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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η σύγχρονη πραγματικότητα της σχεδιαστικής πράξης
Η έννοια του σχεδιασμού έχει σήμερα πολλαπλές συνδηλώ-

σεις.1 Από την αφετηριακή χρήση της στον τομέα του σχεδιασμού 
προϊόντων –είτε πρόκειται για αντικείμενα της καθημερινής ζωής, 
είτε για βιομηχανικά αντικείμενα, είτε για κτίρια ή χώρους– ο 
«σχεδιασμός» παρέπεμπε σε μια νοητική και πρακτική διαδικασία 
που στόχο είχε τη σύλληψη και την παραγωγή υλικοτήτων. Από τις 
τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, ωστόσο, η χρήση του όρου 
έχει επεκταθεί και σε άλλους επιστημονικούς χώρους, εκτός των 
εφαρμοσμένων, και σε άλλες δραστηριότητες της επαγγελματικής 
ή της καθημερινής ζωής. Γίνεται πλέον λόγος για σχεδιασμό μαθη-
μάτων (στην εκπαίδευση), για σχεδιασμό δράσεων (στην πολιτική), 
για σχεδιασμό ενεργειών (στην εργασία) και ούτω καθεξής. 

Η επέκταση της πρακτικής του σχεδιασμού σε πολλά διαφορετικά 
επαγγελματικά περιβάλλοντα με τη συμμετοχή ειδικών από διαφο-
ρετικούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς χώρους οδήγησε στην 
ανάγκη διερεύνησης της σχεδιαστικής πράξης σε μια πιο θεωρητική 
βάση. Πράγματι, από τα τέλη του 20ού αιώνα, πολλοί επαγγελματίες 
του χώρου συμμετέχουν σε μια θεωρητική συζήτηση για τις αρχές, 
τις μεθόδους, τις πρακτικές εργασίας του πεδίου. Στο πλαίσιο αυτό 
διατυπώνεται η ανάγκη συγκρότησης μιας «ενιαίας θεωρίας» του 

1. Ο όρος disegno κάνει την εμφάνισή του στην Αναγέννηση και δηλώνει: α) 
την πρόθεση δημιουργίας, β) τη χωρική έκφρασή της και, γ) την τεχνολογική 
διάσταση. Βλ. σχετικά Antoine Picon, «Architecture, science, technology, and 
the virtual realm», στο Antoine Picon και Alessandra Ponte (επιμ.), Architecture 
and the Sciences. Exchanging Metaphors, Princeton Architectural Press, Νέα 
Υόρκη 2003, σ. 296 και Γιώργος Παπακωνσταντίνου, «Αναπαραστατικές τεχνο-
λογίες: το παρελθόν του μέλλοντος», στο Ζήσης Κοτιώνης (επιμ.), Συμβιώσεις: 
η αρχιτεκτονική στην εποχή των φυσικοπολιτισμών και της τεχνητής φύσης, 
Καστανιώτης, Αθήνα (υπό έκδοση).
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σχεδιασμού, ικανής να απευθύνεται στους διαφορετικούς χώρους 
που εμπλέκονται με τον σχεδιασμό,2 και αναζητείται μια «φιλοσο-
φία» του σχεδιασμού ως διεπιστημονικού πεδίου.3 

Γιατί, ωστόσο, θεωρείται αναγκαία η παραγωγή μιας θεωρίας ή 
φιλοσοφίας του σχεδιασμού; Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν 
λάβει χώρα μεγάλες αλλαγές στο πεδίο, οι οποίες σχετίζονται, αφενός, 
με τις σημαντικές μεταβολές στις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τις 
σχεδιαστικές πρακτικές και, αφετέρου, κυρίως, με τις νέες συνθήκες 
εργασίας στην παραγωγή κάθε είδους υλικοτήτων – είτε πρόκειται 
για αντικείμενα, κτίρια, λογισμικά ή εκπαιδευτικά προϊόντα. Οι νέες 
αυτές συνθήκες εργασίας χαρακτηρίζονται από την επέκταση του 
σχεδιασμού σε ολοένα και περισσότερους επαγγελματικούς χώρους, 
η οποία με τη σειρά της οδήγησε στη διεύρυνση της βάσης του αν-
θρώπινου δυναμικού που συμμετέχει στη σχεδιαστική διαδικασία. 
Όπως παρατηρεί ο De Michelis, έχει πλέον παρέλθει η εποχή του ενός 
δημιουργού και πλέον στη σχεδιαστική διαδικασία εμπλέκονται όχι 
μόνον ειδικοί από τους παραδοσιακούς χώρους που ασχολούνταν με 
τον σχεδιασμό (αρχιτεκτονική, βιομηχανικός σχεδιασμός, γραφιστική 
κ.λπ.) αλλά και ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών (ψυχολόγοι, 
ιστορικοί, φιλόλογοι, ανθρωπολόγοι) ή τεχνολογικών επαγγελμάτων 
(προγραμματιστές), ακόμα όμως και οι ίδιοι οι άνθρωποι για τους 
οποίους σχεδιάζεται ένα προϊόν.4 Κάθε χώρος μεταφέρει τη δική 
του αντίληψη για τη σχεδιαστική διαδικασία, τις δικές του πρακτικές 
κωδικοποίησής της, τις δικές του επιθυμίες για το προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, αυξήθηκαν και τα προϊόντα που προκύ-
πτουν από τη σχεδιαστική διαδικασία, τα οποία μπορεί να είναι τόσο 
διαφορετικά από ένα αντικείμενο έως ένα πολιτικό πρόγραμμα, από 
ένα λογισμικό έως ένα ψηφιακό έκθεμα.

Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν τους εμπλεκόμενους με το πεδίο 
να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη όχι απλά «να κάνουν», αλλά 
και «να κατανοούν αυτό που κάνουν». Παρακινήθηκαν ώστε να 
αναστοχαστούν πάνω στο παρόν και το μέλλον της εργασίας 

