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Εισαγωγή
Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι το πρώτο και μοναδικό Α.Ε.Ι. στην 
Ελλάδα που ασχολείται με το design στην ολότητά του και εξετάζει 
διεπιστημονικά όλα τα πεδία και τις παραμέτρους του σχεδιασμού. 

Ανήκουμε σε αυτή τη σχολή και την τιμούμε, όμως δεν μπορούμε 
να παραβλέψουμε πως όπως κάθε σπίτι, έχει κι αυτό ρωγμές. 
Μέσα από αυτές τις “ρωγμές” (υποδομές, ελλειψη προσωπικού, 
υποχρηματοδότηση, καθετοποιημένη παροχή γνώσης κ.ά.) αναδύθηκε 
η πρωτοβουλία για την οποία διαβάζετε. Επιπρόσθετα, είμαστε 
μάρτυρες μίας αντίφασης μεταξύ της ολιστικής και διεπιστημονικής 
εκπαίδευσης που λαμβάνουμε από το Τμήμα και του επαγγελματικού 
στίβου και των πρακτικών του.

Με τις δράσεις μας θέλουμε να προβάλουμε οτι το Design υπάρχει 
στην Ελλάδα σε πανεπιστημιακό επίπεδο, διδάσκεται εγχώρια 
και δεν είναι μονοδιάστατο. Μέσα από τις ομιλίες που γίνονται 
προσπαθούμε κάθε φορά να αναδείξουμε διαφορέτικές πλευρές, 
μέσα, προσεγγισεις και γνωστικά πεδία. Θεωρούμε ότι η ισχύουσα 
προσέγγιση για το design από τους περισσότερους φορείς (κλαδικά 
έντυπα & sites, σχεδιαστικές κοινότητες, καταναλωτές, πελάτες κ.ά.) 
είναι προβληματική.

Ο σχεδιασμός όπως τον γνωρίζουμε σήμερα στον ελληνικό 
χώρο είναι μονοδιάστατος και διακατέχεται από έλλειψη 
διεπιστημονικότητας και συλλογικότητας. Η αντίληψη αυτή 
τοποθετεί το σχεδιασμό ως οπτική επικοινωνία του προϊόντος με τον 
καταναλωτή. Συγκεκριμένα παραβλέπονται

τα λοιπά σχεδιαστικά κριτήρια και θεωρητικοποιείται μόνο η 
αισθητική ως αυτοσκοπός του σχεδιασμού.

Η συνέχιση αυτής της κατάστασης κρίνεται άσκοπη και φαύλη. 
Θεωρούμε πως ο σχεδιασμός μπορεί και έχει υποχρέωση να 
προσεγγίζει μεγαλύτερους προβληματικούς χώρους κι αυτό 
επιτυγχάνεται μέσα από τη διεπιστημονικότητα. Καθώς οι 
προσεγγίσεις στο design είναι πολλαπλές και συνεχώς αυξάνονται, 
προσπαθούμε να προβάλουμε σε όλους, εναλλακτικούς τρόπους. Η 
γνώση δεν μπορεί να είναι στατική και να φυλάσσεται σε θυρίδες 
μνήμης. Οφείλουμε να εξελισόμαστε και να προχωρούμε συλλογικά. 
Επικοινωνείται λοιπόν - προς κάθε ενδιαφερόμενο - η εξέλιξη αυτή 
προκειμένου να επωφεληθούν περισσότεροι.

Ως απώτερο στόχο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια βάση για 
περαιτέρω τέτοιες δράσεις από την πανεπιστημιακή κοινότητα 
(φοιτητές, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες) της Σύρου. Μια ενιαία 
συνείδηση, ενα consesus μεταξύ όλων των εμπλεκομένων με στόχο 
τη δια βίου εξέλιξη σε όλους τους τομείς για την πνευματική ανέλιξη, 
την αυτοδιάθεση γύρω από ζητήματα γνώσης και την οικειοποίηση 
της έννοιας “καθημερινή ακαδημαϊκότητα”. Η γνώση να είναι κτήμα 
όλων και αναπόσπαστο δικαίωμα, όμως να είναι υποχρέωση η 
μεταλαμπάδευσή της σε άλλους - ανιδιοτελώς.

Η οργανωτική ομάδα της πρωτοβουλίας dpsd Beyond



 Το DPSD Beyond είναι μια πρωτοβουλία φοιτητών, του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Department 
of Product and Systems Design engineering). Η πρωτοβουλία έχει 
ενεργή παρουσία από τον Οκτώβριο του 2010, μετά από την πρώτη 
διαδικασία ζύμωσης (περίοδος Οκτωβρίος 2010 - Ιανουάριος 
2011) καθορίστηκαν οι στόχοι και ο σκοπός της ενέργειας αυτής που 
ακολουθείται αυτή η μορφή.
 Αρχή της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία αλληλεγγύης και 
συλλογικότητας μεταξύ των φοιτητών.

