζάξξπλαλ ηελ ρξήζε 

έηνηκνπ ινγηζκηθνχ αληί ηεο πξνζσπηθήο ελαζρφιεζεο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Αξρηθά, 

φηαλ ν ηνκέαο ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο βξηζθφηαλ ζε εκβξπαθφ ζηάδην θαη ππήξραλ 

ζρεηηθά ιίγα πξντφληα πξνο παξνπζίαζε θαη δηαθήκηζε, ηα άξζξα κε πξνγξακκαηηζηηθέο 

νδεγίεο, πνπ ελζάξξπλαλ ηελ ηερληθή θαηαλφεζε ηνπ ππνινγηζηή, απνηεινχζαλ ηελ 

πιεηνςεθία. Μέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, αλ θαη ππήξρε αθφκα έλα ζηνηρείν έκθαζεο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηα πεξηνδηθά πξφζθεξαλ ηερληθέο ζπκβνπιέο ζε φζνπο ηηο δεηνχζαλ, 

κεγάιν θνκκάηη απηήο ηεο θνπιηνχξαο ηεο πξνζσπηθήο ελαζρφιεζεο είρε ραζεί πξνο φθεινο 

ηεο παξνπζίαζεο ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή σο εκπνξηθνχ ηερλνινγηθνχ πξντφληνο 

θαηάιιεινπ γηα ςπραγσγηθή ρξήζε. 
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ςεηο ηεο Γηακεζνιάβεζεο 

 

Σν 1987, ζρεδφλ 15.000 άλζξσπνη, άληξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά ζπγθεληξψζεθαλ ζην γήπεδν 

ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε κηα εηήζηα 

θιήξσζε [Δηθφλα 1], ε νπνία έκειιε λα απνδεηρζεί έλαο ηδηαίηεξα επηηπρεκέλνο ζεζκφο. Ζ 

φιε δηνξγάλσζε πεξηιάκβαλε, εθηφο ησλ άιισλ, θαη κηα ζπλαπιία πνιχ γλσζηψλ Διιήλσλ 

θαιιηηερλψλ ηεο επνρήο. Σν ελδηαθέξνλ ζηελ ελ ιφγσ εθδήισζε δελ ζπλίζηαηαη αζθαιψο 

ζην ίδην ην γεγνλφο ηεο θιήξσζεο ή ζηε δηνξγάλσζε κηαο ζπλαπιίαο∙ θαη ηα δχν 

απνηεινχζαλ ζπλεζηζκέλεο πξαθηηθέο ζην δεκφζην ρψξν ηεο Διιάδαο ζηε δεθαεηία ηνπ 

1980. Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, γηα κηα ηζηνξηθή αθήγεζε φςεσλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ, έγθεηηαη ζην φηη ην θνηλφ πνπ γέκηζε ηηο θεξθίδεο ηνπ ζηαδίνπ εθείλε ηελ 

θαινθαηξηλή βξαδηά είρε αληαπνθξηζεί ζηελ πξφζθιεζε θάπνηνπ πεξηνδηθνχ πιεξνθνξηθήο 

θαη ζπκκεηείρε ζε θάπνηνλ δηαγσληζκφ γηα λα θεξδίζεη νηθηαθνχο ππνινγηζηέο, ινγηζκηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθά. Ζ ελ ιφγσ εθδήισζε αλαδεηθλχεηαη σο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα γηα έλαλ 

αθφκα ιφγν∙ ην ελ ιφγσ πεξηνδηθφ, πνπ αλέιαβε ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο 

δηελέξγεηαο ηεο εθδήισζεο δελ απεπζπλφηαλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ IBM ζπκβαηψλ, νη νπνίνη 

ήηαλ ζρεηηθά πνιππιεζείο ην 1987, αιιά ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε ρξήζηεο νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, νη νπνίνη ζεσξνχληαλ πιένλ ζρεδφλ μεπεξαζκέλνη απφ ηερλνινγηθή 

άπνςε (απφ πιεπξάο δπλαηνηήησλ θαη επεμεξγαζηηθήο ηζρχο, ηνπιάρηζηνλ) ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο ηελ ίδηα πεξίνδν. 
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Απηή ε δσληαλή θιήξσζε πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην πεξηνδηθφ ππνινγηζηψλ PIXEL θαη 

πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ζε κηα επνρή, πνπ ε επηθνηλσλία θαη ε 

δεκνζηνπνίεζε ηεο επεξρφκελεο θιήξσζεο/εθδήισζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλε ζην ζηελφ 

πιαίζην ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ θαη ηνπ θνληηλνχ ηνπο θνηλσληθνχ θχθινπ. Σν ηειηθφ 

απνηέιεζκα, φπσο απνηππψζεθε ζε κηα δσληαλή θιήξσζε, απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηνπ είδνπο 

πνπ δηνξγαλψζεθαλ πνηέ ζηελ Διιάδα, θαιεί πξνο δηεξεχλεζε θαη εμέηαζε φςεσλ ηεο 

ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 

κέζα απφ κηα ηδηαίηεξε νπηηθή∙ αλαδεηθλχνληαο δειαδή ηηο πνιχπινθεο ζρέζεηο φρη κφλν 

κεηαμχ ηνπ πιηθνχ (hardware) θαη ηνπ 

ινγηζκηθνχ (software) ησλ ππνινγηζηψλ 

θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπο, αιιά θαη ησλ 

παξαγφλησλ πνπ δηακεζνιάβεζαλ απηέο 

ηηο ζρέζεηο.  

πσο δηαθάλεθε απφ ηελ εμέηαζε ηεο 

χιεο θαη ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ ειιεληθψλ 

πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαηά ηα πξψηα 

έηε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ν 

κηθξνυπνινγηζηήο απνηέιεζε κηα 

πξαγκαηηθά θαηλνχξηα θαη άγλσζηε ελ 

πνιινίο ηερλνινγία γηα ηνλ απιφ ρξήζηε, 

ζην πιαίζην θάπνηνπ νηθηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, κηαο κηθξήο επηρείξεζεο ή 

αθφκα θαη θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ. πλέπεηα απηνχ, ππήξμε ε 

δηακφξθσζε κηαο ζπγθερπκέλεο εηθφλαο 

γηα ην ξφιν πνπ απηή ε λέα ηερλνινγία ζα 

κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη εληφο ηνπ 

ειιεληθνχ θνηλσληθνηερληθνχ πιαηζίνπ, 

κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ απηφ είρε θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ππνθξχπηνληαη πίζσ απφ φςεηο ηεο ρξήζεο ηεο. Απηή ε ελλνηνινγηθή ζχγρπζε πνπ 

ραξαθηήξηδε ηελ ππνινγηζηηθή ηερλνινγία ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα ησλ αξρψλ 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ζηε θχζε θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο, 

 

Δικόνα 1 ηηο 20 Ηνπλίνπ ηνπ 1987 15.000 

άλζξσπνη ζπγθεληξψλνληαη ζην γήπεδν ηνπ 

Παλαζελατθνχ ζηελ Λ. Αιεμάλδξαο ψζηε λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

θιήξσζε ησλ δψξσλ ελφο δηαγσληζκνχ πνπ 

δηνξγάλσζε ην πεξηνδηθφ γηα ππνινγηζηέο PIXEL. 

Πεγή: PIXEL 35, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 1987, 69. 
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απνηέιεζε έλα δήηεκα πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί ζην πιαίζην κηαο ηδενινγίαο, πνπ 

ππνζηήξηδε πσο ε ηερλνινγία ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ επξφθεηην λα επηθέξεη πνιιά θαη 

ζεηηθά νθέιε γηα ηνλ άλζξσπν αηνκηθά, αιιά θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία ελ ζπλφισ. 

Μηα δεκνθηιήο επηινγή ππήξμε ε απνζαθήληζε εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ δελ γίλνληαλ 

θαηαλνεηά απφ ηνπο δπλεηηθνχο ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, γηα ηνπο 

νπνίνπο ε ηειεπηαία παξέκελε «μέλε» πξνο ηελ σο ηφηε θνπιηνχξα δηεθπεξαίσζεο ζεηξάο 

ελεξγεηψλ, θαζεκεξηλψλ αιιά θαη επαγγεικαηηθψλ. Ζ κειέηε ηεο Christina Lindsay 

αλαθνξηθά κε ηελ ζπλδηακφξθσζε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή TRS-80 κέζα απφ κηα δηαδηθαζία 

ελεξγνχο αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπ κεραλήκαηνο απηνχ, 

αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία εθείλσλ ησλ νκάδσλ πνπ απνηέιεζαλ ηνπο δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ 

ησλ ηερλνινγηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ πεδίσλ – εθείλσλ πνπ, ελ ηέιεη, εμήγεζαλ ηελ 

ηερλνινγία ζηνλ ρξήζηε.
1
 Οη δηακεζνιαβεηηθνί δξάζηεο ιεηηνπξγνχλ επνκέλσο σο έλα είδνο 

δηεπαθήο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ ηερλνινγηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα ηελ 

πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη, έλα εξψηεκα πνπ ηίζεηαη κέζα απφ ηε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ 

θεηκέλσλ είλαη ην θαηά πφζν ηέηνηνη δηακεζνιαβεηέο δηακφξθσζαλ έλα δίθηπν θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, ην νπνίν πξνζδηφξηζε ηηο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ελ ιφγσ 

ηερλνινγία θαη ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθνηερληθφ πιαίζην. 

Σν θεθάιαην απηφ ζα επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε βαζηθψλ δηακεζνιαβεηψλ δξαζηψλ, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ ζηα πεπιοδικά για ςπολογιζηέρ, ζηηο λέζσερ σπηζηών θαη ζηα 

καηαζηήμαηα πληποθοπικήρ. ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην ειιεληθφ 

θξάηνο άζθεζε πεξηνξηζκέλε πνιηηηθή φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. Ο ξφινο ηνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν ξπζκηζηηθφο θαη εζηηαζκέλνο θπξίσο ζε 

δεηήκαηα εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαη θνξνινγίαο, ηα νπνία έρνπλ κελ ηε δηθή ηνπο ζεκαζία, 

αιιά εθηείλνληαη πέξαλ ησλ εξεπλεηηθψλ νξίσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

ειιεληθφ θξάηνο δελ αλέπηπμε κηα ζπζηεκαηηθή πνιηηηθή πξνψζεζεο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή 

ζηελ εθπαίδεπζε, νχηε επλφεζε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ κέζσ ηειενπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ νξγαληζκνχ BBC ζηε Μ. 

Βξεηαλία κε ηελ πξσηνβνπιία BBC Computer Literacy Project, πνπ έιαβε ρψξα ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Ζ ελ ιφγσ πξσηνβνπιία είρε σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο γλψζεο 

                                                 
1
 Christina Lindsay, “From the Shadows. Users as Designers, Producers, Marketers, Distributors, and Technical 

Support,” in How Users Matter: The Co-Construction of Users and Technologies, eds. Nelly Oudshoorn, and 

Trevor Pinch (Cambridge, Mass: The MIT Press, 2003), 29-50. 
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θαη ηεο ρξήζεο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή θαη είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ ρξεζηψλ πνπ έδηλαλ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη ζηελ ρξήζε ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζε λένπο ηφπνπο, φπσο νη ζρνιηθέο ηάμεηο θαη ην ζπίηη.
2
 

Δπίζεο, θαζψο νη ιέζρεο ρξεζηψλ ιεηηνπξγνχζαλ ζην πιαίζην είηε ησλ πεξηνδηθψλ γηα 

ππνινγηζηέο, είηε ησλ θαηαζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο (θαη ιηγφηεξν ζε εθείλν ησλ 

αληηπξνζσπεηψλ) θαη ν ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ αλαδεηθλχεηαη ηζηνξηθά 

θπξίσο κέζα απφ ηε κειέηε ησλ πεξηνδηθψλ, πεγή ελ ηέιεη γηα ηε κειέηε ηνπ 

δηακεζνιαβεηηθνχ ξφινπ θαη ησλ δχν απηψλ δξαζηψλ ζα είλαη ε κειέηε ησλ θεηκέλσλ ησλ 

πεξηνδηθψλ. Μέζα απφ ηε κειέηε απηή ζα αλαδεηρζνχλ φςεηο ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη πσο 

απηή κε ηε ζεηξά ηεο επλφεζε ζπγθξηκέλεο φςεηο ηεο ρξήζεο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη δε 

ησλ νηθηαθψλ. Δπηπιένλ, ε έξεπλα ζα επηρεηξήζεη λα εληνπίζεη θάπνηνπο απφ ηνπο 

κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο δηαθνξεηηθέο νκάδεο αλέπηπμαλ δηαχινπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ηνπο, κέζσ ησλ πεξηνδηθψλ. Οη δηακεζνιαβεηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αληηθείκελα νξίνπ 

(boundary objects), δεδνκέλνπ φηη ελεξγνχλ σο δηαζπλδεηηθά ζηνηρεία κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ. Ζ θαηαλφεζε ησλ δηαζπλδέζεσλ, πνπ απηνί παξέρνπλ, απνηειεί 

ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα κηα ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο ηζηνξίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

δεδνκέλνπ, φηη απηέο νη δηαζπλδέζεηο ζπλδένπλ κεηαβνιέο ζηηο φςεηο ησλ ρξήζεσλ θαη ζηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ, ησλ ρξεζηψλ θαη άιισλ νκάδσλ. 

Ζ κειέηε ηνπ δηακεζνιαβεηηθνχ ξφινπ ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο αλαδεηθλχεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο έπαςαλ λα απνηεινχλ απιψο έλα καχξν 

θνπηί, αιιά ε ιεηηνπξγία θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο «άλνημαλ», έγηλαλ δειαδή πξνζβάζηκεο 

ζηνπο ρξήζηεο. Ζ φςε απηή ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ αληηπαξαηίζεηαη κε 

ηελ θπξίαξρε εηθφλα ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, φηαλ ε 

ιεηηνπξγία ηνπο απαηηνχζε εμεηδηθεπκέλε ηερληθή γλψζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ νη θνηλσληθνί δξάζηεο πνπ ζα δηακεζνιαβνχζαλ ηελ ρξήζε ηνπο 

απνπζίαδαλ απφ ην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ. Οη φςεηο ηεο δηακεζνιάβεζεο 

πνπ γίλνληαη αληηθείκελν κειέηεο ζην παξφλ θεθάιαην ζρεηίδνληαη κε ην αλ θαη ζε πνην 

βαζκφ «άλνημαλ» ην καχξν θνπηί ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηνπο 

έιιελεο ρξήζηεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Γηεξεπλάηαη ινηπφλ ν ηξφπνο πνπ ηα πεξηνδηθά γηα 

                                                 
2
 BBC Continuing Education Television. Computer Literacy Project, (London: BBC, 1981), 

http://www.computinghistory.org.uk/pdf/acorn/BBC-Computer-Literacy-Project.pdf (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

27.03.2014). 

http://www.computinghistory.org.uk/pdf/acorn/BBC-Computer-Literacy-Project.pdf
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ππνινγηζηέο δηακεζνιάβεζαλ ζπγθεθξηκέλεο φςεηο ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ 

(εθπαηδεπηηθή, ςπραγσγηθή, επαγγεικαηηθή, πεηξακαηηθή, θ.ά.) θαη αλ έηζη ηνπο θαηέζηεζαλ 

πξαθηηθά θαη πνιηηηζκηθά πξνζβάζηκνπο. Δπηπιένλ, κειεηάηαη ην πψο νη αλαπαξαζηάζεηο 

ησλ ππνινγηζηψλ ζηνλ έληππν ηχπν δηακφξθσζαλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο εηθφλα θαη πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά απέθηεζε ε ηειεπηαία απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηεο αλαπαξάζηαζεο. 

 

ΖΓΔΜΟΝΔΤΟΤΔ ΡΖΣΟΡΗΚΔ 

    Κάπνηα σξαία πξσία, έλαο θαηαμησκέλνο ζε δηεζλέο επίπεδν έιιελαο πθεγεηήο 

νπεδηθνχ Παλεπηζηεκίνπ, δήηεζε ηα θψηα ηνπ PIXEL. Ο άλζξσπνο, ήηαλ επηθεθαιήο 

ελφο θηιφδνμνπ θαη καθξφρξνλνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο νπεδηθήο 

θπβέξλεζεο, κε αληηθείκελν ηε κεζνδηθή θαη κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθηαγξάθεζε ηεο 

θνηλσλίαο ηνπ κέιινληνο, ηεο θνηλσλίαο ηνπ 2.000. Αλ θαη ην πξφγξακκα αθνξνχζε 

αξρηθά κφλν ηε νπεδία, ν δηθφο καο, ζα γλήζηνο ξσκηφο, θαηάθεξε κεηά απφ πνιχ 

αγψλα, λα ζπκπεξηιεθζεί ζ‟ απηφ θαη ε Διιάδα. Μηα ζεκαληηθή κεηαβιεηή ζηελ 

θνηλσλία ηνπ κέιινληνο είλαη θπζηθά θαη νη ππνινγηζηέο. Έηζη ινηπφλ εμεγείηαη ε 

επίζθεςε ηνπ πθεγεηή ζηα γξαθεία καο.
3
 

 

Ζ κοινωνία ηος μέλλονηορ 

Πέξαλ ηεο πξνζθηινχο θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ Έιιελα σο 

θαηαθεξηδή θαη επίκνλνπ, ν νπνίνο θαηνξζψλεη ελ ηέιεη βαζηδφκελνο ζηα ελ ιφγσ ζηνηρεία 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ λα εηζρσξήζεη (θαη λα μερσξίζεη ζπλεζέζηαηα) ζε ρψξνπο πνπ θαίλνληαη 

θαηαξρήλ απξφζηηνη, ζην παξαπάλσ παξάζεκα αλαδεηθλχεηαη θαη θάηη άιιν∙ ην έηνο 2000 

απνηεινχζε έλα είδνο νξφζεκνπ γηα ηε δηακφξθσζε κηαο λέαο θνηλσλίαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

ιεγφκελε «θνηλσλία ηνπ κέιινληνο», γηα ηελ νπνία ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 αλαπηχζζεηαη κηα 

νιφθιεξε ξεηνξηθή σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ε ειιεληθή θνηλσλία φθεηιε λα πξνεηνηκαζηεί ελ φςεη ησλ αιιαγψλ πνπ απηή ζα επέθεξε κε 

ηξφπν αλαπφθεπθην. Ζ «πξνεηνηκαζία» αθνξνχζε, ελ ηέιεη, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

ειιεληθή θνηλσλία, αιιά θαη ηα επηκέξνπο άηνκα, ζα αληηκεηψπηδαλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ ε επεξρφκελε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ζα έθεξλε καδί ηεο θαη νη νπνίεο 

αθνξνχζαλ, ελ πξνθεηκέλσ, ηε ζέζε πνπ ζα θαηείραλ νη ππνινγηζηέο ζην πιαίζην ηνπ λένπ 

θνηλσληθνηερληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ην θαηά πφζν ε ηερλνινγία απηή ζα πξνζδηφξηδε 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λέαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν 

                                                 
3
 Π. Υειηψηεο, «ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ PIXEL», PIXEL 9, Απξίιηνο 1985, 11. 
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νξφζεκν ηνπ 2000 αθνξνχζε επίζεο ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, 

ππφ ηελ έλλνηα πσο νη ηειεπηαίνη ζεσξνχληαλ (ζηε δεθαεηία ηνπ 1980) πσο επξφθεηην λα 

βειηησζνχλ δξακαηηθά, σο πξνο ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπλαθφινπζεο 

δπλαηφηεηέο ηνπο, κέρξη ηελ έιεπζε ηνπ έηνπο 2000: 

Κη απηφ γηαηί νη λέεο εμειίμεηο δείρλνπλ φηη νη ζεκεξηλνί καο ππνινγηζηέο ζα είλαη γηα 

ην έηνο 2000 φ,ηη πεξίπνπ είλαη γηα καο ζήκεξα νη ππνινγηζηέο κε ιπρλίεο ηνπ 1950.
4
 

Αθφκα θαη ηα θαηαζηήκαηα ππνινγηζηψλ επξφθεηην λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πξφθιεζε ηνπ 

2000 κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο λα αιιάδεη ξηδηθά ζην κέιινλ: 

Κη ελψ φινη αζρνινχληαη κε ην παξφλ, ην ΜΔΛΛΟΝ [επξφθεηην γηα θαηάζηεκα γηα 

ππνινγηζηέο κε απηφ ην φλνκα] αζρνιείηαη κε (ηη άιιν;) ην κέιινλ. Πψο άξαγε ζα ζαο 

εμππεξεηνχλ ηα θαηαζηήκαηα ην 2000; Γελ έρεηε παξά λα δείηε ηη ζαο πξνζθέξεη ην 

θαηάζηεκα απηφ ζήκεξα.
5
 

Ζ αληίιεςε απηή δελ πεξηνξηδφηαλ κνλάρα ζηε ξεηνξηθή πνπ δηαηππσλφηαλ απφ ηα 

πεξηνδηθά ππνινγηζηψλ, αιιά θαη απφ άιινπο δηακεζνιαβεηέο δξάζηεο, φπσο ηα 

εθπαηδεπηηθά θέληξα. Σν εξγαζηήξην ειεπζέξσλ ζπνπδψλ ζηνπο ππνινγηζηέο 

CONSTANTINOU COMPUTER STUDIES αλαπαξήγαγε ηελ ξεηνξηθή απηή ζην πιαίζην 

δεκηνπξγίαο «εηδηθψλ ησλ computers», φπσο ραξαθηεξηζηηθά απνθαινχζε ηνπο ρξήζηεο: 

    ΛΟΗ ζήκεξα γλσξίδνπκε φηη δνχκε ζηελ επνρή ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 

(COMPUTERS) θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο. Οη Τπνινγηζηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζήκεξα 

κηα γεληά αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ηα πην κνληέξλα επαγγέικαηα. Δίλαη νη «ΔΗΓΗΚΟΗ ΣΧΝ 

COMPUTERS» πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο κεγάιεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Δίλαη νη «ΑΝΘΡΧΠΟΗ ΣΧΝ 

COMPUTERS» πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηειηθά ηνπ Έζλνπο θαη ζα ζπκβάιινπλ 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο παηξίδαο καο.
6
 

Σα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο ηεο επνρήο, θαη ηδηαίηεξα ηα Computer για Όλοςρ θαη PIXEL, 

απέδσζαλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ζεκαζία πνπ είρε ε θαιή γλψζε ησλ νηθηαθψλ θαη 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ σο κέζν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζε έλαλ θφζκν 

πνπ ζεσξνχληαλ, φηη πνιχ ζχληνκα ζα πξνζδηνξηδφηαλ απνθαζηζηηθά απφ ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο. 

ζνη δελ κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζα ήηαλ «ειεθηξνληθά αλαιθάβεηνη», κε νπζηαζηηθέο επηπηψζεηο 

                                                 
4
 «Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…», PIXEL 60, Ννέκβξηνο 1989, 20. 

5
 Ibid., 23. 

6
 PIXEL 25, επηέκβξηνο 1986, 119. 
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ηφζν ζην κειινληηθφ βηνηηθφ ηνπο επίπεδν, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ 

επεξρφκελε πιεξνθνξηθή θνηλσλία: 

[…] κέρξη ην 2000 εθείλνη πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ 

κε ηνπο θνκπηνχηεξ ζα βξίζθνληαη ζε κηα αλάινγε ζέζε κε φζνπο ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα 

καο δελ ήμεξαλ αλάγλσζε θαη γξαθή.
7
 

Ζ ξεηνξηθή πεξί αλαιθάβεησλ ζηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ πνιηηψλ δελ εληνπίδεηαη 

κνλάρα ζηνπο ρψξνπο θαηαζθεπήο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο, φπσο ν δεκφζηνο ρψξνο ησλ 

ειιεληθψλ εληχπσλ γηα ππνινγηζηέο ηεο 

επνρήο, αιιά θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

Έιιελεο πνιίηεο, κέξνο ησλ νπνίσλ είραλ 

πηνζεηήζεη ηελ ελ ιφγσ ζέζε. ε έξεπλα 

πνπ δηεμήγαγε ην πεξηνδηθφ MicroMad, ν 

θ. Γηψξγνο Καζηξίηεο απαληνχζε επψλπκα 

ζηελ εξψηεζε ηνπ πεξηνδηθνχ σο πξνο ην 

«ηη επηδξάζεηο έρεη ζηε δσή» ηνπ ν 

«θνκπηνχηεξ» φηη «ν αλαιθάβεηνο ηνπ 

2.000 δελ ζα είλαη απηφο πνπ δελ ζα μέξεη 

γξαθή ή αλάγλσζε, αιιά απηφο πνπ δελ ζα 

μέξεη λα ρεηξίδεηαη θνκπηνχηεξ.»
8
  

Αθφκα θαη εθαηφ ηεχρε κεηά, ην 1992, 

φηαλ ην Computer για Όλοςρ εμέδσζε ην 

εθαηνζηφ ηνπ ηεχρνο θαη θπθινθφξεζε 

αλαηππσκέλν ην πξψην ηνπ ηεχρνο ελ είδε 

αλαζθφπεζεο ηεο εθδνηηθήο ηνπ πνξείαο, ν 

εθδφηεο ηνπ, ν νπνίνο παξέκελε ν ίδηνο, 

ζρεδφλ δέθα ρξφληα κεηά, πεξηέγξαθε ηελ 

θνπιηνχξα πνπ ραξαθηήξηδε ην 1983 (σο 

πξνο ηελ πξφζιεςε ηεο ηερλνινγίαο) σο «ηελ πίζηε ζην ζαπκαζηφ, θαηλνχξην θφζκν πνπ 

αλαηέιιεη κέζα απφ ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε!». Μάιηζηα επηζήκαλε πσο απηή ε πίζηε 

παξέκελε νπζηαζηηθά αλαιινίσηε απφ ην πξψην εθείλν ηεχρνο ηνπ 1983:  

                                                 
7
 Ν. Μαλνχζνο, «Λίγα ιφγηα γηα ην πεξηνδηθφ», Computer για Όλοςρ 1, Ηαλνπάξηνο 1983, 4. 

8
 MicroMad 10, Ηαλνπάξηνο 1987, 76. 

 

Δικόνα 2 ηελ Διιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

ππήξμε πνιχ δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε πσο ε 

ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ θαη ε πιεξνθνξηθή 

γεληθά ζα ραξαθηεξίδεη ηηο θνηλσλίεο κεηά ην έηνο 

2.000. Πεγή: PIXEL 38, Ννέκβξηνο 1987, 161. 
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[…] έλα θφζκν πνπ πνιινί απφ εκάο ειπίδνπλ φηη ζηα ρξφληα πνπ έξρνληαη ζα 

αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ηα πξνβιήκαηα ηεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο καο θαη πνπ 

καθξνπξφζεζκα, ζα νδεγήζεη ηνλ άλζξσπν ζε κηα πξαγκαηηθά ειεχζεξε θνηλσλία.
9
 

Τπφ θάπνηα έλλνηα, ε ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζπλδεφηαλ θαη κε ηελ ηδέα 

ηεο πξνφδνπ, θαζψο εληνπίδεηαη ζπρλά ε ηαχηηζε ησλ ππνινγηζηψλ κε ηελ αλαπαξάζηαζε 

ηεο «θνηλσλίαο ηνπ κέιινληνο», ε νπνία είλαη θαιχηεξε ιφγσ αθξηβψο ηεο αλακελφκελα 

απμεκέλεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ ζε απηή. ηελ έξεπλα ηνπ MicroMad, ν πνιίηεο 

Κσλζηαληίλνο Γνχιαο ήηαλ ζαθήο. Δξσηψκελνο «ηη είλαη ν θνκπηνχηεξ», απάληεζε: «νη 

θνκπηνχηεξ είλαη ε πξφνδνο, δειαδή φ,ηη είλαη γηα ην ζεκεξηλφ θφζκν κηα κεγάιε 

πξφνδνο.»
10

 Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή απηή ε αληίιεςε ηεο ηερλνινγίαο σο θάηη ην ζαπκαζηφ, 

είλαη ρξήζηκε ε παξαπνκπή ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ επεηζφδην ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αη., ην 

νπνίν κεηαθέξεη ν David E. Nye. ηαλ ν Ακεξηθαλφο θηιφζνθνο Denton J. Snider 

επηζθέθηεθε ηε Γηεζλή Έθζεζε ηνπ ηθάγν ην 1893 (Chicago World‟s Columbian 

Exposition) εληππσζηάζηεθε απφ ηνλ γηγαληηαίν, πεξηζηξεθφκελν ηξνρφ ηνπ κεραληθνχ 

George Ferris ζην Midway. «Δίλαη κεγαιεηψδεο», δήισζε. Σί κπνξεί φκσο λα ελλννχζε κε 

απηφ ν Snider; Πψο ζα κπνξνχζε ν Σποσόρ ηος Ferris, έλα ζνξπβψδεο, κεραληθφ 

θαηαζθεχαζκα κέζα ζηελ ζπλσζηηζκέλε έθζεζε λα ζεσξεζεί κεγαιεηψδεο;  

χκθσλα κε ηνλ Nye, ε αληίδξαζε ηνπ Snider αληαλαθινχζε έλα πεξίπινθν ζχλνιν 

ζπλαηζζεκάησλ, ηδεψλ θαη πνιηηηθψλ αμηψλ, πνπ απνηεινχζαλ κηα μερσξηζηή (Ακεξηθαληθή) 

θνηλσληθή θαηεγνξία -- ην «ηερλνινγηθφ κεγαιείν».
11

 Σν ηερλνινγηθφ κεγαιείν είλαη θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ έλα δήηεκα αηζζεηηθήο, αθνχ αλάγεηαη ζε κηα ξεηνξηθή δνκή ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ. πσο θαηαγξάθεη ν Nye, νη Ακεξηθαλνί απνδέρζεθαλ αξρηθά ην 

ηερλνινγηθφ κεγαιείν κε ηνλ ίδην ελζνπζηαζκφ πνπ είραλ γηα ην θπζηθφ κεγαιείν. Ζ 

εθηίκεζε ηνπ θπζηθνχ κεγαιείνπ, πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί γηα παξάδεηγκα ην Grand Canyon, 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην κεγαιείν ηνπ εξγνζηαζίνπ, ην κεγαιείν ηεο αεξνπνξίαο, ην 

κεγαιείν ηεο απηνθίλεζεο, ην κεγαιείν ηεο πνιεκηθήο κεραλήο θαη ελ ηέιεη, ην κεγαιείν ηνπ 

ππνινγηζηή. 

                                                 
9
 Ν. Μαλνχζνο, «… εθαηφ ηεχρε αξγφηεξα!», Computer για Όλοςρ 100, Μάξηηνο 1992, 5. 

10
 MicroMad 10, Ηαλνπάξηνο 1987, 76. 

11
 «Αληίζεηα [κε άιινπο νξηζκνχο ηνπ κεγαιείνπ, ε έλλνηα ηνπ κεγαιείνπ πνπ εμεηάδνπκε εδψ], αθνξά 

επαλαιακβαλφκελεο εκπεηξίεο δένπο θαη ζαπκαζκνχ, ζπρλά εκπνηηζκέλεο κε έλα ζηνηρείν ηξφκνπ, πνπ 

πξνθαινχλ ζηνπο αλζξψπνπο ζπγθεθξηκέλα θπζηθά ηνπία, αξρηηεθηνληθέο κνξθέο θαη ηερλνινγηθά 

θαηνξζψκαηα. Σν βηβιίν απηφ δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ζπγθεθξηκέλσλ ηζρπξψλ εκπεηξηψλ 

ζηελ βηνκεραληθή θνηλσλία, αθνξά δειαδή ηελ πνιηηηθή ηεο αληίιεςεο. Γελ αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ηελ 

ινγνηερλία ή ηηο ηέρλεο, αιιά κε ηελ αληίιεςε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο.”, David E. 

Nye, American Technological Sublime (Cambridge, Mass./London: The MIT Press, 1994),  xvi. 



145  |   ς ε η ο  η ε ο  Γ η α κ ε ζ ν ι ά β ε ζ ε ο  

 

Παξφηη δελ βξίζθνπκε κηα ηέηνηα αληίιεςε δηαηππσκέλε κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν ζηα 

πεξηνδηθά ηεο επνρήο, εληνχηνηο ε άπνςε πνπ ζέιεη ηελ ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ σο αλεμάληιεηε δπλαηνηήησλ θαη δπλεηηθφ θνξέα ζεηηθψλ αιιαγψλ είλαη 

δηάρπηε ζηα θείκελα θαη ηηο δηαθεκίζεηο, πνπ θηινμελνχληαη ζε απηά. Πξνζιακβάλεη δε έλαλ 

κάιινλ πξαθηηθφ ραξαθηήξα παξά κηα ζεσξεηηθή θαληαζηαθή θαηαζθεπή γηα ην κεγαιείν 

ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο, σο αληηθείκελν ζαπκαζκνχ θαη κφλν. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ην εμψθπιιν ηνπ ηεχρνπο Νν 35 ηνπ πεξηνδηθνχ PIXEL, φπνπ ε ηερλνινγία ηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή AMIGA 500 παξνπζηάδεηαη σο «δηαζηεκηθή», πνπ ζα νδεγνχζε 

ηνλ ρξήζηε ζε έλα άιιν, «αλψηεξν» 

επίπεδν. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ 

ξεηνξηθή, κνλάρα ιίγνη «εθιεθηνί» ζα 

είραλ ηελ ηχρε θαη ηελ επθαηξία λα 

απνιακβάλνπλ ηελ αλψηεξε ππνινγηζηηθή 

ηερλνινγία, πνπ έθεξλε ην λέν απηφ 

κνληέιν νηθηαθνχ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή∙ νη ρξήζηεο ηνπ. Δπξφθεηην γηα 

κηα ζαπκαζηή ηερλνινγία, ηελ νπνία ν 

ρξήζηεο είρε ηε δπλαηφηεηα, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα δηαθαλεί ην πψο, εθφζνλ 

εθπαηδεπηεί ζσζηά ζε απηή, λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζεη πξνο φθειφο ηνπ ζην 

πιαίζην ηεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο, ε 

νπνία ην 1984 ήδε ιάκβαλε ρψξα: 

ηφρνο καο παξακέλεη πάληα λα ζαο 

πξνζθέξνπκε […] θαηαλνεηή 

πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηνπο 

κηθξνυπνινγηζηέο θαη ηελ 

ηερλνινγηθή επαλάζηαζε πνπ 

ζπληειείηαη ζηηο κέξεο καο.»
12

 

Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά, νη Οιπκπηαθνί 

Αγψλεο ηνπ 1984 πνπ έιαβαλ ρψξα ζην 

Λνο Άληδειεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ραξαθηεξίδνληαλ ζην ζρεηηθφ αθηέξσκα ηνπ 

Computer για Όλοςρ σο «ε ειεθηξνληθή νιπκπηάδα», κε ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ πεξηνδηθνχ Σ. 

                                                 
12

 Ν. Μαλνχζνο «Γξάκκα απφ ηε χληαμε», Computer για Όλοςρ 11, Φεβξνπάξηνο 1984, 8. 

 

Δικόνα 3 Ζ ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ 

κειινληηθή πιεξνθνξηαθή θνηλσλία, ζχκθσλα κε 

ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο θπξίαξρεο ξεηνξηθήο ζηνλ 

ειιεληθφ πεξηνδηθφ ηχπν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. 

Σν PIXEL αλαιακβάλεη ην έξγν ηεο εηζαγσγήο 

ησλ ρξεζηψλ ζε απηή ηε «δηαζηεκηθή» 

ηερλνινγία. Πεγή: PIXEL 35, Ηνχιηνο – 

Αχγνπζηνο 1987. 
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Καθαληάξε λα απαξηζκεί κε πξφδειν ελζνπζηαζκφ ηηο ακέηξεηεο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, 

πνπ ζα ραξαθηήξηδαλ ηε δηνξγάλσζε απηψλ ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Απηέο αθνξνχζαλ, 

κεηαμχ άιισλ, ζε ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα φπσο ε «θαηά ην δπλαηφλ άκεκπηε θνπή θαη 

δηαλνκή 8 εθαηνκκχξησλ εηζηηεξίσλ (!)» κέζσ ηεο αλάπηπμεο «ελφο νιφθιεξνπ ζπζηήκαηνο 

mail-order, εμ νινθιήξνπ ειεγρφκελνπ απφ computers» ή ν «ζρεδηαζκφο ελφο computerized, 

πάιη ζπζηήκαηνο ρεηξηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ κεηξψσλ θαη ζηνηρείσλ ελφο εθπιεθηηθά 

κεγάινπ αξηζκνχ αλζξψπσλ – 75.000 κέρξη 100.000 – πνπ ζα απνηεινχλ ην “λεπξηθφ 

ζχζηεκα” ηεο φιεο δηνξγάλσζεο», αιιά θαη ην ζχζηεκα πνπ έθεξε «επαλάζηαζε ζην είδνο 

ηνπ» θαη ην νπνίν αθνξνχζε έλα «ειεθηξνληθφ δίθηπν mail system πνπ αλαπηχρζεθε, έηζη 

ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε ζσζηή θαη άκεζε επηθνηλσλία φισλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ 

ηνπο, αιιά θαη πξνο ηα έμσ, κε φιν ηνλ θφζκν.»  

Ο ζπληάθηεο ππνζηήξηδε πσο ε δηνξγάλσζε απηή ζα απνηεινχζε ηελ πξψηε «computerized» 

δηνξγάλσζε ζηελ ηζηνξία ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ελψ ην «Los Angeles ζα γεκίζεη 

ηεξκαηηθά, pagers θαη εηζεηήξηα ηππσκέλα ζε laser printers.» ην ελ ιφγσ άξζξν, ε 

ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ απνζεψλεηαη σο εθείλε, πνπ κπνξνχζε λα ιχζεη θάζε 

νξγαλσηηθφ πξφβιεκα ζε πνιχ κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε πνιχ ρακειφηεξν 

θφζηνο, ζπγθξηηηθά κε ηηο ζπκβαηηθέο ιχζεηο πνπ αθνινπζνχληαλ σο ηφηε ζηηο αληίζηνηρεο 

δηνξγαλψζεηο. Παξφηη ππάξρεη θάπνηνο ζθεπηηθηζκφο αλαθνξηθά κε ηελ επηηπρή πινπνίεζε 

φισλ απηψλ ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, ν ζπληάθηεο επρφηαλ ε «ειεθηξνληθή» 

νιπκπηάδα λα ζηεθηεί απφ επηηπρία θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ νπζηαζηηθά λα πηζηνπνηεζεί ε 

δχλακε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ σο παξάγνληαο κεηαιιαγήο ηεο δσή ησλ 

αλζξψπσλ: «επρφκαζηε βέβαηα λα πεηχρνπλ απ‟ φιεο ηηο απφςεηο, δηψρλνληαο θαη ηελ 

γξνπζνπδηά ησλ κειινληνιφγσλ θαη θάζε είδνπο πξνθεηψλ ηνπ θαθνχ […].
13

 

Παξφηη ην νξφζεκν ηνπ 2000 θαηαλννχληαλ θαη αλαπαξάγνληαλ σο εθείλν πνπ ζα 

ζεκαηνδνηνχζε ηελ έιεπζε κηαο επνρήο θαη θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ζεσξνχληαλ πσο ε ππνινγηζηηθή ηερλνινγία ζεκείσλε ήδε ζεκαληηθφηαηε 

επίδξαζε ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, αλ θαη ην επίπεδν ηεο επίδξαζεο απηήο 

δελ είρε νινθιεξσζεί πιήξσο. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1986 νη ζπληάθηεο ηνπ PIXEL δηαηχπσλαλ 

ηελ άπνςε πσο: 

Ζ επνρή πνπ δνχκε είλαη ε επνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο. Οη ππνινγηζηέο δελ είλαη πηα έλα 

πξντφλ, έρνπλ γίλεη δνκηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο καο. Ενχκε καδί ηνπο, θάζε κέξα θαη 

                                                 
13

 Σ. Καθαληάξεο, «Los Angeles ‟84. H “Ζιεθηξνληθή” Οιπκπηάδα», Computer για Όλοςρ 11, Φεβξνπάξηνο 

1984, 44-47. 
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πεξηζζφηεξν. Δίλαη απηνλφεην, ινηπφλ, πσο ε εθπαίδεπζε ζηνπο ππνινγηζηέο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο – θαη φρη κφλν γη‟ απηνχο πνπ ζθνπεχνπλ λα αζρνιεζνχλ 

επαγγεικαηηθά καδί ηνπο.
14

 

Ζ ξεηνξηθή απηή δελ δηαηππσλφηαλ κφλν απφ ηα πεξηνδηθά, αιιά θαη απφ ηα θαηαζηήκαηα 

πψιεζεο ππνινγηζηψλ:  

Απεπζπλφκαζηε ζ‟ φινπο εθείλνπο πνπ δνπλ ζήκεξα ή ζέινπλ λα δήζνπλ αχξην ζην 

καγηθφ θφζκν ησλ computers. […] Δκπηζηεπζήηε καο θαη δψζηε καο ηελ επθαηξία λα 

ζαο παξνπζηάζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζαο πξνζθέξνπλ νη απινί θαη θζελνί 

ππνινγηζηέο.
15

 

 

Ζ έκπηξη και ηο ηπένο ηηρ πληποθοπικήρ 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επέβαιε ε ρξήζε κηαο θνηλήο 

ηειεφξαζεο θαη ελφο απινχ θαζεηφθσλνπ, πνιινί ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

είραλ θαηνξζψζεη λα μεθχγνπλ απφ ηελ απιή ελαζρφιεζε κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη 

επηθέληξσλαλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζε πξαγκαηηθά ρξήζηκεο 

εθαξκνγέο∙ θάπνηεο απφ απηέο κάιηζηα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. 

πρλά, απηέο νη εθαξκνγέο ρξεηάζηεθαλ θάπνηα επέθηαζε ηεο θχξηαο κνλάδαο, ζηελ νπνία 

πξνρσξνχζαλ φζνη ρξήζηεο ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξε ηζρχ ή κλήκε. ε θάζε πεξίπησζε, 

πάλησο, κέζσ ηεο πξνζηηήο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ρηιηάδεο ρξήζηεο 

έγηλαλ: 

[…] κέηνρνη ηεο ζρεκαηηδφκελεο πιεξνθνξηθήο θνηλσλίαο. Ο λένο ηνπ ζήκεξα πξέπεη 

λα μέξεη λα παηήζεη ηα ζσζηά θνπκπηά αλ ζέιεη λα πξννδεχζεη – αλ φρη λα 

επηβηψζεη...
16

 

Μέζα απφ ηηο ζειίδεο ησλ πεξηνδηθψλ πιεξνθνξηθήο, ν πξνζσπηθφο νηθηαθφο 

κηθξνυπνινγηζηήο παξνπζηαδφηαλ σο ην θαιχηεξν δηαζέζηκν ηερλνινγηθφ κέζν γηα εθείλνλ 

πνπ επηζπκνχζε λα εθπαηδεπηεί θαη λα εληξπθήζεη ζηελ πιεξνθνξηθή γεληθφηεξα. Καζψο ε 

θπξίαξρε ξεηνξηθή πξνσζνχζε ηελ αληίιεςε πσο ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο επξφθεηην λα 

κεηαβιεζεί ζε έλα απαξαίηεην ηκήκα/εξγαιείν ηεο κνληέξλαο θνηλσλίαο, πήγαδε κε 

πξνθάλεηα ην ζπκπέξαζκα πσο ν άλζξσπνο φθεηιε γξήγνξα λα εμνηθεησζεί καδί ηνπο, λα 

θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη κε επάξθεηα 

                                                 
14

 Α. Σζηξηκψθνο, Γ. Μπνχγηαο θαη Α. Λεθφπνπινο, «Δηδηθή Έξεπλα. Δθπαίδεπζε ζηνπο Τπνινγηζηέο», PIXEL 

24, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1986, 55. 

15
 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο COMPUTER MAGIC, MicroMad 3, Μάξηηνο 1986, 57. 

16
 «και ηώπα… ποιόν; PIXEL 15, Οθηψβξηνο 1985, 51. 
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πξνο φθεινο δηθφ ηνπ, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. Απηή ππήξμε κηα πνιχ 

δηαδεδνκέλε αληίιεςε ηεο πεξηφδνπ, θαζψο ζεσξνχληαλ πσο εθείλνο πνπ επηζπκνχζε λα 

δηεθδηθήζεη κηα θαιχηεξε ζέζε ζηελ επεξρφκελε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο φθεηιε λα 

θαηέρεη θαιά ηε γλψζε ησλ ππνινγηζηψλ γεληθά θαη ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

εηδηθφηεξα. Οη ηειεπηαίνη, παξφηη γεληθά ζεσξνχληαλ πεξηνξηζκέλσλ ηερληθψλ δπλαηνηήησλ 

ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηχπσλ κηθξνυπνινγηζηψλ, φπσο νη ΗΒΜ ζπκβαηνί, ππήξρε ε 

πεπνίζεζε πσο ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ ήηαλ «πνιπηέιεηα» θάπνηνο 

ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ νηθηαθφ ηνπ κηθξνυπνινγηζηή απιψο θαη κφλν γηα 

ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο θαη φρη γηα δεκηνπξγηθνχο. ε θάζε πεξίπησζε. ελ έηε 1986, ν 

πνιίηεο ηεο ηφηε ειιεληθήο θνηλσλίαο φθεηιε λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη ηηο επεξρφκελεο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο: 

    Ση καο επηθπιάζζεη ην αχξην, ζήκεξα είλαη αδχλαην λα πνχκε πεξηζζφηεξν απφ 

πνηέ. Οη βαζηθέο ηάζεηο ζην ρψξν ησλ home micros είλαη λα πάςνπλ λα είλαη ηφζν 

„home‟, ε αθφκε θαη ηφζν „micros‟. Οη κλήκεο κεγαιψλνπλ, ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

ησλ πην „ζνβαξψλ‟ κεραλεκάησλ ηνπ ρηεο κπαίλνπλ απαηηεηηθά ζηα ζπίηηα καο 

ζήκεξα, νη δηζθέηεο θαη ηα drives είλαη πηα ζρεδφλ απαξαίηεηα, νη δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη δηθηχσζεο φιν θαη απμάλνπλ.  

Απηά ζεκαίλνπλ αζθαιψο φηη ηα home micros, ήδε απφ ζήκεξα, δελ κπνξνχλ λα 

λννχληαη πηα „παηρληδνκεραλέο‟. Ο πεξηνξηζκφο ελφο ηέηνηνπ πνιχηηκνπ εξγαιείνπ ζε 

ηφζν ηαπεηλφ ξφιν (ζπγθξηηηθά κε ηνλ πινχην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ), ζπκίδεη εθείλνλ 

πνπ αγφξαζε ππεξαπηφκαην πιπληήξην γηα λ‟ αθνπκπά ηε ζθάθε ηνπ επάλσ! 

Ενχκε ζηελ θνξχθσζε ηεο Πιεξνθνξηθήο Δπαλάζηαζεο. Ζ κνξθή πνπ ηειηθά ζα 

επηθξαηήζεη ζηελ θνηλσλία ηνπ αχξην είλαη αθφκα ξεπζηή: εδψ φια παίδνληαη! Απφ 

εκάο, ηνπο αλζξψπνπο ηνπ ζήκεξα, εμαξηάηαη ε πνξεία. Γελ είλαη ηπραίν πνπ φιε ε 

ηζηνξία ηεο κηθξνπιεξνθνξηθήο κέρξη ζήκεξα θηλήζεθε απφ „hackers‟, δειαδή απφ 

θάπνηνπο πνπ μερψξηζαλ κέζα απφ ην πιήζνο ησλ αλψλπκσλ ρξεζηψλ, φπσο εζείο ή 

εκείο! 

[…] Πξαγκαηηθά, ινηπφλ, νη home micros δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη επηπφιαηα. 

Γελ είλαη „αζηεία ππφζεζε‟, ή έλα „άρξεζην‟ ρφκππ – νχηε ν ρξήζηεο είλαη 

„ηερλνθξάηεο‟ ή „θαηαλαισηήο‟ θαη‟ αλάγθε.
17

 

ην πιαίζην ηεο ξεηνξηθήο πεξί ηεο αλαγθαηφηεηαο «πξνεηνηκαζίαο» ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο γηα ην ηερλνινγηθφ ηεο κέιινλ πνπ παξέκελε αλνηρηφ, ηα ίδηα ηα πεξηνδηθά 

θαηαζθεχαζαλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ ελδηακέζσλ πνπ φθεηιαλ κελ λα ελεκεξψλνπλ κε 

ππεχζπλν ηξφπν ηνλ ρξήζηε, αιιά θαη παξάιιεια λα ηνλ εθπαηδεχνπλ ζηελ νξζή ρξήζε 

 ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Έηζη ινηπφλ, παξφηη αλαγλσξηδφηαλ ήδε 

απφ ην πξψην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ Hardware & Ρομποηική, πσο ε ζπγθεθξηκέλε 

                                                 
17

 «εηξά Αξραξίσλ. Πνιιαπιέο εξγαζίεο. Σν αζαθέο φξην ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ», PIXEL 19, Φεβξνπάξηνο 

1986, 173. 
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ζεκαηνινγία ηνπ ελδερνκέλσο λα κελ 

έβξηζθε αθφκα ην θαηάιιειν θνηλφ ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν, εληνχηνηο απηή ε 

εθδνηηθή πξνζπάζεηα εγγξαθφηαλ ζηε 

ινγηθή ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ Διιήλσλ 

γηα «ηελ πξφθιεζε ηεο ηερλνινγηθήο 

θνηλσλίαο πνπ έξρεηαη».
18

 Ζ 

«ηερλνινγηθή θνηλσλία» ραξαθηεξηδφηαλ 

απφ ηελ «έθξεμε ηεο πιεξνθνξηθήο» πνπ 

ζπληειείην ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη ηελ 

αλαδηακφξθσλε:  

ήκεξα απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε 

ην γεγνλφο φηη πνιινί απφ ηνπο 

ιανχο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, φπσο 

θαη ηεο Ακεξηθήο, έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη πηα ην κέγεζνο 

θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

“πιεξνθνξηαθήο έθξεμεο”.
19

 

Ο εηδηθφο ηχπνο γηα ππνινγηζηέο ηεο 

επνρήο αλέγξαςε ζηελ ηαπηφηεηά ηνπ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ «εθπαηδεπηή» ηνπ Έιιελα 

ρξήζηε ζηε λέα ηερλνινγία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα 

θαηαζηεί έηνηκνο λα αληηκεησπίζεη ηηο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο φρη κφλν ηνπ κέιινληνο, 

αιιά θαη ηνπ παξφληνο. χκθσλα κε ην πεξηνδηθφ Micromad, νη Έιιελεο ρξήζηεο ηεο επνρήο 

βξίζθνληαλ κπξνζηά ζε κηα θξίζηκε δηαδηθαζία φπνπ ην «παιηφ παξακεξίδεηαη απαιά θαη 

ζηε ζέζε ηνπ έξρεηαη ην Νέν…πνπ δελ επηβάιιεηαη σζηφζν κε ηε βία.» Ζ δηακεζνιάβεζε 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο απνηεινχζε ηνλ ζηφρν ηεο έθδνζεο πνιιψλ απφ ηα πεξηνδηθά ηεο 

επνρήο, ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηηο δηαθεξχμεηο ηνπο: 

Μηα κηθξή νκάδα αλζξψπσλ πνπ γηα ρξφληα γξάθνπλ ηελ ηζηνξία ηεο πιεξνθνξηθήο 

ζηελ ρψξα καο θαη εθπξνζσπνχλ ηελ αηνκηθή εμειηθηηθή έξεπλα θαη ηε ρνκπίζηηθε 

δηάζεζε ζε φια ηα επίπεδα, ζπλαληήζεθε κε Έλα θαη κφλν θνπφ. Να αλπςψζεη ην 

                                                 
18

 Ν. Μαλνχζνο, «Σν εκείσκα ηνπ Δθδφηε», Hardware & Ρομποηική 1, επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1985, 7. 

19
 «Με κηα καηηά. Ο νηθηαθφο θνκπηνχηεξ ζαλ κέζν ελεκέξσζεο», Computer για Όλοςρ 1, Ηαλνπάξηνο 1983, 22. 

 

Δικόνα 4 ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε 

έθξεμε ηεο πιεξνθνξηθήο ήηαλ παξνχζα θαη ην 

Computer για Όλοςρ αλειάκβαλε ην έξγν ηεο 

θαζνδήγεζεο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ 

πξνθεηκέλνπ εθείλν λα ηελ «πξνιάβεη». Πεγή: 

PIXEL 2, Μάηνο – Ηνχληνο 1984, 119. 
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κέζν επίπεδν ηνπ θάζε έιιελα, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ βνεζεηηθφ εξγαιείν ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.
20

 

Ζ θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ «εθπαηδεπηή» ησλ Διιήλσλ ζηελ ηερλνινγία ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δηακφξθσζε ηελ ίδηα ηελ ηαπηφηεηα νξηζκέλσλ κέζσλ, ηα νπνία 

βξήθαλ κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία έλα ηξφπν εγθαζίδξπζήο ηνπο ζηνλ δεκφζην ρψξν 

(πέξαλ ηεο ήδε δηαηππσζείζαο ξεηνξηθήο γηα ηελ αμία ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηνλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο ηνπ κέιινληνο): 

    Σν πεξηνδηθφ MICROMAD δελ γξάθεη απιά έλα ζέκα, αιιά ηαπηφρξνλα κάρεηαη 

δπλακηθά γηα ην θνηλφ θαιφ. Θα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε καζεηέο θαη εθπαηδεπηέο, φηη 

ζηελ Διιάδα ηνπ Αχξην, δελ ζα ππάξμνπλ «θαιχηεξεο κέξεο» ρσξίο καθξφρξνλε 

καζήηεπζε θαη εθθφιαςε ειιεληθψλ δηαλνηψλ ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο 

επηζηήκεο, κέζα ζηα θέληξα κάζεζεο ηεο ρψξαο καο. 

ήκεξα ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ θάζε βαζκίδαο νξγαλψλεηαη δπλακηθά, 

απαηηφληαο […] ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα λα θηίζνπλ ηελ ειεθηξνληθή Αλεμάξηεηε 

Διιάδα ηνπ Αχξην.
 21

 

Ζ θαηαζθεπή θαη πξνψζεζε, απφ ηνλ εηδηθφ πεξηνδηθφ ηχπν, ηεο ξεηνξηθήο πεξί ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηεο «ηερλνινγηθήο πξνεηνηκαζίαο», ε νπνία αθνξνχζε ηφζν ηνλ κεκνλσκέλν 

ρξήζηε φζν θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία ελ ζπλφισ, ζπλδέεηαη θαη κε κία άιιε δεκνθηιή 

ξεηνξηθή θαηαζθεπή, ηελ νπνία εληνπίδεηαη πνιχ ζπρλά ηφζν ζηνλ πεξηνδηθφ φζν θαη ζηνλ 

εκεξήζην ηχπν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980∙ πξφθεηηαη γηα ηελ παξνκνίσζε ηεο πιεξνθνξηθήο 

ηερλνινγίαο κε ηξέλν. ην πιαίζην απηή ηεο αλαινγίαο, ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ησλ ππνινγηζηψλ θαηαλνείηαη σο κηα ηερλνινγία ε νπνία αιιάδεη πνιχ ζπρλά θαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ, γεγνλφο πνπ απαηηεί απφ ην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία εγξήγνξζε, 

πξνθεηκέλνπ θαη νη δχν λα αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα ζηηο αιιαγέο απηέο∙ ζε αληίζεζε 

πεξίπησζε θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηελ επαθή κε ηελ ηερλνινγία ή αθφκα θαη λα κελ 

απνθηήζνπλ θαλ επαθή, θάηη πνπ εθθξάδεηαη ζηελ έθθξαζε «ράλεη ην ηξέλν ηεο 

ηερλνινγίαο/πιεξνθνξηθήο».  

Καζψο ην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα εγγελή 

θαζπζηέξεζε σο πξνο ηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, ε δεκνθηιήο ξεηνξηθή ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο 

παξνπζίαδε ηελ Διιάδα λα ηξέρεη αζζκαίλνπζα πίζσ απφ ην ηξέλν ηεο ηερλνινγίαο. Δθείλν 

πάληνηε πξνπνξεπφηαλ θαη ε Διιάδα θηλδχλεπε δηαξθψο λα ην ράζεη νξηζηηθά. Απαληψληαο 
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 «BIT-TO-BIT», Micromad 3, Μάξηηνο 1986, 3. 

21
 «Σν ΜΜ ζηηο πεγέο ηεο Δθπαίδεπζεο», Micromad 4, Απξίιηνο – Μάηνο 1986, 32. 
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ινηπφλ ε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ PIXEL ζην γξάκκα θάπνηνπ αλαγλψζηε πνπ έθαλε θαη 

εθείλνο ρξήζε ηεο ίδηαο αλαινγίαο [«ηώπα ηπέσω να ππολάβω ηην ηασεία ηηρ πληποθοπικήρ 

πος απομακπύνεηαι με μεγάλη ηασύηηηα»] επηβεβαίσλαλ πσο επξφθεηην γηα κηα εγεκνλεχνπζα 

ξεηνξηθή θαηαζθεπή ελ έηε 1984:  

    Γηαβάδνληαο ην γξάκκα ζνπ, καο έθαλε εληχπσζε ε παξνκνίσζε πεξί “ηξέλνπ” πνπ 

ρξεζηκνπνηείο θαη κηα θαη έρεη γίλεη πιένλ αξθεηά ζπλεζηζκέλε (ην ηξέλν πνπ ράλεηαη, 

θιπ.), παίξλνπκε ηελ επθαηξία λα πνχκε δχν ιφγηα […] Δίλαη γεγνλφο πσο ε ρψξα καο 

έρεη πιένλ θαζπζηεξήζεη επηθίλδπλα ζηνλ ηνκέα ηα Πιεξνθνξηθήο. Βιέπνληαο ηηο 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ […] ληψζεη θαλείο “ήπηα απειπηζία”. Πψο είλαη δπλαηφλ λα ηνπο 

πξνιάβνπκε; 

Παξφηη ν ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ θαίλεηαη πσο είρε ελζηεξληζηεί έλα αίζζεκα 

απαηζηνδνμίαο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο λα αθνινπζήζεη ην ίδην 

επίπεδν ρξήζεο θαη εθαξκνγήο ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο, πνπ ραξαθηήξηδε ηελ ίδηα 

επνρή ηα ηερλνινγηθά πξνεγκέλα θξάηε ηεο Γ. Δπξψπεο θαη ηεο Β. Ακεξηθήο, εληνχηνηο 

επαλαδηαηχπσλε ηε ξεηνξηθή πεξί αηνκηθήο επζχλεο θαη πξσηνβνπιηψλ, πνπ φθεηιαλ λα 

αλαιάβνπλ νη ρξήζηεο, αθφκα θαη εθείλνη ησλ απιψλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ:  

    Απηφ πνπ ζέινπκε λα πνχκε ινηπφλ είλαη, φηη ε ηαρεία λαη κελ θεχγεη, αιιά δελ 

έθπγε (αθφκα). Τπάξρνπλ πεξηζψξηα. Καη εδψ είλαη πνπ ν θαζέλαο απφ εκάο κπνξεί λα 

βνεζήζεη. Δίηε πξφθεηηαη γηα ππνπξγφ, είηε γηα θάηνρν ελφο “ηαπεηλνχ” home-micro, ν 

θαζέλαο καο νθείιεη λα θάλεη φηη κπνξεί γηα λα θαηαπνιεκεζεί ν πξψηνο θαη βαζηθφο 

ερζξφο πνπ αληηκεησπίδεη ε Πιεξνθνξηθή ζηελ Διιάδα. Ζ Άγλνηα. ια απηά κπνξεί 

λα αθνχγνληαη ζαλ σξαία ιφγηα, αιιά είλαη ζην ρέξη καο αγαπεηέ θ. Πηιαθηζή θαη 

αλαγλψζηεο λα ηα κεηαηξέςνπκε ζε πξάμε.
22

 

Σν πεξηνδηθφ Micromad ζπλνςίδεη ηελ ξεηνξηθή πνπ θαηαζθεπάδεηαη εθείλε ηελ επνρή ζηνλ 

δεκφζην ρψξν σο αθνινχζσο: 

Υάζακε ην ηξέλν ηεο πιεξνθνξηθήο, ράζακε θαη ην EXPRESS, ράζακε ηα απγά θαη ηα 

παζράιηα καο, δηαβάδνπκε ζε έληππα, πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο φηαλ απηά 

αλαθέξνληαη ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ηελ πιεξνθνξηθή ηεο ρψξαο καο.
23

 

Μαδί κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ην αλ ε Διιάδα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζεη ή 

φρη ην επηζπκεηφ επίπεδν ρξήζεο ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, εληνπίδεηαη ζπρλά θαη ε 

δηαηχπσζε κηαο πεξηζζφηεξν αηζηφδνμεο αληίιεςεο, πνπ αληηκεηψπηδε ηελ ππνινγηζηηθή 

ηερλνινγία κέζα απφ έλα είδνο ληεηεξκηληζηηθήο νπηηθήο. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ήηαλ 

αλαπφθεπθηε ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγίαο ησλ 
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 «Αιιεινγξαθία. Υάζακε ην Σξέλν; STOP», PIXEL 4, επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1984, 112. 

23
 Γξ. Εψξδνο, «Δίκαζηε θαη νη πξψηνη!», Micromad 3, Μάξηηνο 1986, 17. 
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ππνινγηζηψλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ απηή είρε ήδε πηνζεηεζεί απφ κέξνο ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ, 

εθφζνλ δελ ιάκβαλε ρψξα θάπνηνπ είδνο αλάζρεζε: 

    Σα πξάγκαηα δελ είλαη θαη ηξαγηθά αλ ην θαινζθεθηεί θαλείο. Οη ππνινγηζηέο έρνπλ 

κπεη απφ θαηξφ ζηα ηδησηηθά ζρνιεία θαη ίζσο ηνλ επφκελν ρξφλν εθπνξζήζνπλ θαη ηα 

πξψηα δεκφζηα. Κάπνηα ζηηγκή, ην θαηλφκελν ζα πάξεη εζληθέο δηαζηάζεηο. Οη 

ρνκπίζηεο, ελζνπζηψδεηο θη νλεηξνπφινη, πνιχ αλππφκνλνη γηα λα αθνινπζήζνπλ απηή 

ηελ αξγνθίλεηε δηαδηθαζία, απμάλνληαη αξηζκεηηθά κε κνξθή ρηνλνζηηβάδαο, ελψ ην 

επίπεδν γλψζεψλ ηνπο αλεβαίλεη αικαησδψο, φπσο δείρλνπλ κεξηθά πξνγξάκκαηα 

δηακάληηα πνπ θζάλνπλ ζηα γξαθεία καο.
24

 

 

Δικόνα 5 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηνπ πεξηνδηθνχ Ηλεκηπονική & Computer ζην αδειθφ 

πεξηνδηθφ Micromad. Δληνπίδεηαη επδηάθξηηα δηαηππσκέλε ε θαηαζθεπή κηαο αληίιεςεο πνπ 

ζεσξνχζε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ε ειιεληθή θνηλσλίαο λα ζπκβαδίζεη ηερλνινγηθά κε ηηο δηεζλείο 

εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. Πεγή: Micromad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 118. 

 

Σελ αληίιεςε απηή ηελ θαιιηεξγνχζαλ θαη δηαηχπσλαλ θαη άιινη «δηακεζνιαβεηέο 

δξάζηεο», πιελ ησλ πεξηνδηθψλ, φπσο ηα εθπαηδεπηηθά θέληξα θαη ηα θαηαζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο. Μέζσ ησλ δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ ζηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο 

κπνξνχλ λα  εληνπηζηνχλ φςεηο απηήο ηεο ξεηνξηθήο, φπσο ζηελ Δικόνα 6. ε απηή 

αλαπαξάγεηαη ε αληίιεςε πεξί ηεο επηθείκελεο άθημεο ηεο «θνηλσλίαο ηνπ κέιινληνο» πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ «ηερλνινγία ηνπ κέιινληνο», δειαδή ηνπο ππνινγηζηέο. ζνη 
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 Π. Υειηψηεο, «ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ PIXEL», PIXEL 9, Απξίιηνο 1985, 11. 
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επηζπκνχζαλ λα απνθηήζνπλ έλα δηαβαηήξην γηα ηελ κειινληηθή απηή θνηλσλία, δειαδή λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα απηή θαη λα ηαμηδέςνπλ πξνο απηή (ππνζέηεη θαλείο κε ην «ηξέλν ηεο 

ηερλνινγίαο») κε αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά δελ είραλ παξά λα εθπαηδεπηνχλ απφ εθείλνπο πνπ 

πξνσζνχληαλ σο νη εηδήκνλεο ηεο ηερλνινγίαο∙ ζηελ πεξίπησζε απηή έλα ηδησηηθφ θέληξν 

εθπαίδεπζεο ζηνπο ππνινγηζηέο. 

 

Δικόνα 6 Σα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο δελ ππήξμαλ ν κφλνο «δηακεζνιαβεηήο» πνπ αλαπαξήγαγε 

ηε ξεηνξηθή πεξί «πξνεηνηκαζίαο» γηα ηελ κειινληηθή θνηλσλία ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

πιεξνθνξίαο. εκαληηθφο ππήξμε ν δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ησλ θαηαζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 

Πεγή: PIXEL 15, Οθηψβξηνο 1985, 64. 

 

ην πιαίζην απηήο ηεο πξνεηνηκαζίαο, νη νηθηαθνί ππνινγηζηέο θαηαιάκβαλαλ ζεκαληηθή 

ζέζε σο ππνινγηζηηθφ εξγαιείν, πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ρακειφ θφζηνο απφθηεζεο, 

επθνιία ρξήζεο θαη πξνγξακκαηηδφκελν πεξηβάιινλ. ε φιε ζρεδφλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, 

ηα πεξηνδηθά ππνινγηζηψλ πξνψζεζαλ κηα αληίιεςε πεξί δηαξθνχο εμέιημεο ησλ νηθηαθψλ 

ππνινγηζηψλ, νη νπνίνη πνιχ ζχληνκα ζα δηέζεηαλ ηέηνηεο δπλαηφηεηεο, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ελέξγεηεο πνπ ν απιφο ρξήζηεο δελ ήηαλ θαλ ζε ζέζε λα θαληαζηεί: 
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    Φίινη αλαγλψζηεο, θαζψο ην 1987 έρεη εγθαηαζηαζεί πιένλ γηα ηα θαιά, δελ ζα‟ ηαλ 

άζρεκε ηδέα λα θαληαζηνχκε γηα ιίγν ηη… άιιν ζα δνπλ ηα κάηηα καο, θαζψο απηά ηα 

απίζαλα κεραλάθηα θαίλνληαη απνθαζηζκέλα λα καο εληππσζηάδνπλ ζπλερψο κε ηηο 

νινέλα απμαλφκελεο δπλαηφηεηέο ηνπο. Γελ είλαη απίζαλν ινηπφλ λα δνχκε κέζα ζην 

λέν ρξφλν ηνπο Home-micros λα μεθεχγνπλ απφ ηα ησξηλά δεδνκέλα θαη, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πην κνληέξλνπο επεμεξγαζηέο, λα ρεηξίδνληαη κεγάιε κλήκε, 

έγρξσκεο εηθφλεο θαη θάπνπ-θάπνπ λα ηξαγνπδνχλ θαη θάηη γηα… λα καο θηηάμνπλ ην 

θέθη. Καη βέβαηα φια απηά δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο αηζηφδνμεο θαληαζίαο καο. 

Αθφκα θαη αλ πξηλ ιίγν θαηξφ ηα ζαπκάδακε ζηελ νζφλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, θάπνηα 

απ‟ απηά απνηεινχλ ήδε πξαγκαηηθφηεηα.
25

 

 

Τπολογιζηέρ και εκπαίδεςζη 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αληίιεςεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο ελφςεη ηεο «θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο» αθνξνχζε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε ξεηνξηθή πνπ δηαηππσλφηαλ ζεσξνχζε ηνπο ππνινγηζηέο σο 

ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν:  

   Κάπνηε ηα παηδηά έβξηζθαλ ην δξφκν γηα ην ζρνιείν κε ην θσο ηνπ θεγγαξηνχ. Σψξα, 

ε λέα ηερλνινγία καο ππφζρεηαη φηη ζε ιίγα ρξφληα ζα έρεη αιιάμεη ηα πάληα κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, κηα θαη φια πηα ζα θσηίδνληαη απ‟ ην δηθφ ηεο ιακπεξφ ειεθηξνληθφ 

θσο. ηε ρψξα καο φκσο ηη γίλεηαη; Ση απ‟ φια απηά είλαη πξαγκαηηθφηεηα θαη ηη 

παξακέλεη «επζεβήο πφζνο;
26

 

Γηα ηνπο ζπληάθηεο ηνπ PIXEL, ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ απφ ηνπο καζεηέο ηφζν ζην 

νξγαλσκέλν πιαίζην ελφο ζρνιείνπ φζν θαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζπηηηνχ απνηεινχζε ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ: 

[…] αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηφπν καο. Γηαηί έηζη ζα πάςεη αξγφηεξα λα 

ππάξρεη ζ‟ φινπο ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ε πξνθαηάιεςε πνπ παξαηεξείηαη 

κέρξη έλα βαζκφ ζήκεξα. Μφλν έηζη ν ππνινγηζηήο ζα γίλεη απαξαίηεην ζηνηρείν ζε 

θάζε είδνο θαη επίπεδν εξγαζίαο.
27

 

Σν PIXEL αθηεξψλεη ην 1984 εηδηθή ζηήιε («Φεγγαξάθη κνπ ιακπξφ») γηα ηελ ελεκέξσζε 

ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά πξσηνβνπιίεο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζε ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζηελ ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ. Ηδηαίηεξν δε ελδηαθέξνλ πξνθαινχζε θάζε πξσηνβνπιία πηνζέηεζεο 

καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηνπο ππνινγηζηέο ζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ. 

Γηαβάδνληαο φκσο ηε ζηήιε εληνπίδεηαη ηε ζέζε πνπ δηαηππψλεηαη θαη αιινχ ζρεηηθά κε ηνλ 
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 «Αιιεινγξαθία», PIXEL 29, Ηαλνπάξηνο 1987, 11. 

26
 «Φεγγαξάθη κνπ ιακπξφ», PIXEL 6, Ηαλνπάξηνο 1985, 23. 

27
 «Φεγγαξάθη κνπ ιακπξφ», PIXEL 7, Φεβξνπάξηνο 1985, 38. 
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ξφιν ησλ ππνινγηζηψλ θαη ην θαηά πφζν απηφο ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί απφ ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ν νπνίνο δηακεζνιαβείηαη ζαθψο απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

λεφηεξσλ γεληψλ ζηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ε νπνία 

αμηνινγείηαη σο θξίζηκε, ψζηε ε Διιάδα λα κελ κείλεη νξηζηηθά εθηφο ηνπ ηξέλνπ ηεο 

ηερλνινγίαο, ζχκθσλα κε ηε δεκνθηιή ξεηνξηθή ηεο επνρήο. Έηζη ινηπφλ,  

[…] εθείλν πνπ πξνέρεη γηα ηε δηάδνζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία είλαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο. Γηαηί δελ είλαη δπλαηφ λα κηιάκε γηα 

ππνινγηζηέο ζε ηάμεηο ησλ 50 καζεηψλ, ρσξίο ηελ παξακηθξή πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

[…] Δίλαη θαηξφο ινηπφλ θαη ηα δεκφζηα ζρνιεία λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα 

θάπνησλ ηδησηηθψλ.
28

  

Ζ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηνλ δεκφζην ιφγν πνπ 

δηαηππψλεηαη εθείλε ηελ επνρή, ζα είρε σο ζεκαληηθφηεξν φθεινο ηελ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ηνπο ππνινγηζηέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε λέα γεληά ζα πξνεηνηκαδφηαλ γηα έλα 

κέιινλ πνπ ζα θαζνξηδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο:  

Αλ απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο γπκλαζηαθήο ηνπο εθπαίδεπζεο γλσξίζνπλ ηνπο 

ππνινγηζηέο, κάζνπλ λα δνπιεχνπλ καδί ηνπο θαη θαηαλνήζνπλ ηηο εθαξκνγέο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπο, ηφηε είλαη ζίγνπξν, φηη ζην κέιινλ ζα ηνπο θάλνπλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο δνπιεηάο ηνπο.
29

 

Καη ζην πεξηνδηθφ MicroMad αξζξψλεηαη κηα παξφκνηα ξεηνξηθή πεξί ηεο αλαγθαηφηεηαο 

ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: 

Θα δνχκε θάπνηε θαη ζηελ ειιεληθή δεκνθξαηία λα πξαγκαηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε κηθξνυπνινγηζηέο ή ζα κεγαιψλεη κηα νιφθιεξε γεληά απφ 

ειιελφπνπια κε ην ζχλζεκα: Τπνινγηζηήο = Παηρλίδη.
30

 

Ζ εμνηθείσζε ησλ λεφηεξσλ ειηθηαθά ρξεζηψλ κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ πξνθεηκέλνπ 

απηνί λα έξζνπλ πην θνληά ζηελ «επηζηήκε ηνπ κέιινληνο»,
31

 φπσο ζεσξνχληαλ ε 

ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ. Απηή ε δηαδηθαζία εμνηθείσζεο ιάκβαλε ζπρλά ηελ κνξθή ηεο 

ρξήζεο κηθξψλ εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ ην παηρλίδη γηα λα 

θέξνπλ θνληά ζηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ ηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο. Δλδεηθηηθά ηέηνηα 
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πξνγξάκκαηα κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε απιψο πξάμεσλ κε αξηζκνχο (πξφζζεζε, 

πνιιαπιαζηαζκφ). 

χκθσλα κε ηελ δηαδεδνκέλε αληίιεςε πεξί ρξήζεο πνπ αλαπαξήγαγαλ ηα θπξηφηεξα 

πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, ε ρξήζε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή δελ πεξηνξηδφηαλ κφλν 

ζηα παηρλίδηα δηαθφξσλ εηδψλ ή ζηηο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο (αξρεία, δηαρείξηζε 

απνζήθεο, θιπ). Πξνσζνχληαλ ε αληίιεςε πσο «έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζθνπνχο, πνπ 

ζπλεηέιεζαλ ζηε δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, είλαη νη επηζηεκνληθέο 

εθαξκνγέο θαη ζαλ κηα ππνδηαίξεζε απηψλ, νη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο.».
32

 ην πιαίζην 

απηφ, ν πεξηνδηθφο ηχπνο δεκνζίεπε πξνγξάκκαηα γηα ηνπο πην νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο 

απεπζπλφκελνπο ζηνπο καζεηέο, πνπ επηζπκνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ 

κηθξνυπνινγηζηή ηνπο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή φκσο εκπεξηείρε θαη έλα 

επηπξφζζεην ζηνηρείν, θαζψο ζχκθσλα κε 

ηνπο ζπληάθηεο ηνπ MicroMad ε 

θπθινθνξία ηέηνησλ πξνγξακκάησλ φρη 

κφλν ζα βνεζνχζε ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ 

θαιχηεξνη, αιιά θαη λα καζαίλνπλ «κε ηνλ 

ηξφπν πνπ αχξην ζα εθπαηδεχνληαη φινη». 

Έηζη ινηπφλ, ζην πξψην ηεχρνο 

δεκνζηεχνληαη πξνγξάκκαηα γηα ηα 

Μαζεκαηηθά ηεο Α Λπθείνπ (ιχζε 

εμίζσζεο δεπηέξνπ βαζκνχ) θαη ηελ 

Οξγαληθή Υεκεία ηεο Β θαη Γ Λπθείνπ 

(ππνινγηζκψλ ζπληειεζηψλ ρεκηθψλ 

αληηδξάζεσλ), ελψ ζην δεχηεξν ηεχρνο 

δεκνζηεχνληαη πξνγξάκκαηα γηα ηε 

Φπζηθή Λπθείνπ θαη ηα Μαζεκαηηθά ηεο Γ 

Λπθείνπ (πίλαθεο θαη πξάμεηο πηλάθσλ). 
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 Γ. Αξάπνγινο, «ζρνιείν θαη Computers», MicroMad, 1 Γεθέκβξηνο 1985, 13. 

 

Δικόνα 7 ε φιε ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ήηαλ 

δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε πσο νη πξνζσπηθνί 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο απνηεινχζαλ 

θαηάιιειν θαη δπλακηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. 

Πεγή: MicroMad 6, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1986, 

54. 
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Ζ έκθαζε ζηελ αλάγθε έληαμεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηεινχζε θπξίαξρε ξεηνξηθή: 

    Αλακθίβνια ε έληαμε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη ε θαζηέξσζή 

ηνπ ζαλ κέζν εθπαίδεπζεο απνηεινχλ ην μεθίλεκα ηεο λέαο επνρήο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Παηδείαο φπνπ ζα θπξηαξρήζεη ε ηερλνινγηθή επαλάζηαζε. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη 

ζχληνκα θαη ην ειιεληθφ Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα πεξάζεη ζε κηα άιιε δηάζηαζε θαη 

νη computers ζα γίλνπλ θαζεκεξηλφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο χιεο θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ.
33

  

πλαθέο πεξηερφκελν είρε ε ζηήιε «Τπνινγηζηέο ζηα Θξαλία» πνπ δεκνζίεπε ην PIXEL, ε 

νπνία απεπζπλφηαλ ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ θαη αθνξνχζε ζηε δεκνζίεπζε 

πξνγξακκάησλ γηα ηα θπξηφηεξα καζήκαηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ηα πξνγξάκκαηα απηά ππήξμαλ αξθεηά πξνρσξεκέλα θαη κάιηζηα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο, φπσο ζηελ πεξίπησζε εθείλσλ πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ ζην πέκπην ηεχρνο, ηα νπνία «είρε ηελ θαινζχλε λα πξνζθέξεη ζην 

πεξηνδηθφ ν θ. Σάζνο Αλζνπιηάο, ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ ζρνιψλ Γ. 

Εεξίδε.»
34

  

Ζ αληίιεςε πεξί ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο εηζαγσγήο ησλ ππνινγηζηψλ ζην δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 αθνξνχζε 

νπζηαζηηθά ζηε ζέζε, πσο ε γλψζε ησλ ππνινγηζηψλ απνηεινχζε κηα κνξθή επέλδπζεο ελ 

φςεη ησλ κειινληηθψλ απαηηήζεσλ κηαο θνηλσλίαο, πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ. ην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο, ε θαιή γλψζε ησλ 

ππνινγηζηψλ ζεσξνχληαλ απαξαίηεηε θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζπλνιηθά ζε επίπεδν 

ρψξαο. Καη θαζψο, ε ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ, θαηά θνηλή παξαδνρή βξηζθφηαλ πνιχ ρακειά 

ζε επίπεδν αθνκνίσζεο θαη ρξήζεο ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, απαηηνχληαλ 

πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ ζε απηή. Γηφηη:  

[…] έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε αλάπηπμε ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζηε ρψξα καο, είλαη ζίγνπξα ε άγλνηα θαη ε πξνθαηάιεςε κε ηελ νπνία 

αληηκεησπίδνληαη πνιιέο θνξέο νη ππνινγηζηέο ζ‟ φια ηα επίπεδα ηεο επηζηεκνληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ. […] Γηαηί, αο κε γειηφκαζηε, είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

αιιάμεηο κεζφδνπο θαη ζπζηήκαηα εξγαζίαο, φηαλ δελ έρεη κάζεη λα ηα ρξεζηκνπνηείο 

απφ κηθξφο. Δθεί ινηπφλ, πξέπεη λα ζηνρεχζεη ην θξάηνο πηνζεηψληαο ηνπο Ζ/Τ ζην 

δηδαθηηθφ ηνπ πξφγξακκα. […] ε πξνζπάζεηα απηή ζα έρεη ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηε 

ρψξα καο.
35
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Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά, ν θαζηεξσκέλνο εηήζηνο δηαγσληζκφο ηνπ PIXEL «Grand Prix» θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα εθείλνο πνπ έιαβε ρψξα ην 1988, είρε σο ζέκα ηελ «Πιεξνθνξηθή ζηελ 

Δθπαίδεπζε». ην εξσηεκαηνιφγην – θνππφλη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, ην νπνίν 

δεκνζηεχηεθε ζην ηεχρνο λν. 43 (Απξίιηνο 1988), νη ρξήζηεο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ή κε ππνινγηζηψλ θαη καζεκάησλ ζρεηηθψλ ζην 

ζρνιείν ηνπο, θαζψο θαη λα θαηαζέζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεηψπηδαλ ηελ 

ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ νη ππφινηπνη θαζεγεηέο (πιελ εθείλσλ πνπ δίδαζθαλ ην 

αληηθείκελν).
36

 Πέξαλ φκσο ηεο πξνζπάζεηαο ζπγθέληξσζεο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ην πεξηνδηθφ 

πξνζδνθνχζε θαη ζε θάηη αθφκα∙ ζηελ «ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηελ αγνξά θαη 

εγθαηάζηαζε ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο.»
37

 Ζ πξσηνβνπιία απηή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί βάζηκα πσο εληαζζφηαλ ζηελ αληίιεςε πεξί ηεο πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ σο ην «εξγαιείν» πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ «πιεξνθνξηθή θνηλσλία ηνπ 

κέιινληνο»: 

   Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ίζσο πξνζπάζεηα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε νπνία ζα θέξεη πην 

θνληά ην «εξγαιείν ηνπ κέιινληνο» κε ηε λενιαία ηνπ 1988. Δίλαη θαηξφο πηα λα γίλεη 

εδψ απηφ πνπ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ απφ θαηξφ ππάξρεη: ην ηκήκα κε ηνπο 

ππνινγηζηέο, φπνπ νη καζεηέο απφ ηηο κηθξέο θηφιαο ειηθίεο ζα κπνξνχλ λα ηνπο 

γλσξίζνπλ, λα δνπιέςνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ, λα κάζνπλ θαη, πξνπαληφο, λα 

ζπλεζίζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο.
38

 

Οη πξνζδνθίεο ήηαλ ηφζεο, ην φξακα ηζρπξά δηαηππσκέλε θαη αθνκνησκέλν θαη ε πεπνίζεζε 

πσο ε δπλακηθή ηνπ PIXEL έθηαλε πιένλ ζε αμηνζεκείσην βαζκφ, ψζηε, ζχκθσλα κε ηνλ 

αξρηζπληάθηε ηνπ πεξηνδηθνχ, ε ελ ιφγσ πξσηνβνπιία ζα απνηεινχζε «ηελ αθεηεξία γηα 

εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηψλ ζηα Διιεληθά ζρνιεία» θαη ε αληαπφθξηζε ησλ αλαγλσζηψλ ζα 

ήηαλ ηέηνηα, ψζηε «πνιχ ζχληνκα ζα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα «εθπαίδεπζε κε Computers», 

φπσο ζπκβαίλεη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ζε πνιιέο ρψξεο.»
39

 

ηελ πξάμε ε εθπαηδεπηηθή ζπλεηζθνξά ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ηδηαίηεξα ζηνλ 

ρψξν ηεο θαηνηθίαο, είλαη δχζθνιν λα θαηαγξαθεί. Οη ελήιηθεο δέρνληαλ γεληθά πσο 

πξνρσξνχζαλ ζηελ αγνξά ελφο κηθξνυπνινγηζηή, πξνθεηκέλνπ ηα λεφηεξα κέιε ηεο 
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νηθνγέλεηάο ηνπο λα κελ πζηεξνχλ κνξθσηηθά ζηελ ιεγφκελε επνρή ηεο πιεξνθνξηθήο, λα 

βειηηψζνπλ νη ίδηνη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

ππνινγηζηηθήο ηζρχνο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ νηθεηφηεηα κε ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ. 

Τπήξρε φκσο ε ακθηβνιία γηα ην αλ ν κηθξνυπνινγηζηήο ήηαλ απιψο κηα αθξηβή 

παηρληδνκεραλή. Απαηηνχζαλ γηα ην ιφγν απηφ πην πνιχ εθπαηδεπηηθφ θαη ρξήζηκν 

ινγηζκηθφ. 

ε κεγάιν βαζκφ νη απαηηήζεηο απηέο ζρεηίδνληαλ κε ην δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, 

πνπ είηε ήηαλ ηδηαίηεξα απιντθφ - ηα παηδηά απιά κεηξνχζαλ θνπκπηά ή βαγφληα - είηε ήηαλ 

θαθνζρεδηαζκέλν, κε απνηέιεζκα, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, ηα παηδηά λα κελ θαηαλννχλ ηη 

φθεηιαλ λα πξάμνπλ κε ηνλ κηθξνυπνινγηζηή. Παξ‟ φια απηά, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θαη 

πξνζνκνηψζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε δηάθνξσλ ζεκάησλ (ζεηηθέο επηζηήκεο, γιψζζα θαη 

καζεκαηηθά) θαηάθεξλαλ λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ, εθκεηαιιεχνληαλ 

θαιχηεξα ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή. Γηεθδηθνχζαλ έηζη ηε ζέζε ηνπο ζε 

έλα δηεπξπκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, θάηη ην νπνίν ήηαλ απαξαίηεην δεδνκέλεο ηεο πνιχ 

θαθήο αλαινγίαο καζεηψλ αλά δηαζέζηκν ππνινγηζηή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ειάρηζηα 

ζρνιεία ζηελ Διιάδα είραλ ππνινγηζηέο, νη νπνίνη κάιηζηα δελ επαξθνχζαλ γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο. Με έλαλ εμαηξεηηθά ρακειφ κέζν φξν (ν νπνίνο έηεηλε πξνο ην κεδέλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο) κηθξνυπνινγηζηψλ ππνινγηζηψλ αλά ζρνιείν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο πνπ νη καζεηέο αθηέξσλαλ ζηνλ ζρνιηθφ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ήηαλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο σο θαη κεδεληθφο. Αλ θαη νη ιέζρεο 

ρξεζηψλ πξφζθεξαλ ηελ δπλαηφηεηα ζε καζεηέο λα αζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξν κε ηνπο 

ππνινγηζηέο κεηά ην ζρνιείν, ν απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ ζήκαηλε 

πσο νη καζεηέο απνθηνχζαλ νηθεηφηεηα κε ηνλ ππνινγηζηή πεξηζζφηεξν ζην ζπίηη παξά ζηελ 

ηάμε. 

Γεληθά, ε αληίιεςε πεξί ηεο «γλψζεο ηνπ ππνινγηζηή» ππήξμε ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαηά ηελ 

δεθαεηία ηνπ ‟80 θαη ήηαλ θπξίσο ζπλδεδεκέλε κε ηελ νηθηαθή ρξήζε ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, ελψ βαζίζηεθε θπξίσο ζηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή γηα αλαςπρή θαη 

πνιχ ιηγφηεξν ζηελ βαζκηαία εηζαγσγή ηνπ ζηα ζρνιεία. Οη εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

απνηέιεζαλ εθείλε ηελ νκάδα ρξεζηψλ πνπ πηνζέηεζαλ πξψηνη απηή ηελ αληίιεςε, ε νπνία 

ήηαλ ήδε δηαδεδνκέλε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, αιιά έγηλε πην δεκνθηιήο ζηα 

πεξηνδηθά θαηά ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80. Σν φιν δήηεκα θαη εηδηθά ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ε αληίιεςε απηή δηακεζνιαβήζεθε απφ ηα έληππα κέζα ηεο επνρήο, αληηθαηφπηξηδε 

ηελ δεκφζηα ζπδήηεζε πνπ ιάκβαλε ρψξα ηελ ίδηα επνρή ζηελ Δπξψπε, κε 
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ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ην «Πξφγξακκα γηα ηελ Δθκάζεζε Τπνινγηζηψλ» 

(Computer Literacy Project) ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. 

Ζ ηδέα ηεο γλψζεο ησλ ππνινγηζηψλ δηακεζνιαβήζεθε θαη πξνσζήζεθε απφ ηα ειιεληθά 

πεξηνδηθά, ηα νπνία ππνγξάκκηδαλ ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ ζα απνθηνχζε ε γλψζε, ε 

θαηαλφεζε θαη ε ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ επξχηεξε εθπαίδεπζε ησλ 

λέσλ αλζξψπσλ ηηο επεξρφκελεο δεθαεηίεο. Ξεθηλάεη έηζη κηα πεξίνδνο θαηαλφεζεο ηνπ 

ππνινγηζηή σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ γηα παηδηά θαη λένπο, επηηξέπνληάο ηνπο λα 

απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο γηα ηνπο ππνινγηζηέο, νη νπνίεο αλακελφηαλ πσο ζα 

απνδεηθλχνληαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο – αλ φρη, απαξαίηεηεο - γηα ην κέιινλ. Αζθαιψο, απηφ 

δελ απνηεινχζε ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ κηα γελίθεπζε, αθνχ νη νηθνγέλεηεο αγφξαδαλ ηνλ 

πξψην ηνπο νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή θαηά πξψην ιφγν ζαλ έλα κεράλεκα αλαςπρήο γηα 

αγφξηα κε ηερλνινγηθά ελδηαθέξνληα. Ζ έλλνηα ηεο γλψζεο ηνπ ππνινγηζηή πνπ αλαδχζεθε 

ηελ πεξίνδν εθείλε ήηαλ επηπιένλ ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ εκθάληζε ηνπ ρφκπη ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο. Οη ιέζρεο ρξεζηψλ, πνπ νξγαλψζεθαλ ζην ίδην πιαίζην κε ηηο πξνγελέζηεξεο 

ιέζρεο ησλ ξαδηνεξαζηηερλψλ θαη ησλ εξαζηηερλψλ ηεο ειεθηξνληθήο, έπαημαλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ εμέιημε απηή. πσο ηζρπξίδεηαη ν P. Saarikoski, θάπνηεο απφ ηηο ηζηνξίεο 

επηηπρίαο εθπαίδεπζεο ζηνπο ππνινγηζηέο ζπλδένληαη κε ηηο ιέζρεο ρξεζηψλ.
40

 

 

Αλλάζονηαρ ηη ζωή ηων ανθπώπων 

Ζ πιεηνςεθία ησλ πεξηνδηθψλ πιεξνθνξηθήο ηεο πεξηφδνπ πηνζεηνχζε επίζεο κηα αληίιεςε 

πνπ ζεσξνχζε ηνπο ππνινγηζηέο πνιχηηκα εξγαιεία γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο θαιχηεξεο 

θνηλσλίαο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηηθνπνίεζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο κεγαιχηεξεο 

ειεπζεξίαο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία ελ γέλεη. Ήδε ζην δεχηεξν ηεχρνο ηνπ PIXEL, ν 

εθδφηεο ηνπ ζρνιίαδε ραξαθηεξηζηηθά:  

    Ο θφζκνο καο, απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίζηεθε ν πξψηνο κηθξνυπνινγηζηήο δελ είλαη 

πηα ν ίδηνο. Δθεί πνπ ε ρξήζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα 

ησλ ηζρπξψλ, ζήκεξα, ην θιεηδί ησλ πξαγκαηηθψλ αιιαγψλ ηεο θνηλσλίαο καο κπνξεί 

επηηέινπο, λα βξεζεί ζηα ρέξηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Γηα καο, νη κηθξνυπνινγηζηέο, πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ έλα απιφ παηρλίδηα ή κηα απιή δηαζθέδαζε, είλαη ν δξφκνο γηα έλα 

θαιχηεξν θαη πην ειεχζεξν αχξην.
41
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Αιιά θαη ζην πξψην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ MicroMad εληνπίδεηαη ε δηαηχπσζε ηεο ίδηαο 

ξεηνξηθήο, έζησ θαη ζην πιαίζην ελφο ρηνπκνξηζηηθνχ θαη κεηαθνξηθνχ θεηκέλνπ πνπ 

αθνξνχζε ζε έλα άιιν δήηεκα, ζηνλ αληαγσληζκφ ηνπ κε ην πεξηνδηθφ PIXEL:  

    Μηα θνξά θαη έλα θαηξφ ζε κηα καθξηλή ρψξα δνχζαλ κηα νκάδα παξάμελσλ 

αλζξψπσλ πνπ ηα νλφκαδαλ ηξνπκθ. Σα ηξνπκθ δνχζαλ επηπρηζκέλα κέζα ζην 

δάζνο θαη αζρνιηφληνπζαλ κε ζηξνπκθνθαιιηέξγεηεο, ζηξνπκθνθηινζνθία, 

ζηξνπκθνεπηζηήκε θαη φια ηα άιια ελδηαθέξνληα ηεο ζηξνπκθνθνηλσλίαο. Σψξα 

ηειεπηαία ε ζηξνπκθνηερλνινγία είρε αλαθαιχςεη ην ηειεηφηεξν εξγαιείν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζηξνπκθνπνιηηηζκνχ: ηελ ζηξνπκθνπιεξνθνξηθή θαη ηα 

ζηξνπκθνmicro. Με ηα κέζα απηά, ηα ζηξνπκθάθηα ζα κπνξνχζαλ λα κεηαβάιινπλ 

ηελ ζηξνπκθνθνπιηνχξα θαη λα θηίζνπλ έλα λέν ζηξνπκθφθνζκν.
42

 

Ζ αληίιεςε πσο νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο απνηεινχζαλ ην πξνζθνξφηεξν ίζσο εξγαιείν 

πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ ν άλζξσπνο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηνπο φξνπο κηαο 

θαιχηεξεο θνηλσλίαο, αλ θαη δελ γίλεηαη ζαθέο ζε ηη ζπλίζηαηαη απηφ αθξηβψο ην 

«θαιχηεξε», ππήξμε αξθεηά δηαδεδνκέλε ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, νη νηθηαθνί 

ππνινγηζηέο κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ην κέζν γηα ηελ αιιαγή ηεο πθηζηάκελεο 

θνηλσληθήο θαηάζηαζεο πξνο ην θαιχηεξν:  

    Με απηή ηε βαζηθή ηδέα ην πεξηνδηθφ πξνζαλαηνιίδεηαη πηα ζηελ θάιπςε ηνπ ρψξνπ 

ησλ «κηθξψλ» κηθξνυπνινγηζηψλ, απηψλ πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη λα νλνκάδνπκε 

ζπηηηθνχο. Γηαηί, ζα πξέπεη θάπνηε λα ην πνχκε, ηνλ ζεκεξηλφ καο θφζκν δελ ζα ηνλ 

θάλεη θαιχηεξν έλαο UNIVAC ή έλαο IBM 370 – γηα λα αλαθέξνπκε ζηελ ηχρε δχν 

πνιχ γλσζηνχο κεγάινπο ππνινγηζηέο. Δίλαη φκσο πνιχ πηζαλφ απηφ λα ην πεηχρεη έλαο 

SINCLAIR ή έλαο ORIC. Έηζη θάζε δχν κήλεο ζα πξνζπαζνχκε απφ ηηο ζειίδεο ηνπ 

PIXEL, λα πξνζθέξνπκε ζηνλ αλαγλψζηε κηα φζν ην δπλαηφ πην θαζαξή εηθφλα ηνπ 

εξγαιείνπ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ θαη, κε κηα πιεζψξα πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ 

λα ηνλ βνεζήζνπκε ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ.
43

 

χκθσλα κε ηελ ξεηνξηθή πνπ πξνσζνχζε ην PIXEL ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, απηφ ην κέζν 

(ν νηθηαθφο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο) βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ηνπ Έιιελα ρξήζηε θαη ζε 

εθείλνλ ελαπφθεηην ε θαιή ή θαθή ηνπ ρξήζε. χκθσλα κε ηνλ αξρηζπληάθηε ηνπ, ην ίδην ην 

πεξηνδηθφ απνηεινχζε έλα κέζν ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ γλσζηνπνηνχζε ζηνπο 

ρξήζηεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή, αιιά ν ρξήζηεο ήηαλ εθείλνο πνπ είρε ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε ηελ επζχλε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηελ ηερλνινγία απηή:  

Κη εκείο εδψ πξνβιεκαηηδφκαζηε. Μήπσο νη ππνινγηζηέο είλαη κφλν γηα φζνπο μέξνπλ 

αλψηεξα καζεκαηηθά; Μήπσο ζθνηψλνπλ ην ζπλαίζζεκα, κήπσο ν άλζξσπνο γίλεη 

δνχινο ηεο κεραλήο, κήπσο, κήπσο... […] Σν ζέκα φκσο είλαη φηη απηφ ην πξφβιεκα, 

ην πξφβιεκα δειαδή ηεο θαιήο θαη θαθήο «ρξήζεο» ησλ δηάθνξσλ «κέζσλ», έρεη πηα 
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ιπζεί. […] φπσο ζπκβαίλεη θαη κε φια ηα άιια «κέζα», ν κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν 

ρξήζηεο. Αο παξαδερηνχκε ινηπφλ ηελ επζχλε απηή θαη αο θνηηάμνπκε λα θάλνπκε ηε 

δσή καο φζν πην αλζξψπηλε γίλεηαη.
44

 

Πέξαλ απηήο ηεο αληίιεςεο, ν πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο αληηκεησπηδφηαλ θαη σο κέζν 

βειηίσζεο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε ζπληζηακέλε ηεο ξεηνξηθήο 

πεξί ηνπ ξφινπ, πνπ κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη ε ππνινγηζηηθή ηερλνινγία ελ ζρέζε πξνο 

ηελ ειιεληθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδεηαη. ην δεχηεξν ηεχρνο 

ηνπ PIXEL ζεκεηψλεηαη πσο: 

    Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπ ππνινγηζηή απφ θάζε άιιν κεράλεκα πνπ ηνλ έθαλε λ‟ 

αιιάμεη νπζηαζηηθά ηε δσή καο είλαη φηη αληί γηα νπνηαδήπνηε άιιν πιηθφ ν 

ππνινγηζηήο επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο – δειαδή γλψζεηο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά 

ηνπ θνκπηνχηεξ ηνλ θάλνπλ έλα εξγαιείν εθπιεθηηθά ρξήζηκν, ηφζν ψζηε λα έρεη 

εηζρσξήζεη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο θνηλσλίαο καο. Ξεθηλψληαο απφ ηνπο κεγάινπο 

θνκπηνχηεξ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο θαη θζάλνληαο ζηνλ „πξνζσπηθφ‟ θνκπηνχηεξ πνπ ζήκεξα ρηππά ηελ 

πφξηα ηνπ ζπηηηνχ καο.
45

 

"Ναη, έξρνληαη. Αιιά φρη γηα ηελ θαηαζηξνθή. Έξρνληαη γηα λα καο εμππεξεηήζνπλ θαη 

φρη εκείο απηά. ζίγνπξα πξφθεηηαη γηα πηζηνχο δνχινπο πνπ ζα κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ αξθεηέο επηζπκίεο καο"
46

 

ην πιαίζην απηφ ηεο θαηαλφεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ θνηλσληθή δσή, έλαο απφ 

ηνπο ηνκείο πνπ ζα κπνξνχζε λα δερζεί ηε «ζαπκαηνπξγή» βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο 

απνηεινχζε ν ρψξνο ηεο νηθίαο. Δθφζνλ πηζηεπφηαλ πσο ππήξραλ νη ηερλνινγηθέο 

δπλαηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ κέζσ 

ινγηθψλ θπθισκάησλ, φια ηα ππφινηπα απνηεινχζαλ απιψο έλα ηερληθφ δήηεκα∙ ηνπ πψο 

απηέο νη δπλαηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα δηαζπλδεζνχλ κε αμηφπηζην ηξφπν. ηε ζπδήηεζε 

πνπ ιάκβαλε ρψξα ζηνλ δεκφζην ρψξν, φιεο απηέο νη δπλαηφηεηεο θαη ε ηερλνινγία πνπ ηηο 

ππνζηήξηδε, ήηαλ ήδε έηνηκεο θαη κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζηνπο πξνζσπηθνχο 

ππνινγηζηέο, πνπ νη αλαγλψζηεο ησλ πεξηνδηθψλ θαηείραλ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηνλ ρψξν 

ηεο νηθίαο ηνπο.
47

 ηα ηέιε ηνπ 1986 ππήξμε δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε πσο ην ζπίηη ηνπ 

κέιινληνο (ην απνθαινχκελν θαη «απηνκαηνπνηεκέλν ζπίηη») κπνξνχζε λα θαηαζηεί 

πξαγκαηηθφηεηα εθκεηαιιεπφκελν ηα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ. Καζψο 

ε ηερλνινγία θξηλφηαλ επαξθήο, ε πινπνίεζε απηήο ηεο αληίιεςεο ελαπφθεηην απιψο ζηηο 
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δηεπζεηήζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη ηελ επηηπρή ζπκθσλία πάλσ ζε θάπνην 

πξφηππν.
48

 χκθσλα κε ηελ θπξίαξρε ξεηνξηθή, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηθξαηνχζε ηειηθψο 

θάπνην πξφηππν, ε πινπνίεζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ κέιινληνο ζα απνηεινχζε κηα ζρεηηθά εχθνιε 

ππφζεζε πνπ ζα έθεξλε κεγάια νθέιε γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε: 

    Ναη, βεβαίσο ππάξρεη φθεινο γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε: ιν ην ζπίηη λα ειέγρεηαη απφ 

κηα θεληξηθή κνλάδα κε control panel δελ είλαη θαη ιίγν. Να κπνξείο λα επηθνηλσλείο 

κέζσ ελφο δηθηχνπ ηνπ ίδην εχθνια κε ηνπο άιινπο ελνίθνπο ηνπ ζπηηηνχ, φπσο θαη κε 

ηνλ computer ηεο Σξάπεδάο ζνπ ή ηελ ειεθηξνληθή εθεκεξίδα, ή αθφκα θαη κε ηνλ 

ηειενπηηθφ ζηαζκφ, είλαη ην απνθνξχθσκα ηεο άλεζεο.
49

 

Ζ επίιπζε νξηζκέλσλ δεηεκάησλ δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο εθηηκάην πσο ζα επέηξεπε ζηελ 

ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ λα ππνζηεξίμεη ηνλ ξηδηθφ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ ηεο 

νηθίαο: 

    Πφξηεο πνπ αλνίγνπλ κε κηα θίλεζε… Φψηα πνπ ρακειψλνπλ κε έλα λεχκα… 

Μνπζηθή πνπ αξρίδεη λα παίδεη απαιά κφιηο θαζίζεηο θάπνηνο ζην θξεβάηη… ρη ην 

ζθεληθφ απηφ δελ είλαη απφ ηαηλία ηνπ Σδέεκο Μπνλη, νχηε κηιάκε γηα επηζηεκνληθή 

θαληαζία. Θα κπνξνχζε θάιιηζηα λα είλαη κηα πεξηγξαθή ηνπ ζπηηηνχ ζαο, θαη δελ 

είλαη αθφκα, απηφ ζπκβαίλεη φρη γηαηί είλαη επηζηεκνληθά αδχλαην, αιιά ηερλνινγηθά 

θάπσο δαπαλεξφ – πξνο ην παξφλ.
50

 

[…] ια δείρλνπλ, ινηπφλ, πσο ην αίηεκα γηα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζπίηη είλαη 

ηφζν ψξηκν, ψζηε πνιχ ζχληνκα λα κπνξνχκε λα είκαζηε γηα ςψληα θαη ζην ζπίηη λα 

γίλνληαη φιεο νη δνπιεηέο – αλ φρη λα ςσλίδνπκε απ‟ ην ζπίηη καο, πνπ ζα θξνληίδεη 

ηφζν θαιά, ψζηε λα κε ζέινπκε λα βγνχκε απ‟ απηφ. 
51

 

Λίγν κεηά, ε ξεηνξηθή αληηκεησπίδεη ην ζπίηη ηνπ κέιινληνο σο «ην ζπίηη ηνπ … παξφληνο» 

ζεσξψληαο φηη ν ρψξνο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ ιεγφκελνπ «home controlling» απνηεινχζε πηα 

κηα πξαγκαηηθφηεηα. χκθσλα κε ηελ είδεζε πνπ αλαπαξάγεηαη ζηνλ πεξηνδηθφ ηχπν ηεο 

πεξηφδνπ, ν νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ BBC, Commodore ή Spectrum 

είρε πηα ηε δπλαηφηεηα λα απηνκαηνπνηήζεη ην ζπίηη ηνπ, ειέγρνληαο νπνηαδήπνηε ζπζθεπή 

κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη κηθξνυπνινγηζηή, εηδηθέο πξίδεο θαη έλαλ 

αληρλεπηή θίλεζεο.
52

 

Ζ ηερλνινγία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ πξνβαιιφηαλ σο ηθαλή λα επηθέξεη 

ζεκαληηθφηαηεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ Έιιελα ρξήζηε ηεο επνρήο. ην πιαίζην απηφ 
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εληάζζεηαη, επηπιένλ, ε ηδέα ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη ε νινέλα 

απμαλφκελε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζην πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ. πλνιηθά φκσο, ε θπξίαξρε ξεηνξηθή 

ππνζηήξηδε πσο «Γελ ππάξρεη φξην ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ππνινγηζηή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

δσήο καο παξά κφλν φ,ηη φξην βάδεη ε ίδηα ε θαληαζία καο.»
53

 ρεκαηνπνηήζεθε έηζη κηα 

θαληαζηαθή εηθφλα ηνπ κέιινληνο, ε νπνία φκσο ζεσξνχληαλ πξαγκαηνπνηήζηκε θαη ε νπνία 

αθνξνχζε ιίγν ή πνιχ ζε εθείλε πνπ πεξηγξαθφηαλ ζηα κπζηζηνξήκαηα επηζηεκνληθήο 

θαληαζίαο ηεο επνρήο. Δηθφλεο απηήο ηεο θαληαζίαο, νη νπνίεο ζεσξνχληαλ πνιχ πηζαλφ λα 

πινπνηεζνχλ κέζα ζηηο επεξρφκελεο δεθαεηίεο, επηθνηλσλνχληαλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ: 

    Θα ζεθσλφκαζηε π.ρ. ην πξσί (κπνξεί κε ηε «γιπθεηά» θσλή ελφο ππνινγηζηή) θαη 

αθνχ πάξνπκε ην πξσηλφ πνπ ζα καο έρεη θηηάμεη ην νηθηαθφ καο ξνκπνηάθη ζα καο 

ππελζπκίδεη ν ππνινγηζηήο καο ηα ξαληεβνχ ηεο εκέξαο. Μεηά κε ην κνληέξλν ακαμάθη 

καο (ζε ζηπι ΚΗΣ), ζα πεγαίλνπκε ζην γξαθείν καο φπνπ θαη εθεί ηα πξάγκαηα ζα είλαη 

ηειείσο δηαθνξεηηθά. Σα θαζήθνληα ηνπ γξακκαηέα, ή αθφκα θαη ηνπ ζπκβνχινπ, ζα 

έρνπλ αλαηεζεί ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή πνπ ζα θάλεη θαη φιεο ηηο άιιεο «άραξεο» θαη 

βαξηέο δνπιεηέο. Πάλσ ζην γξαθείν καο ίζσο λα κελ ππάξρεη νχηε έλα ραξηάθη ελψ ην 

πνξηνθφιη καο αξθεηά ειαθξχηεξν, ζα πεξηέρεη κφλν θάπνηεο θάξηεο πνπ ζα καο 

εμαζθαιίδνπλ αγνξαζηηθή αμία αλάινγα κε ην ινγαξηαζκφ καο ζηελ ηξάπεδα. 

Γπξίδνληαο ζπίηη ην βξάδπ, ζα βάδνπκε ην ζρεηηθφ ηζηπάθη ζηελ εηδηθή ππνδνρή θαη ζα 

δηαβάδνπκε ην αγαπεκέλν βηβιίν καο ζηελ νζφλε ηνπ κφληηνξ.
54

 

Παξφια απηά, ηελ ίδηα πεξίνδν, δελ ιείπεη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηπρφλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο ελ γέλεη. πρλά εληνπίδεηαη έλα 

αίζζεκα αλεζπρίαο απέλαληη ζε πηζαλά δεηήκαηα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

ππνθαηάζηαζε αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ησλ ππνινγηζηψλ ή ηελ απηνλνκία ησλ 

ηειεπηαίσλ κε ηξφπν, πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη αλέιεγθηνο θαη πξνθαλψο επηθίλδπλνο γηα 

ηελ αλζξσπφηεηα. Με αθνξκή ηελ θξηηηθή παξνπζίαζε κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο 

επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, ν ζπληάθηεο ηνπ PIXEL δηαηππψλεη αληίζηνηρνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο:  

    Καζψο βιέπνπκε ηελ ηαηλία, δεκηνπξγνχληαη κέζα πνιινί δσηηθνί ππαξμηαθνί 

πξνβιεκαηηζκνί. Θα κπνξνχζακε λα επηηχρνπκε, άξαγε, κε ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κηα ζρεηηθή αζαλαζία ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο ζην 

κέιινλ; […] Αλ πάιη δεκηνπξγεζνχλ ππνινγηζηέο κε θάπνηα κνξθή απηφλνκεο 

βνχιεζεο ζηνπο νπνίνπο θαηαγξάθνπκε καδί ηηο παξαζηάζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ελφο 

Υξηζηνχ, ελφο Υίηιεξ θαη ελφο Ατλζηάηλ, ηφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ηη ελέξγεηεο ζα 

ηίζνληαλ ζε θίλεζε δίλνληαο έλα απιφ RUN θαη <CR>; Αλ πάιη θάλνπκε θαηαγξαθή 
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ησλ επράξηζησλ ζηηγκψλ καο, θαη ηηο αλαβηψλνπκε ζε πξψηε επθαηξία, ηφηε πνηα ζα 

είλαη ε δσή καο; Μήπσο εμσζνχκαζηε πξνο έλαλ ξηδνζπαζηηθά λέν πνιηηηζκφ, πνπ ζα 

εθκεδελίζεη θάζε ζεκεξηλή αμία θαη ζεζκνχο;
55

 

Ζ πηζαλφηεηα απηνλνκίαο ησλ ξνκπφηο θαη ην ελδερφκελν απηά λα ζηξαθνχλ απέλαληη ζηνπο 

αλζξψπνπο, απνηέιεζε κηα αθφκα δηαδεδνκέλε πεγή πξνβιεκαηηζκνχ, φζνλ αθνξά ζηηο 

κειινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο απφ ηνλ άλζξσπν. ην 

πεξηζψξην κηαο αθφκα θξηηηθήο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο (ηνπ «Δμνινζξεπηή»), ν 

ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ νινθιεξψλεη ηελ παξνπζίαζε ηεο ηαηλίαο ζρνιηάδνληαο πσο:  

Ίζσο λα κελ είλαη ηφζν καθξηά ε επνρή πνπ αλάκεζά καο ζα θπθινθνξνχλ ηέηνηεο 

αλζξσπφκνξθεο κεραλέο. Διπίδνπκε κφλν, νη θαηαζθεπαζηέο ηνπο λα θξνληίζνπλ έηζη 

ψζηε ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο λα κελ ζηξαθνχλ θάπνηα ζηηγκή ελαληίνλ ησλ αλζξψπσλ 

κε ζθνπφ λα γίλνπλ απηνί νη κνλαδηθνί θάηνηθνη ηεο γεο.
56

 

Ζ ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ επηζηήκε γεληθά, αιιά θαη ηελ ηερλνινγία σο εθαξκνζκέλε 

επηζηήκε εηδηθφηεξα, απνηειεί κηα ζηαζεξά ζα ιέγακε πξνβιεκαηηζκνχ, ε νπνία δηαπεξλά ηε 

ξεηνξηθή πνπ δηαηππψλεηαη απφ πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη εηδηθά 

ηνπ PIXEL. Σφζν ε ξεηνξηθή πεξί ηνπ ξφινπ ηεο ηερλνινγίαο ζηε βειηίσζε ησλ φξσλ δσήο 

ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο ελ γέλεη φζν θαη εθείλε πνπ δηαηχπσλε 

πξνβιεκαηηζκνχο θαηά πφζν ε ίδηα απηή ππνινγηζηηθή ηερλνινγία κπνξνχζε λα επηθέξεη ηα 

αθξηβψο αληίζεηα απνηειέζκαηα θαη λα ζέζεη ζε δηαθχβεπζε βαζηθά δηθαηψκαηα, φπσο ε 

ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ, ζπλδπάδνληαη, απνθαιχπηνληαο ην ξεπζηφ πεξηβάιινλ εληφο ηνπ 

νπνίνπ ε ηδενινγία πεξί πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή απνηεινχζε αθφκα αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη θαηαλφεζεο απφ ηνπο δηακεζνιαβεηέο δξάζηεο ηεο πεξηφδνπ. Με 

αθνξκή ηελ θξηηηθή ηεο ηαηλίαο Robocop, ν ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ππνζηήξηδε πσο 

«θάζε θαληαζηηθφ ζηνηρείν [πνπ βιέπεη ν ζεαηήο ζηελ ηαηλία] δε ζηεξίδεηαη πάλσ ζε 

κειινληηθέο αλαθαιχςεηο, αιιά πάλσ ζηε θπζηνινγηθή εμέιημε απηψλ πνπ ήδε ππάξρνπλ»
57

, 

ελλνψληαο ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ κε ηελ νπνία νη αλαγλψζηεο ηνπ PIXEL ήηαλ 

εμνηθεησκέλνη. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο εξρφηαλ αληηκέησπνο 

κε ηα ίδηα εξσηήκαηα: «πφζα πεξηζψξηα έρεη γηα ιάζε ε ζχγρξνλε ηερλνινγία;» ή «ηη 

γίλνληαη νη αλζξψπηλεο αλακλήζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ cyborgs (πβξηδηθψλ κνξθψλ 

αλζξψπσλ-κεραλψλ)»; 
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ΌΑ ΓΔΝ ΈΛΔΓΔ ΣΟ MANUAL 

ηηο 27 Απξηιίνπ 1985, ζην Linea Trade Center, ην νπνίν βξηζθφηαλ ζηε Λ. πγγξνχ 

απέλαληη απφ ηελ Πάληεην ρνιή, πξαγκαηνπνηήζεθε δηήκεξε εθδήισζε κε ηίηιν «Α΄ 

Παλκαζεηηθή ζπλάληεζε Πιεξνθνξηθήο θαη Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ». Ζ ελ ιφγσ 

δηνξγάλσζε απνηεινχζε νξγαλσηηθή πξσηνβνπιία εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο ηεο επνρήο (ΚΔΑ ΞΤΝΖ, Mediterranean College, PenPal System θαη 

ΑΓΓΛΗΚΖ ΞΤΝΖ), νη νπνίνη επηζπκνχζαλ λα πξνζειθχζνπλ καζεηέο θαη απνθνίηνπο 

ιπθείνπ ζηα ηκήκαηα εθκάζεζεο ππνινγηζηψλ, πνπ είραλ εληάμεη ζην δηδαθηηθφ ηνπο 

πξφγξακκα. Πέξαλ ησλ νκηιηψλ θαη ησλ εηζεγήζεσλ, επί κηαο επξείαο γθάκαο ζεκάησλ, ζηελ 

ελ ιφγσ δηνξγάλσζε θηινμελήζεθε επίζεο έθζεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε ειεχζεξε 

είζνδν. Βαζηθφο νξγαλσηηθφο εηαίξνο ηεο ελ ιφγσ εθδήισζεο ππήξμαλ ηα πεξηνδηθά 

Computer για Όλοςρ θαη PIXEL.
58

 Ζ εθδήισζε κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην πιαίζην ηεο ξεηνξηθήο πεξί ηεο ζέζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ ζχγρξνλε 

ειιεληθή θνηλσλία, αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ηνπο ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ λέσλ. Σελ αληίιεςε απηή εμέθξαδαλ ηα πεξηνδηθά ηεο Compupress θαη δηαηχπσλε 

εχγισηηα ν πξφεδξνο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο . Ξπλήο: 

Σν γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη επηζπκνχλ λα 

ζπνπδάζνπλ ηελ επηζηήκε ησλ Ζ/Τ, κε έθαλε λα ζθεθηψ, φηη ζα ήηαλ αξθεηά 

επνηθνδνκεηηθή κία ππεχζπλε, εκπεξηζηαησκέλε θαη νινθιεξσκέλε δεκφζηα 

παξνπζίαζε ηεο λέαο απηήο ηερλνινγίαο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ησλ Ζ/Τ ζηνπο έιιελεο καζεηέο. Έηζη κε ηελ επθαηξία ηνπ Γηεζλνχο Έηνπο 

Νεφηεηνο, ειπίδσ φηη ε επηκνξθσηηθή απηή εθδήισζε ζα είλαη κηα κεγάιε επθαηξία 

θαη κηα εηιηθξηλήο πξνζθνξά ζηα ζεκεξηλά ληάηα, δεδνκέλνπ φηη ε πιεξνθφξεζε 

γεληθά γχξσ απφ ηνπο Ζ/Τ, είλαη κάιινλ επηπφιαηε θαη ζρεδφλ αλχπαξθηε ζηνπο 

καζεηέο ησλ γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ.
59

 

Οη εθδφζεηο Compupress επαλαιακβάλνπλ ηελ ζρεηηθή πξσηνβνπιία ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα∙ 

απηή ηε θνξά απεπζχλνληαλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Β. Διιάδαο, κε ηε ζπλεξγαζία 

εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ θαη θαηαζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ 

πεξηνρή, φπσο ηα Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ ΗΔΔ θαη ην θαηάζηεκα νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ M.P.S. Ζ ελ ιφγσ πξσηνβνπιία δελ ήηαλ νχηε ε κνλαδηθή νχηε θαη ε 

πξψηε. Σνλ Απξίιην ηνπ 1983 ην πεξηνδηθφ Computer για Όλοςρ αλαθνίλσλε ηε ζπλεξγαζία 
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 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε, PIXEL 8, Μάξηηνο 1985, 3. 

59
 PIXEL 9, Απξίιηνο 1985, 97. 
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ηνπ κε ηηο ζρνιέο πξνγξακκαηηζκνχ ΚΔΠΑ γηα ηε δηνξγάλσζε ηαρχξξπζκσλ ηκεκάησλ 

«εκμάθηζηρ ππογπαμμαηιζμού και σειπιζμού μικποκομπιούηεπ ζε ςπολογιζηέρ Sinclair 

ZX81.»
60

 Σφζν ην Computer για Όλοςρ φζν θαη ην PIXEL ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε εθδειψζεηο 

πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδηθά ζε εθείλεο πνπ 

αθνξνχζαλ ζην καζεηηθφ δπλακηθφ. Σα δχν πεξηνδηθά ζπκκεηείραλ ζην ζεκηλάξην γηα 

καζεηέο Λπθείνπ πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 16-17 Μαξηίνπ 1985 ζηελ Λάξηζα κε ηίηιν «Οη Ζ/Τ 

ζηε δσή καο», ην νπνίν νξγάλσζε ε «Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθψλ – Παξάξηεκα Λάξηζαο» κε 

ηελ ζπκκεηνρή θαηαζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο.
61

  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ πεξηνδηθψλ πνπ εμέδηδε ε Compupress ζε αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο 

ππήξμε δηαξθήο. Σν 1988 ιακβάλεη ρψξα ε δηνξγάλσζε ηεο Γ΄ Παλκαζεηηθήο πλάληεζεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, πάληα κε ηε ζπλεξγαζία ησλ πεξηνδηθψλ 

Computer για Όλοςρ θαη PIXEL θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οξγαληζκνχ Ξπλή.
62

 ε απηή 

θαηαγξάθεηαη ε παξνπζία ζρεδφλ 500 καζεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ, ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη 

ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ λέσλ ηεο επνρήο γηα ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. Σν ελδηαθέξνλ 

ηνπο αθνξνχζε ηφζν ζε επξχηεξα δεηήκαηα ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα, φπσο ην δήηεκα 

ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο φζσλ ζπνχδαδαλ ην αληηθείκελν, φζν θαη ζε εηδηθφηεξα  

φπσο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο, ηα δίθηπα θαη νη επηθνηλσλίεο.
63

 Ζ εθδήισζε είρε γίλεη πηα 

εηήζηα θαη ηα πεξηνδηθά ηεο Compupress ήηαλ παξφληα θάζε θνξά.  

Γηα λα κπνξέζεη ν απιφο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ λα αληαπνθξηζεί ζηνλ ξφιν ηνλ 

νπνίν επηθχιαζζε γηα απηφλ ε δεκνθηιήο ξεηνξηθή πνπ δηαηππσλφηαλ ζηα πεξηνδηθά θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ κε ηξφπν, ψζηε λα ζπκβάιιεη θαη εθείλνο ζηε βειηίσζε 

ησλ φξσλ δσήο ηνπ, αιιά καθξνπξφζεζκα θαη ζε εθείλε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

γεληθφηεξα, ζα έπξεπε πξνεγνπκέλσο λα εθπαηδεπηεί θαηάιιεια. Σνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζήο 

ηνπ αλέιαβαλ πξφζπκα ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, ηα νπνία πξνέβαιιαλ σο νη δξάζηεο - 

θάηνρνη ηεο εηδεκνζχλεο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ηνπ αλαγλσζηηθνχ 
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 Computer για Όλοςρ 3, Απξίιηνο 1983, 60. 

61
 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ζην PIXEL 8, Μάξηηνο 1985, 73. 

62
 χκθσλα κε ηελ δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε, ζθνπφο ηεο ζπλάληεζεο ππήξμε «ε ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πάλσ ζηελ έλλνηα ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ 

ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.» Οη δηνξγαλσηέο επηζήκαηλαλ κάιηζηα πσο ε ζπλάληεζε 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο «ε απάληεζε ζηελ Πιεξνθνξηθή πξφθιεζε κε ηε ζέιεζε, ηε δηάζεζε θαη ην 

δπλακηζκφ λα κπνχκε θαη „κεηο, κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, ζην παγθφζκην παηρλίδη ηεο Πιεξνθνξηθήο.» Έλαο 

ηξίηνο, ιηγφηεξν θηιφδνμνο ζηφρνο, απνζθνπνχζε ζηελ ελεκέξσζε γχξσ απφ ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο ηφζν ζην Διιεληθφ, φζν θαη ζην δηεζλέο επίπεδν.», 

PIXEL 42, Μάξηηνο 1988, 129. 

63
 «Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…», PIXEL 45, Ηνχληνο 1988, 17. 
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θνηλνχ ζηελ ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, ηα πεξηνδηθά 

γηα ππνινγηζηέο απνηέιεζαλ βαζηθφ 

δηακεζνιαβεηή δξάζηε κεηαμχ ησλ 

αλαγλσζηψλ/ρξεζηψλ θαη ηεο ελ ιφγσ 

ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο. 

Πξνινγίδνληαο ηε ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ δεκνζίεπε ην 

πεξηνδηθφ Micomad, ν αλαγλψζηεο 

δηάβαδε πσο ην πεξηνδηθφ απηφ παξέκελε 

«πηζηφ ζηε θηινζνθία ηνπ θνκπηνχηεξ = 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν».
64

  

Μνινλφηη ην πεξηερφκελν ησλ πεξηνδηθψλ 

γηα ππνινγηζηέο ηεο πεξηφδνπ ππήξμε, ζε 

έλα κέξνο ηνπο, αξθεηά ηερληθφ, ηα 

πεξηζζφηεξα πεξηνδηθά δεκνζίεπαλ άξζξα 

πνπ απεπζχλνληαλ ζε αξράξηνπο ρξήζηεο, 

φπσο ι.ρ. ηα άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη 

ήδε ζην πξψην ηεχρνο ηνπ Computer για 

Όλοςρ: «Γηαηί ε BASIC είλαη ην επαγγέιην γηα ηνλ εξαζηηέρλε»
65

, «Ο νηθηαθφο θνκπηνχηεξ 

σο κέζν ελεκέξσζεο»
66

, αιιά θαη ε ζηήιε «Ζ ζειίδα ησλ αξράξησλ».
67

 πσο επηζεκάλζεθε 

αιινχ, ε εθπαίδεπζε ησλ αξράξησλ ρξεζηψλ δελ πεξηνξηδφηαλ ζε γεληθέο εηζαγσγέο ζηνπο 

ππνινγηζηέο ή ζε ζεσξεηηθά θείκελα, αιιά εμεηδηθεπφηαλ ζε καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, 

αθφκα θαη γιψζζαο κεραλήο. Ζ ηειεπηαία θαηαλννχληαλ σο ν ζθιεξφο ππξήλαο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο. Σν 1984 ην Computer για Όλοςρ 

εγθαηληάδεη ηε ζηήιε «Μαζήκαηα Γιψζζαο», ε νπνία είρε σο ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αλαγλσζηψλ ζηε γιψζζα κεραλήο ηνπ ΕΥ-80. Δπξφθεηην γηα κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ 

πνιπζέιηδσλ άξζξσλ, ηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ ζε πέληε ζπλερή ηεχρε θαη ηα νπνία 
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 «Micromad Δθπαίδεπζε. ρνιείν θαη Computers», Micromad 3, Μάξηηνο 1986, 21. 

65
 Γ. γνπξνβαζηιάθεο, «Γηαηί ε BASIC είλαη ην επαγγέιην γηα ηνλ εξαζηηέρλε», Computer για Όλοςρ 1, 

Ηαλνπάξηνο 1983, 18-21. 
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 Ibid., 22-23. 

67
 «Ζ ζειίδα ησλ αξράξησλ. Καιψο ήξζαηε ζηνλ θφζκν ησλ θνκπηνχηεξ», Computer για Όλοςρ 1, Ηαλνπάξηνο 

1983, 60-61. 

 

Δικόνα 8 Σν PIXEL θαηαζθεχαζε ηελ εηθφλα ηνπ 

ίδηνπ σο «ζρνιείνπ» γηα ηνλ αξράξην ρξήζηε ηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή. Πεγή: PIXEL 2, 

Μάηνο – Ηνχληνο 1984, 8. 
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πξαγκαηεχνληαλ εμεηδηθεπκέλα δεηήκαηα.
68

 Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ εληνιψλ 

πνπ δηέζεηε ν Ε-80 θαη ησλ βαζηθψλ ηξφπσλ ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ ρξήζηε, ν 

ζπληάθηεο ηνπ Computer για Όλοςρ έθιεηλε ηε ζεηξά απηή απεπζπλφκελνο ζηνπο αλαγλψζηεο 

ζεκεηψλνληαο πσο: 

Πηζηεχνπκε πσο ηψξα, είζηε πιένλ ζε ζέζε λα γξάςεηε απιά πξνγξάκκαηα ζε θψδηθα 

κεραλήο θαζψο θαη λα θαηαιάβεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα 

πξνγξάκκαηα θψδηθα κεραλήο πνπ θαηά θαηξνχο εκθαλίδνληαη ζην πεξηνδηθφ καο.
69

 

Ο ξφινο ησλ άξζξσλ απηψλ ήηαλ ε «απνκάγεπζε» ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ε εθπαίδεπζε κηαο λέαο γεληάο ρξεζηψλ πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ ηελ ελ ιφγσ 

ηερλνινγία δίρσο «θνβηθά ζχλδξνκα»: 

[…] ζε πνιινχο έρεη δεκηνπξγεζεί ιαλζαζκέλε εληχπσζε. Πηζηεχνπλ δειαδή, φηη ν 

ππνινγηζηήο είλαη – νχηε ιίγν νχηε πνιχ – έλα „καγηθφ‟ κεράλεκα πνπ κπνξεί λα 

ζθέθηεηαη θαη λα ιχλεη φια ηα πξνβιήκαηά καο. […] πσο ζίγνπξα ζα μέξεηε φκσο 

απηή ε άπνςε απέρεη πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σίπνηα ην «ππεξθπζηθφ» δελ 

ππάξρεη ζε έλα ζσξφ απφ ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζ‟ έλα 

ζρεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο θνπηί..
70

 

Κάπνηα ηεχρε αξγφηεξα, ζηνλ απνινγηζκφ ηεο ελ ιφγσ ζεηξάο άξζξσλ, ν ζπληάθηεο 

ζεκείσλε πσο θξπθή ηνπ ειπίδα ήηαλ λα «ζπάζεη» ηνπο κχζνπο θαη ην δένο πνπ πεξηέβαιιαλ 

απηφλ ηνλ ηνκέα ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ: 

Αλ έγηλε απηή ε απνκπζνπνίεζε, αλ –έζησ θαη γεληθά – πήξαηε κηα ηδέα ηνπ πφζν 

απιή θαη ζπλάκα ελδηαθέξνπζα ππφζεζε είλαη νη ππνινγηζηέο, αλ δηαιχζεθε ν ηπρψλ 

θφβνο ζαο φηη … «φια απηά είλαη ηφζν απξφζηηα ζηνλ θνηλφ λνπ, φζν θαη ε ζεσξία ηεο 

ρεηηθφηεηαο», ε, ηφηε, θάηη πέηπρε απηή ε ζεηξά.
71

 

Σν πεξηνδηθφ MicroMad δεκνζίεπε άξζξα κε ηίηιν «Γηα φζνπο ηψξα μεθηλάλε». Δπξφθεηην 

γηα κηα ζεηξά άξζξσλ πνπ απεπζχλνληαλ, θαηά δήισζε ηνπ ζπληάθηε ηνπο, «ζηνλ αλήζπρν 

                                                 
68

 Δλδεηθηηθά: ζην ηεχρνο 10, ηηο εληνιέο ινγηθψλ πξάμεσλ, ηηο εληνιέο ζπγθξίζεσλ θαη ηηο εληνιέο πνπ 

κεηαβάινπλ ηε ξνή ελφο πξνγξάκκαηνο θψδηθα κεραλήο. ην ηεχρνο 11, νινθιεξσλφηαλ ε παξνπζίαζε ησλ 

εληνιψλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ Ε80, αθνχ πξνεγνπκέλσο νη αλαγλψζηεο εηζάγνληαλ ζηε ζεκαληηθή 

έλλνηα ηνπ stack (πεξηνρή ηεο κλήκεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνλ Ε80 γηα ηελ απνζήθεπζε 

αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ) θαη ζην ηεχρνο 12 παξνπζηάδνληαλ νη εληνιέο πνπ ελεξγνχζαλ ζε κηα νιφθιεξε 

πεξηνρή ηεο κλήκεο θαζψο θαη νη εληνιέο εηζφδνπ – εμφδνπ. Υξ. Γειιαξφθαο, «Μαζήκαηα Γιψζζαο. Κψδηθαο 

Μεραλήο γηα Αξράξηνπο», Computer για Όλοςρ 10, Ηαλνπάξηνο 1984, 98-110; Υξ. Γειιαξφθαο, «Μαζήκαηα 

Γιψζζαο. Κψδηθαο Μεραλήο γηα Αξράξηνπο», Computer για Όλοςρ 11, Φεβξνπάξηνο 1984, 114-122; Υξ. 

Γειιαξφθαο, «Μαζήκαηα Γιψζζαο. Κψδηθαο Μεραλήο γηα Αξράξηνπο», Computer για Όλοςρ 12, Μάξηηνο 

1984, 128-135. 
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Μάξηηνο 1984, 135. 
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θαη πξνβιεκαηηζκέλν αλαγλψζηε, ν νπνίνο δεηά λα κάζεη θάηη παξαπάλσ απφ ηελ απιή 

πιεθηξνιφγεζε έηνηκσλ πξνγξακκάησλ».
72

 ηφρνο ηεο ζεηξάο απνηέιεζε ε εμνηθείσζε ησλ 

ρξεζηψλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, κε ηξφπν φκσο πνπ επηρεηξνχζε λα εηζάγεη αξκνληθά ζηελ 

πξαθηηθή απηή ηνλ αξράξην ρξήζηε. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξν πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο, ην 

πεξηνδηθφ δεκνζίεπε ζηελ ζηήιε «Κάηη Παξαπάλσ» νδεγνχο ρξήζεο γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ηεο Pascal, κε δεδεισκέλν ζηφρν λα απνηειέζνπλ φρη κφλν κηα 

απιή παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γιψζζαο, αιιά λα δνζεί «κηα δηαθνξεηηθή 

αληίιεςε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ.
73

 Πιένλ ησλ δηαδεδνκέλσλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, 

ν Έιιελαο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα εληξπθήζεη ζε 

κηα ζχληνκε εηζαγσγή θαη ζε άιιεο, ιηγφηεξν γλσζηέο απφ ηελ BASIC, γιψζζεο φπσο νη 

FORTRAN θαη PROLOG,
74

 θαη πεξηζζφηεξν «επηζηεκνληθέο», φπσο ε LISP.
75

 

Μέζσ απηψλ ησλ δεκνζηεχζεσλ πξνσζνχληαλ ε πεπνίζεζε πσο νη ρξήζηεο ζα ήηαλ ζε ζέζε 

λα αμηνινγήζνπλ ζεηηθά ηηο ρξεζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ο ζηφρνο απηφο πινπνηήζεθε κέζα απφ ηε δεκνζίεπζε εθαηνληάδσλ 

άξζξσλ, ηα νπνία αλέιαβαλ ην έξγν ηεο επεμήγεζεο φςεσλ ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή: 

απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζην επίπεδν ηνπ πιηθνχ, ησλ 

γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, κέρξη ηηο πην αμηφινγεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ γηα θάζε ρξήζε 

(φπσο ι.ρ. ηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ – word processing) θαη ηελ παξνρή 

έηνηκσλ εληχπσλ πξνγξακκάησλ. Ήδε απφ ηα πξψηα ηνπ ηεχρε, ην πεξηνδηθφ Computer για 

Όλοςρ δεκνζηεχεη ζηήιε κε ηνλ εχγισηην ηίηιν «Δθπαίδεπζε», ε νπνία ζηφρν είρε λα δψζεη 

ηελ επθαηξία: «[…] ζηοςρ μαθηηέρ πος δεν είναι από ηη θύζη ηοςρ “ηεσνοκπάηερ” να 

πληζιάζοςν από κονηά ηοςρ ζύγσπονοςρ κομπιούηεπρ “σωπίρ θόβο και πάθορ”.»
76

 Ζ ζηήιε 

απηή αθνξνχζε νπζηαζηηθά ζηε δεκνζίεπζε έληππσλ πξνγξακκάησλ γηα καζήκαηα ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπσο ε Άιγεβξα, ηα Μαζεκαηηθά, ε Φπζηθή, ε Ηζηνξία θαη ε 

Γεσγξαθία. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1985 ην πεξηνδηθφ PIXEL εγθαηλίαζε κηα λέα ζηήιε, ηελ 

                                                 
72

 Γ. Κφηζηξαο, «Γηα φζνπο ηψξα μεθηλάλε» , Micromad 5, Ηνχληνο 1986, 108; Ν. Κάζζνο, «Γηα φζνπο ηψξα 

μεθηλάλε. GOTO, GOSUB θαη άιιεο εληνιέο ηεο BASIC» , Micromad 10, Ηαλνπάξηνο 1987, 44-46. 

73
 Ρ. Η. αθειιάξηνο, «θάηη παξαπάλσ. PASCAL: Γηαηί φρη;», Micromad 7, επηέκβξηνο 1986, 60; Ρ. Η. 

αθειιάξηνο, «θάηη παξαπάλσ. PASCAL: Μεηαβιεηέο Boolean θαη Γνκέο Διέγρνπ», Micromad 8, Ννέκβξηνο 

1986, 72-73. 

74
 Θ. Μαθξήο, «Computer Science. PROLOG… πξνγξακκαηίδνληαο ζε «ινγηθή»!», Micromad 10, Ηαλνπάξηνο 

1987, 4458-59. 

75
 «Computer Science. LISP», Micromad 7, επηέκβξηνο 1986, 64; «Computer Science. LISP», Micromad 8, 

Ννέκβξηνο 1986, 74-76. 

76
 «Δθπαίδεπζε. Οη ππνινγηζηέο ζηελ εθπαίδεπζε», Computer για Όλοςρ 10, Ηαλνπάξηνο 1984, 79-83. 



