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Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.
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ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ WE!DESIGN
Η We!Design είναι μια πρωτότυπη 
μεθοδολογία συμμετοχικής σχεδίασης. 
Η μεθοδολογία συνιστά μια δομημένη 
προσέγγιση στην συμμετοχική σχεδίαση 
εκπαιδευτικών εργαλείων με την συμμετοχή 
μαθητευόμενων. Απώτερος στόχος της είναι 
η πραγμάτωση της ιδέας της συμμετοχικής 
σχεδίασης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, 
αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις 
δυσκολίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του εν λόγω περιβάλλοντος. Η μεθοδολογία 
υποστηρίζει (α) την αποδοτική και 
αποτελεσματική καταγραφή των αναγκών, 
των προβλημάτων, των προσδοκιών και των 
σχεδιαστικών ιδεών των συμμετεχόντων 
για την σχεδίαση εκπαιδευτικών εργαλείων 
τα οποία απαντούν αποτελεσματικά στις 
ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις ενός 
εκπαιδευτικού οργανισμού, και (β) τη 
σύνθεση του συλλεχθέντος υλικού για την 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τελικού 
προϊόντος λογισμικού. 
Η μεθοδολογία Χωρίζεται σε δυο κύριες 
φάσεις (βλ. εικόνα δεξιά). Κατά την 
διάρκεια της πρώτης φάσης 

πραγματοποιείται ένας αριθμός
συνεργατικών συνεδριών σχεδίασης. Στην 
δεύτερη φάση, τα προϊόντα των συνεδριών 
σχεδίασης αναλύονται, αξιολογούνται και 
οργανώνονται από τους σχεδιαστές, με 
στόχο την σύνθεση μιας ολοκληρωμένης 
τελικής πρότασης, η οποία οφείλει να 
ικανοποιεί το σύνολο των συμμετεχόντων.
Η εφαρμογή της μεθοδολογίας We!Design 
σε μια πληθώρα ερευνητικών σχεδιαστι-
κών περιστάσεων έδειξε πως μπορεί να 
λειτουργήσει ως ένα αποτελεσματικό 
μέσο για την καταγραφή και ανάλυση 
των αναγκών των συμμετεχόντων και 
την σχεδίαση εκπαιδευτικών εργαλείων 
λογισμικού. Επιπλέον, φάνηκε πως 
η μεθοδολογία υποστήριζει τους 
συμμετέχοντες στην καταγραφή ιδεών και 
σχεδιαστικών προτάσεων η ποικιλομορφία, 
και, σε αρκετές περιστάσεις, η καινοτομία 
των οποίων μπορούν να δημιουργήσουν 
μια ιδιαίτερα πλούσια βάση σχεδιαστικών 
ιδεών και λύσεων, ένα σημαντικό εργαλείο 
στα χέρια των σχεδιαστών για την ανάπτυξη 
χρήσιμων τελικών προϊόντων.

Σχετικές δημοσιεύσεις:
Triantafyllakos, G., Palaigeorgiou, G., 
Tsoukalas, I.A. (2008) We!Design: 
A Student-Centered Participatory 
Methodology for the Design of Educational 
Applications. British Journal of Educational 
Technology 39 (1): 125–139.

Triantafyllakos, G., Palaigeorgiou, G., 
and Tsoukalas, I.A. (2010) Designing 
e-learning applications with students: 
the case of the We!Design methodology. 
In Affective, Interactive and Cognitive 
Methods for E-Learning Design: Creating an 
Optimal Education Experience. Dr. Aimilia 
Tzanavari, Dr. Nicolas Tsapatsoulis (Eds.), 
IGI Global (Publisher). (Release Date: 
January 2010)

Συμμετοχική σχεδίαση λογισμικού:

μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την 

υποστήριξη της συνεργασίας και 

την ενίσχυση της δημιουργικότητας 

μικρών σχεδιαστικών ομάδων.
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DESIGN ALTER EGOS
Η πρωτότυπη τεχνική design alter egos 
αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση για την 
αξιοποίηση στοιχείων της αφηγηματικής 
θεωρίας σε μια συμμετοχική διαδικασία 
σχεδίασης.
Τα design alter egos αναφέρονται σε 
φανταστικούς χαρακτήρες: πορτραίτα 
αντιπροσωπευτικών χρηστών του 
εκάστοτε υπό σχεδίαση συστήματος, με 
συγκεκριμένα ονόματα, προσωπικότητες 
και προσωπικές ιστορίες. Η τεχνική 
ζητάει από τον κάθε συμμετέχοντα να 
δημιουργήσει το δικό του design alter 
ego, καταλήγοντας με μια προσωπική, 
αναλυτική αναπαράσταση της δικής του 
εικόνας του «χρήστη», μέσω της οποίας 
καλείται να συμμετέχει στην σχεδιαστική 
διαδικασία: υιοθετώντας την προοπτική του 
και, τελικά, αναλαμβάνοντας να παίξει τον 
ρόλο του. Τα design alter egos προσφέρουν 
στους συμμετέχοντες έναν καθαρό καμβά 
πάνω στον οποίο έχουν την ευκαιρία να 
προβάλλουν μια εξιδανικευμένη εικόνα του 
εαυτού τους, καθώς και χαρακτηριστικά 
και συμπεριφορές τρίτων, οικείων και μη, 
προσώπων. Τα στοιχεία αυτά τους βοηθούν 
να εντοπίσουν και να εστιάσουν σε μια 
όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα 
ενός ενδεχόμενου τελικού «χρήστη», ενώ 
παράλληλα, παρέχουν μια πλούσια πηγή 
ερεθισμάτων για την παραγωγή ιδεών.
Η τεχνική: (α) λειτουργεί ως μια εξαιρετική 
εισαγωγή στην σχεδιαστική διαδικασία, 
δεσμεύοντας από την αρχή τους 
συμμετέχοντες, (β) καταφέρνει να

τους απελευθερώσει από τον φόβο της 
απ’ ευθείας έκθεσης και συμμετοχής 
στην διαδικασία, (γ) υποστηρίζει τους 
συμμετέχοντες σε μια διαδικασία 
ενδοσκόπησης και κριτικής ανάλυσης των 
χρηστών της υπό σχεδίαση εφαρμογής, 
ενώ (δ) δημιουργεί ένα ευχάριστο και 
δημιουργικό κλίμα καθ’ όλη την διάρκεια 
της σχεδιαστικής διαδικασίας.
Η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς 
σε συμμετοχικές περιστάσεις σχεδίασης 
με διαφορετικούς συμμετέχοντες, όπως 
ηλικιωμένοι ή μικροί μαθητές, καθώς επίσης 
και σε διαφορετικά πλαίσια σχεδίασης, 
όπως η σχεδίαση προϊόντων (product 
design) ή η σχεδίαση αλληλεπιδράσεων 
(interaction design).

Σχετικές δημοσιεύσεις:
Triantafyllakos, G., Palaigeorgiou, G., 
Tsoukalas, I.A. (2010) Fictional characters 
in participatory design sessions: Introducing 
the “design alter egos” technique. 
Interacting with Computers 22(3): 165–175.

Triantafyllakos, G., Palaigeorgiou, G., 
and Tsoukalas, I.A. (2009). Design alter 
egos: constructing and employing fictional
characters in collaborative design sessions. 
In Proceedings of HCI 2009 – People and 
Computers XXIII – Celebrating people and 
technology (Cambridge, UK, September 
1–5, 2009). BCS, 20–28. 
Archival highlight prize.



