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About 
• Το μενιοδικό θα αναςένεπαι οε εμιοπημονικά θέμαπα μορ 

οσεπίζονπαι με πον νεανθνωμιομό και πην ορνύμανληξ πηξ 
πεσνοκογίαξ μάνω με πο ανθνώμινο οώμα. Τα άνθνα αν και 
εμιοπημονικού μενιεσομένορ θα είναι μνοοιπά και εικονικά 
αμκομοιημένα έποι ώοπε να είναι εύκοκο να καπανοηθεί αμό πον 
κοινό αναγνώοπη μορ ενδιαςένεπε για πην πεσνοκογία και πην 
εμιοπήμη. Με άκκα κόγια πο μενιοδικό θα μμονούοε να θεωνηθεί 
ανσείο εμιοπημονικών δεδομένων για πορξ cy-tech junkies. 



Target Audience 
• Το μενιοδικό θα αμερθύνεπαι οε ομοιονδήμοπε μορ θέκει να 

ενημενωθεί για πιξ μιο μνόοςαπεξ ελεκίλειξ οπον πομέα πηξ 
ανθνωμοκενπνικήξ πεσνοκογίαξ και γενικόπενα οπην πεσνοκογία 
πορ μέκκονποξ 

• Scientists & Non-Scientists 
• Ages: 16+ 

 
  

 



Index 
• What does it mean to be posthuman? 
 ( ανάκροη πορ ονιομού νεανθνωμιομόξ και μόοο αμέσει η ανθνωμόπηπα αμό αρπό) 

• Cyborg Talk: Moon Ribas & Neil Harisson, the first cyborgs and founders of 
CYBORG FOUNDATION 

• First Human Tests of Memory Boosting Brain Implant- A big Leap Forward 
• Subtext: It knows what you’re thinking stop thinking it knows  
( αν ο άνθνωμοξ μμονούοε να ανεβάοει οπον εγκέςακο πορ μια εςανμογή η ομοία θα είσε άμεοη εμαςή με πο 
ρμοορνείδηπο)  

• Soundwave Tattoos Use App to Translate Image to Sound-It's a tattoo you 
can HEAR 

• Human Microchipping, The Benefits And Downsides 
• INFOGRAPHICS: Human vs Posthuman 
• See the invisivle wireless signals around you with this augmented reality 

app 
• Tech: Bionic eye gives superhero vision to human 
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Visual Research 











Layout Design / Materials  
• Πνοοέγγιοη μενιοδικού 

ρκικού/μενιεσομένορ  
οαν ανσείο δεδομένων 



• Ιενανσία & Ονγανωμένο μενιεσόμενο σωνίξ μενιππά οποισεία 
• Grit based data 

 







Grit Prototypes 





• Χνήοη ρκικών (όμωξ νιζόσανπο, ανακρκκωμένο σανπί) μορ θα 
λεςεύγορν αμό πα μκαίοια ενόξ ορνηθιομένορ μενιοδικού και 
μνοοθέοορν μια διαςονεπική αιοθηπική οπο πεκικό μνοξόν  

 



Why should this exist? 
• Δεν έσορν ρμάνλει μενιοδικά με μανόμοια θέμαπα οπο μανεκθόν, 

μόνο ηκεκπνονικά άνθνα 
• Θα είναι μνωπόπρμο ωξ μνοξ εμςάνιοη, μενιεσόμενο και ρκικό 
• Τα άνθνα θα είναι ομπικά, κεκπικά αμκομοιημένο και 

πρμογναςικά κακαίοθηπο, έποι ώοπε πα βανεπά εμιοπημονικά 
θέμαπα να είναι μιο εύκοκο να καπανοηθούν αμό πορξ κοινούξ 
αναγνώοπεξ 

  