2. Terence Love, «Constructing a coherent cross-disciplinary body of theory 
about designing and designs: some philosophical issues», Design Studies, 23/3, 
σ. 345-361.
3. Per Galle, Philosophy of Design: An Introduction, 2007.
4. Giorgio de Michelis, «The phenomenological stance of the designer», στο 
Thomas Binder, Jonas Löwgren και Lone Malmborg (επιμ.), (Re)searching the 
Digital Bauhaus, Springer, Λονδίνο 2008, σ. 147.
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τους, να επιχειρήσουν να αντιληφθούν με θεωρητικούς όρους τις 
πρακτικές του επαγγέλματος. Η κρίσιμη διαφορά του πεδίου σε 
σχέση με θεωρητικές αναζητήσεις άλλων χώρων είναι ότι στην 
περίπτωση του σχεδιασμού υπάρχει πάντα ένα αιτούμενο: η θε-
ωρία να βελτιώνει τα προϊόντα, τις υλικότητες που παράγονται, 
ή αλλιώς η θεωρία να παρέχει τα εργαλεία που θα επιτρέπουν 
στους σχεδιαστές να επινοούν τρόπους για να βελτιώσουν τα 
προϊόντα τους.5 Το άνοιγμα του πεδίου σε διαφορετικούς χώρους 
και η συνακόλουθη διεύρυνση τόσο των εμπλεκομένων όσο και 
των παραγόμενων υλικοτήτων οδήγησε στην ανάδυση έντονων 
προβληματισμών αναφορικά με την εννοιολόγηση και τις πρα-
κτικές του σχεδιασμού. Διαπιστώθηκε η ανάγκη για παραγωγή 
ενός θεωρητικού λόγου, ο οποίος θα μπορεί να συνομιλεί με τις 
θεωρητικές αναζητήσεις που απασχολούν ένα εξαιρετικά ευρύ 
φάσμα επιστημών, από τη βιομηχανία και την αρχιτεκτονική 
έως την πολιτική, την εκπαίδευση και τις ψηφιακές τεχνολογίες. 
Διατυπώθηκε έτσι το αίτημα για τη διαμόρφωση μια ευρύτερης 
θεώρησης του σχεδιασμού που θα ενοποιεί εννοιολογήσεις και 
πρακτικές που παρήχθησαν ιστορικά στα διαφορετικά περιβάλ-
λοντα εφαρμογής των σχεδιαστικών πρακτικών.6 

Αναλύοντας επιλεκτικά θεωρητικές προσεγγίσεις του σχεδια-
σμού που παρήχθησαν στο πλαίσιο των παραπάνω προβληματισμών, 
η μελέτη διερευνά τη διαμόρφωση της «ιστορίας του παρόντος» 
του σχεδιασμού συγκροτώντας μια γενεαλογία του πεδίου. Η 
γενεαλογική αυτή προσέγγιση επιχειρεί, κατά τη φουκωική αντί-
ληψη,7 να εντοπίσει την πολλαπλότητα των παρελθοντικών ιχνών 
στο παρόν, προκειμένου να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο 
συγκροτείται ένας λόγος περί σχεδιασμού σε διαλεκτική σχέση 
με πρακτικές σημασιοδότησης και επικοινωνίας. 

5. Per Galle, Philosophy of Design: An Introduction. Επίσης: Cornellis J. Baljon, 
«History of history and canons of design», Design Studies, 23/3, 2002, σ. 333-
343. Peter Kroes, «Design methodology and the nature of technical artefacts», 
Design Studies, 23/3, 2002, σ. 287-302.
6. Love, ό.π. 
7. Ο Φουκώ διαμορφώνει τη γενεαλογική προσέγγιση ως επεξεργασία και 
προέκταση της μεθόδου της αρχαιολογικής έρευνας στα έργα Μισέλ Φουκώ, 
Επιτήρηση και Τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής, μτφρ. Καίτη Χατζηδήμου και 
Ιουλιέττα Ράλλη, Κέδρος-Ράππας, Αθήνα 1989 και Ιστορία της σεξουαλικότη-
τας, τόμ. 1: Η δίψα της γνώσης, μτφρ. Γκλόρυ Ροζάκη, Κέδρος, Αθήνα 1978.
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Γενεαλογία
ο σχεδιασμός ως…

Αφετηρία της γενεαλογικής διερεύνησης είναι οι δεκαετίες 1960 
και 1970, μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος για τη μελέτη των σχετικών 
προσεγγίσεων, καθώς ξεκινά μια έντονη συζήτηση γύρω από τον 
σχεδιασμό με απώτατο στόχο την επιστημονικοποίηση του πεδίου. 

Το 1963, o πολυπράγμων Αμερικανός αρχιτέκτονας και υπέρ-
μαχος των τεχνολογικών καινοτομιών Buckminster Fuller ορίζει 
τη δεκαετία του 1960 ως «δεκαετία της επιστήμης του σχεδια-
σμού», υποστηρίζοντας ότι η επιστήμη θέτει τάξη στα δεδομένα 
της εμπειρίας και ο σχεδιασμός ως επιστήμη, άρα με «αρχές» 
και «τάξη», συμμετέχει στη μεταμόρφωση της φύσης σύμφωνα 
με τις ανάγκες του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.8 Ο Fuller 
αντιλαμβανόταν τον σχεδιασμό με έναν εξαιρετικά ευρύ τρόπο ως 
«επιστημονικό» (βλ. μεθοδικό, ορθολογικό, στοχευμένο, ηθικό) 
μετασχηματισμό της Φύσης από τον άνθρωπο. Το αίτημα ωστόσο 
της επιστημονικοποίησης τίθεται και από άλλα περιβάλλοντα, με 
πιο απτές προσλαμβάνουσες του πεδίου.

Στον θεωρητικό λόγο της περιόδου, κυρίαρχο ρόλο παίζει 
το «Κίνημα για τη Μέθοδο του Σχεδιασμού» (Design Method 
Movement) που ξεκίνησε, στη δεκαετία του 1960, από τη Μεγάλη 
Βρετανία και επιχείρησε να ορίσει ένα σύνολο συστηματικών 
σχεδιαστικών μεθόδων.9 Πρόκειται για την πρώτη φορά που 
αναγνωρίζεται η αύξηση της πολυπλοκότητας του σχεδιαστικού 
έργου, ανοίγει η σχετική θεωρητική συζήτηση και επιχειρείται μια 
συστηματοποίηση των πρακτικών μέσα από θεωρητικούς προβλη-
ματισμούς και παρατηρήσεις επί αυτών. Το Κίνημα εγκαινιάζει τη 

8. Ο Fuller εξέφρασε ένα εξαιρετικά πρώιμο ενδιαφέρον για το περιβάλλον 
και τη βιωσιμότητά του και αντιλαμβανόταν τον σχεδιασμό ως μια επιστήμη 
που, με την ορθολογική χρήση της τεχνολογίας, θα έθετε τις υπηρεσίες της 
στην καλύτερη προσαρμογή του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον. Ωστόσο, 
η παρουσίαση των εξαιρετικά σημαντικών απόψεών του, που εκείνη την εποχή 
μάλλον έπεσαν στο κενό, υπερβαίνει τους στόχους της παρούσας μελέτης. 
Βλ. Buckminster R. Fuller, «A comprehensive anticipatory design science», 
στο Β. Fuller, No More Secondhand God and Other Writings, Southern Illinois 
University Press, Κάρμποντέιλ 1963.
9. Nigel Cross, «Designerly ways of knowing: Design discipline versus design 
science», Design Issues, 17/3, 2001, σ. 49-55.
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συζήτηση του σχεδιασμού ως «επιστήμης», η οποία επιδιώκει να 
προσδώσει επιστημονικό στάτους στο πεδίο κανονικοποιώντας 
ένα σύνολο πρακτικών που μέχρι τότε χαρακτηρίζονταν από την 
πολυδιάσπαση, καθώς κάθε κλάδος εισερχόταν στον χώρο με τις 
δικές του επιστημολογικές προσλαμβάνουσες.10 

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η θερμή υποδοχή της επι-
στημονικοποίησης του σχεδιασμού και της κανονικοποίησης της 
σχεδιαστικής μεθοδολογίας δεν χαρακτήρισε με τον ίδιο τρόπο 
όλους τους κλάδους του σχεδιασμού. Εντοπίζεται κυρίως σε 
αυτούς που είχαν σχέση με τη μηχανολογία και τον βιομηχανικό 
σχεδιασμό.11 Στις απαρχές των σχετικών διερευνήσεων, αυτοί ήταν 
οι χώροι που έδιναν το στίγμα στην όλη συζήτηση, καθώς βίωναν 
βαθιές αλλαγές στον παραδοσιακό τρόπο εργασίας τους εξαιτίας 
της εισόδου της τεχνολογίας και της μετάβασης στη μηχανοποίηση 
που αύξαναν την πολυπλοκότητα των απαιτούμενων γνώσεων 
και πρακτικών.