WE!DESIGN&PLAY
Το μεθοδολογικό πλαίσιο We!Design&Play 
αποτελεί μια πρωτότυπη προσέγγιση για 
την ανάπτυξη συνεργατικών σχεδιαστικών
παιχνιδιών τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε συμμετοχικές 
συνεδρίες σχεδίασης. Το πλαίσιο συνδυάζει 
τα πλεονεκτήματα ενός σχεδιαστικού 
περιβάλλοντος το οποίο προσομοιάζει ένα 
παιχνίδι, με μια προσέγγιση στην ανάκληση 
αναγκών η οποία βασίζεται σε μελέτες που 
αφορούν στην δημιουργικότητα και την 
Θεωρία της Παραγωγής Ιδεών.
Τα προκύπτοντα σχεδιαστικά παιχνίδια 
έχουν την μορφή επιτραπέζιου παιχνιδιού. 
Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας πιόνια 
και ζάρια, κινούνται πάνω σε ένα ειδικά 
σχεδιασμένο ταμπλό και καλούνται να 
ακολουθήσουν έναν διαφορετικό κάθε φορά 
άξονα διερεύνησης του σχεδιαστικού χώρου 
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα ερεθίσματα 
τα οποία παρουσιάζονται στην θέση στην 
οποία θα καταλήξουν πάνω στο ταμπλό. 
Στόχος των συμμετεχόντων είναι μέσω 
αυτής της διαδικασίας να διερευνήσουν τον 
σχεδιαστικό χώρο της εκάστοτε υπό 

σχεδίαση εφαρμογής και να καταγράψουν 
όσο περισσότερες ανάγκες και σχεδιαστικές 
ιδέες μπορούν.
Οι ερευνητικές εφαρμογές του 
μεθοδολογικού πλαισίου We!Design&Play 
έδειξαν πως μια αναλυτική προσέγγιση 
στην εξαγωγή αναγκών, οργανωμένη με 
την μορφή ενός παιχνιδιού, μπορεί να 
ενισχύσει σημαντικά την δημιουργικότητα 
των συμμετεχόντων. Οι προτεινόμενες 
προοπτικές και οι άξονες διερεύνησης του 
σχεδιαστικού χώρου, και τα αντίστοιχα 
ερεθίσματα, μαζί με τον τυχαίο τρόπο με τον 
οποίο οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση 
σε αυτά, μπορούν να υποστηρίξουν 
αποτελεσματικά την γρήγορη και ευρεία 
κάλυψη του σχεδιαστικού χώρου, ενώ 
παράλληλα, μπορούν να λειτουργήσουν 
συμπληρωματικά, και να προσαρμοστούν 
στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της εκάστοτε 
υπό σχεδίαση εφαρμογής. Επιπλέον, οι 
κανόνες του παιχνιδιού, ενισχύουν την 
ενδοσκόπηση, τον διαμοιρασμό και την 
αξιολόγηση των προτεινόμενων αναγκών 
και ιδεών, και καταφέρνουν να 

υπονομεύσουν την επιρροή προβλημάτων 
που συναντώνται συχνά σε συνεργατικές 
διαδικασίες παραγωγής ιδεών, όπως η 
αδυναμία παραγωγής (production blocking), 
η οκνηρία (free riding) ή ο φόβος της 
αξιολόγησης (evaluation apprehension).
Οι παράγοντες αυτοί βοηθούν τους 
συμμετέχοντες να προτείνουν και να 
αναδείξουν έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό 
σημαντικών και πρωτότυπων αναγκών και 
σχεδιαστικών ιδεών.

Σχετικές δημοσιεύσεις:
Triantafyllakos, G., Palaigeorgiou, G., 
and Tsoukalas, I.A. (2010) Designing 
educational software with students
through collaborative design games:
the We!Design&Play framework.
Computers & Education 56 (1): 227-242.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΘΟΝΩΝ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2008–2009)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διεπαφών 
για 5 οθόνες αφής στο νέο Μουσείο 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στόχος 
των οθονών αφής είναι η παρουσίαση 
θεμάτων και πληροφοριών σχετικών 
με 5 διακριτές «εποχές» του ελληνικού 
κινηματογράφου. Οι οθόνες ευελπιστούν 
να παίξουν έναν εισαγωγικό ρόλο για τα 
ισάριθμα δωμάτια της κάθε «εποχής» και 
να υποστηρίξουν το σύνολο των σχετικών 
εκθεμάτων με επιπλέον φωτογραφικό και 
άλλο πληροφοριακό υλικό. 

Το υλικό των οθονών είναι οργανωμένο 
σε μια πολυ-επίπεδη πληροφοριακή δομή 
ενώ ένα επιπλέον ζητούμενο αποτέλεσε 
η δυναμική διαχείριση της περιεχόμενης 
πληροφορίας.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και 
η τεκμηρίωση των σχεδιαστικών και 
τεχνολογικών επιλογών παρουσιάζονται 
παρακάτω (βλ. ενότητα Λοιπές δράσεις)

Tεχνολογία:
Adobe Flash, Actionscript

Σχεδιασμός και ανάπτυξη 

εφαρμογών λογισμικού 

βασισμένων σε τεχνολογίες 

διαδικτύου (DHTML, XML, CSS, 

Javascript, PHP/ASP, Adobe 

Flash, Actionscript).
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WEB INFOKIOSK ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(2008–2009)
Το σύνολο του περιεχομένου των 5 
οθονών αφής (βλ. προηγούμενη σελίδα) 
παρουσιάσθηκε εμπλουτισμένο μέσω ενός 
web interface σε ένα infokiosk στην έξοδο 
του μουσείου. Στόχος της εν λόγω διεπαφής 
ήταν η εμβάθυνση στις πληροφορίες που 
παρουσιάζονται αποσπασματικά στις 
οθόνες αφής καθώς και η διευκόλυνση των 
επισκεπτών στην αναζήτηση επιπλέον 
πληροφοριών. 

Tεχνολογία:
XML, ASP, HTML, CSS, Javascript



MYNY.BACKPACKER.GR (2008)
Ιστοσελίδα για την προώθηση του 
λευκώματος myN.Y. (βλ. ενότητα 
Φωτογραφία). 

Tεχνολογία:
XML, HTML, CSS, Javascript

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
myny.backpacker.gr



PHOTOGRAPHY (2007)
Προσωπικό φωτογραφικό portfolio. 
Aκυκλοφόρητη εργασία.

Tεχνολογία:
Adobe Flash, Actionscript



ML² (2007)
Πρόταση για ιστοσελίδα γραφείου 
αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων.
Η ιστοσελίδα, προσπαθώντας να συνδέσει 
εννοιολογικά την μορφή με το αντικείμενο 
εργασίας του γραφείου, επιτρέπει στον 
χρήστη την μετακίνηση των διαφορετικών 
στοιχείων (μενού, κείμενο, εικόνες, κ.ο.κ.) 
οπουδήποτε στην οθόνη, εστιάζοντας 
σε ή απομακρύνοντας συγκεκριμένα 
αντικείμενα. Aκυκλοφόρητη εργασία.

Tεχνολογία:
XML, ASP, HTML, CSS, Javascript



FREEQUENCY.GR (2009)
Ιστοσελίδα on-line ραδιοφωνικού σταθμού 
(web radio). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
της ιστοσελίδας είναι η οριζόντια κύλιση. 
Η ιστοσελίδα επελέγει ως finalist στην
κατηγορία εταιρικών ιστοσελίδων στα 
ΕΒΓΕ (Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και 
Εικονογράφησης) το 2010.

Tεχνολογία:
XML, PHP, HTML, CSS, Javascript

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
freequency.gr



TOGETHERDESIGN.GR (2010)
Ανάπτυξη (development) της ιστοσελίδας 
του δημιουργικού γραφείου togetherdesign. 
Ο σχεδιασμός έγινε από τους 
togetherdesign.

Tεχνολογία:
XML, PHP, HTML, CSS, Javascript

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
togetherdesign.gr



CHRISTIDIS/PHYSICS/PHILOSOPHY (2009)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας/blog 
για καθηγητή πανεπιστημίου.

