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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ             

    ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

  



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 

 

 

Αντωνιάδου Ελεωνόρα | Πανεπιστήμιο Frederick 

Αντωνίου Δημήτρης | Πανεπιστήμιο Πατρών 

Αντωνίου Πάολα | Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Δόβα Ευανθία | Πανεπιστήμιο Νεάπολις 

Θραβάλου Σταυρούλα | Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Ιωάννου Bύρων | Πανεπιστήμιο Frederick 

Καλνής Γρηγόρης | Πανεπιστήμιο Frederick 

Κλεάνθους Άδωνις | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Κυριαζής Γιώργος | Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Κυριακίδης Ανδρέας | Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Μενοίκου Μαρκέλλα | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Μιχαήλ Αιμίλιος | Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Οικονομίδης Δημήτρης | Πανεπιστήμιο Frederick 

Παλατέ Σάβια | Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Παναγιωτίδης Χρίστος | Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

Πάρπα Δέσποινα | Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Σαββίδης Ανδρέας | Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Σολωμού Χάρης | Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

Swiny Alessandra | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Χαραλάμπους Νάτια | Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Χατζηχρίστου Γιώργος | Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

Χατζηχρίστος Χρήστος | Πανεπιστήμιο Κύπρου 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

Κεντρικό αντικείμενο και αφετηρία για το Εργαστήριο είναι η Σχεδίαση ενός Χώρου Υγείας. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα «Ιατρικό Κέντρο-Πολυκλινική στο  Ναϊρόμπι, Κένυα» 

(Medical Center - Polyclinic in Woodley, Nairobi, Kenya), το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί 

μέσα στο 2018, για λογαριασμό των Εθελοντών Γιατρών Κύπρου που βρίσκονται εκεί, 

προσφέροντας. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

Οι Στόχοι του Εργαστηρίου είναι πολλοί: Εκτός από τον προφανή κοινωνικό στόχο του που 

αναζητείται με το Σχεδιασμό προτάσεων ικανών να βοηθήσουν τις ντόπιες κοινότητες, 

υπάρχουν και εκπαιδευτικοί στόχοι: Η επαφή με ένα τελείως διαφορετικό τόπο (κλιματικές, 

κοινωνικές, κατασκευαστικές συνθήκες), η σαφήνεια του προγράμματος των αναγκών του 

κτηρίου, η κτηριολογική διερεύνηση των χωρικών σχέσεων, η ανάγκη της επινόησης και της 

οικονομίας στο Σχεδιασμό, η έρευνα για την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών της τοπικής 

κουλτούρας, η δυνατότητα να διερευνηθούν διάφορες κλίμακες Σχεδιασμού ανάλογα με τις 

ιδιαίτερες επιλογές κάθε ομάδας, είναι μερικά μόνο από τα εκπαιδευτικά οφέλη του 

Εργαστηρίου. 

 

Ο ΤΟΠΟΣ 
 

  
 

Κεντρική-Ανατολική Αφρική. Κένυα. Ο τόπος είναι το Δυτικό Ναϊρόμπι στην κεντροδυτική 

περιοχή της χώρας. Η περιοχή ονομάζεται Woodley Estates και το σημείο που πρέπει να 

χτιστεί το Κέντρο αποτελεί ιδιοκτησία της Αρχιεπισκοπής της Κένυα η οποία παραχωρεί 

τμήμα της για την ανέγερση αυτού του κτηρίου. Η συνολική έκταση  βρίσκεται βορειοδυτικά 

και σε πολύ μικρή απόσταση από την Kibera. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγκούπολη 

της Αφρικής και τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο. Η Kibera φιλοξενεί σε άθλιες συνθήκες 

(έλλειψη χώρων, δικτύων υποδομών, υγιεινής) σχεδόν 4 εκ. ανθρώπους, οι οποίοι 

συνωστίζονται σε πρόχειρα καταλύματα με ελάχιστο δημόσιο χώρο. Ο πληθυσμός, για 

διάφορους λόγους, μαστίζεται από διάφορες ασθένειες (AIDS, ελονοσία, τύφος, κλπ.) Το 92% 

αυτών είναι φορείς του AIDS και 70% όλου του πληθυσμού την παραγκούπολης δεν έχει 

εξεταστεί ποτέ από ιατρό. Τα ορφανά παιδιά είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες και η παιδική 

θνησιμότητα μετά τον τοκετό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι εμβολιασμοί και οι εξετάσεις 

των παιδιών είναι προτεραιότητα. Η φροντίδα των μητέρων, ειδικά αυτών με δύσκολο 

τοκετό, είναι άλλη μια προτεραιότητα. Το Κέντρο που ζητείται να σχεδιαστεί προσπαθεί να 
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συμβάλλει στις δυο αυτές προτεραιότητες και να μετριάσει τα προβλήματα υγείας των 

κατοίκων της Kibera, αλλά και άλλων γειτονικών παραγκουπόλεων στο Ναϊρόμπι. 