Από το 1960, οπότε ξεκινούν οι πρώτες συστηματικές θεω-
ρητικές συζητήσεις, έως σήμερα, το ζήτημα του σχεδιασμού έχει 
απασχολήσει πολλούς επιστήμονες. Επιχειρώντας να συγκροτήσει 
μια γενεαλογία της σχεδιαστικής σκέψης και πρακτικής, η μελέτη 
εστιάζει σε συγκεκριμένους ερευνητές, το έργο των οποίων άσκησε 
μεγάλη επίδραση στο πεδίο και συζητήθηκε ευρέως από τις επό-
μενες γενιές. Η σκέψη των ερευνητών αυτών προσεγγίζεται μέσα 
από την κριτική παρουσίαση ενός εμβληματικού έργου τους, το 
οποίο κατέχει κυρίαρχη θέση στη σχετική βιβλιογραφία. 

 Ένα δεύτερο κριτήριο για την επιλογή των περιπτώσεων ήταν η 
εκπροσώπηση διαφορετικών ακαδημαϊκών πεδίων στη σχεδιαστική 
διαδικασία. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο ακαδημαϊκό προφίλ 
των επιστημόνων αυτών: όπως θα φανεί στη συνέχεια, οι σπουδές 
και τα ενδιαφέροντά τους είναι πολύπλευρα. Όλοι ξεκινούν από 
έναν συγκεκριμένο και διαφορετικό ακαδημαϊκό χώρο και στη 
συνέχεια εμπλέκονται σε διαφορετικά πεδία, με αποτέλεσμα να 

10.  Βλ. σχετικά στα πρακτικά του μεγάλου συνεδρίου για τη σχεδιαστική 
μεθοδολογία που οργανώθηκε το 1962: John C. Jones και Denis G. Thornley 
(επιμ.), Conference on Design Methods, Pergamon Press, Οξφόρδη 1963.
11.  Nigel Cross, «Design/science/research: Developing a discipline», ανακοίνωση 
στο 5th Asian Design Conference: International Symposium of Design Science, 
Σεούλ 2001.
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παρουσιάζουν μια σύνθετη ακαδημαϊκή persona, να διαβάζονται 
και να επηρεάζουν διαφορετικές επιστήμες, από τα οικονομικά και 
την αρχιτεκτονική, έως την κυβερνητική, τις πολιτικές επιστήμες, 
την εκπαίδευση και τις τεχνολογίες. Η σχέση των πολύπλευρων 
αυτών επιστημόνων με τον σχεδιασμό δεν είναι τυχαία, καθώς ο 
σχεδιασμός αναδεικνύεται ως κατεξοχήν διεπιστημονικό πεδίο, ως 
ενδιάμεσος χώρος μεταξύ διαφορετικών θεωριών και πρακτικών. 

 Στην αφετηρία της γενεαλογίας βρίσκονται θεωρήσεις χα-
ρακτηριστικές των δεκαετιών 1960-1970. Η πρώτη είναι αυτή 
του αρχιτέκτονα Christopher Alexander, ο οποίος στις αρχές 
της δεκαετίας του 1960 δημοσιεύει ένα κορυφαίο έργο που συ-
μπυκνώνει την έως τότε έμφαση του σχεδιασμού στη μορφή του 
σχεδιαζόμενου προϊόντος. Η δεύτερη θεώρηση εκφράζεται από τον 
οικονομολόγο Alexander Simon, ο οποίος εκπροσωπείται από ένα 
έργο που δημοσιεύτηκε το 1969 και άσκησε μεγάλη επίδραση σε 
πολλά γνωστικά πεδία –μεταξύ των οποίων και ο σχεδιασμός– και 
το οποίο εστιάζει στην ανάγνωση του σχεδιασμού ως διαδικασία 
επίλυσης ενός προβλήματος. Στην ίδια περίοδο εντάσσεται και η 
επόμενη θεώρηση που επιχειρεί την επιστημονικοποίηση του πε-
δίου, όπως αυτή εκφράζεται από τον κατεξοχήν εκπρόσωπό της, 
τον μηχανολόγο Leonard Bruce Archer, τη δεκαετία του 1970. 

Στη δεκαετία του 1980, έχουν πλέον τεθεί τα σημαντικότερα 
ζητήματα που αφορούν στον σχεδιασμό και κυρίως έχει εδραιωθεί 
η αντιμετώπισή του ως αυτόνομου και διακριτικού ακαδημαϊκού 
πεδίου, ως «τρίτου χώρου» μεταξύ θετικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από μια αναστοχαστι-
κή θεώρηση των σχεδιαστικών πρακτικών, την οποία εισηγείται ο 
φιλόσοφος Donald Schön με ένα έργο που δημοσιεύει το 1983 και 
φέρνει τον αναστοχασμό στο επίκεντρο του τρόπου κατανόησης 
της επαγγελματικής πρακτικής του σχεδιασμού. 

Τελευταίος σταθμός στη γενεαλογία της σχεδιαστικής σκέψης είναι 
η καμπή του 20ού αιώνα, η οποία χαρακτηρίζεται γενικότερα από μια 
επιστημολογική στροφή στο «κείμενο» και τη «σημασία» μέσα από 
τις αναζητήσεις της σημειολογίας και της γλωσσικής στροφής. Στο 
πλαίσιο αυτών των ευρύτερων επιστημολογικών αναζητήσεων πρέπει 
να κατανοηθεί το έργο του μηχανολόγου και επικοινωνιολόγου Klaus 
Krippendorff, ο οποίος σε μια μελέτη που δημοσιεύεται το 2006, αλλά 
εκπροσωπεί μια ερευνητική πορεία πολλών χρόνων, προτάσσει την 
παραγωγή σημασίας ως κυρίαρχο μέλημα του σχεδιασμού.
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Στις αρχές του 21ου αιώνα, με την έλευση της ψηφιακής εποχής, 
ο σχεδιασμός εισέρχεται σε μια νέα φάση που χαρακτηρίζεται από 
την κυριαρχία των υπολογιστικών μέσων στις πρακτικές του. Παρότι 
αυτή την περίοδο πυκνώνουν οι συζητήσεις και τα κείμενα γύρω 
από το θέμα, δεν εντοπίζονται νέες θεωρήσεις. Οι ίδιοι προβλημα-
τισμοί μεταφέρονται και εξετάζονται υπό το πρίσμα της ψηφιακής 
τεχνολογίας και των αλλαγών που αυτή προκαλεί. Ούτε επίσης 
αναδεικνύεται κάποια εμβληματική μορφή, η οποία να επιφέρει μια 
ουσιαστική διαφοροποίηση στη μέχρι τώρα συζήτηση. Για τον λόγο 
αυτό, η μελέτη εξετάζει τον «ψηφιακό σχεδιασμό» σε ένα ανεξάρ-
τητο κεφάλαιο, παρακολουθώντας τις θεωρητικές και πρακτικές 
μετατοπίσεις τόσο σε «παραδοσιακούς» σχεδιαστικούς χώρους, 
όπως η αρχιτεκτονική, όσο και στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και 
τα νέα προϊόντα που παράγει. 