171  |   ς ε η ο  η ε ο  Γ η α κ ε ζ ν ι ά β ε ζ ε ο  

 

νπνία νλφκαζε «ΔΗΡΑ ΑΡΥΑΡΗΧΝ». Δίρε ζηφρν «λα νδεγήζεη αθφκα θαη ηνλ πην 

θαηλνχξγην, κέζα ζηνλ καγεπηηθφ θφζκν ησλ ππνινγηζηψλ.»
77

 

Σν πεξηνδηθφ MicroMad δεκνζίεπε νδεγνχο εθκάζεζεο πξνγξακκαηηζκνχ ζηε ζηήιε «Let's 

Compute». Δπηρεηξψληαο λα εθπαηδεχζεη ηνπο ρξήζηεο ζηελ ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ θαη λα «απνκαγεχζεη» ηελ φιε δηαδηθαζία εθκάζεζεο θαη ρξήζεο ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο, ν ζπληάθηεο εθθηλεί ηελ ελ ιφγσ ζεηξά άξζξσλ 

επηζεκαίλνληαο πσο: 

    Οη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη ε γιψζζα κεραλήο είλαη θάηη ην δχζθνιν θαη απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη γηα λα κάζεη θάπνηνο γιψζζα κεραλήο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη 

κεξηθά πξάγκαηα απφ ηε ζεσξία ησλ αξηζκψλ. Σα πξάγκαηα δελ είλαη φκσο έηζη 

ηξαγηθά, φπσο θαίλνληαη κε ηελ πξψηε εληχπσζε. Οπνηνζδήπνηε γλσξίδεη λα κεηξάεη 

απφ ην κεδέλ έσο ην δέθα έμη, είλαη ηθαλφο λα κάζεη θάπνηα γιψζζα κεραλήο ρσξίο 

θακηά νπζηαζηηθή δπζθνιία. Αο αξρίζνπκε φκσο κε θάηη πην απιφ, κε ην λα κάζνπκε 

λα κεηξάκε κέρξη ην δέθα (!).
78

 

Μία άιιε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο ήηαλ εθείλε πνπ 

αθνξνχζε ηελ επεξήγηζη όπων ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο γεληθφηεξα. Απηή ε 

εθκάζεζε ηεο νξνινγίαο πινπνηνχληαλ ηφζν κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο ζρεηηθψλ άξζξσλ θαη 

εηδηθψλ αθηεξσκάησλ, φζν θαη κέζσ ηεο ζηήιεο ηεο αιιεινγξαθίαο, φπνπ ν αλαγλψζηεο 

είρε ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλεο απνξίεο αλαθνξηθά κε ηνπο 

ππνινγηζηέο. Ζ ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ είηε απαληνχζε επεμεγψληαο ηνπο φξνπο 

είηε παξέπεκπε ζε ζρεηηθά βηβιία: 

Αγαπεηφ Pixel, 

Δίκαη έλαο απφ ηνπο ρηιηάδεο ησλ αλαγλσζηψλ ζνπ, ζ‟ φιε ηελ Διιάδα. Γελ έρσ πνιχ 

θαηξφ πνπ αζρνινχκαη κε ηνλ Ζ/Τ – δχν κήλεο πεξίπνπ – γη‟ απηφ θαη νη γλψζεηο κνπ 

δελ είλαη πνιχ αλεπηπγκέλεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Απηφο ν ιφγνο έγηλε ε αηηία λα ζνπ 

γξάςσ. Θα ήζεια λα κνπ δψζεηο κεξηθέο πιεξνθνξίεο: 

1) Ση ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο: pixel, baud, graphics, flash, MHz, plot;
79

 

πλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ, αιιά θαη παγίσζεο ηεο ζέζεο ησλ 

πεξηνδηθψλ σο εθπαηδεπηή ηνπο, ην PIXEL εγθαηλίαζε ηνλ Μάξηην ηνπ 1986 ηε ζηήιε «Ζ 

ειίδα ηνπ Αξράξηνπ». Δπξφθεηην γηα κηα ζηήιε αθηεξσκέλε ζηελ επεμήγεζε βαζηθψλ φξσλ 

γχξσ απφ ηνπο ππνινγηζηέο, ε νπνία απεπζπλφηαλ ζε φζνπο ρξήζηεο είραλ ειάρηζηεο ή 

αλχπαξθηεο γλψζεηο ρξήζεο ηνπο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ 
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κηθξνυπνινγηζηψλ παξνπζηαδφηαλ λα βξίζεη δπλαηνηήησλ θαη ηαπηφρξνλα λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα εγγελή δπζθνιία θαηαλφεζήο ηεο απφ ηνλ ακχεην∙ εδψ εξρφηαλ λα 

πξνζηξέμεη ην πεξηνδηθφ πξνθεηκέλνπ ε γιψζζα ηνλ ππνινγηζηψλ λα γίλεη θαηαλνεηή απφ 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ. χκθσλα κε ηε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ: 

Ζ ζειίδα απηή ππάξρεη γηα ηνλ ηειείσο αξράξην, πνπ αηζζάλεηαη ρακέλνο κπξνζηά ζηηο 

παξάμελεο ιέμεηο ηηο ζρεηηθέο κε ηνπο ππνινγηζηέο. Ζ ίδηα απηή ζειίδα ζα ππάξρεη ζε 

θάζε ηεχρνο ηνπ PIXEL, ψζηε λα δίλεη κηα κηθξή βνήζεηα ζηνλ θαηλνχξγην θίιν ησλ 

ππνινγηζηψλ.
80

 

Σελ ίδηα πεξίνδν ην PIXEL θηινμελνχζε ηελ ζηήιε «Πξψηα Βήκαηα», ε νπνία φηαλ 

μεθίλεζε είρε ηελ κνξθή άξζξνπ πνπ δηαζαθήληδε φξνπο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, πξνηνχ πξνζιάβεη έλα πην ηερληθφ πεξηερφκελν, φπσο ζα δηαθαλεί ζηε 

ζπλέρεηα.
81

 Παξεκθεξνχο θηινζνθίαο ήηαλ ε ζηήιε «Σν πξψην βήκα» πνπ θηινμελνχζε ην 

πεξηνδηθφ MicroMad, ε νπνία είρε σο ζηφρν λα εμεγήζεη ζηνπο ρξήζηεο «κεξηθνχο βαζηθνχο 

θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνπο φξνπο θαη έλλνηεο». Πνηνη ρξήζηεο απνηεινχζαλ ην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ απηψλ ησλ ζηειψλ; χκθσλα κε ηνλ ζπληάθηε ηνπ MicroMad, ήηαλ 

εθείλνη νη ρξήζηεο πνπ κφιηο είραλ απνθηήζεη θάπνηνλ ππνινγηζηή ή είραλ «ειάρηζηεο 

γλψζεηο ζρεηηθέο κε ππνινγηζηέο».
82

 Απφ ην 1986 ε ζηήιε «Πξψηα Βήκαηα» ζην πεξηνδηθφ 

PIXEL αξρίδεη λα θηινμελεί επηζηνιέο αλαγλσζηψλ θαη λα απαληά ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο ηνπο, φπσο ι.ρ. ηη είλαη ν compiler θαη ν assempler θαη πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπο. Πέξα απφ ηηο θαζηεξσκέλεο ζηήιεο πνπ απνηεινχζαλ κέξνο ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ 

πεξηνδηθνχ θαη δεκνζηεχνληαλ θάζε κήλα, ην PIXEL αθηέξσλε κέξνο ηεο χιεο ηνπ θαη ζε 

επηκέξνπο ζέκαηα, πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη δεκνζηεχνληαλ ζε 

ζπλέρεηεο. Σνλ Μάξηην ηνπ 1986 δεκνζηεχεηαη ην πξψην κέξνο κηαο ζεηξάο άξζξσλ κε ζέκα 

«Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Z80 ζε απιά καζήκαηα».
83

 Μέζα απφ απηά ηα άξζξα, ν 

ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ παξνπζίαδε ηε δνκή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

κηθξνεπεμεξγαζηή Ε80 κε κε ηερληθφ ηξφπν. Αληίζηνηρε ελφηεηα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Ε80 εληνπίδεηαη θαη ζην Micromad.
84

, δίρσο θπζηθά λα 
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ιείπνπλ νη αλαθνξέο θαη ζηηο γιψζζεο 

κεραλήο γηα ηνπο ππφινηπνπο 

κηθξνεπεμεξγαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ 

ζηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ηεο 

επνρήο.
85

 

ηελ ίδηα ινγηθή, ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1986 ην PIXEL δεκνζηεχεη αληίζηνηρε 

ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ άξζξσλ, απηή ηε 

θνξά φκσο γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

CP/M.
86

 Σν ηειεπηαίν απνηεινχζε έλα 

ηζρπξφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, 

θαηαζθεπαζκέλν αξρηθά γηα ηνλ 

κηθξνεπεμεξγαζηή 8080 ηεο INTEL, ην 

1973. ηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάζηεθαλ θαη 

άιιεο εθδφζεηο ηνπ γηα ηνπο πην 

δεκνθηιείο επεμεξγαζηέο απφ ηελ εηαηξία Digital Research, φπσο ηνλ Ε80 θαη ηνλ 6502. 

Έθηαζε έηζη λα απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ δηαδεδνκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ζην πξψην 

κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, πξνηνχ επηζθηαζηεί ζηε ζπλέρεηα απφ ην MS-DOS, ην νπνίν 

φκσο ήηαλ θηηαγκέλν γηα 16 bit ππνινγηζηέο, φπσο νη ΗΒΜ ζπκβαηνί. Οη ρξήζηεο ινηπφλ ησλ 

8 bit νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, πνπ επηζπκνχζαλ λα εθηειέζνπλ θάπνηεο εληνιέο θαη βαζηθέο 

εξγαζίεο κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή ηνπο, ζα έβξηζθαλ ζηε ζεηξά απηή ησλ 

άξζξσλ ηελ επεμήγεζε ησλ βαζηθψλ εμ απηψλ.  

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1986, ην MicroMad δεκνζηεχεη ξνπηίλεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε κηαο 

νκάδαο ζηνηρείσλ, πνπ κπνξνχζαλ λα είλαη είηε αιθαβεηηθά είηε αξηζκεηηθά. Δπξφθεηην γηα 

αιγφξηζκνπο, νη νπνίνη αλαιάκβαλαλ λα ηαμηλνκήζνπλ κηα ιίζηα ζηνηρείσλ, γηα παξάδεηγκα 
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Δικόνα 9 Σα ειιεληθά πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο 

θαηαζθεχαδαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο σο εθείλε ηνπ 

«εθπαηδεπηή» ησλ ρξεζηψλ θαη «δηακεζνιαβεηή» 

ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. 

Πεγή: MicroMad 7, επηέκβξηνο 1986, 40. 
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έλαλ θαηάινγν κε ηνπο θίινπο ηνπ ρξήζηε, κηα δηαδηθαζία ε νπνία ήηαλ ηδηαίηεξα επίπνλε αλ 

γηλφηαλ κε ρεηξνθίλεην ηξφπν. Ζ δεκηνπξγία θαηαιφγσλ θαη επξεηεξίσλ ηελ πεξίνδν εθείλε 

απνηεινχζε κηα πξνζθηιή εθαξκνγή γηα ηνπο θαηφρνπο κηθξνυπνινγηζηψλ, θαζψο γηα πξψηε 

θνξά είραλ ηε δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο, πξνζπέιαζεο θαη αλαδήηεζεο εθαηνληάδσλ 

εγγξαθψλ, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ κέρξη ηφηε γηλφηαλ απνθιεηζηηθά «κε ην ρέξη». Σαπηφρξνλα, 

δε απνηεινχζε ηδηαίηεξα πξνρσξεκέλε πξνγξακκαηηζηηθή γλψζε, φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή έζησ ηεο πιεθηξνιφγεζεο ησλ αληίζηνηρσλ 

έληππσλ πξνγξακκάησλ ζηνλ κηθξνυπνινγηζηή.
87

 Ζ δεκνζίεπζε ξνπηηλψλ γηα ηέηνηεο 

εξγαζίεο απνηεινχζε κηα ζηαζεξά πνπ ραξαθηήξηδε ηελ χιε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εληχπσλ 

γηα ππνινγηζηέο, ηα νπνία πξνσζνχζαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα δηεξεπλεηηθή ρξήζε ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ.
88

 

Ζ παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζεσξείην πνιχ ζεκαληηθή γηα δχν θπξίσο 

ιφγνπο. Πξψηνλ, ππήξραλ δηεξγαζίεο θαη ζπδεηήζεηο γηα ην ελδερφκελν εηζαγσγήο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα, θπξίσο, εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε ησλ 

ππνινγηζηψλ απηψλ ζηνλ νηθηαθφ ρψξν ησλ ρξεζηψλ, φπνπ έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ηνπο 

αθνξνχζε ηνπο καζεηέο. Σν MicroMad απφ ην πξψην ηνπ ήδε ηεχρνο δεκνζηεχεη, ζην 

πιαίζην ηεο ζεηξάο άξζξσλ «ρνιείν θαη Computers», ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

εθαξκνγέο (ιχζε δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο, νλνκαηνινγία ρεκ. ελψζεσο, θ.ι.π.), 

αλαιχνληαο ηελ εθαξκνγή απηή, παξνπζηάδνληαο ηε ιχζε ηεο κε πξνγξάκκαηα γξακκέλα ζε 

θάπνηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, δίλνληαο ηαπηφρξνλα παξαδείγκαηα απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
89

 Ζ ζεηξά «ρνιείν θαη Computers» δελ 

απεπζπλφηαλ κνλάρα ζηνπο καζεηέο Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1986, 

δεκνζηεχνληαη αζθήζεηο γηα ηνπο θνηηεηέο ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, θηινδνμψληαο λα «δηδάμεη ζηνπο 

θνηηεηέο ηνλ ηξφπν ζθέςεο, γηα ηελ επίιπζε αιγνξίζκσλ κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή». Ζ 

ζεηξά έδηλε απινχο αιγφξηζκνπο θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηδηθεπκέλνπο γηα ην θάζε γλσζηηθφ 

πεδίν (νηθνλνκία, αξρηηεθηνληθή, θιπ) κε ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ λα είλαη απηή, πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαλ ηελ επνρή εθείλε ζηα ΑΔΗ. Πνιιέο θνξέο δηλφηαλ ε ιχζε ζηηο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ FORTRAN θαη BASIC, γηα λα εθπαηδεχνληαη νη ρξήζηεο ζηελ 

αληηζηνίρεζε ησλ εληνιψλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ.
90

  

Σνλ Μάξηην ηνπ 1986, ην πεξηνδηθφ MicroMad δεκνζίεπζε πίλαθα κε ηηο αληηζηνηρίεο ησλ 

εληνιψλ ηεο γιψζζαο BASIC ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαιέθηνπο ηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 

νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο, πνπ ήηαλ δηαζέζηκνη εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ Διιάδα. Ο πίλαθαο 

αληηζηνίρεζεο ησλ εληνιψλ απνηεινχζε έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξνγξακκαηηζηηθφ 

εξγαιείν, θαζψο ε ζπκβαηφηεηα ησλ εληνιψλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ππήξμε γεληθά πξνβιεκαηηθή. Καη ηνχην παξφηη ην 1978 ην ANSI 

(American National Standards Institute) ηππνπνίεζε έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο ησλ εληνιψλ 

ηεο BASIC κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε νκνηνκνξθίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηεο εθδφζεσλ. Οη 

νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο πηνζέηεζαλ δηαθνξεηηθέο δηαιέθηνπο ηεο BASIC, κε πην γλσζηή 

ίζσο ηελ Microsoft BASIC.
91

 Γελ είλαη ινηπφλ ηπραίν πσο ν δεκφζηνο ρψξνο ησλ ειιεληθψλ 

εληχπσλ βξίζεη απφ άξζξα, πνπ επεμεγνχζαλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ηε ρξήζε ηεο BASIC.
92

 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ επεθηάζεθε ζηαδηαθά ζε φιν θαη πην απαηηεηηθέο φςεηο ηεο 

ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Δλδεηθηηθά, ζην ηεζζαξαθνζηφ πέκπην ηεχρνο ηνπ 

PIXEL (Ηνχληνο 1988) δεκνζηεχηεθε άξζξν, πνπ λα επεμεγνχζε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

λέσλ εληνιψλ κε ηε βνήζεηα θψδηθα κεραλήο γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ κνληέισλ CPC ηεο 

AMSTRAD. ην άξζξν απηφ παξερφηαλ φιε ε ηερληθή γλψζε πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα 

πξνζζέηεη λέεο εληνιέο, γηα παξάδεηγκα γηα ηνλ έιεγρν ελφο πεξηθεξεηαθνχ, πνπ δελ 

πεξηειάκβαλε ε Locomotive Basic ηνπ AMSTRAD, αιιά ζα αλαγλσξηδφηαλ απφ απηή.
93

Μηα 

απφ ηηο ηερληθέο φςεηο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ απνηεινχζε πξφθιεζε γηα ηνπο ρξήζηεο 

ηεο επνρήο απνηεινχζε ε ζρεδίαζε θαη θίλεζε ζρεκάησλ ζηελ νζφλε ησλ γξαθηθψλ. Μέζα 

απφ εμεηδηθεπκέλα άξζξα, νη ρξήζηεο εθπαηδεχνληαλ ζε ηξφπνπο θαζνξηζκνχ ησλ 

επηζπκεηψλ ραξαθηήξσλ, ηεο εκθάληζεο θαη ηεο θίλεζήο ηνπο.
94

 Δπξφθεηην γηα κηα ηερληθή 

δηαδηθαζία, πνπ απαηηνχζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή. Σέηνηεο 
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πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα είδνο ηερληθνχ ρφκπη, πνπ αζθνχζε ηνπο ρξήζηεο 

ζηνλ ίδην ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ππνινγηζηή ηνπο. 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο δηακεζνιάβεζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ απνηεινχζε ε ηερληθή βνήζεηα, πνπ πξνζέθεξαλ ηα πεξηνδηθά ζηνπο ρξήζηεο. 

Ζ βνήζεηα απηή απνζθνπνχζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ρξήζηεο 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή ηνπο,  ε νπνία αθνξνχζε ηφζν ην πιηθφ, ζπλεζέζηεξα 

φκσο ην ινγηζκηθφ. Σα πεξηζζφηεξα πεξηνδηθά ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαζηέξσζαλ ζηήιεο, 

πνπ είηε παξείραλ νδεγίεο αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ ρξήζεο ηνπ 

ππνινγηζηή, είηε αληαπνθξίλνληαλ ζε ζρεηηθά αηηήκαηα ησλ αλαγλσζηψλ ηνπο. Ζ δεχηεξε 

θαηεγνξία αθνξνχζε θπξίσο πεξηνδηθά πνπ είραλ αλαπηχμεη κηα πεξηζζφηεξν ελεξγή ζρέζε 

κε ην αλαγλσζηηθφ ηνπο θνηλφ, φπσο ην PIXEL. Υαξαθηεξηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηειεπηαίνπ, 

ε νπνία αθνξνχζε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ρξήζηεο, 

απνηεινχζε ε ζηήιε «ΠΡΧΣΑ ΒΖΜΑΣΑ»:  

Αγνξάζαηε ηνλ πξψην ζαο κηθξνυπνινγηζηή; Ννηψζεηε θάπσο ρακέλνη; Μελ ην βάδεηε 

θάησ, εκείο είκαζηε εδψ. Γξάςηε καο γηα ην πξφβιεκά ζαο, φζν κηθξφ ή κεγάιν θη αλ 

ζαο θαίλεηαη. Σν ηερληθφ επηηειείν 200 (…) πεξίπνπ εηδηθψλ ηνπ PIXEL, ιχλεη 

νπνηαδήπνηε απνξία (κέζα ζε θάπνηα πιαίζηα βέβαηα).
95

 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1985, ην PIXEL εγθαηληάδεη ηε ζηήιε «PEEK and POKE», ε νπνία 

απνζθνπνχζε ζηε δεκνζίεπζε ηερληθψλ ζπκβνπιψλ είηε κε ηε δεκνζίεπζε ξνπηηλψλ, είηε 

εληνιέο ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Δλδεηθηηθά, ζην δέθαην 

ηέηαξην ηεχρνο δεκνζηεχνληαη ξνπηίλεο γηα ηνλ SPECTRUM, ηνλ AMSTRAD θαη ηνλ 

Commodore 64. ζνλ αθνξά ζηνλ πξψην, ην πξφγξακκα πνπ παξνπζηαδφηαλ απνζθνπνχζε 

ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο ξνήο ελφο πξνγξάκκαηνο απφ ην 

listing, είηε απηφ ήηαλ ζηελ νζφλε, είηε ζηνλ εθηππσηή, φηαλ ππήξραλ γξακκέο πνιιαπιψλ 

εληνιψλ. Σν πξφβιεκα επηιπφηαλ κέζσ ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν αλαιάκβαλε λα 

«θάλεη LIST» ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα γξακκέλα ζε γιψζζα BASIC, έηζη ψζηε θάζε λέα 

εληνιή λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή γξακκή ηεο νζφλεο.
96
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ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΟ ΚΟΜΒΟ 

    Δπεηδή αλαθέξαηε ζηελ επηζηνιή ζαο φηη ηειεηψλεηε ζχληνκα ηηο ζπνπδέο ζαο ζηελ 

Διιάδα, αλ απνθαζίζεηε λ‟ αξρίζεηε έλα κεηαπηπρηαθφ ηκήκα ζπνπδψλ ζηελ Αγγιία 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1983, ζα πξέπεη λα βηαζηείηε. αο εζσθιείσ κία ιίζηα κε ηα 

Παλεπηζηήκηα ηεο Αγγιίαο πνπ δηαζέηνπλ κεηαπηπρηαθά ηκήκαηα ζε ζέκαηα 

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ. Αλ ηειηθά απνθαζίζεηε λα ζπνπδάζεηε ζηελ Αγγιία θαη 

εηδηθφηεξα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1983, ζα πξέπεη κέζα ζηνλ Μάξηην λα γξάςεηε 

γξάκκαηα ζηα Παλεπηζηήκηα γηα λα ζαο ζηείινπλ ηα ελεκεξσηηθά ηνπο θπιιάδηα 

δσξεάλ. ηε ζπλέρεηα ζα είκαη πξφζπκνο λα ζαο βνεζήζσ ζηελ επηινγή ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ ζηα νπνία ζα ζηείιεηε ηηο αηηήζεηο ζαο θαη λα ζπληνλίζσ παξαπέξα ηηο 

ελέξγεηέο ζαο. Γηα λα κε βνεζήζεηε λα ζαο ζπκβνπιεχζσ θαιχηεξα ζα ζαο 

παξαθαινχζα λα κνπ ζηέιλαηε έλα αληίγξαθν ηεο κέρξη ηψξα βαζκνινγίαο ζαο θαη ζε 

ηη επίπεδν είλαη ηα αγγιηθά ζαο. 

Σν παξαπάλσ απφζπαζκα ζα κπνξνχζε λα αθνξά ζηελ απάληεζε ελφο νηνπδήπνηε 

ειιεληθνχ θέληξνπ ζπνπδψλ ή πξνεηνηκαζίαο ππνςεθίσλ ζπνπδαζηψλ. Σέηνηα θέληξα ήηαλ 

ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1990 θαη ηνπ 2000 θαη πξνεηνίκαδαλ 

ππνςεθίνπο γηα πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θπξίσο ζηελ Αγγιία, αιιά θαη ζε 

άιιεο ρψξεο πνπ ππνδέρνληαλ αιινδαπνχο θνηηεηέο ζηελ Δπξψπε θαη αιινχ. Σνπλαληίνλ, 

πξφθεηηαη γηα ηελ απάληεζε πνπ δίλεη ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Computer για Όλοςρ πξνο 

αλαγλψζηε, ν νπνίνο ζην δεχηεξν ηεχρνο είρε απνζηείιεη επηζηνιή δεηψληαο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ζην γλσζηηθφ πεδίν ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ζηελ Αγγιία.
97

 

Σα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο αλαιάκβαλαλ ζπρλά ην έξγν ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ 

αλαγλσζηψλ, θάηη πνπ ζην ζχγρξνλν θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ δηακεζνιαβείηαη απφ 

άιια κέζα, φπσο ην δηαδίθηπν. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί 

ππήξμαλ ζπγθξηηηθά ιίγνη ζε αξηζκφ θαη ν ρξήζηεο πνπ επηζπκνχζε λα ελεκεξσζεί γηα ηηο 

πξννπηηθέο ζπνπδψλ ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ έβξηζθε ζηνλ εηδηθφ ηχπν έλα ζρεηηθά 

αμηφπηζην κέζν ελεκέξσζεο. 

πσο ππνλνείηαη ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλεηζθνξέο ησλ 

αλαγλσζηψλ ζηελ χιε ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο ηεο επνρήο απνηεινχζε ε απνζηνιή 

γξακκάησλ κε απνξίεο ή θαη ππνδείμεηο, ηα νπνία δεκνζηεχνληαλ ζε κηα δηαθξηηή ζηήιε, 

εθείλε ηεο αιιεινγξαθίαο. Ζ ζηήιε απηή δηακφξθσζε έλα ρψξν επηθνηλσλίαο ηεο 

θνηλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, έλα είδνο forum κε ηελ ζχγρξνλε 

ζεκαζία. Σα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο δηακνξθψζεθαλ ζε ζεκαληηθφ θφκβν επηθνηλσλίαο 
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ηφζν κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ζπληαθηψλ ηνπ πεξηνδηθνχ, 

αιιά θαη εθπξνζψπνπο εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζπρλά απεπζχλνληαλ επηζηνιέο παξαπφλσλ. Οη 

ζηήιεο ηεο αιιεινγξαθίαο ησλ αλαγλσζηψλ παξείραλ ηνλ απαηηνχκελν ρψξν πξνθεηκέλνπ νη 

ρξήζηεο λα θαηαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ηερλνινγία ησλ 

νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, φπσο ε ζσζηή επηινγή ππνινγηζηή, ε θξηηηθή ππνινγηζηψλ, 

πεξηθεξεηαθψλ ή πξνγξακκάησλ, ε επίιπζε απνξηψλ, θ.ά. Ήδε απφ ην πξψην ηεχρνο ηνπ 

Computer για Όλοςρ, νη αλαγλψζηεο ηνπ θαινχληαλ: 

[..] ζε κηα γφληκε επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή απφςεσλ ψζηε θάζε ηεχρνο ηνπ 

πεξηνδηθνχ καο λα είλαη θαιχηεξν απφ ην πξνεγνχκελν. Γξάςηε καο ειεχζεξα ηηο 

ζθέςεηο, ηηο ηδέεο, ηηο πξνηάζεηο ζαο θαη ηελ θαινπξναίξεηε θξηηηθή ζαο. Θα 

δεκνζηεχζνπκε φζεο επηζηνιέο καο επηηξέπεη ν ρψξνο ηεο αιιεινγξαθίαο, ελψ φιεο νη 

άιιεο ζα πξνσζνχληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ζπλεξγάηεο καο ή, φηαλ απηφ θξίλεηαη 

ζθφπηκν, ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ αληηπξνζσπηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.
98

 

Σν PIXEL έδσζε κεγάιε έκθαζε ζηελ αιιεινγξαθία κε ηνπο αλαγλψζηεο. Αμίδεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο ην γεγνλφο, πσο φιεο νη επηζηνιέο δεκνζηεχνληαλ επσλχκσο, κε ζηνηρεία 

δηεχζπλζεο, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δεκνζηεχνληαλ αθφκα θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο 

καδί ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νηθνδνκνχληαλ ζηαδηαθά ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ 

πεξηνδηθνχ θαη ησλ αλαγλσζηψλ, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ θαζηέξσζε νξηζκέλσλ 

εληχπσλ σο θπξίαξρσλ δηακεζνιαβεηψλ δξαζηψλ, αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ηνπο. Ζ πξαθηηθή ηεο αιιεινγξαθίαο κε ηνπο αλαγλψζηεο ππήξμε ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε. Σν 

1986 ηα γξάκκαηα πνπ ζηέιλνληαλ ζην PIXEL ήηαλ ηφζν πνιιά, πνπ ε ζπληαθηηθή νκάδα 

πνπ είρε αλαιάβεη λα απαληά ζε απηά απνθάζηζε, πσο δελ ήηαλ πιένλ εθηθηφ λα απαληνχλ ζε 

φια, ηνπιάρηζηνλ φρη κε ηε κνξθή πνπ είρε ε ζηήιε ηεο αιιεινγξαθίαο σο ηφηε. Απηφ είρε 

σο απνηέιεζκα πνιινί αλαγλψζηεο λα γξάθνπλ θαη δεχηεξε επηζηνιή, εθθξάδνληαο ην 

παξάπνλφ ηνπο γηα ηε κε δεκνζίεπζε ηεο αξρηθήο ηνπο επηζηνιήο.
99

 Καηφπηλ απηνχ, ε 

ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ PIXEL έιαβε ηελ απφθαζε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ γξακκάησλ πνπ 

δεκνζηεχνληαλ νιφθιεξα θαη ζηα νπνία ε απάληεζε ήηαλ αλαιπηηθή, θαη ζε φια ηα 

ππφινηπα λα δίλεηαη κηα ζχληνκε απάληεζε. Δπίζεο, θαζψο ε επαθή κε ηνπο αλαγλψζηεο 

απνηεινχζε κηα ζρέζε κε ηδηαίηεξε αμία γηα ην πεξηνδηθφ, ε ζηήιε ηεο αιιεινγξαθίαο 

κεηαθέξζεθε απφ ηελ θαζηεξσκέλε ζέζε ηεο ζην ηέινο ηνπ πεξηνδηθνχ ζηηο πξψηεο ζειίδεο 

ηνπ.  
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Μέζσ ηεο αιιεινγξαθίαο, νη ρξήζηεο επηδεηνχζαλ βνήζεηα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ζε ηερληθφ επίπεδν, ηα νπνία λα αθνξνχζαλ είηε ζην πιηθφ θαη ζε δπζιεηηνπξγίεο ηνπ, είηε 

ζην ινγηζκηθφ πνπ δελ «έηξερε» ζσζηά ή έπξεπε λα δηακνξθσζεί θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ λέα ξεθφξ ή άπεηξεο δσέο, θ.ι.π. Δπίζεο δεηνχληαλ ζπκβνπιέο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, επαθέο κε άιινπο ρξήζηεο πνπ είραλ παξεκθεξή ελδηαθέξνληα, αθφκα θαη 

ζπκβνπιέο γηα ζπνπδέο ζηελ πιεξνθνξηθή, φπσο αλαθέξζεθε ήδε. Ζ αιιεινγξαθία κε ηνπο 

αλαγλψζηεο παξείρε επίζεο έλα είδνο αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ 

ζηνλ ρψξν ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, ελψ δελ ήηαλ ζπάλην ην θαηλφκελν ην πεξηνδηθφ λα 

απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο θάπνηνπ δεηήκαηνο, κεηαμχ κηαο εηαηξίαο ή 

ελφο θαηαζηήκαηνο κε θάπνηνλ δπζαξεζηεκέλν ρξήζηε. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, θάπνηνο 

ρξήζηεο πνπ ζεσξνχζε πσο ε αληηδηθία ηνπ κε θάπνηνλ πσιεηή / επηζθεπαζηή ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ δελ κπνξνχζε λα επηιπζεί, πξνζέθεπγε ζε θάπνην πεξηνδηθφ πξνθεηκέλνπ λα 

θάλεη θάπνηα επψλπκε θαηαγγειία. Δπειπηζηνχζε, πσο θνηλνπνηψληαο ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεηψπηδε κέζσ ελφο ζεζκνχ πνπ είρε θνηλσληθή απνδνρή, ζα αλάγθαδε θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν ηελ έηεξε πιεπξά λα ιάβεη θάπνηα επλντθφηεξε ζέζε ππφ ην βάξνο ηεο δεκνζίεπζεο 

ηεο ππφζεζεο, ε νπνία ελδερνκέλσο λα έβιαπηε ηα ζπκθέξνληά ηεο.  

Έηζη ινηπφλ, ζην έθην ηεχρνο ηνπ PIXEL, ρξήζηεο γξάθεη ζην πεξηνδηθφ: «είμαι αναγνώζηηρ 

ηος πεπιοδικού ζαρ, από ηην απσή ηηρ κςκλοθοπίαρ ηος. ηο ηελεςηαίο ηεύσορ είδα ηο 

δημοζίεςμα για ηα “Εςσάπιζηα νέα για ηοςρ άππωζηοςρ SPECTRUM” και έηζι αποθάζιζα να 

ζηείλω ηον ZX printer πος έσω γιαηί παποςζίαζε μια μικπή ανωμαλία ζηο καλώδιό ηος».
100

 

Μεηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, ν ρξήζηεο δεηνχζε ζηε ζπλέρεηα ηε βνήζεηα ηνπ 

πεξηνδηθνχ πξνθεηκέλνπ λα κελ απσιέζεη ηα ρξήκαηά ηνπ, αιιά θαη λα ελεκεξσζνχλ νη 

ππφινηπνη ρξήζηεο γηα ηελ κε εμππεξέηεζή ηνπ απφ ην ζπγθεθξηκέλν θέληξν επηζθεπψλ. Ζ 

επηζηνιή ηνπ αλαγλψζηε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απάληεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζην νπνίν 

απεπζχλζεθε ην PIXEL ιεηηνπξγψληαο σο έλα είδνο ελδηακέζνπ. Ζ ίδηα δηακεζνιαβεηηθή 

ιεηηνπξγία εληνπίδεηαη θαη ζε άιιεο πεξηζηάζεηο: ηνλ Ηνχλην ηνπ 1986, ν αλαγλψζηεο Γ. 

Ρνχζζεο απνζηέιιεη ζην PIXEL επηζηνιή δηακαξηπξίαο γηα ηε κε εμππεξέηεζή ηνπ απφ 

θαηάζηεκα πψιεζεο ππνινγηζηψλ, ε νπνία ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ απάληεζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο.
101

  

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1986, ρξήζηεο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή Acorn Electron, απνζηέιιεη 

αλνηθηή επηζηνιή δηακαξηπξίαο πξνο ηελ εηαηξία «Αμαξιήο Α.Δ.», επίζεκε αληηπξνζσπεία 
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ηεο Acorn ζηελ Διιάδα. Ζ επηζηνιή θαηαιακβάλεη κηα νιφθιεξε ζειίδα ηνπ πεξηνδηθνχ θαη, 

κεηαμχ άιισλ, αλαθέξεη: «Κχξηε Αμαξιή: ζαο θαηεγνξψ γηα εκηεπαγγεικαηηζκφ, πιήξε 

αλεπζπλφηεηα θαη αλππαξμία ππνζηήξημεο ζηα ACORN COMPUTERS».
102

 Παξφηη ε 

επηζηνιή είλαη γξακκέλε ζε πνιχ απζηεξφ ηφλν, δεκνζηεχεηαη απηνχζηα απφ ην PIXEL, 

παξέρνληαο δίρσο πξνζθφκκαηα ζηνλ ρξήζηε ην κέζν πξνθεηκέλνπ απηφο λα 

δηαπξαγκαηεπηεί κε ηελ αληηπξνζσπεία ηε δπλαηφηεηα κηαο θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο θαη 

ελφο ζπκβηβαζκνχ, αιιά θαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κηθξνυπνινγηζηή γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε θαη επηζπκνχζε λα αλαδείμεη.  

Ζ κειέηε ησλ επηζηνιψλ αιιεινγξαθίαο απφ ηνπο αλαγλψζηεο ησλ πεξηνδηθψλ γηα 

ππνινγηζηέο είλαη ρξήζηκε ζηε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο, αιιά θαη 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηνδηθψλ σο δηακεζνιαβεηηθψλ θφκβσλ γηα ηηο 

θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Οη ζηήιεο ηεο αιιεινγξαθίαο 

πνπ θηινμελνχζαλ φια ζρεδφλ ηα πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ εθείλε ηελ πεξίνδν παξείραλ ζηνπο 

ρξήζηεο / αλαγλψζηεο ην θαηάιιειν πιαίζην, ψζηε εθείλνη λα δηαηππψλνπλ αληηιήςεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγία ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη φςεηο ηεο 

ρξήζεο κε άιινπο ρξήζηεο ή εκπιεθνκέλνπο δξάζηεο ζε φιε ηελ αιπζίδα ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ πνπ αλαπηπζζφηαλ γχξσ απφ ηελ ελ ιφγσ ηερλνινγία, φπσο νη έκπνξνη / 

αληηπξφζσπνη ή νη δεκνζηνγξάθνη ησλ πεξηνδηθψλ. Οη ζηήιεο ηεο αιιεινγξαθίαο 

ιεηηνχξγεζαλ σο ρψξνη νξίνπ (boundary spaces), φπνπ νη δηάθνξνη θνηλσληθνί δξάζηεο 

ζπδεηνχζαλ, δηαθσλνχζαλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαλ ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο ρξήζεο αλαθνξηθά 

κε ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο. Απνηέιεζαλ επίζεο κηα πεγή αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηε 

βηνκεραλία θαη ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαλ ζηελ αληηπξνζψπεπζε, πψιεζε 

θαη ππνζηήξημε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ.  

 

Σα νέα ηηρ αγοπάρ 

Ζ φςε ηεο δηακεζνιάβεζεο, πνπ έθεξλε ζε επαθή ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο κε ηνπο 

αληηπξνζψπνπο θαη εκπφξνπο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ιάκβαλε θαη άιιεο κνξθέο. Ζ 

δεκνζίεπζε ησλ δειηίσλ ηχπνπ, πνπ εμέδηδαλ θαη θπθινθνξνχζαλ νη εηαηξίεο, απνηεινχζε 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο χιεο ησλ πεξηνδηθψλ. Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ δειηίσλ ηχπνπ 

κπνξνχζε λα επεξεάζεη, ζε θάπνην βαζκφ, ηελ πνξεία ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο 

ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο ε πιεηνςεθία ησλ πεξηνδηθψλ απιψο ηα 
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αλαπαξήγαγε, δίρσο λα εθθέξεη θάπνηα θξηηηθή άπνςε. Παξφια απηά, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο, 

αιιά θαη ε ζέζε ηνπο κέζα ζηελ χιε ησλ πεξηνδηθψλ, δηαζπλδένληαλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζπληαθηηθήο νκάδαο ηνπ εθάζηνηε πεξηνδηθνχ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχζαλ σο «άλζξσπνη 

νξίνπ» (boundary people), δειαδή σο δηαζπλδεηηθά ζηνηρεία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

νκάδσλ, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Sungook Hong.
103

 

Μεηά ην γξάκκα ηνπ εθδφηε/αξρηζπληάθηε ζρεδφλ φια ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο πνπ 

εθδφζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζηελ Διιάδα, αθηέξσλαλ θάπνηεο ζειίδεο ζηε δεκνζίεπζε 

ησλ ιεγφκελσλ press releases απφ ηηο εηαηξίεο θαη ηα θαηαζηήκαηα ηνπ ρψξνπ. Σα λέα πνπ 

δεκνζηεχνληαη ζηε ζηήιε απηή αθνξνχζαλ θπξίσο ζηα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαλ άκεζα ή έκκεζα κε ηνπο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο θαη είραλ έλα δπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Δπξφθεηην γηα ηελ ζηήιε εθείλε πνπ 

απνηεινχζε ηνλ ζηελφηεξν δίαπιν δηακεζνιάβεζεο εηαηξηψλ πιεξνθνξηθήο, θαηαζηεκάησλ, 

νίθσλ ινγηζκηθνχ, αληηπξνζσπεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ κε ηνπο ρξήζηεο ηεο 

ηερλνινγίαο. Ήηαλ κηα κνξθή έκκεζεο δηαθήκηζεο, δίρσο φκσο ην θφζηνο, αιιά θαη ηα 

ζπκθξαδφκελα, πνπ είρε γηα ηνλ ρξήζηε/αλαγλψζηε κηα δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε. 

Σν Computer για Όλοςρ απνθαινχζε ηε ζηήιε απηή «Νέα Πξντφληα» θαη ζην πξψην ηνπ ήδε 

ηεχρνο ην 1983 αθηέξσζε επηά απφ ηηο ζπλνιηθά εμήληα δχν ζειίδεο ηνπ ζε απηή. Καζψο 

επξφθεηην γηα κηα ζρεηηθά λέα δξαζηεξηφηεηα, πνπ δελ ήηαλ επξέσο γλσζηή ζηνπο 

παξάγνληεο ηεο λενζχζηαηεο ειιεληθήο αγνξάο κηθξνυπνινγηζηψλ, ην πεξηνδηθφ κε δηθή ηνπ 

θαηαρψξηζε θαινχζε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα απνζηείινπλ ηα ζρεηηθά δειηία ηχπνπ πνπ 

επηζπκνχζαλ λα δεκνζηεπηνχλ ζηελ ελ ιφγσ ζηήιε: 

Σν πεξηνδηθφ COMPUTER ΓΗΑ ΟΛΟΤ πιεξνθνξεί ηνπο αληηπξνζψπνπο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, εμαξηεκάησλ θαη πεξηθεξεηαθψλ φηη επραξίζησο ζα 

δεκνζηεχεη θάζε ελδηαθέξνπζα είδεζε ζρεηηθή κε ηα πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο ηνπο. Ζ δεκνζίεπζε ηνπ πιηθνχ 

απηνχ ζα γίλεηαη ΓΧΡΔΑΝ.
104 

ην PIXEL, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1985, εγθαηληάδεηαη ε ζηήιε «ΈΞΧ ΑΠ‟ ΣΑ ΓΟΝΣΗΑ», ε 

νπνία είρε σο ζηφρν λα κεηαθέξεη ζπλεληεχμεηο θαη απφςεηο απφ ζεκαληηθά πξφζσπα ηνπ 

ρψξνπ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1986, ην PIXEL εγθαηληάδεη 

κηα λέα ζηήιε ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηψλ, ηελ νπνία απνθαιεί «Γεγνλφηα … Φήκεο … 
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ρφιηα». Ζ πξσηνηππία ηεο ζηήιεο απηήο αθνξνχζε ζην φηη δελ αλαπαξήγαγε ηα δειηία 

ηχπνπ ησλ εηαηξηψλ, αιιά κεηέθεξε κηα πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλε θαη πξνζσπηθή εηθφλα 

ηεο αγνξάο ησλ νηθηαθψλ θαη ζπκβαηψλ ππνινγηζηψλ, κέζα απφ έλα θαηά θάπνην ηξφπν 

αλεπίζεκν δίαπιν ελεκέξσζεο 

ζπλνδεπφκελν απφ ζρνιηαζκφ ησλ 

ζπληαθηψλ.  

Σν πξψην ηεχρνο ηνπ MicroMad αθηέξσζε 

ηξεηο ζειίδεο ζηα λέα ηεο αγνξάο, 

εληάζζνληαο ζε απηά πνιχ δηαθνξεηηθά 

πξντφληα.
105

 Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1986, ην 

δεχηεξν ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ MicroMad 

αθηέξσλε πέληε ζειίδεο ζηα λέα πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ πιεξνθνξηθή θαη ηε 

ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα, κε 

άξζξα πνπ πξαγκαηεχνληαλ δεηήκαηα απφ 

ινγηζκηθφ, πεξηθεξεηαθά θαη έληππν πιηθφ 

γηα νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, έσο ηελ 

παξνπζίαζε λέσλ θαηαζηεκάησλ γηα 

ππνινγηζηέο.
106

 Πνιχ ζπρλά, νη επίζεκεο 

αληηπξνζσπείεο δεκνζίεπαλ ζηα 

πεξηνδηθά αλαθνηλψζεηο γηα ηα πξντφληα 

πνπ εκπνξεχνληαλ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξείραλ ζηνπο ρξήζηεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ελεκέξσλαλ γηα ινγηζκηθφ θαη 

πξνζαξκνγέο ζηελ ειιεληθή γιψζζα πνπ 

είραλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ρξήζηεο, φπσο ελδεηθηηθά ε δηάζεζε απφ ηελ 

αληηπξνζσπεία ηεο ECS ειιεληθήο ROM, ειιεληθνχ πιεθηξνινγίνπ, αιιά θαη 

πξνγξακκάησλ ζηα ειιεληθά γηα ηνλ κηθξνυπνινγηζηή QL.
107
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Δικόνα 10 «ηα ΝΔΑ ηνπ κήλα» απνηεινχζαλ κηα 

ζηήιε ζην πεξηνδηθφ MicroMad γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ εηαηξηθψλ λέσλ κέζσ ηεο 

δεκνζίεπζεο ησλ αληίζηνηρσλ δειηίσλ ηχπνπ. 

Δπξφθεηην γηα κηα πξαθηηθή πνπ απνηέιεζε 

δεκνθηιή επηινγή γηα φια ηα ειιεληθά πεξηνδηθά 

έληππα ηεο πεξηφδνπ Πεγή: MicroMad 1, 

Γεθέκβξηνο 1985, 8. 
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Ζ γνώμη ηων σπηζηών  

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθέο δηακεζνιαβεηηθέο ιεηηνπξγίεο θάπνησλ πεξηνδηθψλ πιεξνθνξηθήο 

ππήξμε ε δπλαηφηεηα πνπ έδηλαλ, νξηζκέλα εμ απηψλ, ζηνπο ρξήζηεο, λα αλαδεηθλχνπλ 

εθείλνη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ νηθηαθνχ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Έλα απφ 

ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπο απνηεινχζε ην ινγηζκηθφ θαη ηα έληππα πξνγξάκκαηα. Σνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1984, ζην Computer για Όλοςρ εγθαηληάδεηαη ε ζηήιε «Οη Τπνινγηζηέο 

ζηελ Δθπαίδεπζε». ηφρν είρε, λα παξνπζηάδεη έληππα πξνγξάκκαηα, πνπ αθνξνχζαλ 

καζήκαηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Φηινμελνχζε επίζεο έλα επηπιένλ πξφγξακκα, 

πέξαλ εθείλσλ πνπ είραλ γξάςεη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ: ην ελ ιφγσ listing είρε ζηαιεί 

ζην Computer για Όλοςρ απφ καζεηή ηεο Γ΄ Λπθείνπ ηνπ 1
νπ

 Λπθείνπ Ν. Ζξαθιείνπ. Ο 

ηειεπηαίνο είρε αληαπνθξηζεί ζην «θάιεζκα ηεο ζηήιεο γηα ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ καζεηψλ ή ζπνπδαζηψλ»,
108

 γξάθνληαο πξνγξάκκαηα γηα νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο θαη απνζηέιινληάο ηα ζην πεξηνδηθφ πξνθεηκέλνπ απηά λα δεκνζηεπηνχλ. 

Ζ έθθιεζε θαη πξφζθιεζε ηνπ ζπληάθηε ήηαλ ζαθήο: 

[…] ζα ήζεια λα ππελζπκίζσ ζηνπο θίινπο καζεηέο φηη κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ ηα 

πξνγξάκκαηά ηνπο γηα νπνηνδήπνηε κάζεκα θαη ζέκα ζηε δηεχζπλζε ηνπ πεξηνδηθνχ 

θαη γηα ηε ζηήιε “ΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ”.
109

 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1985, ην πεξηνδηθφ PIXEL εγθαηληάδεη ηελ ζηήιε «ΣΟP 10», ε νπνία είρε σο 

ζηφρν ηελ απνηχπσζε θάζε κήλα ησλ θαιχηεξσλ μέλσλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία 

θπθινθνξνχζαλ ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα ηνπο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο Spectrum, Amstrad 

CPC-464 θαη Commodore-64. Δπξφθεηην γηα κηα πξνζπάζεηα, πνπ θηινδνμνχζε λα 

απνηειέζεη κηα θαηαγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχζαλ ζηε δεκνθηιία θαη 

ζηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Ζ πξσηνβνπιία 

απηή θαλεξψλεη ηελ έλδεηα χπαξμεο αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο πσιήζεηο νηθηαθψλ 

ππνινγηζηψλ, ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά ηεο 

πεξηφδνπ. Απνθαιχπηεη επίζεο ηελ εγγελή έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ελδηακέζσλ πνπ εκπιέθνληαλ ζηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ: 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο, εηζαγσγέσλ, πεξηνδηθψλ, θαζψο δελ ππήξμε θάπνηνο ηξίηνο 

αλεμάξηεηνο ζεζκφο, πνπ λα απνιάκβαλε θχξνο θαη αμηνπηζηία.  
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Ζ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία αλαδεηθλχεη θαη έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν∙ ην πφζν 

ζεκαληηθή ππήξμε ε γλψκε ησλ ρξεζηψλ γηα ηνπο ζπληάθηεο ηνπ PIXEL ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη πφζν ζεκαληηθφο ππήξμε ν ξφινο ησλ ρξεζηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζέζεο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ 

πεξηβάιινλ. Έηζη ινηπφλ, θαηά ηελ ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ:  

    Ο κφλνο ηξφπνο δεκηνπξγίαο ελφο πίλαθα κε ηα θαιχηεξα πξνγξάκκαηα γηα home-

micros είλαη ε απνζηνιή ησλ δηθψλ ζαο πξνηηκήζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ζα ζαο είλαη 

πνιχ ρξήζηκν λα μέξεηε πνηα πξνγξάκκαηα είλαη πξαγκαηηθά «πξψηα» ζηε ρψξα καο. 

[…] ζα ζέιακε ινηπφλ, αλ είζηε θάηνρνο θάπνηνπ απφ ηνπο ππνινγηζηέο πνπ 

αλαθέξνπκε, λα ζπκπιεξψζεηε ην αληίζηνηρν θνππφλη θαη λα καο ην ζηείιεηε, ψζηε λα 

ζπγθεληξψζνπκε ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ δειηίσλ πνπ ζα καο επηηξέπεη λα θάλνπκε 

αμηφπηζηα ηελ εθινγή ησλ βαζηιηάδσλ ηνπ κήλα.
110

 

Σν πεξηνδηθφ ζα ππεξαζπηζηεί ηελ επηινγή ηνπ, ζρεδφλ έλα ρξφλν κεηά, επηζεκαίλνληαο ζην 

πιαίζην ηεο απάληεζήο ηνπ ζε θάπνηνλ αλαγλψζηε: 

[…] ην TOP TEN είλαη φζν αληηθεηκεληθφ κπνξεί λα είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

απνθνκκάησλ πνπ καο ζηέιλεηε! Γελ είλαη ππέξ ηεο αληηθεηκεληθφηεηάο ηνπ ην λα 

παίξλνπκε θαη ηηο γλψκεο ησλ shops, αθνχ, φπσο είλαη επλφεην, ην θάζε καγαδί 

πξνσζεί ηα παηρλίδηα πνπ δηαζέηεη θαη ππνζηεξίδεη.
111

 

Σν πεξηνδηθφ MicroMad ζπλεξγαδφηαλ κε ηνλ ρξήζηε θ. Γεκήηξε Απγνπζηίδε, ν νπνίνο 

θαηαζθεχαδε πξνγξάκκαηα γηα ηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή ΣΗ99/4a. πσο απνηππψλεηαη 

ζε απάληεζε ηνπ αξρηζπληάθηε ηνπ πεξηνδηθνχ ζε αλαγλψζηε, ν νπνίνο εμέθξαδε ηε 

δπζθνξία ηνπ γηα ηνλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ δηαζέζηκσλ πξνγξακκάησλ γηα ηνλ ελ ιφγσ ηχπν 

κηθξνυπνινγηζηή, ν ελ ιφγσ ρξήζηεο πνπ ραξαθηεξηδφηαλ «ρνκπίζηαο»  είρε απνζηείιεη ζην 

πεξηνδηθφ πεξηζζφηεξα απφ δεθαπέληε πξσηφηππα πξνγξάκκαηα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ, ηα 

νπνία δεκνζηεχνληαλ ζηαδηαθά ζην πεξηνδηθφ ην 1986. Δίλαη κάιηζηα αμηνζεκείσην, πσο 

θάπνηα απφ απηά νη ζπληειεζηέο ηνπ πεξηνδηθνχ ηα είραλ απνζηείιεη πξνο δεκνζίεπζε ζε 

πεξηνδηθά ηνπ εμσηεξηθνχ «κε ηελ έλδεημε MADE IN GREECE».
112

 

Σνλ Μάην ηνπ 1986 ην PIXEL απεπζχλεη εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ 

θαιψληαο ηνπο λα απαληήζνπλ ζε πξνζσπηθέο εξσηήζεηο, φπσο ην θχιν, ε πεξηνρή ζηελ 

νπνία δηέκελαλ, ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, θ.ά. Γελ ιείπνπλ νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ 

ζην ίδην ην πεξηνδηθφ θαη ηε ζρέζε ησλ αλαγλσζηψλ κε απηφ, αιιά θαη ηνπο ππνινγηζηέο θαη 
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ηε ρξήζε ηνπο γεληθφηεξα, φπσο ν 

ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ.
113

 Παξφκνηα, ην 

MicroMad απεπζχλεη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1986 εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνπο 

αλαγλψζηεο ηνπ δεηψληαο απφ εθείλνπο 

λα παξάζρνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην αλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νηθηαθφ 

κηθξνυπνινγηζηή θαη πνην κνληέιν, πνηα 

ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξήζεο ηνπ 

(ψξεο απαζρφιεζεο, είδνο ινγηζκηθνχ 

θαη πεξηθεξεηαθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ), αιιά θαη ηελ 

εθηίκεζή ηνπο γηα ηελ χιε ηνπ 

πεξηνδηθνχ θαη πξνηάζεηο γηα ηελ 

βειηίσζή ηεο.
114

 

Οη ρξήζηεο θαινχληαλ πνιιέο θνξέο λα 

θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζε έξεπλεο 

πνπ δηεμήγαγε ν εηδηθφο ηχπσλ ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξηθά κε 

δεηήκαηα ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, αιιά θαη επξχηεξα ζέκαηα. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1986 ην PIXEL θαιεί ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ λα ζεκεηψζνπλ ζε ζρεηηθφ 

δειηάξην ηελ άπνςή ηνπο φζνλ αθνξά ζηηο ζεκαληηθφηεξεο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ησλ 

ππνινγηζηψλ, ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο, αιιά θαη ηελ ειιεληθή αγνξά, 

φπσο ην θαιχηεξν θαηάζηεκα πιεξνθνξηθήο ή ηελ θαιχηεξε έθζεζε/εθδήισζε 

πιεξνθνξηθήο γηα ην έηνο 1986.
115

 Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην πεξηνδηθφ δηακφξθσλε κηα εηθφλα 

γηα ηελ ειιεληθή αγνξά ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ ελ είδε εηαηξίαο εξεπλψλ, κε 

απνηειέζκαηα πνπ δεκνζηεχνληαλ ζην πεξηνδηθφ. 

Οη ρξήζηεο είραλ επίζεο ηελ δπλαηφηεηα λα γξάθνπλ, ηξφπν ηηλά, νη ίδηνη θάπνηεο ζηήιεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ. Σα γξάκκαηα πνπ έζηειλαλ θαη δεκνζηεχνληαη ζην πεξηνδηθφ δελ αθνξνχζαλ 

κφλν έληππα πξνγξάκκαηα, φπσο εμεηάζηεθε ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα, αιιά επίζεο νδεγίεο 
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Δικόνα 11 Σν PIXEL παξείρε ζηνπο ρξήζηεο ηελ 

επηινγή λα θαζνξίδνπλ νη ίδηνη ηα δεκνθηιέζηεξα 

πξνγξάκκαηα γηα ηνλ ππνινγηζηή ηνπο κέζα απφ 

ηελ ζπκπιήξσζε ζπγθεθξηκέλνπ δειηαξίνπ. 

Πεγή: PIXEL 11, Ηνχληνο 1985, 34. 
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ρξήζεο γηα δεκνθηιείο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο ηεο επνρήο. Καζψο ηελ πεξίνδν εθείλε, ε 

ηερληθή γλψζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε, θάζε ηέηνηα 

ηερληθή γλψζε πνπ ήηαλ δηαζέζηκε έπξεπε λα δεκνζηεπηεί θαη λα θνηλνπνηεζεί θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο ρξήζηεο. Σν PIXEL ππήξμε ην πξψην πεξηνδηθφ γηα ππνινγηζηέο, ην νπνίν 

ελζάξξπλε πξσηνβνπιίεο ησλ ρξεζηψλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ αληαιιαγή ηερληθήο 

γλψζεο. Δλδεηθηηθά, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1985 δεκνζηεχεηαη ζηε ζηήιε «Καηαδχζεηο» ηνπ 

πεξηνδηθνχ άξζξν απφ ηνλ αλαγλψζηε Άγη Φηλφπνπιν απφ ηε Γεξκαλία. ε απηφ ν 

αλαγλψζηεο παξείρε δηάθνξεο ρξήζηκεο νδεγίεο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ππνινγηζηή 

Commodore 64, φπσο ηξφπνπο λα θιεηδψλνπλ θάπνην πξφγξακκα, ψζηε θάπνηνο ηξίηνο λα 

κελ κπνξεί λα θάλεη listing ζε απηφ (λα ηππψζεη δειαδή ηηο νδεγίεο πνπ απηφ πεξηείρε) ή λα 

θνξηψλνπλ θαη λα ηξέρνπλ θάπνην πξφγξακκα απηφκαηα, δίρσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

πιήθηξν RUN.
116

 Δπίζεο, παξαρσξνχζε ρψξν ζηελ χιε ηνπ πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα 

δεκνζηεχνπλ εθαξκνγέο πνπ νη ίδηνη έθηηαρλαλ θαη νη νπνίεο δελ αθνξνχζαλ ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα, αιιά εθαξκνγέο πνπ ζήκεξα απνθαινχληαη utilities (ζηήιε «Δθαξκνγέο γηα 

PIXEL USERS»).
117

 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ αλαγλσζηψλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο χιεο ηνπ πεξηνδηθνχ αθνξνχζε αθφκα 

ηελ επηζήκαλζε βειηηψζεσλ ή αθφκα θαη πξνηάζεσλ πξνο ηνπο ππφινηπνπο αλαγλψζηεο. Σν 

PIXEL δεκνζίεπε ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο ησλ αλαγλσζηψλ, αθφκα θαη αλ ην πεξηερφκελφ ηνπο 

δελ ήηαλ θνιαθεπηηθφ γηα ην ίδην. Αλαγλψξηδε φκσο ηε ζεκαζία πνπ είρε ε δηαδηθαζία 

ζπλδηακφξθσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κε ηνπο αλαγλψζηεο, αιιά θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ 

ηειεπηαίσλ φζνλ αθνξά ηνλ δηακνηξαζκφ ηεο ηερληθήο γλψζεο γχξσ απφ ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπλ-θαηαζθεπαδφηαλ ηφζν ην πεξηερφκελν, φζν θαη ε 

ίδηα ε ηερληθή γλψζε κέζα απφ κηα ζπλερή δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ 

πεξηνδηθψλ θαη ησλ ρξεζηψλ – αλαγλσζηψλ ηνπο. Παξάιιεια, νη ηειεπηαίνη απνθηνχζαλ ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ «prosumer» κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππεξέβαηλαλ εθείλα ηνπ θαηαλαισηή ηνπ 

ηερλνινγηθνχ πξντφληνο (consumer). Δλδεηθηηθά, ηνλ Μάην ηνπ 1986 αλαγλψζηεο γξάθεη, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθέξεη θαη λα παξνπζηάζεη ελ ηέιεη, έλα πνιχηηκν, φπσο ην ραξαθηήξηδε, 

βνήζεκα-πξφγξακκα γηα ηνλ Spectrum. ηε ζέζε ηνπ ππνδεηθλπφκελνπ απφ ην PIXEL 

βηβιίνπ ηνπ I. Logan “The Complete ROM Disassemply”, πνπ ν ίδηνο ην ραξαθηήξηδε 

αλαπνηειεζκαηηθφ γηα κηα ζεηξά ιεηηνπξγηψλ, ν αλαγλψζηεο πξφηεηλε δχν άιια, ησλ νπνίσλ 
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παξνπζίαδε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα, απεπζπλφκελνο ηφζν ζηνπο ζπληάθηεο 

ηνπ πεξηνδηθνχ, φζν θαη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ.
118

 

Μία άιιε φςε ησλ πεξηνδηθψλ σο δηακεζνιαβεηψλ δξαζηψλ απνηεινχζε ε αλαπαξαγσγή, 

αιιά θαη ε θαηαζθεπή αληηιήςεσλ γηα ηελ ειιεληθή αγνξά ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1986 ην PIXEL αθηέξσζε αξθεηέο ζειίδεο 

ζηελ παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ αλαιχνληαο ζηηο ζπλζήθεο 

θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ απφ ηα θαηαζηήκαηα ππνινγηζηψλ θαη ηηο επίζεκεο αληηπξνζσπείεο 

θαζψο επίζεο ηηο πξαθηηθέο ησλ παξάιιεισλ εηζαγσγψλ.
119

 Πξφθεηηαη γηα κηα πεξίνδν θαηά 

ηελ νπνία ηα θαηαζηήκαηα ππνινγηζηνχλ ηείλνπλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ηηο επίζεκεο αληηπξνζσπείεο, ελψ ε ζπδήηεζε γηα ην πνηνο ζεζκφο παξείρε 

ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ή, ην πνηνο ζα έπξεπε λα ηελ παξέρεη ζε ηειεπηαία αλάιπζε, 

παξέκελε αλνηθηή θαη ην απνηέιεζκά ηεο ήηαλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε.  

Ζ έξεπλα ηνπ PIXEL δελ παξνπζηάζηεθε ζηνπο αλαγλψζηεο απιψο θαη κφλν γηα 

ελεκεξσηηθνχο ζθνπνχο. Σν πεξηνδηθφ επηζπκνχζε λα πάξεη ζέζε θαη κάιηζηα λα δξάζεη 

πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε: «Δκείο, ζηελ πξνζπάζεηά καο λα δηνξζψζνπκε ηα 

“θαθψο θείκελα” ηεο ειιεληθήο αγνξάο» θαηαιήγεη ν ζπληάθηεο, πξνηνχ δηαηππψζεη ηελ 

επρή ηνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ «γηα ην κέιινλ ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ Computer Shop.»
120

 Πξνθεηκέλνπ λα 

θαιιηεξγήζεη απηφλ ηνλ δηάινγν κε ηηο αληηπξνζσπίεο θαη ηα θαηαζηήκαηα ππνινγηζηψλ, ην 

PIXEL αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα απνζηείιεη ζε απηνχο ηνπο δξάζηεο εξσηεκαηνιφγην κε 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, φπσο ελδεηθηηθά «ηη αληίθηππν έρεη ζηελ ειιεληθή αγνξά ν 

πφιεκνο ησλ ηηκψλ ζηνπο Ζ/Τ;»
121

 ηελ πξσηνβνπιία απηή απάληεζαλ δεθαηέζζεξηο 

αληηπξνζσπείεο θαη θαηαζηήκαηα ππνινγηζηψλ, νη απαληήζεηο ησλ νπνίσλ δεκνζηεχηεθαλ 

σο είραλ. 

Ο ξφινο ηνπ δηακεζνιαβεηή, πνπ απνηέιεζε κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πεξηνδηθψλ γηα 

ππνινγηζηέο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, έιαβε θαη εκπνξηθφ ραξαθηήξα κε ηελ θαζηέξσζε 

ηεο ππεξεζίαο PIXEL Boutique. Απηή αθνξνχζε ζηε δεκηνπξγία ελφο θαηαζηήκαηνο κέζα 

ζην πεξηνδηθφ, ην νπνίν είρε ζθνπφ ηελ πψιεζε πξσηφηππνπ ςπραγσγηθνχ ινγηζκηθνχ ζηνπο  
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Δικόνα 12 Σα PIXEL απνηέιεζε ηνλ δηακεζνιαβεηή εθείλν πνπ απέδηδε ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα 

ζηηο απφςεηο ησλ ρξεζηψλ θαη πξνσζνχζε κε ηε δηαηχπσζε ησλ ηειεπηαίσλ επηηξέπνληαο ζηνπο 

ρξήζηεο / αλαγλψζηεο λα δηακνξθψζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ “prosumer”. Πεγή: PIXEL 11, Ηνχληνο 

1985, 34. 

 

αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Ζ ππεξεζία απηή παξείρε πξφζβαζε ζε κηα ζπιινγή απφ 

γλσζηνχο ηίηινπο ινγηζκηθνχ γηα ηα πην δεκνθηιή κνληέια νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζε 

θαζέηα ή δηζθέηα. Γηα ηελ παξαγγειία θαη παξαιαβή ηνπ ινγηζκηθνχ, ην πεξηνδηθφ είρε 

θαζηεξψζεη ην ζχζηεκα ηεο αληηθαηαβνιήο, ην νπνίν έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλαγλψζηεο 

ηνπ λα απνθηήζνπλ ην ινγηζκηθφ πνπ επηζπκνχζαλ ζε θάζε ζεκείν ηεο Διιάδαο κέζσ 

ηαρπδξνκείνπ. χκθσλα κε ηε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ, ε πξσηνβνπιία απηή 

ππήξμε απνηέιεζκα ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ ηειεθσληθψλ νριήζεσλ ησλ αλαγλσζηψλ, 

νη νπνίνη αλαδεηνχζαλ ην ινγηζκηθφ γηα ην νπνίν δηάβαδαλ θξηηηθέο θαη παξνπζηάζεηο ζηηο 

ζειίδεο ηνπ PIXEL, ην νπνίν φκσο δελ κπνξνχζαλ λα βξνπλ εχθνια ζηα θαηαζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο.
122

 

Σα πεξηνδηθά δηεπθφιπλαλ ηελ αλάπηπμε κηαο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζε 

φιε ηε ρψξα, θάηη πνπ δχζθνια ζα επηηχγραλαλ άιινη δηακεζνιαβεηέο. Σα πεξηνδηθά 

πέηπραλ ζεκαληηθφ βαζκφ πηνζέηεζεο απφ ηηο θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ, αθνχ «παξάγνληαλ» 

θαη «θαηαλαιψλνληαλ» απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηψλ θαη ζε δηαθνξεηηθνχο 
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ηφπνπο. Απηφο αθξηβψο ν ραξαθηήξαο θαη 

ε εμάπισζή ηνπο είλαη πνπ ηα δηαθξίλνπλ 

απφ ηνπο ππφινηπνπο δηακεζνιαβεηέο 

δξάζηεο. Μεηαμχ ησλ πνιιψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπο, ζεκειηψδεο ήηαλ απηή 

ηφζν ε ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ φζν θαη 

ε δηακφξθσζε ελφο θφκβνπ γηα ηελ 

επηθνηλσλία  κεηαμχ ησλ αλαγλσζηψλ 

κέζσ θαηαρσξήζεσλ, επηζηνιψλ, θαη 

άξζξσλ. Υσξίο ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ ζε ηφζν επξεία 

θιίκαθα, ε ρξήζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

ζηελ Διιάδα ελδέρεηαη λα είρε 

παξακείλεη πεξηνξηζκέλε, θαζψο νη 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο εληφο ηεο 

θνηλφηεηαο ρξεζηψλ ζα είραλ παξακείλεη 

δηαρσξηζκέλεο. Δλδεηθηηθά, ζε επηζηνιή 

ησλ αλαγλσζηψλ Γηάλλε Σάκπα θαη 

Παπαδάθε Κψζηα ζην PIXEL 

δηαβάδνπκε: 

Αγαπεηφ PIXEL, 

Δίκαζηε δχν παηδηά δεθαεθηάξεδεο θαη ζνπ γξάθνπκε γηα λα εθθξάζνπκε ηε ζιίςε 

καο γηα ηελ θαηάληηα ηνπ ηξφπνπ πνπ αληηκεησπίδνληαη νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο απφ 

ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηε ρεηξφηεξε κεηαρείξηζε εξγαιείνπ απφ ηνλ θάηνρφ 

ηνπ. Γηαηί ν ππνινγηζηήο είλαη εξγαιείν. […] 

θεθηήθακε ινηπφλ λα θαιέζνπκε κέζα απφ ηηο ζειίδεο ζνπ φινπο απηνχο πνπ 

γλσξίδνπλ θάπνηα γιψζζα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα club, ζην 

νπνίν λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηνπο λα βειηηψζνπλ ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο, λα θηηάμνπλ πξνγξάκκαηα νκαδηθά θαη λα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο 

γχξσ απφ ηηο εμειίμεηο ηνπ ρψξνπ ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ. 

Δπίζεο, ζέινπκε απηφ ην club λα είλαη παλειιήλην θαη φρη λα θιείλεηαη κέζα ζηα ζηελά 

πιαίζηα ηεο πξσηεχνπζαο. 

[…] Πεξηκέλνπκε αλππφκνλα ηε ζέζε ηε δηθή ζνπ ζ‟ απηή ηελ πξσηνβνπιία θαζψο θαη 

ησλ αλαγλσζηψλ ζνπ. 
123 
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Δικόνα 13 Ο δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ησλ 

πεξηνδηθψλ ήηαλ ηέηνηνο ψζηε εληνπίδνληαη αθφκα 

θαη αγγειίεο ειιεληθψλ νίθσλ ινγηζκηθνχ γηα 

λένπο πξνγξακκαηηζηέο ζηνλ ρψξν ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. Πεγή: PIXEL 45, Ηνχληνο 

1988, 143. 
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ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΠΟΗΩΝΣΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ – ΟΗ ΛΔΥΔ 

ηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο γίλεηαη γεληθά απνδεθηφ, φηη νη ιέζρεο ρξεζηψλ (computer 

clubs) απνηέιεζαλ κηα θξίζηκε φςε ηεο αξρηθήο εκθάληζεο θαη δεκνθηιίαο ηνπ 

κηθξνυπνινγηζηή. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιέζρεο “Homebrew Computer Club” θαη άιισλ 

νκάδσλ ρξεζηψλ έρνπλ απνηηκεζεί σο θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε 

ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηηο ΖΠΑ, δηακνξθψλνληαο θαη παξέρνληαο έλαλ θφκβν γηα ηνπο 

εξαζηηέρλεο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ εθείλνη λα αληαιιάδνπλ ηδέεο θαη εκπεηξίεο ρξήζεο θαη λα 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα.
124

 Αξθεηνί κάιηζηα απφ φζνπο ζπκκεηείραλ ζε εθείλεο ηηο πξψηεο 

νκάδεο ησλ εξαζηηερλψλ ρξεζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά νη Adam Osborne, Steve Wozniak θαη 

Bill Gates, θαηέιαβαλ αξγφηεξα ζεκαληηθέο ζέζεηο ζε εηαηξίεο ηνπ ρψξνπ ή δεκηνχξγεζαλ 

ηηο δηθέο ηνπο θαη ελ ηέιεη άζθεζαλ ζεκαληηθφηαηε επηξξνή ζηελ πνξεία ηεο ίδηαο 

ηερλνινγίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ.  

Ζ ιεηηνπξγία ιεζρψλ ρξεζηψλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ επνρή ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αιιά 

εληνπίδεηαη αξθεηά ρξφληα λσξίηεξα, ζην πιαίζην ηεο ρξήζεο ησλ mainframe ππνινγηζηψλ, 

σο κηα πξαθηηθή δηακνίξαζεο ηερληθήο γλψζεο θαη ινγηζκηθνχ. Σν 1955, κηα νκάδα ρξεζηψλ 

ηνπ ππνινγηζηή 701 ηεο IBM απφ ην Los Angeles ζπλαληήζεθε ζηελ πφιε άληα Μφληθα 

ηεο Καιηθφξληα πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ πξννπηηθή κηαο πξσηνβνπιίαο ζπληνληζκνχ 

ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ ηνπο έξγνπ. ηε ζπλάληεζε απηή ζπκκεηείραλ επίζεο εθπξφζσπνη 

κεγάισλ εηαηξηψλ∙ ηεο Rand Corporation, ηεο North American Aviation, ηεο Lockheed 

Aircraft Corporation θαη ηεο IBM. Σν δίθηπν ρξεζηψλ SHARE, φπσο απνθαινχληαλ, 

εμειίρζεθε ζε έλα ρψξν δηαιφγνπ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, φπνπ 

ρξήζηεο κεζαίσλ θαη κεγάισλ ππνινγηζηψλ ηεο IBM (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 360/50 

θαη ησλ ζπζηεκάησλ 370 θαη 303Υ) κπνξνχζαλ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηερληθά 

ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ.  

ηφρνο ηνπ SHARE ππήξμε ε πξνψζεζε ηεο παξαγσγηθήο ζπλεξγαζίαο, πνπ γηλφηαλ 

επηηαθηηθή ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ εξγαιείσλ ηεο IBM 

θαζψο θαη ηεο αλάγθεο γηα αληαιιαγή ηεο ηερληθήο γλψζεο. ε θάπνην βαζκφ, ε νκάδα 

μεπέξαζε θάπνηα λνκηθά φξηα ζπληνλίδνληαο ην πξνγξακκαηηζηηθφ έξγν. Απαηηψληαο απφ 
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θάζε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο λα αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλεο «εξγαζίεο», ε νκάδα θηλήζεθε 

αλακθίβνια ζε κηα γθξίδα πεξηνρή πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε λνκηθέο επηπινθέο. Οη 

εθπξφζσπνη ηνπ SHARE άξρηζαλ, ινηπφλ, λα ππεξηνλίδνπλ ηνλ εζεινληηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

έξγνπ ηνπο θαη ε ξεηνξηθή ηνπ εζεινληηζκνχ άξρηζε λα θπξηαξρεί ζηηο επηζηνιέο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπο. Αθνχ φια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ SHARE απνδίδνληαλ ζηνπο ζπγγξαθείο 

ηνπο, ε ίδηα ε δηαλνκή ησλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγνχζε ζαλ κεραληζκφο επηβξάβεπζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, φηαλ νη πξνγξακκαηηζηέο δελ αλήθαλ ζε θάπνηα 

επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα, ην SHARE πξνζέθεξε ζε πνιινχο ην κνλαδηθφ ζεκαληηθφ ρψξν 

γηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα επηδείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο.
125

 

Αξγφηεξα, ην 1961, ιίγν κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ PDP-1 (Programmed Data 

Processor-1), ηνπ πξψηνπ ππνινγηζηή ηεο Digital Equipment Corporation (DEC), κηα νκάδα 

ρξεζηψλ ηνπ ζπλαληήζεθε ζην Λέμηλγθηνλ ηεο Μαζαρνπζέηεο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο 

βηβιηνζήθεο ινγηζκηθνχ. Απφ ην 1961 έσο ην 1988, ε θνηλφηεηα DECUS (Digital Equipment 

Computer Users Society) εμειίρζεθε ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ 

παγθνζκίσο. Αλάκεζα ζηα πνιιά πξνλφκηα πνπ είραλ νη ρξήζηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή, 

ήηαλ θαη ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηνλ ρξήζηε θαη ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Σν θίλεηξν πίζσ απφ ηε δεκηνπξγία ηεο DECUS ππήξμε ε αλάγθε γηα 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηνλ ππνινγηζηή PDP-1. Γεδνκέλεο ηεο ρξήζεο 

ηνπ ελ ιφγσ ππνινγηζηή ζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο θαη ηνπ γεγνλφηνο πσο ε DEC αξρηθά 

θαηαζθεχαδε κφλν ππνινγηζηέο, νη ρξήζηεο έπξεπε λα γξάθνπλ ην δηθφ ηνπο ινγηζκηθφ. Σν 

γεγνλφο φκσο φηη πνιιά απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα βαζίδνληαλ ζε ζπλεζηζκέλεο ππνξνπηίλεο 

θαη δηαδηθαζίεο, πνπ κπνξνχζαλ λα δηαθηλεζνχλ εχθνια, ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ επηηπρία 

ηεο DECUS.
126

 

Γηα ηηο ειιεληθέο πεξηπηψζεηο ιεζρψλ δελ δηαζέηνπκε ιεπηνκεξή ζηνηρεία εθ ησλ έζσ. Σν 

έξγν φκσο εξεπλεηψλ ζε πεξηπηψζεηο άιισλ θνηλσληθνηερληθψλ πεξηβαιιφλησλ κπνξεί λα 

απνβεί γφληκν γηα ηελ παξνχζα κειέηε. Ζ Leslie Haddon, γηα παξάδεηγκα, αλαδεηθλχεη 

δεηήκαηα θχινπ, φζνλ αθνξά ζηα κέιε πνπ απάξηηδαλ ηέηνηεο ιέζρεο ζηε Μ. Βξεηαλία, ελψ 

ν David Skinner έρεη επηζεκάλεη ηηο δηαθνξεηηθέο επηδηψμεηο θαη ζηνρεχζεηο κεηαμχ ησλ 

κειψλ, φπσο κεηαμχ εθείλσλ πνπ έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ γηα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ησλ 
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εξαζηηερλψλ πνπ πεηξακαηίδνληαλ κε ηνλ κηθξνυπνινγηζηή ηνπο.
127

 Απηή ε έληαζε δίλεη 

έκθαζε ζηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία πνπ νη ιέζρεο ρξεζηψλ επηηεινχζαλ κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο θφκβνπ επηθνηλσλίαο θαη επαθήο ρξεζηψλ κε δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη 

δεμηφηεηεο, φζνλ αθνξά ζηνπο κηθξνυπνινγηζηέο. πσο ζεκεηψλεη ν Skinner, νη ιέζρεο 

ρξεζηψλ παξείραλ ζπρλά έλα είδνο επίζεκνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα αλεπίζεκα 

θνηλσληθά δίθηπα πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί ήδε γχξσ απφ ηνλ κηθξνυπνινγηζηή θαη ηε ρξήζε 

ηνπ.
128

 

ηαλ ε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ άξρηζε λα απνθηά δπλακηθή ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, έγηλε ζαθέζηεξε θαη ε αλάγθε γηα ηελ 

δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ ιεζρψλ ρξεζηψλ θαη ζηελ Διιάδα.
129

 Απηή ε αλάγθε έγηλε 

εληνλφηεξε απφ ηε ζηηγκή πνπ ππφινηπνη ζεζκνί δηακεζνιάβεζεο, φπσο ε εθπαίδεπζε, είηε 

βξίζθνληαλ ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην, είηε απνπζίαδαλ. Απηφ ην θελφ φζνλ αθνξά ζηελ 

χπαξμε ελφο θφκβνπ επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηψλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ, νη νπνίνη επηζπκνχζαλ λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο ρξήζεο, λα ζπδεηήζνπλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο θαη λα αληαιιάμνπλ ηερληθέο γλψζεηο θαη πιηθφ πνπ αθνξνχζε ζηνπο 

ππνινγηζηέο ηνπο, αλέιαβαλ λα θαιχςνπλ ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο:  

[…] ν ρψξνο καο, φκσο, ήηαλ θαη είλαη ρψξνο εξαζηηερλψλ, αλζξψπσλ πνπ αγαπνχλ ην 

αληηθείκελν ρσξίο δεχηεξεο ζθέςεηο. Γηα ηνπο αλζξψπνπο απηνχο, γηα ζαο, ην πεξηνδηθφ 

θάλεη ην κεγάιν βήκα. Γηα λα κπνπλ φινη φζνη ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο ππνινγηζηέο 

θάησ απφ ηελ ίδηα ζθεπή ηδξχνπκε ηε Λέζρε ηνπ PIXEL.
130

 

Τπήξραλ πνιινί ιφγνη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο club ρξεζηψλ. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο αθνξνχζαλ ζηελ έιιεηςε δπλαηνηήησλ επαθήο ησλ ρξεζηψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, αιιά θαη ζηε δπζθνιία πνπ 

αληηκεηψπηδαλ νη ρξήζηεο σο πξνο ηελ εμεχξεζε πιεξνθνξηψλ, ζπκβνπιψλ θαη ηερληθψλ 

νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ ππνινγηζηηθή ηερλνινγία. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θάπνηνο 

ρξήζηεο ήηαλ αλαγθαίν λα πξνζθχγεη ζε θάπνηα πεγή πνπ βξηζθφηαλ ζην εμσηεξηθφ, ε νπνία 

είρε απμεκέλν θφζηνο, αθφκα θαη αλ δηαηίζεην ζηελ Διιάδα (φπσο ηα μελφγισζζα βηβιία ή 
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πεξηνδηθά). Δπίζεο, ππνζηεξηδφηαλ πσο ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ζα δηακφξθσλε 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ, αιιά θαη ζπλζεθψλ θαιχηεξεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ππνινγηζηψλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο ηερληθήο γλψζεο φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ, αιιά θαη ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο γεληθφηεξα: 

Να πνχκε αθφκε, γηα ηηο ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε έλαλ 

εξαζηηέρλε ε επηθνηλσλία κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ; Να 

κηιήζνπκε γηα ηελ αλάγθε εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ θαη θφπνπ ζηελ θαηαζθεπή θαη 

αληαιιαγή πξνγξακκάησλ;
131

 

Ζ Λέζρε ηνπ PIXEL έρεη ζαλ απνθιεηζηηθφ ζηφρν λα θέξεη ζε επαθή θαη ακνηβαία 

επηθνηλσλία ηνπο ρξήζηεο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Ο ζηφρνο απηφο είλαη θαηά ηε 

γλψκε καο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα επηηχρνπκε, αλ ζέινπκε 

λα αλέβεη ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ.
132

 

Σν PIXEL αλέιαβε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο Λέζρεο Υξεζηψλ, ε νπνία πεξηιάκβαλε ππν-

νκάδεο ρξεζηψλ, αλάινγα κε ηνλ νηθηαθφ ππνινγηζηή πνπ απηνί ρξεζηκνπνηνχζαλ. Οη 

ρξήζηεο – κέιε ηεο θάζε νκάδαο (ι.ρ. κέιε Οκάδαο DRAGON) απνθηνχζαλ κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζνπλ γλψζεηο, πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο ρξήζεο ζρεηηθά 

κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή, πξνγξάκκαηα πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη, αιιά θαη 

ηξίηνη, λέα ηεο αγνξάο ζρεηηθά κε λέα ή επεξρφκελα κνληέια, πεξηθεξεηαθά. Θα κάζαηλαλ 

γεληθά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή ηνπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηηο 

εθκεηαιιεχνληαλ πην απνηειεζκαηηθά.
133

 Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ζα γηλφηαλ κε 

ηξεηο ηξφπνπο: κέζσ ηεο αληίζηνηρεο ζηήιεο ηνπ πεξηνδηθνχ, ηεο απνζηνιήο ελεκεξσηηθψλ 

δειηίσλ ζηηο δηεπζχλζεηο ησλ κειψλ θαη ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ θάζε κέινπο 

ζηα ππφινηπα ηεο νκάδαο. Ζ δεκηνπξγία computer clubs απφ ηα πεξηνδηθά ηεο επνρήο δελ 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ θαηαζηαηηθέο αξρέο θαη απζηεξέο ηππηθέο ππνρξεψζεηο. Δπξφθεηην 

πεξηζζφηεξν γηα θηιηθέο ζπλαζξνίζεηο ρξεζηψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαλ ζηελ ειεχζεξε 

πξσηνβνπιία ησλ κειψλ ηνπο, κε κφλε πξνυπφζεζε κηα ειάρηζηε πεξηνδηθή ιεηηνπξγία ηεο 

ιέζρεο, πξνθεηκέλνπ απηή λα παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία. Ζ κε ηήξεζε ηεο ηειεπηαίαο 

πξνυπφζεζεο νδεγνχζε εθ ησλ πξαγκάησλ ζηε δηάιπζε ησλ ελ ιφγσ νκάδσλ. 
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Σν PIXEL ελζάξξπλε ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο, αλαιακβάλνληαο ην 

ίδην ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ, ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο θαη ηνλ νξηζκφ πξνζσξηλψλ 

ππεπζχλσλ ησλ νκάδσλ πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη νκαιά ε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ 

εγρεηξήκαηνο:  

    Σν ακέζσο επφκελν βήκα ζα ην θάλνπλ νη πξνζσξηλνί ππεχζπλνη ησλ νκάδσλ. Απηνί 

έρνπλ αλαιάβεη λα ζαο εηδνπνηήζνπλ ηειεθσληθψο, νξίδνληαο ηελ εκεξνκελία ηεο 

πξψηεο ζπλάληεζεο ησλ νκάδσλ. Απφ ηελ ζηηγκή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξψηεο 

ζπλάληεζεο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο πξσηνβνπιίαο πνπ ζήκεξα έρνπκε εκείο, ζα ηελ 

παξαιάβεηε εζείο, ηα κέιε ηεο ΛΔΥΖ ηνπ PIXEL. Θα ήηαλ κεγάιν ιάζνο λα 

αληηκεησπίζεη θαλείο ηε ΛΔΥΖ ζαλ έλα επηηειείν πνπ δίλεη έηνηκεο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηά ηνπ. Μηα ηέηνηα παζεηηθή αληίιεςε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ΛΔΥΖ αθπξψλεη, 

πηζηεχνπκε, ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο πνπ κφλν ε εθεπξεηηθφηεηα θαη πξσηνβνπιία ησλ 

ίδησλ ησλ κειψλ κπνξεί λα ζηεξίμεη. […] Γηαηί, φπσο είπακε: ε ΛΔΥΖ ηνπ PIXEL ζα 

είζαζηε ΔΔΗ.
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Δικόνα 14 Γειηίν εγγξαθήο ζηε Λέζρε ηνπ PIXEL. Πεγή: PIXEL 2, Μάηνο – Ηνχληνο 1984, 14. 
 

 

Δικόνα 15 Σν δηαθνζηνζηφ δειηίν εγγξαθήο ζηε Λέζρε ηνπ PIXEL ζπκπιεξσκέλν απφ αλαγλψζηε, 

φπσο δεκνζηεχηεθε ζην PIXEL. Πεγή: PIXEL 5, Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1984, 116. 
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 «Γηα λα μεθηλήζεη ε Λέζρε καο», PIXEL 3, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1984, 15. 
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Παξφηη ην πεξηνδηθφ αλέιαβε ηελ ελ ιφγσ πξσηνβνπιία δεκηνπξγίαο ιέζρεο ρξεζηψλ, 

έρνληαο πξνθαλψο ελ γλψζε ηνπ ηα αληίζηνηρα clubs ρξεζηψλ πνπ ήηαλ αξθεηά δεκνθηιή 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, εληνχηνηο ε αλχπαξθηε ζπγθξηηηθά ειιεληθή εκπεηξία ζηνλ ρψξν, 

θαζηζηνχζε ην εγρείξεκα δχζθνιν, αθνχ έπξεπε λα νξγαλσζεί απφ ηελ αξρή θαη λα 

απνζαθεληζηεί ν ζθνπφο ηνπ, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα έπξεπε λα γίλεη θαηαλνεηφο θαη 

απνδεθηφο απφ ηνπο ρξήζηεο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο:  

[…] φηαλ ινηπφλ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα μεθηλήζεη εδψ θάηη πνπ ήδε ππάξρεη ζην 

εμσηεξηθφ, θαηαληνχκε κνλίκσο λα παιηλδξνκνχκε αλαπνθάζηζηνη αλάκεζα ζπ δχν 

πηζαλέο ιχζεηο: ηελ “μεξή” αληηγξαθή θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηα “θαζ‟ εκάο”. Κάζε 

ιχζε έρεη ηα πξνβιήκαηά ηεο, […] ε πξνζαξκνγή, πνπ είλαη θαη ην ηειηθφ δεηνχκελν, 

απαηηεί ππνδνκή, πξάγκα πνπ παξαδνζηαθά δελ επδνθηκεί ζηνλ ειιεληθφ ρψξν …
135

 

Ζ πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία ιέζρεο ρξεζηψλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ απφ ην PIXEL 

ππήξμε, φπσο δηαθάλεθε ήδε, κηα εξαζηηερληθή δξαζηεξηφηεηα. ηαδηαθά φκσο, θαζψο ν 

αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ επηζπκνχζε λα γίλεη κέινο ζε κηα ηέηνηα ιέζρε αχμαλε, νη 

ηζχλνληεο ηνπ πεξηνδηθνχ άξρηζαλ λα εθαξκφδνπλ κηα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Σα πξψηα 

ινηπφλ δηαθφζηα κέιε έιαβαλ απφ ην πεξηνδηθφ ηελ ηδηφηεηα ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ θαη 

απαιιάζζνληαλ απφ θάζε ρξέσζε, αιιά εθεμήο ηα ππφινηπα κέιε ζα πιήξσλαλ έλα αληίηηκν 

ηεο ηάμεο ησλ 2.000 δξρ.
136

 Σν χςνο ηνπ πνζνχ δελ ήηαλ δηφινπ ακειεηέν, αλ ιάβνπκε 

ππφςε καο πσο ε εηήζηα ζπλδξνκή ζην PIXEL ή ζην Computer για Όλοςρ θφζηηδε ηελ ίδηα 

πεξίνδν (Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1984) 1.350 δξρ.
137

 Ζ επηβνιή εθάπαμ εηζθνξάο θαίλεηαη 

πσο πξνθάιεζε αληηδξάζεηο θαη ηνχην είρε σο απνηέιεζκα ζην επφκελν ηεχρνο απηή λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ δχν εμακεληαίεο θαηαβνιέο ησλ 1.000 δξρ θαη ηελ επέθηαζε ησλ 

πξνλνκίσλ ησλ κειψλ.
138

 

πσο είλαη εχινγν, ε Λέζρε ηνπ PIXEL δελ απνηέιεζε ηε κνλαδηθή ιέζρε ρξεζηψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ ηεο δεθαεηίαο πνπ 

εμεηάδνπκε. Αλαθέξεηαη σο ελδεηθηηθή ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο θαη ηνπ ζηφρνπ πνπ είρε έλα 

ηέηνην εγρείξεκα ηελ επνρή εθείλε. Γεληθφηεξα, ηα computer clubs φπσο άξρηζαλ λα γίλνληαη 

επξέσο γλσζηά δηακνξθψζεθαλ θπξίσο σο πξσηνβνπιία ησλ άιισλ δηακεζνιαβεηηθψλ 

δξαζηψλ ηεο επνρήο: ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο ππνινγηζηψλ, ησλ αληηπξνζσπεηψλ, ησλ 

εηαηξηψλ θαηαζθεπήο ππνινγηζηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο 
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δέρνληαλ σο κέιε ηνπο ρξήζηεο ππνινγηζηψλ ήδε απφ ηελ ειηθία ησλ έληεθα ρξφλσλ, ελψ ηα 

κέιε είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ (ζπλήζσο θαηφπηλ ξαληεβνχ) ηνπο ππνινγηζηέο 

θαη ηα πεξηθεξεηαθά πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο αληηπξνζσπείαο γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν αλεξρφηαλ ζπλήζσο ζηηο δχν ψξεο. Σα κέιε 

κπνξνχζαλ αθφκα λα παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα πνπ δηνξγάλσλε ν εθάζηνηε ζεζκφο πνπ 

θηινμελνχζε ην computer club, ζπλήζσο ζε BASIC, βάζεηο δεδνκέλσλ, θ.ά. Έλα αθφκε 

ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ θάπνησλ εμ‟ απηψλ απνηεινχζε ν δίαπινο επηθνηλσλίαο, πνπ 

απηά είραλ αλαπηχμεη κε αληίζηνηρα clubs ηνπ εμσηεξηθνχ, απφ ηα νπνία πξνκεζεχνληαλ θαη 

ηα αληίζηνηρα newsletters, δηαηεξψληαο έηζη επαθή κε ηηο φςεηο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθνηερληθά πεξηβάιινληα. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν πνπ ραξαθηήξηδε ηε ιεηηνπξγία ησλ computer clubs αθνξνχζε 

ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο βνήζεηαο ζε απνξίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη 

ρξήζηεο/κέιε θαη ζηελ πξφζβαζε ζε ηερληθή γλψζε θαη ινγηζκηθφ. Οη ρξήζηεο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα βξνπλ, λα δνθηκάζνπλ θαη λα πξνκεζεπηνχλ εκπνξηθφ ινγηζκηθφ, αιιά θαη 

μελφγισζζα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, θαζφζνλ νη Λέζρεο απηέο θηινμελνχληαλ 

ζπλεζέζηαηα απφ θάπνηα εκπνξηθή επηρείξεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ εδψ παξάδεηγκα 

απνηεινχζε ην θαηάζηεκα ππνινγηζηψλ Computer Club ζηελ Αζήλα, ην νπνίν πέξαλ ηεο 

ζπλήζνπο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ελζσκάησλε θαη κηα ιεηηνπξγία πνπ ην ίδην απνθαινχζε 

«ηκήκα παξνρήο ππεξεζηψλ». ην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο, πξνζέθεξε ζηα κέιε ηνπ ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ πνπ θηινμελνχζε 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ, ελψ παξάιιεια δηνξγάλσλε ζεκηλάξηα γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ κειψλ 

ηνπ. Σα ζεκηλάξηα αθνξνχζαλ ηφζν ζην πιηθφ (ςεθηαθά ειεθηξνληθά), φζν θαη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ κε ηε γιψζζα BASIC. Έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ 

ραξαθηήξηδε ηε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ ιέζρεο απνηεινχζε ε δπλαηφηεηα ελνηθίαζεο 

κηθξνυπνινγηζηψλ, θαζψο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο, ζε αξράξηνπο ρξήζηεο, πξνθεηκέλνπ 

απηνί λα αζθεζνχλ ζηε ρξήζε ηνπο ζην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ νηθηαθφ ρψξν. Σν Computer 

Club εμέδηδε κάιηζηα ην δηθφ ηνπ ελεκεξσηηθφ δειηίν, ην νπνίν πεξηείρε εηδήζεηο θαη 

αγγειίεο θαη ην νπνίν απνζηέιινληαλ ηαρπδξνκηθά ζηα κέιε ηνπ.
139

 

Ζ ιεηηνπξγία ιεζρψλ ρξεζηψλ απνηειεί ην 1985 κηα δεκνθηιή πιένλ πξαθηηθή. Ο αξηζκφο 

ηνπο απμάλεηαη κε ξαγδαίν ξπζκφ θαη ην PIXEL αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία λα 
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 «ηα CLUBS … θαη ηα clubs», PIXEL 4, επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1984, 10-11. 
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θαζηεξψζεη ζηήιε απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλε ζηηο ιέζρεο ρξεζηψλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί 

ζην πιαίζην ησλ θαηαζηεκάησλ γηα ππνινγηζηέο:  

    Ζ θαιή ιεηηνπξγία θαη ν κεγάινο αξηζκφο computer clubs είλαη, φπσο φινη μέξνπκε, 

έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, πνπ ζπληεινχλ ζηελ εμνηθείσζε ηνπ 

θφζκνπ κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. Ζ ζηήιε απηή μεθηλάεη κε ζηφρν 

λα πξνζθέξεη πιεξνθφξεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ clubs θαη ζπγθεθξηκέλα λα 

δψζεη απάληεζε ζε νξηζκέλα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ φινπο, φπσο: πνπ 

βξίζθνληαη, ηη πξνζθέξνπλ ζηα κέιε ηνπο, πφζν ζηνηρίδεη ε ζπλδξνκή, ηη 

δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνπλ, θιπ.
140

 

Απφ ηνλ Μάην ηνπ 1985, ην PIXEL αξρίδεη λα δεκνζηεχεη «ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ MICROCLUB», 

ην ελεκεξσηηθφ δειηίν δειαδή κηαο «Λέζρεο Φίισλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ», φπσο 

απνθαιείην, ε νπνία ππήξμε πξσηνβνπιία θάπνηνπ θαηαζηήκαηνο πψιεζεο ππνινγηζηψλ θαη 

είρε ηελ έδξα ηνπ ζηελ νδφ ηνπξλάξα, 

ηελ απνθαινχκελε θαη «ειιεληθή Silicon 

Valley». χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε 

ίδξπζεο ηεο Λέζρεο, ε νπνία 

δεκνζηεχηεθε ζην PIXEL, ηα κέιε ηεο 

είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ, 

δίρσο πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, 

φινπο ηνπο ππνινγηζηέο πνπ δηέζεηε ε 

Λέζρε, φπσο νη ORIC ATMOS, 

SPECTRUM, Commodore 64, New Brain, 

Amstrad, BBC Model B θαη MSX. 

Δπηπιένλ ζεκεησλφηαλ κε έκθαζε πσο ε 

Λέζρε δηέζεηε εθηππσηέο γηα φινπο ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο κηθξνυπνινγηζηέο, 

ζηνηρείν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ 

εθηχπσζε ησλ εληνιψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ αιιά θαη δηφηη ν 

εθηππσηήο απνηεινχζε έλα αθξηβφ 

πεξηθεξεηαθφ ηνπ κηθξνυπνινγηζηή.
141

 

εκαληηθφ βνήζεκα γηα ηα κέιε 
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 «Λίγα ιφγηα γηα ην MICROCLUB», PIXEL 9, Απξίιηνο 1985, 109. 

 

Δικόνα 16 Οη ιέζρεο ρξεζηψλ επηρεηξνχζαλ λα 

πξνζειθχζνπλ φινπο ηνπο Έιιελεο ρξήζηεο κέζσ 

κηαο δπλακηθήο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο. Πεγή: PIXEL 5, Ννέκβξηνο – 

Γεθέκβξηνο 1984. 
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απνηεινχζε ε χπαξμε βηβιηνζήθεο κε «ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία θαζψο θαη κνλαδηθή 

ζπιινγή ειιεληθψλ θαη μέλσλ πεξηνδηθψλ». Μέινο ηεο ιέζρεο κπνξνχζε λα γίλεη θάπνηνο κε 

ηελ θαηαβνιή ηεο εγγξαθήο, αμίαο 500 δξρ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνληαο ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλδξνκήο πνπ επηζπκνχζε, ε νπνία θαη ηηκνινγνχληαλ αλάινγα.
142

 

Ζ ζπλεξγαζία ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ην πεξηνδηθφ δεκηνπξγνχζε έλαλ δπλακηθφ θφκβν 

επηθνηλσλίαο ησλ δχν ρψξσλ, κέζα ζηνλ νπνίν θηλνχληαλ νη ρξήζηεο. Έηζη, ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1985 ε Λέζση Φίλων Μικποϋπολογιζηών MICROCLUB αλαθνίλσζε κηα ελδηαθέξνπζα 

δηεπθφιπλζε γηα ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ PIXEL, νη νπνίνη επηζπκνχζαλ λα δεκνζηεχζνπλ 

θάπνην πξφγξακκα ζηηο ζρεηηθέο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Δπεηδή ηελ πεξίνδν εθείλε ε 

πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ δελ δηέζεηε εθηππσηή 

πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα ηππψζνπλ κηα 

ιίζηα κε ηηο εληνιέο πνπ είραλ 

πξνγξακκαηίζεη, ην ελ ιφγσ club ρξεζηψλ 

δηέζεηε ηνπο δηθνχο ηνπ εθηππσηέο πξνο 

ρξήζε γηα ηνλ ιφγν απηφλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ νη ρξήζηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθηήζνπλ ζε έληππε κνξθή listing ην 

πξφγξακκα πνπ είραλ θηηάμεη θαη θαηφπηλ 

λα απνζηείινπλ ηνλ έληππν ζην πεξηνδηθφ 

πξνο δεκνζίεπζε.
143

 Ζ ζπλεξγαζία ηνπ 

πεξηνδηθνχ κε ην MICROCLUB 

επεθηεηλφηαλ θαη ζηε δεκνζίεπζε ηερληθψλ 

ιχζεσλ, θαιχπηνληαο έηζη θελά φζνλ 

αθνξά ζηελ απαηηνχκελε ηερληθή γλψζε 

πνπ δελ θαιχπηνληαλ απφ ηα ηερληθά 

εγρεηξίδηα θαη ηα ελεκεξσηηθά έληππα πνπ 

ζπλφδεπαλ ηνπ κηθξνυπνινγηζηέο θαη ηα 

πεξηθεξεηαθά ηνπο.
144
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Δικόνα 17 Ζ Λέζση Φίλων Ηλεκηπονικών 

Τπολογιζηών Microclub δηνξγάλσλε ζεκηλάξηα 

ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθνξηθή. Σν δειηίν 

ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ δεκνζηεπφηαλ ζην 

πεξηνδηθφ PIXEL. Πεγή: PIXEL 9, Απξίιηνο 1985, 

111. 
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Μηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία, πνπ εγθαηλίαζε ην 1985 ην MICROCLUB ζε ζπλεξγαζία κε ην 

πεξηνδηθφ PIXEL, αθνξνχζε ζηε δεκηνπξγία ελφο εξαζηηερληθνχ νίθνπ ινγηζκηθνχ, πνπ ζα 

απνηειείην απφ κέιε εζεινληέο θαη ην νπνίν ζα θαηαζθεχαδε πξνγξάκκαηα γηα νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο. Σα πξνγξάκκαηα απηά δελ κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

«επαγγεικαηηθά», αιιά ν ζηφρνο ήηαλ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε δεκηνπξγία 

ινγηζκηθνχ θαη ε απεκπινθή ηνπο απφ ηελ αγνξά έηνηκσλ εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ. Γελ 

είλαη ηπραίν άιισζηε πσο σο αξρηθφο ζηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο ππήξμε ε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαλ ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην.
145

 

Παξφκνηα, είρε αλαθνηλψζεη ηελ ίδξπζε ελφο «mini software house» ζην πιαίζην ηεο 

ππνζηήξημεο πνπ παξείρε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή OL ηεο Amstrad. 

Δθείλν ην «mini software house» ζα απνηεινχληαλ απφ «θαλαηηθνχο ιάηξεηο ηνπ είδνπο πνπ 

αλέιαβαλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ QL θηηάρλνληαο πξνγξάκκαηα», ζχκθσλα κε ηελ 

αλαθνίλσζε.
146

 Μηα άιιε ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ιέζρεο ππήξμε ε δηνξγάλσζε 

ζεκηλαξίσλ πνπ απεπζχλνληαλ ηφζν ζηνπο αξραξίνπο, φζν θαη ζε εθείλνπο ηνπο ρξήζηεο πνπ 

δηέζεηαλ κηα πεξηζζφηεξν πξνρσξεκέλε γλψζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Οη αξράξηνη ρξήζηεο 

είραλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξηα πξψηεο γλσξηκίαο κε ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο θαη ηελ Basic (κε ην ζπγθεθξηκέλν ζεκηλάξην λα παξέρεηαη δσξεάλ ζηα 

κέιε ηεο Λέζρεο), ελψ νη πεξηζζφηεξν πξνρσξεκέλνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξηα γηα ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ Pascal, Fortran, C, Cobol 

θαη ηηο γιψζζεο κεραλήο Ε-80 θαη 6502.
147

  

Σν 1987 ην PIXEL αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία δεκηνπξγίαο Λέζρεο Υξεζηψλ γηα κηα 

πνιχ λέα ηερλνινγία πνπ αξρίδεη λα ζπλαξπάδεη εθείλε ηελ επνρή ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ 

ππνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα ηνπο ιεγφκελνπο “modem users”, εθείλνπο δειαδή 

πνπ επηζπκνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ρξήζε ησλ πξψησλ modems 

γηα νηθηαθή ρξήζε πνπ είραλ θπθινθνξήζεη ζηελ ειιεληθή αγνξά έλαλ ρξφλν πξηλ.
148

 

Παξφκνηα κε ηε ιέζρε ρξεζηψλ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, νη ρξήζηεο πνπ 
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microclub», PIXEL 18, Ηαλνπάξηνο 1986, 107-108; «microclub. Σα λέα ηνπ microclub», PIXEL 19, 
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επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ ην δίθηπν ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ κε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο, ζα έπξεπε λα εγγξαθνχλ ζηέιλνληαο ηα ζηνηρεία 

ηνπο κε ην εηδηθφ δειηάξην πνπ έβξηζθαλ ζην πεξηνδηθφ.  

 

Δικόνα 18 Γειηίν ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ζην λενζχζηαην club ρξεζηψλ modems. Πεγή: PIXEL 

29, Ηαλνπάξηνο 1987, 112. 

 

 

Δικόνα 19 Λίγα ηεχρε κεηά ηελ πξσηνβνπιία δεκηνπξγίαο Λέζρεο Υξεζηψλ modems δεκνζηεχεηαη ν 

πξψηνο θαηάινγνο ησλ ρξεζηψλ κε αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο. Πεγή: PIXEL 33, 

Μάηνο 1987, 35. 

 

Σν PIXEL δελ κνλνπψιεζε ηελ δηαδηθαζία πξνβνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ computer 

clubs αλά ηελ Διιάδα. Δπξφθεηην άιισζηε γηα έλαλ ηδηαίηεξα δπλακηθφ ζεζκφ, πνπ 

πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ αξθεηψλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο, είηε κε ζηήιεο 

αθηεξσκέλεο ζε απηά, είηε κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ. Απφ πνιχ λσξίο, θαη ην MicroMad 

αθηέξσζε ζπγθεθξηκέλε ζηήιε («Ζ ειίδα ησλ Clubs») ζηελ παξνπζίαζε λέσλ απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ιεζρψλ ρξεζηψλ ζε φιε ηελ Διιάδα.
149

 Σν MicroMad ππήξμε έλα αθφκα 

έληππν πνπ πξνζπάζεζε λα αλαδείμεη θαη λα δηακεζνιαβήζεη ηα computer clubs, γηα ηα 

νπνία φπσο ζεκείσλε ν ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ην 1985: 
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[…] ν αξηζκφο ησλ clubs ήδε παξακεγάισζε θαη επεηδή επίζεο νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

παξακεγάισζαλ ρξένο καο είλαη θάζε κήλα λα ζαο πιεξνθνξνχκε γηα ηηο θαηλνχξηεο 

ελέξγεηέο ηνπο θαη ηα λέα ηνπο. Απηφο είλαη ν ζθνπφο ηεο ίδξπζεο απηήο ηεο ζηήιεο θαη 

πηζηεχσ φηη ζα είλαη πνιινί απηνί πνπ ζα ήζειαλ λα καζαίλνπλ θάζε κήλα ηα λέα ησλ 

CLUBS.
150

 

Ζ ηχρε ησλ ιεζρψλ δελ ππήξμε πάληνηε ξφδηλε. ηελ πιεηνςεθία ηνπο απνηεινχζαλ 

παξάξηεκα θάπνηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ππνινγηζηέο, ην νπνίν αληηκεηψπηδε ηα κέιε ηνπ σο 

ππνςήθηνπο πειάηεο ηνπ. Πνιιέο ιέζρεο είηε έθιεηλαλ ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

ιεηηνπξγίαο, είηε ππνιεηηνπξγνχζαλ ζε βαζκφ λα πξνζθέξνπλ κφλν ηε δπλαηφηεηα ζε 

θάπνηνπο λα παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Γεληθά, ην κέινο θάπνηαο ιέζρεο είρε πξφζβαζε 

ζηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: «Δλεκέξσζε γηα λέα πξντφληα, ηερληθέο ζπκβνπιέο – επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ, δαλεηζηηθή 

βηβιηνζήθε, ελνηθίαζε ππνινγηζηψλ - εμαξηεκάησλ - πξνγξακκάησλ, έξεπλα, ζπλεξγαζία κε 

μέλα clubs.»
151

 Γεληθά φκσο, ε ιεηηνπξγία ησλ computer clubs ζα παξέκεηλε ελεξγή θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, κε ηα θαηαζηήκαηα ππνινγηζηψλ λα απνηεινχλ πηα ηνλ 

θπξίαξρν δηακεζνιαβεηή δξάζηε ζηα ηέιε ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ.  

Οη ρξήζηεο πνπ αγφξαδαλ ην 1988 ηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή Atari SΣ απφ ην θαηάζηεκα 

γηα ππνινγηζηέο Computer Market 2 ηεο νδνχ Μπφηαζε, δηθαηνχληαλ δσξεάλ εγγξαθή ζην 

ATARI CLUB. Σν ATARI CLUB πξνβαιιφηαλ σο αλεμάξηεηνο ζεζκφο, αιιά ζηελ νπζία 

απνηεινχζε κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο Computer Market. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ελ 

ιφγσ ιέζρεο ρξεζηψλ απνηεινχζε κηα πξσηνβνπιία ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηνλ «ηνκέα ηεο 

πξνψζεζεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ users.»
152

 πσο θαη νη ππφινηπεο ιέζρεο, ην ATARI 

CLUB απνηεινχζε κηα πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ γηα ηε ζεηξά ST 

ησλ ππνινγηζηψλ ATARI, θαζψο ε ππνζηήξημε ησλ δεθαεμάκπηησλ ππνινγηζηψλ ππήξμε 

πεξηνξηζκέλε ζπγθξηηηθά κε εθείλε ησλ νθηάκπηησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. χκθσλα 

κε δειηίν ηχπνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ ATARI CLUB, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ SPRITE, 

ε Λέζρε «μεθίλεζε ζαλ ηδέα ζπζπείξσζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ATARI ST αληαιιάζνληαο 

κεηαμχ ηνπο πξνγξάκκαηα θαη ηδέεο.»
153

 

                                                 
150

 Γ. Κνχξηεζεο, «Ζ ειίδα ησλ Clubs», MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 12. 

151
 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηνπ MICROCLUB ζην Computer για Όλοςρ 4, Μάηνο 1983, 23. 

152
 «Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…», PIXEL 44, Μάηνο 1988, 11. 

153
 «News on Sprite», SPRITE 1, επηέκβξηνο 1988, ρ.ζ.  



Σ ξ ί η ν  Κ ε θ ά ι α η ν  |  202 

 

 

Δικόνα 20 Φσηνγξαθία επνρήο ηνπ θαηαζηήκαηνο Computer Market 2 ζηελ πεξηνρή ησλ Δμαξρείσλ 

(νισκνχ 25Α & Μπφηαζε). ηα αξηζηεξά δηαθξίλεηαη ε εζσηεξηθή ζθάια πνπ νδεγνχζε ζην 

πάησκα ηνπ θαηαζηήκαηνο, φπνπ είρε ηε βάζε ηνπ ην Atari Club, κε ηνπο ππνινγηζηέο Atari ST πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα αληηγξαθή ινγηζκηθνχ θαη επίδεημε. Πεγή: Μαξηπξία ρξήζηε ηεο επνρήο, 

http://turricanblog.blogspot.gr/2012/06/computer-market-2-atari-club-st.html (ηειεπηαία πξφζβαζε 

ζηηο 27.03.2014) 

 

Ζ εγγξαθή ζηε ιέζρε ρξεζηψλ ATARI ST ζπλεπαγφηαλ έλα ζεκαληηθφηαην φθεινο γηα ην 

κέινο· πξφζβαζε ζε ινγηζκηθφ: «έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ζπκκεηνρήο ζην 

CLUB είλαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πξνγξακκάησλ, πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ, εληειψο δσξεάλ.»
154

 χκθσλα κε ρξήζηε – κέινο ηνπ Club, θάζε κέινο είρε ηε 

δπλαηφηεηα απφθηεζεο έσο θαη ηξηψλ πξνγξακκάησλ ηελ εκέξα δσξεάλ.
155

 Σα πξνγξάκκαηα 

απνηεινχζαλ αληίγξαθα ησλ γλήζησλ θαη θάιππηαλ ζρεδφλ θάζε φςε ηεο ρξήζεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. H παξνρή δσξεάλ ινγηζκηθνχ ππήξμε έλα απφ ηα θαίξηα 

ζηνηρεία πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ εκπεηξία ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ 

Διιάδα θαηά ηε δεθαεηία πνπ εμεηάδνπκε, θαζψο ην δηαζέζηκν ινγηζκηθφ γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο κηθξνυπνινγηζηψλ ήηαλ εηζαγφκελν θαη σο εθ ηνχηνπ αθξηβφ θαη 

δηαζέζηκν ζε πνιχ πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο (ηδηαίηεξα εθείλν ησλ δεθαεμάκπηησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ).  
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Δικόνα 21 ε θσηνγξαθία ρξήζηε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη 

απεηθνλίδεηαη ε πξνζσπηθή ηνπ ζπιινγή απφ ινγηζκηθφ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, δηαθξίλνληαη 

δηζθέηεο αληηγξακκέλσλ πξνγξακκάησλ κε ην ινγφηππν ηεο ιέζρεο ρξεζηψλ «ATARI CLUB». 

Πεγή: Ibid.  

 

Σν κέινο ηεο ιέζρεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη ην ινγηζκηθφ πνπ επηζπκνχζε κέζα απφ 

κηα κεγάιε ιίζηα κε δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα θαη έηζη λα ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ ην νπνίν, 

ππφ άιιεο ζπλζήθεο, ζα ήηαλ νπζηαζηηθά αδχλαην λα ην απνθηήζεη ιφγσ θφζηνπο. Σν κφλν 

θφζηνο πνπ βάξαηλε ην κέινο ήηαλ εθείλν ηεο δηζθέηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηε ιέζρε 

γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ επηιεγκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ρξήζηεο – κέινο ηνπ ATARI CLUB ζα 

είρε ζηε δηάζεζή ηνπ: 

[…] αξθεηέο εθαηνληάδεο ηίηινπο: public domain software, δεθάδεο accessories θαη 

utilities, πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ, γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη πιήζνο απφ 

παηρλίδηα […] πξφζβαζε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειιεληθήο θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο 

[…] πξννπηηθή γηα δσξεάλ εθπαίδεπζε πάλσ ζηνπο ππνινγηζηέο.
156

 

 

Οη πξσηνβνπιίεο δεκηνπξγίαο ιεζρψλ ρξεζηψλ απφ ηα θαηαζηήκαηα γηα ππνινγηζηέο 

πιαηζίσζαλ ηηο φπνηεο ζπλαθείο πξνζπάζεηεο ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο επίζεκεο 

αληηπξνζσπείεο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, έρνληαο ην πιενλέθηεκα ηεο αλεπίζεκεο 
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ππνζηήξημεο, ζηνηρείν πνπ ηνπο επέηξεπε λα πηνζεηνχλ πξαθηηθέο, νη νπνίεο δελ είραλ ηελ 

θάιπςε ησλ εκπνξεπφκελσλ εηαηξηψλ. Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηέο, νη ρξήζηεο 

αηζζάλνληαλ επίζεο φηη απνηεινχζαλ κέξνο κηαο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ κε παξφκνηεο αλάγθεο 

θαη ελδηαθέξνληα. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχζαλ κηα ηαπηφηεηα, εθείλε ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ ρξήζηε πνπ απνθηνχζε ηερληθέο γλψζεηο θαη πξφζβαζε ζε πιηθφ, ινγηζκηθφ 

θαη γλψζε ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή. 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «Λέζρε Υξεζηψλ» αληί ηνπ «Λέζρε 

Τπνινγηζηψλ», ν νπνίνο απνηειεί πηζηή απφδνζε ηνπ δηεζλνχο “computer club”, θαζψο 

θαίλεηαη πσο αληαπνθξίλεηαη νξζφηεξα ζηελ πξαθηηθή ηεο ζπλάζξνηζεο θαη ζπλεξγαζίαο 

δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Οη «ιέζρεο ρξεζηψλ» κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε θιεηζηέο θαη αλνηθηέο, κε ηηο πξψηεο λα απεπζχλνληαη ζηνπο ρξήζηεο 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ κηθξνυπνινγηζηή θαη λα ειέγρνληαη απφ θάπνηνλ επίζεκν θνξέα, 

φπσο θάπνηνλ αληηπξφζσπν. Ζ εγγξαθή ζε απηέο ηηο θιεηζηέο ιέζρεο ρξεζηψλ γηλφηαλ 

πνιιέο θνξέο απηφκαηα δίρσο ηελ δηαθξηηή ζπλαίλεζε ηνπ ρξήζηε∙ αξθνχζε ε αγνξά ηνπ ελ 

ιφγσ κηθξνυπνινγηζηή. Ζ επηθνηλσλία ιάκβαλε ρψξα κέζσ newsletters, δίρσο λα 

απνθιείνληαλ νη ζπλαζξνίζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο αληηπξνζσπείαο ή ε δηνξγάλσζε 

εθδειψζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ ζε απηνχο. Κχξηνο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ ιεζρψλ 

ππήξμε ε παξνρή ππνζηήξημεο (ινγηζκηθφ, βηβιία, εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, ηερληθή 

ππνζηήξημε) ζε φζνπο αγφξαδαλ ηνπο αληίζηνηρνπο κηθξνυπνινγηζηέο, ε πξνψζεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ησλ λέσλ πξντφλησλ πνπ πξνζέθεξε ε εθάζηνηε 

αληηπξνζσπεία.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αλνηθηέο ιέζρεο πξνζέιθπαλ ρξήζηεο δηαθνξεηηθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ θαη φςεσλ ρξήζεο, κε θνηλφ ζεκείν φκσο ηελ αλαδήηεζε ινγηζκηθνχ θαη 

ηερληθήο γλψζεο. Ζ εγγξαθή γηλφηαλ κε ηελ θαηαβνιή θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπο ιάκβαλε ρψξα ζην πιαίζην θάπνηνπ θαηαζηήκαηνο ππνινγηζηψλ ή θάπνηνπ 

εθ ησλ πεξηνδηθψλ ηνπ ρψξνπ. ε αληίζεζε κε ηηο θιεηζηέο ιέζρεο ρξεζηψλ, ελζαξξχλνληαλ 

φςεηο ηεο ρξήζεο, φπσο ν πεηξακαηηζκφο θαη ε αληηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ. Ηδηαίηεξα νη 

αλνηθηέο ιέζρεο ρξεζηψλ απνηέιεζαλ θφκβν επηθνηλσλίαο ρξεζηψλ κε δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο, επηδηψμεηο, ελδηαθέξνληα θαη δεμηφηεηεο, κε έλαλ πνιχ γφληκν ηξφπν. 

Απνηέιεζαλ έλα είδνο «δηακνξθσηή» δεμηνηήησλ θαη αληηιήςεσλ, εληφο ηνπ νπνίνπ νη 

ρξήζηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ ζηάζεηο θαη ηαπηφηεηεο ρξήζεο κέζα ζε έλα 

θηιηθφ, θαηά θχξην ιφγν, πεξηβάιινλ, ην νπνίν επλννχζε ηέηνηεο ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο. 

Απηέο κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ επίζεκεο πξαθηηθέο, φπσο ε δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ ζηνλ 
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πξνγξακκαηηζκφ, ή αλεπίζεκεο ζπλαληήζεηο, φπνπ νη ρξήζηεο – κέιε είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ελεξγήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο: λα αζθεζνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, λα 

δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο πιηθνχ ή ελφο πεξηθεξεηαθνχ, λα αληαιιάμνπλ απφςεηο 

θαη ινγηζκηθφ, λα δνθηκάζνπλ θάπνηνλ ππνινγηζηή πνπ ζθέθηνληαλ λα αγνξάζνπλ ζην 

κέιινλ ή απιψο λα παίμνπλ έλα παηρλίδη.  

Μέζα απφ ηελ άζθεζε ηέηνησλ πξαθηηθψλ, νη ιέζρεο ρξεζηψλ απνθάιπςαλ ζηα κέιε ηνπο 

δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο ηερλνινγίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, πξνζθέξνληάο ηνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα δνπλ, λα δνθηκάζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ φια ηα δηαθνξεηηθά εθείλα ζηνηρεία 

πνπ ηελ ζπλαπνηεινχζαλ: ην πιηθφ, ην ινγηζκηθφ, ηα πεξηθεξεηαθά, ηα ζπλνδεπηηθά 

εγρεηξίδηα, θ.ι.π. Σν ινγηζκηθφ ππήξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηα κέιε θαζψο, φπσο έρεη 

ζεκεησζεί θαη αιινχ, ππήξμε αθξηβφ, ιηγνζηφ θαη ηαπηφρξνλα ζεκαληηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ κηθξνυπνινγηζηή. ην πιαίζην ησλ ιεζρψλ νη ρξήζηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνκεζεχνληαη αληηγξακκέλν ινγηζκηθφ, ην νπνίν δηαθνξεηηθά δελ ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα 

λα απνθηήζνπλ. Δπηπξφζζεηα, κπνξνχζαλ λα αληαιιάμνπλ εθείλν πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη νη 

ίδηνη. ε δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε εληνπίδεηαη ξεηά δηαηππσκέλε έλαο απφ ηηο θπξηφηεξνπο 

ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ιεζρψλ ζηελ Διιάδα, έζησ θαη αλ πνιχ 

γξήγνξα απηέο κεηαβιήζεθαλ ζε επαγγεικαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη έραζαλ ηνλ φπνην αξρηθφ 

εξαζηηερληζκφ πνπ ηηο δηέθξηλε. Δπξφθεηην γηα ηελ έιιεηςε επαξθνχο ινγηζκηθνχ θαη 

ζνβαξήο ππνζηήξημεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ: 

Λφγσ ηεο ειιεηπνχο ππνζηήξημεο ζηε ρψξα καο δεκηνπξγήζεθε ην TI CLUB 

ATHENS. To TI CLUB ATHENS έρεη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηεο ίδηαο ηεο TEXAS 

INSTRUMENTS INC.
157

 

πσο εληνπίδεηαη πνιχ ζπρλά εθείλε ηελ επνρή, ιέζρεο ζπλεηζέθεξαλ αθφκα θαη ζηελ χιε 

ελφο πεξηνδηθνχ κε ηε δεκνζίεπζε ινγηζκηθνχ ζε κνξθή listing,
158

 ζην πιαίζην ηεο 

ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηεο δηαθήκηζεο ηεο δξάζεο ηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Μηα 

αθφκε ζεκαληηθή φςε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιεζρψλ ππήξμε ε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη 

πξαθηηθψλ νδεγηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο γηα πιεπξέο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, 

φπσο ι.ρ. ε θαηαζθεπή πξνγξακκάησλ. Απηή ε πξαθηηθή φςε είλαη εθείλε πνπ δηαθξίλεη ηηο 

ιέζρεο ρξεζηψλ απφ άιινπο δηακεζνιαβεηηθνχο δξάζηεο, φπσο ηα πεξηνδηθά γηα 

ππνινγηζηέο, θαζψο ππήξμε ν δηακεζνιαβεηήο εθείλνο πνπ αληαπνθξηλφηαλ κε ηε 

                                                 
157

 «κηθξέο αγγειίεο», MicroMad 7, επηέκβξηνο 1986, 88. 
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 «ΣΗ-99/4

Α
. Αιγεβξηθέο εμηζψζεηο. ΣΗ CLUB ATHENS», MicroMad 8, Ννέκβξηνο 1986, 106-109. 



Σ ξ ί η ν  Κ ε θ ά ι α η ν  |  206 

 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη δηακφξθσλε αληίζηνηρα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ.  

Απφ ην 1984 ε ιεηηνπξγία ησλ ιεζρψλ ζηελ Διιάδα άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη δπλακηθά, κε 

ηα πεξηνδηθά λα θηινμελνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξα λέα πνπ αθνξνχζαλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο 

θαη ηελ ίδξπζε λέσλ. Οξηζκέλα εμ απηψλ θηινμελνχζαλ ζηήιεο απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλεο 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ ιεζρψλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. ε ιηγφηεξν απφ πέληε ρξφληα φκσο, 

δηαπηζηψλεηαη ππνρψξεζε ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ φζν θαη 

ζηελ χιε πνπ αθηεξψλεηαη ζε απηά. Ο David Skinner παξαηεξεί πσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Μ. 

Βξεηαλίαο απηή ε θάκςε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Λεζρψλ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί γχξσ ζην 

1987,
159

 κε ηελ ειιεληθή πεξίπησζε λα κελ απέρεη ηδηαίηεξα απφ απηφ ην ρξνληθφ νξφζεκν. 

Πηζαλέο εμεγήζεηο απηήο ηεο εμέιημεο πεξηιακβάλνπλ ηελ επηθξάηεζε ησλ θζελψλ ΗΒΜ 

ζπκβαηψλ ππνινγηζηψλ έλαληη ησλ 

νηθηαθψλ, πνπ ιακβάλεη ρψξα ηελ ίδηα 

πεξίνδν θαη ηελ επηθξάηεζε ησλ 

δεθαεμάκπηησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ έλαληη ησλ 

νθηάκπηησλ. Ζ δεχηεξε απηή γεληά ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ είρε 

δπλαηφηεηεο αλαπαξαγσγήο 

εληππσζηαθψλ γξαθηθψλ θαη ήρνπ, 

ζηνηρείν πνπ ζπλέβαιε κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζηελ ζηαδηαθή επηθξάηεζε ηεο 

ςπραγσγηθήο ρξήζεο έλαληη ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο 

πξνγξακκάησλ πνπ ραξαθηήξηδε, θαηά 

θχξην ιφγν, ηελ πξψηε γεληά. Παξάιιεια, 

ε θαηαζθεπή ηνπ ςπραγσγηθνχ 

ινγηζκηθνχ επηθξάηεζε έλαληη 

νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηεγνξίαο ελψ 

παξάιιεια απμήζεθε ζε δηαζέζηκε 

πνζφηεηα, ειαρηζηνπνηψληαο ηνπο ιφγνπο 

                                                 
159

 Skinner, Technology, Consumption and the Future, 186. 

 

Δικόνα 22 Οη ιέζρεο ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα ζπρλά 

εηδηθεχνληαλ ζηα κνληέια κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

κάξθαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, απεπζχλνληαλ 

απνθιεηζηηθά ζηνπο ρξήζηεο ηεο. Πεγή: 

MicroMad 10, Ηαλνπάξηνο 1987, 69. 
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γηα ηνπο νπνίνπο έλαο ρξήζηεο ζα γηλφηαλ πηα κέινο κηαο ιέζρεο ρξεζηψλ. 

 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΗ 

Μηα δεκνθηιήο κέζνδνο ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο ηεο πεξηφδνπ γηα λα εληάμνπλ ηνπο 

ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηε δηαδηθαζία ζπλδηακφξθσζεο 

θαη ζπλνκηιίαο κεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ θαη ηνπ πεξηνδηθνχ, ππήξμε ε δηελέξγεηα 

δηαγσληζκψλ. Σν πεξηνδηθφ Computer για Όλοςρ, ήδε απφ ην πξψην ηνπ ηεχρνο, πξνθήξπμε 

δχν δηαθνξεηηθνχο δηαγσληζκνχο, ηφζν ζην πιαίζην ηεο γλσξηκίαο ηνπ κε ηνπο αλαγλψζηεο 

φζν θαη ππεξεηψληαο ηνλ ζηφρν ηνπ γηα ηε δηάδνζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ηεο ρξήζεο 

ηνπο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν.
160

 Σν πξψην βξαβείν ηνπ θάζε δηαγσληζκνχ ήηαλ ν νηθηαθφο 

κηθξνυπνινγηζηήο ZX81 ηεο Sinclair Research, κηα πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο E.C.S. A.E. πνπ 

είρε ηελ αληηπξνζσπεία ησλ πξντφλησλ ηεο Sinclair ζηελ Διιάδα εθείλε ηελ επνρή. Γηαηί 

φκσο ην Computer για Όλοςρ πξνθήξπμε δχν δηαθνξεηηθνχο δηαγσληζκνχο; Ζ ζπληαθηηθή 

νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ αλαγλσξίδεη πσο ζηελ Διιάδα ηεο επνρήο ε εμάπισζε ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ήηαλ γεληθά εληνπηζκέλε ζε έλα κηθξφ αξηζκφ ρξεζηψλ πνπ είραλ θάπνηα 

εμνηθείσζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία, ελψ φζνη γλψξηδαλ πξνγξακκαηηζκφ ήηαλ 

αθφκα ιηγφηεξνη. Καζψο ινηπφλ ην πεξηνδηθφ επηζπκνχζε λα ζεζκνζεηήζεη έλαλ δηαγσληζκφ 

πνπ λα αθνξά ζηε ρξήζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ήηαλ θαλεξφ πσο απηφ ζα απεπζπλφηαλ εθ 

ησλ πξαγκάησλ ζε έλαλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ ρξεζηψλ θαη ζα απέθιεηε πνιινχο δπλεηηθνχο 

αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ, νη νπνίνη δελ ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα ηέηνηα 

δνθηκαζία.  

Ζ ιχζε ήηαλ ε δηελέξγεηα δχν μερσξηζηψλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ: ελφο, πνπ ζα 

απεπζπλφηαλ ζηνλ κεγάιν αξηζκφ εθείλσλ φζσλ ελδηαθέξνληαλ κελ γηα ηνπο 

κηθξνυπνινγηζηέο, αιιά δελ είραλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο γηα λα πάξνπλ κέξνο ζε έλαλ 

δηαγσληζκφ «θαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο» θαη ελφο, πνπ ζα απεπζπλφηαλ ζε φζνπο είραλ 

γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ. Πξνσζψληαο ηελ θπξίαξρε ξεηνξηθή ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980, ε νπνία θαηαζθεχαζε ηελ εηθφλα ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ σο «ζνβαξψλ» 

επηζηεκνληθψλ εξγαιείσλ κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο ρξήζεο, ε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ 

Computer για Όλοςρ έιαβε ηελ απφθαζε ν ληθεηήο ηνπ πξψηνπ δηαγσληζκνχ λα είλαη ν 

πεξηζζφηεξν «επθπήο»:  
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 «Οη δηαγσληζκνί ηνπ COMPUTER ΓΗΑ ΛΟΤ», Computer για Όλοςρ 1, Ηαλνπάξηνο 1983, 58. 
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[…] απνθαζίζακε έλαο απφ ηνπο δχν ΕΥ81 λα πξνζθεξζεί κε θξηηήξην ηελ επθπΐα ησλ 

δηαγσληδφκελσλ. Ση πην θπζηθφ άιισζηε απφ ην λα πξνζθεξζεί έλα “έμππλν 

κεράλεκα” ζ‟ έλα έμππλν άηνκν;
161

 

Καηά ζπλέπεηα, ην ηεζη επθπΐαο πνπ δεκνζίεπε ην Computer για Όλοςρ ζην πξψην ηνπ 

ηεχρνο απνηεινχληαλ απφ δεθαηέζζεξηο εξσηήζεηο πνπ δηαθξίλνληαλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο: ζεηξέο αξηζκψλ, πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ ρψξν θαη πξνβιήκαηα ινγηθήο.
162

 ην 

δεχηεξν δηαγσληζκφ βξαβεπφηαλ ην «πην πξσηφηππν πξφγξακκα γξακκέλν ζε BASIC», 

δίρσο πεξηνξηζκφ ζηελ δηάιεθην ηεο BASIC πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ή κνληέιν 

κηθξνυπνινγηζηή. Ζ ζπκκεηνρή ζηνπο δηαγσληζκνχο απηνχο ππήξμε κεγάιε, θαζψο 

ζχκθσλα κε ην πεξηνδηθφ νη απαληήζεηο απφ ηνπο ρξήζηεο μεπεξλνχζαλ ζπλνιηθά ηηο 

1.200,
163

 γεγνλφο πνπ απνηχπσλε φρη κφλν ηνλ βαζκφ αλαγλσζηκφηεηαο ηνπ πεξηνδηθνχ, 

αιιά θαη ηελ χπαξμε ελφο ππνινγίζηκνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ (ή επίδνμσλ ρξεζηψλ) νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ ήηαλ ζρεηηθά αθαλήο. Σελ ίδηα ρξνληά, δηαγσληζκφ πξνθεξχζζεη θαη 

ην πεξηνδηθφ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & COMPUTER, κε πξψην βξαβείν επίζεο ηνλ 

κηθξνυπνινγηζηή ZX81, κηα αθφκα πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο E.C.S. A.E. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ηα ζέκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη θπξίσο ινγηθήο θχζεσο, κε ηνπο αλαγλψζηεο 

λα θαινχληαη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε βαζηθά ειεθηξνληθά 

(εχξεζε ηεο αληίζηαζεο), δπαδηθνχο αξηζκνχο, θπθιψκαηα, αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα, ζεσξία 

αξηζκψλ, θαη πνιχ ιηγφηεξν πξνγξακκαηηζκφ.
164

 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1984 ην Computer γηα ινπο πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ κε πξψην έπαζιν 

έλαλ Micro-Professor MPF-1P αμίαο 27.500 δξρ θαη άιια έπαζια, φπσο ινγηζκηθφ γηα ηνπο 

νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο SPECTRUM θαη BBC θαη βηβιία πιεξνθνξηθήο. Ζ θηινζνθία 

ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη παξφκνηα θαη απνθαιείηαη, ραξαθηεξηζηηθά, «πάζηε ησλ Κψδηθα!»: 

νη αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ θαινχληαλ λα απνθξππηνγξαθήζνπλ έλα θξππηνγξαθεκέλν 

κήλπκα, κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξνχζε λα γίλεη είηε «κε ην ρέξη», είηε κε πξφγξακκα ζε 

Standard Basic.
165

 ην ίδην ηεχρνο ην πεξηνδηθφ δεηά απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ/ρξήζηεο ησλ 

Spectrum ZX θαη ΕΥ-81 λα γξάςνπλ πξνγξάκκαηα ζε BASIC ψζηε λα εκθαλίδνληαη ζηελ 
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νζφλε ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα κε έπαζιν ρξεκαηηθά πνζά, πεξηθεξεηαθά θαη ζπλδξνκέο ζην 

πεξηνδηθφ.
166

 

Οη δηαγσληζκνί πνπ νξγάλσζε ην 1983 θαη ην 1984 ην Computer για Όλοςρ, απνηεινχλ 

έθθξαζε ππφξξεησλ αληηιήςεσλ θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρεη ζρεκαηνπνηεζεί σο 

ηψξα θαη απφ άιιεο φςεηο ηεο 

δηακεζνιάβεζεο: φηη ν νηθηαθφο 

κηθξνυπνινγηζηήο πξνσζνχληαλ απφ ηελ 

θπξίαξρε ξεηνξηθή ησλ πεξηνδηθψλ σο έλα 

επηζηεκνληθφ ηερλνινγηθφ πξντφλ κε 

ζνβαξέο εθαξκνγέο. Απηφο ν 

επηζηεκνληθφο ηνπ ραξαθηήξαο ζρεηηδφηαλ 

επίζεο κε ηα καζεκαηηθά, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ επθπΐα. ζνλ 

αθνξά ζηνπο ρξήζηεο, ζε απηή ηελ πξψηε 

πεξίνδν, εθείλνη έπξεπε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηθξνυπνινγηζηή. ην 

πιαίζην απηφ ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή, ήηαλ θπζηθφ λα 

δεηείηαη απφ εθείλνπο λα ιχλνπλ 

αηλίγκαηα
167

, λα απνθξππηνγξαθνχλ 

θσδηθνπνηεκέλα κελχκαηα θαη λα 

πξνγξακκαηίδνπλ ζηηο γιψζζεο πνπ «κηινχζε» ν ππνινγηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Ζ 

αληίιεςε απηή βαζηδφηαλ ζηελ πνιχ δεκνθηιή αληίιεςε πσο νη ππνινγηζηέο ζπλδένληαλ 

πνιχ ζηελά κε ηελ επηζηήκε ησλ καζεκαηηθψλ: 

    ήκεξα βξηζθφκαζηε ζηα πξφζπξα κηαο επαλάζηαζεο ζην ρψξν ησλ καζεκαηηθψλ, 

πνπ ζα επηδξάζεη ζηελ άπνςε πνπ έρνπκε γη‟ απηά, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνία 

ηα καζαίλνπκε. Ζ επαλάζηαζε έρεη ζαλ ππξήλα ηεο ηνλ ππνινγηζηή, πνπ παίδεη ηνλ 

ξφιν ελφο καζεκαηηθνχ εξγαιείνπ κε ζεκαζία ηφζν κεγάιε φζε έρνπλ θαη ηα βηβιία 

θαηά ηελ εθκάζεζε γξαθήο θαη αλάγλσζεο. Ζ επαλάζηαζε ησλ καζεκαηηθψλ έξρεηαη 

ζαλ απνηέιεζκα ηεο επαλάζηαζεο ζην ρψξν ησλ ππνινγηζηψλ, ζηελ νπνία θαη 

ρξσζηάεη ηελ χπαξμή ηεο.
168
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Δικόνα 23 Οη δηαγσληζκνί πνπ πξνθήξπζζαλ ηα 

πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο είραλ αξρηθά έλα πην 

ηερληθφ πεξηερφκελν απφ ηελ απιή απάληεζε ζε 

εξσηήζεηο γλψζεσλ ή ηελ θιήξσζε ζπκκεηνρψλ. 

Σνχην αληαπνθξηλφηαλ ζηελ θαηαζθεπή κηαο 

αληίιεςεο ηνπ ππνινγηζηή σο «εξγαιείνπ» θαη ηεο 

ρξήζεο ηνπ σο «ηερληθνχ ρφκπη». Πεγή: Computer 

για Όλοςρ 10, Ηαλνπάξηνο 1984, 118. 
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Σν πεξηνδηθφ PIXEL ζπλερίδεη απηή ηελ πξαθηηθή πξνθεξχζζνληαο θαη εθείλν ηνλ δηθφ ηνπ 

δηαγσληζκφ ζην πξψην ηνπ ηεχρνο κε ην φλνκα PIXELMANIA ONE θαη έπαζιν έλαλ νηθηαθφ 

κηθξνυπνινγηζηή Jupiter Ace.
169

 Σν ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ ήηαλ εμαηξεηηθά πξσηφηππν 

ζπλδπάδνληαο δεηήκαηα ππνινγηζηψλ θαη ηέρλεο, αιιά ινγηθή επηινγή θαζψο ήηαλ ππφ ηελ 

επίβιεςε ηνπ, θαζεγεηή ζηελ ρνιή Καιψλ Σερλψλ, Έθησξα Υαξαιάκπνπο: 

Γηαιέμακε ζαλ ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ καο ηε δεκηνπξγία πνηεκάησλ ηχπνπ haiku, κε 

microcomputers, ζηα ειιεληθά. […] 
170

 

ην δεχηεξν ηεχρνο πξνθεξχζζεηαη λένο δηαγσληζκφο κε ηελ επσλπκία PIXELMANIA TWO, 

κε έπαζιν πεξηθεξεηαθφ ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή SPECTRUM (microdrive), 

πξνζθνξά ηνπ θαηαζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο PLOT-1. Καη απηφο ν δηαγσληζκφο αθνξνχζε ζε 

θάπνην αίληγκα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, ην νπνίν κπνξνχζε λα επηιπζεί είηε εκπεηξηθά (γηα 

ηνπο κε ρξήζηεο ή θαηφρνπο ηεο ηερληθήο γλψζεο ησλ ππνινγηζηψλ) ή κε θάπνην πξφγξακκα 

ζε standard basic. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην PIXEL απεπζπλφηαλ θαη ζε φζνπο δελ ήηαλ αθφκα 

θάηνρνη ελφο κηθξνυπνινγηζηή, αιιά γνεηεχνληαλ απφ ηελ πξννπηηθή λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Οη αλαγλψζηεο κπνξνχζαλ έηζη λα θαηαλνήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ελ 

ιφγσ ηερλνινγίαο, θαζψο ε επίιπζε ηνπ ελ ιφγσ αηλίγκαηνο κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη δίρσο ηε ρξήζε κηθξνυπνινγηζηή, ε δηαδηθαζία φκσο ηεο επίιπζεο ήηαλ αξθεηά πην 

εχθνιε θαη γξήγνξε κε ηε ρξήζε ηνπ ηειεπηαίνπ.
171

 Ζ αληίιεςε πσο έλαο δηαγσληζκφο πνπ 

πξνθήξπζζε έλα πεξηνδηθφ γηα νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο φθεηιε λα έρεη ηελ κνξθή κηαο 

«ζπαδνθεθαιηάο» ή επίιπζεο ελφο γξίθνπ, δηαπεξλνχζε νξηδφληηα ηα πεξηνδηθά ηεο επνρήο 

πνπ δελ απεπζχλνληαλ ζηνπο ρξήζηεο ςπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν MicroMad 

πξνθήξπζζε ην δηθφ ηνπ δηαγσληζκφ (“COMPUTERCROSS”), ζε ζπλεξγαζία κε ην αδειθφ 

πεξηνδηθφ Ηλεκηπονική & Computer, κε δεηνχκελν ηελ επίιπζε κηαο «ειεθηξνληθήο 

ζπαδνθεθαιηάο», ε νπνία απνηεινχζε έλα ζηαπξφιεμν κε ηηο ιέμεηο πνπ δεηνχληαλ λα 

απνηεινχλ απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο γχξσ απφ ηε ρξήζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ.
172

   

Σνλ Μάην ηνπ 1985 ην πεξηνδηθφ PIXEL εγθαηληάδεη ηνλ δηαγσληζκφ “Grand Prix”, o νπνίνο 

έκειιε λα γλσξίζεη αμηνζεκείσηε επηηπρία σο ην 1988. Ο δηαγσληζκφο απηφο ιάκβαλε ρψξα 

δχν θνξέο ηνλ ρξφλν, θαηά ηηο ενξηαζηηθέο πεξηφδνπο ηνπ Πάζρα θαη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, κε 

έπαζια δψξα ζε κηθξνυπνινγηζηέο, πεξηθεξεηαθά, ινγηζκηθφ, θ.ά. Σα έπαζια απνηεινχζαλ 
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πξνζθνξά εηαηξηψλ εκπνξίαο νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ θαη θαηαζηεκάησλ πψιεζεο 

ππνινγηζηψλ κε ηελ αμία ηνπο λα ππνινγίδεηαη απφ ην πεξηνδηθφ ζην 1.000.000 δξρ. 

