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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μαρία Ρεντετζή 

Πριν από λίγο καιρό έτυχε να δω µια διαφήµιση εταιρείας κινητής τη-
λεφωνίας η οποία προβλήθηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες των Αυ-
στραλών το 2008. Ο τίτλος της διαφήµισης εντελώς απρόσµενος: «Το
διπλωµένο κορίτσι». Ολόκληρη η σκηνή εκτυλίσσεται έχοντας ως
µουσική υπόκρουση το 1922 Blues του Charlie Parr. Ένας νεαρός
ετοιµάζετε να φύγει ταξίδι και, ρίχνοντας µια µατιά στο δωµάτιό
του, αρχίζει να µαζεύει τα πράγµατα που του φαίνονται σηµαντικά
και χρήσιµα. Παραδόξως, στο πρώτο πράγµα που σταµατά το βλέµµα
του είναι ένας παγκόσµιος χάρτης κρεµασµένος στον τοίχο. Πλησιά-
ζει, τον ξεκρεµά και µε επιδέξιες κινήσεις τον διπλώνει και τον βάζει
στην τσέπη του. Αµέσως µετά κατευθύνεται στο γραφείο για να κλεί-
σει γρήγορα τον φορητό υπολογιστή του και, µε την ίδια επιδεξιότη-
τα, να τον διπλώσει και να τον βάλει στην ίδια τσέπη. Σειρά έχει τώ-
ρα η τηλεόραση και στη συνέχεια η τεράστια συλλογή των µουσικών
cd του που διπλώνει µε την ίδια ευκολία, τσακίζοντας σαν χαρτί την
τεράστια ξύλινη ραφιέρα στην οποία είναι τοποθετηµένα. Η µαγεία
στην υπηρεσία της διαφήµισης. Πώς άραγε χωράνε όλα αυτά σε µια
τσέπη ανδρικού παντελονιού;

Ο νεαρός φορά στα γρήγορα το σακάκι του και κατευθύνεται στην
πόρτα του σπιτιού του. Για µια στιγµή κοντοστέκεται. Κάτι έχει ξεχά-
σει. Γυρνά, σκύβει πάνω από το κρεβάτι που κοιµάται η φίλη του, της
δίνει ένα πεταχτό φιλί και τη διπλώνει µε τις ίδιες επιδέξιες κινήσεις,
βάζοντάς την και αυτή στην ίδια τσέπη του παντελονιού του. Η επό-
µενη σκηνή µας µεταφέρει σ’ έναν πολυσύχναστο χώρο µε έντονα
χρώµατα και ήχους. Ο νεαρός βγάζει αυτή τη φορά από την τσέπη του
το κινητό του τηλέφωνο – αυτό που εντέλει τα έχει όλα. Το µήνυµα



που ακούγεται είναι σαφέστατο: «Τώρα µπορείς να πάρεις ολόκληρο
τον κόσµο µαζί σου όταν είσαι µέρος του µεγαλύτερου δικτύου στον
κόσµο. Vodafone. Κάνε το καλύτερο για το παρόν». 

Θα µπορούσε κανείς να σχολιάσει πολλά σ’ αυτή τη διαφήµιση:
τον καινούργιο τρόπο ζωής, όπου όλα εξαρτώνται από την τεχνολο-
γία, το γεγονός ότι «όλος ο κόσµος» χωράει στην τσέπη ενός παντε-
λονιού, το είδος των αντικειµένων που επιλέγει ένας νεαρός ως ανα-
γκαία και, πολύ περισσότερο, το γεγονός ότι ανάµεσα σε καθηµερινά
αντικείµενα όπως ο χάρτης, η τηλεόραση και ο ηλεκτρονικός υπολο-
γιστής ο νεαρός «διπλώνει» µια γυναίκα. Το ερώτηµα που θα µας
απασχολήσει εδώ αφορά το µήνυµα που µεταφέρει αυτή η διαφήµιση
σε σχέση µε το είδος της τεχνολογίας που προβάλλει. Αποτελούν άρα-
γε τα κινητά τηλέφωνα µια ανδρικού τύπου τεχνολογία; Ποιες άλλες
τεχνολογίες θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ανδρικές; Αν ξεφυλλίσε-
τε οποιοδήποτε περιοδικό ποικίλης ύλης θα διαπιστώσετε ότι διαφη-
µιστές και εταιρείες έχουν ήδη απαντήσει στην ερώτηση για σας. Αυ-
τοκίνητα διαφηµίζονται «για αγόρια που ήταν από πάντα άνδρες»,
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα στοχεύουν
στους «άντρες που είναι συνεχώς συνδεδεµένοι». (Εικόνα 1)

Υπάρχουν ωστόσο τεχνολογίες οι οποίες προβάλλονται αντίστοι-
χα ως γυναικείες και ποιες θα µπορούσαν να είναι αυτές; Ηλεκτρικές
σκούπες, κουζίνες και πλυντήρια αποτελούν τα κατεξοχήν αντικείµε-
να που προβάλλονται ως γυναικεία υπόθεση, αλλά και αυτοκίνητα ει-
δικά σχεδιασµένα για «ξανθές κυρίες και δεσποινίδες µε µαλλί κοµµω-
τηρίου, επιµελώς ατηµέλητο». Έχουν άραγε φύλο τα τεχνήµατα αυτού
του είδους; Ποιος καθορίζει το φύλο των πραγµάτων και πώς ένα υλι-
κό αντικείµενο, όπως για παράδειγµα το κινητό τηλέφωνο, το σίδερο,
ο φούρνος µικροκυµάτων ή µια γραφοµηχανή –όλα αντικείµενα καθη-
µερινής χρήσης– µετατρέπεται σ’ ένα έµφυλο αντικείµενο; (Εικόνα 2)

Στόχος της παρούσας συλλογής κειµένων είναι η απάντηση στο
παραπάνω ερώτηµα. Πρόκειται για µια διεπιστηµονική προσέγγιση
της σχέσης φύλου, τεχνολογίας και υλικής κουλτούρας, µε άλλα λό-
για, φύλου και αντιφατικών πολιτισµικών, οικονοµικών και κοινωνι-
κών αξιών και νοηµάτων που αποδίδονται σε αντικείµενα και τεχνή-
µατα της καθηµερινής ζωής. Τα κείµενα του τόµου µέσα από µια ιστο-
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ρική µατιά εστιάζουν στους τρόπους µε τους οποίους αποδίδεται ση-
µασία σε συγκεκριµένες τεχνολογίες, στους τρόπους που γίνονται συ-
γκεκριµένες τεχνολογικές επιλογές, σχεδιάζονται, παράγονται και
επιβάλλονται τεχνολογίες, στο πώς συγκεκριµένες τεχνολογίες επηρεά-
ζουν διαφορετικά άντρες και γυναίκες, στους τρόπους που υλικά κα-
θορίζουν και καθορίζονται από έµφυλες σχέσεις και στους τρόπους
που τεχνήµατα της καθηµερινής ζωής λειτουργούν ως συµβολικά και
υλικά αντικείµενα, αποκαλύπτοντας σηµαντικά στοιχεία για τις έµ-
φυλες διαφορές. Αυτό που διαπιστώνουµε είναι ότι τόσο η έννοια της
τεχνολογίας όσο και η έννοια του φύλου δεν παραµένουν σταθερές
στο χρόνο, αλλά η µία νοηµατοδοτεί και µορφοποιεί την άλλη. Πρό-
κειται για µια αµοιβαία σχέση εξάρτησης όπου η τεχνολογία σε όλα
τα επίπεδα –σχεδιασµού, παραγωγής, χρήσης και κατανάλωσης– δια-
µορφώνει απόψεις για το φύλο και, ταυτόχρονα, έννοιες του φύλου
ενσωµατώνονται και αντικατοπτρίζονται στον υλικό κόσµο των τε-
χνολογιών µας.

Στο ερώτηµα του πώς η τεχνολογία συσχετίζεται µε το φύλο και
πώς εντέλει διάφορες τεχνολογίες χαρακτηρίζονται ως γυναικείες ή
ανδρικές αντίστοιχα, οι πρώτες απαντήσεις σε σχετικές µελέτες της
δεκαετίας του 1980 εστιάστηκαν σε δύο προφανείς παραδοχές. Παρα-
δοσιακά, οι άντρες είναι αυτοί που αποφασίζουν και, εποµένως, δια-
µορφώνουν τις πολιτικές σε σχέση µε τις τεχνολογικές αλλαγές. ∆εύ-
τερον, εξίσου παραδοσιακά, οι άντρες έχουν τη δυνατότητα να οικειο-
ποιούνται δουλειές που απαιτούν όχι µόνο χειρωνακτικές δεξιότητες
αλλά και τεχνικές ικανότητες απαραίτητες στο σχεδιασµό, την κατα-
σκευή και την προώθηση της τεχνολογίας.1 Τέτοιου είδους απαντή-
σεις καθορίζονταν όχι µόνο από την άποψη ότι οι γυναίκες αποτε-
λούν θύµατα της τεχνολογίας των αντρών αλλά και από την ίδια την
αντίληψη περί τεχνολογίας.2 Η έννοια του τεχνολογικού ντετερµινι-
σµού και η πίστη στο µύθο της προόδου καθόρισαν τις αναλύσεις της
σχέσης των γυναικών µε την τεχνολογία, σ’ όλη τη διάρκεια της δεκα-
ετίας του 1980 και σ’ ένα µεγάλο µέρος αυτής του 1990.3 Προέχει να
δούµε µε ποιον τρόπο άλλαξε η εννοιολόγηση της τεχνολογίας, πυρο-
δοτώντας έτσι και αλλαγές στην ανάλυση της σχέσης της µε το φύλο. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13



Κοινωνικές σπουδές της τεχνολογίας

Το σηµείο εκκίνησης των κοινωνικών σπουδών της τεχνολογίας βρί-
σκεται στην απόρριψη του τεχνολογικού ντετερµινισµού και της άπο-
ψης ότι οι τεχνολογίες αναπτύσσονται µε τρόπους προκαθορισµέ-
νους και συχνά ανεξέλεγκτους, καθορίζοντας τις κοινωνικές αλλαγές.
Το 1986 ο ιστορικός της τεχνολογίας Thomas Hughes εισήγαγε την έν-
νοια κοινωνικοτεχνικό (sociotechnical), θέλοντας να περιγράψει το
γεγονός ότι η τεχνολογία δεν είναι ποτέ απλώς «τεχνική» είτε απλώς
ένα «κοινωνικό» φαινόµενο. Αντίθετα, η σχέση τεχνολογίας και κοι-
νωνίας είναι ένα «δίκτυο χωρίς ραφές» (seamless web).4 Μπορούµε
να φανταστούµε τη σχέση αυτή ως ένα κοµµάτι ύφασµα όπου δεν
υπάρχουν ραφές συνένωσης, είτε ως ένα πυκνοπλεγµένο ιστό αρά-
χνης όπου όµως οι συνενώσεις του δεν είναι ορατές. 

Ο κοινωνιολόγος John Law θα προσθέσει ότι το ίδιο το τεχνολο-
γικό προϊόν µπορεί να ιδωθεί ως ένα ετερογενές δίκτυο από αντιπα-
ρατιθέµενα συστατικά.5 Αυτού του είδους η ετερογένεια σηµαίνει ότι
τα τεχνήµατα αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του κοινωνικού
ιστού. Με άλλα λόγια, τεχνολογία και κοινωνία αλληλοδιαµορφώνο-
νται µ’ έναν απολύτως πραγµατικό τρόπο. Αυτοί που σχεδιάζουν τε-
χνολογίες την ίδια στιγµή σχεδιάζουν την κοινωνία, θα υποστηρί-
ξουν µελετητές όπως οι Wiebe Bijker, John Law και Bruno Latour.6 Ο
τελευταίος θα κάνει ένα ακόµη βήµα, υποστηρίζοντας ότι καθώς οι
τεχνολογικές αλλαγές επιτυγχάνονται µέσω διαπραγµατεύσεων ανά-
µεσα σε ανθρώπους, οργανισµούς και θεσµούς, τα τεχνήµατα αποτε-
λούν ενεργό µέρος αυτών των διαπραγµατεύσεων. Αυτό δεν σηµαίνει
ότι οι µηχανές, όπως και οι άνθρωποι, είναι αυτές που αποφασίζουν
πώς να δράσουν (nonhuman actors). Ωστόσο, µια σειρά τεχνηµάτων,
από τα πιο πολύπλοκα έως τα απλούστερα, αναλαµβάνουν έναν τέ-
τοιο ρόλο λόγω της κατασκευής τους, όπως για παράδειγµα ο µηχα-
νισµός µιας πόρτας που ανοίγει και κλείνει αυτόµατα. Τέτοιου εί-
δους τεχνήµατα σχεδιάζονται µε τρόπο ώστε να αντικαθιστούν την
ανθρώπινη δράση, ενώ ταυτόχρονα την περιορίζουν και τη διαµορ-
φώνουν εξαιτίας των δικών τους κατασκευαστικών ορίων. Γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο δεν µπορούµε να παραβλέψουµε «τις αγνοηµένες
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µάζες» των «καθηµερινών τεχνηµάτων», όπως χαρακτηριστικά µας
υπενθυµίζει ο Latour.7

Ο σχεδιασµός τεχνηµάτων δεν είναι παρ’ όλ’ αυτά µια διαδικασία
γραµµική και προκαθορισµένη. Αν κάτι µας δίδαξαν οι σπουδές της
κοινωνικής κατασκευής της τεχνολογίας (Social Construction of
Technology Studies) είναι ότι η διαδικασία σχεδιασµού της τεχνολο-
γίας είναι πρωτίστως µια κοινωνική διαδικασία. Πρόκειται για µια
διαδικασία στην οποία εµπλέκονται µια σειρά κοινωνικών οµάδων οι
οποίες προσπαθούν να καλύψουν τις διαφορετικές τους ανάγκες και
να ικανοποιήσουν τα συµφέροντά τους, που συχνά είναι αντικρουό-
µενα. Στην ανάπτυξη µιας τεχνολογίας υπάρχει πάντα και αναγκα-
στικά µια «ερµηνευτική ελαστικότητα» (interpretative flexibility) που
αφορά τα εν λόγω κάθε φορά τεχνήµατα και τους τρόπους που αυτά
γίνονται αντιληπτά από τις διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Αυτή η
ερµηνευτική ελαστικότητα περιορίζεται µέσα από τον κοινωνικό µη-
χανισµό του ανταγωνισµού των εµπλεκόµενων οµάδων.

