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Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα 
μέζα;
• Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα ηεξ επηθμηκςκίαξ μαξ όζμ 

θαη ημοξ ηνόπμοξ επηθμηκςκίαξ μδεγώκηαξ έηζη ζε 
δηαθμνεηηθέξ μμνθέξ θμηκςκίαξ

• Έηζη μέπνη πενίπμο ημ 1900, ημ μμκμπώιημ θαηείπε ε γναθή 
ςξ ηνόπμξ παναγςγήξ πιενμθμνηώκ θαη ε ηοπμγναθία ςξ 
ηνόπμξ ακαπαναγςγήξ



Τμ 1900 ζεμαδεύηεθε από ηεκ εθεύνεζε ηνηώκ ζεμακηηθώκ 
μέζςκ:

Oη κέεξ αοηέξ εθεονέζεηξ ζοκδέμκηαη με ηεκ ακάγθε ηεξ 
κεςηενηθόηεηαξ κα ειέγλεη, κα ελμνζμιμγίζεη θαη κα
θαηαγνάρεη δεδμμέκα με ηοπμπμηεμέκμοξ ηνόπμοξ.



Σηα ηέιε ημο 20μο αηώκα ημ πέναζμα ζηεκ ρεθημπμίεζε
ζήμακε ημ πέναζμα ζε μηα κέα μεκηηαθή επμπή

Η ρεθημπμίεζε, δειαδή ε μεηάθναζε 
όιςκ ηςκ δεδμμέκςκ ζε θώδηθα 0/1, 
θαη ε ηαοηόπνμκε
πνήζε ΗΥ εηζάγεη μηα κέα ιμγηθή
θαη μδεγεί ζηε δεμημονγία κέςκ
οπμθεημέκςκ αιιά θαη
θμηκςκηθώκ ζοκζεθώκ. 

1800 => οπμθείμεκα ςξ ακαγκώζηεξ
1900 => οπμθείμεκα ςξ αθνμαηήνηα-ζεαηέξ (audiences)
2000 => οπμθείμεκα ςξ end-users



Ακ όκηςξ ηα μέζα μαξ θαζμνίδμοκ, ηόηε ε θαηακόεζε ηςκ κέςκ 
μέζςκ ηαοηίδεηαη με ηεκ θαηακόεζε ηεξ 'θαηάζηαζήξ' μαξ.

Τα παναθηενηζηηθά ηςκ κέςκ μέζςκ γίκμκηαη μένμξ ηςκ 
θμηκςκηθμ-πμιηηηθώκ, πμιηηηζμηθώκ αιιά θαη μηθμκμμηθώκ 
ελειίλεςκ.

Πμηά είκαη ηα θύνηα παναθηενηζηηθά ηςκ κέςκ μέζςκ θαη πμηέξ 
είκαη αοηέξ μη ελειίλεηξ με ηηξ μπμίεξ ζπεηίδμκηαη; 



Tα κέα μέζα παναθηενίδμκηαη 
από ηε ζύγθιηζε ηεξ ιμγηθήξ 
ηςκ οπμιμγηζηώκ με ηε ιμγηθή 
ηςκ μέζςκ επηθμηκςκίαξ

Lev Manovich, 2001: ε ζύγθιηζε αοηή έπεη ςξ απμηέιεζμα ηεκ 
επηβμιή ηεξ ιμγηθήξ ηεξ βάζεξ δεδμμέκςκ πάκς ζηεκ 
επηθμηκςκηαθή ή αθεγεμαηηθή ιμγηθή ηςκ μέζςκ επηθμηκςκίαξ



Τρία επιμέροσς ταρακηηριζηικά:
Ψηθιοποίηζη => ε μεηάθναζε ηςκ δεδμμέκςκ ζε θώδηθα 0/1

Διάδραζη => ε αιιειεπίδναζε
πμο επηηνέπεη ζημοξ πνήζηεξ κα
επεννεάζμοκ ή κα αιιάλμοκ ηα
πενηεπόμεκα ή/θαη ηηξ μμνθέξ
ηεξ επηθμηκςκίαξ

