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περίληψη ΕΡΕΥΝΙΤΙΚΟΥ διπλωματικής

Ενας πρωτοφανής ακαδημαϊκός πειραματισμός με πολλά και μαλιστα απτα αποτελέσματα 
χρειάζεται μια χειρα βοήθειας, ενα πάτημά για να σταθεί. Ο λογος, είναι η αρχή του 
πολιτισμού και ήταν ανέκαθεν το θεμελιο των ανθρωπίνων οικοδομημάτων. Ενα οικοδόμημα 
αν το μελετήσεις, γέννα μια θεωρία και μια θεωρία, ενα οικοδόμημα. Τα κατασκευασματα 
λοιπον ενός χρονου πρεπει να παρατηρηθούν, να αναλυθούν, να μελετηθούν για να 
υπαρξουν, να μιλήσουν, να επιτελεσουν το ρολο για τον οποίο κατασκευάστηκαν. Μέσα απο 
αυτα θα αναδυθουν οι λογοι που τα πραγματοποίησαν, είτε ως συνειδητοί στοχοι αλλα 
κυρίως ως υποσυνείδητες αναγκεο φωτίζοντας την περιοχή και την εποχή τους, την 
γεννετειρα τους στον χώρο και τον χρονο, απαντώντας ερωτήματα για την πολίτικη, 
οικονομική, πολιτιστική και τεχνολογική φύση τους, βοηθώντας έτσι στην συνειδητοποιηση 
της γενικότερης φύσης των πραγμάτων, που μας περιβάλλουν και στην λειτουργία τους.

Πολίτικες μονοδρομήσεις, οδηγώντας την παραγωγή σε υπερσυσσωρευση σε παγκόσμιό 
επίπεδο, καταργούν την μεσαία κλίμακα παραγωγής, καλύπτοντας το μεγαλύτερο ποσοστο 
της αγορας. Αυτό το μικρό κενό, που διατηρείται για διάφορους λογους, ακόμη 
τουλάχιστον, για να καλυφθεί το εκατό τις εκατό της αγορας, θα μπορούσε να αποτελεί 
σπερματικό λογο για την ίδρυση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος με το ονομα 
μεταβιομηχανικός σχεδιασμος. Μην κατέχοντας διαπλανητικα μέσα ισχύος, αρα στοχους 
παγκόσμιας εμβελειας και αντιστοιχως διακρατικό κεφαλαία για να τους υποστηρίξει, ενα 
τέτοιο φαινομενικά αθώο εγχείρημα της κατάληψης ενός ελάχιστου χώρου με μοναδικό 
σκοπο να συνεχίσει να υπάρχει, καθίσταται τρομοκρατικό στην περίπτωση που η πολίτικη 
μονοδρομηση στοχεύει στον καθορισμό του συνολου της παραγωγής. Αυτό όμως ακουγεται 
συνωμοσιολογικο και ισοπεδώνει την ελπίδα στην ελεύθερη δημιουργία, οποτε στη συνεχεία 
θεωρείται υπαρκτός ο χώρος της μικρής παραγωγής, ακόμα και αν είναι εσκεμμενα 
αφηνομενος, λειτουργώντας ως βαλβίδα αποσυμπιεσης στην αλλοτρίωση και την έκπτωση 
που εχει προσφέρει η υπερπαραγωγή.

Αν λοιπον η βιομηχανική εποχή είχε μία παραγωγή, μέτρια σε ποσότητα, ζητηση και 
τεχνολογικό επίπεδο, η μεταβιομηχανική εχει τρειο. Μια μεγάλη σε αριθμό και τεχνολογία 
και δυο μικρεο σε αριθμό, μια μεγάλη και μια μικρή σε τεχνολογία. Η τελευταία (μικρή σε 
αριθμό και τεχνολογία) μοιάζει στη φύση με την προβιομηχανική εποχή, με την διάφορά οτι 
φερει καποια απο την γνώση της βιομηχανικής. Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί οτι 
αποδέκτης της μεγάλης παραγωγής σε αριθμό και τεχνολογία είναι οι παγκόσμιες μάζες και 
της μικρής σε αριθμό και μεγάλης σε τεχνολογία, η οικομικη ελίτ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
το περίεργο κοινο της μικρής, σε αριθμό και σε τεχνολογίας, παραγωγής. Γιατι σε αυτό το 
κοινο δεν αρκεί ούτε το μαζικό, που μπορεί τις περισσότερες φορές να αποκτήσει, ούτε η 
ελπίδα της κατακτησης του ακριβού, αλλα διδάσκεται και εφαρμόζει ή καταναλώνει την 
μετατροπή του φτηνού σε ακριβό προσθέτοντας του ιστορικές, αισθητικές, εννοιολογικες 
άξιες αλλα και λειτουργικές, εμπειρικές, χρηστικές φύσεις, καθιστώντας το κάτι πνευματικά 
και σωματικά αποδεκτό.

Και κατα το μάλλον ή ηττον, η καλλιτεχνικοτητα ως πρόθεση ή ως διάθεση είναι ένας 
περιορισμός, που ευθυνεται για την εισετι, επιβίωση αυτου του χώρου.

Κωνσταντίνος Δερβενης
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Και η ιστορία εχει ως έξης,

Λίγο πριν εκπονήσω την πτυχιακή μου εργασία στα Γιαννενα και έχοντας ενα μικρό 
άγχος που θα έχανα την ιδιότητα μου, (του φοιτητη) κάνοντας μια ερευνά στο 
ίντερνετ (internet) για το τι υπάρχει για ενδεχόμενη, άμεση, ακαδημαϊκή συνεχεία, 
πέφτω πάνω σε ενα ενδιαφέρον, περίεργο τίτλο. “ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ”. Α! Σύγχρονο αντικείμενο λεω.. Μου θύμισε ενα μάθημά που είχα στο 
προπτυχιακό, το οποίο προσπαθούσε να θεσει το πλαίσιο των τριών προβληματικών 
ορών του τίτλου του.. “Σύγχρονη” τι είναι σύγχρονο; “Ελληνική” τι είναι ελληνικό; 
“Τέχνη” συνεννοηθηκαμε. Μα, πως γίνεται να είναι στο Βολο; αναρωτιέμαι. Κοίτα να 
δεις, που καμία φορά σου ερχεται απο εκεί που δεν το περιμένεις.. Ψάχνοντας το 
καλύτερα, είδα οτι εχει οριστεί μια θεματική, “ΑΜΦΙΒΙΑ” . Τελεία λεω, είμαι μέσα...
Να με!

Τώρα, αυτό είχε σε ενα χρονο δεκαεφτά εργαστήρια και ενα μάθημά που 
προστέθηκε, του προπτυχιακού, των οποίων τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο 
τέλος του προηγουμένου χρονου, δημοσιεύτηκαν στο site της σχολής και στο 
πλαίσιο του συνέδριου “ambiences” (χωρίς τα ονοματα μας).

Ετσι, έχοντας εξ αρχής ελκυθει απο τους τίτλους, μπήκα στην διαδικασία να 
μελετήσω την ουσία τους και ένιωσα το καθήκον να την επικοινωνήσω. Είναι αλήθεια 
οτι απο την γραμματική τους φύση και ο ορος “μεταβιομηχανικός” και ο ορος 
“αμφίβια” είναι θεμελιακά συγκεχυμένοι λογω των προθέσεων “μετά” και “αμφι” . 
Οντας στο τρίτο εξάμηνο και τρώγοντας, με μια ομαδα του μεταπτυχιακού, ενα 
καθηγητη και ενα Συγγενή σε ενα στενό του Μεταξουργείου και σχολιάζοντας περί 
του “post” και των “post πραγμάτων” , ο Συγγενής λεει χαμογελώντας, “εσείς μάλλον 
είστε pre, δεν είστε post, pre είστε” .. Ε κάπου εκεί, γεννήθηκε το καθήκον που 
προανεφερα. Ποιο λάθος εχει κάνει ο Συγγενής που μπορεί καμία φορά να κάνουμε 
ολοι μας.. Εχει φορτίσει το “post” και ως εκ τουτου το “μετά” με και μονο με την 
ποιότητα του χρονου ισοπεδώνοντας ολο το εγχείρημα του μεταπτυχιακού μας να 
προσδιορίσει και να νοηματοδοτησει αυτόν τον προβληματικό ορο. Είναι αλήθεια οτι 
στα αγγλικα το “ρΓβκατι” και το “ροείκατι” ανεφερονται στο χρονικο “πριν απο” και 
“μετά απο” όπως για παράδειγμα το “prewar” και το “postwar” . Στα ελληνικά το 
“μετά” μπορεί, έκτος απο “μετά απο” να σημαίνει1 και “μαζί με” , “μεταξύ” , “πίσω 
απο”, “πέρα απο” και αλλα, όπως για παράδειγμα στο “μεταβολισμός” και στο 
“μεταφυσική” τα οποία στην μετάφραση τους διατηρούν το “μετά” , metabolism και 
metaphysics.

1 Bauer, Laurie; Lieber, Rochelle; Plag, Ingo (2013) “The Oxford Reference Guide to English 
Morphology” Oxford University Press
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Η (μεταφράζω απο τα αγγλικα) “αυθεντική ελληνική σημασία” , στην ελληνική 
γλωσσά, του προθέματος “μετά” είναι γενικά λιγοτερο απόκρυφη (μεταφράζω την 
λέξη “esoteric”) απο οτι στην αγγλική γλωσσά.2 (Ηδη δεν αισθάνομαι καλα.) 
Ακουγοντάς το αυτό αναλαμβανω την ευθύνη που μου αναλογεί και δουλευω για να 
το διαψευσω. Ο ορισμος λοιπον λεει, οτι το πρόθεμα αυτό χρησιμοποιείται για να 
υποδείξει ενα επινόημα (concept), το οποίο είναι αφαίρεση απο ενα άλλο επινόημα 
και χρησιμοποιείται για να ολοκληρώσει ή να προσθεσει στο τελευταίο. (Μμμ) Ο 
ορισμος εδω μας λεει ξεκαθαρα αυτό που μας είπαν και μας, όταν μας 
πρωτοδεχτηκαν στο μεταπτυχιακό, το οποίο είναι βεβαίως προτροπή για ερευνά και 
συναδει με το ακαδημαϊκό πνεύμα οτι, “παιδια εμείς δεν ξερουμε ακριβώς τι είναι, γι 
αυτό σας φωνάξαμε και σας, να το βρούμε μαζί.” Αυτό μου θύμισε φήμες που εχω 
ακούσει για την απάντηση του Γιωργου Τζιρτζιλακη στην ερώτηση “τι είναι 
αρχιτεκτονική?”, “εσυ θα μας πεις!” . Ετσι, έχοντας μια εμπειρική αλλα και 
ερευνητική γνώση για το τι είναι βιομηχανικός σχεδιασμος, είμαστε εδω για να 
προσθέσουμε κάτι στην γνώση και να δούμε κοσμους που υπαρχουν μέσα σε 
κοσμους, όπως αυτους, που η Ιρις Λυκουργιωτη είναι εδω για να μας δείξει.