 Δύο βασικές έννοιες, το self-determination (αυτοδιάθεση)1 και 
self-organization (αυτοοργάνωση)2 των φοιτητών γύρω από τα 
αντικείμενα της γνώσης τους, σχηματίζουν τον πρωταρχικό σκοπό της 
πρωτοβουλίας. 
Πυρήνας της πρωτοβουλίας είναι: 

α) το άνοιγμα της γνώσης (εμπειρικής, τεχνικής, βιωματικής, διδαγμένης) 
προς όλους, 
β) η επικοινωνία σε επίπεδο φίλου/συνεργάτη και οχι εξεταστή/
εξεταζόμενου, 
στην ουσία, καθένας ειναι ταυτόχρονα δάσκαλος και μαθητής (πρότυπο 
αλληλοδιδαχής).

Το DPSD Beyond συνδυάζει την παρουσία και τη σύμπνοια 
ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές, 
διοικητικό προσωπικό κλπ.) και όχι μόνο, για την ολιστική 
αντιμετώπιση της γνωσιακής εξέλιξης όλων των εμπλεκομένων.

2.  Ο όρος αυτο-οργάνωση περιγράφει εν γένει 
τη συλλογική συμπεριφορά δομικών στοιχείων 
σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
τους.

1. Με την έννοια αυτοδιάθεση περιγράφεται 
η ιδέα της ελευθερίας για τις δράσεις που 
προέρχονται από την προσωπικότητα του 
καθενός. Οι πράξεις αυτές αποτελούν την 
ουσία της ελεύθερης βούλησης.

Περιγραφή	πρωτοβουλίας
Υπογραμμίζεται ότι το νόημα είναι πως όποια ομάδα, 
ανεξαρτήτως αν ανήκει στο χώρο του design, θέλει να βοηθήσει 
- το κάνει με όποιον τρόπο είναι αυτό εφικτό.

Κατά αυτήν την έννοια, βοηθοί έχουν σταθεί αρκετοί καθηγητές 
καθώς και ανώτερα στελέχη του Τμήματος. Αναφέρουμε πως για 
την εκπόνηση όλων των δραστηριοτήτων μας, απαιτείται αρκετές 
φορές βοήθεια από πιο έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες σε 
θέματα τεχνοτροπίας και πρώτων υλών. Σημαντικός παράγοντας που 
συνετέλεσε στη δημιουργία της πρωτοβουλίας και στην απρόσκοπτη 
λειτουργία της, είναι η απουσία οποιασδήποτε κομματικής παράταξης 
στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων καθόλα 
τα χρόνια λειτουργίας του. 

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να μετατραπεί η θεωρητική γνώση, 
που λαμβάνεται από τους φοιτητές καθημερινά μέσω της διδασκαλίας 
καθώς και η εμπειρική γνώση, σε πράξη από τους ίδιους τους 
φοιτητές προς τους συναδέλφους καθώς επίσης και η δημιουργία 
μιάς επαγγελματικής συνείδησης για το μέλλον. 

Θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε προς πάσα κατεύθυνση μια 
εναλλακτική προσέγγιση της ενίσχυσης γνώσεων, δεξιοτήτων και 
βιωμάτων με τους ίδιους τους φοιτητές να παίρνουν ενεργό ρόλο 
στη εκπαίδευση τους, και αυτό με τη σειρά του να πείσει τους γύρω 
μας για συμμετοχή και διάδοση αυτού του τρόπου δράσης και 
συνεργατικότητας.

 Μέσα από τις συναντήσεις προσφέρεται σε όλους η ευκαιρία να 
αναρωτηθούν από κοινού, να απαντήσουν σε ερωτήσεις συλλογικά 
(brainstorming), να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις γνώσεις τους και 
να προβληματιστούν γύρω από ζητήματα design κι όχι μόνο.

 Το γεγονός που οδήγησε σταδιακά στη δημιουργία της πρωτοβουλίας, 
ήταν οι συζητήσεις των φοιτητών - οι οποίες πραγματώνονταν 
ασύγχρονα αλλά εν τέλει, καλύπταν τις ίδιες θεματικές ενότητες. Αυτή 
η θεματολογία κινούνταν γύρω από ζητήματα γνώσης και εξέλιξης 
δεξιοτήτων, τεχνικών.

 Θεωρήσαμε ότι μπορούμε να μετάφέρουμε τις συζητήσεις, 
που γίνονταν μεταξύ φίλων σε ένα σπτίτι, σε ένα μεγαλύτερο 
κοινό, μεταλλάσοντας την εσωστρέφεια που χαρακτήριζε αυτές 
τις συζητήσεις σε κοινή δραστηριότητα υπό ενιαία βάση. Έτσι 
περισσότερες απόψεις θα μπορούσαν να ακουστούν, να κριθούν 
ακόμα και να κατακριθούν. Στο Beyond κανένας δεν είναι “ειδικός”, 
ο καθένας φέρει την δική του κατάνόηση των πραγμάτων και 
είναι ελέθευρος να την εκφράσει.

