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Οι χωρικές μεταφράσεις της ηθικής και αισθητικής και ο 
κριτικός ρόλος των νέων χωρικών πρακτικών μέσα στις 
σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές και οικολογικές συνθήκες. 
Η σχέση ηθικής και αισθητικής θα αναπτυχθεί  μέσω της 
αλληλεπίδρασης γνωστικών πεδίων όπως η φιλοσοφία 
και οι διάφορες θεωρίες αισθητικής, η κοινωνιολογία και η 
κοινωνιολογία των επαγγελμάτων, οι πρακτικές επιμέλειας 
και τοπολογίας. Το συνέδριο εξετάζει τέσσερα επίκαιρα 
ζητήματα. Υπό διεπιστημονικό πρίσμα: τους τρόπους με 
τους οποίους ηθική και αισθητική αλληλεπιδρούν και τον 
βαθμό αυτής της αλληλεπίδρασης. τους τρόπους με τους 
οποίους η ηθική εκφράζεται μέσω της αισθητικής φόρμας. 
Υπό το πρίσμα της αρχιτεκτονικής: υποσχέσεις/κίνδυνοι – 
πώς η ηθική μεταλλάσσει γνωστές ιδεολογικές αρχές της 
αρχιτεκτονικής. το επάγγελμα του αρχιτέκτονα – ηθικές 
πρακτικές, εξυγιαντικές επιδράσεις.

A debate on the spatial translations of ethics and
aesthetics and the critical role of new spatial practices
within the current social, political and environmental
context. The ethics-aesthetics relationship will be
examined through the interface of different fields and
disciplines, including philosophy, aesthetic theories,
sociology and the sociology of professions, curatorial
practices and topology. The conference will focus
on two cross-disciplinary approaches: in what ways 
and to what extent ethics and aesthetics interact; in 
what ways ethics can be expressed through the form 
of aesthetics. The conference will also focus on two ap-
proaches from the point of view of architecture: com-
mitments/risks – in what ways ethics can transform the 
established ideological principles of architecture; the 
métier of an architect – ethics, sanitizing effects.

EThiCS / AESThETiCS

19-20.01.2011
ςυνέδριο 
Conference

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256, Ταύρος, Aθήνα
Athens School of Fine Arts, 256 Piraeus Str., Tavros, Αthens

ςυντΟνιςτές: 

Νίκος Ξυδάκης
Αρχισυντάκτης της 
εφημερίδας «Η Καθημερινή», 
δημοσιογράφος, κριτικός, 
συγγραφέας.

Λόης Παπαδόπουλος 
Καθηγητής Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

CoordinatorS:

Lois Papadopoulos
Professor, Department of 
Architecture, University of 
Thessaly.

Nikos Xydakis
Editor-in-chief οf Kathimerini 
newspaper, journalist, critic 
and author.



 ΤεΤάρΤη 19 ΙάνουάρΙου 2011
Συντονίζει ο Νίκος Ξυδάκης

17:30 εγγραφές
18:00 επίσημη έναρξη συνεδρίου - Χαιρετισμοί
18:30 Λίνα Στεργίου
18:45 Ole Bouman

Βαρύνουσα Αρχιτεκτονική
Tο επάγγελμα του αρχιτέκτονα στις διεθνείς συγκυρίες, τις 
ηθικές του επιταγές και πρακτικές.

19:15 Jilly Traganou
Πρακτικές απεδαφοποίησης προς τη δημιουργία  
μετα-εθνικών ταυτοτήτων:  συνδέοντας την αισθητική 
με την ηθική στο ντιζάιν
O ρόλος των σχέσεων ανάμεσα στο ντιζάιν, τη μετανάστευση  
και τον συμμετοχικό σχεδιασμό στη δημιουργία μετα-εθνικών 
ταυτοτήτων.

 Συζήτηση
 Δεξίωση

 
 
 πεμπΤη 20 ΙάνουάρΙου 2011

Συντονίζει ο Λόης Παπαδόπουλος 

17:30 εγγραφές
18:00 Κωνσταντίνος μωραΐτης

Αισθητική και ηθική: ο αδύνατος διαχωρισμός. Το παρά-
δειγμα της διφυούς αξιολόγησης του τοπίου
Η σχέση ηθικής-αισθητικής ιδωμένη από τη σκοπιά της φιλο-
σοφίας και της αισθητικής θεωρίας.