 

 
Τμήμα της Kibera από ψηλά 
 

 
Kibera. Εσωτερική άποψη 
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ΧΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η ιδιοκτησία της Αρχιεπισκοπής  στο Woodley έχει ορθογώνιο σχήμα με τη μακριά πλευρά 

του κατά τον άξονα Βορρά-Νότου και διαστάσεις Βορράς-Νότος: 132.50 μ. και Ανατολή-

Δύση: 79.20 μ. Η μια μεγάλη πλευρά του (ανατολική) συνορεύει με κεντρικό δρόμο της 

περιοχής (Kinoo Road), άλλη (δυτική) με όμορες ιδιοκτησίες, όπως και η μικρή νότια πλευρά. 

Η βόρεια πλευρά συνορεύει με αδιέξοδο δρόμο στον οποίο δραστηριοποιούνται μικρές 

υπαίθριες αγορές και σταθμεύουν αυτοκίνητα. Η περίμετρος της ιδιοκτησίας είναι 

περιτοιχισμένη με τοίχο από κολώνες μπετόν και τσιμεντόλιθους, ύψους περίπου 2.50 μ. Η 

είσοδος οχημάτων και ανθρώπων στην ιδιοκτησία αυτή τη στιγμή γίνεται από ένα άνοιγμα 

στην ανατολική περιτοίχιση, που ασφαλίζεται με χαλύβδινη θύρα. Μέσα στην ιδιοκτησία 

βρίσκεται το κτίσμα ενός ξενώνα για ορφανά παιδιά, παράλληλο προς τη νότια πλευρά της. 

Ένα ακόμη μικρό κτίσμα που δεν κατοικείται πλέον (πρώην οικία του πρέσβη) βρίσκεται 

κοντά στο προηγούμενο κοντά στη δυτική πλευρά του οικοπέδου. Κάποιες ανοικτές εκτάσεις 

του οικοπέδου χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες λαχανικών. Γίνεται επίσης, περιορισμένη 

εκτροφή ζώων, με σκοπό να καλύπτονται διατροφικές ανάγκες των παιδιών του ξενώνα. Το 

χαμηλό πράσινο, θάμνοι και μικρά δένδρα κυριαρχούν στο οικόπεδο, με εξαίρεση λίγα ψηλά 

δένδρα που βρίσκονται πολύ κοντά στα υπάρχοντα κτήρια. Το τμήμα το οποίο διατίθεται για 

την ανέγερση του Κέντρου βρίσκεται απέναντι από το μικρό κτίσμα (πρώην οικία) 

εφαπτόμενο στην ανατολική περιτοίχιση και σε ικανή απόσταση από τον ξενώνα. Για το 

Κέντρο θα διαμορφωθεί ανεξάρτητη είσοδος πάνω στην περιτοίχιση, η οποία θα δέχεται τους 

επισκέπτες. Η επικοινωνία των επισκεπτών με τα παιδιά του ξενώνα, δεν είναι επιθυμητή για 

λόγους ασφάλειας και υγιεινής. Παρακάτω ακολουθεί σειρά εικόνων σχετικών με τη θέση και 

τα στοιχεία της ιδιοκτησίας: 

 

 
Η σχέση του οικοπέδου με την Kibera 
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Woodley Estates 

 

   
Η συνολική ιδιοκτησία και το Site Layout Plan 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

Το κλίμα στην Κένυα χαρακτηρίζεται σαν καθαρά τροπικό με μια βροχερή και μια ξηρή εποχή 

και με θερμοκρασίες, τοπία και βλάστηση που παρ' όλα αυτά ποικίλουν από περιοχή σε 

περιοχή. Λόγω της ύπαρξης υψιπέδων στα δυτικά και κεντρικά της χώρας, το κλίμα εκεί είναι 