Παξφκνηα κε ην Computer για Όλοςρ, ν δηαγσληζκφο πνπ δηελεξγνχζε ην PIXEL αθνξνχζε 

θαη εθείλνο ζηελ επίιπζε ινγηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ελδεηθηηθά «ε εχξεζε ησλ επφκελσλ 

δχν κειψλ γηα ηελ θάζε κηα απφ ηηο δνζείζεο ηξεηο ζεηξέο αξηζκψλ.»
173

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

ρξεζηψλ μεπέξαζε θάζε αηζηφδνμε πξνζδνθία απνθαιχπηνληαο ηελ δπλακηθή πνπ 

αλαπηπζζφηαλ φζνλ αθνξά sην ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ γηα ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο.  

 

Δικόνα 24 Ζ δηνξγάλσζε δηαγσληζκψλ κε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ θαη κε δεκφζηεο 

θιεξψζεηο πνπ απνηεινχζαλ ηαπηφρξνλα θαη ζεκαληηθφ θνηλσληθφ γεγνλφο ηεο επνρήο ππήξμε έλα 

απφ ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηήξηζαλ ηηο φςεηο ηεο δηακεζνιάβεζεο ζηνλ ρψξν ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ 1980. ηελ θσηνγξαθία απεηθνλίδεηαη κέξνο ηνπ 

θφζκνπ πνπ ζπλέξεπζε ζηελ θιήξσζε ησλ δψξσλ ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ Grand Prix ΗΗ πνπ 

δηελεξγήζεθε απφ ην πεξηνδηθφ PIXEL. Πεγή: PIXEL 24, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1986, 160. 

 

Σελ άλνημε ηνπ 1986 ην PIXEL δηελεξγεί ηνλ δεχηεξν δηαγσληζκφ Grand Prix (“Grand Prix 

ΗΗ”) κε έπαζια πάλσ απφ εθαηφ δψξα, αμίαο 3.000.000 δξρ, πνζφ ηδηαίηεξα πςειφ γηα ηελ 

επνρή. ε απηφλ ζπκκεηείραλ 3.500 ρξήζηεο θαη ε θιήξσζε ησλ δψξσλ έιαβε ρψξα ζε 

θεληξηθφ θηλεκαηνγξάθν ηεο Αζήλαο (ΑΣΡΟΝ),
174

 κε αμηνζεκείσηε ζπκκεηνρή ζρεδφλ 

ρηιίσλ αηφκσλ. Ζ πνζφηεηα θαη ε αμία ησλ επάζισλ πνπ πξνζέθεξε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ 
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ην PIXEL ζηνλ ρξηζηνπγελληάηηθν δηαγσληζκφ ηνπ 1986, αλαδεηθλχνπλ ηφζν ηνλ αξηζκφ 

εθείλσλ πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ φζν θαη ηε 

δπλακηθή ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηνδηθνχ: έλα κεραλάθη YAMAHA, έλα αεξνπνξηθφ εηζηηήξην 

ΑΘΖΝΑ-ΡΧΜΖ κεη‟ επηζηξνθήο θ.ά.
175

 Με ην «άλνηγκα» απηψλ ησλ δηαγσληζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζε επξχηεξν θνηλφ θαη φρη κφλν ζηνπο ρνκπίζηεο ρξήζηεο, νη εξσηήζεηο δελ είλαη 

πιένλ ηερληθέο αιιά πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ γχξσ απφ ηνπο ππνινγηζηέο, φπσο, 

ελδεηθηηθά, «πνηα εηαηξία θαηαζθεχαζε ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή 6502».
176

 

 

Δικόνα 25 Ο δηαγσληζκφο “Grand Prix III” πνπ δηελεξγήζεθε απφ ην πεξηνδηθφ PIXEL ην 1987 

απνηέιεζε ηελ πιένλ ελδεηθηηθή πεξίπησζε ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζπλδηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο πεξηνδηθψλ θαη ππνινγηζηψλ. Απνηειεί ηαπηφρξνλα έλδεημε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζρέζεο, πνπ είρε αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ ηνπ ρψξνπ. Πεγή: PIXEL 35, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1987, 69 

& 89. 

 

Ο δηαγσληζκφο Grand Prix III ήηαλ εθείλνο πνπ απνηειεί ην απνθνξχθσκα ηφζν ηεο 

δεκνθηιίαο ηνπ PIXEL φζν θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ζηε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο πεξηνδηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Ζ ζπκκεηνρή 

ρξεζηψλ θαη αλαγλσζηψλ ζηελ εθδήισζε απνλνκήο ησλ δψξσλ ζηνπο ληθεηέο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ππήξμε κνλαδηθή γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, θαζψο ζρεδφλ 15.000 θφζκνπ 

έδσζαλ ην παξφλ ζην γήπεδν ηνπ Παλαζελατθνχ ζηε Λ. Αιεμάλδξαο, ην άββαην 20 Ηνπλίνπ 
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1987. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο γηα πξψηε θνξά 

ην PIXEL πξνθήξπμε έλαλ δηαγσληζκφ, ζηνλ 

νπνίν κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ φινη, δίρσο 

λα απαηηείηαη ε απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο, 

ηερληθέο ή κε, εξσηήζεηο. Σνχην δελ κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί απφ ηελ κεγέζπλζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

πνπ ήηαλ πηα πξαγκαηηθφηεηα ην 1987. Ο 

αξηζκφο ησλ 14.031 ζπκκεηερφλησλ δειηίσλ 

απνθαιχπηεη ηαπηφρξνλα θαη ην κέγεζνο ηεο 

αλαγλσζηηθήο βάζεο πνπ είρε επηηχρεη ην 

PIXEL ηελ επνρή εθείλε. 

 Ζ δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ κε έπαζια γηα ηνπο 

ληθεηέο θαη θαηφπηλ ε δηεμαγσγή δσληαλήο 

θιήξσζεο παξνπζία ησλ ρξεζηψλ, ελ είδεη 

θνηλσληθήο εθδήισζεο, δελ απνηεινχζε 

κνλνπψιην ηνπ PIXEL θαη ησλ πεξηνδηθψλ πνπ 

εμέδηδε ε Compupress γεληθφηεξα. Παξφκνηα 

πξσηνβνπιία έιαβε θαη ε εθδφηξηα εηαηξία ησλ 

πεξηνδηθψλ MicroMad θαη Ηλεκηπονική & 

Computer, ε νπνία έθαλε ηε δηθή ηεο δεκφζηα 

απνλνκή ησλ δψξσλ δηαγσληζκνχ πνπ 

δηεμήγαγαλ ηα ελ ιφγσ πεξηνδηθά. Ζ εθδήισζε 

έιαβε ρψξα ζην μελνδνρείν Holiday Inn, ην 

1985. Σα δψξα αθνξνχζαλ νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο, φπσο Commodore 128 θαη 

Spectrum, πεξηθεξεηαθά θαη καζήκαηα 

εθκάζεζεο ππνινγηζηψλ ζε ηδησηηθέο ζρνιέο, 

θ.ά. Σα ζηηγκηφηππα ηεο εθδήισζεο 

εηθνλνγξαθνχλ ηελ αηκφζθαηξα νηθεηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ 

δξαζηψλ, θάηη πνπ έρεη απνηππσζεί θαη ζε άιια 

ζεκεία ηεο παξνχζαο κειέηεο, αιιά θαη ην φηη 

 

Δικόνα 26 Ζ αλαπαξαγσγή ελφο 

αηζζήκαηνο ηνπ «νηθείνπ» απνηεινχζε 

βαζηθή επηινγή ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ Πεγή: MicroMad 5, 

Ηνχληνο 1986, 102. 
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ην επηηπρεκέλν πξνεγνχκελν ηνπ πεξηνδηθνχ PIXEL απέθηεζε ζχληνκα κηκεηέο πνπ 

επηρείξεζαλ λα αλαπαξάγνπλ απηφ ην αίζζεκα ηνπ «νηθείνπ» πνπ ήηαλ εμαηξεηηθά δηαδνκέλν 

θαζφιε ζρεδφλ ηε δεθαεηία.
177

  

 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΠΟΗΩΝΣΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ -  

ΟΗ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 

Ζ ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζπλέηεηλε ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ 

ζπλαθψλ ζπλνδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ θαηαζθεπή 

ινγηζκηθνχ θαη πεξηθεξεηαθψλ θαζψο θαη 

ππεξεζίεο ιηαληθήο πψιεζεο, επηζθεπήο, 

εθπαίδεπζεο, θ.ά. ιεο απηέο νη ππεξεζίεο 

θαη ηα πξντφληα πνπ αθνξνχζαλ ηελ ελ 

ιφγσ ηερλνινγία έπξεπε, κε θάπνην ηξφπν, 

λα επηθνηλσλεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ηεο 

ηερλνινγίαο, ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

ηα ζεκεία πψιεζεο ιηαληθήο ήηαλ ζρεηηθά 

ιίγα θαη, ηαπηφρξνλα, απνηεινχζαλ 

ζρεδφλ ηα κφλα ζεκεία επαθήο ηεο 

ηερλνινγίαο κε ην επξχ θνηλφ (αλ 

εμαηξεζνχλ νη ιέζρεο ρξεζηψλ, πνιιέο εμ 

απηψλ φκσο ιεηηνπξγνχζαλ ζην πιαίζην 

ησλ θαηαζηεκάησλ). Οη δηαθεκίζεηο ζηα 

πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο απνηέιεζαλ 

έηζη έλα ζεκαληηθφ κέζν δηακεζνιάβεζεο 

ηεο ηερλνινγίαο πξνο ηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο θαη κάιηζηα ζε κεγάιε θιίκαθα, 

θάηη πνπ δελ κπνξνχζε αζθαιψο λα 

επηηεπρζεί κέζα απφ ηα ιηγνζηά ζεκεία 

ιηαληθήο πψιεζεο. Δθηφο ησλ κεγάισλ 

θαηαζθεπαζηψλ θαη εηζαγσγηθψλ 

                                                 

177
 Ζ θιήξσζε ηνπ κεγάινπ δηαγσληζκνχ ηεο Multi Press», MicroMad 5, Ηνχληνο 1986, 102-3. 

 

Δικόνα 27 Οη δηαθεκίζεηο απνηέιεζαλ έλα πνιχ 

επηδξαζηηθφ κέζν πξνβνιήο πιηθνχ θαη 

ινγηζκηθνχ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. 

Αξθεηέο δηαθεκίζεηο πξνέβαιιαλ ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξείρε ε ηερλνινγία ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

ζηνλ ρξήζηε∙ ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα 

κνπζηθέο δπλαηφηεηεο. Πεγή: PIXEL 49, 

Ννέκβξηνο 1988, 31. 
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εηαηξηψλ, κηθξνί θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ, κηθξά θαηαζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη 

«ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο» ηνπ ρψξνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα κέζσ ελφο κηθξνχ ζρεηηθά 

νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ρξήζηεο ή επίδνμνπο αγνξαζηέο ησλ 

πξντφλησλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ. 

ηνλ ρψξν ηεο ηζηνξίαο ηεο ηερλνινγίαο, ε κειέηε ησλ δηαθεκίζεσλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή 

θαζψο ζεσξνχληαη πνιχηηκε ηζηνξηθή πεγή, ε νπνία αλαδεηθλχεη ηε δηαδηθαζία 

νηθεηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ 

πνιηηηζκηθψλ κνληέισλ.
178

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο δηαθήκηζεο 

βαζίδνληαη ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο 

πνπ «αλνίγεη» ην ελ ιφγσ πξντφλ ζηνλ θαηαλαισηή, θάλνληάο ην πξαθηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά 

θαη πνιηηηζκηθά εππξφζηην.
179

 ηνλ ρψξν ηεο ηζηνξίαο ησλ ππνινγηζηψλ, νη W. Aspray θαη 

Donald Beaver κειέηεζαλ κεξηθέο δεθάδεο ρηιηάδεο δηαθεκίζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψζεθε ε θαηαλφεζε θαη ε ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο.
180

 Ζ εξεπλά ηνπο έδεημε πσο νη δηαθεκίζεηο απνηεινχλ πνιχηηκεο 

πεγέο γηα ηε κειέηε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζεκαζηψλ πνπ εγγξάθνληαη ζηνπο ππνινγηζηέο. 

Παξφια απηά, ε έξεπλά ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηνξηζκνχο, θαζψο νη δηαθεκίζεηο πνπ 

κειέηεζαλ απεπζχλνληαλ θπξίσο ζε εηαηξηθνχο θαηαλαισηέο θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα, κε ηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε λα κελ απνηειεί αλαιπηηθή θαηεγνξία ηεο έξεπλάο ηνπο. Ζ κειέηε ησλ 

δηαθεκίζεσλ κεγάισλ ππνινγηζηψλ πξνζέιθπζε πξφζθαηα ηελ πξνζνρή ζπληαθηψλ 

ηερλνινγίαο, ππφ ηελ επίδξαζε ηειενπηηθήο ζεηξάο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δξαζηεξηφηεηα 

δηαθεκηζηψλ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960 (Mad Men).
181

  

Ζ εμέηαζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ έρεη αλαδεηρζεί σο ζεκαληηθή ηζηνξηθή πεγή 

θαη απφ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Οη δηαθεκίζεηο θαηαλννχληαη σο κηα δηαδηθαζία πνπ 

επηρεηξεί λα παγηψζεη κηα «δηαθνξεηηθφηεηα» κεηαμχ δηαθξηηψλ πξντφλησλ∙ ζηε πεξίπησζε 
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179
 Iain MacRury, Advertising (London: Routledge, 2009), 71. Οη απνθαινχκελεο «Consumer Culture Studies» 
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the History of Computing 28 (1986): 127-43. 
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 Lasar Matthew, “Make Mainframes, Not War: How Mad Men Sold Computers in the 1960s and 1970s,” Ars 
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 πνπ εμεηάδεηαη εδψ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.
182

 Δθαξκφδνληαο ηελ πξνζέγγηζε απηή ζηελ παξνχζα 

κειέηε, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο δηαθεκίδνληαλ σο κηα 

δηαθξηηή θαηεγνξία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, πνπ έρεη ζαθή πιενλεθηήκαηα ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ηειεπηαίνπο θαη ηα νπνία ηνλίδνληαλ θαη πξνβάιινληαλ πνηθηινηξφπσο. Σα 

ζεκεία ηεο δηαθνξνπνίεζεο δελ ήηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηερληθήο θχζεσο. πρλά 

αθνξνχζαλ ζε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, ηελ αηζζεηηθή ή ηελ επίθιεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ 

ρξεζηψλ. Κιαζζηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πνιχ γλσζηή δηαθήκηζε ηεο Apple γηα ηνλ 

ππνινγηζηή Macintosh πνπ πξνβιήζεθε 

ζην Super Bowl XVIII ην 1984 θαη ε νπνία 

έρεη αλαγλσξηζηεί σο κηα απφ ηηο πιένλ 

επηδξαζηηθέο δηαθεκίζεηο ζηελ ηζηνξία ηνπ 

ρψξνπ ηεο επηθνηλσλίαο.
183

 ε απηήλ ν 

ππνινγηζηήο Macintosh παξνπζηαδφηαλ σο 

απειεπζεξσηηθή δχλακε γηα ηνλ άλζξσπν, 

ν νπνίνο δηέζεηε πηα πξφζβαζε ζε 

ππνινγηζηηθή δχλακε πνπ θάπνηε θαηείραλ 

νη κνλάρα κεγάιεο εηαηξίεο θαη ην 

θξάηνο.
184

 

Απφ ηα πξψηα ήδε ρξφληα θπθινθνξίαο 

ηνπ PIXEL ην πεξηνδηθφ θαηαθιχδεηαη απφ 

δηαθεκίζεηο θαηαζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 

πνπ πξνζέθεξαλ έηνηκεο ή θαηά 

παξαγγειία ιχζεηο ινγηζκηθνχ γηα φιεο 

ζρεδφλ ηηο απαηηήζεηο κεραλνγξάθεζεο 

κηαο κηθξήο επηρείξεζεο ή ελφο ειεχζεξνπ 

επαγγεικαηία, ζην πιαίζην πάληα ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ.
185

 Πνιχ 
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 Ζ χιε ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο πεξηείρε ειάρηζηεο δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο εθηφο απφ εθείλεο ηεο εθδφηξηαο 

εηαηξίαο Compupress. πγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε κφιηο ηέζζεξηο, δχν γηα εθδφζεηο θαη απφ κία 

 

Δικόνα 28 Μία απφ ηηο θπξίαξρεο φςεηο ρξήζεο 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ 

αλαπαξήγαγαλ νη δηαθεκίζεηο ήηαλ εθείλε ηεο 

ρξήζεο ζην ζπίηη. Πεγή: PIXEL 46, Ηνχιηνο – 

Αχγνπζηνο 1988, 73. 
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ραξαθηεξηζηηθά, ζην ηεχρνο Νν 10 (Μάηνο 1985) πεξηιακβάλνληαη δεθαπέληε (15) 

δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο πνπ πξνβάιινπλ ηελ «επαγγεικαηηθή» ρξήζε ησλ νηθηαθψλ 

ππνινγηζηψλ. Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ 

λα επηζεκάλνπκε, πσο νη νηθηαθνί 

κηθξνυπνινγηζηέο δηαδξακάηηζαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ απφ κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, φπσο ελδεηθηηθά ηα 

θαηαζηήκαηα ελνηθίαζεο βηληενθαζεηψλ, 

θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, φπσο νη 

νδνληίαηξνη ή νη δηθεγφξνη. 

ηαδηαθά, κηθξνί νίθνη ινγηζκηθνχ θαη 

θαηαζηήκαηα πιεξνθνξηθήο άξρηζαλ λα 

πξνζθέξνπλ ινγηζκηθφ γηα φινπο ζρεδφλ 

ηνπο ηχπνπο νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. 

Σνχην αληαλαθινχζε ηελ απμεκέλε 

αλάγθε πνπ δεκηνπξγνχζε ε 

επηηαρπλφκελε ρξήζε ησλ ηειεπηαίσλ ζε 

ηφπνπο, φπσο νη θαηνηθίεο θαη νη 

επαγγεικαηηθνί ρψξνη. Καη νη δχν απηέο 

θαηεγνξίεο επηζπκνχζαλ πξφζβαζε ζε 

ιεηηνπξγίεο πνπ παξείραλ κελ νη 

πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο αιιά κε 

κηθξφηεξν θφζηνο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αξθεηνί επαγγεικαηίεο δηέζεηαλ έλαλ 

νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή ζηελ θαηνηθία ηνπο θαη επηζπκνχζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν, δίρσο λα επελδχζνπλ θάπνην επηπιένλ 

θεθάιαην ζηελ αγνξά λένπ. Έλα ζηνηρείν πνπ ραξαθηήξηδε θάπνηνλ κηθξνυπνινγηζηή ηε 

πεξίνδν εθείλε ππήξμε ε ζρεηηθή ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ην ειιεληθφ αιθάβεην
186

. πρλά 

                                                                                                                                                        
γηα θαηάζηεκα θαη έθζεζε πιεξνθνξηθήο: Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο (ζ. 11), Δθδφζεηο Μακνχζ Κφκημ (ζ. 15), 

Καηάζηεκα Διέλε Κνπλάλε (ζ. 25), Έθζεζε INDEX Computer ‟87 (ζ. 59), PIXEL Junior 1, Οθηψβξηνο 1987. 

186
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Δικόνα 29 Ο ΕΥ Spectrum πξνσζνχληαλ σο ν 

νηθηαθφο κηθξνυπνινγηζηήο πνπ ήηαλ θαηάιιεινο 

γηα ρξήζε ζην ζπίηη απφ φιε ηελ νηθνγέλεηα. 

Πεγή: PIXEL 12, Ηνχληνο 1985, 73. 
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δηαθεκίζεηο θξφληηδαλ λα ηνλίζνπλ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο: ζε δηαθήκηζε ηνπ 

κνληέινπ ηεο Sinclair QL ηνπ 1985 ν ππνςήθηνο ρξήζηεο πιεξνθνξείηαη πσο: 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο ειιεληθψλ θαη μέλσλ εθαξκνγψλ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί γηα ηνλ 

Έιιελα ρξήζηε. […] Μαδί κε θάζε QL, ηψξα θαη ζηα Διιεληθά, δίλνληαη ηα εμήο 

πξνγξάκκαηα: Δπεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, δηαρείξεζεο αξρείσλ (Data Base), 

επεμεξγαζίαο νηθνλνκηθψλ πηλάθσλ, Graphics (Σα θαιχηεξα ηνπ είδνπο).
187

 

Μία άιιε φςε ηνπ ππνινγηζηή, φπσο πξνβαιιφηαλ κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ, αθνξά ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ππνινγηζηή σο εξγαιείνπ θαηάιιεινπ γηα ρξήζε ζην πιαίζην 

ηεο νηθίαο απφ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ κπνξνχζε λα 

απεπζπλζεί ζε κηα επξχηεξε βάζε ρξεζηψλ 

θαη φρη κφλν ζηνπο ρνκπίζηεο ησλ 

ππνινγηζηψλ, πνπ έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ 

πεξηζζφηεξν γηα ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δπλαηφηεηεο 

επέθηαζεο ή ηελ ηηκή θηήζεο θαη ην 

ζπλνδεχνλ ινγηζκηθφ. Αληίζεηα, γηα ηνπο 

αξράξηνπο ρξήζηεο ή εθείλνπο πνπ δελ 

είραλ θακία επαθή κε ηελ ηερλνινγία απηή, 

αιιά επηζπκνχζαλ λα απνθηήζνπλ, ε 

ηερληθή πιεξνθνξία ζε κηα δηαθεκηζηηθή 

θαηαρψξεζε κπνξνχζε λα απνηειεί 

αλαζηαιηηθφ ζηνηρείν πξνζέιθπζεο. Οη 

ρξήζηεο απηνί αληηκεησπίδνληαλ κε αξθεηά 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, κέζα απφ δηαθεκίζεηο 

πνπ επηρεηξνχζαλ λα «απνκαγεχζνπλ» ηελ 

ηερλνινγία ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη λα 

αλαδείμνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα είρε 

ε ρξήζε ηνπο αθφκα θαη απφ φζνπο δελ 

είραλ θακία γλψζε απηήο, νχηε θαη θαληάδνληαλ φςεηο ηεο ρξήζεο ζην πιαίζην ελφο 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο: 
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 PIXEL 13, Αχγνπζηνο 1985, 132. 

 

Δικόνα 30 ε αξθεηέο δηαθεκίζεηο δηαπηζηψλεη 

θαλείο πσο ε πιεξνθνξία πξνο ηνλ ρξήζηε 

ζπλίζηαην απνθιεηζηηθά ζηελ παξάζεζε ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κηθξνυπνινγηζηή.  

Πεγή: PIXEL 15, Οθηψβξηνο 1985, 30. 



219  |   ς ε η ο  η ε ο  Γ η α κ ε ζ ν ι ά β ε ζ ε ο  

 

Οη γλψζεηο είλαη απαξαίηεην εθφδην γηα ηελ επηηπρία. Πνηνο ιέεη φρη; Αιιά γηα λα έρεηο 

θνληά ζνπ ηα βνεζήκαηα πνπ ζνπ ρξεηάδνληαη (βηβιία, ράξηεο, πίλαθεο…) ζέιεηο 

βηβιηνζήθεο νιφθιεξεο, ζπξηάξηα, ληνπιάπηα, παηάξηα… Άζε πνπ γηα λα βξεηο απηφ 

πνπ ζέιεηο ηελ ψξα πνπ ην έρεηο αλάγθε πξέπεη λα ρεηο ρξφλν, πνιχ ππνκνλή, θαη 

ηχρε… 

Ζ πιεξνθνξηθή θαη ηα Home Computers δελ είλαη θάηη εμσπξαγκαηηθφ ή κπζηθφ. Δίλαη 

ν απιφο ηξφπνο γηα λα επεμεξγάδεζαη ηηο αλζξψπηλεο γλψζεηο θαη λα θεξδίζεηο 

πνιχηηκν ρξφλν. Σν λέν ATARI 800XL κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ λένπ, 

λα ραξίζεη ηελ μεθνχξαζε ηνπ παηρληδηνχ ζην παηδί θαη λα γίλεη πνιχηηκνο βνεζφο ζηνλ 

νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ είλαη ηφζν απαξαίηεηνο… 

Γλσξίζηε απφ θνληά ην ATARI HOME COMPUTER 800XL θαη κάζεηε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ θαη ηα πνιιά ειιεληθά πξνγξάκκαηα. Μήπσο είλαη πην απιά έηζη;
188

 

ε κηα πνιχ αληαγσληζηηθή αγνξά φπσο εθείλε ησλ ππνινγηζηψλ, ε επίθιεζε ηερληθψλ 

ζηνηρείσλ δελ κπνξνχζε λα απνθιεηζζεί, 

αθνχ παξέκελε κηα κνξθή 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηερλνπξγεκάησλ. Γελ είλαη ινηπφλ ιίγεο 

νη πεξηπηψζεηο πνπ ν αλαγλψζηεο ησλ 

πεξηνδηθψλ ζπλαληά εθηελείο αλαθνξέο 

ζε ηερληθά ζηνηρεία ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, αιιά ζε θάζε 

πεξίπησζε ππήξμε πξνζπάζεηα απηέο λα 

κελ ππεξηνλίδνληαη ή παξνπζηάδνληαλ κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνβάιιεηαη ε 

ηερλνινγηθή ππεξνρή θάπνηνπ 

κηθξνυπνινγηζηή έλαληη θάπνηνπ άιινπ. 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη δηαθεκηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο βνήζεζαλ ζηε δηαδηθαζία 

νηθεηνπνίεζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή απφ ηνπο 

ρξήζηεο, αιιά ζπγρξφλσο νη 

θαηαζθεπαζηέο ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ 

απηή ηελ ηερληθή παξνπζίαζε κε ηέηνην 

ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα πξνζδψζνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηα 
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 PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 35. 

 

Δικόνα 31 Έλαο απφ ηνπο δηακεζνιαβεηέο 

δξάζηεο ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε 

ζπζηεκαηηθά ηηο δηαθεκίζεηο γηα λα πξνβάιιεη ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ ηειηθφ 

ρξήζηε, ππήξμαλ νη νίθνη ινγηζκηθνχ γηα 

νηθηαθνχο ππνινγηζηέο. Πεγή: PIXEL 1, 

Οθηψβξηνο – Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1983, 12. 
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δηαθεκηδφκελα πξντφληα. 

Ο νηθηαθφο κηθξνυπνινγηζηήο έγηλε αληηθείκελν νηθεηνπνίεζεο δηακέζνπ ηεο δηαθήκηζεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ φςεσλ ησλ ρξήζεσλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη. Απηή ε πιεπξά ηνπ ξφινπ, πνπ 

δηαδξακάηηζαλ νη δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, ππήξμε 

ζεκαληηθή, θαζψο ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 πνιινί ιίγνη 

ρξήζηεο (ή δπλεηηθνί ρξήζηεο είραλ) δηέζεηαλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαη θαιά ηεθκεξησκέλε ηδέα 

γηα ηηο πηζαλέο ρξήζεηο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Δληνχηνηο, φπσο έρεη 

ήδε ππνζηεξηρζεί, ηέηνηεο ππνζρέζεηο πνπ αθνξνχζαλ φςεηο ηεο ρξήζεο ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ δελ κπνξνχζαλ λα είλαη παξά ζρεηηθά αζαθείο. 

Καη απηφ δηφηη νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο δελ πσινχληαλ κε θαιά θαζνξηζκέλεο ρξήζεηο 

εγγεγξακκέλεο ζηηο ζπζθεπέο∙ αγνξαζηέο θαη πσιεηέο δηέζεηαλ πεξηζζφηεξν κηα γεληθή ηδέα 

απηνχ πνπ κπνξνχζε λα απνηειέζεη θάπνηα ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Γεληθά, νη δηαθεκηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο καδί κε ηα ζπλνδεπηηθά εγρεηξίδηα, ηηο νδεγίεο θαη άιιν έληππν πιηθφ, είραλ 

σο ζηφρν λα θαηαζηήζνπλ ηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή ιηγφηεξν “κπζηεξηψδε” θαη 

πεξηζζφηεξν πξνζηηφ ζηνλ αξράξην ρξήζηε. ε αληίζεζε κε ηηο θιαζζηθέο δηαθεκηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο ησλ κεγάισλ ππνινγηζηψλ (mainframes), νη δηαθεκίζεηο πνπ θηινμελνχληαλ 

ζηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο ηεο πεξηφδνπ αλαπαξήγαγαλ κηα εηθφλα ηνπ κηθξνυπνινγηζηή 

πνπ απαληάηαη θαη ζην ρψξν ηεο θαηνηθίαο, ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ φιε ηελ 

νηθνγέλεηα. Παξάιιεια κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο εηθφλαο ελφο θηιηθνχ πξνο ηνλ αξράξην 

ρξήζηε κηθξνυπνινγηζηή θαηάιιεινπ γηα ηελ θαηνηθία, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαη 

θάπνηεο επξχηεξεο θνηλσληθέο ππνδειψζεηο, πνπ ελζάξξπλαλ ηνπο ρξήζηεο λα κάζνπλ θαιά 

ηε ρξήζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ηνπο. ε κεγάιν βαζκφ, ε πξψηε γεληά ησλ θζελψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ πξνσζήζεθε σο εηζαγσγή φρη κφλν ζηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ, 

αιιά θαη ζην αλαπφθεπθην κέιινλ πνπ αληηπξνζψπεπαλ. 

ηαδηαθά πξνσζήζεθε, θαη κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ, κηα ξεηνξηθή πνπ ππνζηήξηδε πσο φζνη 

δελ θαηφξζσλαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφ ην θάιεζκα, νη ίδηνη ή νη επφκελεο γεληέο ηνπο ζα 

έκελαλ αλαπφθεπθηα ζην πεξηζψξην ηεο πνξείαο ηεο θνηλσλίαο πξνο ηνλ απηνκαηνπνηεκέλν 

θφζκν ηνπ αχξην («κειινληηθή θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο», θιπ). Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά, ν 

David Skinner έρεη αλαθεξζεί ζηελ πξάμε ηεο αγνξάο ελφο νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή σο 

απάληεζε ζηηο «πξνθεηείεο» ηεο Δπαλάζηαζεο ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο.
189

 Μέζσ 

ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε απηέο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, νη 
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 David Ian Skinner, Technology, Consumption and the Future, Κεθάιαην 6.  
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θαηαζθεπαζηέο θαη κεηαπσιεηέο ηνπο επηρεηξνχζαλ ζπρλά λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο 

επί ηε βάζε ηέηνηνπ είδνπο κειινληνινγηθψλ πξνβιέςεσλ. 

 

Δικόνα 32 Αλαπαξάγνληαο ηηο εγεκνλεχνπζεο ξεηνξηθέο, νη δηαθεκίζεηο απεηθφληδαλ ηνλ νηθηαθφ 

κηθξνυπνινγηζηή σο εθείλν ην ηερλνχξγεκα πνπ ζα νδεγνχζε ηνλ άλζξσπν ζηελ θνηλσλία ηνπ 

κέιινληνο κε ηηο απμεκέλεο δπλαηφηεηέο ηνπ. Οη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο απνηεινχζαλ ην φρεκα 

πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο ηνπο, αιιά θαη ε θνηλσλία επξχηεξα, λα «απνγεηψζνπλ» ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο, εθκεηαιιεπφκελνη ηε δχλακε ηεο «Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο». Πεγή: PIXEL 45, Ηνχληνο 

1988, 93 θαη Micromad 4, Απξίιηνο – Μάηνο 1986, 3. 

 

 

ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΝΣΑ & ΜΔΣΡΩΝΣΑ ΣΟΝ ΜΗΚΡΟΫΠΟΛΟΓΗΣΖ 

Σα πεξηνδηθά ππνινγηζηψλ δελ ππήξμαλ κφλν έλαο δηακεζνιαβεηήο δξάζηεο κεηαμχ ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ / εκπφξσλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ / θαηαλαισηψλ, 

φπσο εληνπίζηεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Σα πεξηνδηθά έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε 

απηή ηε ζρέζε δηακεζνιάβεζεο, επίζεο κέζα απφ άξζξα παξνπζίαζεο θαη δνθηκήο 

πξντφλησλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ππεξεζηψλ. Δθείλε ηελ επνρή, άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα 

ηνπο ρξήζηεο απνηεινχζαλ θπξίσο ηα θαηαζηήκαηα πιεξνθνξηθήο (θαη ιηγφηεξν νη ιέζρεο 

ρξεζηψλ), φπνπ φκσο είηε ην ινγηζκηθφ πνπ ελδηέθεξε δελ ήηαλ δηαζέζηκν, είηε ζεσξνχληαλ 

δεδνκέλν πσο νη πσιεηέο ήηαλ πξνδηαηεζεηκέλνη ππέξ ηνπ πξντφληνο θαη δελ είραλ απηή ηελ 

έλλνηα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο πνπ πξνζπαζνχζε λα δηαηεξήζεη έλα πεξηνδηθφ θαηά ηελ 
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παξνπζίαζε - θξηηηθή ελφο πξντφληνο. Ζ δηαδηθαζία παξνπζίαζεο θαη αμηνιφγεζεο έγηλε 

πνιχ γξήγνξα ζπζηεκαηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα αμηνινγνχληαλ θαη 

βαζκνινγνχληαλ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα φπσο ηα γξαθηθά, ν ήρνο θαη ν ηξφπνο 

ζπκκεηνρήο ζε απηφ (gameplay), ελψ ην πιηθφ ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ γηλφηαλ αληηθείκελν 

δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ (benchmark). Σα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο ζπληζηνχζαλ έηζη κηα 

δηακνξθσηηθή δχλακε κέζα απφ ηε δεκνζίεπζε θξηηηθψλ γηα ηα πξντφληα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίαο.  

ηα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο αθνξνχζαλ ζπλήζσο ζηελ πιεζψξα 

ιεηηνπξγηψλ, ζηελ ζπκβαηφηεηα, ζηε ζπλάξηεζε θφζηνπο πξνο αμία, θ.ά. Οη πξαθηηθέο ηεο 

παξνπζίαζεο θαη ηεο δνθηκήο είραλ ειαθξά δηαθνξεηηθέο ππνδειψζεηο γηα δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο ρξεζηψλ, θαζψο γηα ηε κεγάιε βάζε ησλ θαηαλαισηψλ παξείραλ έλαλ ζρεηηθά 

αλεμάξηεην νδεγφ, σο πξνο ην ηη άμηδε λα αγνξάζεη θαλείο κε ηα ρξήκαηά ηνπ. Γηα απηή ηελ 

θαηεγνξία ρξεζηψλ, απηή ε δηάζηαζε ππήξμε πνιχ δεκνθηιήο, θαζψο είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζηήζεη θάπνην ινγηζκηθφ πεξηζζφηεξν δεκνθηιέο έλαληη θάπνηνπ άιινπ, κέζσ ηεο 

θαηάξηηζεο ζρεηηθψλ βαζκνινγηψλ θαη θαηαζηάζεσλ. πρλά κάιηζηα ηα πεξηνδηθά 

δεκνζίεπαλ ζςγκπιηικά ηεζη γηα νκάδεο πξντφλησλ
190

 ή απέλεηκαλ εηήζηα βξαβεία ζε φζα 

ζεσξνχζαλ ηα θαιχηεξα εμ απηψλ. Σν PIXEL δεκνζίεπζε ην πξψην ζπγθξηηηθφ ηεζη ζην 

δεχηεξν ηεχρνο ηνπ (Μάηνο – Ηνχληνο 1984) κεηαμχ ησλ ππνινγηζηψλ Oric θαη Spectrum 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο αλαγλψζηεο λα θάλνπλ κηα ζσζηή επηινγή κεηαμχ ησλ δχν, 

φπσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ην άξζξν.
191

 Γηαηί φκσο έλα ηέηνην ζπγθξηηηθφ ήηαλ 

ζεκαληηθφ γηα ηνλ κειινληηθφ ρξήζηε; Γηφηη,  

    Ζ εκθάληζε πξηλ έλαλ ρξφλν ηνπ ORIC-1 απφ ηελ Tangerine ήηαλ κηα πξφθιεζε 

πξνο ην, ηφηε θαζηεξσκέλν ζρεηηθά, Spectrumηεο Sinclair Research. Οη δχν θνκπηνχηεξ 

είραλ θαη έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο αιιά θαη πνιιέο δηαθνξέο, θαηάθεξαλ δε λα 

δηράζνπλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε κηθξνθνκπηνχηεξ ζε δχν ζηξαηφπεδα 

[…] Ο αληίθηππνο ηεο κάρεο απηήο ζην εμσηεξηθφ, έθζαζε θαη ζηε ρψξα καο καδί κε 
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 ην ηξίην ηεχρνο, ην πεξηνδηθφ PIXEL δεκνζηεχεη ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ πην δηαδεδνκέλσλ 

κέζσλ γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζηνπο κηθξνυπνινγηζηέο ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Ζ δηάδνζε 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ νδήγεζε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζην λα εθνδηάζνπλ ηα κεραλήκαηά ηνπο κε 

δπλαηφηεηεο ρεηξηζκνχ κέζσλ απνζήθεπζεο, πέξαλ ηεο ζπκβαηηθήο θαζέηαο. Πξψηε ελαιιαθηηθή επηινγή ήηαλ 

ε ζπζθεπή νδεγνχ δηζθέηαο (disk drive) κεγέζνπο 5 ¼ ηληζψλ. Ζ θνηλή θαζέηα εμαθνινπζνχζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, θαζψο ην 

θφζηνο ηεο ήηαλ αξθεηά κηθξφηεξν ησλ αληαγσληζηηθψλ ιχζεσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. Κάπνπ αλάκεζα 

ζηελ θαζέηα θαη ηε δηζθέηα κπνξεί λα θαηαηαρζεί έλα „πβξηδηθφ‟ κέζν πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ηελ ίδηα 

πεξίνδν, ηε κηθξνθαζέηα. Γ. Σζνπξνπιήο, «Γηζθέηα, Μηθξνθαζέηα θαη Καζέηα», PIXEL 2, Μάηνο – Ηνχληνο 

1984, 26. ην φγδνν ηεχρνο, ην PIXEL παξνπζίαζε κηα εθηεηακέλε πεξηγξαθή ησλ ηαπσληθψλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ MSX, ηεο ηερλνινγίαο ηνπο θαη ησλ πξψησλ κνληέισλ πνπ έθηαζαλ ζηελ Διιάδα ην 1985. 

«MSX. Σν κέιινλ είλαη γηαπσλέδηθν;», PIXEL 8, Μάξηηνο 1985, 48-57. 

191
 Γ. Σζνπξνπιήο, «πγθξηηηθφ ηεζη. ORIC ελαληίνλ SPECTRUM», PIXEL 2, Μάηνο – Ηνχληνο 1984, 20. 
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ηελ παξαιαβή θαη ηε δηάζεζε ησλ πξψησλ Oric. Έηζη θαη ζηα γξαθεία καο ε εξψηεζε 

πνπ αθνχγεηαη πην ζπρλά είλαη «ηη λα αγνξάζσ; Oric ή Spectrum;».
192

 

Σνπιάρηζηνλ ζηα πξψηα έηε, είλαη επδηάθξηηε ε πξφζεζε ησλ ζπληαθηψλ ησλ πεξηνδηθψλ λα 

δηαηεξήζνπλ κηα αίζζεζε αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ δνθηκψλ πνπ θηινμελνχζαλ ζηηο ζειίδεο 

ηνπο: 

Σν ηεζη δίλεη έκθαζε ζε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία θαη φρη ππνθεηκεληθέο πξνηηκήζεηο, 

ψζηε λα απνηειέζεη νπζηαζηηθφ βνήζεκα γηα ηνλ ππνςήθην αγνξαζηή ελφο απφ ηνπο 

δχν micro.
193

 

Σν πξψην ζπγθξηηηθφ ηεζη πνπ δεκνζίεπζε ην πεξηνδηθφ Micromad αθνξνχζε ζηε 

ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ BBC θαη AMSTRAD 664 θαη 

απνηέιεζε κέξνο ηεο χιεο ηνπ πξψηνπ ηεχρνο. Ο κηθξνυπνινγηζηήο BBC είρε θηάζεη ζηελ 

Διιάδα ην 1982, ελψ ν AMSTRAD 664 εθείλν ην 1985. Παξφηη είραλ αξθεηέο δηαθνξέο ζηα 

ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, κνηξάδνληαλ ην ίδην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ην CPM έθδνζεο 

2.2, ζηνηρείν πνπ ηνπο θαζηζηνχζε, θαηά 

ηνπο ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ, 

ζπγθξίζηκνπο. Σν Micromad 

ρξεζηκνπνηνχζε πεληαβάζκηα θιίκαθα 

βαζκνιφγεζεο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

Αιζθηηική, Πληκηπολόγιο, Editor, Οθόνη – 

Γπαθικά, Ήσορ, Firmware, 

Επεκηαζιμόηηηα, Αξία/Σιμή, 

Configuration-Documentation-

Τποζηήπιξη.
194

  

ε απηή ηελ πξψηε πεξίνδν ρξήζεο, νη 

νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο απεπζχλνληαλ 

αθφκα ζηνπο εξαζηηέρλεο ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη ιηγφηεξν ζηνπο 

αξράξηνπο θαηαλαισηέο πνπ επηζπκνχζαλ 

έλαλ κηθξνυπνινγηζηή γηα ην ζπίηη. Γηα ην 

ιφγν απηφ, εθείλα ηα πξψηα άξζξα 

                                                 
192

 Ibid., 21. 

193
 Ibid. 
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 Ν. Κάζζνο, «πγθξηηηθφ ηεζη ησλ BBC-AMSTRAD», Micromad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 50-63. 

 

Δικόνα 33 Ο ράξηεο κλήκεο ηνπ νηθηαθνχ 

κηθξνυπνινγηζηή Oric θαη ε θαηαλνκή ηεο RAM 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ πςειή 

αλάιπζε γξαθηθψλ ή απιψο νζφλε θεηκέλνπ, 

φπσο δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ PIXEL 

ζπλνδεχνληαο ζπγθξηηηθφ άξζξν. Πεγή: PIXEL 2, 

Μάηνο – Ηνχληνο 1984, 22. 
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παξνπζηάζεσλ θαη δνθηκψλ ζπλνδεχνληαλ απφ δηαγξάκκαηα κε ηερληθή πιεξνθνξία πνπ δελ 

κπνξνχζε λα γίλεη θαηαλνεηή απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ, φπσο ράξηεο κλήκεο θαη 

θαηαλνκήο ηεο RAM (Δηθφλα 33). Ζ θπζηνγλσκία ηνπ θάζε πεξηνδηθνχ θαη ην θνηλφ ζην 

νπνίν απηφ απεπζπλφηαλ δηακφξθσλε αληίζηνηρα θαη ην βάζνο ηεο ηερληθήο παξνπζίαζεο. 

Έηζη, ην πεξηνδηθφ Micromad πνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο «ρνκπίζηηθν» ζπλφδεπε ηηο 

παξνπζηάζεηο κε ηερληθά δηαγξάκκαηα θαη ρξεζηκνπνηνχζε κηα πεξηζζφηεξν ηερληθή 

γιψζζα.
195

 Γεληθφηεξα, νη ζπγθξηηηθέο παξνπζηάζεηο πιηθνχ ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο θαη απνηίκεζεο, φπσο ηα αθφινπζα: 

πιεθηξνιφγην, CPU, κλήκε, γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζπλφδεπε ηνλ κηθξνυπνινγηζηή, 

δπλαηφηεηεο πξνβνιήο γξαθηθψλ (αλάιπζε, επίπεδα θσηεηλφηεηαο, θιπ), ήρνο, ρξήζε 

θψδηθα κεραλήο, ζχλδεζε κε θαζεηφθσλν, ζχλδεζε κε άιια πεξηθεξεηαθά, βηβιία νδεγηψλ, 

επίπεδν επθνιίαο γηα ηνλ αξράξην, ζπλνδεπηηθφ ινγηζκηθφ.
196

 Οη ζπγθξηηηθέο δνθηκέο 

αθνξνχζαλ ζπρλά πεξηζζφηεξνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή 

ιάκβαλαλ θαη ηε κνξθή «Οδεγψλ Αγνξάο». Ο πξψηνο αληίζηνηρνο πνπ δεκνζίεπζε ην 

πεξηνδηθφ PIXEL πεξηειάκβαλε ηε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε δεθαηεζζάξσλ κνληέισλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, παξέρνληαο κηα «ζπγθξηηηθή παξάζεζε ησλ δπλαηνηήησλ ζε 

κηα ηππνπνηεκέλε κνξθή πνπ ζα βνεζήζεη άκεζα ζε κηα πξψηε εθηίκεζε ηνπ θάζε κνληέινπ 

ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ».
197

 

Οη ζπγθξηηηθέο δνθηκέο θαη παξνπζηάζεηο αθνξνχζαλ θαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, φπσο ηα ρεηξηζηήξηα (joysticks), ηα νπνία δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν 

απφ έλαλ κνριφ θαη έλα ή δχν πιήθηξα ηνπνζεηεκέλα εξγνλνκηθά ζε έλα επηηξαπέδην ή θαη 

θνξεηφ πιαίζην.
198

 Πεξηθεξεηαθά αθνξνχζαλ ζεσξνχληαλ νη ζπζθεπέο επέθηαζεο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ
199

, φπσο νη εθηππσηέο,
200

 νη νζφλεο,
201

 θαη άιιεο 

                                                 
195

 Κ. Καξαθαηζάλεο, «Micro TEST. CE-TEC MPC 80»,Micromad 1, Γεθέκβξηνο 1985,  64-69. 

196
 Οη ζεκαληηθφηεξεο ζπγθξηηηθέο δνθηκέο πνπ δεκνζίεπζε ην PIXEL κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο είλαη νη 

αθφινπζεο: εθηφο ηνπ δεπηέξνπ ηεχρνπο (ORIC ελαληίνλ SPECTRUM), ζην ελδέθαην ηεχρνο (Ηνχληνο 1985) 

δεκνζηεχηεθε ζπγθξηηηθή δνθηκή φισλ ζρεδφλ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο, ζην 

δέθαην πέκπην ηεχρνο (Οθηψβξηνο 1985) δεκνζηεχηεθε ζπγθξηηηθή δνθηκή κεηαμχ ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ Commodore 128, Amstrad CPC 128 θαη ATARI 520 ST, ζην εηθνζηφ έλαην ηεχρνο 

(Ηαλνπάξηνο 1987) αθηεξψλεηαη κεγάιν κέξνο ηεο χιεο ηνπ πεξηνδηθνχ ζηελ ζπγθξηηηθή δνθηκή φισλ ησλ 

κνληέισλ κηθξνυπνινγηζηή κε 128Κ κλήκε, ελψ ζην ηεζζαξαθνζηφ έθην ηεχρνο (Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1988) 

δεκνζηεχηεθε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ δχν πην αμηφινγσλ κηθξνυπνινγηζηψλ ηεο επνρήο, ηνπ ATARI 

1040ST θαη ηεο Amiga 500. 

197
 «Οδεγφο αγνξάο home micros», PIXEL 3, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1984, 52. 

198
 Αι. Αζαλαζηάδεο, «Πεξηθεξεηαθά. Joysticks», PIXEL 5, Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1984, 30-31. 

199
 Παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο επέθηαζεο „PLUS 1‟ γηα ηνλ κηθξνυπνινγηζηή Electron ζην Α. Αξγχξεο, 

«Οηθνγελεηαθή ππφζεζε», PIXEL 6, Ηαλνπάξηνο 1985, 39-41. 
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ζπζθεπέο.
202

 Δλδεηθηηθά, ζην έθην ηεχρνο ην πεξηνδηθφ PIXEL παξνπζηάδεη ηα δηάθνξα 

πεξηθεξεηαθά (joysticks, εθηππσηέο, θαζεηφθσλα, νδεγνχο δηζθέηαο, interfaces, πξφζζεηνπο 

επεμεξγαζηέο, light pens, θ.ά.), πνπ κπνξνχζε λα πξνκεζεπηεί ν ρξήζηεο γηα ηνπο 

δεκνθηιέζηεξνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, φπσο ATARI, BBC, Commodore, Newbrain, 

Spectrum θαη TI-99/4A.
203

 Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη ζπγθξηηηθέο παξνπζηάζεηο, νη νπνίεο 

θηινδνμνχζαλ λα θαιχςνπλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ κέξνο ησλ πξντφλησλ πνπ 

θπθινθνξνχζαλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, αθνξνχζε ζρεδφλ θάζε πηπρή ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. ην ηέηαξην ηεχρνο ηνπ, ην PIXEL αθηέξσζε αξθεηέο ζειίδεο: 

[…] ζηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ disk-drives πνπ 

θπθινθνξνχλ γηα φινπο ηνπο δεκνθηιείο micro ηεο αγνξάο. Γηα θάζε ζχζηεκα δίλνληαη 

πίλαθαο κε ηα θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αθνινπζεί πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο 

θαζψο θαη αλάιπζε φπνηνπ ζεκείνπ καο θάλεθε θάζε θνξά αμηνπαξαηήξεην. ην 

ηέινο βξίζθεηαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε φια ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ κεραλεκάησλ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζχγθξηζε θαη λα δίλεηαη κηα 

ζπλνπηηθή εηθφλα ηνπ ηη ππάξρεη δηαζέζηκν.
204

  

Ζ παξνπζίαζε αθνξνχζε θαη κεκνλσκέλα κνληέια ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ηνπο, ζπλήζσο θαηά ηελ εκθάληζε ελφο λένπ κνληέινπ ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

‟ απηή ηελ πεξίπησζε δελ γηλφηαλ θάπνηα ζπγθξηηηθή ηνπ παξνπζίαζε κε άιια ζπλαθή 

κνληέια, αιιά αξθεηέο ζειίδεο αθηεξψλνληαλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ηα νπνία ζπλεζέζηαηα ήηαλ ηα αθφινπζα: εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(δηαζηάζεηο, πιήθηξα, πιεθηξνιφγην, νζφλε, θ.ά.), εζσηεξηθφ (επεμεξγαζηήο, νινθιεξσκέλα 

θπθιψκαηα), ινγηζκηθφ (ζπλνδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ππνζηεξηδφκελεο εληνιέο, BASIC), 

επηδφζεηο (κλήκε, ηαρχηεηα, γξαθηθά – ήρνο), πεξηθεξεηαθά & δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη 

ηεθκεξίσζε (manuals, νδεγίεο πξνγξακκαηηζκνχ, άιια βηβιία). Οη παξνπζηάζεηο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κνληέισλ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ νινθιεξψλνληαλ κε θάπνην 

πφξηζκα πνπ κεηέθεξε ηελ άπνςε ηνπ πεξηνδηθνχ γηα ην θαηά πφζνλ ε αγνξά ηνπ 
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 Φ. Γεσξγηάδεο, «GLP. Ο κεγάινο κηθξφο printer», PIXEL 13, Αχγνπζηνο 1985, 42. 

201
 «MONITOR. Οδεγφο Αγνξάο», PIXEL 10, Μάηνο 1985, 55-66. 
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 Φ. Γεσξγηάδεο, «BETA DRIVE. Megabytes γηα ηνλ Spectrum», PIXEL 10, Μάηνο 1985, 50-53; 

«ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ. Rom Sound», PIXEL 11, Ηνχληνο 1985, 90-91; π. Πεξηζηέξεο, «ΑΦΗΔΡΧΜΑ. 

MODEMS», PIXEL 12, Ηνχιηνο 1985, 62-80; Φ. Γεσξγηάδεο, «Opus DISCOVERY », PIXEL 14, επηέκβξηνο 

1985, 158-161; K. Μέιινο, «Test Πεξηθεξεηαθψλ. κ-PHONO», PIXEL 15, Οθηψβξηνο 1985, 141-144; Υξ. 

Γφγαο, «Test Πεξηθεξεηαθψλ. LIGHT PEN ηεο DK‟TRONICS», PIXEL 16, Ννέκβξηνο 1985, 63-68; Α. 

Σζηξηκψθνο, «ΑΦΗΔΡΧΜΑ. ΓΗΚΔΣΔ: Ζ ΓΔΦΤΡΑ ΠΟΤ ΔΝΧΝΔΗ ΓΤΟ ΚΟΜΟΤ;», PIXEL 16, 

Ννέκβξηνο 1985, 118-133; Υξ. Γφγαο, «Test Πεξηθεξεηαθψλ. ΣΗΜΔΥ floppy disk system», PIXEL 17, 

Γεθέκβξηνο 1985, 149-159. 
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 «Ζιεθηξνληθέο νηθνγέλεηεο: Οη Home-Micros θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπο», PIXEL 6, Ηαλνπάξηνο 1985, 79-85; 

«Ζιεθηξνληθέο νηθνγέλεηεο: Οη Home-Micros θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπο», PIXEL 7, Φεβξνπάξηνο 1985, 83-86. 
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 «Αθηέξσκα. ηελέο επαθέο καγλεηηθνχ ηχπνπ», PIXEL 4, επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1984, 57- 65. 
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ζπγθεθξηκέλνπ κηθξνυπνινγηζηή ήηαλ επσθειήο γηα ηνλ ρξήζηε κε βάζε ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα θαη, θπξίσο, ηνλ ιφγν «ηηκήο πξνο απφδνζε». ε πνιιέο πεξηπηψζεηο δεκνζηεπφηαλ 

θάπνηνο πίλαθαο κε ζπγθεληξσκέλα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ δνθηκή – 

παξνπζίαζε κηθξνυπνινγηζηή θαη κηα ιίζηα ησλ ελζσκαησκέλσλ εληνιψλ ηνπ, ζηνηρείν πνπ 

θαηαδείθλπε θαη ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο
205

 Σν PIXEL παξνπζίαδε θάπνην 

κνληέιν νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ζε θάζε ηεχρνο ηνπ, θάπνηεο θνξέο κάιηζηα αθφκα θαη 

δχν ζε μερσξηζηά άξζξα.
206

 

Σν πεξηερφκελν, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη ε ηειηθή βαζκνινγία πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ζηα 

άξζξα ησλ πεξηνδηθψλ ππήξμαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη γηα έλαλ επηπξφζζεην ιφγν. 

Διάρηζηνη ρξήζηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, φπσο ην ινγηζκηθφ, αθφκα θαη αληηγξακκέλν, ζε ηέηνηεο πνζφηεηεο, ψζηε 

λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ην θαιχηεξν, θάηη πνπ νθεηιφηαλ ηφζν ζηελ 

ζπαληφηεηά ηνπ, φζν θαη ζην πςειφ ηνπ θφζηνο. Καζψο ινηπφλ ην δηαζέζηκν θεθάιαην γηα 

αγνξά πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο ππήξμε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν, νη αλαγλψζηεο ησλ 

πεξηνδηθψλ έδηλαλ κεγάιε βαξχηεηα ζηηο αμηνινγήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε θάπνηα 

αγνξά. Δπηπιένλ, νη δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ ήηαλ κελ, ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ηδηαίηεξα γνεηεπηηθέο, παξφια απηά φκσο παξείραλ ζπάληα νπζηαζηηθή 
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 Γ. Σζνπξνπιήο, «ΣΔΣ. Amstrad CPC-464». PIXEL 6, Ηαλνπάξηνο 1985, 48-61.  
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 Άιιεο παξνπζηάζεηο νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζην PIXEL κέρξη ην ηέινο ηνπ 1985 

πεξηιακβάλνπλ ηα: Γ. Σζνπξνπιήο, «ATARI 800 XL». PIXEL 7, Φεβξνπάξηνο 1985, 52-65; Γ. Σζνπξνπιήο, 

«SPECTAVIDEO SVI 728», PIXEL 9, Απξίιηνο 1985, 55-63; «Test. Commodore 16», PIXEL 10, Μάηνο 1985, 

43-45; Γ. Σζνπξνπιήο, « Test. AMSTRAD CPC-664», PIXEL 12, Ηνχιηνο 1985, 47-61; Σ. Παλφπνπινο, 

«Commodore  -128», PIXEL 13, Αχγνπζηνο 1985, 63-75; Φ. Γεσξγηάδεο, «Test. Amstrad cpc 6128», PIXEL 

14, επηέκβξηνο 1985, 48-50; Φ. Γεσξγηάδεο, «Test. 520ST: Ο Superjack ηεο », PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 

110-118; Γ. Σζνπξνπιήο, «Test. BBC Model B+», PIXEL 15, Οθηψβξηνο 1985, 111- 120; Φ. Γεσξγηάδεο, 

«Test. TOSHIBA HX-10», PIXEL 16, Ννέκβξηνο 1985, 135-142; Φ. Γεσξγηάδεο, «Test. Amstrad PCW 8256. 

Έλαο Business γηα φινπο», PIXEL 17, Γεθέκβξηνο 1985, 79-85. Απφ εθεί θαη πέξα, νη πην ζεκαληηθέο 

παξνπζηάζεηο κηθξνυπνινγηζηή αθνξνχζαλ ζηνπο παξαθάησ κηθξνυπνινγηζηέο: Sinclair Spectrum 128 

(Ηαλνπάξηνο 1986), Amiga 1000 (Φεβξνπάξηνο 1986), αγγιηθή έθδνζε ηνπ Spectrum 128 (Μάξηηνο 1986), 

Commodore 128D (Απξίιηνο 1986), Apple IIC (Μάηνο 1986), Amstrad PCW8512 θαη Atari 1040ST (Ηνχληνο 

1986), Commodore 64ΒΝ (Ηνχιηνο 1986), Thor QL (επηέκβξηνο 1986), Spectrum +2 (Οθηψβξηνο 1986), 

Philips MSX2 (Ννέκβξηνο 1986), NEC MK2 (Γεθέκβξηνο 1986), Apple IIGS (Ηαλνπάξηνο 1987), Atari 

520STFM (Μάξηηνο 1987), Sinclair Ε88 (Απξίιηνο 1987), Philips NMS 8280 (Μάηνο 1987), Amiga 500 

(Ηνχιηνο 1987), Acorn Archimedes A305 (επηέκβξηνο 1987), QLD Plus (Οθηψβξηνο 1987), Atari Mega ST4 

(Ννέκβξηνο 1987). Με ηελ παξέιεπζε ηνπ 1987, νινθιεξψλεηαη νπζηαζηηθά θαη ε επνρή ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, κε ηνπο ΗΒΜ ζπκβαηνχο λα „εηζβάιινπλ‟ ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθίαο εθηνπίδνληαο, ηξφπν 

ηηλά, ηνπο επηθξαηνχληεο σο ηφηε νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο. Ζ δηαδηθαζία απηή απεηθνλίδεηαη επδηάθξηηα ζηα 

κνληέια ησλ ππνινγηζηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ην PIXEL εθεμήο: OLIVETTI PRODEST PC-1 (Ηαλνπάξηνο 

1988), ATARI PC (Φεβξνπάξηνο 1988), Amstrad PPC 512/640 (Μάξηηνο 1988), CHAPLIN PC/XT (Μάηνο 

1988), CONTEC PC/XT (Ηνχληνο 1988), Hyundai 16-T (Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 1988), SMM Ππζία ΥΣ 

(επηέκβξηνο 1988), Sinclair PC 200 θαη Sparrow PC/XT (Οθηψβξηνο 1988), ProTECH PC/XT (Ννέκβξηνο 

1988), Euro PC (Γεθέκβξηνο 1988), Betacom ST Super Turbo (Φεβξνπάξηνο 1989). Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟90, ε ζεκαηνινγία ηνπ PIXEL πξνζαλαηνιίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην ςπραγσγηθφ ινγηζκηθφ, νπφηε 

νη παξνπζηάζεηο νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ είλαη πιένλ ζπάληεο. 
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πιεξνθνξία γηα ηε ρξήζε ηνπ, ελψ ζηε δηαθήκηζε ινγηζκηθνχ δελ παξέρνληαλ πνιιέο θνξέο 

νχηε εηθφλεο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξνγξάκκαηνο. Οη δηαθεκίζεηο δελ είραλ ζπλήζσο θάπνην 

ζνβαξφ πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν, αιιά πεξηνξίδνληαλ ζηελ πεηζηηθή θαη εμαηξεηηθά 

επζχλνπηε παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ην πεξηνδηθφ PIXEL δεκνζηεχεη 

ην 1985 δεθαηξείο ζπγθξηηηθνχο πίλαθεο ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ: ιεηηνπξγηθφηεηα-πνηφηεηα πιεθηξνινγίνπ, ελζσκαησκέλε ROM, 

ελζσκαησκέλε RAM ειεγρφκελε απφ ηε CPU, κέγηζηε RAM δηαζέζηκε ζηελ BASIC, 

ειάρηζηε RAM δηαζέζηκε ζηελ BASIC, πνηφηεηα BASIC, κέζνο φξνο ρξφλσλ Benchmarks 

(1-7), ρξφλνο Benchmark 8, καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, ρεηξηζκφο γξαθηθψλ, ερεηηθέο 

δπλαηφηεηεο, ππνδνρέο θχξηαο κνλάδαο, ηηκή (ζε δξαρκέο), software – πεξηθεξεηαθά. Καηά 

ηνλ ζπληάθηε ηνπ άξζξνπ: 

Απηέο νη αμηνινγήζεηο επηδηψρζεθε λα πιεζηάδνπλ φζν είλαη δπλαηφλ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη πηζηεχνπκε φηη αθνχ έγηλαλ ρσξίο πξνθαηαιήςεηο, ην έρνπκε 

πεηχρεη. […] Δκείο ινηπφλ ζαο δίλνπκε ηα ζηνηρεία θαη αμηνπνηήζηε ηα ζχκθσλα κε ηελ 

θξίζε ζαο.
207

 

Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ πσο νη παξνπζηάζεηο δελ αθνξνχζαλ κνλάρα ζην πιηθφ, ζην 

ινγηζκηθφ θαη ζηα πεξηθεξεηαθά ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αιιά αθφκα θαη ζηα ίδηα 

ηα θαηαζηήκαηα πιεξνθνξηθήο. Σν PIXEL, ήδε απφ ην ηξίην ηνπ ηεχρνο, εγθαηληάδεη ηελ 

παξνπζίαζε θάπνησλ απφ ηα πην γλσζηά θαηαζηήκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ αγνξά 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ζεκεηψλνληαο πσο: 

[…] ζε κηα πξνζπάζεηα λα γλσξίζεη ζην επξχ θνηλφ ηα Computer Shop ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο, παξνπζηάδεη ην θάζε shop εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, έηζη ψζηε λα γίλνπλ πην 

γλψξηκα απηά θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο.  

Ζ παξνπζίαζε ησλ θαηαζηεκάησλ πεξηειάκβαλε κηα πεξηγξαθή ησλ ρψξσλ ηνπο, ησλ 

δηαζέζηκσλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο, ησλ νζνλψλ, ηνπ ραξηηνχ εθηχπσζεο, 

αθφκα θαη ησλ επίπισλ γηα ππνινγηζηέο πνπ κπνξνχζε λα βξεη ν ρξήζηεο ζε απηά. Σπρφλ 

“επαγγεικαηηθφ ηκήκα” παξνπζηαδφηαλ σο θάηη μερσξηζηφ, θαζψο απεπζπλφηαλ ζηε ρξήζε 

επαγγεικαηηθψλ εθαξκνγψλ. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο παξνπζίαζεο ελφο 

θαηαζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο απνηεινχζε ε παξαγσγή/εκπνξία ινγηζκηθνχ, ην νπνίν 

ζπλήζσο αθνξνχζε ζε παθέηα ινγηζηηθήο, πειαηψλ, απνζήθεο θαη πνιηηηθψλ κεραληθψλ. 

Πνιιά εθ ησλ παξνπζηαδφκελσλ θαηαζηεκάησλ δηέζεηαλ θάπνην παηάξη ή επάλσ φξνθν, 

ζηνλ νπνίν βξηζθφηαλ «ν ρψξνο γηα ηηο πην πξνζσπηθέο εμππεξεηήζεηο ησλ ήδε πειαηψλ 
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 Γ. Σζνπξνπιήο, «Αθηέξσκα. + Κξίζεηο», PIXEL 11, Ηνχληνο 1985, 57-88. 
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ηνπ» ή φπσο έρνπκε ζεκεησζεί αιινχ, ν ρψξνο ιεηηνπξγίαο ηεο ιέζρεο ρξεζηψλ. ε έλαλ 

ηέηνηνλ ρψξν, «νη ρξήζηεο-αγνξαζηέο ησλ micro, κπνξνχλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηνλ 

κηθξνυπνινγηζηή ηνπο» κε ηηο νδεγίεο θάπνηνπ εθ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο. Έλα 

άιιν ζεκείν ηνπ θαηαζηήκαηνο αθνξνχζε ζην ηκήκα επηζθεπψλ θαη δεκηνπξγίαο εηδηθνχ 

hardware, ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε ζπλήζσο απφ έλα θαη κφλν ππάιιειν.
208

 Ζ παξνπζίαζε 

νινθιεξσλφηαλ ζπλήζσο κε κηα κηθξή ζπλέληεπμε ησλ ππεπζχλσλ ησλ θαηαζηεκάησλ γηα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο αγνξάο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν θπθινθνξίαο ηνπ PIXEL, ην πεξηνδηθφ 

αθηέξσλε κία ζηήιε ζηελ παξνπζίαζε θάπνηνπ θαηαζηήκαηνο ζρεδφλ ζε θάζε ηεχρνο ηνπ.
209

 

 

ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ 

ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, δηεξεπλήζεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν δεκφζηνο ιφγνο 

πξαγκαηεχηεθε δεηήκαηα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Ο 

ηξφπνο απηφο είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αθεγήκαηνο, πνπ θαινχζε ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο ηεο ηφηε απνθαινχκελεο «θνηλσλίαο ηνπ 

κέιινληνο». Ζ ηειεπηαία ραξαθηεξηδφηαλ, θαηά θχξην ιφγν, απφ ηελ θεληξηθή ζεκαζία πνπ 

ζα θαηείρε ε ηερλνινγία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, σο δχλακε δηακφξθσζεο 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, αιιά θαη πξφζβαζεο ζηε γλψζε θαη, ζε ηειηθή 

αλάιπζε, ζηελ επεκεξία. ην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο απηνχ ηνπ αθεγήκαηνο εληνπίδνληαη 

ξεηνξηθέο θαηαζθεπέο, νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ επηθξάηεζαλ σο θπξίαξρεο. Απηέο 

δηαηππψζεθαλ απφ δηακεζνιαβεηέο δξάζηεο, φπσο ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, ηα 

θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ θαη νη ιέζρεο ρξεζηψλ. 

πσο απνηππψλεηαη ζηε δεκφζηα εηθφλα ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, νη θπξίαξρεο 

ξεηνξηθέο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη δηαηππψζεθαλ ζηνλ δεκφζην ιφγν αθνξνχζαλ, πξψηα 

απφ φια, ζην «έηνο 2000» σο ελφο είδνπο νξφζεκνπ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο 
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θνηλσλίαο κε ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αληαπνθξίλνληαλ ζηε θαληαζηαθή θαηαζθεπή 

ηεο «θνηλσλίαο ηνπ κέιινληνο». ην πιαίζην απηήο ηεο ξεηνξηθήο θαηαζθεπήο απνδφζεθε 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ζεκαζία πνπ είρε ε θαιή γλψζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, 

σο κέζν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ, θαζψο πξνσζνχληαλ ε 

αληίιεςε πσο φιεο ζρεδφλ νη πηπρέο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο ζα πξνζδηνξίδνληαλ απνθαζηζηηθά απφ απηή. ζνη δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζα απνηεινχζαλ 

νπζηαζηηθά έλα είδνο «ειεθηξνληθψλ αλαιθάβεησλ» κε νπζηαζηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζην 

κειινληηθφ βηνηηθφ ηνπο επίπεδν, φζν θαη ζην επίπεδν ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ 

αλαπφθεπθηα επεξρφκελε πιεξνθνξηθή θνηλσλία ηνπ κέιινληνο. Μηα αθφκα ξεηνξηθή 

θαηαζθεπή πνπ απνηέιεζε κέξνο ηεο ζπλνιηθήο αθήγεζεο γηα ηε ζέζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηεο πεξηφδνπ 1980-1990, απνηεινχζε ε αληίιεςε πσο 

ν ππνινγηζηήο απνηεινχζε κέζν γηα ηελ βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Οη νηθηαθνί 

κηθξνυπνινγηζηέο εμππεξεηνχζαλ απηή ηελ αθήγεζε, θαζψο θαηαλννχληαλ σο έλα ηζρπξφ 

ππνινγηζηηθφ εξγαιείν πνπ ραξαθηεξηδφηαλ φκσο απφ ρακειφ θφζηνο απφθηεζεο, επθνιία 

ρξήζεο θαη πξνγξακκαηηδφκελν πεξηβάιινλ.  

Καζψο ε εγεκνλεχνπζα ξεηνξηθή ππνζηήξηδε, πσο ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο επξφθεηην 

λα απνηειέζεη έλα απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο ηνπ κέιινληνο, θαζίζηαην ζαθέο, πσο 

ν Έιιελαο φθεηιε λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη θαηφπηλ λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζεη κε επάξθεηα πξνο φθεινο δηθφ ηνπ, αιιά θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

επξχηεξα. πσο αλαπαξίζηαην ζηνλ δεκφζην ιφγν ηεο επνρήο, νη θπξίαξρνη δηακεζνιαβεηέο 

θαη ηδηαίηεξα ηα πεξηνδηθά, θαηαζθεχαζαλ κηα ηαπηφηεηα πνπ πεξηέγξαθε ηα ίδηα, σο ηνπο 

ζεζκνχο εθείλνπο πνπ φρη κφλν ζα ελεκέξσλαλ αιιά παξάιιεια ζα εθπαίδεπαλ ηνλ Έιιελα 

ρξήζηε ζηελ νξζή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Ο εηδηθφο ηχπνο 

γηα ππνινγηζηέο ηεο επνρήο ελδχζεθε ηνλ ξφιν ηνπ «εθπαηδεπηή» ηνπ Έιιελα ρξήζηε ζηε 

λέα ηερλνινγία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα θαηαζηεί 

έηνηκνο λα αληηκεησπίζεη ηηο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο φρη κφλν ηνπ κέιινληνο, αιιά θαη ηνπ 

παξφληνο. Σα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο μεθηλά έηζη κηα πεξίνδνο θαηαλφεζεο ηνπ 

ππνινγηζηή σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ γηα παηδηά θαη λένπο, πνπ ηνπο επέηξεπε λα 

απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο γηα ηνπο ππνινγηζηέο, νη νπνίεο αλακελφηαλ πσο ζα 

απνδεηθλχνληαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο – αλ φρη απαξαίηεηεο - γηα εθείλνπο ζην πνιχ θνληηλφ 

κέιινλ.  
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ηελ δεχηεξε ελφηεηα, έγηλε αληηθείκελν εμέηαζεο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα πεξηνδηθά γηα 

ππνινγηζηέο πξνψζεζαλ ηελ ξεηνξηθή θαηαζθεπή πεξί ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ ρξεζηψλ ζηελ ηερλνινγία ησλ πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Πξψηα απ‟ φια, 

ηα πεξηζζφηεξα πεξηνδηθά δεκνζίεπαλ εηζαγσγηθά άξζξα πνπ απεπζχλνληαλ ζε αξράξηνπο 

ρξήζηεο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα έιζνπλ ζε γλσξηκία κε ηελ λέα ηερλνινγία θαη λα 

θαηαλνήζνπλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ δεκφζην ιφγν ηεο 

επνρήο, ν ξφινο ησλ άξζξσλ απηψλ ήηαλ ε «απνκάγεπζε» ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ε εθπαίδεπζε κηαο λέαο γεληάο ρξεζηψλ πνπ ζα αληηκεηψπηδε ηελ ελ ιφγσ 

ηερλνινγία δίρσο «θνβηθά ζχλδξνκα» θαη ζα ηελ ελζσκάησλε ζηελ θαζεκεξηλή ηεο 

πξαθηηθή. Δπηπιένλ, εμεηδηθεπκέλα άξζξα αλέιαβαλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κέζσ ηεο εθκάζεζεο γισζζψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηφζν βαζηθψλ φζν θαη αλψηεξσλ, αθφκα θαη γισζζψλ κεραλήο.  

Έηεξνο πφινο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ αθνξνχζε ζηελ επεμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πιηθνχ, κέζσ ηερληθψλ άξζξσλ πνπ πεξηειάκβαλαλ ζπρλά ηερληθά δηαγξάκκαηα θαη 

απεηθνλίζεηο ησλ πιηθψλ κεξψλ ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ έηνηκνπ ινγηζκηθνχ. Ο ηειεπηαίνο 

επηηπγραλφηαλ κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ πνπ θάιππηαλ 

ηηο θπξίαξρεο φςεηο ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Ζ δεκνζίεπζε εληχπσλ 

πξνγξακκάησλ (listings), ηα νπνία ζπρλά ζπλνδεχνληαλ απφ νδεγίεο θαηαζθεπήο θαη 

θαηαλφεζεο ηεο δνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έδηλαλ ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνεί 

ηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ, ελψ παξάιιεια ε αλνηθηή θχζε ηνπ επέηξεπε ηνλ 

πεηξακαηηζκφ κε απηφ θαη ηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζή ηνπ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κέζσ ηεο 

απηελέξγεηαο. Μία ηξίηε φςε ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δηακεζνιαβεηηθήο δξάζεο 

ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο αθνξνχζε ζηελ επίιπζε απιψλ δεηεκάησλ ηερληθήο 

θχζεσο. Ζ αλάγθε απηή δηακεζνιαβείην απφ ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, θαζψο ην 

επίπεδν ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ ήηαλ ζπρλά 

αλεπαξθέο ή αθφκα θαη δπζρεξέο γηα ηνλ απιφ ρξήζηε. Απηή ε φςε ηεο δηακεζνιάβεζεο 

εμππεξεηνχληαλ ζπρλά, εθηφο ησλ εηδηθεπκέλσλ ζηειψλ, απφ κηα δηαθξηηή ζηήιε, εθείλε ηεο 

αιιεινγξαθίαο κε ηνπο αλαγλψζηεο.  

 

ηελ ηξίηε ελφηεηα, κειεηήζεθε ην πσο ε ζηήιε απηή δηακφξθσζε έλαλ ρψξν επηθνηλσλίαο 

ηεο θνηλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ. Σνχην θαηέζηε δπλαηφ θαζψο 

παξείρε ην απαηηνχκελν πιαίζην πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα θαηαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα 

δεηήκαηα φπσο ε ζσζηή επηινγή ππνινγηζηή, ε θξηηηθή ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθψλ ή 
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πξνγξακκάησλ, ε επίιπζε απνξηψλ, θ.ά. Δπίζεο, ε αιιεινγξαθία κε ηνπο αλαγλψζηεο 

παξείρε έλα είδνο δηαχινπ αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ρψξν ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, ιεηηνπξγψληαο σο ρψξνο νξίνπ, 

φπνπ νη δηάθνξνη θνηλσληθνί δξψληεο ζπδεηνχζαλ, δηαθσλνχζαλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαλ 

ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο ρξήζεο αλαθνξηθά κε ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο. ηελ ίδηα ελφηεηα 

δηαπηζηψζεθε πσο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηακεζνιαβεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ 

πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο αθνξνχζε ζηε δπλαηφηεηα πνπ έδηλαλ ζηνπο ρξήζηεο λα 

δηακνξθψλνπλ κέξε ηεο χιεο ηνπο. Έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία απνηεινχζε ην ινγηζκηθφ 

θαη ηα έληππα πξνγξάκκαηα, θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ήηαλ ζηήιεο πνπ έγξαθαλ νη 

ίδηνη νη ρξήζηεο. Καζψο ηα πξψηα ρξφληα ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ηελ 

ηερληθή γλψζε ηελ θαηείραλ ιίγνη ζχληνκα έγηλε θαηαλνεηφ πσο απηή έπξεπε λα 

θνηλνπνηεζεί θαη ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο. Σα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο ελζάξξπλαλ 

πξσηνβνπιίεο ησλ ρξεζηψλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ αληαιιαγή ηεο ηερληθήο γλψζεο ηεο 

απνηχπσζε ησλ αληηιήςεψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο ελδεδεηγκέλεο φςεηο ηεο ρξήζεο.  

Μηα άιιε φςε ησλ πεξηνδηθψλ σο δηακεζνιαβεηψλ δξαζηψλ απνηεινχζε ε αλαπαξαγσγή, 

αιιά θαη ε θαηαζθεπή ζπγθεθξηκέλσλ αληηιήςεσλ γηα ηελ ειιεληθή αγνξά ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπο. Σα έληππα ηεο επνρήο αθηέξσλαλ αξθεηέο 

ζειίδεο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αλαιχνληαο ηηο 

ζπλζήθεο θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ απφ ηα θαηαζηήκαηα ππνινγηζηψλ θαη ηηο επίζεκεο 

αληηπξνζσπείεο, θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ παξάιιεισλ εηζαγσγψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία ε ζπδήηεζε γηα ην πνηνο ζεζκφο παξείρε ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ή ην 

πνηνο ζα έπξεπε λα ηελ παξέρεη ζε ηειεπηαία αλάιπζε παξέκελε αλνηθηή θαη ην απνηέιεζκά 

ηεο ήηαλ ππφ δηαξθή δηαπξαγκάηεπζε. 

Γεληθά,. ηα πεξηνδηθά είραλ ζεκαληηθή απνδνρή απφ ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο ησλ 

ρξεζηψλ. Σφζν ν ξφινο ηνπο φζν θαη ν βαζκφο απνδνρήο ηνπο απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ ηα 

δηαθξίλνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο δηακεζνιαβεηέο δξάζηεο ηεο πεξηφδνπ∙ ηα θαηαζηήκαηα 

πψιεζεο ππνινγηζηψλ θαη ηηο ιέζρεο ρξεζηψλ. Μεηαμχ ησλ πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, 

θεληξηθή ππήξμε εθείλε ηεο δηακφξθσζεο ελφο θφκβνπ δηακεζνιάβεζεο, εληφο ηνπ νπνίνπ 

ρξήζηεο θαη άιινη παξάγνληεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

δηαπξαγκαηεχνληαλ αληηιήςεηο θαη φςεηο ηεο ρξήζεο ηνπο. Γίρσο ηελ δηακφξθσζε απηνχ ηνπ 

θφκβνπ θαη ηελ επέθηαζή ηνπ ζε ηφζν επξεία θιίκαθα, ε ρξήζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

ελδέρεηαη λα είρε παξακείλεη πεξηνξηζκέλε, θαζψο νη δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ 

ζα είραλ παξακείλεη δηαρσξηζκέλεο.  
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ηελ ηέηαξηε ελφηεηα, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ιεζρψλ ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ ιεηηνχξγεζαλ θαζφιε 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Ζ κειέηε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ησλ εληχπσλ αλέδεημε δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο, πνπ επλφεζαλ ηηο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο ιεζρψλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ 

απηνχο αθνξνχζαλ ζηε δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ρξήζηεο σο πξνο ηελ εμεχξεζε 

ηερληθήο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ ππνινγηζηηθή ηερλνινγία αιιά θαη ινγηζκηθνχ, ην 

νπνίν ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηέο, 

Έιιελεο ρξήζηεο κεηείραλ ζε έλαλ θφκβν, πνπ ηνπο παξείρε ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαιιάζζνπλ ηερληθέο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ρξήζεο ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ππνινγηζηέο, ινγηζκηθφ πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη νη ίδηνη, αιιά θαη ηξίηνη, πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε λέα ή επεξρφκελα κνληέια, πεξηθεξεηαθά θαη γεληθά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ππνινγηζηή ηνπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηηο αμηνπνηνχζαλ πην απνηειεζκαηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο επηιεγκέλεο φςεηο ηεο ρξήζεο ηνπο.  

Οη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα δνθηκάδνπλ κεραλήκαηα, πεξηθεξεηαθά θαη ινγηζκηθφ 

γλσξίδνληαο έηζη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Πνιχ ζεκαληηθή ππήξμε ε δπλαηφηεηα πνπ έδηλαλ ζηα 

κέιε ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνλ εθηππσηή γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο, φπσο ι.ρ. ηελ 

εθηχπσζε θάπνηνπ έληππνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο κέρξη θαη ην 1987 ηνπιάρηζηνλ νη 

εθηππσηέο αθίδαο απνηεινχζαλ κηα αθξηβή επέλδπζε γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ. 

Οξηζκέλεο εθ ησλ ιεζρψλ είραλ αλαπηχμεη δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε αληίζηνηρεο ιέζρεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, δηαηεξψληαο έηζη επαθή κε φςεηο ρξήζεο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζε 

δηαθνξεηηθά θνηλσληθνηερληθά πεξηβάιινληα. 

Οη ιέζρεο ιεηηνχξγεζαλ, επίζεο, σο θνξείο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ θαη σο δηαθηλεηέο 

ινγηζκηθνχ, εκπνξηθνχ, εξαζηηερληθνχ, ή αληηγξακκέλνπ. Οη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα 

εθπαηδεπηνχλ ζε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, βαζηθέο θαη αλψηεξεο, αιιά θαη λα 

εμνηθεησζνχλ κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή. Ζ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε ζε θάπνηα 

ιέζρε ρξεζηψλ ζπλεπαγφηαλ ζπρλά πξφζβαζε ζε ινγηζκηθφ. Ζ δπλαηφηεηα απφθηεζεο 

ινγηζκηθνχ απνηεινχζε ηε ζεκαληηθφηεξε ίζσο δηάζηαζε ηεο ρξήζεο ελφο νηθηαθνχ 

κηθξνυπνινγηζηή ζηελ Διιάδα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Καζψο ην δηαζέζηκν ινγηζκηθφ 

γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο κηθξνυπνινγηζηψλ ήηαλ εηζαγφκελν θαη σο εθ ηνχηνπ αθξηβφ 

θαη δηαζέζηκν ζε πνιχ πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο, ε πξνζθνξά αληηγξακκέλνπ ινγηζκηθνχ 

ζηα κέιε ησλ ρξεζηψλ ππήξμε πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο ρξήζηεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

κάιηζηα, ζην πιαίζην ησλ ιεζρψλ δεκηνπξγνχληαλ έλα είδνο εξαζηηερληθνχ νίθνπ 
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ινγηζκηθνχ, ην νπνίν απνηειείην απφ κέιε - εζεινληέο θαη ηα νπνία παξήγαγαλ 

πξνγξάκκαηα γηα νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο. Ο ζηφρνο ήηαλ ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

ρξεζηψλ ζηε δεκηνπξγία ινγηζκηθνχ θαη ε απεκπινθή ηνπο απφ ηα αθξηβά έηνηκα εκπνξηθά 

πξνγξάκκαηα.  

Οη ιέζρεο ρξεζηψλ ππήξμαλ δεκηνχξγεκα ησλ θπξηφηεξσλ δηακεζνιαβεηηθψλ δξαζηψλ ηεο 

πεξηφδνπ: ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο ππνινγηζηψλ, ησλ αληηπξνζσπεηψλ, ησλ εηαηξηψλ 

θαηαζθεπήο ηνπο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ, αθφκα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, θαη ησλ 

πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο, ππήξμαλ δε ηδηαίηεξα δεκνθηιείο θαηά ηελ πεξίνδν 1984-1987. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηφζν νη θιεηζηέο αιιά πεξηζζφηεξν νη αλνηθηέο ιέζρεο ρξεζηψλ έθεξαλ 

ζε επαθή ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, επηδηψμεηο, ελδηαθέξνληα θαη δεμηφηεηεο κε 

έλαλ πνιχ γφληκν ηξφπν. Οη ηειεπηαίνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ ζηάζεηο θαη 

ηαπηφηεηεο ρξήζεο κέζα ζε έλα θηιηθφ, θαηά θχξην ιφγν, πεξηβάιινλ, ην νπνίν επλννχζε 

ηέηνηεο ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο. Απηέο κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ ζε επίζεκεο πξαθηηθέο, φπσο ε 

δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ή αλεπίζεκεο ζπλαληήζεηο, φπνπ νη ρξήζηεο – 

κέιε είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο: λα αζθεζνχλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο πιηθνχ ή ελφο πεξηθεξεηαθνχ, λα 

αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη ινγηζκηθφ, λα δνθηκάζνπλ θάπνηνλ ππνινγηζηή πνπ ζθέθηνληαλ λα 

αγνξάζνπλ ζην κέιινλ ή απιψο λα παίμνπλ έλα παηρλίδη. 

 

ηελ πέκπηε ελφηεηα, εμεηάζηεθε έλα θαηλφκελν πνπ απνηέιεζε δεκνθηιή θνηλσληθή 

πξαθηηθή ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο θαζφιε ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ, θιεηζηψλ ζηελ αξρή, νη νπνίνη κεηαβιήζεθαλ ζηαδηαθά ζε 

θνηλσληθά γεγνλφηα κεγάινπ ελδηαθέξνληνο απφ πιεπξά ρξεζηψλ θαη φρη κφλν. Ζ 

δηνξγάλσζε δηαγσληζκψλ κε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ θαη κε δεκφζηεο θιεξψζεηο, νη 

νπνίεο απνηεινχζαλ ηαπηφρξνλα θαη ζεκαληηθφ θνηλσληθφ γεγνλφο ηεο επνρήο, ππήξμε έλα 

απφ ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηήξηζαλ ηηο φςεηο ηεο δηακεζνιάβεζεο ζηνλ ρψξν ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο 

δηελεξγνχζαλ δηαγσληζκνχο ήδε απφ ηα πξψηα ηνπο ηεχρε, ηφζν ζην πιαίζην ηεο γλσξηκίαο 

ηνπο κε ηνπο αλαγλψζηεο, φζν θαη ππεξεηψληαο ηνλ ζηφρν ηνπο γηα ηε δηάδνζε ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ησλ φξσλ ρξήζεο ηνπο ζηνλ ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ.  

Αξρηθά ηα δεηνχκελα ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ππήξμαλ ινγηθήο θχζεσο, κε ηνπο 

αλαγλψζηεο λα θαινχληαη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ είραλ ηε κνξθή ελφο ηεζη επθπΐαο. 
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Αξγφηεξα, ην πεξηερφκελν ησλ δηαγσληζκψλ έιαβε ηε κνξθή κηθξψλ πξνγξακκάησλ, πνπ 

έπξεπε λα θαηαζθεπάζεη ν ρξήζηεο, αληαλαθιψληαο ηελ θπξίαξρε αθήγεζε πνπ θαηαλννχζε 

ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο σο έλα επηζηεκνληθφ ηερλνινγηθφ εξγαιείν. Απφ ην 1985 

κέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, ε θχζε ησλ δηαγσληζκψλ κεηαβιήζεθε ζε έλα θνηλσληθφ 

γεγνλφο πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ φιν θαη ιηγφηεξεο ηερληθέο εξσηήζεηο (κέρξη ηνπ ζεκείνπ 

πνπ απηέο εμαθαλίδνληαη). Υαξαθηεξηδφηαλ επίζεο απφ ηνλ αλνηθηφ θαη δεκφζην ραξαθηήξα 

ηεο θιήξσζεο ησλ δψξσλ, ν νπνίνο θάπνηεο θνξέο είρε ηε κνξθή ζπλαπιίαο κε ηε 

ζπκκεηνρή ρηιηάδσλ ρξεζηψλ. Ο αξηζκφο ησλ ζρεδφλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ ζπκκεηερφλησλ 

πνπ εληνπίδεηαη ζε δηαγσληζκφ θπξίαξρνπ πεξηνδηθνχ ηεο πεξηφδνπ αλαδεηθλχεη ηφζν ηελ 

απνδνρή ησλ πεξηνδηθψλ σο βαζηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ φζν θαη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ γηα ηελ ελ ιφγσ ηερλνινγία θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. 

 

Ζ έθηε ελφηεηα, απνηέιεζε κηα εμέηαζε ησλ δηαθεκίζεσλ, πνπ δεκνζηεχνληαλ ζηα 

πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο ηεο πεξηφδνπ, σο δηακεζνιαβεηηθψλ ηεο ρξήζεο παξαγφλησλ. Ζ 

κειέηε ησλ δηαθεκίζεσλ αλέδεημε ηε ζεκαζία ηνπο σο παξάγνληαο «δηαθνξνπνίεζεο» ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ απφ άιινπο ηχπνπο ππνινγηζηψλ ηεο επνρήο, φπσο νη ΗΒΜ 

ζπκβαηνί ππνινγηζηέο. Οη νηθηαθνί πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο δηαθεκίδνληαλ σο κηα δηαθξηηή 

θαηεγνξία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, κε δηαθξηηά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ρξήζηεο, ηα 

νπνία πξνβάιινληαλ πνηθηινηξφπσο. Κπξίαξρεο φςεηο ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, πνπ πξνσζνχληαλ κέζσ ησλ δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ, ήηαλ 

εθείλεο ηεο «επαγγεικαηηθήο» ηνπο ρξήζεο, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, ηεο 

ςπραγσγηθήο ρξήζεο αιιά θαη ηεο ρξήζεο ηνπο ζην πιαίζην ηεο θαηνηθίαο θαη απφ φια ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη δηαθεκίζεηο απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ φςεσλ ησλ ρξήζεσλ ελφο νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή απφ ηνπο Έιιελεο 

ρξήζηεο. Σαπηφρξνλα απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ δηακεζνιαβεηηθνχ ξφινπ ηνπ 

δεκφζηνπ ιφγνπ, θαζψο κέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ιίγνη ρξήζηεο είραλ 

δηακνξθψζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαη θαιά ηεθκεξησκέλε αληίιεςε γηα ηηο πηζαλέο ρξήζεηο 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Καζψο νη ηειεπηαίνη δελ πσινχληαλ, ηελ 

πεξίνδν εθείλε, σο καδηθά θαηαλαισηηθά πξντφληα κε θαιά θαζνξηζκέλεο ρξήζεηο 

εγγεγξακκέλεο ζε απηά απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπο, νη δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο 

ιεηηνχξγεζαλ θαη σο παξάγνληαο πνπ θαζηζηνχζε ηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή ιηγφηεξν 

«κπζηεξηψδε» θαη πεξηζζφηεξν πξνζηηφ ζηνλ αξράξην ρξήζηε. 
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ηελ έβδνκε ελφηεηα, εμεηάζηεθε θαηά πφζν ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο ελζσκάησζαλ 

κηα δηακνξθσηηθή ιεηηνπξγία κέζα απφ ηε δεκνζίεπζε θξηηηθψλ φζνλ αθνξά ζηα πξντφληα 

ηεο ελ ιφγσ ηερλνινγίαο. Μειεηψληαο ηε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξνπζηάζεσλ 

κεραλψλ θαη ινγηζκηθνχ δηαπηζηψλεη θαλείο, φηη ε θπζηνγλσκία ηνπ θάζε πεξηνδηθνχ θαη νη 

θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ζηηο νπνίεο απηφ απεπζπλφηαλ δηακφξθσλε αληίζηνηρα θαη ην βάζνο 

ηεο ηερληθήο παξνπζίαζεο. Έηζη, πεξηνδηθά πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο ρνκπίζηεο ρξήζηεο 

ζπλφδεπαλ ηηο παξνπζηάζεηο κε ηερληθά δηαγξάκκαηα θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ κηα πεξηζζφηεξν 

ηερληθή γιψζζα. Σν πεξηερφκελν, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη ε ηειηθή βαζκνινγία πιηθνχ 

θαη ινγηζκηθνχ ζηα άξζξα ησλ πεξηνδηθψλ απνηέιεζαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη γηα έλαλ 

επηπξφζζεην ιφγν∙ ειάρηζηνη ρξήζηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ ινγηζκηθφ, αθφκα 

θαη αληηγξακκέλν, ζε πνζφηεηεο πνπ ζα έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ην θαιχηεξν, 

θάηη πνπ νθεηιφηαλ ηφζν ζηελ ζπαληφηεηά ηνπ, φζν θαη ζην πςειφ ηνπ θφζηνο. Έδηλαλ 

ινηπφλ βαξχηεηα ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ πεξηνδηθψλ πξηλ πξνβνχλ ζε θάπνηα αγνξά. Δίλαη 

πνιχ ελδηαθέξνλ ην φηη πέξαλ ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, παξνπζηάδνληαλ θαη 

αμηνινγνχληαλ θαη ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ.  

 

Ζ αξρηθή δηακεζνιάβεζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ είρε κηα θαζαξά εηζαγσγηθή 

θχζε, αθνχ νηθνδνκνχζε κηα γλψζε ηνπ ππνινγηζηή ζε βαζηθφ επίπεδν, επεμεγψληαο ηηο 

ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπο. Παξάιιεια κε απηή ηελ γεληθή πεξηγξαθή, 

δηαπηζηψλεηαη ζπρλά κηα πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξήο ηερληθή επηθνηλσλία ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή θαη ησλ πηζαλψλ ηνπ ρξήζεσλ. ηαδηαθά, ε δηακεζνιάβεζε απηή 

κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ππνρψξεζε, θαζψο ε ρξήζε ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ επεθηάζεθε ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ. Σα πξφηππα 

ρξήζεο πνπ νη δηακεζνιαβεηέο ελζάξξπλαλ αλαδηακνξθψζεθαλ απνδίδνληαο αξρηθά έκθαζε 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνζσπηθή ελαζρφιεζε, θαζψο ηα πξφηππα απηά ρξήζεο 

απαηηνχζαλ κηα γλψζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ κηθξνυπνινγηζηή. Μεηά ην 1987, 

φκσο, ηα πεξηνδηθά άξρηζαλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο έηνηκσλ 

πξνγξακκάησλ, παξάιιεια κε κηα κεηαηφπηζε ζην πξφηππν ρξήζεο, αθνχ νη ρξήζηεο 

ελδηαθέξνληαλ ιηγφηεξν γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή θαη πεξηζζφηεξν 

γηα ηηο πξαθηηθέο ή ςπραγσγηθέο ηνπ εθαξκνγέο. Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο εληνπίδεηαη ε 

αλάπηπμε κηαο αλαπαξάζηαζεο (ι.ρ. παξαηεξείηαη κηα γεληθή ηάζε πνπ επλφεζε ηηο θξηηηθέο 

θαη ηηο παξνπζηάζεηο έηνηκνπ ινγηζκηθνχ), πνπ σζνχζε ηνπο ρξήζηεο πξνο κηα πην παζεηηθή 
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αληηκεηψπηζε θαη ζηελ ρξήζε έηνηκσλ πξνγξακκάησλ αληί γηα ηνλ ελεξγφ ζρεδηαζκφ ησλ 

δηθψλ ηνπο εθαξκνγψλ. 

Καη‟ αληηζηνηρία, ηα πεξηνδηθά ελζάξξπλαλ έλα δηαθνξεηηθφ πξφηππν ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ απφ εθείλν πνπ ήηαλ δηαδεδνκέλν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο, ζηνρεχνληαο 

πεξηζζφηεξν ζηε ρξήζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, παξά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ππνινγηζηή θαη 

ζηελ πξνζσπηθή ελαζρφιεζε κε απηφλ. Ζ αληίιεςε γηα ηελ ελδεδεηγκέλε ρξήζε ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, πνπ πξνψζεζαλ ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο θαηά ηε δεχηεξε απηή 

πεξίνδν, επηβεβαηψλεη ην δηαρσξηζκφ ηεο Haddon αλάκεζα ζηελ «απηναλαθνξηθή» ρξήζε 

ηνπ ππνινγηζηή θαη ζηελ ρξήζε ηνπ σο κεραλή εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. Σν θεθάιαην απηφ 

είρε σο ζηφρν λα θαηαδείμεη, πσο ηα πνηθίια απηά πξφηππα ρξήζεο αληαλαθιψληαλ, 

δηεπθνιχλνληαλ θαη πξνσζνχληαλ απφ ηνπο δηακεζνιαβεηέο δξάζηεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Ο ξφινο ησλ πεξηνδηθψλ ππήξμε ζεκαληηθφο, αθνχ βνήζεζαλ 

ζηελ θαηαζθεπή ησλ αλαπαξαζηάζεσλ απηψλ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο θαη ησλ 

πξνηχπσλ ρξήζεο ηνπο.  



4  |  ΌΨΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
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ςεηο ηεο Υξήζεο 

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1994, αλαπνιψληαο ηα πξψηα ρξφληα ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ 

Διιάδα, ν ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ πιεξνθνξηθήο RAM Θεφδσξνο πίλνπιαο έγξαθε:  

    Σν 1981 ε IBM παξνπζίαζε ηνλ πξψην ηεο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Σελ επνρή 

εθείλε  (φπσο θαη κέρξη πξφζθαηα), ε IBM δηαρψξηδε ηηο ρψξεο φπνπ δηέζεηε ηνπο 

ππνινγηζηέο ηεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Σελ πξψηε θαηεγνξία απνηεινχζαλ νη ΖΠΑ, ε 

Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηελ δεχηεξε αλήθαλ, κεηαμχ άιισλ, ε 

Οιιαλδία θαη ην Βέιγην, ελψ ζηελ ηξίηε βξηζθφηαλ ε Διιάδα καδί κε ρψξεο φπσο ε 

Οπγθάληα, ε Εηκπάκπνπε θαη ε Νακίκπηα. Οη ρψξεο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο είραλ ηα 

πάληα: ππνζηήξημε ζηελ γιψζζα ηνπο, βηβιία, εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη νηηδήπνηε 

άιιν ζα βνεζνχζε ηηο πσιήζεηο ηεο IBM. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία απνιάκβαλε κέξνο 

κφλν απηψλ ηνλ παξνρψλ. ε ρψξεο φπσο ε Διιάδα φκσο, φπσο κπνξεί ν αλαγλψζηεο 

λα ππνζέζεη, ε IBM δελ έδηλε ηίπνηα. Οη ππνινγηζηέο πσινχληαλ θαλνληθά, αιιά ν 

ρξήζηεο δελ ζα δνχζε αξθεηά ψζηε λα δεη ειιεληθνχο ραξαθηήξεο λα εκθαλίδνληαη 

ζηελ νζφλε ή λα εθηππψλνληαη -- γηα λα κελ αλαθέξνπκε φηη ηα εγρεηξίδηα νδεγηψλ ζηα 

Διιεληθά απνηεινχζαλ άπηαζην φλεηξν.
1
 

Ζ ελ ιφγσ απεηθφληζε ζθηαγξαθoχζε ηελ εηθφλα κηαο ρψξαο, ε νπνία, αλ θαη αλήθε ζηελ 

ηερλνινγηθά πξνεγκέλε Γπηηθή Δπξψπε, παξνπζίαδε νξηζκέλα ηδηφηππα ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθνξηθά κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηψλ, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν ίζσο 

παξάδεηγκα ην αιθάβεηφ ηεο. χκθσλα κε ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ε Διιάδα ήηαλ 

απνθιεηζκέλε απφ ηελ επίζεκε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ κεγαιχηεξσλ δηεζλψλ εηαηξηψλ 

                                                 
1
 Θ. πίλνπιαο, «Αληίινγνο ζηελ Αληί-πεηξαηεία ηεο BSA», RAM, Απξίιηνο 1994, 125-128. 
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πιεξνθνξηθήο, φπσο ε IBM, νη νπνίεο ηελ αληηκεηψπηδαλ ζαλ κηα κηθξή, ππναλάπηπθηε 

αγνξά. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη Έιιελεο ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ λα αληηκεησπίδνπλ κφλνη ηνπο ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ αλέθππηαλ απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο ρξήζεο ηνπο. ε πνιιέο ρψξεο ηεο ηερλνινγηθήο πεξηθέξεηαο ν ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο εηζαγφηαλ ζαλ κηα «παγθφζκηα κεραλή», πνπ θάιππηε ηηο γεληθέο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ, αιιά, φπσο απνδείρζεθε κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο, ην θνηλσληθφ, 

πνιηηηζηηθφ, θαη εηδηθά ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, επεξέαζαλ ζε 

θαζνξηζηηθφ βαζκφ ηνπο φξνπο ηεο ρξήζεο ηνπ.
2
  

ην παξφλ θεθάιαην, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί θαη λα εμεγεζεί αλ θαη κε πνην 

ηξφπν, κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ εηαηξηψλ λα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, νη Έιιελεο 

ρξήζηεο αλέιαβαλ νη ίδηνη ην έξγν ηεο πξνζαξκνγήο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ρξήζηεο. πσο δηαθάλεθε απφ ην παξαπάλσ 

παξάζεκα, ζηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ ππνινγηζηψλ ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, κηα απφ ηηο πιένλ πηεζηηθέο πξνθιήζεηο 

απνηεινχζε ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. απφ 

ηηο αξρέο ήδε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ην πξφβιεκα ηεο απεηθφληζεο θαη εθηχπσζεο ειιεληθψλ 

ραξαθηήξσλ ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ήηαλ ήδε ζην επίθεληξν ησλ αλαγθψλ ησλ 

ρξεζηψλ. Λχζεηο αλαδεηνχληαλ κέζσ κεηαηξνπψλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ.
3
 Ζ πην 

γλσζηή πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο απνπζίαο ινγηζκηθνχ γηα ηνπο ΗΒΜ 

ζπκβαηνχο πξνήιζε απφ ηνλ ειιεληθφ νίθν ινγηζκηθνχ Memotek, πνπ αλέπηπμε ην δηθφ ηνπ 

πξφηππν ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ, γλσζηφ ζαλ 437, ελψ ε ίδηα ε IBM πξνζπάζεζε αξγφηεξα 

λα θαζηεξψζεη ην δηθφ ηεο πξφηππν, ην 851. ηε δεθαεηία ηνπ 1980, νη νηθηαθνί 

κηθξνυπνινγηζηέο αληηκεηψπηδαλ παξφκνηα πξνβιήκαηα κε ειιεληθά ζεη ραξαθηήξσλ λα 

θπθινθνξνχλ απφ δηάθνξεο εηαηξίεο, φπσο ε UNIBRAIN θαη ε ΔΛΚΑΣ.
4
  

Έλα κεηνλέθηεκα απηψλ ησλ «ζεη» ππήξμε ην γεγνλφο πσο απηά «θνξηψλνληαλ» απφ ηνλ 

κηθξνυπνινγηζηή ζαλ «accessories», θάηη πνπ απφ άπνςε ιεηηνπξγηθφηεηαο πξνθαινχζε 

ηερληθά δεηήκαηα, θαζψο θαηαιάκβαλε πνιχηηκν ρψξν ζηε κλήκε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή, ν 

νπνίνο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάπνην άιιν accessory. Πφζν κάιινλ, φηαλ ην 

                                                 
2
 Daniel Ortiz-Arroyo, et al., “The Turing-850 Project: Developing a Personal Computer in the Early 1980s in 

Mexico,” IEEE Annals of the History of Computing 32, no. 4 (2010): 60-71. 

3
 Δλδεηθηηθά, ζηηο αξρέο ηνπ 1989, ε εηζαγσγηθή εηαηξία Infochip Κπξηάθνο Ηπεθηζίδεο & ία Δ.Δ. θαηαζθεχαδε 

θαη δηέζεηε θάξηα γξαθηθψλ γηα ηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή Amiga, ε νπνία ηνπνζεηνχληαλ ζηε ζέζε ηεο 

εξγνζηαζηαθήο ROM κε ηελ ηειεπηαία λα εγθαζίζηαην πάλσ απφ απηή. «Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα.», 

PIXEL 52, Φεβξνπάξηνο 1989, 26. 

4
 «Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα.», PIXEL 48, Οθηψβξηνο 1988, 14.  
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ελ ιφγσ «ζεη» ήηαλ έλα πξφγξακκα, ην νπνίν ελεξγνπνηνχληαλ κία θνξά κφλν, θαη ζπλεπψο, 

ε χπαξμή ηνπ ζε απηή ηε κνξθή δέζκεπε πφξνπο απφ ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πνπ δηέζεηε έλαο 

πξνζσπηθφο κηθξνυπνινγηζηήο. Έλα άιιν κεηνλέθηεκα ησλ ιχζεσλ απηψλ ήηαλ ε αδπλακία 

ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ κε παθέηα ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ (Desktop Publishing), 

πξνγξάκκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ξνπηίλεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε ρξήζε 

δηαθφξσλ fonts. Έλα ηξίην δήηεκα πξνέθππηε απφ ην γεγνλφο, πσο πνιιά απφ απηά ηα «ζεη» 

δελ ήηαλ πιήξσο ζπκβαηά κε ην θαζηεξσκέλν ζχζηεκα ησλ γξαθνκεραλψλ, φπνπ νη 

ηνληζκέλνη ραξαθηήξεο εκθαλίδνληαλ παηψληαο πξψηα ηνλ ηφλν θαη κεηά ην γξάκκα. Γηα 

θάπνηνλ ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θάπνην άιιν ζχζηεκα δαθηπινγξάθεζεο ή θάπνηνλ 

άιιν ππνινγηζηή, ε δηαδηθαζία ηεο πιεθηξνιφγεζεο γηλφηαλ πην δχζθνιε. 

Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ απηνχ ηνπ ηχπνπ θαζπζηεξνχζε ζπζηεκαηηθά, αθνχ νη 

θαηαζθεπαζηέο ππνινγηζηψλ αληηκεηψπηδαλ ηελ Διιάδα ζαλ κηα ηνπηθή αγνξά κε πνιχ 

πεξηνξηζκέλν εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ γηα απηνχο. Οη θαζπζηεξεκέλεο αληηδξάζεηο ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ θαηαζθεπήο ησλ ππνινγηζηψλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ 

ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο «ρανηηθήο» θαηάζηαζεο, φπσο ηελ ραξαθηήξηδαλ νη ρξήζηεο 

ηεο επνρήο.
5
 Σν θελφ ζηελ ππνζηήξημε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γηα παξάδεηγκα ζην 

ζέκα ηεο νξζήο απεηθφληζεο θαη εθηχπσζεο ησλ ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ, δελ ήηαλ έλα 

παξνδηθφ θαηλφκελν. Αληίζεηα, απνηέιεζε έλα δηαξθέο δήηεκα πνπ απνθάιππηε, φηη ν ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν πξνζσπηθφο κηθξνυπνινγηζηήο δελ ήηαλ κηα «παγθφζκηα» κεραλή κε 

ππεξηνπηθή ρξήζε, φπσο ππνζηήξηδε ε θιαζζηθή ηζηνξηνγξαθία ηεο ηζηνξίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ.  

Δλδεηθηηθά, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα πιήξεο «ζεη» ειιεληθψλ 

ραξαθηήξσλ ζηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ηεο εηαηξίαο Amstrad, ρξεηαδφηαλ, ην 1985, 

έλα εηδηθφ πξφγξακκα πνπ λα επηηξέπεη ζηνλ ππνινγηζηή λα ρξεζηκνπνηεί ζσζηά θαη 

νινθιεξσκέλα ηελ ειιεληθή γιψζζα. Δθνδηάδνληαο κε έλα ηέηνην πξφγξακκα ηνλ 

κηθξνυπνινγηζηή, κε θεθαιαίνπο θαη κηθξνχο ειιεληθνχο ραξαθηήξεο θαη κε ηε δπλαηφηεηα 

ηνληζκνχ ζχκθσλα κε ην κνλνηνληθφ ζχζηεκα, ν ρξήζηεο κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη 

πξνγξάκκαηα πνπ λα «κηιάλε» ειιεληθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα 

θαηαζθεχαδε ν ρξήζηεο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ ειιεληθέο νδεγίεο θαη κελχκαηα, θάηη πνπ 

ήηαλ αδχλαην δίρσο απηφ ην εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα, ην νπνίν ήηαλ ελ ηέιεη απαξαίηεην 

γηα ηνλ Έιιελα ρξήζηε. Σν πξφγξακκα απηφ κπνξνχζε είηε λα ην θηηάμεη ν ίδηνο ν ρξήζηεο, 

                                                 
5
 K. Καξάιεο, «ηα άδπηα ηεο ειιεληθφηεηαο», RAM, Απξίιηνο 1990, 69. 
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είηε λα ην αγνξάζεη έηνηκν απφ θάπνην θαηάζηεκα πψιεζεο ππνινγηζηψλ, είηε ηέινο λα ην 

πιεθηξνινγήζεη απφ ην πεξηνδηθφ MicroMad, ην νπνίν δεκνζίεπζε κηα εθδνρή ηνπ γηα ηνλ 

Amstrad CPC 464 ζην πξψην ηνπ ηεχρνο.
6
 

Αθφκα φκσο θαη απηέο νη πξνζπάζεηεο εμειιεληζκνχ ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ήηαλ 

θαηαθεξκαηηζκέλεο θαη εληαγκέλεο ζε έλα 

εξαζηηερληθφ πιαίζην ρξήζεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, πνπ 

επλννχζε ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

κεκνλσκέλνπ ρξήζηε. Έηζη, ν πξψηνο 

ππνινγηζηήο ηεο AMSTRAD πνπ 

δηαηίζεηαη ζηνλ Έιιελα ρξήζηε έρνληαο 

ελζσκαησκέλνπο ειιεληθνχο ραξαθηήξεο 

θαη ειιελνγαιιηθφ πιεθηξνιφγην ππήξμε 

κηα εηδηθή «ειιεληθνπνηεκέλε έθδνζε» 

ηνπ AMSTRAD PC 1512, ε νπνία έγηλε 

δηαζέζηκε ζηνπο Έιιελεο ρξήζηεο κφιηο 

ζηηο αξρέο ηνπ 1987.
7
 Μηα ηέηνηα ιχζε 

ήηαλ απαξαίηεηε ιφγσ ηεο ζπκπχθλσζεο 

πνιιψλ νινθιεξσκέλσλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ κηθξνυπνινγηζηή, ζηνηρείν πνπ δελ 

επέηξεπε ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλήζνπο 

πξαθηηθήο, δειαδή ηεο πξνζζήθεο 

ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ κέζσ ηεο ρξήζεο 

θάπνηαο πξφζζεηεο ROM απφ ηνλ 

ρξήζηε, φπσο γηλφηαλ κέρξη ηφηε. 

Σα ελδεηθηηθά απηά δεηήκαηα ηεο ρξήζεο, ηα νπνία ήηαλ δηαξθή γηα ζρεδφλ δχν δεθαεηίεο, 

αλαδεηθλχνπλ δχν βαζηθά εξεπλεηηθά δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο φςεηο ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Σν 

πξψην, αθνξά ζηνλ ρόλο των τρηστών ζηε δηαδηθαζία ζπλ-δηακφξθσζεο ηνπ ηερλνινγηθνχ 

                                                 
6
 «Πιήξεο Set Διιεληθψλ Υαξαθηήξσλ», Micromad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 38. 

7
 «Μαηηέο ζηελ Αγνξά», Micromad 8, Ννέκβξηνο 1986, 19. 

 

Εικωνα 1 Σν δήηεκα ηεο πξνζαξκνγήο ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζηα ηνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνηερληθνχ 

πεξηβάιινληνο ππήξμε θεληξηθφ γηα ηνπο 

δηακεζνιαβεηέο δξάζηεο ηεο πεξηφδνπ, φπσο ηα 

θαηαζηήκαηα πψιεζεο θαη ηηο εηζαγσγηθέο 

εηαηξίεο. Πεγή: Micromad 8, Ννέκβξηνο 1986, 65. 
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αληηθεηκέλνπ θαη ην δεχηεξν, ζηε δηαδηθαζία οικειοποίησης ζην ηνπηθφ επίπεδν ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ, ε νπνία δηεθδηθνχζε παγθνζκηφηεηα ζηε ρξήζε ηεο θαη 

θαζνιηθή εθαξκνγή ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα. Πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ 

απαληήζεηο ζηα ελ ιφγσ εξσηήκαηα, εμεηάδνληαη νη θπξίαξρεο φςεηο ηεο ρξήζεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, κέζα απφ ηελ κειέηε ηφζν ησλ ηερληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ απηά δηακφξθσζαλ ζπγθεθξηκέλεο φςεηο ρξήζεο, φζν θαη ηνπ ηξφπνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερλνινγία απηή απφ δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ.  

 

ΤΛΘΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΘ ΣΗ ΥΡΗΗ 

Ζ ρξήζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ εληαηηθνπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟80 κε δηακεζνιαβεηέο δξάζηεο πνπ πξνσζνχζαλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλάγθε 

θαηαλφεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ. πσο ζα δηαθαλεί ζηε ζπλέρεηα, νη 

πξψηνη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο επλννχζαλ, ιφγσ ηνπ πιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπο, ηελ 

ελαζρφιεζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο απφ ηνλ 

ρξήζηε. Άιισζηε εθείλν πνπ έβιεπε έλαο ρξήζηεο, φηαλ ελεξγνπνηνχζε ηνλ 

κηθξνυπνινγηζηή ηνπ, ήηαλ κηα γξακκή εληνιψλ BASIC, πνπ ηνλ θαινχζε λα μεθηλήζεη λα 

πξνγξακκαηίδεη [Δηθφλα 2]. Γηάθνξεο εληνιέο θαη ιεηηνπξγίεο, πνπ ζήκεξα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απιψο κέζσ θάπνηαο επηινγήο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, εθείλε ηελ 

επνρή απαηηνχζαλ ηελ ελεξγή ελαζρφιεζε ηνπ ρξήζηε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Ζ εθηχπσζε 

κεγεζπκέλσλ ραξαθηήξσλ απνηεινχζε., γηα παξάδεηγκα, κηα ηέηνηα εξγαζία. Γηα λα 

κπνξέζεη ν ρξήζηεο ελφο νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή λα ηππψζεη ηέηνηνπ είδνπο ραξαθηήξεο, 

ρξεηαδφηαλ λα θαηαζθεπάζεη ην θαηάιιειν πξφγξακκα, θαζψο ν κηθξνυπνινγηζηήο δελ είρε 

ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγηθή δπλαηφηεηα.
8
 Αθφκα θαη ε ελέξγεηα ηεο εθηχπσζεο κηαο απιήο 

ιέμεο ζηνλ εθηππσηή δίρσο ηε ρξήζε ελφο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνυπέζεηε ηελ ηερληθή 

γλψζε ηεο ρξήζεο ηεο εληνιήο PRINT.
9
 

Ζ πξψηε γεληά ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ θπθινθφξεζαλ ζηελ Διιάδα, κέζσ 

εηζαγσγήο θπξίσο απφ ηελ Μ. Βξεηαλία θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟80, ππήξμαλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνη σο πξνο ηηο ηερληθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. 

Σα ρακειήο πνηφηεηαο πιεθηξνιφγηα, κε ηα νπνία ήηαλ εμνπιηζκέλνη νη ππνινγηζηέο εθείλνη, 

                                                 
8
 Ν. Κάζζνο, «MICROθφληξεο. HomeMicros», Micromad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 70. 

9
 «Πξψηα Βήκαηα», PIXEL 60, Ννέκβξηνο 1989, 32. 



 ς ε η ο  η ε ο  Υ ξ ή ζ ε ο   |  242 

 

ήηαλ επαξθή γηα ηελ εηζαγσγή εληνιψλ ζε BASIC, αιιά φρη γηα ηελ θαηαρψξεζε κεγάινπ 

φγθνπ δεδνκέλσλ, ελψ ε πεξηνξηζκέλε κλήκε θαη ε αξγή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε 

καγλεηηθέο θαζέηεο πεξηφξηδε ηνλ φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί ν 

ρξήζηεο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχζε λα «ηξέμεη». ια απηά 

απνηεινχζαλ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηδξνχζαλ ζηε ρξήζε ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε πνηφηεηα ηνπ πιεθηξνινγίνπ ππήξμε πνιχ ζεκαληηθή 

θαη ζπλήζσο απνηεινχζε έλα απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ελφο ππνινγηζηή απφ ηα 

ειιεληθά πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο. Σν ηερληθφ απηφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηεινχζε 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα εθείλνπο ηνπο ρξήζηεο πνπ επηζπκνχζαλ λα «ηξέμνπλ» εθαξκνγέο 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή λα αζρνιεζνχλ εθηεηακέλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. 
10

  

 

Εικωνα 2 Απηή ηελ εηθφλα αληίθξηδε ν ρξήζηεο φηαλ άλνηγε  ηνλ Commodore VIC20∙ απιψο κηα 

γξακκή εληνιψλ ζηελ γιψζζα Commodore BASIC. ην πιαίζην απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, 

νη ρξήζηεο είηε γηα λα «θνξηψζνπλ» θάπνην ινγηζκηθφ απφ θαζέηα, είηε γηα λα γξάςνπλ ην δηθφ ηνπο, 

θαινχληαλ (prompted – εμ νπ θαη ε έθθξαζε “command prompt”) λα πξνγξακκαηίζνπλ απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή πνπ έζεηαλ ζε ιεηηνπξγία ηνλ κηθξνυπνινγηζηή ηνπο. Πεγή: 

http://lost.co.nz/computing/vic-20.html (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 15.03.2014). 

  

Παξφκνην ήηαλ ην πεξηβάιινλ γηα ηνλ ρξήζηε ζε άιια κνληέια νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, φπσο ν 

Amstrad CPC6128 (αξηζηεξή εηθφλα) θαη ν ZX Spectrum 48K (δεμηά εηθφλα). Πεγή: Γ. Κφηζηξαο, 

«Γηα φζνπο ηψξα μεθηλάλε», ΜicroMad 6, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1986, 58. 

                                                 
10

 Ν. Κάζζνο, «MICROθφληξεο. HomeMicros», Micromad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 70. 

http://lost.co.nz/computing/vic-20.html
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Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή είλαη 

ίζσο ν ZX81 ηεο Sinclair. Σν 1kb ηεο κλήκεο RAΜ πνπ δηέζεηε ήηαλ αξθεηφ γηα ηελ 

απνζήθεπζε κηζήο πεξίπνπ ζειίδαο Α4 θεηκέλνπ θαη πεξηφξηδε ζεκαληηθά ην κέγεζνο ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχζε λα «ηξέμεη». Σν πιεθηξνιφγηφ ηνπ ήηαλ κηθξφ θαη δχζρξεζην, 

ε νζφλε ηνπ αζπξφκαπξε θαη κε κηθξή αλάιπζε, δελ είρε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ήρνπ, 

εμνπιηδφηαλ κε κε ηππνπνηεκέλεο ζχξεο δηαζχλδεζεο, ελψ έιεηπαλ θαη βαζηθέο επθνιίεο 

φπσο έλαο δηαθφπηεο ελεξγνπνίεζεο. Παξφια απηά απνηέιεζε δηεζλψο (θαη ζηελ Διιάδα) ην 

πιένλ επηηπρεκέλν κνληέιν νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνίεζαλ πάλσ απφ ελάκηζη εθαηνκκχξην ρξήζηεο κέρξη ηα κέζα ηνπ 1985.
11

 

Πξνσζήζεθε σο κηα ηζρπξή θαη επέιηθηε ππνινγηζηηθή κεραλή, παξφηη είρε ζεκαληηθνχο 

πεξηνξηζκνχο,  νη νπνίνη ήηαλ εκθαλείο αθφκα θαη ζηνπο ρξήζηεο ηεο επνρήο. 

Αιιά θαη ν Spectrum +, δηάδνρν κνληέιν ηεο ίδηα εηαηξίαο, δεκηνπξγνχζε ζηνλ ρξήζηε 

αλάινγα ηερληθά εκπφδηα. Δλδεηθηηθά, ν Spectrum + δελ δηέζεηε εμεηδηθεπκέλν θχθισκα 

ήρνπ, θάηη πνπ ζήκαηλε φηη ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έπξεπε λα ηελ αλαιάβεη ν 

επεμεξγαζηήο∙ απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα εθηειεί ηαπηφρξνλα θάπνηα άιιε 

εξγαζία. Ζ θαηάζηαζε απηή κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί κνλάρα κε πξνγξακκαηηζκφ ζε 

επίπεδν γιψζζαο κεραλήο (πξνθεηκέλνπ λα πξνβάιινληαη, γηα παξάδεηγκα, γξαθηθά 

ηαπηφρξνλα κε ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ), θάηη πνπ απαηηνχζε αζθαιψο ηελ θαηνρή 

εμεηδηθεπκέλεο ηερληθήο γλψζεο.
12

 Πξνβιήκαηα αληηκεηψπηδε θαη ν ρξήζηεο επφκελεο γεληάο 

ηνπ Spectrum [Spectrum +3], κε ζεκαληηθφηεξα εθείλα ηεο αζπκβαηφηεηάο ηνπ κε ηα 

παιαηφηεξα κνληέια θαη ησλ ειιείςεσλ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ: 

[…] εληππσζηαζκέλνο απφ ην λέν δεκηνχξγεκα ηεο Amstrad κήλεο αξγφηεξα 

θαηάθεξα κεηά απφ πνιιέο ζπζίεο θαη θφπνπο λα ηνλ απνθηήζσ. κσο ηα πξνβιήκαηα 

άξρηζαλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή. 

Καη‟ αξρήλ δελ είρε θαιψδην ζχλδεζεο ηνπ ππνινγηζηή κε ην θαζεηφθσλν. Έηζη 

αλαγθάζηεθα θαη πιήξσζα έλα ζεβαζηφ πνζφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απφ θάπνην 

ειεθηξνληθφ, έηζη ψζηε ηψξα, 3 κήλεο αξγφηεξα νπζηαζηηθά δελ έρσ θαιψδην. Γηαηί 

θχξηνη ηεο Amstrad, άξαγε δελ δψζαηε καδί κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ην θαιψδην 

ζχλδεζεο;  

Έπεηηα, ην ζθάικα κε ηηο εμφδνπο γηα ηα Joystick. Γηαηί άξαγε ηα έθηηαμαλ έηζη ψζηε 

λα παίξλεη κφλν Sinclair Joystick. Γειαδή φια ηα άιια κνληέια πνπ είρακε εκείο θαη 

πνπ κεξηθά είλαη νπσζδήπνηε θαιχηεξα πάλε γηα πέηακα;
13
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 Β. Κσλζηαληίλνπ, «Αιιεινγξαθία», PIXEL 9, Απξίιηνο 1985, 24. 

12
 «Αιιεινγξαθία», PIXEL 61, Γεθέκβξηνο 1989, 111. 

13
 «Αιιεινγξαθία», PIXEL 45, Ηνχληνο 1988, 144. 
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Αθφκα θαη ε επέθηαζε κλήκεο ζηνλ Spectrum, ε νπνία ζεσξνχληαλ κηα ζρεηηθψο 

δηαδεδνκέλε πξαθηηθή, απαηηνχζε ηερληθέο δεμηφηεηεο απφ ηνλ ρξήζηε: 

[…] Ο Spectrum, επεηδή ρξεζηκνπνηεί Ε-80, πνπ κπνξεί λα δερηεί ην πνιχ 64Κ, έρεη 

φιν ην memory map θαηεηιεκκέλν εθφζνλ ηα 48Κ ηεο RAM καδί κε ηα 16Κ ηεο ROM 

θαηαιακβάλνπλ ρψξν 64Κ. 

πκπιεξσκαηηθή κλήκε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο κηα 

εθ ησλ νπνίσλ είλαη φηη ν Ε-80 ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη θάζε θνξά λα θάλεη 

memory paging. Βέβαηα, κηα ηέηνηα πξνζζήθε θάλεη απαξαίηεηε θαη ηε ρξήζε αξθεηψλ 

ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ιίγν δχζθνιε κηα ηέηνηα 

επαχμεζε.
14

 

Αλ θαη νη πην πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή ήηαλ «θιεηζηέο» (γηα παξάδεηγκα δελ 

ήηαλ εθηθηή ε αιιαγή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο), ν νηθηαθφο κηθξνυπνινγηζηήο 

ήηαλ έλαο ππνινγηζηήο «αλνηθηφο» ζε 

κεηαηξνπέο. Οη ζρεδηαζηέο ηνπ είραλ 

επηηξέςεη ηελ χπαξμε εηζφδσλ θαη εμφδσλ 

απφ ην «θνπηί» ηνπ κηθξνυπνινγηζηή, πνπ 

νη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ. 

Οη πεξηζζφηεξνη κηθξνυπνινγηζηέο 

ελζσκάησλαλ ζχξεο δηαζχλδεζεο, πνπ ηνπο 

επέηξεπαλ λα ζπλδεζνχλ κε άιιεο 

ζπζθεπέο. Ζ ηππνπνίεζε ζηηο δηαζπλδέζεηο 

απηέο ήηαλ ειάρηζηε ζε απηή ηελ πξψηε 

γεληά θαη πνιιέο εμ απηψλ ήηαλ 

απνθιεηζηηθέο αλά θαηαζθεπαζηή, 

πξφζθεξαλ φκσο αξθεηέο δπλαηφηεηεο γηα 

ηελ επέθηαζή ηνπ. πζθεπέο φπσο 

ρεηξηζηήξηα, ζπζθεπέο εγγξαθήο θαζεηψλ, 

νδεγνί δηζθεηψλ, modems θαη εθηππσηέο, 

επέηξεπαλ ζηνλ κηθξνυπνινγηζηή λα 

δηαζπλδέεηαη κε ηνλ έμσ θφζκν κε πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.  

Ζ ζχλδεζε, γηα παξάδεηγκα, ηνπ 
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 «Αιιεινγξαθία», PIXEL 7, Φεβξνπάξηνο 1985, 123. 

 

Εικωνα 3 Πνιχ ζπρλά εληνπίδεηαη ε πξνζπάζεηα 

θαηαζθεπήο κηαο ηαπηφηεηαο ηνπ νηθηαθνχ 

κηθξνυπνινγηζηή σο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο, 

κε δπλαηφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε «πνιχ 

αθξηβφηεξα θαη κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα», αλ θαη νη 

ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ρξήζηεο 

ππήξμαλ ζεκαληηθέο. Πεγή: PIXEL 9, Απξίιηνο 

1985, 69. 
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κηθξνυπνινγηζηή κε κηα ζπζθεπή εγγξαθήο θαζεηψλ ή έλαλ νδεγφ δηζθέηαο (disk drive) 

επέηξεπε ζηνλ ρξήζηε φρη κφλν λα «ηξέρεη» ην ινγηζκηθφ πνπ θαηαζθεχαδε ν ίδηνο, αιιά θαη 

εθείλν πνπ έθηηαρλαλ άιινη ρξήζηεο, δηεπξχλνληαο έηζη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

κηθξνυπνινγηζηή πέξα απφ ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ρξήζηε ηνπ. Ο ίδηνο ν 

κηθξνυπνινγηζηήο ήηαλ ινηπφλ ε θαξδηά ελφο είδνπο «ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο», ην νπνίν 

κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη λα βειηησζεί κε ηελ πξνζζήθε πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ απφ ηνλ 

ρξήζηε. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν νηθηαθφο κηθξνυπνινγηζηήο κπνξεί λα ηδσζεί σο έλα 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο ηελ κλήκε, 

ηελ νζφλε, ηηο ζχξεο δηαζχλδεζεο θ.ι.π., ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ κπνξνχζαλ λα 

αιιάμνπλ ή λα πξνζηεζνχλ εθ ησλ 

πζηέξσλ ζηελ αξρηθή δηεπζέηεζε ηνπ 

ππνινγηζηή, πξνσζψληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ κηα ελεξγεηηθή παξέκβαζε ηνπ 

ρξήζηε, θαζψο νη έλλνηεο ηεο πξφζζεζεο 

θαη αληηθαηάζηαζεο ηκεκάησλ ηνπ ήηαλ 

εγγεγξακκέλεο ζηνλ πιηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ. 

χληνκα, πιεζψξα πεξηθεξεηαθψλ ήηαλ 

δηαζέζηκε ζηνλ ρξήζηε, πξνθεηκέλνπ ν 

ηειεπηαίνο λα επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ: 

εθηππσηέο, δηαζπλδέζεηο, βειηησκέλα 

πιεθηξνιφγηα θαη άιιεο ζπζθεπέο 

εηζφδνπ, καδί κε επεθηάζεηο κλήκεο, ήρνπ 

θαη γξαθηθψλ. Αλ θαη ηα πεξηθεξεηαθά 

απηά είραλ δηαθνξέο – θάπνηα πξφζζεηαλ 

λέεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ κηθξνυπνινγηζηή, 

φπσο νη εθηππσηέο ή νη νδεγνί δηζθέηαο, 

ελψ άιια βειηίσλαλ ιεηηνπξγίεο πνπ ήδε 

ελππήξραλ ζε απηφλ, φπσο νη επεθηάζεηο 

κλήκεο θαη γξαθηθψλ – γηα ην ζθνπφ ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη νη δχν θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ, φηη θαιχπηνληαη απφ ηνλ 

γεληθεπκέλν φξν ησλ πεξηθεξεηαθψλ, κε ηελ έλλνηα φηη βξίζθνληαλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη φρη 

ζην θέληξν (εληφο) ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνξνχζαλ λα πξνζηεζνχλ ζε απηφ 

 

Εικωνα 4 Σφζν ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή, φζν θαη ε χπαξμε 

πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ απνηεινχζαλ ζηνηρεία, 

πνπ θαηαζθεχαδαλ ηελ εηθφλα πνπ 

αληαπνθξηλφηαλ ζηελ επηζπκεηή φςε ηεο ρξήζεο. 

Πεγή: PIXEL 9, Απξίιηνο 1985, 79. 
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εθ ησλ πζηέξσλ. Μέζσ ηέηνησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ, ινηπφλ, ν νηθηαθφο 

κηθξνυπνινγηζηήο κπνξνχζε λα δηεπζεηεζεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο 

δηεξγαζίεο πην απνηειεζκαηηθά, αιιάδνληαο, δπλεηηθά, ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

κε ηελ πξνζζήθε ελφο νδεγνχ δηζθέηαο θαη ελφο εθηππσηή, έλαο ηππηθφο νηθηαθφο 

κηθξνυπνινγηζηήο κεηαηξεπφηαλ ζε κηα ζπζθεπή θαηάιιειε γηα κηα κηθξή επηρείξεζε, ελψ ε 

πξνζζήθε ελφο ρεηξηζηεξίνπ ηνλ κεηέηξεπε ζε «παηρληδνκεραλή» θαηάιιειε γηα ζπκκεηνρή 

ηνπ παίθηε ζε ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 

Μέζα ζην ππνινγηζηηθφ απηφ ζχζηεκα, ν θάζε ρξήζηεο κπνξνχζε λα βξεη ραξαθηεξηζηηθά 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ρξήζηκα ζηηο αλάγθεο ηνπ. Ο Commodore 64, γηα παξάδεηγκα, 

δηέζεηε 64 Kbytes κλήκεο θαη έλα πιεθηξνιφγην ηχπνπ γξαθνκεραλήο, αιιά ν ρξήζηεο πνπ 

επηζπκνχζε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη γηα επεμεξγαζία θεηκέλνπ πηζαλφλ λα εχξηζθε ηελ 

απεηθφληζε θεηκέλνπ 40 ζηειψλ αλεπαξθή. Ζ εηζαγσγή ελφο κεηαηξνπέα 80 ζηειψλ έθαλε 

ηνλ ελ ιφγσ κηθξνυπνινγηζηή πην θαηάιιειν γηα επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ζηνηρείν πνπ δείρλεη 

πσο ε δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή πεξηθεξεηαθψλ απφ ηνπο ρξήζηεο κπνξνχζε λα βειηηψζεη 

ηνλ κηθξνυπνινγηζηή, ηδηαίηεξα ζηα ζεκεία εθείλα πνπ δελ θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κλήκε ησλ 64 Kb απνδεηθλπφηαλ ζπρλά κηθξή αθφκα θαη 

γηα εξγαζίεο πνπ αξγφηεξα ζα απνηεινχζαλ ξνπηίλα, φπσο εθείλε ηεο αληηγξαθήο ελφο 

πξνγξάκκαηνο: 

    Έρσ έλαλ Commodore 64 θαη αληηκεησπίδσ έλα πξφβιεκα φηαλ θάλσ αληηγξαθή κε 

έλα disk drive. Π.ρ. ζέισ λα αληηγξάςσ ην SOCCER. Φνξηψλσ ην πξφγξακκα ζηε 

κλήκε ηνπ ππνινγηζηή, αιιάδσ δηζθέηα θαη γξάθσ SAVE “SOCCER”, 8, αιιά ν 

ππνινγηζηήο κνπ βγάδεη ην κήλπκα ?OUT OF MEMORY ERROR. Ση ζπκβαίλεη θαη 

πψο κπνξψ λα αληηγξάςσ ην SOCCER; 

Σν πξφβιεκά ζνπ είλαη αξθεηά… θπζηνινγηθφ! Σν πξφγξακκα είλαη πνιχ κεγάιν 

(πάλσ απφ 153 blocks) κε απνηέιεζκα λα γεκίδεη φιε ε κλήκε. ηαλ δίλεηο ηελ εληνιή 

SAVE, ν ππνινγηζηήο ςάρλεη ειεχζεξν ρψξν γηα λα απνζεθεχζεη ην φλνκα. Φπζηθά 

ρψξνο δελ ππάξρεη γηα ην φλνκα, κε απνηέιεζκα λα παίξλεηο ην γλσζηφ κήλπκα. Απηφο 

ν ηξφπνο αληηγξαθήο είλαη εθηθηφο κφλν κε πξνγξάκκαηα πνπ θαηαιακβάλνπλ 

ιηγφηεξν απφ 154 blocks. Σφηε νη pointers ηεο BASIC δελ πέθηνπλ πάλσ ζηε ROM 

(απηφ γίλεηαη ζηα κεγάια πξνγξάκκαηα) θαη ε αληηγξαθή γίλεηαη. ηε δηθή ζνπ 

πεξίπησζε, ζα ρξεηαζηείο έλα αληηγξαθηθφ.
15

 

Θεσξεηηθά, νη κεηαηξνπέο απηέο δελ ηαηξηάδνπλ κε ηελ εηθφλα ηνπ ππνινγηζηή σο «καχξνπ 

θνπηηνχ». Παξφια απηά, αλ θαη ε πξαθηηθή ηεο πξφζζεζεο πεξηθεξεηαθψλ ζηνηρείσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ήηαλ ζπρλά απαξαίηεηε γηα θάπνηεο βειηηψζεηο, πνιιέο απφ ηηο πην 

δεκνθηιείο εμ απηψλ δελ απαηηνχζαλ απφ ην ρξήζηε άλνηγκα ηνπ θνπηηνχ. Απιψο 
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 «Πξψηα Βήκαηα», PIXEL 60, Ννέκβξηνο 1989, 32. 
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ζπλδένληαλ κε ηνλ κηθξνυπνινγηζηή ζε ππάξρνπζεο ζχξεο εηζφδνπ ή εμφδνπ, ζπλδένληαο 

νπζηαζηηθά έλα καχξν θνπηί ζε έλα άιιν. Ζ θαηλνηνκία εδψ νθεηιφηαλ ιηγφηεξν ζηνλ αξρηθφ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο - ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ππνινγηζηή - θαη πεξηζζφηεξν ζε 

ηξίηεο εηαηξίεο (ηηο θαηαζθεπάζηξηεο 

εηαηξηψλ πεξηθεξεηαθψλ, φπσο νζνλψλ 

θαη εθηππσηψλ) θαη ηνπο ρξήζηεο. Με 

ηελ εμαίξεζε ιίγσλ επηδέμησλ 

εξαζηηερλψλ, ζηελ Διιάδα δελ ήηαλ 

ηφζν ε ηερληθή θαηάξηηζε ησλ 

ρξεζηψλ πνπ ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ζε 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, πνπ κπνξνχζε 

λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ, αιιά ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο 

σο θαηαλαισηψλ έηνηκσλ 

πεξηθεξεηαθψλ. Οη κλήκεο πνπ 

δηέζεηαλ νη πεξηζζφηεξνη νηθηαθνί 

κηθξνυπνινγηζηέο, φπσο ν Commodore 

VIC-20 θαη ν ZX81, θαζηζηνχζε ηελ 

αλαβάζκηζή ηνπο αλαγθαία ελέξγεηα 

γηα φπνηνλ ρξήζηε επηζπκνχζε λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ν,ηηδήπνηε πέξα 

απφ ηα πην απιά πξνγξάκκαηα.
16

 

Μπνξεί ε επηινγή ησλ ρξεζηψλ λα 

βειηηψζνπλ ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο 

ηνπο ζε θάπνην βαζκφ, λα είλαη 

πεξηζζφηεξν εκθαλήο θαη αλαγθαία 

ζηελ πεξίπησζε ησλ θηελφηεξσλ εμ 

απηψλ, αιιά αθφκα θαη νη πην αθξηβνί κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ απφ πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία 

ζε ηνκείο πνπ ππνιείπνληαλ απφ ηα επηζπκεηά επίπεδα. ην πιαίζην ηεο πξνζαξκνγήο ηεο 

                                                 
16

 Ζ επέθηαζε ηεο κλήκεο δελ αθνξνχζε κνλάρα ζηα πξψηκα κνληέια ηεο πξψηεο γεληάο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, αιιά θαη ζε κεηαγελέζηεξα κνληέια, φπσο ν ι.ρ. ν QL ηεο Amstrad, ν νπνίνο θπθινθφξεζε 

ην 1985. Δλδεηθηηθά, ην θαηάζηεκα PLOT 1 κπνξνχζε λα πξνκεζεχζεη ηνλ ρξήζηε κε θάξηα κλήκεο πνπ 

πξφζζεηε 256Κ ζηνλ ελ ιφγσ ππνινγηζηή. «ηα ΝΔΑ ηνπ κήλα», MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 8.  