 Μέσα από αυτήν την μεταμοντέρνα λογική αναδύθηκε ένα 

“πρωτοβουλιακό μοντέλο παρουσίασης”, όπου κάθε φοιτητής έχει 
τη δυνατότητα να επιλέξει ένα θέμα σχετικό με το 
design - που τον ενδιαφέρει περισσότερο και το παρουσιάσει σε 

όλους μας - πάντοτε στον βαθμό εμβάνθυνσης που αυτός θεωρεί οτι 
μπορεί να χειριστεί.
 Συνδέει και συνδεέται με τα υπόλοιπα, δημιουργώντας αυτό το 

μόρφωμα - τη νέα ολότητα που προαναφέρθηκε.

Η γνώση, οι προβληματισμοί και η οπτική με την οποία προσεγγίζεται 
το θέμα, μεταφέρονται στο ακροατήριο, πρόσφέροντας σε όλους την 
ευκαιρία να αναρωτηθούν από κοινού, να απαντήσουν σε ερωτησεις, 
να προσφέρουν λύσεις και νέους τρόπους προσέγγισης του θέματος.

Αυτή η διεργασία μπορεί σε δεύτερη φάση να περάσει και στην 
αίθουσα διδασκαλίας οπου οι φοιτητές παρακολουθουν πλέον μια 
ακαδημαική παρουσίαση κάτω άπο διαφορετική σκοπιά, ενισχύοντας 
την παράδοση με στοχευμένες ερωτήσεις, παρουσιάζοντας νέες 
ερμηνίες και συνεχίζοντας το μόρφωμα που οι ίδιοι δημιούργησαν 
μέσα στο Beyond.

Η	γνώση	ανοίγει



Ερμηνίες καμια φορά παράδοξες ή ακραίες, οι οποίες θα συζητηθούν 
και αναλυθούν για την εγγυρότητα ή μη που φέρουν και θα 
επιστρέψουν ως νέα δεδομένα στις συζητήσεις του Beyond. Αυτό το 
γεγονός με τη σειρά του θα γεννήσει νέα γνώση και περισσότερη 
τεκμηρίωση όντας διερευνητική - μαθησιακή διαδικασία. 

 Όλοι οι συμμετέχοντες συνθέτουν μία νέα ολότητα απέναντι στην 
κεκτημένη γνώση κι αυτό με τη σειρά του δίνει πάτημα για την 
εξερεύνηση της. Το προσωπικό στοιχείο του καθενός, ανάγεται σε 
δομικό στοίχείο αυτής της ολότητας.

Στο ξεκίνημα τις προσπάθειας αυτής, οι έννοιες ακούγονταν παράξενες. Δεν είμασταν σε 
θέση να αναγνωρίσουμε ακριβώς αυτό πρέσβευαν. Η ιδεολογία μας εξελίσσονταν γοργά στη 
σημερινή της μορφή. Με την πάροδο του χρόνου ξεκαθάρισαν και κατακάθισαν οι αρχές μας. 

Όπως φαίνεται και στο παράδειγμα επάνω.

Γνωρίσαμε, ως φοιτητές, τη φράση “ακαδημαική καθημερινότητα” 
ως περιγραφή της διδασκαλίας, της αλληλεπίδρασης καθηγητών 
και φοιτητών μέσα στο μάθημα και των διαδικασιών έρευνας, 
βαθμολόγησης κ.ά. . Αυτό το μοντέλο που γνωρίσαμε, διακατέχεται 
από μία καθετότητα, ως προς τη διδαχή, καθώς και από μια 
μονομερή αντίληψη περί εκπαίδευσης, αφήνοντας τους φοιτητές 
και τη συνδρομή που δυνητικά μπορούν να προσφέρουν, εκτός 
πεδίου δράσης. Ειδικότερα, υπογραμμίζουμε πως ένα Τμήμα, όντας 
υγιές, τονίζει και τονίζεται, τροφοδοτεί και τροφοδοτείται ισάξια από 
όλες τις πηγές που μπορεί να έχει. Αυτή η ιδεά περιλαμβάνει και τους 
φοιτητές αναπόσπαστα.

Μετά από συζητήσεις και αναζητήσεις, ονοματίστηκε το υπάρχον 
μοτίβο ακαδημαϊκής καθημερινότητας που γνωρίσαμε και 
βρέθηκε ένας άτυπος νέος ορισμός για το το τί είναι ακαδημαϊκή 
καθημερινότητα για τους φοιτητές.

Ακαδημαϊκή
καθημερινότητα

Οι άνθρωποι, η γνώση, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών, ο 
χώρος (σαν πεδίο δράσης όλων των εμπλεκομένων σε ένα 
τμήμα Πανεπιστημίου), όλα μαζί απαρτίζουν την ιδέα - σύνολο 
της ακαδημαϊκής καθημερινότητας που η πρωτοβουλία προάγει 
και θεωρεί. Δεν υπερτερεί κανένα κομμάτι έναντι κάποιου άλλου, 
αλλά συμπληρωματικά δρούν για να προάγουν τη γνώση και την 
εκπαίδευση.
Χωρίς να σημαίνει πως η ερμηνεία αυτή είναι ορθή ή εσφαλμένη, 

θεωρείται σημαντικό δομικό στοιχείο της ιδεολογίας του DPSD 
Beyond.