Διαδικηύωζη => ε έκςζε θαη
δηανθήξ επηθμηκςκία μεηαλύ
δηαθμνεηηθώκ ηενμαηηθώκ



Πώξ αιιάδεη ε θμηκςκία;

Tα δίθηοα απμηειμύκ ηε κέα 
θμηκςκηθή μμνθμιμγία ηεξ επμπήξ 
μαξ. Μμκάδα ακάιοζεξ δεκ είκαη 
πιέμκ ημ άημμμ, αιιά ημ δίθηομ

Manuel Castells, 1996: The Network Society



H Koηκςκία ηςκ Δηθηύςκ
Xαναθηενίδεηαη από μηα κέα γεςγναθία, πμο θαζμνίδεηαη απμ ηε
νμή πιενμθμνηώκ ακάμεζα ζηα δίθηοα - space of flows

Η θοζηθή γεςγναθία δεκ είκαη πηα ηόζμ ζεμακηηθή, αιιά μη νμέξ
ζοπκά ζομπίπημοκ με ηηξ πημ ηζπονέξ πώνεξ ή θέκηνα ελμοζίαξ. 
Σημ πάνηε, μη 100 πημ ηζπονέξ πμιοεζκηθέξ με ηηξ έδνεξ ημοξ
θαη ηα ζογαηνηθά ημοξ δίθηοα. 



Η Κμηκςκία ηςκ Δηθηύςκ
O πνόκμξ είκαη αηώκημξ (timeless time), δει είκαη
ζοκεπήξ, θαη απμθμμμέκμξ από ημοξ θοζηθμύξ θαη βημιμγηθμύξ
νοζμμύξ, ηηξ επμπέξ θαη γεςγναθηθέξ πενημπέξ.

Η θμηκςκία ηςκ δηθηύςκ είκαη ζε μηα ζοκεπή ιεηημονγία, θαη μ 
πνόκμξ είκαη άμεζμξ.



Κμηκςκηθόηεηα θαη Κμηκςκηθμπμίεζε

Η θμηκςκηθμπμίεζε θαη ε θμηκή δςή ιαμβάκεη πώνα θονίςξ 
μέζς δηθηύςκ, ηα μπμία δεμημονγμύκηαη με βάζε πνμζςπηθέξ 
πνμηημήζεηξ, ακάγθεξ, επηζομίεξ.

Τα θμηκςκηθά δίθηοα θαιύπημοκ
(θάπμηεξ από) ηηξ θμηκςκηθέξ
μαξ ακάγθεξ, αιιά απμηειμύκ
ηόζμ πεγή ελμοζίαξ όζμ θαη
κέα μμνθή θμηκςκηθμύ δηαπςνηζμμύ. 
Πνόζβαζε θαη
δηαπείνηζε αοηώκ ηςκ δηθηύςκ
απμηειμύκ πνμθιήζεηξ πμο αθμνμύκ
ηεκ θμηκςκηθμπμίεζε
ζηεκ θμηκςκία ηςκ δηθηύςκ



Η Πμιηηηθή ηεξ Κμηκςκίαξ ηςκ
Δηθηύςκ
Οη ηδεμιμγίεξ δεκ έπμοκ πιέμκ ζεμαζία, θαη ηα έζκε οπάνπμοκ
θονίςξ ςξ θόμβμη ζε δίθηοα, π.π. EU, NATO, UN, G20 θιπ.
Οη πμιηηηθέξ δηαθμνέξ δεκ έπμοκ πιέμκ κα θάκμοκ με ηε ζηάζε
απέκακηη ζηεκ ακαθαηακμμή ημο πιμύημο, αιιά με ηεκ επηηοπεμέκε
πνήζε ηςκ μέζςκ επηθμηκςκίαξ: πιενμθμνηαθή πμιηηηθή



Πμιηηηθή 
Αιιά ε άκμδμξ ηςκ δηθηύςκ θαη ε δηάδμζε ηςκ κέςκ μέζςκ 
δηεύνοκακ ημκ πμιηηηθό μνίδμκηα. Πμιίηεξ έπμοκ ηε δοκαηόηεηα κα 
ζομμεηάζπμοκ ζηε δηαθοβένκεζε ή κα δεμημονγήζμοκ πμιηηηθέξ 
μμάδεξ με ζογθεθνημέκμοξ ζηόπμοξ.