Ωστόσο, η ελαστικότητα δεν αφορά µόνο τους τρόπους που οι άν-
θρωποι κατανοούν το εν λόγω τέχνηµα αλλά, γενικότερα, τους τρό-
πους που αντιλαµβάνονται το σχεδιασµό του. ∆εν υπάρχει ποτέ ένας
και µοναδικός τρόπος, ή αυτό που ονοµάζουµε ο «καλύτερος» τρό-
πος σχεδιασµού. Το αποτέλεσµα είναι η ανάπτυξη του τεχνήµατος να
µην ακολουθεί µια γραµµική πορεία µε σταθµούς «επιτυχηµένες» εκ-
δοχές του, που ταυτόχρονα παρουσιάζονται και ως οι µόνες πιθανές
σ’ αυτή την προοδευτική εξέλιξη των τεχνηµάτων. Αντίθετα, αυτό που
αντικρίζουµε µπροστά µας µελετώντας τις τεχνολογικές αλλαγές εί-
ναι πολυδιάστατα µοντέλα εξέλιξης, που καθορίζονται όχι αποκλει-
στικά από τεχνικούς αλλά και από κοινωνικούς παράγοντες. Ας εξε-
τάσουµε το παράδειγµα της εξέλιξης του ποδηλάτου µε τον τρόπο
που µας το παρουσίασαν οι Trevor Pinch και Wiebe Bijker.8

Πριν φτάσουµε στο σύγχρονο ποδήλατο µε το γνώριµο σχήµα του,
υπήρξαν πράγµατι πολυάριθµοι συνδυασµοί σκελετών, πηδαλίων,
τροχών και σελών στα διάφορα µοντέλα ποδηλάτων που εµφανίστη-
καν στα τέλη του 19ου αιώνα. Σύµφωνα µε την ανάλυση των Pinch
και Bijker, τα διαφορετικά αυτά µοντέλα αντιπροσωπεύουν και αντι-
κατοπτρίζουν µέσα από την υλικότητά τους την ανάγκη των διαφορε-
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τικών χρηστών τους. Για κάποιους το ποδήλατο ήταν µέσο ψυχαγω-
γίας, για άλλους αποτελούσε ένα πιθανά επικίνδυνο αλλά ωστόσο
γοητευτικό άθληµα, για κάποιους άλλους αντιπροσώπευε ένα ασφα-
λές µέσο για τις µετακινήσεις τους. Όλες αυτές οι διαφορετικές κοι-
νωνικές οµάδες χρηστών εξέφραζαν διαφορετικού τύπου ανάγκες και
συνδέονταν µε διαφορετικού τύπου προβλήµατα που παρουσίαζε το
κάθε µοντέλο ποδηλάτου. Το πρόβληµα της ασφάλειας, για παράδειγ-
µα, προτασσόταν από γηραιότερους ποδηλατιστές και όσους χρησι-
µοποιούσαν το ποδήλατο για να καλύψουν τις καθηµερινές τους ανά-
γκες µετακίνησης, ενώ το πρόβληµα της ταχύτητας απασχολούσε
όσους έβλεπαν την ποδηλασία ως άθληµα. Σ’ αυτή ακριβώς τη λογική,
το µοντέλο Ordinary µε τη µεγάλη µπροστινή ρόδα απευθυνόταν «σε
νεαρούς άντρες µε νεύρο και κάποια χρήµατα» οι οποίοι ασχολού-
νταν µε αθλήµατα, αδιάφορο αν ήταν δάσκαλοι, υπάλληλοι ή επαγ-
γελµατίες.9 Γύρω από τα συγκεκριµένα αυτά προβλήµατα αναπτύσσο-
νταν και πιθανές λύσεις που συνδέονταν µε κατασκευαστικές αλλα-
γές στα διάφορα προτεινόµενα µοντέλα. Ποια λύση θα προκρινόταν
τελικά καθόριζε και το µοντέλο του ποδηλάτου που θα επικρατούσε.
Το αποτέλεσµα είναι µια µακροχρόνια και πολύπλοκη διαδικασία
ανάπτυξης ενός τεχνήµατος και της τελικής σταθεροποίησής του και
όχι µια στιγµιαία και γραµµικού τύπου τεχνολογική αλλαγή. Στην πε-
ρίπτωση του ποδηλάτου, όσοι αναζητούσαν την ασφάλεια στη χρήση
του είχαν να επιλέξουν ανάµεσα σε µια σειρά µοντέλων, όπως αυτό
µε τη µεγάλη µπροστινή ρόδα και την αλυσίδα προσαρτηµένη στην πί-
σω ρόδα, γνωστό ως Lawson bicyclette (1879). 

Η έννοια της ερµηνευτικής ελαστικότητας που προτείνουν οι
Pinch και Bijker διατρέχει όλα τα στάδια της κατασκευής του ποδηλά-
του, γίνεται ωστόσο καλύτερα κατανοητή µέσα από το σχεδιασµό της
µπροστινής ρόδας των πρώιµων µοντέλων. Για να ικανοποιηθεί η
ανάγκη των ποδηλατιστών για µεγαλύτερες ταχύτητες, το µοντέλο
Rudge Ordinary του 1989, γνωστό και ως penny-farthing, κατασκευά-
στηκε µε µπροστινή ρόδα ακτίνας 0,71 εκατοστά ενώ η πίσω ρόδα
ήταν κατά πολύ µικρότερη, 0,41 εκατοστά. Ο σχεδιασµός αυτός βασί-
στηκε στην πεποίθηση ότι όσο µεγαλύτερη η µπροστινή ρόδα τόσο πιο
µακριά θα µπορούσε να πάει ο ποδηλάτης µε µία µόνο στροφή του
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πεταλιού. Για την κοινωνική οµάδα που επιζητούσε τις µεγάλες ταχύ-
τητες ένας τέτοιος σχεδιασµός ήταν «ο καλύτερος». Για όσους όµως η
ασφάλεια προείχε της ανάγκης για ταχύτητα, το penny-farthing αντι-
προσώπευε ένα άβολο, ανασφαλές ποδήλατο. Τέτοιες οµάδες αποτε-
λούσαν όπως είδαµε οι ηλικιωµένοι, αλλά και οι γιατροί και µεγαλο-
αστοί οι οποίοι χρησιµοποιούσαν το ποδήλατο για τις επαγγελµατι-
κές τους ανάγκες. 

Αντίθετα από τις οµάδες των αντρών ποδηλατιστών οι οποίοι
επιζητούσαν την ταχύτητα, οι γυναίκες της δεκαετίας του 1890 πά-
λευαν για το δικαίωµά τους να χρησιµοποιούν το ποδήλατο ως µετα-
φορικό µέσο, φορώντας ασφυκτικούς κορσέδες, µακριές και βαριές
φούστες και πουκάµισα µε µακριά µανίκια και ψηλούς γιακάδες. Το
ποδήλατο αντιπροσώπευε γι’ αυτές ένα «ασφαλές» εργαλείο απελευ-
θέρωσης καθώς τους πρόσφερε τη δυνατότητα της µετάβασής τους,
µεταφορικά και κυριολεκτικά, σε καινούργιους χώρους. Όπως υπο-
στήριζε η Maria Ward σ’ ένα δηµοφιλές για την εποχή βιβλίο, «Καβα-
λώντας ένα ποδήλατο µας αποκαλύπτονται οι δυνάµεις µας». Η
Ward συµπεριέλαβε στο βιβλίο ένα κεφάλαιο ειδικά για το κατάλληλο
ντύσιµο της ποδηλάτισσας, ένα άλλο για τη χρήση των εργαλείων και
ένα τρίτο µε οδηγίες για την επισκευή του ποδηλάτου. Πίστευε πως
«µια γυναίκα που ξέρει να χρησιµοποιεί βελόνα και ψαλίδι είναι σε
θέση να χρησιµοποιήσει το ίδιο καλά και άλλα εργαλεία».10 Αν επο-
µένως οι γυναίκες είναι ικανές να ράψουν, τότε εξυπακούεται ότι εί-
ναι το ίδιο ικανές να βιδώσουν µια βίδα στο χαλασµένο τους ποδή-
λατο. 

Η Frances Willard, µία άλλη γνωστή σουφραζέτα της εποχής, έµα-
θε να κάνει ποδήλατο σε ηλικία πενήντα τριών ετών. Θεώρησε τόσο
απελευθερωτική αυτή την εµπειρία της που έγραψε ένα βιβλίο µε τίτ-
λο A Wheel Within a Wheel: How I Learned to Ride a Bicycle (1895),
παρακινώντας τις γυναίκες να µάθουν κι αυτές να οδηγούν. 

Από την ηµέρα που σε ηλικία δεκάξι χρονών τυλίχτηκα στις
µακριές φούστες που περιόριζαν κάθε µου βήµα, απεχθανό-
µουν το περπάτηµα και αισθάνθηκα µια µεγαλοπρεπή περι-
φρόνηση για το γεγονός ότι οι συµβάσεις της ζωής µε είχαν
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αποκόψει από µία από τις πιο γλυκές απολαύσεις της ζωής...
Η οδήγηση δεν είναι πραγµατική άσκηση. Η ιππασία η οποία
υπόσχεται έντονη άσκηση είναι ακριβή. Το ποδήλατο όµως
ικανοποιεί όλες τις συνθήκες και πολύ σύντοµα θα είναι δυνα-
τόν να το χρησιµοποιούν όλοι.11 (Εικόνα 3)

Οι γυναίκες της εποχής των Willard και Ward δεν είχαν εποµένως
να αλλάξουν µόνο κοινωνικές συµπεριφορές και στερεότυπες εικόνες
που τους τοποθετούσαν στον κλειστό, ιδιωτικό χώρο του σπιτιού αλ-
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Εικόνα 3

Μία από τις πρώτες προσπάθειες της Frances Willard να µάθει να οδηγεί ποδήλα-
το. Η φωτογραφία εµφανίζεται στο βιβλίο της A Wheel Within a Wheel µε τη λεζά-
ντα «Έλλειψη ισορροπίας» (ευγενική χορηγία της Frances E. Willard Memorial
Library and Archives Frances Willard Historical Association).



λά και πρακτικά ζητήµατα όπως την ίδια την ενδυµασία τους.12 Τόσο
στην Αµερική όσο και στην Αγγλία το ποδήλατο θεωρήθηκε από τις
φεµινίστριες της εποχής εργαλείο απελευθέρωσης και χειραφέτησης,
αν και δεν ήταν λίγοι όσοι θορυβήθηκαν από το γεγονός ότι εξαιτίας
του ποδηλάτου οι γυναίκες άρχισαν να ντύνονται µε «ανδρικά» ρού-
χα. Οι φούστες αντικαταστάθηκαν από φαρδιές βράκες (bloomers),
κάτι ανάµεσα σε φούστα και παντελόνι µε το ύφασµα να διαχωρίζε-
ται στο ύψος του γυναικείου γόνατου. Τέτοιου είδους ενδυµασία
άφηνε ακάλυπτα µέρη του σώµατος που πριν ήταν ορατά µόνο στους
συζύγους των γυναικών, ενώ τώρα σκανδάλιζαν και βρίσκονταν σε
κοινή θέα. Προβλήµατα ηθικής ήρθαν εποµένως να προστεθούν σ’ αυ-
τά της ταχύτητας και της ασφάλειας σ’ ό,τι αφορά την εξέλιξη και τις
τεχνολογικές αλλαγές που υπέστη το ποδήλατο. 