Tεχνολογία:
XML, PHP, HTML, CSS, Javascript

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
christidis-physics-philosophy.com



WE!DESIGN COURSE WEBSITE 
DESIGN SESSION (2009)
Ιστοσελίδα για την διοργάνωση σειράς 
συνεδριών συμμετοχικής σχεδίασης στο 
ΤΕΙ Καβάλας. Η ιστοσελίδα δεν είναι πλέον 
ενεργή.

Tεχνολογία:
XML, ASP, HTML, CSS, Javascript

ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ (2008)
Ιστοσελίδα για τον Ιατρικό Σύλλογο 
«Κρίκος Ζωής».

Tεχνολογία:
XML, ASP, HTML, CSS, Javascript

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
krikoszois.gr



ΕΦΗ ΤΣΑΚΡΑΚΛΙΔΟΥ (2007)
Ιστοσελίδα της φωτογράφου Έφης 
Τσακρακλίδου. Η ιστοσελίδα δεν είναι 
πλέον ενεργή (σε αυτή τη μορφή).

Tεχνολογία:
XML, PHP, HTML, CSS, Javascript



WE!DESIGN SESSIONS MANAGER (2006) 
Stand-alone εφαρμογή διαχείρισης των 
συμμετοχικών συνεδριών σχεδίασης με 
την μεθοδολογία We!Design (βλ. ενότητα 
Ακαδημαϊκά). Η εφαρμογή επιτρέπει 
στον συντονιστή να καταγράφει τις 
προτεινόμενες ανάγκες, τις ροές εργασιών, 
και τις διεπαφές που προκύπτουν κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας, καθώς και 
να εξάγει σχετικά στατιστικά στοιχεία. Η 
εφαρμογή είναι διαθέσιμη (για περιβάλλον 
Windows XP) στην διεύθυνση: 
ierg.csd.auth.gr/we!design/files/wdsm.msi

Tεχνολογία:
VB, XML, HTML, CSS, Javascript





GRAPHIC DESIGN
Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας 

(λογότυπο, ειδικές εφαρμογές), 

προωθητικού υλικού εκδηλώσεων 

(αφίσες, έντυπα, κατάλογοι), 

βιβλίων (εξώφυλλο, στοιχειοθεσία).

Επιλεγμένες, ενδεικτικές εργασίες.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ (2010)
Αφίσα ενάντια στον ρατσισμό. Εκτέθηκε 
στα πλαίσια του 15ου Αντιρατσιστικού 
Φεστιβάλ στο Άλσος Γουδή στην Αθήνα, 
τον Ιούλιο του 2010.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (2009)
Αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα των 
Ατόμων με Αναπηρία. Σχεδιάστηκε στα 
πλαίσια της δράσης Δημιουργικά Κύματα 
της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος. 
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TSSO (2010)
Αφίσα για την προώθηση της δράσης Κ.Ο.Θ. 
Underground της Κρατικής Ορχήστρας 
Θεσσαλονίκης. Εκτέθηκε στα πλαίσια 
του 1ου ΚΟΘ Underground Φεστιβάλ 
στο Block33 στην Θεσσαλονίκη, τον 
Σεπτέμβριο του 2010.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ (2009)
Αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα 
Δικαιωμάτων του Παιδιού. Σχεδιάστηκε στα 
πλαίσια της δράσης Δημιουργικά Κύματα 
της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος. 



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (2009)
Αφίσα με θέμα την (ευρύτερη έννοια της) 
ελευθερίας. Σχεδιάστηκε στα πλαίσια της 
δράσης Δημιουργικά Κύματα της Ένωσης 
Γραφιστών Ελλάδος. Εκτέθηκε στα γραφεία 
της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος στην Αθήνα, 
τον Φεβρουάριο του 2009.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ - 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ (2009)
Αφίσα για τον εορτασμό των 100 χρόνων 
από την γέννηση του ποιητή Γιάννη 
Ρίτσου. Σχεδιάστηκε στα πλαίσια της 
δράσης Δημιουργικά Κύματα της Ένωσης 
Γραφιστών Ελλάδος. Εκτέθηκε στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα, από τις 17 
εως τις 31 Δεκεμβρίου του 2009.



NEW YEAR POSTER 2008
Αφίσα για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς 
του 2008. Μέρος σειράς αφισών η οποία 
ξεκίνησε το 2000. Παρουσιάστηκε στην 
σελίδα posterpage.ch του συλλέκτη αφισών 
Rene Wanner.



MAPPING (EUROPE) (2007)
Αφίσες με θέμα τα όρια, τα σύνορα 
και το graphic design στην Ευρώπη. 
Παρουσιάσθηκαν στα πλαίσια έκθεσης 
διοργάνωσε η Apeiron Photos στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 
«Μελίνα», τον Μάιο του 2007.
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ΜΥ Ν.Υ. (2008)
Συνοδευτική αφίσα για το φωτογραφικό 
λεύκωμα myN.Y. (βλ. ενότητα Φωτογραφία).



ΡΩΣΟΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 
& BABY TRAFFICKING (2006)
Αφίσες/σχεδιαστικά σχόλια για την επίσκεψη 
της φρεγάτας Πιτλίβι στο Αιγαίο και για το 
trafficking νεογνών αντίστοιχα. Σχεδιάστηκαν
μετά από πρόσκληση του Δημήτρη 
Παπάζογλου (designersunited.gr)
για ένα αφιέρωμα στα σημαντικότερα 
γεγονότα του 2006 από το περιοδικό Έψιλον. 
Η πρώτη αφίσα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
Έψιλον, στις 31 Δεκεμβρίου 2006.



“Crucified” poster on the theme of sexual violence, abuse and exploitation design: George Triantafyllakos (2006)

SEXUAL VIOLENCE (2006)
Αφίσα με θέμα την σεξουαλική κακοποίηση. 
Σχεδιάστηκε για τον διαγωνισμό Quanto 
Project (quantoproject.com).

BRUCE FEIRSTEIN (2006)
Αφίσα, οπτική απόδοση ρήσης του Bruce 
Feirstein. Σχεδιάστηκε στα πλαίσια του 
διαδικτυακού project Design Quotes 
που διοργάνωσε ο Άγγελος Μπάκας στο 
hegrade.gr



NATURE’S REVENGE (2005)
Αφίσα για το περιβάλλον. Συμμετείχε στην 
Ekoplagát International Poster Triennale 
στην Zilina (Σλοβακία) τον Οκτώβριο του 
2005.



ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΟΠΛΑ (2005)
Αφίσα για το παράνομο εμπόριο όπλων. 
κέρδισε το 2ο βραβείο στα ΕΒΓΕ 2005 στην 
κατηγορία Νέων Δημιουργών. Συμμετείχε 
σε έκθεση αφίσας της Διεθνούς Αμνηστίας 
στη Βίλλα Μπιάνκα στην Θεσσαλονίκη, τον 
Δεκέμβριο του 2005.



1. Λογότυπο για το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (2009).
2. Πρόταση για το λογότυπο του on-line μουσικού περιοδικού mic.gr (2008).
3. Πρόταση για λογότυπο ασφαλιστικού γραφείου (2008).
4. Λογότυπο για το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (2010).

1 2

3 4



5. Λογότυπο για ιστοσελίδα επιστημονικής ομάδας μελέτης της εναλλακτικής δημοσιογραφίας (2009).
6. Λογότυπο για το μουσικό συγκρότημα COIN (2005).
7. Πρόταση για το λογότυπο on-line ραδιοφωνικής εκπομπής του web radio freequency.gr (2010).
8. Πρόταση για το λογότυπο του ιατρικού συλλόγου Κρίκος Ζωής (2008).