Έχουμε τη διάθεση να αλλάξουμε το πρόσωπο της ακαδημαϊκής 
καθημερινότητας και το διεκδικούμε μέσα από τις πράξεις μας.

εικόνα 1: Διαγραμματική απεικόνιση του 
μοντέλου που θεωρεί η πρωτοβουλία ως 

ακαδημαϊκή καθημερινότητα



εικόνα 2 : Διμερής και μονοκατευθυντική 
ροή γνώσης. Υπάρχον μοντέλο 

ανταλλαγής γνώσης. εικόνα 3: Κυκλικό και συμμετοχικό μοτίβο ανταλλαγής γνώσεων σε 
ομάδα

Υπάρχον	
μοντέλο

Ανταλαγή	
γνώσης

Κατά την δίαρκεια της 
ακαδημάικής εκπαίδευσης μας 
έχουμε συνηθήσει ένα μοντέλο 
που συνήθως είναι διμερές 
(ειδικός ομιλητής - παθητικός 

δέκτης) και μονοκατευθυντικό 
- σημαίνοντας πως η “ροή της 
γνώσης” ξεκινά από τον ειδικό 
και μεταφέρεται (με όποιους 
τρόπους) στο δέκτη .

Το μοντέλο ανταλαγής γνώσεων που προτείνεται 
από την πρωτοβουλία, απεικονίζεται στο 
σχεδιάγραμμα της εικόνας 3. Είναι ένα μοντέλο που 
υποστηρίζει τη συμμετοχικότητα καθώς και την επι 
ίσοις όροις αντιμετώπιση των συμμετεχόντων.
Καθένας είναι ελεύθερος να παρουσιάσει  ένα θέμα,  

στα πλαίσια των ενδιαφερόντων του, και μέσα από 
την δική του οπτική αντίληψη. Όλοι είναι ίσοι και 
συμμέτεχουν με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. 
Ας εξήγησουμε παραπάνω τις σκέψεις μας.

Ο φοιτητής στο διάγραμμα αυτό αντιμετωπίζεται 
ως ρόλος. Σε ίσες βαθμίδες γνώσης και 
αλληλεπίδρασης με αυτόν είναι και όλοι οι 
υπόλοιποι ρόλοι, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 
συναδέλφους, επαγγελματίες του χώρου ή όποιο 
άλλο άτομο συμμετέχει στο σύνολο αυτό.

Μέσα σε αυτό το σύνολο παρουσιάζονται οι 
ιδέες κάποιου και συμμετέχουν σχολιάζοντας, 
συμπληρώνοντας και ρωτώντας. 

 Κανείς όμως δεν κρίνεται για 
τις γνώσεις του ή τον τρόπο 
που  αυτές παρουσιάζονται. Η 
συζήτηση εξελίσεται πάντα σε 
φιλικό επίπεδο. 

Μεταξύ τους μοιράζονται τη 
γνώση ισάξια με αποτέλεσμα την 
ενδυνάμωση πολλών γνωστικών 
πεδίων ταυτόχρονα κι από 
διαφορετικές πηγές. Είναι 
σαφές πως αυτό το σύστημα 
υποστηρίζει και υποστηρίζεται 
από μία διαφορετική διαλεκτική 
διαδικασία.

Mια διαδικασία 
αλληλοσυμπλήρωσης και 
όχι κρίσης. Η ομαδική αυτή  
διαδικασία, χρησιμοποιεί τις 
κοινωνικές οδούς ως διαύλους 
για το διαμοιρασμό γνώσης και 
όχι τις ετικέτες του καθηγητή - 
φοιτητή.

εικόνα 4: Απλοποιημένη απεικόνιση της 
ομάδας

Δημιουργία
δικτύων
Όλα τα άτομα επικοινωνούν 

μεταξύ τους για θέματα γύρω 
από την εκπαίδευσή τους και τις 
γνώσεις τους, προσπαθώντας να 
ανελιχθούν πνευματικά. Κάποια 
από αυτά τα άτομα ανήκουν 
σε ομάδες όπως αυτές που 
είδαμε πρίν. Κάποια άλλα όχι. Η 
επικοινωνία τους όμως δομείται 
συνεχώς κι έτσι αρχίζουν να 
δημιουργούν δίκτυα, όμοια με τα 
κοινωνικά.

Ένα τέτοιο δίκτυο είναι κι αυτό 
που ακολουθεί, κοινωνικό 
και εκπαιδευτικό ταυτόχρονα. 
Λογικό είναι στα δίκτυα να 
υπάρχει και μία αίσθηση 
χρονικής προτεραιότητας και 
πολλαπλότητας του “ανήκειν” 
των επιμέρους κι αυτό 
συμβολίζεται με το χρώμα και το 
περιγραμμα κάθε κύκλου.