πιο δροσερό και υγιεινό για τον άνθρωπο, και γι' αυτό και η πρωτεύουσα Ναϊρόμπι όπως και 
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πολλές άλλες πόλεις της Κένυας, είναι χτισμένη σε υψόμετρο άνω των 1.000 μ. Οι μέγιστες 

θερμοκρασίες την ημέρα στο Ναϊρόμπι κυμαίνονται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ 

τη νύχτα μεταξύ 8 και 14 βαθμών. Οι χαμηλότερες παρουσιάζονται τον Ιούλιο-Αύγουστο και 

είναι γύρω στους 8-9 βαθμούς. Δεν υπάρχει Κεντρική Θέρμανση στα κτήρια, πλην κινητών 

θερμαντικών σωμάτων και τζακιών για τα ψυχρότερα βράδια. Λόγω του ότι η Κένυα 

βρίσκεται πάνω στον Ισημερινό και το Ναϊρόμπι λίγο νοτιότερα από αυτόν, η πορεία του 

ήλιου διαφέρει από αυτήν που γνωρίζουμε στη Μεσόγειο. Ο ήλιος στον ουράνιο θόλο έχει 

μια μικρή κλίση προς το βορρά και έχει μεγάλη ηλιακή γωνία ως προς το έδαφος με μικρές 

αποκλίσεις μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Η διάρκεια της μέρας είναι σχετικά σταθερή όλο 

το χρόνο. Η Ανατολή του ήλιου είναι μεταξύ 06:12 και 06:41 και η Δύση μεταξύ 18:21 και 

18:51. Οι βροχοπτώσεις είναι έντονες σε δυο περιόδους μέσα στο χρόνο, συνήθως Απρίλιο–

Μάιο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Στην περιοχή του οικοπέδου μας, οι επικρατούντες άνεμοι 

είναι από Βορειοδυτική κατεύθυνση, κάτι που είναι ευνοϊκό, καθώς αποφεύγεται η μεταφορά 

οσμών από την περιοχή της Kibera προς το οικόπεδο.  

 

 
Πίνακας Κλιματικών δεδομένων για το Ναϊρόμπι 
 

      
Sun Path Diagram     Διάρκεια της ημέρας μέσα στο χρόνο   
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Το Κτηριολογικό Πρόγραμμα του Κέντρου συντάχθηκε με τη βοήθεια των Εθελοντών 

Γιατρών και στηρίχτηκε στις ανάγκες που προβλέπεται πως θα υπάρξουν, το λογικό του 

μέγεθος, τη διαθέσιμη έκταση, ανθρώπους και πόρους. Σκοπός της πολυκλινικής θα είναι η 

πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη. Δηλαδή μεγάλος αριθμός ατόμων, που δεν έχουν τους 

πόρους ή την ασφάλιση για τα νοσοκομεία της χώρας, λαμβάνουν θεραπείες και 

επισκέπτονται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Μπορεί δηλαδή καμιά φορά να στέκονται 

ουρές ατέλειωτες ασθενείς και μετά αυτοί θα πρέπει να 'εγγράφονται', να καταχωρούνται τα 

στοιχεία τους στην υποδοχή και μετά να τους βλέπει και να τους περιθάλπει ο γιατρός.  
 

Το Ιατρικό Κέντρο θα περιέχει Τμήμα Μητρότητας αλλά και Οδοντιατρική, Γενική Παθολογία 

και Κλινική τραυμάτων. Επίσης στο Κέντρο, θα χειρίζονται περιπτώσεις λοιμώξεων και πρέπει 

να τονιστεί ότι για τις λοιμώδεις νόσους δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται κοινά δωμάτια 

όπως τις άλλες περιπτώσεις αλλά θα πρέπει οι εγκαταστάσεις να είναι διαφορετικές. Το 

Κέντρο δεν προορίζεται να διαθέτει χώρους για πολυήμερη διαμονή παιδιών και μητέρων 

που χρήζουν αποκατάστασης. Διαθέτει εξεταστήρια, Χώρους αναμονής - ενημέρωσης, 

Φαρμακείο, Αίθουσες Τοκετού και φροντίδας μητέρων σε κρίσιμη κατάσταση για τις πρώτες 

