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Εισαγωγικό σημείωμα 

Δικαίως η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε ως η πιο σημαντική στην εξέλιξη των υπο-

λογιστών και μάλιστα, από πολλές απόψεις. Δεκάδες μικρομεσαίες εταιρίες σε Αμερική και 

Ευρώπη κυκλοφορούσαν τότε τη δική τους εκδοχή του λεγόμενου home micro (υπολογι-

στή σπιτιού ή «οικιακού» υπολογιστή). Στις εταιρίες αυτές εργαζόντουσαν ταλαντούχοι 

νέοι, που με τα χέρια τους έκαναν «θαύματα». Αξιοποιούσαν διάφορες τεχνολογίες, σχεδί-

αζαν κυκλώματα με το χέρι, ενώ ανέπτυσσαν λογισμικό που θα έκανε αξιοποιήσιμα τα μη-

χανήματα από τους απλούς χρήστες. Υπολογιστές διαφορετικών εταιριών, μοναδικά χαρα-

κτηριστικά, ειδικές εκδόσεις λογισμικού και πολλά άλλα. Η λέξη «συμβατότητα» ήταν ά-

γνωστη τότε, αφού κανένα μηχάνημα δεν «έμοιαζε» με το άλλο. Κάθε αγοραστής, ακολου-

θούσε μόνο τη «γραμμή» της κατασκευάστριας εταιρίας, προκειμένου να μπορεί να αξιο-

ποιεί το μηχάνημα που είχε στα χέρια του. 

Ο «πόλεμος» Αμερικής και Ευρώπης για την επικράτηση στο χώρο των υπολογιστών για 

τους οικιακούς χρήστες είχε ήδη αρχίσει. Το βαρύ πυροβολικό της Ευρώπης είχε έδρα τη 

Μεγάλη Βρετανία, ενώ από εκεί ξεκίνησε και η «επανάσταση» των υπολογιστών που άλ-

λαξε από τότε τα πάντα στην Ευρώπη. 

Η εμφάνιση των πρώτων υπολογιστών, άλλαξε τα δεδομένα στην εκπαίδευση, την επι-

στήμη και την καθημερινότητα. 

Εκπαίδευση και επιστήμη 

Για πρώτη φορά μπήκαν υπολογιστές στα σχολεία και εμφανίστηκαν οι πρώτες εκπαι-

δευτικές εφαρμογές. Οι μικροί μαθητές χρησιμοποιούσαν έτοιμο λογισμικό για τη μελέτη 

μαθημάτων (π.χ. αριθμητική) και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ οι μεγαλύτεροι μαθητές 

δοκίμαζαν τις δυνάμεις τους στον προγραμματισμό, αξιοποιώντας τη γλώσσα προγραμ-

ματισμού BASIC. Στο πανεπιστήμιο, φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές, απόκτησαν ένα 

ισχυρό εργαλείο για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων, τη γραφική απεικό-

νιση και την ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού στις δικές τους απαιτήσεις. Σε ερευ-

νητικό επίπεδο, οι υπολογιστές έδωσαν την δυνατότητα για γρήγορη παραγωγή αποτε-

λεσμάτων και συμπερασμάτων, με αποτέλεσμα την γρηγορότερη και αποδοτικότερη 

πρόοδο της επιστήμης. 
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Καθημερινότητα 

Η αλήθεια είναι ότι, οι πρώτοι οικιακοί υπολογιστές, χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν μόνο για 

παιχνίδια από το ευρύ κοινό. Όλοι έβλεπαν, τους υπολογιστές ως τις μηχανές που θα αντι-

καθιστούσαν τις παιχνιδομηχανές καμπίνας που δούλευαν με κέρματα και υπήρχαν στα 

μαγαζιά της γειτονιάς. Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν τα μέσα αποθήκευσης 

(οι δισκέτες είχαν σχεδόν αντικαταστήσει τις κασέτες) αλλά και το αντίστοιχο λογισμικό 

είχαν ωριμάσει, διάφορες επιχειρήσεις αλλά και καθημερινοί άνθρωποι άρχισαν να χρησι-

μοποιούν λογιστικά φύλλα, επεξεργαστές κειμένου, προγράμματα διαχείρισης πελατών, 

κ.λπ. 

Η επιτάχυνση των εξελίξεων της πληροφορικής, σημείωσε την πιο μεγάλη πρόοδο της προς 

τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν και η αγορά άρχισε να κατακλύζεται από συμβατούς 

με IBM PC υπολογιστές. Τότε άρχισε και η μεγάλη άνθιση των επιχειρήσεων εμπορίας υπο-

λογιστών αλλά και όσων ανέπτυσσαν λογισμικό. 

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο και αποτελεί και το κίνητρο συγγραφής αυτού του βιβλίου 

είναι ότι, οι ρίζες όχι μόνο για τη σημερινή τεχνολογία αλλά και για αυτά που μαθαίνουμε 

σήμερα στο Πανεπιστήμιο, βρίσκονται στους οικιακούς υπολογιστές της δεκαετίας του 

1980. Ως παράδειγμα, θα αναφέρουμε την αρχιτεκτονική μικροεπεξεργαστή ARM που πρω-

τοχρησιμοποιήθηκε στον υπολογιστή Archimedes το 1986. Η φιλοσοφία αυτής της αρχιτε-

κτονικής, χρησιμοποιείται σήμερα στα κινητά τηλέφωνα. 

Ο στόχος του βιβλίου 

Βασικός στόχος του βιβλίου, δεν είναι να αποτελέσει μια απλή ιστορική «αφήγηση», αλλά 

ένα σημείο αναφοράς, που θα αναδείξει τη γνώση που μας «κληροδότησε» η δεκαετία του 

1980. Μια γνώση τόσο σπουδαία και αναγκαία για τους νέους μηχανικούς υπολογιστών 

και πληροφορικής, που αξίζει να την ανακαλύψετε για «πρώτη φορά» μέσα από αυτό το 

μοναδικό βιβλίο. Πιο συγκεκριμένα, η στοχοθεσία του βιβλίου, κινείται στους ακόλουθους 

άξονες: 

• Ιστορική σημασία της εξέλιξης της τεχνολογίας των υπολογιστών 

• Ανάδειξη των αρχών που θεμελίωσαν την πληροφορική 

• Σύνδεση της σημερινής επιστήμης της πληροφορικής με τις αρχές που αναδείχθηκαν 

τότε 

• Παρουσίαση ιδεών για συνδυασμό «παλιάς» και «νέας» τεχνολογίας στην κατεύθυνση 

μιας αναβαθμισμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης, που θα επιτρέψει στους νέους μη-

χανικούς να αποκτήσουν ουσιαστικότερες γνώσεις και δεξιότητες, και να έχουν τη δυ-

νατότητα αποτελεσματικότερης ανάπτυξης εφαρμογών 

• Να αποκαλυφθούν και να «απομυθοποιηθούν» τα «μυστικά» της τεχνολογίας της πλη-

ροφορικής που δεν αναφέρονται σε άλλα βιβλία 

• Να αποκτήσει ο αναγνώστης μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις αρχές και την τεχνολο-

γία στην οποία βασίζεται η πληροφορική 

https://?.?p/
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• Να βρει ο αναγνώστης ενδιαφέρον υλικό, προκειμένου να μπορεί και ο ίδιος με αφετη-

ρία το βιβλίο, να κάνει τη δική του διερεύνηση, ώστε να κατακτήσει σημαντικές γνώ-

σεις τις οποίες δεν θα βρει στα βιβλία ή δεν θα ακούσει στην αίθουσα διδασκαλίας 

Παρά το γεγονός ότι, τη δεκαετία του 1980 μέσα από την απλότητα και την οργανωμένη 

εκπαιδευτική προσέγγιση του προγραμματισμού, της δομής του υπολογιστή, κ.λπ., κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορούσε πραγματικά να μάθει και να έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει 

επαγγελματικά και επιστημονικά, σήμερα δεν συμβαίνει το ίδιο. Ενώ οι βασικές αρχές είναι 

απλές και προσφέρονται για πραγματική και ουσιαστική εκπαίδευση, τα σημερινά βιβλία 