 

Εικωνα 5 Οη εηζαγσγηθέο εηαηξίεο πξνζπάζεζαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα ηνπ ειιεληθνχ αιθάβεηνπ 

κέζα απφ πξνζαξκνγέο ζην πιηθφ ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. Απηέο πεξηιάκβαλαλ ηελ 

θαηαζθεπή ROMs γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ειιεληθψλ 

ραξαθηήξσλ θαη πιεθηξνιφγηα πνπ δηέζεηαλ πεδνχο 

θαη θεθαιαίνπο ειιεληθνχο ραξαθηήξεο. Πεγή: 

Computer για Όλοσς 10, Ηαλνπάξηνο 1984, 12. 
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ρξήζεο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, θάηη πνπ ζήκαηλε ηνπιάρηζηνλ 

ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηνχην ιάκβαλε ρψξα ζπλήζσο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο 

ειιεληθψλ ROM θαη αλάινγεο πξνζαξκνγήο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ πιεθηξνινγίνπ απφ ηηο 

εηζαγσγηθέο εηαηξίεο [Δηθφλα 5].  

Οη πξνζπάζεηεο ησλ ρξεζηψλ γηα πξνζαξκνγή ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηηο αλάγθεο 

ηνπο αλαδεηθλχνπλ κηα αζπκθσλία αλάκεζα ζε απηφ πνπ παξήγαγαλ νη θαηαζθεπαζηέο θαη 

ζε απηφ πνπ νη ρξήζηεο αλαθάιππηαλ πσο ρξεηάδνληαλ κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε 

ηνλ κηθξνυπνινγηζηή. Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζέθεξαλ νη πην δεκνθηιείο βειηηψζεηο 

επέηξεπαλ ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζαξκφζνπλ ην βαζηθφ ηνπο ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ρξήζεο ηνπο. πσο ζεκεηψζεθε, ηα πην ζεκαληηθά πεξηθεξεηαθά ήηαλ 

πιεθηξνιφγηα ηχπνπ γξαθνκεραλήο γηα πην εχθνιε πιεθηξνιφγεζε, επεθηάζεηο κλήκεο γηα 

ηελ απνζήθεπζε πξνγξακκάησλ, ηππνπνηεκέλεο δηαζπλδέζεηο θαη νδεγνί δηζθέηαο γηα 

γξήγνξε θαη βνιηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. Σα πιεθηξνιφγηα ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ππήξμαλ ηφζν δπζρεξή, πνπ θάπνηνο ρξήζηεο ξσηνχζε ηελ ζπληαθηηθή 

νκάδα ηνπ PIXEL, αλ κπνξνχζε λα ζπλδέζεη ζηνλ ATARI ST πνπ θαηείρε έλα πιεθηξνιφγην 

101 πιήθηξσλ πνπ πξνεξρφηαλ απφ θάπνηνλ ΗΒΜ ζπκβαηφ.
17

 Μηα έγρξσκε νζφλε πςειήο 

αλάιπζεο θαη θάπνην θχθισκα ήρνπ ήηαλ επίζεο δεκνθηιή πεξηθεξεηαθά γηα εθείλνπο ηνπο 

ρξήζηεο, νη νπνίνη πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηελ ςπραγσγηθή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ηνπο.  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ήηαλ ε έιιεηςε 

ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ κνληέισλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν 

Commodore 64 κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κνλάρα ην δηθφ ηνπ θαζεηφθσλν (θαη φρη 

ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ), ελψ ην ίδην ίζρπε θαη γηα ην κεγαιχηεξν κνληέιν, ηνλ Commodore 

128. Μηα ηέηνηα αζπκβαηφηεηα κπνξνχζε λα επηιπζεί κε ηε ρξήζε ελφο εηδηθνχ 

πεξηθεξεηαθνχ, ηνπ ιεγφκελνπ modulator, πνπ θφζηηδε φκσο ην 1985 πεξί ηηο 3.000 δξρ.
18

 Σα 

δεηήκαηα ζπκβαηφηεηαο κπνξεί λα αθνξνχζαλ ζε θάπνηα κέξε κφλν ηνπ κηθξνυπνινγηζηή 

θαη φρη ζε φιεο ηηο δηαζέζηκεο ζχξεο εζφδνπ – εμφδνπ. Έηζη, ν Commodore 128 

ρξεζηκνπνηνχζε ηελ θαζηεξσκέλε ζχξα ζχλδεζεο joystick θαη ζπλεπψο ν ρξήζηεο κπνξνχζε 

λα ζπλδέζεη φπνην joystick ηξίηνπ θαηαζθεπαζηή επηζπκνχζε. ζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε 

ελφο εθηππσηή, φκσο, ε έμνδνο ηνπ Commodore 128 (ζεηξηαθή ζχξα) δελ ήηαλ ηππνπνηεκέλε 

                                                 
17

 Αζθαιψο, ε απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή θαζψο «ν πίλαθαο ησλ θσδηθψλ ησλ πιήθηξσλ γηα ην πιεθηξνιφγην 

ηνπ IBM είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ST. Αληηπαζψ θαη εγψ ην πιεθηξνιφγην ηνπ 

Atari, αιιά θνβάκαη φηη γηα ηελ ψξα δελ έρνπκε άιιε εθινγή.», «Αιιεινγξαθία», PIXEL 61, Γεθέκβξηνο 

1989, 111. 

18
 «Αιιεινγξαθία», PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 169. 
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θαη ζπλεπψο ν κηθξνυπνινγηζηήο δελ κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε νπνηνδήπνηε κνληέιν 

εθηππσηή, εθηφο θαη ν ρξήζηεο δηέζεηε ην θαηάιιειν “interface” (εθηφο αζθαιψο αλ 

πξνκεζεπφηαλ ηνλ εθηππσηή πνπ θαηαζθεχαδε ε ίδηα ε Commodore).
19

 

Σα δεηήκαηα ηεο ζπκβαηφηεηαο δπζρέξαηλαλ ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πεξηθεξεηαθνχ 

γηα ηελ επέθηαζε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή. Γηα παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο ησλ δεκνθηιψλ Sinclair 

ZX81 θαη Sinclair Spectrum, πνπ επηζπκνχζε λα ζπλδέζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ έλαλ 

εθηππσηή, είρε ηελ επηινγή ηνπ ALPHACOM-32. Ο ηειεπηαίνο θαηαζθεπαδφηαλ θαη εθείλνο 

απφ ηελ Sinclair
20

 θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλδεφηαλ δίρσο πξνβιήκαηα ζηε ζχξα γεληθήο 

επέθηαζεο πνπ δηέζεηαλ νη ππνινγηζηέο ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα είρε θαη πνιχ πξνζηηφ θφζηνο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ην ζεξκηθφ ραξηί πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν ALPHACOM-32 ήηαλ 

αθξηβφ γηα ηνλ κέζν ρξήζηε θαη δπζεχξεην ζηελ Διιάδα ζπγθξηηηθά κε ην «θαλνληθφ» ραξηί 

εθηχπσζεο (ε ηηκή ελφο ξνινχ ζεξκηθνχ ραξηηνχ θπκαηλφηαλ πεξί ηεο 400 δξρ, θάηη πνπ 

ζήκαηλε απμεκέλν θφζηνο).
21

  

Κάπνηνη θαηαζθεπαζηέο θαζπζηέξεζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο απαηηήζεηο απηέο ησλ ρξεζηψλ. 

Ο θαηά ηα άιια εμειηγκέλνο νηθηαθφο κηθξνυπνινγηζηήο, Sinclair QL, γηα παξάδεηγκα, 

ζπλέρηζε λα εμνπιίδεηαη κε ην δχζρξεζην πιεθηξνιφγην κεκβξάλεο ηεο Sinclair θαη ηνλ 

αλαμηφπηζην εγγξαθέα θαζεηψλ πςειήο ηαρχηεηαο Microdrive, αληί λα ελζσκαηψζεη έλα 

πιεθηξνιφγην ηχπνπ γξαθνκεραλήο θαη έλαλ νδεγφ δηζθέηαο.
22

 Άιινη θαηαζθεπαζηέο, φκσο, 

φπσο ε Amstrad, αληαπνθξίζεθαλ γξήγνξα θαη δεκηνχξγεζαλ ζπζηήκαηα κε ζθνπφ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Σν 1986, αθνχ εμαγφξαζε ηελ Sinclair, ε Amstrad 

βειηίσζε ηελ νηθνγέλεηα ησλ ZX Spectrum κε ην κνληέιν Spectrum +2. Απηφο ελζσκάησλε 

πιεθηξνιφγην ηχπνπ γξαθνκεραλήο, πεξηζζφηεξεο δηαζπλδέζεηο θαη ελζσκαησκέλν 

θαηαγξαθέα δεδνκέλσλ, φια κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Με κηα θίλεζε ε Amstrad 

ελζσκάησζε ζηνλ λέν ZX Spectrum πνιιέο βειηηψζεηο πνπ νη ρξήζηεο πξνκεζεχνληαλ απφ 

                                                 
19

 Ibid. 

20
 ην User Manual ηνπ ALPHACOM-32 θαηαγξάθνληαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ εθηππσηή, 

ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/sinclair/hardware-info/Alphacom32Printer_UsersManual.pdf (ηειεπηαία 

πξφζβαζε ζηηο 07.02.2014). 

21
 «Αιιεινγξαθία», PIXEL 16, Ννέκβξηνο 1985, 173. 

22
 Σν γεγνλφο φηη ν QL δελ ζπλεξγαδφηαλ κε θαζεηφθσλν δεκηνπξγνχζε άιιεο δπζθνιίεο ζηνλ Έιιελα ρξήζηε. 

Καζηζηνχζε πην δχζθνιε ηελ ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο,:«πξέπεη ε γιψζζα λα θνξησζεί ζηελ RAM 

ηνπ computer κε ηελ βνήζεηα ηνπ microdrive (λα είλαη δειαδή γξακκέλε ζε ε γιψζζα ζε micro-cartridge) […]. 

Βέβαηα, απφ φηη μέξνπκε σο ηψξα, δελ έρεη γίλεη θάπνηα πξνζπάζεηα γηα κηα ηέηνηα εθαξκνγή.» 

«Αιιεινγξαθία», PIXEL 8, Μάξηηνο 1985, 121. 

ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/sinclair/hardware-info/Alphacom32Printer_UsersManual.pdf
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ηξίηνπο θαηαζθεπαζηέο.
23

 Αθφκα θαη έηζη, φκσο, νη ρξήζηεο ζπλέρηδαλ λα αληηκεησπίδνπλ 

πξαθηηθά δεηήκαηα: 

    ζνη θάηνρνη ηνπ Amstrad έρνπλ εθηππσηή, ζίγνπξα ζα έρνπλ ηαιαηπσξεζεί αξθεηά 

απφ ην εγγελέο ειάηησκά ηνπ λα δίλεη κφλν 7bits ζηε ζχξα εθηχπσζεο. Οξηζκέλνη 

εθηππσηέο έρνπλ ην option λα ζέηνπλ ην φγδνν bit ζηέιλνληάο ηνπο θάπνηνλ θσδηθφ. Ζ 

πιεηνςεθία φκσο ησλ εθηππσηψλ δελ έρεη απηή ηε δπλαηφηεηα. Έηζη, κέρξη ζηηγκήο, 

φζνη ήζειαλ λα ηππψζνπλ ειιεληθά δελ είραλ άιιε δπλαηφηεηα απφ ην λα ζηέιλνπλ 

download ραξαθηήξεο ζηνλ εθηππσηή ηνπο. Καη πάιη, φκσο, αλ ρξεηαδφηαλ ηαπηφρξνλε 

εθηχπσζε ειιεληθψλ θαη αγγιηθψλ ζην ίδην θείκελν, ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαλ, κηαο 

θαη έπξεπε λα αιιάδεη ζπλερψο ην ζεη ραξαθηήξσλ ηνπ εθηππσηή. Με ηελ θαηαζθεπή 

πνπ παξνπζηάδνπκε ζ‟ απηφ ην ηεχρνο θαη πνπ απνηειείηαη απφ 3 νινθιεξσκέλα, κία 

αληίζηαζε θαη έλα ππθλσηή, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ζέηεηε ην φγδνν bit, είηε κέζσ 

basic, είηε κέζσ γιψζζαο κεραλήο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, δίλνληαο κία εληνιή 

κπνξείηε λα αιιάδεηε ην ζεη ηνπ εθηππσηή (ειιεληθά - αγγιηθά), ελψ ζηε δεχηεξε, 

ηξέρνληαο κηα θνξά ην πξφγξακκα πνπ δίλνπκε, ζα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ηε 

ζχξα εθηχπσζεο ζαλ λα είρε 8bits.
24

 

ρεδφλ δχν ρξφληα πξηλ, έλαο αλαγλψζηεο εμέθξαδε ζην πεξηνδηθφ Micromad ην πξφβιεκά 

ηνπ∙ δελ ππήξρε δηαζέζηκε ε ηερληθή γλψζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθηππσηή, ε νπνία 

σο θαίλεηαη ππήξμε ζεκαληηθή γηα θάπνηνπο ρξήζηεο: 

Δίκαη θάηνρνο ελφο AMSTRAD CPC-464 θαη έρσ έλαλ εθηππσηή STAR NL-10. […] 

Δδψ θαη θαηξφ ςάρλσ γηα θάπνην αμηφινγν πξφγξακκα πνπ λα ρξεζηκνπνηεί εθηππσηή, 

αιιά δελ έρσ θαηαθέξεη λα βξσ ηίπνηα.
25

 

Ζ ελζσκάησζε ησλ πιεθηξνινγίσλ ηχπνπ γξαθνκεραλήο, ησλ έγρξσκσλ νζνλψλ πςειήο 

αλάιπζεο, θπθισκάησλ βειηησκέλνπ ήρνπ θαη ηππνπνηεκέλσλ δηαζπλδέζεσλ άξρηζε λα 

γίλεηαη φιν θαη πην δηαδεδνκέλε ζηε δεχηεξε γεληά ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ 

έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο, φπσο νη ATARI 520 ST θαη 

Commodore Amiga. Ζ πην νινθιεξσκέλε κνξθή θαη νη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο αθφκα θαη 

ηνλ θζελφηεξσλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ απηήο ηεο γεληάο ηνπο βνήζεζε λα μεπεξάζνπλ 

θαηά πνιχ ην ζηάδην ηεο πεξηνξηζκέλεο «απηναλαθνξηθήο» κεραλήο πνπ ραξαθηήξηδε ηελ 

                                                 
23

 ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη βειηηψζεηο ηνπ πιηθνχ κέξνπο ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή αιιά απφ ηξίηεο εηαηξίεο πνπ θαηαζθεχαδαλ «πεξηθεξεηαθά». Σν 1985, ε εηαηξία ROM Φεθηαθή 

δηαθήκηδε πξνγξακκαηηδφκελν «joystick interface» γηα φια ηα παηρλίδηα ηνπ ZX Spectrum θαη ην «STENTOR», 

έλαλ εληζρπηή ήρνπ πνπ έθαλε ην SPECTRUM λα «κηιάεη», PIXEL 6, Ηαλνπάξηνο 1985, 13. ε άιιε 

δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ν ρξήζηεο πιεξνθνξνχληαλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ πξνζέθεξε ε πεξηθεξεηαθή 

ζπζθεπή «RAM PRINT»: «πλδέζηε ην SPECTRUM κ‟ φινπο ζρεδφλ ηνπο CENTRONICS πξίληεξο. ην 

παθέην ζα βξείηε φια ηα θαιψδηα πνπ ζαο ρξεηάδνληαη, δελ ρξεηάδεηαη λ‟ αγνξάζεηε ηίπνηα παξαπάλσ, κηα 

ελζσκαησκέλε επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ζχξα JOYSTICK θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα απξνβιεκάηηζηε 

ιεηηνπξγία.», PIXEL 37, Οθηψβξηνο 1987, 142. 

24
 Γ. Βαζηιάθεο – Γ. Αζεκαθφπνπινο, «Hardware. Πξνζζέζηε ην φγδνν bit ζηε ζχξα εθηππσηή ηνπ Amstrad», 

PIXEL 45, Ηνχληνο 1988, 75. 

25
 «Ήξζαλ κε ηνλ ηαρπδξφκν», MicroMad 7, επηέκβξηνο 1986, 87. 
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πξψηε γεληά. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ πιεπξάο ρξεζηηθφηεηαο θαη επηδφζεσλ 

βειηηψζεθαλ ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ δελ ρξεηαδφηαλ νη ρξήζηεο λα θαηαθεχγνπλ ζε 

βειηηψζεηο, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο ήηαλ ήδε ελζσκαησκέλεο ζηηο κεραλέο. Τπήξρε θπζηθά 

αθφκα κηα επξεία αγνξά γηα joystick, εθηππσηέο θαη ζρεηηθά πεξηθεξεηαθά, ελψ ε δεκνθηιία 

λέσλ ζπζθεπψλ, φπσο νη ζθιεξνί δίζθνη, δηεχξπλε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη νδήγεζε ζε λέα πξφζζεηα, πνπ ελζσκαηψλνληαλ 

απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζε απηνχο. Ζ πξψηε γεληά φκσο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

απαηηνχζε απφ ηνλ ρξήζηε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ κέζσ βειηηψζεσλ ζην πιηθφ ηνπο, θάηη 

πνπ επέηξεπε ζηνπο ρξήζηεο λα απμήζνπλ ηηο πεξηνξηζκέλεο ηερληθέο δπλαηφηεηέο ηνπο, αιιά 

θαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηελ κειινληηθή ηνπο κνξθή πνπ ζα 

ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξήζεο ηνπο. 

 

Η ΠΡΩΣΗ ΓΕΝΘΑ ΣΩΝ ΟΘΚΘΑΚΩΝ ΜΘΚΡΟΫΠΟΛΟΓΘΣΩΝ 

ΠΡΟΩΘΩΝΣΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΩΝ ΥΡΗΣΩΝ 

πσο δείρλεη ε κειέηε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπγθξηηηθψλ 

δνθηκψλ, ησλ εηδηθψλ άξζξσλ, ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ κεραλεκάησλ, ηεο ζηήιεο ηεο 

αιιεινγξαθίαο, αιιά θαη ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηα πεξηνδηθά γηα 

ππνινγηζηέο ηεο επνρήο, ε πξψηε γεληά ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ έγηλαλ 

αληηθείκελν ρξήζεο ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηα «πξψηκα» θαη ζηα 

«ψξηκα» κνληέια. Σα πξψηα αθνξνχλ ζηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο θαηαζθεπήο ελφο 

ππνινγηζηή γηα ηνλ κεκνλσκέλν ρξήζηε νη νπνίεο, γηα πιεζψξα ιφγσλ, είραλ κεδακηλή ή 

ειάρηζηε ρξήζε ζηελ Διιάδα. Σα δηάδνρα κνληέια απηψλ ησλ πξψησλ θαηαζθεπψλ 

απνηέιεζαλ κηα πεξηζζφηεξν «ψξηκε» πινπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, πξνζθέξνληαο 

θαιχηεξν εμνπιηζκφ ζε έλαλ πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ζπρλά ραξαθηεξηδφηαλ 

απφ πξνζηηφ θφζηνο απφθηεζεο. Οη κεηαγελέζηεξεο πινπνηήζεηο απηψλ ησλ θαηαζθεπψλ 

γλψξηζαλ ζεκαληηθή επηηπρία κεηαμχ ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ, φπσο έρεη ήδε δεηρζεί ζε άιια 

ζεκεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

ζνλ αθνξά ηα «πξψηκα» κνληέια, ν Altair 8800, ν νπνίνο δηαλεκφηαλ σο θηη 

ζπλαξκνιφγεζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζεσξείηαη 
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γεληθά σο ν πξψηνο νηθηαθφο / πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο.
26

 Καζψο ε αγνξά ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ δελ είρε αθφκα δηακνξθσζεί, ε αλαθνίλσζε ηνπ ππνινγηζηή Altair 8800 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ Micro Instrumentation and 

Telemetry Systems (MITS) ζην εμψθπιιν ηνπ ηεχρνπο Ηαλνπαξίνπ 1975 ελφο πεξηνδηθνχ γηα 

δεηήκαηα ειεθηξνληθήο, ηνπ Popular Electronics.
27

 Σνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ είρε θαη ν 

KIM-1 (Keyboard Input Monitor), ν νπνίνο θπθινθφξεζε ην 1976 θαη ζπλίζηαην νπζηαζηηθά 

ζε κηα κεηξηθή πιαθέηα πνπ βαζηδφηαλ 

ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή 6502, 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ηελ εηαηξία MOS 

Technology Inc. Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο 

6502 κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

κεηξηθέο πιαθέηεο, πνπ ήδε 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ πην δηαδνκέλν 

κηθξνεπεμεξγαζηή 6800 ηεο Motorola. Σν 

θηη απηφ απεπζπλφηαλ, θαηά θχξην ιφγν ζε 

κεραληθνχο, αιιά ε δπλαηφηεηα πνπ 

πξνζέθεξε λα δεκηνπξγήζεη θάπνηνο έλαλ 

ππνινγηζηή κε ηελ πξνζζήθε ελφο 

ηεξκαηηθνχ θαη ελφο θαζεηνθψλνπ, ηνλ 

έθαλε ηδηαίηεξα δεκνθηιή κεηαμχ ησλ 

ελζνπζησδψλ εξαζηηερλψλ ρξεζηψλ.
28

 

Σφζν ν Altair 8800 φζν θαη ν KIM-1 

θαίλεηαη πσο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηνί 

ζηνπο εξαζηηέρλεο Έιιελεο ρξήζηεο. 

Λίγν αξγφηεξα, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟70 ε ακεξηθαληθή εηαηξία 

                                                 
26

 Harry Garland, “Design Innovations in Personal Computers,” IEEE Computer Society 10, no 3 (1977): 24; 

Paul E. Ceruzzi, A History of Modern Computing (Cambridge, MA: MIT Press, 2003), 226; Capers Jones, The 

Technical and Social History of Software Engineering,( US, Indiana: Addison Wesley, 2013), 131; Nick 

Montfort, et al., 10 PRINT CHR$(205.5+RND(1));:GOTO 10 (Cambridge, Mass: MIT Press, 2013), 156. 

27
 Paul E. Ceruzzi, Computing: A Concise History (Cambridge, Mass: MIT Press, 2012), 105. Martin Campbell-

Kelly, et al., Computer: A History of the Information Machine, 3d ed. (New York: Westview Press, 2013), 235. 

28 
Paul E. Ceruzzi, Computing, 111. Σν Δγρεηξίδην Υξήζεο ηνπ KIM-1, ζην νπνίν αλαθέξνληαη φιεο νη ηερληθέο 

θαη ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ είλαη δηαζέζηκν εδψ: http://users.telenet.be/kim1-6502/6502/usrman.html 

(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 05/12/2013). Γηα κηα παξνπζίαζε ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ έληππν ηχπν ηεο επνρήο, βι., 

Richard Simpson, “A Date with KIM”. BYTE, Μάηνο 1976, 14 θαη “MOS KIM-1”, BYTE, Απξίιηνο 1976, 15.
 

 

Εικωνα 6 Γηαθήκηζε ηεο MITS Inc., 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ηνπ ππνινγηζηή Altair 

8800, ζηελ νπνία ν ππνινγηζηήο αλαθέξεηαη σο 

εθείλνο πνπ «επέθεξε ηελ αλάπηπμε ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ». Πεγή: Γηαδηθηπαθή 

πψιεζε δηαθεκηζηηθήο κπξνζνχξαο ηεο εηαηξίαο 

ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα Amazon , 

http://www.amazon.com/gp/product/B00DZXKK5

Y/ref=cm_cr_ryp_prd_ttl_sol_0&tag=s601000020

-20 (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 10.03.2014) 

http://users.telenet.be/kim1-6502/6502/usrman.html
http://www.amazon.com/gp/product/B00DZXKK5Y/ref=cm_cr_ryp_prd_ttl_sol_0&tag=s601000020-20
http://www.amazon.com/gp/product/B00DZXKK5Y/ref=cm_cr_ryp_prd_ttl_sol_0&tag=s601000020-20
http://www.amazon.com/gp/product/B00DZXKK5Y/ref=cm_cr_ryp_prd_ttl_sol_0&tag=s601000020-20
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Commodore
29

 θαηαζθεχαζε θαη θπθινθφξεζε ηνλ ππνινγηζηή PET (Personal Electronic 

Transactor), ν νπνίνο απνηέιεζε νπζηαζηηθά ηνλ πξψην νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή πνπ 

θάπνηνο ρξήζηεο κπνξνχζε λα αγνξάζεη «έηνηκν», δίρσο δειαδή λα απαηηείηαη απφ απηφλ ε 

ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεξψλ ηνπ απφ απηφλ, θαζψο είρε ελζσκαησκέλν ηφζν θαζεηφθσλν 

φζν θαη ηελ νζφλε (αλ θαη κηθξή, ελλέα ηληζψλ).
30

 Ο PET θπθινθφξεζε ην 1977 κε θφζηνο 

795 δνιάξηα Ακεξηθήο θαη κε βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.
31

 Ζ ζεηξά ησλ PET 

ππνινγηζηψλ ήηαλ ε πξψηε πνπ θπθινθφξεζε ε Commodore κεηά ηελ αγνξά ηεο εηαηξίαο 

MOS Technologies, ε νπνία είρε ζρεδηάζεη αξρηθά ηφζν ηνλ ππνινγηζηή, φζν θαη ηνλ 

κηθξνυπνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηνχζε, ηνλ 6502. Κπθινθφξεζε αξθεηέο ζεηξέο, κε ηελ 3000 

λα είλαη απηή πνπ απεπζχλζεθε ζηνπο επξσπαίνπο ρξήζηεο. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ιεηηνπξγηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ PET ήηαλ ην πιεθηξνιφγηφ ηνπ: ηα πιήθηξα ηνπ ήηαλ κηθξά, 

επίπεδα θαη θνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο ζπκίδνληαο ππνινγηζηή ηζέπεο (calculator) παξά 

γξαθνκεραλή
32

 – άιισζηε ε Commodore εηζήιζε ζηνλ ρψξν ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ 

σο θαηαζθεπάζηξηα calculators.  

Σνλ επφκελν ρξφλν, ε εηαηξία θαηαζθεπήο ππνινγηζηψλ Tandy θαηαζθεχαζε θαη δηέζεζε 

ζηελ αγνξά ην κνληέιν TRS-80, ην νπνίν ραξαθηεξηδφηαλ απφ έλα αθφκα πην θνξεηφ 

ζρεδηαζκφ κε ηα ειεθηξνληθά κέξε ηνπ λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηνπ. Σα 

ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ ειαθξψο θαιχηεξα ζπγθξηηηθά κε εθείλα ηνπ Commodore 

PET.
33

 Ο TRS-80 απεπζπλφηαλ ζηνπο ρνκπίζηεο ρξήζηεο ησλ ππνινγηζηψλ δηαθεκίδνληαο ηηο 

πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ,
34

 ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ν Apple II, πνπ είρε θπθινθνξήζεη έλαλ 

ρξφλν πξηλ, δηαθεκηδφηαλ σο ν πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο πνπ κπνξνχζε λα είλαη ηαπηφρξνλα 

ρξήζηκνο θαη δηαζθεδαζηηθφο.
35

 Σα πξψηκα απηά κνληέια νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

απνηηκψληαη ζήκεξα σο ζεκαληηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, ζηελ 

                                                 
29

 Γηα κηα επηρεηξεκαηηθή ηζηνξία ηεο Commodore, βι Brian Bagnall, Commodore: A Company on the Edge 

(Winnipeg: Variant Press, 2010). 

30
 Αληίζεηα, ν ππνινγηζηήο Apple II, παξφηη θπθινθφξεζε θαη εθείλνο ηελ πεξίνδν 1977-1981, δελ δηέζεηε κηα 

ζηαζεξή ζρεδηαζηηθή ηαπηφηεηα. Κάζε ηνπ κνληέιν ραξαθηεξηδφηαλ απφ δηαθνξεηηθή ζρεδίαζε, ζηνηρείν πνπ 

δείρλεη ην πφζν ξεπζηή ήηαλ ε θαηαζθεπαζηηθή ηαπηφηεηα απηψλ ησλ πξψησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. 

31
 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Δπεμεξγαζηήο MOS 6502, 1MHz, RAM: 4K, αξγφηεξα 8K, Απεηθφληζε:40 X 25 

θείκελν, Λεηηνπξγηθφ χζηεκα: BASIC απνζεθεπκέλε ζηε ROM. 

32
 Fylstra, Dan. “User's Report: The PET 2001.” Byte (March 1978), 120, 

http://www.classiccmp.org/dunfield/pet/bytemr78.pdf (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 13.02.2014). 

33
 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Δπεμεξγαζηήο Zilog Z-80A, 1.77 MHz, RAM: 4K, Απεηθφληζε: 64 X 16 θείκελν, 

Λεηηνπξγηθφ χζηεκα: BASIC απνζεθεπκέλε ζηε ROM. 

34
 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηεο Radio Shack ζην πεξηνδηθφ Byte, Φεβξνπάξηνο 1979, 89. 

35
 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηεο Apple ζην πεξηνδηθφ Byte, Απξίιηνο 1979, 5. 

http://www.classiccmp.org/dunfield/pet/bytemr78.pdf
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Διιάδα φκσο παξέκεηλαλ ελ πνιινίο άγλσζηα γηα ην επξχ θνηλφ, ελψ ηα πξψηα πεξηνδηθά γηα 

ηνπο ππνινγηζηέο θπθινθφξεζαλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, φηαλ απηά ηα κνληέια είραλ ήδε 

αληηθαηαζηαζεί απφ λεφηεξα. 

Ο πξψηνο νηθηαθφο κηθξνυπνινγηζηήο πνπ θαίλεηαη πσο είρε έλα κηθξφ, αιιά επδηάθξηην 

απνηχπσκα ζηελ ειιεληθή αγνξά, ήηαλ ν VIC-20, έλαο ππνινγηζηήο ηεο εηαηξίαο 

Commodore πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα ζρεδηαζηηθή ηαπηφηεηα, πνπ απεπζπλφηαλ ζε έλα 

επξχηεξν θνηλφ. Παξφκνηα κε ηνλ TRS-80, ην πιεθηξνιφγηφ ηνπ ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη ν 

ρψξνο πνπ θηινμελνχζε φια ηα ειεθηξνληθά ηνπ κέξε. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο ζηνηρείν ηνπ 

ήηαλ ην ρακειφ ηνπ θφζηνο ($299 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο), πνπ καδί κε ηελ επθνιία 

ρξήζεο ηνπ, ηνλ ζπκπαγή θαη ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ ηνπ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα λα δέρεηαη 

ROM cartridges κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα (ν ρξήζηεο κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ςπραγσγηθφ ινγηζκηθφ δίρσο λα ρξεηάδεηαη λα εηζάγεη εληνιέο) είραλ σο απνηέιεζκα λα 

απνηειέζεη ην πξψην κνληέιν πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή κε πεξηζζφηεξεο απφ έλα 

εθαηνκκχξην πσιήζεηο παγθνζκίσο.
36

  

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1980, ε βξεηαληθή εηαηξία Sinclair παξνπζίαζε ηνλ ZX80, ηνλ πξψην απφ 

κηα λέα γεληά κηθξνυπνινγηζηψλ. Ο ZX80 θαηλφηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ 

Commodore PET, αιιά θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξνζσπηθφ κηθξνυπνινγηζηή ήηαλ 

δηαζέζηκνο ηελ επνρή εθείλε. ην επίπεδν ηνπ πιηθνχ, ν ZX80 ρξεζηκνπνηνχζε γηα νζφλε 

κηα ηειεφξαζε, δηφηη απηή ππήξρε πξαθηηθά ζε θάζε θαηνηθία θαη έλα απιφ θαζεηφθσλν γηα 

ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ. ην επίπεδν ηνπ ινγηζκηθνχ, ρξεζηκνπνηνχζε κηα εηδηθά 

ζρεδηαζκέλε έθδνζε ηεο γιψζζαο BASIC γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ 

έθδνζε απηή πεξηείρε ζπληαθηηθφ έιεγρν γηα λα κεηψζεη ηα ιάζε ησλ ρξεζηψλ, κε ηελ έλλνηα 

πσο ν ρξήζηεο κπνξνχζε λα εηζάγεη εληνιέο ηεο BASIC πηέδνληαο απιψο έλα πιήθηξν ή έλα 

ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ, αληί λα ηηο πιεθηξνινγεί εμ νινθιήξνπ. Ζ ελζσκαησκέλε απηή 

έθδνζε ηεο BASIC έθαλε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κηθξνυπνινγηζηή πην θηιηθφ ζηνλ ηειηθφ 

ρξήζηε, ζηνηρείν ζεκαληηθφ γηα ηελ πξψηε γεληά ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, φπνπ ε 

πξνζσπηθή ελαζρφιεζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απνηεινχζε πξναπαηηνχκελν ηεο ρξήζεο 

ηνπο.  

Ζ Sinclair δεκηνχξγεζε ηελ εληχπσζε πσο ν ZX80 δελ ήηαλ απιψο έλαο ππνινγηζηήο γηα 

ρνκπίζηεο, αιιά κηα πην νινθιεξσκέλε ζπζθεπή, φπσο νη PET θαη νη Apple II, ζε πνιχ 

ρακειφηεξε φκσο ηηκή. Ο ZX80 ππήξμε ν πξψηνο απφ έλα λέν είδνο ππνινγηζηψλ, ηνπο 

                                                 
36

 Gene Smart and Andrew Reinhardt. “15 Years of Bits, Bytes, and Other Great Moments.” Byte 15, no. 9, 

(επηέκβξηνο 1990), 369-400. 
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νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ απνηέιεζαλ, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί ζε άιια ζεκεία απηήο ηεο κειέηεο, ε ρακειή ηηκή θαη ε επθνιία ζηε ρξήζε, κέζσ 

ηεο ελζσκάησζεο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, πνπ θαζηζηνχζαλ ηνλ ππνινγηζηή έλα καχξν θνπηί 

κε θαιπκκέλεο ηηο ηερληθέο ηνπ ιεπηνκέξεηεο. Μηα πξνζεθηηθφηεξε αλάιπζε ησλ πξψησλ 

απηψλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ απνθαιχπηεη, πσο απνηέιεζαλ κεηαβαηηθά πξντφληα 

αλάκεζα ζηνπο ππνινγηζηέο γηα ρνκπίζηεο θαη ζηνπο ππνινγηζηέο, πνπ ζχκηδαλ πεξηζζφηεξν 

θαηαλαισηηθέο ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο. 

Έλαο αθφκα ηχπνο νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή, πνπ είρε ρξήζηεο ζηελ Διιάδα, φπσο 

εληνπίδεη θαλείο ζηηο ζειίδεο ησλ ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ, ήηαλ ν TI-99/4 ηεο Texas 

Instruments. Ζ θαηλνηνκία ηνπ ηειεπηαίνπ αθνξνχζε θπξίσο ζην ζπλνδεχνλ ππεξκεγέζεο 

(γηα ηελ επνρή) έγρξσκν monitor ησλ δεθαηξηψλ ηληζψλ (αξγφηεξα δέθα ηληζψλ), αιιά θαη 

ηελ πιεζψξα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ πνπ κπνξνχζε λα πξνκεζεπηεί ν ρξήζηεο 

(Synthesizer Φσλήο, Δπέθηαζε Μλήκεο, RS-232 εηξηαθφο Controller, Video Controller, 

Disk Controller, Θεξκηθφο Δθηππσηήο, Floppy Drives).
37

 Μεγαιχηεξε επηηπρία είρε ζηελ 

Διιάδα έλα επαλαζρεδηαζκέλν κνληέιν ηνπ ίδηνπ ππνινγηζηή, ν TI-99/4 πνπ δελ 

ζπλνδεπφηαλ απφ νζφλε (θάηη πνπ ρακήισλε ην θφζηνο απφθηεζεο) θαη δηέζεηε θαιχηεξν 

πιεθηξνιφγην θαη δπλαηφηεηεο απεηθφληζεο γξαθηθψλ. Έλα κνληέιν νηθηαθνχ 

κηθξνυπνινγηζηή, πνπ γλψξηζε ζεκαληηθή επηηπρία ζηελ Μ. Βξεηαλία ηελ ίδηα πεξίνδν 

(θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο ζηα βξεηαληθά ζρνιεία γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην 

πιαίζην ηνπ BBC Computer Literacy Project), αιιά είρε πεξηνξηζκέλε ρξήζε απφ ηνπο 

Έιιελεο ρξήζηεο, ήηαλ ν BBC Micro, θαη απηφ θπξίσο ιφγσ ηεο πςειήο ηνπ ηηκήο.
38

 

ηαλ ε Commodore θπθινθφξεζε ην 1982 ην δηάδνρφ ηνπ VIC-20 ηνλ Commodore 64, ε 

εκπνξηθή επηηπρία ππήξμε αθφκα κεγαιχηεξε,
39

 απηή ηε θνξά θαη κεηαμχ ησλ Διιήλσλ 

ρξεζηψλ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ήηαλ ζρεδφλ ν ίδηνο κε εθείλνλ ηνπ VIC-20, αιιά δηέζεηε 

απμεκέλεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ γξαθηθψλ θαη ηνπ ήρνπ.
40

 Ο 

Commodore 64 ππήξμε πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηνλ ρψξν ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, 

                                                 
37

 Λνηπά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Δπεμεξγαζηήο TI TMS9900, 3MHz, RAM: 16K, Απεηθφληζε: 32 X 24 

θείκελν θαη 192 X 256 κε 16 ρξψκαηα, Λεηηνπξγηθφ χζηεκα: BASIC απνζεθεπκέλε ζηε ROM. 

38
 Toλ Γεθέκβξην ηνπ 1985, ν ΒΒC πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1981, θφζηηδε ζηελ Διιάδα ζρεδφλ 220.000 δξρ 

καδί κε νζφλε θαη νδεγφ δηζθέηαο φηαλ ν πνιχ λεφηεξνο Amstrad CPC664 θφζηηδε γχξσ ζηηο 95.000 δξρ. N. 

Kάζζνο, πγθξηηηθφ ηεζη ησλ Amstrad – BBC, MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 62. 

39
 Ο C64, ην φλνκα κε ηνλ νπνίν έγηλε γλσζηφο, θαίλεηαη πσο απνηέιεζε ηνλ πιένλ επηηπρεκέλν εκπνξηθά 

πξνζσπηθφ ππνινγηζηή κε ζρεδφλ δεθαεπηά εθαηνκκχξηα πσιήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ 

Δηήζηα Έθζεζε ηεο Commodore γηα ην έηνο 1993. 

40
 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Δπεμεξγαζηήο MOS 6510, 1MHz, RAM: 64K, Απεηθφληζε: 25 X 40 θείκελν, 320 X 

200 κε 16 ρξψκαηα, Ήρνο: SID 6581, 3 θαλάιηα ήρνπ, Λεηηνπξγηθφ χζηεκα: BASIC απνζεθεπκέλε ζηε ROM. 
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θαζψο ήηαλ εθείλνο πνπ μεθίλεζε ηνλ ιεγφκελν «πφιεκν ησλ ηηκψλ» ζηνλ ρψξν ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πηψρεπζε αξθεηψλ εηαηξηψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ρψξν θαη ηελ επηβίσζε κφιηο δχν εμ απηψλ ην 1984: ηεο 

Commodore θαη ηεο Atari.  

εκαληηθή ήηαλ επίζεο ε επηηπρία ζηελ Διιάδα ηνπ ZX81 ηεο Sinclair, ν νπνίνο 

θπθινθφξεζε ην 1981 θαη είλαη γλσζηφο σο ν πξψηνο ππνινγηζηήο κε ηηκή ιηαληθήο 

πψιεζεο θάησ ησλ εθαηφ ιηξψλ ή δνιαξίσλ, θπξίσο ιφγσ ησλ βαζηθφηαησλ ηερληθψλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ηνπ ρακεινχ θφζηνπο θαηαζθεπήο.
41

 χκθσλα κε ην PIXEL, 

εκεξνκελία ζηαζκφο γηα ηνλ ρψξν ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ αζθαιψο ην 1980, φηαλ 

θαη θπθινθφξεζε ν ZX80, ην κνληέιν φκσο εθείλν πνπ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ειιεληθή αγνξά ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ππήξμε ν δηάδνρφο ηνπ, ν Sinclair ZX81, ν νπνίνο 

απνηέιεζε (ιφγσ θπξίσο ηεο ζρέζεο αμίαο/θφζηνπο, θαζψο θφζηηδε ην 1984 ζρεδφλ 13.000 

δξρ
42

) ηνλ πξψην ππνινγηζηή γηα έλα κεγάιν κέξνο ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ, αθφκα θαη γηα 

ηνλ ίδην ηνλ αξρηζπληάθηε ηνπ πεξηνδηθνχ
43

. Σν 1982 θπθινθφξεζε ζηελ ειιεληθή αγνξά 

έλα αθφκα κνληέιν ηεο Sinclair, ν ZX Spectrum. Ο Spectrum απνηέιεζε ηνλ πξψην 

πξνζσπηθφ ππνινγηζηή πνπ γλψξηζε ηέηνηα επίπεδα καδηθήο ρξήζεο ζηελ Διιάδα, φπσο ν 

Commodore 64 δηεζλψο, θπξίσο ιφγσ ηεο ρακειήο ηνπ ηηκήο, αιιά θαη ηνπ δηαζέζηκνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ κπνξνχζε λα βξεη ν Έιιελαο ρξήζηεο εθείλε ηελ επνρή, θαζφηη απφ πιεπξάο 

ηερληθψλ δπλαηνηήησλ ππνιεηπφηαλ ζεκαληηθά ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ.
44

 Πξφθεηηαη γηα ηελ 

επνρή ηεο αθκήο ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, φπνπ 

ππνινγίδεηαη πσο 621.000 ρξεζηκνπνηνχληαλ κε κέζε ηηκή πψιεζεο ηα 530 δνιάξηα.
45

  

Λφγσ ηεο επρξεζηίαο, ηνπ πξνζηηνχ θφζηνπο, αιιά θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο πξνγξακκάησλ, ν 

ZX Spectrum απνηέιεζε έλα πνιχ δηαδεδνκέλν δψξν ησλ γνλέσλ ζηα παηδηά ηνπο∙ έλα 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ςπραγσγηθφ δψξν. Μηα λέα γεληά ρξεζηψλ εθπαηδεχηεθε ζηα 

ππνινγηζηηθά απηά κεραλήκαηα, ηα νπνία είραλ κελ πεξηνξηζκέλεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο (γηα 

παξάδεηγκα, ν Spectrum είρε κφιηο 48 KB κλήκε), απνηεινχζαλ φκσο εμαηξεηηθέο 

                                                 
41

 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Δπεμεξγαζηήο NEC Z-80A, 3.25MHz, RAM: 1K, Απεηθφληζε: 22 X 32 θείκελν, 

Λεηηνπξγηθφ χζηεκα: ΣΗ BASIC απνζεθεπκέλε ζηε ROM, ρσξίο νζφλε ζηελ ηηκή αγνξάο. 

42
 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ππνινγηζηψλ Athens Computer Center. PIXEL 1, Ννέκβξηνο – 

Γεθέκβξηνο 1983, 47. 

43
 PIXEL 4, επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1984, 5. 

44
 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Δπεμεξγαζηήο Zilog Z80A @ 3.5MHz, RAM: 16K, Απεηθφληζε: 32 Υ 24 θείκελν, 

256 Υ 192 γξαθηθά, Ήρνο: SID 6581, 3 θαλάιηα ήρνπ, Λεηηνπξγηθφ χζηεκα: BASIC απνζεθεπκέλε ζηε ROM. 

45
 Gregory S. Blundell, “Personal Computers in the Eighties,” BYTE 8, no 1, Ηαλνπάξηνο 1983, 166-182. 



257  |  Σ έ η α ξ η ν  Κ ε θ ά ι α η ν  

 

εηζαγσγηθέο πινπνηήζεηο γηα κηθξνχο ζε ειηθία ρξήζηεο. Γελ είλαη ινηπφλ παξάδνμν, πσο νη 

κηθξνυπνινγηζηέο απηνχ ηνπ είδνπο απνηέιεζαλ ηελ πξψηε επαθή πνιιψλ ρξεζηψλ κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ (γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο Sinclair Basic). Ζ ρξήζε ηνπο ππήξμε ηφζν 

ζεκαληηθή θαη εθηεηακέλε ψζηε εξαζηηερληθφο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο ηεο επαξρίαο 

δηαηεξνχζε πξσηλή εθπνκπή κε 

αληηθείκελν πξνγξάκκαηα γηα ηνλ 

Spectrum ζε Basic
46

. εκαληηθφ ζηνηρείν 

ηεο πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ππήξμε θαη ε δπλαηφηεηα 

απνζήθεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζε 

απιέο θαζέηεο κνπζηθήο, νη νπνίεο ήηαλ 

πνιχ δηαδεδνκέλεο εθείλε ηελ επνρή, 

θζελέο θαη εχθνιν λα βξεζνχλ ζε 

νπνηαδήπνηε ζρεδφλ θαηάζηεκα. Ο ZX 

Spectrum γηα παξάδεηγκα «δηάβαδε» ηηο 

απιέο θαζέηεο πνπ ππάξρνπλ κέρξη 

ζήκεξα, απφ έλα εμσηεξηθφ θαζεηφθσλν 

πνπ κπνξνχζε εχθνια λα ζπλδέζεη ν 

ρξήζηεο. 

ην πιαίζην ηεο πξψηεο γεληάο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ 

πεξηειάκβαλε «ψξηκα» ηερλνινγηθά 

πξντφληα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη ηα 

εμήο κνληέια, γηα ην νπνία βξίζθνπκε 

αλαθνξέο ρξήζεο ηνπο ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν: ν βξεηαληθήο θαηαζθεπήο Grundy NewBrain, ν νπνίνο θπθινθφξεζε ην 1982 θαη 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ έλαλ πεξηζζφηεξν επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε ρξήζε ηνπ 

θπξίσο ιφγσ ησλ ζρεηηθά ηζρπξψλ επηδφζεψλ ηνπ ζε ππνινγηζκνχο,
47

 νη Oric Atmos (1983) 

                                                 
46

 PIXEL 4, επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1984, 6. 

47
 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Δπεμεξγαζηήο Z80A - 4 MHz, RAM: 32K, Απεηθφληζε: 32 x 25 θείκελν, 256 x 256 

γξαθηθά, 2 ρξψκαηα, Ήρνο: 1 θαλάιη ήρνπ, Λεηηνπξγηθφ χζηεκα: CP/M 

 

Εικωνα 7 Καηάινγνο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ πξψηεο γεληάο (8bit) πνπ 

κπνξνχζε ν ρξήζηεο λα πξνκεζεπηεί ζηελ 

ειιεληθή αγνξά (ή φρη, δηφηη είρε ζηακαηήζεη ε 

παξαγσγή ή ε εηζαγσγή ηνπο) ζηηο αξρέο ηνπ 

1986. Πεγή: Ν. Κάζζνο, «Home Micros», 

MicroMad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 83. 
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θαη Lynx (1983),
48

 ν Jupiter Ace (1982),
49

 ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνχζε ηε γιψζζα Forth αληί 

ηεο Basic, νη Dragon 32/64 (1982) θαη Acorn Electron (κηα πην θζελή έθδνζε ηνπ BBC 

Micro). Πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ είραλ νη ππνινγηζηέο ησλ ηαπσληθψλ 

εηαηξηψλ NEC, Sharp, θαη ε ζεηξά MSX, πνπ θαηαζθεπαδφηαλ απφ δηαθνξεηηθνχο 

θαηαζθεπαζηέο, φπσο ι.ρ. ε νιιαλδηθή Philips θαη ε θνξεαηηθή DAEWOO,
50

 αιιά θαη ε 

ακεξηθαληθή Spectravideo (ή SVI, πξψελ SpectraVision) κε ηα κνληέια SV-318 θαη SV-328. 

 

Εικωνα 8 Ο ζπληάθηεο ηνπ PIXEL Γ. Σζνπξνπιήο «δπγίδεη» ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ΕΥ Spectrum, ελφο 

εμαηξεηηθά δεκνθηινχο κνληέινπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ζηελ Διιάδα. Πεγή: PIXEL 2, Μάηνο – 

Ηνχληνο 1984, 24. 

 

ια ηα κνληέια πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κε εμαίξεζε ηνπο Commodore 64 θαη Sinclair ZX 

Spectrum, είραλ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ. Ο πξψηνο 

ππνινγηζηήο απηήο ηεο πξψηεο γεληάο ησλ 8bit νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, πνπ απνηέιεζε 

καδηθφ θαηαλαισηηθφ ηερλνινγηθφ πξντφλ ζηελ Διιάδα, ππήξμε ην κνληέιν CPC (Colour 

Personal Computer), ηεο επίζεο βξεηαληθήο Amstrad, ην νπνίν θπθινθφξεζε ην 1984.Ζ 

ζεηξά κε ηελ θσδηθή νλνκαζία CPC απνηέιεζε κηα ζεηξά νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ 

                                                 
48

 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Δπεμεξγαζηήο Z80A - 4 MHz, RAM: 48K, Απεηθφληζε: 40 Υ 24 θείκελν, 248 Υ 

256 γξαθηθά, 8 ρξψκαηα, Ήρνο: 1 θαλάιη ήρνπ, Γξαθηθά: Motorola 6845, Λεηηνπξγηθφ χζηεκα: CP/M. 

49
 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Δπεμεξγαζηήο Z80A – 3.25 MHz, RAM: 1K. 

50
 Κ. Kαξαθαηζάλεο, «MicroTEST. CE-TEC MPC 80», MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 64-70. 
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απνηεινχληαλ απφ ηξία δηαθνξεηηθά κνληέια, ηα CPC464, CPC664, θαη θπξίσο ην CPC6128 

(1985), πνπ βαζίδνληαλ θαη εθείλα ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή Zilog Z80A. Ζ επηηπρία ηνπο 

κεηαμχ ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ νθεηιφηαλ ζε πνιινχο παξάγνληεο: ην ρακειφ θφζηνο,
51

 ην 

φηη απνηεινχζαλ έλα πιήξεο ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα κε νζφλε θαη πεξηθεξεηαθά, ηηο 

ηθαλνπνηεηηθέο δπλαηφηεηεο αλαπαξαγσγήο γξαθηθψλ θαη ήρνπ, θαη ηελ πιεζψξα ηνπ 

δηαζέζηκνπ ινγηζκηθνχ, θπξίσο ςπραγσγηθνχ. Σν ηειεπηαίν κνληέιν ηεο πξψηεο γεληάο ησλ 

8bit νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ήηαλ ν Commodore 128 πνπ θπθινθφξεζε ην 1985. 

Γλψξηζε ζεκαληηθή επηηπρία αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο ρξήζηεο, θαζψο δηέζεηε 128Κ κλήκεο 

RAM πξάγκα πνπ επέηξεπε ζην κεράλεκα λα ηξέρεη ην αξθεηφ ινγηζκηθφ πνπ ήηαλ 

γξακκέλν γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα CP/M, ελψ ηαπηφρξνλα ήηαλ ζπκβαηφ κε ην 

πξνεγνχκελν κνληέιν Commodore 64, νπφηε νη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

θαη ην ινγηζκηθφ πνπ είρε γξαθηεί γηα απηφλ. ε κηα επνρή πνπ ηα πξψηα κνληέια ηεο 

δεχηεξεο γεληάο ησλ 16 bit, Commodore Amiga θαη ATARI ST, δεπηεξεπφλησο ηα Apple 

IIGS θαη αξγφηεξα ην Acorn Archimedes, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζην εμσηεξηθφ, ζηελ 

Διιάδα νη ηειεπηαίνη εθπξφζσπνη ηεο πξψηεο γεληάο (Amstrad CPC6128, Commodore 128) 

θπξηαξρνχζαλ ζηηο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ, πνπ επηζπκνχζαλ έλαλ ππνινγηζηή πνπ λα 

δηαζέηεη επαξθείο δπλαηφηεηεο γηα κηα πιεζψξα ρξήζεσλ: επαγγεικαηηθή, εξαζηηερληθή, 

ςπραγσγηθή, πξνγξακκαηηζκφ.  

 

  

                                                 
51

 Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1986, δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο MICROBYTES αλαθέξεη ιηαληθή 

ηηκή πψιεζεο γηα ηνλ AMSTRAD CPC464 κε νζφλε ηηο 59.000 δξρ θαη γηα ηνλ CPC6128 ηηο 89.000 δξρ. 

MicroMad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 13. 
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ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΖΟΜΕΝΟΘ ΜΕ ΣΟΝ ΜΘΚΡΟΫΠΟΛΟΓΘΣΗ 

 

Αγαπεηφ πεξηνδηθφ, 

Δίκαη έλαο καζεηήο 15 ρξνλψλ ηεο ηξίηεο γπκλαζίνπ. Μπήθα ζηνλ θφζκν ησλ 

ππνινγηζηψλ πξηλ 9 κήλεο πεξίπνπ, φηαλ αγφξαζα ζρεδφλ ηπραία έλα θνξεηφ CASIO 

PB110. Απφ ηφηε άξρηζα λα αζρνινχκαη ζπζηεκαηηθά, λα θηηάρλσ πξνγξάκκαηα θαη 

άιιεο εθαξκνγέο. 

MicroMad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 137. 

 

Έρσ COMMODORE 64, πάσ ζηελ πέκπηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ θαη είκαη δέθα ρξνλψλ. 

Απηφ ην πξφγξακκα θάλεη ην BORDER λα αλαβνζβήλεη θαη κε ηα 16 ρξψκαηά ηνπ.  

[Ακολοσθεί το πρόγραμμα] 

Πψο ζνπ θαίλεηαη; 

Γ. Φσηεηλφο 

PIXEL 46, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1988, 134. 

 

Παξά ην γεγνλφο πσο νη θαηαζθεπαζηέο ηεο πξψηεο γεληάο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο είραλ δηεπθνιχλεη ην «άλνηγκα ηνπ θνπηηνχ» ηνπ ππνινγηζηή, 

δελ ήηαλ εθείλνη πνπ αμηνπνίεζαλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Αληίζεηα, ήηαλ νη ίδηνη 

ρξήζηεο πνπ άδξαμαλ ηηο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο θαη βειηίσζεο. Απηφ ζπλέβε ππφ ηελ 

επίδξαζε δχν παξαγφλησλ. Πξψηνλ, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, ελψ δελ απέθιεηαλ άιιεο ρξήζεηο, σζνχζαλ ηνλ ρξήζηε λα δηεξεπλήζεη 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή θαη λα κάζεη πξνγξακκαηηζκφ. Γεχηεξνλ, ν 

δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο δελ πεξηνξίζηεθε κνλάρα ζηνλ ίδην 

ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ζηελ εηθφλα πνπ θαηαζθεπαδφηαλ γηα απηφλ σο 

θνηλσληθνηερληθφ αληηθείκελν, φπσο επηζεκάλζεθε ζην πινεγνχκελν θεθάιαην, αιιά 

αθνξνχζε θαη ζηηο δηάθνξεο φςεηο ηεο ρξήζεο ηνπ. Πνιιά απφ ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, 

θαη ηδηαίηεξα ην PIXEL, πξνψζεζαλ πνιχ έληνλα ηελ ηδέα ηνπ πεηξακαηηζκνχ κε ηνλ 

πξνζσπηθφ κηθξνυπνινγηζηή θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κέζσ ηεο ελεξγνχο 

επέκβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Γηακέζνπ ζρεηηθψλ άξζξσλ, ν αλαγλψζηεο 

ήηαλ ζε ζέζε λα απνθηήζεη ηερληθέο γλψζεηο φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο αθφκα θαη ζηνλ ηξφπν πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο: 
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Απηή ηε θνξά ζα ζαο δψζνπκε κηα κηθξή αιιά αξθεηά εληππσζηαθή θαη επέιηθηε 

ξνπηίλα, ηελ νπνία ζα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πξφγξακκά ζαο πνπ είλαη 

γξακκέλν ζε ST BASIC. 

Ζ ξνπηίλα απηή ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεηε ηε κνξθή ηνπ “mouse”. 

Πεηξακαηηζηείηε αιιάδνληαο ζηε γξακκή 1200 ηνλ αξηζκφ 3 (απφ 0 κέρξη 8).
52

 

χκθσλα κε ηελ ξεηνξηθή πεξί ηεο ελδεδεηγκέλεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, πνπ είραλ θαηαζθεπαζηεί θαη πξνσζνχληαλ ζηνλ δεκφζην ρψξν, ν 

Έιιελαο ρξήζηεο φθεηιε λα έρεη θαιή γλψζε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή ηνπ, λα εθκεηαιιεχεηαη 

ζην έπαθξν ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη λα πξνγξακκαηίδεη ν ίδηνο, φζν θπζηθά θάηη 

ηέηνην ήηαλ εθηθηφ. Μέξνο ηεο ηαπηφηεηαο απηήο απνηεινχζε ε εσθύνη ησλ πεξηνδηθψλ λα 

πξνζαλαηνιίζνπλ, ηξφπν ηηλά, ηνπο ρξήζηεο πξνο ζε φ,ηη ζπγθξνηνχζε ηελ νξζή ρξήζε ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. Απηή ε επζχλε γηλφηαλ ζπρλά θαηαλνεηή σο καθήκον. Δμεγψληαο ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ πεξηνδηθνχ MicroMad, ν αξρηζπληάθηεο έγξαθε ην 1986:  

    Μηα κηθξή νκάδα αλζξψπσλ πνπ γηα ρξφληα γξάθνπλ ηελ ηζηνξία ηεο πιεξνθνξηθήο 

ζηελ ρψξα καο θαη εθπξνζσπνχλ ηελ αηνκηθή εμειηθηηθή έξεπλα θαη ηε ρνκπίζηηθε 

δηάζεζε ζε φια ηα επίπεδα, ζπλαληήζεθε κε Έλα θαη Μφλν θνπφ. Να αλπςψζεη ην 

κέζν επίπεδν ηνπ θάζε Έιιελα, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ βνεζεηηθφ εξγαιείν ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. [...] κπνξεί ζήκεξα λα θαζνξίδεη κε κηα δεκηνπξγηθή 

πξνζπάζεηα ζην πεξηβάιινλ, φρη κφλν ην άλνηγκα ηνπ Γξφκνπ πξνο ην "θσο" ησλ 

ρηιηάδσλ αλαγλσζηψλ ηνπ, αιιά αθφκε θαη ησλ θαλαηηθφηεξσλ αλαγλσζηψλ ησλ 

ζπλαθψλ πεξηνδηθψλ. Έηζη αλαγθαδφκαζηε λα θάλνπκε ην επφκελν βήκα πάλσ ζηελ 

αηξαπφ εμαλαγθάδνληαο θαη ζπκπαξαζχξνληαο φινπο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. [...] 

ήκεξα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη κηα, ζσζηά θαηεπζπλφκελε 

πιεξνθνξηθή έθξεμε ζε φια ηα επίπεδα, δεκηνπξγφληαο ηελ νξζά πξνζαλαηνιηζκέλε 

πιεξνθνξηφζθαηξα.
53

 

Ζ αδπλακία ησλ ρξεζηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππνινγηζηηθή ηερλνινγία ζχκθσλα κε ηελ 

εγεκνλεχνπζα ηαπηφηεηα ηεο ρξήζεο πξνηίκεζε πνπ έδεηρλαλ ζηελ θαηαλάισζε έηνηκεο 

γλψζεο απφ ηξίηνπο θαη εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπληζηνχζε ζηε δεκφζηα ζθαίξα ηνλ 

«θίλδπλν ηεο πιεξνθνξηθήο». Ο θίλδπλνο απηφο αθνξνχζε νπζηαζηηθά ζηελ κεηαηξνπή ηνπ 

ρξήζηε ζε έλα είδνο παζεηηθνχ δέθηε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο 

γεληθφηεξα, ν νπνίνο θηλδχλεπε έηζη λα απνηειέζεη απιφ θαηαλαισηή ησλ πξντφλησλ ησλ 

κεγάισλ θαη κηθξψλ θαηαζθεπαζηψλ ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ. Ο αξρηζπληάθηεο ηνπ 

PIXEL, εθθξάδνληαο απηή ηελ αληίιεςε, αλαξσηηέηαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1985 αλ ν 

                                                 
52

 Κείκελν πνπ ζπλφδεπε ηελ ξνπηίλα «Mouse Mask» γηα ηνλ ππνινγηζηή ATARI ST. Γεκνζηεχηεθε ζηε ζηήιε 

«PEEK & POKE», ν ζηφρνο ηεο νπνίαο πεξηγξαθφηαλ σο εμήο: «Κάζε κήλα απφ απηή ηε ζηήιε ζαο δίλνληαη 

κεξηθέο ρξήζηκεο ηδέεο θαη ξνπηίλεο γηα ηνπο πην δεκνθηιείο home micros. Μέζα απφ απηέο πηζηεχνκε φηη ζα 

βξείηε ηξφπνπο λα βειηηψζεηε ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο ηερληθέο ζαο.» «PEEK & POKE», PIXEL 42, Μάξηηνο 

1988, 136. 

53
 «ΒΗΣ-ΣΟ-ΒΗΣ. H θξίζηκε θακπή», MicroMad 3, Μάξηηνο 1986, 6. 
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νηθηαθφο κηθξνυπνινγηζηήο έρεη κεηαηξαπεί πιένλ ζε έλα «αθξηβφ παηρλίδη γηα λα παίδεη κηα 

ζχγρξνλε νηθνγέλεηα.».
54

 Παξφηη αλαγλψξηδε πσο νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο πξνκεζεχνληαλ 

θάπνηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίδνπλ κε απηφλ, εληνχηνηο 

απνδερφηαλ ην φηη πσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηέιεγαλ λα πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ 

ελαζρφιεζε κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, κε κφλε εμαίξεζε ίζσο ηελ πιεθηξνιφγεζε ησλ 

έληππσλ πξνγξακκάησλ πνπ δεκνζίεπε ην πεξηνδηθφ. Απηφ φκσο είρε, θαηά ηνλ ίδην, ην 

απνηέιεζκα: 

[…] θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ζήκεξα ν πξνγξακκαηηζκφο γίλεηαη απφ ηα 

SOFTWARE HOUSES θαη ειάρηζηα απφ ηνπο ρνκπίζηεο. Υσξίο ακθηβνιία βέβαηα, 

ππάξρεη θαη κηα κεγάιε κεξίδα ρξεζηψλ – π.ρ. θάπνηνη αλαγλψζηεο ηνπ PIXEL – πνπ 

πξνηηκάλε λα μελπρηνχλ πνιιά βξάδηα γηα λα θηηάρλνπλ ηα δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα, 

παξά λα καζνχλ ηελ «έηνηκε ηξνθή» ησλ software houses. Θα πξέπεη φκσο, ην 

παξάδεηγκά ηνπο λα ην αθνινπζήζνπλ θαη άιινη, ψζηε λα εθιείςεη απηφ πνπ 

ζπλεζίδνπκε λα νλνκάδνπκε «ν θίλδπλνο ηεο πιεξνθνξηθήο.
55

  

Ο ρξήζηεο ινηπφλ, ν νπνίνο νθείιεη λα είλαη ελεκεξσκέλνο θαη ζσζηφο πνιίηεο, πξέπεη 

λα απνηειεί ελεξγφ κέινο ηεο δηακνξθνχκελεο «πιεξνθνξηθήο θνηλσλίαο». Μνλάρα 

κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ζα είλαη ζε ζέζεη λα απνβάιεη ηελ άγλνηα θαη ηνλ 

ζπλαθφινπζν θφβν απέλαληη ζηελ ηερλνινγία ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ: 

Πψο ινηπφλ λα αθνκνησζνχλ νη λέεο, ηζρπξφηεξεο, εθδφζεηο ησλ πξνζσπηθψλ 

θνκπηνχηεξ φηαλ απηά πνπ ήδε θπθινθνξνχλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ παζεηηθφηεηα 

ηεο ζπζθεπήο video, Μφλν πνπ αληί γηα ηαηλίεο δέρνληαη arcade πξνγξάκκαηα;
56

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ξεηνξηθή πνπ εληνπίδεηαη ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ρψξν, ν 

ππνινγηζηήο, φζν πνιχπινθνο θαη αλ ήηαλ, δελ ζεσξνχληαλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα 

εξγαιείν, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ αθνξνχζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ άλζξσπν πνπ ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχζε [ε έκθαζε είλαη ζην πξσηφηππν θείκελν]: 

    πσο αθξηβψο έλα ζθπξί πξέπεη εμείς λα ην ζεθψζνπκε, εμείς λα ηνπ δψζνπκε ηελ 

θαηάιιειε δχλακε θαη εμείς λα επηιέμνπκε ην ζεκείν πνπ ζα θηππήζεη – κε άιια 

ιφγηα εμείς λα ηα θάλνπκε φια – έηζη θαη ηνλ ππνινγηζηή πξέπεη εμείς λα ηνλ 

θαηεπζχλνπκε βήκα πξνο βήκα (ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή). Αλ καο μεθχγεη ην ζθπξί θαη 

ηζαθίζνπκε ην ρέξη καο, δελ ζα θηαίεη, βέβαηα, ην ζθπξί, έηζη δελ είλαη; Με ηνλ ίδην 

ηξφπν, ινηπφλ, αλ ν ππνινγηζηήο «αζηνρήζεη» ζηελ εξγαζία πνπ ηνπ αλαζέζακε, 

κάιινλ είλαη δηθφ καο ην ζθάικα!
57

  

    Καη πνηνο είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο λα κάζεη ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηεί απηφ ην 

εξγαιείν, ηνλ κηθξνυπνινγηζηή; Μα θπζηθά ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ, αθνχ κνλάρα 

                                                 
54

 Φ. Γεσξγηάδεο, «ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ PIXEL», PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 11. 

55
 Ibid. 

56
 «ΑΦΗΔΡΧΜΑ: ΚΑΗ ΣΧΡΑ… ΠΟΗΟΝ;», PIXEL 15, Οθηψβξηνο 1985, 52. O φξνο «arcade» 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα εθθξάζεη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα δξάζεο. 

57
 «ΔΗΡΑ ΑΡΥΑΡΗΧΝ. Σερληθέο Πξνγξακκαηηζκνχ», PIXEL 18, Ηαλνπάξηνο 1986, 189. 
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έηζη ν ρξήζηεο ζα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρφ ηνπ θαη ζα ηνλ θαζνδεγεί πξνθεηκέλνπ απηφο 

λα εθηειεί ηηο επηζπκεηέο εξγαζίεο κε ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ: 

Ίζσο λα είλαη θνπξαζηηθφ λα θάηζεη θάπνηνο λα κειεηήζεη θάκπνζα βηβιία θαη λα 

κάζεη απ‟ έμσ ηηο «ηδηνηξνπίεο» ηνπ κεραλήκαηφο ηνπ. κσο είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα 

γίλεη, αλ ζέιεη απηφο ν θάπνηνο λα απνθηήζεη ζσζηή επαθή κε ην κεράλεκα.
58

 

ηα πξψηα ηνπ ηεχρε, ην Computer για Όλοσς δεκνζίεπε θχιια πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηνπο 

δεκνθηιέζηεξνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Γηα ηνλ ζπληάθηε ηνπ 

πεξηνδηθνχ: 

Οη παιαηφηεξνη γλσξίδνπλ ήδε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θχιισλ πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ γηα 

ηνπο λένπο θίινπο καο αλαθέξνπκε φηη ην θχιιν απηφ θσηνηππεκέλν ζε αξθεηά 

αληίγξαθα είλαη έλαο θαιφο βνεζφο γηα λα γξάςνπκε ηα πξνγξάκκαηά καο ρσξίο λα 

αλαηξέρνπκε θάζε ιίγν ζηα βηβιία νδεγηψλ.
59

 

ε αληίζεζε κε φ,ηη ίζσο ζα αλέκελε θαλείο, ε αληίιεςε απηή πεξί ηεο ελδεδεηγκέλεο ρξήζεο 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δελ αθνξνχζε κνλάρα ηηο 

ιεγφκελεο ζνβαξέο εθαξκνγέο, αιιά επεθηεηλφηαλ θαη ζηελ ρξήζε ςπραγσγηθψλ 

ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ. Δλ έηεη 1986, πξνσζνχληαλ ε αληίιεςε πσο νη ρξήζηεο είραλ 

ηε δπλαηφηεηα θαη ίζσο ζα έπξεπε, εθφζνλ κπνξνχζαλ, λα γξάθνπλ ηα δηθά ηνπο παηρλίδηα. 

Έηζη ινηπφλ, ζην δέθαην φγδνν ηεχρνο ηνπ PIXEL δεκνζηεχεηαη άξζξν κε ηίηιν «Παηρλίδηα 

Πεξηπέηεηαο», ζην νπνίν παξέρνληαη βαζηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία 

ελφο ηέηνηνπ παηρληδηνχ, ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ BASIC.
60

 Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 

1989, ε ίδηα ξεηνξηθή επαλαιακβάλεηαη: 

    Γηαηί δειαδή, ηη παξαπάλσ έρνπλ νη πξνγξακκαηηζηέο ηεο US Gold, ηεο Electronic 

Arts, ηεο Ocean; Γελ είλαη θαηξφο λα επηκείλνπκε «ειιεληθά» θαη ζην games software; 

ηηο ζνβαξέο εθαξκνγέο κπνξεί λα έρνπκε λα επηδείμνπκε κεγάιεο επηηπρίεο, αιιά ζηα 
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 Αθνινπζνχζε ε θαζηεξσκέλε πεξηγξαθή ηνπ θχιινπ, ε νπνία ήηαλ ζπλνπηηθή, θαζψο νη ρξήζηεο θάηνρνη ηνπ 

αληίζηνηρνπ κεραλήκαηνο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα βξνπλ αλαιπηηθέο επεμεγήζεηο ζην βηβιίν ηνπ ππνινγηζηή 

πνπ ηνλ ζπλφδεπε κε ηελ αγνξά ηνπ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ην θχιιν πξνγξακκαηηζκνχ 

πεξηείρε ηηο αληηζηνηρίεο ησλ modes κε ηα ρξψκαηα, ην χςνο ηεο αλάιπζεο θαη ην κέγεζνο ησλ pixels. Ο 

ρξήζηεο έβξηζθε επίζεο έλα πιαίζην, ζην νπνίν ππήξραλ αξηζκεκέλεο νη ζέζεηο ηεο νζφλεο ραξαθηήξσλ θαη ε 

αληίζηνηρε ζπληεηαγκέλε ηεο εληνιήο PRINT @. Δίρε αθφκε ζηε δηάζεζή ηνπ ζεηξέο αξηζκψλ πνπ αθνξνχζαλ 

ζε θσδηθνχο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηα δηάθνξα πιήθηξα, φηαλ απηά πηέδνληαλ δίρσο ην πιήθηξν ή κε ην 

πιήθηξν SHIFT αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, παξέρνληαλ νη ζπληεηαγκέλεο ηεο νζφλεο ζε ρακειή θαη πςειή αλάιπζε 

κε αληίζηνηρεο ζπληεηαγκέλεο. Γ. Σζνπξνπιήο, «Φχιιν Πξνγξακκαηηζκνχ. DRAGON 32», Computer για 

Όλοσς 11, Φεβξνπάξηνο 1984), 64. Σν Computer για Όλοσς δεκνζίεπζε θχιια πξνγξακκαηηζκνχ γηα φινπο 

ζρεδφλ ηνπο ηχπνπο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ: ZX SPECTRUM (η. 5, Ηνχληνο-1983, 58), ORIC-1 (η. 7, 

Οθηψβξηνο 1983, 54), VIC-20 (η. 8, Ννέκβξηνο 1983, 40), TRS-80 COLOR (η. 9, Γεθέκβξηνο 1983, 122), 

LASER 200 (η. 10, Ηαλνπάξηνο 1984, 84), Atari 400 (η. 12, Μάξηηνο 1984, 50), Commodore 64 (η. 13, Απξίιηνο 

1984, 56), Lynx (η. 14, Ηνχληνο 1984, 98), Bit 90 (η. 15, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 1984, (η. 16, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 

1984, 108).  
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παηρλίδηα νη πξνζπάζεηέο καο θπκαίλνληαη απφ αζζελείο έσο κέηξηεο. Αγαπεηνί θίινη, 

γηα φια ππάξρεη κηα αξρή: φζνη απφ εζάο ζέινπλ λα δνπλ ην φλνκά ηνπο δίπια ζηνπο 

δεκηνπξγνχο ηνπ Pac-man ή ηνπ Arcanoid, αο πεξάζνπλ ζηε δξάζε. Δκείο ζα ζαο 

πνχκε ην πψο.
61

 

Ζ δπλαηφηεηα πνπ πξνζέθεξε ε ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζε λένπο 

ελζνπζηψδεηο ρξήζηεο ηεο λα θαηαζθεπάδνπλ ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνζηηά, απφ νηθνλνκηθή άπνςε, εξγαιεία πνπ ηνπο παξείρε (γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, 

ηζρπξνί ππνινγηζηέο) δελ κπνξνχζε λα 

πεξάζεη απαξαηήξεηε ηφζν απφ ηα 

πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, φζν θαη ηνπο 

ρξήζηεο, πνπ αλαγλψξηδαλ ζηνλ νηθηαθφ 

ηνπο κηθξνυπνινγηζηή λέεο δπλαηφηεηεο 

ρξήζεο. ε αληίζεζε κε φηη απνηειεί 

ζήκεξα δηαδεδνκέλε αληίιεςε, φηη 

δειαδή έλα πξντφλ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηεί δίρσο πξνεγνχκελε 

«εκπεηξία» ηνπ, αξθεί λα ππάξρνπλ νη 

θαηάιιειεο ηερληθέο γλψζεηο θαη ηα 

ππνινγηζηηθά εξγαιεία, εθείλν πνπ ζα 

πξέπεη ήδε λα γλψξηδαλ νη αλαγλψζηεο 

ηνπ άξζξνπ ήηαλ, φηη γηα λα πινπνηεζνχλ 

επηηπρψο νη ηδέεο ηνπο, «ζα πξέπεη λα 

είζηε 60% gamer θαη 40% 

programmer.»
62

  

Δπηρεηξψληαο λα δηακεζνιαβήζεη απηή 

ηελ φςε ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, ην πεξηνδηθφ 

δηαηχπσλε ηελ άπνςε πσο ην δήηεκα «ειιεληθφ games software» επξφθεηην λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθφηαην πεδίν ελαζρφιεζεο. Αλέιαβε κάιηζηα ηελ πξσηνβνπιία ζπγθξφηεζεο κηαο 

κνξθήο θνηλφηεηαο ησλ επίδνμσλ θαηαζθεπαζηψλ ειιεληθνχ ςπραγσγηθνχ ινγηζκηθνχ γηα 

κηθξνυπνινγηζηέο, ζην πξφηππν ηεο ιέζρεο ρξεζηψλ πνπ είρε ζπγθξνηεζεί απφ ην ίδην 

                                                 
61

 Γ. Κππαξίζζεο, «Γίλεηε Πξνγξακκαηηζηήο. Παηρλίδηα κε γαιαλφιεπθν border», PIXEL 58, επηέκβξηνο 

1989, 41. 

62
 Ibid., 43. 

 

Εικωνα 9 Φχιιν πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή DRAGON. Ζ ελ 

ιφγσ πξαθηηθή απνηέιεζε δεκνθηιή κέζνδνο 

εθκάζεζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Πεγή: Computer 

για Όλοσς 11, Φεβξνπάξηνο 1984, 64. 
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κεξηθά ρξφληα πξηλ. Καινχζε ινηπφλ ηνπο επίδνμνπο «αζηέξεο ηνπ software» λα απνζηείινπλ 

ζην πεξηνδηθφ, ζπκπιεξψλνληαο ζπγθεθξηκέλν δειηίν, ην νπνίν παξείρε ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο, φπσο ζε πνηφλ κηθξνυπνινγηζηή πξνγξακκάηηδαλ, ζε πνην ηνκέα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ εηδηθεχνληαλ θαη αλ είραλ εκπεηξία ζε θάπνην απφ απηνχο (ι.ρ. ξνπηίλεο 

scrolling, animation, γξαθηθά, ήρν).
63

  

 

Εικωνα 10 Σν PIXEL επηρείξεζε λα δηακνξθψζεη ηνπο φξνπο ζπγθξφηεζεο κηαο πξψηεο κνξθήο 

θνηλφηεηαο θαηαζθεπαζηψλ ειιεληθνχ ςπραγσγηθνχ ινγηζκηθνχ. Πεγή: PIXEL 58, επηέκβξηνο 

1989, 44. 

 

Αθφκα θαη ζηα ηέιε ηνπ 1988, φηαλ πιένλ ε ρξήζε ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή γηα 

ςπραγσγηθνχο ζθνπνχw έρεη θαηαζηεί θπξίαξρε, θάπνηνη ρξήζηεο εμαθνινπζνχζαλ λα 

βιέπνπλ ηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή σο έλα επηζηεκνληθφ «εξγαιείν», ην νπνίν έπξεπε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κε αληίζηνηρν ηξφπν, δει. λα γίλεηαη αληηθείκελν πξνγξακκαηηζκνχ: 

Αγαπεηφ PIXEL,  

Δίκαζηε δχν παηδηά δεθαεθηάξεδεο θαη ζνπ γξάθνπκε γηα λα εθθξάζνπκε ηε ζιίςε 

καο γηα ηελ θαηάληηα ηνπ ηξφπνπ πνπ αληηκεησπίδνληαη νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο απφ 

ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηε ρεηξφηεξε κεηαρείξηζε εξγαιείνπ απφ ηνλ θάηνρφ 

ηνπ. Γηαηί ν ππνινγηζηήο είλαη εξγαιείν. Καη δελ είλαη κφλν εξγαιείν, αιιά θαη κέζν 

εθπαίδεπζεο θαη κέζν ςπραγσγίαο θαη κέζν εμσηεξίθεπζεο ησλ εζσηεξηθψλ καο 

ηάζεσλ θαη… θαη… θαη… κσο κε ιχπε δηαπηζηψλνπκε φηη ζήκεξα νη home 

computers δελ είλαη ηίπνηα άιιν γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπο, εθηφο απφ απιέο 

παηρληδνκεραλέο. Γεθάδεο παηρλίδηα βξίζθνληαη κέζα ζηηο δηζθέηεο θάζε ρξήζηε. 

Φάμακε ινηπφλ λα βξνχκε ηελ αηηία απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Δίλαη κήπσο ηα θζελά, ηα 

απειπηζηηθά θηελά παηρλίδηα πνπ βξίζθεη ν ρξήζηεο, ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ε πεηξαηεία 

έρεη γίλεη hobby ηνπ θαζελφο; […] Μήπσο θηαίλε ηα πεξηνδηθά, πνπ αθηεξψλνπλ 

αξθεηέο ζειίδεο γηα ηα παηρλίδηα θαη ιηγνζηέο γηα ηα άιια πξνγξάκκαηα; […] 

Απηά ηα ζέκαηα καο απαζρφιεζαλ γηα πνιχ θαηξφ. Καη αλεζπρήζακε πξαγκαηηθά γηα 

ηελ ηχρε ησλ ππνινγηζηψλ φισλ εθείλσλ πνπ απηή ηε ζηηγκή αζρνινχκαζηε κε ηε 

δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ […]. Αλεζπρήζακε γηαηί απηνί νη ιίγνη […] ρξήζηεο, 

ληψζνπλ απειπηζηηθά κφλνη ζην ρψξν ησλ ζνβαξψλ πξνγξακκάησλ. […]
64
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Σα ένησπα προγράμμαηα και ο προγραμμαηιζμως 

Ζ έκθαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ πινπνηείηαη ηελ πεξίνδν εθείλε θαη κέζσ ηεο θπθινθνξίαο 

έληππσλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ν αλαγλψζηεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα πιεθηξνινγεί θαη λα 

ηξέρεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Με ηνλ φξν «έληππα πξνγξάκκαηα» απνδίδεηαη ζηελ παξνχζα 

κειέηε εθείλνο ν ηξφπνο δηάζεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο πξνζσπηθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, 

πνπ ιάκβαλε ρψξα κέζα απφ έληππεο κνξθέο, φπσο ηα πεξηνδηθά ή ηα βηβιία, αλ θαη 

θπξηνιεθηηθά αλαθέξεηαη ζηελ εθηππσκέλε ιίζηα (listing) ησλ εληνιψλ πνπ πεξηειάκβαλε 

έλα πξφγξακκα. Ο ρξήζηεο κπνξνχζε λα πιεθηξνινγήζεη ηα ζεη ησλ εληνιψλ πνπ έβξηζθε 

ηππσκέλα ζηα πεξηνδηθά ηεο επνρήο ζηνλ κηθξνυπνινγηζηή ηνπ, κέζα απφ κηα ρεηξνθίλεηε 

δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα κπνξνχζε είηε λα «ηξέμεη» ηηο εληνιέο απηέο, είηε λα ηηο «ζψζεη» 

ζε θάπνην καγλεηηθφ κέζν (π.ρ. θαζέηα) γηα κεηαγελέζηεξε ρξήζε. ζνλ αθνξά ζηελ 

ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ζηνλ νπνίν απεπζπλφηαλ άιισζηε θαηά θχξην 

ιφγν ν έληππνο πξνγξακκαηηζκφο, ε πιεθηξνιφγεζε απνηεινχζε κηα ζρεηηθά πξνζηηή 

δηαδηθαζία γηα ηνλ κέζν ρξήζηε ηεο επνρήο. Γηλφηαλ ζπλήζσο κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο 

BASIC.  

Σν ινγηζκηθφ ην νπνίν δηακνηξαδφηαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο 

απινχζηεξν θαη πην αξγφ απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ήηαλ γξακκέλα ι.ρ. ζε assembly, αιιά 

γλψξηζε κεγάιε επηηπρία ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, σο ε πξψηε κνξθή πξνγξακκαηηζκνχ γηα 

ηνπο εξαζηηέρλεο ρξήζηεο. Γηα αξθεηνχο κάιηζηα ρξήζηεο, νη πξψηεο απφπεηξεο 

πξνγξακκαηηζκνχ ζε απιέο γιψζζεο ζηνπο κηθξνυπνινγηζηέο πνπ δηέζεηαλ ζην ζπίηη ηνπο 

θαη ε απνζηνιή ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ πξνο δεκνζίεπζε ζε πεξηνδηθά θαηέιεμε λα γίλεη 

κηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ηε βηνκεραλία ηεο πιεξνθνξηθήο ελ γέλεη. Δπίζεο, κέζσ ηεο ρξήζεο 

ησλ εληχπσλ πξνγξακκάησλ, νη ρξήζηεο αληινχζαλ ηδέεο, αιιά θαη ιχζεηο ζε 

πξνγξακκαηηζηηθά πξνβιήκαηα, φζνλ αθνξά εθαξκνγέο θαη παηρλίδηα πνπ θαηαζθεχαδαλ. 

Ζ δεκνζίεπζε έληππσλ πξνγξακκάησλ απνηεινχζε κηα δεκνθηιή πξαθηηθή γηα ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνδηθψλ γηα νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο πνπ θπθινθφξεζαλ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, θαζψο ε πιεθηξνιφγεζή ηνπο απνηεινχζε κηα απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο 

φςεηο ηεο ρξήζεο θαη ηαπηφρξνλα κηα απφ ηηο θχξηεο κεζφδνπο δηακνίξαζεο ινγηζκηθνχ. Σν 

Computer για Όλοσς ππήξμε ην πξψην πεξηνδηθφ ζηελ Διιάδα, πνπ δεκνζίεπζε ζπζηεκαηηθά 

έληππα πξνγξάκκαηα θάζε είδνπο (εθπαηδεπηηθά, ςπραγσγηθά, εθαξκνγέο, θ.ά.) γηα ηνπο πην 

γλσζηνχο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, πνπ θπθινθνξνχζαλ ηελ επνρή εθείλε ζηελ 
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ειιεληθή αγνξά. Ήδε απφ ην ηξίην ηνπ ηεχρνο (Απξίιηνο 1983) πιεξνθνξνχζε ηνπο 

αλαγλψζηεο ηνπ πσο: 

[…] θαζηεξψλνπκε ην ζχζηεκα ησλ κφληκσλ ζπλεξγαηψλ ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα ειέγρνπλ φια ηα listing πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα εκθαλίδνληαη 

ζηε ζηήιε “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΑ Α”. Απφ ηψξα θαη ζην εμήο, θαζέλα απφ ηα 

δεκνθηιή κνληέια κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ζα έρεη 

ηνλ αληίζηνηρν εηδηθφ ζπλεξγάηε πνπ ζα κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

πηζαλψο λα ζπλαληήζεηε ζην „ηξέμηκν‟ ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία δεκνζηεχνληαη 

ζην πεξηνδηθφ.
65

  

Σo πεξηνδηθφ MicroMad ζεζκνζέηεζε ην «Πξφγξακκα ηνπ Μήλα», ην νπνίν αθνξνχζε ζηε 

δεκνζίεπζε ελφο πξνγξάκκαηνο γξακκέλνπ ζπλήζσο ζε γιψζζα BASIC, πνπ κπνξνχζε λα 

ηξέμεη ζηνπο δεκνθηιέζηεξνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο, αθφκα θαη ζηνπο ΗΒΜ 

ζπκβαηνχο κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. 

Απνηειεί πνιχ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν, πσο 

ην εθάζηνηε έληππν πξφγξακκα ζην 

πεξηνδηθφ MicroMad δελ δεκνζηεπφηαλ 

απιψο σο ιίζηα εληνιψλ, αιιά 

ζπλνδεπφηαλ απφ επεμήγεζε ηεο δνκήο 

θαη ηεο θηινζνθίαο θαηαζθεπήο ηνπ, 

αθφκα θαη απφ ζρεηηθά ζρεδηαγξάκκαηα.
66

 

Παξάιιεια κε ην «Πξφγξακκα ηνπ 

Μήλα», ην MicroMad δεκνζίεπε κηα 

ζεηξά απφ επηπιένλ listings γηα ηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

κέζα απφ ηε ζηήιε «Παξάιιεια 

Πξνγξάκκαηα»,
67

 ελψ ξνπηίλεο δεκνζίεπε 

ζηε ζηήιε BITS & BYTES.
68

 Ζ ζεκαζία 

ηεο γλψζεο ηεο BASIC ππήξμε πξνθαλήο 

θαζψο φινη νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο 
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Εικωνα 11 Listing πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο 

θεηκέλνπ ζε γιψζζα Basic γηα ηνλ νηθηαθφ 

κηθξνυπνινγηζηή Sinclair ZX-81. Πεγή: PIXEL 1, 

Οθηψβξηνο – Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1983, 12. 



 ς ε η ο  η ε ο  Υ ξ ή ζ ε ο   |  268 

 

πνπ θπθινθνξνχζαλ εθείλε ηελ επνρή ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχζαλ δηαιέθηνπο ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ρξήζηε. Ζ γιψζζα απηή δηαθξηλφηαλ γηα ηελ απιή 

δνκή, ην κηθξφ θαη εχθνιν ιεμηιφγηφ ηεο, ηε κεγάιε ηεο δηάδνζε, θαζψο θαη ηελ επθνιία κε 

ηελ νπνία κπνξνχζε θάπνηνο λα εμνηθεησζεί καδί ηεο θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη 

απνηειεζκαηηθά.
69

 

Σν γεγνλφο πσο πνιχ ζπρλά ηα έληππα πξνγξάκκαηα πνπ δεκνζηεχνληαλ ζηα πεξηνδηθά 

πεξηείραλ ιάζε ή δελ ήηαλ ηππσκέλα κε επαλάγλσζηνπο ραξαθηήξεο «απαηηνχζε» ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αλαγλψζηε, ν νπνίνο έπξεπε λα επηιχζεη ζπρλά κφλνο ηνπ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλέθππηαλ θαηά ηελ 

πιεθηξνιφγεζή ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ 

εληζρπφηαλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, 

πνπ απνκαθξπλφηαλ απφ ηελ παζεηηθή 

αλάγλσζε ησλ εληχπσλ θαη ελίζρπε ηελ 

αληίιεςε πεξί πεηξακαηηζκνχ κε ηνπο 

ππνινγηζηέο. Ζ θνπιηνχξα απηή είρε σο 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηελ πεπνίζεζε, πσο ν 

πεηξακαηηζκφο ελίζρπε ηελ εκπεηξία 

ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ θαζηζηψληαο 

ηνπο ηειεπηαίνπο ρξήζηκα εξγαιεία ζηα 

ρέξηα ησλ ρξεζηψλ. Οη ρξήζηεο είραλ έηζη 

ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ππνινγηζηψλ πξνο 

φθειφο ηνπο. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1985, ην 

PIXEL εγθαηληάδεη έλα έλζεην ζηελ χιε 

ηνπ, απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλν ζηε 

δεκνζίεπζε εληχπσλ πξνγξακκάησλ, ην 

νπνίν απνθαιεί PIXELWARE. Σν 

ζεκαληηθφ φκσο δελ ήηαλ απηή θαζαπηή ε 

θπθινθνξία ηνπ έλζεηνπ, θαζψο ην PIXEL 

απφ ην πξψην ηνπ ήδε ηεχρνο αθηέξσλε 

αξθεηέο ζειίδεο ζηε δεκνζίεπζε listings γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ηεο επνρήο. 

Σν πξσηφηππν ζηνηρείν ήηαλ φηη ην έλζεην απηφ απεπζπλφηαλ ζηνπο ρξήζηεο – αλαγλψζηεο 
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 Γ. Κφηζηξαο, «Γηα φζνπο ηψξα μεθηλάλε» , Micromad 5, Ηνχληνο 1986, 108. 

 

Εικωνα 12 Σν PIXEL αθηέξσλε πνιιέο ζειίδεο 

απφ ηελ χιε ηνπ, ζην έλζεην PIXELWARE (θαηά 

ην «software»), ζηε δεκνζίεπζε εληχπσλ 

πξνγξακκάησλ, ηα νπνία είραλ γξάςεη νη 

αλαγλψζηεο θαη ηα νπνία δεκνζηεχνληαλ κε ηα 

πιήξε ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ. Πεγή: PIXEL 14, 

επηέκβξηνο 1985, 81. 
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ηνπ PIXEL, νη νπνίνη επηζπκνχζαλ λα δνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο δεκνζηεπκέλα ζην 

πεξηνδηθφ.  

Σν πφζν ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηεινχζε ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ ξεηνξηθή πνπ 

δηαηππσλφηαλ ζηνλ δεκφζην ρψξν δηαθαίλεηαη ζην φηη φζνη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ 

νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή γηα πξνγξακκαηηζκφ ζεσξνχληαλ φηη ζα απνηεινχζαλ, ζην θνληηλφ 

κέιινλ, «ηα ζεκέιηα ηνπ ειιεληθνχ software». Ζ δεκνζίεπζε ησλ πξνγξακκάησλ ζην 

πεξηνδηθφ απνηεινχζε γηα πνιινχο «ηελ αξρή γηα κηα αλνδηθή ζηαδηνδξνκία ζηνλ 

ζπλαξπαζηηθφ θφζκν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ».
70

 Ζ αλάγλσζε πεξηνδηθψλ φπσο ην PIXEL 

επηβεβαηψλεη ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ήδε επηζεκαλζεί αιινχ∙ ε «θαιή θαη ελδεδεηγκέλε 

ρξήζε» ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ηαπηηδφηαλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ. ζνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ ππνινγηζηή ηνπο κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

ηνπο πξσηνπφξνπο ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ, ε νπνία ήηαλ αθφκα πνιχ λέα 

ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ. Δθείλνη νη ρξήζηεο ζα είραλ θαη ην πξνλφκην λα 

εγεζνχλ, ηξφπν ηηλά, ηεο «επαλάζηαζεο ηεο πιεξνθνξηθήο», ε νπνία ζα ιάκβαλε ρψξα ζηελ 

Διιάδα θάπνηα ζηηγκή εθείλε ηελ επνρή. Αξθνχλησο εκθαηηθά, νη ζπληάθηεο ηνπ PIXEL, 

ήδε απφ ηα πξψηα ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ επηζήκαηλαλ, πσο ε πξσηνβνπιία ηνπ πεξηνδηθνχ λα 

δεκνζηεχεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ θαηαζθεχαδαλ νη αλαγλψζηεο ηνπ πξνζέθεξε ζηνπο 

ηειεπηαίνπο: 

[…] ηε κνλαδηθή επθαηξία λα ζπκπεξηιεθζείηε ζηνπο ιίγνπο ηξεινχο πξσηνπφξνπο, 

πνπ ζε ιίγα ρξφληα ζα απνηεινχλ ηελ πξψηε ζειίδα ηεο Ηζηνξίαο ησλ 

Μηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα! Ζ δηαδηθαζία είλαη πνιχ απιή. Θα καο ζηείιεηε 

εμαηξεηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ ρσξίο ακθηβνιία θηηάρλεηε αξγά ηα βξάδηα, θη εκείο ζα 

ηα δεκνζηεχζνπκε κε ην φλνκά ζαο γξακκέλν θαξδηά-πιαηηά, πιαηζησκέλν απφ 

δάθληλα ζηεθάληα θιπ θιπ.
71

 

Οη αλαγλψζηεο κεηαηξέπνληαλ ζε πξνγξακκαηηζηέο θαη ηα πεξηνδηθά ζε έλα είδνο «νίθνπ 

ινγηζκηθνχ», πνπ θπθινθνξνχζε ζηε ζπλέρεηα ηα θαιχηεξα πξνγξάκκαηα, πνπ ηνπ 

απέζηειιαλ νη αλαγλψζηεο ηνπ. ην πιαίζην απηφ, νη ρξήζηεο θαη ηα πεξινδηθά 

πιεξνθνξηθήο ζπλδηακφξθσλαλ, θαηά θάπνην ηξφπν, ηελ εηθφλα, αιιά θαη ην πεξηερφκελν 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αθνχ ηη ήηαλ ζεκαληηθφ γηα ηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ δηακεζνιαβείην θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο: 
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[…] Δίκαζηε ζε κηα δηαξθή, ακθίδξνκε ζρέζε κε ηνπο αλαγλψζηεο καο, πνπ καο γελλά 

ηελ ππνρξέσζε λα ζεβφκαζηε φιεο ηηο απφςεηο, φιεο ηηο πξνηηκήζεηο, φιν ην θάζκα 

ησλ εθαξκνγψλ.
72

 

πσο έρεη ζεκεησζεί ζε άιια ζεκεία απηήο ηεο κειέηεο, ην ινγηζκηθφ, πνπ ήηαλ δηαζέζηκν 

γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, ππήξμε αθξηβφ θαη ιηγνζηφ. Απηφο ήηαλ έλαο επηπιέ 

πνπ ην δσξεάλ ινγηζκηθφ πνπ δηαηίζεην απφ ηα πεξηνδηθά (ππφ ηελ κνξθή listings) ππήξμε 

πνιχ δεκνθηιέο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Ηδηαίηεξα νη θάηνρνη παιαηφηεξσλ κνληέισλ 

δπζθνιεχνληαλ λα βξνπλ ινγηζκηθφ θαη δεηνχζαλ επηζηακέλα απφ ηα πεξηνδηθά λα 

δεκνζηεχνπλ ινγηζκηθφ γη‟ απηά ηα κνληέια, φπσο δείρλνπλ νη ζηήιεο ηεο αιιεινγξαθίαο: 

Δίκαη έλαο καζεηήο ηεο Β΄ Λπθείνπ. […] ζα επηζπκνχζα λα δηλφηαλ πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή ζην κεράλεκα απηφ [ελλνεί ηνλ ππνινγηζηή Amstrad 6128], φρη κφλν φζνλ 

αθνξά ηα έηνηκα πξνγξάκκαηα, αιιά θαη κέζα απφ ην «Δπφκελν Βήκα», ηε ζηήιε 

«Γεκηνπξγίεο Πξνγξακκάησλ» θαη αιινχ.
73

  

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε ινγηζκηθνχ, ηα πεξηνδηθά απεπζχλνληαλ ζπρλά ζηνπο ίδηνπο 

ηνπο ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα γξάςνπλ εθείλνη ην ινγηζκηθφ, ην νπνίν θαηφπηλ ζα 

δηαθηλνχληαλ ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο. Δλδεηθηηθά, ην πεξηνδηθφ MicroMad, απεπζπλφκελν 

ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ, πεξηέγξαθε ηελ θαηάζηαζε σο αθνινχζσο: 

    Γπζηπρψο δελ είλαη εχθνιν λα βξεζνχλ πξνγξάκκαηα γηα νξηζκέλνπο ππνινγηζηέο 

ζε κεληαία βάζε. Αλ θάπνηνο αλαγλψζηεο γλσξίδεη θάπνηα πεγή αο καο ην γξάςεη ζε 

κηα επηζηνιή ηνπ. Πάλησο θάλνπκε φ,ηη είλαη δπλαηφλ θαη γη‟ απηφ κελ δεηάηε κε ηηο 

επηζηνιέο πξνγξάκκαηα γηα απηνχο ηνπο ππνινγηζηέο. γλσξίδνπκε πφζν ζεκαληηθφ 

είλαη γηα έλαλ ρξήζηε λα βξίζθεη πξνγξάκκαηα γηα ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. […] Αλ έρεηε 

πξαγκαηηθά δηθά ζαο πξνγξάκκαηα ζε listings (ή θαζζέηα θη φρη ρεηξφγξαθα) θαη 

επηζπκείηε λα δεκνζηεπηνχλ επηθνηλσλήζηε καο ηειεθσληθά. Ηδηαίηεξα αλ πξφθεηηαη 

γηα πξνγξάκκαηα «παξακειεκέλσλ» ππνινγηζηψλ.
74

  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ αλαγλσζηψλ/ρξεζηψλ ππήξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη δεκνζίεπζεο έληππσλ πξνγξακκάησλ ζηα 

πεξηνδηθά. Έρεη κάιηζηα ηε δηθή ηνπ ζεκαζία ην γεγνλφο, πσο νη πξνζπάζεηεο ησλ ρξεζηψλ 

αληακείβνληαλ θάπνηεο θνξέο κε κηα ζέζε ζπληάθηε ζην πεξηνδηθφ, ζην νπνίν έζηειλαλ ηα 

έληππα πξνγξάκκαηα, πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη. Κάηη ηέηνην απνηεινχζε έλα είδνο ηερληθνχ 

«θαηνξζψκαηνο» ζε κηα πεξίνδν πνπ ε πιεξνθνξηθή έθαλε ηα πξψηα ηεο βήκαηα ζηελ 
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Διιάδα θαη ήηαλ αηηία ζαπκαζκνχ απφ ηνλ θνηλσληθφ θχθιν ηνπ επίδνμνπ ζπληάθηε.
75

 ηνλ 

δεκφζην ρψξν πξνσζνχληαλ ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ αλαγλσζηψλ γηα ην θαιχηεξν 

πξφγξακκα. 

Καζψο ε πξαθηηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

απνηηκάην ηδηαίηεξα πςειά, φζνη ηελ 

αζθνχζαλ έπξεπε λα αληακείβνληαη θαη 

ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο λα 

παξνπζηάδνληαη θάησ απφ ην φλνκά ηνπο, 

σο έλδεημε αλαγλψξηζεο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, θαη γηα αξθεηά ρξφληα, ε 

δεκνζίεπζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

απέζηειιαλ νη ρξήζηεο ζην PIXEL πξνο 

δεκνζίεπζε ήηαλ πάληνηε επψλπκε θαη 

κάιηζηα ζπλνδεπφηαλ απφ ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε (νλνκαηεπψλπκν, 

δηεχζπλζε θαη ηειέθσλν). πρλά 

κάιηζηα, νη νδεγίεο ηνπ ρξήζηε-

πξνγξακκαηηζηή δεκνζηεχνληαλ 

απηνχζηεο ζην πξψην πξφζσπν, φπσο 

δείρλεη ε Δηθφλα 13. Ζ θνπιηνχξα πεξί πξνγξακκαηηζκνχ πηνζεηήζεθε θαη απφ ζεκαληηθφ 

κέξνο ησλ αλαγλσζηψλ, νη νπνίνη έγξαθαλ πξνγξάκκαηα θαη δηαπξαγκαηεχνληαλ ηε 

δεκνζίεπζή ηνπο ζην πεξηνδηθφ.
76

 Καζψο κάιηζηα ν δηαζέζηκνο ρψξνο ζε απηφ ήηαλ 

πεξηνξηζκέλνο, ζπλαγσλίδνληαλ κεηαμχ ηνπο.
77

 Απηή ε ζρέζε δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο 

ρξήζηεο απνηεινχζε κηα ζηαζεξά, πνπ δηέηξερε ηνλ έληππν ηχπν θαη θπξίσο ην PIXEL ζε φιε 

ζρεδφλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Δλδεηθηηθά, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1987, ρξήζηεο 

δηακαξηχξνληαλ γηαηί ην πξφγξακκα πνπ απέζηεηιαλ δελ δεκνζηεχηεθε απφ ην πεξηνδηθφ: 

Αγαπεηφ PIXEL, 

Δίκαζηε  δχν καζεηέο Λπθείνπ […] Πέξα απφ ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο πνπ έρνπκε 

γηα ζέλα, έρνπκε θη έλα παξάπνλν. Δίλαη θαηξφο, απφ ηα ηέιε Οθησβξίνπ, φηαλ ζνπ 

                                                 
75

 Δλδεηθηηθή καξηπξία ρξήζηε ηεο επνρήο ζηελ θνηλφηεηα ρξεζηψλ «insomnia», 

http://www.insomnia.gr/forum/archive/index.php/t-114493.html (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 28/03/2014). 
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 Σνλ Απξίιην ηνπ 1986, ν αλαγλψζηεο Γ. Λάππαο απέζηεηιε επηζηνιή ζην PIXEL πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ην 

παξάπνλφ ηνπ θαζψο ηα pokes πνπ είρε απνζηείιεη ζην πεξηνδηθφ, δελ είραλ δεκνζηεπζεί. «Αιιεινγξαθία», 

PIXEL 21, Απξίιηνο 1986, 12. 

 

Εικωνα 13 Σα listings πνπ έζηειλαλ νη Έιιελεο 

ρξήζηεο θαη δεκνζηεχνληαλ ζηα πεξηνδηθά γηα 

ππνινγηζηέο ήηαλ ζπρλά επψλπκα, ελψ ην 

πεξηνδηθφ δεκνζίεπε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

ρξήζηε θαη ζπρλά νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ζε 

πξψην πξφζσπν. Πεγή: PIXEL 5, Ννέκβξηνο – 

Γεθέκβξηνο 1984, 86. 
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ζηείιακε έλα δηθφ καο πξφγξακκα γηα ηνλ ΕΥ Spectrum θαη Spectrum Plus, κε ηελ 

ειπίδα γηα δηάθξηζε θαη δεκνζίεπζε κέζα απφ ηηο ζηήιεο ζνπ. Σν Πξφγξακκα 

νλνκαδφηαλ «SUPER ADVENTURE» θαη καδί κε ην copy ζηείιακε θαη κηα θαζέηα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην πξφγξακκα θαηαιάκβαλε φιε ηε δηαζέζηκε κλήκε θαη 

πεξηείρε θαη γιψζζα κεραλήο. Θα ζέιακε, αλ είλαη δπλαηφ, λα κάζνπκε κέζα απφ ηηο 

ζηήιεο ζνπ ηνπο ιφγνπο πνπ δε δεκνζηεχηεθε θαζψο θαη κηαο απάληεζε γηα ηελ ηχρε 

ηνπ.
78

 

Ζ αληίιεςε πσο ν πξνγξακκαηηζκφο απνηεινχζε ε βαζηθφηεξε φςε ηεο ρξήζεο ηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή αθνκνηψζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ 

PIXEL. Έηζη, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1984, αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ γξάθεη ζηνπο ζπληάθηεο 

ηνπ πεξηνδηθνχ: 

Αγαπεηφ PIXEL, φηαλ έιαβα ην 3
ν
 ηεχρνο ζνπ είδα, έθπιεθηνο, φηη είρε έλα 

πξφγξακκα γηα ATARI. Σν πιεθηξνιφγεζα θαη ην βξήθα πνιχ θαιφ. Πξνζπάζεζα λα 

εξκελεχζσ ην πξφγξακκα, αιιά δελ ηα θαηάθεξα. Γη‟ απηφ ινηπφλ ζα πξφηεηλα λα 

αλαιχεηε φια ηα πξνγξάκκαηα […] γηα λα γλσξίζνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ ππνινγηζηή 

ηνπο. 

Ζ απάληεζε ηνπ πεξηνδηθνχ δείρλεη αθφκα ην πφζν επηζπκνχζαλ νη ζπληάθηεο λα εκπιέμνπλ 

ηνπο ρξήζηεο ζηελ φιε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ: 

ζνλ αθνξά θαηαξρήλ ηα πξνγξάκκαηα, ζα πιεξνθνξήζεθεο ήδε απφ ηα πξνεγνχκελα 

ηεχρε ηε ζηξνθή ηνπ πεξηνδηθνχ πξνο ηα ειιεληθά πξνγξάκκαηα θαη εηδηθά πξνο απηά 

ησλ αλαγλσζηψλ, δειαδή ηα δηθά ζαο. Καηά ζπλέπεηα ηφζν ην κέγεζνο θαη ε πνηφηεηα, 

φζν θαη νη πηζαλέο επεμεγήζεηο πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ, είλαη πιένλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηα δηθά ζαο ρέξηα.
79

 

Παξφηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ έγξαθαλ νη αλαγλψζηεο θαη έζηειλαλ ζηα πεξηνδηθά γηα 

δεκνζίεπζε δελ κπνξνχζαλ λα ζπγθξηζνχλ, απφ άπνςε πξνγξακκαηηζηηθήο πνηφηεηαο, κε ηα 

εκπνξηθά πξνγξάκκαηα ησλ εηαηξηψλ ή επαγγεικαηηψλ ηνπ ρψξνπ ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, εληνχηνηο ε φιε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη δεκνζίεπζεο είρε 

άιια πιενλεθηήκαηα θαη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ηνπ 

PIXEL: 

α) Δίλαη δηθά ζαο – θαη απηφ εκείο ην ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ. β) Μπνξεί θαλείο λα 

παξαθνινπζήζεη ηε δνκή ηνπ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο, πνπ βνεζάεη πνιχ 

ηνπο ιηγφηεξν πξνρσξεκέλνπο αλαγλψζηεο καο.
80
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Ζ ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηελ χιε ηνπ PIXEL απμήζεθε ζεκαληηθά απφ ην 1984 έσο ην 

1986. Οη ρξήζηεο είραλ απνθνκίζεη ζεκαληηθέο γεληθέο, αιιά θαη πην εηδηθέο ηερληθέο 

γλψζεηο κέζα απφ ηηο ζειίδεο ησλ πεξηνδηθψλ θαη επηπιένλ είραλ εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε 

ηνπ νηθηαθνχ ππνινγηζηή, θπξίσο κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε γιψζζα BASIC. Πνιινί 

ρξήζηεο είραλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα πεηξακαηίδνληαη κε ην ινγηζκηθφ ησλ νηθηαθψλ ηνπο 

ππνινγηζηψλ, λα δηεξεπλνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα πξνρσξνχλ ζε αιιαγέο ή 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Απαληψληαο ζην θάιεζκα ηνπ πεξηνδηθνχ γηα ηε δεκνζίεπζε ηέηνησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, ην PIXEL δεκηνχξγεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1986 ηε ζηήιε 

«HINTS & TIPS», ε νπνία ζθνπφ είρε ηε δεκνζίεπζε ησλ δηαθφξσλ ζπκβνπιψλ θαη pokes, 

πνπ δεκηνπξγνχζαλ νη ρξήζηεο γηα ηα πην δεκνθηιή πξνγξάκκαηα (ζπλήζσο ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα) θαη απέζηειιαλ ζην πεξηνδηθφ γηα δεκνζίεπζε.
81

 Αθφκα φκσο θαη ην 1987, 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην έηνηκν εκπνξηθφ software είρε ήδε επηθξαηήζεη ηνπ νηθηαθνχ 

ινγηζκηθνχ πνπ θαηαζθεχαδαλ νη ρξήζηεο, εληνπίδεηαη δεκνζηεπκέλν ζην PIXEL 

ςπραγσγηθφ ινγηζκηθφ θαηαζθεπαζκέλν 

απφ ρξήζηε, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ην 

listing ηνπ πξνγξάκκαηνο, επεμήγεζε ηεο 

δνκήο ηνπ θαη νδεγίεο ρεηξηζκνχ.
82

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε φιε 

δηαδηθαζία πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή γηα 

ηνπο ρξήζηεο, ην PIXEL ζεζκνζέηεζε 

θάπνηα ρξεκαηηθή ακνηβή, ε νπνία 

αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 2.000 δξρ, ελψ 

ην θαιχηεξν πξφγξακκα ηνπ κήλα ζα 

ακεηβφηαλ κε 5.000 δξρ. θαη ν δεκηνπξγφο 

ηνπ ζα ειάκβαλε ηνλ ηηκεηηθφ ηίηιν ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή ηνπ κήλα. Οη θαηεγνξίεο 

ησλ πξνγξακκάησλ πξνο δεκνζίεπζε 

αθνξνχζαλ ζε εθπαηδεπηηθφ θαη 

ςπραγσγηθφ ινγηζκηθφ, γξαθηθά ή θάπνηα 

απηφλνκε εθαξκνγή. Πξνζπαζψληαο ην 

PIXEL λα θαηαζθεπάζεη έλα πιαίζην 
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Εικωνα 14 Listing πξνγξάκκαηνο δσγξαθηθήο γηα 

κνληέιν νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ηεο εηαηξίαο 

Atari. Πεγή: Micromad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 92. 
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αμηνπηζηίαο ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ηελ παξαγσγή αμηφινγσλ πξνγξακκάησλ, έζεηε φξνπο 

ηνπο νπνίνπο φθεηιαλ λα ηεξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο: 

1. Σν πξφγξακκα πξέπεη θαηαξρήλ λα είλαη δηθφ ζαο θαη φρη «δαλεηζκέλν» απφ βηβιίν ή 

πεξηνδηθφ. Αλ ζε θάπνην ζεκείν ππάξρνπλ ππνξνπηίλεο πνπ αλαγθαζηήθαηε λα 

δαλεηζηείηε απφ θάπνην άιιν πξφγξακκα, ζα ζέιακε λα αλαθέξεηαη εκθαλψο. 

2. Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα θείκελν πνπ ζα πεξηγξάθεη ην πξφγξακκα θαη 

κφλν […] ηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν βνεζάεη ζηελ άξηηα 

εθηέιεζή ηνπ. 

3. Θα πξέπεη λα είλαη ειεγρκέλν πνιιέο θνξέο θαη – αλ είλαη δπλαηφλ – λα πεξηέρεηαη 

ζε κηα θαζέηα πνπ ζα ην ζπλνδεχεη. Σπρφλ ιάζε ζε θάπνην πξφγξακκα θαζπζηεξνχλ ή 

καηαηψλνπλ ηε δεκνζίεπζή ηνπ θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε φζνπο πξφθεηηαη λα 

αζρνιεζνχλ κε απηφ […] 

4. Σέινο, ην listing πξέπεη λα είλαη θαζαξφ θαη επαλάγλσζην θαη φπνπ είλαη δπλαηφ λα 

γίλεηαη δηπιφ πέξαζκα. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ δηνξζψζεηο κε ζηπιφ ή άιιε κέζνδν 

θαη γεληθφηεξα λα κελ ππάξρεη ηίπνη‟ άιιν εθηφο απφ απηά πνπ έγξαςε ν εθηππσηήο. 

Αλ ππάξρεη θαη θάπνην COPY ηεο νζφλεο, αθφκα θαιχηεξα. 

Αλ λνκίδεηε φηη ην ηαιέλην ζαο δε ζα ζαο πξνδψζεη, είκαζηε έηνηκνη λα δεκνζηεχζνπκε 

ηα δεκηνπξγήκαηά ζαο. Με δηζηάδεηε, πεξηκέλνπκε ηηο πξνζπάζεηέο ζαο.
83

 

Αξγφηεξα, νη ρξεκαηηθέο ακνηβέο ζα αλήιζαλ ζε 4.000 θαη 8.000 δξρ αληίζηνηρα, θάηη πνπ 

απνηεινχζε έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα ηνπο ρξήζηεο, ψζηε λα γξάθνπλ θαη λα επηδηψθνπλ ηε 

δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ θαηαζθεχαδαλ: 

Αγαπεηφ PIXEL, 

Δίκαζηε δχν αδέιθηα, εγψ 18 ρξνλψλ θαη ν αδειθφο κνπ 14. Σν PIXEL θαηάθεξε λα 

καο εηζάγεη ζηνλ θφζκν ησλ ππνινγηζηψλ. […] Αθξηβψο ηα νηθνλνκηθά είλαη ε αηηία 

πνπ ζαο γξάθνπκε απηφ ην γξάκκα. Οη 4.000 θαη 8.000 δξρ αθνχγνληαη πνιχ φκνξθα – 

θαη κηαο θαη εκείο θηηάρλνπκε πνιχ φκνξθα πξνγξάκκαηα, δε ζα ήηαλ άζρεκν λα 

επσθειεζνχκε θη εζείο θη εκείο.
84

 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1986, ην PIXEL πξνθήξπμε δηαγσληζκφ γηα ην θαιχηεξν πξφγξακκα, ζην 

πιαίζην ηνπ έλζεηνπ PIXELWARE θαη ηνπ είδνπο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ δεκνζηεχνληαλ ζε 

εθείλν. Ζ ρξήζε ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ έρεη ήδε θηάζεη ζε θάπνην ζεκείν σξηκφηεηαο, 

θαζψο έλαο αμηφινγνο αξηζκφο ρξεζηψλ έρεη ήδε εθπαηδεπηεί θαη πεηξακαηηζηεί κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θπξίσο ζε γιψζζα BASIC θαη είρε ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί θάπνηεο 

βαζηθέο εληνιέο, αιιά θαη λα θαηαζθεπάδεη κηθξά πξνγξάκκαηα. Σελ θαηάζηαζε απηή ηελ 

πεξηγξάθεη ν ζπληάθηεο ηνπ PIXEL: 

Σν PIXELWARE θηινμέλεζε θαη θηινμελεί δεθάδεο δηθά ζαο πξνγξάκκαηα, πνπ είλαη 

φιν θαη θαιχηεξα, θαη δείρλνπλ φηη νη δπλαηφηεηέο ζαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
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βειηηψλνληαη ζπλερψο. θεθηήθακε ινηπφλ λα πξνθεξχμνπκε έλα δηαγσληζκφ ζαλ 

θίλεηξν λα θηηάμεηε έλα δηθφ ζαο, νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πάλσ ζε κηα δηθή καο 

ηδέα.  Με άιια ιφγηα, εκείο ζα ζαο δψζνπκε ην ζελάξην, θαη ζεηο ζα θηηάμεηε ην 

software πνπ ζα είλαη πξαγκαηηθά ειιεληθφ. 
85

 

Ζ πξφζθιεζε ηνπ πεξηνδηθνχ αθνξνχζε ζηελ θαηαζθεπή ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο ρξήζηεο, ην νπνίν ζα πεξηειάκβαλε αξρηθή νζφλε, νδεγίεο θαη 

αζθαιψο ην ίδην ην παηρλίδη. χκθσλα κε ην πεξηνδηθφ, ε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηνλ 

απαηηεηηθφ απηφ δηαγσληζκφ πξνγξακκαηηζκνχ ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή απφ πιεπξάο 

πνηφηεηαο, ελψ νη ζπκκεηνρέο θάιππηαλ κία επξεία γθάκα νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθείλε ηελ επνρή ζηελ Διιάδα, απφ ΕΥ Spectrum έσο Oric Atmos, MSX 

θαη Commodore 64. Κάπνηα απφ ηα δηαγσληδφκελα πξνγξάκκαηα πεξηειάκβαλαλ ξνπηίλεο ζε 

γιψζζα κεραλήο, θάηη πνπ δείρλεη, πσο ν πξνγξακκαηηζκφο ζηνπο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο 

δελ πεξηνξηδφηαλ ζηελ πξνζηηή BASIC. Σν θαιχηεξν πξφγξακκα, γξακκέλν γηα ηνλ ZX 

Spectrum 48K, δεκνζηεχηεθε ζην εηθνζηφ έθην ηεχρνο ηνπ PIXEL ζην έλζεην 

PIXELWARE.
86

 

Δλδερνκέλσο λα θαλεί παξάδνμν, αιιά έληππα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνληαλ ζπρλά θαη ζε 

ζπζθεπαζίεο έηνηκσλ εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο ηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή πξνκεζεπφηαλ ην πξφγξακκα ζε θάπνηα θαζέηα θαη παξάιιεια 

είρε ην ίδην ην πξφγξακκα εθηππσκέλν ζε εληνιέο, θάηη πνπ ηνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα 

βιέπεη ηε δνκή ηνπ θαη λα πξνζθεχγεη ζε ηξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν 

ρξήζηεο απνθηνχζε πξφζβαζε ζε πξνγξακκαηηζηηθή γλψζε, αζθνχληαλ πην εχθνια ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη εθπαηδεπφηαλ ζηελ ηδέα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.
87

 

Απφ ηα κέζα ηνπ 1986, νη ςπραγσγηθέο εθαξκνγέο είραλ αξρίζεη λα απνθηνχλ δπλακηθή ζην 

πιαίζην ηνπ δηαζέζηκνπ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο κάιηζηα (ι.ρ. γηα ηνλ Spectrum) απνηεινχλ ηε πιεηνςεθία ζρεδφλ ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχζε λα βξεη ν Έιιελαο ρξήζηεο ζηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο 

ππνινγηζηψλ. Σελ εηθφλα απηή κεηέθεξε κε επηζηνιή ηνπ ζην πεξηνδηθφ PIXEL αλαγλψζηεο 

ηνπ, ν νπνίνο επηζήκαλε, πσο πνιινί ρξήζηεο νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα 

αζρνινχληαλ κελ κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, αιιά ν ίδηνο ππνζηήξηδε πσο «ζα έπξεπε λα 
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εγθαηαιείςνπκε απηή ηελ ηαθηηθή θαη λα αμηνπνηήζνπκε δεκηνπξγηθφηεξα ην hardware πνπ 

δηαζέηνπκε.»
88

 Ζ απάληεζε ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο απνθαιχπηεη ηηο φςεηο ηεο ρξήζεο ησλ 

νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ην 1986, θπξίσο φκσο επηβεβαηψλεη ηελ ζηφρεπζε 

ηνπ πεξηνδηθνχ πξνο ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνηχπνπ ρξήζεο πνπ έδηλε έκθαζε ζηε «ζνβαξή 

ρξήζε» θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, γηα ηελ νπνία ήδε έρεη γίλεη ιφγνο: 

    Πξάγκαηη, απφ ηηο πνιππιεζείο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηνπο home 

micros, επηθξαηέζηεξε είλαη ηα παηρλίδηα. Καη, κάιηζηα, ηείλνπλ λα παξαγθσλίζνπλ ηηο 

άιιεο. […] Μηα απφ δεκηνπξγηθφηεξεο αζρνιίεο πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο κε ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ, είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο. Κξίλνληαο, ινηπφλ, απφ ηελ πνηφηεηα θαη 

ηελ πνζφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ παίξλνπκε θάζε κήλα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη 

αλαγλψζηεο καο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, έρνπλ αλαπηχμεη δεκηνπξγηθά ηε ζρέζε ηνπο 

κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη αμηνπνηνχλ ηα εξεζίζκαηα θαη ηηο ηδέεο πνπ ηνπο 

πξνζθέξνπκε.
89

 

Απηή ε δηάζηαζε ηεο πην «ζνβαξήο» ελαζρφιεζεο κε ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, πνπ 

πξνσζνχληαλ ζην δεκφζην ρψξν, έγηλε αληηθείκελν πηνζέηεζεο θαη απφ αξθεηνχο 

αλαγλψζηεο, νη νπνίνη δεηνχζαλ απφ ην πεξηνδηθφ λα αθηεξψζεη αθφκα πεξηζζφηεξεο ζειίδεο 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, παξφηη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ήηαλ ήδε αθηεξσκέλν ζε απηφλ. ην 

εηθνζηφ δεχηεξν ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ θηινμελείηαη ε επηζηνιή αλαγλψζηε θαη ρξήζηε ελφο 

κηθξνυπνινγηζηή Amstrad CPC-664, ν νπνίνο επηζήκαλε, κεηαμχ άιισλ, πσο: 

[…] Σψξα ηειεπηαία παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή ησλ απαηηήζεσλ φισλ απηψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα home micros πξνο κηα «πην ζνβαξή» ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ηνπο. 

Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Pascal έξρεηαη λα θαιχςεη απηφ ην θελφ, κε ηηο εθδφζεηο 

ηεο γηα ηα δεκνθηιή micro, ε Pascal κπνξεί λα κπεη ζε θάζε ζπίηη θαη λα κάζεη ζηνλ 

ρξήζηε δνκεκέλν πξνγξακκαηηζκφ.
90

 

ην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ζε αληίζεζε κε ηα έληππα πξνγξάκκαηα, ην 

εκπνξηθφ ινγηζκηθφ ήηαλ θαηά θαλφλα εηζαγφκελν θαη αθνξνχζε θπξίσο ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα. Μεηά ινηπφλ απφ ηηο παξνπζηάζεηο φισλ ησλ εληχπσλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ 

ξνπηηλψλ πνπ δεκνζίεπε ην MicroMad, αθνινπζνχζε ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ην ινγηζκηθφ 

εθείλν πνπ ζε πνιχ ιίγα ρξφληα ζα απνηεινχζε νπζηαζηηθά ηε κνλαδηθή επηινγή γηα ηνπο 

ρξήζηεο, δειαδή ην εκπνξηθφ ινγηζκηθφ. Απέλαληη ζε απηφ, νη Έιιελεο ρξήζηεο ζεσξνχληαλ 

πσο έπξεπε λα αληηπαξαβάινπλ ηηο δηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαηαζθεπήο ινγηζκηθνχ, ην νπνίν 

«κε ραξά» ζα θηινμελείην ζηηο ζειίδεο ησλ ειιεληθψλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο ηεο 

επνρήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην πεξηνδηθφ MicroMad ζπλφδεπε ηα άξζξα παξνπζίαζεο θαη 
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δνθηκήο ινγηζκηθνχ, πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί απφ Έιιελεο ρξήζηεο ή ειιεληθά software 

houses κε κηα ειιεληθή ζεκαία,
91

 επηρεηξψληαο λα ην δηαρσξίζεη απφ ην εηζαγφκελν 

ινγηζκηθφ, ην νπνίν ζηα πξψηα ρξφληα ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ έπξεπε 

λα απνδείμεη πσο άμηδε ην θφζηνο αγνξάο ηνπ, θαζφζνλ ήηαλ απνθιεηζηηθά εκπνξηθφ:  

Καη ηψξα νη μέλνη θαηαζθεπαζηέο. Ζ ζεηξά ηνπο λα δείμνπλ θαη απηνί ηα πξνζφληα 

ηνπο ζηα πξντφληα πνπ παξάγνπλ.
92

 

Ζ ειιεληθή αγνξά ησλ ππνινγηζηψλ, αληίζεηα κε ηελ πξνέιεπζή ηεο, βνκβαξδίδεηαη 

ζπλερψο απφ μέλα πξνγξάκκαηα, δεκηνπξγίεο κεγάισλ μέλσλ εηαηξηψλ κε θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ εκπνξηθφ ραξαθηήξα ηνπο.
93

 

Ζ εκθαλήο αλαγθαηφηεηα ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ γλψζεσλ, αιιά θαη ε δηαδεδνκέλε 

δηεξεπλεηηθή ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, δείρλνπλ πσο αθφκα θαη νη πην επξείαο θαηαλάισζεο 

νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο πξψηεο γεληάο παξέκελαλ κηα, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ, ηερληθή 

ελαζρφιεζε γηα ηνπο ρξήζηεο. ην ίδην ζπκπέξαζκα νδεγνχλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηδαλ νη ηειεπηαίνη, ν ραξαθηήξαο θαη νη ιχζεηο ησλ νπνίσλ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ 

ηδέα ηνπ θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο. Ζ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ απαηηνχζε 

δηαδηθαζίεο πνπ ήηαλ κελ απιέο, αιιά ηερληθήο θχζεο. Δλδεηθηηθά, ρξήζηεο δεηνχζε ηελ 

ηερληθή βνήζεηα ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο ηνπ PIXEL ζε ηερληθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε: 

Δίκαη θάηνρνο ελφο Spectrum +3, θαη κνπ έρεη παξνπζηαζηεί ην εμήο πξφβιεκα: ηαλ 

πάσ λα θνξηψζσ κία δηζθέηα θαη απφ ηηο δχν κεξηέο, ν ππνινγηζηήο θάλεη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ζφξπβν θαη γξάθεη 

Drive A: track 0, sector 0, no data – Retry, Ignore or Cancel? 

Παηάσ Retry θαη Ignore, θαη δελ βγάδεη ηίπνηα. Αλ παηήζσ Cancel, κνπ βγάδεη ην 

κήλπκα. 

No data, 0:1 

Θα ήζεια λα ξσηήζσ: α) Έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα ε δηζθέηα; Β) Αλ φρη, πψο κπνξψ λα 

ηε δηνξζψζσ, έηζη ψζηε λα κπνξέζσ λα παίμσ ην παηρλίδη;
94

 

Ζ απάληεζε ηνπ πεξηνδηθνχ δελ ππήξμε ηδηαίηεξα εμππεξεηηθή: «Κξίλνληαο απφ ηα 

κελχκαηα πνπ έδσζε ην DOS ηνπ +3, ε δηζθέηα έρεη ζνβαξφηαην πξφβιεκα ην νπνίν 

δελ δηνξζψλεηαη θαηά 95%.»
95
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Η ΣΕΥΝΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΘΜΟΤ 

Πνιιά κπνξεί λα θάλεη θαλείο κε έλαλ SPECTRUM αξθεί λα ην ζέιεη. Μπνξεί, γηα 

παξάδεηγκα, λα θηηάμεη αξρεία […], λα γξάςεη θείκελα κε wordprossecing, θαζψο θαη 

λα θηηάρλεη δηάθνξα πξνγξακκαηάθηα αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Γε ρξεηάδεηαη 

ινηπφλ παξά ιίγε ζέιεζε θαη θαληαζία γηα λα αλνίμεηο λένπο νξίδνληεο κε ηνλ 

ππνινγηζηή ζνπ. 

PIXEL 16, Ννέκβξηνο 1985, 173. 

 

Πξνσζψληαο ηελ ξεηνξηθή πεξί ηεο νξζήο ρξήζεο ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή κέζσ ηεο 

έκθαζεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη φρη ηεο ελαζρφιεζεο κε ηηο ςπραγσγηθέο εθαξκνγέο ηνπ, 

αξθεηά πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο αθηέξσζαλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο χιεο ηνπ ζηελ 

παξνπζίαζε, δεκνζίεπζε θαη επεμήγεζε πξνγξακκαηηζηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηεο ζρεηηθήο 

ηερληθήο γλψζεο, φπσο γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ ή αθφκα θαη ηεο γιψζζαο κεραλήο. 

Δλδεηθηηθά, ζην ηεχρνο Ννεκβξίνπ 1986, ην πεξηνδηθφ PIXEL δεκνζίεπζε έλαλ 

DISASSEMBLER ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή 6502, δειαδή έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο γιψζζαο κεραλήο πνπ δηέζεηαλ νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο φπσο νη ΒΒC, 

ATARI, APPLE, Oric Atmos θαη άιινη. Ο DISASSEMBLER είρε σο ζηφρν λα βνεζήζεη 

φζνπο πξνγξακκάηηδαλ ζε γιψζζα κεραλήο ηνπ 6502 λα απνθσδηθνπνηνχλ bytes απφ ηε 

κλήκε ζε κνξθή εληνιψλ ASSΔMBLY, ηηο νπνίεο ζα ηχπσλε ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή.
96

 

Ζ έκθαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ αθνξνχζε αζθαιψο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζε 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο. πσο είλαη 

αλακελφκελν, ηα πεξηζζφηεξα ζρεηηθά άξζξα αθνξνχζαλ ζηελ BASIC θαη ζηηο δηάθνξεο 

δηαιέθηνπο ηεο. ην ηξίην ηεχρνο ηνπ ην πεξηνδηθφ MicroMad δεκνζίεπζε άξζξν πνπ ζθνπφ 

είρε λα απνηειέζεη «κηα ζχληνκε εθπαίδεπζε ζηηο πην απιέο εληνιέο ηεο BASIC, 

εμεηάδνληάο ηεο ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά micro.» Γηαηί φκσο κηα ηέηνηα εθπαίδεπζε ησλ 

ρξεζηψλ ήηαλ ζεκαληηθή; Γηφηη:  

Πξηλ θάλεη θάπνηνο έλαλ κηθξνυπνινγηζηή λα ηνπ ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο ηνπ, ζα 

πξέπεη πξψηα λα ηνπ δψζεη κε θάπνην ηξφπν λα θαηαιάβεη ην πνηέο είλαη απηέο νη 

επηζπκίεο. Ο ηξφπνο πνπ δίλεη έλαο άλζξσπνο νδεγίεο ζε έλαλ κηθξνυπνινγηζηή είλαη 

απιφο. Με κηα ζεηξά απφ απιέο εληνιέο κπνξεί λα «θαηαλνήζεη» ην θνκπηνπηεξάθη ζαο 

ην ηί ηνπ δεηάηε. Ζ ζεηξά απηή κε ηηο εληνιέο έρεη ηελ νλνκαζία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
97
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ηαδηαθά, νη ρξήζηεο άξρηζαλ λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη γηα αλψηεξεο γιψζζεο, παξά ηνπο 

ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ (φπσο ε ρακειή ηνπο κλήκε). Μία 

απφ ηηο πην δεκνθηιείο ππήξμε ε Pascal, δηφηη ζπλδχαδε ηηο αξρέο ηνπ δνκεκέλνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ επθνιία εθκάζεζεο θαη ρεηξηζκνχ. Γηα νξηζκέλνπο απφ εθείλνπο 

πνπ αζρνινχληαλ πην ελεξγά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, ε 

γιψζζα BASIC θαηλφηαλ αξθεηά «απιή» θαη έπξεπε λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ «δνκεκέλν 

πξνγξακκαηηζκφ», ν νπνίνο πξνσζνχληαλ σο ν κφλνο ζσζηφο ηξφπνο γηα ηελ θαηαζθεπή 

πξνγξακκάησλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε BASIC ραξαθηεξηδφηαλ σο «αδφκεηε». Απηή ε 

θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ (πνπ απνθαινχληαλ θαη «ζηξνπθηνπξαιηζηέο») πξνηηκνχζε ηε 

ρξήζε ηεο PASCAL ή ηεο COBOL, ελψ ε ζέζε ηνπο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ δνκεκέλνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο άξρηζε λα πξνσζείηαη ζηνλ 

δεκφζην ρψξν. Σν λέν ζηνηρείν πνπ έθεξλε ε λέα ηερληθή αθνξνχζε ζηελ θαηαζθεπή ελφο 

πξνγξάκκαηνο κε έλαλ ειεγρφκελν, ινγηθφ ηξφπν θαη φρη γξάθνληαο ν ρξήζηεο γξακκή κε 

γξακκή ησλ θψδηθα. ην εηθνζηφ φγδνν ηεχρνο ηνπ PIXEL δεκνζηεχεηαη ζρεηηθφ αθηέξσκα, 

φπνπ ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ ππνζηήξηδε πσο ε εθκάζεζε ηνπ ελ ιφγσ ηξφπνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηνπο ρξήζηεο ήηαλ ζεκαληηθή δηφηη: 

[…] είλαη ίζσο ε ηδαληθή αθεηεξία γηα ηνλ αξράξην πνπ ζέιεη λα κάζεη ηηο αξρέο ηνπ 

δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ζηε 

ζπλέρεηα ή αλ ζα πξνηηκήζεη θάπνηα άιιε γιψζζα.
98

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ PASCAL,
99

 ην PIXEL δεκνζίεπζε 

κηα αθφκε ζεηξά άξζξσλ, απηή ηε θνξά γηα ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C.
100

 Ζ ηειεπηαία 

είρε απνθηήζεη ηδηαίηεξε δπλακηθή ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, αλ θαη φρη ζην 

πεξηβάιινλ ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, νη ρξήζηεο ησλ νπνίσλ θαηά 

                                                 
98

 Α. Σζηξηκψθνο, «Πξνγξακκαηηζκφο ζε PASCAL. Ζ Πξψηε Δπαθή», PIXEL 28, Γεθέκβξηνο 1986, 155-156. 

99
 Σν πξναλαθεξζέλ άξζξν ζα πιαηζησλφηαλ θαη απφ ηα αθφινπζα ζηα επφκελα ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ: Α. 

Σζηξηκψθνο, «Πξνγξακκαηηζκφο ζε PASCAL. Strings, Μεηαβιεηέο θαη … Άιια», PIXEL 29, Ηαλνπάξηνο 1987, 

140-142; Α. Σζηξηκψθνο, «Πξνγξακκαηηζκφο ζε PASCAL. Loops θαη Γηαθιαδψζεηο», PIXEL 30, Φεβξνπάξηνο 

1987, 156-158; Α. Σζηξηκψθνο, «Πξνγξακκαηηζκφο ζε PASCAL. πλαξηήζεηο θαη Γηαδηθαζίεο», PIXEL 31, 

Μάξηηνο 1987, 160-162; Α. Σζηξηκψθνο, «Πξνγξακκαηηζκφο ζε PASCAL. Οη Σχπνη Γεδνκέλσλ ηεο 

PASCAL», PIXEL 32, Απξίιηνο 1987, 160-162; Α. Σζηξηκψθνο, «Πξνγξακκαηηζκφο ζε PASCAL. Σχπνη 

Γεδνκέλσλ θαη Δληνιέο Γηαρείξηζεο», PIXEL 33, Μάηνο 1987, 132-134; Α. Σζηξηκψθνο, «Πξνγξακκαηηζκφο ζε 

PASCAL. Καη πάιη πεξί Αξρείσλ», PIXEL 34, Ηνχληνο 1987, 144-146; Α. Σζηξηκψθνο, «Πξνγξακκαηηζκφο ζε 

PASCAL. Μεξηθά ηειεπηαία πξάγκαηα», PIXEL 35, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1987, 148-150. 

100
 Α. Σζηξηκψθνο, «Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ C. H πξψηε γλσξηκία», PIXEL 36, επηέκβξηνο 1987, 144-145; 

Α. Σζηξηκψθνο, «Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ C. Πεξί Σχπσλ… θαη Άιισλ Σηλψλ», PIXEL 37, Οθηψβξηνο 1987, 

160-161; Α. Σζηξηκψθνο, «Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ C. πλαξηήζεηο», PIXEL 38, Ννέκβξηνο 1987, 168-169; 

Α. Σζηξηκψθνο, «Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ C. Σειεζηέο θαη Παξαζηάζεηο», PIXEL 39, Γεθέκβξηνο 1987, 188-

189; Α. Σζηξηκψθνο, «Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ C. Γφκεζε ζε Blocks θαη Έιεγρνο Ρνήο», PIXEL 40, 

Ηαλνπάξηνο 1988, 160-162. 
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θαλφλα αξθνχληαλ ζε πεξηζζφηεξν «θηιηθέο» πξνο απηνχο γιψζζεο, φπσο ε BASIC. Σνλ 

Μάξηην ηνπ 1986, ην πεξηνδηθφ MicroMad δεκνζίεπζε πνιπζέιηδν άξζξν επηρεηξψληαο λα 

εμεγήζεη ηηο αξρέο ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα ηηο εθαξκφζεη ζηελ γιψζζα 

BASIC.
101

 Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1987, ε ζηήιε «Δθαξκνγέο γηα PIXEL USERS» παξνπζίαζε 

βαζηθέο εληνιέο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ TURBO PASCAL.
102

 Σνλ επηέκβξην ηνπ 

1987, ην PIXEL εγθαηλίαζε ηε δεκνζίεπζε κηαο λέαο ζεηξάο άξζξσλ κε ηίηιν «Κάησ απφ ηα 

πιήθηξα», ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ λα αλαιχεη θάπνην απφ ηα πξνγξάκκαηα, πνπ έζηειλαλ νη 

ρξήζηεο ζην PIXEL γηα δεκνζίεπζε ζηηο ζειίδεο ηνπ. Σν πξφγξακκα πνπ αλαιπφηαλ θάζε 

κήλα ήηαλ γξακκέλν ζε γιψζζα BASIC θαη ήηαλ γξακκέλν γηα δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά 

νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή. χκθσλα κε ηνλ ππεχζπλν ηεο ζηήιεο, ζθνπφο ηεο αλάιπζεο 

απηήο ήηαλ λα κάζεη ν αλαγλψζηεο «ηε θηινζνθία ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Basic, θαζψο 

θαη θάπνηεο ξνπηίλεο ή θφιπα πνπ ν ίδηνο δελ έρεη ζθεθηεί.»
103

  

Μηα αθφκα φςε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο κηθξνυπνινγηζηή αθνξνχζε ζην δήηεκα ηεο έιιεηςεο ζπκβαηφηεηαο 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ. Ήηαλ έλα ζηνηρείν πνπ ραξαθηήξηδε ηελ 

θαηαθεξκαηηζκέλε ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ζε αληίζεζε κε ηε 

ζπκβαηφηεηα πνπ επηηεχρζεθε ζην ρψξν ησλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ ππνινγηζηψλ θαηά ην ίδην 

δηάζηεκα. Δπξφθεηην γηα έλα δήηεκα πνπ απαζρνινχζε έληνλα ηνπο Έιιελεο ρξήζηεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ησλ νπνίσλ νη δεκνθηιέζηεξνη ηχπνη πνπ θπθινθνξνχζαλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά ηνλ Μάην ηνπ 1984 έθηαλαλ ηνπιάρηζηνλ ηνπο δεθαηέζζεξηο.
104

 Ζ έιιεηςε 

ζπκβαηφηεηαο αθνξνχζε θαη ηε γιψζζα BASIC, δηαθνξεηηθέο «δηάιεθηνη» ηεο νπνίαο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Υξεζηκνπνηψληαο απιέο 

θαη θαηαλνεηέο εληνιέο, θαζψο θαη εχθνιε ζχληαμε, ε BASIC έγηλε γξήγνξα ε πεξηζζφηεξν 

δεκνθηιήο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ζηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο γιψζζα. 