Οταν αναζητας την αυθεντικότητα είναι βαθιές και αρχεγονες οι αρετες που θα 
απευθυνθείς. Η ζωη ως μεθοδοο των μεθόδων και το ένστικτο ως η τεκτονική του 
ευαισθησία. Εχοντας κατοχυρώσει την ασφαλεία, την μη απειλή, η επιβίωση 
επιτυγχάνεται συνδυάζοντας την συνεχή κίνηση (η κίνηση είναι ζωη), και τη στατική 
αναπαυση (θαλπωρή). Ο αντίκτυπος αυτου του συνδυασμού, ο αγώνας για επιβίωση 
είναι η αμφίβια κατασταση που λεγεται ζωη.

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Meta
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1

1.1
είδη αφορμησεων

Εστω οτι κάποιος κάνει κάτι, γιατί “του βγαίνει” . Ο λογος που το κάνει προηγείται της 
δράσης του. Η αίτια που το κάνει είναι άγνωστη ή κρυφή ή μη προφανής, 
τουχαχιστον σε πρώτη ανάγνωση είναι μια μη εκλογικευμενη αίτια, η οποία είναι ο 
λογος για να γίνει αυτό που γίνεται. Ας πούμε οτι είναι το ποιητικό1 αίτιο, το αίτιο το 
οποίο, εξ αίτιας της ποίησής του, προκαλει κάτι. Οπότε αυτό είναι κάτι, εξ αίτιας του 
οποίου γίνεται κάτι άλλο.

Και έστω οτι κάποιος κάνει κάτι, για να γίνει κάτι. Ο λογος που το κάνει επεται της 
δράσης του. Η αίτια που το κάνει είναι γνωστή και προφανής και τις περισσότερες 
φορές εκολογικευμενη και λογος για να γίνει αυτό, που πιθανόν θα γίνει (στην 
περίπτωση που δεν γίνει εχουμε αστοχία)2. Ας πούμε οτι είναι τελικό3 αίτιο, το αίτιο 
το οποίο, εξ αίτιας του, μάλλον, θα προκληθει κάτι. Οπότε αυτό είναι κάτι που 
γίνεται, για να γίνει κάτι άλλο.

Θα μπορούσαμε να πούμε, οτι στην πρώτη περίπτωση κάποιος κάνει κάτι απο 
αναγκαιότητα και στην δεύτερη οτι κάποιος κάνει κάτι με σκοπιμότητα. Και οι δυο 
περιπτώσεις ακουγονται “αρρωστημενες” . Το να κάνει κάποιος κάτι, γιατί δεν μπορεί 
να κάνει αλλιώς, δεν ακουγεται καλό, αν και για την ανατολική φιλοσοφία, αυτός 
είναι σχεδόν, ο ορισμος του καλού, για παράδειγμα “οτι είναι να γίνει θα γίνει” . Το να 
κάνει κάποιος κάτι με σκοπο σημαίνει, θεωρητικά (γιατί δεν ξερουμε τι θα γινόταν 
αν), οτι είχε την επιλογή (ενα απο τα κλειδιά της δυτικής φιλοσοφίας, για παράδειγμα 
“αν θελεις μπορείς”), να κάνει κάτι άλλο, αρα να κριθει για αυτό που εκανε.

1.2
το παράδειγμα του καλλιτέχνη

Ο καλλιτέχνης μπορεί να κάνει μια φόρμα χωρίς να ξερει γιατί και μετά να την 
εκλογικευσει και να τη νοηματοδοτησει. Αυτή είναι η μέθοδος “απο τη φόρμα στην 
έννοια” και είναι ο τροπος που εγινε και γίνεται ο κοσμος απο τον θεο.

1 Αριστοτέλης, Φυσικά

2 Ζαφειροπουλος Θοδωρης, Διδακτορικό

3 Αριστοτέλης, Φυσικά
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Ο καλλιτέχνης μπορεί να εχει ή να νομίζει οτι εχει να πει κάτι και γι αυτό να ψάχνει 
μια φόρμα να το εκφρασει. Αυτή είναι η μέθοδος “απο την έννοια στη φόρμα” και 
είναι ο τροπος που ο άνθρωπος επεμβαίνει στον κοσμο.

Θα μπορούσαμε να πούμε οτι στη πρώτη περίπτωση ο καλλιτέχνης επικοινωνεί γιατί 
εκφράζεται και στην δεύτερη οτι εκφράζεται για να επικοινωνήσει.

1.3
το παράδειγμα του συμβάντος

Το συμβάν όπως και το συμπαν4 εμπεριέχουν την έννοια του ολου. Ενα συμβάν 
παρουσιάζει “ολιστικά” χαρακτηρίστηκα, όπως ισορροπία, ενότητα και οντολογικα 
χαρακτηρίστηκα όπως ενα συμβάν δεν υπάρχει αλλα είναι. Ενα συμβάν είναι μία 
κατασταση του είναι.

Το κάτι ορίζεται παντα σε σχέση με ενα άλλο κάτι. Αυτά τα κάτι μπορούμε να πούμε 
οτι έχουν άμεση σχέση. Τα ίδια κάτι ορίζονται σε σχέση με αλλα κάτι. Αυτά τα κάτι 
μπορούμε να πούμε οτι έχουν εμμεση σχέση με τα πρώτα. Τέλος υπαρχουν καποια 
κάτι που φαινομενικά δεν συνδέονται με τα πρώτα, έκτος αν κάτι τα συνδέσει, τα 
υπόλοιπα κάτι.

ψυχρά και υγρασία, 
ψυχρασια..

Ενα περιστατικό ορίζεται απο την σχέση κάποιων κάτι μεταξύ τους.
Ενα γεγονος ορίζεται απο τον τροπο που αυτή η σχέση επηρεάζει τα “γύρω” κάτι. 
Ενα συμβάν ορίζεται απο το πως αυτές οι σχεσεις επηρεάζουν ολα τα υπόλοιπα 
κάτι.

ω  γεγονε, γεγονε 
ο, τι έγινε, έγινε

Ετσι, μπορούμε να πούμε, οτι η δημιουργία ενός έργου τέχνης απο εναν καλλιτέχνη 
είναι ενα περιστατικό, μια εκθεση ενός επιμελητή που εμπεριεχει αυτό το έργο 
τέχνης είναι ενα γεγονος και μια κριτική για την εκθεση στην ιστορία της τέχνης και 
το έργο ενός θεωρητικού είναι ενα συμβάν.

σχεδιασμος,
συμβαντικος κατασκευασμος5

4 Πλατωνας, Τιμαιος

5 Ζαφειροπουλος Θοδωρης, εξ ακοής
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Κατα συνέπεια, ενα περιστατικό πυροδοτεί άλλα περιστατικά, τα οποία μαζί είναι ενα 
γεγονος, το οποίο πυροδοτεί άλλα γεγονότα, τα οποία είναι ενα συμβάν. (Ο ορος 
“συμβάντα” δεν εχει νόημα οσο δεν εχει νόημα ο ορος “συμπαντα” στην βάση του 
επειχειρηματος της ενότητας6)

Ενα συμβάν είναι ενα οντολογικο περιστατικό, 
είναι ενα γεγονος ευρυγωνίως ορωμενο.

1.4
το παράδειγμα του ψαρα

Ο ψαρας, ψαρεύει, ψαρια. Ενας ψαρας, είτε απο την ακτή, είτε απο βαρκα, παίρνει 
κάτι απο την θαλασσα και το φερνει στη στεριά. Ο ίδιος πουλάει την εσοδεία 
(σοδειά-ψαριά) του σε εναν έμπορο (μεσάζοντα ψαρα-καταναλωτή) ή ενίοτε 
κατευθείαν στον καταναλωτή. Αυτή του η πράξη τον καθιστα κοινωνικά χρήσιμο και 
αναγκαίο για την βρώση προϊόντων της θαλασσας, την στιγμή που δεν είναι ο 
καθένας ικανός να προμηθευτεί τα προϊόντα αυτα μονος του ή επιλεγει να μην το 
κάνει, αφού εξασφαλίζει απο κάπου άλλου αυτό που ανταλλασει με τον ψαρα- 
εμπορο για να τα αποκτήσει. Ο ψαρας εκμαιεύει απο τη θαλασσα τη λύση της 
αναγκης του (βρώση) ή το ανταλλαγμα για την λύση της αναγκης του (οικονομικά 
κοινωνική κινητικότητα, λεφτά).

amphish 
walk, swim, fly

Η, του ψαρα κατασταση, είτε στην ακτή, είτε στην βαρκα είναι αμφίβια. Στην ακτή, 
στο οριο της πόλης, “του πολιτισμού”, ή στην βαρκα, το σκάφος, “το σκεύος” , ο 
ψαρας λειτουργεί στο μεταίχμιο του στερεού και του υδάτινου, στοιχείου και 
περιβάλλοντος.

1.5
το παράδειγμα του Airbnb

Στην Airbnb κατοίκηση ο φιλοξενουμενος-χρηστης ερχεται αντιμέτωπος με μια 
σειρά νέων συνθηκών που πρεπει να διαχειριστεί, όπως η ασφαλεία, όπως το 
παράδειγμα της προσωπικής κλειδαριάς, η καθαριότητα και τα standards, η 
αποθηκευση-λειτουργηκοτητα, όπως το παράδειγμα των πολυμορφικών επίπλων και 
ο αυτοματισμός, η επιτάχυνση οικειοποιησης του χώρου, λογω έλλειψης διαθέσιμου 
χρονου. Σε ενα “ξένο” καταλυμα είναι δύσκολο να νιώσει κάνεις την οικειότητα που 
νιώθει στο “σπίτι” του. Η εμπιστοσύνη στον οικοδεσπότη είναι ο πρώτος σύμμαχος. Η

6 Γιάννης Κορδατος, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, εκδ. Μπουκουμανη, σελ. 123 (η 
φράση «εν το παν» αποδίδεται σε διάφορους αρχαίους Ελληνες φιλοσόφους, απο τον Αναξαγόρα 
ως τον Παρμενίδη και απο τον Πυθαγόρα ως τον Προκλο)
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συνειδητοποιηση της παγκοσμιασ κυριαρνιαο ενός κοσμου σχεδόν απολύτου 
ελέγχου, τουλάχιστον στον δυτικό πολιτισμό, είναι ένας λογος ενδυνάμωσης αυτής 
της εμπιστοσύνης. Ο σχεδιασμος σε συνδυασμό με τον προσωπικό παραγοντα, 
έρχονται να τελειοποιήσουν τον ψυχολογικό παραγοντα. Πριν εμπιστευθεις, ο 
σχεδιαστής εχει αναλαβει να βελτιώσει τους τομείς των προβλημάτων και αφού 
εμπιστευθεις, ο ίδιος σαν γρηστηο-σγεδιαστηο και αναλογα με τις ικανότητες, το 
γούστο, τις απαιτήσεις, συμβάλλεις στην επίτευξη του ζητούμενου της οικειοποιησης 
του νοικιασθη7 χώρου. Η επιτυχία της παρότρυνσης “νιώσε σαν το σπίτι σου” εγγειτε 
στην ακούσια συνεργασία του οικοδεσπότη και του χρηστη και στον ρολο του 
σχεδιαστή, ανεξαρτήτως αν κάποιος απο τους προηγούμενους δυο ή κάποιος τρίτος 
τον ενσαρκώνει.