Κάθε άτομο φέρει τις δικές 
του γνωριμίες (και “μονοπάτια” 
γνώσης), έτσι νέα πρόσωπα 
εμφανίζονται μέσα στις ομάδες.  

εικόνα 5: Το δίκτυο που σχηματίζουν οι ομάδες 
και τα άτομα

Οι ομάδες αυτές αρχίζουν να διευρύνονται και τα άτομα να 
επικοινωνούν μεταξύ τους. Ειδικότερα, το χρώμα του δίσκου 
υποδηλώνει την ομάδα που ανήκει το άτομο (α’ βαθμίδα) και το 
περίγραμμα, την ομάδα με την οποία εμπλέκεται ακολούθως (β’ 
βαθμίδα). Υπάρχουν κυκλικές σχέσεις ή γραμμικές, μέσα σε αυτά τα 
δίκτυα - ομοίως με τα τις κοινωνικές σχέσεις. Ας μη λησμονούμε πως 
η προσωπική μας εκπαίδευση ανέκαθεν χρησιμοποιούσε τα κοινωνικά 
δίκτυα ως τα πιο πρόσφορα πεδία άντλησης γνώσης.



Το	DPSDBeyond	και	ο	ρόλος	του
Το DPSD Beyond, έρχεται σαν γέφυρα ή καλύτερα σαν πλατφόρμα, 

ανάμεσα στα δύο αυτά πλέγματα και προσφέρει τη σύνδεσή τους 
(με το γρηγορότερο τρόπο) καθώς και τον εμπλουτισμό των 
γνωσιακών τους πεδίων με επιπρόσθετα στοιχεία και γνώσεις 
που φέρουν σε αυτό άλλοι παράγοντες (τα επιμέρους άτομα, 
δίκτυα, πλέγματα κλπ.).  Ας εξηγήσουμε το διάγραμμα της εικόνας 6 :

Το σημείο Α, αναφέρεται σε ένα πλέγμα όπως περιγράφεται και στην 
εικόνα. Το ίδιο συμβαίνει και στο σημείο Β. Σε άλλες περιπτώσεις 
η σύνδεση των δύο αυτών πλεγμάτων θα ήταν δύσκολη, ίσως και 
ανέφικτη. Με τη σύζευξη των Α και Β όμως οι γνώσεις των επιμέρους 
ατόμων, ενδυναμώνονται και έτσι εξελίσσονται τόσο σε ατομικό 
επίπεδο όσο και ομαδικό οι εμπλεκόμενοι.

Η πρωτοβουλία είναι ένας κόμβος, μια γέφυρα κι ένας σύνδεσμος 
για όλους τους συμμετέχοντες.

Απότερος στόχος του DPSD Beyond είναι να λειτουργήσει σαν 
πλατφόραμα επικοινωνίας μεταξύ αυτών των ομάδων και δικτύων.  
Αυξάνονται οι πιθανότητες να συνεργαστούν διαφορετικά δίκτυα. 
Σε ένα δεύτερο χρονικό πλαίσιο (πιο μετά) η σύζευξη των Α και 
Β θα εξακολουθεί να υπάρχει, ακόμη και χωρίς την παρουσία της 
πρωτοβουλίας.

Αναφέρουμε πως η θεώρηση αυτή προσεγγίζεται και με 
μαθηματικούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη πως η συνάρτηση είναι η 
πρωτοβουλία, το πεδίο ορισμού οι συμμετέχοντες και το πεδίο τιμών 
το εκάστοτε παραγώμενο αποτέλεσμα - αλλά ας το αφήσουμε εδω.

εικόνα 6: Το συνολικό πλέγμα

εικόνα 8: Η κεντρική δεξαμενή συμβολίζει το knowledge pool που προσφέρει το DPSD Beyond, 
ενώ τα ποτήρια τη γνώση του κάθε ατόμου. Τα μικρά πηγάδια, είναι η γνώση που έχει συλλεγεί 

στα δίκτυα που αναφέραμε προηγούμενως.

εικόνα 7: Η ανατροφοδότηση της δεξαμενής 
γνώσης και η ενδυνάμωση της πρακτικής 

εφαρμογής των όσων διδασκόμαστε, είναι 
μια διαδικασία “διπλής συνεπαγωγής”. Με 
αυτή τη vise versa  διαδικασία και τα δύο 

πεδία εμπλουτίζονται ισάξια.

Δεξαμενές	γνώσης
Kάθε άτομο φέρει μαζί του ένα ευρος γνώσεων. Το οποιο μπορει, 

είτε να το μοιράζεται με τους υπολοιπους είτε οχι. Η αντιστοιχια που 
μας αρεσει να κάνουμε ειναι αυτη της δεξαμενής οπου καθε ατομο 
μπορει να ερθει να προσθεσει γνώση, να τραβηξει απο αυτη ή και 
τα δυο ταυτοχρονα.

Δείτε το λοιπόν κάπως έτσι. Μια μεγάλη δεξαμενή γνώσεων 
(knowledge pool - εικόνα 8) βρίσκεται στη διάθεση όλων - κι έτσι 
μπορούν όλοι να αφήνουν ή να παίρνουν τμήματα αυτής κατά το 
δοκούν.