5 6

7 8



ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΒΓΕ (Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και 
Εικονογράφησης)
Αθήνα // Απρίλιος 2005
2ο βραβείο // Κατηγορία νέων σχεδιαστών

1ος Ετήσιος Διαγωνισμός Νέων Σχεδιαστών 
Adobe Magazine
Αθήνα // Μάιος 2004
Πρώτη διάκριση

ΕΒΓΕ (Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και 
Εικονογράφησης)
Αθήνα // Απρίλιος 2004
2ο βραβείο // Κατηγορία νέων σχεδιαστών

Πανελλήνιος διαγωνισμός αφίσας με θέμα 
τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διοργάνωση: Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και 
Πολιτισμού
Θεσσαλονίκη // Σεπτέμβριος 2003
1ο βραβείο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Έκθεση αφίσας της ΚΟΘ (Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης)
Θεσσαλονίκη // Σεπτέμβριος 2010
Συμμετοχή με 1 αφίσα.

Έκθεση αφίσας της Ένωσης Γραφιστών 
Ελλάδος με θέμα τον ρατσισμό κατά 
τη διάρκεια του 15ου Αντιρατσιστικού 
Φεστιβάλ
Αθήνα // Ιούλιος 2010
Συμμετοχή με 1 αφίσα.

Γιάννης Ρίτσος: 100 χρόνια από τη γέννησή 
του. Έκθεση αφίσας της Ένωσης Γραφιστών 
Ελλάδος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Αθήνα // Δεκέμβριος 2009
Συμμετοχή με 1 αφίσα.

Έκθεση αφίσας της Ένωσης Γραφιστών 
Ελλάδος με θέμα την ελευθερία στο 
γραφεία της Ένωσης.
Αθήνα // Φεβρουάριος 2009
Συμμετοχή με 1 αφίσα.

Διεθνής διαγωνισμός λογοτύπων TAMGA
Νοβοσιμπίρσκ, Σιβηρία // Δεκέμβριος 2008
Συμμετοχή με 2 λογότυπα.

mapping (europe).
Έκθεση αφίσας από την Apeiron Photos.
Αθήνα // Μάιος 2007
Συμμετοχή με 2 αφίσες.

29 αφίσες για το περιοδικό Έψιλον
Αθήνα // Δεκέμβριος 2006
Συμμετοχή με 1 αφίσα.

Έκθεση αφίσας των Διεθνής Αμνηστία 
(Ελληνικό Τμήμα) / Apeiron Photos / Corbis
Αθήνα // Φεβρουάριος 2006
Συμμετοχή με 2 αφίσες.

Διεθνής διαγωνισμός λογοτύπων TAMGA
Νοβοσιμπίρσκ, Σιβηρία // Οκτώβριος 2005
Συμμετοχή με 2 λογότυπα.

Ecoplakat Triennale
Zilina, Σλοβακία // Οκτώβριος 2005
Συμμετοχή με 2 αφίσες.

Διεθνής Μπιενάλε Γραφικών Τεχνών 
Golden Bee
Μόσχα, Ρωσία // Σεπτέμβριος 2004
Συμμετοχή με 1 αφίσα.

Δέκα Εικόνες για την Ιθάκη
Ιθάκη // Ιούλιος 2004
Συμμετοχή με 1 αφίσα.

Δέκα Εικόνες για την Ιθάκη
Ιθάκη, Ελλάδα // Ιούλιος 2003
Συμμετοχή με 1 αφίσα.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΒΓΕ2004 
Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής
και Εικονογράφησης
ISBN 960–87322–8–X
σ. 172

ΕΒΓΕ2005 
Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής
και Εικονογράφησης
ISBN 960–88417–2–0
σ. 161

ΕΒΓΕ2010 
Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής
και Εικονογράφησης
ISBN 978–960–6764–16–5
σ. 167

Θεσσαλονίκη Thessaloniki
Graphic Design 1980-2009
ISBN 978-960-99645-0-0
σ. 184, 193, 333

Catalogue “Golden Bee 6”
Moscow International Biennalle 
of Graphic Design
σ. 163

Ekoplagát ‘05
The International Exhibition
and Contest of Issued Posters
on the topic of Conservation
of Nature and Environment
ISBN 80–89035–65–5
σ. 29

mapping(europe)
Έκθεση Αφίσας για τα Όρια,
τα Σύνορα και το Graphic Design
ISBN 978–960–89773–0–3
σ. 122–125

Almost Always the Greatest Dedicated 
Minority Has Made the World Better
Apeiron Photos, Amnesty International 
Greek Section, Corbis poster exhibition 
catalogue
σ. 118–119

περιοδικό Έψιλον
τ. 820 // σ. 82–83

Adobe magazine
τ. 12 // σ. 46
τ. 9[33] // σ. 9

+design
τ. 29 // σ. 32–34
τ. 33 // σ. 85–86
τ. 35 // σ. 30, 55
τ. 37 // σ. 50
τ. 44 // σ. 12
τ. 50 // σ. 8, 82, 105–107
τ. 61 // σ. 47
τ. 62 // σ. 12

Περισσότερες εργασίες παρουσιάζονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση backpacker.gr



ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ
Σχεδιασμός πρωτότυπων 

τυπογραφικών στοιχείων και 

ανάπτυξη γραμματοσειρών 

(προγραμματισμός OpenType 

features, python scripting).

BP TYPEWRITE (2010)
Η BPtypewrite προέκυψε από 
μια δημιουργική επέμβαση στην 
γραμματοσειρά BPmono italics (βλ. 
επόμενες σελίδες). Το αποτέλεσμα 
ήταν μια όρθια και στρογγυλεμένη 
BPmono italics η οποία προσομοιάζει 
την όψη και την αίσθηση κειμένου 
στοιχειοθετημένου από γραφομηχανή. 
Την ψευδαίσθηση έρχεται να 
συμπληρώσει ένα ολόκληρο σύστημα 
υποστηρικτικών γραμματοσειρών 
αποτελούμενο από underscored, 
strikethrough και slashed παραλλαγές 
της γραμματοσειράς, καθώς και μια πιο 
«άγρια» εναλλακτική έκδοση της, η 
BPtypewriteDamaged.
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BULLPEN GREEK (2009)
Μετά από επικοινωνία με τον Sotos 
Anagnos (art director στο περιοδικό 
βαβέλ και αμετανόητο υποστηρικτή 
της αποδόμησης) και την άδεια (και 
υποστήριξη) του σχεδιαστή Ray 
Larabie (typodermicfonts.com), 
σχεδιάστηκε το ελληνικό αλφάβητο 
για την νέα έκδοση της οικογένειας 
γραμματοσειρών Bullpen.
Η γραμματοσειρά είναι διαθέσιμη 
από την myFonts (15 OpenType 
γραμματοσειρές).



BP ΜΟΝΟ (2007)
Μια monospaced γραμματοσειρά 
κατάλληλη για τεχνικά κείμενα 
ή προγραμματισμό. Διαθέσιμη 
σε regular, italics και bold. Οι 
γραμματοσειρές BPmono και 
BPmono Bold έχουν επεξεργαστεί 
(hinting) έτσι ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε μεγέθη 
από 9px εως 16px σε μια πληθώρα 
επεξεργαστών κειμένου και 
συγγραφής κώδικα (π.χ. Visual 
Studio .net, Visual Web Developer, 
MS Word, NotePad++, κ.α.). Η 
οικογένεια συμπληρώνεται από την 
BPmonoStencil, μια ψευτο-stencil 
έκδοση της BPmono Bold.



BP REPLAY (2008)
Η BPreplay γεννήθηκε από την 
ανάγκη να βελτιωθεί η γραμματοσειρά 
MgOpenModata, μια rounded 
γραμματοσειρά διαθέσιμη ως open source 
από την εταιρία Magenta. Τα στοιχεία 
της regular έκδοσης της MgOpenModata 
διορθώθηκαν, ενώ πολλά από αυτά 
επανασχεδιάστηκαν από την αρχή (π.χ. 
α, ε, ζ, χ, ω, κ.α.). Μέσα από αυτή τη 
διαδικασία γεννήθηκε η BPreplay regular. 
Οι γραμματοσειρές BPreplay italics, bold
και bold italics, μαζί με small caps και old 
style numerals σχεδιάστηκαν από την αρχή. 
Η οικογένεια γραμματοσειρών BPreplay 
είναι διαθέσιμη κάτω από την SIL Open 
Font License δίνοντας την ευκαιρία σε 
όποιον ενδιαφέρεται, να την τροποποιήσει 
κατά το δοκούν.