1.6
προκατι-κατι-μετακατι

Αν και για ολα μπορείς να μιλήσεις ξανα και να τα επαναπροσδιορίσεις και να 
προτείνεις νέους ορισμούς, νεες προσεγγίσεις, νέους τροπους αντίληψης του κάθε 
τι, για τα πραγματα του μέλλοντος και για αυτα, εκείνου του παρόντος, του οποίου η 
συγχρονικοτητα είναι τοσο έντονη που αδυνατείς να τα αντιμετωπίσεις σαν 
παρατηρητής γιατί είσαι ακούσιος κοινωνος τους, οφείλεις να επιφυλαχθείς, να τα 
συζητήσεις και να διατηρήσεις την ανοιχτοτητα αυτή απέναντι τους που σου 
επιτρεπει να τα δεις αλλιώς και αλλιώτικα, αναλογα με τα στοιχεία, τις πιθανότητες 
και την πίστη προς αυτα.

Για παράδειγμα, μια εποχή που εχει περάσει, εχει αφήσει συντριμια, αρχαιολογικά και 
ανθρωπολογικα, τα οποία μας βοηθουν στο να τα μελετήσουμε, να τα 
κατανοήσουμε με τον δικό μας τροπο και να πάρουμε θέση απέναντι τους. Μια 
εποχή που περνάει εχει ευοδωσει ηδη καρπούς και ενα, ακονισμένο στην 
συγχρονικοτητα, μάτι μπορεί να παρατηρήσει αυτή την παρακμή, αυτή τη 
διαφορετική χωροχρονικη συνθηκη και να την αντιμετωπίσει ως τέτοια με 
αποτέλεσμα να τη διαχωρίσει απο το όντως παρόν και να την απομονώσει απο τον 
ρου της ιστορίας. Μια εποχή δηλαδη, η οποία δεν εχει ερθει ακόμη ή δεν είναι 
ακόμα σε ακμή, δεν διδάσκεται απο την ακαδημία ως τέτοια και όταν επιδιώκεται να 
μελετηθεί χρηζει ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής.

“Πια τους τό-νους”

Δεν είναι τεμπελιά, 
δεν είναι εξυπνάδά, 
δεν είναι μεταμοντερνια.

Είναι άποψη,

7 (νοικιαζόμενος) καθαρεύουσα "ενοικιασθεις" καταχρηστικό στην δημοτική "νοικιασθης'
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είναι ευθυνη, 
είναι ρίσκο.

Είναι θέση απέναντι στην ιστορία.

1.7
Στοχαστικός Παροντισμος

Σε αντίθεση με τον παροντικό στοχασμό, τον επι του παρόντος στοχασμο(ν), το 
στοχασμό εις το παρόν, ο στοχαστικός παροντισμος είναι η προσκόλληση στο παρόν 
και η επεξεργασία αυτου.

Η μεταβιομηχανική συνείδηση, η συνειδητικοποιηση τηο εφημεροτητασ τησ 
επιστήμης και της τεχνολογίας, η συνεχής αναγκη για επανανοηματοδοτηση 
αντικειμενων-υποκειμενων και των αυτών σχεσεων, προτρέπει το συγχρονικό 
υποκείμενο να επεξεργαστεί το παρελθόν με σκοπο την αξιοποίηση και την 
επαναχρησημοποιηση του στο μέλλον, με επιφυλακτικοτητα οτι η χρηση του χρονου 
του, πιθανόν να μην είναι η βέλτιστη δυνατή. Αυτή η επένδυση στο παρελθόν 
αντιμετωπίζεται σαν θυσία απο τον ενσυνείδητο επενδυτή του παρόντος, ο οποίος 
νιώθει σίγουρος οτι ο καρπός της εργασίας του θα ανθίσει στο μέλλον. Ετσι η 
βέλτιστη χρηση του παροντικού χρονου κυμαίνεται αναμεσα στην επι του παρόντος 
σχόλη και την επι του μέλλοντος και δια του παρελθόντος ασχολια-θυσια.

εικόνα, κείμενο 
εικονοκειμενο

τα Παραδείγματα είναι παραδείγματα 
τα παραδείγματα δεν είναι Παραδείγματα 
η εικόνα είναι υπαρκτικό8 παράδειγμα 
το κείμενο είναι υπαοΕιακα9 παράδειγμα 
(paradigms are examples 
examples are not paradigms 
icon is example of existence 
text is existential example)

Ο λογος είναι αέρας (κοπανιστός)
Η ουσία κρύβεται στο λογο

Κοίτα τις εικόνες για να καταλαβεις ο, τι θελεις-μπορεις, 
κοίτα το κείμενο για να προσπαθήσεις να Καταλαβεις.

8 υπαρκτικό - αυτό που εχει να κάνει με την Υπαρξη αυτή καθεαυτη

9 υπαρξιακό - αυτό που εχει να κάνει με την αντίληψη του νοημονος οντος περί της Υπαρξεως
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1.8
Ανάκτηση Ακαδημαϊκού Κεκτημενου

Εστω οτι υπάρχει μια Δομή (Δ) η οποία καλει ενα δυναμικό επι πληρωμη (Μδ) και ενα 
δυναμικό να πληρώσει (μδ). Επειτα, η Δομή επηρεάζει το δυναμικό το οποίο 
πληρώνει και οργανώνει έτσι τους ρολους μεταξύ των δυο καλεσμένων δυναμικών, 
ώστε το δυναμικό το οποίο πληρώνεται να επιρρεαζει το δυναμικό το οποίο 
πληρώνει. Κανόνες που ορίζουν την Δομή δεσμεύουν τα καλεσμένα δυναμικά σε 
υποχρεωτικές διαδικασίες. Ζητούμενο της Δομής απο το δυναμικό το οποίο 
πληρώνεται, είναι καποια αποτελέσματα κάποιου τυπου, ενω ζητούμενο του 
δυναμικού το οποίο πληρώνεται απο το δυναμικό το οποίο πληρώνει, είναι τα 
αποτελέσματα αυτου του τυπου. Ετσι το μδ παραγει μέσα στο πλαίσιο που εχει 
στήσει η Δ και λειτουργήσει το Μδ. Αλλιώς το μδ δημιουργεί κάτι που είναι 
ζητούμενο απο την Δ, η οποία κατευθύνει το Μδ.

Οταν ζητάει κάποιος κάτι, κάτι θελει.
Για να θελει κάποιος κάτι, κάτι δεν εχει.

Η αναγκη της προσωπικής ανάδειξης εκπορευται απο το γεγονος της πλήρους 
οικειοποιησης της Δομής, της παραγμενης αξίας και η παντελής ελλειψη μνείας εις 
τον δημιουργό αυτής. Η αλήθεια είναι όμως εδω οτι και στην ακραία περίπτωση της 
κλοπής της πνευματικής ιδιοκτησίας για χρηση ή εκμετάλλευση σε ενα επίπεδο 
συστημικο και η παρουσίαση κάποιου πράγματος ως δημιούργημα κάποιου άλλου, με 
σκοπο την ιδία ανάδειξη και την οικονομική ευοδωση, για την Υπαρξη, πλούσιος είναι 
ο δημιουργός και φτωχός είναι ο κλέφτης.

Αγία Ανάκτηση (αγανάκτηση)
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2
PRE

2.1
Χθες

προβιομηχανικός (pre-industrial) κοσμοο 
βιομηχανικός (industrial) κοαμοο

Για να μιλήσει κάποιος για το παρελθόν είναι σχετικά εύκολο, γιατί εχει στοιχεία και 
αποδείξεις.

Οταν ο πηθικος* σήκωσε ενα κοκκαλο και διανοηθηκε να το χρησιμοποιήσει ως οπλο 
(ή εργαλείο) κάτι συνεβει σε τούτο τον κοσμο. Κάποιος πήρε κάτι και το 
χρισημοποιησε με τέτοιο τροπο. διαφορετικό απο αυτόν, για τον οποίον το είχε 
σχεδιάσει ο κατασκευαστής. Αυτός ο πιθικος (φίλοι αρχιτέκτονες) είναι ο πρώτος 
designer.

Μια καλή μηχανη είναι σαν τον θεο,
αν την συντηρείς καλα, θα δουλεύει για παντα.

1 Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey
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2.2
ιστορία

Η λέξη design χρησιμοποιείται για να περιγράφει ολη την αναλυση που μπορεί να 
αποκτήσει το πως, τα πραγματα δείχνουν, (να είναι, ο,τι Είναι).

Το επιχείρημα οτι το περιβάλλον, μας κάνει, δηλαδη οτι οι ίδιοι με άλλο περιβάλλον 
είμαστε άλλοι, φαίνεται να υποστηρίζει ο Καθολικισμός σε μια απο τις πιο ιστορικές 
διαφωνίες που είχε με τον Προτεσταντισμό τον δέκατο έκτο αιώνα, η οποία 
αποτυπωνεται στην αρχιτεκτονική και στον τροπο που επελεξε τελικά ο καθένας 
τους να οικοδομήσει τους ναούς του. Για τον Καθολικισμό, απο ο,τι φαίνεται, οσο πιο 
ψηλό είναι το ταβανι, οσο πιο ρεαλιστικό είναι το fresco, τοσο πιο κοντά στο θεο 
είναι ο λαβμανων την χριστινικην εμπειρίαν, ενω για τον προτεσταντισμό αρκεί η 
μελετη της βίβλου (sola scriptura). Γ ια τον Προτεσταντισμό, μια λευκή εκκλησία με 
το σύμβολο του σταυρου* επιτελει την λειτουργία της, όπως για την google αρκεί 
ενα λευκό interface (διεπαφη) με το λογοτυπο της εταιρίας*. Η διανοητική αξία πίσω 
απο τον Προτεσταντισμο-Google είναι οτι αυτό που εχει πραγματικό σημασία είναι η 
ιδέα, η οποία εισέρχεται μεσω της συνειδητοποιησης και οχι μεσω των αισθήσεων, οι 
οποίες χρειάζονται εκθαμβοτικα βιτρω και περιπαθείς αποδόσεις της ζωής του 
Χρίστου. Αυτή είναι μια απο τις πιο θεμελιακές κουβέντες για το design που έχουν 
γίνει στην ιστορία.
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Google - +  Share

Google
Google Search Γm Feeling Lucky

χτίστε σεις καθολικοί, 
απευθυνόμενοι εις τις αισθήσεις, 
για να πεισετε θηρία, 
χτίζομε μεις οι διαμαρτυρομενοι, 
απευθυνόμενοι εις τη λογική, 
για να πεισωμεν ανθρώπους

Και επειδή προφανώς ο καθένας είχε τους λογους του, για το αν καλουπώνουμε 
τους εαυτους μας, στο πνεύμα των αντικείμενων που μας περιβάλλουν, εξαρταται 
απο το ποσο είμαστε ζωα ή άνθρωποι στην δυτική, άνθρωποι ή θεοί στην ανατολική, 
εχουμε ή θελουμε στην πραγματολογική, Είμαστε ή δεν Είμαστε στην οντολογικη, 
ανα-γνώση.