Στα καθ’ ηµάς η συζήτηση µεταφέρθηκε το 1896 µέσα από τις σελί-
δες της Εφηµερίδας των Κυριών, του πρώτου γυναικείου εντύπου
στην Ελλάδα που συντασσόταν από γυναίκες, µε εκδότρια την Καλ-
λιρρόη Παρρέν. Με αφορµή τους πρώτους Ολυµπιακούς Αγώνες και
την εµφάνιση της ποδηλατοδροµίας ως αθλήµατος, η Παρρέν εξέφρα-
σε τη γνώµη της στο φύλλο της 28ης Απριλίου 1896. Σ’ ένα µονόστη-
λο άρθρο µε τίτλο «Γυναίκες ποδηλάτριαι» υποστηρίζει ότι δεν υπάρ-
χει λόγος για τις Ελληνίδες να χρησιµοποιούν το ποδήλατο, µια κα-
θόλου καλαίσθητη µηχανή ακατάλληλη για την «κοµψή, τόσο φιλόκα-
λος, τόσον καλλιτέχνις εις πάσαν σου κίνησιν» Αθηναία. «Ενεκολπώ-
θηµεν το ποδήλατον διότι το ενοµίσαµεν συρµόν», αναφωνεί µε πά-
θος. ∆ύο χρόνια αργότερα αναδηµοσιεύει ωστόσο, ένα κείµενο από τα
γαλλικά της δηµοσιογράφου Baudry de Sonnier όπου συζητιέται το
ζήτηµα του «ενδύµατος» των ποδηλατριών, χωρίς ωστόσο να εκφέρει
τη δική της άποψη.13 Είναι προφανές ότι στην Ελλάδα του τέλους του
19ου αιώνα το ποδήλατο δεν θεωρήθηκε εργαλείο χειραφέτησης,
όπως έγινε στις Ηνωµένες Πολιτείες είτε σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις
της ίδιας περιόδου. 

Περιγράφοντας λοιπόν την ανάπτυξη του ποδηλάτου, εκεί που
οφείλει κανείς να σταθεί είναι στα προβλήµατα που κάθε κοινωνική
οµάδα αντιµετωπίζει σε σχέση µε το συγκεκριµένο κάθε φορά τέχνη-
µα, στο συγκεκριµένο πολιτιστικό πλαίσιο. Η λύση τέτοιων προβλη-
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µάτων δεν είναι πάντα στενά τεχνική αλλά θα µπορούσε να είναι ακό-
µη και ηθική, όπως για παράδειγµα η αλλαγή στάσης απέναντι στο γε-
γονός ότι οι γυναίκες άρχισαν να φορούν παντελόνια ώστε να µπο-
ρούν πιο άνετα να ανεβαίνουν στο ποδήλατο. Σ’ αυτό έπαιξε σηµα-
ντικό ρόλο και η διαφήµιση, διαµορφώνοντας τις τάσεις της εποχής.
(Εικόνα 4)

Παρακολουθώντας τις τεχνολογικές αλλαγές δίνοντας έµφαση
στις κοινωνικές οµάδες των χρηστών και τα προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζουν, διαπιστώνουµε ότι η διαδικασία σταθεροποίησης σ’ ένα τε-
λικό µοντέλο δεν είναι στιγµιαία αλλά µπορεί να διαρκεί δεκαετίες,
ενώ η έννοια της σταθεροποίησης έχει διαφορετικές συµπαραδηλώ-
σεις για τις διαφορετικές εµπλεκόµενες οµάδες. Η εφεύρεση του
ασφαλούς ποδηλάτου µε τις χαµηλές ρόδες δεν ήταν εποµένως ένα
στιγµιαίο γεγονός (1884) αλλά µια µη γραµµική διαδικασία, που κρά-
τησε δεκαεννέα χρόνια (1879-1898) εξαιτίας της «ερµηνευτικής ελα-
στικότητας» του τεχνήµατος.14

Η έννοια της ελαστικότητας κατέχει εξέχουσα θέση και στην άπο-
ψη των κοινωνιολόγων Keith Grint και Steve Woolgar. Και οι δύο ερ-
µηνεύουν την τεχνολογία ως «κείµενο», προσπαθώντας να δείξουν
ότι οι διάφορες τεχνολογίες µπορούν να ερµηνευτούν µε µεγάλη ελα-
στικότητα µε τρόπο παρόµοιο όπως και ένα κείµενο. Όπως υποστη-
ρίζουν, οι δυνατότητες µιας τεχνολογίας δεν γίνονται ποτέ ορατές
και κατανοητές αυτόµατα αλλά απαιτείται ένα είδος ερµηνείας. Παί-
ζοντας το ρόλο του ανθρωπολόγου της τεχνολογίας, ο Woolgar έγινε
παρατηρητής σε µια εταιρεία κατασκευής υπολογιστών η οποία προε-
τοίµαζε ένα καινούργιο λογισµικό σύστηµα για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς. Σε κάποιο σηµείο της διαδικασίας η εταιρεία αποφάσισε να κα-
τασκευάσει δοκιµαστικά του καινούργιου της πακέτου, έτσι ώστε να
διαπιστωθεί πόσο εύκολο θα ήταν για τους καινούργιους χρήστες να
καταλάβουν πώς µπορούν να χρησιµοποιούν µέρη του προγράµµα-
τος. Τα δοκιµαστικά αυτά θα µπορούσαµε να τα δούµε από τη µία ως
προσπάθεια κατανόησης του τι θα έπρεπε να αλλάξει στους υπολογι-
στές ώστε να είναι πιο προσιτοί στους χρήστες. Από την άλλη όµως, η
κίνηση αυτή θα µπορούσε να ιδωθεί ως µια προσπάθεια αλλαγής των
ίδιων των χρηστών και του πώς θα έπρεπε να εκπαιδευτούν στο και-
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νούργιο σύστηµα. «Το τι είναι µια µηχανή, τι µπορεί να κάνει, ποιες οι
συνέπειές της αποτελούν την κατάληξη ειδικών αναγνώσεων του κει-
µένου και δεν προκύπτουν άµεσα από την ουσία µιας µη διαµεσολα-
βηµένης και αυταπόδεικτης τεχνολογίας», όπως σηµειώνουν οι Grint
και Woolgar.15

Αυτού του είδους η αντιουσιοκρατική προσέγγιση της τεχνολο-
γίας υποµονεύει ακόµη περισσότερο τη θέση του τεχνολογικού ντε-
τερµινισµού. Εάν τα τεχνήµατα δεν λειτουργούν παρά µόνο εντός του
κοινωνικού και υλικού πλαισίου στο οποίο παράγονται, σχεδιάζο-
νται και χρησιµοποιούνται, τότε η τεχνολογία δεν µπορεί να είναι ο
οδηγός της ιστορίας. ∆εν καθορίζει την κοινωνία αλλά συνδέεται άρ-
ρηκτα µαζί της. Τέτοιου είδους αντιλήψεις µπόλιασαν τις απόψεις
για το φύλο και την τεχνολογία, παράγοντας έτσι µια σειρά µελετών
που απαντούν στο ερώτηµα κατά πόσο τα τεχνήµατα µπορούν να εί-
ναι έµφυλα. 

Τεχνολογία και φύλο

Το 1976 το περιοδικό Technology and Culture, το κατεξοχήν περιοδι-
κό στην ιστορία της τεχνολογίας, δηµοσίευσε ένα κείµενο της Ruth
Schwartz Cowan το οποίο έµελλε ουσιαστικά να ιδρύσει έναν ολόκλη-
ρο κλάδο σπουδών, αυτόν της µελέτης του φύλου σε συνάρτηση µε
την τεχνολογία. Ο τίτλος του κειµένου υπήρξε αποκαλυπτικός του
πολύ ενδιαφέροντος περιεχοµένου του: «Η “βιοµηχανική επανάστα-
ση” στο σπίτι: Οικιακές τεχνολογίες και κοινωνική αλλαγή στον 20ό
αιώνα».16 ∆ίνοντας έµφαση στις «ταπεινές» τεχνολογίες του σπιτιού,
η Cowan υποστήριξε ότι οι γυναίκες δεν υπήρξαν παθητικές χρή-
στριες της τεχνολογίας αλλά έπαιξαν ενεργό ρόλο στις τεχνολογικές
αλλαγές που αφορούν τον παραδοσιακά προσωπικό τους χώρο, αυ-
τόν του σπιτιού. Οι όροι «εκβιοµηχάνιση» και «σπίτι» συνδέονται συ-
νήθως µε τον όρο «συνέπειες», υποδηλώνοντας ότι η εκβιοµηχάνιση
συνέβη εκτός των τειχών του σπιτιού και επέφερε απλώς κάποιες συ-
νέπειες σ’ αυτό. Η πρωτοτυπία της µελέτης της Cowan ήταν το γεγο-
νός ότι ανέδειξε την εκβιοµηχάνιση του ίδιου του σπιτιού µέσα από

22 ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ



τη µελέτη των αλλαγών στις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνταν στο
αµερικανικό νοικοκυριό σε ένα διάστηµα ενός αιώνα, από το 1860
έως το 1960. Στο βιβλίο της που ακολούθησε το 1983, η Cowan υπο-
στήριξε ότι αποτελεί µύθο η ιδέα πως η χρήση καλύτερων οικιακών
τεχνολογιών γίνεται προς όφελος του ελεύθερου χρόνου των γυναι-
κών. Αντίθετα, οι ανάγκες που κατασκευάζονται εξαιτίας των σύγ-
χρονων τεχνολογιών απαιτούν «περισσότερη δουλειά από τις µητέ-
ρες». Για την ακρίβεια, µέσα στη διάρκεια των τελευταίων τριών αιώ-
νων, εξαιτίας των τεχνολογικών αλλαγών, το βάρος των οικιακών ερ-
γασιών µετατέθηκε από τα χέρια των αντρών και των παιδιών στις
µητέρες και στις συζύγους.17

Αυτό που ουσιαστικά κατάφερε η Cowan ήταν να αναδείξει το χώ-
ρο του σπιτιού ως τόπο σηµαντικών τεχνολογικών αλλαγών ισότιµο
µ’ αυτόν του εργοστασίου, προσφιλή και κυρίαρχο τόπο ανάλυσης της
τεχνολογικής δραστηριότητας για τους ιστορικούς της τεχνολογίας
στη δεκαετία του 1970. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η Judith
McGaw έστρεψε την προσοχή µας ξανά στο χώρο του εργοστασίου, αλ-
λά αυτή τη φορά µέσα από την προοπτική των γυναικών. Στις αρχές
του 20ού αιώνα τα ποσοστά των γυναικών που αναζήτησαν εργασία
εκτός του ιδιωτικού χώρου του σπιτιού αυξήθηκαν σηµαντικά, µε απο-
τέλεσµα να αυξηθεί ταυτόχρονα το γυναικείο εργατικό δυναµικό των
εργοστασίων. Όπως υποστήριξαν οι Cowan και McGaw, στις καινούρ-
γιες αυτές δουλειές οι γυναίκες πληρώνονταν πολύ λιγότερο από τους
άντρες ακόµη και για την ίδια εργασία, είχαν σπάνια την ευκαιρία να
εκτελέσουν εξειδικευµένες εργασίες και θεωρούνταν «περαστικές» από
το χώρο της δουλειάς λόγω των οικογενειακών τους υποχρεώσεων.

Η McGaw θα µας δείξει επίσης, µέσα από µια επισκόπηση της µέ-
χρι τότε σχετικής βιβλιογραφίας, ότι η δουλειά µε το κοµµάτι ήταν
ένα εργαλείο πειθαρχίας που είχε χρησιµοποιηθεί στο γυναικείο ερ-
γατικό δυναµικό πολύ πριν την επαναχρησιµοποίησή του στο τεϊλο-
ρικό σύστηµα εργασίας των αρχών του 20ού αιώνα. Μία ακόµη λαν-
θασµένη αντίληψη ήταν το γεγονός ότι οι Αµερικανοί προσπαθούσαν
να κρατούν τις γυναίκες εργάτριες σε περισσότερο ασφαλείς θέσεις
και να µην τις εκθέτουν στους κινδύνους που αντιµετώπιζαν οι
άντρες εργαζόµενοι στη βαριά βιοµηχανία. Αυτό που ωστόσο ανέδει-
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ξε η McGaw ήταν το γεγονός ότι ο χώρος του εργοστασίου δεν ήταν
οµογενής αλλά διαφοροποιηµένος µε βάση το φύλο των εργατών, κα-
θώς άντρες και γυναίκες αναλάµβαναν διαφορετικά καθήκοντα και
εργασίες σύµφωνα µε στερεότυπες και προϋπάρχουσες αντιλήψεις
για τις δεξιότητες του φύλου τους. Τέτοιου είδους µελέτες ήρθαν να
συµπληρώσουν την εκτεταµένη βιβλιογραφία της αµερικανικής οικο-
νοµικής ιστορίας.18

Το 1985 η Judy Wajcman και ο Donald MacKenzie δηµοσίευσαν
µία συλλογή άρθρων όπου τώρα πια το ενδιαφέρον βρισκόταν περισ-
σότερο στην έννοια του φύλου και όχι των γυναικών, συνδεόταν δε
στενά µε τις σχετικές µελέτες στο χώρο των κοινωνικών σπουδών της
τεχνολογίας. Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι η τεχνολογία επηρεά-
ζεται µε ουσιαστικούς τρόπους από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο
εντάσσεται, η συλλογή περιλάµβανε µελέτες οι οποίες αναδείκνυαν το
γεγονός ότι πράγµατι η τεχνολογία διαµορφώνεται κοινωνικά. Το άρ-
θρο της Cynthia Cockburn, δηµοσιευµένο ήδη το 1981 στο περιοδικό
Feminist Review, εστιάζει στους στοιχειοθέτες, µια συντεχνιακή οµά-
δα αντρών µε ιδιαίτερες δεξιοτεχνίες στο χώρο της τυπογραφίας.
Έως τη δεκαετία του 1970 η στοιχειοθεσία και η κατασκευή γραµµα-
τοσειρών αποτελούσε χειρωνακτική εργασία, κάτι που άλλαξε ριζικά
µε την είσοδο των υπολογιστών και της ηλεκτρονικής φωτοστοιχειο-
θέτησης. Οι τεχνολογικές αλλαγές στο χώρο της τυπογραφίας επέφε-
ραν ουσιαστικές αλλαγές και στη θέση των στοιχειοθετών των οποίων
οι δεξιότητες ήταν πια άχρηστες. Η καινούργια όµως τεχνολογία επη-
ρέασε και τις έµφυλες σχέσεις στο χώρο εργασίας, µιας και οι γυναί-
κες ανέλαβαν τη στοιχειοθεσία, δουλειά που έως τότε χαρακτηριζό-
ταν ως ανδρική. Αυτό όµως που αναδεικνύει η Cockburn είναι το γε-
γονός ότι η πρόσβαση στην τεχνογνωσία αποτελεί κοινωνική και πο-
λιτική εξουσία.19