Μεγάιν ξφιν ζηε δηάδνζή ηεο δηαδξακάηηζε ε θαηαζθεπή θαη πξνζθνξά νηθνλνκηθά 

πξνζηηψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970.  

                                                 
101

 Γ. Κνπιειήο, «Γνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο ζηε BASIC. Ση είλαη θαη πξνο ηνλ ρξεζηκνπνηεί», MicroMad 3, 

Μάξηηνο 1986, 58. 
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 Γ. Κππαξίζζεο, «Δθαξκνγέο γηα PIXEL USERS. TURBO PASCAL», PIXEL 39, Γεθέκβξηνο 1987, 44. 
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 Φ. Αλδξεφπνπινο, «Κάησ απ‟ηα πιήθηξα», PIXEL 36, επηέκβξηνο 1987, 38. 
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 ATARI, BBC, BIT 90, Commodore 64, DRAGON, LASER, LYNX, NEWBRAIN, ORIC ATMOS 48K, 

SORD M5, SPECTRUM, TI 99/4A, TRS-80 θαη ZX-81. «Δηδηθφ Έλζεην. Πίλαθαο αληηζηνηρίαο εληνιψλ 

BASIC», PIXEL 2, Μάηνο – Ηνχληνο 1984, 54-55. 
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Μία δεθαεηία κεηά, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, φινη νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο είραλ 

ελζσκαησκέλε ή ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ BASIC ζαλ πξψηε θαη βαζηθή ηνπο γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ. Σν 1978, ην ANSI (American National Standards Institute) ηππνπνίεζε 

έλα αξθεηά κεγάιν ππνζχλνιν εληνιψλ ηεο BASIC κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

νκνηνκνξθίαο απφ ηε κία έθδνζε ζηελ άιιε.
105

 Αλ θαη αξθεηνί κεγάινη ππνινγηζηέο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην πξφηππν ANSI, ζηνπο 

νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ε 

ζπκβαηφηεηα απηή παξέκεηλε αλέθηθηε, 

πηνζεηψληαο ν θάζε ηχπνο ηε δηθή ηνπ 

έθδνζε κε πην δηαδεδνκέλε ηελ Microsoft 

Basic θαη αξγφηεξα ηελ Microsoft 

Extended Basic, ε νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ 

απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο BASIC πξνέθπςε 

απφ ηελ αλάγθε ησλ θαηαζθεπαζηψλ λα 

παξνπζηάδνπλ θάηη θαηλνχξην θάζε θνξά 

ζηνλ πνιχ αληαγσληζηηθφ ρψξν ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ.
106

 Απηή φκσο ε 

επηινγή ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

δεκηνπξγνχζε ην δήηεκα ηεο αλάγθεο 

κεηαηξνπήο ησλ πξνγξακκάησλ 

δηαθνξεηηθψλ δηαιέθησλ, αλ ην ίδην 

πξφγξακκα έπξεπε λα κπνξεί λα «ηξέρεη» 

ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή. Μηα ιχζε ήηαλ λα κεηαηξέςεη ν 

ρξήζηεο εληνιή πξνο εληνιή έλα πξφγξακκα κηαο άιιεο δηαιέθηνπ BASIC θαη γηα ηελ 

ελέξγεηα απηή, εθείλν πνπ ηνπιάρηζηνλ ρξεηαδφηαλ, ήηαλ έλαο πίλαθαο αληηζηνίρεζεο κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ εληνιψλ, φπσο επηζεκάλζεθε ζε άιια ζεκεία απηή ηεο κειέηεο. Απηφ ήηαλ 
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ηππνπνίεζεο ηεο Minimal BASIC. Arthur Luehrmann, “Structured programming in Basic; part 4: ANSI Basic, 

Macintosh Basic, and True Basic.”, Creative Computing 10, no. 9 (1984), 171.  

106
 «Δηδηθφ Έλζεην. Πίλαθαο αληηζηνηρίαο εληνιψλ BASIC», PIXEL 2, Μάηνο – Ηνχληνο 1984, 53. 

 

Εικωνα 15 Μέζα απφ ηε ζηήιε «Κάησ απ‟ ηα 

πιήθηξα», ην πεξηνδηθφ PIXEL επηρεηξνχζε λα 

εθπαηδεχζεη ηνπο ρξήζηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

νξζήο δφκεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο. Πεγή: PIXEL 

36, επηέκβξηνο 1987, 39. 
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εθηθηφ κφλν ζε απιέο θαη γλσζηέο εληνιέο, ζηηο νπνίεο ε ζχληαμε ήηαλ παλνκνηφηππε θαη ην 

κφλν πνπ ήηαλ δηαθνξεηηθφ ήηαλ ην φλνκα ηεο εληνιήο. Γηα πην πνιχπινθεο εληνιέο φκσο ν 

ρξήζηεο έπξεπε λα έρεη γλψζε θαη ησλ δχν δηαιέθησλ. Σν δήηεκα απηφ ηεο κεηάθξαζεο ησλ 

εληνιψλ απφ δηάιεθην ηεο BASIC ζε άιιε αλαγλσξίζηεθε απφ πνιχ λσξίο σο πξφβιεκα 

απφ ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο ηεο επνρήο, κε ην PIXEL λα δεκνζηεχεη κφιηο ζην δεχηεξν 

ηεχρνο ηνπ ζρεηηθνχο πίλαθεο αληηζηνίρεζεο, γηα ηνπο νπνίνπο νη ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

πξνζδνθνχζαλ: 

[…] λα θαλνχλ ρξήζηκνη ζηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο θνκπηνχηεξ αιιά θαη ζηνπο ήδε 

θαηφρνπο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα αληηιεθζνχλ ηελ ιεηηνπξγία ελφο μέλνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη λα πάξνπλ ηδέεο γηα ηελ δεκηνπξγία δηθψλ ηνπο.
107

 

Ζ δεκνζίεπζε πηλάθσλ θαη αληηζηνηρηψλ κεηαμχ ησλ εληνιψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαιέθησλ 

ηεο BASIC, είρε σο ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ ρξεζηψλ αλ φρη ζηε κεηαηξνπή ελφο 

πξνγξάκκαηνο απφ έλαλ ππνινγηζηή ζε 

θάπνηνλ άιινλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ήηαλ 

γξακκέλν ζε θάπνηα έθδνζε ηεο BASIC 

απφ έλαλ ρξήζηε πνπ δνχιεπε ζε θάπνηα 

άιιε έθδνζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

ζεσξνχληαλ πσο ν ρξήζηεο είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη ηνλ αιγφξηζκν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα πξνρσξήζεη ζε 

κηα «ειεχζεξε κεηαθνξά ηνπ ζην δηθφ ηνπ 

πξφγξακκα.»
108

 Μηα ηέηνηα πξαθηηθή 

αλαγλσξηδφηαλ σο κηα «θνπηαζηηθή θαη 

ρξνλνβφξα εξγαζία», ηελ νπνία ζα έθαλε 

θάπνηνο απφ «ρφκππ θαη πξνζσπηθή 

επραξίζηεζε».
109

 Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην 

δήηεκα ηεο έιιεηςεο ζπκβαηφηεηαο, ην 
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 Γ. Ρεγφπνπινο, «Μεηαηξνπέαο Δληνιψλ BASIC», MicroMad 5, Ηνχληνο 1986, 42. 
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Εικωνα 16 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο εληνιψλ ζε 

γιψζζα BASIC, φπσο δεκνζηεχηεθε έλζεηνο ζην 

πεξηνδηθφ MicroMad. Πεγή: MicroMad 3, 

Μάρτιος 1986, 66. 
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PIXEL δεκνζίεπε ηα ίδηα πξνγξάκκαηα γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κηθξνυπνινγηζηψλ. Οη 

ρξήζηεο ζα ήηαλ έηζη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ ηηο δηαθνξέο ζηηο εληνιέο ησλ πξνγξακκάησλ 

απηψλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηαηξέςνπλ έλα πξφγξακκα.
110

 

πσο έρεη πξνηαζεί απφ ηελ Leslie Haddon ππάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά ήδε 

πξνγξακκαηηζκνχ.
111

 χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζή ηεο, γηα θάπνηνπο ρξήζηεο ν 

πξνγξακκαηηζκφο ήηαλ απιψο ε πιεθηξνιφγεζε έληππσλ πξνγξακκάησλ απφ πεξηνδηθά θαη 

βηβιία, κηα δηαδηθαζία αξγή θαη θνπηαζηηθή, εηδηθά κε ηα θαθήο πνηφηεηαο πιεθηξνιφγηα πνπ 

δηέζεηαλ νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο. Σα έληππα πξνγξάκκαηα ήηαλ ζπρλά γεκάηα ιάζε, 

ελψ λέα ιάζε ππεηζέξρνληαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πιεθηξνιφγεζήο ηνπο απφ ηνπο 

ρξήζηεο, πξνθαιψληαο επηπιένλ πξνβιήκαηα πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ. Μηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία πιεθηξνιφγεζεο, εκθάληζεο ιάζνπο, εληνπηζκνχ ηνπ θαη δηφξζσζήο ηνπ ήηαλ 

θνπηαζηηθή θαη δπζρεξήο γηα πνιινχο ρξήζηεο, ζπλάκα φκσο απνδεηθλπφηαλ επηκνξθσηηθή 

δηφηη θαηαζθεχαδε ηελ ηερληθή γλψζε πνπ απαηηνχζε ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Σα 

ζπρλά ηππνγξαθηθά ιάζε ζηα έληππα πξνγξάκκαηα κεηαθξάδνληαλ ινηπφλ ζε πξνβιήκαηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ έπξεπε λα εληνπηζηνχλ θαη λα επηιπζνχλ. Σα ιάζε πνπ βξίζθνληαλ 

ζηα έληππα πξνγξάκκαηα ήηαλ ηφζν ζπρλά πνπ ζε θάζε ηεχρνο ζρεδφλ ησλ πεξηνδηθψλ 

δεκνζηεχνληαλ δηνξζψζεηο ιαζψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ είραλ δεκνζηεπηεί ζηα 

πξνεγνχκελα ηεχρε.
112

 Γελ έιεηπαλ κάιηζηα ηα επηθξηηηθά ή αθφκα θαη εηξσληθά ζρφιηα ησλ 

ρξεζηψλ: 

Οη άξηζηεο εληππψζεηο πνπ ζρεκάηηζα γηα ην πεξηνδηθφ απηφ, εμαλεκίζηεθαλ εμαηηίαο 

ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ δεκνζηεχηεθε ζην πξψην ηεχρνο ζνπ ζηε ζειίδα 76. […] 

Κχξηε Απγέξε, θαη θχξηνη ηνπ πεξηνδηθνχ δε βξέζεθε θάπνηνο πξνγξακκαηηζηήο λα ζαο 

πεη φηη: η ενηολή ασηή (RETURN δηλ.) τρηζιμοποιείηαι πάνηα με ηην GO SUB;  

[…] Γηα λα κελ μαλαζπκβνχλ παξφκνηα επηξάπεια πξνηείλσ ηα εμήο: α) Να κελ 

γξάθνπλ, ελ είλαη δπλαηφλ, άζρεηνη άλζξσπνη πξνγξάκκαηα γηα computers, […]
113

 

Ζ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα κεξηθνχο ρξήζηεο, πξφζζεηε απιψο κηα αθφκε δπζθνιία 

ζηελ ρξήζε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή. Γηα θάπνηνπο άιινπο φκσο απνηεινχζε κηα πξφθιεζε θαη 

κηα επηκνξθσηηθή εμάζθεζε. Ο πξνγξακκαηηζκφο δελ ήηαλ απιψο ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

ελφο ζθνπνχ, αιιά απνηεινχζε ζπρλά θαη απηνζθνπφ, πνπ ζα κπνξνχζε λα παξνκνηαζηεί κε 

                                                 
110

 Γξ. Εψξδνο, «Παξάιιεινη Γξφκνη. Πξνγξάκκαηα γηα φινπο ηνπο micro», PIXEL 3, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 

1984, 36; Γξ. Εψξδνο, «Παξάιιεινη Γξφκνη. Πξνγξάκκαηα γηα φινπο ηνπο micro», PIXEL 4, επηέκβξηνο – 

Οθηψβξηνο 1984, 29. 

111
 Leslie Haddon, Everyday Innovators: Researching the Role of Users in Shaping ICT's (Dordrecht: Springer, 

2005), 54-66. 

112
 «ΔΔΗ & ΔΜΔΗ», MicroMad 3, Μάξηηνο 1986, 138. 

113
 Ibid., 137. 



 ς ε η ο  η ε ο  Υ ξ ή ζ ε ο   |  284 

 

άιιεο πλεπκαηηθέο ςπραγσγηθέο ελαζρνιήζεηο, φπσο έλα ζηαπξφιεμν ή θάπνηνο γξίθνο. 

Πνιινί ρξήζηεο πξνζπαζνχζαλ ινηπφλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνυπνινγηζηή 

ηνπο κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, λα κεηαηξέπνπλ πξνγξάκκαηα γηα ρξήζε ζε φινπο ηχπνπο 

κηθξνυπνινγηζηψλ. Πνιινί δελ θαηφξζσλαλ θάηη παξαπάλσ απφ ρξεζηηθήο πιεπξάο, είραλ 

φκσο ηελ ηθαλνπνίεζε φηη κπνξνχζαλ λα ην θάλνπλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο δελ είρε 

απαξαίηεηα πξαθηηθή αμία πέξα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο ελαζρφιεζεο κε απηφλ. 

Ζ έκθαζε ζηνλ πεηξακαηηζκφ δελ αθνξνχζε κνλάρα ην ινγηζκηθφ, αλ θαη ηνλ ηνκέα εθείλνλ 

επλννχζε ε ίδηα ε ηερλνινγία θαη πην ζπγθξηκέλα ε επθνιία ρξήζεο γισζζψλ φπσο ε 

BASIC. Καη‟ αλαινγία, αιιά ζε ζαθψο κηθξφηεξν βαζκφ, ζην δεκφζην ρψξν πξνσζνχληαλ 

κηα ζπλαθή θνπιηνχξα πεηξακαηηζκνχ κε ην πιηθφ ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή. Μέζα 

απφ ζηήιεο, παξνπζηάδνληαλ θάζε κήλα νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ή κεηαηξνπή κεξψλ ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ή ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο. Δλδεηθηηθά, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1988 

παξνπζηάζηεθαλ ηα απαηηνχκελα θπθιψκαηα γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ κηθξνυπνινγηζηή 

Spectrum ζε παικνγξάθν, sampler, ςεθηαθφ βνιηφκεηξν, αλαιπηή θάζκαηνο, θ.ά. Οη 

πιαθέηεο κάιηζηα ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ δηαηίζελην ζηα γξαθεία ηνπ πεξηνδηθνχ PIXEL ή 

απνζηέιινληαλ ζηνπο αλαγλψζηεο κε αληηθαηαβνιή έλαληη 1.300 δξρ.
114

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη αληηιήςεηο πεξί αλαγθαηφηεηαο ηνπ «πξνγξακκαηηζκνχ» θαη ηνπ 

«πεηξακαηηζκνχ» κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή κεηνπζηψζεθαλ ζε 

πξαθηηθέο ρξήζεηο, νη ρξήζηεο κπφξεζαλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ππνινγηζηή. Οη πξνρσξεκέλνη ρξήζηεο μεπεξλνχζαλ ζπρλά ηελ BASIC θαη πεηξακαηίδνληαλ 

κε γιψζζεο ρακειφηεξνπ επηπέδνπ, φπσο νη ζπκβνιηθέο γιψζζεο θαη ε γιψζζα κεραλήο. 

Απηέο ήηαλ αξθεηά πην πεξίπινθεο ζηελ ρξήζε απφ γιψζζεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ, αθνχ 

αληηθαζηζηνχζαλ βνιηθέο εληνιέο ζηα αγγιηθά, φπσο ηηο “GOTO” θαη “LOAD” κε νδεγίεο 

πνπ ήηαλ πην θαηαλνεηέο ζηνλ ππνινγηζηή απφ φηη ζηνπο ρξήζηεο. Μέζσ κλεκνληθψλ 

νδεγηψλ, φπσο ε LDA (6000h), ή δεθαεμαδηθφ θψδηθα κεραλήο (π.ρ. 3Α 00 60), νη ρξήζηεο 

κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπο ζηε δηθή ηνπ γιψζζα, απνθηψληαο 

πην αθξηβή έιεγρν ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ. ε απηφ ην επίπεδν ρξήζεο ππήξρε κηθξφηεξε 

δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά κνληέια ππνινγηζηψλ απφ φηη ήηαλ εμσηεξηθά 

εκθαλέο. Ζ νπνηαδήπνηε πξνγξακκαηηζηηθή δηαδηθαζία ζε γιψζζα κεραλήο ελφο ππνινγηζηή 

ήηαλ εχθνια κεηαηξέςηκε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ ίδην επεμεξγαζηή. Γηα 

άιινπο φκσο ρξήζηεο, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ππνινγηζηψλ 
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απνηεινχζαλ πεγή ζχγρπζεο ζηελ 

επηινγή ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή 

πνπ ζα αγφξαδαλ θαη ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ. 

Ζ ζηαδηαθή εμνηθείσζε ησλ Διιήλσλ 

ρξεζηψλ κε ηελ ηερληθή γλψζε πνπ 

αθνξνχζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ έρεη θνηλά κε ηελ 

ρξήζε ησλ πξψησλ πξνζσπηθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ απφ ρνκπίζηεο ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Ζ Sherry 

Turkle ηζρπξίδεηαη, πσο ελψ κε εθείλνπο 

ηνπο πξψηνπο πξνζσπηθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο ήηαλ εχθνινη λα 

πεηξακαηηζηεί θάπνηνο καδί ηνπο, νη 

κεηαγελέζηεξνη είραλ πεξηζζφηεξν ηε 

κνξθή ελφο καχξνπ θνπηηνχ 

«θαηαζθεπαζκέλνη σο κηα ηερλνινγία 

πξνο ρξήζε θαη φρη πξνο εμεξεχλεζε.»
115

 

Οη πξαθηηθέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ηνπ πεηξακαηηζκνχ πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ, 

ππνδειψλνπλ κηα ζεκαληηθή αιιεινεπηθάιπςε αλάκεζα ζηνπο ζεσξνχκελνπο σο 

ππνινγηζηέο γηα ρνκπίζηεο θαη ηνπο δεκνθηιείο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, παξά ηελ θηινζνθία ηνπ καχξνπ θνπηηνχ πνπ δηέπεη ηνπο δεχηεξνπο. 

Απηφ νθεηιφηαλ, ζε θάπνην βαζκφ, θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ρνκπίζηεο ρξήζηεο πνπ έδεημαλ γηα 

ηνπο ηειεπηαίνπο ην ίδην ελδηαθέξνλ, κε ην νπνίν είραλ ππνδερζεί ηνπο πξνγελέζηεξνπο 

ζπλαξκνινγνχκελνπο κηθξνυπνινγηζηέο ζε κνξθή θηη. πρλά είλαη θαη ηα παξαδείγκαηα 

ζπλδπαζκνχ ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνδνζνχλ ζηελ εξαζηηερληθή ελαζρφιεζε γηα ιφγνπο αλαςπρήο (ρφκππ). ην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, γηα παξάδεηγκα, επηζεκάλζεθαλ αληηιήςεηο γηα ρξήζε ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζηνλ ρεηξηζκφ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, φπσο ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ηνπ 
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Εικωνα 17 Ζιεθηξνληθφ θχθισκα κεηαηξνπέα 

αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ γηα ηνλ 

κηθξνυπνινγηζηή Spectrum. Πεγή: PIXEL 40, 

Ηαλνπάξηνο 1988, 85. 
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ζπλαγεξκνχ θαη ζπζηεκάησλ ςπραγσγίαο. Παξφια απηά είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ ζηνηρεία 

πξαγκαηηθήο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζε ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο. 

Ζ θεληξηθή ζέζε πνπ είρε ν πξνγξακκαηηζκφο, θαη γεληθφηεξα ε δηεξεπλεηηθή ρξήζε ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα πσο κεγάιν 

κέξνο ησλ φςεσλ ρξήζεο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ αθνξνχζαλ ζε έλα είδνο «ηερληθνχ ρφκπη». 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζπλεγνξεί ζε απηή ηε ζέζε είλαη ηα ηερληθά εκπφδηα πνπ θαινχληαλ 

λα ππεξβνχλ νη ρξήζηεο, ε θχζε ησλ νπνίσλ θαη νη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαλ δελ ζπλάδνπλ 

κε ηελ εηθφλα ελφο δεκνθηινχο θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο γηα ηνπο πνιινχο. Μηα αλάιπζε 

ησλ επηζηνιψλ πνπ ιάκβαλαλ ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, αιιά θαη ησλ άξζξσλ ηερληθήο 

ππνζηήξημεο, αλαδεηθλχεη ηελ πιεζψξα ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ρξήζηεο. 

Γηα παξάδεηγκα, νη θαζέηεο απνηεινχζαλ έλα ζρεηηθά αλαμηφπηζην κέζν απνζήθεπζεο θαη 

δεδνκέλνπ φηη ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχζε ζπρλά έλα νηθηαθφ θαζεηφθσλν, έπξεπε λα ην 

ξπζκίζεη θαηάιιεια γηα λα επηηχρεη αμηφπηζηε απνζήθεπζε θαη θφξησζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Αθφκα θαη ηα εμεηδηθεπκέλα γηα ππνινγηζηέο ζπζηήκαηα εγγξαθήο θαζεηψλ δελ είραλ 

εγγπεκέλε απφδνζε θαη αμηνπηζηία. Άιιν έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ ζπρλά νη 

ρξήζηεο ήηαλ ν ιεγφκελνο ειεθηξηθφο «ζφξπβνο», εμαηηίαο ηεο παξνρήο ξεχκαηνο, ν νπνίνο 

πξνθαινχζε παξάμελεο ζπλέπεηεο∙ αξθεηέο θνξέο φπνηα εληνιή θαη αλ εηζαγφηαλ, ν 

κηθξνυπνινγηζηήο εκθάληδε ην κήλπκα «sn error» [ζπληαθηηθφ ιάζνο]. Δπίζεο, ζε πνιιά 

κνληέια νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, φπσο ν Spectrum ή ν Electron, ν ρξήζηεο έπξεπε λα 

αγνξάζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ αθφκα θαη γηα λα ζπλδέζεη έλα απιφ 

πεξηθεξεηαθφ φπσο ην ρεηξηζηήξην [joystick].  

ια απηά ηα δεηήκαηα απνηεινχζαλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. Ζ ρξήζε ηνπο δηαηεξνχζε κηα ηερληθή πθή, αθφκα θαη αλ ηα πξνβιήκαηα 

απηά ζπάληα αληηθαηνπηξίδνληαλ ζηελ ξεηνξηθή ησλ εηαηξηψλ εκπνξίαο ηνπο θαη θάπνησλ 

θαηαζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ επθνιία ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ ή ζηελ πξνψζεζε 

ησλ ππνινγηζηψλ σο εκπνξηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, νη νπνίεο κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ 

άκεζα ζε ιεηηνπξγία θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο. Έλαο θπξίαξρνο δηακεζνιαβεηήο 

ηεο επνρήο, ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, αλέδεημε απφ πνιχ λσξίο απηή ηε δηάζηαζε ηεο 

ρξήζεο θαη αλέιαβαλ ηνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ. 

Μηα επηζθφπεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ινγηζκηθνχ ζε έληππε κνξθή, δείρλεη φηη ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ δελ αληαπνθξίλνληαλ ζε πξαθηηθέο αλάγθεο, αιιά 

απνηεινχζε πεξηζζφηεξν πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ. 

Δλζάξξπλε ηνλ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ απιψο θαη κφλν γηα λα θάλεη 
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θάηη ελδηαθέξνλ κε απηφλ. Απηφ βνήζεζε ζηελ εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ κε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηέδεημε θάπνηεο 

πξαθηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ ππνινγηζηψλ, ζε πνιχ κηθξή θιίκαθα, φπσο ε εηζαγσγή ζηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ κέζσ εθαξκνγψλ ηειεθσληθψλ θαηαιφγσλ. Σν πξψην εκπνξηθφ 

ινγηζκηθφ παξνπζηάδεη ζπρλά παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο δείρλνπλ νη δηαθεκίζεηο ζηα 

πεξηνδηθά ππνινγηζηψλ ι.ρ. γηα εθαξκνγέο πξνγλσζηηθψλ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ. Αλ θαη 

θάπνηνη ρξήζηεο πηζαλψο λα θέξδηζαλ θάπνηα ρξήκαηα κέζσ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, έλα 

ηέηνην πξφγξακκα απνηεινχζε πεξηζζφηεξν κηα επίδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ππνινγηζηή 

παξά κηα πξαθηηθή εθαξκνγή. 

Κάπνηα πεξηθεξεηαθά απαηηνχζαλ γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζσζηά. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ππήξμε εθείλν ησλ EPROM (Erasable – 

Programable – Read – Only – Memory). Οη EPROM ππήξραλ ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα 

πνπ ειέγρνληαλ απφ κηθξνεπεμεξγαζηή θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ φπσο αθξηβψο νη ROM. Σν 

κεγάιν ηνπο πιενλέθηεκα ζπγθξηηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο ήηαλ ην φηη ζηηο EPROM ηα 

δεδνκέλα ηνπνζεηνχληαλ ειεθηξνληθά κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, ελψ ζηηο ROM 

θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο ζην εξγνζηάζην. Ζ EPROM ζπλδχαδε πιηθφ (πνπ 

ζπλδεφηαλ ζε θάπνηα ζχξα επέθηαζεο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή) θαη ινγηζκηθφ, πνπ κπνξνχζε ν 

ρξήζηεο λα ην «ηξέμεη» απφ ηελ Basic. Μέζσ ηεο ρξήζεο κηαο EPROM, ν ρξήζηεο είρε ηε 

δπλαηφηεηα εθηέιεζεο πνιιψλ εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο 

γηα εθείλνπο ηνπο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ ππνινγηζηή ηνπο γηα πξνγξακκαηηζκφ, 

φπσο ελδεηθηηθά: κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζηελ κλήκα ηνπ κηθξνυπνινγηζηή γηα ηελ 

αιιαγή παξακέηξσλ ή νπνηαδήπνηε άιιε επεμεξγαζία, εκθάληζε ζηελ νζφλε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο κλήκεο ζε HEX θαη ASCII ραξαθηήξεο, ζψζηκν ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ 

κλεκψλ ζε δηζθέηα, εθηχπσζε (ζε HEX θαη ASCII) ηκήκαηνο ή νιφθιεξεο ηεο κλήκεο, 

θ.ά.
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Οη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα κεηαηξέςνπλ ηνλ θψδηθα πνπ πξνζέθεξαλ ηα πεξηνδηθά κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, ψζηε λα θαηαζθεπάδνπλ ηα δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα. Μέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δεκνζίεπζε έληππσλ πξνγξακκάησλ ηα πεξηνδηθά 

ελζάξξπλαλ ηελ πξνζσπηθή ελαζρφιεζε κε ηνλ κηθξνυπνινγηζηή. Δδψ ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί, πσο ελψ παξείραλ ζηνλ ρξήζηε ηελ απαξαίηεηε θαζνδήγεζε γηα λα 

θαηαζθεπάζεη ηα δηθά ηνπ πξνγξάκκαηα, κε βάζε θάπνηεο άιιεο κνξθέο ηνπ πεξηερνκέλνπ 
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ηνπο, φπσο νη δηαθεκίζεηο θαη νη παξνπζηάζεηο ησλ λέσλ ηεο αγνξάο, πξνσζνχληαλ έλα 

δηαθνξεηηθφ κνληέιν ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ. Βαζηζκέλε ζηελ θαηαλάισζε έηνηκσλ πξνο 

ρξήζε πξνγξακκάησλ θαη άιισλ πξντφλησλ, απηή ε θνπιηνχξα ρξήζεο ήηαλ πην θηιηθή πξνο 

ηνλ ρξήζηε, αθνχ απαηηνχζε κηθξφηεξε θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ππνινγηζηή απφ 

απηφλ, αιιά θαη πην πεξηνξηζηηθή. 

Απηφ ην πξφηππν ρξήζεο πνπ έδηλε έκθαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ κε 

ην ινγηζκηθφ ζρεηίδεηαη θαη κε έλα άιιν ζηνηρείν. Ζ εμέιημε ηνπ πιηθνχ ησλ ππνινγηζηψλ ζε 

θαηαλαισηηθφ πξντφλ, απφ εηαηξίεο φπσο ε Sinclair, δελ ζπλδπάζηεθε κε αλάινγεο 

πξνζπάζεηεο ζην ρψξν ηνπ ινγηζκηθνχ. Αξρηθά, δελ πξνζθεξφηαλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζρεδφλ θαζφινπ έηνηκν ινγηζκηθφ κε εμαίξεζε ηε δηαθίλεζε 

πξνγξακκάησλ πνπ θαηαζθεχαδαλ θαη δηαθηλνχζαλ νη ρξήζηεο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο 

αλαπηπζζφκελεο, αιιά κε πεπεηξακέλεο βάζεο ρξεζηψλ, κε ηελ αξρηθή πνιχ πεξηνξηζκέλε 

πξνζθνξά ινγηζκηθνχ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο είρε δεκηνπξγήζεη έλα θελφ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ινγηζκηθνχ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο. Αλ θαη ε επαγγεικαηηθή αγνξά έηνηκνπ 

ινγηζκηθνχ ππήξρε ήδε, ε παξαγσγή ινγηζκηθνχ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο 

απνηεινχζε νπζηαζηηθά έλα λέν πεδίν. Οη εηαηξίεο πνπ πξφζθεξαλ ινγηζκηθφ ζε 

επαγγεικαηίεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, αθφκα θαη αλ 

νη απαηηήζεηο ηνπο ήηαλ ειάρηζηεο. Ζ φιε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο καδηθήο 

παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο δελ είρε αθφκα 

δηακνξθσζεί ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο.  

Οη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο δελ είραλ αθφκα γίλεη αληηθείκελν ρξήζεο ζε πνιιέο πηπρέο 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ειάρηζην ινγηζκηθφ ήηαλ δηαζέζηκν γηα ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο. 

ε ιίγα ζρνιεία, γηα παξάδεηγκα, νη ππνινγηζηέο είραλ κφιηο εηζαρζεί θαη ε αγνξά ηνπ 

πιηθνχ θαίλεηαη πσο ζεσξνχληαλ πην ζεκαληηθή απφ ηελ απφθηεζε ινγηζκηθνχ γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηφ. Γεδνκέλνπ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ην ίδην αξράξηνη ζηε ρξήζε 

ππνινγηζηψλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ειάρηζηνη ήηαλ εθείλνη πνπ κπνξνχζαλ λα ζρεδηάζνπλ 

ηθαλνπνηεηηθφ ινγηζκηθφ. Οη ρξήζηεο έγξαθαλ ινγηζκηθφ γηα λα αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα 

ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο ρξήζεο θαη βξήθαλ αγνξαζηέο αλάκεζα ζε άιινπο ρξήζηεο κε 

παξφκνηα πξνβιήκαηα. Αξρηθά, ην έηνηκν ινγηζκηθφ δηαλεκφηαλ απφ αλεμάξηεηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο. Ζ δπλακηθή φκσο ηεο λέαο αγνξάο κεηά ηα πξψηα ρξφληα ηνπο έζπξσμε 

ζηαδηαθά ζην πεξηζψξην, θαζψο ε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ έζεηε απζηεξνχο φξνπο εηζφδνπ 

ζηελ αγνξά.  
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Παξφια απηά, φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ ηχπνπ, νη ρξήζηεο ζπλέρηζαλ 

ζε θάπνην βαζκφ λα αζρνινχληαη ζε θάπνην βαζκφ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο 

ινγηζκηθνχ, αλ θαη πην έκκεζα ζε ζρέζε κε ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο. Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο 

πνπ σζνχζε ηνπο ρξήζηεο ζηελ θαηαζθεπή πξνγξακκάησλ ζην ζπίηη, απνηειεί θάηη πνπ έρεη 

επηζεκαλζεί ζε άιια ζεκεία απηήο ηεο κειέηεο∙ ζηελ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ έηνηκνπ εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ζηελ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε 

ππνζηήξημε ησλ κεραλεκάησλ απφ θάπνηεο (αλ φρη ηηο πεξηζζφηεξεο) ειιεληθέο 

αληηπξνζσπείεο. Σα πεξηνδηθά ηεο επνρήο βξίζνπλ απφ παξάπνλα ησλ ρξεζηψλ γηα ην 

γεγνλφο πσο δελ κπνξνχζαλ λα βξνπλ πξνγξάκκαηα γηα ηνλ νηθηαθφ ηνπο ππνινγηζηή: 

Δίκαη θάηνρνο ηνπ Atari 800XL θαη παξαηεξψ πσο είλαη πνιχ παξακειεκέλνο Micro, 

γηαηί πξνγξάκκαηα γηα ην Atari δεκνζηεχνληαη ζηα πεξηνδηθά ειάρηζηα.
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Έηζη ε παξαγσγή ινγηζκηθνχ, πξνήιζε, ελ κέξεη, απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ ρξεζηψλ πνπ 

πνπινχζαλ ινγηζκηθφ πνπ ζρεδίαζαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Πεπεηξακέλνη, βέβαηα, ρξήζηεο 

έγξαθαλ θαη ινγηζκηθφ κε ζθνπφ ηε δηαλνκή θαη φρη κφλν γηα ηδία ρξήζε. Ζ δεκηνπξγία 

ινγηζκηθνχ πνπ αληηγξαθφηαλ θαη δηαλεκφηαλ απφ ην ζπίηη ήηαλ κηα ηδηαίηεξα θνπηαζηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ αληηγξαθή θαη ε δηαλνκή δεθάδσλ ή θαη εθαηνληάδσλ θαζεηψλ απνηεινχζε 

έλαλ άζιν, ελψ πξνβιεκαηηθή ήηαλ θαη ε πξνκήζεηα θαζεηψλ πξνο εγγξαθή, αιιά θαη ε 

ζπζθεπαζία ηνπο. Αλ ζπλππνινγηζηνχλ ηα επηπιένλ έμνδα, φπσο ε δηαθήκηζε θαη ε 

πξνκήζεηα πιηθνχ, θαζψο θαη ε αλνηρηή θαη ειάρηζηα θαηαλνεηή θχζε ηεο αγνξάο, δελ 

ππήξρε θακία εγγχεζε επηηπρίαο. Καη γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, φκσο, ε «νηθνηερληθή» απηή 

κνξθή ηεο αγνξάο ινγηζκηθνχ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ελείρε αξθεηά ξίζθα. Ζ 

ηαρπδξνκηθή δηαλνκή ήηαλ εγγελψο αξγή θαη αλαμηφπηζηε, θαζψο δέκαηα θαη πιεξσκέο 

κπνξνχζαλ λα ραζνχλ ζην ηαρπδξνκείν. Διάρηζηνο ήηαλ θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο, αθνχ κε 

πνηνηηθά πξνγξάκκαηα γξάθνληαλ θαη δηαλέκνληαλ ην ίδην εχθνια κε πνηνηηθψο αμηφινγα. 

Απηή ήηαλ ε κνξθή ηνπ λένπ κέζνπ, γεκάηε δπλακηθή αιιά κε έλα ζρεηηθά κε πεπεηξακέλν 

θνηλφ πνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δηαθξίλεη εχθνια ην πνηνηηθφ απφ ην κε πνηνηηθφ ινγηζκηθφ. 

Οη κηθξέο θαη θζελέο δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξίζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ δεκφζην ρψξν 

ζπάληα είραλ ρψξν γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ινγηζκηθφ θαη δελ είλαη παξάδνμν ην 

γεγνλφο, φηη ηειηθά, πνιινί ρξήζηεο πξνκεζεχνληαλ ινγηζκηθφ θαθήο πνηφηεηαο. 
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ην πιαίζην απηφ, ε δηαλνκή έληππσλ πξνγξακκάησλ ππήξμε κηα αξθεηά δηαδεδνκέλε 

πξαθηηθή, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Παξάιιεια κε ηηο 

ζειίδεο ησλ πεξηνδηθψλ πνπ γέκηδαλ κε έληππα πξνγξάκκαηα, αξθεηά βηβιία 

θπθινθνξνχζαλ κε αλάινγν πεξηερφκελν, ελψ πσινχληαλ αθφκα θαη αλεμάξηεηα έληππα 

πξνγξάκκαηα. Με ηελ πξνζδνθία πσο νη ρξήζηεο ζα πξνγξακκάηηδαλ κφλνη ηνπο ηνπο 

κηθξνυπνινγηζηέο ηνπο θαη κε ηελ αξρηθή έιιεηςε δηαζέζηκνπ ινγηζκηθνχ, ηα βηβιία έληππσλ 

πξνγξακκάησλ έγηλαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή. Σέηνηα βηβιία κπνξεί λα ήηαλ ζπρλά 

θαθνθηηαγκέλα, απνηεινχκελα απφ θηελέο εθηππψζεηο πξνγξακκάησλ καδί κε 

επεμεγεκαηηθά θείκελα, αιιά ήηαλ ηδηαίηεξα πεξηεθηηθά, ελψ απνηεινχζαλ θαη ζεκαληηθά 

βνεζήκαηα γηα φζνπο επηζπκνχζαλ λα κάζνπλ πξνγξακκαηηζκφ. πρλά κάιηζηα, ειάρηζηε 

δηάθξηζε γηλφηαλ αλάκεζα ζε βηβιία κε έληππα πξνγξάκκαηα θαη νδεγνχο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Ο ρξήζηεο κπνξνχζε επίζεο λα πεξηκέλεη 

θάπνηα ειάρηζηε πνηνηηθή εμαζθάιηζε απφ 

ηα δεκνζηεπκέλα ζε βηβιία έληππα 

πξνγξάκκαηα, θάηη πνπ απνπζίαδε απφ 

φζα δεκνζηεχνληαλ ζηα πεξηνδηθά ή ζε 

εθείλν ην ινγηζκηθφ πνπ γξαθφηαλ θαη 

δηαλεκφηαλ απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Σα ρακειήο πνηφηεηαο πξνγξάκκαηα γηα 

ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο δελ 

απνηέιεζαλ ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηεο 

έληππεο κνξθήο, ελψ θαη ε πξαθηηθή ηεο 

δηαλνκήο ζηνπο ρξήζηεο ελφο κε 

νινθιεξσκέλνπ πξντφληνο επηδείλσλε ηελ 

θαηάζηαζε, αθνχ δεκηνπξγνχζε γφληκν 

έδαθνο γηα ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ. 

Αλ θαη κε ην θφζηνο πνπ αγφξαδε έλα 

πξφγξακκα ζε θαζέηα, ν ρξήζηεο 

κπνξνχζε λα απνθηήζεη έλα βηβιίν κε 

κεξηθέο δεθάδεο έληππα πξνγξάκκαηα, ε 

εκπνξηθή πνηφηεηα δελ ήηαλ πάληα ε ίδηα. Ζ απφθιηζε ήηαλ πηζαλψο κηθξή θαηά ηα πξψηα 

ρξφληα, φηαλ έλα παηρλίδη πιεθηξνινγεκέλν απφ έληππν πξφγξακκα ήηαλ αλάινγεο 

 

Εικωνα 18 Σα βηβιία κε έληππα πξνγξάκκαηα 

απνηεινχζαλ κηα δεκνθηιή επηινγή ησλ ρξεζηψλ 

γηα πξφζβαζε ζε ινγηζκηθφ. Πεγή: MicroMad 3, 

Μάξηηνο 1986, 139. 
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πνηφηεηαο κε έλα έηνηκν, αιιά θαζψο ε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ σξίκαζε θαη θαζψο ε 

πνιππινθφηεηα ησλ ππνινγηζηψλ απμήζεθε ε δηαθνξά απηή έγηλε αηζζεηή. 

Σν πξφβιεκα νθεηιφηαλ, ελ κέξεη, ζην γεγνλφο πσο θαιχηεξν ινγηζκηθφ ζήκαηλε ζπρλά 

κεγαιχηεξα θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθα πξνγξάκκαηα. Δλψ ε πιεθηξνιφγεζε απφ ρξήζηεο 

κηθξψλ πξνγξακκάησλ ζε BASIC ήηαλ κηα δηαδηθαζία εχθνιε θαη πξαθηηθή, ηα κεγαιχηεξα 

πξνγξάκκαηα, γξακκέλα κε πην πξνσζεκέλεο ηερληθέο, φπσο ν θψδηθαο κεραλήο, πνπ 

εθκεηαιιεχνληαλ πην πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή, απνηεινχζαλ θάηη εληειψο 

δηαθνξεηηθφ. Παξά ην ρακειφ ηνπο θφζηνο θαη ηε βνήζεηα πνπ πξφζθεξαλ ζε φζνπο ήζειαλ 

λα κάζνπλ πξνγξακκαηηζκφ, ηα έληππα πξνγξάκκαηα ήηαλ εγγελψο δχζρξεζηα, ζε ζχγθξηζε 

κε ην έηνηκν ινγηζκηθφ ζε θαζέηεο ή δηζθέηεο. Ζ πιεθηξνιφγεζε θαη δηφξζσζε αξθεηψλ 

ζειίδσλ θψδηθα εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ ηδέα ηνπ εχρξεζηνπ θαη πξνζβάζηκνπ ζε φινπο 

ππνινγηζηή. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ζε 

επξεία θιίκαθα άιιαμε ηα ζεκέιηα ηνπ θφζκνπ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Αληί λα 

καζαίλνπλ πψο λα πξνγξακκαηίζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο, νη ρξήζηεο αγφξαδαλ απιψο ην 

έηνηκν ινγηζκηθφ, θάηη πνπ απαηηνχζε ιηγφηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κηθξνυπνινγηζηή. Ζ άκεζε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ζπλέβαιε έηζη ζηελ εμέιημε ηνπ 

κηθξνυπνινγηζηή ζε θαηαλαισηηθφ πξντφλ θαη δηεπθφιπλε ηε ρξήζε ηνπ. πσο 

επηζεκάλζεθε θαη ζε άιια ζεκεία απηήο ηεο κειέηεο, άιιαμε ηαπηφρξνλα θαη ηνλ ραξαθηήξα 

ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο, απφ ζηαζψηεο ηεο ελεξγνχο ελαζρφιεζεο ζε ππνζηεξηθηέο 

ηνπ έηνηκνπ εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ. 
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«ΠΕΡΘΕΡΓΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΠΕΡΘΕΡΓΕ ΔΟΤΛΕΘΕ» 

ζελ ψξα βξηζθφκαζηαλ κέζα ζην καγαδί, απνξήζακε κε ηελ πνηθηιία ησλ πειαηψλ 

(παηδηά, επαγγεικαηίεο, ζπληαμηνχρνη), θαη γη‟ απηφ ξσηήζακε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ 

καγαδηνχ λα καο πνπλ γηα ηνλ θφζκν πνπ κπαίλεη θαη γη‟ απηά πνπ αγνξάδεη. 

Απφ ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ζα αλαθέξνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπ THE COMPUTER SHOP, ν νπνίνο είλαη 

επαγγεικαηίαο θαη μεθίλεζε κε έλαλ Spectrum. ηε ζπλέρεηα αγφξαζε έλα joystick κε 

ην ζρεηηθφ interface. Έπεηηα ζεηξά είρε έλα έγρξσκν monitor, κεηά πέληε (5) 

Microdrives, θαη ηέινο έλαο νγδνληάζηεινο εθηππσηήο Delta 15. Σν θαηλφκελν απηφ 

(πεξίεξγα ζπζηήκαηα γηα πεξίεξγεο δνπιεηέο) είλαη, φπσο καο είπαλ αξθεηά 

ζπλεζηζκέλν θαη θηάλεη ζην ζεκείν λα ππάξρεη ζήκεξα ζηελ Διιάδα λαππεγείν πνπ 

βγάδεη κηζζνδνζία (!) κε ZX-81 θαη επέθηαζε κλήκεο 16Κ RAM…
118

  

 

Οη φςεηο ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ππήξμαλ έληνλα δηαθνξνπνηεκέλεο 

αθνινπζψληαο ηηο θπξίαξρεο θνπιηνχξεο πεξί ηεο νξζήο θαη ελδεδεηγκέλεο ρξήζεο ηνπο, 

φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ ζην πιαίζην ησλ βαζηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ηεο πεξηφδνπ θαη ζε 

έλα πεξηβάιινλ πνπ δηαπξαγκαηεπφηαλ αθφκα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. Δπηπιένλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε άιια ζεκεία ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

επλφεζε ηελ αλάπηπμε φςεσλ ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, πνπ ζε άιιεο ρψξεο 

ηελ ίδηα πεξίνδν ππήξμαλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο, φπσο νη επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο πνπ 

απνθαιχπηεη ην παξαπάλσ απφζπαζκα απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα – επίζθεςε ηεο ζπληαθηηθήο 

νκάδαο πεξηνδηθνχ ζε θαηάζηεκα πψιεζεο ππνινγηζηψλ ην 1984. Ο νηθηαθφο 

κηθξνυπνινγηζηήο αληηκεησπηδφηαλ σο έλα ηερλνινγηθφ αληηθείκελν κε ρξήζεηο πνπ 

ππεξέβαηλαλ εθείλε ηνπ κέζνπ ςπραγσγίαο, παξφηη ε ηειεπηαία απνηεινχζε ηελ θπξίαξρε 

φςε ρξήζεο ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη χζηεξα. 

Σν ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο θαη 

αθνξνχζε ζηηο απνθαινχκελεο «ζνβαξέο» (θαηά ηελ νξνινγία ηεο επνρήο) εθαξκνγέο 

πξνζπάζεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο ηνπο. Μηα εξγαζία, ε 

νπνία ζηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο απαηηνχζε ηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, 

ήηαλ εθείλε ηεο δεκηνπξγίαο θάπνηαο κνξθήο αξρείνπ θαη ηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζε απηφ. 

Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηαπηφρξνλεο ηαμηλφκεζεο, αξηζκεηηθήο θαη αιθαβεηηθήο, ζηνπο 
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ειιεληθνχο θαη ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο απαηηνχζε επίζεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, πνπ 

ζπλήζσο κφλν θάπνην έηνηκν πξφγξακκα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε θαζψο ε 

ιεηηνπξγία απηή δελ πξνζθεξφηαλ απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζπλφδεπαλ θάπνηνλ 

κηθξνυπνινγηζηή θαηά ηελ αγνξά ηνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο εθηχπσζεο, επίζεο, απαηηνχζε 

ζπλήζσο θάπνην κηθξφ πξφγξακκα, ην νπνίν αλαιάκβαλε ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηεο ζσζηήο 

εθηχπσζεο ησλ ραξαθηήξσλ. Απφ πνιχ λσξίο ινηπφλ γηα δηάθνξεο βαζηθέο εξγαζίεο, νη 

νπνίεο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα κηα πεξηζζφηεξν «ζνβαξή» ρξήζε ηνπ νηθηαθνχ 

κηθξνυπνινγηζηή αλαπηχρζεθε ινγηζκηθφ, ην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξνχζε λα βξεη είηε σο 

εκπνξηθφ πξντφλ ζε θάπνην θαηάζηεκα πψιεζεο ππνινγηζηψλ, είηε σο έληππν πξφγξακκα 

εληνιψλ δεκνζηεπκέλν ζηνλ δεκφζην ρψξν. Σα κηθξά απηά πξνγξάκκαηα πνπ εθηεινχζαλ 

βαζηθέο εξγαζίεο απνηεινχζαλ, θαηά θάπνην ηξφπν, βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα δίπια ζηηο 

εθαξκνγέο θαη γηα ην ιφγν απηφ απνθαινχληαλ utilities. ηαδηαθά, θαη ηδηαίηεξα ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990 κέξνο (ή θαη ην ζχλνιν αθφκα) ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ παξείρε απηή ε 

θαηεγνξία ησλ πξνγξακκάησλ έγηλε κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ. 

Μία άιιε θαηεγνξία πξνγξακκάησλ, απφ εθείλα πνπ ζα κπνξνχζακε λα απνθαιέζνπκε 

επαγγεικαηηθά, αθνξνχζε ζηα ιεγφκελα spreadsheet (ινγηζηηθά θχιια). Δπξφθεηην γηα 

πξνγξάκκαηα πνπ πξνζέθεξαλ ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί, ηξνπνπνηεί, 

αλαιχεη θαη ρξεζηκνπνηεί αιθαξηζκεηηθέο πιεξνθνξίεο. Σν ινγηζκηθφ απηφ ηνπ είδνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα επηκεηξήζεηο, θνζηνινγήζεηο θαη πάζεο θχζεσο κεγάινπο θαη 

πνιχπινθνπο ππνινγηζκνχο, θαζψο εθηεινχζε πξάμεηο απφ απιέο αξηζκεηηθέο κέρξη ηηο πην 

πνιχπινθεο αιγεβξηθέο. Ο ρξήζηεο κπνξνχζε λα εθηππψζεη ηα δεδνκέλα θαη ηνπο 

ππνινγηζκνχο ηνπ ζε κεραλνγξαθηθφ ραξηί ζε θάπνηνλ απφ ηνπο dot matrix εθηππσηέο ηεο 

επνρήο, θάηη πνπ απνηεινχζε δεκνθηιή πξαθηηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηφδνπ. ην 

πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο, κηα αθφκα δεκνθηιήο ρξήζε ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ αθνξνχζε ζε εθείλε ηνπ δηεπζπλζηνγξάθνπ, ν νπνίνο πξνζέθεξε ηε 

δπλαηφηεηα ηεο γξήγνξεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, εχξεζεο, αληηθαηάζηαζεο θαη δηφξζσζεο 

ζηνηρείσλ, θαζψο επίζεο ηαμηλφκεζε θαη επηινγή εθηχπσζεο ζε απηνθφιιεηεο εηηθέηεο.  

Σέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο ζην νηθηαθφ πεξηβάιινλ 

γηα πξνζσπηθή ηνπ ρξήζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ην 

ηίκεκα ηεο αγνξάο ελφο εκπνξηθνχ πξνγξάκκαηνο, είρε φκσο ηελ επηινγή λα πιεθηξνινγήζεη 

θάπνην απφ ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δεκνζίεπαλ ηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, φπσο 

εθείλν (Address Book) ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζηελ Εικωνα 19. Σα πξνγξάκκαηα απηνχ ηνπ 
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είδνπο απνηεινχζαλ νπζηαζηηθά κηα εθαξκνγή βάζεο δεδνκέλσλ πνπ επέηξεπε ζηνλ ρξήζηε 

λα εηζάγεη θαη λα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα ζε θαξηέιεο. ε παξνπζίαζε ζρεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο («κηcro-ΒΑΖ») γηα ηνλ ππνινγηζηή SPECTRUM 48K, ε ζπληαθηηθή νκάδα 

πεξηνδηθνχ απνθαηλφηαλ, πσο πξνγξάκκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απεπζχλνληαλ ζε 

«επαγγεικαηίεο, φπσο δηθεγφξνπο, νηθνλνκνιφγνπο θαη γηα θαζέλα πνπ ζα ήζειε κηα ζσζηή 

θαη ιεηηνπξγηθή βάζε δεδνκέλσλ». Δπίζεο πξνζέζεηε πσο «κε ηε ρξήζε ησλ microdrive 

γίλεηαη ε κηcro-ΒΑΖ έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα κηθξνεκπνξηθέο εθαξκνγέο.»
119

 

Ζ «ζνβαξή» ελαζρφιεζε κε ηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 δελ 

κπνξνχζε παξά λα πεξηιακβάλεη θαη εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Με φιεο ηηο ηερληθέο 

δπζθνιίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ελζσκάησλε κηα ηέηνηα ρξήζε, φπσο έρεη ζεκεησζεί ζε 

άιια ζεκεία απηήο ηεο κειέηεο, εληνπίδνληαη πεξηπηψζεηο φπνπ ν νηθηαθφο 

κηθξνυπνινγηζηήο θαζίζηαηαη έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα γηα εθαξκνγέο γξαθείνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ BETAWORD γηα ηνλ Spectrum 

ζπκπεξηειάκβαλε έλα κηθξνυπνινγηζηή Spectrum Plus, έλα ζχζηεκα απνζήθεπζεο Betadrive 

1 MB, κία νζφλε θαη έλαλ εθηππσηή Epson FX-80. Σν παθέην ζπλνδεπφηαλ απφ ινγηζκηθφ 

φπσο system disk, data kit, αξρείν θεηκέλσλ, αξρείν δηεπζχλζεσλ, δηεπζπλζηνγξάθν, 

ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. χκθσλα κε ηελ εηζαγσγηθή εηαηξία, ην ζχζηεκα 

BETAWORD πξνζθεξφηαλ γηα «δεθάδεο εθαξκνγέο ζε ζπκβνιαηνγξαθεία, δηθεγνξηθά 

γξαθεία, εθδνηηθνχο νίθνπο, κεηαθξάζεηο, αιιεινγξαθία επηρεηξήζεσλ, θ.ά.»
120

 Σν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηέηνησλ ιχζεσλ εληνπίδεηαη ζηε ρακειή ηνπο ηηκή, αθνχ 

βαζίδνληαλ ζε θάπνηνλ νηθνλνκηθά πξνζηηφ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή: «BETAWORD. Σν 

νηθνλνκηθφηεξν ειιελναγγιηθφ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ γηα εθαξκνγέο γξαθείνπ 

ζην Spectrum. To BETAWORD πξνζθέξεηαη ζε θαληαζηηθά ρακειφηεξε ηηκή απφ θάζε 

άιιν αληίζηνηρν ζχζηεκα!»
121

 

Μία άιιε δεκνθηιήο θαηεγνξία ινγηζκηθνχ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο πνπ 

εμππεξεηνχζαλ «ζνβαξέο» φςεηο ηεο ρξήζεο ηνπο απνηεινχζαλ εθείλα πνπ έδηλαλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα παξαθνινπζνχλ ηελ νηθνλνκηθή θίλεζε ησλ πειαηψλ κηαο 

κηθξήο επηρείξεζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά δελ κπνξνχζαλ ζε θακία πεξίπησζε λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηε ινγηζηηθή νξγάλσζε θάπνηαο επηρείξεζεο. Άιισζηε δελ ήηαλ απηφο ν 
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ζθνπφο ηνπο. Οχηε ήηαλ δπλαηφλ κεγάιεο εηαηξίεο λα ρξεζηκνπνηνχλ νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο γηα ηελ δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχζαλ κεγάινπο 

ππνινγηζηέο, κε απμεκέλε ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη κεγάιε κλήκε. Απεπζχλνληαλ ζε 

δηαθνξεηηθή θαηεγνξία ρξεζηψλ θαη ζίγνπξα κπνξνχζαλ «λα βνεζήζνπλ ηνλ έκπνξν, ηνλ 

γηαηξφ, ηνλ δηθεγφξν, θαη γεληθά ηνλ θαζέλα πνπ ρξεηάδεηαη λα θξαηάεη θάπνηνπο 

ππνηππψδεηο ινγαξηαζκνχο.»
122

 Αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα αθνξνχζαλ ζηε δηαρείξηζε ηεο 

απνζήθεο κηαο κηθξήο επηρείξεζεο, κε ηνπο αλάινγνπο θπζηθά πεξηνξηζκνχο ζηνλ αξηζκφ 

ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αληηθείκελν δηαρείξηζεο ιφγσ ηερληθψλ 

πεξηνξηζκψλ, φπσο ε πεξηνξηζκέλε κλήκε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ε νπνία ήηαλ 

κηθξή γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο εθαξκνγέο. 

 

Εικωνα 19 Σν ινγηζκηθφ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ππήξμε ζηελ Διιάδα θαηά θαλφλα 

αθξηβφ θαη δπζεχξεην, αθνχ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ ήηαλ εηζαγφκελν. Ζ θαηάζηαζε απηή 

δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε απιψλ εξγαζηψλ απφ ηνλ ρξήζηε, νη νπνίεο απαηηνχζαλ 

εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο θαη δελ κπνξνχζαλ λα εθηειεζζνχλ απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Μία απφ 

ηηο εξγαζίεο απηέο ππήξμε ε ηήξεζε επαθψλ, δηεπζχλζεσλ θαη ηειεθσληθψλ αξηζκψλ. Σέηνηα 

πξνγξάκκαηα, πνπ απνθαινχληαλ δηεπζπλζηνγξάθνη, θπθινθνξνχζαλ θαη σο έληππα πξνγξάκκαηα ζε 

πεξηνδηθά ηεο επνρήο. Πεγή: PIXEL 47, επηέκβξηνο 1988, 102. 
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ε δηαθήκηζε θαηαζηήκαηνο πψιεζεο ππνινγηζηψλ ν Έιιελαο ρξήζηεο ηεο επνρήο 

πιεξνθνξνχληαλ πσο εθείλν απεπζπλφηαλ « ζηνλ επηρεηξεκαηία – ζηνλ ηερληθφ – ζην ζπίηη» 

θάλνληαο ζαθέο ηνλ ραξαθηήξα ησλ θαηαζηεκάησλ σο θφκβσλ, γηα δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο 

ρξεζηψλ αιιά θαη δηαθνξνπνηεκέλεο φςεηο ρξήζεο. Οη ηειεπηαίεο εμππεξεηνχληαλ απφ έλαλ 

δηακεζνιαβεηή δξάζηε, ν νπνίνο ελζσκάησλε πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ: αζθνχζε 

εκπφξην πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, θαηαζθεχαδε ινγηζκηθφ θαηά παξαγγειία, εκπνξεπφηαλ 

βηβιία θαη πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, ππνζηήξηδε ηνπο ρξήζηεο κεηά ηελ πξνκήζεηα ησλ 

ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, πξνζθέξνληαο ζπρλά δσξεάλ εθπαίδεπζε, αληηγξακκέλν ινγηζκηθφ 

θαη βηβιία. πσο αλαδείρζεθε ζην Σξίην Κεθάιαην, ε ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ 

ζηηο ιέζρεο ρξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζην πιαίζην ελφο θαηαζηήκαηνο πψιεζεο 

ππνινγηζηψλ ζήκαηλε ζπρλά πξφζβαζε ζε ινγηζκηθφ θαη ππεξεζίεο, πνπ ήηαλ απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ηελ άζθεζε ησλ θπξίαξρσλ πξνηχπσλ ρξήζεο, φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο ή νη 

επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο. Καηάζηεκα πψιεζεο ππνινγηζηψλ επηζήκαηλε, ζε δηαθεκηζηηθή 

ηνπ θαηαρψξεζε, πσο: 

Γεκηνπξγήζακε, πξψηνη απ‟φινπο, ην CLUB κε καζήκαηα BASIC, έηζη πνπ γξήγνξα 

θαη απνδνηηθά, ν θάζε ρξήζηεο λα παίξλεη απφ ην κεράλεκά ηνπ απηά πνπ ζέιεη. […] 

Γηα ηα Υξηζηνχγελλα θηηάμακε θάηη δηθφ καο. Μηα θαζέηα κε παηρλίδηα θαη 

ΥΡΖΗΜΔ ξνπηίλεο γηα φζνπο έρνπλ ή ζα απνθηήζνπλ COMMODORE, 

SPECTRUM, ή AMSTRAD. Καη ηε κνηξάδνπκε ζ‟ φινπο!
123

 

Σν 1984, έηεξν θαηάζηεκα πψιεζεο ππνινγηζηψλ θαηαζθεχαδε ινγηζκηθφ γηα ηνπο 

νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ORIC πνπ αθνξνχζε ζηα αθφινπζα: Δπεμεξγαζία Κεηκέλσλ, 

Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο, Λεμηθφ, ΠΡΟ-ΠΟ, Πειάηεο θαη Πξνκεζεπηέο, Δθαξκνγέο Υεκηθήο 

Μεραληθήο. Δπηπιένλ, εκπνξεπφηαλ πνηθηιία πξνγξακκάησλ θαηαζθεπαζκέλσλ απφ ηξίηνπο 

κε αληηθείκελν: Δκπνξηθά, Δπηζηεκνληθέο θαη Σερληθέο Δθαξκνγέο, Παηρλίδηα.
124

 Σελ ίδηα 

πεξίνδν, άιιν θαηάζηεκα δηαθήκηδε ηελ εηδίθεπζή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα 

ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο BBC, Spectrum 48K, Oric Atmos, BIT 

90, Commodore 64, Laser, θ.ι.π. σο αθνινχζσο:  

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ – ΣΟΥΟ ΜΑ: 

Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΧ ΚΟΜΠΗΟΤΣΔΡ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: γηα μέλεο γιψζζεο, Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία, θιπ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: γηα ηε δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε test ζε νπνηνδήπνηε 

ΜΑΘΖΜΑ 
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 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε, MicroΜad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 16. 

124
 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε, PIXEL 3, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1984, 18. 



297  |  Σ έ η α ξ η ν  Κ ε θ ά ι α η ν  

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: γηα δηνίθεζε, βαζκνινγία σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

ζρνιεία, θξνληηζηήξηα, θιπ 

 50 ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: γηα καζεηέο Γεκνηηθνχ, γηα φια ηα καζήκαηά 

ηνπο (ζηα αγγιηθά & ειιεληθά) 

Σα πξνγξάκκαηα απηά ηξέρνπλ ζε BBC, ELECTRON, SPECTRUM, ZX-81
125

 

Πέξαλ ησλ γεληθψλ απηψλ εθαξκνγψλ γηα 

ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, 

εληνπίδνληαη θαη πην εμεηδηθεπκέλεο 

εθαξκνγέο γηα ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

πξφγξακκα ΟΗΚ. ΑΓ. ηεο ACOCSOFT 

απεπζπλφηαλ ζηνπο πνιηηηθνχο 

κεραληθνχο πνπ αζρνινχληαλ «κε ηελ 

έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ή κε 

κειέηεο», νη νπνίνη ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ 

AMSTRAD 6128 είραλ ηε δπλαηφηεηα λα: 

[…] έρνπλ ζε ειάρηζην ρξφλν θαη κε 

ηε κέγηζηε αθξίβεηα ηα πνζά πνπ 

πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ζηα δηάθνξα 

ηακεία θαζψο θαη ηηο ακνηβέο 

κειέηεο θαη επίβιεςεο ζε έλα 

νπνηνδήπνηε νηθνδνκηθφ έξγν. [Σν 

πξφγξακκα ΟΗΚ. ΑΓ.] Δθηππψλεη 

μερσξηζηά: 1. Πξνζθνξά – 

ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ρξήζε ηνπ 

πειάηε θαη 2) Αλαιπηηθά ζηνηρεία 

γηα ηνλ Μεραληθφ.
126

 

Λνηπέο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο 

αθνξνχζαλ ζε πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 

απεπζχλνληαλ ζε ηαηξηθά θαη παξαταηξηθά 

επαγγέικαηα. Γειηίν ηχπνπ ηεο εηαηξίαο «Ο ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΔΠΔ», πιεξνθνξνχζε ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή DRAGON πσο έζεηε ζην εκπφξην: 

[..] έλα θαηλνχξην πξφγξακκα «ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα γηαηξνχο-γπλαηθνιφγνπο θαη 

καηεπηήξεο, έλα πξφγξακκα γηα ζχγρξνλν ηαηξείν παίξλνληαο ζαλ θχξην γλψκνλα λα 
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 Ibid. 
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 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε, PIXEL 46, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1988, 75. 

 

Εικωνα 20 Μέξνο ησλ θπξίαξρσλ φςεσλ ρξήζεο 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ απνηεινχζαλ νη 

επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, φπσο δηαθξίλεηαη ζηελ 

ελ ιφγσ δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε, φπνπ θαη 

πξνβάιιεηαη ε χπαξμή ηνπο σο ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ 

κηθξνυπνινγηζηή. Πεγή: MicroΜad 1, Γεθέκβξηνο 

1985, 5. 
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κελ απαηηεί γλψζεηο computer – πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα πξνζθέξεη: Σαρχηεηα – 

Δρεκχζεηα θαη Πηζηφηεηα.
127

 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ινηπφλ, ε 

θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ ζρεηηδφηαλ κε 

θάπνην θνηλσληθφ παξάγνληα πνπ 

πξνθαινχζε ην ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηελ αλάγθε λα 

θαηαζθεπαζηεί ην αληίζηνηρν πξφγξακκα 

πνπ ζα πξαγκαηεπφηαλ ην ελ ιφγσ δήηεκα 

κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ. Παξάδεηγκα απηήο ηεο 

πξαθηηθήο απνηέιεζε ην ηπρεξφ παηρλίδη 

«ΠΡΟΠΟ», ε θπθινθνξία ηνπ νπνίνπ, 

πέξαλ ηεο ελαζρφιεζεο κε ηελ ηχρε θαη 

ηνλ «ζηνηρεκαηηζκφ» ζην απνηέιεζκα 

θάπνησλ πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ, 

απνηέιεζε πξφθιεζε δεκηνπξγίαο 

ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηψληαο 

καζεκαηηθνχο αιγνξίζκνπο, ζα 

πξαγκαηνπνηνχζε νξζέο πξνβιέςεηο. Με 

ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ππνινγηζηψλ 

ζηελ Διιάδα αξθεηνί αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

θαηαζθεπή πξνγξακκάησλ ΠΡΟΠΟ ζε κεγάινπο ππνινγηζηέο, αιιά ηα πξνγξάκκαηα απηά 

δελ θπθινθφξεζαλ επξέσο, θπξίσο δηφηη:  

Ο πξψηνο ιφγνο ζρεηηδφηαλ κε ηε δαπάλε αγνξάο, πνπ δελ “δηθαηνινγνχζε” ηελ πξνο 

ηα έμσ αλαθνίλσζε φηη απηή ηε ζηηγκή ν Ζ/Τ απαζρνιείηαη κε πξφγξακκα ηνπ ΠΡΟ-

ΠΟ.
128

 

Σν 1984 ν ιφγνο απηφο είρε «εμαζζελήζεη ζεκαληηθά» κε ηελ εκθάληζε ηνπ 

κηθξνυπνινγηζηή, ν νπνίνο «θαηέζηεζε πιένλ κε απαξαίηεην γηα ην ΠΡΟ-ΠΟ ην κεγάιν 

ζχζηεκα ελφο Ζ/Τ. Ζ εκθάληζε ηνπ θηελνχ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή […] δεκηνχξγεζε ηνλ 
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 «Σα ΝΔΑ ηνπ Μήλα», MicroΜad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 12. 

128
 Γ. Κπηάγηαο – Γ. Θαλφπνπινο, «Ο Τπνινγηζηήο θαη ην ΠΡΟ-ΠΟ. Κπλεγήζηε ην 13άξη κε ηνλ ππνινγηζηή 

ζαο», PIXEL 3, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1984, 71. 

 

Εικωνα 21 Σν ινγηζκηθφ πνπ δηαρεηξηδφηαλ ησλ 

παηρλίδη ΠΡΟ-ΠΟ ππήξμε ηδηαίηεξα δεκνθηιέο 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ηεο πεξηφδνπ. Πεγή: PIXEL 53, 

Μάξηηνο 1989, 27. 
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πξνζσπηθφ θίιν ηνπ παίθηε ζηνλ αγψλα γηα ην δεθαηξηάξη θαη ηελ πλεπκαηηθή άζθεζε.»
129

 

Οη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο κπνξνχζαλ λα παξάζρνπλ ηελ απαηηνχκελε ππνινγηζηηθή ηζρχ 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δεηνχκελε πξφβιεςε. Απηφ κπνξνχζε λα γίλεη κε δχν 

ηξφπνπο: είηε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηελ πξντζηνξία ησλ νκάδσλ, 

είηε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πην απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο ζηειψλ. Παξφηη 

νπδείο δερφηαλ πσο ε ρξήζε ελφο νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ζηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο 

εγγπάην νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε απφδνζε: 

Οη πηζαλφηεηεο λίθεο, φκσο, απμάλνπλ ζεκαληηθά. Δηδηθά γηα ην ΠΡΟΠΟ, ην θπλήγη 

ηνπ «δεθαηξηαξηνχ» δηεπθνιχλεηαη αθάληαζηα απφ θάπνην πξφγξακκα πνπ λα 

«μεδηαιέγεη» ηηο ζηήιεο κε ηηο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, αθνχ έηζη, κε ηα ίδηα 

ιεθηά κπνξνχκε λα θαιχςνπκε πεξηζζφηεξνπο αγψλεο κε δηπινηξηπιέο παξαιιαγέο
130

  

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 εληνπίδνληαη πνιιά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο, πνπ αλαιάκβαλαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηειψλ, 

αιιά θαη λα παξέρνπλ θαη επηπξφζζεηεο δπλαηφηεηεο, φπσο ελδεηθηηθά ε εθηχπσζε 

απεπζείαο ζε δειηία ηνπ ΟΠΑΠ, ε ζχκπηπμε ζηειψλ πνπ έρνπλ παξαρζεί ζε ζπζηήκαηα 

κνξθήο ΑΥΒΥΓ, θ.ά. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν φκσο είλαη φρη κφλν ην ίδην ην γεγνλφο ηεο 

δεκηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ ΠΡΟΠΟ, αιιά θαη ην φηη απηά ππήξμαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή. 

Ζ δεκνθηιία ηνπο απηή θαη ην γεγνλφο ηεο ζρεηηθά απμεκέλεο ηνπο δήηεζεο απφ παίθηεο θαη 

πξαθηνξεία ΠΡΟΠΟ είρε σο απνηέιεζκα πνιινί λα: 

[…] πξνηηκνχλ λα κε δνθηκάδνπλ ηελ ηχρε ηνπο πάλσ ζηα δειηία ηνπ ΟΠΑΠ, αιιά λα 

έρνπλ ηα ζίγνπξα θέξδε απφ ηελ πψιεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο ζηνπο παίρηεο ηνπ 

ΠΡΟ-ΠΟ. Μπνξεί λα κε βγάινπλ φζα ζα θεξδίζεη θάπνηνο ππεξηπρεξφο δεθαηξηάξεο, 

πάλησο ζα βγάινπλ αξθεηά.
131

 

Ζ ρξήζε ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή γηα ηε ζπκκεηνρή ζην παηρλίδη ΠΡΟ-ΠΟ ππήξμε 

πνιχ δεκνθηιήο επηινγή θαζφιε ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Σα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο 

αλέιαβαλ λα επεμεγήζνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε ινγηθή ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ 

εθείλνη λα θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο,
132

 ελψ παξάιιεια δεκνζίεπαλ έληππα πξνγξάκκαηα
133

 

αιιά θαη παξνπζίαδαλ έηνηκν εκπνξηθφ ινγηζκηθφ.
134
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 Α. Σζηξηκψθνο, «ΑΦΗΔΡΧΜΑ. Πψο λα θεξδίζεηε ιεθηά κε ηνλ ππνινγηζηή ζαο», PIXEL 20 (1986), 52. 
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 Ibid. 70; Γ. Κπηάγηαο – Γ. Θαλφπνπινο, «Ο Τπνινγηζηήο θαη ην ΠΡΟ-ΠΟ. Γεκηνπξγία ζηειψλ», PIXEL 4, 

επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1984, 82.  
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πσο έρεη ζεκεησζεί ζε άιια ζεκεία, ην ινγηζκηθφ πνπ θαηαζθεπαδφηαλ γηα ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο είρε δηάθνξεο πεγέο. Μηα απφ απηέο ήηαλ κεκνλσκέλνη πξνγξακκαηηζηέο 

πνπ δηέζεηαλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο κέζσ ησλ ιεζρψλ ρξεζηψλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ ζην 

πιαίζην θάπνησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο ππνινγηζηψλ. Αξθεηέο ιέζρεο ιεηηνπξγνχζαλ σο 

έλα είδνο κηθξνχ νίθνπ ινγηζκηθνχ πνπ δηέζεηαλ είηε έηνηκν ινγηζκηθφ, είηε θαηά 

παξαγγειία. Μηα απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνχ πνπ θαηαζθεπάδνληαλ θαη 

δηαθηλνχληαλ εληφο ησλ ιεζρψλ ήηαλ νη επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο. Δλδεηθηηθά, ην 

AMSTRAD CLUB δηέζεηε πξνγξάκκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ γηα ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο ηεο 

AMSTRAD: «Λνγηζηηθή», «Πειάηεο», «Απνζήθε» θαζψο θαη εθαξκνγή γηα «ΗΑΣΡΟΤ». 

Έλα πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί πξσηφηππν, φζνλ αθνξά ζην πεδίν ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ, απνηεινχζε ε εθαξκνγή γηα ηελ «ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΠΛΟΗΧΝ», ε νπνία απεπζπλφηαλ ζε 

πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο. Γελ έιιεηπαλ νη πιένλ δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο ηεο ελ ιφγσ 

πεξηφδνπ, πξνγξάκκαηα γηα «ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ VIDEO CLUB» θαη «ΠΡΟΠΟ».
135

 

πσο δείρλνπλ νη δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ησλ κηθξψλ απηψλ νίθσλ ινγηζκηθνχ, κηα 

ηππηθή ηηκή γηα έλα κηθξφ πξφγξακκα (ζε θαζέηα) θπκαηλφηαλ γχξσ ζηηο 1.000 δξρ.
136

 Οη 

πεξηζζφηεξν επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, φπσο ι.ρ. εθείλεο πνπ αθνξνχζαλ ζε δηαρείξηζε 

απνζήθεο, πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ, είραλ θφζηνο πεξί ηηο 10.000 δξρ.
137

 

Ζ ρξήζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε πξνσζνχληαλ επίζεο 

απφ ηηο εηαηξίεο εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ ππνινγηζηψλ απηψλ. πσο εληνπίδεηαη ζηηο 

δηαθεκηζηηθέο ηνπο θαηαρσξήζεηο ζηνλ δεκφζην ρψξν, νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο 

πξνβάιινληαλ σο θαηάιιεινη «γηα θάζε ρξήζε, γηα θάζε γξαθείν», ζε θφζηνο πνπ ήηαλ 

πνιχ ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ ΗΒΜ ζπκβαηψλ, πφζν κάιινλ ησλ κεγάισλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (Δηθφλα 22). Ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ρξήζεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα, νη εηαηξίεο πξνέβαιαλ ηνλ πνιπρξεζηηθφ 

επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα ηνπο, φζνλ αθνξά ζηηο δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο ρξήζεο πνπ 

κπνξνχζαλ λα επηηειέζνπλ (κε κηα δφζε ππεξβνιήο θάπνηεο θνξέο), αθφκα θαη αλ επξφθεηην 

γηα κνληέια κε πεξηνξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ν Newbrain: 
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Σψξα ην Newbrain έρεη ειιεληθφ ROM θαη πιεθηξνιφγην, έηζη ζθέπηεηαη θαη κηιάεη 

καδί ζαο ηελ ίδηα γιψζζα. Δίλαη ηδαληθφ γηα εκπφξνπο, κεραληθνχο, αξρηηέθηνλεο, 

εθπαηδεπηηθνχο, γηαηξνχο, δηθεγφξνπο, ηερληθνχο, θνηηεηέο θαη εξαζηηέρλεο. Οη 

πνιιαπιέο ηνπ νζφλεο θαη ηα graphics πςειήο δηαθξηηηθφηεηαο, πνπ δηαζέηεη, θέξλνπλ 

ζηα ρέξηα ζαο ην ζαπκαζηφ θφζκν ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ησλ games. 

Σν CP/M ηνπ Newbrain, ην δηαδνκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα κηθξνυπνινγηζηέο, 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα «ηξεμίκαηνο πάλσ απφ 20.000 πξνγξακκάησλ, φπσο ηα 

κπέζηζειιεξ: Wordstar, dBase II, Supercalc, θαη Spellbinder.
138

 

ε έλα ραξαθηεξηζηηθφ επεηζφδην πνπ κεηέθεξε ζπληάθηεο πεξηνδηθνχ ζηε κεληαία ηνπ 

αξζξνγξαθία, φηαλ θάπνηα ζνθνιαηνβηνκεραλία (δελ αλαθέξεηαη πνηά) απνθάζηζε ην 1986 

λα κεραλνγξαθήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο (πειαηνιφγην, ινγηζηηθέο εξγαζίεο, πξφγξακκα 

κηζζνδνζίαο, θ.ά.), απεπζχλζεθε ζηελ εηαηξία ΗΒΜ, ε νπνία θνζηνιφγεζε ηελ πξνζθνξά ζε 

ππνινγηζηέο θαη ζπλνδεχνλ ινγηζκηθφ 1.200.000 δξρ. Σν θφζηνο ηεο πξνζθεξφκελεο ιχζεο 

δελ ήηαλ ππεξβνιηθφ, αιιά ε πξνζθνξά ηεο δελ έγηλε απνδεθηή, θαζψο ην ηίκεκα θξίζεθε 

πςειφ θαη ζεσξήζεθε φηη ε 

κεραλνγξάθεζε ηεο εηαηξίαο ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη κε κηθξφηεξν θφζηνο. 

Ζ ιχζε πνπ ηειηθψο επειέγε ήηαλ έλαο 

νηθηαθφο κηθξνυπνινγηζηήο Spectrum, ν 

νπνίνο ζπλεξγαδφηαλ κε έλα disk drive 

ησλ 5 1/4 ηληζψλ θαη έλαλ εθηππσηή, κε 

ζπλνιηθφ θφζηνο 300.000 δξρ.
139

 Σν 

πξφγξακκα πνπ «έηξερε» ν 

ζπγθεθξηκέλνο κηθξνυπνινγηζηήο ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλν απφ έλαλ απφ ηνπο 

ηδηνθηήηεο ηεο βηνκεραλίαο, ν νπνίνο 

θαίλεηαη πσο είρε πηνζεηήζεη πιήξσο ηελ 

θνπιηνχξα ρξήζεο πεξί ηεο 

ελδεδεηγκέλεο ρξήζεο. Σν ζπκβάλ απηφ 

είλαη ελδεηθηηθφ ηεο πεξηφδνπ, θαηά ηελ 

νπνία νη ηαπηφηεηεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ κηθξνυπνινγηζηή βξίζθνληαλ ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε ζην ειιεληθφ 
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Εικωνα 22 Πνιχ ζπρλά, νη νηθηαθνί 

κηθξνυπνινγηζηέο πξνβάιινληαλ σο θαηάιιεινη 

«γηα θάζε ρξήζε, γηα θάζε γξαθείν». Πεγή: 

MicroΜad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 6. 
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θνηλσληθνηερληθφ πιαίζην, φπνπ αλαδεηνχληαλ νηθνλνκηθά πξνζηηέο ιχζεηο γηα δηαθνξεηηθέο 

φςεηο ρξήζεο. Ζ πεξηπινθφηεηα απηή αλαδεηθλχεηαη ζηε δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ησλ ππφ 

παξνπζίαζε κηθξνυπνινγηζηψλ γηα ζπγθξηηηθφ ηεζη πεξηνδηθνχ ην 1986: 

Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνζπάζεηεο ηέηνηνπ είδνπο, 

αθνξά ηελ απφθαζε ζρεηηθά κε ην πνηα ζα είλαη ηα ζπλαγσληδφκελα micro. Μία 

αλαθνξά φισλ αλεμαηξέησο ησλ home micros είλαη ζίγνπξα αλψθειε, αλ φρη 

παξάινγε. […] πνηα είλαη ηα home-micro θαη κε πνηα θξηηήξηα θαζνξίδεηαη ε δηαθνξά 

ηνπο απφ ηα επαγγεικαηηθά (businesses) ή ηα personal φπσο αιιηψο ιέγνληαη; […] 

Φπζηθά ε ηηκή δελ είλαη ην θαζνξηζηηθφ ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ησλ home-micro αθνχ 

[…] πνιιά Spectrum θηλνχλ θσηεηλέο επηγξαθέο θαη άιια ηφζα… 64άξηα εθηεινχλ 

κεραλνγξαθηθέο ππεξεζίεο. Φαχινο θχθινο δειαδή.
140

 

 

 

Η πολσμορθία ηης τρήζης ζηην πρϋηη γενιά ηφν μικροψπολογιζηϋν 

Οη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο πξψηεο γεληάο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζρεδηαζκέλνη γηα λα 

εηζάγνπλ αξράξηνπο ρξήζηεο ζηελ ρξήζε ππνινγηζηψλ. Απηφ φκσο δελ απέθιεηε άιιεο 

κνξθέο ρξήζεο, εηδηθά γηα ηα πην αθξηβά κνληέια ηεο αγνξάο. Οη πην αθξηβέο κεραλέο, φπσο 

ν BBC B, ήηαλ θαηάιιειεο γηα πην παξαγσγηθέο εξγαζίεο, φπσο ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, 

θεηκέλσλ ή νη εθαξκνγέο ρεηξηζκνχ. Δίραλ πιεθηξνιφγηα ηχπνπ γξαθνκεραλήο, ελψ νη 

κλήκεο θαη νη επηινγέο δηαζπλδέζεψλ ηνπο ήηαλ ζπγθξίζηκεο κε απηέο επαγγεικαηηθψλ 

ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε κηθξέο εηαηξίεο ή βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. Γελ ήηαλ 

έηζη ζπάληα ε ρξήζε ηέηνησλ κεραλεκάησλ ζε επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο. Ο ηχπνο ηεο 

επνρήο αλαθέξεη φηη αξθεηέο κηθξέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχζαλ νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο ηεο πξψηεο γεληάο. Οη πεξηνξηζκνί φκσο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ 

πξνθαινχζαλ πξνβιήκαηα ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ρξήζε. Λίγνη είραλ δηαζπλδέζεηο 

ζπκβαηέο κε ηα πξφηππα Centronics (παξάιιειε) θαη RS232 (ζεηξηαθή), πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα πεξηζζφηεξα πεξηθεξεηαθά, φπσο νη εθηππσηέο. Σα πξνβιήκαηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ππνινγηζηψλ, ινγηζκηθνχ θαη πεξηθεξεηαθψλ ήηαλ έηζη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα, 

κε ζπλεζέζηεξν ηελ απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε κεραλεκάησλ απφ δηαθνξεηηθνχο 

θαηαζθεπαζηέο.  

Σα πξνβιήκαηα απηά ήηαλ εληνλφηεξα ζηα θζελφηεξα κεραλήκαηα: νη κλήκεο ήηαλ 

κηθξφηεξεο, νη δηαζπλδέζεηο πνιχ πην πεξηνξηζκέλεο θαη ηα πιεθηξνιφγηα αθαηάιιεια γηα 

δαθηπινγξάθεζε ή εηζαγσγή δεδνκέλσλ. Σα πεξηζζφηεξα πιεθηξνιφγηα είραλ κηθξά θαη 
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δχζρξεζηα πιήθηξα, ελψ πνιιά, φπσο απηφ ησλ Spectrum, δελ είραλ θαλ πιήθηξν 

«spacebar». Ζ κηθξή κλήκε απέθιεηε ηε ρξήζε κεγάισλ πξνγξακκάησλ κε πνιιέο 

δπλαηφηεηεο θαη ηνλ ρεηξηζκφ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ. Αθφκα, πνιιά πξνβιήκαηα 

παξνπζηάδνληαλ ζηελ ρξήζε ηνπ εθηππσηή, ζηελ ππνζηήξημε δειαδή ζπγθεθξηκέλσλ 

ραξαθηήξσλ ή ζηελ εθηχπσζε πηλάθσλ
141

 Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη θζελφηεξνη 

ππνινγηζηέο, θαη εηδηθά ηα κνληέια ηεο Sinclair, αληηκεησπίδνληαλ ζπρλά απιψο σο 

εθπαηδεπηηθνί ππνινγηζηέο ή παηρληδνκεραλέο. Ζ νπηηθή απηή αγλνεί ηελ δπλαηφηεηα ησλ 

ρξεζηψλ λα δηακνξθψλνπλ ηα κεραλήκαηά ηνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε πνιιαπιψλ 

εθαξκνγψλ, εηδηθά ζε κηα επνρή πνπ ελζάξξπλε ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηνπο ππνινγηζηέο. Μηα 

αλαιπηηθή κειέηε ηεο ρξήζεο ησλ απινχζηεξσλ ππνινγηζηψλ θαηαδεηθλχεη πσο δελ ήηαλ 

κφλν νη αθξηβφηεξεο κεραλέο πνπ έβξηζθαλ πξαθηηθέο εθαξκνγέο, αιιά θαη νη θζελφηεξνη 

θαη πην πεξηνξηζκέλνη κηθξνυπνινγηζηέο. Μηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Αγγιία ην 1984 ζε 

2000 κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ππνινγηζηέο δείρλεη πσο, ελψ έλα 12% 

ρξεζηκνπνηνχζε Acorn, νη Sinclair ήηαλ δεχηεξνη κε 9%, πνζνζηφ ίδην κε ηνπο ππνινγηζηέο 

ηεο Commodore θαη ηεο Apple
142

. 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1970, νη πξνγξακκαηηδφκελεο αξηζκνκεραλέο ρξεζηκνπνηνχληαλ σο 

πξνθάηνρνη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, αθνχ επέηξεπαλ ζηνπο ρξήζηεο λα ηνπο 

πξνγξακκαηίδνπλ γηα ππνινγηζκνχο ή απφ πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ
143

. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ε θαηάζηαζε αληηζηξέθεηαη, κε ηνπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

κηθξνυπνινγηζηέο σο εμειηγκέλεο αξηζκνκεραλέο ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο. Δληνπίδνληαη 

ηζηνξίεο γηα νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ZX81 θαη Spectrum πνπ επεμεξγάδνληαλ 

κηζζνδνζίεο θαη κεραλνινγηθνχο ππνινγηζκνχο. Γεδνκέλεο ηεο καθξνρξφληαο πεξηγξαθήο 

ησλ ππνινγηζηψλ κέζσ ησλ καζεκαηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ δελ ζα πξέπεη 

λα εθπιήζζεη ε ρξήζε ηνπο απφ επαγγεικαηίεο γηα ηέηνηεο εθαξκνγέο. Ζ ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή γηα καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο απνηέιεζε κηα απφ ηηο απινχζηεξεο θαη πην 

θπζηθέο εθαξκνγέο ηνπ, αθνχ δελ απαηηνχζε πνιχπινθεο πξνγξακκαηηζηηθέο ηερληθέο. Σα 

βήκαηα ησλ καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ κεηαθξάδνληαλ άκεζα ζε πξνγξακκαηηζηηθά 
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βήκαηα, ελψ νη πεξηζζφηεξεο εθδφζεηο ηεο BASIC ελζσκάησλαλ καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο, 

φπσο ηξηγσλνκεηξηθέο θαη ηεηξαγσληθέο ξίδεο. 

Σέηνηα παξαδείγκαηα εμεδεηεκέλσλ εθαξκνγψλ απαηηνχζαλ απφ ηνπο ρξήζηεο θαηλνηνκίεο 

πνπ κεηέηξεπαλ ηα πεξηνξηζκέλα κεραλήκαηα ζε ππξήλεο ρξήζηκσλ ζπζηεκάησλ, ζπρλά 

κέζσ ηδηαίηεξα δχζθνισλ δηαδηθαζηψλ. Οη ρξήζηεο επηζηξάηεπαλ ζπλήζσο κηα πιεζψξα 

πξφζζεησλ ζπζθεπψλ γηα λα πξνζαξκφζνπλ ηνπο Sinclair ηνπο ζε πην απαηηεηηθέο εξγαζίεο: 

πιεθηξνιφγηα γηα πην εχθνιε εηζαγσγή δεδνκέλσλ, δηαζπλδέζεηο γηα πην πνηνηηθνχο 

εθηππσηέο αθίδσλ, πξφζζεηεο κλήκεο ησλ 64kb θαη ζπζθεπέο, φπσο ε «Q-Save», πνπ 

επέηξεπαλ ηελ πην απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζε κεγαιχηεξν φγθν δεδνκέλσλ. Οη 

πξνζαξκνζκέλνη απηνί ππνινγηζηέο ηεο Sinclair ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλδπαζκέλεο 

πξνζπάζεηαο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ πεξηθεξεηαθψλ, πνπ ηνπο κεηέηξεπαλ 

απφ εηζαγσγηθνχο ππνινγηζηέο ζε δπλεηηθά ρξήζηκα εξγαιεία γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο. 

Οη πξνζπάζεηεο απηέο θαηαδεηθλχνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ είρε ε ρξήζε πνιιψλ απφ 

ηνπο πξψηνπο κηθξνυπνινγηζηέο γηα πνιχπινθεο εθαξκνγέο, κηα εηθφλα πνπ ππεξηνλίδεηαη 

απφ ην γεγνλφο, πσο ην πεξηζζφηεξν ινγηζκηθφ ησλ ππνινγηζηψλ απηψλ ήηαλ γξακκέλν απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Αλ θαη ππήξρε θάπνην εχξνο αμηφπηζησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ 

γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο, νη ιχζεηο απηέο δελ αληηκεηψπηδαλ φια ηα 

πξνβιήκαηα ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη έγξαθαλ ηα δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα, πξνζαξκνζκέλα 

ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Ζ δηαδηθαζία απηή παξήγαγε ινγηζκηθφ ζρεδηαζκέλν πάλσ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε, αιιά απαηηνχζε κήλεο ζθιεξήο δνπιεηάο γηα ηελ παξαγσγή 

απνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν πξφβιεκα απηφ μεπεξάζηεθε απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ 

ρξεζηψλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Έλαο αξηζκφο (αιιά φρη ε πιεηνςεθία) ρξεζηψλ θαηείρε 

ηερληθέο γλψζεηο ή ζρεηηθή εθπαίδεπζε, πνπ αλ θαη ζπάληα αθνξνχζαλ ζηελ ίδηα ηελ 

ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ εμεγνχλ εληνχηνηο ηελ νηθεηφηεηα κε ηελ ηειεπηαία. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα δεκνζηεπκέλα άξζξα, νη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

αθφκα θαη ηνλ πην απιφ θαη θζελφ ππνινγηζηή γηα θάζε πξαθηηθή εθαξκνγή, αλ θαη ζπρλά 

απηφ απαηηνχζε ηερληθά δχζθνιεο δηαδηθαζίεο, ελψ ε αγνξά πξφζζεησλ θαη δηαζπλδέζεσλ 

αλέβαδε ηδηαίηεξα ην θφζηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε επέθηαζε ελφο ZX Spectrum ζε έλαλ 

απνδνηηθφ κεράλεκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ κε πιεθηξνιφγην ηχπνπ γξαθνκεραλήο θαη 

δηαζπλδέζεηο γηα έλα πνηνηηθφ εθηππσηή (αιιά κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εθηππσηή) 
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αχμαλε αξθεηά ην θφζηνο ηνπ ππνινγηζηή.
144

 Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ απηψλ γηα ηέηνηεο 

εθαξκνγέο δελ απνηέιεζε ηελ θπξίαξρε φςε ηεο ρξήζεο ηνπο, φρη επεηδή απηφ ήηαλ αδχλαην, 

αιιά ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ απηψλ δπζθνιηψλ. ηαλ φκσο νη δπζθνιίεο απηέο είραλ 

μεπεξαζηεί θαη είρε γίλεη ε αλάινγε επέλδπζε ζε ρξήκα θαη ρξφλν νη ρξήζηεο 

παξνπζηάδνληαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ρξεζηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή. 

Ζ εκθάληζε ησλ ηζρπξφηεξσλ, απφ ηερληθήο πιεπξάο, 16bit νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζην 

δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 πξνζέθεξε απμεκέλε ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη ηερληθέο 

δπλαηφηεηεο ζηνπο νίθνπο ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξνπ θαη πνηνηηθφηεξνπ 

εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ, πνπ αθνξνχζε ζε επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο. Γηαθεκηζηηθή 

θαηαρψξεζε ηνπ 1988, πιεξνθνξεί γηα ην ειιεληθφ εκπνξηθφ ινγηζκηθφ πνπ ήηαλ δηαζέζηκν 

γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ρξήζηεο ηνπ ATARI ST θαη ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα 

πξνγξάκκαηα: UB SERIES ηεο Unibrain (Spreadsheet, Database, θιπ), UB ACCOUN ηεο 

Unibrain (Δκπνξηθφ), FRAMES ηεο AXON (Δκπνξηθφ), DOCTOR ηεο Lanco (Ηαηξηθφ), UB 

VIDEO ηεο Unibrain (Video Club).
145

 Έλα άιιν θαηάζηεκα δηαθήκηδε ηελ πψιεζε έηνηκσλ 

πξνγξακκάησλ γηα «Βηνηερλίεο, Καηαζηήκαηα, Video Club, Απνζήθεο, Γηαηξνχο, 

Μεραληθνχο, ΠΡΟ-ΠΟ, Φξνληηζηήξηα… θαη εηδηθέο πεξηπηψζεηο».
146

 

 

  

                                                 
144

 Δλδεηθηηθά, ν εθηππσηήο αθίδσλ LC 2410 ηεο ηαπσληθήο εηαηξίαο STAR, ν νπνίνο δηέζεηε θεθαιή 

εθηχπσζεο κε εηθνζηηέζζεξηο αθίδεο γηα πνηφηεηα θνληά ζε εθείλε ηεο γξαθνκεραλήο, πςειή αλάιπζε 

360Υ360 dpi αιιά θαη παξάιιειε ζχξα επηθνηλσλίαο 8-bit  (centronics) γηα ζπκβαηφηεηα θαη κε ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο θφζηηδε ην 1987 ζρεδφλ 100.000 δξρ. «Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα.», PIXEL 48, Οθηψβξηνο 

1988, 14. Σελ ίδηα επνρή, ν ρξήζηεο κπνξνχζε λα αγνξάζεη ζην θαηάζηεκα ELITE έλαλ AMSTRAD 6128 κε 

κνλφρξσκε νζφλε πξνο 75.000 δξρ, έλαλ ATARI 520 St πξνο 115.000 δξρ ή ηελ AMIGA 500 πξνο 135.000 

δξρ. PIXEL 47, επηέκβξηνο 1988, 28. 

145
 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξίαο SOFT SUPPORT COMPUTERS, PIXEL 50, Γεθέκβξηνο 1988, 144. 

146
 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Μ.Β. Computer, PIXEL 50, Γεθέκβξηνο 1988, 144. 
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«ΣΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΜΑ»: Η ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΟΘΚΘΑΚΟΤ ΜΘΚΡΟΫΠΟΛΟΓΘΣΗ 

Ε ΜΑΖΘΚΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

 

Η διαμωρθφζη νέφν ωυεφν τρήζης απω ηοσς μικροψπολογιζηές δεϊηερης γενιάς 

Οη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο λέαο γεληάο (16bit), πνπ έγηλαλ δηαζέζηκνη ζηνπο Έιιελεο 

ρξήζηεο κεηά ην 1985, είραλ πεξηζζφηεξεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπο 

(8bit). Δθηφο απφ ηηο ηερληθέο βειηηψζεηο πνπ ελζσκάησλαλ, φπσο ηελ αχμεζε ηεο 

δηαζέζηκεο κλήκεο, ήηαλ γεληθφηεξα πην νινθιεξσκέλεο ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο κε 

ιηγφηεξνπο ζπκβηβαζκνχο γηα ιφγνπο θφζηνπο, φπσο ηα πιεθηξνιφγηα κεκβξάλεο, πνπ 

ραξαθηήξηδαλ ηελ πξψηε γεληά ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπο βειηηψζεθαλ δίρσο φκσο λα αιινησζεί ν ραξαθηήξαο ηνπο, φπσο απηφο είρε 

νηθνδνκεζεί ζην πιαίζην ηεο πξψηεο γεληάο ησλ 8 bit κηθξνυπνινγηζηψλ. Οη ηειεπηαίνη 

ππήξμαλ αξθεηά ηθαλνί ζηελ εθηέιεζε εληππσζηαθά πνιχπινθσλ εθαξκνγψλ, αιιά ε ρξήζε 

ηνπο γηα ηέηνηνπο ζθνπνχο δελ ήηαλ βνιηθή ή απνηειεζκαηηθή, θπξίσο ιφγσ πεξηνξηζκέλεο 

κλήκεο, δχζρξεζησλ πιεθηξνινγίσλ θαη πεξηνξηζηηθψλ κέζσλ απνζήθεπζεο. Οη 

κηθξνυπνινγηζηέο ησλ 16 bit, φπσο νη ATARI ST
147

 θαη νη Commodore Amiga, θαζψο θαη ηα 

λεφηεξα κνληέια ησλ 8 bit, φπσο νη Amstrad CPC 6128 πνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά ην 1985, ήηαλ ππνινγηζηέο θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλνη ζηηο απαηηήζεηο 

ηέηνησλ φςεσλ ρξήζεο απφ ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο πνπ αληηθαζηζηνχζαλ.
148

  

                                                 
147

 «Ρίρλνληαο κηα καηηά ζηα… πιάγηα ηνπ ππνινγηζηή [ν ζπληάθηεο ελλνεί ηνλ ATARI 520ST], κπνξνχκε λα 

δνχκε φζεο ζχξεο δεηήζακε πνηέ απφ έλα θνκπηνχηεξ. ηελ αξηζηεξή πιεπξά φπσο έρνπκε ήδε πεη, βξίζθεηαη 

κηα είζνδνο γηα ROM CATRIDGES πνπ κπνξεί λα ρεηξηζηεί κέρξη 128Κ ROM. Ζ δεμηά πιάγηα φςε, έρεη δχν 

εηζφδνπο γηα joystick ε πξψηε απ‟ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πνληίθη πνπ πεξηέρεηαη ζην ζχζηεκα. Σν 

πίζσ κέξνο ηνπ ππνινγηζηή, θαιχπηεηαη πιήξσο απφ δηάθνξεο ζχξεο. […] ηε ζπλέρεηα, ζπλαληάκε ηελ είζνδν 

ηξνθνδνζίαο κία είζνδν γηα MIDI (γηα ειεθηξνληθά κνπζηθά φξγαλα φπσο Synthesizers), κηα έμνδν MIDI, 

έμνδν γηα ηειεφξαζε, έμνδν RGB, έμνδν γηα Composite Video, παξάιιειε έμνδν γηα εθηππσηή 

(CENTRONICS), ζεηξηαθή ζχξα γηα MODEM (RS232c), ηε ζχξα γηα ην Disk – Drive θαζψο θαη κηα ζχξα γηα 

ζθιεξφ δίζθν ηχπνπ WINCHESTER. Έρεηε μαλαδεί ζε θαλέλα άιιν ζχζηεκα ηφζεο πνιιέο ζχξεο 

ελζσκαησκέλεο; Καη απηφ φπσο θαηαιαβαίλεηε ζεκαίλεη φηη φια ηα INTERFACES πνπ ζε άιινπο ππνινγηζηέο 

ρξεηάδεηαη λα αγνξάζνπκε μερσξηζηά, βξίζθνληαη ελζσκαησκέλα ζηνλ 520 ST. […] ην πίζσ κέξνο ηνπ disk – 

drive, βξίζθεηαη κηα ζχξα γηα ηελ ζχλδεζε ελφο δεχηεξνπ drive πνπ κπνξεί φπνηνο ζέιεη λα πξνζζέζεη ζην 

ζχζηεκα. Πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κέρξη 2 disk-drive, ππάξρεη θαη ε ζχξα γηα ηε ζχλδεζε ζθιεξνχ 

δίζθνπ. […] Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πέξα απφ ηελ ηεξάζηηα ρσξεηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη θαλείο γηα 

απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, απμάλεηαη θαη ε ηαρχηεηα κεηάδνζεο ζηα 10 Mbits αλά δεπηεξφιεπην. Πνιχ εχθνια 

ινηπφλ ζα κπνξνχζαηε λα θηηάμεηε ηα δηθή ζαο ηξάπεδα δεδνκέλσλ.», Φ. Γεσξγηάδεο, «Test. 520 ST: O 

Superjack ηεο ATARI», PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 112. 

148
 «O CPC 6128 είλαη έλαο πνιχ θαιφο ππνινγηζηήο κε αξθεηέο βειηηψζεηο απ‟ ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ ηνλ 664. 

ίγνπξα ε Amstrad ρηππάεη θη απηή ηε θνξά δπλακηθά ηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ home-micros κε έλα 
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ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ, γηα παξάδεηγκα, νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο ησλ 8 bit 

αληηκεηψπηδαλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θεηκέλνπ πνπ κπνξνχζαλ λα εκθαλίζνπλ. Πνιινί εμ 

απηψλ δελ κπνξνχζαλ λα εκθαλίζνπλ πάλσ απφ 40 ραξαθηήξεο ζε κηα γξακκή, ην κηζφ απφ 

κηα ηππηθή ζειίδα ησλ 80 ζηειψλ. Ζ ρακειή αλάιπζε πνιιψλ ηέηνησλ κνληέισλ ηεο πξψηεο 

γεληάο κηθξνυπνινγηζηψλ, φπσο ν VIC-20, ηνπο έθαλε αθαηάιιεινπο γηα εθαξκνγέο φπσο ε 

επεμεξγαζία θεηκέλνπ, αθνχ κπνξνχζαλ λα εκθαλίζνπλ ηαπηφρξνλα έλαλ ζπγθξηηηθά κηθξφ 

αξηζκφ ιέμεσλ ζηελ νζφλε. Ζ απεηθφληζε 22 ζηειψλ ζήκαηλε πσο ην θείκελν ζα 

εκθαληδφηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθά ζε κηα νζφλε απφ ηηο εθηππψζεηο ησλ εθηππσηψλ 

θαλνληθνχ κεγέζνπο, νη νπνίνη ππνζηήξηδαλ θαηά θαλφλα 80 ζηήιεο. Έμππλεο εθαξκνγέο 

ινγηζκηθνχ αιιά θαη πξφζζεην πιηθφ, κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο, αιιά αχμαλαλ ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ην θφζηνο. Τπήξραλ αξθεηά δηαζέζηκα πεξηθεξεηαθά, έθαλαλ φκσο ηε 

ζεηξά λα κελ εκθαλίδεηαη νιφθιεξε ζηελ νζφλε ή άιιαδαλ ηελ κνξθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

πιένλ δηέθεξε απφ ηελ εθηππσκέλε κνξθή. Σν απνηέιεζκα ήηαλ «άραξν» θαζψο επέηξεπε 

ζηνλ ρξήζηε λα βιέπεη κέξνο κφλν κηαο ζεηξάο θάζε θνξά∙ απείρε ινηπφλ πνιχ απφ ηελ 

βνιηθή απεηθφληζε ηνπ θεηκέλνπ φπσο απηφ ζα εθηππσλφηαλ (WΤSIWYG – What you see is 

what you get). Γηα παξάδεηγκα, νη Amstrad ησλ 8 bit επέηξεπαλ ηελ ρξήζε νζφλεο 80 

ζηειψλ, αιιά ζε δχν κφλν ρξψκαηα. Οη κηθξνυπνινγηζηέο ησλ 16 bit φκσο είραλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα εκθαλίζνπλ ην θείκελν ζηελ νζφλε αθξηβψο φπσο ζα εθηππσλφηαλ 

(πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα WYSIWIG), θάηη πνπ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ, δηφηη νη «80 ζηήιεο 

θεηκέλνπ ήηαλ πξαθηηθά απαξαίηεηεο γηα ζνβαξέο εθαξκνγέο.»
149

 

ηνλ δεκφζην ρψξν, ε εμέιημε απηή έθεξλε ηνπο ρξήζηεο κπξνζηά ζην «δεχηεξν θχκα ησλ 

πξνζσπηθψλ θνκπηνχηεξ.»
150

 ε απηφ ην δεχηεξν θχκα, πνπ αθνξνχζε ζηελ θπθινθνξία 

κνληέισλ κε κεηαγσγή δεδνκέλσλ ζηα 16 bit, κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο εηζήγαγε ηνπο 

Έιιελεο ρξήζηεο ε ηειεπηαία γεληά ησλ 8 bit νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ε νπνία 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ αλαβαζκηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε νπνία πηνζεηήζεθε απφ 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ. Σα πξντφληα εθείλα δηέζεηαλ πην επαγγεικαηηθή 

εκθάληζε, θαιχηεξα πιεθηξνιφγηα, πινπζηφηεξεο δηαιέθηνπο ηεο Basic, ηξία θαλάιηα ήρνπ, 

                                                                                                                                                        
κεράλεκα πνπ πξφθεηηαη λα πνπιήζεη πνιχ, ηφζν ζαλ home-micro φζν θαη ζαλ small business system. Παξ‟φιν 

πνπ ηα επηπιένλ 64Κ RAM δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζηε BASIC, ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα απνζήθεπζε 

νζνλψλ ή γηα RAM-DISK δηαρείξηζε αξρείσλ, πηζηεχνπκε φηη είλαη πνιχ ζνβαξή δπλαηφηεηα πνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηνπο απ‟ην βειηησκέλν CP/M plus εθπιεξψλεη ηηο επηζπκίεο ησλ πεξηζζνηέξσλ πνπ 

ζέινπλ έλα κεράλεκα κε 128Κ κλήκεο.», Φ. Γεσξγηάδεο, «Test. Amstrad CPC 6128», PIXEL 14, επηέκβξηνο 

1985, 50. 

149
 «ΑΦΗΔΡΧΜΑ: Καη ηψξα… πνηφλ;», PIXEL 15, Οθηψβξηνο 1985, 57. 

150
 Ibid., 51. 
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κεγάιε ROM θαη, θπξίσο, 128 ΚΒ κλήκε εγγξαθήο/ αλάγλσζεο (RAM). 
151

 Λφγσ ηνπ 

ηειεπηαίνπ απηνχ ραξαθηεξηζηηθνχ, νλνκάζηεθε ε γεληά ησλ «128άξεδσλ». Απνηειείην απφ 

ηα παξαθάησ κνληέια, ηα νπνία ήηαλ δηαζέζηκα ζηνπο Έιιελεο ρξήζηεο ηελ πεξίνδν 1985-

1986: Amstrad CPC 6128, Apple IIc, Atari 130ΥΔ, BBC Master 128, Commodore 128, 

Sinclair QL θαη Spectrum 128.  

ε γεληθέο γξακκέο, ην πιηθφ ηεο δεχηεξεο γεληάο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ήηαλ 

θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλν ζε παξαγσγηθέο ρξήζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο κεραλέο 

δηέζεηαλ αξθεηή κλήκε γηα λα ηξέμνπλ ηζρπξφ ινγηζκηθφ, δίρσο ηελ αλάγθε επεθηάζεσλ.
152

 

πγθξηλφκελα κε ηα ζπλεζηζκέλα 16 ή 48 Kbytes ηεο πξψηεο γεληάο, ηα 128 Κbytes ή αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηα 512 Κbytes πνπ δηέζεηε ε δεχηεξε γεληά, εληππσζίαδαλ ηνπο ρξήζηεο. Ο 

πεξηνξηζκφο, πιένλ, ηεο κλήκεο πνπ 

κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί έλαο νηθηαθφο 

κηθξνυπνινγηζηήο εμαξηάην απφ ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θεληξηθνχ 

επεμεξγαζηή (CPU) θαη απφ ην θφζηνο ηεο, 

φπσο ζπλέβαηλε κέρξη ηφηε.
153

 Οη 

ελζσκαησκέλνη νδεγνί δηζθεηψλ ζηνπο 

νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ησλ 16 bit θαη 

θάπνησλ ησλ 8 bit, φπσο νη Amstrad CPC 

6128, έθαλαλ ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ 

πνιχ ηαρχηεξε απφ φ,ηη ήηαλ δπλαηφ κε ηε 

ρξήζε θαζεηψλ. Σν ινγηζκηθφ ζε θαζέηεο 

βξηζθφηαλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ, 

θαζψο ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ λέσλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ πξνο ηελ 

πηνζέηεζε ηεο δηζθέηαο σο κέζν 
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 «Οη 128άξεδεο… απηνί νη κηθξνκεζαίνη», Micromad 4, Απξίιηνο – Μάηνο 1986, 62. 

152
 Απφ ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο 16 bit, ν ATARI 520 ST δηέζεηε 512 Kbytes, ελψ απφ ηελ αλαβαζκηζκέλε γεληά 

ησλ 8 bit κηθξνυπνινγηζηψλ, νη Commodore 128 θαη Amstrad CPC 6128 δηέζεηαλ 128 Κbytes, κε απνηέιεζκα 

λα είλαη εθηθηή ε εθηέιεζε „ζνβαξψλ‟ εθαξκνγψλ. Ibid., 51. 

153
 Γηα παξάδεηγκα, ν ATARI 520 ST, κέζσ ηνπ επεμεξγαζηή 68000, είρε ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη 

πνιιαπιάζηα κλήκε απφ ηα 512 Kbytes RAM θαη ηα 192 Kbytes RΟM πνπ δηέζεηε. Αληίζεηα, νη Amstrad CPC 

6128 θαη Commodore 128 αλαγθάδνληαλ λα θάλνπλ „paging‟ ηεο κλήκεο δηφηη νη επεμεξγαζηέο Z-80 θαη 8501 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ κπνξνχζαλ λα ειέγρνπλ κφλν 64 Kbytes ηαπηφρξνλα. «ΑΦΗΔΡΧΜΑ: Καη ηψξα… 

πνηφλ;», 58. 

 

Εικωνα 23 Ζ πίζσ φςε ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ Commodore 128, ATARI 

520ST θαη Amstrad CPC 6128, φπνπ δηαθξίλνληαη 

νη ζχξεο επέθηαζεο πνπ δηέζεηαλ. Πεγή: PIXEL 

15, Οθηψβξηνο 1985, 57. 
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απνζήθεπζεο ήηαλ ζαθήο. Δπίζεο, ε πξφζεζε γηα ρξεζηκνπνίεζε νζφλεο (θαη φρη ηεο 

ηειεφξαζεο) ήηαλ εκθαλήο αθφκα θαη εθεί φπνπ δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηελ αγνξά ηνπ 

κηθξνυπνινγηζηή. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε φκσο, πνπ νη θαηαζθεπαζηέο ησλ ππνινγηζηψλ 

ζπκθσλνχζαλ ζηελ πηνζέηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ, ππήξραλ δηαθνξεηηθά πξφηππα 

πνπ αχμαλαλ ηελ έιιεηςε ζπκβαηφηεηαο. Έηζη, ηελ ίδηα αθξηβψο επνρή ν Amstrad CPC 6128 

ρξεζηκνπνηνχζε κηθξνδηζθέηα ησλ 3΄΄, ν ATARI 520ST ησλ 3,5΄΄ θαη ν Commodore 128 ηελ 

εχθακπηε ησλ 5,25΄΄.
154

 

Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο γεληάο απνηεινχζε ε πξφζεζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

ηνπο λα ηνπο ηνπνζεηήζνπλ ζηελ αγνξά σο έλα νινθιεξσκέλν ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα 

(ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηεο επνρήο)
155

, πνπ ζα πεξηιάκβαλε ηηο επεθηάζεηο πνπ 

πξνζέζεηαλ νη ρξήζηεο ζηελ πξψηε γεληά ησλ κεραλεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ν CPC 6128 

ηεο Amstrad ελζσκάησλε νδεγφ δηζθέηαο, έγρξσκε ή πξάζηλε νζφλε θαη θπζηθά ηνλ 

ππνινγηζηή ζηελ ηηκή ηεο αγνξάο. Μαδί δίλνληαλ ε BASIC, ελψ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

CP/M 3 θαη ε γιψζζα DR LOGO παξέρνληαλ ζε δηζθέηεο. O BBC Master Compact 

δηαθεκηδφηαλ σο «ππνινγηζηηθφ παθέην», θαζψο δηαηίζεην πιήξεο αθνχ πεξηειάκβαλε 

επηπιένλ  «κνλάδα δηζθέηηαο θαη νζφλε» ζηελ ηηκή ηνπ κέρξηο πξφηηλνο κνληέινπ BBC.
156

 Ο 

ATARI 520 ST θπθινθνξνχζε επίζεο ζαλ νινθιεξσκέλν ζχζηεκα («παθέην θνκπηνχηεξ» 

ζηελ νξνινγία ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ), απνηεινχκελν απφ ηνλ ππνινγηζηή, ηνλ νδεγφ 

δηζθέηαο, κνλφρξσκε ή έγρξσκε νζφλε θαη επηπιένλ έλα πνληίθη γηα επηθνηλσλία κε ην GEM 

θαη ην TOS, πνπ ήηαλ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηά ηνπ, αιιά θαη ηηο γιψζζεο FORTH θαη DR 

LOGO ζε δηζθέηεο.
157

 Ο ATARI 1040 STF κπνξνχζε λα ζπλνδεπηεί, κε επηπιένλ θφζηνο, 

απφ ηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ST WRITER θαη ST WORD, αιιά θαη ην VIP 

Professional πνπ πξνσζνχληαλ σο ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ δεκνθηινχο LOTUS.
158

 Καηέζηε 

έηζη βνιηθφηεξε ε ρξήζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ γηα πξαγκαηηθά παξαγσγηθέο εξγαζίεο, 

φπσο ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ, κηα δηαδηθαζία πνπ δηεπθνιχλζεθε ζεκαληηθά θαη απφ ηηο 

εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ. 
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 Ibid. 
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 Βιέπε γηα παξάδεηγκα ηελ παξνπζίαζε ηνπ αλακελφκελνπ κνληέινπ ηεο Sinclair, Spectrum Plus 2, ην νπνίν 

ραξαθηεξηδφηαλ σο «νινθιεξσκέλν ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα», θαζψο δηέζεηε ελζσκαησκέλν θάπνηα ζηνηρεία 

πνπ πσινχληαλ ζπρλά μερσξηζηά, φπσο ι.ρ. ην θαζεηφθσλν. Γ. Κφηζηξαο, «Μαηηέο ζηελ Αγνξά», MicroMad 6, 

Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1986, 13. 
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 Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξίαο ΥΡΖΣΟ ΑΞΑΡΛΖ Α.Δ. ζην MicroMad 8, Ννέκβξηνο 1986, 15. 
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 «ΑΦΗΔΡΧΜΑ: Καη ηψξα… πνηφλ;», 54.  
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 Γ. Κφηζηξαο, «Μαηηέο ζηελ Αγνξά», MicroMad 6, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1986, 11. 
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εκαληηθή επίζεο ήηαλ θαη ε βειηίσζε ησλ πιεθηξνινγίσλ. Οη ζπληαθηηθέο νκάδεο 

εκθαλίδνληαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλεο απφ ην πιεθηξνιφγην πνπ δηέζεηε έλα απφ ηα πξψηα 

κνληέια ηεο λέαο γεληάο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ν ATARI 520ST. Δίλαη κάιηζηα 

ελδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο πνπ είρε ην πιεθηξνιφγην εθείλε ηελ επνρή γηα ηελ ρξήζε ελφο 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ην γεγνλφο πσο ζπληάθηεο αθηέξσλε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο χιεο 

ζηελ παξνπζίαζή ηνπ, φπνπ κεηαμχ άιισλ δήισλε πσο:  

    Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επάλσ φςεο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο θαηαιακβάλεηαη απφ 

ην πιεθηξνιφγην […]. Σν πιεθηξνιφγην καο έθαλε πνιχ θαιή εληχπσζε. Τπάξρνπλ 94 

πνιχ θαινζρεδηαζκέλα πιήθηξα ρσξηζκέλα ζε 4 θχξηεο πεξηνρέο. Ζ κεγαιχηεξε 

πεξηνρή είλαη έλα πιήξεο QWERTY πιεθηξνιφγην κε πνιχ θαιήο πνηφηεηαο πιήθηξα 

ζε εχρξεζην κέγεζνο. […] Σν κέγεζνο ηεο θχξηαο κνλάδαο επέηξεςε ηελ νξγάλσζε 

ησλ 94 πιήθηξσλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη θαη ιεηηνπξγηθά ηνπνζεηεκέλα αιιά 

θαη εχρξεζηα. Γειαδή κπνξνχκε εχθνια λα βξνχκε ην πιήθηξν πνπ ζέινπκε ρσξίο 

φκσο λα θηλδπλεχνπκε λα παηήζνπκε θάπνην άιιν (φπσο αλ ήηαλ ζηξηκσγκέλα). 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα νκνινγήζνπκε, φηη ε αίζζεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ καο 

ηθαλνπνίεζε πιήξσο. Απνδεηθλχεηαη έηζη πσο δελ είλαη θαλφλαο φηη φηαλ αγνξάδεηο 

θηελφ κεράλεκα θαη ε αίζζεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζα πξέπεη λα είλαη θηελή.»
159

 

ην πιαίζην ζπγθξηηηθήο δνθηκήο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο λέαο γεληάο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ (ATARI 520ST, Commodore 128, Amstrad CPC 6128), δηαπηζησλφηαλ 

ζαθή βειηίσζε ζε απηφ ην θνκκάηη ηνπ πιηθνχ: 

Ζ ζρεδίαζε θαη ε πνηφηεηα ησλ πιεθηξνινγίσλ θαη ησλ ηξηψλ θνκπηνχηεξ βξίζθεηαη ζε 

επίπεδα πνιχ αθξηβφηεξσλ ζπζηεκάησλ. Σν μερσξηζηφ αξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην έρεη 

θαζηεξσζεί, ελψ ζε εξγνλνκηθή δηάηαμε βξίζθνληαη ηα πιήθηξα εηδηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Απαξαίηεηα πιένλ έγηλαλ θαη ηα πξνγξακκαηηδφκελα πιήθηξα ζηα νπνία αλαηίζεληαη 

ιεηηνπξγίεο θαηά ηελ πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε»
160

 

εκαληηθφηεξε πξνζζήθε ήηαλ κάιινλ ε ελζσκάησζε ησλ ζπξψλ παξάιιειεο ζχλδεζεο 

Centronics, πνπ ηνπο επέηξεπε ηελ άκεζε ζχλδεζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθηππσηέο δίρσο 

ηα πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο θαη ην θφζηνο ησλ επηπξφζζεησλ δηαζπλδέζεσλ. πσο 

εηπψζεθε ζηελ πξψηε ελφηεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, νηθνλνκηθά πξνζηηνί εθηππσηέο, φπσο 

ν Alphacom 32 θαη ν Commodore 1520 ήηαλ δηαζέζηκνη ήδε απφ λσξίο ζηνπο Έιιελεο 

ρξήζηεο. Πνιινί απφ απηνχο ηνπο νηθνλνκηθνχο εθηππσηέο ηαίξηαδαλ κε ηνπο 

κηθξνυπνινγηζηέο ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ζπλδένληαλ ζε εηδηθέο ζχξεο 

δηαζχλδεζεο ρσξίο ηε ρξήζε επηπξφζζεησλ δηαζπλδέζεσλ ή πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο. Οη 

εθηππσηέο απηνί φκσο δελ κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πνιιέο εξγαζίεο πιελ ηεο 

εθηχπσζεο θάπνησλ εληχπσλ πξνγξακκάησλ. Λίγνη κπνξνχζαλ λα ηππψζνπλ ζε θαλνληθφ 
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 Φ. Γεσξγηάδεο, «Test. 520 ST: O Superjack ηεο ATARI», PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 111. 
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 «ΑΦΗΔΡΧΜΑ: Καη ηψξα… πνηφλ;», 54. 
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ραξηί κεγέζνπο A4 ή ζε ραξηί αιιεινγξαθίαο. Οη κέζνδνη εθηχπσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

πνιινί εμ απηψλ, φπσο ε ζεξκηθή εθηχπσζε ζε ραξηί κε ζεξκηθφ κειάλη, είραλ ρεηξφηεξε 

πνηφηεηα απφ ηηο γξαθνκεραλέο ή ηνπο εθηππσηέο αθίδσλ, ελψ ε έληνλε ρξήζε ηνπο γηα 

παξαγσγηθέο εξγαζίεο κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ 

ζην πιηθφ. Οη κηθξέο γξαθίδεο ζπρλά 

άδεηαδαλ ή ζηέγλσλαλ, ελψ νη ζεξκηθνί 

εθηππσηέο δεζηαίλνληαλ αξθεηά κεηά απφ 

κεγάιεο πεξηφδνπο ρξήζεο θαη κπνξνχζαλ 

λα ζακπψζνπλ ην θείκελν πνπ εθηχπσλαλ.  

Μέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο νη πην 

απινί εθηππσηέο αθίδσλ είραλ πςειέο 

ηηκέο, πςειφηεξεο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο. Οη πην 

πνηνηηθνί, πνπ κπνξνχζαλ λα εθηππψζνπλ 

ζε ραξηί κε πιάηνο κεγαιχηεξν, θφζηηδαλ 

αθφκα πεξηζζφηεξν. Ζ ζχλδεζε ησλ 

εθηππσηψλ απηψλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

κηθξνυπνινγηζηέο απαηηνχζε επηπξφζζεηεο 

δηαζπλδέζεηο, απμάλνληαο ζεκαληηθά ην 

θφζηνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα. Απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο φκσο θαη εθεμήο, νη 

ηηκέο ησλ εθηππσηψλ απηψλ είραλ 

θαηαζηεί ρακειφηεξεο κε ηνπο πην 

πξνζηηνχο εθηππσηέο αθίδσλ λα θνζηίδνπλ 

πεξί ηεο 60.000 δξρ, θαη λα δηαζέηνπλ 

ζπκβαηφηεηα θαη ππνζηήξημε ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ.
161

 Σν 1985, ε έμνδνο centronics γηα 

εθηππσηέο ήηαλ ζρεδφλ θαζηεξσκέλε θαη ζπληάθηεο ηνπ PIXEL «κε ιχπε» δηαπίζησλε πσο 

απηή απνπζίαδε απφ ηνλ Commodore 128, αθνχ έλαο εθηππσηήο απνηεινχζε «ηελ πξψηε 
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 Δλδεηθηηθά, ν εθηππσηήο SEIKOSHA 180 AI θφζηηδε 39.500 ρσξίο ΦΠΑ θαη ν EPSON LX-800 θφζηηδε 

62.700 ρσξίο ΦΠΑ. PIXEL 37, Οθηψβξηνο 1987, 10 & 167. 

 

Εικωνα 24 Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 νη 

ηερληθέο δπλαηφηεηεο, αιιά θαη ε ζπκβαηφηεηα 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ γηα ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο, φπσο ηνπ εηθνληδφκελνπ 

εθηππσηή, βειηηψζεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Απνηέιεζε έλα ζηνηρείν πνπ βνήζεζε ζεκαληηθά 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ φςεσλ ρξήζεο, φπσο ηεο 

επαγγεικαηηθήο. Πεγή: PIXEL 36, επηέκβξηνο 

1987, 31. 
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πξνζζήθε ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα θαη έπξεπε ε ζχξα Centronics λα απνηειεί sζηάληαξ 

εμνπιηζκφ.»
162

 

ια ηα παξαπάλσ απνηέιεζαλ ζηνηρεία πνπ ζπλέβαιαλ ζην λα θαηαζηήζνπλ ηε δεχηεξε 

γεληά ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαηαιιειφηεξνπο γηα παξαγσγηθέο εθαξκνγέο ελ 

ζπγθξίζεη πξνο ηελ πξψηε γεληά. Αληίζηνηρα, νη απμεκέλεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ησλ 16 bit άλνημαλ ην δξφκν γηα λέεο φςεηο ρξήζεο. Σφζν νη κεγαιχηεξεο 

δπλαηφηεηεο, φζν θαη νη αξρηθά πςειέο ηηκέο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ απηψλ, ηνπο 

ηνπνζέηεζαλ ζην φξην κεηαμχ νηθηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο. Οη ATARI ST, γηα 

παξάδεηγκα, πνπ πξσηνθπθινθφξεζαλ ζηελ Διιάδα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1985 δελ ήηαλ 

θζελνί ππνινγηζηέο, αιιά νη δπλαηφηεηεο ηνπο ζε γξαθηθά θαη ήρν ηνπο έθαλαλ 

θαηάιιεινπο γηα πνιχπινθεο εθαξκνγέο.
163

 Οη ATARI ST, κε ην εχρξεζην γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ ρξήζεο πνπ δηέζεηαλ απνηέιεζαλ κηα πξνζηηή ελαιιαθηηθή ιχζε έλαληη ησλ πην 

αθξηβψλ Apple Macintosh ζηηο ειεθηξνληθέο εθδφζεηο, ελψ ζχληνκα θαηαζθεπάζηεθε 

κνπζηθφ ινγηζκηθφ πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ηηο απμεκέλεο δπλαηφηεηέο ηνπο ζηελ αλαπαξαγσγή 

ήρνπ, θαζψο θαη ηηο ελζσκαησκέλεο ζχξεο MIDI πνπ επέηξεπαλ ηελ εχθνιε ζχλδεζε 

κνπζηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Λίγνπο κήλεο πξηλ άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη πνιχο ζφξπβνο, γχξσ απφ έλα θαηλνχξην 

κεράλεκα ηεο ATARI πνπ – νχηε ιίγν νχηε πνιχ – επξφθεηην λα θέξεη αιεζηλή 

επαλάζηαζε ζηνλ ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σν φλνκά ηνπ ήηαλ ATARI 

520 ST […] Οη ππνζρέζεηο έιεγαλ φηη ν θαηλνχξηνο ππνινγηζηήο ζα έδηλε δπλαηφηεηεο 

ίδηεο κε απηέο ηνπ MACINTOSH θαη ίζσο αθφκα πεξηζζφηεξεο ζε αζχγθξηηα 

ρακειφηεξε φκσο ηηκή.
164

 

Οη λέεο απηέο φςεηο ηεο ρξήζεο πξνσζήζεθαλ ζην δεκφζην ρψξν. Δλδεηθηηθά, ην PIXEL 

δεκνζίεπζε ζην ηεζζαξαθνζηφ έλαην ηεχρνο ηνπ (Ννέκβξηνο 1988) «ΑΦΗΔΡΧΜΑ» ζην 

MIDI θαη ηνπο ππνινγηζηέο, φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα πιεξνθνξεζνχλ πσο νη πην 

δηαδεδνκέλνη κηθξνυπνινγηζηέο κε ελζσκαησκέλνη MIDI ήηαλ ν ATARI ST θαη ε ζεηξά ησλ 

MSX. Γηα ηνλ πξψην, ππήξραλ πιήζνο απφ πξνγξάκκαηα πνπ επέηξεπαλ ηνλ πιήξε έιεγρν 
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 «ΑΦΗΔΡΧΜΑ: Καη ηψξα… πνηφλ;», 54. 

163
 Ζ θχξηα κνλάδα ηνπ ATARI 520ST κε έλα disk drive, κνλνρξσκαηηθή νζφλε πςειήο αλάιπζεο θαη ην 

πνληίθη είρε πξψηε ηηκή δηάζεζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά ηηο 170.000 δξρ. Φ. Γεσξγηάδεο, «Test. 520 ST: O 

Superjack ηεο ATARI», PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 118. Σελ ίδηα επνρή νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο ηεο 

πξνεγνχκελεο γεληάο ηηκνινγνχληαλ σο εμήο: o Spectrum QL 65.000 δξρ, o Commodore 64 45.000 δξρ, ν 

ORIC ATMOS 29.000 δξρ (φινη ρσξίο νζφλε), Γηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Micropolis 

Computers, PIXEL 14 (1985), 28-29. Ο αλαβαζκηζκέλνο 8 bit κηθξνυπνινγηζηήο ηεο Amstrad CPC 6128 

ηηκνινγνχληαλ πεξί ηηο 95.000 δξρ κε ηελ κνλφρξσκε νζφλε θαη πεξί ηηο 125.000 δξρ κε ηελ έγρξσκε. Φ. 

Γεσξγηάδεο, «Test. Amstrad CPC 6128», PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 50. 

164
 Φ. Γεσξγηάδεο, «Test. 520 ST: O Superjack ηεο ATARI», PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 110. 
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ηεο ζχξαο θαη ησλ νξγάλσλ πνπ ν ρξήζηεο ζπλέδεε ζε απηνχο. Πέξαλ απηνχ φκσο, ηφζν ν 

Macintosh φζν θαη ε Amiga δέρνληαλ ηε ζχξα απηή ζαλ πεξηθεξεηαθφ, ελψ αθφκε θαη ν 

Amstrad δηέζεηε πηα έλα MIDI. Ζ πξνζζήθε κηαο ηέηνηαο ζχξαο ζηνλ ππνινγηζηή επέηξεπε 

ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ππνινγηζηή θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ αθελφο θαη αθεηέξνπ έδηλε ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ειέγρεη ηα φξγαλα ζηέιλνληαο θαη ιακβάλνληαο εληνιέο θαη 

δεδνκέλα.
165

 

 

Εικωνα 25 Οη απμεκέλεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ ππνινγηζηψλ ησλ 16 bit, φπσο νη Atari ST θαη νη 

Amiga, επέηξεςαλ ζε πνιιέο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ λα αλνίμνπλ ζε ρξήζηεο επηινγέο πνπ ζα 

μεπεξλνχζαλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο ιίγα ρξφληα πξηλ, φπσο νη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο 

(Desk Top Publishing) θαη ε ςεθηνπνίεζε ηαηληψλ. Απνηέιεζαλ έηζη ππνινγηζηηθά κεραλήκαηα 

γεληθήο ρξήζεο γηα επηρεηξήζεηο ή γηα εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο πνπ έθαλαλ ρξήζε ησλ επαπμεκέλσλ 

ηερληθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Πεγή: PIXEL 37, Οθηψβξηνο 1987, 171; PIXEL 38, Ννέκβξηνο 1987, 

167. 

 

Μηα φςε ηεο ρξήζεο πνπ δείρλεη πσο παξέκεηλε ζηα πιαίζηα ηνπ ρφκπη, δίρσο λα απνθηήζεη 

θαηαλαισηηθή δηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ππήξμε ν ρψξνο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. Γηθηπαθέο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαλ κε ηε κνξθή BBS (Bulletin Board 

Services). Ο ρξήζηεο θαινχζε απεπζείαο γηα λα ζπλδεζεί κε έλαλ απνκαθξπζκέλν 

ππνινγηζηή θαη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε κελχκαηα ή πεξηερφκελν πνπ είραλ απνζεθεχζεη 
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 Αλ. Λεθφπνπινο, «Αθηέξσκα: Midi & Τπνινγηζηέο. Ζ κνπζηθή καγεία ηεο επηθνηλσλίαο», PIXEL 49, 

Ννέκβξηνο 1988, 48-57. 
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άιινη. Τπήξρε επίζεο ε δπλαηφηεηα νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

ηεξκαηηθά γηα κεγάινπο ππνινγηζηέο (mainframes), φπσο εθείλνη πνπ βξίζθνληαλ ζηα 

παλεπηζηήκηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, φκσο, ηεο εμεξεχλεζεο απφ ην ρξήζηε ελφο 

δηεπξπλφκελνπ δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηνλ νηθηαθφ ηνπ κηθξνυπνινγηζηή, 

απνηεινχζαλ έλα είδνο ηερληθνχ ρφκπη παξά κηα θαιά θαζηεξσκέλε φςε ρξήζεο γηα ηνλ 

κεγάιν αξηζκφ ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ. Καη ηνχην δηφηη κηα πιεζψξα απφ ηερληθά 

πξνβιήκαηα έπξεπε λα μεπεξαζηνχλ απφ ηνλ ρξήζηε, φπσο ν ζφξπβνο ζηελ ηειεθσληθή 

γξακκή θαη ην γεγνλφο πσο νη πεξηζζφηεξνη κηθξνυπνινγηζηέο απαηηνχζαλ ηελ εγθαηάζηαζε 

εηδηθήο δηαζχλδεζεο γηα λα ζπλδεζνχλ κε θάπνηα ζπζθεπή modem, ε νπνία ήηαλ απαξαίηεηε 

γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ κηθξνυπνινγηζηή κε ηέηνηεο ππεξεζίεο. Ζ επηθνηλσλία παξέκεηλε 

έλα πεξηνξηζκέλν πεδίν ρξήζεο θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, αλ θαη 

θξίλνληαο απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ζηνλ δεκφζην ρψξν, ην ελδηαθέξνλ γηα απηέο είρε αξρίζεη 

ζηαδηαθά λα απμάλεηαη.
166

 Παξφια απηά, ην θφζηνο
167

 θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ 

επηθνηλσλίαο παξέκελαλ πξνλφκην ιίγσλ ελζνπζησδψλ κε ηελ ηερλνινγία ρξεζηψλ θαη φρη 

κηα καδηθή θαηαλαισηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπο πνιινχο. 

 

Η διαμωρθφζη ηοσ μικροψπολογιζηή φς προχωνηος «θιλικοϊ προς ηον τρήζηη» 

Γηα λα κπνξέζνπλ νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο λα πηνζεηεζνχλ απφ ηνπο επίδνμνπο ρξήζηεο 

ηνπο θαη λα εμαπισζνχλ ζηελ αγνξά ησλ ππνινγηζηψλ, έπξεπε πξψηα λα γίλνπλ πην «θηιηθνί 

πξνο ηνλ ρξήζηε». ηελ πξψηε γεληά ηνπο, ε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ην ινγηζκηθφ 

γηλφηαλ κέζσ κηαο γξακκήο εληνιψλ (command line),
 168

 φπνπ ν ρξήζηεο έπξεπε λα 
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 Δληνπίδνληαη ζπρλά εηδήζεηο ζρεηηθά κε modems πνπ ήηαλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά ην modem 1200 ηεο εηαηξίαο Protek πνπ κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο 

BBC, ZX SPECTRUM, Commodore, Oric/Atmos, Electron. «ηα ΝΔΑ ηνπ κήλα», MicroMad 1 (1985), 9. 

Αθφκα ηα modems γηα ηα κνληέια ηεο Commodore θαη ηεο Amstrad απφ ηελ γεξκαληθή εηαηξία STOCKEM. 

«ηα ΝΔΑ ηνπ κήλα», MicroMad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 16. 

167
 Ο ρξήζηεο πνπ επηζπκνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην modem έπξεπε λα ππνινγίδεη θαη ζε έλα θφζηνο ηεο ηάμεο 

ησλ 900 δξρ ηνλ κήλα γηα ηελ λφκηκε ρξήζε ηνπ κέζσ ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ. «ηα ΝΔΑ ηνπ 

κήλα», Micromad 3, Μάξηηνο 1986, 14. 