διαπραγμάτευση του συνόλου μορφή + πλαίσιο
Στην αφετηρία μιας γενεαλογίας για τον σχεδιασμό, κεντρικό 

ρόλο κατέχει το έργο του Αυστριακού αρχιτέκτονα Christopher 
Alexander (1936- ) Notes on the synthesis of form,12 το οποίο επη-
ρέασε όχι μόνο αρχιτέκτονες και πολεοδόμους, αλλά επίσης προ-
γραμματιστές.13 O Alexander σπούδασε μαθηματικά και χημεία στο 
Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου συνέχισε τις σπουδές του, χωρίς 
ωστόσο να τις ολοκληρώσει, στην αρχιτεκτονική. Εκπόνησε τη 
διδακτορική του έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, με θέμα 
Notes on Synthesis of Form – υπήρξε η πρώτη διατριβή με θέμα τις 
σχεδιαστικές μεθόδους.14 Συνολικά, το έργο του διαπερνάται από το 
αίτημα για τη δημιουργία οικοδομημάτων «με άχρονη ποιότητα» ή 
αλλιώς «με ιδιότητες πέρα από τον χρόνο».15 Το αίτημα αυτό αρχίζει 

12.  Christopher Alexander, Notes on the Synthesis of Form, Harvard University 
Press, Κέιμπριτζ, 1971.
13.  Τους προγραμματιστές ενδιαφέρει κυρίως η «γλώσσα προτύπων» του 
Alexander από την οποία εμπνέονται για τη χρήση προτύπων στην τεχνολογία 
λογισμικών. Βλ. Christopher Alexander, Sara Ishikawa και Murray Silverstein, 
A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, Oxford University Press, 
Νέα Υόρκη 1977. 
14.  Andrew K. Harrison, Wicked Problems / Weak Design, διδακτορική διατριβή, 
University of Sydney, Σίδνεϊ 2012, σ. 19.
15.  Γύρω από αυτό το σταθερό αίτημα της δημιουργίας κτιρίων με «ποιότητα 
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να γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας στο έργο που εξετάζεται, το 
οποίο εστιάζει στην ανάλυση της σχεδιαστικής διαδικασίας. 

Αφετηρία του προβληματισμού του Alexander είναι η παρατήρηση 
ότι στον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, οι σχεδιαστικές απαιτήσεις ενός 
έργου έχουν γίνει τόσο σύνθετες και διαφοροποιημένες, ώστε είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να οριστούν και να κατανοηθούν. Τα πολλαπλά 
αιτούμενα που καλείται να διαχειριστεί η σχεδιαστική διαδικασία 
(λειτουργικότητα, νέα υλικά, μεταφορές, ενέργεια, περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις, οικονομία, εργοστασιακή παραγωγή, ικανοποίηση ατο-
μικών αναγκών) και ταυτόχρονα οι γρήγοροι ρυθμοί με την οποία 
συνεχώς μεταβάλλονται έχουν αλλάξει ριζικά το πλαίσιο αλλά και 
τον τρόπο εργασίας, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται μερικώς τα 
αρχικά αιτούμενα και να παράγονται «κακές» ή «λιγότερο καλές» 
λύσεις. Επιχειρώντας αρχικά να κατανοήσει τη νέα κατάσταση και 
ταυτόχρονα να προτείνει ένα μοντέλο διαχείρισής της, ο Alexander 
αποπειράται να ορθολογικοποιήσει τη σχεδιαστική διαδικασία, 
θέτοντας «λογικές δομές» στην υπηρεσία «της αναπαράστασης 
σχεδιαστικών προβλημάτων», οι οποίες υπερβαίνουν μια «διαισθη-
τική» ή «καλλιτεχνική» αντιμετώπιση του σχεδιασμού.

Παρόλο που, αξιωματικά, ορίζει ότι «τελικό αντικείμενο του 
σχεδιασμού είναι η μορφή», αντιλαμβάνεται τον σχεδιασμό ως συνδι-
αχείριση μορφής και πλαισίου, δηλαδή του κοινωνικού, πολιτισμικού, 
τεχνολογικού, οικονομικού και φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο 
θα ενταχθεί η μορφή, με απώτατο στόχο την «καλή προσαρμογή» 
των δύο όρων του συνόλου: «κάθε σχεδιαστικό πρόβλημα ξεκινά 
με την προσπάθεια να επιτευχθεί η αρμοστικότητα μεταξύ δύο 
οντοτήτων: της μορφής και του πλαισίου. Η μορφή αποτελεί τη 
λύση του προβλήματος· το πλαίσιο ορίζει το πρόβλημα». Η σχεδι-
αστική διαδικασία, επομένως, απαιτεί αρχικά την κατανόηση του 

δίχως όνομα» (quality without a name) θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι 
διαμορφώνεται το συνολικό έργο του Alexander. Υπό αυτό το πρίσμα, το έργο 
του εξελίσσεται σπονδυλωτά, εκκινώντας από την αναζήτηση ενός σχεδιαστικού 
κανόνα στο έργο Notes on the Synthesis of Form και στον συλλογικό τόμο A 
Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, προχωρώντας στην περαι-
τέρω φιλοσοφική επένδυση αυτού του κανόνα στο έργο The Timeless Way of 
Building, Oxford University Press, Νέα Υόρκη 1979. Όλα τα υπόλοιπα έργα του 
αποτελούν, σε τελευταία ανάλυση, επεξεργασίες και επεξηγήσεις στη βασική 
ιδέα της δημιουργίας άχρονων ιδιοτήτων μέσα από μια γλώσσα προτύπων που 
στηρίζεται στη μαθηματική σκέψη.
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ευρύτερου πλαισίου και στη συνέχεια την επινόηση της κατάλληλης 
γι’ αυτό μορφής.