είναι πολύπλοκα, ενώ οι υπολογιστές βασίζονται σε ένα σύνολο από λογισμικά που απομα-

κρύνουν τον εκπαιδευόμενο από την ουσία. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε 

μια «ζούγκλα» μέσα από την οποία θα πρέπει να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης και σχεδί-

ασης λύσεων. Για σκεφτείτε, πόσο εύκολο είναι για έναν αρχάριο εκπαιδευόμενο να σχε-

διάσει γραφικά σε περιβάλλον Windows με δικό του κώδικα; Στον αντίποδα, ένας υπολο-

γιστής της δεκαετίας του 1980, εκκινεί σε ένα δευτερόλεπτο και «εισάγει» τον χρήστη α-

πευθείας στο περιβάλλον προγραμματισμού BASIC. Από εκεί και πέρα, ο προγραμματισμός 

γίνεται απευθείας, ενώ και τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Με μερικές μόνο γραμμές κώδικα, 

η σχεδίαση γραφικών είναι μια απλή υπόθεση. Έτσι, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εστιάσει 

την προσοχή του στον αλγόριθμο αλλά και στην «τεχνολογία» των γραφικών. Σε ένα σημε-

ρινό υπολογιστή, ο χρήστης θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία όλων των 

απαραίτητων πακέτων λογισμικού (π.χ. λειτουργικό σύστημα, περιβάλλον ανάπτυξης, με-

ταγλωττιστής), να γνωρίζει τις λεπτομέρειες χειρισμού ειδικών συναρτήσεων του συστή-

ματος και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας και αλληλεπίδρασης με άλλα 

εγκατεστημένα προγράμματα, να προχωρήσει στην ανάπτυξη του κώδικα. Σε πολλές περι-

πτώσεις, αν αλλάξουμε υπολογιστή, απαιτούνται πολλές ρυθμίσεις μέχρι το σύστημα να 

λειτουργεί σωστά. Όλη αυτή η χρονοβόρα διαδικασία, απομακρύνει τον εκπαιδευόμενο 

από την ουσία που βρίσκεται στη μελέτη του τελικού αλγορίθμου. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, έχει πολύ μεγάλη αξία η ανάδειξη των αρχών που τέθη-

καν τη δεκαετία του 1980 και θεμελίωσαν την πληροφορική όπως την γνωρίζουμε σήμερα. 

Η παρουσίαση των αρχών αυτών, γίνεται με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, έτσι ώστε, να είστε 

και εσείς πλέον σε θέση να κατανοήσετε τις αρχές της πληροφορικής, όπως καθιερώθηκαν 

τότε (δεκαετία 1980). Σαν τελικό συμπέρασμα, θα πρέπει να τονιστεί ότι, αυτές οι βασικές 

και απλοϊκές αρχές που πρωτοεμφανίστηκαν, είναι αρκετές για να κατανοήσει κάποιος τα 

ουσιώδη θέματα της πληροφορικής, χωρίς να απαιτείται η μελέτη πολύπλοκων βιβλίων 

στα οποία θεωρούνται πολλές γνώσεις ως αυτονόητες. 

Τι μας φέρνει από το παρελθόν η δεκαετία του 1980; 

Η αλήθεια είναι ότι, οι περισσότεροι είτε έχουν «προσπεράσει» τη δεκαετία του 1980, είτε 

δεν γνωρίζουν καν το ρόλο της στις αρχές και την εξέλιξη της πληροφορικής. Αυτό, έχει δύο 

μειονεκτήματα για τους νέους μηχανικούς πληροφορικής: 

• Δεν είναι «σωστό» να υπάρχουν επιστήμονες μηχανικοί πληροφορικής, που να μην 

γνωρίζουν την ιστορία των υπολογιστών της δεκαετίας του 1980 

https://?.?p/
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• Όταν δεν γνωρίζουν τη δεκαετία του 1980, από ιστορικής, τεχνικής και επιστημονικής 

πλευράς, χάνουν ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της γνώσης. Αυτή η άγνοια, σημαίνει 

και άγνοια της δημιουργίας και θεμελίωσης των βασικών αρχών της πληροφορικής. 

Δηλαδή, «χάνεται» μια ουσιαστική γνώση και ένα ουσιαστικό εργαλείο για την κατά-

κτηση και δημιουργία νέας γνώσης 

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η δεκαετία του 1980, μας φέρνει τις πιο βασικές και ου-

σιαστικές γνώσεις και τεχνολογίες, χωρίς τις οποίες, δεν θα υπήρχε τίποτα από αυτά που 

έχουμε, μαθαίνουμε και χρησιμοποιούμε σήμερα. Μεταξύ άλλων, ορισμένα χαρακτηριστικά 

ορόσημα της πληροφορικής, που για πρώτη φορά, εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1980, 

αναφέρονται (ενδεικτικά) στη λίστα που ακολουθεί: 

• Μάθαμε τι είναι οι υπολογιστές 

• Αναπτύξαμε τα πρώτα προγράμματα 

• Μάθαμε για τον δομημένο προγραμματισμό 

• Ανακαλύψαμε την αναπαράσταση δεδομένων από το υλικό του υπολογιστή 

• Εμφανίστηκαν εφαρμογές σε υπολογιστή που διάβαζε σήματα από αισθητήρες 

• Μάθαμε για τη μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό 

• Μελετήσαμε την εσωτερική δομή του υπολογιστή 

• Προγραμματίσαμε σε συμβολική γλώσσα 

• Μάθαμε τη σχεδίαση γραφικών 

• Χρησιμοποιήσαμε το πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα 

• Διαβάσαμε για την αρχιτεκτονική ARM που χρησιμοποιείται σήμερα στα κινητά τηλέ-

φωνα 

• Μάθαμε για τα βασικά χαρακτηριστικά ενός υπολογιστή 

• Δοκιμάσαμε τους πρώτους αλγόριθμους (π.χ. ταξινόμηση) 

• Ανακαλύψαμε τα μαθηματικά και τις γραφικές παραστάσεις 

• Μάθαμε για την αρχιτεκτονική του μικροεπεξεργαστή και τον προγραμματίσαμε 

Όλα τα παραπάνω, είναι γνώσεις που πρέπει να έχει πραγματικά κατανοήσει ένας σημερινός 

μηχανικός υπολογιστών και πληροφορικής, για να είναι πετυχημένος. Αλήθεια, πόσοι από 

τους σημερινούς μηχανικούς, τα γνωρίζουν όλα αυτά; πόσοι τα έχουν κατανοήσει πλήρως; 

Πόσοι γνωρίζουν να τα αξιοποιήσουν στα σημερινά σύγχρονα και πολύπλοκα συστήματα 

(ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση); 

Πόσοι μπορούν να τα αξιοποιήσουν για να σχεδιάσουν ένα νέο καινοτόμο σύστημα; 

Η ταυτότητα του βιβλίου 

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά του βιβλίου που κρα-

τάτε στα χέρια σας. 
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Πρόκειται για ένα αυθεντικό βιβλίο 

Παρά το γεγονός ότι, παρουσιάζονται τεχνολογίες και μεθοδολογίες της δεκαετίας του 

1980, υλικό δηλαδή που υπάρχει στο διαδίκτυο, αυτό το βιβλίο δημιουργήθηκε από το μη-

δέν, με το περιεχόμενο να αναπτύσσεται εξολοκλήρου από τον συγγραφέα. Με άλλα λόγια, 

δεν πρόκειται για ένα βιβλίο που απλά ο συγγραφέας συγκέντρωσε έτοιμο υλικό και το 

παρουσίασε, αλλά για ένα βιβλίο που το περιεχόμενό του δημιουργήθηκε για να ικανοποι-

ήσει τους συγκεκριμένους στόχους που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

Πώς χρησιμοποιήθηκε η παλιά τεχνολογία; 

Σε αντίθεση με άλλα βιβλία που πολλές φορές βασίζονται σε δοκιμές και αποτελέσματα 

τρίτων (ή αποτελούν προϊόν αντιγραφής), οι δοκιμές αυτού του βιβλίου πραγματοποιήθη-

καν στους αυθεντικούς υπολογιστές της δεκαετίας του 1980 (ή σε emulator όπου κρίθηκε 

αναγκαίο). Αυτό κατέστη δυνατό, επειδή ο συγγραφέας διαθέτει προσωπική συλλογή υπο-

λογιστών και εκπαιδευτικών διατάξεων από τη δεκαετία του 1980. Έτσι, οι υπολογιστές 

που παρουσιάζονται και αξιοποιούνται για τις δοκιμές, υπάρχουν στην πραγματικότητα. 