168
 ε γεληθέο γξακκέο, ε εμέιημε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ-ππνινγηζηή κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε 

ηέζζεξηο βαζηθέο θάζεηο. χκθσλα κε ηνλ Andries van Dam ζηα Post-WIMP User Interfaces [van Dam 1997] 

θαη Post-WIMP User Interfaces: the Human Connection [van Dam 2001], ε πξψηε θάζε αθνξά ζηελ πεξίνδν 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 σο εθείλε ηνπ 1960. Οη ππνινγηζηέο, αξρηθά, ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα καδηθή 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, κέζσ δηάηξεησλ θαξηψλ πνπ ηξνθνδνηνχληαλ ζε εηδηθά κεραλήκαηα αλάγλσζεο. Ζ 

δεχηεξε πεξίνδνο απνηειεί ηελ επνρή ηνπ ρξνλνκεξηζκνχ (timesharing), πνπ μεθηλάεη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟60 θαη δηαξθεί κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80. Ζ βαζηθή κέζνδνο επηθνηλσλίαο κε ηηο κεγάιεο 

θεληξηθέο κνλάδεο θαη ηνπο minicomputers ήηαλ πιένλ ε πιεθηξνιφγεζε ζε κηα γξακκή εληνιψλ. ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 μεθηλάεη ε ηξίηε πεξίνδνο, πνπ δηαξθεί κέρξη ζήκεξα, κε βαζηζκέλνπο ζε γξαθηθά 

πεξηβάιινληα κηθξνυπνινγηζηέο θαη πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο ζπλδεδεκέλνη ζε δίθηπα. 
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πιεθηξνινγεί εληνιέο κε απφιπηε αθξίβεηα,
169

 αθνχ αθφκα θαη ην πην κηθξφ ιάζνο αλάγθαδε 

ην ρξήζηε λα πιεθηξνινγήζεη μαλά νιφθιεξε ηε γξακκή ησλ εληνιψλ. ιε απηή ε 

«απφθξπθε» δηαδηθαζία πεξηγξαθφηαλ ζε έλα νγθσδέζηαην θαη δπζλφεην, γηα ηνλ απιφ 

ρξήζηε, εγρεηξίδην. Μπνξεί πνιινί ρξήζηεο κε ηερλνινγηθά ελδηαθέξνληα λα απνιάκβαλαλ 

ηηο πνιππινθφηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, αιιά ζην κέζν ρξήζηε απηή θαηλφηαλ παξάδνμε 

θαη ζπγθερπκέλε. Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο (GUI) απνηέιεζε κηα πξνζπάζεηα 

απειεπζέξσζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηα πξνβιήκαηα απηά, παξέρνληαο έλαλ θπζηθφ θαη 

δηαηζζεηηθφ ηξφπν ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή, πνπ κπνξνχζε λα γίλεη θαηαλνεηφο ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ απαηηνχζε εγρεηξίδηα θαη κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηνλ ίδην 

ηξφπν γηα θάζε εθαξκνγή.
170

 Σα πεξηβάιινληα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γξακκή εληνιψλ 

παξέκεηλαλ, σζηφζν, ε επηινγή ησλ πην πξνρσξεκέλσλ ρξεζηψλ, αθνχ πξνζέθεξαλ έλαλ πην 

άκεζν θαη ηζρπξφ ηξφπν ειέγρνπ ησλ πξνγξακκάησλ ή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί πσο ελψ νη minicomputers ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπλήζσο θάπνηα 

έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο UNIX, νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο ησλ 8bit πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο Z-80 θαη 6502 δελ ήηαλ αξθεηά ηζρπξνί, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ηξέρνπλ πιήξε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Απηφ ζήκαηλε πσο ε θπξηφηεξε 

νπζηαζηηθά εξγαζία πνπ έθαλε έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζαλ ην CP/M πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

νη ηειεπηαίνη ήηαλ ε νξγάλσζε ηεο απνζήθεπζεο ηεο (επίζεο πεξηνξηζκέλεο) κλήκεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, θαζψο θαη ν ρεηξηζκφο ησλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ.
171

 Ζ ζηξνθή απφ 

                                                                                                                                                        
Οη ππνινγηζηέο απηνί ρξεζηκνπνηνχλ έλα πνληίθη γηα ηελ γξαθηθή είζνδν δεδνκέλσλ (GID). Ζ γξαθηθή δηάηαμε 

ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο, κε ηα παξάζπξα, ηα κελνχ θαη ηα εηθνλίδηα, απνηειεί ην θπξίαξρν πξφηππν. Μηα 

ηέηαξηε γεληά θάλεη κφιηο ηψξα ηελ εκθάληζή ηεο. Ο Van Dam ηελ έρεη απνθαιέζεη Post-WIMP: «Γελ 

ρξεζηκνπνηνχλ κελνχ, θφξκεο, θαη γξακκέο εξγαιείσλ, αιιά βαζίδνληαη, γηα παξάδεηγκα, ζε ρεηξνλνκίεο θαη 

αλαγλψξηζε νκηιίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ δηεξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ.», Andries van Dam, “Post-WIMP User 

Interfaces,” Communications of the ACM 40, no. 2 (1997): 64; Andries van Dam, “Post-WIMP User Interfaces: 

the Human Connection,” in: Frontiers of Human-Centered Computing, Online Communities and Virtual 

Environments, eds. Rae Earnshaw, Richard Guedj, Andries van Dam, and John Vince (London: Springer, 2001). 

Παξφια απηά, είλαη πεξηνξηζκέλε ε βηβιηνγξαθία πνπ έρεη κειεηήζεη ηελ ηζηνξία ησλ γξαθηθψλ πεξηβάιινληα 

ρξήζεο. Κπξηαξρνχλ νη εηαηξηθέο ηζηνξίεο ή νη βηνγξαθίεο ησλ CEO ηνπο. Δμαηξέζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

ηα: Adele Goldberg, ed., A History of Personal Workstations (New York: ACM Press, 1988); Brad A. Myers, 

“A Brief History of Human-computer Interaction Technology,” Interactions 5, no. 2 (1998): 44-54, 1998; Paul 

E. Ceruzzi, A History of Modern Computing (Cambridge, MA: MIT Press, 2003). 

169
 Ζ δηεπαθή ηεο γξακκήο εληνιψλ απνηέιεζε ηελ θπξίαξρε κνξθή ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 ζηα ζπζηήκαηα πνπ έηξεραλ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Unix θαη ζε 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο πνπ έηξεραλ MS-DOS, CP/M θαη Apple DOS. Ζ γξακκή εληνιψλ απνηέιεζε επίζεο 

ην θχξην πεξηβάιινλ δηεπαθήο γηα ηελ πξψηε, ηνπιάρηζηνλ, γεληά ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, φπσο νη 

Commodore PET, Apple II θαη BBC Micro – ζρεδφλ πάληα κε ηε κνξθή ελφο BASIC interpreter. 

170
 Martin Campbell-Kelly, et al., Computer: A History of the Information Machine, 3d ed. (New York: 

Westview Press, 2013), 258. 

171
 Λ. Γαιιή, «OS-9. Σν ιεηηνπξγηθφ UNIX ζηα home-micros» Micromad 3, Μάξηηνο 1986, 51. 
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ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαλ ζηε γξακκή εληνιψλ ζε ζπζηήκαηα πην «άκεζνπ» 

ειέγρνπ, κε εηθφλεο ή γξαθηθά θαζνδεγήζεθε απφ κηα ξεηνξηθή πνπ ππνζηήξηδε πσο ηα 

γξαθηθά πεξηβάιινληα ρξήζεο, φπσο εθείλα πνπ δεκηνχξγεζε ε νκάδα ζρεδηαζκνχ ησλ 

Apple Lisa θαη Macintosh,
172

 δελ ήηαλ απιψο δηαθνξεηηθά απφ ηηο γξακκέο εληνιψλ, αιιά 

πην «θπζηθά», επθνιφηεξα θαη θηιηθφηεξα. ην ζεκείν απηφ φκσο πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο 

ελψ ηα θηιηθά πξνο ην ρξήζηε ζπζηήκαηα θαηλνκεληθά έδηλαλ ζηνλ ρξήζηε απμεκέλεο 

δπλαηφηεηεο ρεηξηζκνχ ηνπ ππνινγηζηή, ην απνηέιεζκα ήηαλ έλαο «θαηλνκεληθά θπξίαξρνο 

ρξήζηεο», θαζψο ζηελ νπζία απνηεινχζε έλαλ θαηαλαισηή έηνηκνπ ινγηζκηθνχ θαη 

πιεξνθνξηψλ, ησλ νπνίσλ ην πιαίζην θαη ν 

κεραληζκφο ηνπο ήηαλ παληειψο άγλσζηα 

ζε απηφλ. 

Σν πξψην παξάδεηγκα ελφο πεξηβάιινληνο 

GUI ήηαλ ην NLS (oN-Line System) ηνπ 

Douglas Engelbart, ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

νπνίνπ μεθίλεζε ην 1962 θαη ε δεκφζηα 

παξνπζίαζή ηνπ έγηλε ην 1968.
173

 Παξφιν 

πνπ απηφ ην «δηαδξαζηηθφ, πνιπρξεζηηθφ 

ζχζηεκα απεηθφληζεο γηα ππνινγηζηέο,» κε 

πιεθηξνιφγην, νζφλε, πνληίθη θαη θάηη πνπ 

απνθαινχληαλ αθνπζηηθφ κε θαιψδην 

αλαθέξεηαη ζπρλά σο ην πξψην GUI, ν 

Engelbart δελ ήηαλ ηφζν αθνζησκέλνο ζηε 

δεκηνπξγία κηαο θηιηθήο ζην ρξήζηε 

κεραλήο, φζν ζηελ «επαχμεζε ηεο αλζξψπηλεο λνεκνζχλεο». πσο ν ίδηνο δήισζε γηα 

πξψηε θνξά ην 1962, ε επαχμεζε απηή αθνξνχζε ζηελ «αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

αλζξψπσλ λα αλαιχνπλ πνιχπινθα πξνβιήκαηα, λα απνθηήζνπλ βαζχηεξε θαηαλφεζε, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα ζρεδηάζνπλ πηζαλέο ιχζεηο». Ο ζηφρνο ηνπ NLS δελ 

ήηαλ ινηπφλ λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο έηνηκν ινγηζκηθφ θαη εξγαιεία γηα λα θαηαλαιψζνπλ, 

αιιά ην ιεγφκελν bootstrapping, ή ε «δεκηνπξγία εξγαιείσλ γηα έκπεηξνπο ρξήζηεο 

                                                 
172

 Janet H. Murray, Inventing the Medium: Principles of Interaction Design as a Cultural Practice (Cambridge, 

Mass: MIT Press, 2012), 72-3. 

173
 Ο Douglas Engelbart θαίλεηαη πσο είρε εκπλεπζηεί απφ ην άξζξν ηνπ Vannevar Bush “As We May Think” 

ζην Atlantic. Ceruzzi, Computing, 118; Vannevar Bush, “As We May Think,” Atlantic Monthly 176, no. 1 

(1945): 101–108. 

 

Εικωνα 26 Ο ρξήζηεο ηνπ Commodore 64, αιιά 

θαη ησλ ππνινίπσλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

ηεο πξψηεο γεληάο, θαινχληαλ λα πιεθηξνινγήζεη 

εληνιέο ζε έλα κε γξαθηθφ πεξηβάιινλ, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηνχζε ηελ επηθνηλσλία ρξήζηε-κεραλήο 

δχζρξεζηε θαη απαηηεηηθή ζε ηερληθή γλψζε. 

Πεγή: c64-wiki. C64-Commands. http://www.c64-

wiki.com/index.php/C64-Commands (ηειεπηαία 

πξφζβαζε ζηηο 15.02.2014) 

http://www.c64-wiki.com/index.php/C64-Commands
http://www.c64-wiki.com/index.php/C64-Commands


317  |  Σ έ η α ξ η ν  Κ ε θ ά ι α η ν  

 

ππνινγηζηψλ», θαη ε παξνρή ζηνπο ρξήζηεο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

θαιχηεξσλ εξγαιείσλ, ή εξγαιείσλ θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 

ηνπο.
174

  

Ζ παξνπζίαζε ηνπ Douglas Engelbart ην 1968 εληππσζίαζε πνιινχο θαη εμέπιεμε αθφκα 

πεξηζζφηεξνπο, αθνχ άλνημε κπξνζηά ηνπο δπλαηφηεηεο ελφο κέιινληνο φπνπ ρξήζηεο απφ 

φιν ηνλ θφζκν ζα ζπλεξγάδνληαλ πάλσ ζε ειεθηξνληθά αξρεία πνπ εκθαλίδνληαλ ζε νζφλεο 

ππνινγηζηψλ θαη κεηαδίδνληαλ αθαξηαία κέζσ δηθηχσλ. Σν κέιινλ απηφ θάληαδε δπζνίσλν 

γηα κηα εηαηξία πνπ εηδηθεπφηαλ ζηελ παξαγσγή θσηνηππηθψλ. Ζ δηνίθεζε ηεο Xerox, πνπ 

θνβήζεθε ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα είρε γηα ην βαζηζκέλν ζην ραξηί εηαηξηθφ κνληέιν ηνπο έλα 

κέιινλ δίρσο ραξηί, απνθάζηζε λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν απηήο ηεο ηερλνινγίαο. Ίδξπζαλ 

έηζη ην εξεπλεηηθφ θέληξν PARC (Palo Alto Research Center), ην 1970.
175

 Ζ εξγαζηαθή θαη 

εξεπλεηηθή θνπιηνχξα πνπ επηθξαηνχζε ζην Xerox PARC αληαλαθινχζε ηελ, επεξεαζκέλε 

απφ ηνπο hippies, θνπινχξα ηεο Γπηηθήο ρζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, ελψ σθειήζεθε απφ 

ηελ παχζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γχξσ απφ ηελ έξεπλα ζηνπο ππνινγηζηέο απφ ην 

Ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Άκπλαο.
176

 Ζ πξψηε ηερλνινγηθή δεκηνπξγία ηνπ εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ ηνπ PARC ππήξμε ν εθηππσηήο laser, κηα θπζηθή πξνζζήθε ζηελ γθάκα πξντφλησλ 

ηεο Xerox. Έλαο ηέηνηνο εθηππσηήο, φκσο, απαηηνχζε έλα πην γξαθηθφ ηξφπν επεμεξγαζίαο 

ηνπ θεηκέλνπ ζηνπο ππνινγηζηέο. Αθνχ ηέηνηνο ππνινγηζηήο δελ ππήξρε, ην PARC εθεχξε 

ηνλ δηθφ ηνπ. Ο ππνινγηζηήο απηφο νλνκάζηεθε Alto θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ νινθιεξψζεθε ην 

1973.
177

  

                                                 
174

 Engelbart, Douglas. “Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework.” SRI Report, no. 3578, 1962, 

http://www.invisiblerevolution.net/engelbart/full_62_paper_augm_hum_int.html (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

27/2/2014). 

175
 Ζ εζσηεξηθή ηζηνξία ηνπ Xerox PARC απνηππψλεηαη ζηα Michael Hiltzig, Dealers of Lightning – Xerox 

PARC and the Dawn of the Computer Age (New York: Harper Collins, 1999); Douglas K. Smith, and Robert C. 

Alexander, Fumbling the Future: How Xerox Invented, Then Ignored, the First Personal Computer (New York: 

Morrow, 1988); Thierry Bardini, Bootstrapping: Douglas Engelbart, Coevolution, and the Origins of Personal 

Computing (Stanford: Stanford University Press, 2000). 

176
 χκθσλα κε ηνλ Ceruzzi, ην PARC μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 1970, ζε κηα επνρή πνπ ε απνδνθηκαζία 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ ΖΠΑ ζηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ έδσζε ηέινο ζηελ αζξφα ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο 

ζηνπο ππνινγηζηέο απφ ην Τπνπξγείν Άκπλαο. Μηα ηξνπνινγία ζε έλα λνκνζρέδην γηα ηελ έγθξηζε ακπληηθψλ 

πξνγξακκάησλ, γλσζηή ζαλ ηξνπνινγία Mansfield, απφ ηνλ γεξνπζηαζηή Mike Mansfield πνπ πξνέδξεπε ηεο 

ζρεηηθήο επηηξνπήο, πεξηείρε άξζξα πνπ πεξηφξηδαλ ηελ ακπληηθή ρξεκαηνδφηεζε ζε δεηήκαηα άκεζεο 

ζηξαηησηηθήο εθαξκνγήο. Απφ ηελ λνκνζεζία απηή επσθειήζεθε θπξίσο ε Xerox, πνπ κπφξεζε λα πξνζιάβεη 

ζην πξφγξακκα Palo Alto πνιινχο θνξπθαίνπο επηζηήκνλεο πνπ ζην παξειζφλ ρξεκαηνδνηνχζε ε ARPA 

(Advanced Research Projects Agency, ε πξφγνλνο ηεο DARPA - Defense Advanced Research Projects 

Agency). Ceruzzi, Computing, 117. 

177
 Ο ππνινγηζηήο Alto ππήξμε έλα πεηξακαηηθφ πξσηφηππν. Οη παξάκεηξνί ηνπ πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα 

απφ ηνλ Butler Lampson ζε έλα Memorandum κε ηίηιν «Why Alto» ην 1972, Lampson, Butler. “Why Alto”. 

XEROX Inter-Office Memorandum 1972. Οη δπλαηφηεηέο ηνπ πεξηγξάθνληαη επίζεο ζην Thomas A. Wadlow, 

http://www.invisiblerevolution.net/engelbart/full_62_paper_augm_hum_int.html
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Εικωνα 27 Αξηζηεξά ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ «Smalltalk-80» θαη δεμηά έλα ηππηθφ 

πεξηβάιινλ γξακκήο εληνιψλ ζε ππνινγηζηή Univac, ηνπ «Uniscope 300». Πεγή: «Before “Point and 

Click”», Computer History Museum, http://www.computerhistory.org/revolution/input-output/14/347 

(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 15.03.2014). 

 

Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ κηα εξεπλεηηθή αηδέληα έζεζε σο ζηφρν ηελ ζρεδίαζε ελφο 

ππνινγηζηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλαλ κφλν ρξήζηε, ζε αληίζεζε κε ην πξφηππν ηεο 

επνρήο, φηαλ πνιινί ρξήζηεο κνηξάδνληαλ ηνλ ίδην minicomputer. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟60 έλαο πιήξσο εμνπιηζκέλνο minicomputer θαηαιάκβαλε αξθεηά ηεηξαγσληθά κέηξα 

θαη ζηνίρηδε κέρξη θαη $100.000. Ζ θαηαζθεπή ελφο ηφζν κεγάινπ κεραλήκαηνο γηα έλαλ 

ρξήζηε κφλν θάληαδε παξάινγε. πσο έρεη γίλεη ζαθέο απφ ηελ σο ηψξα εμέηαζε, κέρξη ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ε θάζεηε πηψζε ησλ ηηκψλ έθαλε δπλαηή ηελ εκπνξηθή 

εθαξκνγή ηέηνησλ ηδεψλ, φπσο εθείλεο πνπ έζεηε ε εξεπλεηηθή αηδέληα ηνπ PARC.
178

 Ο 

ζπλδπαζκφο ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ρξήζεο Smalltalk, επίζεο θαηαζθεπή ηνπ PARC, 

κε ηνλ ππνινγηζηή Alto απνηέιεζε έλαλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή πνπ πινπνίεζε ηηο ηδέεο ησλ 

                                                                                                                                                        
“The Xerox Alto Computer,” Byte 6, no. 9 (1981): 58-68. Ζ πξννπηηθή ηεο αλάπηπμεο ελφο εκπνξηθνχ κνληέινπ 

πνπ ζα βαζηδφηαλ ζηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ PARC μεθίλεζε ην 1975 θαη νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

8010 Information System. Σν Xerox Star, φπσο ην ζχζηεκα απηφ απνθαινχληαλ γηα ζπληνκία, παξνπζηάζηεθε 

ην 1981. Ζ Xerox είρε ηελ πξφζεζε λα πινπνηήζεη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ PARC ζηελ κνξθή ελφο 

πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή γηα εθαξκνγέο γξαθείνπ. Σν Xerox Star ινηπφλ εηζήγαγε έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν θάιππηε ηηο ιεηηνπξγηθέο δηεξγαζίεο ηνπ ππνινγηζηή κέζα απφ έλα θέιπθνο πνπ 

αληαπνθξηλφηαλ ζε έλα πεξηβάιινλ γξαθείνπ. 

178
 Campbell-Kelly, Computer, 259. Ο Alto ζα ήηαλ αζθαιψο έλαο αθξηβφο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο εάλ 

δηαηίζεην εκπνξηθά. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο κεραληθφ Charles Thacker, ν Alto θφζηηζε ζηελ Xerox 

$12.000, ελψ εθηηκάην πσο ε ιηαληθή ηηκή ηνπ ζα έθηαλε ηα $40.000, «Before “Point and Click”», «Xerox 

Alto», Computer History Museum, http://www.computerhistory.org/revolution/input-output/14/347 (ηειεπηαία 

πξφζβαζε ζηηο 15.03.2014) 

http://www.computerhistory.org/revolution/input-output/14/347
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«εηθνληδίσλ», ησλ «αλαδπφκελσλ κελνχ», ησλ «γξακκψλ θχιηζεο» θαη άιισλ (ησλ 

ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ αξγφηεξα ζα απνηεινχζαλ αλαπφζπαζην κέξνο ελφο GUI γηα ηνπο 

νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο). 

χκθσλα κε ηελ δηεζλή ηζηνξηνγξαθία ησλ ππνινγηζηψλ, πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Alto, ήηαλ άκεζα επεξεαζκέλα απφ ην Dynabook, ην φξακα ηνπ Alan Kay γηα έλαλ 

«Πξνζσπηθφ Τπνινγηζηή γηα Παηδηά Κάζε Ζιηθίαο» – έλα ιεπηφ, θνξεηφ ππνινγηζηή, πνπ 

ζα ελζσκάησλε φια ηα ζηνηρεία ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ρξήζεο απφ ην 1972. O Alan 

Kay, φπσο θαη ν Engelbart, θαηαλννχζε απφιπηα ηελ αλάγθε λα βξνπλ νη ππνινγηζηέο ην 

δξφκν ηνπο, απφ ην ζηελφ εμεηδηθεπκέλν πεξηβάιινλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηα ζπίηηα ησλ 

ρξεζηψλ, κέζσ κηαο θηινζνθίαο ρξήζεο θηιηθήο πξνο ζην ρξήζηε, πνπ ζα ζηφρεπε ζηελ 

επέιηθηε παξαγσγή (θαη φρη απζηεξά ζηε θαηαλάισζε) ηεο γλψζεο. Σελ αληίιεςή ηνπο 

απηή ζχληνκα κνηξάζηεθε θαη ε επξχηεξε θνηλφηεηα, κε ην πεξηνδηθφ Byte λα δεκνζηεχεη, ην 

1976, άξζξα κε ηίηινπο φπσο «Ζ Οηθηαθή Παξαγσγή ελάληηα ζην Ηεξαηείν ηνπ Λνγηζκηθνχ», 

ππνζηεξίδνληαο πσο «ε θίλεζε πξνο πην πξνζσπηθνχο θαη πξνζαξκνζκέλνπο ππνινγηζηέο 

απνηειεί ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ αχξα κπζηεξίνπ πνπ πεξηβάιεη ηνπο ππνινγηζηέο απφ ηελ 

αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπο: 

Ζ είζνδνο ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζπίηηα αλαγθάδεη εκάο ηνπο ρξήζηεο πξνζσπηθψλ 

ζπζηεκάησλ λα επηθεληξψζνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο ζην λα δηακνξθψζνπκε ηνπο 

ππνινγηζηέο λα θάλνπλ απηφ πνπ ζέινπκε θαη φρη απηφ πνπ θάπνηνο άιινο ηνπο 

επιφγεζε λα θάλνπλ γηα εκάο... ηαλ ν ππνινγηζηήο κπαίλεη ζην ζπίηη ηνπ ρξήζηε, ζα 

ήηαλ ηνπιάρηζηνλ αηπρέο λα κείλεη έλα καχξν θνπηί, κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ λα παξακέλνπλ ην απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ ηεξέσλ... 

Γελ είλαη θπζηθά αλάγθε λα γίλνπλ φινη πξνγξακκαηηζηέο, αιιά ε δπλαηφηεηα πξέπεη 

λα ππάξρεη...
179

 

 

Ζ πινπνίεζε απηψλ ησλ αληηιήςεσλ πεξί θηιηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ζην πεξηβάιινλ ρξήζεο 

ηνπ Xerox Star, ην νπνίν πξνζπάζεζε λα απεπζπλζεί ηφζν ζηνπο αξράξηνπο φζν θαη ζηνπο 

πεπεηξακέλνπο ρξήζηεο παξέρνληαο έλα αλνηρηφ, επεθηάζηκν θαη επέιηθην πεξηβάιινλ, πνπ 

ήηαλ επίζεο γξαθηθφ, παξέκεηλε αληηθαηηθή ζηνλ ππξήλα ηεο. Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

πξνεηνίκαζε ην δξφκν γηα έλα βαζηζκέλν ζηελ θαηαλάισζε ζρεδηαζκφ θιεηζηήο 

αξρηηεθηνληθήο, γηα ηνπο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο δεχηεξεο γεληάο. Ο Apple Macintosh, γηα 

παξάδεηγκα, ήηαλ ζαθψο ζρεδηαζκέλνο γηα θαηαλαισηέο, φρη γηα δεκηνπξγνχο.
180

 

Γηαθεκίζηεθε σο κηα «κεραλή εθδεκνθξαηηζκνχ», φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κεηαθίλεζε 
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 Mike Wilber and David Fylstra, “Homebrewery vs the Software Priesthood,” Byte, no. 14 (1976): 90-94. 

180
 Μειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Macintosh: John Sculley and John A. Byrne, Odyssey: Pepsi to Apple--a 

Journey of Adventure, Ideas, and the Future (New York: Harper & Row, 1987); Steven Levy, Insanely Great: 

The Life and Times of Macintosh, the Computer That Changed Everything (New York: Viking, 1994). 
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ηελ έκθαζε απφ ηελ πξνζσπηθή ρξήζε θαη ηελ δηεμνδηθή θαηαλφεζε πνπ απαηηνχζε ε 

δεκηνπξγία ζηνλ Apple II, ζηελ επηθαλεηαθή γλψζε πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηελ πεξηήγεζε ζην 

πεξηβάιινλ ρξήζεο ηνπ Macintosh, ην νπνίν απιψο απαηηνχζε απφ ηνλ ρξήζηε έλα θιηθ ηνπ 

πνληηθνχ ή ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ.  

 

Εικωνα 28  Μ. Wilber and D. Fylstra, « Ζ Οηθηαθή Παξαγσγή ελάληηα ζην Ηεξαηείν ηνπ 

Λνγηζκηθνχ», Byte 14, Οθηψβξηνο 1976, 90-94, https://archive.org/details/byte-magazine-1976-10 

(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 15.03.2014). 

 

Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο απφ ηελ Apple ηεο θηινζνθίαο πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ κε ηελ έκθαζε ζηελ «θηιηθφηεηα πξνο ηνλ 

ρξήζηε» απνηειεί κία κφλν απφ ηηο αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟70 κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80. ε ζρέζε κε ηελ θξίζηκε αιιαγή απφ ηα αλνηρηά, 

επέιηθηα θαη επεθηάζηκα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζηα 

θιεηζηά, ζαθή θαη εμεηδηθεπκέλα, πνπ έιαβε ρψξα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε ν Apple Macintosh, απνηέιεζε ηελ απφιπηε απνθαζήισζε ηεο 

αληίιεςεο πνπ πξνψζεζαλ νη Engelbart θαη Kay. Ζ απνκάθξπλζε απηή απφ ηηο ηδέεο πεξί 

ρξήζεο ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 έιαβε ρψξα ππφ ην καλδχα ησλ θηιηθψλ ζην 

ρξήζηε ππνινγηζηψλ ηεο Apple. Απηνί, κεηαμχ άιισλ, αληηηάρζεθαλ ζην θεξφκελν σο 

https://archive.org/details/byte-magazine-1976-10
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«θξππηηθφ» θαη «απφθξπθν» πεξηβάιινλ ηεο γξακκήο εληνιψλ, αιιά θαη φισλ ησλ πξψησλ 

εθείλσλ γξαθηθψλ πεξηβαιιφλησλ ρξήζεο. 

ζνλ αθνξά ζηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο πνπ είραλ πηνζεηήζεθαλ απφ ην ειιεληθφ 

ηερλνθνηλσληθφ πεξηβάιινλ, νη ATARI ST ηνπ 1985 ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα βαζηζκέλν ελ κέξεη ζην CP/M, ζπλδπαζκέλν φκσο κε ην λέν γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

GEM πνπ παξνπζίαζε ε Digital Research ην 1984 (βαζηζκέλν ζηελ εξγαζία ηνπ Lee Jay 

Lorenzen ζην Xerox PARC).
181

 Ζ νκνηφηεηα ηνπ GEM κε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ 

Macintosh νδήγεζε ζηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ απφ ηελ Apple γηα θαηαπάηεζε 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Σν δηθαζηήξην δηθαίσζε ηελ Apple αλαγθάδνληαο ηελ Digital 

Research λα αθαηξέζεη δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ε Apple είρε αλαπηχμεη γηα ηνπο Mac, κε πην 

ζεκαληηθή ηε ρξήζε γξαθηθψλ πεξηνρψλ γηα ηελ ζρεδίαζε επηθαιππηφκελσλ παξαζχξσλ. 

Παξαδφμσο, ε Apple αγλφεζε πιήξσο ηνπο Atari ST, επηηξέπνληαο ζηελ Atari λα αλαπηχμεη 

έλα ιεηηνπξγηθφ ηφζν φκνην κε ην Mac πνπ πνιινί ην απνθάιεζαλ Jackintosh, έλα 

ινγνπαίγλην κε ην φλνκα ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή ηεο Atari, Jack Trammell.
182

 ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ATARI 520ST, ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα δνχιεπε ζε δχν δηαθνξεηηθά 

επίπεδα: ην θαηεμνρήλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ νλνκαδφηαλ TOS (Tramiel Operating 

System) θαη ην νπνίν απνηεινχζε κηα βειηησκέλε έθδνζε ηνπ CP/M-68K ηεο Digital 

Research
183

 θαη ην GEM (Graphics Environment Manager), επίζεο ηεο Digital Research, ην 

νπνίν επέηξεπε ηελ «ηφζν θηιηθή επηθνηλσλία ηνπ κεραλήκαηνο κε ηνλ ρξήζηε». Απηφ 

κπνξνχζε λα «παξνκνηαζηεί κφλν κε απηφ ηνπ MACINTOSH.»
184

  

Σν ζπγθεθξηκέλν γξαθηθφ πεξηβάιινλ επέηξεπε ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχζαλ λα πξνζθέξνπλ έλα πνιχ θηιηθφ πξνο ηνλ 

ρξήζηε ηξφπν επηθνηλσλίαο, φκνην κε εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν πνιχ αθξηβφηεξνο θαη 

πην επαγγεικαηηθφο Macintosh. Σν GEM επέηξεπε ηε ρξήζε παξαζχξσλ, ησλ νπνίσλ ν 

ρξήζηεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη ην κέγεζφο ηνπο, αιιά θαη ηε ρξήζε εηθφλσλ πνπ 

αληηπξνζψπεπαλ αληηθείκελα (φπσο αξγφηεξα ηα «εηθνλίδηα» ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Windows ηεο Microsoft). Δπηπιένλ ππνζηήξηδε ηε ιεηηνπξγία κελνχ θαη πνληηθηνχ, ε ρξήζε 
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 Campbell-Kelly, Computer, 264. 

182
 Daniel Eran Dilger, «Office Wars 3 – How Microsoft Got Its Office Monopoly», 

http://www.roughlydrafted.com/2007/09/10/office-wars-3-how-microsoft-got-its-office-monopoly/ (ηειεπηαία 

πξφζβαζε ζηηο 15.03.2014). 

183
 Δπξφθεηην γηα κηα απφ ηηο εθδφζεηο ηνπ CP/M πνπ θπθινθφξεζαλ γηα ηνλ επεμεξγαζηή 68000 ηεο Motorola, 

πξνζαξκνζκέλε ζηνπο ππνινγηζηέο ηεο ATARI (π.ρ. εκπινπηηζκέλεο εληνιέο). 
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 Φ. Γεσξγηάδεο, «Test. 520 ST: O Superjack ηεο ATARI», PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 115. 
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ηνπ νπνίνπ δηεπθφιπλε πνιχ ηελ εκπεηξία ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή, αθνχ δελ απαηηνχληαλ ε 

πιεθηξνιφγεζε εληνιψλ γηα απιέο εξγαζίεο, φπσο ην ηξέμηκν ελφο πξνγξάκκαηνο.
185

 

χκθσλα κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ κεραλήκαηνο απφ ην PIXEL, ην GEM: 

[…] επηηξέπεη ζηηο εηαηξίεο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλε γηα ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο, λα 

έρνπλ έλα πνιχ θηιηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε γξαθηθά, πνπ – φπσο είπακε – κνηάδεη 

πάξα πνιχ κε ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Macintosh. Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε 

παξαζχξσλ πνπ κπνξνχκε λα ηα θαζνξίζνπκε ζην κέγεζνο πνπ ζέινπκε, ε ρξήζε 

εηθφλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ αληηθείκελα (π.ρ. disk drives, ή αξρεία ελφο δίζθνπ), 

θαζψο θαη ε ρξήζε Pull-down Μελνχ θαη πνληηθηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί 

αθφκα θαη θάπνηνο άζρεηνο λα θάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνιχ εχθνια φπσο π.ρ. λα 

θαιέζεη κε ην πνληίθη πξνγξάκκαηα απφ ην δίζθν.
186

 

Ζ Apple αγλφεζε επίζεο ηελ ρξήζε επηθαιππηφκελσλ παξαζχξσλ απφ ηνλ νηθηαθφ 

κηθξνυπνινγηζηή Commodore Amiga 1000, ηνπ 1985, ζην γξαθηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

αξρείσλ Workbench, ην νπνίν αλέπηπμε ε Commodore International γηα ηε ζεηξά Amiga θαη 

ελζσκάησζε ζην ιεηηνπξγηθφ ηεο ζχζηεκα AmigaOS. Παξφκνηα κε ην GEM, ην Workbench 

παξείρε ζηνλ ρξήζηε έλα πεξηβάιινλ ρξήζεο «κε παξάζπξα, πνληίθη, pull down menus, icons 

θ.ι.π».
187

. Ο Jimmy Maher ππνζηεξίδεη πσο ηφζν ε Amiga, φζν θαη ν Macintosh βαζίζηεθαλ 

ζηελ ηδέα πεξί ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζρεκαηνπνηήζεθε ζην εξεπλεηηθφ θέληξν 

ηνπ Palo Alto.
188

 Ζ ηδέα ηεο επθνιίαο ζηε ρξήζε πνπ επηθξάηεζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟80 ζην πιαίζην ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ απψιεηα εξγαιείσλ ζην φλνκα ηεο «δηαχγεηαο», πνπ εμέθξαδε πηα 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε λα εθηειέζεη απνηειεζκαηηθά ηηο εξγαζίεο ηνπ κε ηε βνήζεηα κηαο 

θαινγπαιηζκέλεο επηθάλεηαο πνπ ηνλ απέθνπηε φκσο απφ ηα εζψηεξα κέξε ηνπ ππνινγηζηή 

ηνπ. Ο ρξήζηεο απνθφπεθε έηζη απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ είρε λα “αλνίγεη” ηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ θαη λα εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

 

                                                 
185

 «Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί αθφκα θαη θάπνηνο άζρεηνο λα θάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνιχ εχθνια φπσο 

π.ρ. λα θαιέζεη κε ην πνληίθη πξνγξάκκαηα απ‟ ην δίζθν.» Φ. Γεσξγηάδεο, «Test. 520 ST: O Superjack ηεο 

ATARI», PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 115 θαη «ΑΦΗΔΡΧΜΑ: Καη ηψξα… πνηφλ;», PIXEL 15, Οθηψβξηνο 

1985, 54. 

186
 Φ. Γεσξγηάδεο, «Test. 520 ST: O Superjack ηεο ATARI», PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 115. 

187
 Αλ. Λεθφπνπινο, «Test. AMIGA 500. Home θιεξη κε κηα κεγάιε θπξία», PIXEL 35, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 

1987, 126. 

188
 Jimmy Maher, The Future Was Here: The Commodore Amiga (Cambridge, Mass: MIT Press, 2012). 



323  |  Σ έ η α ξ η ν  Κ ε θ ά ι α η ν  

 

Η ηγεμονία ηης τρήζης ηοσ μικροψπολογιζηή φς καηαναλφηικω προχων για 

υσταγφγικοϊς ζκοποϊς 

Καζψο νη πεξηζζφηεξν ελζνπζηψδεηο ρξήζηεο εμεξεπλνχζαλ λέα πεδία ρξήζεο, γηα ηελ 

κεγάιε κάδα ησλ ρξεζηψλ, ε πξνζσπηθή ελαζρφιεζε κε ηνλ κηθξνυπνινγηζηή θαη ε 

δηεξεπλεηηθή ηνπ ρξήζε έδηλαλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θαηαλάισζε έηνηκσλ εκπνξηθψλ 

πξνγξακκάησλ, πνπ ήηαλ βέβαηα απφ θαηξφ δηαζέζηκα. Απηφ πνπ άιιαμε ήηαλ ην πιαίζην ηεο 

ρξήζεο. Πιένλ δηλφηαλ κηθξφηεξε έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε θαη γλψζε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή. 

Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, ηα πεξηνδηθά, γηα παξάδεηγκα, δελ επηθεληξψλνληαλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, απνθαζειψλνληαο ηελ πξνζσπηθή θαη 

δηεξεπλεηηθή ελαζρφιεζε κε ηνλ κηθξνυπνινγηζηή απφ ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ησλ 

ρξεζηψλ. ηε ζέζε ηεο δηακνξθψζεθε κηα θνπιηνχξα πνπ ππνζηήξηδε ηελ θαηαλάισζε θαη 

ηε ρξήζε έηνηκνπ ινγηζκηθνχ, ε δηαζέζηκε πνζφηεηα ηνπ νπνίνπ απμαλφηαλ παξάιιεια κε 

ηηο πξνζπάζεηεο εκπνξηθήο ηνπ πξνψζεζεο. Αλ θαη ε ρξήζε πεξίπινθσλ εθαξκνγψλ, φπσο νη 

βάζεηο δεδνκέλσλ, απαηηνχζε εληνιέο πνπ ζχκηδαλ πξνγξακκαηηζκφ, απηέο απνηεινχζαλ 

απιά εξγαιεία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη απείραλ πνιχ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

κηθξνυπνινγηζηή απφ ην κεδέλ. πσο επηζεκάλζεθε, ε κεηαζηξνθή απηή δηεπθνιχλζεθε 

ηδηαίηεξα απφ ηηο ηερληθέο ηδηφηεηεο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ησλ 16 bit, νη νπνίνη ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ ρξήζε έηνηκνπ ινγηζκηθνχ, αληί λα είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ φπσο νη παιηφηεξνη. Οη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο ησλ 16 bit, φπσο νη 

Amiga θαη νη Atari ST, είραλ πνιχ θηιηθφηεξα πξνο ηνλ ρξήζηε πεξηβάιινληα εξγαζίαο απφ 

ηνπο παιηφηεξνπο κηθξνυπνινγηζηέο ησλ 8 bit. Αληί λα πιεθηξνινγνχλ εληνιέο ζηελ γξακκή 

εληνιψλ ηεο BASIC γηα λα «θνξηψζνπλ» ην ινγηζκηθφ, νη ρξήζηεο ησλ Amiga, γηα 

παξάδεηγκα, αξθνχζε λα εηζάγνπλ κηα δηζθέηα. Ο ππνινγηζηήο αλαιάκβαλε λα θάλεη ηα 

ππφινηπα.  

Σα γξαθηθά πεξηβάιινληα κε πνληίθη, φπσο ην GEM θαη ην RISC OS, έθξπβαλ απφ ηε 

ρξήζηε ηηο πνιππινθφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή, πίζσ απφ πην δηαηζζεηηθά πεξηβάιινληα, 

επθνιφηεξα ζηε ρξήζε απφ ηηο γξακκέο εληνιψλ. Σα γξαθηθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο 

επέηξεπαλ ηελ επθνιφηεξε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ππνινγηζηή κέζσ παξαζχξσλ, 

εηθφλσλ, κελνχ θαη ελφο δείθηε (WIMP). Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθξχβνληαλ νη ηερληθέο 

πεξηπινθφηεηεο θαη ν κηθξνυπνινγηζηήο γηλφηαλ επθνιφηεξνο ζηε ρξήζε γηα πνιιέο 

εθαξκνγέο, ζηελ πξάμε έλα «καχξν θνπηί» ζην επίπεδν ηνπ ινγηζκηθνχ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ην 

λέν απηφ πεξηβάιινλ ρξήζεο πεξηφξηδε ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε ζε έλαλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ 

επηινγψλ κε ην πνληίθη θαη ηνπο απνζάξξπλε απφ ηελ δηεξεχλεζε άιισλ επηινγψλ θαη ηνλ 
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πξνγξακκαηηζκφ. ηαλ αλαβάζκηδαλ ηνλ ππνινγηζηηθφ εμνπιηζκφ ηνπο ζε απηή ηε δεχηεξε 

γεληά κηθξνυπνινγηζηψλ, νη ρξήζηεο απνζηεξνχληαλ ηεο γλψζεο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή πνπ 

είραλ θαηαθηήζεη κε πξνζσπηθφ θφπν κέζα απφ ηηο πξνεγνχκελεο φςεηο ρξήζεο. 

Ζ ππνζηήξημε λέσλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη γισζζψλ δηαθνξεηηθψλ απφ ηελ BASIC 

δίρσο πνιχπινθεο επεθηάζεηο ήηαλ έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δεχηεξεο απηήο γεληάο 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Σα δχζρξεζηα κηθξά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηεο πξψηεο 

γεληάο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαλ ζπλήζσο ζηα κέηξα ηεο 

BASIC κε ηελ νπνία ζα ιεηηνπξγνχζαλ, είραλ νπζηαζηηθά εθιείςεη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟80. Αληί απηψλ, ν ρξήζηεο είρε ζηε δηάζεζή ηνπ απηφλνκα εχρξεζηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα ηθαλά λα ππνζηεξίμνπλ δηάθνξεο γιψζζεο θαη πεξηθεξεηαθά. Σα ιεηηνπξγηθά 

απηά ζπζηήκαηα πεξηειάκβαλαλ θαη ην ρεηξηζκφ ηεο δηζθέηαο ζαλ θχξην κέζν απνζήθεπζεο 

δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα,. ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα GEM ππήξμε ηδηαίηεξα θηιηθφ γηα ηνλ 

ρξήζηε ζε ζχγθξηζε κε ην CP/M πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε πξψηε γεληά ησλ 8 bit νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. ζνλ αθνξά ηηο ππνζηεξηδφκελεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, ε BASIC 

είρε ζπλδεζεί κε ηελ έλλνηα νηθηαθφο κηθξνυπνινγηζηήο θαη εμαθνινπζνχζε θαη ζηε δεχηεξε 

γεληά ηνπο λα είλαη ε θχξηα γιψζζα. Τπήξρε κεγάιε βειηίσζε ζηηο δνκέο ηεο γιψζζαο ζηηο 

λεφηεξεο εθδφζεηο ηεο, πνπ ηελ θαζηζηνχζαλ πεξηζζφηεξν ηθαλή θαη ηζρπξή γηα πνιχπινθεο 

εθαξκνγέο. Ζ LOGO έθαλε επίζεο ηελ πεξίνδν εθείλε αξθεηά ζπρλά ηελ εκθάληζή ηεο 

ζηνπο λένπο ππνινγηζηέο, ηδηαίηεξα εθείλε πνπ θπθινθνξνχζε ε Digital Research (γλσζηή 

σο DR LOGO).  

Ζ ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ απφ ηε λέα γεληά ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ απνηηκήζεθε απφ 

κέξνο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρψξνπ, σο ε ρξήζε «κηαο κηθξήο ζαπκαηνπξγήο κεραλήο ηεο 

παιάκεο».
189

 Έλα απφ ηα πξψηα πνληίθηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο ήηαλ ην AMX-mouse ηεο εηαηξίαο AMS γηα ηνλ BBC model B. Πέξαλ ηνπ 

δηαηζζεηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ παξείρε ε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα λέα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ εθκεηαιιεχνληαλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ν ρξήζηεο κπνξνχζε 

πιένλ λα έρεη πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα ζρεδίαζεο πνπ έηζη ήηαλ πην εχρξεζηα. Οη λέεο 

απηέο φςεηο ηεο ρξήζεο απνηέιεζαλ κέξνο κηα ξεηνξηθήο θαηαζθεπήο πνπ εληνπίδεηαη θαη ζε 

άιιεο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο ησλ ππνινγηζηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζην 

ζχλζεκα: «κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κφλν απφ ηε θαληαζία ζαο».
190
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ια ηα αλσηέξσ είραλ σο απνηέιεζκα, κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, νη θπξίαξρεο 

φςεηο ρξήζεο ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή λα έρνπλ κεηαβιεζεί απφ ηελ πξνζσπηθή 

δηεξεπλεηηθή ελαζρφιεζε ζηελ θαηαλάισζε θαη ηε ρξήζε έηνηκσλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 

Σν ινγηζκηθφ ήηαλ δηαζέζηκν πιένλ ζε δηζθέηεο, νη νπνίεο πξφζθεξαλ ηαρχηεξε θαη 

βνιηθφηεξε πξφζβαζε ζε κεγαιχηεξν φγθν δεδνκέλσλ απφ φ,ηη ζπλέβαηλε κε ηε ρξήζε ησλ 

θαζεηψλ. Ζ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ κηθξνυπνινγηζηή γηα ηελ γλψζε ηνπ θαη ην 

δηεξεπλεηηθφ κνληέιν ρξήζεο είραλ αιιεινυπνζηεξηρηεί θαη ηψξα ππνρσξνχζαλ καδί. Παξ‟ 

φιε ηελ ρξήζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ησλ 16 bit γηα παξαγσγηθέο εθαξκνγέο, ηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα απνηέιεζαλ ηελ θπξίαξρε ρξήζε γηα ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο. Ζ κεγαιχηεξε κλήκε, νη ελζσκαησκέλεο ζχξεο ρεηξηζηεξίσλ, ε ηαρχηεηα 

θαη επθνιία ησλ δηζθεηψλ, ηα εμειηγκέλα γξαθηθά θαη ν ήρνο θαηέζηεζαλ ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο ησλ 16 bit φρη κφλν απνηειεζκαηηθφηεξα εξγαιεία γηα ην γξαθείν, αιιά 

θαη θαηαιιειφηεξνπο γηα ρξήζε σο παηρληδνκεραλέο. Αζθαιψο, δπλαηφηεηεο γηα 

αλαπαξαγσγή ήρνπ θαη γξαθηθψλ ελζσκάησλαλ θαη παιαηφηεξνη 8 bit πξνζσπηθνί 

ππνινγηζηέο ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φπσο νη Apple II+, Commodore VIC-20 θαη 

Tandy/Radio Shack TRS-80 Color Computer, φκσο κνλάρα ππνινγηζηέο ηεο δεχηεξεο γεληάο 

φπσο ν Atari ST θαη θπξίσο ν Commodore Amiga είραλ εθείλα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ κπνξνχζαλ λα παξάζρνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηελ θαηάιιειε πιαηθφξκα γηα ηελ 

δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθνχ γηα παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή βίληεν, θίλεζεο 

θαη ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ.
191

 

Ζ εμήγεζε γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο ςπραγσγηθήο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

δεχηεξεο γεληάο είλαη ζρεηηθά απιή. Αλ θαη δελ πέξαζε παξά ιίγνο κφλν ρξφλνο κέρξη νη 

νίθνη ινγηζκηθνχ λα εθκεηαιιεπηνχλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ησλ 16 

bit, φηαλ ην θαηάθεξαλ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ εληππσζηαθά ζηνλ ρψξν ηνπ ςπραγσγηθνχ 

ινγηζκηθνχ. Σα εμειηγκέλα γξαθηθά θάπνησλ παηρληδηψλ (ηα ιεγφκελα «θσηνξεαιηζηηθά») 

αλαδείθλπαλ ηηο απμεκέλεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ απηψλ ζην έπαθξν. 

Σα εληππσζηαθά γξαθηθά θαη ν εμαηξεηηθά βειηησκέλνο ήρνο απνηεινχζαλ πξφθιεζε γηα 

ηνπο ρξήζηεο πνπ απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ αληαγσληζηηθνχ ρψξνπ ησλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ θαη ηεο δηακάρεο ησλ ρξεζηψλ γηα ην θαιχηεξν ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα γηα απηέο 

ηηο φςεηο ηεο ρξήζεο. Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη ηηο αξρέο ηνπ ‟90 ηα παηρλίδηα 

ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ησλ 8 bit έκνηαδαλ παξσρεκέλα απέλαληη ζηα λεφηεξα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα. Πνιχ θπζηθά, νη λένη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο ησλ 16 bit πξνβάιινληαλ σο 
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ειθπζηηθέο παηρληδνκεραλέο θαη εληππσζίαδαλ ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο 

πξνζπαζνχζαλ λα εληππσζηάζνπλ ην θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ επηδεηθλχνληαο ηηο λέεο 

εληππσζηαθέο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζέθεξε ην λέν ηνπο κεράλεκα. 

Οη δηακεζνιαβεηέο, πνπ ζα ππνζηήξηδαλ ηελ έκθαζε ζηελ θαηαλάισζε ηνπ ςπραγσγηθνχ 

ινγηζκηθνχ θαη ηηο απμεκέλεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ζηα γξαθηθά θαη ηνλ ήρν, ηα πεξηνδηθά 

δειαδή θαη ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ, ήηαλ ήδε ζε εηνηκφηεηα λα πξνσζήζνπλ 

απηφ ην πξφηππν ρξήζεο. Ζ φςε ρξήζεο ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή πξψηεο γεληάο σο 

παηρληδνκεραλή ήηαλ ήδε δηαδεδνκέλε ζε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο βάζεο ησλ ρξεζηψλ. Αληί λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ ην πξφηππν απηφ ρξήζεο, νη λένη κηθξνυπνινγηζηέο απιψο βειηίσζαλ 

απηφ πνπ ήδε ππήξρε ζηνπο ηνκείο πνπ αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα. Αλεμαξηήησο άιισλ 

φςεσλ ρξήζεο πνπ επέηξεπαλ νη λένη κηθξνυπνινγηζηέο κε επηηπρία, ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα θαηέζηεζαλ ε εγεκνλεχνπζα ρξήζε ηνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή εληζρχζεθε, θαηά ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, απφ ηελ άθημε λέσλ ηχπσλ κηθξνυπνινγηζηή πνπ δελ είραλ ην 

«ζηίγκα» ησλ απιψλ παηρληδνκεραλψλ θαη πνπ ν ξφινο ηνπο ήηαλ εκθαλήο ζηα νλφκαηα 

ηνπο: θιψλνη ησλ PC ηεο ΗΒΜ (ΗΒΜ ζπκβαηνί) θαη ν Personal Computer Word Processor ηεο 

Amstrad. 

πσο έρεη αλαδεηρζεί ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ν πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο δελ πξνέθπςε 

σο απνηέιεζκα κηαο επίζεκεο θαη θεληξηθήο δηαδηθαζίαο λνκηκνπνίεζεο θαη εγθαζίδξπζεο 

σο πξνηχπνπ, αιιά κάιινλ σο έλα de facto πξφηππν, ζηηο αξρέο πξνο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980, σο απνηέιεζκα ηεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά ησλ πξνζσπηθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

(microcomputers) ηεο IBM, ε νπνία έθεξε καδί ηεο ηεξάζηηα θεθάιαηα, θήκε, αιιά θαη 

ηερλνγλσζία απφ ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ηεο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ηδησηηθέο θαη 

δεκφζηεο. Έσο ηφηε νη mainframe ππνινγηζηέο ηεο IBM ήηαλ ηδηαίηεξα επηθεξδείο θαη ε 

εηαηξία θπξηαξρνχζε απφ θαηξφ ζηελ αγνξά κεγάισλ θεληξηθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

βαζηζκέλε ζην ηδηφθηεην ινγηζκηθφ θαη ηελ θαηαζθεπή πιηθνχ ζε δηθά ηεο εξγνζηάζηα. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα, ε εηαηξία λα αληηκεησπίζεη δηθαζηηθέο δηακάρεο σο πξνο ηελ 

δεζπφδνπζα ζέζε πνπ είρε ζηελ αγνξά.
192

  

Ζ Apple θαη άιιεο εηαηξίεο πσινχζαλ ήδε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο γηα αξθεηά ρξφληα, 

φηαλ ε ΗΒΜ άξρηζε λα αλαδεηεί ηξφπνπο γηα λα κπεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970. Ζ απφθαζε ηεο εηαηξίαο λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ρψξν ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ δελ βαζηδφηαλ ζηελ αληηθνπιηνχξα πνπ ραξαθηήξηδε θνηλφηεηεο 
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ρξεζηψλ, φπσο εθείλε ηνπ Homebrew Computer Club, αιιά ζηε πην παξαδνζηαθή αληίιεςε 

ησλ θιαζζηθψλ κεραληθψλ ησλ ππνινγηζηψλ, νη νπνίνη έδεηρλαλ επίζεο ζεκαληηθή εθηίκεζε 

ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή (πνπ απνηεινχζε ηελ θαξδηά ζηε θηινζνθία 

ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή), φπσο απηφο έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟70.
193

 Ζ εηαηξηθή θνπιηνχξα παξαγσγήο ηεο ΗΒΜ δελ ππήξμε φκσο ηδηαίηεξα 

επέιηθηε θαη ε εγεζία ηεο θνβήζεθε πσο ζα έκελε πίζσ, αλ αθνινπζνχζαλ θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή ηελ ίδηα καθξνρξφληα δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζνχληαλ ζηνπο άιινπο ηχπνπο ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ κέρξη λα βγεη ην 

ηερλνινγηθφ πξντφλ ζηελ παξαγσγή. Γη‟ απηφ, ε νκάδα παξαγσγήο πξνζπέξαζε ην κνληέιν 

ηδηφθηεηεο παξαγσγήο ηεο ΗΒΜ θαη ρξεζηκνπνίεζε εμαξηήκαηα θαη ινγηζκηθφ απφ ηελ 

αλαπηπζζφκελε αγνξά ησλ εμσηεξηθψλ θαηαζθεπαζηψλ. Μηα κηθξή νκάδα ηεο IBM πνπ είρε 

ηελ έδξα ηεο ζηελ Φιφξηδα, καθξηά απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξίαο ζηελ Νέα Τφξθε, 

μεθίλεζε λα αλαπηχζζεη έλαλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή βαζηδφκελν ζε έλαλ κηθξνεπεμεξγαζηή 

ηεο Intel
194

  

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1981, ε εηαηξία παξνπζίαζε ηνλ IBM Personal Computer, επίζεο γλσζηφ 

σο 5150. Υξεζηκνπνηνχζε έλα ινγηζκηθφ γλσζηφ ζαλ MS-DOS 1.0, θαηαζθεπαζκέλν απφ 

κηα ζρεηηθά άγλσζηε εηαηξία απφ ηελ πνιηηεία ηεο Οπάζηλγθηνλ, κε ην φλνκα Microsoft. Ο 

ππνινγηζηήο ελζσκάησλε έλαλ επεμεξγαζηή Intel 8088 θαη θφζηηδε $1565, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νζφλεο. «Γχν δεθαεηίεο λσξίηεξα έλαο ππνινγηζηήο ΗΒΜ θφζηηδε 

9 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη απαηηνχζε έλα θιηκαηηδφκελν ζηξέκκα θαη 60 άηνκα πξνζσπηθφ 

γηα λα ηνλ ηξνθνδνηνχλ κε εληνιέο», ζχκθσλα κε έλα θείκελν πνπ κπνξεί λα δηαβάζεη 

θάπνηνο ζηνλ ηζηνρψξν ηεο εηαηξίαο. «Ο λένο ΗΒΜ PC κπνξνχζε λα επεμεξγαζηεί 

πιεξνθνξίεο ηαρχηεξα απφ ηηο πξνγελέζηεξεο απηέο κεραλέο, αιιά θαη λα ζπλδεζεί ζε κηα 

νηθηαθή ηειεφξαζε, λα παίμεη παηρλίδηα, λα επεμεξγαζηεί θείκελν θαη λα απνζεθεχζεη 

πεξηζζφηεξν θείκελν απφ έλα ρνληξφ βηβιίν ζπληαγψλ».
195

 Τπνινγηζηέο ηεο ΗΒΜ δελ είραλ 

πνηέ πξηλ εκθαληζηεί ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο. Ζ Microsoft, ε Intel θαη άιιεο εηαηξίεο, πνπ 

εκπιέθνληαλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ, επσθειήζεθαλ ζεκαληηθά θαη άξρηζαλ λα 

κεηακνξθψλνληαη απφ άγλσζηεο ζην επξχ θνηλφ ηερλνινγηθέο εηαηξίεο ζε γλσζηέο νηθηαθέο 

κάξθεο. 
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Ζ αθνζίσζε ζηελ αλνηρηή αξρηηεθηνληθή θαη ζηελ πξνκήζεηα ησλ εμαξηεκάησλ απφ 

αλεμάξηεηνπο θαηαζθεπαζηέο είρε θαη κηα άιιε ζπλέπεηα. Καηαζθεπαζηέο φπσο ε Compaq 

θαη ε Dell, άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνπλ «ΗΒΜ ζπκβαηνχο» ππνινγηζηέο, γλσζηνχο ζαλ 

«θιψλνπο», πνπ ήηαλ ζπρλά θαιχηεξνη θαη θζελφηεξνη, ελψ ηνπο απνδφζεθε ην ίδην θνηλφ 

φλνκα κε ηνπο «5150»: «PC». Οη IBM PC απνηεινχζαλ έλα αλνηρηφ πξφηππν πνπ θαη άιινη 

θαηαζθεπαζηέο κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ. Δπξσπατθέο εηαηξίεο θαηαζθεχαδαλ IBM 

θιψλνπο πνπ δελ είραλ θαηνρπξσκέλν φλνκα, ήηαλ θζελφηεξνη θαη ζπρλά λσξίηεξα 

δηαζέζηκνη απφ ηνπο απζεληηθνχο ππνινγηζηέο ηεο ΗΒΜ. Ζ επξσπατθή παξαγσγή 

ραξαθηεξηδφηαλ θαηά βάζε απφ βηνηερλίεο πνπ ζπλαξκνινγνχζαλ εμαξηήκαηα απφ ηελ 

Σατβάλ, κε βάζε ακεξηθαληθά πξφηππα.. Με κνλαδηθέο εμαηξέζεηο ηηο Sinclair θαη Osbourne 

ζηε Μ. Βξεηαλία, νη αλεμάξηεηεο εηαηξίεο κε δηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ θαη αξρηηεθηνληθή δελ 

είραλ κεγάια πεξηζψξηα επηβίσζεο ζε απηή ηελ άθξσο αληαγσληζηηθή αγνξά. Μεγάιεο 

εηαηξίεο ειεθηξνληθψλ φπσο ε νιιαλδηθή Philips, ε ηηαιηθή Olivetti θαη ε γεξκαληθή 

Siemens εμαζθάιηζαλ ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά θαηαζθεπάδνληαο IBM ζπκβαηνχο 

ππνινγηζηέο. 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 ε ΗΒΜ είρε αληηκεησπίζεη παξφκνηα δεηήκαηα κε αληαγσληζηέο πνπ 

πσινχζαλ εμαξηήκαηα γηα θεληξηθέο κνλάδεο ηα νπνία απνθαινχληαλ «ζπκβαηά γηα 

δηαζχλδεζε» κε ηα πξντφληα ηεο ΗΒΜ (ν πειάηεο κπνξνχζε δειαδή λα αιιάμεη έλα 

εμάξηεκα ηεο ΗΒΜ, κε ην αληίζηνηρν ηνπ αληαγσληζηή θαη ε κεραλή ζα ζπλέρηδε λα 

ιεηηνπξγεί θαλνληθά).
196

 Απηή ηε θνξά, φκσο, ε ΗΒΜ αδπλαηνχζε λα ειέγμεη ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ησλ θιψλσλ ηνπ ππνινγηζηή ηεο. Δθηφο απφ ηε ζπκθσλία κε ηε Microsoft, ε 

νπνία έδηλε ην δηθαίσκα θαη ζε άιινπο θαηαζθεπαζηέο, πιελ ηεο IBM, λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ίδην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ππήξρε ην εκθαλέο πξφβιεκα πσο πνιιά απφ ηα εμαξηήκαηα ησλ 

ΗΒΜ PC, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επεμεξγαζηψλ ηεο Intel, θαηαζθεπάδνληαλ απφ άιιεο 

εηαηξίεο. Αλ ε ΗΒΜ δελ βξηζθφηαλ ήδε ελ κέζσ κηαο αληηκνλνπσιηαθήο δηθαζηηθήο 

δηακάρεο, πνπ πξνθιήζεθε, ελ κέξεη, απφ ηελ δηακάρε ηεο κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

“ζπκβαηψλ γηα δηαζχλδεζε” εμαξηεκάησλ, ζα κπνξνχζε πηζαλψο λα αληηκεησπίζεη ηε 

Microsoft θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο θιψλσλ. Γελ κπφξεζε φκσο, κε καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο, 

γηα ηελ ίδηα ηελ ΗΒΜ, ηε Microsoft, αιιά θαη νιφθιεξε ηε βηνκεραλία ππνινγηζηψλ θαη ελ 

ηέιεη ηνπο ρξήζηεο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ.  
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ια ηα παξαπάλσ απνηειέζαλ ζηνηρεία ηα νπνία νδήγεζαλ ζε έλα είδνο απηνεθπιεξνχκελεο 

πξνθεηείαο γηα ηελ (ηειηθή) επηθξάηεζε ηνπ πξνηχπνπ ηεο IBM.
197

 Σν απνηέιεζκα ππήξμε ε 

εγεκνλία ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή ηεο IBM θαη ησλ θιψλσλ ηνπ (απφ άιινπο 

θαηαζθεπαζηέο) ζηελ επξχηεξε αγνξά ησλ πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Ζ 

αγνξά απηή αλαπηχρζεθε κε πςειφηαηνπο ξπζκνχο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990. 

Μέρξη ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, νη PC ηεο IBM άξρηζαλ λα θπξηαξρνχλ ζηα 

επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα θαη νη IBM ζπκβαηνί πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο πσινχληαλ ζε 

ηηκέο αληαγσληζηηθέο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ησλ 16 bit. πσο επηζεκάλζεθε ήδε, 

νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο δεχηεξεο γεληάο ήηαλ θαηάιιεινη ηφζν γηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα, φζν θαη γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο, αιιά ε θπξίαξρε ρξήζε ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ θαηέιεμε λα είλαη εθείλε ηεο θαηαλάισζεο ςπραγσγηθνχ ινγηζκηθνχ ζε 

ζεκείν πνπ νη ΗΒΜ PC (ζπκβαηνί ή κε) έκνηαδαλ θαηαιιειφηεξνη γηα ζνβαξέο εθαξκνγέο. Ζ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην νηθηαθφ θαη ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ζπλέβαιε ζεκαληηθά 

ζην λα πεηζηνχλ νη ρξήζηεο πσο θάπνηνη ππνινγηζηέο, φπσο νη IBM ζπκβαηνί, κπνξνχζαλ λα 

είλαη θάηη παξαπάλσ απφ παηρληδνκεραλέο. Με ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο δεχηεξεο 

γεληάο ηαπηηζκέλνπο κε ηε ρξήζε ηνπο σο παηρληδνκεραλέο, νη ρξήζηεο ζηξάθεθαλ πξνο 

ππνινγηζηέο ζηνπο νπνίνπο είρε απνδνζεί κηα δηαθνξεηηθή ηαπηφηεηα ρξήζεο 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο «ζνβαξέο» πξαθηηθέο εθαξκνγέο.  

Γηα φζνπο ρξήζηεο έιθνληαλ απφ κηα ηέηνηα ηαπηφηεηα, αιιά αδπλαηνχζαλ λα αγνξάζνπλ 

έλα ΗΒΜ ζπκβαηφ, ε ζεηξά PCW (8512 ΚΑΗ 8256) ηεο Amstrad (κηαο εηαηξίαο πνπ 

θαηαζθεχαδε νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο επί ρξφληα) πξνζέθεξε κηα πην πξνζηηή 

ελαιιαθηηθή ιχζε. Σα κεραλήκαηα απηά, ηα νπνία θφζηηδαλ πεξί ηηο 110.000 δξρ θαη 

ζπλνδεχνληαλ απφ εθηππσηή, νζφλε θαη νδεγφ δηζθεηψλ, ήηαλ ζρεδηαζκέλα κε θχξην ζθνπφ 

ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ (αθνχ ζπλνδεπφηαλ απφ έλα ηέηνην πξφγξακκα, ην Locoscript, ελψ 

κπνξνχζε λα ηξέμεη θαη άιια αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα, φπσο ηα Wordstar ή ην NewWord ζε 

πεξηβάιινλ CP/M),
198

 ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή κπνξνχζαλ εχθνια λα πξνζαξκνζηνχλ ζε πνιιέο 

άιιεο ρξήζεηο, φπσο νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο θαη ινγηζηηθά θχιια. Ζ ζνβαξή, πξνζηηή 

πξαθηηθφηεηα γηα ηελ νπνία δηαθεκίδνληαλ πξνζέιθπζε αξθεηνχο λένπο ρξήζηεο, πνπ 

επηζπκνχζαλ ππνινγηζηέο γηα επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, αιιά αδηαθνξνχζαλ γηα ηε ρξήζε 
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ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή σο παηρληδνκεραλή. Σελ ίδηα επνρή, έλαο ρακειψλ 

δπλαηνηήησλ IBM ζπκβαηφο θφζηηδε πεξί ηηο 250.000 δξρ ρσξίο ζθιεξφ δίζθν θαη ζρεδφλ 

400.000 δξρ κε ζθιεξφ ρσξεηηθφηεηαο 20 ΜΒ.
199

 

Γίρσο δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ρξήζεο είλαη αδχλαην λα εθηηκεζεί ην εχξνο ρξήζεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ησλ 16 bit γηα παηρλίδηα θαη ζνβαξέο εθαξκνγέο, αιιά ε 

ζπλερήο αλαθνξά ηνπο σο παηρληδνκεραλψλ απφ ηα πεξηνδηθά θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

ινγηζκηθνχ θάλεη μεθάζαξν πσο ηα παηρλίδηα απνηεινχζαλ κεγάιν κέξνο ηεο ρξήζεο ηνπο. 

Μπνξεί λα ήηαλ θαηάιιεινη γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο, αιιά απηέο παξέκελαλ ζην πεξηζψξην 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ αθζνλία ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πνπ θπθινθνξνχζαλ θαη ηελ 

πνζφηεηα ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ παξάγνληαλ γηα ηνπο ΗΒΜ ζπκβαηνχο. ηηο 

ζνβαξέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο, νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο δεχηεξεο γεληάο πζηεξνχζαλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο ΗΒΜ ζπκβαηνχο εθηφο απφ ιίγεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, φπσο νη 

ειεθηξνληθέο εθδφζεηο, ηα γξαθηθά θαη ν ήρνο. Σν δήηεκα απηφ ηεο θπξίαξρεο ρξήζεο ηνπο 

σο παηρληδνκεραλψλ έκειιε λα έρεη ηεξάζηην αληίθηππν ζηελ κεηαγελέζηεξε πνξεία ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζπλνιηθά. 

 

Εικωνα 29  Οη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο δεχηεξεο γεληάο πξνσζνχληαλ σο θαηάιιεια κεραλήκαηα 

γηα φιεο ηηο ρξήζεηο, αθφκα θαη γηα επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο. Γηα παξάδεηγκα, νη PCW 

δηαθεκίδνληαλ (αξηζηεξή εηθφλα), σο νη ππνινγηζηέο πνπ «θαιχπηνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη γεληθά ησλ αλζξψπσλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο». Πηγή: PIXEL 20, Μάξηηνο 

1986, 9. Δπίζεο πξνσζνχληαλ (δεμηά εηθφλα) σο έλα «επαγγεικαηηθφ ζχζηεκα» πνπ ήηαλ ζε ζέζε λα 

αληηθαηαζηήζεη πιένλ νξηζηηθά ηελ γξαθνκεραλή σο εξγαιείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Πηγή: 

MicroMad 7, επηέκβξηνο 1986, 15.  
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ΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΑ ΠΑΘΥΝΘΔΘΑ: ΜΘΑ ΑΝΑΛΑΦΡΗ ΔΘΑΚΕΔΑΗ; 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα αληηκεησπηδφηαλ ζαλ κηα αλακελφκελε θαη 

δεκνθηιήο ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ,
200

 αιιά θαλείο δελ είρε πξνβιέςεη ηελ 

έθηαζε πνπ απηή ε φςε ηεο ρξήζε ζα απνθηνχζε ηειηθά. Γξήγνξα εμειίρζεθε ζε κηα 

ζεκαληηθή πηπρή ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ, ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ην 1987 απνηεινχζε 

ηελ θπξίαξρε φςε ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο ν 

ξφινο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ έρεη ππνηηκεζεί σο πξνο ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηζηνξηθή 

κειέηε ηεο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, αιιά ε βηνκεραλία θαηαζθεπήο θαη 

δηαθίλεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ γηα κηθξνυπνινγηζηέο ππήξμε θάζε άιιν παξά 

άλεπ ηζηνξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ ‟80 ζηελ Διιάδα, αιιά θαη δηεζλψο. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απνηέιεζαλ 

ζεκαληηθφηαην κέξνο ηεο νηθηαθήο ρξήζεο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ηελ πεξίνδν εθείλε θαη ζα 

πξέπεη λα εμεηαζηεί πξνζεθηηθά ε ςπραγσγηθή ρξήζε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή θαη νη 

επηπηψζεηο ηεο ζηε ζέζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ. 

Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είραλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έιεηπαλ απφ άιινπο ηχπνπο 

ινγηζκηθνχ, ελψ θαη ε δεκνθηιία ηνπο δελ ήηαλ θάηη πξσηφγλσξν. Αθφκα θαη πξηλ ηνπο 

κηθξνυπνινγηζηέο, απνηεινχζαλ έλα είδνο «θξπθήο απφιαπζεο» γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ 

κεγάισλ ππνινγηζηψλ.
201

 Απνηεινχζαλ επίζεο κηα γνεηεπηηθή θαη πξνζηηή εηζαγσγή ζηνπο 

ππνινγηζηέο, ελψ ιεηηνπξγνχζαλ ζε φια ηα κεραλήκαηα, αθφκα θαη εθείλα κε ηηο κηθξφηεξεο 

ηερληθέο δπλαηφηεηεο. Αληί λα θαηέρνπλ ηελ γλψζε δεθάδσλ εληνιψλ ηεο BASIC, νη ρξήζηεο 

κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θάηη δηαζθεδαζηηθφ κε ηνλ κηθξνυπνινγηζηή ηνπο κε κφλν 

πξναπαηηνχκελν λα γλσξίδνπλ απιψο ηνλ ηξφπν λα παηνχλ ιίγα κφλν πιήθηξα. Μπνξεί νη 

πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ λα ήηαλ παηδηά θαη έθεβνη, αιιά ηα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη αξθεηνί ελήιηθεο, θπξίσο σο κηα πξψηε εηζαγσγή ζηνπο 

κηθξνυπνινγηζηέο. εκαληηθφ επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ήηαλ ε ε 

εζηζηηθή ηνπο θχζε. Γελ πξνζέιθπαλ απιψο ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ, αιιά ην 

δηαηεξνχζαλ ακείσην πξνθαιψληαο ηνπο λα επηηχρνπλ φιν θαη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο θαη 

λα εμεξεπλήζνπλ πεξηζζφηεξν ην παηρλίδη. Παξφια απηά, ν «ρξφλνο δσήο» ησλ 
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ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ήηαλ πεπεξαζκέλνο. Έλα παηρλίδη κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί, ελψ 

θάηη ηέηνην δελ ίζρπε γηα ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο ινγηζκηθνχ γηα ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο, φπσο ι.ρ. ηνπο επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ. Αζθαιψο, φηαλ έλα ειεθηξνληθφ 

παηρλίδη νινθιεξσλφηαλ ππήξρε πάληα έλα θαηλνχξην δηαζέζηκν απφ ηε βηνκεραλία 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, ηξνθνδνηψληαο έηζη ηελ θαηαλάισζε ηνπ ςπραγσγηθνχ 

ινγηζκηθνχ. 

πσο έρεη ζεκεησζεί πνιιαπιψο, γηα πνιινχο Έιιελεο ρξήζηεο, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

απνηεινχζαλ απιψο ζπαηάιε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κηθξνυπνινγηζηή. ε πνιιέο επηζηνιέο 

αλαγλσζηψλ ζε πεξηνδηθά εληνπίδνληαη πεξηπηψζεηο ρξεζηψλ, νη νπνίνη επέθξηλαλ ηελ 

δπζαλάινγε πξνζνρή πνπ απνιάκβαλαλ ηα παηρλίδηα ζε ζρέζε κε ηηο ζνβαξέο εθαξκνγέο 

ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Ζ ζεκαζία ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ππήξμε ζεκαληηθφηεξε 

ζηηο νηθνλνκηθφηεξεο επηινγέο ηεο αγνξάο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, φπσο νη 

Commodore θαη νη Sinclair, πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ παηδηά θαη εθήβνπο ζαλ 

παηρληδνκεραλέο: 

Αγαπεηφ PIXEL, 

Δπεηδή, φπσο δηαπίζησζα, κεξίδα home-users ζηελ Διιάδα δηαζέηνπλ ην γλσζηφ 

Spectrum, joystick, θαζεηφθσλν θαη πνιιά, πνιιά παηρλίδηα – θαη ηίπνηε άιιν! – θαη 

αζρνινχληαη επί ψξεο κφλν κ‟απηά, εγψ, πνπ αλήθσ ζ‟ απηή ηελ κεξίδα, ζα ήζεια 

κέζα απφ ηηο ζηήιεο ζνπ λα δψζεηο πεξηζζφηεξα εξεζίζκαηα θαη ηδέεο, ψζηε λα 

εγθαηαιείςνπκε απηή ηελ ηαθηηθή θαη λα αμηνπνηήζνπκε δεκηνπξγηθφηεξα ην hardware 

πνπ δηαζέηνπκε. 

Δπραξηζηψ,  

ΑΡΖ ΠΑΠΑΓΑΚΖ.
202

 

Γηα πνιινχο ρξήζηεο ε ινγηθή πξφθιεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απνηεινχζε αξθεηή 

δηαζθέδαζε, ψζηε λα απνξξίπηνπλ ηα παηρλίδηα ζαλ απιή ζπαηάιε ρξφλνπ θαη δπλαηνηήησλ 

ηνπ πιηθνχ ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Γηαθξίλεηαη έηζη κηα έληαζε αλάκεζα ζηελ ρξήζε 

ςπραγσγηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ηνπο πςεινχο ζηφρνπο ηεο γλψζεο ηνπ ππνινγηζηή, αθνχ νη 

δχν νπηηθέο θαίλνληαλ πσο ζπγθξνχνληαλ ηφζν ζηνλ ζθνπφ χπαξμεο ηνπ ππνινγηζηή, φζν 

θαη ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ. Ζ αληίιεςε γηα ηελ ζεκαζία ηεο γλψζεο ηνπ ππνινγηζηή 

πξνσζνχζε ηελ εθκάζεζε κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ρξήζηε γηα ηελ έληαμή ηνπ ζε κηα 

θνηλσλία πνπ ζα ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ επξεία ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, φπσο έγηλε ζαθέο 

ζην Σξίην Κεθάιαην, ελψ ε ελαζρφιεζε κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα αθνξνχζε ζηελ 

θαηαλάισζε ινγηζκηθνχ γηα θαηλνκεληθά ήζζνλνο ζεκαζίαο ζθνπνχο. 
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Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα δελ απνηεινχζαλ φκσο απιψο έλα είδνο αλάιαθξεο δηαζθέδαζεο 

γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αθνχ είραλ θαη εθείλα ηελ ηερληθή πιεπξά ηνπο. 

Μηα ζπλεζηζκέλε κεηαηξνπή ησλ 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ απνηεινχζε ε 

ρξήζε ησλ εληνιψλ PEEK θαη POKE ηεο 

BASIC γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ζέζεσλ ηεο κλήκεο, 

ψζηε ν παίθηεο λα απνθηήζεη γηα 

παξάδεηγκα πεξηζζφηεξεο «δσέο» ζε 

θάπνην παηρλίδη. Γηα πνιινχο έκπεηξνπο 

ρξήζηεο, ε αλαδήηεζε ηέηνησλ εληνιψλ 

PEEK θαη POKE ζην ινγηζκηθφ 

απνηεινχζε κηα πξνγξακκαηηζηηθή 

πξαθηηθή, πνπ ήηαλ αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο δηαζθέδαζήο ηνπο, αιιά θαη ηεο 

δηεξεχλεζεο ηνπ ππνινγηζηή. Αθφκα θαη 

φηαλ νη ρξήζηεο απιψο πιεθηξνινγνχζαλ 

ηηο εληνιέο πνπ έβξηζθαλ δεκνζηεπκέλεο 

ζηα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, ήηαλ 

αλαγθαίν λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνλ 

ππνινγηζηή ηνπο κέζσ ηεο γιψζζαο 

BASIC θαη ηνχην επαχμαλε ηελ ηερληθή 

ηνπο γλψζε.  

Οη νίθνη ινγηζκηθνχ πνπ θαηαζθεχαδαλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα γηα ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο θιείδσλαλ ηνλ θψδηθα κε δηάθνξεο ξνπηίλεο, νη νπνίεο «δηάβαδαλ» ην 

θπξίσο πξφγξακκα απφ ηελ θαζέηα κε ηξφπν πνπ ήηαλ αδχλαην λα θαηαιάβεη θαη ζπλεπψο 

λα αληηγξάςεη ν ππνινγηζηήο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ινηπφλ θάπνηα επέκβαζε ζην 

πξφγξακκα έπξεπε λα μεπεξαζηεί απηφ ην ζηάδην ηεο πξνζηαζίαο, έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα 

έρεη πιήξε πξνζπέιαζε ζηνλ θψδηθα θαη ζηα δεδνκέλα ηνπ παηρληδηνχ. Απηφ έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεί, γηα παξάδεηγκα, ηε ξνπηίλα κείσζεο ησλ «δσψλ». Σν έληππν 

πξφγξακκα πνπ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγνχζε απφ ηα πεξηνδηθά ή έβξηζθε ζηηο Λέζρεο 

Υξεζηψλ δελ ήηαλ ηίπνηα άιιν απφ ην πξφγξακκα πνπ παξέθακπηε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

 

Εικωνα 30 Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο ησλ 

πνιππφζεησλ POKES απνηεινχζε, ζηελ νπζία, 

κηα «πεξηπιάλεζε ζηα άδπηα ησλ 

πξνγξακκάησλ». Πεγή: PIXEL 37, Οθηψβξηνο 

1987, 140. 
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παηρληδηνχ. Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θάπνηνο ρξήζηεο απηφλ ηνλ θψδηθα εμεγνχληαλ 

ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ελφο πεξηνδηθνχ (π.ρ. ζηε ζηήιε «Δπεκβάζεηο» ηνπ PIXEL).
203

 

Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είραλ φκσο θαη άιιεο ηερληθέο φςεηο. πσο ζπλέβε κε θάζε άιιν 

ηχπν ινγηζκηθνχ, νη ρξήζηεο έγξαθαλ ηα δηθά ηνπο παηρλίδηα απφ ην κεδέλ ή 

πιεθηξνινγνχζαλ έληππα πξνγξάκκαηα, πνιιά απφ ηα νπνία ήηαλ έηζη θη αιιηψο παηρλίδηα. 

Σα έληππα πξνγξάκκαηα κπνξνχζαλ εχθνια λα κεηαβιεζνχλ, ελψ κε ιίγε ηερλνγλσζία, 

αθφκα θαη ηα εκπνξηθά παηρλίδηα ήηαλ δπλαηφ λα κεηαηξαπνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Οη εηαηξίεο 

πνπ θαηαζθεχαδαλ ηα ηειεπηαία άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απφ έλα ζεκείν θαη έπεηηα 

δηάθνξνπο ηξφπνπο θιεηδψκαηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, νη εηαηξίεο OCEAN, 

ULTIMATE, MIRRORSOFT, IMAGINE, θ.ά. ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο 

θιεηδψκαηνο, ην speedlock, επίζεο γλσζηφ ηελ επνρή εθείλε θαη σο jerky-loader.
204

 Ζ πξψηε 

έθδνζε ηνπ speedlock εκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα αξρηθά ζην MATCH DAY, έλα παηρλίδη 

πνδνζθαίξνπ πνπ θπθινθφξεζε ε OCEAN ην 1984, αξρηθά γηα ηνλ ZX Spectrum θαη ζηε 

ζπλέρεηα γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο Amstrad CPC, BBC Micro, θαη Commodore 

64.
205

 

Ζ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην πξφγξακκα απηφ ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ θαηαρσξεηή 

γηα λα αιιάδεη ηα δεδνκέλα ηνπ θπξίσο loader ηνπ πξνγξάκκαηνο.
206

 Απηή ε ηερληθή 

θιεηδψκαηνο δελ άθελε ηνλ ρξήζηε λα επέκβεη, αθνχ κηα εληνιή πξνθαινχζε ηνλ 

θαηαρσξεηή λα ιάβεη απξνζδφθεηεο ηηκέο. Γηα λα θαηαθέξεη ν ρξήζηεο λα μεθιεηδψζεη έλα 

εκπνξηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε απηφ ην είδνο ηνπ θιεηδψκαηνο απαηηνχληαλ 

ζεκαληηθέο πξνγξακκαηηζηηθέο γλψζεηο ή ελαιιαθηηθά ε πιεθηξνιφγεζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

listing (πνπ πεξηειάκβαλε ηηο εληνιέο ηνπ θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο πνπ μεθιείδσλε ηνλ 

loader ηνπ παηρληδηνχ), ην νπνίν δεκνζηεπφηαλ ζε θάπνην πεξηνδηθφ γηα ππνινγηζηέο, 

ηεξψληαο αζθαιψο κε αθξίβεηα ηηο νδεγίεο.
207

 Αθνχ νινθιήξσλε ηε δηαδηθαζία 
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μεθιεηδψκαηνο ηνπ παηρληδηνχ, ηφηε κφλν ν ρξήζηεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη ηηο 

εληνιέο POKES ζηνλ μεθιείδσην πηα loader ηνπ παηρληδηνχ. 

Οη ηερληθέο φκσο απηέο φςεηο θαη εηδηθά ε πξνζσπηθή ελαζρφιεζε κε ηε δεκηνπξγία 

παηρληδηψλ ή ηελ πιεθηξνιφγεζε έληππσλ πξνγξακκάησλ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ έλλνηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ηνπ ππνινγηζηηθή επξχηεξα σο ελφο θαηαλαισηηθνχ πξντφληνο ςπραγσγίαο. 

Αλ θαη ν πξνγξακκαηηζκφο απνηεινχζε δηαζθέδαζε γηα θάπνηνπο, αξθεηνί ηνλ έβιεπαλ απιά 

σο έλα αλαγθαίν θαθφ πνπ ηνπο 

θαζπζηεξνχζε απφ ην λα παίμνπλ ην 

παηρλίδη. Αληίζεηα, ηα έηνηκα εκπνξηθά 

παηρλίδηα πνπ έγηλαλ ν θαλφλαο κεηά ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 πξφζθεξαλ 

ζηνπο ρξήζηεο άκεζε ηθαλνπνίεζε δίρσο 

θαζπζηεξήζεηο, εθηφο θπζηθά απφ ηνλ 

ρξφλν θφξησζεο ηνπ απνζεθεπηηθνχ 

κέζνπ. Σνχην ζεκαηνδφηεζε ηελ 

απνκάθξπλζε φρη κφλν απφ ηελ θπξίαξρε 

θνπιηνχξα, πνπ έβιεπε ηελ ρξήζε ηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή κέζα απφ ηελ 

νπηηθή ηεο αλάγθεο γλψζεο ηνπ, αιιά θαη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ, αθνχ 

αληί γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ ρξεζηψλ κε 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνσζνχληαλ ε 

θαηαλάισζε έηνηκσλ εκπνξηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε 

ζηελ θπξίαξρε φςε ηεο ρξήζεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ εληζρχζεθε 

απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ίδηα ε 

θνπιηνχξα ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ 

πξνσζνχζε ηελ φιν θαη καδηθφηεξε 

θαηαλάισζε έηνηκνπ εκπνξηθνχ 

ινγηζκηθνχ. 

ηηο ιέζρεο ρξεζηψλ θαη ζηηο θαηνηθίεο, νη 

λεαξνί ρξήζηεο νηθηαθψλ 

 

Εικωνα 31 ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, ε 

παξνπζίαζε ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ γηα 

ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο θαηαιακβάλεη 

πιένλ ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο ζεκαηνινγίαο 

ηνπ εηδηθνχ ηχπνπ. Παξάιιεια, παξνπζηάδνληαη 

κε ηξφπν ειθπζηηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε, δηαλζηζκέλν 

κε εληππσζηαθέο έγρξσκεο εηθφλεο, παξάιιεια 

ρηνπκνξηζηηθά θείκελα, νδεγίεο θαη εθθξάζεηο πνπ 

πξνσζνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε: «ηα γξαθηθά 

ηνπ παηρληδηνχ είλαη πξαγκαηηθά ζαπκάζηα», «ην 

gameplay είλαη πνιχ θαιφ», «είλαη έλα ζαπκάζην 

παηρλίδη», «ζα ζαο αξέζεη αθφκα θαη αλ ηα 

adventures δελ είλαη ν αγαπεκέλνο ζαο ηχπνο 

παηρληδηνχ». Πεγή: PIXEL 52, Φεβξνπάξηνο 1989, 
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κηθξνυπνινγηζηψλ, θπξίσο αγφξηα, πεξλνχζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο παίδνληαο 

παηρλίδηα θαη ζπγθξίλνληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε άιινπο ρξήζηεο. Αληάιιαζζαλ ζπκβνπιέο 

θαη βνήζεηα, ζπδεηνχζαλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο, αληέγξαθαλ ινγηζκηθφ, ζρνιίαδαλ ηηο 

λεφηεξεο εθδφζεηο θαη ζχγθξηλαλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. Ζ θνπιηνχξα απηή ήηαλ εμαηξεηηθά 

αληαγσληζηηθή θαη ν αληαγσληζκφο απηφο ζπρλά μεπεξλνχζε ηνλ ζηελφ θχθιν κηαο νκάδαο 

ρξεζηψλ, αθνχ ζπρλά βαζκνινγίεο φζνλ αθνξά ζηηο επηδφζεηο ζε παηρλίδηα δεκνζηεχνληαλ 

ζηνλ δεκφζην ρψξν ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο. Οη ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζα γίλνληαλ ζχληνκα εκθαλείο θαη ζα 

σζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θνπιηνχξαο ησλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ σο ηελ θηλεηήξην δχλακε ηεο θαηαλάισζήο ηνπο απφ ηνπο λένπο ζε ειηθία 

ρξήζηεο.  

ε έλα πξψην επίπεδν, ε απφθηεζε απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ λεφηεξσλ παηρληδηψλ θαη ε 

δεκηνπξγία κηαο φιν θαη κεγαιχηεξεο ζπιινγήο σζνχζε ηνπο ρξήζηεο ζηελ θαηαλάισζε, 

αιιά ν αληαγσληζκφο απηφο είρε θαη άιιεο, ιηγφηεξν πξνθαλείο φςεηο. Σα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα ελζάξξπλαλ ζπρλά θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ζε 

απηά απφ δχν ρξήζηεο ζην ζπίηη ηνπ ελφο εμ απηψλ. Απηφ ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

απνηέιεζε, πέξαλ ηεο ςπραγσγηθήο πιεπξάο, κηα εηζαγσγή ζηε ρξήζε ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ γηα πνιινχο ρξήζηεο (πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ηνπ δηθνχ 

ηνπο κηθξνυπνινγηζηή), ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ιεηηνχξγεζε θαη σο έλα είδνο «δηαθήκηζεο» γηα 

ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Ζ πνηθηινκνξθία ηεο αγνξάο 

κηθξνυπνινγηζηψλ ελίζρπζε πηζαλφηαηα ηελ θνηλσληθή απηή ελαζρφιεζε, θαζψο πνιιά 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα ήηαλ δηαζέζηκα γηα ζπγθεθξηκέλα κεραλήκαηα, ελψ αθφκα θαη φηαλ 

ππήξραλ δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο γηα δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο, ε εκπεηξία δηέθεξε 

ζεκαληηθά ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. 

Θα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί πσο απηή ε ςπραγσγηθή ρξήζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

ήηαλ ελζσκαησκέλε ζε έλα πεξηβάιινλ δξαζηψλ πνπ ηελ πξνσζνχζε. Πνιιά πεξηνδηθά, 

φπσο ηα Pixel Junior, ΖΖΑΠ!, SPRITE, GamePro, Computer Games θαη USER, ήηαλ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλα ζηελ παξνπζίαζε παηρληδηψλ. Αξθεηά αθφκα, φπσο ην PIXEL, 

άξρηζαλ λα αζρνινχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ θξηηηθή θαη ηελ παξνπζίαζε παηρληδηψλ 

γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο. Σν πεξηερφκελν απηφ ελίζρπε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ρξεζηψλ γχξσ απφ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ζπλέβαιε ζηελ δεκηνπξγία κηαο «θιεηζηήο» 

θνπιηνχξαο, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ζπρλά εμεηδηθεπκέλα αζηεία, ε θαηαλφεζε ησλ νπνίσλ 

απαηηνχζε κηα εμνηθείσζε κε ηνλ αληαγσληζηηθφ ρψξν ησλ παηρληδηψλ. Σα ζέκαηα ήηαλ 
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γξακκέλα κε ηξφπν πξνζθηιή ζηνπο ρξήζηεο παηρληδηψλ θαη ελζσκάησλαλ άθζνλεο 

έγρξσκεο εηθφλεο απφ ην πεξηερφκελν ησλ παηρληδηψλ θαη ζθίηζα. Οη θαηαζθεπαζηέο ηνπ 

ςπραγσγηθνχ ινγηζκηθνχ δηαδξακάηηζαλ εδψ ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ δεκηνχξγεζαλ 

ινγηζκηθφ ζε θφζηνο πνπ κπνξνχζε λα απνθηεζεί απφ θάπνηνλ λέν ρξήζηε θαη ηαπηφρξνλα 

δεκηνχξγεζαλ ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ, φπσο κπινπδάθηα, θνχπεο θαη αθίζεο κε ζεκαηνινγία 

απφ παηρλίδηα, ζε κηα απφπεηξα πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

ρξεζηψλ. 

Ζ απμαλφκελε ρξήζε ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή σο παηρληδνκεραλή πξνο ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟80 επέδξαζε ζεκαληηθά ζηελ 

εηθφλα πνπ είρε δηακνξθσζεί γηα απηφλ. ε 

επηζηνιέο θαη άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη ζε 

πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο εθείλε ηελ 

πεξίνδν είλαη εκθαλήο κηα δηνγθνχκελε 

«αγαλάθηεζε» ελαληίνλ φζσλ ρξεζηψλ δελ 

αληηκεηψπηδαλ ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο ηνπο 

σο έλα ζνβαξφ επηζηεκνληθφ εξγαιείν, αιιά 

πεξηνξίδνληαλ ζηελ ςπραγσγηθή ηνπο ρξήζε. 

Ζ επηθέληξσζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

ρξεζηψλ ζε απηή ηελ φςε ηεο ρξήζεο θαη ε 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο απηήο απφ 

δηακεζνιαβεηέο, φπσο ηα πεξηνδηθά, νη 

ιέζρεο ρξεζηψλ θαη ηα θαηαζηήκαηα 

πψιεζεο ππνινγηζηψλ, άθελε ηνπο 

«ζνβαξνχο» ρξήζηεο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

δίρσο εθπξνζψπεζε θαη ππνζηήξημε. Ζ 

θπξίαξρε ζέζε ησλ εληχπσλ ήηαλ πσο νη 

πεξηζζφηεξνη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο, 

πιελ ησλ ηζρπξψλ κεραλεκάησλ ηεο 

δεχηεξεο γεληάο,  δελ ρξεζίκεπαλ πιένλ 

ζρεδφλ ζε ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ην 

παίμηκν παηρληδηψλ θαη κηα πξψηε 

εμνηθείσζε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε 

ρξήζε ηνπ. πσο φκσο έρεη γίλεη ζαθέο ζε 

 

Εικωνα 32 Απφ ην 1988, ηα πεξηνδηθά γηα 

κηθξνυπνινγηζηέο ζηξέθνληαη ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο ζηε παξνπζίαζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. 

Σν παηρλίδη 3D Wanderer πνπ απεηθνλίδεηαη ζην 

εμψθπιιν ηνπ PIXEL ραξαθηεξηδφηαλ σο 

«θαηλνηνκία», θαζψο επξφθεηην γηα «έλα 

δηαζηεκηθφ παηρλίδη ηξηψλ δηαζηάζεσλ» πνπ έθαλε 

ηνλ παίθηε «ζπρλά λα αηζζάλεηαη κεηέσξν ζην 

δηάζηεκα.» Ζ κεηαηφπηζε απηή ζηε ζεκαηνινγία 

ηνπο δηαπεξλνχζε νιφθιεξε ηελ χιε κε ηηο 

ζειίδεο πνπ ήηαλ αθηεξσκέλεο ζε απηή ηελ φςε λα 

απμάλνληαη ζπλερψο εηο βάξνο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο γλψζεο ηνπ ππνινγηζηή. 

Πεγή: PIXEL 49, Ννέκβξηνο 1988. 
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άιια ζεκεία ηεο παξνχζαο κειέηεο, πνιινί ρξήζηεο έβξηζθαλ πξαθηηθέο εθαξκνγέο γηα 

κεραλήκαηα πνπ «ριεπάδνληαλ» ζηνλ δεκφζην ρψξν. ε θάζε πεξίπησζε, παξφηη ήηαλ 

επθνιφηεξν λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο ρξήζηεο ηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο γηα παηρλίδηα, παξά γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο, απηφ ζπλέβαηλε ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ. Αθφκα θαη ε ελαζρφιεζε κε ςπραγσγηθέο εθαξκνγέο είρε ηερληθέο φςεηο 

θαη ελίζρπε ηελ εηθφλα ηνπ σο ελφο «ζνβαξνχ» ππνινγηζηηθνχ εξγαιείνπ ζην ειιεληθφ 

θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ. 

 

ΔΘΑΠΘΣΩΕΘ 

πσο έδεημαλ ηα επξήκαηα απφ ηε κειέηε ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρψξνπ ησλ εληχπσλ γηα 

ππνινγηζηψλ, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηεξεχλεζε θαη γλψζε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Ζ ρξήζε απηή πξνσζνχληαλ απφ εληνπίζηκνπο 

δηακεζνιαβεηέο δξάζηεο, θπξίσο ηα πεξηνδηθά θαη δεπηεξεπφλησο ηα θαηαζηήκαηα θαη νη 

ιέζρεο ρξεζηψλ), πνπ έδσζαλ έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ ρξήζεο θαη 

ηαπηφρξνλα παξείραλ ζηνπο ρξήζηεο ππνζηήξημε θαη ηα κέζα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

έληππα πξνγξάκκαηα, πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο πξνζέγγηζεο 

απηήο. Δπηπιένλ, απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο αλαθνξηθά κε ηελ ελδεδεηγκέλε φςε ηεο ρξήζεο 

ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ελδπλακψζεθε απφ ηα ίδηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηειεπηαίνπ (θπξίσο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απηά επέβαιιαλ), ηα νπνία επλννχζαλ ηελ 

ελεξγή ελαζρφιεζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ νινθιήξσζε ελεξγεηψλ ή ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ απέξξεαλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ. Ζ πξψηε ινηπφλ φςε ηεο ρξήζεο ηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή αθνξνχζε ζηελ θαηαλφεζή ηνπ σο ηερλνινγηθφ αληηθείκελν. Μηα 

απφ ηηο θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ πνπ πηνζέηεζαλ κηα ηέηνηα φςε ρξήζεο απνηεινχζαλ 

καζεηέο θαη θνηηεηέο πνπ δελ είραλ ηελ επρέξεηα λα αζθεζνχλ ζηελ ρξήζε ηνπο ζε ζρνιεία 

θαη ζρνιέο ηεο επνρήο.
208

  

Βαζκηαία, απηφ ην πιαίζην θαηαλφεζεο θαη ρξήζεο ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή 

ππνρψξεζε θαη ε πξνζσπηθή ελαζρφιεζε ηνπ ρξήζηε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ έγηλε ιηγφηεξν 

επηηαθηηθή, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 

ηερληθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ πιηθνχ. Καηφπηλ ηνχηνπ, νη ρξήζηεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ ρξήζε 

                                                 
208

 Γ. Απνζηνιίδεο, «Πξφζσπα, Ρεπνξηάδ, πλεληεχμεηο», MicroMad 5, Ηνχληνο 1986, 28. 
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έηνηκσλ εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε  ρξήζε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ μεπεξάζηεθε. Οη ρξήζηεο δελ ρξεηαδφηαλ πιένλ λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 

κηθξνυπνινγηζηέο γηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ. πσο έδεημε ε παξνχζα κειέηε, ε αιιαγή 

απηή γηα παξαδείγκαηνο σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή, δηακνξθψζεθε 

απφ έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ αηηηψλ θαη δξαζηψλ. Σα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο θαη νη 

εηαηξίεο ινγηζκηθνχ έδξαζαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο πξνψζεζεο 

λέσλ πξνηχπσλ ρξήζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηακφξθσζε ηνπ πιηθνχ ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα πεξηνξίδεη ή λα πξνσζεί ζπγθεθξηκέλεο φςεηο 

ρξήζεο, θαζψο είηε ελζάξξπλε ηνπο ρξήζηεο λα πξνγξακκαηίδνπλ (ζηελ πξψηε γεληά) είηε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ έηνηκν ινγηζκηθφ (ζηελ δεχηεξε γεληά), αλ θαη, φπσο δείρλνπλ ηα 

παξαδείγκαηα πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ζηνπο απινχζηεξνπο κηθξνυπνινγηζηέο, νη 

πξσηνβνπιίεο ησλ ρξεζηψλ κπνξνχζαλ λα ππεξβαίλνπλ ηνπο φπνηνπο ηερλνινγηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. ην πιαίζην απηφ ηεο κεηάβαζεο απφ έλαλ απηναλαθνξηθφ ππνινγηζηή ζε έλα 

έηνηκν θαηαλαισηηθφ πξντφλ πνπ κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ 

ρξήζεσλ, νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο ρξεζηκνπνηεζήθαλ ζρεδφλ ζε θάζε πηπρή ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζε θείκελν ηεο επνρήο: 

Μεραλήκαηα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο, βηνηερλίεο, δηαθεκηζηηθέο 

εηαηξίεο, θαηαζηήκαηα ελψ αθφκα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ απφ ηαηξνχο, δηθεγφξνπο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπο, δεκνζηνγξάθνπο, θαη άιινπο επαγγεικαηίεο.
209

 

Παξφηη νη IBM ζπκβαηνί αλαγλσξίδνληαλ σο ε ελδεδεηγκέλε ιχζε γηα ηνπο επαγγεικαηίεο 

θάζε είδνπο, ην θφζηνο απφθηεζήο ηνπο ζεσξνχληαλ αθξηβφ γηα ην φθεινο ηεο 

κεραλνγξάθεζεο πνπ εθηηκάην φηη ζα επέθεξαλ. Πξνο ηνχην, αξθεηνί ρξήζηεο πξνηηκνχζαλ 

ηηο ιχζεηο πνπ ηνπο πξνζέθεξαλ νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο θαη ηα πξνθαλή 

πιενλεθηήκαηα πνπ απηνί είραλ: ρακειφ θφζηνο απφθηεζεο, ινγηζκηθφ πνπ κπνξνχζε λα 

θαηαζθεπαζηεί θαη‟ απαίηεζε κε επίζεο ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο, άκεζε ππνζηήξημε ζην 

πιαίζην ελφο θαηαζηήκαηνο πψιεζεο ππνινγηζηψλ ή κέζσ πξνζσπηθήο επαθήο κε θάπνηνλ 

άιιν πεπεηξακέλν ρξήζηε. Έηζη ινηπφλ, απηναπαζρνινχκελνη πνπ δεηνχζαλ κηα 

εμεηδηθεπκέλε ιχζε, φπσο ι.ρ. νη πνιηηηθνί κεραληθνί, είραλ ηε δπλαηφηεηα ηεο επηινγήο ελφο 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ.
210
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Μηα άιιε φςε ηεο ρξήζεο ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ππήξμε εθείλε ηεο ρξήζεο ηνπο σο 

εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ηηο 

θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, λα απαξηίδνληαη απφ καζεηέο θαη 

θαζεγεηέο. πσο δείρλεη ε κειέηε ησλ δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ πνπ πξαγκαηεχνληαλ ην 

δήηεκα «ππνινγηζηέο θαη εθπαίδεπζε», ην ζρνιεία εθείλα πνπ ελέηαμαλ ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ιεηηνπξγία ήηαλ θαηά βάζε ηδησηηθά, θαζψο είραλ 

ηε δπλαηφηεηα λα επελδχζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ, απφ ηελ 

ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε ρξήζε ηνπο ήηαλ πξναηξεηηθή θαη δελ απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δλδεηθηηθά, ε ρνιή Αεδνλνπνχινπ ρξεζηκνπνηνχζε έμη 

ππνινγηζηέο AMSTRAD 464 θαη 6128 απφ ην 1985, φρη κφλν γηα εθπαηδεπηηθέο, αιιά θαη 

γηα δηνηθεηηθέο εξγαζίεο, φπσο ε κηζζνδνζία ησλ θαζεγεηψλ.
211

 Αζθαιψο, εληνπίδνληαη θαη 

παξαδείγκαηα δεκφζησλ ζρνιείσλ πνπ ελέηαμαλ ηελ ρξήζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία, φπσο ην Λχθεην Θνπξίαο Μεζζελίαο, ζην νπνίν δηδαζθφηαλ ε 

γιψζζα Basic ζε καζεηέο ηεο Α΄ Σάμεο, κε ηνλ εμνπιηζκφ λα απνηειεί δσξεά ηαηξνχ ηεο 

πεξηνρήο.
212

 

πσο επηζεκάλζεθε ήδε, κέζα απφ ηέηνηεο θνηλφηεηεο παγηψζεθε ε ρξήζε ησλ νηθηαθψλ 

ππνινγηζηψλ ζε εξγαζίεο πνπ αιιηψο ζα απαηηνχζαλ ηελ ρξήζε ελφο IBM ζπκβαηνχ.
213

 

Πέξαλ ηεο ρξήζεο γηα νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ε ρξήζε ηνπο βνεζνχζε 

ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο ησλ ππνινγηζκψλ πνπ 

κπνξνχζαλ λα επηηειέζνπλ, αιιά ε ρξήζε ηνπο σο εθπαηδεπηηθφ κέζν δελ παγηψζεθε θαζφιε 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 γηα πνιινχο ιφγνπο, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχζαλ ζηελ 

έιιεηςε ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ηνπ κε εηδηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ηεο έιιεηςεο πξσηνβνπιηψλ έληαμήο ηνπο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηξφπν νπζηαζηηθφ. Παξφια απηά, ε πεξηνξηζκέλε απηή ρξήζε ηνπο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ εθπαίδεπζε έλα κέξνο ησλ καζεηψλ ζηελ εθκάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο, ηνπο εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπο θαη ηδηαίηεξα κε ηελ πξαθηηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

.
214
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Απηέο νη φςεηο ηεο ρξήζεο  απαηηνχζαλ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα, κε απνηέιεζκα πνιινί 

ρξήζηεο λα ζηξαθνχλ πξνο απινχζηεξεο ρξήζεηο ηνπ ππνινγηζηή, φπσο ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα. Φαίλεηαη πσο ε αξρηθή ζρεδίαζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη νη ηερληθέο ηνπο 

δπλαηφηεηεο δεκηνχξγεζαλ κηα αξρηθή ψζεζε ζηνπο ρξήζηεο πξνο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο, 

αιιά αθφκα θαη αλ πνιινί ρξήζηεο αθνινπζνχζαλ ηελ νδφ ηεο ειάρηζηεο αληίζηαζεο ζε 

απηή ηελ ψζεζε, ε πξαγκαηηθή ηνπο επηζπκία δελ πεξηνξηδφηαλ, αθνχ, φπσο δείρλεη ε ρξήζε 

βειηηψζεσλ θαη πξφζζεησλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, νη νηθηαθνί 

ππνινγηζηέο κπνξνχζαλ λα ζπλδηακνξθσζνχλ απφ αλεμάξηεηνπο θαηαζθεπαζηέο
215

 θαη 

ρξήζηεο. Οη Έιιελεο ρξήζηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο κε ηξφπνπο 

πνπ δηακνξθψζεθαλ πνιιαπιψο θαη κε ζπκβνιή πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ 

δξαζηψλ.  

πσο αλαδείρζεθε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ηα πιηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλψλ 

επλφεζαλ ηελ αλάπηπμε κηαο απηναλαθνξηθήο ρξήζεο ηνπο, θαζψο νη ρξήζηεο έπξεπε πξψηα 

απφ φια λα θαηαλνήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ φςε απηή ηεο ρξήζεο ηνπο δηεπθνιχλζεθε 

ηφζν απφ ηελ έιιεηςε ζεζκψλ εθπαίδεπζεο ζηελ λέα ηερλνινγία ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ, φζν θαη απφ ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ησλ πεξηνδηθψλ, ησλ θαηαζηεκάησλ 

θαη ησλ Λεζρψλ πνπ πξνσζνχζαλ ηελ ελ ιφγσ ρξήζε. Δπηπιένλ, ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 

ηνπ δηαζέζηκνπ ινγηζκηθνχ σζνχζε ηνπο ρξήζηεο ζηελ θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ γηα ηνπο 

ίδηνπο θαη γηα φζνπο βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θφκβνπο γχξσ απφ απηνχο. Καζψο ε 

ηερληθή γλψζε ήηαλ επίζεο πεξηνξηζκέλε, νη ρξήζηεο επηδεηνχζαλ ηελ αληαιιαγή ηεο 

δηακνξθψλνληαο θφκβνπο επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην ησλ ηξηψλ θνηλσληθψλ δξαζηψλ, αιιά 

θαη ζε δίθηπα θίισλ, φπσο απνθαιχπηνπλ νη ζηήιεο αιιεινγξαθίαο, πνπ θηινμελνχλ ζπρλά 

αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ γηα αληαιιαγή ηερληθήο γλψζεο επί ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ.
216

  

Μεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο, φπσο θαηαδεηθλχεηαη ζε απηφ ην θεθάιαην, ε ρξήζε ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ζπλδηακφξθσζήο ηνπο θαη 

νδήγεζε ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπο ζε λέεο κνξθέο. πγθεθξηκέλα πξφηππα ρξήζεο 

δεκηνχξγεζαλ αλαπαξαζηάζεηο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή, εηδηθφηεξα σο παηρληδνκεραλή. Αθφκα 
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ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη ν νπνίνο δηέγξαςε κηα ζρεηηθά θαιή εκπνξηθή πνξεία ζηελ βξεηαληθή αγνξά, αλ 

θαη ζηελ Διιάδα ε ρξήζε ηνπ δελ ππήξμε ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Ζ επηηπρία ηνπ φκσο απηή νδήγεζε 

αλεμάξηεηεο βξεηαληθέο εηαηξίεο λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηθεξεηαθά γηα απηφλ, έλα εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχζε ην 

light pen ηεο εηαηξίαο „ELECTRIC STUDIO‟, ην νπνίν αληηπξνζσπεπφηαλ ζηελ ειιεληθή αγνξά απφ ην 

θαηάζηεκα CYCLOS ηεο Θεζζαινλίθεο.  
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θαη ζε απηή ηελ πξψηε θάζε, ε νπνία ραξαθηεξηδφηαλ απφ πνιιαπιφηεηα ζηηο φςεηο ηεο 

ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, έλα κεγάιν κέξνο ησλ ρξεζηψλ αζρνινχληαλ κε 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα, κε ηα ηειεπηαία λα απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο κέξνο ηνπ 

δηαζέζηκνπ ινγηζκηθνχ.
217

 ε ζεκαληηθφ βαζκφ, φκσο, αθφκα θαη ε απηή ε φςε ηεο ρξήζεο 

έγηλε αληηθείκελν πηνζέηεζεο κέζσ ηεο θνπιηνχξαο πεξί πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθκάζεζεο 

ηνπ ππνινγηζηή. Απηφ νδήγεζε αξθεηνχο ρξήζηεο ζηελ θαηαζθεπή ςπραγσγηθνχ ινγηζκηθνχ 

γηα ιφγνπο εθπαίδεπζεο θαη εμσηεξίθεπζεο ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, κηα γεληά ρξεζηψλ εθπαηδεχηεθε ζηελ εθκάζεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπκκεηείρε ελεξγεηηθά ζηνπο 

θφκβνπο δηακφξθσζεο ηεο ρξήζεο ηνπο. 

ηαλ ηα πξφηππα απηά ρξήζεο έγηλαλ απνδεθηά θαη ππνζηεξίρζεθαλ απφ θνηλφηεηεο 

ρξεζηψλ, πεξηνδηθά θαη νίθνπο ινγηζκηθνχ, πεξί ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο, «ζσξαθίζηεθαλ» 

ελάληηα ζε κειινληηθέο εμειίμεηο ζην πιηθφ ησλ ππνινγηζηψλ θαη θνηλσληθά αηηήκαηα θαη 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ πξνσζνχζαλ λέεο φςεηο ηεο ρξήζεο. Ζ επηθξάηεζε ηεο αλαπαξάζηαζεο 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ σο παηρληδνκεραλέο επέδξαζε ζηα επεξρφκελα πξφηππα 

ρξήζεο γηα ην ππφινηπν ηεο δεθαεηίαο. Έηζη, ινηπφλ, ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, νη ηειεπηαίνη 

κηθξνυπνινγηζηέο ησλ 8 bit είραλ ππνβαζκηζηεί απφ ππνινγηζηέο πνπ εηζήγαγαλ ηνλ ρξήζηε 

ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο ζε απιέο παηρληδνκεραλέο κε πιεθηξνιφγηα 

θαη ινηπά «απνκεηλάξηα» ηνπ πξνεγνχκελνπ ξφινπ ηνπο. Πην ζεκαληηθνί αλάκεζά ηνπο ήηαλ 

ν Commodore 64 θαη ν Spectrum +2, πνπ θπθινθνξνχζαλ κε ρεηξηζηήξηα θαη παηρλίδηα.
218

 

ην άιιν άθξν, ε δεχηεξε γεληά ησλ 16 bit πξνσζνχληαλ σο ηζρπξνί πξνζσπηθνί 

ππνινγηζηέο γεληθψλ θαζεθφλησλ, ηφζν γηα ζνβαξέο εθαξκνγέο φζν θαη γηα ςπραγσγία. Αλ 

θαη είραλ αλάινγεο δπλαηφηεηεο κε ηνπο IBM ζπκβαηνχο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο, νη 

αλαπαξαζηάζεηο απφ ηα πξνεγνχκελα πξφηππα ρξήζεο ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο σο 

παηρληδνκεραλέο πνπ είραλ εγγξαθεί ζηα ηειεπηαία ρξφληα ρξήζεο ησλ ηειεπηαίσλ, 

ππνλφκεπζε ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπο σο ππνινγηζηηθά κεραλήκαηα θαηάιιεια γηα 

επαγγεικαηηθή ρξήζε. Δπηπιένλ, ε αζπκβαηφηεηα κε ηνπο θιψλνπο ηνπ IBM PC θαη ε άκεζε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ πξνεγκέλσλ γξαθηθψλ θαη ήρνπ ηνπο ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

ηνπνζεηνχζε ηε γεληά απηή ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζε κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε, 

κεηαμχ επαγγεικαηηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ κεραλεκάησλ. Σν γεγνλφο φηη ηα θπξίαξρα 
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κνληέια απηήο ηεο γεληάο, νη Amiga θαη νη Atari ST, έγηλαλ γλσζηά θπξίσο σο νηθηαθέο 

παηρληδνκεραλέο ελίζρπζε θαη εληζρχζεθε απφ ηελ νπηηθή απηή. ην λέν απηφ ππφδεηγκα 

ρξήζεο, έλαο «PC» (ππφ ηε κνξθή ελφο ΗΒΜ ζπκβαηνχ θαηά θχξην ιφγν), απφ ηε άιιε 

πιεπξά, ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε έλα πιήζνο πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο ζε κηθξέο θαη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζηε κεραλνγξάθεζε απηναπαζρνινχκελσλ (ηαηξνί, θ.ά.), 

ιακβάλνληαο ζην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ηε ζέζε πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαηείρε ν 

νηθηαθφο κηθξνυπνινγηζηήο πξψηεο γεληάο. 

Ζ δπλαηφηεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ δεχηεξεο γεληάο, φπσο νη 

Commodore θαη Atari, λα θαζνξίζνπλ ην ξφιν θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

ηνπο ησλ 16 bit ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Ζ καδηθή δηαθήκηζε δελ είρε πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

δηακνξθψζεη πξνζδνθίεο φπσο ζπλέβε λσξίηεξα ηελ ίδηα δεθαεηία. ην δεχηεξν κηζφ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟80, νη ππεξβνιέο ππνρσξνχλ θαη ε παξνπζίαζε ησλ ππνινγηζηψλ σο 

πξνάγγεισλ ηνπ κέιινληνο απνπζηάδεη. Παξακέλνπλ, βέβαηα, θάπνηεο αλαθνξέο ζηα 

εθπαηδεπηηθά νθέιε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αιιά θαη απηέο δελ είλαη πηα 

θπξίαξρεο, αθνχ απνπζηάδεη απφ απηέο ε αίζζεζε ηνπ θαηεπείγνληνο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ ραξαθηήξηζε ηελ πεξίνδν ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

ππνινγηζηψλ. Σν επίθεληξν έρεη κεηαθηλεζεί απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηνπο ππνινγηζηέο ζηελ 

εθπαίδεπζε κέζσ ησλ ππνινγηζηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ πηα σο εξγαιεία γηα ηε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ. 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, ε πιεζψξα ησλ ιφγσλ πνπ είραλ θαηαζηήζεη ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο κηα ηφζν δηαθξηηή ηερλνινγία είραλ πιένλ εθιείςεη. Αλάκεζα ζηνπο 

απνγφλνπο ησλ πξψησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, επηβίσζαλ δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: νη 

θνλζφιεο παηρληδηψλ (games consoles) θαη νη, γεληθήο ρξήζεο, ΗΒΜ ζπκβαηνί πξνζσπηθνί 

ππνινγηζηέο. Οη εμεηδηθεπκέλεο θνλζφιεο παηρληδηψλ πξνεγήζεθαλ ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ, 

αθνχ ε ρξήζε ηνπο εθηείλεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70. ηελ Διιάδα, φκσο, κε ηελ 

ηζρπξή ξεηνξηθή πεξί ππνινγηζηψλ πνπ ζα έπξεπε λα εθπαηδεχνπλ ηνλ ρξήζηε, ε ρξήζε ηνπο 

ήηαλ πεξηνξηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80. Καζψο ε θπξίαξρε ξεηνξηθή αηφλεζε 

θαη ηα παηρλίδηα ήξζαλ ζην πξνζθήλην ηεο ρξήζεο ησλ δεκνθηιψλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, κηα αγνξά γηα θνλζφιεο παηρληδηψλ έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο. Ζ επθνιία 

ηεο θνλζφιαο, κε ηα απιά ρεηξηζηήξηα θαη ηηο καγλεηηθέο θαζέηεο πνπ θφξησλαλ άκεζα (ζε 

αληίζεζε κε ηνπο κεγάινπο ρξφλνπο αλακνλήο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ), ηελ θαζηζηνχζε έλα 

πην πξνζηηφ θαη ζηνρεπκέλν θαηαλαισηηθφ πξντφλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90.  
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Οη PC, απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξαγκαηνπνίεζαλ ην ίδην άικα ζε ηηκέο, δηάδνζε, επθνιία ζηε 

ρξήζε θαη εκπνξηθή πξνψζεζε πνπ νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο είραλ θάλεη ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟80. Μφλν ηφηε θαηάθεξαλ λα γίλνπλ πξνζηηνί ζηελ νηθηαθή ρξήζε, κε ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ηππνπνίεζεο θαη ησλ ρακειψλ ηηκψλ πνπ επέβαιε ν αληαγσληζκφο 

αλάκεζα ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ΗΒΜ ζπκβαηψλ ππνινγηζηψλ. Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ IBM 

ζπκβαηψλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, σο απιψλ ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ γηα φιε ηελ 

νηθνγέλεηα, αιιά θαη ην γξαθείν, πξνψζεζε ηελ νηθηαθή ρξήζε ησλ IBM ζπκβαηψλ, φπσο 

είρε λσξίηεξα ζπκβεί γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, αιιά κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ. 

Μπνξεί ε ρακειή ηηκή, ην ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ, ε εχθνιε ρξήζε θαη ε εκπνξηθή 

πξνψζεζε λα ήηαλ ζηνρεπκέλα ζηνλ νηθηαθφ ρξήζηε, αιιά δηέθεξαλ νη ζθνπνί γηα ηνπο 

νπνίνπο πξνσζνχληαλ ν ππνινγηζηήο. Αληί γηα πξνάγγεινο ηνπ κέιινληνο θαη εθπαηδεπηηθφ 

βνήζεκα, ν ππνινγηζηήο ζεσξνχληαλ πηα σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ εηζήγαγε ηνλ ρξήζηε 

ζηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη άιιεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, 

νη ζπκβαηνί IBM PC κεηαηξάπεθαλ ζε γεληθήο ρξήζεο ππνινγηζηέο γηα ην νηθηαθφ 

πεξηβάιινλ, εθζξνλίδνληαο νξηζηηθά ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟90. 
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Μηα δηαδεδνκέλε αληίιεςε, πνπ αλαπαξάγεηαη ζε ηζηνξίεο ησλ ππνινγηζηψλ, ππνζηεξίδεη, 

πσο ε πιεξνθνξία είλαη ειεχζεξε ζε κηα αθήγεζε πνπ κεηαθηλείηαη απφ πξνεγνχκελεο 

ηζηνξίεο γηα ηελ δχλακε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ειέγρνπ, ν νπνίνο αζθνχληαλ απφ πάλσ πξνο 

ηα θάησ, ζε αθεγήκαηα γηα ηελ ειεπζεξία ηεο δεκηνπξγίαο. Σν πεξίγξακκα απηνχ ηνπ άμνλα 

αθήγεζεο είλαη απιφ θαη ζπλάκα γνεηεπηηθφ. Όπσο ην ζέηεη ν M. Castells:  

[…] ζηε ζέζε ηνπ απνθαζηζηηθνχ παξάγνληα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ζηξαηησηηθνχο 

ζθνπνχο θαη ηεο αγνξάο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξψηκσλ ζηαδίσλ ηεο βηνκεραλίαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ηελ πεξίνδν 1940-1960, ε ηερλνινγηθή έθξεμε, πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ ηδέα πεξί ειεπζεξίαο, 

αηνκηθήο θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ γελλήζεθε απφ ηελ θνπιηνχξα ησλ 

ακεξηθαληθψλ campuses ζηε δεθαεηία ηνπ 1960.
1
  

χκθσλα κε απηή ηελ αθήγεζε, νη πξψηνη ππνινγηζηέο, φπσο νη ENIAC θαη Mark I, είραλ 

θαηαζθεπαζηεί κε ηελ πιηθή ππνζηήξημε ηνπ ζηξαηνχ γηα ηελ εθηέιεζε ππνινγηζκψλ γηα 

                                                 
1
 «[…] in spite of the decisive role of military funding and markets in fostering early stages of the electronics 

industry during the 1940s-1960s, the technological blossoming that took place in the early 1970s can be 

somehow related to the culture of freedom, individual innovation, and entrepreneurialism that grew out of the 

1960s‟ culture of American campuses.» Manuel Castells, The Rise of the Network Society (Chichester: Wiley-

Blackwell Publishers, 2010), 2010: 5. Πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξήο αθήγεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηάβαζεο 

απνηειεί ην Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and 

the Rise of Digital Utopianism (Chicago: University of Chicago Press, 2006),. Βιέπε επίζεο Paul E. Ceruzzi, A 

History of Modern Computing (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003) θαη Martin Campbell-Kelly, et al., 

Computer A History of the Information Machine (New York: Westview Press, 2013). 
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ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο. Ζ ελίζρπζε θαη ρξεκαηνδφηεζε πξσηνβνπιηψλ, πνπ είραλ λα 

θάλνπλ κε ηελ αλάπηπμε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ δπηηθά (θαη φρη κφλν) θξάηε, 

ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ιεγφκελνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, νπζηαζηηθά γηα ηνπο 

ίδηνπο ζθνπνχο: ηελ εθηέιεζε πνιχπινθσλ ππνινγηζκψλ, πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη, επηπξφζζεηα, ζηελ ελίζρπζε θξαηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ εξγαζηεξίσλ (πνπ απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ δηαθξαηηθνχ αληαγσληζκνχ, πνπ 

ιάκβαλε ρψξα εθείλε ηελ πεξίνδν) θαη ηε δηαρείξηζε θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ απαηηνχζαλ 

ηελ επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ. Απφ ηελ άιιε, ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θπξηαξρνχληαλ απφ ηελ ΗΒΜ θαη κνλάρα ιίγεο πνιχ κεγάιεο εηαηξίεο 

θαη νξγαληζκνί κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην θφζηνο ηεο ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ ηεο 

θαη ηεο εκπινθήο ζε κεγάια θαη θνζηνβφξα έξγα, πνπ αθνξνχζαλ ηελ ιεγφκελε Μεγάιε 

Δπηζηήκε (Big Science) ηεο πεξηφδνπ.
2
  

Αξγφηεξα, κε ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ θαζεκεξηλνί άλζξσπνη (ή 

ηνπιάρηζηνλ απινί κεραληθνί ππνινγηζηψλ) απέθηεζαλ πξφζβαζε ζηελ απεπζείαο 

ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζθεπψλ. Ζ κεηαηφπηζε απηή νδήγεζε ζε κηα έθξεμε 

δεκηνπξγηθφηεηαο, θαζψο νη ρξήζηεο απηνί έρνληαο ελζηεξληζηεί κηα θνπιηνχξα πνπ 

ππνζηήξηδε ηελ ειεχζεξε δεκηνπξγία, επηλφεζαλ λέεο ρξήζεηο γηα ηνπο ππνινγηζηέο θαη λέα 

πξντφληα θαηαζθεπάζηεθαλ, θπξίσο ζηνλ ρψξν ηνπ ινγηζκηθνχ. ην πιαίζην απηφ, νη 

πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο, ζρνιεία θαη ζηηο 

θαηνηθίεο ησλ ρξεζηψλ. Απηή είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ε εγεκνλεχνπζα αθήγεζε φζνλ 

αθνξά ζηελ αλάπηπμε κηαο ηδηαίηεξεο θνπιηνχξαο ρξήζεο, αξρηθά ησλ κεγάισλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη αξγφηεξα ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, πνπ κπνξεί λα 

εληνπηζηεί ζε ηζηνξίεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ε νπνία δηαπλεφηαλ απφ αληηιήςεηο πεξί ηεο 

ειεπζεξίαο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ππνινγηζηψλ γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο, νη νπνίνη 

κε ηε ζεηξά ηνπο ζηφρεπαλ ζηελ βειηίσζε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.  

Σα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ κηα ηέηνηα αθήγεζε θαη ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ παξνχζα κειέηε, είλαη δχν: πξψηνλ, ε αλάδεημε κηαο διακριηής κοσληούρας τρήζης ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ κε ζηνηρεία φπσο ν πεηξακαηηζκφο, ε αληηγξαθή θαη ε ειεχζεξε 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο επίζεο ε πξνζαξκνγή ηνπ ππνινγηζηή ζηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ. Απηή ε θνπιηνχξα ρξήζεο ζπρλά γίλεηαη αληηιεπηή σο ππνθνπιηνχξα (subculture) 

ή αληηθνπιηνχξα (counterculture) θαη θέξεηαη πσο είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ ίδηα ηε 

                                                 
2
 Peter Galison and Bruce William Hevly, Big Science: The Growth of Large-Scale Research (Stanford, 

Califνrnia: Stanford University Press, 1992). 
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δηακφξθσζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ (αθφκα θαη ηεο πιηθήο ηνπο κνξθήο). Μειέηεο 

έρνπλ ζπλδέζεη απηή ηελ θνπιηνχξα κε ηελ αλάπηπμε κηαο δηαθξηηήο νκάδαο ρξεζηψλ, ε 

νπνία δηέζεηε ηα δηθά ηεο πξφηππα ρξήζεο θαη δηαπλεφηαλ απφ έλα ηδηαίηεξν ήζνο∙ ηνπο 

ιεγφκελνπο «hackers».
3
 Μηα θιαζζηθή πεξηγξαθή ηεο θνπιηνχξαο ησλ hackers είλαη εθείλε 

πνπ παξέρεη ε Sherry Turkle, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη hackers ήηαλ εθείλνη νη ρξήζηεο πνπ 

δελ αληηκεηψπηδαλ ηνπο ππνινγηζηέο σο εξγαιεία, αιιά σο απηνζθνπφ, θαζνδεγνχκελνη απφ 

«ηνλ ελζνπζηαζκφ... κε ην κεράλεκα... κε ζηφρν ηελ απφιαπζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο, φρη 

ηνπ απνηειέζκαηνο.»
4
 Ζ Sherry Turkle ππήξμε ε πξψηε πνπ ζεσξεηηθνπνίεζε ην θαηλφκελν 

απηφ σο ε «θνπιηνχξα ηνπ hacker.» Δπίζεο, ν Joseph Weizenbaum ππήξμε ν πξψηνο πνπ 

πεξηέγξαςε ηνπο hackers σο έλα είδνο «εκκνληθψλ πξνγξακκαηηζηψλ.»
5
 Πνιιέο ηζηνξηθέο 

αθεγήζεηο ηεο θνπιηνχξαο ησλ hackers ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηάζε αγηνπνίεζεο ησλ 

εξσηθψλ, πνιπκήραλσλ θαη ελζνπζησδψλ ρξεζηψλ. Δπίζεο, δεδνκέλεο ηεο αίζζεζεο ηεο 

απνθιεηζηηθφηεηαο θαη ηνπ αλήθεηλ απφ ηελ νπνία νη ηειεπηαίνη πξνζδηνξίδνληαη, νη 

πεξηζζφηεξεο αθεγήζεηο επηθεληξψλνληαη ζε κηα κφλν ρψξα.
6
 Αθεγήζεηο πξψηνπ πξνζψπνπ 

αλαδεηθλχνπλ επίζεο ηε γνεηεπηηθή γηα ηνπο ρξήζηεο απηνχο αίζζεζε λα έρνπλ ηνλ έιεγρν 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ.
7
  

Γεληθά, ε ηαπηφηεηα ηνπ hacker κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο βαζηδφηαλ ζε εθείλε ηνπ εξαζηηέρλε 

ρνκπίζηα, ηνπ ελζνπζηαζκέλνπ κε ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ ρξήζηε. Οη ρνκπίζηεο 

ρξήζηεο δηέζεηαλ θάπνηα επαγγεικαηηθή πείξα, θαζψο εξγάδνληαλ σο ηερληθνί ή κεραληθνί 

                                                 
3
 Steven Levy, Hackers: Heroes of the Computer Revolution (CA: O'Reilly Media, 2010). 

4
 Sherry Turkle, The Second Self: Computers and the Human Spirit (New York: Simon and Schuster, 1984), 

201. 

5
 Joseph Weizenbaum, Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation (San Francisco: 

W.H. Freeman, 1976), 116.  

6
 Petri Saarikoski and Jaakko Suominen, “Computer Hobbyists and the Gaming Industry in Finland,” IEEE 

Annals of the History of Computing 31, no 3 (2009), 20-33; Petri Saarikoski, “Club Activity in the Early Phases 

of Micro-computing in Finland.” IFIP International Federation for Information Processing, History of Nordic 

Computing 174 (2005): 277-287; Frank Veraart, Vormgevers van Persoonlijk Computergebruik: de 

Ontwikkeling van Computers voor Kleingebruikers in Nederland 1970-1990 (Eindhoven, 2008); Frank Veraart, 

“De Domesticatie van de Computer in Nederland 1975-1990,” Studium 2, no 1 (2008): 145-164.  

7
 Chirillo, John . Hack Attacks Encyclopaedia: A Complete History of Hacks, Cracks, Phreaks, and Spies Over 

Time. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2001; Constantin Gillies, Wie Wir Waren; Die Wilden Jahre der 

Web-Generation (Weinheim, 2003); Katie Haffner and John Markoff, Cyberpunk, Outlaws and Hackers on the 

Computer Frontier (New York: Touchstone, Simon and Schuster, 1991), Steven L. Kent, The Ultimate History 

of Video Games: From Pong to Pokémon and Beyond: The Story Behind the Craze That Touched Our Lives and 

Changed the World (Roseville, California: Prima Publishing, 2001); Brad King and John Borland, Dungeons 

and Dreamers: The Rise of Computer Game Culture from Geek to Chic (California: McGraw-Hill, 2003); David 

Kushner, Masters of Doom: How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture (New York: 

Random House, Inc., 2003); Fred Moody, The Visionary Position: The Inside Story of the Digital Dreamers 

Who Are Making Virtual Reality a Reality (New York: Crown Business, 1999). 
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ζηελ βηνκεραλία ησλ ειεθηξνληθψλ ή ησλ ππνινγηζηψλ. Πξηλ ηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ 

δηθηχσλ θαηαζθεπήο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, απηή ε 

θνπιηνχξα πεηξακαηηζκνχ θαη ελζνπζηαζκνχ κε ηε ηερλνινγία ήηαλ επηθεληξσκέλε ζην 

ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ πεξηνδηθφ ηχπν θαη εηδηθφηεξα ζηα 

πεξηνδηθά Popular Electronics θαη Radio Electronics (δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί άιισζηε 

ηπραίν ην γεγνλφο ηεο πξψηεο αλαθνίλσζεο ηνπ πξψηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή ζην πξψην 

εμ απηψλ). ην πιαίζην απηφ, ην ελδηαθέξνλ εθείλσλ ησλ ρξεζηψλ αθνξνχζε ζε 

ηερλνπξγήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο, φπσο νη ηειενξάζεηο θαη ηα hi-fi ζπζηήκαηα ήρνπ. Πέξαλ 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ επέδεημαλ αξθεηνί ρξήζηεο 

γηα απηή, αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ εθδειψζεθε απφ πιεπξάο ελζνπζησδψλ ρξεζηψλ ζην ρψξν 

ησλ ππνινγηζηψλ, πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1970.  

Αζθαιψο, νη πξνγελέζηεξνη ππνινγηζηέο, κε ηε κνξθή κεγάισλ θεληξηθψλ κνλάδσλ 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ινγηζηηθήο θαη ηερλνινγηθνχ ειέγρνπ, αλήθαλ απνθιεηζηηθά ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο. Αθφκα θαη εθεί φκσο, ν ίδηνο ελζνπζηαζκφο γηα ηε ηερλνινγία ησλ 

ππνινγηζηψλ, πνπ ζα εληνπηζηεί αξγφηεξα ζηελ θνπιηνχξα ησλ hackers, είρε ήδε αλαπηπρζεί 

ζε θάπνην βαζκφ. Ο ελζνπζηαζκφο πήγαδε απφ ηελ επηζπκία ησλ ρξεζηψλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ππνινγηζηψλ πνπ γλψξηδαλ κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπο 

ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ή ηα παλεπηζηήκηα ζην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ρψξν γηα ηνπο δηθνχο 

ηνπο ζθνπνχο, νη νπνίνη πεξηειάκβαλαλ ηελ θαηαλφεζε ηεο εζσηεξηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηελ ελαζρφιεζε κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Σν πνιχ πςειφ φκσο θφζηνο ελφο minicomputer 

ππήξμε απνηξεπηηθφ γηα θάζε πξνζπάζεηα κεηαηφπηζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή απφ ηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο θαη κειέηεο ζηνλ πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ ρνκπίζηα ρξήζηε. Ο Thomas Haigh 

εληνπίδεη ηηο ξίδεο ησλ πξαθηηθψλ αληηθνπιηνχξαο, πνπ ραξαθηήξηζαλ ηελ ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ‟80, ζηνλ ηερλνινγηθφ ελζνπζηαζκφ ηεο επνρήο εθείλεο.
8
 

Όηαλ νη ππνινγηζηέο κεηαηξάπεθαλ ζε κηθξνυπνινγηζηέο, κηθξφηεξνη θαη πξνζηηνί ζηνλ 

ρξήζηε, ε ηερλνινγία απηή ππεξέβε ηα φξηα πνπ δηέθξηλαλ ηελ εξγαζία απφ ηελ ςπραγσγία. 

Όπσο θαη ε ηζηνξία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, ε ηζηνξία ησλ hackers είλαη γλσζηή σο 

κηα θαηά βάζε ακεξηθάληθε ηζηνξία, ε νπνία φκσο δηεθδηθεί παγθφζκηα εθαξκνγή.
9
 Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο παγθνζκηφηεηαο απηήο κπνξνχλ φκσο λα γίλνπλ θαηαλνεηά κφλν κέζσ 

                                                 
8
 Thomas Haigh, “The Secret History of Open Source Software Practices: Their Corporate and Scientific 

Origins, 1954-1980,” GSLIS Research Forum, University of Illinois Urbana-Champaign, November 2007. 

9
 Turner, From Counterculture to Cyberculture. Κιαζζηθή αλαθνξά απνηειεί επίζεο ην Levy, Hackers. Γηα κηα 

γεληθά επηζθφπεζε ηνπ δεηήκαηνο, βι Steven D. Lubar, InfoCulture: The Smithsonian Book of Information Age 

Inventions (Boston: Houghton Mifflin, 1993). 
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ηεο κειέηεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηή ε θνπιηνχξα ρξήζεο πηνζεηήζεθε απφ 

δηαθνξεηηθά πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πιαίζηα. Σν παξφλ θεθάιαην εμεηάδεη ηε 

ζεκαζία ηεο ηνπηθήο πηνζέηεζεο ηεο θνπιηνχξαο ησλ hackers θαη ηνπ πξνηχπνπ ρξήζεο πνπ 

ηελ ζπλφδεπε ζηελ Διιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80. Γηα λα νινθιεξσζεί ε θαηαλφεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο πηνζέηεζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αιιά θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

φςεσλ ηεο ρξήζεο ηνπο πνπ εληνπίζζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζην ξφιν εθείλσλ ησλ ρξεζηψλ (ζηνπο νπνίνπο απνδφζεθε ε 

ηαπηφηεηα ησλ hackers) ζηε δηακφξθσζε ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα.  

Γηα παξάδεηγκα, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο ακεξηθαληθήο ηζηνξίαο ησλ 

ελζνπζησδψλ ρξεζηψλ θαη ησλ hackers αθνξά ζηε ζπζρέηηζε ηεο θνπιηνχξαο ρξήζεο ηνπο 

κε αληηιήςεηο πεξί «απειεπζέξσζεο ηεο δχλακεο ησλ ππνινγηζηψλ.» Οη αληηιήςεηο απηέο 

εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Καιηθφξληα θαη θαηαλννχληαη ζην πιαίζην κηαο επνρήο ζηελ 

νπνία εληζρχζεθε ην αληηπνιεκηθφ θιίκα κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970,
 
αιιά θαη κηα αληηθαζεζησηηθή ζηάζε, πνπ εθθξαδφηαλ πνιχηξνπα κέζα 

απφ ηαξαρέο ζηα campuses ησλ ακεξηθαληθψλ παλεπηζηεκίσλ, ηελ θνπιηνχξα ησλ hippies 

θαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δσήο, πνπ δελ απέθιεηαλ ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ LSD. ην πιαίζην απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηδενινγηθνχ ηνπίνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, δηαηππψζεθε ε αληίιεςε γηα ηελ 

ειεπζεξία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο δχλακεο ησλ ππνινγηζηψλ, γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο 

ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. Καζψο ε ππνινγηζηηθή ηερλνινγία βξηζθφηαλ νπζηαζηηθά 

ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ακεξηθαληθνχ θξάηνπο, θάπνησλ νκνζπνλδηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ιίγσλ 

κεγάισλ εηαηξηψλ, αληηιήςεηο πεξί ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ δηακνξθψζεθαλ ελάληηα 

ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο απφ κεγάιεο ζπγθεληξσηηθέο δνκέο 

θαη γηα ζθνπνχο πνπ δελ ήηαλ εηξεληθνί ή πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ επξχηεξα. 

Σα ζηνηρεία απηήο ηεο ακεξηθαληθήο αθήγεζεο δελ είλαη εχθνιν λα εληνπηζηνχλ ζε άιιεο 

ρψξεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία ε ρξήζε κεγάισλ ππνινγηζηψλ ππήξμε 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη ζίγνπξα δελ αθνξνχζε ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο, ε 

θνπιηνχξα ησλ hippies θαη άιια παζηθηζηηθά αληηπνιεκηθά θηλήκαηα επέδξαζαλ κελ ζηηο 

αληηιήςεηο θαη ηε ζηάζε Διιήλσλ λέσλ ηεο επνρήο, αιιά δελ κπφξεζαλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε 

πξνηάγκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ειεχζεξε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, αθνχ νη Έιιελεο 

ρξήζηεο ησλ ηειεπηαίσλ ππήξμαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ειάρηζηνη. ηελ Διιάδα, νη 

θνηλφηεηεο απηέο ζπγθξνηήζεθαλ ζε ππνθνπιηνχξεο αληί γηα εκθαλείο πνιηηηθέο θνηλφηεηεο 
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αληηθνπιηνχξαο, φπσο νη ακεξηθαληθέο ιέζρεο ρξεζηψλ. Οη ειιεληθέο θνηλφηεηεο 

ππνθνπιηνχξαο ιεηηνχξγεζαλ αλεμάξηεηα, απνδίδνληαο ηνπηθά λνήκαηα θαη πξαθηηθέο 

ζηνπο ππνινγηζηέο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ αλεμαξηεζία απφ ηα βηνκεραληθά 

πξφηππα, ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ν ππνινγηζηήο ζηελ ηδησηηθή ρξήζε. Οη Έιιελεο, δειαδή, 

ρξήζηεο εζειεκέλα πξνζάξκνζαλ ηα ακεξηθαληθά πξφηππα ζηηο δηθέο ηνπο ηνπηθέο αλάγθεο. 

Σν παξφλ θεθάιαην εμεηάδεη πξφηππα ρξήζεο ησλ Διιήλσλ, απηνδίδαθησλ, εξαζηηερλψλ 

ρξεζηψλ, πνπ αθνκνίσζαλ ηηο πξαθηηθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ, 

«ζπάδνληαο», αληηγξάθνληαο θαη δηαλέκνληαο ινγηζκηθφ θαη αληηκεησπίδνληαο ηηο πξαθηηθέο 

απηέο σο θζελέο πεγέο ινγηζκηθνχ. 