Στον ίδιο τόµο, η Ruth Cowan, έχοντας πάντα αντικείµενο τις οι-
κιακές τεχνολογίες, συζητά την εξέλιξη του ψυγείου. Υποστηρίζει ότι
το αθόρυβο ψυγείο γκαζιού αντικαταστάθηκε από το ηλεκτρικό ψυ-
γείο, που ήταν ιδιαίτερα θορυβώδες, όχι εξαιτίας τεχνικών αναγκών
αλλά εταιρικών συµφερόντων. Το «ψυγείο απέκτησε τη βοή του» επει-
δή η εταιρεία General Electric στη δεκαετία του 1920 και του 1930
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έκανε µια τεράστια προσπάθεια προώθησης των ηλεκτρικών ψυγείων
στα αµερικανικά νοικοκυριά, αναγκάζοντας έτσι την κατανάλωση
ρεύµατος σε εικοσιτετράωρη βάση. Μολονότι τα ψυγεία γκαζιού εί-
χαν περισσότερα πλεονεκτήµατα –ήταν αθόρυβα και δεν είχαν κινού-
µενα µέρη που κινδύνευαν να σπάσουν από τις δονήσεις– εταιρείες
όπως η General Electric, General Motors, Westinghouse και Kelvinator
αποφάσισαν ότι τα κέρδη από την προώθηση του ηλεκτρικού ψυγείου
ήταν σαφώς µεγαλύτερα και, εποµένως, το προώθησαν πολύ επιθετι-
κά στην αγορά.20

Το πρωτοποριακό βιβλίο της Cowan πυροδότησε µια σειρά άλλων
µελετών οι οποίες εστίαζαν σε συγκεκριµένες περιοχές των ΗΠΑ
όπως η έρευνα του Keith Barton που συνδέει τη δουλειά µε τις τεχνο-
λογικές αλλαγές και την εργασία στο σπίτι στην πολιτεία Κεντάκι.
Αντίστοιχη είναι και η έρευνα της Krishendu Ray που συσχετίζει τις
τεχνολογίες µαγειρικής µε την ταυτότητα των Ινδών στην Αµερική.21

Η δουλειά της Cowan επηρέασε επίσης µελέτες της οικιακής εργασίας
και των τεχνολογιών της στα πλαίσια διαφορετικών χωρών, όπως η
µελέτη της Helen Meintjes για τη χρήση του πλυντηρίου και του
φούρνου µε κάρβουνο σε µια γειτονιά στο Σοβέτο της Νοτίου Αφρι-
κής, είτε της Christine Zmroczek για την αποδοχή των αµερικανικών
πλυντηρίων στη βρετανική αγορά.22 Στα πλαίσια της ίδιας λογικής,
µια οµάδα ερευνητριών από οκτώ διαφορετικές χώρες σ’ ένα διάστη-
µα τεσσάρων χρόνων (1988-1992) µελέτησαν και ανέλυσαν τους τρό-
πους µε τους οποίους σχετίζονται οι τεχνολογικές αλλαγές στο χώρο
του νοικοκυριού µε τις έµφυλες σχέσεις. Ανάµεσά τους και η
Cockburn. Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι προϋπάρχουσες έµφυ-
λες διαφορές διαµόρφωναν µε συγκεκριµένους τρόπους τις παραγό-
µενες τεχνολογίες, και αυτές µε τη σειρά τους επιβεβαίωναν και ισχυ-
ροποιούσαν σχέσεις ανισότητας ανάµεσα στα φύλα.23

Πιο πρόσφατα, η συλλογή κειµένων της Ruth Oldenziel και της
Karin Zachmann, Cold War Kitchen, µέσα από συγκριτικές µελέτες
της ηλεκτρικής κουζίνας ως οικιακής τεχνολογίας που χρησιµοποιή-
θηκε σε διαφορετικές χώρες στην περίοδο του Ψυχρού Πολέµου, ανα-
δεικνύουν το γεγονός ότι µια τέτοιου είδους «ταπεινή» τεχνολογία
ενσωµατώνει την πολιτική τόσο µε µικρό όσο και µε κεφαλαίο «π».24
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Η αφετηρία ενός τέτοιου επιχειρήµατος βρίσκεται στη «διαµάχη της
κουζίνας», όπως αποτυπώθηκε στον αµερικανικό τύπο η διπλωµατι-
κή συζήτηση του Αµερικανού προέδρου Richard Nixon και του επικε-
φαλής του σοβιετικού Κράτους Νικίτα Χρουστσιόφ, στη διάρκεια
επίσκεψής τους στη ∆ιεθνή Έκθεση της Μόσχας. Περνώντας µπροστά
από την έκθεση κουζινών της General Electric που βρισκόταν στο αµε-
ρικανικό περίπτερο, ο Nixon δεν έχασε την ευκαιρία να παρουσιάσει
στον Χρουστσιόφ τα πλεονεκτήµατα της καθηµερινής ζωής και του
καταναλωτισµού στις ΗΠΑ. Όταν η Cowan έφερνε στο προσκήνιο
της ιστορίας της τεχνολογίας τον καθηµερινό χώρο του σπιτιού ως
τόπο τεχνολογικών αλλαγών, σίγουρα δεν φανταζόταν τις τόσο ευ-
ρείες επιπτώσεις της δουλειά της.25

Σ’ αυτή τη σύντοµη επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά τη
σχέση φύλου και τεχνολογίας είναι επίσης σηµαντικό να σταθούµε
στο αφιέρωµα του περιοδικού Technology and Culture στο ίδιο θέµα
το 1997. Οι Nina Lerman, Arwen Mohun και Ruth Oldenziel προσπά-
θησαν να ενσωµατώσουν την αναλυτική κατηγορία του φύλου στην
ιστορία της τεχνολογίας, µέσα από τις σελίδες του περιοδικού της
κοινότητας της Κοινωνικής Ιστορίας της Τεχνολογίας (Social History
of Technology-SHOT). Όπως διευκρινίζουν στο τεύχος αυτό, το φύλο
δεν αποτελεί µια περιοχή ιστορικής έρευνας ούτε απλώς µια άλλη λέ-
ξη για την ιστορία των γυναικών.

Το φύλο αποτελεί ένα αναλυτικό εργαλείο χρήσιµο για την κα-
τανόηση της κουλτούρας και εποµένως για την εξερεύνηση της
σχέσης µεταξύ κουλτούρας και τεχνολογίας. Το φύλο µπορεί
να οριστεί µε πολλούς τρόπους, γενικότερα ως ένα σύνολο
ιδεών γύρω από τον ανδρισµό και τη θηλυκότητα και τα µετα-
βλητά σύνορα µεταξύ τους.26

Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει ότι τόσο το φύλο όσο και η τε-
χνολογία είναι κοινωνικά κατασκευάσιµα και, εποµένως, δυνητικά
ανακατασκευάσιµα. Μια τέτοιου είδους προσέγγιση δεν αφήνει περι-
θώρια σε τεχνολογικά ντετερµινιστικές απόψεις, αλλά και σε απόψεις
που υποθέτουν ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη. Σχετικές µελέτες

26 ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ



εστιάζουν όχι µόνο στην κατασκευή και το σχεδιασµό των τεχνηµά-
των αλλά και στη χρήση τους – πιο συγκεκριµένα στους χρήστες και
χρήστριες των διαφόρων τεχνολογιών. 

Τόποι τεχνολογικής δραστηριότητας 

Στόχος αυτής της εισαγωγής δεν είναι η πλήρης χαρτογράφηση των
σπουδών φύλου και τεχνολογίας, µιας και η σχετική βιβλιογραφία εί-
ναι σήµερα εντυπωσιακά αχανής.27 Θα αποτολµήσω, ωστόσο, µια τα-
ξινόµηση αυτών των µελετών µε βάση τους διαφορετικούς χώρους τε-
χνολογικής δραστηριότητας και θα διακρίνω κατά κύριο λόγο το χώ-
ρο του σπιτιού στον οποίο εντάσσονται οι οικιακές τεχνολογίες που
ήδη συζητήσαµε. ∆εύτερον, ο χώρος του εργοστασίου και οι βιοµηχα-
νικές τεχνολογίες απασχόλησαν από νωρίς τις ιστορικούς της τεχνο-
λογίας, που αναρωτήθηκαν κατά πόσο η εµπειρία των γυναικών διέ-
φερε σηµαντικά από αυτή των αντρών κατά την εκβιοµηχάνιση και
εξαιτίας των τεχνολογικών αλλαγών µε τις οποίες αυτή συσχετίστηκε.
Η McGaw θα µας υπενθυµίσει ότι συζητήσεις που αφορούν την έν-
νοια της δεξιότητας, αλλά και αυτή της αποειδίκευσης, είναι εξ ορι-
σµού συζητήσεις που εµπλέκουν την έννοια της τεχνολογίας και δεν
ανήκουν µόνο στο χώρο της οικονοµικής ιστορίας. Επωφελούµενη
από τις σχετικές µελέτες για τον έµφυλο καταµερισµό εργασίας αλλά
και την έννοια της ειδίκευσης, η McGaw καταλήγει στη διαπίστωση
ότι ακόµη και όταν εισάγονται καινούργιες µηχανές ή δηµιουργού-
νται εξολοκλήρου καινούργιες βιοµηχανίες, οι εργοδότες αναθέτουν
στις γυναίκες τις µονότονες δουλειές και αυτές που τουλάχιστον φαι-
νοµενικά δεν είναι επικίνδυνες.28 Ουσιαστικά, ο έµφυλος καταµερι-
σµός της εργασίας στο χώρο της βιοµηχανίας, µε βάση την έννοια της
δεξιότητας, αναπαρήγαγε και ισχυροποιούσε τις σχέσεις εξουσίας µε-
ταξύ αντρών και γυναικών, καθιστώντας τες αυτονόητη συνέπεια βιο-
λογικών και φυσικών διαφορών.

Οι ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της δεκαετίας του 1980 και του
1990 αναδεικνύουν αυτή ακριβώς τη δευτερεύουσα θέση των γυναι-
κών στην εργασιακή διαδικασία· οι γυναίκες δουλεύουν ως «ανειδί-
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κευτες» και µε χαµηλότερες οικονοµικές απολαβές. Αντιπροσωπευτι-
κή είναι η µελέτη της βιοµηχανίας κατασκευής καρφιτσών στη διάρ-
κεια του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ από τον Steven Lubar. Πριν την εκµη-
χάνιση της παραγωγής, όπως διαπιστώνει ο Lubar, οι γυναίκες έβα-
ζαν τις καρφίτσες σε ειδικές θήκες και δούλευαν εκτός εργοστασίου
στον δικό τους οικιακό χώρο, απολαµβάνοντας έτσι και µεγαλύτερες
ελευθερίες. Όταν το 1842 εφευρέθηκε µια µηχανή για την τοποθέτηση
των καρφιτσών στις θήκες τους και µηχανοποιήθηκε η διαδικασία, οι
εργοδότες έδωσαν τέλος στο σύστηµα της εξωτερικής εργασίας και
εγκατέστησαν τις εργάτριες εντός του εργοστασίου, προσβλέποντας
στον πλήρη έλεγχο του εργατικού δυναµικού τους. Ενώ οι άντρες δια-
τήρησαν τις ειδικευµένες θέσεις εργασίας τους, οι γυναίκες ανέλαβαν
το χειρισµό των µηχανών τοποθέτησης και πακεταρίσµατος των καρ-
φιτσών. Οι «γυναίκες-µηχανές», όπως αποκαλούνταν από τους εργο-
δότες τους, πληρώνονταν λιγότερο από τους άντρες και εργάζονταν
για λιγότερες ώρες.29

Ο έµφυλος καταµερισµός της εργασίας, η έµφυλη κατασκευή της
έννοιας της δεξιότητας, η εκµηχάνηση και η αποειδίκευση παραδοσια-
κών επαγγελµάτων έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τους οικονοµικούς
ιστορικούς αλλά και τους ιστορικούς της τεχνολογίας, κυρίως στις
ΗΠΑ και τη Βρετανία.30 Ωστόσο, ελάχιστες µελέτες αυτής της περιό-
δου εστιάζουν στο χώρο του εργοστασίου ως τόπο τεχνολογικών αλ-
λαγών όπου φύλο και τεχνολογία αλληλοδιαµορφώνονται. Το άρθρο
της Patricia Cooper, που φιλοξενείται στον παρόντα τόµο και δηµοσι-
εύτηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό Technology and Culture το
1988, αποτελεί µια από τις σπάνιες µελέτες αυτού του είδους.