Επομένως, όλο το υλικό αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του βιβλίου και είναι αυθεντικό. 

Πραγματικά πειράματα 

Μέσα στο βιβλίο, παρουσιάζονται μικρά πειράματα, ειδικά για να γίνει η σύγκριση «πα-

λιάς» και «νέας» τεχνολογίας. Για παράδειγμα, παρουσιάζονται μικρές εφαρμογές στις σύγ-

χρονες πλατφόρμες Arduino και BBC micro:bit. Οι εφαρμογές αυτές δοκιμάστηκαν στην 

πράξη, ώστε η περιγραφή και τα αποτελέσματα να είναι πραγματικά και να μην γίνεται 

αντιγραφή από το διαδίκτυο. 

Εκπαιδευτική προσέγγιση 

Το ύφος και η παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου, έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρα-

κτήρα. Μετά από 23 και πλέον χρόνια ακαδημαϊκής εμπειρίας του συγγραφέα, όλο το υλικό 

διαμορφώθηκε κατάλληλα προκειμένου το βιβλίο να «μαθαίνει» τον αναγνώστη τις βασι-

κές γνώσεις και ταυτόχρονα να τον παροτρύνει να συνεχίσει ο ίδιος τη διερεύνηση των 

θεμάτων. 

Καλύπτει ένα κενό στη βιβλιογραφία 

Δυστυχώς, τα περισσότερα βιβλία για εισαγωγικά και προχωρημένα θέματα της πληροφο-

ρικής, θεωρούν πολλές βασικές γνώσεις και κυρίως εμπειρίες ως δεδομένες, χωρίς να λαμ-

βάνουν υπόψη τους ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να είναι μπερδεμένος, κυρίως στην αξία 

και το συνδυασμό αυτών των γνώσεων. 

Αν ο εκπαιδευόμενος «δει» τη «μεγάλη εικόνα» και γνωρίσει τις βασικές αρχές από τις ο-

ποίες «ξεκινούν» όλα αυτά που μαθαίνει σήμερα, σίγουρα θα αποκτήσει μια καθαρή 
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αντίληψη και θα αρχίσει πλέον να καταλαβαίνει και να κατακτά ευκολότερα τη νέα γνώση. 

Για αυτό το λόγο, το βιβλίο αυτό έχει ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό «χαρακτήρα». 

Τεχνική και τεκμηριωμένη προσέγγιση 

Ενώ το βιβλίο παρουσιάζει διάφορες τεχνολογίες, προσεγγίσεις και υλοποιήσεις προγραμ-

μάτων, εφαρμογών, κ.λπ., αυτό δεν γίνεται επιφανειακά σαν απλή «αναφορά», αλλά με τε-

χνικό τρόπο και μάλιστα, με την κατάλληλη τεκμηρίωση. 

Σε αυτό το βιβλίο, τεκμηριώνονται πλήρως οι κώδικες και οι τεχνολογίες που χρησιμοποι-

ούνται, έτσι ώστε ο αναγνώστης να τις κατανοήσει πραγματικά, όπως θα έπρεπε να συμ-

βαίνει σε ένα εκπαιδευτικό βιβλίο, ενώ περιλαμβάνεται και πρόσθετο πληροφοριακό υλικό 

σε κάθε κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο και τα παρουσιά-

ζουμε όλα από το μηδέν. Βεβαίως, η φύση του βιβλίου είναι τέτοια, που εξυπηρετεί την έ-

ναρξη παρουσίασης των θεμάτων από το μηδέν, αφού «μιλά» για τις αρχές της πληροφο-

ρικής. 

Χρήση βιβλιογραφίας 

Η βιβλιογραφία που έχει χρησιμοποιηθεί και αναφέρεται ανά κεφάλαιο, αποτελείται απο-

κλειστικά από βιβλία που έχει στην κατοχή του ο συγγραφέας και όχι από βιβλία των ο-

ποίων απλά τα στοιχεία βρέθηκαν στο διαδίκτυο. Επίσης, πολλά από αυτά, είναι τα αυθε-

ντικά εγχειρίδια που ανήκουν στην προσωπική συλλογή του συγγραφέα και είναι εξαιρε-

τικά δύσκολο να βρεθούν σήμερα. 

Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι, όπως θα διαπιστώσετε, βιβλία της ίδιας επιστημονικής πε-

ριοχής (π.χ. αρχιτεκτονική υπολογιστών), ανήκουν σε προηγούμενες δεκαετίες έως σή-

μερα. Αυτό έγινε στα πλαίσια της μελέτης του συγγραφέα, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

διαχρονικότητα της θεματολογίας αλλά και της αντίστοιχης ανάλυσης. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί το βάθος της αναζήτησης για τους σκοπούς του βιβλίου, περι-

λαμβάνοντας για παράδειγμα στις αναφορές, επιστημονικές εργασίες που για πρώτη φορά 

πρότειναν θεμελιώδεις έννοιες και κανόνες, όπως αυτές του δομημένου προγραμματισμού. 

Εικόνες, σχήματα και υλικό 

Όλες οι εικόνες, τα σχήματα και το υλικό (υπολογιστές, βιβλία, περιφερειακά, κιτ, κ.λπ.), 

έχουν δημιουργηθεί από τον συγγραφέα ή ανήκουν στην προσωπική του συλλογή. Σε ελά-

χιστες εξαιρέσεις, αναφέρεται η προέλευση ή η άδεια χρήσης της εικόνας, κ.λπ. 

Διάρθρωση σε κεφάλαια 

Για την επίτευξη των στόχων του βιβλίου, η διάρθρωση των κεφαλαίων διαμορφώθηκε ως 

εξής: 

https://?.?p/
https://?.?p/
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Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την «επανάσταση» των υπολογιστών στην Ευρώπη. 

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η ιστορία των πρώτων οικιακών (home) υπολογιστών, 

όπως αυτή ξεκίνησε από τους πρωτοπόρους οραματιστές και επιστήμονες της εποχής. Δια-

βάστε την ιστορία του πρώτου υπολογιστή που μπήκε σε σχολείο στην Ευρώπη και πολλά 

άλλα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουμε και δοκιμάζουμε στην πράξη, μερικούς από τους 

πιο γνωστούς οικιακούς υπολογιστές της δεκαετίας του 1980 που ανήκουν στην προσω-

πική συλλογή του συγγραφέα. Σε αυτούς τους υπολογιστές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνο-

νται: ο πρώτος υπολογιστής που μπήκε σε σχολείο, ο αγαπημένος υπολογιστής του «λαού», 

κ.λπ. 

Τη δεκαετία του 1980, προγραμματίσαμε για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά είδαμε τον αλ-

γόριθμο και τον μετατρέψαμε σε λειτουργικό πρόγραμμα. Τότε μπήκαν και οι βάσεις του 

προγραμματισμού για τους απλούς χρήστες αλλά και τους εκπαιδευόμενους. Παρά το γε-

γονός ότι, προγραμματισμός υπήρχε και πριν, η μαζική παραγωγή υπολογιστών επέτρεψε 

τη διάδοση του προγραμματισμού κυρίως σε εκπαιδευτική βάση. 