BP IMPERIAL (2010)
Μια κεφαλαιογράμματη condensed 
γραμματοσειρά  σε δυο βάρη (light και 
bold), κάθε ένα συνοδευόμενο από έντονα 
italics 12 μοιρών. Μια γραμματοσειρά 
με ιδιαίτερο χαρακτήρα και αναπάντεχες 
σχεδιαστικές επιλογές σε αρκετά από τα 
στοιχεία της. Ενδείκνυται για χρήση σε 
τίτλους ή/και μικρά κείμενα.



BP DOTS (2008)
30 monospaced γραμματοσειρές σε 6 
παραλλαγές (round, square, diamond, 
plus, minus και vertical) και 2 στυλ 
(normal και unicase), μαζί με 3 non-
monospaced condensed παραλλαγές (round, 
square και diamond). Οι περισσότερες 
από τις 30 γραμματοσειρές μπορούν 
να αντικαταστήσουν τις υπόλοιπες 
καθώς όλες μοιράζονται το ίδιο πλάτος, 
επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την 
δημιουργία εντυπωσιακών layering effects. 
Σχεδιασμένες κυρίως για έντυπες εργασίες 
ενδείκνυνται για χρήση σε τίτλους, 
αλλά και μικρά κείμενα. Για μη έντυπες 
εργασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 
γραμματοσειρές BPdots και BPdotsSquares 
(normal και unicase) σε μέγεθος 10px, 
ή εναλλακτικά η γραμματοσειρά 
BPdotsCondensed σε μέγεθος 26px. 



BP SCRIPT (2007)
Μια στρογγυλή, συνδεδεμένη (connected) 
γραμματοσειρά κατάλληλη για τίτλους 
ή/και μικρά κείμενα.Η γραμματοσειρά είναι 
εμπνευσμένη και συνδυάζει χαρακτηριστικά 
που συναντά κανείς σε δουλειές των 
M/M(Paris) για την Bjork, των Process 
Type Foundry (γραμματοσειρά FIG Script) 
και του Mark Simonson (γραμματοσειρά 
Coquette).



ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Typo Lyrics: The Sound of Fonts
Edited By Slanted
Published by Birkhäuser
ISBN 9783034603669
σ. 112 (BPmono Italics)

Typodarium 2010
By Verlag Hermann Schmidt Mainz
ΕΑΝ 4260172810104
16/01 (BPscript)
15/03 (BPmono Italics)
20/10 (BPbigHead)

Typodarium 2011
By Verlag Hermann Schmidt Mainz
ΕΑΝ 4260172810159
16/01 (BPdiet)
15/03 (BPtypewrite)
20/10 (BPimperial)

Computer Arts Project #86
Ιούλιος 2006
Special Issue on Typography
σ. 65

PCmagazine
τ. Νοεμβρίου 2008
backpacker.gr γραμματοσειρές στο 
συνοδευτικό DVD

PCmagazine
τ. Μαΐου 2007
backpacker.gr γραμματοσειρές στο 
συνοδευτικό DVD

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
fonts.gr
Backpacker (Maria, Olga,Pallas, Haroula)
4 χειρόγραφες γραμματοσειρές
fonts.gr/gr/fonts/letter/B/Backpacker

typodermic fonts
Συνεργασία με τον Ray Larabie για το 
σχεδιασμό των ελληνικών στοιχείων της 
γραμματοσειράς Bullpen.
new.myfonts.com/fonts/larabie/bullpen

ON-LINE ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Luc Devroye
School of Computer Science
McGill University, Montreal, Canada
cg.scs.carleton.ca/~luc/greek.html

Microsoft Typography Blog
16/1/2006
www.microsoft.com/typography/links/
News.aspx?NID=5389

Περισσότερες γραμματοσειρές είναι 
διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
backpacker.gr



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΥ Ν.Υ. (2008)
Το myN.Y. είναι ένα μικρό βιβλίο 
εντυπώσεων από τη Νέα Υόρκη. Ένα
ενθύμιο φτιαγμένο από φωτογραφίες. Από 
τις ενστικτωδώς απαθανατισμένες εικόνες 
μιας «επιστροφής» σε μια πόλη τόσο ξένη 
που καταλήγει να μοιάζει οικεία.

Εκδόσεις cannot not design
120 x 190 mm
48 pp
Paperback
ISBN 978 960 88610 3 9 

myny.backpacker.gr
hegrade.gr/viewtopic.php?t=1916

Συμμετοχές σε εκθέσεις, 

φωτογραφικά project,

εργασίες υπό εξέλιξη.
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CREATIVES BEHIND THE LENS 
PHOTO CONTEST BY CORBIS (2008)
Φωτογραφίες οι οποίες επιλέχθηκαν 
και συμμετείχαν στην έκθεση “Creative 
Behind the Lens” Photo Contest της Corbis 
(corbisimages.com). Η έκθεση είχε ως στόχο 
την παρουσίαση φωτογραφικών εργασιών 
από δημιουργικούς επαγγελματίες από την 
Ευρώπη. Οι συνολικά 30 φωτογραφίες που 
επιλέχθηκαν, εκτέθηκαν στην Στοκχόλμη 
από τις 16 εως τις 18 Μαΐου του 2008 στα 
πλαίσια της European Design Week.



ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (2011) 
(ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ)
Φωτογραφίες για την δημιουργία 
αναμνηστικού λευκώματος, 
απαθανατισμένες χρησιμοποιώντας κάμερα 
κινητού τηλεφώνου (2Mpixel). Πρόκειται 
να παρουσιαστούν στο 12ο τεύχος του 
ηλεκτρονικού περιοδικού φωτογραφίας 
wip του Σίμου Σαλτιέλ (wip.gr)



LOMOGRAPHY (2011)
Φωτογραφίες οι οποίες παρουσιάστηκαν 
σε έκθεση που διοργάνωσε η κοινότητα 
lomography.gr στην Θεσσαλονίκη, τον Μάιο 
του 2011. Η μηχανή που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν η Diana+.



ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ (2011)
Φωτογραφικό collage, πρόταση για την 
έκθεση Πλανήτης Ποδήλατο της ομάδας 
δραστηριοτήτων 2407 (2407m.com).



ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Αρθρογραφία, συνεντεύξεις, τέχνη, 

video, workshops.
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NONBOOK (2011)
συμμετοχή σε έκθεση

Το nonBook είναι ένα τυπογραφικό 
πείραμα. Πρόκειται για ένα ολόκληρο 
βιβλίο στοιχειοθετημένο με την 
γραμματοσειρά BPletterSquares, μια 
γραμματοσειρά εμπνευσμένη από την 
δουλειά του ψυχολόγου Kevin Larson 
σχετικά με την οπτική αναγνώριση λέξεων. 
Η γραμματοσειρά αποτελείται μονάχα από 
το νοητό πλαίσιο το οποίο περικλείει κάθε 
γράμμα, κάτι που κάνει την ανάγνωση του 
τελικού κειμένου (σχεδόν) αδύνατη. Το 
nonBook συμμετείχε σε μια έκθεση που 
διοργάνωσε ο αρχιτέκτονας Απόστολος 
Καλφόπουλος στο DYNAMO Project 
Space, στην Θεσσαλονίκη, τον Μάρτιο του 
2011 (18/3–24/3).