Η Cooper εστιάζει στη βιοµηχανία µαζικής παραγωγής πούρων
στις αρχές του 20ού αιώνα στις ΗΠΑ. Είναι η εποχή που παρατηρού-
µε τη συνεχή µηχανοποίηση διάφορων εργασιών, που έως τότε στηρί-
ζονταν στη δεξιοτεχνία των εργατών και αποτελούσαν χειρωνακτι-
κού τύπου επαγγέλµατα. Παροµοίως, πριν το 1919 το στρίψιµο των
πούρων αποτελούσε διαδικασία που εκτελούνταν χειρωνακτικά από
ειδικευµένους άντρες και γυναίκες οι οποίοι κατείχαν διαφορετικές
δεξιότητες, διαφοροποιώντας τη διαδικασία µε βάση το φύλο. Υπήρχε
εποµένως εξαρχής έµφυλος καταµερισµός στην παραγωγή των πού-
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ρων, κάτι που η Cooper το τονίζει ιδιαίτερα. Η εισαγωγή αυτοµατο-
ποιηµένων µηχανών στριψίµατος µετασχηµάτισε, παρ’ όλα αυτά, ρι-
ζικά τη δουλειά στη βιοµηχανία πούρων, διαφοροποιώντας τις ζωές
αντρών και γυναικών στο χώρο δουλειάς τους. Το ενδιαφέρον στοι-
χείο της µελέτης έγκειται στο γεγονός ότι η Cooper υπονοµεύει την
οικουµενικότητα της έµφυλης εµπειρίας. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι
άντρες δεν αποτελούν συµπαγείς κατηγορίες. ∆ιαφορετικές οµάδες
γυναικών επηρεάστηκαν διαφορετικά από τις τεχνολογικές αλλαγές.
και το ίδιο συνέβη και µε τις οµάδες των αντρών στη βιοµηχανία των
πούρων. Αυτό που εντέλει προκύπτει είναι µια αναδιαπραγµάτευση
του ρόλου των εργατών και των εργοδοτών στο χώρο εργασίας τους,
ενός ρόλου βαθιά επηρεασµένου από τις ιδεολογίες του φύλου.31

Εξίσου σηµαντική υπήρξε και η συµβολή του Roger Horowitz
στην ανάλυση της σχέσης φύλου και βιοµηχανικών τεχνολογιών. Η
έµφαση βρίσκεται αυτή τη φορά στη βιοµηχανία κρέατος των ΗΠΑ
στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Ο Horowitz στο άρ-
θρο που περιλαµβάνεται στον ανά χείρας τόµο και δηµοσιεύτηκε για
πρώτη φορά το 1997 στο περιοδικό Technology and Culture εστιάζει
στους λόγους που συγκεκριµένα καθήκοντα στην εργασιακή διαδικα-
σία χαρακτηρίζονται ως γυναικεία και εκτελούνται σταθερά από γυ-
ναίκες για µισό περίπου αιώνα. Αν και οι δουλειές αυτές στα διάφο-
ρα τµήµατα της βιοµηχανίας υπήρξαν ετερόκλητες –τµήµα απολίπαν-
σης του χοιρινού κρέατος, τµήµα καθαρισµού σπλάχνων και εντέρων,
τµήµα παραγωγής λουκάνικων–, ωστόσο συνδέθηκαν όλες µε το γυ-
ναικείο φύλο και θεωρήθηκαν πόστα στα οποία οι άντρες δεν θα δού-
λευαν ποτέ. Ένα καινούργιο στοιχείο στη µελέτη του Horowitz είναι
η σύνδεση που επιχειρεί µεταξύ του έµφυλου καταµερισµού της εργα-
σίας µε την αρχιτεκτονική του εργοστασίου. Για παράδειγµα το σφα-
γείο, ο κατεξοχήν χώρος δουλειάς των ειδικευµένων αντρών, βρίσκε-
ται σ’ έναν όροφο ψηλότερα από εκεί όπου οι γυναίκες καθαρίζουν
τα σπλάχνα και τα έντερα των κατατεµαχισµένων ζώων. Συµβολικά
και ουσιαστικά οι άντρες έχουν τον έλεγχο της εργασίας στη βιοµη-
χανία του κρέατος.

Σηµαντική είναι επίσης η φυλετική διάσταση της δουλειάς στην
αµερικανική βιοµηχανία κρέατος, που γίνεται εµφανής µέσα από την
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ανάλυση των καθηκόντων των έγχρωµων εργατριών. Γίνεται φανερό
ότι ο καταµερισµός της εργασίας βασιζόταν τόσο στο φύλο όσο και
στη φυλή και στην εθνότητα και ο διαχωρισµός ανάµεσα σε γυναικεία
και ανδρικά καθήκοντα είχε να κάνει µε τη σπουδαιότητα των διαφό-
ρων σταδίων επεξεργασίας του κρέατος. Μελέτες όπως αυτή της
Cooper και του Horowitz αναδεικνύουν εντέλει την πολυπλοκότητα
της σχέσης τεχνολογίας και φύλου στο χώρο της βιοµηχανίας και
υπονοµεύουν τους εύκολους δυϊσµούς µεταξύ εργατών και εργοδο-
τών είτε γυναικών και αντρών.

Η ιστοριογραφική έρευνα µετατοπίστηκε και σ’ έναν τρίτο χώρο,
αυτόν του γραφείου, που αποκτά ιδιαίτερη σηµασία ως τόπος τεχνο-
λογικών αλλαγών, όταν ένας εντυπωσιακός αριθµός γυναικών που
ανήκουν στη µεσαία τάξη γίνονται υπάλληλοι στις µεγάλες αµερικα-
νικές εταιρείες των αρχών του 20ού αιώνα. Η Margery Davies παρα-
τηρεί ήδη από το 1974 ότι η εντυπωσιακή εισροή των γυναικών στα
αµερικανικά γραφεία συντελείται κυρίως εξαιτίας των περιορισµέ-
νων ευκαιριών εργασίας για τις νεαρές απόφοιτες του λυκείου και
στην αυξηµένη ζήτηση εκπαιδευµένων αλλά χαµηλόµισθων υπαλλή-
λων, χωρίς δυνατότητες επαγγελµατικής ανέλιξης από τις εταιρείες.
Έπαιξε σίγουρα σηµαντικό ρόλο και η µηχανοποίηση της δουλειάς
γραφείου µε την εισαγωγή της γραφοµηχανής και τη δηµιουργία ενός
καινούργιου επαγγέλµατος, αυτού της δακτυλογράφου.32 Πολύ γρή-
γορα δηµοσιογράφοι και επιχειρηµατίες χαρακτήρισαν τη δουλειά
γραφείου ως γυναικεία, νοµιµοποιώντας έτσι την έµφυλη ιεραρχία
στο χώρο. Τη µελέτη της Davies ακολούθησαν µια σειρά άλλων ερευ-
νών για τις τεχνολογίες γραφείου,33 ενώ το ιστορικό ενδιαφέρον
στράφηκε ταυτόχρονα και στη βιοµηχανία του τηλεφώνου. 

Από το 1893 και µετά, ο αριθµός των χρηστών τηλεφώνου αυξή-
θηκε τόσο δραστικά ώστε όλες οι εταιρείες αντιµετώπισαν πολλά τε-
χνολογικά προβλήµατα, το πιο σηµαντικό από τα οποία ήταν η αλλα-
γή τηλεφωνικής γραµµής. Όσο αυξανόταν ο αριθµός των κλήσεων
αυξάνονταν ταυτόχρονα και οι απαιτήσεις για περισσότερες αλλαγές.
Η λύση ήταν η απασχόληση χειριστών οι οποίοι θα µπορούσαν να
συνδέσουν αυτόν που καλεί µε αυτόν που ο πελάτης θα επιθυµούσε
να καλέσει, βάζοντας ένα βίσµα σ’ έναν πίνακα διακοπτών. Οι πρώ-
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τοι χειριστές αυτού του συστήµατος ήταν νεαροί άντρες οι οποίοι εί-
χαν εµπειρία ως υπάλληλοι τηλεγραφίας. Πολύ σύντοµα όµως οι
εταιρείες διαπίστωσαν ότι οι υπάλληλοί τους ήταν ανυπόµονοι, απεί-
θαρχοι και συχνά αγενείς µε τους πελάτες. Από το 1880 και µετά οι
πρώτοι αυτοί άντρες χειριστές αντικαταστάθηκαν από νεαρές, ανύ-
παντρες γυναίκες µε εκπαίδευση λυκείου οι οποίες αποδείχθηκαν ιδα-
νικές για τη θέση της τηλεφωνήτριας. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους
ήταν υπακοή, υποµονή και ευγένεια. Έχοντας περιορισµένες δυνατό-
τητες εργασίας, οι νεαρές Αµερικανίδες πληρώνονταν λιγότερο και
δεν ανήκαν στο συνδικάτο. 

Η µελέτη της Brenda Maddox (1977) αναδεικνύει το γεγονός ότι
χαρακτηριστικά όπως η υποµονή και η υπακοή θεωρήθηκαν γυναι-
κεία διότι ανήκαν στη φύση των γυναικών και όχι γιατί µια τέτοιου
είδους συµπεριφορά ήταν κοινωνική επιταγή και µοναδική λύση στο
πρόβληµα της ανεργίας των γυναικών.34 Η µελέτη της Maurine Green-
wald (1980) για το αµερικανικό τηλεφωνικό δίκτυο της εταιρείας Bell,
στη διάρκεια του Β΄Παγκόσµιου Πολέµου, εστιάζει στην εφαρµογή
της επιστηµονικής διαχείρισης στο χώρο της γοργά αναπτυσσόµενης
βιοµηχανίας του τηλεφώνου και αναδεικνύει τους τρόπους µε τους
οποίους επηρεάστηκαν οι τηλεφωνήτριες από αυτήν. Ενδιαφέρουσα
είναι η διαπίστωση ότι οι τηλεφωνήτριες ήταν αυτές που πρωτοστά-
τησαν στις µεγάλες απεργίες που τάραξαν τη βιοµηχανία στη διάρ-
κεια του πολέµου.35

Τα τελευταία χρόνια οι µελέτες της τεχνολογίας του τηλεφώνου
από την προοπτική του φύλου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Ανάµεσα
στις πιο ενδιαφέρουσες είναι αυτή του ιστορικού Kenneth Lipartito ο
οποίος υποστηρίζει ότι η ανάλυση της επικράτησης τεχνολογικών
καινοτοµιών, όπως για παράδειγµα το σύστηµα αυτόµατων τηλεφω-
νικών µεταλλακτών, µε βάση τον καπιταλιστικό έλεγχο της εργασίας
και προσεγγίσεις οικονοµικής ιστορίας, αφήνουν ανεξήγητες τις δια-
φορές µεταξύ εταιρειών οι οποίες δεν ενσωµάτωσαν αµέσως τις τε-
χνολογικές αλλαγές. Στη βιοµηχανία του τηλεφώνου, αν και η αυτο-
µατοποίηση των τηλεφωνικών κέντρων ήταν οικονοµικά προσφορό-
τερη από την απασχόληση των εκατοντάδων νεαρών τηλεφωνητριών,
ωστόσο οι περισσότερες εταιρείες προτίµησαν να τις διατηρήσουν
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στις θέσεις τους. Οι τηλεφωνήτριες πρόσφεραν κάτι που δεν µπορού-
σαν να προσφέρουν οι αυτόµατοι µεταλλάκτες, έδιναν τη δυνατότητα
της ανθρώπινης και άµεσης επικοινωνίας µε τους συνδροµητές των
τηλεφωνικών εταιρειών και την αντιµετώπιση των προβληµάτων επι-
τόπου, ενώ παρείχαν επίσης και µια αίσθηση οικειότητας στους συν-
δροµητές.36

Από τις δακτυλογράφους και τις τηλεφωνήτριες το ενδιαφέρον
των ιστορικών της τεχνολογίας στράφηκε επίσης και στις γυναίκες-
υπολογιστές, για τις οποίες ακολουθήθηκε το ίδιο πρότυπο έµφυλου
καταµερισµού εργασίας. Η Jennifer Light µας υπενθυµίζει, στο άρθρο
της µε τον εξαιρετικά ενδεικτικό τίτλο «When Computers Were Wo-
men», ότι κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκόσµιου Πολέµου σχεδόν 200
γυναίκες εργάστηκαν ως ανθρώπινες υπολογιστικές µηχανές οι οποίες
πραγµατοποιούσαν βαλλιστικούς υπολογισµούς.37 Οι γυναίκες αυτές,
αν και είχαν την ίδια κολεγιακή µόρφωση µε τους άντρες συναδέλ-
φους τους, ωστόσο θεωρούνταν βοηθοί τους και εκτελούσαν µονότο-
νους υπολογισµούς, καθώς τέτοιου είδους ασχολίες «ταίριαζαν στη
φύση τους». Μερικές από αυτές συµµετείχαν επίσης στον προγραµµα-
τισµό του ENIAC, εξού και το όνοµά του – υπολογιστής. Παρά τη µη-
χανοποίηση των γραφείων και την εισαγωγή των υπολογιστών σε
όλους τους χώρους υπαλληλικής απασχόλησης καθώς και τη µετάβα-
ση από µηχανικά εργαλεία τύπου γραφοµηχανών και στενογραφικών
µηχανών σε ψηφιακούς υπολογιστές, ο έµφυλος καταµερισµός εργα-
σίας εξακολούθησε να στηρίζεται στις ίδιες αντιλήψεις περί γυναικεί-
ας εργασίας και γυναικείων δεξιοτεχνιών.38 Ακόµη και στον τεχνολο-
γικό τόπο-µη τόπο του διαδικτύου και των τεχνολογιών του, τα φυσι-
κοποιηµένα χαρακτηριστικά των γυναικών ανθίστανται, παρά το γε-
γονός ότι πιο πρόσφατες µελέτες υπονοµεύουν όλες τις γνωστές κα-
τηγορίες: φύλο, τεχνολογία, γυναίκες.39