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις βασικές αρχές προγραμματισμού, όπως παρουσιάστη-

καν τότε, μαζί με κάποια χαρακτηριστικά προγράμματα μέσω των οποίων οι πρώτοι υπο-

λογιστές αξιοποιήθηκαν τόσο στο σχολείο, όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Εκτός του προγραμματισμού, το αντικείμενο της αρχιτεκτονικής υπολογιστών και μικροε-

πεξεργαστών αποτελεί τον πυρήνα των προγραμμάτων σπουδών, ειδικά στις σχολές μη-

χανικών των πανεπιστημίων. Οι υπολογιστές της εποχής με επίκεντρο τους αντίστοιχους 

μικροεπεξεργαστές, αποτέλεσαν το απόλυτο εργαλείο μελέτης και σχεδίασης της αρχιτε-

κτονικής υπολογιστών. Η απλότητα της τότε αρχιτεκτονικής, ήταν ιδανική για την εκπαί-

δευση. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική τέτοιων συστημάτων, που χρησι-

μοποιούνται και σήμερα στην εκπαίδευση των μηχανικών, μιας και οι σύγχρονοι μικροεπε-

ξεργαστές είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι και δεν μπορούν να ενταχτούν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Ο προγραμματισμός μικροεπεξεργαστών σε συμβολική γλώσσα, είναι ένα ακόμα βασικό 

αντικείμενο στις σχολές μηχανικών. Ο πιο βασικός στόχος σε αυτό το αντικείμενο, είναι η 

κατανόηση της φιλοσοφίας λειτουργίας και προγραμματισμού, ώστε ο εκπαιδευόμενος μη-

χανικός να είναι σε θέση αργότερα να μπορεί να μελετήσει και να προγραμματίσει οποιον-

δήποτε μικροεπεξεργαστή. Αυτός ο προγραμματισμός και μάλιστα για διάφορους δημοφι-

λείς μικροεπεξεργαστές, παρουσιάζεται στο πέμπτο κεφάλαιο. 

Από το 1980 περίπου και λίγο μετά, πολλά πανεπιστήμια στον κόσμο, υιοθέτησαν την ιδέα 

των εκπαιδευτικών board (κιτ) για την εκμάθηση των μικροεπεξεργαστών. Τα board αυτά, 

φιλοξενούσαν μικροεπεξεργαστή, μνήμη και ελεγκτές εισόδου/εξόδου, ενώ ο προγραμμα-

τισμός γινόταν σε γλώσσα Assembly, κυρίως εισάγοντας εντολές και δεδομένα στο δεκαε-

ξαδικό σύστημα. 

Το έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζει αυτά τα board, τα οποία ακόμα και σήμερα θα μπορούσαν 

να συμβάλουν στην εκπαίδευση των μηχανικών στο Πανεπιστήμιο. 

https://?.?p/
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Η μεγαλύτερη επανάσταση των υπολογιστών στην Ευρώπη, ήταν όταν ο πρώτος υπολογι-

στής μπήκε στο σχολείο αλλά και στο πανεπιστήμιο. Ο υπολογιστής αυτός ήταν ο BBC 

micro, ο οποίος λόγων των χαρακτηριστικών του, δικαίως αναφέρεται ως ο καλύτερος εκ-

παιδευτικός υπολογιστής στην ιστορία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, σήμερα αξιοποιούμε 

μοντέρνες ψηφιακές πλατφόρμες, χρησιμοποιούμε προηγμένο λογισμικό, κ.λπ. Παρόλα 

αυτά, βασιζόμαστε ακριβώς σε ότι μαθαίναμε τότε.  

Στο έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι εντυπωσιακές δυνατότητες υπολογιστών της 

εποχής, που δεν έχουν «ξεπεραστεί» ακόμα και σήμερα από τους σύγχρονους υπολογιστές, 

ενώ επιχειρείται μια «σύνδεση» του τότε με το σήμερα και πώς ο συνδυασμός «παλιών» και 

«νέων» εργαλείων, μπορούν να δημιουργήσουν το μέλλον. 

https://?.?p/
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Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 

Ο Παναγιώτης Παπάζογλου γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Έλαβε το 

διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth της 

Μεγάλης Βρετανίας και το τμήμα Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Η/Υ 

και το μεταπτυχιακό του από το τμήμα Ηλεκτρονικών και Μηχανικών 

Η/Υ του Πανεπιστημίου Brunel του Λονδίνου. Έχει λάβει επίσης πτυ-

χίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ενώ κατέχει και το πιστοποιητικό παι-

δαγωγικής και διδακτικής επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Σήμερα είναι τακτικός Αναπληρωτής Καθηγητής (μέλος ΔΕΠ) στο Γενικό τμήμα1 του Πανε-

πιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Διετέλεσε μέλος ΔΕΠ των τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής 

και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (πρόεδρος τμήματος Μη-

χανικών πληροφορικής 2015-16). Έχει ακαδημαϊκή εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση, περισσότερη από 23 χρόνια στο ευρύτερο αντικείμενο της αρχιτεκτονικής υπολογι-

στών και του προγραμματισμού μικροεπεξεργαστών. 

Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 13 Πανεπιστημιακά και τεχνικά βιβλία του (συνολικά έχει 

γράψει 17 βιβλία, δύο επιστημονικά-τεχνικά βιβλία έχουν εκδοθεί στην Αμερική από το 

Amazon, περισσότερα στο panospapazoglou.gr), ενώ έχει περισσότερες από 45 δημοσιεύ-

σεις σε διεθνή περιοδικά, βιβλία και συνέδρια. Είναι επίσης ο συγγραφέας του ελληνικού 

best seller βιβλίου «Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Arduino» (το πρώτο που κυκλοφόρησε 

στην Ελλάδα για τη Νο1 ψηφιακή αναπτυξιακή πλατφόρμα στον κόσμο), το οποίο έχει ξε-

περάσει τα 3.000 αντίτυπα, αλλά και του πιο ολοκληρωμένου βιβλίου για τους μικροεπε-

ξεργαστές και τον μικροελεγκτή AVR.  

Κατά τα έτη 2008 και 2009, έλαβε το βραβείο της καλύτερης ερευνητικής εργασίας (best 

paper award) σε Κορέα και Βερολίνο αντίστοιχα στο τομέα των έξυπνων αλγορίθμων.  

Σε πρόσφατη έρευνά του, ανέπτυξε μια παγκοσμίως πρωτότυπη υβριδική πλατφόρμα προ-

σομοίωσης, που εισάγει μια αντικειμενοστραφή προσέγγιση, επιτρέποντας στους φοιτητές 

να αναπτύσσουν και να προγραμματίζουν πειραματικές αρχιτεκτονικές μικροεπεξεργα-

στών. 

                                                             

1 To Γενικό τμήμα του ΕΚΠΑ εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας και απονέμει μόνο μεταπτυχιακούς και διδα-

κτορικούς τίτλους σπουδών 

 

https://panospapazoglou.gr/
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1.1   «Τι είναι ένας κομπιούτερ; Σε τι χρησιμεύει;» 

«Τι είναι ένας κομπιούτερ; Σε τι χρησιμεύει;», αναρωτηθήκαμε στην αρχή της δεκαετίας του 

1980. Ο άγνωστος αυτός κομπιούτερ, «εισέβαλε» ξαφνικά στη ζωή μας και άνοιξε ένα νέο 

κόσμο γεμάτο ανακαλύψεις. Κάθε υπολογιστής είχε τα δικά του χρώματα και ένα ξεχωρι-

στό «χαρακτήρα» (ως προς τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες). Η μοναδικότητα κάθε 

υπολογιστή, δημιούργησε και το αντίστοιχο κοινό στην Ευρώπη. 

Η πρώτη επαφή του κοινού με τους υπολογιστές ήταν τα παιχνίδια. Εκείνη την εποχή, εμ-

φανίστηκαν και οι πρώτες εταιρίες ανάπτυξης παιχνιδιών, διαφορετικών για κάθε μοντέλο 

υπολογιστή. 

Μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 1980, ο υπολογιστής ήταν κάτι άγνωστο για τον κόσμο, 

ενώ υπήρχε στην πραγματικότητα μόνο για στρατιωτικές εφαρμογές και ίσως σε μερικά 

πανεπιστήμια της Αμερικής. Ελάχιστα ήταν και τα αντίστοιχα βιβλία (ξένα), που προφανώς 

τότε ήταν μόνο για τους ειδικούς. Για όλους εμάς, ήταν απλά επιστημονική φαντασία. Κα-

νείς μας δεν είχε δει καν υπολογιστή από κοντά!. 