Προσβάσιμη από όποιον το επιθύμησει σε όποια στιγμή κι 
αν αποφασίσει. Η συνδρομή στον εμπλουτισμό της δεν είναι 
απαραίτητη, αλλά επαφύεται στη συνειδότητα του καθενός απέναντι 
στο διαμοιρασμό της γνώσης. Είτε αυτή είναι πρακτική γνώση, 
ακαδημαϊκή, επαγγελματική κ.ο.κ.

Αυτή η δεξαμενή γνώσης όμως γεμίζει και με τη γνώση που 
απορρέει από την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων. Με 
μία διαδικασία αλληλοτροφοδότησης, τα δύο αυτά σύνολα 
επεκτείνονται σε περιεχόμενο και ποιότητα με την πάροδο του 
χρόνου. Αυτή η διαδικασία παρουσιάζεται και στην εικόνα 7.



Κατηγορίες	δράσης
Το DPSD Beyond έχει ενεργή παρουσία από τον Οκτώβριο του 2010 

μέσα στους κόλπους της πανεπιστημιακής κοινότητας του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Μετά από την 
πρώτη διαδικασία ζύμωσης (περίοδος Οκτωβρίος 2010 - Ιανουάριος 
2011) καθορίσαμε τους στοχους και τον σκοπό της πρωτοβουλίας 
και απο τον Φεβρουάριο του 2011 έχουμε την σημερινή μορφή.
Οι ενέργειες χωρίζονται ως εξής:

Εμπλουτισμός knowledge pool
1.  Φοιτητικές παρουσιάσεις: ανοιχτές ομιλιές/workshops, 

όποιος φοιτητής επιθυμεί, επιλέγει ένα θέμα στο οποίο είναι 
γνώστης και το παρουσιάζει στα πλαίσια των διαλέξεων στους 
συναδέλφους του.

2. διαλέξεις από επαγγελματίες: Κατόπιν πρόσκλησης, 
διοργανώνονται από κοινού (DPSD Beyond & επαγγελματίες) 
διαλέξεις σε συγγενικό αντικείμενο του design (Bob Stu-
dio - Eleia bottle & 3ds Max workshop, Backpacker - Γιώργος 
Τριανταφυλλάκος, .tomako κ.ά.)

Πρακτική εφαρμογή 
3. Ικανοποίηση αναγκών της φοιτητικής κοινότητας που αφορούν 

την καθημερινότητά της στους χώρους του Τμήματος (ανάπλαση 
προαυλίου χώρου Μάιος 2011, ανακαίνιση και λειτουργία 
αυτοδιαχειριζόμενου κυλικείου Σεπτέμβριος 2011, Θέατρο 
Απόλλων Μάρτιος 2012 )

4. Side projects: στη συγκεκριμένη κατηγορία, περιλαμβάνονται 
δράσεις οι οποίες κινούνται παράλληλα (χρονικά) με όλες 
τα υπόλοιπα δρώμενα της πρωτοβουλίας. Οργανώνονται 
από φοιτητές και σκοπό έχουν την ενίσχυση δεξιοτήτων, τη 
συμμετοχική σχεδίαση (co design) και την κάλυψη κάποιων 

αναγκών των μελών της φοιτητικής (κι όχι μόνο) κοινότητας 
(laptop sleeves, e-library stands, Tshirts, tote bags, posters με 
μεταξοτυπία σε DIY φοιτητικό τυπογραφείο  κ.ά.).

Τα όρια των δράσεων που αναφέρονται στις κατηγορίες δεν είναι 
πάντα ευδιάκριτα.

Η τέταρτη κατηγορία έχει πολλαπλή σημασία για την πρωτοβουλία 
μιας και εξασφαλίζει, αυτοενίσχυση και οικονομική ανεξαρτητοποίηση 
ορισμένες φορές. Παραδειγματικά αναφέρουμε τα workshops που 
διοργανώθηκαν για τη δημιουργία χειροποίητων προϊόντων με σκοπό 
την διάθεση κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Animasyros 4.0 ( Tshirts, 
tote bags, posters με μεταξοτυπία σε DIY φοιτητικό τυπογραφείο), τα 
έσοδα του οποίου, εξασφάλισαν την οικονομική κάλυψη αρκετών 
επερχόμενων ομιλιών.

Στο διάγραμμα της εικόνας 9, παρουσιάζονται μερικές από τις 
δράσεις της πρωτοβουλίας για να γίνει και πιο αντιληπτό το 
γνωστικό πεδίο που επιθυμούμε να καλύψουμε. Με ευθείες γραμμές 
συμβολίζονται οι πορείες των επιμέρους, με κύκλο τα milestones με 
σημαντική βαρύτητα για την πρωτοβουλία, με μικρότερους κύκλους 
υποδηλώνεται η συνέχεια των δραστηριοτήτων. Οι διακεκομένες 
γραμμές παρουσιάζουν το συσχετισμό μεταξύ δύο δράσεων ενώ οι 
τελευταίες δύο χρωματιστές γραμμές υπονοούν οτι γίνονται συνεχώς 
πράγματα για αυτές τις δύο κατηγορίες.