Ένας τέταρτος χώρος τεχνολογικής δραστηριότητας που παρου-
σιάζει εξαιρετικό ιστοριογραφικό ενδιαφέρον είναι το ανθρώπινο
σώµα. Από πολύ νωρίς η Donna Haraway έστρεψε την προσοχή µας
σ’ αυτό που ονοµάζει κυβερνο-οργανισµό (cyborg), ένα υβρίδιο µηχα-
νής και οργανισµού, ένα δηµιούργηµα της κοινωνικής πραγµατικότη-
τας αλλά και της φαντασίας.40 Στα τέλη του 20ού αιώνα, όπως διαπι-
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στώνει η Haraway, είµαστε όλοι κυβερνοοργανισµοί, κατασκευασµέ-
να υβρίδια µηχανών και οργανισµών. Οι ίδιες οι µηχανές που κατα-
σκευάσαµε κατέστησαν αµφίβολα τα όρια µεταξύ φυσικού και τεχνη-
τού, σώµατος και νου, φύσης και κουλτούρας, ανθρώπινου και µη αν-
θρώπινου. Ο κυβερνοοργανισµός είναι ένα είδος αποσυναρµολογού-
µενου και ανασυναρµολογούµενου, µεταµοντέρνου συλλογικού αλλά
και προσωπικού εαυτού. Οι τεχνολογίες της επικοινωνίας όσο και η
βιοτεχνολογία είναι τα κρίσιµα εργαλεία από- και ανά- συναρµολόγη-
σης των σωµάτων. Αυτά τα εργαλεία, µας εξηγεί η Haraway, ενσωµα-
τώνουν και επιβάλλουν νέου τύπου κοινωνικές σχέσεις για τις γυναί-
κες σε όλο τον κόσµο. 

Αν η Haraway εστιάζει στις τεχνολογίες επικοινωνίας και τη βιο-
τεχνολογία ξεκινώντας από την ιδέα του υβριδικού ανθρώπινου σώ-
µατος, µια σειρά άλλες φεµινίστριες προσέγγισαν το σώµα µέσα από
τις τεχνολογίες αναπαραγωγής. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον να σηµειώ-
σουµε ότι το κατεξοχήν περιοδικό ιστορίας της τεχνολογίας, το
Technology and Culture, δεν έχει εστιάσει σε τέτοιου είδους τεχνολο-
γίες δηµοσιεύοντας πολύ σπάνια σχετικές έρευνες. Οι πρώτες µελέτες
όπως αυτή της Shulamith Firestone στις αρχές του 1970 ασχολήθηκαν
µε το κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής θα µπορούσαν
να απελευθερώσουν το γυναικείο σώµα ή, σε µια εντελώς αντίθετη
κατεύθυνση, να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία ελέγχου.41 Την αισιο-
δοξία της Firestone δεν µοιράστηκαν πολλές φεµινίστριες της γενιάς
της. Η στάση των Hilary Rose, Jalna Hanmer αλλά και της Gena Corea
ήταν απολύτως κριτική στη χρήση τέτοιων τεχνολογιών, διαβλέπο-
ντας το ενδεχόµενο ο έλεγχος του γυναικείου σώµατος να µεταφερθεί
στα χέρια των αντρών.42 Τέτοιου είδους αντιλήψεις όµως προϋπέθε-
ταν την παθητικότητα των γυναικών, κάτι που αµφισβήτησαν µέσα
από τις µελέτες τους η Patricia Spallone, η Patricia Hynes, η Deborah
Steinberg και άλλες.43 Περισσότερο πρόσφατες µελέτες αναλύουν
τους τρόπους µε τους οποίους τόσο οι τεχνολογίες αναπαραγωγής
όσο και οι ιδεολογίες για το φύλο αλληλοδιαµορφώνονται. Μία από
τις πιο χαρακτηριστικές και ενδιαφέρουσες µελέτες αυτού του είδους
είναι το βιβλίο της ανθρωπολόγου Rayna Rapp µε τίτλο Testing
Women, Testing the Fetus, το οποίο αναδεικνύει τις κοινωνικές επι-
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δράσεις και τα πολιτισµικά µηνύµατα µιας από τις τεχνολογίες ρου-
τίνας που χρησιµοποιείται κατά τον προγεννητικό έλεγχο, την αµνιο-
κέντηση.44

Σταδιακά, η ιστορική έρευνα µετατοπίστηκε σε άλλου είδους τε-
χνολογίες µε έµφαση το γυναικείο σώµα, όπως αυτές της αντισύλλη-
ψης, έκτρωσης αλλά και της γέννας. Η Andrea Tone, για παράδειγµα,
µελετά το ρόλο των ανδρικών προφυλακτικών στην ανάπτυξη της
αµερικανικής αγοράς προϊόντων αντισύλληψης, ερευνώντας τις τε-
χνολογικές αλλαγές σε σχέση µε τους τρόπους παραγωγής των προ-
φυλακτικών.45 Η µελέτη της Rachel Maines για τη χρήση των δονητών
ως ιατρικής τεχνολογίας θα αποδειχθεί επίσης εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για µια κοινωνικά καµουφλαρι-
σµένη τεχνολογία η οποία κάνει την εµφάνισή της στο τέλος του 19ου
αιώνα. Ο ηλεκτροµηχανικός δονητής χρησιµοποιήθηκε κατ’ αρχάς ως
ιατρικό εργαλείο σχεδιασµένο να αντικαταστήσει το µασάζ που πραγ-
µατοποιούσαν οι γιατροί µε τα χέρια στον κόλπο των γυναικών που
έπασχαν από υστερία. Όπως υποστηρίζει η Maines, ο µύθος των
υστερικών γυναικών συγκάλυπτε το στερεότυπο της ετερόφυλης σε-
ξουαλικότητας και την αδιαφορία για τη γυναικεία σεξουαλική ικα-
νοποίηση. Χαρακτηρισµένη ως ιατρική πάθηση, στη διάρκεια του
19ου αιώνα η υστερία θεραπευόταν µε µασάζ που γινόταν στο ιατρείο
από τον ίδιο τον γιατρό, ένα είδος θεραπείας που αποτελούσε τα τρία
τέταρτα της ιατρικής πρακτικής κατά την περίοδο αυτή. Το µασάζ µε
τα χέρια ήταν κουραστικό για τον γιατρό ενώ άλλες µέθοδοι που χρη-
σιµοποιούσαν νερό είτε ατµό ήταν ιδιαίτερα δαπανηρές. Όταν έκανε
την εµφάνισή του στην αγορά ο ηλεκτρικός δονητής, πολύ γρήγορα
κυριάρχησε ως το κατεξοχήν ιατρικό εργαλείο µασάζ. ∆ιαφηµίσεις
και κατάλογοι εταιρειών ηλεκτρικών ειδών µετά το 1900 εµφανίζουν
το δονητή ως απαραίτητη συσκευή για χρήση στον ιδιωτικό χώρο των
γυναικών, πάντα µε το πρόσχηµα της θεραπείας. Μόνον όταν στη δε-
καετία του 1920 οι δονητές άρχισαν να κάνουν την εµφάνισή τους σε
ερωτικές ταινίες, όπως ισχυρίζεται η Maines, αποκαλύφθηκε ο ουσια-
στικός τους ρόλος ως ερωτικού αντικειµένου.46

Το άρθρο της Rebecca Herzig που φιλοξενείται στον παρόντα τόµο
ανέδειξε µια άλλη όψη µιας κατά τα άλλα συνηθισµένης τεχνολογίας –
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της µηχανής ακτίνων Χ. Στη διάρκεια του Μεσοπολέµου στις ΗΠΑ οι
ακτίνες Χ χρησιµοποιήθηκαν για την αποτρίχωση του γυναικείου σώ-
µατος, παρά τους γνωστούς κινδύνους που ενείχε αυτή η χρήση της
ακτινοβολίας. Η Herzig δεν µελετά τις επιπτώσεις µιας τέτοιου είδους
µεθόδου αποτρίχωσης στην υγεία των χιλιάδων Αµερικανίδων που την
επέλεξαν. Η ιστορία αυτή έχει εµφανιστεί µέσα από ιατρικές αναφορές
και έχει καταγραφεί στην ιατρική βιβλιογραφία. Το κείµενο της Herzig
προσεγγίζει αυτό το επεισόδιο µέσα από την ιστορία της τεχνολογίας
και της σχέσης της µε το φύλο και αναρωτιέται τι ήταν αυτό που καθι-
στούσε αναγκαίο στις συνειδήσεις των γυναικών να αποτριχώσουν το
σώµα τους. Επιπλέον, γιατί µολονότι γνώριζαν τους κινδύνους που
ενείχε αυτή η τεχνολογία, οι γυναίκες επέµεναν να τη χρησιµοποιούν
παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και άλλες επιλογές. ∆ίνοντας απαντή-
σεις σ’ αυτά τα ερωτήµατα η Herzig αποκαλύπτει πτυχές της πολύ-
πλευρης σχέσης µεταξύ φύλου και τεχνολογίας αλλά και της φυλής. 

Αναλύοντας διαφηµίσεις και αναζητώντας τα πολιτισµικά µηνύ-
µατα και τις εικόνες του φύλου που αυτές κατασκευάζουν, η Lara
Freidenfelds από την πλευρά της εστιάζει στον παρόντα τόµο σε µια
άλλη τεχνολογία για το σώµα – το ταµπόν. Κάνοντας µια εθνογραφι-
κού τύπου µελέτη και συζητώντας µε πλήθος Αµερικανίδων γυναικών
αλλά και γυναικών από ασιατικές χώρες που ζουν στις ΗΠΑ, η
Freidenfelds ερευνά τους τρόπους µε τους οποίους διαµορφώνονται
οι προσωπικές εµπειρίες της περιόδου µέσα από τη γνώση, τις τεχνο-
λογίες και το αξιακό σύστηµα που περιβάλλει τον γυναικείο πληθυ-
σµό. Από το 1936 που εµφανίστηκε για πρώτη φορά στην αγορά, η
προώθηση του ταµπόν από τις αµερικανικές εταιρείες έγινε κυρίως σε
νεαρές λευκές γυναίκες της µεσοαστικής τάξης. Η Freidenfelds χρησι-
µοποιεί τη συγκεκριµένη τεχνολογία του ταµπόν για να κατανοήσει
τους τρόπους µε τους οποίους το γυναικείο σώµα αποκτά υλικότητα
στο συγκεκριµένο ιστορικό πλαίσιο. Στη διάρκεια του Μεσοπολέµου
αλλά και αργότερα, ο λόγος, µε τη φουκωική έννοια του όρου, που
κατασκευάστηκε για τη συγκεκριµένη τεχνολογία καθορίστηκε από
τις εταιρείες εµπορίας και διαφήµισής του από τον ευρύτερο λόγο πε-
ρί σεξουαλικότητας, διαφορετικό ωστόσο από εθνότητα σε εθνότητα
και από γενιά σε γενιά. Ο λόγος αυτός, που αφορούσε εντέλει τη σύγ-
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χρονη έννοια της θηλυκότητας, προσέδωσε υλικότητα στα γυναικεία
σώµατα. Ταυτόχρονα, κατέστησε το ταµπόν µηχανισµό επιτέλεσης
των ταυτοτήτων των σύγχρονων γυναικών.47

Το δικό µου κείµενο που συµπεριλαµβάνεται στον παρόντα τόµο
ανασύρει µια άλλη φουκωική έννοια, αυτή της πολιτικής τεχνολο-
γίας. Πρόκειται για τεχνολογίες µέσω των οποίων επιτυγχάνεται ο
εντοπισµός της εξουσίας, ο τρόπος που η µικροφυσική της εξουσίας
εγγράφεται στο σώµα σε κάθε ιστορικό πλαίσιο. Ωστόσο τα σώµατα
είναι έµφυλα και το γεγονός αυτό καθιστά την πολιτική τεχνολογία
–όπως ισχυρίζεται η Teressa de Lauretis– τεχνολογία του φύλου. Μέ-
σα από την ιστορία των γυναικών που στις αρχές του 20ού αιώνα ερ-
γάζονταν στην αµερικανική βιοµηχανία βαφής δεικτών οργάνων και
ρολογιών µε ραδιούχα βαφή, υποστηρίζω ότι ο χώρος του εργοστασί-
ου αποτέλεσε έναν τεχνολογικό τόπο µετατροπής των γυναικείων σω-
µάτων σε µηχανικό µέρος και ιδιοκτησία της εταιρείας. Η ανάλυση
της πολιτικής επένδυσης του σώµατος στη βιοµηχανία ραδίου αναδει-
κνύει τον κρίσιµο ρόλο των τεχνολογικών αλλαγών στην ανάπτυξη
εκείνων των τεχνικών που µετατρέπουν το σώµα σε αντικείµενο γνώ-
σης, ιατρικών εξετάσεων και πειραµατισµού, χωρίς καν τη συγκατά-
θεση των υποκειµένων. Η τεχνολογία του σώµατος γίνεται εντέλει τε-
χνολογία κατασκευής του φύλου.