Οπως στον σκοτεινο-φωτεινο μεσαιωνα έτσι και στον σκοτεινο-φωτεινο δέκατο 
ένατο αιώνα το design γίνεται η αφορμή για ιστορικά διβατα (debates)* τα οποία 
διαπερνούν το μακρύ εικοστο αιώνα και απασχολούν ακόμη και την συγχρονικοτητα. 
Ο διαχωρισμός της εργασίας που επεβαλε η βιομηχανική επανάσταση, διαχώρισε τον 
σχεδιασμο απο την παραγωγή, αυξάνοντας την εξειδικευση και μειώνοντας την 
ευθυνη του ενοο τεχνίτη. Το κοινωνικό κοστος και την αλλοτρίωση παρατήρησε και 
σχολίασε το κίνημα arts n’ crafts, το οποίο σεβόμενο τα υλικά και την παράδοση 
επαγγελετο κοινωνική μεταρρύθμιση, βασισμένη στην στυλιστικη καινοτομία. Αυτή η 
ρομαντική ευαισθησία απέναντι στην σκληρότητα των τριών “s” της 
βιομηχανοποίησης, ερχεται να απαντήσει με τρία “f”, ενα σχολείο απο ενα 
παράλληλο συμπαν, που εγινε τροπος σκέψης στον εικοστο αιώνα και ακούει στο 
ονομα, bauhaus. Ενα εγχείρημα το οποίο προετρεπε τους σχεδιαστές να 
ανακαλυψουν την ουσία του αντικείμενου, να μελετήσουν την λειτουργία του και να
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αναζητήσουν την ομορφιά του, φέρνοντας την τέχνη στους απλούς ανθρώπους, 
ενσωματώνοντας τους στην βιομηχανικοτητα. Μετά τους πολέμους και 
συμπτωματικα με την αναζωπύρωση της γερμανικής βιομηχανίας στα μέσα της 
δεκαετίας του πενήντα, ο κοσμος του design οργανώνει ενα επίσημο λεξιλόγιό με 
σύνθημα το πρακτικο-οικονομικο-λογικο, το οποίο ακούει στο ονομα good design 
και είναι σχολαστικά μελετημένο. Η braun και το design college of Ulm γίνονται 
φορείς αυτού του νέου φονξιοναλισμού. Στα τέλη τις δεκαετίας του εξήντα κινήματα 
αντικουλτουραο στην τέχνη και την πολίτικη δημιούργησαν μικρούς πυρήνες 
ουτοπιών οι οποίοι με χρώμα και ιδιοφυία και την βοήθεια των μέσων, ανεδειξαν 
αντικείμενα του παρελθόντος σε ζωντανούς μυθους, δίνοντας έμφαση στην 
συμβολική και οχι στην πρακτική τους αξία. Η εμφάνιση του μικροεπεξεργαστη (chip) 
την δεκαετία του εβδομήντα, καταστρατηγώντας τον περιορισμό των τριών “f” , 
εδωσε πολλές δυνατότητες στον σχεδιασμο, δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία στη 
διαμόρφωση του αντικείμενου, αλλα και μεγαλύτερη ευθυνη στους σχεδιαστές. Ετσι, 
οσο η τεχνολογία εξελίσσεται τοσο μεγαλύτερη ελευθερία εχει ο σχεδιασμος αλλα 
και τοσο μεγαλύτερη ευθυνη εχει ο σχεδιαστής. Οι διατυπώσεις avant-garde 
αρχιτεκτόνων για νεες οπτικές του χώρου εθεσαν τα θεμελια για νεες οπτικές των 
αντικείμενων, οι οποίες αργότερα καθορίστηκαν απο το marketing.

2.3
γνώση

γνώσεις, εσείς 
γνωσις, εσυ

γνώση που ήρθε, 
γνώση που φεύγει.
Γνωση,2 που αργοπεθαίνει.

γνώση και νόηση 
γνοηση

Υπάρχει μια ποσότητα γνώσης σε τεχνίτες που η βιομηχανία παραγκώνισε και που 
μόλις πεθανουν θα χαθεί μαζί τους. Απο πολύ παλια (“απο παντα”)3 απο το πως 
λειαινεται μια πέτρα μέχρι το πως εξευγενίζεται η ψυχή, τροποι και τεχνικές 
περνούσαν ανα τους αιώνες μεσω της μαθητείας απο τον πατέρα στον γιο,

2 αναφερομαι στην άρρητη, εμπειρική γνώση και οχι στην Πλατωνική “αληθη πεποίθηση”

3 απο την απαρχή του πολιτισμικού ορίου
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“ανανταμ παπανταμ”4, απο τον δασκαλο στον μαθητη, απο τον εφαρμοστή στον 
παρακολουθητη-ακολουθητη5.

Στην βιομηχανική περίοδο και ειδικότερα μετά την βιομηχανοποίηση (μετά τον 
δεύτερο παγκόσμιό πόλεμό) η ζητηση της εργασίας των τεχνιτών, που παρεμειναν 
έκτος βιομηχανίας, μειώθηκε μέχρι που εφτασε σε τοσο οριακο μεγεθος, οσο είναι 
το μεγεθος των παραλλήλων τοπικών οικονομιών μικρής κλίμακας.

Εκτος απο “παραοικονομικης” σημασίας, αυτή η γνώση εχει ιστορική και πολιτισμική 
αξία, καθώς αποτελεί άυλη πολιτιστική κληρονομιά, επειδή χαρακτηριζόμενη απο τις 
ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε τοπου, πλάθει το ιστορικό του αποτύπωμα και το ίχνος 
της ανθρωπότητας εν συνολω, λογω της αποκρυστάλλωσης της ουσίας των 
διαφορετικοτήτων, ως διαφορετικές λύσεις σε κοινές αναγκες.

Ο μεταβιομηχανικός σχεδιασμος εχει στην ατζέντα του την διατηρηση αυτής της 
γνώσης, μεσω της συνεργασίας των νέων σχεδιαστών με τους παλιούς 
εναπομειναντες τεχνίτες, οι οποίοι μπορούν να επιτύχουν μια καλή ισορροπία 
αναμεσα στο παρελθόν και το παρόν, καλύπτοντας ενα κομμάτι της παγκόσμιας 
ζητησης των σχεδιαστικων πρακτικών και αποτελεσμάτων.

Ετσι μπορεί να παρατηρηθεί ενα οριζοντιο fabrication παραγωγικών μονάδων, που 
δεν διεπεται απο “top dawn” ιεραρχίες (τουλάχιστον στο σύνολο του) αλλα 
λειτουργεί σαν ενα “win-win” δίκτυο, το οποίο αλληλοσυμπληρωνεται, λογω της 
αδυναμίας των παλαιών τεχνιτών να ανταποκριθουν στις αναγκες του συγχρόνου 
συμφραζομενου και του ελλείμματος των μέσων, των νέων σχεδιαστών, για να 
φτάσουν απο το επινόημα στο προϊον.

and here is born the “untogetherness” 
και εδω γεννιέται η α-συναδέλφωση

4 ανανταμ παπανταμ, anneden babadan, απο μητέρα, απο πατέρα (στα τουρκικά αηηθ=μητερα, 
baba=naTopap + καταλήξεις den-dan=απο)

5 παρακολουθητης, όταν επροκειτο για αποτέλεσμα εκπαιδευτικησ διαδικασίας (ρητη γνώση) 
ακολουθητητης, όταν επροκειτο για αποτέλεσμα παιδευτικησ διαδικασίας (άρρητη γνώση)
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3
POST

3.1
Αύριο

“αυρια”
Τα τουλάχιστον δυο αύριο

μετα-βιομηχανικοο (post in dust rial) κοσμοο 
μεταβιομηνανικοο (meta-industrial) κοσμοο

Για να μιλήσει κάνεις για το μέλλον είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί βασίζεται σε 
ενδείξεις και ικασιες. Οπότε, πρεπει να πάρει θέση για το τι πιστεύει οτι θα γίνει, 
αγγίζοντας το θέμα του Πολίτικου, (και το Πολίτικο σε οτι προσκολλαται το 
απορροφά)

Το αύριο είναι παντα σκοτεινό, 
αλλιώς δε θα ήταν αύριο.
Γιατι όταν το φωτίζουμε, 
σιγά σιγά ερχεται (σ)το σήμερα.

Η πολίτικη ορθότητα και το τυπικό επιβάλλουν τον μονοδρομο, αλλα αν μιλούσαμε 
για το μέλλον σαν να ήταν μονοδρομος, θα το σκοτώναμε. Ετσι, υποθέτουμε δυο 
“πιθανα” σενάριά για το μέλλον. Το ενα σενάριο μιας ομαλής πολιτισμικής εξέλιξης 
και ενός μετα-βιομηχανικου (postindustrial) κοσμου και το άλλο μιας ανωμαληο 
πολιτισμικής εξέλιξης και ενός μεταβιομηχανικού (meta-industrial) κοσμου. Η 
ανώμαλη είναι αποτεσμα μιας κοινωνικής αποσταθεροποίησης, η οποία θα 
μπορούσε να οφείλεται σε μια πληθώρα αιτιών όπως απο την εφαρμογή στην πράξη, 
ενοο επαναστατικού λογου. μέχρι μια καταστροφή τηο εσχατολογικηο φιλολογιαο. Η 
ομαλή εξελιξη ως συνέχιση της εξουσίας του κεφαλαίου και των εταιριών, εχει ως 
ακραίο σενάριο την συσσώρευση όλης της οικονομικής και πολίτικης ισχύος σε μια 
εταιρία ομπρέλα και την επανάσταση της τεχνολογίας, η οποία θα εχει ως 
αποτέλεσμα την φυσική μεταμόρφωση (natural transformation). Στην κοινωνική 
αρχιτεκτονική αυτό θα εχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία της παγκόσμιας 
μητρόπολης, ενα δίκτυο των μεγαλουπολεων μεταξύ τους και οχι των 
μεγαλουπολεων με τις επαρχίες, πραγμα που θα απομακρυνει τις τελευταίες, ακόμα 
περισσότερό, χωροχρονικα.
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3.2
post-πραγματα