Η επιθυμία του κόσμου για να γνωρίσει αυτή την άγνωστη τεχνολογία, μπορούσε να ικα-

νοποιηθεί μόνο από τα πρώτα ελληνικά περιοδικά που έκαναν την εμφάνισή τους από το 

1983 και μετά. Φυσικά, ανάμεσα στον πολύ κόσμο που είχε την επιθυμία να ενημερωθεί, 

ήταν και κάποιοι νέοι της εποχής, που αργότερα σπούδασαν την πληροφορική στο πανεπι-

στήμιο. 

Το περιοδικό «Computer για όλους» της εποχής (Τεύχος 1, 1983, εικόνα 1.1), μεταξύ άλλων, 

αναφέρει: […Ένας κομπιούτερ, όπως και οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα, είναι στην πραγμα-

τικότητα ένας επεξεργαστής. Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι το μηχάνημα δέχεται ορισμένα 

στοιχεία (input), τα επεξεργάζεται, και μας δίνει στη συνέχεια το αποτέλεσμα της επεξερ-

γασίας (output)…]. 

Από την άλλη πλευρά, το περιοδικό «Pixel» (τεύχος 1, 1983, εικόνα 1.2) απαντά στο ερώ-

τημα της ενότητας, γράφοντας μεταξύ άλλων: 

[…Τα δύο μεγάλα πλεονεκτήματα του κομπιούτερ είναι η ταχύτητα με την οποία εκτελεί 

διάφορες λειτουργίες καθώς και το γεγονός ότι το μηχάνημα ποτέ δεν κουράζεται να επα-

ναλαμβάνει την ίδια διαδικασία αμέτρητες φορές. ‘Ένα άλλο, πολύ σημαντικό σημείο στο 

οποίο ο κομπιούτερ υπερτερεί είναι η αποθήκευση των πληροφοριών… και φθάνοντας 

στον –προσωπικό– κομπιούτερ που σήμερα χτυπά την πόρτα του σπιτιού μας…]. 
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Εικόνα 1.1 � Εξώφυλλο του πρώτου τεύχους του «Computer για όλους» 
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Εικόνα 1.2 � Εξώφυλλο του πρώτου τεύχους του «PIXEL» 

Σήμερα, «το κομπιούτερ» είναι ένα υπολογιστικό σύστημα με την έννοια ότι, αλληλοεπι-

δρούν οι μονάδες που διαθέτει προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος που είναι η 

παραγωγή αποτελεσμάτων, βάσει της επεξεργασίας των δεδομένων που εισάγονται.  

Τα δεδομένα εισόδου θα μπορούσαν να είναι δέκα μετρήσεις θερμοκρασίας, ενώ το υπολο-

γιστικό σύστημα να αποτυπώνει στην οθόνη τη γραφική απεικόνιση των μετρήσεων συ-

ναρτήσει του χρόνου ή κάποια στατιστικά αποτελέσματα όπως ο μέσος όρος, κλπ.  
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Σχήμα 1.1 � Επεξεργασία από υπολογιστικό σύστημα 

Το σχήμα 1.1 δείχνει τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από ένα υπολογιστικό σύστημα με 

την έννοια της δυνατότητας πραγματοποίησης επεξεργασίας. 

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει ενός συνόλου εντολών που εκτε-

λούνται και αποτελούν το πρόγραμμα. Η εκτέλεση των εντολών γίνεται από την Κεντρική 

Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), που υλοποιείται σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που ονομά-

ζεται μικροεπεξεργαστής. Το πρόγραμμα φιλοξενείται στη μνήμη. 

1.2   Η αυγή μιας μοναδικής εποχής και το BBC Project 

Ο Apple-I (1976, κύριοι ιδρυτές της Apple: Steve Jobs και Steven Wozniak) αποτέλεσε τον 

πρώτο υπολογιστή που απευθυνόταν στο κοινό, δηλαδή χρήστες της αγοράς και «οικια-

κούς» χρήστες, ενώ το 1977 ο Apple-II γίνεται ο πρώτος υπολογιστής μαζικής παραγωγής. 

Η Αμερική έχει ήδη κάνει την «επανάσταση» της. 

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Μεγάλη Βρετανία ήταν αυτή που αποτελούσε τη 

ναυαρχίδα της Ευρώπης στην παραγωγή υπολογιστών για το κοινό. Σε αντίθεση με την 

Αμερική όπου κυριαρχούσε η Apple, στην Ευρώπη υπήρχαν περισσότερες εταιρίες που λαν-

σάρανε τα δικά τους μοντέλα στα πλαίσια σκληρού ανταγωνισμού. 

Ο Σερ Clive Sinclair (γεννημένος το 1940) είναι ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στο 

χώρο της τεχνολογίας στη Μεγάλη Βρετανία, γνωστός για τη δουλειά του στα ηλεκτρονικά 

για καταναλωτές. Το 1961 ίδρυσε την εταιρία Sinclair Radionics στο Cambridge παράγο-

ντας συστήματα ήχου, ραδιόφωνα, αριθμομηχανές και επιστημονικά όργανα. 

Το 1972 η εταιρία του παράγει την πρώτη αριθμομηχανή στον κόσμο (κομπιουτεράκι 

τσέπης), την τηλεόραση τσέπης, κ.λπ., ενώ τα επόμενα χρόνια στράφηκε προς τους «οι-

κιακούς» υπολογιστές. Ο Sinclair ήταν απόλυτος στις απόψεις του και δεν έβαζε «νερό 

στο κρασί του». Πολλές φορές φερόταν άσχημα στους συνεργάτες του όταν δεν συμφω-

νούσαν μαζί του. Ήταν όμως οραματιστής και μπορούσε να προβλέψει το μέλλον. Από 

τότε μάλιστα, είχε σκεφτεί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Επειδή όμως, δεν μπορούσε να εξα-

σφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τη συνέχιση των προϊόντων του στην Radionics 

προς το τέλος της δεκαετίας του 1970, άρχισε να σκέφτεται πιο έντονα τα θέματα των 

υπολογιστών. 

  

https://?.?p/
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Ξεφυλλίζοντας ένα πρωινό τα περιοδικά των υπολογιστών, διαπίστωσε από τις διαφημί-

σεις ότι, το κόστος τους ήταν εξωφρενικό (π.χ. υπολογιστές με 700 λίρες ακόμα και πάνω 

από 1500!), ενώ αυτοί οι υπολογιστές απευθυνόντουσαν κυρίως σε εταιρίες και ερευνητικά 

εργαστήρια. Ένα άρθρο που διάβασε στην εφημερίδα έγραφε ότι, σε πέντε χρόνια θα μπο-

ρούσε να υπάρχει ένας υπολογιστής των 100 λιρών. 

Φέρνοντας στο μυαλό του τις εικόνες από τις διαφημίσεις των περιοδικών, σκέφτηκε κάτι 

καταπληκτικό. Να κατασκευάσει τον υπολογιστή που θα «ερχόταν» σε πέντε χρόνια, σή-

μερα, σε μερικούς μόνο μήνες. Έναν υπολογιστή που θα στοιχίζει λιγότερο από 100 λίρες 

και θα μπορούσε να μπει σε κάθε σπίτι στη Βρετανία. 

Η εταιρία του Sinclair, Science of Cambridge Ltd, είχε λανσάρει το K14 computer kit το ο-

ποίο ο συνεργάτης του, Chris Curry, ήθελε να αναπτύξει περισσότερο. Ο Sinclair δεν του το 

επέτρεψε, γιατί ήθελε να ακολουθεί μόνο τις δικές του ιδέες. Αυτό όξινε την κατάσταση 

μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο συνεργάτης του να εγκαταλείψει την εταιρία. Παρόλο που ο 

Sinclair πίστευε ότι θα γυρίσει στην εταιρία, αυτό δεν έγινε. Ο Curry «στρατολόγησε» κάτι 

ταλαντούχους νέους από το Cambridge και τράβηξαν το δικό τους δρόμο το 1978.  

Ο Sinclair ως ένας πολύ ενεργός επιχειρηματίας και «εφευρέτης», κάνει το πρώτο «μπαμ» 

κυκλοφορώντας στην αγορά τον μικροϋπολογιστή ZX80 (εικόνα 1.3) υπό τη σκέπη της ε-

ταιρίας του, Science of Cambridge Ltd το 1980. Είναι ο πρώτος υπολογιστής στη Μεγάλη 

Βρετανία που κοστίζει κάτω από 100 λίρες (για την ακρίβεια 99.95 λίρες), ενώ ο ίδιος υπο-

λογιστής διατέθηκε και σε συναρμολογούμενο ΚΙΤ στην τιμή των 79.95 λιρών. 