Άλλες τεχνολογίες που συνδέονται µε το σώµα ως τεχνολογικό
τόπο είναι αυτές που αποκαλούµε τεχνολογίες ταυτότητας, όπως τα
ρούχα και τα καλλυντικά. Για παράδειγµα η Wendy Gamber αναλύει
το ράψιµο των ρούχων µέσα από τη µετάβαση από ένα γυναικείο σ’
ένα ανδρικά ελεγχόµενο επάγγελµα.48 Παρά το γεγονός ότι στη διάρ-
κεια του 19ου αιώνα η κατασκευή των ενδυµάτων ήταν στα χέρια ει-
δικευµένων ραφτρών, στο γύρισµα του αιώνα, µε την ανακάλυψη της
µηχανής ραψίµατος, αλλά κυρίως των µηχανικών συστηµάτων για
την παραγωγή πατρόν τα οποία κατασκευάζονταν και προωθούνταν
στην αγορά από άνδρες, ο έλεγχος πέρασε στα χέρια τους. 

Στο πλαίσιο αυτής της ιστοριογραφικής παράδοσης, ιστορικοί
της τεχνολογίας συνεργάζονται στενά µε ιστορικούς της µόδας και
της τέχνης εµπλουτίζοντας µε ζητήµατα αισθητικής τις ιστορίες των
τεχνολογικών αλλαγών. Για παράδειγµα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
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ρουσιάζει ένα συγκεκριµένο γυναικείο ένδυµα, ο κορσές. Η ιστορία
του γυναικείου κορσέ όπως λέει µια ιστορικός της µόδας, η Valerie
Steele, καταργεί τις διχοτοµίες ανάµεσα στην απελευθέρωση και την
υποταγή, την υγεία και την αρρώστια, και καθιστά τον κορσέ ένα πο-
λιτισµικό τέχνηµα µε ποικίλες συµπαραδηλώσεις που εξαρτώνται
από το ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο.49 Πράγµατι κανένα άλ-
λο ρούχο στην ιστορία του δυτικού πολιτισµού δεν έχει προσλάβει
τόσο µεγάλη πολιτική, κοινωνική και σεξουαλική σηµασία όσο ο κορ-
σές. Ένα απλό εσώρουχο σχεδιασµένο να τονίσει τις γραµµές του γυ-
ναικείου σώµατος, ο κορσές, αποτελεί επίµαχο ρούχο και ενσωµατώ-
νει τον διφορούµενο σεξουαλικό κώδικα της βικτωριανής εποχής.
Έχει κατηγορηθεί για δυσµορφίες του σώµατος, για αποβολές και για
µια σειρά άλλων προβληµάτων υγείας που παρουσίαζαν οι γυναίκες
που το φορούσαν. Πώς ένας κορσές, ωστόσο, θα µπορούσε να περιο-
ρίσει τις δραστηριότητες των γυναικών και να καθορίσει την ταυτό-
τητά τους; Παραδόξως οι εκθέσεις των µουσείων τεχνολογίας, τέχνης
και µόδας µας δίνουν µια πολύ ζωντανή εικόνα των τεχνολογικών
αλλαγών που υπέστη ο κορσές, κάτι που είναι δύσκολο να αναγνωρί-
σει κανείς µέσα από τη σχετική βιβλιογραφία. Η Lucy Johnston, έφο-
ρος στο τµήµα µόδας του Victoria and Albert Museum του Λονδίνου,
µας µεταφέρει από την άνοδο στην εξουσία της βασίλισσας Βικτω-
ρίας στις αρχές του 20ού αιώνα µέσα από την ιστορία του κορσέ,
όπως παρουσιάζεται στο µουσείο. Η έκθεση προσφέρει µια ξεκάθαρη
εικόνα των διαφορετικών φάσεων στην εξέλιξη του κορσέ, τις αλλα-
γές στο σχήµα και το ύφασµα µε το οποίο κατασκευαζόταν κάθε φορά
και στις τεχνολογικές καινοτοµίες που σχετίζονται µε αυτόν.

∆ικαίως η McGaw ήδη από το 1982 υποστήριξε ότι «πράγµατι τα
µουσεία είναι πολύ ισχυρότερα εκεί που οι δηµοσιευµένες δουλειές εί-
ναι πιο αδύναµες».50 Για την περίπτωση της κλωστοϋφαντουργίας η
σχετική βιβλιογραφία, όπως υποστήριζε, δεν δίνει επαρκή εικόνα των
δεξιοτήτων και των εργαλείων των γυναικών, κάτι που πετυχαίνει
στο έπακρο η έκθεση του µουσείου κλωστοϋφαντουργίας της κοµητεί-
ας του Merrimack. Η έκθεση των βιοµηχανικών µηχανών αποσαφηνί-
ζει το είδος εργασίας που απαιτούνταν, τις τεχνολογικές αλλαγές που
υπέστη η σχετική βιοµηχανία και τον κόπο που απαιτούνταν από τις
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εργάτριες για την παραγωγή οµοιογενούς νήµατος χωρίς κόµπους.
Μια ανάλογη αίσθηση µού δηµιούργησε η έκθεση µε τίτλο Kinder-
mobil: kleine Helfer für kleine Helden που πραγµατοποιήθηκε στο
Museum Europäischer Kulturen του Βερολίνου το 2007, κάτω από την
οξυδερκή µατιά των εφόρων της έκθεσης Julia Dilger και Jana Redlin.51

Πρόκειται για µια πρωτότυπη ιδέα που αφορά τις τεχνολογίες που
κατέστησαν δυνατή τη µετακίνηση των µωρών ανά τους αιώνες. Πολύ
απλά η έκθεση περιλάµβανε µια σειρά από παιδικά καρότσια, από τις
αρχές του 20ού αιώνα έως και σήµερα. Το ίδιο απλά η παρουσίαση
των τεχνολογικών καινοτοµιών αναδείκνυε τις προσπάθειες που
απαιτούνταν από τις µητέρες να συνεχίσουν τις καθηµερινές τους
ενασχολήσεις µετά τη γέννηση των παιδιών τους. Χωρίς λόγια παρά
µόνο µέσα από τα τεχνήµατα, η έκθεση έθετε ζητήµατα βιοµηχανικής
παραγωγής της νέας τεχνολογίας αλλά και περιορισµού της κινητικό-
τητας των γυναικών καθώς και κοινωνικών και έµφυλων διαφορών
στη χρήση της τεχνολογίας. (Εικόνα 5)

Ο χώρος του µουσείου έχει την τιµητική του και στο άρθρο της
Tyler Jo Smith που φιλοξενείται στον παρόντα τόµο. Αν ο όρος τεχνο-
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Εικόνα 5

Μαζική παραγωγή παιδικών καροτσιών στη Γερµανία το 1947.



λογία, όπως υποστήριξε η Cowan, σπάνια µας παραπέµπει στο χώρο
της κουζίνας, πολύ πιο σπάνια µας οδηγεί στην αρχαϊκή και κλασική
Ελλάδα και σε χρηστικά αντικείµενα, όπως τα ερυθρόµορφα και µε-
λανόµορφα αγγεία. Η Smith, κλασική αρχαιολόγος, προσεγγίζει τα
αγγεία ως αρχαιολογικά ευρήµατα και αντικείµενα τέχνης, αλλά, ταυ-
τόχρονα και ως αντικείµενα των οποίων η εικονογράφηση µιλά για
την έννοια του φύλου στην κλασική αρχαιότητα. Τεκµηριώνοντας τις
τεχνολογίες παρασκευής τέτοιων αγγείων, η Smith συζητά τη χρήση
αυτών των τεχνηµάτων αντλώντας στοιχεία από την εικονογράφησή
τους. Ωστόσο η ίδια η εικονογράφηση µας παραπέµπει σ’ ένα συγκε-
κριµένο πολιτισµικό πλαίσιο, στους καθηµερινούς χώρους ζωής και
σε συγκεκριµένες δραστηριότητες των ανθρώπων που απεικονίζουν,
στους χωριστούς κόσµους αντρών και γυναικών που αποδεικνύεται
ότι δεν είναι πάντα τόσο ξεχωριστοί όσο οι κλασικοί αρχαιολόγοι
υπέθεταν. Το αγγείο στο κείµενο της Smith έχει πράγµατι µια διπλή
υπόσταση: είναι τέχνη και τέχνηµα, βρίσκεται σήµερα στο µουσείο ή
στην αρχαιολογική αποθήκη αλλά χρησιµοποιήθηκε ως κύλικας ή αµ-
φορέας στην καθηµερινή ζωή, περιγράφει ερωτικές συνευρέσεις και
αποκαλύπτει έµφυλες ιεραρχίες, αναπαριστά τον αρχαίο χώρο των
αντρών και ταυτόχρονα αποκαλύπτει τον δηµόσιο χαρακτήρα του
χώρου των γυναικών. Πάνω από όλα, τα αγγεία µιλούν µε τρόπους
που οι σύγχρονες τεχνολογίες αποσιωπούν.

Στο σηµείο αυτό θα ήταν χρήσιµο να υπενθυµίσουµε ότι ήδη το
1996 η McGaw απευθυνόµενη ειδικά σε αρχαιολόγους επισήµανε αυ-
τό ακριβώς: οι ιστορικοί της σύγχρονης αµερικανικής τεχνολογίας,
σε αντίθεση µε τους αρχαιολόγους, είναι περισσότερο περιορισµένοι
λόγω της στενής αντίληψης που έχουν για τον όρο τεχνολογία.52 Στο
άκουσµά του σκέφτονται µεγάλα τεχνολογικά συστήµατα και πολύ-
πλοκους µηχανισµούς, ξεχνώντας απλές τεχνολογίες όπως ένας στη-
θόδεσµος, µια ντουλάπα, µια τουαλέτα – ό,τι δηλαδή σύµφωνα µε την
McGaw αντιπροσωπεύει τις «θηλυκές τεχνολογίες». Αντιθέτως, οι
αρχαιολόγοι ξέρουν πολύ περισσότερα αν και καλούνται να µιλή-
σουν για ολόκληρους πολιτισµούς µέσα από µεµονωµένα αντικείµε-
να. Γίνεται κατανοητό, εποµένως, γιατί για τη Smith ένα απλό αγγείο
ενσωµατώνει τόσο διαφορετικά µεταξύ τους νοήµατα. 
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Ο ιδιαίτερος τεχνολογικός τόπος των µηχανικών

Οι πιο κοινές, καθηµερινές µας εικόνες που σχετίζονται µε τον όρο
τεχνολογία δεν είναι σίγουρα ούτε η κουζίνα, ούτε ο φούρνος µικρο-
κυµάτων ούτε και το πιο τεχνολογικά σύνθετο πλυντήριο πιάτων. Αν
παραλείψουµε για λίγο τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι πιο συ-
νηθισµένες πολιτισµικές εικόνες της τεχνολογίας είναι οι µεγάλες
βιοµηχανικές µονάδες, τα εξοπλιστικά συστήµατα, οι διαστηµικοί πύ-
ραυλοι, τα αεροπλάνα και, γενικότερα, τα µεγάλα τεχνολογικά συστή-
µατα που συνδέονται µε πανίσχυρους κρατικούς είτε ιδιωτικούς θε-
σµούς. Παράλληλα µε αυτές τις εικόνες υπάρχει και ο διαχωρισµός
της «σκληρής» και «µαλακής» τεχνολογίας, µια διχοτοµία που κατη-
γοριοποιεί τα τεχνήµατα µε βάση το συµβολισµό τους. Με τον όρο
«σκληρή» εννοούµε την «πραγµατική» τεχνολογία, όπως όλα τα πα-
ραπάνω εντυπωσιακά τεχνολογικά επιτεύγµατα. Στην κατηγορία
«µαλακή» συνωστίζονται οι τεχνολογίες µικρής κλίµακας, όπως οι
οικιακές τεχνολογίες ή οι τεχνολογίες του σώµατος όπως ήδη παρου-
σιάστηκαν. Ο διαχωρισµός αυτός εκτός από το γεγονός ότι αποθαρ-
ρύνει ένα µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού να αναρωτηθεί για τις ηθι-
κές και πολιτικές επιπτώσεις των «σκληρών» τεχνολογιών, εισάγει
έναν πολύ ισχυρό συνειρµό. Πρόκειται για τη συσχέτιση των «σκλη-
ρών» τεχνολογιών µε τον ανδρισµό και των «µαλακών» µε τη θηλυ-
κότητα και, ταυτόχρονα, την ενίσχυση όλων των συµπαραδηλώσεων
που ο δυϊσµός ανδρισµός/θηλυκότητα ενέχει. Γιατί ωστόσο ο τεχνο-
λογικός τόπος των µηχανικών είναι τόσο έντονα ανδρικός; Γιατί οι
µηχανικοί αποτελούν τόσο ισχυρά σύµβολα της εξίσωσης της τεχνο-
λογίας µε τον ανδρισµό; Αυτή η ιδιαιτερότητα του τόπου τεχνολογι-
κής δραστηριότητας των µηχανικών εξετάζεται στα δύο τελευταία
κείµενα του τόµου. 