H απμηειεζμαηηθόηεηα ηςκ
κέςκ αοηώκ μμνθώκ 
ζομμεημπήξ είκαη ζοδεηήζημε, 
αιιά ημ άκμηγμα ηεξ πμιηηηθήξ 
θαζώξ θαη ε δεμημονγία 
δηαύιςκ άμεζεξ επηθμηκςκίαξ 
μεηαλύ πμιηηώκ θαη μεηαλύ 
πμιηηώκ θαη πμιηηηθώκ 
δεμημύνγεζε ειπίδεξ γηα
πεναηηένς εθδεμμθναηηζμό.



Oηθμκμμία
Εκώ ε θεκηνηθή δμμή ηεξ μηθμκμμίαξ παναμέκεη θαπηηαιηζηηθή, πενκάμε 
ζε έκα κεό είδμξ θαπηηαιηζμμύ, ημκ μπμίμ μ Castells μκμμάδεη 
πιενμθμνηαθό θαπηηαιηζμό.

Τη ζεμαίκεη; Όηη ε ηθακόηεηα 
παναγςγήξ θαη δηαπείνηζεξ γκώζεξ 
θαη πιενμθμνηώκ θαζμνίδμοκ ηεκ 
παναγςγηθόηεηα θαη ηεκ 
ακηαγςκηζηηθόηεηα όιςκ ηςκ 
μηθμκμμηθώκ μμκάδςκ (Castells, 
2001). Αοηό ζοκεπάγεηαη αιιαγέξ 
ζηεκ παναδμζηαθή δμμή ημο 
βημμεπακηθμύ θαπηηαιηζμμύ. 



Oηθμκμμία 
Καηανπήκ, ε μηθμκμμία είκαη παγθμζμμπμηεμέκε με ηεκ έκκμηα όηη μη 
θεκηνηθέξ, ζηναηεγηθέξ δναζηενηόηεηεξ ιεηημονγμύκ ςξ μηα
ζοκημκηζμέκε μμκάδα ζε πιακεηηθή θιίμαθα (Castells, 2000: 10).

Ωξ 'θεκηνηθέξ δναζηενηόηεηεξ' κμμύκηαη μη πνεμαηαγμνέξ, ε επηζηήμε 
θαη ηεπκμιμγία, ημ δηεζκέξ εμπόνημ πνμσόκηςκ θαη οπενεζηώκ, μη 
πμιοεζκηθέξ,ηα μέζα επηθμηκςκίαξ θαη ε πμιύ ελεηδηθεομέκε ενγαζία. 



Οηθμκμμία
Η ενγαζία γίκεηαη ιηγόηενμ μεπακηθή θαη πενηζζόηενμ αοηόκμμε. Η άοιε ενγαζία
(immaterial labour) απαηηεί ηε γκώζε, παναγςγή θαη δηαπείνηζε πιενμθμνηώκ, 
αιιά θαη επηθμηκςκίαξ - αθμνά όιεξ ηηξ δναζηενηόηεηεξ πμο μδεγμύκ ζηεκ
παναγςγή πμιηηηζμηθώκ πνμσόκηςκ, γμύζημο, θαηακαιςηηθώκ ηάζεςκ, αιιά
θαη πημ ζηναηεγηθά, θμηκήξ γκώμεξ ((Lazzarato, 1996: 113)

Η παναγςγή λεθηκάεη μόκμ όηακ πνεηάδεηαη, θαη όηακ ηειεηώζεη, 
ηειεηώκεη θη ε δμοιεηά. Υπεν-εθμεηάιιεοζε θαη επηζθάιεηα
παναθηενίδμοκ ημ κέμ 'πνεθανηάημ' (precariat). 



Πμιηηηζμόξ
Ωξ 'πμιηηηζμόξ' εδώ κμείηαη ε 'ιμγηθή', ηα θμηκά ζημηπεία, 
ηδέεξ θαη αλίεξ πμο παναθηενίδμοκ ηηξ θμηκςκίεξ ηςκ κέςκ 
μέζςκ.