Ο ZX80 διαθέτει μικροεπεξεργαστή Ζ80 χρονισμένο στους 1.25MHz με μνήμη RAM 1Kbyte 

και ROM 4Kbyte. Ο προγραμματισμός γινόταν στην Sinclair Basic. 

 

Εικόνα 1.3 � ΖΧ80 (Wikipedia CC BY-SA 1.0) 
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Ο Sinclair κατάφερε ήδη να κάνει το πρώτο «μπαμ» στην αγορά, ενώ η πλευρά του Curry 

ήταν απογοητευμένη. Αυτή όμως η απογοήτευση, έφερε νέες ιδέες στο στρατόπεδο του 

Curry, ο οποίος σκέφτεται να κατασκευάσει έναν υπολογιστή με κανονικό πληκτρολόγιο και 

διπλάσια μνήμη από τον ΖX80. Αυτός ήταν ο Acorn Atom της εταιρίας Acorn (από το «στρα-

τόπεδο» του Curry), ο οποίος κυκλοφόρησε το 1980. Στη διάρκεια αυτού του σκληρού α-

νταγωνισμού, «έσκασε» η βόμβα από το τηλεοπτικό κανάλι BBC. Το κανάλι ανακοινώνει μια 

πρωτοβουλία για να κάνει τη Βρετανία, χώρα των υπολογιστών (τη χώρα που θα είχε την 

καλύτερη γνώση στους υπολογιστές). Η πρωτοβουλία αυτή, αφορούσε σε ένα σχέδιο για 

την εισαγωγή ενός μικροϋπολογιστή σε κάθε σχολείο, σε συνδυασμό με ένα σχετικό εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα που θα μετέδιδε το BBC. Αυτή η πρόκληση ήταν η πιο μεγάλη που είχαν 

συναντήσει οι Sinclair και Curry. Λίγο μετά την ανακοίνωση του BBC, ο Sinclair έκανε μια 

διερευνητική συνάντηση για «συνδυασμό δυνάμεων» με τον Curry, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 

Οι προδιαγραφές για τον υπολογιστή που ήθελε το BBC, ήταν πιο κοντά στον Acorn Atom 

παρά στον υπολογιστή του Sinclair. O Sinclair τότε όμως, είχε το «πάνω χέρι» στην αγορά 

με δυνατότητες γρήγορης ανάπτυξης προϊόντων. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, το BBC τους δίνει 

τελικά μια εβδομάδα για να παρουσιάσουν το πρωτότυπό τους. Σχεδόν σε όλους τους συ-

νεργάτες και από τις δύο πλευρές, αυτό φάνταζε αδύνατο, μα όλοι τελικά αποφασίζουν να 

πάρουν το ρίσκο. Ο Sinclair κάθεται αμίλητος στο γραφείο του και σχεδιάζει τα αγαπημένα 

του μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ περιμένει τηλεφώνημα από το BBC.  

Η Acorn όμως είναι αυτή που τελικά επιλέγεται για το BBC project. Ο Curry τον οποίο ο 

Sinclair είχε «διώξει», είχε πάρει τη δουλειά. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Acorn BBC (ει-

κόνα 1.4) γίνεται πλέον ο «εθνικός» υπολογιστής της Βρετανίας. Ο Sinclair όμως δεν το βά-

ζει κάτω και ετοιμάζει μια γρήγορη απάντηση. 

 

Εικόνα 1.4 � Υπολογιστής BBC 
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Εικόνα 1.5 � Υπολογιστής ZX Spectrum 

Η απάντηση θα έρθει με τον ZX Spectrum (εικόνα 1.5). Ο ZX Spectrum απευθύνεται σε περισ-

σότερο κοινό (κυρίως σε «οικιακούς» χρήστες), ενώ υποστηρίζεται από δεκάδες παιχνίδια (ο 

υπολογιστής BBC είχε άλλη στόχευση). Με αυτό το προφίλ, γίνεται ο αγαπημένος υπολογι-

στής για όλη την οικογένεια (γνωστός και ως "υπολογιστής του λαού"). Σύντομα όμως, ο ZX 

Spectrum θα ξεπεράσει τις ένα εκατομμύριο πωλήσεις. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στην Acorn, 

η οποία προσπαθεί τώρα να ανταγωνιστεί τον Spectrum. Έτσι, στρέφει το ενδιαφέρον της 

και εκείνη στους υπολογιστές για το ευρύ κοινό. Από την άλλη πλευρά και παρά τη συνεχιζό-

μενη επιτυχία του ZX Spectrum, ο Sinclair δεν έχει ξεπεράσει το ψυχολογικό τραύμα της επι-

τυχίας του Acorn BBC στο BBC Project. Αυτός ο εγωισμός, θα τον οδηγήσει να παραμερίσει 

τον επιτυχημένο ZX Spectrum και να στραφεί σε έναν πιο σοβαρό υπολογιστή, κυρίως για το 

γραφείο και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Η επιτυχία του Acorn BBC τον κάνει να αποδοκιμάζει τα παιχνίδια και να φωνάζει σε όλους 

ότι, η εταιρία του είναι σοβαρή και ότι ασχολείται με προηγμένη τεχνολογία. Από όλα αυτά, 

προκύπτει ο υπολογιστής Sinclair QL. Ο Sinclair είχε «φαγωθεί» να τον κυκλοφορήσει γρή-

γορα στην αγορά. Αυτή η βιασύνη όμως, οδήγησε στην εμφάνιση ενός «ανώριμου» Sinclair 

QL. Τα προβλήματα που είχε, άρχισαν να δυσαρεστούν τον κόσμο, ενώ οι πωλήσεις σημεί-

ωναν πτώση. Από την άλλη πλευρά, η Acorn κυκλοφόρησε τον Acorn Electron (με συνταγή 

BBC micro) για να «χτυπήσει» την αγορά που είχε ο ZX Spectrum. 

Φαίνεται ότι η Acorn «νίκησε» στη μάχη τον Sinclair, αλλά στο τέλος καταστράφηκαν και 

οι δύο από τις τεχνολογικές εξελίξεις που τους ξεπέρασαν. Σιγά σιγά, οι υπολογιστές IBM 

άρχισαν να «αλωνίζουν», η εταιρία του Sinclair εξαγοράστηκε το 1985 από την Amstrad 

(του Alan Sugar) και το τοπίο της αγοράς άρχισε να αλλάζει. Από την άλλη μεριά, ο Curry 
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πούλησε το 49% της Acorn στην Ιταλική Olivetti, για να καλύψει απώλειες που ξεπερνού-

σαν τα 10 εκατομμύρια λίρες. 

Ταυτόχρονα, οι Αμερικάνοι είχαν πλημμυρίσει τότε την παγκόσμια αγορά με πολλούς και 

αξιόλογους υπολογιστές. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι «οικιακοί» ή αλλιώς 

home υπολογιστές, είχαν αρχίσει να αποσύρονται στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. 

Ο Sinclair συνέχισε παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια να «εργάζεται» για το ηλεκτρικό αυτο-

κίνητο, το οποίο κατάφερε τελικά να το κάνει λειτουργικό. Από την άλλη πλευρά, η Acorn 

είχε αφήσει και αυτή μια σημαντική παρακαταθήκη, αφού είχε σχεδιάσει το πρώτο chip 

μικροεπεξεργαστή ARM που ήταν τύπου RISC και το είχε ενσωματώσει για πρώτη φορά 

στον υπολογιστή Archimedes το 1986. Τέτοιου τύπου μικροεπεξεργαστές απαιτούσαν λι-

γότερα τρανζίστορ, ζεσταινόντουσαν λιγότερο, ενώ κατανάλωναν λιγότερη ενέργεια, με α-

ποτέλεσμα να αποτελούν ιδανική λύση για αυτόνομα φορητά συστήματα. Αυτή η φιλοσο-

φία σχεδίασης χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα στα κινητά τηλέφωνα. Δεν υπάρχει κα-

μία αμφιβολία ότι, ο Sinclair υπήρξε ένας εξαιρετικά ευφυής εφευρέτης και δημιουργός. 