Όπσο έρεη ζεκεησζεί πνιιαπιψο ζηελ παξνχζα κειέηε, ε πηνζέηεζε ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ αθνινχζεζε ζηελ Διιάδα κηα δηαθνξεηηθή πνξεία ζε ζχγθξηζε κε ην 

ακεξηθαληθφ «παξάδεηγκα». Χο ρξήζηεο ηερλνπξγεκάησλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ, 

ηφζν νη ελζνπζηψδεηο ρξήζηεο φζν θαη νη hackers ήηαλ ηαπηφρξνλα παξαγσγνί θαη 

θαηαλαισηέο, ζε κηα επνρή πνπ ε ηερλνινγία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ήηαλ αθφκα λέα 

θαη ζε κεγάιν βαζκφ αθαζφξηζηε. Γηα απηνχο ηνπο δξάζηεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ δελ ππήξραλ δηαζέζηκα έηνηκα πξντφληα ή ζαθείο πξνζδνθίεο γηα 

ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Δπηπιένλ, πνιιά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξαθηηθέο ηεο ρξήζεο 

έπξεπε αθφκα λα θαζνξηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη νηθηαθνί ππνινγηζηέο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ, ε πξαθηηθή ρξήζεο λα εμειηρζεί θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ηνπηθέο θνηλφηεηεο. 

Έλαο νηθηαθφο κηθξνυπνινγηζηήο, πνπ αγνξαδφηαλ ζηελ Διιάδα, δελ κπνξνχζε απιψο λα 

ελζσκαησζεί ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πιαίζην κε βάζε ακεξηθάληθα ή βξεηαληθά 

εγρεηξίδηα θαη πξφηππα ρξήζεο, ζαλ κηα παγθφζκηα κεραλή κε θαζνξηζκέλν θαη 

εγγεγξακκέλν λφεκα. Ζ ζεκαζία θαη νη ζπλέπεηεο ηεο θαηνρήο ελφο ππνινγηζηή, αιιά θαη νη 

ρξήζεηο ηνπ δελ είραλ πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα, ελψ δεδνκέλε δελ ήηαλ νχηε ε δηαδξνκή ή 

ε κνξθή ηεο δηακεζνιάβεζεο, πνπ ζα δηακφξθσλε ηε ρξήζε ηνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, νη Έιιελεο ελζνπζηψδεηο ρξήζηεο θαη νη hackers πηνζέηεζαλ θάπνηα 

εηζαγφκελα πξφηππα, ελψ απέξξηςαλ ή κεηέηξεςαλ άιια θαη δεκηνχξγεζαλ λέεο πξαθηηθέο, 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο ρξήζεηο. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, νη ρξήζηεο βνήζεζαλ 

ζηελ ζπλδηακφξθσζε ησλ ελ ιφγσ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ 

πεξηβάιινλ. 
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Αντιγράυοντας το Λογισμικό. Παράνομη Πρακτική ή μια Όψη της Υρήσης; 

Γεθάδεο ρηιηάδεο εξγαδφκελνη έρνπλ ράζεη ηε δνπιεηά ηνπο, νη ππάξρνπζεο ζέζεηο 

εξγαζίαο απεηινχληαη άκεζα, ν θιάδνο ηεο πλεπκαηηθήο, θαιιηηερληθήο θαη ελ γέλεη 

πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο ζηελ Διιάδα νδεγείηαη κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε 

θαηάξξεπζε...
10

 [30.11.2009] 

Με ηα ιφγηα απηά έθιεηλαλ αλνηθηή επηζηνιή, πνπ απεχζπλαλ 14 «Οξγαληζκνί πιινγηθήο 

Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη πγγεληθψλ Γηθαησκάησλ πξνο 

ηελ θπβέξλεζε, ηνλ Σχπν, ηα ΜΜΔ θαη ηνλ Έιιελα πνιίηε», απνδίδνληαο ηελ 

«θαηάξξεπζε» ηεο «ελ γέλεη πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο ζηελ Διιάδα», φπσο αλέθεξαλ 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ζηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη δε, ζηελ 

πεηξαηεία κέζσ Γηαδηθηχνπ. Σν 2009 ε ζπδήηεζε μεθηλνχζε κε βαζηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, 

κεηαμχ άιισλ, ηα επξήκαηα έξεπλαο ηεο ΑΔΠΗ
11

, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 970 πξνγξάκκαηα 

ινγηζκηθνχ, 750 ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη 1.150 ειεθηξνληθά βηβιία (e-book) δηαηίζελην 

δσξεάλ ζηνπο επηζθέπηεο ελφο δεκνθηινχο ηζηνηφπνπ κε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα. χκθσλα 

κε ηελ ελ ιφγσ αλνηθηή επηζηνιή, ην πεξηερφκελν δηαθηλείην δίρσο ηελ άδεηα ησλ 

δεκηνπξγψλ – δηθαηνχρσλ θαη δίρσο ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε νηθνλνκηθνχ 

αληαιιάγκαηνο. 

Ζ επηζηνιή απηή αλαδεηθλχεη ζεκαληηθά εξσηήκαηα ηφζν γηα ην ίδην ην ινγηζκηθφ σο 

πλεπκαηηθφ πξντφλ, φζν θαη ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ επξχηεξα Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαίλεηαη λα αληηθαηνπηξίδεη κηα επξχηεξε αληίιεςε, αιιά θαη λα επαλαιακβάλεη κηα πνιχ 

δεκνθηιή ξεηνξηθή, ε νπνία ζεσξεί κηα ηερλνινγία, ην δηαδίθηπν ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, έλα είδνο «απεηιήο» γηα ηελ πλεπκαηηθή δεκηνπξγία. Καζψο ε γλψζε θαη ε 

δεκηνπξγία κεηαηξέπνληαη ζε εκπνξεχζηκα αγαζά ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, ε πεηξαηεία ινγηζκηθνχ ζπρλά αληηκεησπίδεηαη ζαλ ε 

ζεκαληηθφηεξε απεηιή απέλαληη ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Θα κπνξνχζε φκσο κηα 

ηέηνηα ζπδήηεζε λα «λνκηκνπνηεζεί» ζην πιαίζην, γηα παξάδεηγκα, ηεο βηνκεραλίαο ηνπ 

                                                 
10

 Ζ «Αλνηρηή Δπηζηνιή Οξγαληζκψλ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη 

πγγεληθψλ Γηθαησκάησλ» κε ηίηιν «ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ» δεκνζηεχηεθε ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ρψξν ηεο ΑΔΠΗ, http://aepi.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=473&Itemid=137 

(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 27/03/2014. 

11
 «Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο» ε νπνία, θαηά δήισζή ηεο, «εθπξνζσπεί 

πεξηζζφηεξνπο απφ 13.300 Έιιελεο θαη μέλνπο (κε απεπζείαο ζχκβαζε) πλεπκαηηθνχο δεκηνπξγνχο, θαζψο θαη 

2.200.000 θαη πιένλ μέλνπο πλεπκαηηθνχο δεκηνπξγνχο», 

http://aepi.gr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=30 (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

27/03/2014). 
 

http://aepi.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=473&Itemid=137
http://aepi.gr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=30
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νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ; Αο ππνηεζεί, φηη θάπνηνο αγνξάδεη κηα ζπζθεπή κίμεξ γηα ηελ 

παξαζθεπή γιπθηζκάησλ ζην ζπίηη ηνπ. ε κία επίζθεςε θίισλ, θάπνηνο ηξίηνο ηνπ δεηεί λα 

ην δαλεηζηεί γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη εληππσζηαζκέλνο απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Τπάξρεη 

πεξίπησζε λα εηζβάιεη ε αζηπλνκία ζην ζπίηη ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επηβάιιεη ζην θάηνρφ ηνπ 

πξφζηηκν γηα παξάλνκε δηάζεζε; Ζ ηζηνξία ηεο βηνκεραλίαο νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ ζα 

απνθαηλφηαλ πσο έλα ηέηνην ελδερφκελν είλαη κάιινλ απίζαλν λα ζπκβεί. 

Έλα δηαθνξεηηθφ παξάδεηγκα ηερλνπξγήκαηνο είλαη ην απηνθίλεην, ηνπ νπνίνπ ε ηζηνξία, ε 

ρξήζε θαη νη θνηλσληθέο ππνδειψζεηο έρνπλ κειεηεζεί επξχηαηα. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, 

νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θαηέρνπλ ή ρξεζηκνπνηνχλ έλα απηνθίλεην. Διάρηζηνη φκσο έρνπλ 

ζθεθηεί ηελ πηζαλφηεηα λα είλαη αλήζηθν ή αλ πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλνίμνπλ θαη 

λα κεηαηξέςνπλ ηε κεραλή ηνπ, λα αιιάμνπλ θάπνην κέξνο ηνπ ή λα ην δαλείζνπλ ζε θάπνην 

θίιν ηνπο. Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε θαηνρή θαη ηε ρξήζε ηνπ ελ 

ιφγσ ηερλνπξγήκαηνο, ζεσξνχληαη πξνθαλείο γηα ηνλ θάηνρφ ηνπο θαη κάιηζηα απφ πνιχ 

παιηά. Μηα θσηνγξαθία ηνπ 1903 δείρλεη ηνλ Henry Ford λα θφβεη μχια ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κεραληθή δχλακε ελφο απηνθηλήηνπ Model A, κε ηηο θαηάιιειεο θπζηθά κεηαηξνπέο. Σν ίδην 

κάιηζηα ην πεξηνδηθφ ηεο εηαηξείαο, ην Ford Times, αλαδεκνζίεπε ηζηνξίεο κεηαηξνπψλ 

απηνθηλήησλ Ford πξνθεηκέλνπ απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο.
12

 Αληηπαξαβάιινληαο ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε εθείλε ηνπ απηνθηλήηνπ, ζα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί, πσο ν θάηνρνο ηνπ δεπηέξνπ δελ ζα είρε ηε δπλαηφηεηα θαη ην 

δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ηεο επηζηνιήο, νχηε θαλ λα αλνίμεη ην θαπφ ηνπ.
13

  

Ση είλαη εθείλν ινηπφλ, πνπ δηαθνξνπνηεί έλλνηεο φπσο «θαηέρσ», «δηαζέησ», 

«ρξεζηκνπνηψ», θ.ά., αλαθνξηθά κε ην ινγηζκηθφ ησλ ππνινγηζηψλ, ελ ζπγθξίζεη πξνο άιια 

ηερλνπξγήκαηα; Μήπσο ην ινγηζκηθφ δελ είλαη έλα αθφκε θαηαλαισηηθφ πξντφλ, ην νπνίν 

θάπνηνο κπνξεί λα βξεη θαη λα αγνξάζεη ζε θάπνην θαηάζηεκα; Όηαλ ε ΗΒΜ παξνπζίαζε ηνλ 

πξψην ειεθηξνληθφ ηεο ππνινγηζηή, ην κνληέιν 701, ην 1953, ν φξνο «ινγηζκηθφ» δελ είρε 

αθφκα εθεπξεζεί θαη νη θαηαζθεπαζηέο ππνινγηζηψλ δελ δηεθδηθνχζαλ πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα γηα ηα πξνγξάκκαηά ηνπο. Σελ επνρή εθείλε ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία αθνξνχζε 

θαιιηηερληθά θαη ινγνηερληθά έξγα. Καηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

βηνκεραλίαο ησλ ππνινγηζηψλ, ην πιηθφ (hardware) ζεσξνχληαλ ν βαζηθφο θνξέαο αμίαο ηνπ 

                                                 
12

 Ronald R. Kline, Consumers in the Country: Technology and Social Change in Rural America (Baltimore, 

MD: Johns Hopkins University Press, 2000), 73-4. 

13
 Tarleton Gillespie, “Designed to 'Effectively Frustrate': Copyright, Technology and the Agency of Users,” 

New Media and Society  8, no 4 (2006): 661-2. 
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πξντφληνο, ελψ ην ινγηζκηθφ απνηεινχζε απιά κηα πξνζζήθε αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ. Ζ θαηάζηαζε άξρηζε λα κεηαβάιιεηαη θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 φηαλ 

ηα πξψηα «παθέηα ινγηζκηθνχ» (software packages) έγηλαλ δηαζέζηκα απφ αλεμάξηεηεο 

εηαηξίεο.
14

 Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ινγηζκηθνχ σο πξντφληνο έκειε λα αιιάμεη ξηδηθά ηα πξφηππα 

ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ, εγθαηληάδνληαο κηα πεξίνδν έκθαζεο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ 

πψιεζε παθέησλ ινγηζκηθνχ.  

ην πιαίζην ηεο πξψηκεο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο ίδξπζεο απφ ηνπο 

εξαζηηέρλεο ρξήζηεο ησλ πξψησλ νξγαλσκέλσλ θνηλνηήησλ ρξεζηψλ, φπσο ην Homebrew 

Computer Club ζην Palo Alto ηεο Καιηθφξληαο, ε αληηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ άξρηζε λα 

θαζηεξψλεηαη σο κηα δεκνθηιήο πξαθηηθή κεηαμχ ησλ ελζνπζησδψλ ρξεζηψλ. Δίλαη γλσζηφ 

ην πεξηζηαηηθφ πνπ απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηε κεηαηφπηζε ηεο ζπδήηεζεο απφ ηελ έλλνηα 

ηεο «αληηγξαθήο ινγηζκηθνχ» ζε εθείλε ηεο «πεηξαηείαο». Ήηαλ ε δεκνζίεπζε ελφο άξζξνπ 

ην 1975, γξακκέλνπ απφ ηνλ David Bunnell, ζηελ ελεκεξσηηθή έθδνζε ηεο MITS (Micro 

Instrumentation and Telemetry Systems) κε ηίηιν Computer Notes. ε απηφ ν ζπληάθηεο 

δηακαξηπξφηαλ φηη «θάπνηνη ρξήζηεο [...] αληηγξάθνπλ ηελ MITS BASIC κε ζθνπφ ηε 

κεηαπψιεζε ή ηε δηαλνκή ζε θίινπο. Πηζηεχσ, φηη ε πξαθηηθή απηή θαιιηεξγείηαη απφ ηελ 

πεπνίζεζε, πσο ην ινγηζκηθφ δελ πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.».
15

 Δθείλε 

ηελ επνρή, νη ρνκπίζηεο ρξήζηεο αγφξαδαλ ηνλ ππνινγηζηή Altair 8800 απφ ηελ MITS, 

κλήκεο απφ άιιεο εηαηξίεο θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ αληίγξαθα ηεο Altair BASIC, απνθεχγνληαο 

ηα νινθιεξσκέλα παθέηα πνπ δηέζεηε ε εηαηξία. Δθηηκάηαη, φηη θαηά ηα πξψηα ρξφληα 

ιηγφηεξνη απφ ην 10% ησλ ρξεζηψλ αγφξαδαλ ηελ BASIC καδί κε ηνλ ππνινγηζηή.
16

 ε 

αθφκα πην απζηεξφ ηφλν, ν πξφεδξνο ηεο MITS, Ed Roberts, ζηo Computer Notes ηνπ 1975, 

αξλήζεθε ην αίηεκα αλαγλσζηψλ γηα ηε δσξεάλ δηάζεζε ηεο BASIC, επηζεκαίλνληαο πσο 

«νπνηνζδήπνηε ρξεζηκνπνηεί θιεκκέλν αληίγξαθν ηεο MITS BASIC πξέπεη λα θαηαλνεί, φηη 
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 Martin Campbell-Kelly, “Development and Structure of the International Software Industry,” Business and 

Economic History 24, no 2 (1995): 73-110; Martin Campbell-Kelly, “Not All Bad: An Historical Perspective on 

Software Patents,” Michigan Telecommunications and Technology Law Review 11, no 2 (2005): 191-248, 

http://www.mttlr.org/voleleven/campbell-kelly.pdf, (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 27/03/2014). 
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 David Bunnell, “Across the Editor's Desk,” Computer Notes 1, no 4 (September 1975): 2, 

http://startup.nmnaturalhistory.org/gallery/notesViewer.php?ii=75_9&p=2, (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

05/12/2012). 

16
 Stephen Manes and Paul Andrews, Gates: How Microsoft's Mogul Reinvented an Industry and Made Himself 

the Richest Man in America (New York: Touchstone, Simon and Schuster, 1994), 90. 
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είλαη απιψο έλαο θιέθηεο.»
17

 Ζ θνπιηνχξα πνπ επηθξαηνχζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 θαη ήζειε ην ινγηζκηθφ λα δηαλέκεηαη ειεχζεξα, αληίζεηα κε ην πιηθφ, πνπ έπξεπε λα 

αγνξάδεηαη, ελνρινχζε ηδηαίηεξα ηνλ Bill Gates, ν νπνίνο εθείλε ηελ επνρή θαηεγνξνχζε 

ηνπο εξαζηηέρλεο ρξήζηεο φηη, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, ηνλ έθιεβαλ.
18

  

Σα ηζηνξηθά απηά ζπκβάληα απερνχλ ηηο ζπλερείο δηακάρεο θαη εληάζεηο αλάκεζα ζε φζνπο 

ππεξαζπίδνληαλ ηελ ηδέα εθαξκνγήο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ εκπνξηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ζην ινγηζκηθφ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζε εθείλνπο, πνπ 

εμέθξαδαλ ηελ άπνςε, πσο ην ηειεπηαίν έπξεπε λα ηπγράλεη ηεο ειεχζεξεο αληηγξαθήο, σο 

κηα κνξθή ρξήζεο ηνπ θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ζπλέβαηλε θαη κε άιια ηερλνινγηθά αληηθείκελα, 

ηα νπνία κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αληηθείκελν αγνξαπσιεζίαο, δαλεηζκνχ θαη κεηαηξνπήο απφ 

ηνπο θαηφρνπο/ρξήζηεο ηνπο δίρσο πεξηνξηζκφ. Πξφθεηηαη γηα κηα επνρή, φπνπ ε ηαπηφηεηα 

ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή, φζν θαη ησλ κεξψλ πνπ ηνλ απάξηηδαλ δελ ήηαλ αθφκα 

πιήξσο θαζνξηζκέλε θαη ππφθεηην ζε ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

δξαζηψλ, πνπ εκπιέθνληαλ ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ηεο εγεκνλεχνπζαο ηαπηφηεηάο 

ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, πξνθχπηνπλ νξηζκέλα εξσηήκαηα. Γηαηί νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ (θαη 

εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ) ινγηζκηθφ, πνπ πξνέξρεηαη απφ αληηγξαθή; Πνηνη 

παξάγνληεο δχλαληαη λα εξκελεχζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πνιινί ρξήζηεο θαηαλννχζαλ 

θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ινγηζκηθφ; Μπνξεί λα απαληεζεί ην εξψηεκα ζηα πιαίζηα ηεο 

ηζηνξίαο ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ; Έρεη παξνπζηαζηεί ήδε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε; 

Ζ πιεηνλφηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο επηρεηξεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα εξκελεχζεη ην θαηλφκελν 

ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ απφ εζηθή/λνκηθή ή νηθνλνκηθή ζθνπηά. Οη κειέηεο απηέο 

εμεηάδνπλ είηε ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο αληηγξαθήο ζηελ αγνξά ηνπ ινγηζκηθνχ, ή 

παξάγνληεο, φπσο ηε λνκνζεζία θαη ηα κέηξα ηεο λνκηθήο θαη πνηληθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Έλα άιιν ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ πιαίζην εζηηάδεηαη ζηελ ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή 

εξκελεία ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ λφκσλ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

απέλαληη ζηελ πεηξαηεία ινγηζκηθνχ απφ εζηθή ζθνπηά.
19

 χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, 

ε αληηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζηάδεη ηελ ηδηνκνξθία φηη νη ρξήζηεο θαηαλννχλ κελ ηηο 
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http://www.digibarn.com/collections/newsletters/homebrew/V2_01/index.html (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 
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λνκηθέο επηπινθέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξαθηηθήο απηήο, αιιά δελ 

δηαθξίλνπλ θάπνην εζηθφ θψιπκα ζε απηή. Αθφκα θαη εγθιεκαηνινγηθέο εξκελείεο έρνπλ 

παξνπζηαζηεί
20

 θαζψο θαη εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα θαηαγξάςνπλ ηελ έθηαζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή ζε επίπεδν ρσξψλ.
21

 Δπίζεο, ην 

εχξνο ησλ απνηειεζκάησλ θαη νη δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο ησλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ 

δπζθνιεχνπλ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαθνξεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ.  

Ο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ηνπ θαηλνκέλνπ ζην λνκηθφ, εζηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην, δελ 

πξνζθέξεη ζεκαληηθή ππεξεζία ζηελ θαηαλφεζε ηεο κεκνλσκέλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ρξεζηψλ ή ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, πνπ θαζνξίδνπλ ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο,
22

 ελψ ε πνιχπιεπξε θχζε ηνπ ινγηζκηθνχ ην θαζηζηά ηδαληθφ 

αληηθείκελν κειέηεο.
23

 Παξφιν πνπ ππφθεηηαη ζηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, αθνχ αλήθεη ζηε 

γεληθφηεξε ζθαίξα ησλ πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγεκάησλ, ην ινγηζκηθφ πσιείηαη ζε κηα κνξθή 

πνπ δελ είλαη θαηαλνεηή ζην κέζν ρξήζηε, ελψ ζεκαληηθφ είλαη επίζεο θαη ην δήηεκα ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ. Χο θείκελν, έλα πξφγξακκα ιεηηνπξγεί ή θάλεη κηα ππνινγηζηηθή 

κεραλή λα ιεηηνπξγεί, αληίζεηα κε έλα πνίεκα πνπ δελ θάλεη θαη δελ πξνβιέπεηαη λα θάλεη 

θάηη αληίζηνηρν. Φαίλεηαη, φηη ην ινγηζκηθφ απνηειεί κηα ηδηαίηεξε κνξθή ηερλνινγηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, πνπ αμίδεη λα κειεηεζεί ζε έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην θαη κε δηαθνξεηηθά 

εξγαιεία θαηαλφεζεο.  

Όζνλ αθνξά ζην ειιεληθφ παξάδεηγκα, ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ έρεη θαηαθέξεη λα 

θαηαδείμεη επαξθψο ηνπο παξάγνληεο, πνπ νδήγεζαλ ηνπο Έιιελεο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηε ινγηθή πνπ δηέπεη ηηο νηθνλνκνηερληθέο πξνζεγγίζεηο γχξσ απφ ηε κειέηε 

ησλ πνζνζηψλ αληηγξαθήο ινγηζκηθνχ θαη ρξήζεο ηνπ αλά ρψξα, ην ειιεληθφ 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ησλ δεθαεηηψλ ηνπ ‟80 θαη ηνπ ‟90 δελ ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε αληίζηνηρα πςειά πνζνζηά, αθνχ ε Διιάδα δελ απνηεινχζε κηα αλεπηπγκέλε 
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νηθνλνκία θαη ηα θέξδε απφ ηελ πξαθηηθή απηή ήηαλ ειάρηζηα. Ννκνζεζία γηα ηα πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα δελ ππήξρε πξηλ ην 1987 θαη νη κεραληζκνί ειέγρνπ βξίζθνληαλ ππφ ζρεδηαζκφ 

γηα δεθαεηίεο, αιιά ε πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο δελ ππνρψξεζε νχηε ηε δεθαεηία ηνπ 2000, 

φηαλ ε λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο ειέγρνπ είραλ πιήξσο νξγαλσζεί. Πξνθεηκέλνπ 

ινηπφλ λα θαηαλνεζεί ε πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ, ζην πιαίζην ηεο ρξήζεο 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαζφιε ηε δεθαεηία ηνπ 1980, απαηηείηαη κηα ηζηνξηθή 

κειέηε ηνπ πσο ε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνκέλνπ κεηαβιήζεθαλ κε ην ρξφλν 

θαη ζρεηίζηεθαλ κε ηα εθάζηνηε θνηλσληθνηερληθά δεδνκέλα.
24

  

 

«Η ΔΙΚΗ Α VERSION» 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΩΝΣΑ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε άιια ζεκεία ηεο παξνχζαο κειέηεο, ν ZX-Spectrum ππήξμε 

έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο θαη επηηπρεκέλνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ζηελ Διιάδα 

θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ‟80. Γηα πνιινχο ρξήζηεο, απνηεινχζε ηελ πξψηε ηνπο εκπεηξία ζηε 

ρξήζε ππνινγηζηή θαη πξνζθέξεη έλα πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ πσο 

αληηκεησπηδφηαλ θαη δηαλεκφηαλ ην ινγηζκηθφ εθείλε ηελ πεξίνδν. Σα πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Spectrum «θνξηψλνληαλ» απφ θαζέηεο ήρνπ (compact cassette), πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα ζπλεζηζκέλα θαζεηφθσλα, ηα νπνία βξίζθνληαλ ζρεδφλ ζε θάζε 

ειιεληθφ ζπίηη εθείλε ηελ επνρή. Οη θαζέηεο απηέο απνηεινχζαλ έλα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο 

κέζν απνζήθεπζεο, θηελφ θαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν -- δηαζέζηκν ζρεδφλ παληνχ ζηελ 

Διιάδα (αθφκα θαη ζε κηθξά θαηαζηήκαηα ή πεξίπηεξα). πλ ηνηο άιινηο, ε θπθινθνξία ηνπ 

ζπζθεπψλ, φπσο ην Walkman απφ ηελ εηαηξία Sony, πξνψζεζε ηε ρξήζε ηεο θαζέηαο σο 

πξνζσπηθνχ κέζνπ.
25

 Μέρξη ηελ εκθάληζε ησλ δηζθεηψλ θαη ησλ ζθιεξψλ δίζθσλ θαη ηε 

κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπο κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο, νη θαζέηεο απνηεινχζαλ ην βαζηθφηεξν 

κέζν απνζήθεπζεο γηα φινπο ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο αληηθαηέζηεζαλ πιήξσο ηα 

πνιχ αθξηβφηεξα cartridges, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ παιαηφηεξνπο ππνινγηζηέο φπσο νη 

                                                 
24

 Adrian Johns, Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates (Chicago: University of 

Chicago Press, 2009). 

25
 Bob Dormon, “Happy 50th birthday, Compact Cassette: How it struck a chord for millions.” The Register, 30 

Aug, 2013, http://www.theregister.co.uk/2013/08/30/50_years_of_the_compact_cassette/?page=4 (ηειεπηαία 

πξφζβαζε ζηηο 25.02.2014). 

http://www.theregister.co.uk/2013/08/30/50_years_of_the_compact_cassette/?page=4
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Atari XL θαη ν Dragon.
26

 Δθηφο ηνπ φηη ήηαλ θηελέο θαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο, ε ρξήζε 

ησλ θαζεηψλ ήηαλ θάηη ην δεδνκέλν θαη αλαγθαίν ζηα δίθηπα δηαλνκήο, έλα κέζν 

«ειεχζεξν» ζηε ρξήζε. 

Σα θαζεηφθσλα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζρεδφλ φινη νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο ηεο πξψηεο 

γεληάο (ηα απνθαινχκελα θαη «data recorders») είραλ αλεπαίζζεηεο δηαθνξέο απφ ηα 

θαζεηφθσλα, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ φιεο νη ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο ήρνπ. Οη κφλεο 

δηαθνξέο ζε ηερληθφ επίπεδν αθνξνχζαλ ζε θάπνηα δηαθνξεηηθά θίιηξα θαη θάπνηα 

δηαθνξεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ θαιχηεξε αλαπαξαγσγή ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ δελ ζήκαηλε 

βεβαίσο, φηη ηελ εξγαζία ηεο αλαπαξαγσγήο δελ κπνξνχζε λα εθηειέζεη θαη έλα «θνηλφ» 

θαζεηφθσλν, κε ηελ ππνζεκείσζε πσο ελδερνκέλσο λα ρξεηαδφηαλ κηα ρεηξνθίλεηε ξχζκηζε 

θάπνησλ παξακέηξσλ (ησλ κπάζσλ, πξίκσλ, θ.ι.π.) απφ ην ρξήζηε.
27

 Απηή ε νκνηφηεηα ηφζν 

ηνπ κέζνπ φζν θαη ηεο ζπζθεπήο αλαπαξαγσγήο κε εθείλα πνπ βξίζθνληαλ ήδε ζηελ θαηνρή 

ησλ ρξεζηψλ γηα άιιεο ρξήζεηο, ζπλεηέιεζε ζηελ αλάπηπμε κηαο αίζζεζεο νηθεηφηεηαο φζνλ 

αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ κέζνπ απηνχ, ην νπνίν ήδε ρξεζηκνπνηνχληαλ πέξαλ ηεο 

αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη γηα αληηγξαθή κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ζε πνιχ κεγάιε θιίκαθα. 

Σν πιηθφ κέξνο ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ ινγηζκηθνχ απνηεινχζε ην έλα κέξνο ηνπ δεηήκαηνο. 

Σν άιιν αθνξνχζε ζην ίδην ην ινγηζκηθφ. χκθσλα κε ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπ πξνζσπηθνχ 

κηθξνυπνινγηζηή, ην ινγηζκηθφ απνηεινχζε ηνλ θπξίαξρν παξάγνληα γηα ηελ επηθξάηεζε 

θάπνηνπ ππνινγηζηή έλαληη θάπνηνπ άιινπ θαη ηαπηφρξνλα ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα 

δηακφξθσζεο ηεο ρξήζεο ηνπ.
28

 Όπσο είλαη ινγηθφ, ε δήηεζε γηα ινγηζκηθφ παξνπζηάζηεθε 

ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηαζθεπή ησλ πξψησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ κε ελδεηθηηθφ 

παξάδεηγκα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα CP/M, ην νπνίν γξήγνξα πηνζεηήζεθε απφ πνιινχο 

θαηαζθεπαζηέο πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Απηή ε εμέιημε είρε σο απνηέιεζκα λα ζηξαθεί 

ην ελδηαθέξνλ ησλ πξνγξακκαηηζηψλ ζην ελ ιφγσ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη έηζη φζνη 

νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο έηξεραλ CP/M δηέζεηαλ θαη κηα ζεκαληηθή βηβιηνζήθε 

ινγηζκηθνχ.
29

 Σν παξάδεηγκα ηνπ CP/M είλαη επίζεο ελδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο ηνπ 

ινγηζκηθνχ γηα ηε ρξήζε ελφο πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή, θαζψο ην ζχζηεκα απηφ 

                                                 
26

 Κ. Βαζηιάθεο, «πλέληεπμε κε ηνλ ζπληνληζηή εμαγσγψλ ηεο OCEAN», PIXEL 46, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 

1988, 29. 

27
 «Αιιεινγξαθία», PIXEL 48, Οθηψβξηνο 1988, 139. 

28
 Υξ. Κπξηαθφο, «Οη πεηξαηέο ηνπ software», PIXEL 21, Απξίιηνο 1986, 56. 

29
 Ibid., 56. 
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ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνπο Έιιελεο ρξήζηεο ην 1986, δεθαηξία ρξφληα 

κεηά ηελ θπθινθνξία ηεο πξψηεο ηνπ έθδνζεο. 

Σν PIXEL, απφ ηα πξψηα θηφιαο ηεχρε ηνπ, άξρηζε λα δεκνζηεχεη νδεγνχο γηα ηελ αληηγξαθή 

θαζεηψλ κε ινγηζκηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ηξίην ηεχρνο (Αχγνπζηνο 1984), έθαλε ηελ 

εκθάληζή ηεο κηα λέα ζηήιε κε ηνλ ηίηιν «Δπεκβάζεηο».
30

 Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ήηαλ ε 

εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζην λα «ζπάλε» θαη λα αληηγξάθνπλ πξνγξάκκαηα∙ θπξίσο 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα, αιιά δπλεηηθά νπνηνδήπνηε πξφγξακκα θαη ηδηαίηεξα φζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θιεηδψκαηα ελάληηα ζηελ αληηγξαθή. Ζ ελέξγεηα ηεο αληηγξαθήο δελ 

ζπλδεφηαλ αλαπφθεπθηα κε εθείλε ηεο επέκβαζεο ζηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο 

απνηεινχζε απφ κφλε ηεο κηα πξαθηηθή γηα ην ρξήζηε. Ήηαλ ρξήζηκε ε ίδηα ιφγσ ηεο 

αλαμηνπηζηίαο ηεο θαζέηαο σο κέζνπ απνζήθεπζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ ινγηζκηθνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, ρξήζηεο έξρνληαλ ζπρλά αληηκέησπνη κε ηελ απνηπρία ηεο θαζέηαο λα 

«θνξηψζεη» έλα πξφγξακκα εκθαλίδνληαο ζην ρξήζηε ην κήλπκα “R Tape loading error, 

0:1”.  

πλήζεο αηηία απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ππήξμε ε ρξήζε ελφο αληηγξάθνπ απφ έλα 

θαζεηφθσλν κε δηαθνξεηηθή επζπγξάκκηζε ηεο θεθαιήο ηνπ. Σν πξφβιεκα απηφ κπνξνχζε 

λα δηνξζσζεί απφ ην ρξήζηε κέζσ άζθεζεο πίεζεο ζηελ θνξπθή ηνπ αλαπαξαγσγέα θαηά ην 

ζηάδην ηεο «θφξησζεο» είηε ζθελψλνληαο ζηελ θαζέηα θνκκάηηα δηπισκέλνπ ραξηηνχ 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαηνπίζνπλ ηελ θαζέηα κε θπζηθφ ηξφπν ζηελ απαηηνχκελε 

επζπγξάκκηζε. Μηα πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε ιχζε αθνξνχζε ζηελ επαλαεπζπγξάκκηζε ηεο 

θεθαιήο ηνπ θαζεηφθσλνπ (σο πξνο ηελ καγλεηηθή ηαηλία) κε ηε ρξήζε ελφο κηθξνχ 

θαηζαβηδηνχ. Δπξφθεηην φκσο γηα κηα δχζθνιε επέκβαζε, πνπ κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη 

βιάβε ζην πιηθφ, αθνχ ήηαλ δχζθνιε ε επαλαθνξά ηνπ αδηκνχζηνπ ζηελ αξρηθή ζσζηή 

ζέζε, ζε πεξίπησζε ιάζνο ξχζκηζεο.
31

 Οη επεκβάζεηο απηέο αθνξνχζαλ ζην πιηθφ ησλ 

κεραλεκάησλ αλαπαξαγσγήο ησλ θαζεηψλ θαη απνηεινχζαλ ξνπηίλα γηα ηνπο 

πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο, πνπ απαηηνχληαλ λα έρνπλ κηα ζρεηηθψο αλεπηπγκέλε ηερληθή 

                                                 
30

 Ν. Σζνπάλαο, «πάζηε ην Manic Miner», PIXEL 3, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1984, 16. 

31
 Ζ θεθαιή ηνπ θαζεηνθψλνπ επέηξεπε έμη δπλαηέο κεηαθηλήζεηο ηεο: ηξεηο γσληαθέο θαη ηξεηο γξακκηθέο. Απφ 

ηηο γξακκηθέο, ε κία, ε παξάιιειε πξνο ηελ ηαηλία, δελ έπαηδε θαλέλα ξφιν. Οη άιιεο δχν γξακκηθέο 

αθνξνχζαλ ε κελ κία ζηελ ιεγφκελε επαθή (πνπ έδεηρλε ηελ απφζηαζε ηεο θεθαιήο απφ ηελ ηαηλία) ε δε άιιε 

ζην ύυος (πνπ αθνξνχζε ζηνλ δηαρσξηζκφ ζε θαλάιηα). Οη γσληαθέο κεηαθηλήζεηο ήηαλ ε εθαπηομενικόηηηα, ε 

κλίζη θαη ην αζιμούθιο. Μνλάρα ε ηειεπηαία απφ ηηο έμη ελδηέθεξε ηνλ ρξήζηε, θαζψο ήηαλ ε κφλε πνπ 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη θάπνηα δηαθνξά θάζεο θαη έηζη παξακφξθσζε ηνπ ζήκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ήηαλ 

θαη ε κφλε πνπ κπνξνχζε ηερληθά λα ξπζκίζεη ν ρξήζηεο, κέζσ κηαο κηθξήο βίδαο δίπια ζηελ θεθαιή πνπ 

άιιαδε ηελ αδηκνπζηαθή γσλία. «Πξψηα Βήκαηα», PIXEL 27, Ννέκβξηνο 1986, 40. 
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γλψζε. Ζ ηειεπηαία ήηαλ δηαζέζηκε κέζσ αλεπίζεκσλ (ζπλήζσο κέζσ πξνθνξηθήο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ) ή επίζεκσλ δηθηχσλ (νδεγίεο ζηα πεξηνδηθά). 

ε γεληθέο γξακκέο, νη πηζαλφηεξεο αηηίεο γηα ηελ απνηπρία θφξησζεο ελφο πξνγξάκκαηνο 

απνζεθεπκέλνπ ζε θαζέηα ήηαλ νη παξαθάησ: Πξψηνλ, ηα δεδνκέλα πνπ ήηαλ απνζεθεπκέλα 

ζε θάπνηα θαζέηα κπνξνχζαλ λα θαηαζηξαθνχλ, αλ εθείλε είρε αθεζεί θνληά ζε θάπνην 

καγλεηηθφ πεδίν, φπσο εθείλν πνπ δεκηνπξγνχληαλ θνληά ζε κηα ηειεθσληθή ζπζθεπή ή ζε 

κία ηειεφξαζε. Γεχηεξνλ, ε έληαζε ηνπ ζήκαηνο αλάγλσζεο δελ ήηαλ ε θαηάιιειε, δειαδή 

ήηαλ ρακειφηεξε ή πςειφηεξε απφ ην επηηξεπηφ κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 

παξακφξθσζεο θαη απψιεηαο ηεο πιεξνθνξίαο. Ο ρξήζηεο κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη ην 

πξφβιεκα απηφ «παίδνληαο» κε ηελ έληαζε ηνπ θαζεηνθψλνπ. Σξίηνλ, ε θεθαιή ηνπ 

θαζεηνθψλνπ ήηαλ αθάζαξηε. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείην ε επέκβαζε ηνπ 

ρξήζηε, ν νπνίνο κπνξνχζε λα ηελ θαζαξίζεη ρξεζηκνπνηψληαο βακβάθη θαη νηλφπλεπκα.
32

 

Μία άιιε ιχζε απέλαληη ζηε αλαμηνπηζηία ηεο θαζέηαο σο κέζνπ απνζήθεπζεο θαη 

αλαπαξαγσγήο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ήηαλ ε δεκηνπξγία 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε λέεο θαζέηεο, νη νπνίεο ζα είραλ «θαιχηεξε 

πνηφηεηα εγγξαθήο αθφκε θαη απφ ηηο πξσηφηππεο ησλ εηαηξηψλ.»
33

 Ζ φιε δηαδηθαζία ηεο 

αληηγξαθήο πεξηειάκβαλε αξθεηά βήκαηα, ηα νπνία ν ρξήζηεο θαινχληαλ λα αθνινπζήζεη 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ηε «δηθή ηνπ έθδνζε», θαηά ηελ έθθξαζε ησλ ζπληαθηψλ ηνπ 

PIXEL, ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

Σψξα ζα ζαο δψζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ηε δηθή ζαο 

version ηνπ Manic Miner. Πιεθηξνινγείζηε ην πξφγξακκα ηνπ Listing 1, θάληε ηνλ 

έιεγρν γηα ηπρφλ ιάζε θαη κεηά ηξέμηε ην κε RUN. [Ακολοσθούζαν ηετνικές οδηγίες 

προς ηον τρήζηη] 

Σνπνζεηήζηε ηψξα ζην θαζεηφθσλν κηα θαηλνχξγηα θαζέηα γηα λα γξάςεηε ζε απηή ηε 

δηθή ζαο version Manic Miner. […] Ζ θαζέηα πνπ ηψξα γξάςαηε, πεξηέρεη ηε δηθή ζαο 

πξσηφηππε εγγξαθή. ηε ζπλέρεηα, δελ έρεηε παξά λα θαζαξίζεηε ηε κλήκε ηνπ 

ππνινγηζηή ζαο, δηαθφπηνληαο ηελ ηξνθνδνζία ηνπ, θαη λα θνξηψζεηε φιν ην 

πξφγξακκα ηεο θαζέηαο […].
34

 

Ζ φιε δηαδηθαζία ηεο αληηγξαθήο, πέξαλ ησλ πξαθηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ επέθεξε, αθνχ 

δεκηνπξγνχζε αληίγξαθν αζθαιείαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είρε επίζεο σο ζηφρν θάηη πνπ έρεη 

εληνπηζηεί ζηηο θχξηεο φςεηο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο 

                                                 
32

 Ibid. 

33
 «Δπεκβάζεηο. «πάζηε… φ,ηη λα ‟λαη», PIXEL 5, Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1984, 25. 

34
 Ν. Σζνπάλαο, «πάζηε ην Manic Miner», PIXEL 3, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1984, 16 & 17. 
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πηνζέηεζεο θαη ρξήζεο ηνπο: ηελ εμνηθείσζε ηνπ ρξήζηε κε απηφλ θαη ηελ επαχμεζε ηεο 

γλψζεο ηνπ: 

ην Listing-3 βιέπεηε ην ίδην ην πξφγξακκα, φπσο γξάθηεθε ζηνλ assembler. Σν 

δεκνζηεχνπκε γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: Καηαξρήλ λνκίδνπκε φηη ην λα πιεθηξνινγείηε 

“μεξά” αξηζκνχο δελ πξνσζεί ηδηαίηεξα απηφ πνπ ιέλε «βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή…». […] Δπίζεο νη θάηνρνη άιισλ ππνινγηζηψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ επεμεξγαζηή Ε-80, ζα κπνξέζνπλ κε βάζε ην πξφγξακκα απηφ λα 

θηηάμνπλ αλάινγεο ξνπηίλεο γηα ηνλ δηθφ ηνπο ππνινγηζηή. Απηά, θαη θαιέο… 

αληηγξαθέο.
35

 

Παξφια απηά, ε ελέξγεηα ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπλέρηδε λα είλαη ζηελά 

ζπλπθαζκέλε κε εθείλε ηεο «επέκβαζεο» ζε απηφ, αθνχ ε δεχηεξε ζπρλά πξνυπέζεηε ηελ 

πξψηε. Ο ζπλδπαζκφο ηνπο δεκηνπξγνχζε γηα ηνλ ρξήζηε ηε «δηθή ηνπ έθδνζε» ηνπ 

παηρληδηνχ θαη θαη‟ επέθηαζε νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο:  

ην […] JET PAC ζα θάλεηε ην δηθφ ζαο αληίγξαθν θαη επηπιένλ ζα έρεηε ηε 

δπλαηφηεηα γηα πνιιέο δσέο θαη γηα ηνπο δχν παίθηεο. […] Ζ επέκβαζε ζην FROGGY 

είλαη θάπσο δηαθνξεηηθή. Πάιη θαη εδψ ζα κπνξέζεηε λα θάλεηε ην δηθφ ζαο αληίγξαθν 

επηπιένλ φκσο ην πξφγξακκα δελ ζα ηξέρεη απηφκαηα γηα ηε BASIC φπνπ θαη ζα 

κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θάπνην δηθφ ζαο πξφγξακκα πνπ ζα ζπλεξγαζηεί κε ην 

FROGGY.
36

  

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ βεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαλ κε ιεπηνκέξεηα ζηνλ δεκφζην ρψξν 

ηεο επνρήο, ν ρξήζηεο ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή είρε ηε δπλαηφηεηα λα επέκβεη ζην 

ινγηζκηθφ (κέζσ ηεο πιεθηξνιφγεζεο θάπνηνπ έληππνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηιάκβαλε ηηο 

απαξαίηεηεο εληνιέο) θαη λα δεκηνπξγήζεη κία λέα έθδνζε ηνπ παηρληδηνχ. Ζ έθθξαζε «δηθή 

ηνπο έθδνζε» ζήκαηλε φηη νη ρξήζηεο, πνπ αληέγξαθαλ ην πξφγξακκα απφ ηελ αξρηθή θαζέηα 

ζε κηα θελή, δεκηνπξγνχζαλ κηα λέα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ, ε νπνία ζπρλά πεξηιάκβαλε 

κεηαηξνπέο ηνπ θψδηθα πνπ έδηλαλ ζηνλ παίθηε «άπεηξεο δσέο» ή πξφζβαζε ζε φια ηα 

επίπεδα ελφο παηρληδηνχ. Ζ δηαδηθαζία ήηαλ ζρεηηθά απιή, αιιά απαηηνχζε βαζηθέο γλψζεηο 

πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ λέα έθδνζε πνπ δεκηνπξγνχζε ν ρξήζηεο αλήθε ζε απηφλ, αθνχ πιένλ 

δελ επξφθεηην γηα ην αξρηθφ πξφγξακκα, θαζψο ζχκθσλα κε ηε ξεηνξηθή πνπ εληνπίδεηαη 

ζην δεκφζην ιφγν ηεο επνρήο είρε αιιάμεη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο πξάμεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ινηπφλ, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα επέκβεη ζε θάπνην πξφγξακκα 

θαινχληαλ λα πιεθηξνινγήζεη έλα έληππν πξφγξακκα, ην νπνίν έβξηζθε ζπλήζσο ζε θάπνην 
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 «Δπεκβάζεηο. “πάζηε”… φ,ηη λα ‟λαη», PIXEL 5, Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1984, 26. 

36
 «Δπεκβάζεηο. πάζηε ηα FROGGY θαη JET PAC», PIXEL 6, Ηαλνπάξηνο 1985, 32. 
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πεξηνδηθφ είηε ζε θάπνηα ιέζρε ρξεζηψλ. Δθείλν δελ ήηαλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ζεη 

εληνιψλ, πνπ παξέθακπηε ηελ πξνζηαζία ηνπ παηρληδηνχ. Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 

ρξήζηεο απηφλ ηνλ θψδηθα εμεγείην ζηελ θαηάιιειε ζηήιε ηνπ πεξηνδηθνχ. Όπσο έρεη 

ζεκεησζεί ζε άιια ζεκεία ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, 

ηα έληππα πξνγξάκκαηα απνδείρηεθαλ 

ηδηαίηεξα δηαδνκέλα κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ 

Διιάδα. Ζ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζε 

έληππε κνξθή ζεσξνχληαλ γεληθά 

αμηφπηζηε θαη ηα πξνγξάκκαηα είραλ 

αθφκα κηθξφ κέγεζνο, ψζηε νη εληνιέο 

ηνπο λα κπνξνχλ λα εθηππψλνληαη ζε 

ιίγεο κφλν ζειίδεο ραξηηνχ. Σππηθφ 

παξάδεηγκα απνηεινχζε έλα 

δεκνζηεπκέλν έληππν πξφγξακκα γηα ηνλ 

ZX-Spectrum (Δηθφλα 1), πνπ ν ρξήζηεο 

έπξεπε λα πιεθηξνινγήζεη, λα ειέγμεη γηα 

ιάζε θαη λα ην «ηξέμεη». ηε ζπλέρεηα, 

ζχκθσλα κε ην ζπληάθηε ηνπ άξζξνπ, ν 

ρξήζηεο κπνξνχζε λα θνξηψζεη ηελ 

απζεληηθή θαζέηα ελφο παηρληδηνχ θαη λα 

εηζάγεη κηα λέα, θελή θαζέηα ζηε κνλάδα 

εγγξαθήο γηα λα απνζεθεχζεη ηε δηθή ηνπ 

έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σν ηερληθφ δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θνξηψκαηνο ελφο πξνγξάκκαηνο απφ θαζέηα 

απνηέιεζε θαη έλα κέζν απνθπγήο ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

ηνπ. Σν θφξησκα ζε κεγάιε ηαρχηεηα (turbo loading), παξφηη είρε πξνθαλή πιενλεθηήκαηα 

γηα ηνλ ρξήζηε, αθνχ κείσλε ην ρξφλν θφξησζεο πεξίπνπ ζην κηζφ, ζπρλά ζπλδπαδφηαλ κε 

άιιεο ηερληθέο αλάγλσζεο ηνπ θαζεηνθψλνπ απφ ηνλ κηθξνυπνινγηζηή (φπσο νη « jerky tone 

loaders» ξνπηίλεο) πξνθεηκέλνπ ην ινγηζκηθφ λα θαηαζηεί επαίζζεην ζηελ αληηγξαθή.
37

 

Υξεζηκνπνηψληαο νη θαηαζθεπαζηέο ξνπηίλεο «turbo loading», έθαλαλ ην θφξησκα απφ 

                                                 
37

 Γ. & Κ. Βαζηιάθεο, «Ζ ΣΖΛΖ ΣΧΝ HACKERS. TURBO SAVE & LOAD ΣΟΝ SPECTRUM.», PIXEL 

32, Απξίιηνο 1987, 63. 

 

Εικόνα 1 Μέζα απφ εμεηδηθεπκέλα άξζξα ν 

ρξήζηεο εθπαηδεπφηαλ ζηελ επέκβαζε ζην 

ινγηζκηθφ θαη ζηελ αληηγξαθή ηνπ. Πεγή: PIXEL 

3, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1984, 18. 
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αληίγξαθν κηα αξθεηά δχζθνιε δηαδηθαζία. Οξίδνληαο κηθξή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν 

ζπρλφηεηεο θσδηθνπνίεζεο (ζε Hz) πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην „0‟ θαη ην „1‟, ην αληηγξακκέλν 

αληίηππν ραξαθηεξηδφηαλ απφ «παξακφξθσζε» θαη δελ κπνξνχζε λα θνξηψζεη ην 

πξφγξακκα. Ζ ηερληθή απηή κπνξνχζε λα μεπεξαζηεί κέζσ θάπνησλ ξνπηηλψλ πνπ άιιαδαλ 

ηηο ηηκέο ησλ ζπρλνηήησλ, κε απνηέιεζκα ην θφξησκα λα γίλεηαη πιένλ νκαιά. Σηο ξνπηίλεο 

θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, ν ρξήζηεο κπνξνχζε λα βξεη δεκνζηεπκέλεο 

ζηνλ δεκφζην ρψξν.
38

  

Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ, νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ, θαηά θχξην ιφγν 

μέλνη νίθνη ινγηζκηθνχ, θιείδσλαλ ηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξεο ξνπηίλεο. Οη ηειεπηαίεο «δηάβαδαλ» ην θπξίσο πξφγξακκα απφ ηελ θαζέηα κε 

ηξφπν πνπ ήηαλ αδχλαην λα θαηαιάβεη θαη ζπλεπψο λα αληηγξάςεη ν νηθηαθφο 

κηθξνυπνινγηζηήο. Γηα λα γίλεη θάπνηα επέκβαζε ζην ινγηζκηθφ, έπξεπε λα μεπεξαζηεί απηφ 

ην ζηάδην ηεο πξνζηαζίαο, ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη πιήξε πξφζβαζε ζηνλ θψδηθα θαη ηα 

δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηνξζψλνληαο απηφ, ν ρξήζηεο ήηαλ ζε ζέζε λα κεηαβάιεη, 

γηα παξάδεηγκα, ηε ξνπηίλα κείσζεο ησλ «δσψλ» ζε θάπνην ειεθηξνληθφ παηρλίδη. Κάζε 

πξφγξακκα είρε ην δηθφ ηνπ ηξφπν πξνζηαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα απαηηνχζε θαη εηδηθφ 

πξφγξακκα επέκβαζεο ζε απηφ. Σν πξφγξακκα απηφ απνθαινχληαλ ζηε γιψζζα ηεο επνρήο 

«μεθιεηδσηήξη»: «μεθιεηδσηήξη νλνκάδεηαη θάπνην πξφγξακκα ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ζπάεη ηα πξνγξάκκαηα ησλ εηαηξεηψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηγξαθνχλ.»
39

 Σα ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηα δελ ζεσξνχληαλ πσο δηεπθφιπλαλ ηελ πξαθηηθή ηεο «πεηξαηείαο». 

Απνηεινχζαλ απαξαίηεηα πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία γηα ην ρξήζηε πνπ επηζπκνχζε λα 

αζρνιεζεί πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθά κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ: 

Σα «μεθιεηδσηήξηα» είλαη γηα ηελ επθνιία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ρξεζηψλ, πνπ δελ είλαη 

πεηξαηέο. Ζ ζέζε καο γηα ην ζέκα ηεο πεηξαηείαο είλαη παξαπάλσ απφ γλσζηή, φκσο 

θαη ε πξνζπάζεηά καο γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο είλαη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο καο.
40

 

Σα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαιάκβαλαλ λα «ζπάζνπλ» ην θιείδσκα ηνπ ινγηζκηθνχ 

δελ ήηαλ κφλν πνιχ δεκνθηιή κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, αιιά πσινχληαλ λφκηκα ζηα 

θαηαζηήκαηα γηα ππνινγηζηέο. Δλδεηθηηθά, ν ρξήζηεο ηεο επνρήο πιεξνθνξνχληαλ γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο (AMSCOPY), ην νπνίν 
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 Ibid., 62-67. 
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 «Γεκηνπξγίεο Πξνγξακκάησλ», MicroMad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 129. 

40
 «Αιιεινγξαθία», PIXEL 27, Ννέκβξηνο 1986, 16. 
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δηαηίζεην απφ θαηάζηεκα ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο. χκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ: 

Σν πξφγξακκα είλαη κηα ελδηαθέξνπζα δνπιεηά, ε νπνία πξαγκαηνπνηεί ηνλ ζθνπφ ηεο, 

θαη πηζηεχεηαη φηη ζα βξεη κεγάιε απήρεζε ζην θνηλφ πνπ απεπζχλεηαη. […] Ο ιφγνο 

πνπ ην μεθιεηδσηήξη ζα γίλεη ην απαξαίηεην πξφγξακκα ζε θάζε ρξήζηε AMSTRAD 

είλαη εκθαλέο. Πξψηνλ φινη γλσξίδνπκε ηελ επηζπκία ησλ ρξεζηψλ λα θνπηάξνπλ ηα 

πξνζηαηεπκέλα πξνγξάκκαηα γηα λα κελ ηνπο ζηνηρίδνπλ φζν ηνπο ζηνηρίδνπλ ηα 

αληίζηνηρα θαηλνχξγηα. Καηά δεχηεξν ιφγν νη πεξηζζφηεξνη ζα ζειήζνπλ λα 

μεθιεηδψζνπλ ην «μεθιεηδσηήξη» γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο γηα ην πψο 

γίλεηαη απηφ ην ζαχκα.
41

 

Σα πξνγξάκκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ αλαιάκβαλαλ λα εθηειέζνπλ ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο 

εληνιέο πνπ, δίρσο απηφ, ζα έπξεπε λα εθηειέζεη ν ίδηνο ν ρξήζηεο, φπσο αθξηβψο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ έληππσλ πξνγξακκάησλ πνπ δεκνζίεπαλ ηα πεξηνδηθά. Έηζη ινηπφλ, φηαλ ν 

ρξήζηεο ηνπνζεηνχζε ηελ θαζέηα πνπ επηζπκνχζε λα αληηγξάςεη ζην θαζεηφθσλν ηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ηνπ, έλα ηέηνην πξφγξακκα παξείρε πιεξνθνξίεο γηα ην αξρείν 

θεθαιίδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο φλνκα, κήθνο, αξρή, ηέινο, θ.ά. Μεηά απφ ηελ παξνρή 

απηψλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ, ην πξφγξακκα πξνζέθεξε ην θαηάιιειν 

πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα επηιέμεη αλ ην αληίγξαθν πνπ ζα 

έθηηαρλε ζα «ζσδφηαλ» ζε ρακειή ή πςειή ηαρχηεηα.
42

 ε δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηνπ 

1985, ν θαηαρσξεηήο ηεο αλαθνίλσλε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο πσο θαηείρε θαη 

δηέζεηε (ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα) έλα παθέην κε ηξεηο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχζαλ λα 

«ζπάζνπλ» ηνλ Amstrad, ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα θηηάμεη απεξηφξηζηα αληίηππα 

νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο [Δηθφλα 2]. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ν 

«επαγγεικαηίαο πεηξαηήο», δε δίζηαδε λα δεκνζηνπνηήζεη πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, φπσο ην 

ηειέθσλφ ηνπ. 

Με ηε ζηαδηαθή επηθξάηεζε ηεο ρξήζεο ηεο δηζθέηαο σο κέζνπ απνζήθεπζεο ινγηζκηθνχ γηα 

ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο, ε αλάγθε γηα ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ, 

πνπ αλαιάκβαλαλ ην έξγν ηεο αληηγξαθήο, ήηαλ πιένλ δεδνκέλε γηα ηνπο ρξήζηεο. Έλα απφ 

ηα πιένλ δεκνθηιή πξνγξάκκαηα ήηαλ ην Discology, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε 

δηαδηθαζίεο αληηγξαθήο απφ δηζθέηα ζε θαζέηα θαη αληίζηξνθα, αθνχ αλαιάκβαλε ην έξγν 

ηεο αθαίξεζεο ή πξνζζήθεο πξνζηαζίαο ζην firmware ηνπ ππνινγηζηή. Ο ρξήζηεο επέιεγε 

ζηνηρεία, φπσο ε ηαρχηεηα εγγξαθήο ζηελ θαζέηα, ε αιιαγή ή φρη ηνπ νλφκαηνο ηνπ 
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 «Γεκηνπξγίεο Πξνγξακκάησλ», MicroMad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 129. 
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πξνγξάκκαηνο θαη ε ελεξγνπνίεζε ή φρη ησλ κελπκάησλ ηνπ θαζεηφθσλνπ.
43

 Αθνινχζσο, 

εθηεινχζε ηελ δηαδηθαζία ηεο αληηγξαθήο θαη ην πξφγξακκα αλαιάκβαλε ηελ εθηέιεζε ησλ 

ελεξγεηψλ, νη νπνίεο απαηηνχζαλ πνιχ πςεινχ επηπέδνπ ηερληθή γλψζε, ψζηε λα γίλνπλ απφ 

ηνλ ρξήζηε δίρσο ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο.  

 

 

Εικόνα 2 Ζ πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ ππήξμε ηφζν δηαδεδνκέλε, ψζηε εληνπίδνληαη 

δηαθεκίζεηο πψιεζεο εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ αληηγξαθήο ζην δεκφζην ρψξν. Πεγέο: PIXEL 

13, Αχγνπζηνο 1985, 95 θαη PIXEL 32, Απξίιηνο 1987, 90. 
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Σα πξνγξάκκαηα μεθιεηδψκαηνο θαη αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ δελ πεξηνξίδνληαλ ζηελ 

πξψηε γεληά ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αιιά θπθινθφξεζαλ θαη ζηε δεχηεξε γεληά 

ησλ 16bit, ζηνπο νπνίνπο ην ςπραγσγηθφ ινγηζκηθφ είρε γίλεη ε εγεκνλεχνπζα φςε ηεο 

ρξήζεο ηνπο κε ηα εληππσζηαθά γξαθηθά πνπ δηέζεηαλ θαη ηνλ πνιπθάλαιν ήρν ηνπο. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο αληηγξαθήο είρε θαηαζηεί πην δχζθνιε, θαζψο ην ινγηζκηθφ πνπ 

θπθινθνξνχζε γηα ηνπο ππνινγηζηέο απηνχο ήηαλ πεξηζζφηεξν, πνιχ κεγαιχηεξν ζε έθηαζε 

θαη κε πην πξνρσξεκέλνπο κεραληζκνχο θιεηδψκαηνο. Πξνγξάκκαηα αληηγξαθήο θαη 

επέκβαζεο, πνπ ήηαλ εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλα κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ 8bit Spectrum, φπσο 

ηα Multiface θαη Interface, θπθινθφξεζαλ ρξφληα αξγφηεξα ζε λεφηεξε έθδνζε θαη γηα ηνλ 

16bit ATARI ST κε ηε κνξθή cartridge. Σα πξνγξάκκαηα εθείλα παξείραλ ζηνπο ρξήζηεο ηε 

δπλαηφηεηα ηφζν λα απνζεθεχνπλ νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ή κέξνο πξνγξάκκαηνο, φζν θαη 

λα επεκβαίλνπλ ζε απηφ.
44

 Σν πξψην Multiface One ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν απφ ηελ εηαηξία 

Romantic Robot θαη απεπζπλφηαλ ζηνπο ελζνπζηψδεηο ρξήζηεο ηνπ Spectrum, πνπ 

επηζπκνχζαλ λα επεκβαίλνπλ ελεξγεηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή ηνπο. Ο ρξήζηεο 

είρε πξφζβαζε ζε επηπιένλ επηινγέο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ελφο νπνηνδήπνηε 

πξνγξάκκαηνο. Μεηαμχ άιισλ, κπνξνχζε λα εηζέιζεη ζηνλ βαζηθφ loader ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απφ φπνπ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ κειεηήζεη θαη λα επέκβεη (ιεηηνπξγία επέκβαζεο) θαη 

επίζεο λα αληηγξάςεη νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην απνζεθεπηηθφ κέζν ηεο 

επηινγήο ηνπ (ιεηηνπξγία αληηγξαθήο). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ππήξμε 

ππνδεηγκαηηθή σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο επέκβαζεο θαη αληηγξαθήο πνπ παξείρε ζηνλ ρξήζηε: 

Ο γξάθσλ κεηά απφ ζπλεξγαζία ελφο έηνπο κε ην Multiface θαη έρνληαο ζπάζεη φηη 

πξφγξακκα ππήξρε […], γηα ηνλ Spectrum θαλέλα απ‟ ηα αληίγξαθα δελ παξνπζίαζε 

πξφβιεκα […].
45

 

Νέεο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ παξείρε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θάπνησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ 16bit δηεπθφιπλαλ ηε πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο ελφο πξνγξάκκαηνο, 

θαζψο επέηξεπαλ ηελ ηαπηφρξνλε ππνζηήξημε δχν «ινγηθψλ εηθφλσλ» νδεγψλ δηζθέηαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην GEM ηνπ ATARI 520 ST έδηλε ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα δνπιεχνπλ 

ζαλ λα είραλ δχν θπζηθνχο νδεγνχο δηζθέηαο, αθφκα θαη φηαλ είραλ κφλν έλαλ, ιεηηνπξγία 

πνπ ήηαλ πνιχ ρξήζηκε γηα ηελ αληηγξαθή πξνγξακκάησλ απφ κία δηζθέηα ζε κία άιιε.
46
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ε πην ηερληθφ επίπεδν, ε δηαδηθαζία ηεο αληηγξαθήο απαηηνχζε ην θφξησκα ελφο 

πξνγξάκκαηνο ρσξίο θεθαιίδα (headerless) απφ κηα θαζέηα. χκθσλα κε ην δεκφζην ιφγν 

ηεο επνρήο, ηα πξνγξάκκαηα ρσξίο θεθαιίδα απνηεινχζαλ «κία απφ ηηο πξψηεο πξνθιήζεηο 

πνπ αληηκεηψπηδε έλαο Hacker».
47

 Γηα λα θνξησζεί έλα πξφγξακκα ζε έλαλ νηθηαθφ 

κηθξνυπνινγηζηή, ν ππνινγηζηήο έπξεπε λα γλσξίδεη ηελ αθεηηρία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην 

μήκος θαη ηνλ ηύπο ηνπ. Καη απηφ δηφηη θάζε πξφγξακκα πνπ γξαθφηαλ γηα ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο απνζεθεπφηαλ ζηελ κλήκε RAM ππφ κνξθή bytes. Δίηε επξφθεηην γηα 

πξφγξακκα γξακκέλν ζε γιψζζα BASIC, είηε γξακκέλν ζε θψδηθα κεραλήο, ε δηαδηθαζία 

ήηαλ ε ίδηα. Ζ απνζήθεπζε γηλφηαλ ζε θάπνηα πεξηνρή ηεο κλήκεο, αξρίδνληαο απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε θαη θαηαιακβάλνληαο θάπνηα έθηαζε. Όηαλ ην πξφγξακκα απηφ 

ζσδφηαλ ζε κηα θαζέηα, ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ κηθξνυπνινγηζηή αλαιάκβαλε λα ζψζεη πξψηα 

έλα κηθξφ αξρείν, πνπ πεξηείρε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, θαη‟ ειάρηζηνλ: φλνκα 

πξνγξάκκαηνο, δηεχζπλζε αθεηεξίαο, κήθνο ζε bytes, είδνο πξνγξάκκαηνο (BASIC, θψδηθαο 

κεραλήο, ASCII, θιπ), αξηζκφο γξακκήο απ‟ φπνπ γηλφηαλ ε ιεηηνπξγία ηεο απηφκαηεο 

έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (εάλ ππήξρε).
48

 

Σα ζηνηρεία απηά πεξηέρνληαλ ζε έλα αξρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο γλσζηφ ζαλ αξρείν 

θεθαιίδαο (header), ην νπνίν πξνεγνχληαλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη είρε σο ζθνπφ λα ζπκίδεη 

ζηνλ ππνινγηζηή ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο θάζε θνξά πνπ έπξεπε λα «θνξησζεί» ην ελ ιφγσ 

πξφγξακκα. ην ζεκείν απηφ απαηηείηαη ε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα πξφγξακκα 

«θνξησλφηαλ» απφ θαζεηφθσλν ζηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή. Όηαλ ν ρξήζηεο έδηλε ηελ 

εληνιή LOAD “” ή RUN “”, ην θαζεηφθσλν ελεξγνπνηνχληαλ θαη μεθηλνχζε ε δηαδηθαζία 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ην «θφξησκα». Ο ππνινγηζηήο 

πεξίκελε λα βξεη ην αξρείν θεθαιίδαο, πνπ πεξηείρε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην θπξίσο 

πξφγξακκα. Σν αξρείν απηφ δελ ήηαλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα θνκκάηη πξνγξάκκαηνο κε 

πξνθαζνξηζκέλν «θσδηθφ ζπγρξνληζκνχ» θαη πξνθαζνξηζκέλν κήθνο.
49

 Μεηά ην αξρείν 

θεθαιίδαο, ν κηθξνυπνινγηζηήο πεξίκελε λα βξεη ην πξφγξακκα, ην νπνίν δελ είρε ηελ ίδηα 

κνξθή ζε φινπο ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο. ηνλ Amstrad, γηα παξάδεηγκα, ήηαλ 

«ζπαζκέλν» ζε κέξε (blocks) ησλ 2Κ. ε απηή ηε πεξίπησζε, εθηφο απφ ην αξρηθφ αξρείν 

θεθαιίδαο πξηλ απφ θάζε κέξνο ππήξρε έλαο «header», ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνλ 

ππνινγηζηή γηα επηβεβαίσζε ηνπ φηη απηφ, πνπ αθνινπζεί, ήηαλ ην ζσζηφ θνκκάηη ηνπ ίδηνπ 
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πξνγξάκκαηνο. ηνλ Spectrum αληίζεηα, ην πξφγξακκα αθνινπζνχζε νιφθιεξν κεηά ην 

αξρείν θεθαιίδαο θαη φρη «ζπαζκέλν» ζε κέξε.
50

 Όιε απηή ε δηαδηθαζία θνξηψκαηνο ήηαλ 

πξνθαζνξηζκέλε απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη θαζνξηδφηαλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ξνπηίλεο. 

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαλ απηέο νη ξνπηίλεο ήηαλ νη πιεξνθνξίεο, πνπ πεξηέρνληαλ ζην 

αξρείν θεθαιίδαο, πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

Ο ηξφπνο, ινηπφλ, πνπ πεξλνχζαλ νη πιεξνθνξίεο ζηνλ ππνινγηζηή εμαξηψληαλ απφ ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη δηέθεξε απφ κνληέιν ζε κνληέιν. Ζ γλψζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ, πνπ 

πεξηέρνληαλ ζην αξρείν θεθαιίδαο, ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνλ ρξήζηε, θαζψο έηζη 

γλψξηδε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπξίσο πξνγξάκκαηνο θαη είρε ηε δπλαηφηεηα λα ην 

κεηαθέξεη ζε άιιε θαζέηα ή δηζθέηα ή ζε θάπνην άιιν κέζν απνζήθεπζεο. Γηα ηα πην 

δεκνθηιή κνληέια θπθινθνξνχζαλ ξνπηίλεο, πνπ δηάβαδαλ ηνλ header θαη ηχπσλαλ ζηελ 

νζφλε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ν ρξήζηεο ρξεηαδφηαλ, ψζηε λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειεί 

κφλνο ηνπ ηελ εξγαζία απηή.
51

 ηε πεξίπησζε ηεο αληηγξαθήο, απηφ ην αξρείν θεθαιίδαο 

έπξεπε λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα ζχληνκν θψδηθα ζε γιψζζα κεραλήο, πνπ έζηειλε 

πιεξνθνξίεο ζηνπο θαηάιιεινπο θαηαρσξεηέο (registers) ηνπ ππνινγηζηή θαιψληαο ζηε 

ζπλέρεηα κηα ξνπηίλα ζηε ROM, πνπ εθηεινχζε ηε θφξησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

ηα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα ησλ νίθσλ ινγηζκηθνχ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέρνληαλ 

θαλνληθά ζην αξρείν θεθαιίδαο πεξηιακβάλνληαλ ζε έλα θνκκάηη θψδηθα κεραλήο, πνπ 

έηξερε πάληα, πξηλ αξρίζεη λα θνξηψλεηαη ην πξφγξακκα (ην νπνίν ήηαλ headerless). ε απηή 

ηε πεξίπησζε, εθείλν πνπ έπξεπε λα θάλεη ν ρξήζηεο ήηαλ λα αλαιχζεη απηφ ην πξφγξακκα 

ζε θψδηθα κεραλήο κε έλα πξφγξακκα disassembler θαη λα βξεη ζηνηρεία φπσο ηνλ θσδηθφ 

ζπγρξνληζκνχ κε ην θαζεηφθσλν, ηε δηεχζπλζε θαη ην κήθνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηή ε 

δηαδηθαζία ήηαλ αξθεηά επίπνλε θαη απαηηεηηθή ζε πξνγξακκαηηζηηθέο γλψζεηο, θαζψο ήηαλ 

ζπρλά αδχλαην λα αθνινπζήζεη θαλείο ην πξφγξακκα βήκα βήκα κέρξη ην ζεκείν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα βξεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Πνιιά εκπνξηθά πξνγξάκκαηα είραλ ρηιηάδεο 

γξακκέο θψδηθα εληφο ησλ νπνίσλ έπξεπε λα θάλεη ηελ αλαδήηεζε.
52

 Καηαθέξλνληαο λα 

γλσξίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ header, νη ρξήζηεο κπνξνχζαλ θαηφπηλ λα αληηγξάςνπλ ην 

πξφγξακκα ζε κηα άιιε θαζέηα ή, πην δχζθνια, ζε δηζθέηα. Πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ 

ηνπο ρξήζηεο απφ ηηο επεκβάζεηο ηνπο ζην θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη πεξηζζφηεξνη νίθνη 
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ινγηζκηθνχ αλέπηπμαλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θνξηψκαηνο, φπσο ν πξναλαθεξζείο 

headerless, κε ηηο νλνκαζίεο «jerky loaders», «short tones», θιπ.
53

 

ην δσδέθαην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ PIXEL παξνπζηάζηεθε έληππν πξφγξακκα γηα ηνπο 

ρξήζηεο, πνπ επηζπκνχζαλ λα αληηγξάςνπλ πξνγξάκκαηα ζε Microdrive (κηα κνξθή 

καγλεηηθήο θαζέηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη κηθξνυπνινγηζηέο ZX-Spectrum).
54

 Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ φηη θακηά αλαθνξά δε γίλεηαη ζε έλλνηεο φπσο «πεηξαηεία», «παξάλνκν 

αληίγξαθν», «πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία», θ.ι.π. O ρξήζηεο ζεσξείηαη ειεχζεξνο λα αληηγξάςεη 

ην ινγηζκηθφ πνπ ηνπ αλήθεη. ηνλ δεκφζην ρψξν παξνπζηαδφηαλ φιε ε ηερληθή γλψζε, ε 

νπνία ήηαλ απαξαίηεηε ζηνλ ρξήζηε γηα ηελ πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο θαη ηεο επέκβαζεο 

ζην ινγηζκηθφ. Απηέο νη «επεκβάζεηο» δελ αθνξνχζαλ κφλν ηνλ ZX-Spectrum, αιιά ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Δλδεηθηηθά, ζην ηεχρνο Νν 16 (Ννέκβξηνο 

1985), δεκνζηεχεηαη έλα έληππν πξφγξακκα γηα ηελ αληηγξαθή θαζεηψλ ζηνπο ππνινγηζηέο 

Electron θαη BBC.
55

 ην επφκελν ηεχρνο θαη νη ρξήζηεο ησλ Amstrad 464/664/6128 

κπνξνχζαλ λα κάζνπλ πσο λα αληηγξάθνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπο απφ θαζέηα ζε θαζέηα.
56

 

Ζ ηερληθή γλψζε ήηαλ απαξαίηεηε γηα φιεο ηνπο ηχπνπο ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ 

αληηγξαθή απφ δηζθέηα ζε θαζέηα θαη αληίζηξνθα δελ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί δίρσο 

ηε βνήζεηα εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, εθηφο θαη αλ ν ρξήζηεο επηζπκνχζε λα αληηγξάςεη κφλν 

BASIC πξνγξάκκαηα πνπ δελ δηέζεηαλ θάπνηα πξνζηαζία έλαληη ηεο αληηγξαθήο (θαη ηα 

νπνία ήηαλ ειάρηζηα ζε αξηζκφ). Αθφκα φκσο θαη ν ρξήζηεο ελφο, ι.ρ., AMSTRAD 464, 

επηζπκνχζε λα αληηγξάςεη θάπνην κε θιεηδσκέλν πξφγξακκα γξακκέλν ζε BASIC. ε απηή 

ηε πεξίπησζε φθεηιε λα γλσξίδεη ηε ρξήζε ησλ εληνιψλ DISC.IN θαη TAPE.IN γηα 

αληηγξαθή απφ θαζέηα ζε δηζθέηα. Αθνχ ν ρξήζηεο έδηλε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ πεξίπησζή ηνπ, ηφηε έπξεπε λα δψζεη ηηο εληνιέο LOAD”filename” γηα λα 

θνξηψζεη ην αξρείν θαη SAVE”filename” γηα λα ην ζψζεη. Οη κηθξνυπνινγηζηήο είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαβάζεη θαη λα γξάςεη ην αληηγξακκέλν πξφγξακκα, εθεί φκσο πνπ ηνλ 

θαζνδεγνχζαλ νη εληνιέο ηνπ ρξήζηε.
57

 ε θάζε πεξίπησζε, ν ρξήζηεο θαινχληαλ λα 
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πεηξακαηηζηεί θαη λα εθπαηδεπηεί πάλσ ζε απηή ηελ ηερληθή γλψζε, κε ηνπο δηακεζνιαβεηέο 

λα πξνσζνχλ απηφ ην πξφηππν ρξήζεο: 

Αλ έρεηο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ ζε Assembly θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ππνινγηζηή ζνπ, ηφηε ζνπ πξνηείλνπκε λα «παίμεηο» κε ην directory, κε ηνλ header ή κε 

ην format ηνπ κέζνπ απνζήθεπζεο.
58

 

 

ΠΕΙΡΑΣΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

ΜΙΑ ΗΓΕΜΟΝΕΤΟΤΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

ην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πιαίζην ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φπνπ πξσηφηππν θαη 

αληηγξακκέλν ινγηζκηθφ θπθινθνξνχζαλ παξάιιεια, κε ην δεχηεξν ζπρλά λα αληηθαζηζηά 

ην πξψην ζηα δίθηπα δηάζεζήο ηνπο ζηνπο ρξήζηεο, πνιινί εθ ησλ ηειεπηαίσλ αλέιαβαλ ηνλ 

ξφιν ηνπ εκπφξνπ ινγηζκηθνχ. Ζ αληηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ δελ ζεσξνχληαλ παξάλνκε 

πξάμε απφ ηηο θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ θαη απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα αξθεηνί εξαζηηέρλεο 

ρξήζηεο λα δηαθεκίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηνλ δεκφζην ρψξν. Δλδεηθηηθά, απφ ην 

1985 έσο ην 1987, ην PIXEL δεκνζίεπζε εθαηνληάδεο δηαθεκίζεηο εξαζηηερλψλ ρξεζηψλ 

πνπ πξνζέθεξαλ ρηιηάδεο αληηγξακκέλα πξνγξάκκαηα πξνο πψιεζε κεηά απφ πξνζσπηθή 

ζπλάληεζε πνπ θαλνληδφηαλ ηειεθσληθά. Αξθεηνί ρξήζηεο έθηαζαλ ζην ζεκείν λα 

ηππψζνπλ επαγγεικαηηθέο θάξηεο, ζεσξψληαο ηελ αληηγξαθή θαη δηαθίλεζε αληηγξακκέλνπ 

ινγηζκηθνχ έλα θαζ‟ φια λφκηκν επάγγεικα. Δπηπιένλ, ιίζηεο πξνγξακκάησλ θαη παηρληδηψλ 

θπθινθνξνχζαλ απφ ρέξη ζε ρέξη, επηηξέπνληαο ζηνλ ππνςήθην αγνξαζηή λα κειεηήζεη ηηο 

επηινγέο ηνπ. Αθνινπζνχζε κηα ζπλάληεζε αλάκεζα ζηνλ αληηγξαθέα θαη ηνλ πειάηε, 

ζπλήζσο ζηελ θαη‟ επθεκηζκφλ απνθαινχκελε «ειιεληθή Silicon Valley», ηελ νδφ 

ηνπξλάξε δειαδή θαη ηε γχξσ απφ απηή πεξηνρή ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, φπνπ είραλ ηελ 

έδξα ηνπο ηα πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα ππνινγηζηψλ. Έλαο ρξήζηεο πνπ αζθνχζε απηή ηελ 

πξαθηηθή είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθνκίδεη έλα θέξδνο ηεο ηάμεο ησλ ηξηαθνζίσλ έσο 

πεληαθνζίσλ ρηιηάδσο δξαρκψλ κεληαίσο, έλα πνζφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζε έλαλ αμηνπξεπή 

κηζζφ εθείλε ηελ επνρή.
59

 Γηαζέηνληαο ηελ απαηηνχκελε ηερληθή γλψζε, ηελ νπνία είραλ 

απνθηήζεη απφ ηελ έληνλε ελαζρφιεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηνλ νηθηαθφ 

κηθξνυπνινγηζηή θαη ε νπνία είρε ππνβνεζεζεί απφ ηε δξάζε ησλ θπξίαξρσλ 
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 «Αιιεινγξαθία», PIXEL 26, Οθηψβξηνο 1986, 15. 
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 «Αιιεινγξαθία», PIXEL 42, Μάξηηνο 1988, 164. 
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δηακεζνιαβεηψλ δξαζηψλ, αξθεηνί ρξήζηεο αλέιαβαλ ην ξφιν ηνπ εκπφξνπ ινγηζκηθνχ 

παξάιιεια κε πνιιά θαηαζηήκαηα γηα ππνινγηζηέο, ηα νπνίν εκπνξεχνληαλ θαη εθείλα 

αληηγξακκέλν ινγηζκηθφ. 

 

Εικόνα 3 Γηα ρξφληα, Έιιελεο εξαζηηέρλεο ρξήζηεο δεκνζίεπαλ αγγειίεο ζηα ζεκαληηθφηεξα 

πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο δηαθεκίδνληαο αληηγξαθηθά πξνγξάκκαηα ή αληηγξακκέλν ινγηζκηθφ γηα 

φινπο ζρεδφλ ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο. Πεγή: PIXEL 46, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1988, 140. 

 

Ζ πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ ππήξμε ηδηαίηεξα εθηεηακέλε κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζρεδφλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980. χκθσλα κε ηνλ αξρηζπληάθηε ηνπ PIXEL, ε αληηγξαθή πξνγξακκάησλ μεθίλεζε 

ηαπηφρξνλα κε ηε θπθινθνξία ζηελ Διιάδα ησλ πξψησλ δεκνθηιψλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, φπσο νη ΕΥ-81 θαη Commodore VIC-20.
60

 εκαληηθφο ήηαλ επίζεο ν 

ξφινο ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο ππνινγηζηψλ, αξθεηά εθ ησλ νπνίσλ πξνζπάζεζαλ λα 
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 Υξ. Κπξηαθφο, «Οη πεηξαηέο ηνπ software», PIXEL 21, Απξίιηνο 1986, 56. 
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αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα, φπσο ε κηθξή πνζφηεηα ινγηζκηθνχ, πνπ ήηαλ δηαζέζηκν ζηνπο 

Έιιελεο ρξήζηεο θαη ε πςειή ηηκή ηνπ, εκπνξεπφκελνη αληίγξαθα. Με ην ηξφπν απηφ 

πέηπραλ έλα δηπιφ ζθνπφ εθείλα ηα πξψηα ρξφληα ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ: πξψηνλ, παξείραλ ζηνπο ρξήζηεο ην ηφζν ζεκαληηθφ εθείλε ηελ επνρή 

ινγηζκηθφ ζε πξνζηηή ηηκή θαη δεχηεξνλ, απνθφκηδαλ ζεκαληηθά θέξδε, θαζψο ηα απζεληηθά 

εηζαγφκελα πξνγξάκκαηα ήηαλ εμαηξεηηθά αθξηβά θαη άθελαλ κηθξφ πεξηζψξην θέξδνπο 

ζηνπο Έιιελεο εκπφξνπο.
61

 

Ζ θπθινθνξία αληηγξακκέλνπ ινγηζκηθνχ έθηαλε ζε ηέηνηα πςειά επίπεδα, πνπ ζπρλά 

εμέπιεηηε ηνπο μέλνπο νίθνπο ινγηζκηθνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ή επηζπκνχζαλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. ε εξψηεζε ζπληάθηε ηνπ PIXEL γηα ην πψο 

έβιεπε ηηο πξννπηηθέο ηεο Hewson Consultants ζηελ ειιεληθή αγνξά, ε δηεπζχληξηα 

επηρεηξήζεσλ ηεο εηαηξίαο Sandra Cousins, ε νπνία είρε επηζθεθηεί ηελ Διιάδα ην 1989 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεη άπνςε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά, έδηλε ηελ εμήο απάληεζε:  

Δκείο κφιηο αξρίζακε θαη δελ βιέπσ θαλέλα κεγάιν πξφβιεκα. Δίδα φκσο, απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή, φηη έρεηε έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα πεηξαηείαο εδψ ζηελ Διιάδα. 

Ήμεξα φηη ππάξρεη, αιιά δελ κπνξνχζα λα θαληαζηψ φηη ζα ήηαλ ζε ηφζν κεγάιε 

θιίκαθα. […] Δκείο ζα θάλνπκε κελχζεηο, αλ ρξεηαζηεί. Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

θακία ακθηβνιία γη‟ απηφ. […] ηελ Αγγιία […] ην πξφβιεκα εθεί είλαη ζε πνιχ 

κηθξφηεξε θιίκαθα, ζπγθξηλφκελν κε ηελ έθηαζε πνπ έρεη πάξεη εδψ. […] Αθφκε, θάηη 

άιιν πνπ πξνθαλψο νθείιεηαη ζηνπο πεηξαηέο είλαη φηη είδα ην Cybernoid πξψην ζηα 

Charts ηνπ Commodore ζην πεξηνδηθφ ζαο., ελψ εκείο δελ έρνπκε πνπιήζεη νχηε κηα 

θφπηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζηελ Διιάδα.  

Ζ ίδηα επηβεβαίσλε πσο κεγάιν κέξνο ησλ αληηγξακκέλσλ πξνγξακκάησλ θπθινθνξνχζε θαη 

απφ λφκηκεο νδνχο, φπσο ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ: 

[…] Δδψ, φπσο πιεξνθνξήζεθα, ηα θαηαζηήκαηα θηηάρλνπλ θφπηεο θαη ηηο δηαζέηνπλ 

παξάλνκα. [..] Σν πξφβιεκα ησλ καγαδηψλ δελ ην έρνπκε ζηελ Αγγιία, εθεί δελ 

ζπκβαίλεη απηφ θαζφινπ.
62

  

Ζ πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο θαη ηεο 

δηαλνκήο ηνπ απφ δηαθνξεηηθά δίθηπα, φπσο νη κεκνλσκέλνη ρξήζηεο θαη ηα θαηαζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο, ππήξμε εγεκνλεχνπζα θαζφιε ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Πξψηεο ελδείμεηο 

ππνρψξεζεο απηήο ηεο πξαθηηθήο εληνπίδνληαη ιίγν πξηλ εθπλεχζεη ε δεθαεηία κε ηελ 
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 Σν 1986, πέληε ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ πξψησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηελ Διιάδα, κηα 

πεηξαηηθή θαζέηα πσινχληαλ γηα 1.000 δξρ πεξίπνπ, αθήλνληαο θαζαξφ θέξδνο ζηνλ αληηγξαθέα ζρεδφλ 700 

δξρ. Ibid. 
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 Κ. Βαζηιάθεο. «πλέληεπμε», PIXEL 52, Φεβξνπάξηνο 1989, 38. 
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αχμεζε ηφζν ηεο δηαζεζηκφηεηαο, φζν θαη ηεο αγνξάο έηνηκνπ εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ. Όπσο 

ην ζέηεη ν αξρηζπληάθηεο ηνπ PIXEL: 

[…] είκαζηε θαη πάιη καδί ζαο κε ην δεχηεξν ηεχρνο καο ηνπ 1989, πνπ φπσο θαίλεηαη 

απφ ηηο πξψηεο ελδείμεηο πνπ έρνπκε, ζα είλαη ε ρξνληά ησλ πξσηφηππσλ 

πξνγξακκάησλ. […] Καη φπσο θαίλεηαη απφ ηε γεληθφηεξα απμεκέλε θίλεζε ησλ 

απζεληηθψλ πξνγξακκάησλ, ην πεηξαηηθφ software καο εγθαηαιείπεη, φπσο έγηλε 

παιηφηεξα κε ηηο πεηξαηηθέο βηληενθαζέηεο θαη αληίγξαθα ησλ θαζεηψλ κεγάισλ 

δηζθνγξαθηθψλ εηαηξηψλ.
63

 

Ζ ππνρψξεζε απηήο ηεο πξαθηηθήο είλαη δπλαηφλ λα ζπλδεζεί θαη κε έλα άιιν γεγνλφο. 

χκθσλα κε ην PIXEL, ν Φεβξνπάξηνο ηνπ 

1989 ήηαλ ν πην ζεκαληηθφο κήλαο «ζηελ 

ηζηνξία ηεο ειιεληθήο αγνξάο 

Πιεξνθνξηθήο».
64

 Καη ηνχην δηφηη εθείλε 

ηελ επνρή εληνπίδεηαη ε πξψηε απαγγειία 

θαηεγνξίαο γηα «παξάλνκε αληηγξαθή 

πξνγξάκκαηνο». Ζ ηζηνξία απηήο ηεο 

πξψηεο απαγγειίαο θαηεγνξίαο γηα 

παξάλνκε αληηγξαθή ινγηζκηθνχ 

αθνξνχζε ζε έλα πξφγξακκα γηα ΠΡΟ-

ΠΟ, κηα θαηεγνξία ινγηζκηθνχ. Σν 

πξφγξακκα απηφ θπθινθφξεζε απφ ηελ 

Compupress, ηελ εθδφηξηα εηαηξία ησλ 

πεξηνδηθψλ PIXEL, Computer για Όλοσς 

θαη PIXEL Junior, ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1987 γηα ππνινγηζηέο AMSTRAD δίρσο 

πξνζηαζία αληηγξαθήο, θπξίσο ιφγσ ηεο 

αλνηθηήο θνπιηνχξαο ρξήζεο πνπ 

πξνσζνχζε. Απηή αθνξνχζε ζηε 

δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ λα «κπνπλ ζηα 

κπζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ην 

εμεηάζνπλ, έρνληαο ζαλ βνεζφ ην έλα απφ 

ηα δχν manuals, πνπ είρε ζαλ ζέκα ηε 
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 Υξ. Κπξηαθφο. «Σα λέα ηνπ Pixel», PIXEL 52, Φεβξνπάξηνο 1989, 13. 
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 «Ρεπνξηάδ. Πεηξαηηθφ Software. Ο ιφγνο ζηε δηθαηνζχλε», PIXEL 53, Μάξηηνο 1989, 37. 

 

Εικόνα 4 Σν δήηεκα ηεο αληηγξαθήο ηνπ 

ινγηζκηθνχ απαζρνινχζε ζπρλά ηνλ ειιεληθφ 

δεκφζην ιφγν. Ζ πξψηε πεξίνδνο ηεο ρξήζεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ είρε ηαπηίζεη ηελ 

αληηγξαθή κε κία απφ ηηο πνιιέο φςεηο ηεο 

ρξήζεο, ελψ κεηά ην 1987 αξρίδεη λα 

δηακνξθψλεηαη κηα αληίιεςε πνπ ηφληδε ηηο 

επηβιαβείο επηπηψζεηο ηεο ζηελ παξαγσγή ηνπ 

πνηνηηθνχ εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ. Πεγή: PIXEL 

29, Ηαλνπάξηνο 1987. 
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δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε γιψζζα κεραλήο.»
65

 Όηαλ άξρηζαλ λα θπθινθνξνχλ 

αληηγξακκέλεο εθδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνδείρζεθε πσο δελ ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα 

εληνπηζζεί ην θαηάζηεκα πνπ ηηο δηαθηλνχζε. Ζ θαηεγνξία πνπ απνδφζεθε ζηνπο ππεχζπλνπο 

ηνπ θαηαζηήκαηνο «Δγθέθαινο» αθνξνχζε ζηα αδηθήκαηα ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

παξαβίαζεο ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη, εδψ έγθεηηαη ην λέν ζηνηρείν, ζηελ 

παξάλνκε αληηγξαθή πξνγξάκκαηνο. Έδσζε κάιηζηα ηελ αθνξκή θαη άιινη νίθνη ινγηζκηθνί 

θαη εηζαγσγείο λα ζηξαθνχλ λνκηθά ελάληηα ζε γλσζηά θαηαζηήκαηα, φπσο ηα «Thomasoft» 

θαη «Διέλε Κνπλάλε Computers».
66

 

Ζ ππφζεζε απηή δελ ήηαλ ε πξψηε ζρεηηθή κε πεηξαηεία ινγηζκηθνχ ζηελ Διιάδα. Μεξηθνχο 

κήλεο πξηλ, ε ππφζεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Bit Computers ππήξμε ε πξψηε πνπ έθεξλε ζην 

πξνζθήλην ην δήηεκα αληηγξαθήο. Σελ Παξαζθεπή 5 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1986, «έλνπινη 

αζηπλνκηθνί κε παξνπζία εηζαγγειέα κπαίλνπλ ζην θαηάζηεκα Bit Computers ζην Υαιάλδξη 

[…] θαη ζπιιακβάλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θ. Μπφηζαξε, ελψ πξνβαίλνπλ θαη ζε θαηάζρεζε 

φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ζρέζε κε αληηγξαθή πξνγξακκάησλ.»
67

 Ζ 

δηαδηθαζία απηή μεθίλεζε απφ κήλπζε, πνπ ππέβαιε ν Οξγαληζκφο Πξνζηαζίαο 

Ζιεθηξνληθψλ Δθαξκνγψλ (ΟΠΖΛΔ) γηα ηελ δηαθίλεζε απφ ην ελ ιφγσ θαηάζηεκα 

αληηγξάθσλ πξνγξακκάησλ εηαηξηψλ, πνπ εθπξνζσπνχληαλ ζηελ Διιάδα κε λφκηκν ηξφπν. 

Ζ εηζαγγειηθή εληνιή αθνξνχζε ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο ππφζεζεο σο «πιαζηνγξαθία κεηά 

ρξήζεσο θαη θινπή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.»
68

  

χκθσλα κε δειηίν ηχπνπ πνπ θπθινθφξεζε κε αθνξκή ηελ ππφζεζε ηεο θαζεηνπεηξαηείαο, 

ε ΟΠΖΛΔ δήισλε, πσο είρε ηδξπζεί εθείλε ηελ ρξνληά, ην 1986, κε ζθνπφ «ηελ πξνζηαζία 

απφ ηελ αληηγξαθή, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε δηάδνζε πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηθήο, 

δειαδή πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη επνκέλσο πξνζηαηεχεη, χζηεξα απφ 

εθρψξεζε ζ‟ απηήλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ, ηα έξγα (πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηα) 

πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο, ηηο νπνίεο εθείλε 

εθπξνζσπεί.»
69

 Ζ ππφζεζε ηεο θαζεηνπεηξαηείαο, φπσο έγηλε γλσζηή, αθνξνχζε ζηελ 

αληηγξαθή εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ (ην νπνίν είρε αγνξάζεη), ςπραγσγηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ, 

ζε θαζέηεο θαη δηζθέηεο γηα ππνινγηζηέο AMSTRAD. Κάζε αληηγξακκέλε θαζέηα 
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πσινχληαλ πεξί ηεο 600 δξρ ελψ νη δηζθέηεο πεξί ηηο 2.000 δξρ, ζε θφζηνο ειαθξψο 

κηθξφηεξν απφ ην γλήζην πξφγξακκα.
70

 Σν δήηεκα ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηεο 

δηάζεζήο ηνπ έλαληη αληηηίκνπ δελ ήηαλ αζθαιψο κηα ειιεληθή πξσηνηππία. ηελ Αγγιία, ην 

πξνεγνχκελν έηνο, είραλ πξαγκαηνπνηεζεί νη πξψηεο έθνδνη ζε θαηαζηήκαηα πψιεζεο 

ππνινγηζηψλ θαη ζπιιήςεηο θαηαζηεκαηαξρψλ γηα «θαηνρή θαη εκπνξία πεηξαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ», σο απνηέιεζκα λένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ εηζήρζε ζηηο 15 

επηεκβξίνπ 1985,
71

 ελψ θαηαβιήζεθαλ πςειά πξφζηηκα απφ ηνπο ζπιιεθζέληεο.
72

 

  

Εικόνα 5 Ζ ππφζεζε ηεο θαζεηνπεηξαηείαο απφ ην θαηάζηεκα Bit Computers απνηέιεζε αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο ζην δεκφζην ρψξν. Πεγή: PIXEL 29, Ηαλνπάξηνο 1987, 55 & 57. 

 

Ζ δηθαζηηθή δηαδηθαζία ηεο ππφζεζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο Bit Computers απνηέιεζε ην 

έλαπζκα γηα ηελ απνζαθήληζε, ζε επίπεδν λνκνινγίαο, ηνπ αλ έλα πξφγξακκα ππνινγηζηή 

απνηειεί πλεπκαηηθφ δεκηνχξγεκα. Ο πξψηνο λφκνο γηα επξεζηηερλίεο, πνπ ςεθίζηεθε ζηελ 

Διιάδα εθείλε ηελ επνρή (Ν. 1733/1987), εκπεξηείρε εηδηθή αλαθνξά ζηα πξνγξάκκαηα 

ππνινγηζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή χζθεςε γηα ηηο Δπξεζηηερλίεο ηνπ 1973. Ζ 

ππφζεζε φκσο ηνπ θαηαζηήκαηνο Bit Computers νδήγεζε ζηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 1805 ηνπ 

1988 (ΦΔΚ Α΄, 199/31.8.1988), φπνπ νξίδνληαλ γηα πξψηε θνξά ζηε Διιάδα ηα αδηθήκαηα, 

πνπ κπνξνχζαλ λα δηαπξαρζνχλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Μέρξη ηφηε ε παξάλνκε 

αληηγξαθή ινγηζκηθνχ κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αζέκηηε ζπκπεξηθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
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1 ηνπ λφκνπ 146 ηνπ 1914 γηα ηνλ «αζέκηην αληαγσληζκφ». Με ην λφκν απηφ έγηλε απφπεηξα 

λα δησρζνχλ λνκηθά ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε αληηγξαθή θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ινγηζκηθνχ 

(Άξζξν 370 Γ΄ Π.Κ.). Ο Ν. 1805/88 πεξηειάκβαλε θαη ηέζζεξα άξζξα-ζπκπιεξσκαηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηξίην θαη ην ηέηαξην άξζξν ηνπ λφκνπ 

αθνξνχζε πεξηπηψζεηο απνξξήηνπ θαη αληηγξαθήο πξνγξακκάησλ. Με ηα άξζξα απηά 

ηηκσξνχληαλ φπνηνο αζέκηηα αληέγξαθε, ρξεζηκνπνηνχζε, απνθάιππηε ζε ηξίηνλ ή κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν παξαβίαδε πξνγξάκκαηα, πνπ απνηεινχζαλ θξαηηθά, ή επαγγεικαηηθά 

απφξξεηα. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο, ε Διιεληθή Πνιηηεία λνκνζεηνχζε φηη φια απηά πνπ 

αλαθέξνληαλ ζην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ 1805/88 (δίζθνη, δηζθέηεο, θαζέηεο, θιπ) εληάζζνληαλ 

ζηε θαηεγνξία ησλ εγγξάθσλ, φπσο λννχληαλ ζην πνηληθφ Κψδηθα. Δπίζεο, ε αληηγξαθή ησλ 

πξνγξακκάησλ απνηεινχζε πιένλ απηνηειέο αδίθεκα (άξζξν 370 Γ΄ Π.Κ.), ην νπνίν 

επέζπξε ηφζν ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο πνηλέο, φζν θαη ρξεκαηηθέο.
73

  

 

Εικόνα 6 Τπφ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, άξρηζε λα πηνζεηείηαη κηα πεξηζζφηεξν 

ζαθή ζέζε ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ αλαγλσζηψλ λα δηαθεκίδνπλ ηα αληηγξακκέλα 

πξνγξάκκαηα ζην δεκφζην ρψξν. Πεγή: PIXEL 54, Απξίιηνο 1989, 98. 

 

Με ηε ζχληαμε θαη ηελ ςήθηζε ηνπ ελ ιφγσ λνκηθνχ πιαηζίνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε 

πνιιέο εηαηξίεο λα αζθήζνπλ δηψμεηο ζε θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ, ηα νπνία 

αληέγξαθαλ θαη πσινχζαλ ινγηζκηθφ. Έλαλ ρξφλν κεηά ηελ ππφζεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο Bit 
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Computers, κε ην ππ‟ αξηζ. 4093/1989 Βνχιεπκα ηνπ πκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ 

Αζελψλ, ην νπνίν εθδφζεθε χζηεξα απφ κήλπζε πνπ θαηέζεζε ε εηαηξία «GREEK 

SOFTWARE, . Νάλνο – Δ. Γεληθάξηα» ελαληίνλ εκπφξνπ, πνπ δηαηεξνχζε θαηάζηεκα 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ Αζήλα, αζθήζεθε ζην ίδην θαηάζηεκα πνηληθή δίσμε ζε 

βαζκφ θαθνπξγήκαηνο, γηα α) πιαζηνγξαθία κεηά ρξήζεσο, κε ζθνπφ ην φθεινο θαη‟ 

εμαθνινχζεζε, β) παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, γ) παξάβαζε ηνπ 

λφκνπ πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη δ) παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί αληηγξαθήο θαη 

δηάζεζεο, ρσξίο δηθαίσκα, πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Ζ κελχηξηα εηαηξία 

εκπνξεπφηαλ σο αληηπξφζσπνο ζηελ Διιάδα, κεηαμχ άιισλ, ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη 

PACMANIA, ην νπνίν πσινχζε ζε αληίγξαθν ην ελ ιφγσ θαηάζηεκα.
74

 

 

«Copyright, ΠΕΙΡΑΣΗ Α.Ε.» 

ηνλ δεκφζην ρψξν ηεο επνρήο ε έλλνηα ηεο λφκηκεο ή παξάλνκεο ρξήζεο αληηγξακκέλνπ 

ινγηζκηθνχ παξέκεηλε ζε δηαπξαγκάηεπζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξφηη 

ζεσξνχληαλ πσο ε θαηεγνξία ηεο «παξάλνκεο αληηγξαθή πξνγξάκκαηνο» ήηαλ 

δηθαηνινγεκέλε απφ ηε ζηηγκή πνπ απνηεινχζε κηα νξγαλσκέλε πξαθηηθή κε ζθνπφ ην 

θέξδνο, δελ ζα έπξεπε λα ζπγρέεηαη κε ηε πξαθηηθή ηνπ κεκνλσκέλνπ ρξήζηε.
75

 Ο 

ηειεπηαίνο κπνξνχζε λα αληηγξάθεη ειεχζεξα ην ινγηζκηθφ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ θαη 

θαηφπηλ λα ην δηαλέκεη ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν, δίρσο πεξηνξηζκνχο. Όιε απηή ε 

δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζεσξνχληαλ φηη πξνήγαγε ηελ ίδηα 

ηελ ρξήζε ηνπ θαζψο γηλφηαλ δηαζέζηκν ζε πνιινχο ρξήζηεο, πνπ αιιηψο δελ ζα είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ην πξνκεζεπηνχλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο θαη δηάζεζεο 

απνηεινχζε κηα αθφκα φςε ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ε φιε 

θαηάζηαζε ζπρλά παξνπζηαδφηαλ κέζα απφ επζπκνγξαθήκαηα, πνπ δηαθσκσδνχζαλ ηελ 

παξάδνμε θαηάζηαζε, πνπ είρε δηακνξθσζεί, κε ην αληηγξακκέλν ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ λα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην πξσηφηππν. ε έλα απφ απηά ηα 

επζπκνγξαθήκαηα κε ηίηιν «Copyright, ΠΔΗΡΑΣΖ Α.Δ.», ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ 

απνηχπσλε εχγισηηα ηελ δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε: 

Έλα […] ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεηξαηψλ είλαη ε ηεξάζηηα ζπιινγή πξνγξακκάησλ πνπ 

δηαζέηνπλ θαη κάιηζηα απζεληηθψλ πξνγξακκάησλ. Αο κελ αγλννχκε ην γεγνλφο φηη 
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κέρξη πξηλ ιφγνπο κήλεο ήηαλ νη κφλνη πνπ αγφξαδαλ απζεληηθά πξνγξάκκαηα θαη 

θηληφηαλ θάπσο ε αγνξά. 

 Αιιά εθεί πνπ πξαγκαηηθά δίλνπλ ηα πάληα είλαη ζηνλ ηνκέα ησλ πεξηθεξεηαθψλ. 

Έρνπλ ηα πάληα […]. Καη θπζηθά νιφθιεξε ζεηξά απφ αληηγξαθηθά θαη μεθιεηδσηήξηα 

απφ ηα πην δπλαηά πνπ ππάξρνπλ ζηελ πηάηζα.  

Με ηέηνην εμνπιηζκφ βγάδνπλ αληίγξαθα πνπ δχζθνια ηα μερσξίδεηο απφ ηα γλήζηα. 

Πξφζθαηα είρε βγεη έλα αληίγξαθν ηνπ παηρληδηνχ Everyone is a Lord of Midnight, πνπ 

ήηαλ ηφζν ηέιεην ψζηε θη απηφο ν πξνγξακκαηηζηήο κπεξδεχηεθε θαη ζην ηέινο 

βξέζεθε ζηε θπιαθή γηα εκπνξία πεηξαηηθψλ πξνγξακκάησλ.
76

 

Ζ αληίιεςε απηή δηαηππσλφηαλ αθφκα θαη απφ ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ, πνπ 

αληαγσλίδνληαλ εθείλα πνπ δηαθηλνχζαλ αληηγξακκέλν ινγηζκηθφ.
77

 Κάπνηνη ηδηνθηήηεο 

θαηαζηεκάησλ δηαηχπσλαλ ηελ άπνςε, πσο ε δηαθίλεζε αληηγξακκέλσλ πξνγξακκάησλ δελ 

επεξέαδε ζεκαληηθά ηε δηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία πνιιέο θνξέο απμαλφηαλ παξά ηελ 

ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεηξαηείαο.
78

 Σειηθψο, ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

θαηαδηθάζηεθε γηα ηηο θαηεγνξίεο ηεο εζηθήο απηνπξγίαο, ρξήζεο θαη δηάδνζεο πιαζηψλ 

εγγξάθσλ, αθνχ ηα θαηαζρεζέληα αληηγξακκέλα πξνγξάκκαηα ζεσξήζεθαλ πλεπκαηηθά 

δεκηνπξγήκαηα, κε βάζε ηνλ λφκν πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
79

 Σελ πξαθηηθή ηεο 

αληηγξαθήο εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δηάζεζήο ηνπο ζηνπο ρξήζηεο έλαληη νηθνλνκηθνχ 

αληαιιάγκαηνο ηελ αζθνχζαλ θπξίσο κηθξά θαηαζηήκαηα ππνινγηζηψλ, ηα νπνία δελ 

δηέζεηαλ ηελ απαηηνχκελε νηθνλνκηθή ξεπζηφηεηα, ψζηε λα αληαγσληζηνχλ ηα κεγάια 

θαηαζηήκαηα ηεο ηνπξλάξε, φζνλ αθνξά ηε ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ. χκθσλα κε 

ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ειιεληθήο 

Silicon Valley ππήξμαλ παξάιιεινη εηζαγσγείο ησλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ θαη ζπλεπψο 

βξίζθνληαλ ζε θαιχηεξε ζέζε απφ άπνςεο ηηκνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ, πνπ εηζήγαγαλ 

απεπζείαο απφ ην εμσηεξηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα θαηαζηήκαηα. Σα ηειεπηαία 

αλαγθάδνληαλ ζηελ απνθφκηζε ελφο πνιχ ρακεινχ θέξδνπο απφ ηελ πψιεζε ησλ 

κεραλεκάησλ θαη πξνζπαζνχζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ κέξνο ησλ θεξδψλ ηνπο κέζσ ηεο 

εκπνξίαο αληηγξακκέλνπ ινγηζκηθνχ.
80

 χκθσλα κε έξεπλα ηεο επνρήο, ηα πεξηζζφηεξα απφ 

ηα πεξηθεξεηαθά θαηαζηήκαηα δηέζεηαλ θάπνην είδνο ζπζθεπήο αληηγξαθήο ινγηζκηθνχ 

(ζπλεζέζηεξα θάπνην δηπιφ θαζεηφθσλν). Σν θέξδνο, πνπ απνθφκηδε ην θαηάζηεκα απφ ηελ 
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πξαθηηθή απηή, ππήξμε πνιχ ζεκαληηθφ: «πνπιψληαο ηξεηο θαζέηεο, έλα θαηάζηεκα, θεξδίδεη 

φζα ζα θέξδηδε πνπιψληαο έλαλ SPECTRUM […]».
81

 

Απηφο ν νμχο αληαγσληζκφο γηα ηελ 

πψιεζε πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηνπο 

νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 έγηλε γλσζηφο σο ν «πφιεκνο ησλ 

ηηκψλ». Ο πφιεκνο ησλ ηηκψλ κεηαμχ ησλ 

θαηαζηεκάησλ γηα ππνινγηζηέο ηελ επνρή 

εθείλε βαζηδφηαλ θαη ζην γεγνλφο πσο νη 

πεξηζζφηεξνη ηδηνθηήηεο ηνπο δελ ήηαλ 

επαγγεικαηίεο έκπνξνη, αιιά δηαθνξεηηθήο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο (φπσο 

πνιηηηθνί κεραληθνί), πνπ αζθνχζαλ ηελ 

εκπνξία ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθνχ θαη 

είραλ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε απφ ηελ 

ζηελά νηθνλνκηθή θαη λνκηθή.
82

 Έλαο 

αθφκε ιφγνο, απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ηδηνθηεηψλ ησλ κηθξφηεξσλ 

θαηαζηεκάησλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

πξαθηηθήο ηεο δηαθίλεζεο αληηγξακκέλνπ 

ινγηζκηθνχ ππήξμαλ δεηήκαηα, πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηνπο ρξφλνπο ηεο επίζεκεο 

εηζαγσγήο ηνπ ινγηζκηθνχ (θαζφζνλ ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ήηαλ 

εηζαγσγήο):  

[…] Άιιε (ελλνεί εηζαγσγηθή εηαηξία - αληηπξφζσπν) θέξλεη πνιχ ιίγνπο ηίηινπο 

επίζεο αξγά, θάηη πνπ είλαη ιάζνο, κηα θαη ιφγσ ηεο ελ ησ κεηαμχ δηαθήκηζεο ην 

πξφγξακκα δεηηέηαη θαη θπθινθνξεί παξάλνκα, άξα φηαλ έξζεη εδψ ζαλ απζεληηθφ 

είλαη «πεζακέλν».
83
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Εικόνα 7 Ο ιεγφκελνο «πφιεκνο ησλ ηηκψλ» 

απνηέιεζε κηα δεκνθηιή εξκελεία γηα κηα ζεηξά 

δεηεκάησλ ζην ρψξν ηεο πψιεζεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ 

Διιάδα. Αθνξνχζε ζην δήηεκα ηνπ δίθαηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο 

ππνινγηζηψλ θαη ην πψο απηφ ζα επηηπγραλφηαλ ζε 

κηα αγνξά ,πνπ βαζηδφηαλ εμ νινθιήξνπ ζηηο 

εηζαγσγέο ινγηζκηθνχ θαη κεραλεκάησλ. Πεγή: 

PIXEL 19, Φεβξνπάξηνο 1986. 
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Ζ έιιεηςε δηαζέζηκνπ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο απνηέιεζε κηα 

ζηαζεξά, πνπ δηαηξέρεη νιφθιεξε ζρεδφλ ηε δεθαεηία. Δληνπίδεηαη ζην δεκφζην ιφγν πνπ 

δηαηππψλεηαη ζηνλ πεξηνδηθφ ηχπν, αιιά θαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη 

ηνπο αληηπξνζψπνπο. Γηαηππψλεηαη επίζεο απφ ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη κέζα απφ ηηο ζηήιεο 

ηεο αιιεινγξαθίαο εμέθξαδαλ ζπρλά ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ, πνπ 

φκσο δελ ήηαλ δηαζέζηκν ζηα λφκηκα δίθηπα. Δλδεηθηηθά, ζε εξψηεζε αλαγλψζηε γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, φζνλ αθνξά ζην ινγηζκηθφ πνπ ήηαλ δηαζέζηκν γηα έλα απφ ηνπο 

πην δεκνθηιείο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ζηελ Διιάδα, ηνλ AMSTRAD CPC-464, ε 

ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ PIXEL έδηλε ηελ αθφινπζε απάληεζε θαη ηαπηφρξνλα θαη ηνπο 

ιφγνπο πνπ θαηά ίδην δεκηνπξγνχζαλ ηελ ελ ιφγσ έιιεηςε δηαζεζηκφηεηαο: 

Λππνχκαζηε γηα ηελ απάληεζε πνπ ζα ζνπ δψζνπκε, αιιά απηή ηε ζηηγκή ζηελ 

ειιεληθή αγνξά, ην software γηα ηνλ Amstrad είλαη κάιινλ δπζεχξεην. Γη‟ απηφ 

βέβαηα, κε βηαζηείηε λα θαηεγνξήζεηε ηελ ειιεληθή αγνξά, φηη είλαη ππαίηηα γηα 

πνιιέο θαζπζηεξήζεηο, αιιά κάιινλ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ computer, 

πνπ εδψ θαη έλα ή δχν κήλεο κφιηο, έρνπλ αξρίζεη λα ηξνθνδνηνχλ ηελ Αγγιηθή αγνξά 

κε πξνγξάκκαηα θαη γεληθφηεξα κε πεξηθεξεηαθά γη‟ απηφλ.
84

 

Πέξαλ ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηάο ηνπ, ην εηζαγφκελν ινγηζκηθφ (πνπ απνηεινχζε 

θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ δηαζέζηκνπ) ππήξμε θαη αξθεηά αθξηβφ, ηφζν ιφγσ ηεο ίδηαο ηεο 

ζπαληφηεηάο ηνπ φζν θαη ησλ θφξσλ πνπ επηβάιινληαλ ζηελ ηηκή ηνπ. Τςεινί δαζκνί 

εηζαγσγήο
85

, απμεκέλνο ΦΠΑ, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο θαη ε ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαηά 

15%, ηελ ίδηα πεξίνδν (Οθηψβξηνο 1985) απνηέιεζαλ παξάγνληεο πνπ επηβάξπλαλ ηελ ηηκή 

ηνπ εηζαγφκελνπ εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ.
86

 Καζψο κεγάιν κέξνο ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ 

απεπζπλφηαλ ζε λένπο ειηθηαθά ρξήζηεο, καζεηέο θαη θνηηεηέο, ε ηηκή ησλ εκπνξεπφκελσλ 

θαζεηψλ θαη δηζθεηψλ θαζίζηαην πνιιέο θνξέο απαγνξεπηηθή.
87

 Ζ Andy Dench, 

εθπξφζσπνο ηεο OCEAN – Imagine Hellas, αληηπξνζψπνπ ησλ ελ ιφγσ νίθσλ ινγηζκηθνχ 

ηνπ εμσηεξηθνχ, δηαηχπσλε ηελ άπνςε πσο: 

[…] ε εμάπισζε ηεο πεηξαηείαο ζηελ Διιάδα νθεηιφηαλ θπξίσο ζηελ αδπλακία 

πξνκήζεπζεο ηεο αγνξάο κε πξσηφηππν software. Οη users πνπ δηάβαδαλ ηηο 

δηαθεκίζεηο ησλ πεξηνδηθψλ, αλαγθάδνληαλ λα αγνξάζνπλ πεηξαηηθά πξνγξάκκαηα, 
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κηα θαη δελ ππήξρε άιινο ηξφπνο λα πξνκεζεπηνχλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ηηκέο ησλ 

πξσηφηππσλ πξνγξακκάησλ ήηαλ ππεξβνιηθά πςειέο.
88

 

Παξάγνληεο ηεο αγνξάο φκσο δελ δέρνληαλ ην πνιχ ζπρλά δηαηππσκέλν επηρείξεκα, πσο ην 

πεξηζψξην θέξδνπο απφ ηελ πψιεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ήηαλ κηθξφ θαη απηφ πξνέηξεπε πνιινχο 

θαηαζηεκαηάξρεο λα πσινχλ αληηγξακκέλν ζηε ζέζε ηνπ πξσηφηππνπ ινγηζκηθνχ. Ο 

ζπληνληζηήο εμαγσγψλ ηνπ νίθνπ ινγηζκηθνχ ηεο OCEAN, ε νπνία καδί κε ηελ Imagine θαη 

ηελ Special FX απνηεινχζαλ ηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ γηα ηνπο 

νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο παγθνζκίσο, ππνζηήξηδε πσο ην πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηα 

θαηαζηήκαηα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ: «αθνχ παξέρνπκε ππεξεζίεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ην 

θέξδνο είλαη αξθεηά κεγάιν, δελ ππάξρεη ιφγνο λα γίλεηαη πεηξαηεία.». ε εξψηεζε γηα ην 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζηακαηήζνπλ, φζνη ζπλέρηδαλ, λα εκπνξεχνληαλ αληηγξακκέλν 

ινγηζκηθφ ζεκείσλε πσο: «Πξνζθέξνληαο θαιέο ππεξεζίεο θαη ινγηθέο ηηκέο. Να ππάξρεη 

αξθεηφ θέξδνο γηα ηνλ θαηαζηεκαηάξρε, ψζηε λα κελ είλαη απηφο αλαγθαζκέλνο λα πνπιάεη 

αληίγξαθα.»
89

 Σν δήηεκα ηεο δίθαηεο ηηκήο ησλ θαζεηψλ κε ινγηζκηθφ γηα ηνπο νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο αλαδεηθλπφηαλ θαη απφ ηνπο ρξήζηεο σο έλαο απφ ηνπο θπξίαξρνπο 

παξάγνληεο, πνπ δηακφξθσζαλ ηελ λνκηκνπνηεηηθή βάζε ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ: 

Ζ απάληεζε είλαη απιή. Ο κνλαδηθφο ιφγνο πνπ νδεγεί ζηελ θαζεηνπεηξαηεία είλαη ε 

ηηκή ησλ γλήζησλ θαζεηψλ-πξνγξακκάησλ. […] κε ηελ θαζεηνπεηξαηεία ν θαζέλαο 

κπνξεί λα πινπηίζεη ηε ζπιινγή ηνπ κε πνιιά πξνγξάκκαηα ρσξίο λα είλαη 

αλαγθαζκέλνο λα πιεξψζεη ηφζα ρξήκαηα. Οπφηε, ξσηψ εγψ, εζέλα ζαλ πεξηνδηθφ, ή 

νπνηνλδήπνηε άιιν ζειήζεη λ‟ απαληήζεη. Δίλαη ινγηθή ηηκή 2.000 – 2.500 δξρ ην 

πξφγξακκα; Δίλαη πνηέ δπλαηφλ, φζν θαιφ θη αλ είλαη έλα πξφγξακκα λα θνζηίδεη ηφζν 

αθξηβά; Γηαηί ινηπφλ λα βγαίλνπλ κφλν λφκνη γηα ηελ πάηαμε ηεο θαζεηνπεηξαηείαο θαη 

φρη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ζηηο εηαηξίεο software;
90

  

Καζψο κεγάιν κέξνο ησλ ρξεζηψλ ήηαλ άηνκα λεαξήο ειηθίαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ 

κηθξνυπνινγηζηή γηα ιφγνπο εθκάζεζεο θαη πεηξακαηηζκνχ κέζσ κηαο εξαζηηερληθήο 

ελαζρφιεζεο κε απηφλ, ν παξάγνληαο ηηκή ηνπ ινγηζκηθνχ απνηεινχζε ζεκαληηθφ ζηνηρείν, 

πνπ δηακφξθσλε ηελ ζηάζε ηνπ ρξήζηε απέλαληη ζε απηφ: 

Με ηηο ηηκέο ησλ απζεληηθψλ πξνγξακκάησλ ζήκεξα, ν καζεηήο δέρεηαη κηα κεγάιε 

πξφθιεζε απ‟ ην πεηξαηηθφ αληίγξαθν, δεδνκέλνπ φηη, αληί γηα έλα πξσηφηππν, κε ηα 

ίδηα ρξήκαηα αγνξάδεη 15-20 πεηξαηηθά, θνπηαξηζκέλα ζπλήζσο απφ δηεζλψο 
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αλαγλσξηζκέλα πεξηθεξεηαθά. Έηζη, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλα θαιφ 

θαζεηφθσλν.
91

 

Γελ είλαη πάλησο εχθνιν λα δνζεί απάληεζε γηα ηνλ αλ απηή ε αληίιεςε ζρεηηδφηαλ κε ηε 

πνηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ή ην πφζν ε ρξήζε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή απνηηκάην πςειά ή φρη, 

πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγείηαη ε αγνξά ηνπ ινγηζκηθνχ, αθφκα θαη ζε πςειφηεξε ηηκή απφ 

εθείλε, πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηνπο ρξήζηεο σο δίθαηε. Μηα απάληεζε κπνξεί λα αθνξά 

απιψο ζηελ αλάγθε ησλ εξαζηηερλψλ ρξεζηψλ λα δνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθφ ινγηζκηθφ (αθνχ 

ζε απηή ηε θνηλφηεηα δελ ππήξρε θάπνηα θπξίαξρε φςε ρξήζεο) θαη απηφ δελ κπνξνχζε λα 

γίλεη πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ ηηκή ηεο πξσηφηππεο θαζέηαο ζε πςειά επίπεδα. Καζψο ν 

νηθηαθφο κηθξνυπνινγηζηήο απνηεινχζε ηε πεξίνδν εθείλε έλα, θαηά βάζε, εξγαιείν 

εθκάζεζεο θαη πεηξακαηηζκνχ θαη φρη απνθιεηζηηθήο ρξήζεο γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, 

κπνξεί λα ππνηεζεί  πσο ε αλάγθε γηα αξθεηφ θαη δηαθνξεηηθφ ινγηζκηθφ ππήξμε έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο, γηα ηνλ νπνίν ε αληίιεςε πεξί πςειήο ηηκήο ηνπ εκπνξηθνχ 

ινγηζκηθνχ απνηέιεζε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε κεηαμχ ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ. Δπηπιένλ, 

ε νκνηφηεηα ηεο θαζέηαο σο ηερλνπξγήκαηνο κε εθείλε, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο κνπζηθήο, σζνχζε ηνπο ρξήζηεο ζε κηα ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

πψιεζεο ησλ κνπζηθψλ δίζθσλ θαη θαζεηψλ ζηελ Διιάδα ηελ ίδηα πεξίνδν. Δλδεηθηηθά, ε 

ηηκή πψιεζεο ελφο πξσηφηππνπ κνπζηθνχ δίζθνπ θπκαηλφηαλ γχξσ ζηηο 700 – 800 δξρ θαη ν 

ρξήζηεο δπζθνιεπφηαλ ζπρλά λα θαηαλνήζεη ην γηαηί ε ηηκή απηή ήηαλ ζην έλα ηξίην ηεο 

αληίζηνηρεο κηαο θαζέηαο ινγηζκηθνχ, φηαλ ίζρπαλ θαη ζηε πεξίπησζε απηή παξφκνηνη 

πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή κε ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη 

εκπνξίαο.
92

 

Δθηφο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ θαη αθξηβνχ ινγηζκηθνχ, έλαο άιινο ιφγνο πνπ επλννχζε ηελ 

αλάπηπμε ηεο πξαθηηθήο ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ ππήξμε, φπσο έρεη ήδε ζεκεησζεί 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε αλαμηνπηζηία ηεο θαζέηαο σο κέζνπ απνζήθεπζεο θαη 

αλαπαξαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο. χκθσλα κε 

ηδηνθηήηε θαηαζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο, γηα αξθεηά ρξφληα: «ε πνηφηεηα εγγξαθήο ησλ 

πξσηνηχπσλ ήηαλ πνιχ θαθή.»
 93

 αλ παξάδεηγκα αλέθεξε φηη απφ ηηο εμήληα θαζέηεο, πνπ 

παξαιάκβαλε απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν αληηπξφζσπν, ηνπ επηζηξέθνληαλ ζρεδφλ ην 30%-40% 
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φζσλ δηέζεηε ιφγσ θαθήο εγγξαθήο.
94

 Γελ ήηαλ ινηπφλ ιίγεο νη πεξηπηψζεηο, πνπ ρξήζηεο 

αγφξαδαλ γλήζην εκπνξηθφ ινγηζκηθφ θαη αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

θαζέηαο, ελψ θαη ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ (εμψθπιιν, νδεγίεο ρξήζεο) δελ ήηαλ ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν απφ απιέο (ζπρλά θαθήο πνηφηεηαο) θσηνηππίεο ησλ πξσηνηχπσλ. Πνιιέο 

θνξέο, ε αηηία πνπ πξνθαινχζε πξνβιήκαηα ζηελ αλαπαξαγσγή απφ ηε θαζέηα ήηαλ θάπνηα 

ηερληθή ιεπηνκέξεηα, φπσο ην αδηκνχζην ησλ θαζεηνθψλσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε εκπεηξία 

ηεο ρξήζεο ηνπ κέζνπ δελ ήηαλ απξνβιεκάηηζηε. Ζ Andy Dench εμέθξαδε ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηεο γηα ην γεγνλφο πσο γηα ην πνιχ γλσζηφ ειεθηξνληθφ παηρλίδη RENEGADE είραλ δερζεί 

κφιηο ηέζζεξηο επηζηξνθέο απφ ρξήζηεο, ιφγσ κε ηθαλνπνηεηηθήο αλαπαξαγσγήο ηεο 

θαζέηαο.
95

 

Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ δηακφξθσλε ηε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο θαη νηθεηνπνίεζεο ηεο 

πξαθηηθήο ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ, απνηεινχζε ε ζρεηηθά αζαθήο έλλνηα ησλ 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ην ηη ζήκαηλε «πξσηφηππν» πξφγξακκα, ηφζν γηα ρξήζηεο, 

φζν θαη γηα ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Όπσο δηαηχπσλε ην δήηεκα ν 

ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ThomaSoft, απαληψληαο ζε εξψηεζε γηα ην πνηα είλαη ε 

άπνςή ηνπ γηα ηνλ ηξφπν επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο πεηξαηείαο: 

[…] ζα πξέπεη λα θνηηάμνπκε πεξηζζφηεξν ην ζέκα «δηθαηψκαηα», δειαδή πνηνο ηα 

έρεη θαη ηη αθξηβψο έρεη. Απηφ είλαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα 

«δηαθσηηζηεί».
96

 

Ο πξνβιεκαηηζκφο πήγαδε επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ππήξμε 

ακθηβνιία αλ θαη θαηά πφζν ηα ιεγφκελα πξσηφηππα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα ήηαλ φλησο 

πξσηφηππα. Οη ρξήζηεο ζπρλά αγφξαδαλ πξσηφηππν εκπνξηθφ ινγηζκηθφ, πνπ ήηαλ εκθαλψο 

αληηγξακκέλν απφ ηνπο Έιιελεο αληηπξνζψπνπο, έρνληαο θσηνηππεκέλα εμψθπιια θαη 

μελφγισζζεο νδεγίεο, αληί γηα ηηο δηαθεκηδφκελεο ειιεληθέο.
97

 Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 είλαη 

γεκάηε απφ επεηζφδηα ζηα νπνία εθπξφζσπνη νίθσλ ινγηζκηθνχ εκθαλίδνληαλ ζε 

θαηαζηήκαηα γηα λα αγνξάζνπλ δηθφ ηνπο ινγηζκηθφ θαη πιήξσλαλ ηειηθά γηα αληηγξακκέλα 

αληίηππα ησλ πξνγξακκάησλ κε ηα νπνία πξνκήζεπαλ απηά ηα θαηαζηήκαηα.
98

 Άιιεο 

πεξηπηψζεηο αθνξνχζαλ ζηελ πψιεζε δεκνθηιψλ παηρληδηψλ, ηα νπνία φκσο απνηεινχζαλ 
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 «MicroΣζηκπήκαηα», PIXEL 22, Μάηνο 1986, 30. 
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παιαηφηεξεο εθδφζεηο ησλ ίδησλ παηρληδηψλ, αθφκα θαη εληειψο δηαθνξεηηθά παηρλίδηα, ησλ 

νπνίσλ ην background είρε αιιαρζεί απφ Έιιελεο πξνγξακκαηηζηέο θαη πσινχληαλ ζηε 

ζέζε ησλ πξσηφηππσλ ηίηισλ απφ ηα θαηαζηήκαηα γηα ππνινγηζηέο.
99

  

 

 

Εικόνα 8  ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 1980-1990, ε πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ 

θαηαζθεπάδεηαη πιένλ σο «πεηξαηεία». Με ηε ηαπηφρξνλε ελίζρπζε ηνπ λνκηθνχ νπινζηαζίνπ θαη 

ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή, νη νίθνη ινγηζκηθνί δηαθεκίδνπλ πιένλ ηηο 

λνκηθέο, θαη φρη κφλν, ζπλέπεηεο απηήο ηεο πξαθηηθήο γηα ρξήζηεο θαη ινγηζκηθφ. Πεγέο: PIXEL 65 

(1990): 115, PIXEL 63 (1990): 95, PIXEL 63 (1990): 69, PIXEL 36 (1987): 59. 

 

 

                                                 
99

 «Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…», PIXEL 51, Ηαλνπάξηνο 1989, 17. 
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Η ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΟΤ “HACKER” 

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 

…Δίκαη θάηνρνο ελφο AMSTRAD 6128 θαη ζα ήζεια λα κνπ εμεγήζεηο πσο γίλεηαη λα 

ζπάζσ έλα πξφγξακκα θαη λα γξάςσ ηελ εληνιή POKE κπξνζηά ή κεηά απφ ηελ 

νξηζκέλε εληνιή CALL.  

Γιάννης Αλιμπράνηης 

 

Σν λα ζπάζεηο έλα πξφγξακκα είλαη νιφθιεξε επηζηήκε. ε δηαβεβαηψ φηη αλ γηλφηαλ 

λα ζνπ εμεγήζσ ζε ιίγεο γξακκέο πψο ζπάεη έλα πξφγξακκα, απιά δελ ζα είρακε 

«ζηήιε ησλ hackers» ζηα ηειεπηαία… 20 θαη πιένλ ηεχρε. Πεηξακαηίζνπ πξψηα κφλνο 

ζνπ θαη αλ έρεηο πξφβιεκα ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν, ηφηε μαλαγξάςε καο. 

PIXEL 48, Οθηψβξηνο 1988, 141 

 

Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ, ν ρξήζηεο ηνπ νηθηαθνχ 

κηθξνυπνινγηζηή σζνχληαλ ζε κηα πξνζσπηθή θαη άκεζε ελαζρφιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ, γξάθνληαο εληνιέο, δηαρεηξηδφκελνο ηκήκαηα ηνπ θψδηθα θαη δηνξζψλνληαο ηκήκαηα 

θψδηθα, πνπ πεξηείραλ ιάζε. Ζ αληηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ κηα θαζέηα ήηαλ παξφκνηα 

κε ηε δηαδηθαζία επέκβαζεο ζην πξφγξακκα (hacking), αθνχ γηα λα επηηχρεη ηελ αληηγξαθή ν 

ρξήζηεο έπξεπε λα ηξέμεη ην θαηάιιειν πξφγξακκα γηα λα «μεγειάζεη» ηνλ ππνινγηζηή. Ζ 

δηαδηθαζία ήηαλ γλσζηή ζαλ «ζπάζηκν» θαη ν ρξήζηεο, πνπ εθάξκνδε ηηο ηερληθέο απηέο 

ήηαλ γλσζηφο ζαλ «hacker»: 

ε απηφ ην ηεχρνο ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ πξψηε επέκβαζε θαη αληηγξαθή ελφο 

θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο εηαηξίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα θιαζζηθφ παξάδεηγκα πνπ 

πηζηεχνπκε φηη ζα ζαο βνεζήζεη λα μεθηλήζεηε ηηο δηθέο ζαο επεκβάζεηο. Πιεζηάδεη 

ινηπφλ ν θαηξφο πνπ ζα γίλεηαη αιεζηλνί Hackers!
100

 

Σν πνιχπινθν ζχλνιν πεπνηζήζεσλ θαη πξαθηηθψλ γχξσ απφ ηελ αληηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ 

ζρεκαηνπνίεζε έλα πιαίζην θαηαλφεζεο ηεο «πεηξαηείαο», πνπ δηέθεξε ζεκαληηθά απφ 

κεηαγελέζηεξεο αληηιήςεηο. Ζ πξνζπάζεηα επηλφεζεο ηερληθψλ θιεηδψκαηνο ηνπ ινγηζκηθνχ 

θαη θαηφπηλ παξαβίαζεο απηψλ ησλ ηερληθψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο αληηγξαθήο απνηεινχζε 

κηα ρξήζηκε θαη ηδηαίηεξα γφληκε δηαδηθαζία «εξεπλεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ», ε νπνία 

βειηίσλε ην ίδην ην ινγηζκηθφ θαη επαχμαλε ηελ πξνγξακκαηηζηηθή γλψζε: 

                                                 
100

 Φ. Γεσξγηάδεο, «Ζ ηήιε ησλ Hackers. Ζ πξψηε αληηγξαθή», PIXEL 25, επηέκβξηνο 1986, 128. 
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Απηή ε ζπλερήο «δξάζε-αληίδξαζε» πνπ εκθαλίδεηαη ζε πνιιή κεγάιε ζπρλφηεηα έρεη 

(φζν θαη αλ θαίλεηαη παξάμελν), κηα ελεξγεηηθή ζπλέπεηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Ο 

θαηαζθεπαζηήο πξνγξακκάησλ ρξεζηκνπνηεί ζπλερψο θαηλνχξηεο ηδέεο γηα λα 

πξνζηαηέςεη ηα πξνγξάκκαηά ηνπ ελψ ν αληίπαιφο ηνπ εθεπξίζθεη ζπλερψο λέεο 

κεζφδνπο κεηά απφ πνιιέο ψξεο εξεπλεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Απηέο νη γλψζεηο, πνπ 

απνθηηνχληαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, δελ παχνπλ λα αλπςψλνπλ ην software θαη λα 

επηηαρχλνπλ ηελ εμέιημή ηνπ, ραξίδνληάο καο ζήκεξα πξνγξάκκαηα πςεινχ 

επηπέδνπ.
101

 

Ζ αληίζηνηρε ελφηεηα ζε αθηέξσκα ηνπ πεξηνδηθνχ PIXEL γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ζε δηαθνξεηηθά πεδία ρξήζεο μεθηλνχζε κε ηα αθφινπζα ιφγηα: 

Ήδε κε ηελ αλαθνξά ζηελ πεηξαηεία κπήθακε ζηα ρσξάθηα ηνπ hacking. Φηάζακε, 

δειαδή, ζηα αζαθή φξηα κεηαμχ λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ θεξδψλ θαη είκαζηε έηνηκνη 

λα ηα δηαβνχκε.
102

  

Δίλαη μεθάζαξνο ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο πξαθηηθήο ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηελ 

έλλνηα ηνπ hacking, κία απφ ηηο θπξηφηεξεο δηαζηάζεηο ηεο νπνίαο απνηεινχζε ε ελέξγεηα ηεο 

αθαίξεζεο ηνπ θιεηδψκαηνο, πνπ δηέζεηαλ ηα πξνγξάκκαηα γηα ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο. Γελ 

ήηαλ ζπάληεο εθείλεο νη πεξηπηψζεηο, πνπ θάπνηνο πνπ δηαθηλνχζε αληηγξακκέλν ινγηθφ 

πξνζέηξερε ζηηο ηερληθέο γλψζεηο ελφο hacker, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα «ζπάζεη» ηα 

πξνγξάκκαηα, πνπ αξγφηεξα απηφο ζα δηαθηλνχζε.
103

 Ζ πξαθηηθή απηή ππήξμε ηφζν 

δηαδεδνκέλε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ψζηε θαζφιε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ην PIXEL 

θηινμελνχζε ζηηο ζειίδεο ηνπ ζπγθεθξηκέλε ζηήιε κε νδεγίεο πξνο επίδνμνπο αληηγξαθείο 

(ζηήιε «Δπεκβάζεηο»). Γηα παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ηεο 

AMSTRAD 464,664 θαη 6128 πνπ επηζπκνχζε λα «μεθιεηδψζεη» θάπνην πξφγξακκα 

γξακκέλν ζε BASIC δελ είρε παξά λα πιεθηξνινγήζεη ην πξφγξακκα, πνπ δεκνζίεπε ην 

PIXEL θαη, αθνχ ην έζσλε πξψηα ζε δηζθέηα, θαηφπηλ λα ην «ηξέμεη». Ο ππνινγηζηήο 

εκθάληδε έλα κήλπκα ζηελ νζφλε δεηψληαο απφ ηνλ ρξήζηε λα ηνπνζεηήζεη ζηνλ νδεγφ ηε 

δηζθέηα κε ην πξφγξακκα πνπ επηζπκνχζε λα «μεθιεηδψζεη». Αθνχ ην πξφγξακκα πνπ 

δεκνζίεπε ην PIXEL έβξηζθε ην επηζπκεηφ πξφγξακκα ζηε δηζθέηα, θαηφπηλ ην αληέγξαθε 

ζηελ κλήκε θαη ζηε ζπλέρεηα ην απνζήθεπε ζε λέα δηζθέηα, απηή ηε θνξά φκσο δίρσο ην 

θιείδσκα.
104
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Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο θνπιηνχξαο ρξήζεο, πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, ήηαλ επίζεο ε αληίιεςε πνπ πεξηγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 

θαη αθνξνχζε ζηελ επέκβαζε ζην θψδηθα ελφο πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ην 

πξνζαξκφζνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο. Ζ πξνζσπηθή ελαζρφιεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηνλ βαζηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ νδήγεζε ζηελ εθκάζεζε δηαιέθησλ ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ 

BASIC, κηα ζηνηρεηψδεο γλψζε ηεο νπνίαο ήηαλ αλαγθαία ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ ηεο επνρήο. Πνιινί ρξήζηεο πεξλνχζαλ αξθεηέο ψξεο πιεθηξνινγψληαο 

έληππα πξνγξάκκαηα ή δνθίκαδαλ λα ζρεδηάζνπλ δηθά ηνπο. Μηα ηδηαίηεξα δεκνθηιήο 

ελαζρφιεζε ησλ ελζνπζησδψλ ρξεζηψλ ππήξμε ν ζρεδηαζκφο έληππσλ πξνγξακκάησλ, πνπ 

παξέθακπηαλ ηηο κεζφδνπο θιεηδψκαηνο ησλ πξνγξακκάησλ. Έληππα πξνγξάκκαηα 

απνζηέιινληαλ απφ ηνπο αλαγλψζηεο ζηα πεξηνδηθά θάζε κήλα. Καηά ηα πξψηα ρξφληα, ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ δεκνζηεχνληαλ, ζπλνδεχνληαλ απφ ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο 

ηνπ αλαγλψζηε - πξνγξακκαηηζηή, αθνχ ε δεκνζίεπζε ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο ηνπο 

εξγαζίαο ζεσξνχληαλ κεγάιν επίηεπγκα απφ ηελ θνηλφηεηα ηνλ ρξεζηψλ θαη απνηεινχζε 

αληηθείκελν πεξεθάληαο.
105

 

Οη ρξήζηεο δελ ηθαλνπνηνχληαλ απφ ηελ παζεηηθή πιεθηξνιφγεζε ησλ ξνπηηλψλ πνπ 

δεκνζηεχνληαλ ζηα πεξηνδηθά γηα ελέξγεηεο φπσο εθείλεο ηεο αληηγξαθήο, αιιά επηζπκνχζαλ 

κηα πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθή ελαζρφιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπο: 

Απ‟ απηφ ην ηεχρνο αγαπεηνί αλαγλψζηεο μεθηλάεη ηελ θαξηέξα ηεο κηα θαηλνχξηα 

ζηήιε πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ λα ζαο κπάζεη ζηνλ θφζκν θαη ηηο ηερληθέο ησλ HACKERS. 