DECON-TRAST-ION (2007)
video [1:30]

Video για την έκθεση video art με τίτλο 
Contrast: A Video Projection Project. Η 
έκθεση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
μεταξύ 10 και 13 Μαΐου 2007. Το κεντρικό 
θέμα της έκθεσης ήταν η έννοια του 
contrast. Το video με τον τίτλο decon-trast-
ion διερευνά το αισθητικό αποτέλεσμα της 
αλγοριθμικής μεταμόρφωσης μιας ροής 
εικόνων όταν διατηρείται το contrast των 
εικόνων σταθερό. Το video δημιουργήθηκε 
χρησιμοποιώντας την γλώσσα 
προγραμματισμού processing 
(processing.org)

αφίσα έκθεσης: Διονύσης Λιβάνης



PICKUP - A NOISE IN YOUR EYE(?) (2006)
video [7:40]

Video το οποίο συμμετείχε στο φεστιβάλ 
video και πειραματικού κινηματογράφου 
Παράξενη Οθόνη (strangescreen.gr), τον 
Οκτώβριο του 2006.
Το video απεικονίζει έναν δίσκο να παίζει. 
Ωστόσο, η βελόνα κινείται τόσο αργά που 
η εικόνα είναι σχεδόν στατική. Το μόνο που 
ακούγεται είναι θόρυβος(;) Ένα video/
πείραμα με χαρακτηριστικά εγκατάστασης 
(installation).



LOOKING FOR A GIRL WITH A WASHING 
MACHINE: A SHORT ROCKUMENTARY (2007)
video [12:04]

Το video περιλαμβάνει μια συνέντευξη και 
μια καταγραφή της εμφάνισης του Stefan 
Schwerdtfeger στο Reworks Festival τον 
Σεπτέμβριο του 2007 στην Θεσσαλονίκη.



FUTURE WORKSHOP ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ: 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ VIDEOS (2007)
videos [4 × 0:30]

Σειρά 4 σύντομων εισαγωγικών videos 
που παρουσιάζουν την τρέχουσα 
κατάσταση/τάσεις/πρακτικές στην ελληνική 
τυπογραφία από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες: του σχεδιαστή τυπογραφικών 
στοιχείων, του μαθητή, του γραφίστα, 
κ.ο.κ. Παρουσιάστηκαν στο 3ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Τυπογραφίας και Οπτικής 
Επικοινωνίας στα πλαίσια του Typography 
Future Workshop (βλ. επόμενη σελίδα).



FUTURE WORKSHOP ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (2007)
οργάνωση workshop

Οργάνωση workshop και οργανωμένης 
συζήτησης σχετικά με διαφορετικές 
πτυχές της ελληνικής τυπογραφίας. 
Οι 3 βασικοί άξονες που συζητήθηκαν 
περιελάμβαναν την εκπαίδευση (λέξεις 
κλειδιά: βιβλιογραφία, τρόποι διδασκαλίας, 
τεχνογνωσία, εργασίες κ.α.), τον 
σχεδιασμό (λέξεις κλειδιά: σχέδιο του 
ελληνικού γράμματος, εξελληνισμός, 
πρωτοτυπία, ιστορία, νέες τεχνολογίες 
π.χ. OpenType κ.α.) και την εμπορική 
διακίνηση γραμματοσειρών (λέξεις κλειδιά: 
κοστολόγηση, πειρατεία, άδεια χρήσης, 
ελεύθερες άδειες χρήσης π.χ. OpenFont κ.α.)
Το workshop πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια του 3ου Παγκόσμιου Συνεδρίου 
Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας, 
στην Θεσσαλονίκη, στις 21 Ιουνίου του 
2007.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ (2007)
οργάνωση έκθεσης

Οργάνωση έκθεσης με πρωτότυπες 
ελληνικές γραμματοσειρές. Στην έκθεση 
παρουσιάστηκαν 29 συμμετοχές (16 
εντός και 13 εκτός συναγωνισμού), 
18 γραμματοσειρές κειμένου (6 εντός 
συναγωνισμού), 8 γραμματοσειρές τίτλων 
και 3 πειραματικές γραμματοσειρές. 
Συμμετείχαν 8 έλληνες σχεδιαστές και 
21 ξένοι σχεδιαστές (Αμερική, Αγγλία, 
Ιταλία, Μεξικό, Γαλλία, κ.α.). Η κριτική 
επιτροπή, αποτελούμενη από τους Dan 
Carr (punchcutter & type designer, USA), 
Keith Chi-Hang Tam (type designer, Hong 
Kong), Γιώργο Ματθιόπουλο (τυπογραφικό 
σχεδιαστή, Ελλάδα), Μιχάλη Σέμογλου 
(τυπογραφικό σχεδιαστή, Ελλάδα) και 
Παναγιώτη Χαρατζόπουλο (τυπογραφικό 
σχεδιαστή, Ελλάδα) ξεχώρισε την 
γραμματοσειρά της Alice Savoie (Γαλλία) 
ως καλύτερη γραμματοσειρά κειμένου και 
την γραμματοσειρά του Thomas Grace 
(Γερμανία) ως καλύτερη γραμματοσειρά 
τίτλων. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια του 3ου Παγκόσμιου Συνεδρίου 
Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας, 
στην Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2007.

Όλες οι συμμετοχές και περισσότερες 
σχετικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: ea.backpacker.gr



ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ (2007)
άρθρο

Σύντομο άρθρο με σκέψεις για την 
τυπογραφία το οποίο δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό Αγγελιοφόρος (τ. Ιουλίου, 2007). 
Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στην 
διεύθυνση:
backpacker.gr/files/typography.pdf



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ UNDERWARE ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ +DESIGN (2007)
άρθρο

Σύντομο άρθρο στο οποίο παρουσιάζεται 
η δουλειά της κολεκτίβας τυπογραφικών 
σχεδιαστών Underware. Το άρθρο 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό +design (τ. 50, 
Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2007). Το πλήρες 
κείμενο είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:
backpacker.gr/files/underware.pdf



