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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΤΟΧΟΙ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
Kίνητρο για τον προσδιορισµό της θεµατολογίας του φετινού Θερινού Εργαστηρίου 
Αρχιτεκτονικής, αποτέλεσε η ιδιαίτερα σηµαντική συγκυρία της ανάδειξης της Πάφου σε 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2017 µαζί µε την πόλη Aarhus της ∆ανίας. 
 
Το ερευνητικό πλαίσιο και η µεθοδολογία που χαρακτηρίζει το θερινό Εργαστήριο 2016, 
στηρίζεται στην επαναλαµβανόµενη πραγµατοποίηση συγκεκριµένων διαδροµών και 
γρήγορων περιπλανήσεων στην πόλη από τις οµάδες των συµµετεχόντων, µε στόχο 
τον εντοπισµό στον χώρο και καταγραφή σε χάρτες, σκίτσα, φωτογραφίες, ήχο ή 

video, σηµείων που µπορεί να παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα ιστορική, 
αισθητική, αρχιτεκτονική, κοινωνική ή άλλη. Ιδιαιτερότητα η οποία παρότι εξαιρετικής 
σηµασίας εντούτοις βρίσκεται κάπου κρυµµένη. Ο εντοπισµός και επισήµανσή τους 
επαφίεται στα µέλη κάθε οµάδας, και στον βαθµό εγρήγορσης και ευαισθησίας τους. 
Αυτή την αρχική καταγραφή, θα ακολουθήσει η σύνταξη και εφαρµογή  ιδεών και 
προτάσεων οι οποίες θα αφορούν τους τρόπους, τα µέσα και τις τεχνικές µέσω των 

οποίων αυτά τα µικρά, κρυµµένα χωρικά γεγονότα θα αποκαλυφθούν και θα 
προβληθούν στο κοινό. 
 
Οι τρόποι, τα µέσα και οι τεχνικές που αναµένεται να χρησιµοποιηθούν περιλαµβάνουν 
ενδεικτικά απλές µικρο-κατασκευές από ευτελή ή όχι υλικά, video προβολές σε 
επιλεγµένα σηµεία, φωτισµό, µικρές χρωµατικές επεµβάσεις, ηχητικές επιτοποθετήσεις 

και οποιαδήποτε άλλη ιδέα πιθανόν να προταθεί από τους συµµετέχοντες. 
 
Η κατανοµή των ατόµων σε οµάδες θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των συµµετεχόντων, 
(της τάξεως  των 40) και θα οριστικοποιηθεί κατά την έναρξη του Εργαστηρίου.  



 

 

 

 

Προκαταρκτικά αναφέρεται ότι θα απαιτηθεί η συγκρότηση 8 οµάδων των 5 ατόµων. 
Κάθε οµάδα θα εποπτεύεται από έναν διδάσκοντα η συνεργάτη, και θα περιηγηθεί τον 
τοµέα της πόλης τον οποίο θα έχει αναλάβει. Η εσωτερική δοµή κάθε οµάδας είναι 
ευθύνη των µελών της. Το πρόγραµµα του Εργαστηρίου, προκαταρκτικά έχει 
διαχωριστεί σε τέσσερεις  χρονικές περιόδους: 

 
1.   Τετάρτη 29 Ιουνίου: Πρώτη συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου 

Νεάπολις (10 π.µ. στο studio “2” της Σχολής Αρχιτεκτονικής και 
Γεωπεριβαλλοντικών Επιστηµών)  
Η πρώτη περίοδος συνιστά την εισαγωγή στο θέµα, τους στόχους και την 
οργάνωση του Εργαστηρίου και τον επιµερισµό των περιοχών στις οµάδες.  

 
2.   Πέµπτη 30 Ιουνίου – Παρασκευή 1 Ιουλίου 

Κατά την δεύτερη περίοδο οι οµάδες θα διασκορπιστούν στις επιµέρους 
περιοχές ευθύνης τους και θα προχωρήσουν στην αντίστοιχη καταγραφή των 
σηµείων που θα έχουν εντοπίσει. Η δεύτερη αυτή περίοδος θα διαρκέσει 2 
µέρες. 