Ενεργά	μέλη
Αυτή τη στιγμή ο κύριος πυρήνας απαρτίζεται από τους : Νίκο 

Αθανασόπουλο (μεταπτυχιακός φοιτητής του Τ.Μ.Σ.Π.Σ.) , Μάριο 
Γεωρνταμιλή (προπτυχιακός φοιτητής του Τ.Μ.Σ.Π.Σ.) , Λεωνίδα 
Καπράλο (προπτυχιακός φοιτητής του Τ.Μ.Σ.Π.Σ.) και Γιώργο Χαλά 
(προπτυχιακός φοιτητής του Τ.Μ.Σ.Π.Σ.). Οι προαναφερθέντες 
σχηματίζουν την οργανωτική βάση, προσφέροντας συλλογικά και 
ατομίκά, τις γνώσεις τους και τη βοήθειά τους σε διαφορετικά 
επίπεδα όπως η οργάνωση ομιλιών, το πρόγραμμα, τις εξωτερικές 
διασυνδέσεις, την προβολή, το web development και video editing, 

την αρθρογραφία και πολλά άλλα. Κατά καιρούς, έχουν παραστεί και 
συμπαρασταθεί πολλοί φίλοι της πρωτοβουλίας σε διάφορους τομείς.
Τον Μάρτιο του 2012 προστέθηκαν και οι: Ιωάννης Μαρκάκης 

(προπτυχιακός φοιτητής Τ.Μ.Σ.Π.Σ.) και Ιωάννα Αρχοντάκη 
(προπτυχιακή φοιτήτρια Τ.Μ.Σ.Π.Σ.) 

Η συνέχεια της πρωτοβουλιάς, έγκειται στους φοιτητές του 
τμήματος. Με τη βοήθεια όλων, το DPSD Beyond από βήματα 
ελπίζουμε να κάνει άλματα .-

εικόνα 9: Συνοπτικό timeline δράσεων



1. Χρήση προγραμμάτων δισδιάστατης σχεδίασης και επεξεργασίας 
εικόνας (workshop στο Adobe Photoshop – παρουσίαση 
εφαρμογής)

2. Χρήση προγραμμάτων δισδιάστατης σχεδίασης και επεξεργασίας 
εικόνας (workshop στο Adobe Photoshop – προχωρημένες 
τεχνικές επεξεργασίας εικόνων)

3. Προγράμματα 3D σχεδίασης/μοντελοποίησης «SketchUp» της 
Google (παρουσίαση εφαρμογής – παραδείγματα και σχεδίαση 
αντικειμένων)

4. Σημειώσεις και παρουσιάσεις πάνω σε fonts / font basics 
(γραμματοσειρές), προβολή ταινίας ντοκιμαντέρ: «Helvetica» του 
Gary Hustwit και συζήτηση

5. Προβολή του ντοκιμαντέρ «Art & Copy» του Doug Pray και 
συζήτηση – τοποθετήσεις – προβληματισμοί

6. Παρουσιάσεις: Πώς αναζητούμε στο Διαδίκτυο χρήσιμες 
πληροφορίες/sites, Αναζήτηση Επιστημονικών Άρθρων στον 
ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, 
ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες / blogs / περιοδικά σχετικά με 
Design & Τεχνολογίες, συζήτηση-προτάσεις

7. Προβολή ντοκιμαντέρ «The Genius of Design» (Επεισόδιο #1: 
«Ghosts in the Machine») της σειράς του BBC

8. Διάλεξη-Παρουσίαση με θέμα την Τυπογραφία (σύντομη ιστορική 
αναδρομή, βασικές έννοιες, χαρακτηριστικά των γραμματοσειρών)

9. Διάλεξη-Παρουσίαση: «Grid» – τυπογραφική στοιχειοθεσίας, οι 
βασικές αρχές κατασκευής και τα χαρακτηριστικά της

10. Διάλεξη: «V for Vector»:  vector γραφικά, Illustrator και work-

shop
11. Συζήτηση και καταγραφή απαιτήσεων για τους εξωτερικούς 

χώρους του Πανεπιστημίου//MasterBrief
12. Διάλεξη-Παρουσίαση με θέμα «Εισαγωγή στη μεθοδολογία, 

με έμφαση στη Μεθοδολογία Ευμετάβλητων Συστημάτων (Soft 
Systems Methodology)» κι εφαρμογή στοιχείων της στο πλάνο 
διαμόρφωσης-βελτίωσης των εξωτερικών χώρων του 1ου 
Γυμνασίου

13. Διάλεξη από ομιλητές: Σχεδιαστικό γραφείο Bob Studio: «Από 
τον ιδεασμό, στο concept και μετά στο τελικό προϊόν» – Ανδρέας 
Θάνος & Άρης Τσούτσας 