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του μοντέρνου κόσμου, το «πλαί-
σιο» είναι δύσκολο να κατανοηθεί σε όλες του τις διαστάσεις και 
αντίστοιχα δύσκολα μπορούν να επινοηθούν κατάλληλες μορφές. 
Η συνθήκη αυτή οδηγεί σε μια σχεδιαστική αμηχανία, εύκολα ορατή 
στο έργο σύγχρονων αρχιτεκτόνων, οι οποίοι, αποκομμένοι από 
παραδοσιακές τεχνικές και μεθόδους, αδυνατούν να αντιμετωπίσουν 
την πολυπλοκότητα ενός σχεδιασμού που απαιτεί τον συσχετισμό 
της μορφής ενός έργου και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτό θα 
ενταχθεί. Πιο εύκολα, αντίθετα, μπορούν να γίνουν αντιληπτές οι 
«αταίριαστες μορφές» (misfits) στο περιβάλλον, οι κακές προσαρ-
μογές, τις οποίες ορίζει ως «κάθε κατάσταση στο σύνολο [“μορφή + 
περιβάλλον”] που πηγάζει από διάδραση μεταξύ της μορφής και του 
πλαισίου και προκαλεί ένταση στο σύνολο». Γι’ αυτό και ο Alexander 
προτείνει τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των δυσαρμονιών 
που οδηγούν σε κακές προσαρμογές, προκειμένου στη συνέχεια να 
αναδειχθούν κατάλληλα προσαρμοσμένες μορφές. Με τον τρόπο 
αυτό αντιλαμβάνεται τη σχεδιαστική διαδικασία ως μια διαδικασία 
λάθους-διόρθωσης, η οποία έχει μια υποκειμενική διάσταση καθώς 
εξαρτάται από την αντίληψη, την κατανόηση αλλά και τη διαίσθηση 
του σχεδιαστή.16 Ωστόσο, η υποκειμενική αυτή διάσταση ενσωμα-
τώνει την ευρύτερη συλλογική κουλτούρα, «η οποία προσανατολίζει 
και καθοδηγεί τη δημιουργική διαδικασία […] [παρέχοντας] τις 
βασικές αρχές αναπαραστατικών και μορφολογικών συνθετικών 
επιλογών καθώς και των τεχνολογικών διαδικασιών».17

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί η έντονη επίδραση που 
έχει ασκήσει στον Alexander η δαρβινιστική σκέψη.18 Ο τρόπος 

16.  Alexander, Notes on the Synthesis of Form, ό.π., σ. 8-16, 24-26, 101-102. Για 
την απόδοση των όρων fit, misfit, fitness, καταφεύγω στο βιολογικό λεξιλόγιο, 
προκειμένου να αναδείξω την ισχυρή επίδραση της νεο-δαρβινιστικής σκέψης 
στο έργο του Alexander.
17.  Παπακωνσταντίνου, ό.π. 
18.  Επιδράσεις της βιολογίας στην αρχιτεκτονική μπορούμε να εντοπίσουμε 
ήδη από τον 19ο αιώνα, με προεξάρχουσα την αρχιτεκτονική πρακτική της 
τομής, η οποία αποτελεί δάνειο από τη μελέτη των ζωντανών οργανισμών. 
Βλ. σχετικά Picon, «Architecture, Science, Technology, and the Virtual Realm», 
και Κώστας Μανωλίδης, «Η τομή, το ανατομικό βλέμμα και η ανάδυση του 
αρχιτεκτονικού αποσπάσματος», στο Βάσω Τροβά, Κώστας Μανωλίδης και 
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που αντιλαμβάνεται τα προϊόντα της σχεδιαστικής διαδικασίας, 
από αντικείμενα έως κτίρια ή πόλεις, μεταφέρει στο πεδίο της 
αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού την αρχή της επιβίωσης του 
καλύτερα προσαρμοσμένου. Εάν για τους οργανισμούς η επιβίωση 
εξαρτάται από την προσαρμογή τους στο φυσικό περιβάλλον, για 
τα προϊόντα του σχεδιασμού η προσαρμογή, ή αλλιώς το «ταίρια-
σμα», στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον είναι εκείνη που 
θα εγγυηθεί την ποιότητα και την επιτυχία τους. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρων είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο 
συνταιριάζει τις δαρβινικές θεωρήσεις με τις ανθρωπολογικές. 
Επιχειρώντας να ερευνήσει πολιτισμούς, οι οποίοι είχαν καταφέρει 
να επιτελέσουν σχεδιαστικά έργα άριστα ταιριαστά στο φυσικό και 
κοινωνικό περιβάλλον τους, ο Alexander εξετάζει τους «απλούς 
πολιτισμούς» και την αρχιτεκτονική τους συγκρίνοντας τα έργα 
τους με αυτά του δυτικού πολιτισμού. Συγκροτεί έτσι ένα αντιθετικό 
δίπολο μεταξύ «μη συνειδητών» και «ενσυνείδητων» πολιτισμών: 

αποκαλώ μη συνειδητό πολιτισμό εκείνον τον οποίο δι-
αμορφώνει μορφές μέσω μη τυπικής μάθησης, μέσω της 
μίμησης και της διόρθωσης. Και αποκαλώ ενσυνείδητο 
πολιτισμό αυτόν που διαμορφώνει μορφές μέσω ακαδη-
μαϊκής μάθησης ακολουθώντας ακριβείς κανόνες.19 

Αναζητώντας τις αιτίες που κάνουν μια μορφή ταιριαστή στο 
περιβάλλον της, εξετάζει αρχιτεκτονικές μορφές «μη συνειδητών» 
πολιτισμών, οι οποίες θεωρεί ότι αποτελούν καλά παραδείγματα 

Γιώργος Παπακωνσταντίνου (επιμ.), Η αναπαράσταση ως όχημα αρχιτεκτονικής 
σκέψης, futura, Αθήνα 2006, σ. 188-197. Επιδράσεις παρατηρούνται επίσης 
στο έργο αρχιτεκτόνων, όπως π.χ. στο έργο του Ludwig Mies van der Rohe, 
βλ. Detlef Mertins, «Where Architecture Meets Biology: An Interview with 
Detlef Mertins», στο Joke Brouwer και Arjen Mulder (επιμ.), Interact or Die!, 
V2 Publishing, Ρότερνταμ 2007, σ. 110-131 και του ιδίου, Mies: Larger than 
Life, Phaidon, 2014. Στη σύγχρονη εποχή, η μορφογενετική αρχιτεκτονική 
επηρεάζεται κυρίως από τη βιολογία καθώς διερευνά την παραγωγή μορφών 
και μοτίβων εμπνευσμένων από οργανισμούς. Βλ. το αφιέρωμα Michael Hensel, 
Achim Menges και Michael Weinstock (επιμ.), «Emergence: Morphogenetic 
Design Strategies», Architectural Design, 74/3, Wiley Academy, Λονδίνο 2004, 
και Χρήστος Χονδρός, Στρατηγικές μορφοποίησης: Ανάδυση, προγραμματισμός, 
συλλογικότητα, διπλωματική εργασία, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ, Αθήνα 2010.
19.  Alexander, ό.π., σ. 36.
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ενός τέτοιου ταιριάσματος. Αξιοποιώντας διαβάσματα από σημα-
ντικές ανθρωπολογικές μελέτες της εποχής του,20 καταλήγει σε μια 
ερμηνεία της «μη συνειδητής διαδικασίας» παραγωγής ταιριαστών 
στο περιβάλλον αρχιτεκτονικών μορφών. Οι μη συνειδητοί πολι-
τισμοί στηρίζονται σε μια εδραιωμένη αρχιτεκτονική παράδοση, 
η οποία συγκροτείται από μύθους, παραδόσεις και ταμπού και 
η οποία ανθίσταται σε κάθε μορφής αλλαγή. Οι κατασκευαστές 
δρουν εντός των ορίων αυτής της παράδοσης, επιφέροντας αλ-
λαγές μόνο όταν εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες επιτάσσουν 
επιμέρους διορθωτικές παρεμβάσεις: Μόνο όταν μια μορφή απο-
δεικνύεται ανεπαρκής ή αποτυχημένη, μόνο τότε δρουν άμεσα, 
προκειμένου να φέρουν τις αλλαγές που θα αποκαταστήσουν το 
«ταίριασμα» της μορφής στην ήδη υπάρχουσα παράδοση. Με τον 
τρόπο αυτό, οι όποιες μορφολογικές αλλαγές ενσωματώνονται 
στην παράδοση, η οποία, μέσω ενός αλληλοτροφοδοτούμενου 
συστήματος σταθερότητας και προσαρμογής, έχει την ικανότητα 
να αυτορυθμίζεται.21