2-3 μέρες μετά τον τοκετό. Στο Πρόγραμμα ενσωματώθηκαν οι απαραίτητοι βοηθητικοί 

χώροι, καθώς και μια μικρή κατοικία για ένα γιατρό. Επίσης, προβλέπονται χώροι 

μελλοντικής επέκτασης του Κέντρου με περισσότερα εξειδικευμένα εξωτερικά ιατρεία 

(Εργαστήρια Παθολογίας, Οδοντιατρικής, Ακτινολογικό) και μικρούς κοιτώνες ανάρρωσης 

παιδιών. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει πρόνοια για την πιθανότητα κάποτε το κτήριο να 

μεγαλώσει και να επεκταθεί για να δεχθεί και άλλες λειτουργίες. 
 

Είναι πολύ σημαντικό η είσοδος της πολυκλινικής να είναι διαφορετική από αυτή του 

Ορφανοτροφείου διότι η κλοπή παιδιών είναι φρικιαστική επικερδής επιχείρηση οπότε ούτε 

καν οπτική επαφή με το ορφανοτροφείο δεν πρέπει να υπάρχει από τους χώρους του 

Ιατρικού Κέντρου. 

 

Φαίνονται παρακάτω οι Χώροι, το μέγεθός τους και οι επιθυμητές χωρικές σχέσεις και ο 

επιθυμητός εξοπλισμός κάθε χώρου, με περιγραφή στην αγγλική γλώσσα:  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME 

 

 SPACE m2 SPACE RELATIONS / EQUIPMENTS 

1 RECEPTION AREAS 94  

 

Reception Hall 60 

Main Entrance from Landscape Courtyard and Perimeter Wall Gate 

Reception Desk (1.50 m long), Records cabinet and shelves (4 m2), 

Projector and projection screen, podium, Waiting patients sitting (15), 

audience chairs (total 45). 

 

Public Toilets 25 

Male/Female WCs, Common entrance lobby with 3 Wash Basins, Male 

WB ventilation lobby with Wash hand basin and separate WC cabin, 

Female WB ventilation lobby with Wash hand basin and separate WC 

cabin, Disabled WC (2m x 2m) with disabled wash hand basin, WC and 

handles. 

 Chair Store 4 Stack up reception audience chair store 

 Control Room 4 Office and stack up audience chair storage. 

2 PHARMACY 16  

 
Dispensing  

Pharmacy 
16 

Entrance from Reception Area, Dispensing Window into Reception 

area, table and cair,  Bookcase, Counter (2.00 m long) with countertop 

wash hand basin, cabinets under the shelving over, Medicine Drawers, 

Refrigerator 

3 CHILDREN CARE 28  

 
Consulting/ 

Examination Room 
16 

Entrance from Reception Area, Consultant desk and chair, visitors chairs 

(2), Bookcase, Counter (1.50 m long) with countertop wash hand basin, 

cabinets under the shelving over, Examination couch and steps, Ceiling 

mounted curtain track and curtain. 

 

Treatment Room 12 

Entrance from Reception Area and Consulting/ Examination Room, 

Consultant stool and visitors chairs (2), Counter (1.50 m long) with 

countertop sink, cabinets under the shelving over, Treatment couch, 

couch cover dispenser and steps, Refrigerator, Ceiling mounted curtain 

track and curtain. 

4 MATERNITY CARE 84  

 
Consulting/ 

Examination Room 
16 

Entrance from Reception Area, Consultant desk and chair, visitors chairs 

(2), Bookcase, Counter (1.50 m long) with countertop wash hand basin, 

cabinets under the shelving over, Examination couch and steps, Ceiling 

mounted curtain track and curtain. 

 Maternity Corridor 20 
Entrance from Reception Area through double folding doors, Fire 

escape exit to open air courtyard 

 
First Stage Room 12 

Entrance from Maternity Corridor, Scup-up wash basin, masks and caps 

dispensing, Trolley and Consultant stool, Ceiling mounted curtain track 

and curtain. 

 
Delivery Room 12 

Entrance from First Stage Room via automatic sliding door, Obstetric 

bed and chair, Overbed light and spot light, Bedside locker, Baby cot 

and trolley (cart), Oxygen and suction. 

 

Maternity Ward 24 

Entrance from Maternity Corridor via double doors, Mother’s bed and 

cantilever table, Mother’s Chair, Bedside locker and overbed light, 

Ceiling mounted curtain track and curtain, Child’s cot, Oxygen and 

suction, Overbed light, Baby bath, En suite shower room with wash 

basin and WC, Visitor’s chair. 