14. Workshop από το Bob Studio: «Render στο πρόγραμμα 
τρισδιάστατης σχεδίασης ’3DS Max’: Φωτορεαλισμός, κάμερες, 
textures & bumps – Μια πρακτική εφαρμογή» – Ανδρέας Θάνος

15. Προβολή του ντοκιμαντέρ «The Genius of Design» (Επεισόδιο 
#2: «Designs for Living») – BBC

16. «Φέρ’το στα ίσια του» για ανάπλαση εσωτερικού προαύλιου 
χώρου του 1ου Γυμνασίου

17. Διάλεξη με θέμα το «Eye Tracking» και παρουσίαση των 
τεχνικών καταδίωξης βλέμματος - live demonstration

18. Ανάπλαση και επαναλειτουργία φοιτητικού αυτοδιαχειριζόμενου 
κυλικείου

19. Διάλεξη από ομιλητές: Σχεδιαστικό γραφείο ZS Studio: «Μικρά 
αποκεντρωμένα design γραφεία, δικτύωση νέων σχεδιαστών, 
DIY οργάνωση παραγωγής, limited production, one offs στο 
design και παρουσίαση έργου» – Ζάχος Σταθόπουλος

Πεπραγμένα	2010-2012 20. Διάλεξη από ομιλητές: «Design Alter Egos - μια μεθοδολογία 
συνεργατικής & συμμετοχικής σχεδίασης με ρόλους σε χρήστες 
και σχεδιαστές. Αμεσότητα στο σχεδιασμό και ενίσχυση ρόλου 
χρηστών» – Γιώργος Τριανταφυλλάκος (a.k.a. Backpacker)

21. Workshop από ομιλητές: Backpacker: «Σχεδίαση ηλεκτρονικών 
γραμματοσειρών σε ψηφιακό περιβάλλον, μέθοδοι, 
προγράμματα» – Γιώργος Τριανταφυλλάκος (a.k.a. Backpacker)

22. Side project: laptop sleeves - συνεργατική σχεδίαση και 
υλοποίηση θηκών φορητών υπολογιστών

23. Side project: σχεδίαση γραμματοσειράς σε συνεργασία με τον 
Γ.Τριανταφυλλάκο (Backpacker)

24. .tomako : διάλεξη για τη σημειολογία της εικόνας - video, 
τεχνικές και μέσα animation και video mapping  - Σπύρος 
Κουδούνας, Γιώργος Ξέστερνος, Θωμάς Κολοκυθάς

25. Workshop από .tomako : “video mapping μέσω εξειδικευμένου 
λογισμικού (mad mapper & modul8) - Σπύρος Κουδούνας & 
Γιώργος Ξέστερνος

26. Παρουσίαση της πρωτοβουλίας - απολογισμός 2010 - 2011
27. Φοιτητική παρουσίαση: “Shape memory alloys στη σχεδιαστική 

διαδικασία”
28. Προκύρηξη σχεδιαστικού διαγωνσιμού σε συνεργασία με το 

Θέατρο Απόλλων (Σύρος) για την κατασκευή σειράς προϊόντων
29. Προκύρηξη σχεδιαστικού διαγωνισμού σε συνεργασία με ιδιώτη 

για θεματική διακόσμηση βιτρινών καταστήματος
30. Δημοσίευση μετεφρασμένου papers για την εργασιακή ηθική, 

τις πρακτικές και τις προεκτάσεις τους στο επάγγελμα του 
βιομηχανικού σχεδιαστή.

Υπογραμμίζεται πως οι διαλέξεις με αριθμό 19, 20, 24,26,27 
μεταδώθηκαν live μέσω του καναλιού της πρωτοβουλίας στο 
διαδίκτυο (με την τεχνική του live streaming).

Η πρωτοβουλία κινείται σε αυτό τον άξονα και προσπαθεί να 
μεταδίδει μέσω διαδικτύου όσες περισσότερες παρουσιάσεις και 
διαλέξεις είναι εφικτό.

Οι πλειονότητα αυτών των έλαβαν χώρα στο αμφιθέατρο του 
Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, στη 
Σύρο από τον Οκτώβριο του 2010 εως τον Μάρτιο του 2012 (κατά 
τη διάρκεια των αντίστοιχων ακαδημαϊκών ετών) με μέσο αριθμό 
παρακολούθησης 120 άτομα (το Τμήμα απαρτίζεται από 350+ 
ενεργούς φοιτητές).

Το έντυπο αυτό συντάχθηκε, σχεδιάστηκε και στοιχειοθετήθηκε από τα μέλη της 
ομάδας του DPSD Beyond κατά το έτος 2012. Οι εικονογραφήσεις αποτελούν 
πρωτότυπες δημιουργίες. Η φωτογραφία της σελίδας 2, είναι του φωτογράφου 

Chase Jarvis και διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Δεν επιθυμούμε καμία 
εμπλοκή με copyrights και συναφή.

Ευχαριστούμε που καταφέρατε να διαβάσετε ως εδώ, μας τιμάτε.

Ερμούπολη Σύρου, Φεβρουάριος 2012
Stop! Hammer time! : )



www.dpsdbeyond.gr