Αντίθετα, στους «ενσυνείδητους πολιτισμούς», όπως είναι ο 
δυτικός, οι γρήγορες κοινωνικές, πολιτισμικές και τεχνολογικές αλ-
λαγές έχουν συντελέσει στη διάλυση της αρχιτεκτονικής παράδοσης 
αποκλείοντας ταυτόχρονα την προσαρμογή στις νέες συνθήκες, 
καθώς προτού ενσωματωθεί μια προσαρμογή, νέες αλλαγές οδηγούν 
στην ανάγκη αναπροσαρμογής. Στη διάλυση της παράδοσης έχει 
επίσης συμβάλει και η οργάνωση της αρχιτεκτονικής με ακαδημαϊκή 
πειθαρχία, η οποία οδήγησε στη σύλληψη και την υλοποίηση νέων 
μορφών, που δεν είναι όμως ταιριαστές στο κοινωνικό και πολιτισμικό 
περιβάλλον.22 Το πρόβλημα, επομένως, που καλείται να αντιμετωπίσει 
ο σχεδιασμός είναι να συλλάβει μορφές καλά προσαρμοσμένες στο 
εκάστοτε πλαίσιο που καλούνται να λειτουργήσουν.

20.  Μεταξύ των πλούσιων ανθρωπολογικών αναγνωσμάτων του, παραθέτου-
με κάποια σημαντικά ονόματα της ανθρωπολογίας της περιόδου 1950-1960, 
μιας κρίσιμης για τη συγκεκριμένη επιστήμη εποχής που χαρακτηρίζεται από 
την αυτοκριτική της πειθαρχίας και τη μεταστροφή προς την πολιτισμική και 
κοινωνική ανθρωπολογία: Marcel Mauss (1872-1950), A. R. Radcliffe-Brown 
(1881-1955), Robert Redfield (1897-1958), Margaret Mead (1901-1978).
21.  Ό.π., σ. 48-55. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει τη 
σταδιακή μεταβολή μιας παράδοσης σε συνθήκες κρισιμότητας είναι αντίστοιχος 
με τη δαρβινική θεώρηση της προσαρμογής.
22.  Ό.π., σ. 56-59.
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Προκειμένου να ανταποκριθεί σε συνθήκες πολυπλοκότητας, 
ο σχεδιασμός οφείλει να ακολουθήσει ορθολογικές μεθόδους: να 
διαμορφώσει ένα «πρόγραμμα» το οποίο θα ορίζει όλα τα στοιχεία 
του εκάστοτε σχεδιαστικού προβλήματος, τις έννοιες με τις οποίες 
θα το αντιμετωπίσει και το σύνολο των απαιτήσεων που καλείται να 
ικανοποιήσει ο σχεδιασμός.23 Η επιλογή του σωστού σχεδιαστικού 
προγράμματος αποτελεί το αναλυτικό στάδιο της σχεδιαστικής 
διαδικασίας. Στη συνέχεια ακολουθεί το στάδιο της σύνθεσης, 
από το οποίο θα προκύψει η σχεδιαστική πρόταση για τη μορφή. 
Κατά τη διαδικασία της σύνθεσης, παράγονται διαγράμματα, το 
καθένα εκ των οποίων ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις που έχουν 
τεθεί κατά τη φάση του «προγράμματος», δηλαδή της ανάλυσης. 
Τι είναι όμως το διάγραμμα κατά τον Alexander; Διάγραμμα είναι 
κάθε αφαιρετικό μοντέλο μιας υπαρκτής κατάστασης, το οποίο 
προτείνει λύσεις για συγκεκριμένες απαιτήσεις.24

Παρότι στη σύγχρονη βιβλιογραφία περί σχεδιασμού ο 
Alexander ταυτίζεται με μια μορφο-παραγωγική πρόσληψη του 
σχεδιασμού,25 θεωρώ πως η μεγάλη του συμβολή εντοπίζεται 
στην ενδελεχή μελέτη και ανάλυση του πλαισίου, το οποίο θα 
ορίσει το σχεδιαστικό πρόβλημα. Η διαχείριση του πλαισίου σε 
συνθήκες πολυπλοκότητας είναι αυτή που θα προσανατολίσει 
τη σχεδιαστική διαδικασία. Η σωστή ανάγνωση του εκάστοτε 
πλαισίου, η αναγνώριση των πολλαπλών αφαιρετικών μοντέ-
λων που προκύπτουν από αυτό, θα οδηγήσουν στην παραγωγή 
μορφών κατάλληλα προσαρμοσμένων σε ένα σύνθετο πλαίσιο. 
Προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά, ο Alexander 
καταφεύγει στη μαθηματική σκέψη, αντλώντας από τη θεωρία των 
συνόλων συγκεκριμένους τρόπους διαχείρισης της πολυπλοκό-
τητας.26 Χρησιμοποιώντας τη θεωρία των συνόλων ως αναλυτικό 

23.  Το «πρόγραμμα» αποτελεί το πρώτο βήμα της σχεδιαστικής διαδικασίας, 
βλ. Alexander, ό.π., σ. 73-77.
24.  Αποδίδω ελεύθερα τον ορισμό του διαγράμματος. Ο ακριβής ορισμός είναι: 
«Any pattern which, by being abstracted from a real situation, conveys the 
physical influence of certain demands or forces is a diagram». Ό.π., σ. 85.
25.  Βλ. Lucy Kimbell, «Design practices in design thinking», ανακοίνωση στο 
European Academy of Management, Λίβερπουλ 2009 και Alise Upitis, Nature 
Normative: The Design Methods Movement, 1944-1967, διδακτορική διατριβή, 
ΜΙΤ, Μασαχουσέτη 2008.
26.  Η Θεωρία των Συνόλων αποτελεί κλάδο των μαθηματικών, που ξεκινά από 
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εργαλείο για την επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων, προχωρά 
στην επιλογή μεμονωμένων απαιτήσεων που θέτει το πλαίσιο, 
συγκροτεί τις μεμονωμένες αυτές απαιτήσεις σε σύνολα, παράγει 
διαγράμματα, τα οποία συσχετίζουν τα σύνολα, με τρόπο ώστε να 
προτείνουν κατάλληλες σχεδιαστικές λύσεις. 