™�Â‰È¿ÔÓÙ�˜ ÙÈ˜ 
ÔÓÂ˜ �Ê‹˜
ÙÔ Ó¤Ô
ªÔÛÂ›Ô
�ÈÓËÌ�ÙÔÁÚ¿ÊÔ
£ÂÛÛ�ÏÔÓ›ÎË˜:
ÛÎ¤„ÂÈ˜,
��Ú�ÙËÚ‹ÛÂÈ˜,
�ÚÔ‚ÏËÌ�ÙÈÛÌÔ›

°ÈÒÚÁÔ˜ �ÚÈ�ÓÙ�ÊÏÏ¿ÎÔ˜

gtrianta@gmail.com

�Ô ��ÚÒÓ ÎÂ›ÌÂÓÔ ��ÚÔÛÈ¿ÂÈ 
ÛÓÔ�ÙÈÎ¿ Ù� ��ÔÙÂÏ¤ÛÌ�Ù� ÙË˜ 
�ÚÔÂÚÁ�Û›�˜/¤ÚÂÓ�˜ �Ô �ÚÔËÁ‹ËÎÂ 
ÙÔ Û�Â‰È�ÛÌÔ‡ ÙˆÓ �ÏËÚÔÊÔÚÈ�ÎÒÓ 
ÔÔÓÒÓ �Ê‹˜ ÙÔ Ó¤Ô ªÔÛÂ›Ô
�ÈÓËÌ�ÙÔÁÚ¿ÊÔ £ÂÛÛ�ÏÔÓ›ÎË˜. �ËÓ 
Û‹ÙËÛË ÁÈ� ÙÔÓ ÚÏÔ Î�È ÙÔÓ 
��Ú�ÎÙ‹Ú� ÙÔ «Ó¤Ô» ÌÔÛÂ›Ô Î�È
Ù� ËÙ‹Ì�Ù� �Ô �ÚÔÎ‡�ÙÔÓ Î�Ù¿ 
ÙËÓ ‰È�‰ÈÎ�Û›� Û�Â‰È�ÛÌÔ‡ ÙÔ,
�ÎÔÏÔÂ› Ë ��ÚÔÛ›�ÛË ÌÈ�˜ ÛÂÈÚ¿˜ 
�� Û�Â‰È�ÛÙÈÎ¤˜ �Ú�¤˜ Î�È
�ÚÔ‰È�ÁÚ�Ê¤˜ [guidelines] �Ô
�ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ÔÓÂ˜ �Ê‹˜. �Ó Î�È
ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â�È‰ÈÒÎÂÈ, Î�È
Û›ÁÔÚ� ‰ÂÓ Â›Ó�È ÂÍ�ÓÙÏËÙÈÎ ÛÙËÓ 
Î¿Ï„Ë ÙÔ ¤Ì�ÙÔ˜, Ì�ÔÚÂ› Ó�
��ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ �ÊÂÙËÚ›� Î�È Ó�
�ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ �Ú‹ÛÈÌË ÁÓÒÛË ÛÂ ÛÔ˜
ÂÓ‰È�Ê¤ÚÔÓÙ�È ‹/Î�È �Û�ÔÏÔ‡ÓÙ�È
¤Ì�Ú�ÎÙ� ÌÂ ÙÔÓ ÂÓ ÏÁˆ 
�ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ.

© °ÈÒÚÁỖ  �ÚÈ�ÓÙ�ÊÏÏ¿ÎỖ , 2008/2009 
���ÁÔÚÂ‡ÂÙ�È Ë ÌÂ Ô�ÔÈÔ‰‹�ÔÙÂ ÙÚ�Ô �Ó���Ú�Á̂ Á‹ 
Ì¤ÚỖ  ‹ ÏÔ ÙÔ ÎÂÈÌ¤ÓÔ �̂ Ú›̃  ÙËÓ ¤ÁÁÚ�ÊË ¿‰ÂÈ�
ÙÔ ÛÁÁÚ�Ê¤�.

�Ô “Ó¤Ô” ÌÔÛÂ›Ô: HCI Î�È
ÂÓ‰Ó¿ÌˆÛË ÙÔ Â�ÈÛÎ¤�ÙË
� André Malraux ÛÙ� Ì¤Û� ÙÔ 20Ô �ÈÒÓ� ��Ú�ÎÙ‹ÚÈÛÂ ÙÔ 
ÌÔÛÂ›Ô ̂  ̃ÌÂÙ�-�ÒÚÔ [meta-place] (Malraux, 1951 in 
Giaccardi, 2006). ª¤Û� �� ÌÈ� ‰È�‰ÈÎ�Û›� ��ÔÎÔ�‹̃  
�ÓÙÈÎÂÈÌ¤Ó̂ Ó �Ô �Ó‹ÎÔÓ ÛÂ ¤Ó�Ó ÛÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ �ÒÚÔ 
(Î�È ÂÓ‰Â�ÔÌ¤Ó̂  ̃�ÚÓÔ) Î�È Â��Ó�ÙÔ�Ô¤ÙËÛË̃  ÙỖ , 
ÊÛÈÎ‹̃  Î�È ÔÓÙÔÏÔÁÈÎ‹̃ , ÛÂ ¤Ó�Ó Î�ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ �ÒÚÔ, ÙÔ 
ÌÔÛÂ›Ô Û�ËÌ�ÙÔ�ÔÈÂ› ¤Ó� Î�ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ �ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ŒÓ�
�ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÂ Û�ÊÂ›̃  �Ó�ÊÔÚ¤̃  Î�È ÛÙ�ÂÚ¤̃  (ÔÚ�Ù¤̃ ) 
‚¿ÛÂÈ̃  ÛÙÔÓ «ÙÙÂ» �ÒÚÔ Î�È �ÚÓÔ, �ÏÏ¿ Ó¤Ẫ  
ÛËÌ�ÛÈÔÏÔÁÈÎ¤̃  ÛÓ‰¤ÛÂÈ̃  ÌÂ ÙÔÓ «ÙÒÚ�» �ÒÚÔ Î�È �ÚÓÔ 
(Giaccardi, 2006). ª¤Û� ÛÂ �Ù ÙÔ È‰È�›ÙÂÚÔ �Ï�›ÛÈÔ, 
Ù� ÊÛÈÎ¿ «�ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿» �ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ�, ¿ÏÏÔÙÂ 
�ÂÈÚÔ�È�ÛÙ¿ [tangible] Î�È ¿ÏÏÔÙÂ ¿Ï� [intangible], 
�ÓÙÈÌÂÙ̂ �›ÔÓÙ�È �Ï¤ÔÓ ̂  ̃ÂÈÎÔÓÈÎ¿ [virtual] 
�ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ� (Giaccardi, 2006) ÌÂ ÛÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË 
ÎÔÈÓ̂ ÓÈÎ‹ ÙÔ�Ô¤ÙËÛË Î�È ÚÏÔ. �ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ� �Ô
�ÌÊÈÙ�Ï�ÙÂ‡ÔÓÙ�È ÌÂÙ�Í‡ ÙË̃  ÊÛÈÎ‹̃  ÙỖ �ÛÙ�ÛË̃  
Î�È Ù̂ Ó �ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÙỖ �Ó�ÊÔÚÒÓ. � ÛÏÏÔÁ‹ Î�È Ë 
‰È�-/ÛÓ-Ù‹ÚËÛË �ÙÒÓ Ù̂ Ó �ÓÙÈÎÂÈÌ¤Ó̂ Ó ÂÍ�ËÚÂÙÂ› 
¤Ó�Ó ‰ÈÙÙ ÚÏÔ: ÙËÓ ÊÛÈÎ‹ ÛÓÙ‹ÚËÛË Ù̂ Ó ÛÛÙ�ÙÈÎÒÓ 
ÙỖ  ÛÙÔÈ�Â›̂ Ó, Î�È ¿Ú� ÙËÓ ‰È�Ù‹ÚËÛË ÙË̃  ÊÛÈÎ‹̃  
ÙỖ �ÛÙ�ÛË̃ , Î�È ÙËÓ ‰È�Ù‹ÚËÛË Î�È ‰È¿�ÛË ÛÙË 
ÛÏÏÔÁÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË ÙË̃  ÎÔÈÓ̂ ÓÈÎ‹̃ /�ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹̃  ÙỖ
�Í›�̃  Î�È ÙË̃  ÁÓÒÛË̃  �Ô �Ù‹ ÌÂÙ�Ê¤ÚÂÈ. 