 
3.   Σάββατο 2  – Κυριακή 3 – ∆ευτέρα 4 Ιουλίου 

Στην τρίτη περίοδο διάρκειας 3 ηµερών θα γίνει η σχεδιαστική επεξεργασία των 
προτάσεων στους χώρους των studio της Σχολής, καθώς και η κατασκευή των 
µικρο-επεµβάσεων που θα γίνουν στους χώρους της πόλης. 

 
4α. Τρίτη 5 – Τετάρτη 6 – Πέµπτη 7 Ιουλίου   

Στην τελευταία φάση, διάρκειας 4 ηµερών, θα εγκατασταθούν στους 
αντίστοιχους χώρους ορισµένες από τις προτάσεις, έτσι ώστε σε ολόκληρη την 
πόλη να στηθεί ένα layer από σηµειακές µικρο-κατασκευές και άλλες µικρής 
κλίµακας επεµβάσεις, που θα προβάλλουν τις διακριτές ιδιαιτερότητές της, και 

οι οποίες θα λειτουργούν ως σηµεία αναφοράς και προσανατολισµού, και θα 
συµπληρώνουν τις άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που 
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το Πάφος 2017, αλλά 
ενδεχοµένως και γενικότερα. Κάποιες από τις µικρο-κατασκευές αυτές, µπορεί 
να έχουν µόνιµο χαρακτήρα, ενώ για άλλες που δεν θα είναι τεχνικά εφικτή η 
υλοποίησή τους, θα εκτεθούν σχέδια και µακέττες στους χώρους του 

Πανεπιστηµίου. 
4β. Παρασκευή 8 Ιουλίου: Έκθεση 

 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
Το Εργαστήριο απευθύνεται σε Νέους Αρχιτέκτονες και Κύπριους Φοιτητές 

Αρχιτεκτονικών Σχολών (2ου έως 4ου έτους), που φοιτούν σε Πανεπιστήµια της 
Κύπρου και του εξωτερικού. Οι συµµετέχοντες, 40 τον αριθµό, θα επιλεγούν βάσει 
προτεραιότητας (4ου, 3ου και 2ου έτους σπουδών). Θα καταβληθεί προσπάθεια για 
ισότιµη εκπροσώπηση όλων των Πανεπιστηµίων (εσωτερικού και εξωτερικού) και θα 
ληφθεί υπόψη η σειρά υποβολής δήλωσης συµµετοχής. 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

• ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€50) 
• Το κόστος συµµετοχής περιλαµβάνει τη διαµονή στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστηµίου Νεάπολις για όλη την περίοδο του εργαστηρίου. 



 

 

 

 

• Καταβάλλονται προσπάθειες για χορήγηση ηµιδιατροφής στους 
συµµετέχοντες. 

• Οι συµµετέχοντες συµπληρώνουν την αίτηση συµµετοχής αποστέλλοντας την 
στο email του ΣΑΚ: cyprus.architects.association@cytanet.com.cy 

• Αµέσως µετά την επιλογή των συµµετεχόντων, οι οποίοι θα τύχουν 

ενηµέρωσης, οι υποψήφιοι καλούνται να πληρώσουν το κόστος συµµετοχής 
στα γραφεία του ΣΑΚ. 

• Τελική ηµεροµηνία αποστολής της αίτησης συµµετοχής: 17 Ιουνίου 2016 
• Τελική ηµεροµηνία καταβολής κόστους συµµετοχής: 24 Ιουνίου 2016 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Το εργαστήριο θα έχει διάρκεια 10 ηµερών (συµπεριλαµβανοµένου και του 
Σαββατοκύριακου). Το αναλυτικό πρόγραµµα θα ανακοινωθεί την πρώτη µέρα 
συνάντησης των συµµετεχόντων. 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
CYPRUS ARCHITECTS ASSOCIATION 
24 Stasicratous str. office 201-202, 
1065 Nicosia - Cyprus 
T +357 22 672887 

F +357 22 672512 
www.architecture.org.cy 
cyprus.architects.association@cytanet.com.cy 
Facebook.com/CyprusArchitectsAssociation 
 
Χάρης Σολωµού 
Αρχιτέκτονας 
Γραµµατέας Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων ΣΑΚ 
99748297 
charisarch@gmail.com 
 
Σόλων Ξενόπουλος 
Καθηγητής 
Κοσµήτορας Σχολής Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστηµών 
Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου 
97615106 
solon.xenopoulos@nup.ac.cy 