H Amy Slaton προσπερνά τις αναλύσεις της δυσανάλογης παρου-
σίας γυναικών και αντρών στο χώρο της µηχανικής στις ΗΠΑ. Τέτοι-
ου είδους µελέτες, όπως παρατηρεί και η Wendy Faulkner, εστιάζουν
στο ερώτηµα «γιατί τόσες λίγες γυναίκες µηχανικοί», ωστόσο οι απα-
ντήσεις παραµένουν σε επίπεδο κρατικών στρατηγικών και εκπαιδευ-
τικών µεταρρυθµίσεων. Είναι αλήθεια ότι παρά τις προσπάθειες των
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κρατικών µηχανισµών αλλά και των ίδιων των πανεπιστηµίων, οι γυ-
ναίκες δεν επιλέγουν τις σπουδές στους διάφορους κλάδους της µη-
χανικής και δεν ενδιαφέρονται για το σχεδιασµό της τεχνολογίας.
Ταυτίζονται περισσότερο µε το ρόλο της χρήστριας ενός τεχνήµατος,
και σχετικές στατιστικές αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες δεν ενδιαφέ-
ρονται να ανοίξουν το «µαύρο κουτί» της τεχνολογίας.53 Στρατηγικές
που σκοπεύουν στην είσοδο περισσότερων γυναικών στις πολυτεχνι-
κές σχολές χάνουν συχνά το στόχο καθώς προσπαθούν να αλλάξουν
τις συµπεριφορές των γυναικών ώστε να παραµείνουν στο χώρο και
όχι να µετασχηµατίσουν το ίδιο το γνωστικό αντικείµενο. Μια σχετι-
κά πρόσφατη µελέτη αυτού του είδους των Judith McIlwee και Gregg
Robinson είναι αξιοσηµείωτη διότι δεν στέκεται σε στερεότυπα, εξε-
τάζει πολύ προσεκτικά τους µηχανικούς που εργάζονται στη βιοµη-
χανία και ερευνά την κουλτούρα τους για να ερµηνεύσει διαφορές
στις καριέρες αντρών και γυναικών στο επάγγελµα.54

Η Slaton προχωρά ένα βήµα παραπέρα και εξετάζει τη διδασκαλία
της µηχανικής στα πανεπιστήµια των ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αιώ-
να, όχι όµως για να διαπιστώσει τους λόγους αποκλεισµού των γυ-
ναικών από τις πολυτεχνικές σχολές. ∆εν ενδιαφέρεται για στατιστι-
κού τύπου µελέτες αλλά για τους επιστηµολογικούς και κοινωνικούς
εκείνους παράγοντες που βοήθησαν στον προσδιορισµό της µηχανι-
κής ως ανδρικού επαγγέλµατος. Συγκεκριµένα µελετά τις µεθόδους
ελέγχου των υλικών στα αµερικανικά πανεπιστήµια, οι οποίες χαρα-
κτηρίστηκαν από ποσοτικά προσδιορισµένες και συστηµατοποιηµέ-
νες διαδικασίες και, εποµένως, βαπτίστηκαν «επιστηµονικές». Ταυτό-
χρονα, οι µέθοδοι αυτές απαιτούσαν συγκεκριµένες δεξιότητες απ’
όσους τις έβαζαν σε εφαρµογή. Οι απαραίτητες αυτές δεξιότητες δεν
άργησαν να χαρακτηριστούν ως ανδρικές, διαµορφώνοντας έτσι την
έµφυλη ταυτότητα των µηχανικών και ορίζοντας την ενασχόληση µε
τη µηχανική ανδρικό προνόµιο. Όπως υποστηρίζει η Slaton, οι µηχα-
νικοί ήταν στη συντριπτική πλειονότητα λευκοί άντρες, αποκλείο-
ντας τους έγχρωµους και τις γυναίκες από τις τάξεις τους. 

Αν οι Αµερικανίδες αποκλείονταν από το επάγγελµα του µηχανι-
κού στις ΗΠΑ των αρχών του 20ού αιώνα, η κατάσταση δεν ήταν πο-
λύ διαφορετική για τις γυναίκες αρχιτέκτονες στη Γερµανία της ίδιας
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περιόδου. Η Despina Stratigakos ερευνά τη δηµόσια εικόνα των γυναι-
κών αρχιτεκτόνων, έτσι όπως αυτή κατασκευάζεται µέσα από τις πο-
λιτισµικές έννοιες της θηλυκότητας αλλά και εξαιτίας της κοινωνικής
συσχέτισης της εικόνας του αρχιτέκτονα µε τον άνδρα. Στα σχετικά
κείµενα της εποχής η µητρότητα αντιπαραβαλλόταν µε την επαγγελ-
µατική καριέρα στο χώρο της αρχιτεκτονικής. Ωστόσο η Stratigakos
δεν περιορίζεται µόνο στα γραπτά κείµενα. Ανασύρει αυτό που απο-
καλεί κανονιστικές εικόνες του αρχιτέκτονα από τις ταινίες και τη
σχετική εικονογράφηση στον τύπο της εποχής. Όπως και η Slaton σε
σχέση µε τους µηχανικούς έτσι και η Stratigakos σε σχέση µε τις αρχι-
τεκτόνισσες καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η αρχιτεκτονική είναι αυ-
τή που απωθεί τις γυναίκες. Εποµένως δεν θα πρέπει οι γυναίκες να
προσεγγίζουν µε διαφορετικό τρόπο την αρχιτεκτονική αλλά η αλλα-
γή οφείλει να γίνει στο γνωστικό αντικείµενο καθ’ εαυτό. Κατά τη
Stratigakos η έµφυλη κατασκευή του αρχιτέκτονα διαδραµατίζεται σε
τόπους όπως το σώµα, ο νους και η προσωπικότητά του αλλά και
στον ίδιο το χώρο της οικοδοµής. Ένα εξίσου ισχυρό επιχείρηµα, που
παραχωρούσε ωστόσο ελάχιστο χώρο στις αρχιτεκτόνισσες, ήταν ο
ισχυρισµός ότι οι γυναίκες µπορούσαν να συνεισφέρουν στο επάγ-
γελµα µόνο σε σχέση µε το σχεδιασµό κατοικιών, λόγω της στενής
σχέσης τους µε τον οικιακό χώρο. 

Και στα δύο παραπάνω κείµενα ο µηχανικός –είτε αρχιτέκτονας
είτε άλλης ειδικότητας– αποτελεί ισχυρό σύµβολο της εξίσωσης µετα-
ξύ ανδρισµού και θηλυκότητας.55 Αυτή η εξίσωση ενισχύεται από το
διαχωρισµό µεταξύ «σκληρών» και «µαλακών» τεχνολογιών αλλά
και µεταξύ αφηρηµένων και συγκεκριµένων τρόπων σκέψης και προ-
σεγγίσεων στον τεχνολογικό σχεδιασµό. Αφενός οι άντρες οικειοποι-
ούνται την έννοια της «σκληρής» τεχνολογίας µε τον ίδιο τρόπο που
στο χώρο της επιστήµης σχετίζονται µε τις «σκληρές» φυσικές επι-
στήµες και τα µαθηµατικά. Αφετέρου, τους αποδίδεται κοινωνικά µια
αντικειµενικού τύπου λογική και αφηρηµένη σκέψη καθώς και µαθη-
µατικές και αναγωγικές προσεγγίσεις στη λύση τεχνικών προβληµά-
των. Οι γυναίκες συνδέονται πολύ πιο στενά µε το συναίσθηµα παρά
µε τη λογική, ενώ οι απαντήσεις τους σε τεχνικά προβλήµατα είναι
περισσότερο συγκεκριµένες και απτές.56 Ενδεικτική είναι εδώ η µελέ-
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τη της Sherry Turkle για το πώς κατασκευάζεται κοινωνικά ο ηλε-
κτρονικός υπολογιστής ως ανδρική επικράτεια. Η Turkle συζητά µε
είκοσι πέντε φοιτήτριες των Πανεπιστηµίων Χάρβαρντ και MIT, οι
οποίες εγγράφονται και ολοκληρώνουν µε επιτυχία µαθήµατα προ-
γραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από τις απαντήσεις τους
στα ερωτήµατά της η Turkle καταλήγει στη διαπίστωση ότι οι γυναί-
κες δεν αποφεύγουν τον υπολογιστή από φόβο για την τεχνολογία,
αλλά γιατί επιλέγουν να µην συσχετίσουν τον εαυτό τους µε µια
κουλτούρα από την οποία απουσιάζει η κοινωνικότητα. Ο κόσµος
των υπολογιστών είναι γι’ αυτές ο κόσµος του σπασίκλα που βρίσκε-
ται αποκοµµένος από το κοινωνικό του περιβάλλον και ανίκανος για
µια σχέση οικειότητας µε τους γύρω του. Το συναίσθηµα εδώ υπερέχει
των τεχνικών πλεονεκτηµάτων. Σε παραπλήσια συµπεράσµατα κατα-
λήγει και η Margrethe Aune η οποία υποστηρίζει ότι οι γυναίκες χρη-
σιµοποιούν τους υπολογιστές ως εργαλεία, ενώ οι άντρες αντλούν ευ-
χαρίστηση και αναπτύσσουν εκφραστικές σχέσεις µε το τέχνηµα.57

Ωστόσο στον «πραγµατικό» και καθηµερινό κόσµο συναντούµε πολ-
λές γυναίκες οι οποίες εκτελούν πολύ ειδικευµένες και τεχνικές εργα-
σίες, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός αντρών οι οποί-
οι παρουσιάζουν δυσκολίες σε τεχνικά θέµατα. Όπως υποστηρίζει η
Faulkner, πολύ συχνά το γεγονός αυτό το παραβλέπουµε ενώ οι πολι-
τισµικές εικόνες της τεχνολογίας παραµένουν ισχυρά ανδρικές.58 Αυ-
τό που επίσης παραµένει σαφές είναι ότι στρατηγικές που προσβλέ-
πουν στην αύξηση του αριθµού των γυναικών στις πολυτεχνικές σχο-
λές αποδεικνύονται ανεπαρκείς όταν δεν συνοδεύονται από ριζικές
αλλαγές στον τόσο ιδιαίτερο τεχνολογικό τόπο των µηχανικών, στην
ίδια την κουλτούρα και τις έµφυλες ταυτότητές τους.

Αντί επιλόγου

Εδώ και περίπου σαράντα χρόνια ιστορικοί της τεχνολογίας ερευ-
νούν τη σχέση φύλου και τεχνολογίας. Μια πλήρης χαρτογράφηση
του ιστοριογραφικού χώρου καθίσταται εποµένως αδύνατη. Αν θέλα-
µε ωστόσο να κατηγοριοποιήσουµε τις διαφορετικές προσεγγίσεις, θα
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επέλεγα να σας µεταφέρω την οξυδερκή µατιά της Wendy Faulkner και
τις τέσσερις µεγάλες κατηγορίες ερευνών που αυτή µας παρουσιάζει.
Η πρώτη εστιάζει στις γυναίκες στην τεχνολογία και θέτει ως κεντρι-
κό ερώτηµα γιατί δεν υπάρχουν τόσο πολλές γυναίκες στο χώρο του
τεχνολογικού σχεδιασµού, στις πολυτεχνικές σχολές, στην οικοδοµή
και την κατασκευή. Η δεύτερη –γυναίκες και τεχνολογία– συσπειρώ-
νει όλες εκείνες τις µελέτες που βλέπουν τη γυναίκα στο ρόλο της
χρήστριας των διαφόρων τεχνολογιών, προϋποθέτοντας την παθητι-
κή της σχέση µε τους άντρες σχεδιαστές των τεχνηµάτων. Μια τρίτη
κατηγορία, µ’ αυτή που κυρίως ασχολούµαστε σ’ αυτό τον τόµο, είναι
η συσχέτιση φύλου και τεχνολογίας, η οποία αντιλαµβάνεται τόσο το
φύλο όσο και την τεχνολογία ως κοινωνικά κατασκευάσιµες έννοιες
και όχι νοµοτελειακά και φυσικά δοσµένες. Η τελευταία κατηγορία
αναδεικνύει τη σχέση ανδρισµού και τεχνολογίας και περιλαµβάνει
κυρίως τους τεχνολογικούς τόπους των µηχανικών, ενώ µετατοπίζει
το ενδιαφέρον από την έννοια του φύλου –που συχνά ακόµη και
ακούσια δίνει έµφαση στις εµπειρίες των γυναικών– στην έννοια του
ανδρισµού και τους τρόπους που αυτός κατασκευάζεται. 

Γιατί ωστόσο να µας ενδιαφέρουν όλα αυτά; Τι µας προσφέρει το
πλήθος των ερευνών αυτής της πολύπλοκης σχέσης ανάµεσα στους
ανθρώπους και τα τεχνήµατα που κατασκευάζουν; Επιστρέψτε για
ένα λεπτό στην διαφήµιση της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας µε την
οποία αρχίσαµε αυτή τη µακρινή διαδροµή και σκεφτείτε: τι ακριβώς
κατασκευάζεται µέσα από τη διαφήµιση ενός δικτύου κινητής τηλε-
φωνίας; Πόσες διαφορετικές ιστορίες θα µπορούσαν να γραφτούν για
τα µηνύµατα που λαµβάνουµε ως χρήστες του δικτύου µέσα από µία
µονόλεπτη διαφήµιση; Πώς επιτελούµε τη δική µας ταυτότητα βοµ-
βαρδιζόµενοι από τέτοιου είδους µηνύµατα; Οι ιστορίες που συζητή-
σαµε έχουν πρακτικές συνέπειες για το σχεδιασµό, τη χρήση αλλά και
την κατανάλωση της τεχνολογίας. Με άλλα λόγια, έχουν πρακτικές
συνέπειες για τους τρόπους που επιλέγουµε να ζούµε.

Αθήνα, ∆εκέµβριος 2010
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