Ήταν όμως δύστροπος χαρακτήρας, απόλυτος και εγωιστής. Όλα αυτά τα πλήρωσε ακριβά, 

αφού ο συνεργάτης που τον δασκάλευε τόσα χρόνια, ήταν αυτός που του έκανε τη μεγαλύ-

τερη ζημιά. Όμως, δεν έφταιγε, γιατί εκείνος τον είχε «διώξει». Μετά από όλα αυτά που με-

σολάβησαν και κατά τη «δύση» των εταιριών τους, θα συναντηθούν ξανά στο γνωστό μπαρ 

που σύχναζαν. Θα θυμηθούν τα παλιά, θα σχολιάσουν το μέλλον, αλλά κυρίως την ευκαιρία 

που έχασαν τότε για να γίνουν η IBM της Ευρώπης, μαζί, ενωμένοι. Σε αυτή τη συνάντηση, 

ο Sinclair συζήτησε την πιθανότητα μιας εκ νέου συνεργασίας, αυτή τη φορά όμως για τη 

νέα ιδέα του, το ιπτάμενο αυτοκίνητο.  

Η Acorn αποτελούσε την «Apple» της Ευρώπης, ενώ ο Sinclair ήταν ο «Ευρωπαίος» Jobs. 

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού όμως, ο αυθεντικός Jobs αποδοκίμαζε και αυτός τους 

συνεργάτες του, ενώ με τον ιδιόμορφο χαρακτήρα αλλά και την έμπνευσή του, κατάφερε 

να κάνει την Apple πρώτη στον κόσμο.  

Έτσι, ο Sinclair και ο Curry από τη Βρετανία και ο Jobs από την Αμερική, υπήρξαν «τρελοί» 

οραματιστές που «άλλαξαν» τελικά την ιστορία των υπολογιστών. 

1.3   «Όλα» ξεκινούν σε ένα γκαράζ 

Χωρίς αμφιβολία, η Apple ήταν εκείνη που άλλαξε τη ροή της ιστορίας στην πληροφορική 

για πάντα. Το 1976 ιδρύεται η Apple με την κυκλοφορία του Apple I (εικόνες 1.6 έως 1.8), 

του πρώτου προσωπικού υπολογιστή στον κόσμο. 

Αργότερα, κυκλοφόρησε ο Apple II (1977) που αποτέλεσε εμπορική επιτυχία, αφού τον α-

πόκτησαν εκατομμύρια χρήστες. Αυτοί οι υπολογιστές και ειδικά το πρώτο μοντέλο, δια-

μόρφωσαν τη νέα εποχή στη χρήση των υπολογιστών για όλο τον κόσμο. Ο Jobs ήταν υιο-

θετημένο παιδί από αμερικάνικη οικογένεια, η οποία είχε υποσχεθεί στους βιολογικούς του 

γονείς ότι, θα τον έστελνε να σπουδάσει στο κολλέγιο. Είχε πολύ δύσκολο χαρακτήρα και 

ήταν γενικά αντιδραστικός. Έμενε δε, σε μια «περίεργη» γειτονιά με παιδιά «ιδιοφυίες». 

Αρχικά έλεγε στον πατέρα του ότι δεν ήθελε να σπουδάσει, ενώ μια μέρα τους «εγκατέ-

λειψε» για να μείνει σε ένα «αντίσκηνο» με μια φίλη του. 
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Από την άλλη μεριά ο Woz (Wozniak), ήταν «αυθεντία» στα ηλεκτρονικά και έκανε παρέα 

στην ίδια γειτονιά με τον Jobs. Ο Woz όμως δεν το είχε με τις δημόσιες σχέσεις, ενώ ήταν 

γενικά ένα κλειστό άτομο. Προτιμούσε να ασχολείται αποκλειστικά με τα ηλεκτρονικά, 

παρά να «κυνηγάει» κορίτσια.  

Αντίθετα, ο Jobs ήταν επικοινωνιακός, έβλεπε πιο μακριά, ενώ του άρεσε να ψάχνεται κυ-

ρίως σε εναλλακτικά μονοπάτια όπως ο αποκρυφισμός, τα καλλιτεχνικά, κ.λπ. 

 

Εικόνα 1.6 � Πλακέτα Apple I1 

 

Εικόνα 1.7 � Το δοκιμαστικό πληκτρολόγιο του Apple I 

                                                             

1 Από την επίσκεψη του συγγραφέα στο μουσείο επιστημών του Λονδίνου (Ιούλιος 2019). 

https://?.?p/
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Εικόνα 1.8 � Προσαρμογή οθόνης και πληκτρολογίου σε ξύλινη κατασκευή2 

Πολλές φορές, ο Jobs ήταν απότομος και προσβλητικός με τους άλλους, αλλά είχε πάντα 

τον τρόπο να τους πείθει όλους. Το δίδυμο Jobs-Woz απέδωσε καρπούς, αφού ο Woz σχε-

δίαζε και υλοποιούσε, ενώ ο Jobs προωθούσε και οραματίζονταν το μέλλον. Ο Jobs δεν ή-

θελε να τον πιέζουν και έπρεπε να γίνονται όλα όπως ήθελε αυτός. Τότε, είχε ξεκινήσει να 

φοιτά στο κολλέγιο του Ριντ, αλλά γρήγορα παράτησε τις σπουδές του. Στη συνέχεια, έκανε 

παρέα με μια κοπέλα, ενώ μια μέρα βρέθηκε μαζί της να παρακολουθεί ένα «άσχετο» μά-

θημα που είχε σχέση με την καλλιγραφική γραφή. Αυτό το μάθημα τον μάγεψε και έτσι, 

οραματίστηκε και σχεδίασε τις γραμματοσειρές για τον Macintosh. Ήταν ένας νέος με βαθύ 

όραμα, αντισυμβατικός και αντιδραστικός, που παράτησε τελικά τις σπουδές του. Όμως 

κατάφερε να «αλλάξει» τον κόσμο. 

H Apple «γεννήθηκε» σε ένα γκαράζ. Από τότε, ίσως και νωρίτερα, το γκαράζ ήταν ένας 

ιδιαίτερος χώρος για τους δημιουργικούς ανθρώπους και τους οραματιστές. Όταν έκλεινε 

η πόρτα, έμεναν μόνοι με τον εαυτό τους ή με κάποιους που μοιράζονταν τις ίδιες ιδέες. 

Κλείδωναν έξω όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας και το θόρυβο από τους ενοχλη-

τικούς ανθρώπους. Ο χρόνος μέσα στο γκαράζ είναι προσωπικός και αδιαπραγμάτευτος. Η 

πόρτα σε απομονώνει από τον υπόλοιπο κόσμο όταν κλείνει. Και τότε καταλαβαίνεις ότι ο 

χρόνος είναι σχετικός, αφού περνά με άλλη ταχύτητα σε σχέση με τον «πραγματικό». Το 

γκαράζ είναι λοιπόν μια μηχανή του χρόνου που σε ταξιδεύει μερικά λεπτά ή ώρες στο μέλ-

λον. Εκεί γεννιούνται ιδέες, εκεί υλοποιούνται σχέδια, εκεί δίνεις την ψυχή σου. Η εξορία 

αυτή αποδεικνύεται τελικά ιδανική, αφού η απομόνωση του γκαράζ δίνει «απεριόριστη» 

ελευθερία στο δημιουργό. 

Παρά το γεγονός ότι, η Ευρώπη είχε τον «δικό της» Jobs, ο αυθεντικός Jobs παραμένει α-

κόμα και σήμερα ο πιο γνωστός. Ίσως επειδή η Apple υπάρχει από τότε, καινοτομώντας και 

σχεδιάζοντας νέα προϊόντα. Έτσι, θαυμάζοντας την ιστορία της Apple, πάντα εντυπωσια-

ζόμαστε για τον τρόπο που ξεκίνησε σε ένα γκαράζ της Αμερικής από έναν «τρελό» οραμα-

τιστή, χωρίς σπουδές, που πίστευε ότι θα «αλλάξει» τον κόσμο.  