Ο Castells (2001) μαξ ιέεη όηη ε ηκηενκεηηθή θμοιημύνα 
παναθηενίδεηαη από μηα δμμή με ηέζζενα επίπεδα πμο 
πενηιαμβάκμοκ:
• Τηξ ηεπκμιμγηθέξ ειίη
• Τμοξ hackers 
• Τηξ δηαδηθηοαθέξ εκαιιαθηηθέξ θμηκόηεηεξ (virtual 

communitarians) 
• Τμοξ επηπεηνεμαηίεξ



Οη ηεπκμ-ειηηίζηηθε θμοιημύνα έπεη ηηξ νίδεξ ηεξ ζηα 
πακεπηζηήμηα θαη ζηηξ επηζηήμεξ. Η ηεπκμιμγηθή ακαθάιορε 
είκαη ε οπένηαηε αλία ηεξ. Η αλημιόγεζε γίκεηαη από 
ζοκαδέιθμοξ (peers).

Ο Tim Berners-Lee, εθεονέηεξ ημο 
world wide web. Έκα από ηα πημ 
ζεμακηηθά ζημηπεία εδώ είκαη ε 
ακμηπηή επηθμηκςκία ηςκ 
πνμγναμμάηςκ αιιά θαη γεκηθόηενα 
ηςκ πιενμθμνηώκ - ημ ίκηενκεη 
ακαπηύπζεθε αθνηβώξ μέζα από αοηήκ 
ηε ιμγηθή.



Οη hackers (δεμημονγηθμί πνμγναμμαηηέξ ακμηπημύ ιμγηζμηθμύ) 
απμηειμύκ μηα γέθονα μεηαλύ ηεξ αθαδεμασθήξ θμηκόηεηαξ θαη 
ηςκ επηπεηνεμαηηώκ, εκενγμύκ αοηόκμμα, με βάζε ηεκ ειεοζενία 
ηεξ πιενμθμνίαξ. Η ηδέα ημο ακμηπημύ ιμγηζμηθμύ, δειαδή όηη ε 
πνόζβαζε ζημκ ανπηθό θώδηθα μπμημοδήπμηε ιμγηζμηθμύ είκαη 
απαναίηεηε γηα ηε βειηίςζε, δηόνζςζε θαη πνμζανμμγή είκαη μηα 
από ηηξ ανπέξ ηεξ ηάζεξ αοηήξ.

Ο Linus Torvalds, εμπκεοζηήξ ημο ανπηθμύ 
θώδηθα ημο Linux. Άιια ακμηπηά ιμγηζμηθά 
ζομπενηιαμβάκμοκ ημ Firefox ηεξ Mozilla 
(πνώεκ Netscape) ημ OpenOffice θ.α. Η 
ιμγηθή ημο ακμηπημύ ιμγηζμηθμύ έπεη ανπίζεη 
κα επεθηείκεηαη θαη ε θμοιημύνα ηεξ 
ζοκενγαζημόηεηαξ ζεςνείηαη παναθηενηζηηθή 
ημο Web 2.0 



Οη εκαιιαθηηθέξ, online θμηκόηεηεξ βαζίδμκηακ ανπηθά ζηηξ counter 
cultures ηςκ hippies ημο 1960, αιιά θαηόπηκ έγηκακ πμιύ 
πενηζζόηενεξ θαη πμιύπιμθεξ. Δύμ θμηκά παναθηενηζηηθά: ε αλία 
ηεξ μνηδόκηηαξ, ειεύζενεξ επηθμηκςκίαξ - ε ειεοζενία ημο ιόγμο 
ζηεκ πνάλε. Καη δεύηενμκ, αοημ-θαηεοζοκόμεκε δηθηύςζε: ράπκεηξ 
κα βνεηξ αοηό πμο ζε εθθνάδεη θαη ακ δεκ οπάνπεη ηόηε ημ 
δεμημονγείξ...

Mηα θμηκόηεηα ζημ Second 
Life. Άιιεξ θμηκόηεηεξ 
ζομπενηιαμβάκμοκ ηα δίθηοα 
ζηα θμηκςκηθά μέζα αιιά θαη 
ηα δηάθμνα forum ζε 
ελεηδηθεομέκα δεηήμαηα. Η 
πημ ζθμηεηκή πιεονά 
πενηιαμβάκεη θμηκόηεηεξ 
pro-ana, pro-suicide θ.α.