Η κριτική στον δομισμο του εικοστού αιώνα, το πνευματικό κίνημα που υποστηρίζει 
οτι ο ανθρώπινος πολιτισμός μπορεί να γίνει κατανοητός μέσα απο μια γλωσσολογικη 
δομή, ονομάστηκε μεταδομισμος. Οι μεταμοντέρνοι Ranciere, Badiou, Zizek 
ασκώντας κριτική στη μεταπολίτευση, χαρακτηρίστηκαν μεταδομηστες.1 Αλλοι 
μεταμοντέρνοι οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν μεταδομηστες, όπως οι Derrida, Foucault, 
Deleuze απερριψαν τον τίτλο,2 προφανώς λογω της πίστης τους στην “δομική" τους 
λειτουργία, δηλαδη την ιδιότητά τους ως μοντέρνοι ή ως νέοι μοντέρνοι δηλαδη 
αυτοί που αποδομουν για να ανοικοδομήσουν.3 Ενας λιγοτερο κριτικός ορος για τον 
μεταδομισμο (post-structuralism) και κυρίως για τον μεταδομιστη (post
structuralist), τον λειτουργό αυτου, είναι ο ορος μεταφαινομενολογια (post
phenomenology) και ο τίτλος μεταφαινομενολογος (post-phenomenologist).4

Ο ρομαντισμός της ανθρωπότητας την εκανε κάποιες φορές να υπερβει 
πανιστορικες συνειδητοποιήσεις, οι οποίες εκφράστηκαν τον δέκατο ένατο αιώνα 
απο την realpolitik, όπως οτι ο νομος της δύναμης κυβερνάει τον κοσμο όπως 
ακριβώς η βαρύτητα.5 Το τέλος του Ψυχρου Πολέμου ήταν και το τέλος της 
ιστορίας όπως την ξερουμε, το τέλος δηλαδη της ιδεολογικής εξέλιξης της 
ανθρωπότητας και η καθολικευση της δυτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας ως τελική 
μορφή διακυβέρνησης.6 Η μεταπολίτευση δεν ήταν μονο το τέλος του πολέμου, 
αλλα μάλλον ήταν το τέλος της δημοκρατίας και του νοήματος ύπαρξης 
οποιοσδήποτε ιδεολογίας. Η μεταπολιτικη (post-politics) είναι η, σε παγκόσμια 
κλίμακα, πολίτικη συναίνεση, η οποία προηγείται σε χρονο και επιβάλλεται σε χώρο 
στις εγχώριες πολίτικες. Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης να υπερβει την 
κυριαρχία της παραδοσιακής πολίτικης με την εγκαθίδρυση ενός διακρατικού 
κράτους δίκαιου, συναδει με τον μετάίστορικο (post-historical) κοσμο της 
Αμερικάνικης Ομοσπονδίας του ενός θεού, δηλαδη της επανασυγκεντρωσης των 
εξουσιών και της εθνικής και στρατιωτικής κυριαρχίας.7 Με την κατάρρευση του 
τείχους του Βερολίνου συσταθηκε μια μετάίδεολογικη (post-ideological) 
προσέγγιση, η οποία βασίστηκε στην αποδοχή της καπιταλιστικής αγορας και του 
φιλελεύθερου κράτους σαν δομικά θεμελια της κοινωνίας, φέρνοντας ως

1 Hewlett, Nick (2007) Badiou, Balibar, Ranciere-thinking Emancipation. London

2 Harrison, Paul (2006) "Post-structuralist Theories" London

3 The Theory of Reflexive Modernization
Η Θεωρία του Αντανακλαστικού Εκσυγχρονισμού

4 Davis, Colin (2006) "Levinas: An Introduction" Continuum, London.

5 von Rochau, Ludwig
“Grundsatze der Realpolitik angewendet auf die staatlichen Zustande Deutschlands”

6 Fukuyama, Francis (1992) “The End of History and the Last Man”, Free Press

7 Fukuyama, Francis (2007) "The history at the end of history”, The Guardian
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αποτέλεσμα την μεταδημοκρατια (post-democracy), η οποία καταστρατηγώντας 
την “κανονική” πολίτικη και την δημοκρατία περιορίζεται στην κοινωνική διοίκηση.

Πεθανε το όραμα, 
τελείωσε η πρωτοπορία.

Η νεωτερικοτητα και η μετανεωτερικοτητα, ο μοντερνισμός και ο μεταμοντερνισμος, 
η βιομηχανικοτητα και η μεταβιομηχανικοτητα δεν ταυτίζονται απολύτως χρονικά 
αλλα μάλλον στρώνουν τον δρομο να φερει η μια την άλλη διαδοχικά. Γιατι πρώτα 
αλλαζει το μυαλό, μετά το σώμα και μετά η ψυχή. Δηλαδη πρώτα αλλαζω μέσα μου, 
μετά εφαρμόζω την αλλαγή στην πράξη και μετά εισπρατω τις συνεπειες των 
αλλαγών μου.

*Σοσιαλιστης στην οικονομία, φιλελεύθερος στην πολίτικη και συντηρητικός στην 
κουλτούρα είχε δηλώσει ο Daniel Bell, αμερικανος κοινωνιολόγος, συγγραφέας, 
έκδοτης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χαρβαρντ, γνωστός για τη συμβολή 
του στη μελετη της μεταβιομηχανικοτητασ (post-industrialism). Στο βιβλίο του “το 
Τέλος της Ιδεολογίας” (the End of Ideology) το 1960, υποστηρίζει οτι η πολίτικη 
ιδεολογία εχει καταστεί ασήμαντη μετα£υ των λογικών ανθρώπων και οτι το 
πολίτευμα του μέλλοντος θα πρέπει να καθοδηγείται απο αποσπασματικές 
τεχνολογικές προσαρμογές του υπαρχοντος συστήματος (τεχνολογικοο 
τεχνοκρατισμοσν Στο βιβλίο του “ο Ερχομος της Μεταβιομηχανικής Κοινωνίας” (the 
Coming of Post-Industrial Society) το 1973 μίλησε για την μεταβιομηχανική κοινωνία 
ως κοινωνία των πληροφοριών και των υπηρεσιών, για μια τεχνολογική ελίτ και για 
την ελευση μιας νέας αρχής της διαστρωμάτωσης. Επίσης, διαφοροποιεί 
εννοιολογικα τρεις πτυχές της μεταβιομηχανικοτητας. Εκείνη των δεδομένων (data) 
ως πληροφορίες που περιγράφουν τον φυσικό κοσμο, των πληροφοριών 
(information) ως οργάνωση των δεδομένων σε ουσιαστικά συστήματα και της 
γνώσης (knowledge) ως χρηση των πληροφοριών με σκοπο την κρίση (judgement).

8 Daniel Bell by Brett Ryder
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Οι βασικές προσεγγίσεις του υλισμού (materialism) είναι ενα σύστημα άξιων με 
επιθυμία την ικανοποίηση υλικών αγαθών, μια υλιστική αντίληψη της ιστορίας, κυρίως 
του Marx και του Engels και το επιχείρημα οτι η υλη είναι η μονή υπαρχουσα 
πραγματικότητα. Ενα κλειδί κατανόησης της σύγχρονης πολιτισμικής 
πραγματικότητας είναι ο μεταϋλισμοσ (post-materialism), ο οποίος ως υπέρβαση του 
υλισμου, είτε λογω υλιστικής επάρκειας, είτε λογω απαξίωσης της υλικοτητας, 
λειτουργεί ωσ μετατροπή των επιμερουσ υλικών τιμών σε α£ιεσ αυτονομίας, 
αυτοεκφρασης9 και ατομικισμού10.

Πλησιάζοντας στο ολο και πιο χαοτικο σήμερα, η απεγνωσμένη αναγκη για επινόηση 
ταυτότητας, όντας ολο και μεγαλύτερη και μέσα στην ειρωνεία της τυφλότητας της, 
αποτολμα να δώσει υπερβολικούς ορισμούς για να περιγράφει την κατασταση της.
Το 1995 εμφανίζεται ο ορος μετα-μεταμοντερνισμοο (post-postmodernism),* 11 
το 1999 ο τρανσμεταμοντερνισμοσ (trans-postmodernism),12 
το 2000 ο μετανιλιετισμοο (post-millennialism),13
το 2006 ο ψευδομοντερνισμος (pseudo-modernism) ή ντιτζιμοντερνισμος 
(digimodernism),14
καταληγοντας το 2010 στο Πλατωνικό “μεταξύ” και τον Μεταμοντερνισμο
(metamodernism)15 ή εσωτερικό μεταμοντερνισμο
οπού η ιστορία συναντα την αρχή της (και εγω το επιχείρημα μου!).

3.3
meta-πραγματα

Ενα αντικείμενο μπορεί να εχει μια ή περισσότερες λειτουργίες. Εχοντας ενα 
αντικείμενο που διατηρεί την μορφή του σταθερή, ενω μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
ακόμα εναν απο εναν τροπο, λεμε οτι είναι ενα αντικείμενο με διττή χρηση. Αυτή η 
χρηση μπορεί να είναι κυριολεκτική, με αποτέλεσμα να εχουμε ενα κυριολεκτικά

9 Inglehart, Ronald (2008) Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006. 
West European Politics 31:1-2 130-46

10 atom - άτομο / atomism - ατομισμός (ατομική θεωρία Δημόκριτός) 
atomic - ατομικός / atomism “atomicism” - ατομικισμός (κοινωνιολογια)

11 Turner, Tom "City as Landscape: A Post Post-modern View of Design and Planning", 
Taylor & Francis: London 1995

12 Epstein, Mikhail; Genis, Alexander; Vladiv-Glover, Slobodanka. Russian Postmodernism. 
New Perspectives on Post-Soviet Culture. Berghahn Books: New York, 1999, p. 467.

13 Gans, Eric (June 3, 2000). "The Post-Millennial Age". Anthropoetics.
University of California, Los Angeles. 209. Retrieved June 17, 2011

14 Kirby, Alan (November-December 2006). "The Death of Postmodernism And Beyond". 
Philosophy Now (58). Retrieved June 17, 2011

15 Vermeulen, Timotheus and Robin van den Akker. "Notes on metamodernism",
Journal of Aesthetics and Culture" 2010
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διττό αντικείμενο ή μεταφορική, έτσι ώστε να εχουμε ενα μεταφορικά διττό 
αντικείμενο. Επίσης, διττό μπορεί να χαρακτηριστεί ενα αντικείμενο για το οποίο 
διττή δεν είναι η λειτουργία αλλα η φύση του. Σε αυτή την περίπτωση το αντικείμενο 
είναι περισσότερα απο ενα αντικείμενα, είναι ενα μετααντικειμενο. Ενα αντικείμενο 
πέρα απο την αντικειμενικότητα του και χωρίς να την εχει χάσει κιόλας (αλλιώς θα 
ήταν υποκείμενο). Ενα αντικείμενο με υποκειμενικοποιημενες τάσεις, το οποίο δεν 
εχει ακόμα υποκειμενοποιηθει.