Ζ ίδηα ε ηδέα, μεθίλεζε χζηεξα απφ δηθή ζαο απαίηεζε, αθνχ πνιινί απφ ζαο δελ 

έκεηλα επραξηζηεκέλνη απφ ηελ παζεηηθή πιεθηξνιφγεζε ησλ επεκβάζεσλ θαη καο 

έζηεηιαλ γξάκκαηα δεηψληαο λα ηνπο εμεγήζνπκε πσ γίλνληαη. Θέινπκε ινηπφλ λα 

πηζηεχνπκε φηη κέζα απ‟ απηή ηε ζηήιε ζα ιχζεηε πνιιέο απνξίεο θαη ζχληνκα θαη 

κπεζείηε θαη ζεηο ζην καγηθφ θφζκν ηνπ hacking…
106

 

ηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ησλ ρξεζηψλ ζηελ φςε ηεο ρξήζεο πνπ απνδηδφηαλ κε ηνλ φξν 

«hacking», ην PIXEL επαλαιάκβαλε ηε βαζηθή δηάζηαζε ηεο θνπιηνχξαο απηήο, πνπ έρεη 

ήδε εληνπηζζεί: πξφθεηηαη γηα ην ζπάζιμο θαη ηελ ανηιγραθή ησλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο, ην 

πξφηππν ρξήζεο ηνπ hacker επεθηεηλφηαλ θαη ζηελ επέκβαζε ζην ίδην ην πξφγξακκα, 

πξνθεηκέλνπ ην ηειεπηαίν λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, 

ζπγθξηηηθά κε ην αξρηθφ πξσηφηππν. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1985, ε θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

hacker είρε ήδε νινθιεξσζεί θαη ν αξρηζπληάθηεο ηνπ PIXEL αθηέξσλε φιε ζρεδφλ ηε 
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κεληαία ζηήιε ηνπ ζην ελ ιφγσ δήηεκα, επηρεηξψληαο λα αλαγλσξίζεη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ηαπηφηεηαο.
107

 Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ 

κπνξνχζαλ λα απαζρνιήζνπλ έλαλ hacker απνηεινχζε ην: 

[…] πψο κπνξνχλ λα κπνπλ Διιεληθνί ραξαθηήξεο ζε έλα αγγιηθφ πξφγξακκα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ή πψο κπνξνχκε λα βάινπκε ειιεληθά ζην CP/M.
108

 

Πξνθεηκέλνπ ν Έιιελαο ρξήζηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ρξήζεο, 

πνπ επέβαιε ε ηαπηφηεηα ηνπ hacker, έπξεπε λα γλσξίδεη θψδηθα κεραλήο. Γεκνζηεχκαηα 

ζην δεκφζην ρψξν ζπληζηνχζαλ ζηνπο αλαγλψζηεο λα θάλνπλ καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, 

κε φπνηνλ ηξφπν κπνξνχζαλ: ζε ζρνιέο πξνγξακκαηηζκνχ, δηαβάδνληαο ζρεηηθά βηβιία
109

 

θαη πεηξακαηηδφκελνη κε ηνλ ππνινγηζηή 

ηνπο. Σα πεξηνδηθά, δηακεζνιαβψληαο 

απηή ηελ φςε ρξήζεο, δεκνζίεπαλ 

νδεγνχο εθκάζεζεο ηνπ θψδηθα κεραλήο 

γηα ηνλ Ε80 θαη άιινπο επεμεξγαζηέο ησλ 

πην δεκνθηιψλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. Ζ γλψζε ηνπ θψδηθα 

κεραλήο καδί έλα πξφγξακκα disassembler 

έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα ζε έλαλ ρξήζηε, πνπ 

δηέζεηε ηελ ηερληθή γλψζε λα επέκβεη, γηα 

παξάδεηγκα, ζε έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη, 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη 

παξακέηξνπο ηνπ. Σν disassembler 

κπνξνχζε λα ην πξνκεζεπηεί ν ρξήζηεο 

απφ νπνηνδήπνηε ζρεδφλ θαηάζηεκα 

πψιεζεο ππνινγηζηψλ. Οπζηαζηηθά 

επξφθεηην γηα έλα πξφγξακκα, ην νπνίν 

απεηθφληδε ηνλ θψδηθα κεραλήο ζε 

γιψζζα assembly, κηα ζπκβνιηθή γιψζζα ε νπνία εκθάληδε ηελ δπαδηθή κνξθή ηνπ θψδηθα 

κεραλήο (π.ρ. 01111110 δπαδηθή) ζε πην θαηαλνεηή κνξθή (π.ρ. LD A). Απφ ηελ άιιε 
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Εικόνα 9 Σν μεθιείδσκα ησλ πξνγξακκάησλ (ή 

αιιηψο «ζπάζηκν») απνηεινχζε κία απφ ηηο 

βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ πξνηχπνπ ρξήζεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ γηα ζεκαληηθφ κέξνο 

ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ. Πεγή: PIXEL 20, Μάξηηνο 

1986, 144. 
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πιεπξά, ν assembler ήηαλ έλα πξφγξακκα πνπ κεηέθξαδε ηηο εληνιέο, πνπ ήηαλ γξακκέλεο ζε 

θάπνηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ζε γιψζζα κεραλήο.
110

 Έλαο απφ ηνπο πιένλ δεκνθηιείο 

disassembler ήηαλ ην Pyradev, ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ ζχζηελε ζηνπο αλαγλψζηεο ε 

ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ PIXEL.
111

 

Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο ελέξγεηεο πξνζαξκνγήο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή ζηε δεθαεηία ηνπ 

1980 απνηεινχζε ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ. Απηή φκσο 

πξνυπέζεηε ηε γλψζε δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ν ρξήζηεο ζα πξνγξακκάηηδε ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ CP/M+. Πην ζπγθεθξηκέλα, επξφθεηην γηα ηε κέζνδν ηεο «ζειηδνπνίεζεο» 

ηεο κλήκεο, θαζψο ν επεμεξγαζηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ 8bit δελ κπνξνχζε λα απεπζχλεηαη 

ζε κλήκε πάλσ απφ 64Κ (ι.ρ. ν Ε80 δελ κπνξνχζε λα «δηαβάζεη» πάλσ απφ απηφ ην φξην), 

παξφηη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα CP/M+ έθαλε πιήξε ρξήζε θαη ησλ 128Κ. Γηα λα 

πξνγξακκαηίζεη ν ρξήζηεο απεπζείαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ CP/M, ήηαλ απαξαίηεην λα 

γλσξίδεη θψδηθα κεραλήο, ηνπ 8080 ή ηνπ Ε80 (φπνηνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν εθάζηνηε νηθηαθφο 

κηθξνυπνινγηζηήο). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ρξήζηεο έπξεπε λα ςάμεη ζηε κλήκε ηνπ 

ππνινγηζηή, γηα λα βξεη, πνπ απνζεθεχνληαλ νη ραξαθηήξεο θαη θαηφπηλ, κέζσ κηαο 

εμαηξεηηθά πνιχπινθεο δηαδηθαζίαο, λα θαιέζεη αξθεηέο ξνπηίλεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη 

λα επέκβεη ζε απηνχο θαη λα ηνπο αιιάμεη. Δλαιιαθηηθά, ν επίδνμνο hacker είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα απφ ηα έληππα πξνγξάκκαηα ζε γιψζζα BASIC, πνπ 

δεκνζηεχνληαλ ζε πεξηνδηθά, ηα νπνία πεξηείραλ ηνπο ειιεληθνχο ραξαθηήξεο. Με ηε ρξήζε 

ελφο assembler ηνπ CP/M, ν ρξήζηεο παξήγαγε ηα αλαγθαία αξρεία, ηα νπνία ηα θαινχζε 

θάζε θνξά πνπ επηζπκνχζε λα ρξεζηκνπνηνχζε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο ζε πξνγξάκκαηα πνπ 

δελ ηνπο ππνζηήξηδαλ.
112

 

Όπσο αθξηβψο θαη κε ηελ ελέξγεηα ηεο αληηγξαθήο ελφο πξνγξάκκαηνο, ε επέκβαζε ζε απηφ 

αθνινπζνχζε επίζεο θαιά θαζνξηζκέλα βήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο πνπ επηζπκνχζε 

λα αιιάμεη ηνλ αξηζκφ ησλ «δσψλ» ζε θάπνην παηρλίδη έπξεπε πξψηα λα παξαθνινπζήζεη 

πξνζεθηηθά ην ίδην ην παηρλίδη θαη λα ζεκεηψζεη πφζεο δσέο έδηλε θαηά ηελ έλαξμή ηνπ, ζε 

πνην κέξνο θαη κε πνην ηξφπν ηηο εκθάληδε (ι.ρ. ζε αξηζκφ, ζε εηθνλίδην, θ.ι.π.), αλ εκθάληδε 

κελχκαηα νινθιήξσζεο ηνπ παηρληδηνχ θαη ζε πνηα ζεκεία, θ.ι.π. Αλ επίζεο ην παηρλίδη 

εκθάληδε θάπνηα «αζπίδα», δειαδή θάπνηα γξακκή πνπ κεησλφηαλ ζηνλ νξηδφληην ή ζηνλ 
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θαηαθφξπθν άμνλα, έπξεπε ν ρξήζηεο λα ζεκεηψζεη ην ζεκείν ηεο νζφλεο, πνπ άξρηδε ην 

κήθνο ηεο, θαζψο θαη ην πάρνο ηεο. Όια απηά απνηεινχζαλ βνεζεηηθά ζηνηρεία θαη έπξεπε 

λα θαηαγξαθνχλ πξνηνχ ν ρξήζηεο θνξηψζεη ην θψδηθα κεραλήο ηνπ παηρληδηνχ θαη θαηφπηλ 

ην disassembler ψζηε, ελ ζπλερεία, λα εθθηλήζεη ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο 

θαη επέκβαζεο.
113

 

Ζ πην δηαδεδνκέλε ηερληθή γηα επέκβαζε ζε πξνγξάκκαηα γξακκέλα γηα ηνπο 8bit νηθηαθνχο 

κηθξνυπνινγηζηέο ήηαλ επνκέλσο ε εχξεζε ησλ «αξρηθψλ ζπλζεθψλ», γηα παξάδεηγκα ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αξρηθψλ «δσψλ» πνπ πξνέβιεπε ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απηφ πνπ έπξεπε λα θάλεη ν ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ηνλ αξηζκφ ησλ «δσψλ» ήηαλ 

λα αλαδεηήζεη ζηε κλήκε ην ζεκείν, πνπ ήηαλ απνζεθεπκέλε ε ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία 

ησλ αξηζκψλ θαη λα ζεκεηψζεη ηελ ελ ιφγσ δηεχζπλζε. Αθνινχζσο έςαρλε λα βξεη πνπ 

αλαθεξφηαλ ζην πξφγξακκα, γηα λα βξεη θάπνηα ζρεηηθή ξνπηίλα κείσζεο ησλ δσψλ θαη λα 

επέκβεη. Τπήξραλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο γηλφηαλ, απφ πξνγξακκαηηζηηθή πιεπξά, ε 

δηαρείξηζε ησλ παξακέηξσλ ελφο παηρληδηνχ, φπσο νη δσέο, ην ζθνξ, κελχκαηα γηα ην ηέινο 

ηνπ παηρληδηνχ, θ.ι.π. Ζ αλαδήηεζε φισλ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ θψδηθα ηνπ παηρληδηνχ 

απνηεινχζε κηα επίπνλε δηαδηθαζία, πνπ απαηηνχζε θαιή γλψζε ηεο γιψζζαο κεραλήο ηνπ 

θάζε ππνινγηζηή, πνιχ ρξφλν θαη δηεξεχλεζε ησλ δηαθφξσλ ξνπηηλψλ, πνπ δηαρεηξίδνληαλ 

ηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο. Απαηηείην επίζεο θαιή γλψζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

θάζε κεραλήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε γλψζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε νζφλε ηνπ Spectrum 

απεηθφληδε ηα pixels βνεζνχζε ζηε δηαδηθαζία εχξεζεο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πξψηνπ byte ελφο 

ηεηξαγψλνπ, πνπ ελδηέθεξε ηνλ ρξήζηε (ζηελ πεξίπησζε ελφο κελχκαηνο).
114

 

Έλαο πην απιφο ηξφπνο επέκβαζεο ζε θάπνην παηρλίδη ήηαλ ε πιεθηξνιφγεζε θάπνηνπ απφ 

ηα έληππα πξνγξάκκαηα, πνπ δεκνζίεπαλ ηα πεξηνδηθά ηεο επνρήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

επέκβαζε πξνυπέζεηε ηελ αληηγξαθή ηνπ πξσηφηππνπ παηρληδηνχ ζε κηα θελή θαζέηα, φπσο 

έρεη ήδε παξνπζηαζηεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Ο ρξήζηεο πιεθηξνινγνχζε ην listing, πνπ 

έβξηζθε ζην πεξηνδηθφ θαη ην «έζσλε‟ ζε κηα λέα θαζέηα. ηε ζπλέρεηα έπαηξλε ηε 

πξσηφηππε θαζέηα θαη ζε κηα θαζνξηζκέλε ζηηγκή ζηακαηνχζε ην θαζεηφθσλν. Αθνινχζσο 

πιεθηξνινγνχζε ην επφκελν listing, πνπ απνηεινχζε ην θαηάιιειν LOADER γηα ην 

παηρλίδη, θαη ζηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγνχζε ην ηειεπηαίν listing, εθείλν πνπ πεξηείρε ηηο λέεο 
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κεηαβιεηέο ηνπ παηρληδηνχ (πνπ παξείραλ π.ρ. πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πίζηεο).
115

 Δπίζεο, ζηε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πξφγξακκα ήηαλ αξθεηά κεγάιν ζε κέγεζνο θαη δελ ρσξνχζε 

ζηε κλήκε καδί κε ηνλ disassembler, ν ρξήζηεο έπξεπε λα ην «ζπάζεη» ζε δχν κέξε (ην ίδην 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ ήηαλ «ζπκπηεζκέλν» θαη έπξεπε πξψηα λα «απνζπκπηεζηεί» 

ζηελ κλήκε). Απηφ κπνξνχζε λα γίλεη κε ηε βνήζεηα ελφο εηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, φπσο ην 

DEVPAC80, ην νπνίν επέηξεπε αξθεηά kilobytes θψδηθα ηαπηφρξνλα ζηελ κλήκε.
116

  

πρλά ηα έληππα απηά πξνγξάκκαηα απνζηέιινληαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο,
117

 ελψ ηα 

πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο πξνσζνχζαλ απηή ηελ φςε ηεο ρξήζεο δεκνζηεχνληαο ζρεδφλ 

φια ηα βήκαηα θαη ηηο αλαγθαίεο ξνπηίλεο γηα ηελ επέκβαζε ζε έλα πξφγξακκα, αιιά 

άθελαλ ην ηειεπηαίν βήκα ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ αλαγλσζηψλ, πξηλ ην δεκνζηεχζνπλ 

ζην επφκελν ηεχρνο: 

Πξνζπαζήζηε λα θηηάμεηε ινηπφλ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ζε θψδηθα κεραλήο, κέρξη 

ηνλ επφκελν κήλα πνπ ζα ζαο δψζνπκε κέζα απ‟ ηε ζηήιε απηή ηελ ξνπηίλα έηνηκε.
118

 

Σψξα έρεηε έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα κηαο απιήο επέκβαζεο ζηα ρέξηα ζαο. Γείηε 

πσο δνπιεχεη θαη πξνζπαζείζηε λα αληηγξάςεηε άιια θιεηδσκέλα πξνγξάκκαηα κέρξη 

ηνλ επφκελν κήλα πνπ ζα ζαο δψζνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο […].
119

 

ε πνιιέο επεκβάζεηο ζηα πξνγξάκκαηα γηα κηθξνυπνινγηζηέο πνπ δεκνζηεχνληαλ, 

πξνηεηλφηαλ ε ρξήζε ησλ «POKES». Ζ γιψζζα BASIC, δηάιεθηνη ηεο νπνίαο ζπλφδεπαλ 

φινπο ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ηεο επνρήο, παξείρε ηηο ρακεινχ επηπέδνπ εληνιέο 

«PEEK» (δηάβαζκα ζέζεο κλήκεο) θαη «POKE» (γξάςηκν ζε ζέζε κλήκεο). Ζ εληνιή 

«PEEK» ζήκαηλε γηα ην ππνινγηζηή «θνίηαμε ηελ Υ ζέζε κλήκεο» θαη ζπληαζζφηαλ κε κηα 

παξάκεηξν, ηελ δηεχζπλζε Υ πνπ ελδηέθεξε ηνλ ρξήζηε. Ζ εληνιή «PEEK» ζήκαηλε 

«ηνπνζέηεζε ηελ ηηκή Α ζηελ ζέζε Υ ηεο κλήκεο» θαη απαηηνχζε θαη κηα δεχηεξε 

παξάκεηξν, ηελ ηηκή Α. Απηέο νη δχν εληνιέο ηεο BASIC απνηεινχζαλ έλα είδνο γέθπξαο 

πνπ έλσλε ηελ BASIC κε ηελ κλήκε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή γηα ηελ απεπζείαο πξφζβαζε ηνπ 

ρξήζηε ζε απηή.  
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Με ηε ρξήζε ησλ εληνιψλ «PEEK» θαη «POKE» γηλφηαλ δπλαηή ε επέκβαζε ζε ρακειφ 

επίπεδν θαη δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα γηα απ' επζείαο έιεγρν ηνπ πιηθνχ, γηα ην «ζπάζηκν» ησλ 

παηρληδηψλ πνπ εθηεινχληαλ ζε γιψζζα κεραλήο, αθφκα θαη γηα «θιεηδψκαηα» ησλ 

πξνγξακκάησλ. Δάλ ν ρξήζηεο δελ δηέζεηε έλαλ Assembler γηα λα πξνγξακκαηίδεη ζε 

επίπεδν γιψζζαο κεραλήο, ηφηε θαηέθεπγε ζηε ρξήζε ηεο εληνιήο «POKE», ψζηε λα γξάςεη 

ηα bytes πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην πξφγξακκά ηνπ ζε δηαδνρηθέο δηεπζχλζεηο κλήκεο. Έλαο 

ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ ήηαλ ην γξάςηκν κηαο ξνπηίλαο, πνπ πεξηειάκβαλε ηε δηεχζπλζε 

αθεηεξίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ρξήζηε, ην πιήζνο ησλ bytes, πνπ πεξηείρε ην πξφγξακκα 

θαη ζηηο ηηκέο (δεθαδηθέο ή δεθαεμαδηθέο) απηψλ ησλ bytes.
120

 Γηα λα κπνξέζεη φκσο ν 

ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα POKES έπξεπε λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Ζ 

θπξηφηεξε ήηαλ ην πξφγξακκα λα είλαη «μεθιείδσην». Αλ ην πξφγξακκα ήηαλ θιεηδσκέλν, 

ήηαλ αδχλαην λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα POKES, πνπ δεκνζίεπαλ ηα πεξηνδηθά ηεο επνρήο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηε κνξθή πνπ ηα έδηλαλ.  

 

Εικόνα 10 Ζ ρξήζε ησλ εληνιψλ POKES ππήξμε πνιχ δηαδεδνκέλε κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, πνπ 

επηζπκνχζαλ λα παξέκβνπλ ζε θάπνην πξφγξακκα. Ζ ρξήζε ηνπο επεμεγνχληαλ ζε άξζξα, ηα νπνία 

δεκνζηεχνληαλ ζηνλ δεκφζην ρψξν θαη είραλ ζπρλά ηέηνηα κνξθή, ψζηε ν ρξήζηεο λα πεηξακαηίδεηαη 

κε ηηο δηάθνξεο ηηκέο πνπ κπνξνχζαλ λα πάξνπλ, φπσο ηα «ΥΥΥ» ηεο εηθφλαο. Πεγή: Γ. 

Ραπηφπνπινο, «πάζηε ην Boulder Dash ζηνλ Commodore 64», PIXEL 25, επηέκβξηνο 1986, 157. 
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Ζ ρξήζε «PEEK» θαη «POKE» πξνυπέζεηε ηε θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ ρξήζεο ηνπ 

κηθξνυπνινγηζηήο, νη νπνίεο ππεξέβαηλαλ ην απιφ «ηξέμηκν» ελφο πξνγξάκκαηνο απφ θαζέηα 

ή δηζθέηα. Ο ρξήζηεο «hacker», δηαβάδνληαο ηηο πεγέο ηεο επνρήο (βηβιία πξνγξακκαηηζκνχ, 

εγρεηξίδηα ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηα πεξηνδηθά) φθεηιε λα γλσξίδεη ηη είλαη ν loader, ελφο 

παηρληδηνχ γηα παξάδεηγκα. Ο loader, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ήηαλ έλα πξφγξακκα, ην 

νπνίν αλαιάκβαλε λα θνξηψζεη ην παηρλίδη ζηε κλήκε ηνπ κηθξνυπνινγηζηή θαη θαηφπηλ λα 

ην ηξέμεη. Σν πξφγξακκα απηφ ζπλήζσο ήηαλ γξακκέλν ζε γιψζζα κεραλήο (θπξίσο γηαηί 

έηζη κπνξνχζαλ λα «ρσξέζνπλ» ζε πνιιά κηθξά θαη αρξεζηκνπνίεηα ηκήκαηα κλήκεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ), αιιά αξθεηέο θνξέο ήηαλ γξακκέλν ζε θιεηδσκέλε BASIC. 

Αλαιάκβαλε λα θηηάρλεη ή λα θνξηψλεη ηελ νζφλε, πνπ εκθαληδφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θνξηψκαηνο θαη επίζεο θφξησλε θαη έηξερε ην θπξίσο πξφγξακκα.
121

 Πξνθεηκέλνπ ν 

ρξήζηεο λα αληηγξάςεη θάπνην πξφγξακκα, έπξεπε πξψηα λα αληηγξάςεη ηνλ loader θαη ζηε 

ζπλέρεηα ην θπξίσο πξφγξακκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν loader απαηηνχζε θάπνηεο 

κεηαηξνπέο, ψζηε λα ηξέμεη ην πξφγξακκα. Όηαλ ν loader ήηαλ γξακκέλνο ζε γιψζζα 

κεραλήο ήηαλ πνιχ εχθνιν γηα ηνλ ρξήζηε λα επέκβεη θαη λα ηνλ αιιάμεη, αλ θπζηθά γλψξηδε 

γιψζζα κεραλήο. Αλ δελ είρε ηε ηερληθή απηή γλψζε, δελ κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο.  

Αλ ν loader ήηαλ γξακκέλνο ζε BASIC, ηφηε ν ρξήζηεο κπνξνχζε λα επέκβεη ζε απηφλ δίρσο 

λα έρεη γλψζεηο θψδηθα κεραλήο∙ αξθνχζε ε γλψζε ηεο BASIC. ε απηή ηε πεξίπησζε, ε 

κνξθή ηνπο ζεσξνχληαλ απιή θαη ν ρξήζηεο κπνξνχζε λα δηαπηζηψζεη ζρεηηθά εχθνια, πνπ 

έπξεπε λα ηνπνζεηήζεη ην θαηάιιειν «POKE». Ο loader, πνπ ήηαλ γξακκέλνο ζε BASIC, 

είρε ζπλήζσο ηελ αθφινπζε κνξθή: Αξρηθά θηηάρλνληαλ ηα ρξψκαηα ηεο νζφλεο θαη ην 

mode γξαθηθψλ, θαηφπηλ «θνξησλφηαλ» ε νζφλε θαη ηέινο «θνξησλφηαλ» ην θπξίσο 

πξφγξακκα. Όια απηά γίλνληαλ κε ηε ρξήζε ησλ εληνιψλ «LOAD». Γηα λα «ηξέμεη» ην 

πξφγξακκα ρξεηαδφηαλ λα πξνζηεζεί θαη κηα εληνιή «CALL», πνπ ζα θαηεχζπλε ηνλ 

ππνινγηζηή ζηε δηεχζπλζε εθθίλεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν ηειεπηαίν CALL πνπ ππήξρε 

ζε έλα πξφγξακκα γξακκέλν ζε BASIC ήηαλ απηφ (ζπλήζσο) πνπ έηξερε ην παηρλίδη. Σα 

POKES ηψξα, πνπ δεκνζίεπαλ ηα πεξηνδηθά, δνχιεπαλ αλ ν ρξήζηεο ηα ηνπνζεηνχζε πξηλ 

ηελ εληνιή «CALL». Τπήξρε φκσο πεξίπησζε λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εληνιέο 

«CALL». ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ρξήζηεο έπξεπε λα πεηξακαηηζηεί γηα λα δηαπηζηψζεη, 

                                                 
121

 Φ. Γεσξγηάδεο, «Ζ ηήιε ησλ Hackers. Ζ πξψηε αληηγξαθή», PIXEL 25, επηέκβξηνο 1986, 128. 



393  |  Π έ κ π η ν  Κ ε θ ά ι α η ν  

 

πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο θάζε κηαο απφ απηέο ζην πξφγξακκα.
122

 ηελ πεξίπησζε πνπ νη 

εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν ρξήζηεο δεκνζηεχνληαλ ζε θάπνην πεξηνδηθφ, αιιά ε έθδνζε 

ηνπ παηρληδηνχ πνπ θαηείρε ν ρξήζηεο δηέθεξε απφ εθείλε πνπ είρε ν ρξήζηεο πνπ είρε βξεη 

ηα POKES, ηφηε ήηαλ δχζθνιν λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ρξήζηεο 

έπξεπε λα κάζεη θψδηθα κεραλήο θαη λα γίλεη ν ίδηνο «hacker», θάηη πνπ ζηνλ δεκφζην ρψξν 

ζεσξνχληαλ πσο «άμηδε ηνλ θφπν».
123

  

Ζ δηαδηθαζία αιιαγήο ησλ παξακέηξσλ θάπνηνπ παηρληδηνχ αθνξνχζε επίζεο ζηε ρξήζε ηνπ 

«sector editor». Γηα παξάδεηγκα, ζην παζραιηλφ έλζεην ηνπ PIXEL (1988), ε ζπληαθηηθή 

νκάδα πξφηεηλε ζηνπο ρξήζηεο έλα ηξφπν επέκβαζεο ζην παηρλίδη «Amstrad Fernando Martin 

Basket Master» κε ηε ρξήζε ελφο sector editor, δηα ηνπ νπνίνπ εθείλνη ζα έπξεπε λα ςάμνπλ 

ζηε δηζθέηα λα βξνπλ ηνλ αξηζκφ 500 θαη λα ηνλ ηξνπνπνηήζνπλ θαηάιιεια. Ο sector editor 

ήηαλ έλα πξφγξακκα πνπ είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάδεη ηκήκαηα ηεο δηζθέηαο θαη λα ηα 

μαλαγξάθεη ζε απηή, αθνχ πξψηα ν ρξήζηεο είρε πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αιιαγέο πνπ 

επηζπκνχζε. Έλα ηέηνην πξφγξακκα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν ζηηο δηαδηθαζίεο επέκβαζεο, γηαηί ν 

ρξήζηεο κπνξνχζε λα πξνβαίλεη ζε αιιαγέο. Μπνξνχζε επίζεο, αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο 

ηερληθήο ηνπ γλψζεο, λα επηδηνξζψλεη θαηεζηξακκέλα ηκήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ. χκθσλα κε 

δηαδεδνκέλε αληίιεςε πνπ εληνπίδεηαη ζηνλ δεκφζην ρψξν, «δελ λνείηαη hacker ρσξίο sector 

editor!.»
124

 

Μία άιιε δηάζηαζε ηεο επέκβαζεο ζην ινγηζκηθφ αθνξνχζε ζηε δπλαηφηεηα λα «θνξηψλεη» 

ν ρξήζηεο πξνγξάκκαηα ελφο νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ζε έλαλ άιινλ, γηα παξάδεηγκα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Spectrum ζηνλ Amstrad. Δπξφθεηην γηα έλα θιαζζηθφ δήηεκα πνπ 

απαζρνινχζε ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Γηαθνξέο εληνπίδνληαλ ζην 

ηξφπν πνπ κεηαρεηξίδνληαλ δχν κηθξνυπνινγηζηέο ηε κλήκε, ζηελ νπνία απνζήθεπαλ ηελ 

νζφλε θαη ην δηαθνξεηηθφ firmware. Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ζρεηηθψλ ROM disassembler 

(Spectrum, Amstrad) θαη γλψζεσλ θψδηθα κεραλήο, ν ρξήζηεο hacker είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

επέκβεη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Ε80 θαη λα αιιάδεη ηηο παξακέηξνπο εθείλεο (“calls”, 

“ins”, “outs”), πνπ επέηξεπαλ ζε έλα πξφγξακκα γξακκέλν γηα ηνλ Spectrum ή κηα νζφλε 

(π.ρ. κηα εηθφλα) λα «ηξέμεη» ζηνλ Amstrad.
125
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Ζ πξαθηηθή ηεο επέκβαζεο ζην ινγηζκηθφ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα ηε θαηαζθεπή 

πιηθνχ. Σν ηειεπηαίν δηεπθφιπλε ηε δηαδηθαζία ηεο επέκβαζεο γηα ην ρξήζηε εγθιείνληαο ζε 

έλα καχξν θνπηί εθείλα ηα πξνγξακκαηηζηηθά βήκαηα πνπ θαινχληαλ λα εθηειέζεη. Μηα απφ 

απηέο ηηο πξνζπάζεηεο απνηέιεζε κηα ζπζθεπή interface γηα ηνλ Spectrum, κε ηνλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «HACKING INTERFACE», ην νπνίν κάιηζηα ήηαλ θαηαζθεπήο 

ειιεληθήο εηαηξίαο. Όπσο κπνξνχζε λα πιεξνθνξεζεί ν επίδνμνο αγνξαζηήο θαη ρξήζηεο 

ηνπ απφ ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ, ε ζπζθεπή έδηλε ζε απηφλ «ηηο δπλαηφηεηεο λα εμειηρζεί 

ζε έλαλ hacker νιθήο.»
126

 Σν πεξηθεξεηαθφ απηφ ελζσκάησλε ζε πιηθφ ηηο εληνιέο πνπ έρνπλ 

ήδε αλαθεξζεί θαη έπξεπε 

λα εηζαρζνχλ απφ ην 

ρξήζηε ζηνλ 

κηθξνυπνινγηζηή ζην 

πιαίζην θάζε δηαδηθαζίαο 

επέκβαζεο ζην ινγηζκηθφ, 

φπσο: ζψζηκν θαη 

θφξησκα πξνγξάκκαηνο, 

ζψζηκν εηθφλαο, ζεξκή 

εθθίλεζε, έμνδνο, 

κεηαηξνπέο απφ δεθαδηθφ 

ζε ΖΔΥ θαη αληίζηξνθα, 

γξάςηκν ζηε κλήκε, 

αλάγλσζε ηεο κλήκεο, 

αλάγλσζε ηνπ αξρείνπ 

θεθαιίδαο, αλάγλσζε ησλ κεηαβιεηψλ ελφο πξνγξάκκαηνο. Μέζσ ηεο ζπζθεπήο, ν  επίδνμνο 

hacker είρε πξφζβαζε ζηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο θαηαβάιινληαο 8.500 δξρ ζηα γξαθεία ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο.  

Έλα παξεκθεξέο πεξηθεξεηαθφ ήηαλ δηαζέζηκν γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ Commodore 64∙ 

επξφθεηην γηα ην «final cartridge», ην νπνίν απεπζπλφηαλ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο 

ρξεζηψλ: ζε εθείλνπο πνπ επηζπκνχζαλ λα αληηγξάςνπλ κε εχθνιν ηξφπν ηα πξνγξάκκαηά 

ηνπο, ζηνπο hackers πνπ δεηνχζαλ έλα πξφγξακκα, πνπ ηνπο έδηλε πξφζβαζε ζε βαζηθέο 

παξακέηξνπο ηνπο θαη ζηνπο ρξήζηεο ηεο γιψζζαο Basic, πνπ επηζπκνχζαλ λα έρνπλ ζηε 
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δηάζεζή ηνπο κεξηθέο πξφζζεηεο εληνιέο.
127

 Μέζσ απηνχ θαη πηέδνληαο ην πιήθηξν F2, ν 

ρξήζηεο ηνπ Commodore 64 είρε πξφζβαζε ζε εθείλεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απνθαινχληαλ 

«hackerikes», νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο ηέηνησλ εξγαιείσλ, φπσο 

ελδεηθηηθά α) απεηθφληζε ηεο κλήκεο ζε νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε, β) ελζσκαησκέλν 

assembler θαη disassembler, γ) ζψζηκν θαη θφξησζε πξνγξακκάησλ ζε γιψζζα κεραλήο, δ) 

κεηαθνξά blocks κλήκεο απφ κία δηεχζπλζε ζε κία άιιε, ε) ζχγθξηζε blocks κλήκεο, ζη) 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο πξνγξακκάησλ θάησ απφ ηελ ROM, δ) κεηαηξνπή δεθαεμαδηθψλ 

αξηζκψλ ζε δεθαδηθνχο, ε) ηξέμηκν πξνγξακκάησλ ζε γιψζζα κεραλήο.
128

 Πέξαλ ησλ 

απνθαινχκελσλ «hackerikon» δπλαηνηήησλ, δειαδή εθείλσλ πνπ παξείραλ ζην ρξήζηε ηα 

εξγαιεία γηα ηελ επέκβαζε ζε θάπνην πξφγξακκα, πεξηθεξεηαθά απηνχ ηνπ είδνπο πεξηείραλ 

θαη ηηο ιεγφκελεο «πεηξαηηθέο» δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο αλαιάκβαλαλ λα απνζεθεχζνπλ ην 

ηξέρνλ πξφγξακκα ζε δίζθν ή θαζέηα (δειαδή λα αληηγξάςνπλ ην ινγηζκηθφ). Οπνηνζδήπνηε  

ρξήζηεο ηνπ Commodore 64 κπνξνχζε λα έρεη πξφζβαζε ζε απηέο ηηο »πεηξαηηθέο» θαη 

«hackerikes» δπλαηφηεηεο έλαληη 16.000 δξρ.
129

 Λφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηέηνησλ ιχζεσλ 

(π.ρ. ησλ εηζαγφκελσλ Multiface One θαη DATEL), ε θνηλφηεηα ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ 

δηεξεπλνχζε ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ελφο ηέηνηνπ πεξηθεξεηαθνχ. Δπξφθεηην γηα έλα 

δχζθνιν εγρείξεκα πνπ πξνυπέζεηε πξνρσξεκέλεο ηερληθέο γλψζεηο θαηαζθεπήο 

θπθισκάησλ. Σα πεξηνδηθά παξείραλ ηελ αλαγθαία ηερληθή γλψζε εθνδηάδνληαο ηνλ επίδνμν 

hacker κε ηηο νδεγίεο θαηαζθεπήο ησλ θπθισκάησλ, κε ην απαξαίηεην πξφγξακκα, θαζψο 

θαη κε αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ, φηαλ ζα νινθιεξσλφηαλ ε θαηαζθεπή 

ηνπ.
130

 Ο ρξήζηεο είρε επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα παξαγγείιεη έηνηκε ηελ πιαθέηα απφ ηα 

γξαθεία ηνπ πεξηνδηθνχ έλαληη ηηκήκαηνο 1.000 δξρ.
131

 

Μεηά απφ κηα πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζεο ηεο εηθφλαο ηνπ Έιιελα hacker ζηνλ δεκφζην ρψξν 

θαη ζε ηνπηθά αλεπίζεκα δίθηπα, ε ηαπηφηεηα πνπ ζρεκαηνπνηήζεθε απέθηεζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλνπ ηνπ ρξήζηε, πνπ επηζπκνχζε κελ λα δηεξεπλήζεη θάπνην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κε κηα φκσο ζεκαληηθή δηάζηαζε∙ ην θίλεηξν γηα κηα ηέηνηα 

δξαζηεξηφηεηα δελ ήηαλ ην θέξδνο, αιιά ε ραξά ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο δηεξεχλεζεο ησλ 
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δπλαηνηήησλ ηνπ κηθξνυπνινγηζηή.
132

 Δπξφθεηην γηα κηα εμηδαληθεπκέλε ηαπηφηεηα θαζψο 

ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ κηα πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθή φςε. Παξφια 

απηά, ην πξφηαγκα πεξί ηεο αλάγθεο ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ απνηεινχζε κηα 

πξαγκαηηθφηεηα γηα πνιινχο Έιιελεο ρξήζηεο, ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

δεθαεηίαο. Με βάζε απηφλ ηνλ άμνλα, κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ «πεηξαηή» θαη ηνπ «hacker» 

ζα κπνξνχζε λα ζεκειησζεί πάλσ ζηελ έλλνηα ηνπ θέξδνπο πνπ απέξξεε απφ ηελ 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Πξφθεηηαη κηα δηάθξηζε πνπ εηζεγνχληαη νη ίδηνη νη ηζηνξηθνί 

πξσηαγσληζηέο ηεο πεξηφδνπ θαη έρεη ζεκαζία γηα ηελ δφκεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, αιιά 

θαη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο απηνπξαγκάησζεο, πνπ εκπεξηείρε θαη κηα δηαδηθαζία 

ζπγθξφηεζεο δηαθξίζεσλ κεηαμχ άιισλ πξαθηηθψλ. ην δεκφζην ιφγν ηεο επνρήο, 

επηρεηξείην λα πξνβιεζεί απηή ε δηαθνξά, αλ θαη ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζηε 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηα πξάγκαηα ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθά: 

Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ φηη έλαο hacker δηαθέξεη ξηδηθά απφ έλαλ πεηξαηή. Ο πξψηνο 

απνηειεί ηελ έθθξαζε κηαο εληειψο πγηνχο αληίδξαζεο ελφο έμππλνπ λένπ κπξνζηά ζε 

κία πξφθιεζε: λα ζπάζσ ηνλ θψδηθα, λα κπσ ζην ζχζηεκα, θ.ι.π. Ο δεχηεξνο – ν 

πεηξαηήο – απνηειεί ηελ έθθξαζε κηαο θαζαξά εκπνξηθήο πξάμεο πνπ θηλείηαη ζηα 

ζαθή φξηα ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο λνκνζεζίαο.
133

 

Ζ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ρξήζεο ηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 απνθάιππηε κηα 

ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε, φπνπ 

ηα φξηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ «hacker» απφ 

ηνλ »πεηξαηή» ήηαλ αζαθή. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο ν αξρηζπληάθηεο ηνπ 

PIXEL απνθαιεί δχν Έιιελεο hackers 

«HACKERS/πεηξαηέο».
134

 Δπξφθεηην γηα 

θαηά βάζε άηνκα κηθξήο ειηθίαο (νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη hackers ήηαλ 

δεθαεπηά εηψλ), ηα νπνία ππήξμαλ 

ελζνπζηψδεηο ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ (φπσο ησλ κνληέισλ ηεο AMSTRAD θαη ηεο Sinclair).  
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Εικόνα 12 Ζ πξαθηηθή ηνπ «hacking» απνηεινχζε 

κηα απνιχησο απνδεθηή φςε ηεο ρξήζεο ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1980. Πεγή: Γ. Αζεκαθφπνπινο, «Hacking. 

Καηάδπζε ζην directory ηνπ Amstrad», PIXEL 43, 

Απξίιηνο 1988, 122. 
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Όπσο έρεη ζεκεησζεί ζε άιια ζεκεία απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, έλα απφ ηα πξψηα δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχζαλ ηνπο ελζνπζηψδεηο ρξήζηεο ππήξμε εθείλν ηεο αληηγξαθήο ησλ 

πξνγξακκάησλ, ην νπνίν απαηηνχζε πνιιέο θνξέο απφ ηνλ ρξήζηε λα «ζπάζεη» 

πξνεγνπκέλσο ηνλ loader, ψζηε λα αληηγξάςεη ην πξφγξακκα ζε άιιε θαζέηα ή δηζθέηα. 

Καζψο νη ηερληθέο θιεηδψκαηνο γίλνληαλ πεξηζζφηεξν δχζθνιεο θαη απαηηεηηθέο, νη 

ελζνπζηψδεηο ρξήζηεο αθηέξσλαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην πεηξακαηηζκφ κε κεζφδνπο 

«ζπαζίκαηνο» απηψλ ησλ λέσλ ηερληθψλ θιεηδψκαηνο. Μεηά ην «ζπάζηκν» ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ θιεηδσκάησλ, ν Έιιελαο hacker πξνζέηξερε ζε έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο δηακεζνιαβεηέο 

ηεο επνρήο, ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ. Μέζσ αληαιιαγήο κπνξνχζε λα 

πξνκεζεπηεί λέα πξνγξάκκαηα, ηα νπνία «έζπαδε» θαη κηα αιπζίδα δεκηνπξγνχληαλ κεηαμχ 

hacker θαη θαηαζηήκαηνο: ν έλαο έβξηζθε λέν ινγηζκηθφ λα δηεξεπλήζεη θαη ν άιινο 

πξνκεζεπφηαλ απηφ ην ινγηζκηθφ απαιιαγκέλν απφ πξνζηαζία, ψζηε θαηφπηλ λα κπνξεί λα 

θηηάμεη αληίγξαθα θαη λα ηα δηαλείκεη ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο.
135

  

 

Εικόνα 13 Οη δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο ηεο αληηγξαθήο θαη ηεο επέκβαζεο ζην ινγηζκηθφ ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ην ίδην άηνκν. Καη νη δχν πξαθηηθέο ήηαλ εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλεο θαη νη φζνη 

ηηο αζθνχζαλ επεδείθλπαλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζε απηέο ζην δεκφζην ρψξν. Πεγή: PIXEL 27, 

Ννέκβξηνο 1986, 80- 81. 

 

Ζ ζπλεξγαζία απηή έγηλε πην ζηελή θαζψο ε δήηεζε γηα αληηγξακκέλν ινγηζκηθφ αχμαλε 

δηαξθψο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ινηπφλ, ε ζπλεξγαζία hackers θαη θαηαζηεκάησλ γηλφηαλ 

απνθιεηζηηθή, κε ηα θαηαζηήκαηα ππνινγηζηψλ λα «αγνξάδνπλ» ηελ ηερληθή δεμηφηεηα ησλ 

πξψησλ ζην «ζπάζηκν» ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ, πνπ επηζπκνχζαλ λα δηαθηλήζνπλ 

ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο. ε απηή ηε πεξίπησζε ην φξην κεηαμχ ηνπ hacker θαη ηνπ πεηξαηή 

ππήξμε αζαθέο, θαζψο νη εκπιεθφκελνη θνηλσληθνί δξάζηεο απνηεινχζαλ κέξνο ηεο ίδηαο 
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θνηλσληθήο πξαθηηθήο, κέξνο ηεο νπνίαο ήηαλ ε αληηγξαθή θαη δηαθίλεζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν 

ίδην πξφηππν ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνδφηαλ θαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, δίρσο ηελ 

ελεξγή δηακεζνιάβεζε ησλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο hackers αληέγξαθαλ θαη δηαθηλνχζαλ ην 

ινγηζκηθφ κφλνη ηνπο, κέζσ δηθηχσλ θίισλ θαη γλσζηψλ ηδησηψλ. Απηφ δηεπθνιπλφηαλ κέζσ 

ηεο δεκνζίεπζεο ζρεηηθψλ αγγειηψλ ζην δεκφζην ρψξν. Αξρηθά, φζνη ρξήζηεο δηαθήκηδαλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο κε ην ηξφπν απηφ ήηαλ ιίγνη, αιιά ζηαδηαθά ν αξηζκφο ηνπο απμήζεθε 

ηφζν ψζηε λα δεκνζηεχνληαη δεθάδεο ηέηνηεο αγγειίεο ζε έληππα ηεο επνρήο. Οξηζκέλνη 

κάιηζηα θαηαζθεχαζαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ «εηδηθνχ πξνκεζεπηή 

πξνγξακκάησλ» γηα ηνλ ηάδε ή ηνλ δείλα ηχπν κηθξνυπνινγηζηή θαη ηχπσλαλ θάξηεο κε ην 

φλνκα θαη ην ηειέθσλφ ηνπο, πηνζεηψληαο θαηά κία έλλνηα ηελ ηαπηφηεηα ελφο εκπφξνπ 

ινγηζκηθνχ. Δπξφθεηην γηα κηα νηθνλνκηθά επσθειή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζχκθσλα κε 

ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο απέθεξε έλα εηζφδεκα ηεο ηάμεο ησλ 100.000 κε 150.000 δξρ ηνλ 

κήλα.
136

  

 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ 

Έρνληαο κειεηήζεη ηε δεκφζηα εηθφλα ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ηεο πεξηφδνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ φςεσλ ηεο ρξήζεο ηνπο, ν ηζηνξηθφο δηαπηζηψλεη πσο ν ρξήζηεο πνπ ήηαλ ζε 

ζέζε λα επέκβεη ζηνλ ππνινγηζηή θαη ην ινγηζκηθφ ηνπ κε ηξφπν επσθειή γηα ηνλ ίδην 

ελδπφηαλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ «hacker». Ζ ζπγθεθξηκέλε φςε ηεο ρξήζεο απνθαινχληαλ 

«hacking». Απηφ ην πξφηππν ηεο ρξήζεο ππήξμε ν πιένλ απηνλφεηνο ηξφπνο λα δηεξεπλήζεη 

ν Έιιελαο ρξήζηεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή ηνπ. Ζ αληηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ 

απνηεινχζε κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ «hacking», θαζψο ην «αιιαγκέλν» ινγηζκηθφ 

θνξησλφηαλ ππνρξεσηηθά ζηνλ ππνινγηζηή απφ θάπνην αληίγξαθν, πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ζε 

πξνεγνχκελν ζηάδην ν ρξήζηεο. Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ εχξεκα απνηέιεζε ην φηη ην αληίγξαθν 

απηφ απνηεινχζε θηήκα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ, δειαδή ηνπ ρξήζηε θαη φρη ηνπ αξρηθνχ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όληαο θηήκα ηνπ, απηφ ην «γλήζην αληίγξαθν» κπνξνχζε 

λα ππνζηεί «επέκβαζε» ζηα ζηνηρεία θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ, δειαδή ζηνλ θψδηθα, κέζσ 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Ζ έξεπλα έδεημε επίζεο πσο ε θνπιηνχξα ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο ζεψξεζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ σο «αλνηθηνχ» (γηα ην ιφγν απηφ κπνξνχζε λα ππνζηεί επέκβαζε), 

                                                 
136

 Ibid., 77, 80. 



399  |  Π έ κ π η ν  Κ ε θ ά ι α η ν  

 

θαηαζθεπάζηεθε ζην πιαίζην ηφζν θνηλνηήησλ ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ 

ρψξνπ (κε θπξίαξρν δηακεζνιαβεηή δξάζηε ην πεξηνδηθφ PIXEL, αιιά θαη άιια πεξηνδηθά). 

Δπίζεο, ππνζηεξηδφηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή, απφ ηα ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νηθηαθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηα νπνία επέηξεπαλ κηα ηέηνηα επέκβαζε πηνζεηψληαο 

έλα είδνο αλνηθηήο «αξρηηεθηνληθήο». Ζ δηακφξθσζε απηήο ηεο θνπιηνχξαο επηβνήζεζε ηελ 

εκθάληζε κηαο λέαο γεληάο ρξεζηψλ, πνπ αζρνιήζεθαλ ελεξγά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζην 

πεξηβάιινλ ηεο θαηνηθίαο ηνπο, θαζψο επίζεο ζε ιέζρεο ρξεζηψλ ή ζε θαηαζηήκαηα 

πψιεζεο ππνινγηζηψλ. Σα πεξηνδηθά πιεξνθνξηθήο απνηέιεζαλ θφκβνπο πξνθεηκέλνπ νη ελ 

ιφγσ πξνγξακκαηηζηέο λα δηθηπσζνχλ κε ηηο δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη 

ηα θαηαζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα θπθινθνξήζνπλ ηα πξνγξάκκαηά 

ηνπο ή ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ πξαθηηθή ηνπ «hacking». 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή, νη πξαθηηθέο ηεο αληηγξαθήο ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ηεο επέκβαζεο ζε απηφ γίλνληαλ θαηαλνεηέο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

ρξήζεο. Μειεηψληαο ηελ πιεζψξα ησλ δηαθεκίζεσλ γηα αληηγξακκέλα πξνγξάκκαηα θαη 

παηρλίδηα δηαπηζηψλεη θαλείο πσο ε αληηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ απνηέιεζε έλα πξφηππν 

ρξήζεο, ην νπνίν έραηξε θνηλσληθήο απνδνρήο, δελ είρε ππνζηεί θαηαδίθε ζην δεκφζην ρψξν 

εθηφο απφ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ππήξμε εμαηξεηηθά δεκνθηιέο αλάκεζα ζε ρξήζηεο, 

θαηαζηήκαηα ππνινγηζηψλ, επαγγεικαηίεο, αθφκα θαη δεκνζηνγξάθνπο. Ήηαλ επηπιένλ 

ππεχζπλν, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο επξείαο αγνξάο ινγηζκηθνχ, θαζψο ε 

θπθινθνξία ηνπ ινγηζκηθνχ κέζσ ηεο αληηγξαθήο ππνζηήξημε θαη ηε θπθινθνξία ηνπ 

λφκηκνπ εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ. Ζ πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ ππήξμε ηφζν 

δηαδεδνκέλε, ψζηε ν αξρηζπληάθηεο ηνπ PIXEL λα αλαθέξεη ζε ζρεηηθφ αθηέξσκα ηνπ 

πεξηνδηθνχ: 

Οη πεηξαηηθέο θαζέηεο (φπσο ραξαθηεξίδνληαη νη θαζέηεο κε ηα αληίγξαθα 

πξνγξακκάησλ) θπθινθνξνχλ άθζνλεο παληνχ θαη ίζσο, αλ ςάμεηε θαιχηεξα ζηα 

ζπξηάξηα ζαο λα αλαθαιχςεηε θάπνηα θαη εζείο…
137

 

Ζ δηαδνκέλε ρξήζε αληηγξακκέλσλ πξνγξακκάησλ δελ πεξηνξηδφηαλ ζηελ θνηλφηεηα ησλ 

ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αιιά επεθηεηλφηαλ ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο δελ επηζπκνχζαλ ή δελ κπνξνχζαλ λα αγνξάζνπλ απζεληηθά πξνγξάκκαηα γηα ιφγνπο 

πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε άιια ζεκεία ηεο παξνχζαο κειέηεο. χκθσλα κε ηελ αληηπξφζσπν 

ηεο εηαηξίαο ινγηζκηθνχ OCEAN ζηελ Διιάδα, ε πεηξαηεία ηνπ ινγηζκηθνχ αθνξνχζε 

ζρεδφλ θάζε θνηλφηεηα ρξεζηψλ ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ: ηνπο ρνκπίζηεο - 
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ζπιιέθηεο πξνγξακκάησλ, ηνπο νηθηαθνχο ρξήζηεο, ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θαηαζηεκάησλ 

πψιεζεο ππνινγηζηψλ, αθφκα θαη αληηπξνζψπνπο, νη νπνίνη εθκεηαιιεχνληαλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο γηα λα αληηγξάθνπλ λφκηκα εηζαγφκελα πξνγξάκκαηα θαη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ λα απνθχγνπλ ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηηκεκάησλ.
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Δμεηάδνληαο ηνλ επκεηάβιεην ραξαθηήξα ηεο «πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ» ηελ επνρή εθείλε, 

εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πσο ην θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ πιαίζην 

αιιειεπίδξαζαλ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν νη δηακάρεο ζρεηηθά κε 

ηελ «πεηξαηεία» επλφεζαλ ηελ αλάπηπμε λέσλ φςεσλ ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ. Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, ηνπο 

δηακεζνιαβεηέο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο. Ζ έξεπλα απηή ακθηζβεηεί ην δεκνθηιή δηαρσξηζκφ 

αλάκεζα ζε λνκνηαγείο επηρεηξεκαηίεο θαη αζπλείδεηνπο «πεηξαηέο», ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

θαηαλνεζεί, φηη ε δξαζηεξηφηεηα απηή δηψθεηαη λνκηθά ζην θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ 

ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, ελψ απνηεινχζε, ηξεηο ζρεδφλ δεθαεηίεο λσξίηεξα, έλα δηθαίσκα 

ησλ ρξεζηψλ ζην πεηξακαηηζκφ γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Ζ πξαθηηθή 

ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ζην πιαίζην απηφ, δελ πξέπεη λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ην ζχγρξνλν δήηεκα ηεο πεηξαηείαο. Κάηη ηέηνην ζα απνηεινχζε 

αλαρξνληζκφ. Αλ νη Έιιελεο ρξήζηεο ηεο επνρήο δελ επηζπκνχζαλ λα αγνξάζνπλ έλα 

αληίγξαθν ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηαζέζηκν κφλν ζηα ειάρηζηα κέξε πνπ ην εκπνξεχνληαλ, 

έπξεπε λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο, εξεπλψληαο ηηο πξννπηηθέο, 

θεξδίδνληαο πνιχηηκε εκπεηξία θαη νηθνδνκψληαο, ηειηθά, κηα ζπγθεθξηκέλε θνπιηνχξα γηα 

ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Καηά κία έλλνηα, κεηά ηελ αγνξά, ην ινγηζκηθφ αλήθε ζην ρξήζηε 

ηνπ κηθξνυπνινγηζηή θαη φρη ζηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ ηνπ, φπσο εθθξάδεηαη ζε ζχγρξνλεο 

αληηιήςεηο πεξί πεηξαηείαο θαη πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.  
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Η έξεπλα, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζηε δηαηξηβή κε ηνλ ηίηιν «Δημόζια Εικόνα και 

Κοινόηηηες Φρηζηών ηων Οικιακών Υπολογιζηών ζηην Ελλάδα 1980-1990», επηρείξεζε λα 

πξνζθέξεη έλα εμεγεηηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία 

ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ έγηλε αληηθείκελν ρξήζεο ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ 

θνηλσληθνηερληθνχ πεξηβάιινληνο. Τν έλαπζκα γηα απηή ηελ πξνζπάζεηα ππήξμε κάιινλ 

πξνθαλήο γηα έλαλ ηζηνξηθφ ηεο ηερλνινγίαο∙ ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ αζθεί ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ ίδηα ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, αιιά θαη ζηελ ίδηα 

ηελ αλζξψπηλε δσή. Όπσο επηζεκάλζεθε πνιιαπιψο, ε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ κεηαζρεκάηηζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πνιιέο ιεηηνπξγίεο, πνπ εθηεινχληαλ ζε 

ρψξνπο φπσο ηα παλεπηζηήκηα, ην θξάηνο θαη ηηο κεγάιεο εηαηξίεο, φπνπ ε πξφζβαζε ησλ 

πνιιψλ ππήξμε πεξηνξηζκέλε, ζε ηφπνπο φπσο ε θαηνηθία ή ην ζρνιείν. Δθεί ν ρξήζηεο είρε 

ηελ δπλαηφηεηα φρη κφλν λα αμηνπνηήζεη ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο, πνπ εθπξνζσπνχζε ν 

πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο, αιιά επίζεο λα ηηο εκπινπηίζεη θαη λα δηαπξαγκαηεπηεί ηα 

λνήκαηα, πνπ είραλ εγγξαθεί ζε απηφλ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο, ηνπο πσιεηέο θαη ηνπο 

δηακεζνιαβεηέο ηεο ρξήζεο ηνπ. 

Γηεξεπλψληαο ηηο δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζην 

ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πιαίζην, φπσο απηέο απνηππψζεθαλ θαη αλαπαξαζηάζεθαλ ζηνλ 
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δεκφζην ρψξν ησλ εληχπσλ γηα ππνινγηζηέο ηεο επνρήο θαη δηακεζνιαβήζεθαλ απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο δξάζηεο, ε κειέηε ήξζε αληηκέησπε κε κηα ζεηξά απφ εξεπλεηηθέο 

πξνθιήζεηο. Πξψηα απφ φια, ην πξσηνγελέο πιηθφ επέηξεςε λα ακθηζβεηεζεί κηα 

δηαδεδνκέλε ππφζεζε, εθείλε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε ηερλνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ κεηαθέξεηαη απηφκαηα απφ έλα ηερλνινγηθά πξνεγκέλν θέληξν ζηελ 

ππνβαζκηζκέλε, ηερλνινγηθά πάληα, πεξηθέξεηα. Σχκθσλα κε ηελ ππφζεζε απηή, ε 

πεξηθέξεηα δελ δηαζέηεη θακία επηινγή παξά εθείλε ηεο «κεηαθνξάο», θαζψο ε ηερλνινγία 

ησλ ππνινγηζηψλ είλαη «παγθφζκηα» θαη «θαζνιηθή», νπφηε δχλαηαη λα κεηαθεξζεί σο έρεη, 

κε απηφκαην θαη νκνηφκνξθν ηξφπν, αλεμάξηεηα απφ ηα δηαθξηηά θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Δπίζεο, επαλεμεηάζηεθε εδψ θαη αλαζεσξήζεθε ε εηθφλα ηνπ 

νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή. Σχκθσλα κε ηελ δηαζέζηκε εξγνγξαθία, πξφθεηηαη γηα έλα 

ηερλνινγηθφ πξντφλ ζρεδηαζκέλν λα εμππεξεηεί ςπραγσγηθέο ρξήζεηο. Όκσο, ζην ειιεληθφ 

πεξηβάιινλ νη φςεηο ηεο ρξήζεο ηνπ απέδσζαλ πνιχ δηαθνξεηηθά λνήκαηα. Αθφκα 

επαλεμεηάζηεθε ε εηθφλα ηνπ ρξήζηε ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή σο παζεηηθνχ δέθηε ησλ 

ζεκαζηψλ, πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην ηερλνινγηθφ πξντφλ, νη νπνίεο θαη θαζνξίδνπλ ηε ρξήζε 

ηνπ κε κνλνζήκαλην ηξφπν. Με πνιχ ελεξγφ ηξφπν, ν Έιιελαο ρξήζηεο ελδχζεθε 

δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηακνξθψζεη ηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή 

κε ηξφπν, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επνρήο ηνπ. 

Η εμέηαζε ρηιηάδσλ άξζξσλ απφ ζρεδφλ φια ηα ειιεληθά πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο, ηα 

νπνία θπθινθφξεζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή κηαο πνιχ 

δηαθνξεηηθήο ηζηνξηθήο εξκελείαο ηεο δηαδηθαζίαο ρξήζεο, πηνζέηεζεο, πξνζαξκνγήο, 

δηακφξθσζεο θαη δεκηνπξγίαο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ απφ ηνπο 

Έιιελεο ρξήζηεο. Η εξκελεία ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ 

ηζηνξηνγξαθηθψλ εξγαιείσλ, φπσο εθείλσλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην πιαίζην ζπνπδψλ STS, 

SCOT, SST, ΑΝΤ, αιιά θαη ζεσξηψλ γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο κειέηεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε 

ρξήζε (technology-in-use), ηεο νηθεηνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηεο ζην ηνπηθφ επίπεδν 

(domestication), θαζψο θαη ηεο δηακεζνιαβεηηθήο ηζρχνο δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

θαη δξαζηψλ, θέξλεη ηνλ ηζηνξηθφ ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ 

Διιάδα αληηκέησπν κε κηα ζχλζεηε ηζηνξία, ζηελ νπνία ηερλνινγηθνί, θνηλσληθνί, 

πνιηηηζκηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο δηαδξακάηηζαλ ηνλ ξφιν ηνπο. 

Πξψηα απ’ φια, ε έξεπλα αλέδεημε ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο ηδηαίηεξα πινχζηνπ θαη πνιχκνξθνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ, πνπ ζπγθξνηήζεθε απφ δεθάδεο πεξηνδηθά έληππα γηα ππνινγηζηέο, ηα 
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νπνία θπθινθφξεζαλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1980-1990. Σην πιαίζην απηνχ, λέα 

πεξηνδηθά έληππα ζπλέρηδαλ λα εθδίδνληαη θαη λα θπθινθνξνχλ θαζφιε ηε δεθαεηία, λέεο 

εμεηδηθεπκέλεο θαη δπλακηθέο εθδνηηθέο εηαηξίεο ζρεκαηνπνηήζεθαλ θαη λέεο επαγγεικαηηθέο 

ηαπηφηεηεο απνθξπζηαιιψζεθαλ, φπσο εθείλεο ηνπ ηερληθνχ ζπληάθηε, ηνπ εθδφηε εληχπσλ 

γηα ππνινγηζηέο, αιιά θαη ηνπ εθδφηε – θαηαζθεπαζηή ινγηζκηθνχ. Απηφο ν δεκφζηνο ρψξνο 

ησλ εληχπσλ γηα ππνινγηζηέο δηακνξθψζεθε κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ ηα θαηαζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο, ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη, ζεκαληηθφηεξν ίζσο, 

ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο ησλ ηερλνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Μεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ δξαζηψλ αλαπηχρζεθαλ ηφζν ηππηθέο, φζν θαη άηππεο ζρέζεηο θαη 

παξάιιεια δηακνξθψζεθε έλα δίθηπν αλαηξνθνδφηεζεο, πνπ επέδξαζε ζεκαληηθά ζην 

επίπεδν ηεο δηαζάθεζεο ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ εληχπσλ, ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο χιεο ηνπ, 

αθφκα θαη ζηελ απφθαζε γηα ηελ θπθινθνξία ή φρη ελφο λένπ εληχπνπ. Δλδεηθηηθά, ην πην 

ζεκαληηθφ ίζσο πεξηνδηθφ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο ηελ πεξίνδν 1980-1990, ην 

PIXEL, δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο. Η ζεκαηνινγία 

ησλ θπξίαξρσλ, ηνπιάρηζηνλ, εληχπσλ, ππήξμε ηδηαίηεξα πινχζηα θαη πεξηειάκβαλε πιήζνο 

εηδηθεπκέλσλ άξζξσλ γηα ηελ ηερλνινγία ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, νδεγνχο αγνξάο γηα 

αξράξηνπο, αιιά θαη πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο, ζηήιεο γηα πξνγξακκαηηζκφ, έληππα 

πξνγξάκκαηα, παξνπζηάζεηο θαη κεηξήζεηο κεραλεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ, δηαθεκίζεηο, 

ζηήιεο αιιεινγξαθίαο κε ηνπο αλαγλψζηεο, αθφκα θαη δηεγήκαηα, παξνπζηάζεηο βηβιίσλ θαη 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. 

Σην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ε ζεκαζία ησλ πεξηνδηθψλ γηα ππνινγηζηέο σο 

ζεκαληηθή πξσηνγελήο ηζηνξηθή πεγή δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ εχξεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

απηά. Τν γεγνλφο πσο έλα κέξνο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ, γλψξηζε κεγάιε επηηπρία κεηαμχ ησλ 

Διιήλσλ ρξεζηψλ θαιεί ηνλ ηζηνξηθφ λα εμεηάζεη αλ, θαη ζε πνην βαζκφ, ε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ δηακεζνιαβήζεθε απφ ηα έληππα εθείλα. 

Καζψο, θαηά ηα πξψηα έηε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν κηθξνυπνινγηζηήο απνηέιεζε κηα 

θαηλνχξηα θαη άγλσζηε ελ πνιινίο ηερλνινγία γηα ηνλ Έιιελα ρξήζηε, ε εηθφλα πνπ ηνπ είρε 

απνδνζεί ήηαλ αζαθήο θαη ζπγθερπκέλε. Ο εηδηθφο πεξηνδηθφο ηχπνο απνηέιεζε ηνλ 

δηακεζνιαβεηηθφ δξάζηε, ν νπνίνο θαηαζθεχαζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ εηθφλα ηνπ 

«εθπαηδεπηή» ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ ζε απηή ηελ λέα ηερλνινγία. Πξνο ηνχην, θαζφξηζε ηελ 

χιε ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα «αλνίμνπλ» ην καχξν θνπηί ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ θαη λα θαηαζηήζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαηαλνεηέο θαη πξνζβάζηκεο 
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ζηνπο Έιιελεο ρξήζηεο. Μέρξη ηφηε ε ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηψλ απαηηνχζε εμεηδηθεπκέλε 

ηερληθή γλψζε ησλ ειεθηξνληθψλ κεξψλ ηνπο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ θνηλσληθνί 

δξάζηεο, πνπ ζα δηακεζνιαβνχζαλ θαη ζα «απνκάγεπαλ» ηε ρξήζε ηνπο, απνπζίαδαλ. 

Μία απφ ηηο θχξηεο δηακεζνιαβεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εηδηθνχ πεξηνδηθνχ ηχπνπ ηεο 

πεξηφδνπ 1980-1990 απνηέιεζε ε πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ξεηνξηθψλ, θάπνηεο εθ ησλ 

νπνίσλ εγεκφλεπζαλ. Η ρξήζε ηνπ «έηνπο 2000», σο νξφζεκνπ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο κε ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο, πνπ έκειιε λα 

αληηκεησπίζεη ν Έιιελαο πνιίηεο απφ ηελ επεξρφκελε επηθξάηεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε θάζε, ζρεδφλ, φςε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο, 

είλαη κία εμ’ απηψλ. Η επεξρφκελε θνηλσλία, πνπ ζα θαζνξηδφηαλ, ελ πνιινίο, απφ ηελ ηζρχ 

θαη ηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, απνηεινχζε ηελ «θνηλσλία ηνπ κέιινληνο». Σην πιαίζην 

απηφ, δηαπηζηψλεη θαλείο ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ξεηνξηθήο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

εθπαίδεπζεο «εηδηθψλ ησλ computers» πνπ ζα θάιππηαλ «ηηο αλάγθεο ηνπ Έζλνπο θαη ζα 

ζπλέβαιαλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο παηξίδαο», φπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζε 

δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ηεο επνρήο. Σηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζεσξείην πσο 

ζπληεινχληαλ ήδε κηα ηερλνινγηθή επαλάζηαζε (ή αιιηψο ε «έθξεμε ηεο πιεξνθνξηθήο»), 

ζηελ νπνία ν Έιιελαο ρξήζηεο είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέξνο, κε ηελ πξνυπφζεζε πσο 

ζα εθπαηδεπφηαλ ζε απηή θαη ζηηο ελδεδεηγκέλεο ρξήζεηο ηεο. Αλαπφζπαζην ζηνηρείν ησλ 

ξεηνξηθψλ θαηαζθεπψλ ζην δεκφζην ρψξν ησλ εληχπσλ γηα ππνινγηζηέο απνηεινχζε ε 

ζπζρέηηζε ησλ ηειεπηαίσλ κε ηηο έλλνηεο ηεο «πξνφδνπ» θαη ηνπ «ζαπκαζηνχ». Η θαηαζθεπή 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, σο αλεμάληιεηεο νπζηαζηηθά, 

δπλαηνηήησλ θαη δπλεηηθφ θνξέα ζεηηθψλ αιιαγψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, δηαηξέρεη ηα 

θείκελα θαη ηηο δηαθεκίζεηο, πνπ θηινμελνχληαη ζηα έληππα ηεο επνρήο.  

Σην πιαίζην ηεο ξεηνξηθήο πεξί ηεο αλαγθαηφηεηαο «πξνεηνηκαζίαο» ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, ν ίδηνο ν πεξηνδηθφο ηχπνο ιεηηνπξγεί σο ν δηακεζνιαβεηηθφο δξάζηεο, πνπ 

δηακνξθψλεη ηα λνήκαηα πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή θαη αθνξνχλ ζηε 

ρξήζε ηνπ. Οη ηειεπηαίνη πξνσζνχληαλ απφ ηα πεξηνδηθά θαη θαηαλννχληαλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο σο έλα ππνινγηζηηθφ εξγαιείν, πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ρακειφ θφζηνο απφθηεζεο, 

επθνιία ρξήζεο θαη πξνγξακκαηηδφκελν πεξηβάιινλ. Ξεθηλά έηζη κηα πεξίνδνο θαηαλφεζεο 

ηνπ ππνινγηζηή σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ, επηηξέπνληάο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα 

απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο γηα ηνπο ππνινγηζηέο, νη νπνίεο αλακελφηαλ πσο ζα 

απνδεηθλχνληαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ «θνηλσλία ηνπ κέιινληνο». Η αληίιεςε πεξί ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηεο «γλψζεο ηνπ ππνινγηζηή» ππήξμε ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζην πξψην κηζφ 
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ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ήηαλ ζπλπθαζκέλε, θπξίσο, κε ηελ νηθηαθή ρξήζε ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ θαη, δεπηεξεπφλησο, κε ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ηνπο ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ ζρνιείνπ. 

Οη αλσηέξσ ξεηνξηθέο θαηαζθεπέο πξνσζήζεθαλ κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο ρηιηάδσλ άξζξσλ 

πνπ ζηφρεπαλ, πξψηα απ’ φια, ζηελ «απνκάγεπζε» ηεο ηερλνινγίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ, ζην άλνηγκα ηνπ καχξνπ θνπηηνχ ηεο θαη ζηελ ζπλαθφινπζε εθπαίδεπζε ησλ 

Διιήλσλ ρξεζηψλ, πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ ηελ ελ ιφγσ ηερλνινγία δίρσο «θνβηθά 

ζχλδξνκα», ελψ ζα ηελ ελζσκάησλαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο κε ηξφπν επσθειή γηα ηνπο 

ίδηνπο. Δπηπιένλ, εμεηδηθεπκέλα άξζξα αλέιαβαλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, βαζηθέο 

θαη αλψηεξεο, αιιά θαη ζε γιψζζα κεραλήο. Η γλψζε ηεο ηειεπηαίαο ζεσξνχληαλ σο ην 

απνθνξχθσκα ηεο ηερληθήο γλψζεο, πνπ κπνξνχζε λα θαηαθηήζεη ν κε εηδηθφο ρξήζηεο. Μηα 

άιιε δηακεζνιαβεηηθή ιεηηνπξγία αθνξνχζε ζηελ επεμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ θαη 

ηνπ ινγηζκηθνχ. Πνιιά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαλ ζηνπο ρξήζηεο ζε κνξθή εληχπσλ 

πξνγξακκάησλ (listings) θαη ζπλνδεχνληαλ ζπρλά απφ νδεγίεο θαηαζθεπήο θαη θαηαλφεζεο 

ηεο δνκήο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν ρξήζηεο θαηεπζπλφηαλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ταπηφρξνλα, ε αλνηθηή θχζε ηνπ ινγηζκηθνχ απηήο ηεο 

κνξθήο ηνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ κε απηφ θαη ηεο απηελέξγεηαο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ.  

Ο δεκφζηνο ρψξνο ησλ εληχπσλ γηα ππνινγηζηέο ιεηηνχξγεζε θαη σο θφκβνο επίιπζεο 

δεηεκάησλ ηερληθήο θχζεσο, αιιά θαη αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ φςεσλ ρξήζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή. Λεηηνχξγεζαλ ζπρλά σο «ρψξνη νξίνπ», φπνπ νη δηάθνξνη 

θνηλσληθνί δξάζηεο ζπδεηνχζαλ, δηαθσλνχζαλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαλ ζηάζεηο θαη 

πξαθηηθέο ρξήζεο αλαθνξηθά κε ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο. Η ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ ησλ εληχπσλ σο θφκβνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Έιιελεο ρξήζηεο λα 

δηακνξθψλνπλ κέξνο ηεο χιεο θαη ηεο ζπδήηεζεο γηα ηηο ελδεδεηγκέλεο φςεηο ηεο ρξήζεο ησλ 

ππνινγηζηψλ. Δληνπίδνληαη ζπρλά πεξηπηψζεηο, πνπ ινγηζκηθφ θαη νδεγίεο επίιπζεο 

δεηεκάησλ ηερληθήο θχζεσο δεκνζηεχνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ζε κηα δηαδηθαζία 

αλαηξνθνδφηεζεο, κε ηα πεξηνδηθά λα επηδεηνχλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ θαη νη 

ηειεπηαίνη λα ηελ θαηαλννχλ σο απφδεημε ηεο ηερληθήο ηνπο δεμηφηεηαο. Η ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ σο θφκβνπ δηακεζνιάβεζε επηπιένλ ηελ αλάπηπμε θνηλνηήησλ ρξεζηψλ 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζε φιε ηε Διιάδα, θάηη πνπ δχζθνια ζα επηηχγραλαλ άιινη 

δηακεζνιαβεηέο, φπσο νη ιέζρεο ρξεζηψλ θαη ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ. Γίρσο 
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ηελ ππνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ, φπσο νη θαηαρσξήζεηο, νη επηζηνιέο θαη ηα άξζξα ησλ 

αλαγλσζηψλ, ζε ηφζν επξεία θιίκαθα, ε ρξήζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ελδέρεηαη 

λα ήηαλ ιηγφηεξν εθηεηακέλε, θαζψο νη δηαθνξεηηθέο νκάδεο εληφο ηεο θνηλφηεηαο ησλ 

ρξεζηψλ ζα είραλ παξακείλεη δηαρσξηζκέλεο θαη αθαλείο. 

Έλα εχξεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ δηακεζνιαβεηηθή δξάζε ησλ 

πεξηνδηθψλ, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηή, ππήξμε ε ιεηηνπξγία ιεζρψλ ρξεζηψλ ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζρεδφλ ζε φιε ηελ Διιάδα, θπξίσο φκσο ζηελ Αζήλα θαη ζε 

κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο πεξηθέξεηαο. Η κειέηε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ησλ εληχπσλ αλέδεημε 

δηάθνξνπο παξάγνληεο, πνπ επλφεζαλ ηηο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο ιεζρψλ ρξεζηψλ. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο αθνξνχζαλ ζηε δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ρξήζηεο ζηελ 

εμεχξεζε πιεξνθνξηψλ, ζπκβνπιψλ θαη νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, αιιά θαη ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

Έλαο αξηζκφο ιεζρψλ ιεηηνχξγεζε ζην πιαίζην ησλ πεξηνδηθψλ, ελψ νη πεξηζζφηεξεο 

απνηεινχζαλ πξσηνβνπιίεο θαη θηινμελνχληαλ θπξίσο ζηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο 

ππνινγηζηψλ θαη, δεπηεξεπφλησο, ζε ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά θέληξα ή αληηπξνζσπείεο θαη 

εηζαγσγείο.  

Οη ρξήζηεο – κέιε ησλ ιεζρψλ απνθηνχζαλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζνπλ εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο, πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο ρξήζεο ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο. Δπίζεο 

αληάιιαζαλ πξνγξάκκαηα, πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη, αιιά θαη ηξίηνη, λέα ηεο αγνξάο 

ζρεηηθά κε λέα ή επεξρφκελα κνληέια θαη πεξηθεξεηαθά θαη γεληθά αληηιήςεηο γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή ηνπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηηο εθκεηαιιεχνληαλ πην 

απνηειεζκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο επηιεγκέλεο φςεηο ηεο ρξήζεο ηνπο. 

Σηαδηαθά ε ιεηηνπξγία έγηλε πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθή θαη δηακνξθψζεθε πξνο δχν βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο: σο θνξείο εθπαίδεπζεο θαη σο δηαθηλεηέο ινγηζκηθνχ, εκπνξηθνχ, 

εξαζηηερληθνχ ή αληηγξακκέλνπ. Ωο πξνο ην πξψην, νη ρξήζηεο - κέιε είραλ ηε δπλαηφηεηα 

λα παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα, πνπ δηνξγάλσλε ν εθάζηνηε ζεζκφο, πνπ θηινμελνχζε ηε 

ιέζρε, ζπλήζσο πξψηεο γλσξηκίαο, πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθκάζεζεο εμεηδηθεπκέλσλ 

εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ. Γεχηεξνλ, ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε ζε θάπνηα ιέζρε ρξεζηψλ 

ζπλεπαγφηαλ πξφζβαζε ζε ινγηζκηθφ. Δπξφθεηην γηα κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο 

ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ ηεο 

πεξηφδνπ, φπνπ ην δηαζέζηκν ινγηζκηθφ ήηαλ, θαηά θχξην ιφγν, εηζαγφκελν θαη σο εθ ηνχηνπ 

αθξηβφ θαη δηαζέζηκν ζε πνιχ πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο. Ταν κέινο ηεο ιέζρεο είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέγεη ην ινγηζκηθφ, πνπ επηζπκνχζε κέζα απφ ιίζηεο κε αληηγξακκέλν 
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ινγηζκηθφ, πνπ θάιππηε ζρεδφλ θάζε φςε ηεο ρξήζεο, δειαδή ςπραγσγία, εθαξκνγέο, 

πξνγξακκαηηζκφο, θ.ά.  

Η δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ θνηλνηήησλ ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ δηακεζνιαβήζεθε θαη 

απφ έλα αθφκα ζηνηρείν, ην νπνίν θαληάδεη εμ αξρήο παξάδνμν. Πξφθεηηαη γηα ηελ δηεμαγσγή 

δηαγσληζκψλ απφ ηα θπξίαξρα πεξηνδηθά γηα ππνινγηζηέο ηεο πεξηφδνπ. Απνηέιεζαλ 

ζεκαληηθά αλνηθηά θνηλσληθά γεγνλφηα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαλ απφ κεγάιε ζπκκεηνρή. 

Δθηφο ησλ φπνησλ απνιαβψλ γηα ηνπο ληθεηέο ηνπο, επηβνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηε δηάδνζε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζε άιιεο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ. Δπίζεο, ε 

κειέηε ησλ δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ, πνπ απνηεινχζαλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ ησλ εληχπσλ γηα ππνινγηζηέο, αλέδεημε ηε ζεκαζία πνπ είραλ σο 

παξάγνληαο, πνπ θαηαζθεχαδε κηα δηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

ελ ζρέζεη κε άιινπο ηχπνπο, φπσο νη ΙΒΜ ζπκβαηνί ππνινγηζηέο. Οη δηαθξηηέο φςεηο, πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ κέζσ ησλ δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ, ήηαλ ζπρλά δηαθνξεηηθέο θαη 

επηρεηξνχζαλ λα απεπζπλζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ. Κάπνηεο πξνέβαιιαλ 

ηελ εηθφλα ηεο «επαγγεικαηηθήο» ηνπο ρξήζεο θαη θάπνηεο άιιεο ηελ εηθφλα κηαο ζπζθεπήο 

θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζην πιαίζην ηεο θαηνηθίαο απφ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη 

δηαθεκίζεηο απνηέιεζαλ έλα ζεκαληηθφ δηακεζνιαβεηηθφ παξάγνληα, ν νπνίνο δηακφξθσζε, 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηελ νηθεηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ φςεσλ ρξήζεο ελφο νηθηαθνχ 

κηθξνυπνινγηζηή απφ ηνπο Έιιελεο ρξήζηεο, θαζψο κέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, πνιινί ιίγνη ρξήζηεο είραλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαη θαιά ηεθκεξησκέλε αληίιεςε 

ησλ πηζαλψλ ρξήζεσλ ηεο ηερλνινγίαο απηήο.   

Μηα αθφκα δηαθξηηή δηακεζνιαβεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ησλ εληχπσλ γηα 

ππνινγηζηέο αθνξνχζε ζηελ παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, αιιά θαη επξχηεξα ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Οη 

πξαθηηθέο ηεο παξνπζίαζεο θαη ηεο δνθηκήο είραλ ειαθξά δηαθνξεηηθέο ππνδειψζεηο γηα 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηψλ. Γηα ηελ κεγάιε βάζε ησλ θαηαλαισηψλ παξείραλ έλαλ 

ζρεηηθά αλεμάξηεην νδεγφ σο πξνο ην ηη άμηδε λα αγνξάζεη θαλείο κε ηα ρξήκαηά ηνπ. Γη’ 

απηή ηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ, ε δηάζηαζε απηή ππήξμε πνιχ δεκνθηιήο θαζψο είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλεη θάπνην ινγηζκηθφ πεξηζζφηεξν δεκνθηιέο έλαληη θάπνηνπ άιινπ, κέζσ 

ηεο θαηάξηηζεο βαζκνινγηψλ θαη θαηαζηάζεσλ κε ηα αμηνινγφηεξα πξνγξάκκαηα. Αζθαιψο, 

ε θπζηνγλσκία ηνπ θάζε πεξηνδηθνχ θαη ην θνηλφ ησλ ρξεζηψλ, ζην νπνίν απηφ 

απεπζπλφηαλ, δηακφξθσλε αληίζηνηρα θαη ην βάζνο ηεο ηερληθήο παξνπζίαζεο. Τν 

πεξηερφκελν, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη ε ηειηθή βαζκνινγία πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ζηα 
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άξζξα ησλ πεξηνδηθψλ ππήξμαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη γηα έλαλ επηπξφζζεην ιφγν: 

ειάρηζηνη ρξήζηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ πιηθφ θαη ινγηζκηθφ ζε ηέηνηεο 

πνζφηεηεο, πνπ ζα ηνπο έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ην θαιχηεξν.  

Η αξρηθή δηακεζνιάβεζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ είρε κηα θαζαξά εηζαγσγηθή 

θχζε, αθνχ νηθνδνκνχζε κηα «γλψζε ηνπ ππνινγηζηή» ζε βαζηθφ επίπεδν, επεμεγψληαο ηηο 

ζεκειηψδεηο ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπο. Σηαδηαθά, ε δηακεζνιάβεζε κε απηά ηα 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ππνρψξεζε, θαζψο ε ρξήζε ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

επεθηάζεθε ζην ειιεληθφ θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ. Τα πξφηππα ρξήζεο, πνπ νη 

δηακεζνιαβεηέο ελζάξξπλαλ, απέδηδαλ έκθαζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνζσπηθή 

ελαζρφιεζε, θαζψο ηα πξφηππα απηά απαηηνχζαλ κηα γλψζε ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ κηθξνυπνινγηζηή. Μεηά ην 1987, ηα πεξηνδηθά άξρηζαλ λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο έηνηκσλ πξνγξακκάησλ, παξάιιεια κε κηα κεηαηφπηζε ζην πξφηππν 

ρξήζεο, αθνχ νη ρξήζηεο ελδηαθέξνληαλ ιηγφηεξν γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κηθξνυπνινγηζηή θαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο πξαθηηθέο ή ςπραγσγηθέο ηνπ εθαξκνγέο. Ο ξφινο 

ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ησλ εληχπσλ γηα ππνινγηζηέο ππήξμε ζεκαληηθφο, αθνχ βνήζεζαλ ζηελ 

θαηαζθεπή αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηνπο νηθηαθνχο κηθξνυπνινγηζηέο θαη ησλ πξνηχπσλ 

ρξήζεο ηνπο. 

Τα πξφηππα ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, ηα νπνία εγεκφλεπζαλ ζην ειιεληθφ 

θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ, πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα κηαο πνιχπινθεο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ησλ δηακεζνιαβεηψλ δξαζηψλ, ησλ πσιεηψλ θαη 

ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπο. Οη ηειεπηαίνη είραλ επηηξέςεη ηελ χπαξμε εηζφδσλ θαη εμφδσλ απφ ην 

«θνπηί» ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή, ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο κπνξνχζαλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ. Παξφια απηά, νη πξνζπάζεηεο ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ γηα πξνζαξκνγή ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζηηο αλάγθεο ηνπο θαηαδεηθλχνπλ κηα αζπκθσλία αλάκεζα ζε 

απηφ πνπ παξήγαγαλ νη θαηαζθεπαζηέο θαη ζε απηφ, πνπ νη ρξήζηεο αλαθάιππηαλ πσο 

ρξεηάδνληαλ κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηνλ κηθξνυπνινγηζηή. Η πξψηε γεληά ησλ 

νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ απαηηνχζε απφ ηνλ ρξήζηε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ, κέζσ 

βειηηψζεσλ ζην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ ηνπο, θάηη πνπ επέηξεπε ζηνπο ρξήζηεο λα απμήζνπλ 

ηηο πεξηνξηζκέλεο ηερληθέο δπλαηφηεηέο ηνπο, αιιά θαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηνπο 

ζρεδηαζηέο ηνπο ηελ κειινληηθή κνξθή ηνπο, φπσο απηή ζα ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ρξήζεο ηνπο. 

Τα ηερληθά εκπφδηα, πνπ νη ρξήζηεο έπξεπε λα μεπεξάζνπλ, ν ραξαθηήξαο ησλ νπνίσλ θαη νη 

ιχζεηο, πνπ πξνηείλνληαλ, δελ ζπλάδνπλ κε ηελ εηθφλα ελφο δεκνθηινχο θαηαλαισηηθνχ 
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πξντφληνο γηα ηνπο πνιινχο. Μηα αλάιπζε ησλ επηζηνιψλ θαη ησλ άξζξσλ ηερληθήο 

ππνζηήξημεο πνπ δεκνζηεχνληαλ ζην δεκφζην ρψξν ησλ εληχπσλ γηα ππνινγηζηέο 

αλαδεηθλχεη ηελ πιεζψξα ησλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία αληηκεηψπηδαλ νη ρξήζηεο. Οη θαζέηεο 

απνηεινχζαλ αλαμηφπηζην κέζν απνζήθεπζεο θαη, δεδνκέλνπ πσο ν ρξήζηεο ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχζε έλα νηθηαθφ θαζεηφθσλν, έπξεπε λα ην ξπζκίζεη θαηάιιεια γηα λα επηηχρεη 

αμηφπηζηε απνζήθεπζε θαη θφξησζε ησλ δεδνκέλσλ. Αθφκα θαη ηα εμεηδηθεπκέλα γηα 

ππνινγηζηέο ζπζηήκαηα εγγξαθήο θαζεηψλ δελ είραλ εγγπεκέλε απφδνζε θαη αμηνπηζηία. Σε 

πνιιά κνληέια νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, φπσο ν Spectrum ή ν Electron, ν ρξήζηεο 

έπξεπε λα αγνξάζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ, αθφκα θαη γηα λα 

ζπλδέζεη έλα απιφ πεξηθεξεηαθφ φπσο ην ρεηξηζηήξην. Όια απηά ηα κηθξνπξνβιήκαηα 

απνηεινχζαλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Η ρξήζε 

ινηπφλ ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ δηαηεξνχζε κηα ηερληθή πθή, αθφκα θαη αλ ηα πξνβιήκαηα 

απηά ζπάληα αληηθαηνπηξίδνληαλ ζηε ξεηνξηθή πνπ πξνσζνχζαλ ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο 

ππνινγηζηψλ θαη νη αληηπξφζσπνη ησλ κεραλεκάησλ γηα ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπο ή ζηελ 

εκθάληζε ησλ ππνινγηζηψλ σο εκπνξηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. 

Παξά ην γεγνλφο πσο νη θαηαζθεπαζηέο ηεο πξψηεο γεληάο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο είραλ δηεπθνιχλεη ην «άλνηγκα ηνπ θνπηηνχ» ηνπ ππνινγηζηή, 

δελ ήηαλ εθείλνη πνπ αμηνπνίεζαλ ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Αληίζεηα, ήηαλ νη ίδηνη 

ρξήζηεο πνπ άδξαμαλ ηηο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο θαη βειηίσζεο. Απηφ ζπλέβε ππφ ηελ 

επίδξαζε δχν παξαγφλησλ. Πξψηνλ, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, ελψ δελ απέθιεηαλ άιιεο ρξήζεηο, σζνχζαλ ηνλ ρξήζηε λα δηεξεπλήζεη 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή θαη λα κάζεη πξνγξακκαηηζκφ. Γεχηεξνλ, ν 

δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ησλ εληχπσλ γηα ππνινγηζηέο δελ πεξηνξίζηεθε κνλάρα ζηνλ ίδην 

ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ζηελ εηθφλα, πνπ θαηαζθεπαδφηαλ γηα απηφλ σο 

θνηλσληθνηερληθφ αληηθείκελν, αιιά αθνξνχζε θαη ζηηο δηάθνξεο φςεηο ηεο ρξήζεο ηνπ. 

Πνιιά απφ ηα έληππα γηα ππνινγηζηέο πξνψζεζαλ πνιχ έληνλα ηελ ηδέα ηνπ πεηξακαηηζκνχ 

κε ηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κέζσ ηεο ελεξγνχο 

επέκβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Γηακέζνπ ζρεηηθψλ άξζξσλ, ν ρξήζηεο ήηαλ 

ζε ζέζε λα απνθηήζεη ζεκαληηθέο γλψζεηο φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

κηθξνυπνινγηζηψλ, ζηηο δηαθνξεηηθέο φςεηο ρξήζεο ηνπο αθφκα θαη ζηνλ ηξφπν 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη αιιαγήο ζηνηρείσλ θαη κεξψλ ηνπο. Η αδπλακία ελφο κεγάινπ κέξνπο 

ησλ ρξεζηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφ ην πξφηππν ρξήζεο θαη ε πξνηίκεζε πνπ έδεηρλαλ 

ζηα έηνηκα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα, ζπληζηνχζε ζηνλ δεκφζην ιφγν ηεο επνρήο ηνλ «θίλδπλν 
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ηεο πιεξνθνξηθήο». Ο θίλδπλνο απηφο αθνξνχζε νπζηαζηηθά ζηε κεηαηξνπή ηνπ ρξήζηε ζε 

έλαλ θαηαλαισηή ησλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο απνηέιεζε θπξίαξρν πξφηππν ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ 

ζην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σρεηηδφηαλ ηφζν κε πιηθά φζν θαη κε πιηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξψηεο γεληάο ησλ ππνινγηζηψλ απηψλ. Δληνιέο θαη ιεηηνπξγίεο, πνπ 

ζήκεξα πξαγκαηνπνηνχληαη απιψο κέζσ θάπνηαο επηινγήο ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηελ 

επνρή εθείλε απαηηνχζαλ ηελ ελεξγή ελαζρφιεζε ηνπ ρξήζηε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ελψ 

ην πξψην, πνπ έβιεπε έλαο ρξήζηεο, φηαλ ελεξγνπνηνχζε ηνλ κηθξνυπνινγηζηή ηνπ, ήηαλ κηα 

γξακκή εληνιψλ BASIC πνπ ηνλ θαινχζε λα μεθηλήζεη λα πξνγξακκαηίδεη. Παξάιιεια, ε 

ξεηνξηθή πνπ πξνσζνχληαλ ζηνλ δεκφζην ρψξν ησλ εληχπσλ γηα ππνινγηζηέο θαη ζεσξνχζε 

ηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή έλα επηζηεκνληθφ εξγαιείν σζνχζε ηνλ Έιιελα ρξήζηε ζηελ 

εθκάζεζε θαη ηελ άζθεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ππνινγηζηή ηνπ. Μία απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο δηακεζνιάβεζεο ηεο ρξήζεο αθνξνχζε ζηε δεκνζίεπζε θαη ρξήζε «έληππσλ 

πξνγξακκάησλ». Ο ρξήζηεο κπνξνχζε λα πιεθηξνινγήζεη ηα ζεη ησλ εληνιψλ πνπ έβξηζθε 

ηππσκέλα ζηα πεξηνδηθά ηεο επνρήο ζηνλ κηθξνυπνινγηζηή ηνπ κέζα απφ κηα ρεηξνθίλεηε 

δηαδηθαζία θαη θαηφπηλ είηε λα «ηξέμεη» ηηο εληνιέο απηέο είηε λα ηηο «ζψζεη» ζε θάπνην 

καγλεηηθφ κέζν (π.ρ. θαζέηα) γηα κεηαγελέζηεξε ρξήζε.  

Η πιεθηξνιφγεζε απνηεινχζε κηα ζρεηηθά πξνζηηή δηαδηθαζία γηα ηνλ κέζν ρξήζηε ηεο 

επνρήο, πνπ γηλφηαλ ζπλήζσο κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο BASIC. Τν γεγνλφο πσο, πνιχ 

ζπρλά, ηα έληππα πξνγξάκκαηα, πνπ δεκνζηεχνληαλ ζηα πεξηνδηθά πεξηείραλ ιάζε ή δελ 

ήηαλ ηππσκέλα κε επαλάγλσζηνπο ραξαθηήξεο, «απαηηνχζε» ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ 

ρξήζηε, ν νπνίνο έπξεπε λα επηιχεη ζπρλά κφλνο ηνπ ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία αλέθππηαλ 

θαηά ηελ πιεθηξνιφγεζή ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρπφηαλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, 

ε νπνία απνκαθξπλφηαλ απφ ηελ παζεηηθή αλάγλσζε ησλ εληχπσλ αιιά, αληίζεηα, 

πξνσζνχζε κηα θνπιηνχξα πεηξακαηηζκνχ ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο. Ο 

«πεηξακαηηζκφο», σο ζηνηρείν ηνπ πξνηχπνπ ρξήζεο, ήηαλ επξχηεξνο απφ εθείλνλ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη αθνξνχζε ζηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο ηελ εκπεηξίαο ρξήζεο ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηειεπηαίσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

επηζπκεηέο φςεηο ηεο ρξήζεο. Σε θάζε πεξίπησζε, νη θπξίαξρεο ξεηνξηθέο, πνπ αξζξψλνληαη 

ζηνλ δεκφζην ρψξν ησλ εληχπσλ κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 1987, πεξίπνπ ηαχηηδαλ ηελ «νξζή» 

θαη «ελδεδεηγκέλε» ρξήζε ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ.  

Η θαηίζρπζε απηήο ηεο φςεο ηεο ρξήζεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ κεηαηξνπή ελφο κέξνπο 

ησλ ρξεζηψλ ζε πξνγξακκαηηζηέο θαη ησλ εληχπσλ ζε έλα είδνο «νίθνπ ινγηζκηθνχ», ην 
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νπνίν δηακνίξαδε ζηνλ δεκφζην ρψξν ηα θαιχηεξα πξνγξάκκαηα, πνπ θαηαζθεχαδαλ θαη 

απέζηειιαλ πξνο δεκνζίεπζε νη ρξήζηεο. Σην πιαίζην απηφ, νη ρξήζηεο θαη ηα έληππα 

ζπλδηακφξθσλαλ, θαηά θάπνην ηξφπν ηελ εηθφλα, αιιά θαη ην πεξηερφκελν ηεο ηερλνινγίαο 

ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, αθνχ ην ηη ήηαλ ζεκαληηθφ γηα ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ δηακεζνιαβείην θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο ζε κηα ακθίδξνκε 

ζρέζε. Η ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ππήξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη δεκνζίεπζεο έληππσλ πξνγξακκάησλ ζηα έληππα. Η δεκνζίεπζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο ζε θάπνην απφ ηα θπξίαξρα έληππα ηεο επνρήο ήηαλ αηηία ζαπκαζκνχ 

απφ ηνλ θνηλσληθφ θχθιν θαη επηβεβαίσζεο ηεο ηερληθήο δεμηφηεηαο ηνπ ρξήζηε. 

Πέξαλ ηεο απηναλαθνξηθήο ρξήζεο ηνπο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, εληνπίδνληαη φςεηο 

ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, νη νπνίεο ζηηο ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο 

Γ. Δπξψπεο θαη ηεο Β. Ακεξηθήο ηελ ίδηα πεξίνδν ππήξμαλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο, φπσο νη 

επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο. Απφ πνιχ λσξίο, γηα βαζηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο ήηαλ 

απαξαίηεηεο γηα κηα πην «επαγγεικαηηθή» ρξήζε ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή, 

αλαπηχρζεθε ζρεηηθφ ινγηζκηθφ, ην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξνχζε λα βξεη είηε σο εκπνξηθφ ζε 

θάπνην θαηάζηεκα πιεξνθνξηθήο ηεο επνρήο, είηε σο έληππν πξφγξακκα εληνιψλ 

δεκνζηεπκέλν ζε θάπνην απφ ηα έληππα γηα ππνινγηζηέο. Η «επαγγεικαηηθή» ελαζρφιεζε κε 

ηνλ νηθηαθφ κηθξνυπνινγηζηή ζηελ Διιάδα πεξηειάκβαλε εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, 

ινγηζηηθψλ θχιισλ, πειαηνινγίσλ θαη άιισλ εθαξκνγψλ γξαθείνπ. Δληνπίδνληαη θαη πην 

εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο, φπσο πξνγξάκκαηα γηα πνιηηηθνχο κεραληθνχο, ηαηξνχο, 

βηβιηνζήθεο, εθπαηδεπηηθά θέληξα θαη άιια πνιιά, πνπ θάιππηαλ ζρεδφλ θάζε πηπρή 

επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο, ε νπνία δελ απαηηνχζε ηδηαίηεξα κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρχ ή 

δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ. Παξφηη νη IBM ζπκβαηνί αλαγλσξίδνληαλ σο ε 

ελδεδεηγκέλε ιχζε γηα ηηο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, εληνχηνηο ην θφζηνο απφθηεζήο ηνπο 

ραξαθηεξηδφηαλ αθξηβφ γηα ην φθεινο ηεο κεραλνγξάθεζεο, πνπ εθηηκάην φηη ζα επέθεξαλ. 

Αξθεηνί ρξήζηεο πξνηηκνχζαλ ηηο ιχζεηο πνπ ηνπο πξνζέθεξαλ νη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο 

θαη ηα πξνθαλή πιενλεθηήκαηα πνπ είραλ: ρακειφ θφζηνο απφθηεζεο, ινγηζκηθφ, πνπ 

κπνξνχζε λα θαηαζθεπαζηεί θαη’ απαίηεζε, κε επίζεο ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο, άκεζε 

ππνζηήξημε ζην πιαίζην ελφο θαηαζηήκαηνο γηα ππνινγηζηέο ή κέζσ πξνζσπηθήο επαθήο. 

Οη νηθηαθνί κηθξνυπνινγηζηέο λέαο γεληάο (16bit), πνπ έγηλαλ δηαζέζηκνη ζηελ ειιεληθή 

αγνξά ππνινγηζηψλ κεηά ην 1985, είραλ πεξηζζφηεξεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο απφ ηνπο 

πξνθαηφρνπο ηνπο (8bit) θαη πξνζέθεξαλ πεξηζζφηεξα πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία ζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ. Γηα ηελ πιεηνςεθία φκσο ησλ ρξεζηψλ ε πξνζσπηθή 
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ελαζρφιεζε κε ηνλ κηθξνυπνινγηζηή θαη ε δηεξεπλεηηθή ηνπ ρξήζε έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο 

ζηελ θαηαλάισζε έηνηκσλ εκπνξηθψλ πξνγξακκάησλ. Απηφ πνπ άιιαμε ήηαλ ην πξφηππν 

ηεο ρξήζεο, θαζψο πιένλ δηλφηαλ ιηγφηεξε έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε θαη γλψζε ηνπ 

κηθξνυπνινγηζηή. Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηα έληππα γηα ππνινγηζηέο δελ 

επηθεληξψλνληαλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, απνθαζειψλνληαο 

ηελ πξνζσπηθή θαη δηεξεπλεηηθή ελαζρφιεζε κε ηνλ κηθξνυπνινγηζηή απφ ην επίθεληξν ηεο 

πξνζνρήο ησλ ηειεπηαίσλ. Σηε ζέζε ηεο δηακνξθψζεθε κηα θνπιηνχξα, πνπ ππνζηήξηδε ηελ 

θαηαλάισζε θαη ηε ρξήζε έηνηκνπ ινγηζκηθνχ, ε δηαζέζηκε πνζφηεηα ηνπ νπνίνπ απμαλφηαλ 

παξάιιεια κε ηηο πξνζπάζεηεο εκπνξηθήο ηνπ πξνψζεζεο. Η κεηαζηξνθή απηή 

δηεπθνιχλζεθε ηδηαίηεξα απφ ηηο ηερληθέο ηδηφηεηεο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ησλ 16 bit, νη 

νπνίνη, αληί λα είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, φπσο νη παιηφηεξνη, ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ ρξήζε έηνηκνπ ινγηζκηθνχ. Τα γξαθηθά πεξηβάιινληα κε πνληίθη, 

φπσο ην GEM, έθξπβαλ απφ ηνλ ρξήζηε ηηο πνιππινθφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή πίζσ απφ πην 

δηαηζζεηηθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία ήηαλ επθνιφηεξα ζηε ρξήζε απφ ηηο γξακκέο εληνιψλ, 

νη νπνίεο πξνσζνχζαλ ηελ ελεξγφ ελαζρφιεζε ηνπ ρξήζηε. 

Όια ηα αλσηέξσ είραλ σο απνηέιεζκα, κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νη θπξίαξρεο 

φςεηο ρξήζεο ηνπ νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή λα έρνπλ κεηαβιεζεί απφ ηελ πξνζσπηθή 

δηεξεπλεηηθή ελαζρφιεζε ζηε θαηαλάισζε θαη ηε ρξήζε έηνηκνπ ινγηζκηθνχ. Τν ηειεπηαίν 

ήηαλ δηαζέζηκν πιένλ ζε δηζθέηεο πνπ πξφζθεξαλ ηαρχηεξε θαη βνιηθφηεξε πξφζβαζε ζε 

κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ ζπγθξηηηθά κε φ,ηη ζπλέβαηλε κε ηε ρξήζε ησλ θαζεηψλ. Η ρξήζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ κηθξνυπνινγηζηή γηα ηελ γλψζε ηνπ θαη ην δηεξεπλεηηθφ κνληέιν ρξήζεο 

είραλ αιιεινυπνζηεξηρηεί ζε φιν ην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη πιένλ 

ππνρσξνχζαλ καδί. Παξ’ φιε ηελ ρξήζε ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ ησλ 16 bit γηα παξαγσγηθέο 

εθαξκνγέο, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα απνηέιεζαλ ηελ θπξίαξρε φςε ηεο ρξήζεο κεηά ην 

1987. Γίρσο δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ρξήζεο είλαη αδχλαην λα εθηηκεζεί επαθξηβψο ην εχξνο 

ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ησλ 16 bit γηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ζνβαξέο 

εθαξκνγέο, αιιά ε ζπλερήο αλαθνξά ηνπο θαη σο παηρληδνκεραλψλ ζην δεκφζην ρψξν ησλ 

εληχπσλ γηα ππνινγηζηέο θαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ δείρλεη φηη ε ςπραγσγηθή 

ρξήζε ππήξμε ε θπξίαξρε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο. 

Η πιένλ ραξαθηεξηζηηθή φςε ηεο ρξήζεο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ ζην ειιεληθφ 

θνηλσληθνηερληθφ πεξηβάιινλ ππήξμε ελδερνκέλσο ε πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Η έξεπλα θαηέδεημε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακεζνιαβεηέο δξάζηεο ηεο 

πεξηφδνπ, ηα έληππα γηα ππνινγηζηέο, ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ θαη νη ιέζρεο 
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ρξεζηψλ δηακφξθσζαλ έλα πξφηππν ρξήζεο, πνπ δελ ήηαλ αληίζεην ζηελ παξάθακςε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ελζάξξπλαλ, ζην πιαίζην ηεο ξεηνξηθήο γηα ηελ αμία ηνπ 

«πεηξακαηηζκνχ» θαη ηνπ «πξνγξακκαηηζκνχ» ηνπο ρξήζηεο λα θαηαλννχλ ην ινγηζκηθφ σο 

έλα ηερλνινγηθφ πξντφλ, πνπ κπνξνχζε λα κεηαβιεζεί θαη λα αληηγξαθεί. Σην πιαίζην απηφ, 

ε αληηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ απνηεινχζε κηα φςε ηεο ρξήζεο, πνπ πήγαδε φρη απφ ηελ 

έιιεηςε λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο θαη ηερληθψλ αληηκεηψπηζήο ηεο, αιιά πξνέθππηε σο 

απνηέιεζκα πνιχπινθσλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο δξάζηεο. Απνηέιεζε 

ην πξντφλ θνηλσληθψλ, ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ θαη επεξεάζηεθε ζεκαληηθά 

απφ ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη θαηαθεξκαηηζκέλε κε κηα πιεζψξα κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ρηιηάδσλ απηναπαζρνινχκελσλ επαγγεικαηηψλ. Η εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ δελ ήηαλ γξακκηθή, νχηε θπξίσο ηερληθή, αλ θαη ε επξεία ρξήζε 

θαζεηψλ ήρνπ, ζαλ κέζν απνζήθεπζεο, απνηέιεζε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

επηθξάηεζή ηεο σο θπξίαξρε πξαθηηθή. Ήηαλ πεξηζζφηεξν έλα είδνο πιέγκαηνο, φπνπ ην 

ηερληθφ πιαίζην εκπιεθφηαλ κε ην θνηλσληθφ θαη ην νηθνλνκηθφ, κε ηξφπνπο πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία θαη ηηο πξνζέζεηο ή ηηο 

θηινδνμίεο ησλ δηακεζνιαβεηψλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ.  

Η έξεπλα, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, ακθηζβεηεί ηελ δηαδεδνκέλεο 

αληηιήςεηο, πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ αληηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ σο απεηιή ησλ πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, θαζψο ε ειεπζεξία ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ε 

αληηγξαθή θαη ε κεηαηξνπή αληηκεησπίζηεθαλ ηζηνξηθά ζαλ κέξνο κηαο δεκηνπξγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Σηελ Διιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ήηαλ ήδε 

επηζθαιή, ελψ νη έλλνηεο ηεο «πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη ηεο «πεηξαηείαο» αλαπηχρζεθαλ 

σο απάληεζε ζηελ «αλνηρηή» θνπιηνχξα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ νηθηαθψλ ππνινγηζηψλ 

θαη ζηελ πιεζψξα θαηλνκέλσλ αληηγξαθήο απφ θαηαζηήκαηα θαη ηδηψηεο. Η αληηγξαθή 

ινγηζκηθνχ απφ ηδηψηεο επεθηάζεθε ηαρχηαηα απφ κηα πεξηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα ιίγσλ 

εξαζηηερλψλ ζε έλα καδηθφ θαηλφκελν, κε ηε δηθή ηνπ εζηθή νηθνλνκία. Δπεξέαζε ηελ 

θνπιηνχξα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο νηθηαθψλ κηθξνυπνινγηζηψλ, γεγνλφο πνπ είρε πξαθηηθέο 

επηπηψζεηο. Η αληηγξαθή απφ ηδηψηεο ζην ρψξν ηεο θαηνηθίαο ήηαλ αδχλαην λα δησρζεί 

λνκηθά θαη νη θαζέηεο ήηαλ αξθεηά θηελέο θαη δηαδεδνκέλεο, κε απνηέιεζκα ηα αλεμάξηεηα 

θξνχζκαηα πεηξαηείαο λα θπξηαξρήζνπλ ηεο εκπνξηθήο πεηξαηείαο θαη λα νηθνδνκεζεί έλα 

ήζνο ειεχζεξεο θαη άκεζεο ελαζρφιεζεο κε ηελ ηερλνινγία. Δπηπιένλ, ε αζάθεηα ηνπ φξνπ 

«πεηξαηεία» θαη νη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο πξαθηηθήο απηήο ζηελ Διιάδα ηεο δεθαεηίαο 
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ηνπ 1980 ππνδειψλνπλ πσο ε δηάζηαζε αλάκεζα ζηε δηαθχιαμε ησλ πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ηελ πεηξαηεία δελ είρε εμειηρζεί αθφκα ζε κηα αλνηθηή δηακάρε αλάκεζα 

ζην λφκηκν θαη ην παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν δεκφζηνο ρψξνο ησλ εληχπσλ γηα ππνινγηζηέο πξνζέθεξε ζηνπο 

ρξήζηεο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο γλψζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο αληηγξαθήο. Οη 

δηακεζνιαβεηέο δξάζηεο αλέιαβαλ ηελ ηερληθή θαηάξηηζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηε δηακφξθσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ ρξήζεο, ηηο νπνίεο θαη πξνσζνχζαλ ελεξγά. Οη ρξήζηεο 

εθπαηδεχνληαλ ζηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε «hackers» καζαίλνληαο πσο λα «ζπάλε» θαη λα 

αληηγξάθνπλ έλα πξφγξακκα, είηε πιεθηξνινγψληαο πξνγξάκκαηα ζε έληππε κνξθή θαη 

αθνινπζψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο, είηε ρξεζηκνπνηψληαο πην πξνρσξεκέλεο ηερληθέο, 

πξνγξακκαηίδνληαο ζηε γιψζζα ηεο κεραλήο ηνπ εθάζηνηε νηθηαθνχ κηθξνυπνινγηζηή. Σε 

απηφ ην πιαίζην ηεο ρξήζεο, ε ηαπηφηεηα ηνπ Έιιελα «hacker» αθνξνχζε ζηνλ 

πξνρσξεκέλν ρξήζηε, ν νπνίνο επηρεηξνχζε λα εκβαζχλεη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή 

ηνπ θαη λα εθκεηαιιεπηεί πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ, αληηγξάθνληαο ην ινγηζκηθφ θαη 

«ζπάδνληαο» ηελ πξνζηαζία ηνπ, κε ζθνπφ λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο, 

επαγγεικαηηθέο ή κε. Η αληηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ απνηεινχζε κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ «hacking», θαζψο ην «αιιαγκέλν» ινγηζκηθφ θνξησλφηαλ ππνρξεσηηθά ζηνλ 

ππνινγηζηή απφ θάπνην αληίγξαθν, πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ν 

ρξήζηεο.  

Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνλ εχξεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηέιεζε ην φηη ην αληίγξαθν απηφ 

απνηεινχζε θηήκα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ, δειαδή ηνπ ρξήζηε θαη φρη ηνπ αξρηθνχ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όληαο θηήκα ηνπ, απηφ ην «γλήζην αληίγξαθν» κπνξνχζε 

λα ππνζηεί «επέκβαζε» ζηα ζηνηρεία θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ, δειαδή ζηνλ θψδηθα, κέζσ 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Σην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνηχπνπ ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή, νη 

πξαθηηθέο ηεο αληηγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηεο επέκβαζεο ζε απηφ γίλνληαλ θαηαλνεηέο 

σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ρξήζεο ηνπ. Μειεηψληαο ηελ πιεζψξα ησλ δηαθεκίζεσλ γηα 

αληηγξακκέλα πξνγξάκκαηα θαη παηρλίδηα δηαπηζηψλεηαη πσο ε αληηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ 

απνηέιεζε έλα πξφηππν ρξήζεο, ην νπνίν έραηξε θνηλσληθήο απνδνρήο, δελ είρε ππνζηεί 

θαηαδίθε ζηνλ δεκφζην ρψξν, εθηφο απφ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο, θαη ππήξμε εμαηξεηηθά 

δεκνθηιέο αλάκεζα ζε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο δξάζηεο ηεο επνρήο: ρξήζηεο, έληππα 

ππνινγηζηψλ, θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ θαη επαγγεικαηίεο. 
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Σζνπξνπιήο, Γ. «Γηζθέηα, Μηθξνθαζέηα θαη Καζέηα.» PIXEL 2, Μάηνο – Ηνχληνο 

1984, 26.  

Σζνπξνπιήο, Γ. «πγθξηηηθφ Σεζη. ORIC ελαληίνλ SPECTRUM.» PIXEL 2, Μάηνο – 

Ηνχληνο 1984, 20-26. 

Σζνπξνπιήο, Γ. «ΣΔΣ. Amstrad CPC-464.» PIXEL 6, Ηαλνπάξηνο 1985, 48-61.  

Σζνπξνπιήο, Γ. «Φχιιν Πξνγξακκαηηζκνχ. DRAGON 32.» Computer για Όλοσς 11, 

Φεβξνπάξηνο 1984, 64.  

Υαιδαηφπνπινο, Υ. «Case Study. Ζ Μεραλνγξάθεζε ηεο Οιπκπηαθήο.» Computer 

για Όλοσς 28, επηέκβξηνο 1985, 130-146. 

Υειηψηεο, Π. «ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ PIXEL.» PIXEL 9, Απξίιηνο 1985, 11. 

Υνπδαιάθεο, Γ. «LINES. Έλα παηρλίδη ζε TURBO PASCAL», PC Master 1, 

επηέκβξηνο 1989, 44-47. 

 

 

Β. Ανώνσμα Άρθρα 

«1
νο

 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ.» Ηλεκτρονική & Computer 3, Ηαλνπάξηνο 1983, 20-21. 

 «Acocsoft. Μηα ειιεληθή ειπίδα ζην «ράνο» ηεο αγνξάο Software.» SPRITE 1, 

επηέκβξηνο 1988, 52-54. 

«Address Book.» PIXEL 47, επηέκβξηνο 1988, 102. 

 «Amstrad CPC-6128. Διιεληθά ζην CP/M Plus.» PIXEL 32, Απξίιηνο 1987, 128-

132. 

«AMSTRAD. Πιήξεο ζεη ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ.» MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 

40. 

http://www.iamretro.gr/οι-αναμνήσεις-ενός-adventurer-ο-ανδρέας-τσουρι/
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«BBC. Supercalc Spreadsheet.» MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 70. 

«Computer Art. Atari.» Micromad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 92. 

«Computer Science. LISP.» Micromad 7, επηέκβξηνο 1986, 64.  

«Computer Science. LISP», Micromad 8, Ννέκβξηνο 1986, 74-76. 

«Computers θαη Μαζεκαηηθά». PIXEL 20, Μάξηηνο 1986, 125. 

«DISK DRIVERS.» Computing 8, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1985, 28-29. 

«Grand Prix III.» PIXEL 32, Απξίιηνο 1987, 85. 

«Grand Prix IV. ην δξφκν γηα ηα ζρνιεία ηνπ 2000.» PIXEL 43, Απξίιηνο 1988, 85. 

«HINTS & TIPS.» PIXEL 25, επηέκβξηνο 1986, 44-45. 

«Home Robots;» Hardware & Ρομποτική 3, Ηαλνπάξηνο – Φεβξνπάξηνο 1985, 5. 

«INDEX-EL ‟82.» Ηλεκτρονική & Computer 3, Ηαλνπάξηνο 1983, 63-64. 

«input output.» Ηλεκτρονική & Computer 38, επηέκβξηνο 1986, 10. 

«microcinema. BrainStorm. Θα εξεπλεζεί ν εγθέθαιφο καο κε ηελ βνήζεηα ελφο Ζ/Τ; 

Μηα ηαηλία ζίγεη ην ζέκα.» PIXEL 3, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1984, 20.  

«microcinema. Ο Δμνινζξεπηήο.» PIXEL 8, Μάξηηνο 1985, 43. 

«microclub. Σα λέα ηνπ microclub.» PIXEL 10, Μάηνο 1985, 116.  

«microclub. Σα λέα ηνπ microclub.» PIXEL 11, Ηνχληνο 1985, 116.  

«microclub. Σα λέα ηνπ microclub.» PIXEL 13, Αχγνπζηνο 1985, 116.  

«microclub. Σα λέα ηνπ microclub.» PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 97-98.  

«microclub. Σα λέα ηνπ microclub.» PIXEL 15, Οθηψβξηνο 1985, 98-101.  

«microclub. Σα λέα ηνπ microclub.» PIXEL 18, Ηαλνπάξηνο 1986, 107-108.  

«microclub. Σα λέα ηνπ microclub.» PIXEL 19, Φεβξνπάξηνο 1986, 97-99.  

«microclub. Σα λέα ηνπ microclub.» PIXEL 20, Μάξηηνο 1986, 85-87. 

«Micromad Δθπαίδεπζε. ρνιείν θαη Computers.» Micromad 3, Μάξηηνο 1986, 21. 

«Micromad Δθπαίδεπζε.» MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 15-19. 

«Micromad Οδεγφο Αγνξάο.» MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 110-114. 

«MicroΣζηκπήκαηα.» PIXEL 20, Μάξηηνο 1986, 35. 

«MicroΣζηκπήκαηα.» PIXEL 22, Μάηνο 1986, 30. 

«Modems απφ ηελ DIGITELL.» Hardware & Ρομποτική 2, Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 

1985, 56-57. 

«MONITOR. Οδεγφο Αγνξάο.» PIXEL 10, Μάηνο 1985, 55-66. 

«MSX. Σν κέιινλ είλαη γηαπσλέδηθν;» PIXEL 8, Μάξηηνο 1985, 48-57. 

«News on Sprite.» SPRITE 1, επηέκβξηνο 1988, ρ.ζ.  

«Pc tricks.» PC Master 1, επηέκβξηνο 1989, 31 γηα ηνλ Amstrad CPC 6128. 

«PCW SHOW.» MicroMad 8, Ννέκβξηνο 1986, 16. 

«PEEK & POKE.» PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 44. 

«PEEK & POKE.» PIXEL 42, Μάξηηνο 1988, 136. 

«PIXEL Software Boutique. Κνππφλη παξαγγειίαο παηρληδηψλ.» PIXEL 51, 

Ηαλνπάξηνο 1989, 77. 

«PIXEL Δξσηεκαηνιφγην.» PIXEL 22, Μάηνο 1986, 91. 

«PIXELMANIA ONE.» PIXEL 1, Οθηψβξηνο – Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1983, 136-

140. 
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«PIXELMANIA TWO.» PIXEL 2, Μάηνο – Ηνχληνο 1984, 36. 

«PIXELWARE. Πξνγξάκκαηα γηα φινπο.» PIXEL 14, επηέκβξηνο 1985, 75. 

«SCORES & SCORERS.» PIXEL 52, Φεβξνπάξηνο 1989, 33. 

«SUPER STAR I.» PIXEL 28, Γεθέκβξηνο 1986, 141. 

«TEST COMPUTER. SPECTRAVIDEO.» Computing 8, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1985, 

18-26. 

«TOP 10.» PIXEL 11, Ηνχληνο 1985, 34.  

«Αγγειία πξφζιεςεο πξνγξακκαηηζηή γηα home computers απφ software house», 

PIXEL 45, Ηνχληνο 1988, 143. 

«Απφ Κνληά… πλέληεπμε κε ηνλ θ. Εαθεηξφπνπιν, εθ κέξνπο ηεο δηνξγαλψηξηαο 

εηαηξίαο „Video Show‟.» Ο Κόσμος τοσ Amstrad, 6, επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 

1988, 53-54.  

«Απφξξεην θαη Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο.» Ο Κόσμος τοσ Amstrad 6, επηέκβξηνο 

– Οθηψβξηνο 1988, 37. 

«Αξρίδνληαο απφ ην Α. Ση είλαη Computer.» Ηλεκτρονική & Computer 3, Ηαλνπάξηνο 

1983, 12-22. 

«Αθηέξσκα. Computer Shops…» PIXEL 9, Απξίιηνο 1985, 64-88. 

«Αθηέξσκα. Ο πφιεκνο ησλ Computer Shop.» PIXEL 19, Φεβξνπάξηνο 1986, 66-72. 

«Αθηέξσκα. ηελέο επαθέο καγλεηηθνχ ηχπνπ.» PIXEL 4, επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 

1984, 57- 65. 

«Αθηέξσκα: Καη ηψξα… πνηφλ;» PIXEL 15, Οθηψβξηνο 1985, 51 - 57. 

«ΒΗΣ-ΣΟ-ΒΗΣ. H θξίζηκε θακπή.» MicroMad 3, Μάξηηνο 1986, 6. 

«ΒΗΣ-ΣΟ-ΒΗΣ.» MicroMad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 8. 

«ΒΗΣ-ΣΟ-ΒΗΣ.» MicroMad 3, Μάξηηνο 1986, 3. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 28, Γεθέκβξηνο 1986, 16. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 32, Απξίιηνο 1987, 39. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 36, επηέκβξηνο 1987, 16. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 38, Ννέκβξηνο 1987, 17. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 39, Γεθέκβξηνο 1987, 21. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 41, Φεβξνπάξηνο 1988, 13. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 44, Μάηνο 1988, 11. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 45, Ηνχληνο 1988, 17. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 48, Οθηψβξηνο 1988, 14.  

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 49, Ννέκβξηνο 1988, 20. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 51, Ηαλνπάξηνο 1989, 17. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 52, Φεβξνπάξηνο 1989, 16. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 52, Φεβξνπάξηνο 1989, 26. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 53, Μάξηηνο 1989, 17. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 60, Ννέκβξηνο 1989, 20. 

«Γεγνλφηα… Φήκεο… ρφιηα…» PIXEL 61, Γεθέκβξηνο 1989, 20. 

«Γηα λα μεθηλήζεη ε Λέζρε καο.» PIXEL 3, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1984, 15. 

«Γηαηί άξαγε θαη ιέζρε;» PIXEL 2, Μάηνο – Ηνχληνο 1984, 14. 
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«Γιψζζα κεραλήο γηα φινπο. Ε80.» MicroMad 7, επηέκβξηνο 1986, 56-57.  

«Γιψζζα κεραλήο. Ρνπηίλεο γηα ζαο.» MicroMad 10, Ηαλνπάξηνο 1987, 62-63.  

«Γξάκκα απφ ηνλ Δθδφηε.» ΖΧ Microforum 5, Ηαλνπάξηνο 1985, 3. 

«Γεκηνπξγίεο πξνγξακκάησλ. 5 Πξνγξάκκαηα γηα SPECTRUM MULTIPRESS.» 

Micromad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 129. 

«Γεκηνπξγίεο πξνγξακκάησλ.» MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 96-100. 

«Γεκηνπξγίεο πξνγξακκάησλ.» MicroMad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 129. 

«Γηαγσληζκφο θαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο.» PIXEL 24, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1986, 72. 

«Γηαγσληζκφο Πξσηνρξνληάο γηα ΕΥ-USERS.» Computer για Όλοσς 10, Ηαλνπάξηνο 

1984, 144. 

«Γνπιέςηε κε ην VolksWriter.» PC Master 1, επηέκβξηνο 1989, 21-23. 

«Δηδηθφ Έλζεην. Πίλαθαο αληηζηνηρίαο εληνιψλ BASIC.» PIXEL 2, Μάηνο – Ηνχληνο 

1984, 53-55. 

«Δθδειψζεηο. Ζ δηθή καο γηνξηή.» PIXEL 42, Μάξηηνο 1988, 12. 

«Δθπαίδεπζε. Οη ππνινγηζηέο ζηελ εθπαίδεπζε.» Computer για Όλοσς 10, Ηαλνπάξηνο 

1984, 79-83. 

«Διιεληθφ software review. ΠΔΛΑΣΔ. Α.C.C. ZX-SPECTRUM 48K.» PIXEL 3, 

Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1984, 29. 

«Διιεληθφ software rewiew. κ-ΒΑΖ. Spectrum 48K. micro-ΗΓΔΔ.» PIXEL 3, 

Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1984, 29. 

«Δπεκβάζεηο. “πάζηε”… φ,ηη λα ‟λαη.» PIXEL 5, Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1984, 26. 

«Δπεκβάζεηο. πάζηε ηα FROGGY θαη JET PAC.» PIXEL 6, Ηαλνπάξηνο 1985, 32. 

«Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ.» PIXEL 1, Οθηψβξηνο – Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1983, 12. 

«ΔΠΗΣΟΛΔ.» Computer για Όλοσς 3, Απξίιηνο 1983, 86-87. 

«Έξεπλα Αλαγλσζηψλ.» MicroMad 6, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1986, 83. 

«Δξσηεκαηνιφγην.» PIXEL 11, Ηνχληνο 1985, 34. 

«ΔΔΗ & ΔΜΔΗ.» MicroMad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 136. 

«ΔΔΗ & ΔΜΔΗ.» MicroMad 3, Μάξηηνο 1986, 138. 

«Ζ AMSTRAD ζηελ Διιάδα. Ζ AMSTRAD ζηηο Δθζέζεηο ΜΖΥΑΝΟΡΓΑΝΧΖ 

‟88 – COMPUPEC ‟88.» Ο Κόσμος τοσ Amstrad 4, Μάηνο - Ηνχληνο 1988, 13. 

«Ζ AMSTRAD ζηελ Διιάδα. Παξνπζίαζε ηνπ PPC 512/640 ζην Ledra Marriott.» Ο 

Κόσμος τοσ Amstrad 4, Μάηνο - Ηνχληνο 1988, 11-12. 

«Ζ AMSTRAD ζηνλ Κφζκν. 1968-1988 20 ρξφληα AMSTRAD.» Ο Κόσμος τοσ 

Amstrad 4, Μάηνο - Ηνχληνο 1988, 6-9. 

«Ζ θιήξσζε ηνπ κεγάινπ δηαγσληζκνχ ηεο Multi Press.» MicroMad 5, Ηνχληνο 1986, 

102-3. 

«ε Λέζρε καο.» PIXEL 4, επηέκβξηνο – Οθηψβξηνο 1984, 116. 

«ε Λέζρε καο.» PIXEL 5, Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 1984, 116. 

«ε Λέζρε καο.» PIXEL 8, Μάξηηνο 1985, 58. 

«Ζ ζειίδα ηνπ αξράξηνπ.» PIXEL 20, Μάξηηνο 1986, 40. 

«Ζ ζειίδα ησλ Clubs.» MicroMad 2, Φεβξνπάξηνο 1986, 30-31. 

«Ζ ζειίδα ησλ αξράξησλ. Καιψο ήξζαηε ζηνλ θφζκν ησλ θνκπηνχηεξ.» Computer για 

Όλοσς 1, Ηαλνπάξηνο 1983, 60-61. 
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«Ζιεθηξνληθέο νηθνγέλεηεο: Οη Home-Micros θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπο.» PIXEL 6, 

Ηαλνπάξηνο 1985, 79-85.  

«Ζιεθηξνληθέο νηθνγέλεηεο: Οη Home-Micros θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπο.» PIXEL 7, 

Φεβξνπάξηνο 1985, 83-86. 

«Ήξζαλ κε ηνλ ηαρπδξφκν.» MicroMad 6, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1986, 107. 

«Ήξζαλ κε ηνλ ηαρπδξφκν.» MicroMad 7, επηέκβξηνο 1986, 87. 

«Καηαδχζεηο. Μεξηθά ηξπθ γηα ηνλ Commodore 64.» PIXEL 13, Αχγνπζηνο 1985, 34. 

«Κάησ απ‟ ηα πιήθηξα.» PIXEL 36, επηέκβξηνο 1987, 39. 

«Κεξδίζηε 30 έπαζια αμίαο 1.000.000 δξρ ζην παζραιηλφ Grand Prix ηνπ PIXEL. Οη 

θαλφλεο ηνπ δηαγσληζκνχ.» PIXEL 9, Απξίιηνο 1985, 72-73. 

«Λίγα ιφγηα γηα ην MICROCLUB.» PIXEL 9, Απξίιηνο 1985, 109. 

«Μαηηέο ζηελ Αγνξά. EPROM PROGRAMMER γηα Amstrad.» MicroMad 8, 

Ννέκβξηνο 1986, 13. 

«Μαηηέο ζηελ Αγνξά.» MicroMad 10, Ηαλνπάξηνο 1987, 14. 

«Μαηηέο ζηελ Αγνξά.» MicroMad 5, Ηνχληνο 1986, 16-17. 

«Μαηηέο ζηελ Αγνξά.» MicroMad 8, Ννέκβξηνο 1986, 19. 

«Μαηηέο ζηελ Αγνξά.» MicroΜad 4, Απξίιηνο – Μάηνο 1986, 16. 

«Με κηα καηηά. Ο νηθηαθφο θνκπηνχηεξ ζαλ κέζν ελεκέξσζεο.» Computer για Όλοσς 

1, Ηαλνπάξηνο 1983, 22. 

«Μέζε θπθινθνξία πεξηνδηθψλ γηα home computers.» PIXEL 41, Φεβξνπάξηνο 1988, 

136. 

«Μεραλνγξαθεκέλε Γεληθή Λνγηζηηθή απφ ην Α έσο ην Χ.» MICRO 9, Γεθέκβξηνο 

1983, 43- 51. 

«Μηθξέο Αγγειίεο.» MicroMad 1, Γεθέκβξηνο 1985, 100.  

«Μηθξέο Αγγειίεο.» MicroMad 7, επηέκβξηνο 1986, 88. 

«Μηθξέο Αγγειίεο.» PIXEL 17, Γεθέκβξηνο 1985, 109-11. 

«Μπξνζηά ζην Monitor. «Πξνυπνινγηζκφο Δζφδσλ Δμφδσλ».» MicroΜad 4, 

Απξίιηνο – Μάηνο 1986, 25. 

«ΝΔΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ.» Computer για Όλοσς 1, Ηαλνπάξηνο 1983, 6-12. 

«Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Ε80 ζε απιά καζήκαηα.» PIXEL 20, Μάξηηνο 1986, 152. 

«Οδεγφο αγνξάο home micros.» PIXEL 3, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 1984, 52. 

«Οδεγφο πξνγξακκάησλ.» MICRO 9, Γεθέκβξηνο 1983, 40-42. 

«Οη 128άξεδεο… απηνί νη κηθξνκεζαίνη.» MicroMad 4, Απξίιηνο – Μάηνο 1986, 62. 

«Οη δηαγσληζκνί ηνπ COMPUTER ΓΗΑ ΌΛΟΤ.» Computer για Όλοσς 1, Ηαλνπάξηνο 

1983, 58. 

«Οη ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ.» PIXEL 26, Οθηψβξηνο 1986, 91. 

«Όιεο νη εθδφζεηο ηεο Compupress.» PIXEL 50, Γεθέκβξηνο 1988, 134. 

«Παξνπζίαζε Computer Shops. ACC Athens Computer Centre.» PIXEL 13, 

Αχγνπζηνο 1985, 26-29. 

«Παξνπζίαζε Computer Shops. FUTURE… έλα θαηάζηεκα απφ ην κέιινλ.» PIXEL 

10, Μάηνο 1985, 30-32. 

«Παξνπζίαζε Computer Shops. MICROBYTES.» PIXEL 3, Ηνχιηνο - Αχγνπζηνο 

1984, 10-11. 
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«Παξνπζίαζε Computer Shops. MICRO-World.» PIXEL 8, Μάξηηνο 1985, 34-37.  

«Παξνπζίαζε Computer Shops. The Computer Club Shop.» PIXEL 7, Φεβξνπάξηνο 

1985, 34-36.  

«Παξνπζίαζε Computer Shops. The Computer Shop.» PIXEL 4, επηέκβξηνο – 

Οθηψβξηνο 1984, 12-14. 

«Παξνπζίαζε Computer Shops. THESSALONIKI COMPUTER CENTER. Έλα 

πξσηεχνλ Shop ζηελ ζπκπξσηεχνπζα.» PIXEL 12, Ηνχιηνο 1985, 34-38. 

«Παξνπζίαζε Computer Shops. Αζελατθή COMPUTERLAND.» PIXEL 9, Απξίιηνο 

1985, 32-37.  

«Παξνπζίαζε Computer Shops. Έλα micro-θαηάζηεκα κέζα… ζην πξάζηλν.» PIXEL 

11, Ηνχληνο 1985, 32-34. 

«Πεηξαηέο – Καηάζθνπνη θαη Software Houses.» SPRITE 1, επηέκβξηνο 1988, 11-13. 

«Πεξηνδηθά & Οδεγνί Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ηεο Compupress.» Computer 

για Όλοσς 328, Ηαλνπάξηνο 2012, ρ.ζ. 

«ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ. Rom Sound.» PIXEL 11, Ηνχληνο 1985, 90-91.  
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Mazur, Allan. “Media Coverage and Public Opinion on Scientific Controversies.” 

Journal of Communication 31, no. 1 (1981): 106–115. 

McCartney, Scott. ENIAC, the Triumphs and Tragedies of the World's First 

Computer. New York: Walker, 1999. 

McLuhan, Marshall and Quentin Fiore. The Medium is the Massage. New York: 

Bantam, 1967. 

McLuhan, Marshall, and Wilfred Watson. From Cliche to Archetype. New York: 

Viking Press, 1970.  

McLuhan, Marshall. Counterblast. London: Rapp & Whiting, 1969. 

McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. 

London: Routledge & Kegan Paul, 1962. 

McLuhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. New York: 

Mentor, 1964. 

Metropolis, Nicholas, J. Howlett, and Gian-Carlo Rota. A History of Computing in the 

Twentieth Century: A Collection of Essays. New York: Academic Press, 1980. 

Miller, Jon D. The Public Understanding of Science & Technology in the United 

States: A Report to the National Science Foundation. Science and Technology 

Indicators 2000. Washington, D.C: National Science Foundation, 2000. 

Mindell, David A. Between Human and Machine Feedback, Control, and Computing 

Before Cybernetics. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002.  

Misa, Thomas J. “How Machines Make History, and How Historians (and Others) 

Help Them to Do So.” Science, Technology, & Human Values 13, no. 3-4 (1988): 

308-331. 

Misa, Thomas J. “Understanding 'How Computing Has Changed the World.'” IEEE 

Annals of the History of Computing 29, no. 4 (2007): 52-63. 

Misa, Thomas J. A Nation of Steel: The Making of Modern America, 1865-1925. 

Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995. 

Mollenhoff, Clark R. Atanasoff: Forgotten Father of the Computer. Ames: Iowa State 

University Press, 1988. 

Mom, Gijs P. and David A Kirsch. “Technologies in Tension: Horses, Electric 

Trucks, and the Motorization of American Cities, 1900-1925.” Technology & 

Culture 42, no. 3 (2001): 489-518. 

Montfort, Nick, Patsy Baudoin, John Bell, Ian Bogost, Jeremy Douglass, Mark C. 

Marino, Michael Mateas, Casey Reas, Mark Sample, and Noah Vawter. 10 PRINT 

CHR$(205.5+RND(1));:GOTO 10. Cambridge, Mass: MIT Press, 2013. 

Moody, Fred. The Visionary Position: The Inside Story of the Digital Dreamers Who 

Are Making Virtual Reality a Reality. New York: Crown Business, 1999. 



Γ ε π η ε ξ ν γ ε λ ή ο  Β η β ι η ν γ ξ α θ ί α  | 444 

 

Murray, Janet H. Inventing the Medium: Principles of Interaction Design as a 

Cultural Practice. Cambridge, Mass: MIT Press, 2012. 

Myers, Brad A. “A Brief History of Human-computer Interaction Technology.” 

Interactions 5, no. 2 (1998): 44-54. 

Nelkin, Dorothy. Selling Science: How the Press Covers Science and Technology. 

New York: W.H. Freeman, 1987. 

Nye, David E. American Technological Sublime. Cambridge, Mass./London: The 

MIT Press, 1994. 

Nye, David E.. “On Writing the History of Technology.” Science, Technology, & 

Human Values 9, no. 2 (Spring 1984): 78-82. 

Oldenziel, Ruth and Adri Albert de la Bruhèze. “Theorizing the Mediation Junction 

for Technology and Consumption.” In Manufacturing Technology, Manufacturing 

Consumers: The Making of Dutch Consumer Society, edited by Adri Albert de la 

Bruhèze, and Ruth Oldenziel, 9-40. Amsterdam: Aksant, 2009. 

Oldenziel, Ruth, Adri A. Albert de la Bruhèze, and Onno de Wit. “Europe's Mediation 

Junction: Technology and Consumer Society in the 20th Century.” History and 

Technology 21, no 1 (2005): 107-139. 

Oldenziel, Ruth. “Man the Maker, Woman the Consumer: The Consumption Junction 

Revisited.” In Feminism in Twentieth-Century Science, Technology, and Medicine, 

edited by Angela N. H. Creager, Elizabeth Lunbeck, and Londa L. Schiebinger, 

128-148. Chicago: University of Chicago Press, 2001. 

O'Regan, Gerard. A Brief History of Computing. London: Springer, 2008.  

Ortiz-Arroyo, Daniel, Francisco Rodriguez-Henriquez, and Carlos A. Coello. “The 

Turing-850 Project: Developing a Personal Computer in the Early 1980s in 

Mexico.” IEEE Annals of the History of Computing 32, no. 4 (2010): 60-71. 

Oudshoorn, Nelly, and Trevor J. Pinch. How Users Matter The Co-Construction of 

Users and Technologies. Cambridge, Mass: MIT Press, 2003. 

Oudshoorn, Nelly. Genderscripts in Technologie: Noodlot of Uitdaging? Enschede: 

Universiteit Twente, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, 1996. 

Pickering, Andrew. Constructing Quarks: A Sociological History of Particle Physics. 

Chicago: University of Chicago Press, 1984. 

Pinch, Trevor J. “The Social Construction of Technology: A Review.” In 

Technological Change: Methods and Themes in the History of Technology, edited 

by Robert Fox, 17 – 35. Australia: Harwood Academic, 1996. 

Pinch, Trevor J. “What Does a Proof Do if It Does not Prove? A Study of the Social 

Conditions and the Metaphysical Divisions Leading to David Bohm and John von 

Neumann Failing to Communicate in Quantum Physics.” In The Social Production 

of Scientific Knowledge, edited by Everett Mendelsohn, Peter Weingart, and 

Richard Whitley, 175-215. Dordrecht, Holland: D. Reidel Pub. Co, 1977. 

Pinch, Trevor J., and Wiebe E. Bijker. “The Social Construction of Facts and 

Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology 

Might Benefit Each Other.” In The Social Construction of Technological Systems: 

New Directions in the Sociology and History of Technology, edited by Wiebe E., 

Bijker, Thomas Parke Hughes, and Trevor J. Pinch, 17-50. Cambridge, Mass: MIT 

Press, 1987. 

Pugh, Emerson W. Building IBM: Shaping an Industry and Its Technology. 

Cambridge, Mass: MIT Press, 1995. 



445  |  Γ ε π η ε ξ ν γ ε λ ή ο  Β η β ι η ν γ ξ α θ ί α  

 

Pugh, Emerson W. Memories That Shaped an Industry: Decisions Leading to IBM 

System/360. Cambridge, Mass: MIT Press, 1984. 

Pugh, Emerson W., and Emerson W. Pugh. Interview Summaries for the IBM 

Magnetic Film Memory Development Effort and Memories That Shaped an 

Industry. Yorktown Heights, NY: Printed at the Thomas J. Watson Research 

Center, 1987. 

Pugh, Emerson W., Lyle R. Johnson, and John H. Palmer. IBM's 360 and Early 370 

Systems. Cambridge, Mass: MIT Press, 1991. 

Randell, Brian. The Origins of Digital Computers; Selected Papers. Berlin: Springer-

Verlag, 1973. 

Redmond, Kent C., and Thomas M. Smith. Project Whirlwind: The History of a 

Pioneer Computer. Bedford, Mass: Digital Press, 1980. 

Ristanovic, Dejan, and Jelica Protic. “Once Upon a Pocket: Programmable 

Calculators from the Late 1970s and Early 1980s and the Social Networks Around 

Them,” IEEE Annals of the History of Computing 34, no. 3 (2012): 55-66. 

Roberts, Edward H. “Letter from the President”, Computer Notes 1 no 5 (October 

1975), http://startup.nmnaturalhistory.org/gallery/notesViewer.php?ii=75_10&p=4, 

(ηειεπηαία πξόζβαζε ζηηο 05/12/2012). 

Rommes, Elisabeth Wilhelmina Minkes. Gender Scripts and the Internet: The Design 

and Use of Amsterdam's Digital City. Netherlands: Twente University Press, 2002. 
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