Tα κέα μέζα έπμοκ άμεζε ζπέζε με ηεκ επηπεηνεμαηηθόηεηα - ε 
θμοιημύνα ηςκ επηπεηνεμαηηώκ θαη ηςκ start ups βμήζεζε ηε 
δηαζπμνά ηςκ κέςκ μέζςκ. Έμθαζε ζηηξ ηδέεξ, ζηε γκώζε, 
ζηεκ θαηκμημμία...

O Mark Zuckerberg ζηα 26 ημο 
πμιοεθαημμμονημύπμξ, αιιά θαη μη 
Bill Gates θαη Steve Jobs, μ Sergei 
Brin θαη Larry Page ημο Google, 
μιόθιενε ε Silicon Valley απμηειμύκ 
παναθηενηζηηθά παναδείγμαηα ηεξ 
θμοιημύναξ ηεξ επηπεηνεμαηηθόηεηαξ: 
ημ μέιιμκ ημ θηηάπκεηξ μόκμξ ζμο θαη 
ηα πάκηα είκαη δοκαηά...



Μηα από ηηξ απόννμηεξ ηεξ ακόδμο ηςκ κέςκ μέζςκ είκαη ε 
εκίζποζε ημο αημμηθηζμμύ (δηθηοςμέκμο αημμηθηζμμύ πιέμκ) αιιά
θαη ηεξ αοημκμμίαξ ζηεκ ενγαζία. Οη ελειίλεηξ αοηέξ μδήγεζακ
ζηεκ έμθαζε ζημ νόιμ ηςκ πνεζηώκ-θαηακαιςηώκ-πμιηηώκ.

Οη αιιαγέξ δεκ οπαγμνεύμκηαη
μόκμ από ηηξ ελειίλεηξ ζημκ
πιενμθμνηαθό θαπηηαιηζμό: μη
δηαθμνεηηθέξ πνήζεηξ, μη ηδέεξ θαη
ε επηθμηκςκία έπμοκ ηε
δοκαηόηεηα κα δηαμμνθώζμοκ θαη
κα επεννεάζμοκ ηα κέα μέζα θαη
ηηξ θμηκςκηθμ-πμιηηηθέξ θαη
μηθμκμμηθέξ ελειίλεηξ ζε
ζεμακηηθό βαζμό.



Σομπεναζμαηηθά ζα μπμνμύζαμε κα ζεςνήζμομε όηη ηα κέα
μέζα θαη μη ζοκζήθεξ με ηηξ μπμίεξ ζοκδέμκηαη είκαη απόννμηα
ηεξ ζύγθιηζεξ μεηαλύ:
• ηεξ ιμγηθήξ ηεξ επηθμηκςκίαξ
• ηεξ ιμγηθήξ ηςκ οπμιμγηζηώκ
• ηεξ ιμγηθήξ ηςκ δηθηύςκ
• ηεξ θμηκςκηθήξ ιμγηθήξ θαη πναθηηθώκ ηςκ δηαθόνςκ

πνεζηώκ
Όζμ γηα ηε δεμμζημγναθία αιιά θαη ηα ζοκαθή επηθμηκςκηαθά
επαγγέιμαηα, ζα πνέπεη κα θαηακμήζμοκ ημ κέμ πιαίζημ
ιεηημονγίαξ θαζώξ αοηή ηεκ θμηκςκία ζα πνέπεη κα
οπενεηήζμοκ, αοηή ηεκ πμιηηηθή ζα πνέπεη κα
δηαμεζμιαβήζμοκ, θαη αοηέξ ηηξ πμιηηηζμηθέξ ζοκζήθεξ ζα
πνέπεη κα αθμμμηώζμοκ θαη κα πνμζανμόζμοκ, θαη βέβαηα ζε
αοηέξ ηηξ μηθμκμμηθέξ ζοκζήθεξ ζα πνέπεη κα ιεηημονγήζμοκ.