                                                             

2 Από την επίσκεψη του συγγραφέα στο μουσείο επιστημών του Λονδίνου (Ιούλιος 2019). 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Σημαντικές προσωπικότητες 

Sir Clive Sinclair 

Γεννήθηκε το 1940 και ίδρυσε την πρώτη του εταιρία το 1961 (Sinclair Radionics), στην 

οποία η πιο γνωστή κατασκευή, ήταν η πρώτη αριθμομηχανή τσέπης. Κατασκεύασε επί-

σης την τηλεόραση τσέπης γνωστή ως TV80, η οποία όμως δεν προχώρησε στην αγορά. 

Είναι επίσης γνωστός για την παραγωγή του πρώτου υπολογιστή μαζικής παραγωγής 

στη Μεγάλη Βρετανία το 1980, του γνωστού ZX80. Το 1983 ιδρύει την Sinclair Vehicles 

Ltd, με σκοπό την σχεδίαση και πώληση ηλεκτρικών οχημάτων.  

Σε αυτή την εταιρία, σχεδιάζει και παράγει το Sinclair C5, ένα ηλεκτρικό όχημα, που στην 

ουσία είναι ένα όχημα με πεντάλ, υποβοηθούμενο από ηλεκτρική κίνηση. Και αυτή η προ-

σπάθειά του «έπεσε στο κενό». Ίσως η «ανθρωπότητα» να μην ήταν τότε έτοιμη ακόμα 

για τις καινοτόμες ιδέες του. 

Chris Curry 

Πρώην συνεργάτης του Sinclair (με τον Sinclair συνεργαζόταν από το 1961, γεννήθηκε το 

1946). Είναι συνιδρυτής της Acorn Computers μαζί με τους Herman Hauser (επιχειρημα-

τίας) και Andy Hopper (καθηγητής του τομέα επιστήμης των υπολογιστών στο Cam-

bridge). Έγινε εκατομμυριούχος από την επιτυχία της Acorn. Η Acorn ιδρύθηκε το 1979 

και το 1983 σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία με το γνωστό BBC project. 

Steve Jobs 

Ο Steve Jobs (1955-2011), ήταν ένας πραγματικός οραματιστής, που δεν είχε σπουδάσει 

τίποτε, αλλά κατάφερε να «αλλάξει» τον κόσμο στον τομέα της τεχνολογίας. Συνιδρυτής 

της Apple το 1976, λανσάρει τον πρώτο προσωπικό υπολογιστή μαζικής παραγωγής στον 

κόσμο. Ο Jobs έχει πολλά ταλέντα (επιχειρηματικότητα, προώθηση προϊόντων, κ.λπ.), 

αλλά ο «δύσκολος» χαρακτήρας του, σε συνδυασμό με κάποια «αψυχολόγητα» ρίσκα, τον 

οδηγούν εκτός εταιρίας το 1985. Όμως δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Το 1986 

ιδρύει την NeXT, που επικεντρώθηκε σε ακριβούς υπολογιστές. Παρά την αποτυχία αυτής 

της εταιρίας, η Apple αγοράζει την NeXT το 1996 και χρησιμοποιεί το λειτουργικό της 

σύστημα ως βάση για το γνωστό MAC OS X. Ο Jobs, συνεχίζει την ανεξάρτητη πορεία του, 

αγοράζοντας το 1986 την εταιρία Pixar (τμήμα της Lucasfilm, που ανήκε στον George Lu-

cas). Με την Pixar δημιουργεί την πιο επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων Toy Story. 

Την ίδια στιγμή, η Apple αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και αυτό, ανοίγει «παράθυρο» 

για την επιστροφή του Jobs, όπου το 1998 κυκλοφορούν οι υπολογιστές iMac και iBook. 

 

https://?.?p/
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Steven Wozniak 

Συνιδρυτής της Apple, γεννημένος το 1950. Ήταν «αυθεντία» στα ηλεκτρονικά και τον 

προγραμματισμό, ενώ ήταν ο άνθρωπος που σχεδίασε και υλοποίησε με τα χέρια του τον 

Apple I, το 1976. Ενώ, ήταν μεγάλο ταλέντο στην τεχνολογία, δεν είχε τον τρόπο να προ-

ωθήσει τις κατασκευές του στην αγορά. Εκεί ήταν που ο Jobs έπαιξε καταλυτικό ρόλο. 

Είχε σπουδάζει στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και επιστήμης υπολογιστών του πα-

νεπιστημίου του Berkeley στην Καλιφόρνια. Ο Wozniak ήταν ο σχεδιαστής του Blue Box 

το 1960, μιας ειδικής συσκευής που παρήγαγε τηλεφωνικά σήματα-τόνους, προκειμένου 

να «ξεγελά» το τηλεφωνικό δίκτυο και να αποφεύγει τη χρέωση σε υπεραστικές κλήσεις. 

Σήμερα, το Blue Box αποτελεί έκθεμα στο μουσείο ιστορίας των υπολογιστών, που ιδρύ-

θηκε το 1996 στην Καλιφόρνια (https://computerhistory.org/). 

Alan Sugar 

O Alan Sugar, γεννημένος το 1947, ήταν ένας εξαιρετικά πετυχημένος επιχειρηματίας με 

μεγάλη επιρροή στην αγορά, ενώ είναι γνωστός και ως πολιτικός. Το 1968 ιδρύει την Am-

strad (Alan Michael Sugar Trading). To 1984, λανσάρει τον εντυπωσιακό υπολογιστή Am-

strad CPC 464, τον πρώτο «ολοκληρωμένο» οικιακό υπολογιστή. Το 1986 αγοράζει τα δι-

καιώματα των υπολογιστών Sinclair και προχωρά στην παραγωγή νέων μοντέλων ZX 

Spectrum, που αρχίζουν πλέον να μοιάζουν με τη σειρά CPC. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η 

εταιρία του είχε κυκλοφορήσει τον Amstrad PC1512, έναν από τους πρώτους συμβατούς 

με IBM PC υπολογιστές και σημείωσε επιτυχία στην αγορά της Ευρώπης. 

Camillo Olivetti 

Ο Camillo Olivetti (1868-1943) ήταν ένας Ιταλός μηχανικός και ιδρυτής της εταιρίας 

Olivetti (στην πόλη Ιβρέα λίγο έξω από το Τορίνο) το 1908, με αρχικό αντικείμενο την 

κατασκευή γραφομηχανών και αργότερα αριθμομηχανών. Στα μέσα της δεκαετίας του 

1980, η Olivetti εξαγοράζει την πλειοψηφία των μετοχών της Acorn Computers, γνωστής 

ως η «Apple της Ευρώπης». 

 

https://computerhistory.org/
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Πηγές στο διαδίκτυο3 

Μουσείο ιστορίας των υπολογιστών 

https://computerhistory.org/ 

Το μικρό μουσείο πληροφορικής (Π. Παπάζογλου) 

http://8bitretro.gr/ 

Μουσείο επιστημών του Λονδίνου 

https://www.sciencemuseum.org.uk/ 

Έκδοση περιοδικών Computer για όλους & Pixel 

http://www.compupress.gr/ 

Acorn Computers 

https://en.wikipedia.org/wiki/Acorn_Computers 

Sinclair Research 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sinclair_Research 

Amstrad 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amstrad 

BBC micro 

https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Micro 

Macintosh models 

https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh 

Apple computers 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc. 

NeXT computer 

https://en.wikipedia.org/wiki/NeXT_Computer 

Pixar 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pixar 

 

                                                             

3 Επειδή πολλές φορές οι διευθύνσεις των ιστότοπων αλλάζουν, χρησιμοποιήστε π.χ. το Google Search 

με τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά, προκειμένου να εντοπίσετε τις αντίστοιχες πληροφορίες. 

https://computerhistory.org/
http://8bitretro.gr/
https://www.sciencemuseum.org.uk/
http://www.compupress.gr/
https://en.wikipedia.org/wiki/Acorn_Computers
https://en.wikipedia.org/wiki/Sinclair_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/Amstrad
https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Micro
https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://en.wikipedia.org/wiki/NeXT_Computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Pixar
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