μετααντικειμενο 
πολλαπλά αντικείμενα 
αντικείμενα που μας πάνε άλλου..

Σε αυτό λοιπον, το μετααντικειμενο μπορεί να συνυπάρχουν φύσεις, να 
συνδυάζονται χρήσεις, να συνεργάζονται οπτικές, γεγονότα που γεννουν το αμφίβιο 
αντικείμενο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επαναχρηση προσεγγιστικων 
εργαλείων όπως οι επιστήμες, σχεδιαστικων μεθόδων όπως οι παραδοσιακές 
τεχνικές, ακόμα και υπαρχόντων κατασκευαστικών δομών.

Μετά απο λίγη οντολογία του αντικείμενου και λογω της συγχρονικοτητας της 
μελετης, η τεχνολογία σκιαγραφεί με τον δικό της τροπο την ανάγνωση του 
μετααντικειμενου. Το 1994 ο Paul Milgram και ο Φοΰμιο Kishino όρισαν ως μεικτή 
πραγματικότητα (mixed reality),16 η οποία αναφερεται και ως υβριδικη 
πραγματικότητα (hybrid reality),17 ο,τι εκτείνεται αναμεσα στο πραγματικο-εικονικο 
συνεχεο (reality-virtuality continuum), δηλαδη την μετάβαση απο την “πραγματική” 
πραγματικότητα (πραγματικό περιβάλλον), μεσω της επαυξημένης πραγματικότητας 
(augmented reality) και της επαυξημένης εικονικοτητας (augmented virtuality), στην 
εικονική πραγματικότητα (εικονικό περιβάλλον). Στην επαυξημένη πραγματικότητα 
ενα εικονικό αντικείμενο προβάλλεται στον πραγματικό κοσμο, ενω στην επαυξημένη 
εικονικοτητα ενα πραγματικό αντικείμενο συγχεεται σε εικονικούς κοσμους. Σε 
αντίθεση με τον θεωριτικο λογο, τα επιστημονικά πεδία έχουν όρια και το οριο αυτού 
είναι το concept που διατύπωσε ο Hans Moravec της προσομειωμενησ 
πραγματικοτητασ (simulated reality)18 που είναι η “υπόθεση” που βασίζεται στην 
περίπτωση που η υπολογιστική δύναμη (computing power) μπορέσει να 
δημιουργήσει ενα κοσμο, τουλάχιστον τοσο περίπλοκο οσο ο πραγματικός, έτσι ώστε 
να καθίσταται αδύνατος ο διαχωρισμός.

metacosmos
μετακοσμος

16 Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays (1994)

17 Digital Cityscapes: merging digital and urban playspaces (2009)

18 Simulation, Consciousness, Existence
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4
ΜΕΤΑ

4.1
Σήμερα

Για να μιλήσεις για το παρόν είναι μάλλον το πιο δύσκολο, γιατί πρεπει να είσαι καλός 
παρατηρητής, να αφουγκραζεσαι τα πραγματα κοιτώντας και πίσω και εμπρός 
διατηρώντας μια ευκολοκλωνιτη ισορροπία.

Στο μεταβιομηχανικό σχεδιασμο, η βιομηχανία 
εχει προηγηθει, 
εχει παρακμάσει, 
εχει τελματώσει.
Και δεν εχει τελματώσει στη δυνατότητα, 
εχει τελματώσει στη διάθεση.

τα περί των κάτι, κάτι 
τα μετακατι

Οταν ακους κάτι, η “λίστα” των συνειρμών και των συσχετισμών για αυτό, είναι 
μεταδεδομενα του. Τα μεταδεδομενα (metadata), μια λέξη του IT (information 
technology) κοσμου, είναι όπως και η εν γενει προσέγγιση της 
μεταβιομηχανικοτητας. Δεν είναι τα δεδομένα μετά τα δεδομένα, αλλα δεδομένα 
που αφορούν δεδομένα. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα έχουν εξ ορισμού μεταδεδομενα 
που αφορούν το ποιος, ποτέ, που, ποσο και λέγονται περιγραφικά δεδομένα 
(descriptive metadata), τα δεδομένα που συνδέουν δεδομένα μεταξύ τους σε 
λογικές μονάδες, τα δομικά δεδομένα (structural metadata) και δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται στην διαχείριση και την πρόσβαση των ίδιων, τα διοικητικά 
δεδομένα (administrative metadata). Οταν τα ηλεκτρονικά δεδομένα αρχισαν να 
έχουν νομική υπόσταση, τα μεταδεδομενα βοήθησαν στην διασφάλιση της 
εγγυροτητας τους. Το μεταδεδομενο είναι επιπρόσθετό κριτηριο-παραμετρος για 
ενα δεδομένο.1 Τα δεδομένα που συλλέγουν οι εταιρίες που συνδιαλεγόμαστε δεν 
παρουσιάζονται παντα με τροπο κατανοητό και χρήσιμο για τις ίδιες και τυχόν 
άλλους ενδιαφερομένους. Ιδιοφυή συστήματα επεξεργασίας δεδομένων όπως τα ΒΙ 
(business intelligence) tools αξιοποιουν τα προσωπικά δεδομένα για εμπορικούς και 
στρατηγικούς σκοπούς. Σε εθνικες κλίμακες η αστυνομία και οι μυστικές υπηρησιες

1 Gelzer, Reed D. (2008) "Metadata, Law, and the Real World: Slowly, the Three Are Merging"

4.2
metadata
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χρησιμοποιούν τα μεταδεδομενα σαν βασικό εργαλείο για την επιβολή του νομού και 
της τάξης. Σε διεθνες επίπεδο η νοημοσύνη της μηχανης και με ορούς της θεωρίας 
του χάους, δείχνουν οτι διασπαρτα δεδομένα φτάνουν σε ενα κρίσιμο σημείο, οπού 
αρχίζουν να λειτουργούν ως υψιστη οντότητα.2 Και τότε τίθεται ο προβληματισμός 
για το αν η τεχνολογία λειτουργεί σαν υπηρέτης ή σαν αφέντης.

το περί των δεδομένων, δεδομένα 
τα μεταδεδομενα

Humint (human+intelligence) είναι μια κατηγορία πληροφοριών που προέρχονται 
απο τις πληροφορίες που συλλεγονται και παρέχονται απο ανθρώπινες πήγες.3 
Μεσω μιας τεχνικής απεικόνισης και αξιοποίησης των ιστορικών και πολιτισμικών 
δεδομένων και μιας παγκόσμιας παρακολούθησης μεσω των ανθρωπων-σενσορων 
(human-sensors) και μεσω drones (μη επανδρωμένων) στους υπολοίπους χώρους 
απολυτοποιειται η συλλογή πληροφοριών και μεσω επιχειρησιακών τηλεδιασκέψεων 
και πρόσωπό με πρόσωπό συναντήσεων, ασκείται ο επίγειος ελεγχος. Ετσι δουλεύει 
το παγκόσμιό μυαλό. To humint είναι η ουσία της δημοκρατίας.4 CvberHumint είναι 
δεξιότητες που έχουν οι χακερς (hackers) για να αποσπούν πληροφορίες μέσα στον 
κυβερνοχωρο (cyberspace), μεσω των παραδοσιακών τεχνικών κατασκοπίας, αλλα 
και των τεχνολογιών εξαπάτησης όπως η κοινωνική μηχανική (social engineering).

4.3
metaconcept

Παρακατω παρουσιάζονται κάποιοι ορισμοί ορών που έχουν την πρόθεση “μετα“, οι 
οποίοι χρησιμοποιήθηκαν, είτε ως θεμελιακές θεωρητικές δομές, είτε ως μοντέρνοι 
meta-wiki νεολογισμοί αλλα σίγουρα ως μετανεωτερικα σημαινομενα απασχόλησαν 
και απασχολούν την αρχιτεκτονική τηο γνωσησ.

Στην φιλοσοφία και ειδικότερα στην φιλοσοφία της επιστήμης υπάρχει η έννοια της 
μεταθεωριας (metatheory), της θεωρίας που αντικείμενο της είναι μια άλλη θεωρία.5 
Η μεταθεωρια είναι το αντικείμενο της ανησυχίας, στο πεδίο που η θεωρία εχει 
συλληφθει. Ενα μεταθεωρητικο εργαλείο, ενα εργαλείο της μεταθεωριας είναι η 
μεταλογική (metalogic). Ενω οι λογικές μελετες μας εξηγούν πως, λογικά συστήματα 
κατασκευάζουν έγκυρα και ισχυρά επιχειρήματα, η μεταλογικές σπουδές μας λενε 
κατα ποσο τα λογικά συστήματα είναι έγκυρα και ισχυρά.6 Η λογική αφόρα αλήθειες

2 De Landa, Manuel, (1992) "War in the age of intelligent machines", MIT Press

3 AAP-6 (2004) - NATO Glossary of terms and definitions

4 Robert D. Steele (2010) "Human intelligence: all humans, all minds, all the time"

5 Stephen Hawking “A Brief History of Time”

6 Harry Gensler, (2001) “Introduction to Logic”, Routledge p. 253
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που προκύπτουν απο λογικές συνεπαγωγές, ενω η μεταλογική αφόρα αλήθειες για 
συνεπαγωγές, που έχουν χρησημοποιηθει για να εκφρασουν αλήθειες.7 Ενω η 
γλωσσά είναι ένας τροπος για να εκφραστεί η λογική, η μεταγλώσσα 
(metalanguage) είναι ενα τροπος για να εκφραστεί η γλωσσά, ένας τροπος για να 
εκφραστεί για τον εαυτό της, ένας τροπος του τροπου. Μεταμαθηματικα 
(metamathematics) είναι μια αυστηρη μαθηματική τεχνική για τη διερευνηση 
θεμελιακών προβλημάτων των μαθηματικών και της λογικής8 (“x+y=z” μαθηματικό / 
“ ‘χ+γ=ζ’ έγκυρο με βάση την θεωρία ...” μεταμαθηματικα). Μεταϊστορια 
(metahistory) είναι μια νεα οπτική σχετικά με τη φύση και τη λειτουργία της ιστορικής 
γνώσης.9

Η μετανοηση (metacognition) είναι υψηλότερης τάξης διανοητική δεξιότητα που 
αφόρα10 στον σχεδιασμο (planning), την παρακολούθηση (monitoring) και την 
αξιολόγηση (evaluating) της σκέψης. Είναι η γνώση για το πως και το πότε εγινε 
χρηση κάποιων νοητικων στρατηγικών για την μάθηση ή την επίλυση προβλημάτων.* 11 
Η μεταμνημη (metamemory) ως ενα είδος μετανοησης είναι, τοσο ενδοσκοπικη 
γνώση για την υπαρχουσα μνημη, οσο και διαδικασία η οποία εμπλέκεται στην 
αυτοπαρακολουθηση (self-monitoring) της μνημης.12 Το μετασυναισθημα (meta
emotion) είναι μια οργανωμένη και δομημένη σειρά απο συναισθήματα, τα οποία 
οφείλονται στην πρωταρχική εμπειρία ενός συναισθήματος. Το μεγαλύτερο μέρος 
της φιλολογίας για το μετασυναισθημα αφόρα στην γονική επίπτωση στην ανάπτυξη 
του παιδιού και σε φαινόμενα, όπως οι συναισθηματικές διαταραχές (emotional 
disorders) αλλα και η συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence).