18:30 David Cottington 
Ο σχηματισμός της Πρωτοπορίας: επαγγελματισμός,  
αισθητικές αρχές και μοντερνιστική ηθική
Οι αντιλήψεις της Πρωτοπορίας στο Παρίσι των αρχών του 
20ού αιώνα με τον επαγγελματία καλλιτέχνη και τις αισθητι-
κές θέσεις της εποχής.

19:00 Λίνα Στεργίου
Συμμετοχικός σχεδιασμός προς όλες τις κατευθύνσεις. 
Επαγγελματική ηθική, δημιουργικός ακτιβισμός
Η πραγματιστική σκοπιά του δημιουργικού ακτιβισμού: την 
καίρια σημασία του εντός του πεδίου των χωρικών πρακτικών 
και των σύγχρονων οικονομικών συνθηκών.

19:30 Lydia Matthews 
Η έννοια του προκλητικού προτύπου για βιώσιμη οικο-
νομία, η υπερθεμάτιση της συνεργατικής διαδικασίας
Η χρήση διεπιστημονικών προτύπων (Ντιζάιν, Χειροτεχνία, 
Κοινωνικές πρακτικές) ως έναυσμα για έναν διάλογο με θέμα 
τις καινοτόμες μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

20:00 Maurice Benayoun
ArtCollider: θραύσματα τέχνης
Η σύλληψη του ArtCollider: πώς νέες μορφές τέχνης αναδύο-
νται μέσα από τη διαδικασία του μοιράσματος.

20:30 μαρία Θεοδώρου 
Αρχιτεκτονική και οικονομία: η ηθική της ενδυνάμωσης
Κριτική προσέγγιση της ηθικής της ενδυνάμωσης σε σχέση 
με την αρχιτεκτονική και με τη σημερινή στροφή της προς την 
ηθική σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

 Συζήτηση
 Δεξίωση

 WeDnesDay 19 January 2011
Coordinator: Nikos Xydakis 

17:30 registration
18:00 Conference Opening - Welcome remarks
18:30  Lina stergiou
18:45 Ole Bouman

Architecture of Consequence
Τhe architectural profession on an international level,   
its ethical pursuits and sanitizing effects.

19:15 Jilly Traganou 
Practices of Deterritorialization Towards Post-national 
Imaginings: Conjoining Aesthetics and Ethics in Design
Τhe role of design ethics in relation to immigration and 
the collective engagement for the creation of postnational 
identities.

 Discussion
 reception

 
  ThursDay 20 January 2011

Coordinator: Lois Papadopoulos 

17:30 registration
18:00 Konstantinos Moraitis

Aesthetics and Ethics: the impossible dissociation. 
The case of the bilateral landscape evaluation
Τhe philosophical and aesthetic theories perspective of 
ethics and aesthetics. 

18:30  David Cottington 
The Formation of the Avant-Garde: Professionalism, 
Aesthetic Position-Taking and Modernist Ethics
Τhe interrelations among the formation of the Avant-garde 
in early 20th century Paris, the professional artist and the 
aesthetics of the era. 

19:00 Lina stergiou
Bottom-up, left and right: Vocational Ethics,  
Creative Activism
The pragmatic aspects of creative activism: it’s vital function 
within Architecture and the current economic realities.

19:30 Lydia Matthews 
From the Ground Up: Designing Provotypes for 
Sustainable Economies, a Collaborative Hands-on 
Approach
Τhe use of cross-disciplinary models (Design, Handicraft 
Social Practices) to trigger a dialogue on the innovative 
forms of social interaction.

20:00 Maurice Benayoun 
ArtCollider: Towards Transactional Aesthetics
The concept of ArtCollider: how new forms of art are 
encouraged through the process of sharing. 

20:30 Maria Theodorou
Architecture and Economy: the Ethics of Empowerment
A critical approach of the ethics of empowerment, its 
relation to architecture and the current ethical turn of the 
profession within the conditions of economic crisis.

 Discussion
 reception