Η όλη προβληματική του Alexander γύρω από τον σχεδιασμό 
είναι αναπόσπαστα συνδεμένη με τον κύριο στόχο του, ο οποίος 
δεν είναι άλλος από τη δημιουργία ταιριαστών με το περιβάλλον 
τους οικοδομημάτων. Αυτή η εστίαση τον οδηγεί να αποστασιο-
ποιηθεί από τις θεωρητικές συζητήσεις της εποχής του. Έτσι, στην 
«καυτή» για τον σχεδιασμό δεκαετία του 1970, όπως θα αναλυθεί 
στη συνέχεια, ο αρχιτέκτονας δήλωνε εμφατικά: 

Έχω αποστασιοποιηθεί από το πεδίο […]. Σε όλο αυτό 
το κίνημα που αποκαλείται «σχεδιαστικές μέθοδοι» δεν 
βλέπω να λέγεται τίποτα χρήσιμο για το πώς πρέπει 
να σχεδιάζουμε τα κτίρια, έτσι εγκατέλειψα τη σχετική 
βιβλιογραφία.27 

Η απόπειρα ορθολογικοποίησης της σχεδιαστικής διαδικασίας 
που προτείνει ο Alexander στηρίζεται στη συνδιαχείριση πλαισίου 
και μορφής με στόχο την παραγωγή μορφών κατάλληλα προσαρ-
μοσμένων στο πλαίσιο. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Herbert Simon 
προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο τη σχεδιαστική διαδικασία, στο 
ίδιο πάντα πνεύμα της ορθολογικοποίησής της. Κεντρικό ρόλο στις 
θεωρήσεις των δύο ερευνητών καταλαμβάνει η διαχείριση των αφε-
τηριακών σχεδιαστικών δεδομένων, τα οποία ο Alexander αποκαλεί 
«πλαίσιο», ενώ ο Simon «πρόβλημα». Ενώ όμως στον Alexander 
η διαχείριση του πλαισίου γίνεται σε απόλυτη συνάρτηση με τη 
σχεδιαζόμενη υλικότητα, στον Simon η μελέτη του προβλήματος 
καθίσταται αυτοσκοπός, αρχή και τέλος της σχεδιαστικής διαδικασίας. 

τα τέλη του 19ου αιώνα και εξετάζει τη συνύπαρξη αντικειμένων με διαφορε-
τικές ιδιότητες. Ο Alexander παραπέμπει στον σπουδαίο μαθηματικό Halmos 
και την «Αφελή Συνολοθεωρία», μία από τη πολλές θεωρίες συνόλων, η οποία 
χρησιμοποιεί τη φυσική γλώσσα για να περιγράψει σύνολα και πράξεις μετα-
ξύ τους. Ο όρος «αφελής» αναφέρεται στη μη χρήση αξιωμάτων. Βλ. Paul R. 
Halmos, Naive Set Theory, Springer-Verlag, Νέα Υόρκη 1974.
27.  Alexander, «The state of the art in design methods», DMG Newsletter, 5/3, 
1971, σ. 3-7.
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επίλυση προβλήματος
Ο Αμερικανός νομπελίστας οικονομολόγος Herbert Alexander 

Simon (1916-2001) ορίζει τον σχεδιασμό ως δραστηριότητα επί-
λυσης ενός προβλήματος, δηλαδή ως επινόηση τρόπων δράσης 
με στόχο την αλλαγή των υπαρκτών καταστάσεων σε επιθυμητές 
καταστάσεις. Η διαπραγμάτευση του Simon μεταφέρει τη συζήτηση 
από το «σχεδιαστικό αντικείμενο» του Alexander στη «σχεδιαστική 
σκέψη», τοποθετώντας με αυτόν τον τρόπο τον σχεδιασμό στο 
επίκεντρο κάθε επαγγελματικής εκπαίδευσης και αναγνωρίζοντάς 
τον ως το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τα επαγγέλ-
ματα από τις επιστήμες.

Ο Herbert Simon, με αρχικές σπουδές στις πολιτικές επιστήμες και 
τα μαθηματικά, επηρέασε με το πολυσχιδές έργο του ένα ευρύ φάσμα 
επιστημών, όπως τα οικονομικά, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η 
διοίκηση επιχειρήσεων, οι επιστήμες των υπολογιστών. Θεωρείται 
ένας από τους ιδρυτικούς πατέρες σημαντικών επιστημονικών 
χώρων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence), η δια-
χείριση πληροφοριών (information processing), η λήψη αποφάσεων 
(decision making), η οργανωσιακή θεωρία (organization theory) 
και τα πολύπλοκα συστήματα (complex systems). Η μελέτη της 
διαδικασίας λήψεων αποφάσεων και η ανάλυση της αρχιτεκτονι-
κής της πολυπλοκότητας αποτελούν τους δύο κύριους άξονες που 
ενοποιούν το εξαιρετικά ευρύ έργο του, για το οποίο τιμήθηκε το 
1978 με το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών.28 

Ο Simon ενδιαφέρθηκε για τις νοητικές διεργασίες μέσω των 
οποίων λαμβάνουν οι άνθρωποι αποφάσεις. Προκειμένου να με-
λετήσει το ζήτημα αυτό, επέλεξε, σε μια πρώιμη χρονική περίοδο, 
μόλις το 1954, να προσομοιώσει τη λειτουργία του ανθρώπινου νου 
με τα υπολογιστικά προγράμματα. Από την εποχή αυτή χρονολο-
γείται το ενδιαφέρον του για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα πεδίο 
πάνω στο οποίο δούλεψε συστηματικά, καθώς δοκίμασε πολλές 
από τις θεωρίες του για την επίλυση προβλημάτων σε υπολογιστικά 
προγράμματα που επινόησε από τα τέλη της δεκαετίας του 1950.29

28.  Τα βιογραφικά στοιχεία αντλήθηκαν από τον λόγο του στην απονομή των 
βραβείων Νόμπελ, βλ. Herbert Simon, «Autobiography», στο Assar Lindbeck 
(επιμ.), Nobel Lectures, Economics 1969-1980, World Scientific Publishing Co., 
Σιγκαπούρη 1992.
29.  Χαρακτηριστικά είναι τα προγράμματα «Logic Theory Machine» (1956) και 
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Το βιβλίο που εξέδωσε το 1969 με τίτλο The Sciences of the 
Artificial μελετά την οργάνωση της πολυπλοκότητας και την επιστήμη 
του σχεδιασμού μέσα από τη διερεύνηση των φαινομένων που ο 
συγγραφέας ορίζει ως «τεχνητά»( artificial), τα οποία προκύπτουν 
μέσω της εμπρόθετης διάπλασης ενός συστήματος προκειμένου 
να ανταποκρίνεται καλύτερα στο περιβάλλον στο οποίο ανήκει.30 