Στις επιστήμες των υπολογιστών (computer science) υπαρχουν οροί όπως 
μεταπρογραμματισμοο (metaprogramming), μετα-μεταγλωττιστης (metacompiler), 
μετακλαση (metaclass), μετααντικειμενο (metaobject), μεταμοντελοποιηση 
(metamodeling).

Η μετασυδητηση (meta-discussion) είναι ο λογος περί ενός θέματος, οχι για το ίδιο 
το θέμα αλλα για το ρολο των συμμετεχοντων ή του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη 
του, το στυλ της συζητησης και την πιθανή σχέση της, με άλλες συζητήσεις. Το 
μετα-αστειο (meta-joke) είναι το αστείο, του οποίου το οικείο μέρος, δημιουργεί ενα

7 Hunter, Geoffrey (1971) “Metalogic: An Introduction to the Metatheory of Standard First-Order 
Logic” University of California Press

8 Stephen Cole Kleene (1952) p. 59

9 Hayden White (1973) "Metahistory: The Historical Imagination in 19th-century Europe" Johns 
Hopkins University

10 Schraw, Gregory (1998) “Promoting general metacognitive awareness" Instructional Science

11 Metcalfe, J., & Shimamura, A. P. (1994) “Metacognition: knowing about knowing"
Cambridge MA: MIT Press

12 Pannu, J. K .; Kaszniak, A. W. (2005) "Metamemory Experiments in Neurological Populations: A 
Review" Neuropsychology Review
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αστείο. Το μεταχιουμορ (metahumor) είναι το χιούμορ το οποίο για να το καταλαβεις 
πρεπει να ξερεις το συμφραζομενο του. (“αυτό δεν το καταλαβαμε, ήταν εσωτερικό 
ή κλειστό, αστείο”). Ενα είδος του μεταχιουμορ είναι η μεταπαρωδια (metaparody) η 
παρωδία της παρωδίας μια ωδής. Μια λογοτεχνική μέθοδος, η μεταθεατρικη 
(metatheatrics) είναι αυτή στην οποία ένας χαρακτήρας μέσα σε ενα αφηγημα, 
αφηγειται. Η εγκολπωση ενός πράγματος μέσα σε κάτι αναλογο. Αναφερεται ως 
ιστορία μέσα σε ιστορία (story within a story), παρασταση μέσα σε παρασταση (play 
within a play), στα γαλλικα ως “mise en abyme” και στην εραλδικη (heraldry) 
συμβολίζεται με μια ασπίδα μέσα σε μια ασπίδα. Αλλη μια λογοτεχνική μέθοδος είναι 
η μεταφαντασια (metafiction) που χρησημοποιωντας την ειρωνεία και την 
αντανακλαση, εφιστα την προσοχή συνειδητά και συστηματικά στο γεγονος οτι το 
έργο είναι φανταστικό και οχι πραγματικό.13 Μια μεταφανταστικη τεχνική είναι η 
μετα-αναφορα (meta-reference) η εμφανής συνειδητοποιηση ενός χαρακτήρα οτι 
είναι σε ενα τέτοιου είδους έργο, 14 όπως οι χαρακτήρες ενός μετακομικ 
(metacomic), οι μεταναρακτηρεο (metacharacters).

Μεταγνωση (metaknowledge) είναι ενα κομμάτι της γνώσης ιδωμένο μέσα απο ενα 
άλλο κομμάτι της γνώσης. Η μεταγνωση ερευνά την επίδραση των γνωστικών 
πεδίων στα γνωστικά περιεχόμενα.15 Σε ενα ακαδημαϊκό κείμενο οι παραπομπές 
είναι κομμάτι της μεταγνωσης του. Η μεταφυσική (metaphysics) ερευνά την 
θεμελιώδη φύση των πραγμάτων16 με την βοήθεια της οντολογίας, της ερευνάς των 
ειδών του Είναι και της κοσμολογίας, της μεσω της σκέψης και του λογου, 
κατανόησης του συμπαντος. Η μεταοντολογια (metaontology) η οποία δεν 
ασχολειται με το τι υπάρχει αλλα με το τι ρωτάμε, όταν ρωτάμε, τι υπάρχει, 17 δεν 
ασχολειται με το αν το είναι Είναι, αλλα με το τι θα σημαινε αν ήταν. Η μεταηθική 
(meta-ethics) αναλύεται στην σημασιολογικη ηθικη (moral semantics), την σημασία 
των ηθικών κρίσεων, στην οντολογικη ηθικη (moral ontology), την φύση των ηθικών 
κρίσεων και στην επιστημολογική ηθικη (moral epistemology), την υποστήριξή των 
ηθικών κρίσεων.18 Η μεταηθική δε σκιαγραφεί το πλαίσιο των πρεπει, αλλα ερευνά 
την αναγκαιότητα τους. Η μεταφιλοσοφια (metaphilosophy) ερευνά τους στοχους, 
τα όρια και τις μεθόδους της φιλοσοφίας. 19 Είναι η, περί της φιλοσοφίας, φιλοσοφία.

13 Heginbotham, Thomas (2009) "The Art of Artifice: Barth, Barthelme and the metafictional 
tradition"

14 Harris, Matthew (2011) "Metafiction in New Zealand" Massey University

15 James A. Evans, et al. (2011) "Metaknowledge" Science 331

16 Geisler, Norman L. (1999) "Baker Encyclopedia of Christian Apologetics" page 446. Baker 
Books

17 Francesco Berto, Matteo Plebani (2015) "Ontology and Metaontology: A Contemporary Guide" 
Cambridge University Press

18 Garner, Richard; Bernard Rosen (1967) "Moral Philosophy: A Systematic Introduction to 
Normative Ethics and Meta-ethics" New York, Macmillan

19 Lazerowitz, M. (1970) "A note on metaphilosophy"
Nicholas Joll (2010) "Contemporary Metaphilosophy" IEP
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Το πως και γιατί ο φιλοσόφων, φιλοσοφεί. Ενα μεταφιλοσοφικο αντικείμενο είναι η 
μετα-επιστημολογια (meta-epistemology) δηλαδη η εξεταση των προσεγγίσεων της 
γνώσης μας για την ίδια τη Γνώση. Μέχρι τον εικοστο αιώνα η κανονιστική 
επιστημολογία βασιζόταν στην αιτιολόγηση (όταν παράγοντες χ πιστεύουν ζ, τότε 
ζ=αληθες αρα οι χ είναι δικαιολογημένοι να πιστεύουν ζ). Αυτό ακουγεται 
δημοκρατικό και λάθος. Ο αμερικανος φιλοσοφος Van Quine*, ο οποίος 
χρησημοποιησε τον ορο μεταθεωρημα (metatheorem),20 για να εξαλείψει κάθε 
είδους κανονικότητα, προτεινε την συγχώνευση της επιστημολογίας με την εμπειρική 
ψυχολογία, πραγμα που οδηγησε σιγά σιγά στον γοητευτικό δρομο των, πέραν του 
παραδοσιακού πεδίου τηο βασηο των λε£εων. ορισμών, δηλαδη στην πέραν του 
λογου, προσέγγιση των πραγμάτων.

21

Παρατηρούμε οτι σε ολα τα μεταπραγματα η αυτοαναφορικοτητα είναι κοινο 
χαρακτηριστικό. Η συχρονη ιδέα του metaconcept είναι ενα χ που αφόρα ενα χ. Την

20 Willard Van Orman Quine (1937) "Logic Based on Inclusion and Abstraction" 
The Journal of Symbolic Logic, Vol. 2 p 145-152

21 Portrait of Quine by Darren McAndrew 2013
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μεταφυσική δεν την εχει δεχτεί ακόμα η φυσική σαν κομμάτι της, αλλα για την 
μεταφιλοσοφια* λεει22 ο Martin Heidegger, οτι αν και στεκόμαστε εξω απο την 
φιλοσοφία, όταν ρωτάμε, τι είναι φιλοσοφία και πάλι φιλοσοφούμε.

22 Martin Heidegger "Was 1st Das - die Philosophie'

23 Martin Heidegger by David Levine
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το δυνητικά προοδευτικό πολίτικο υποκείμενο, το οποίο εκ των πραγμάτων στερείται 
δυνατότητας πολίτικης διαφοροποίησης, λογω της έλλειψης νοήματος στην ύπαρξη 
της ιδεολογίας*, λογω του θεωρητικού φιλελεύθερου μονοδρομου*, καθίσταται, το 
μη αναπαραγον το στερεότυπό, το μη κοινο. αυτό που εχει κάτι να πει χωρίς να 
ομιλει, αυτό το οποίο με αφετηρία το στυλ χτίζει ενα οντολογικο συμφραζομενο.
Αυτό που προτάσσει την μοναδικότητα του, εναντιωνομενο στο βιομηχανικό 
(industrial), όντας μεταβιομηχανικό (meta-industrial), αναζητα το μετά το 
βιομηχανικό, το μεταβιομηχανικό (post-industrial). Το πρεκαριατο,1 ως μεταπολιτικο 
υποκείμενο στέκεται απέναντι απο την τάξη που απειλεί να κλονίσει και το σύστημα 
που το θρεφει, έχοντας ως προϋπόθεση την απαραίτητη για τη νομιμοποίηση του, 
πολίτικη ορθότητα.

Ο ορος meta-industrial χρησημοποιειται2 για να οριστεί μια τάξη, η οποία είναι εντός 
αλλα και έκτος της κυρίαρχης ηγεμονίας, δηλαδη λειτουργεί ως πορος την στιγμή 
που στερείται πολίτικης ιδιότητας. Σε ενα υπαρξιακό επίπεδο, αυτή η δομική 
αντίφαση εξηγεί τη διττοτητα της έννοιας της μεταβιομηχανικοτητας, ως έμφυτης 
και υπερβατικής.