�Ô «ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÙÈÎ» ÌÔÛÂ›Ô �ÓÙÈÏ�Ì‚¿ÓÂÙ�È ÙÔÓ ÚÏÔ 
ÙÔ ̂  ̃�ÓÙ›ÛÙÔÈ�Ô ÌÂ �ÙÓ ÂÓ̃ ��Ú�‰ÔÛÈ�ÎÔ‡ 
‰�ÛÎ¿ÏÔ: Ë �ÛÙËÚ¿ ÁÚ�ÌÌÈÎ‹ ÌÂÙ�‚›‚�ÛË ÙË̃  ÁÓÒÛË̃  
�� �Ù, ̂  ̃�ËÁ‹ Î�È �ÂÓÙ›� ÛÙËÓ Î�ÙÔ�‹ Î�È
‰È¿�ÛË ÙË̃ , �ÚỖ  ÙÔÓ «ÌË ÁÓ̂ Ú›̂ Ó» Â�ÈÛÎ¤�ÙË,
��ÔÙÂÏÂ› ÁÈ� ÙÔ ÌÔÛÂ›Ô �Ú̂ ÙÂ‡̂ Ó Î�È ÌÔÓ�‰ÈÎ ÛÎÔ�.
�Ô «Ó¤Ô» ÌÔÛÂ›Ô, ‚�ÛÈÛÌ¤ÓÔ ÛÂ Â�ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ¤̃  
Â̂ Ú›Ẫ  [constructivist theories] ÁÈ� ÙËÓ Ì¿ËÛË Ù̂ Ó 
Piaget, Vygotsky Î�È ¿ÏÏ̂ Ó, �ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ¤Ó� Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ 
Î�È ÌÈ� Ó¤� �ÚÔÔ�ÙÈÎ‹ ÁÈ� ÙÔÓ ÚÏÔ ÙÔ ÌÔÛÂ›Ô.
�ÓÙÈÌÂÙ̂ �›ÂÈ ÙÔÓ Â�ÈÛÎ¤�ÙË ̂  ̃ÌÈ� ÍÂ�̂ ÚÈÛÙ‹ 
ÔÓÙÙËÙ�, ÌÂ È‰È�›ÙÂÚÔ ÁÓ̂ ÛÈ�Î Î�È �ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ
�‚�ÚÔ, Î�È ÙËÓ ‰È�‰ÈÎ�Û›� ÙË̃  Ì¿ËÛË̃  ̂  ̃ÌÈ�
‰Ó�ÌÈÎ‹, ÎÔÈÓ̂ ÓÈÎ¿ ‰ÔÌËÌ¤ÓË ‰È�‰ÈÎ�Û›� Ë Ô�Ô›�
Ì�ÔÚÂ› Ó� Â�ÈÙÂ�Â› ÌÔÓ¿�� Ì¤Û� �� ÙËÓ ‰¤ÛÌÂÛË, 
ÙËÓ ‚È̂ Ì�ÙÈÎ‹ ÂÌ�ÂÈÚ›�, ÙËÓ ÛÓÂÚÁ�Û›� Î�È ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ 
ÛÌÌÂÙÔ�‹ ÙÔ Â�ÈÛÎ¤�ÙË Ì¤Û� ÛÂ ¤Ó� �ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ 
ÔÚÁ�Ó̂ Ì¤ÓÔ Î�È ÛÙÔÈ�ÂÈÔÂÙËÌ¤ÓÔ ÁÈ� �ÙÓ �ÎÚÈ‚Ò̃  ÙÔÓ 
ÛÎÔ�. �Ô «Ó¤Ô» ÌÔÛÂ›Ô Â�ÈÌÂ› Ó� ÂÓ‰Ó�ÌÒÛÂÈ ÙÔÓ 
Â�ÈÛÎ¤�ÙË, Ó� ÙÔÓ ‰ÂÛÌ¤ÛÂÈ Î�È Ó� ÛÓÂÚÁ�ÛÙÂ› Ì�›
ÙÔ, Î�È ÙÂÏÈÎ¿, Ó� ÙÔ �ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ó¤Ẫ  ÂÌ�ÂÈÚ›Ẫ  
Ì¿ËÛË̃  Î�È „��Á̂ Á›�̃  [edutainment]. 

�›Ó�È Û�Ê¤̃  �̂  ̃Ë ÙÂ�ÓÔÏÔÁ›� Ì�ÔÚÂ› Î�È ¤�ÂÈ ‹‰Ë 
�ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ �ÔÏÏ¿ �ÚỖ  �Ù‹ ÙËÓ Î�ÙÂ‡ÓÛË. �
ÛÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙË̃  ‰ÂÓ �ÂÚÈÔÚ›ÂÙ�È ÌÔÓ¿�� ÛÙËÓ „ËÊÈ�Î‹ 
�Ó���Ú�Á̂ Á‹ Î�È ÛÓÙ‹ÚËÛË ÙË̃  �Ú�ÁÌ�ÙÈÎÙËÙ�̃ , �ÏÏ¿ 
ÂÎÙÂ›ÓÂÙ�È �ÔÏ‡ �¤Ú� �� �Ù‹Ó: ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË Ó¤̂ Ó 
ÙÚ�̂ Ó �Ó���Ú¿ÛÙ�ÛË̃  Î�È Â�ÈÎÔÈÓ̂ Ó›�̃  ÙË̃  
�ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹̃  ÁÓÒÛË̃ , ÛÙËÓ �Ó�Î�Ù�ÛÎÂ‹ Î�È ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË 
Ó¤̂ Ó ÂÍ�ÙÔÌÈÎÂÌ¤Ó̂ Ó �ÊËÁ‹ÛÂ̂ Ó ÙË̃  ÈÛÙÔÚ›�̃ , ÛÙËÓ 
‰ËÌÈÔÚÁ›� Ó¤̂ Ó ÂÌ�ÂÈÚÈÒÓ Ì¿ËÛË̃ , Î�È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿Ó̂ ÛË 
Î�È ‰È¿�ÛË ÙË̃  �ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹̃  ÁÓÒÛË̃  ÛÂ Ó¤Ỗ  ÊÛÈÎÔ‡̃  
‹ ÂÈÎÔÓÈÎÔ‡̃  �ÒÚỖ  (Giaccardi, 2006). ¶¤Ú�Ó �ÙÒÓ, Ë 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΑΦΗΣ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2009)
άρθρο

Κείμενο στο οποίο παρουσιάζονται 
συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας 
που προηγήθηκε του σχεδιασμού των 
οθονών αφής για το νέο Μουσείο 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και 
ένα πλήθος συμπερασμάτων, σχεδιαστικών 
αρχών και προδιαγραφών (guidelines) 
σχετικών με τον σχεδιασμό διεπαφών για 
οθόνες αφής. Το πλήρες κείμενο είναι 
διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της Ένωσης 
Γραφιστών Ελλάδος στην διεύθυνση:
gda.gr/files/CineMuseum_TouchScreens_
Design_Documentation_2009.05.07.pdf



ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ MIC.GR (2008)
σειρά άρθρων

Κριτικές ταινιών οι οποίες δημοσιεύθηκαν 
στο on-line πολιτιστικό περιοδικό mic.gr
Το πλήρες κείμενο των 3 πρώτων κριτικών 
είναι διαθέσιμο στις διευθύνσεις:

1. La Graine et le Mulet
mic.gr/cinema.asp?id=15432

2. Les Temoins
mic.gr/cinema.asp?id=15456

3. This is England
mic.gr/cinema.asp?id=15472

Η τελευταία κριτική, αν και παρέμεινε 
αδημοσίευτη, είναι διαθέσιμη στη 
διεύθυνση:

4. Lars and the Real Girl
backpacker.gr/pages/projects/p18/p18s.asp
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AKIEM HELMLING (2006)
συνέντευξη + video

Συνάντησα τον Akiem Helmling, μέλος 
της τυπογραφικής κολεκτίβας Underware 
(underware.nl), τον Ιούλιο του 2006 
στα γραφεία της κολεκτίβας στο (υπό 
κατάληψη) κτίριο De Illussie στη Χάγη, 
για μια συνέντευξη για την δουλειά τους. 
Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης είναι 
διαθέσιμο στην διεύθυνση:
backpacker.gr/pages/projects/p6/p6s.asp

Οι εικόνες αποτελούν μέρος ενός video 
που τραβήχθηκε στο κτίριο De Illussie. 
Για προσωπικούς λόγους, ο Akiem μου 
ζήτησε να μην δημοσιευθεί on-line. (Αν και 
στενοχωρήθηκα ιδιαίτερα για αυτή του την 
απόφαση) σεβάστηκα την επιθυμία του.



CHESTER JENKINS (2008)
συνέντευξη

Συνάντησα τον Chester Jenkins, ιδρυτή της 
τυπογραφικής κολεκτίβας Village (vllg.com)
τον Οκτώβριο του 2008 στην περιοχή 
DUMBO στο Brooklyn της Νέας Υόρκης 
για μια συζήτηση για την τυπογραφία. Το 
πλήρες κείμενο της συζήτησης/συνέντευξης 
είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:
backpacker.gr/pages/projects/p13/p13s.asp