Διαχωρίζοντας τα «φυσικά» από τα «τεχνητά» φαινόμενα, ο συγ-
γραφέας συνδέει τα πρώτα με τη συνθήκη της «αναγκαιότητας», καθώς 
υποτάσσονται στον φυσικό νόμο, ενώ τα δεύτερα με τη συνθήκη της 
«ενδεχομενικότητας», καθώς χαρακτηρίζονται από πλαστικότητα 
ως προς το περιβάλλον. «Τεχνητό» είναι κάθε έργο του ανθρώπου, 
και «φυσικό» κάθε έργο της φύσης. Παρατηρεί ότι τα τεχνητά πράγ-
ματα αποτελούν μιμήσεις πραγμάτων που υπάρχουν στη φύση, τα 
οποία κατασκευάζονται είτε από τα ίδια υλικά με τα φυσικά είτε από 
διαφορετικά, και τα οποία ο άνθρωπος «σχεδιάζει» και «συνθέτει» 
με κάποιον συγκεκριμένο στόχο. Επεξεργαζόμενος περαιτέρω το 
αρχικό δίπολο «φυσικό»-«τεχνητό», ο Simon εισάγει το νέο δίπολο 
ανάλυση-σύνθεση. Η επιστήμη συνδέεται με την «ανάλυση», τη 
διερεύνηση του φυσικού, ενώ ο σχεδιασμός με τη «σύνθεση», την 
κατασκευή του τεχνητού. Το τεχνητό σχεδιάζεται από τον άνθρωπο 
με συγκεκριμένους στόχους, προκειμένου να εκτελεί κάποιες ενέργειες 
και να λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Στη σκέψη του 
Simon, η επιστήμη του τεχνητού είναι η επιστήμη του σχεδιασμού, 
η επιστήμη που μελετά «πολύπλοκα συστήματα που λειτουργούν σε 
πολύπλοκα περιβάλλοντα», καθώς τα ζητήματα της τεχνητότητας 
και της πολυπλοκότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

Τι εννοεί, ωστόσο, ο Simon με τον όρο «σχεδιασμός»; Ο σχε-
διασμός ή κόσμος του «τεχνητού» ορίζεται ως η επινόηση τρόπων 
δράσης με στόχο την αλλαγή των υπαρκτών καταστάσεων σε 
επιθυμητές. Υπό αυτό το πρίσμα, ο σχεδιασμός βρίσκεται στο 
επίκεντρο κάθε επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποτελεί το 

«General Problem Solver» (1957). Το πρώτο στόχευε στην «εκπαίδευση» του 
υπολογιστή προκειμένου να καταστεί ικανός να επιλύει μαθηματικά προβλή-
ματα. Βλ. σχετικά Pamela McCorduck, Machines Who Think: 25th anniversary 
edition, A. K. Peters, Ltd., Νέιτικ 2004, σ. 161-170. Το δεύτερο μετέτρεπε τον 
υπολογιστή σε μηχανή επίλυσης γεωμετρικών, μαθηματικών και σκακιστικών 
προβλημάτων, βλ. Allen Newell και Herbert Simon, Human problem solving, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1972.
30.  Simon, The Sciences of the Artificial, MIT Press, Κέιμπριτζ 1996 [1969], σ. xi.
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ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τα επαγγέλματα από 
τις επιστήμες. Στα επαγγέλματα που εμπεριέχουν τον σχεδιασμό 
στις πρακτικές τους συμπεριλαμβάνονται όσα έχουν σχέση με 
μηχανική, αρχιτεκτονική, επιχειρήσεις, εκπαίδευση, νομικά και 
ιατρική. Οι επαγγελματικοί αυτοί χώροι δεν ασχολούνται με το 
αναγκαίο (πώς είναι τα πράγματα), αλλά με το ενδεχόμενο (πώς 
θα έπρεπε να είναι τα πράγματα):31 Ασχολούνται, με άλλα λόγια, 
με τον σχεδιασμό των πραγμάτων προκειμένου να ανταποκρίνο-
νται σε επιθυμητές καταστάσεις – ή αλλιώς, για να χρησιμοποι-
ήσουμε την ορολογία του Simon, προκειμένου να δίνουν λύσεις 
σε «προβλήματα». Επομένως, ο σχεδιασμός αφορά σε αυτό που 
ονομάζουμε «εφαρμοσμένες επιστήμες», οι οποίες διαμορφώνουν 
τον «τεχνητό κόσμο» στον οποίο ζούμε: το δομημένο περιβάλλον, 
τις μηχανές που χρησιμοποιούμε, αλλά ακόμα και την παρέμβαση 
της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του ανθρώπου. 

Αυτός ο «τεχνητός κόσμος» δομείται γύρω από τη 

διεπαφή, ανάμεσα σε ένα «εσωτερικό» περιβάλλον –την 
ουσία και την οργάνωση του ίδιου του τεχνουργήματος– 
και ένα «εξωτερικό» περιβάλλον – τον χώρο στον οποίο το 
τεχνούργημα λειτουργεί. Εάν το εσωτερικό περιβάλλον είναι 
κατάλληλο για το εξωτερικό περιβάλλον ή αντιστρόφως, 
τότε το τεχνούργημα υπηρετεί τον επιδιωκόμενο στόχο του.32 

31.  Ό.π., σ. xii., 4, 111.
32.  Χαρακτηριστική η διατύπωσή του «the artifact as ‘interface’», Simon, ό.π., σ. 
6. Ο όρος «interface» στο έργο του Simon «σημαίνει ένα σύστημα συνδέσεων 
και διαδράσεων μεταξύ του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός τεχνουργήμα-
τος, δηλαδή της φύσης του, της οργάνωσης και της λειτουργίας του, και του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, δηλαδή του χώρου τον οποίο επηρεάζει». Ο όρος, 
επομένως, αναφέρεται στην επικοινωνία μεταξύ «εσωτερικού» και «εξωτερικού» 
περιβάλλοντος, γεγονός που υποδεικνύει ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη σημερινή 
χρήση του όρου. Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται από: Landislav Tondl, «Is 
it justified to consider the semiotics of technological artefacts?», στο Jacek Juliusz 
Jadacki και Witold Strawinsky (επιμ.), In the World of Signs. Essays in Honor of 
Professor Jerzy Pelc, Rodopi, Άμστερνταμ-Ατλάντα 1998, σ. 381. Για τις απαρχές 
της χρήσης του όρου «interface», η οποία εντοπίζεται στο δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα στον χώρο της φυσικής (θεωρίες ηλεκτρισμού και θερμοδυναμικής), βλ. 
Peter Schaefer, «Interface, history of a concept, (1868-1888)», στο Dave Park, Nick 
Jankowski και Steve Jones (επιμ.), The Long History of New Media: Technology, 
Historiography, and Contextualizing Newness, Peter Lang, Νέα Υόρκη 2011.