Στην πραγματικότητα σήμερα, υπάρχει μια υπερβιομηχανια. με τεράστια επένδυση 
και πολύ μεγάλο μεγεθος παραγωγής και μια μεταβιομηχανια. με μηδαμινή επένδυση 
και πολύ μικρό μεγεθος παραγωγής. Και οι δυο κρατώντας το κοστος της 
παραγωγής έκαστου προϊοντος χαμηλό, διατηρούν προσιτές τιμές. Η μεν μια, λογω 
της υπερεκμεταλλευσης του ανθρώπου απο τον καπιταλισμό (αλλα αυτό το θέμα 
είναι πολίτικο), η δε άλλη λογω του προσωπικού παραγοντα (δηλαδη της προσωπικής 
εργασίας).

Ετσι, θα μπορούσαμε να πούμε οτι στο παρελθοντικο χθες εχουμε εναν 
προβιομηχανικό και εναν βιομηχανικό σχεδιασμο, στο σήμερα εναν βιομηχανικό και 
μαλιστα υπερβιομηχανικο και εναν μεταβιομηχανικό (meta) και στο μέλλον ενα μετα
βιομηχανικό (post) και (κβαντικό) εναν “πιθανό” προβιομηχανικό. Οπως βλέπουμε, οι 
άξιες της επαναχρησης και της επανανοηματοδοτησης του μεταβιομηχανικού 
σχεδιασμου είναι πανιστορικες, αφού αφορούν ακόμη και τον πηθικο. (αν 
υποθέσουμε οτι το κοκκαλο ήταν εξάρτημά απο την γραμμή παραγωγής ζωων, του 
θεού).

1 ελληνοποιημενη λέξη του precariat που προκειπτει απο την σύντμηση των 
precarious-επισφαλής και proletariat-προλεταριατο
Guy Standing (2011) "The Precariat -  The new dangerous class" Policy Network

2 Salleh, Ariel (1997) "Ecofeminism as Politics: nature, Marx and the postmodern"
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Και μονο το γεγονος της πρακτικοτητας του μεταπτυχιακού (Μ.Sc.),
το τοποθετεί στο παρόν, το καθιστα..

μεταβιομηχανικό.

Ευχαριστώ

Υστερόγραφό

Κι αν σε ρωτήσει κάνεις “τι μηχανικός βγαίνεις απο αυτό το μεταπτυχιακό?” . 
Να του απαντήσεις “αμφιβιοο μεταβιομηχανικός” ·
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το παράδειγμα “Olympus terra”
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To “Olympus terra” είναι 
ενα boutique hotel στα 

προάστιά της Λαρισας, για 
το οποίο δημιουργηθηκε 

ταυτοτητα-concept με 
βάση τρεις θεούς του 

Ολυμπου, τον Ερμη, τον 
Διόνυσό και την Δημητρα, 

οι οποίοι είναι προϊόντα του 
αρχαίου ελληνικού 

πολιτισμού και βρίσκονται 
στο Λούβρο, το Βατικανό 

και άλλου.
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kkproject
Ιδα-μινα Σττυροττουλου 

Κωνσταντίνος Δερβενης
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το παράδειγμα “tribal”

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:52 EEST - 13.56.182.168



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:52 EEST - 13.56.182.168



To “tribal” είναι μια σειρά 
απο κατασκευές όπως 

πόρτες, τραπέζια και 
σπιτάκια (και αργότερα 

ξύλινα deok, ζαρντινιέρες, 
παγκακια), τα οποία είναι 

κατασκευασμένα απο 
παλιές, ξύλινες, καδες 
λαδιού με εναν τέτοιο 

τροπο, ώστε να παραμένει 
εμφανής η παλαιοτητα του 
υλικου και η προηγούμενη, 

βιομηχανική του, χρηση.
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Κωνσταντίνος Δερβενης
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το παράδειγμα “ζαρλι”
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Το “ζαρλι” είναι ενα 
brand λαδιού, το 

οποίο δημιουργηθηκε 
με βάση την 

ανάμνηση ενός 
προγονού, του 

οποίου το επίθετο 
ήταν Ζαρλης, 

φέροντας αισθητικά 
και συμβολικά 

στοιχεία της εποχής 
(βιομηχανικής) και 
της περιοχής, που 

εζησε.
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kkproject
Ιδα-μινα Σπυροπουλου 

Κωνσταντίνος Δερβενης
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PROJECT διπλωματικής

σχεδι(ασ-μος)
σχεδι(ασ-τικα)

'προσεγμένης συσκευασιας λαδιού
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περίληψη PROJECT διπλωματικής

Η θεωρητική ερευνά, η οποία παρουσιάστηκε στις είκοσι πεντε ιανουαριου 
στην προπαρουσιαση των διπλωματικών, παρατήρησε δυο ποιότητες του 
βιομηχανικού σχεδιασμου, μια που επεται χρονικά της περιόδου της 
βιομηχανικοτηταε (post-industrial) και μια που ασκεί κριτική στη 
βιομηχανοποίηση (meta-industrial)...

Η ιδέα ήταν ο σχεδιασμος μιας σχεδιαστικα προσεγμένης συσκευασιας λαδιού.

Το πιθάρι είναι ενα απο τα κλασικα σχέδια ελληνικής κεραμικής (θα μπορούσαμε 
να πούμε, του ελληνικού design). Στην αρχαία μινωικη κουλτούρα αποθήκευαν σε 
αυτό τοσο τα υγρά οσο και τα σιτηρά, αλλα χρησιμοποιείτο και ως low-tech 
(χαμηλης τεχνολογίας) κλιματιστικό, αφού γεμίζοντας το με νερό, σε ζεστό καιρό 
και μεσω της εξάτμισης, προκαλουσε μια ψυκτική επίδραση.

Απο την ερευνά που πραγατοποιηθηκε σε παραδοσιακές τεχνικές και υλικά, στο 
πεδίο της διαδικασίας παραγωγής λαδιού τους τελευταίους αιώνες, επιλεχθηκε 
μια τυπολογία πήλινων πιθαριων, τα οποία αποτελούν τους προγονους-δοχεια 
του λαδιού και αποφασιστηκε ο επανασχεδιασμοτ τους και η μεταφορά τους σε 
συχρονες αναγκες.

Ετσι, διατηρώντας τα καναλια της σχέσης του με την ιστορία, επιβίωσε το design 
και η υλικοτητα για λογουτ διδαχητ και ενθυμησησ "γνωρίζοντας" στους νέους 
τους παππούδες τους και θυμίζοντας στους μεγάλους τους προγονούς τους. Η 
κλίμακα αλλαξε και μεταφερθηκε απο την αυλή ή την αποθηκη στο τραπέζι ή την 
τροφοθηκη και μαζί της ο τροπος χρήσής του παραδοσιακού σχεδιασμου.

Ουσιαστικά, το project εχει να κάνει με τη διαφυλαΕη του design και τητ 
υλικοτηταε και τη μεταφορά τητ κλιμακατ και τητ χωρικοτηταε μιας 
παραδοσιακής τυπολογίας, προσαρμοσμένης στις σύγχρονες αναγκες του 
"pret a manger" και του διδακτικού ενθυμίου.

Κωνσταντίνος δερβενης
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summary

The theoretical research, which was presented on the 25th of January in the 
pre-presentation of the Masters'thesis, noted two qualities of industrial design, 
one that temporally follows the period of industrialitv (post-industrial) 
and one that is critical to industrialization (meta-industrial)...

The idea was the design of a carefully designed olive oil container.

The pot (jar) is one of the classic designs of greek pottery (we could say, of greek 
design). In ancient Minoan culture, they stored in it both liquids and cereals, but it 
was also used as low-tech air conditioner, since after filling them with water in 
warm weather and through evaporation, this caused a cooling effect.

From the research that took place in traditional techniques and materials of the oil 
production process over the last centuries, a typology of clay jars (pots) has been 
chosen. Those are the ancestors-containers of oil and their re-design and transfer 
into contemporary needs has been decided.

Thus, maintaining the channels of its relationship with history, the design and the 
materiality were preserved for didactic and remembering purposes, bringing 
together the young with their grandparents and reminding to the elders their 
ancestors. The scale was changed and was transported from the yard or the 
warehouse onto the table or the pantry and along with the way of use of the 
traditional design.

Essentially, the project is about the preservation of design and materiality and 
the transfer of the scale and the spatialitv of a traditional typology, adapted to 
the "pret a manger" needs and the didactic souvenir.

konstantinos dervenis
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τυπολογία
παραδοσιακών πήλινων πυθαριων

επιλεχθεισα τυπολογία

...έτσι γνώρισα απο κοντά την μακρα και διασκεδαστικη, λογω της 
παιδικότητας που εχει, διαδικασία της αγγειοπλαστικής στο πλαίσιο 
μιας σχέσης manager-σχεδιαστη και τεχνιτη-applicateur
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Ί ο στάδιο 
τροχος

για τα 3 σχέδια που επιλεχθηκαν 
έγιναν 30 δοκιμές
απο τις οποίες προεκυψαν Ί 0 αντικείμενα 
1 αντικείμενο για κάθε 3 δοκιμές

τα προπλάσματα όντας ωμα
περιμένουν 1 εβδομάδά για να στεγνώσουν

Ί 0 τελικά προπλάσματα 
προϊόντα τροχού και επινόησης

τα 3 επιλέγονται να μείνουν ωμα

V
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2ο στάδιο 
φούρνος

τα 7 επιλέγονται να ψηθούν

τα υλικά με το οποία εγινε ο πειραματισμός ήταν 
κόκκινος πηλός κρητης και λευκός πηλός φαγιανς1

το ψήσιμο ή μπισκουί2
του κόκκινου στους 960°C
του λευκου στους Ί 020°C
για 7 ώρες και 1 μέρα να κρυώσουν

απο τα 7 ψημένα
επιλέγονται 2 να μείνουν ως έχουν

1 όνομα ίο οποίο προέρχεται από τα περίφημα φαγεντιανά κεραμικά της ιταλικής 
κεραμούπολης Faenza

2 μπισκουί-μπισκότο, λατινογενής λέξη bis (twice) and coquere, coctus (to cook, cooked) 
που σημαίνει δίπυρο, ψημένο δύο φορές
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3ο στάδιο 
υάλωμά

τα 5 επιλέγονται να υαλωθουν 
2 μονο εσωτερικά
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και 3 μεσα-εξω έκτος απο το σημείο επαφής

το υάλωμά γίνεται με διαφανές γυαλί στους 980°C 
για 7 ώρες και αφήνονται να κρυώσουν
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branding
εσωγλυφο σφράγισμά / σφράγισμά φελου

ο φελος 
κόβεται
αναλογα με τη διαιομη ίου στομίου 
του χειροποίητου κεραμικού 
και σφραγίζεται 
με λαστιχένια σφραγίδα

τα προπλάσματα όντας ωμα 
και περιμενοντας να στεγνώσουν 
σφραγίζονται
με σφραγίδα πλεξιγκλας (plexiglass)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:03:52 EEST - 13.56.182.168



ευχαριστώ 

του γονείς μου

Κωσταντής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

00400014W I
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