5 
SEPTIC SURGERY 

ROOM 
25 

Septic Surgery Room for minor surgeries, traumas’ care (e.g. 

gypsum casting). Entrance from Treatment Room and/or 

Reception Area. 

6 STAFF AREAS 48  

 Doctor’s Retreat 22 Bedroom, Bath, Kitchenette, Closet (s), table, 2 chairs. 
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Staff Room/Kitchen 16 

External Entrance from Woodley Orphanage and internal 

entrance from Maternity Corridor, Sofa couch, armchair and low 

table, Table and chairs (4), Bookcase, Counter (1.50 m long) with 

countertop sink, cooker, cabinets under the shelving over, 

Refrigerator, Wall mounted staff lockers (8), Examination couch 

and steps 

 
Staff WC 10 

Male WB ventilation lobby with Wash hand basin and separate 

WC cabin, Female WB ventilation lobby with Wash hand basin 

and separate WC cabin 

7 UTILITY AREAS 34  

 
General Utility 8 

Entrance from Maternity Corridor, Shelving on full width and 

height of back wall 

 Vent Lobby 4 Entrance from Maternity Corridor 

 
Dirty Linen 6 

Entrance from Vent Lobby, Shelving on full width and height of 

back wall 

 
Washing/Ironing/ 

Clean Linen 
8 

Entrance from Vent Lobby, Shelving on full width and height of 

two walls, Counter full width of 3rd wall, with countertop sink, 

washing machine, cloth dryer and cabinets under and shelving 

over. 

 Plant Room 8 External Entrance 

8 ADDITIONAL REQs. 14  

 
Warden’s Kiosk 8 

Security Guard resting place. It can be combined with Control 

Room  

 Safe Storage  In Control Room 

 Autoclave 4 Sterilization 

 SUBTOTAL 343  

 + 10% FOR WALLS 37  

 TOTAL 380 (Total to be built Today) 

9 FUTURE 

EXPANSION  
  

 Dental Surgery 18  

 
Children Wards 46 

Boys 5 beds + WC/Shower facilities 

Girls 5 beds + WC/Shower facilities 

 Pathology lab 18  

 X-Ray Workshop 18  

 SUBTOTAL 100  

 + 10% FOR WALLS 10  

 + 20% 

CIRCULATION 
20  

 TOTAL 130 (Total of Future Expansion) 

 GRAND TOTAL 510 (Total Facility including Future Expansion) 

 

Notes: 

 Entrance to Reception Area through Gate on high perimeter wall and from landscaped 

courtyard. 

 All internal and external areas to be accessible by wheeled patients 
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 
 

Το Εργαστήριο επιθυμεί να έχει σαν τελικό αποτέλεσμα την κατάλληλη πρόταση που θα 

ικανοποιεί τις λειτουργικές απαιτήσεις του Προγράμματος, την κατασκευασιμότητα του 

Κτηρίου, την οικονομία, την ένταξή του στη συνολική ιδιοκτησία, τη συνάφεια του 

Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού με τις τοπικές συνθήκες, τις τοπικές συνήθειες και πρακτικές, την 

άνεση του προσωπικού και των επισκεπτών του Κέντρου, καθώς και την αισθητική αξία του 

παραγόμενου συνόλου. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα (σελ. 1-7), ζητείται από όλους τους 

συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν όλα τα δυνατά εργαλεία αρχιτεκτονικής ανάλυσης και 

σύνθεσης που γνωρίζουν με σκοπό την παρουσίαση προτάσεων που θα αφορούν όλες τις 

κλίμακες του Σχεδιασμού. 
 

Η επεξεργασία εναλλακτικών προτάσεων και ιδεών για το νέο σχεδιασμό, ενδεικτικά μπορεί 

να περιλαμβάνει επιλογές οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές για κάθε ομάδα και θα 

εξαρτώνται από τη διαφορετική ανάγνωση του προγράμματος που θα έχει κάνει, αλλά και 

(κυρίως) από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που κάθε ομάδα μπορεί να έχει ή θα έχει 

διαμορφώσει. Ζητούνται συνοπτικά: 
  

 Ο Σχεδιασμός σε γενικό επίπεδο του κτηριακού συνόλου 

 Ο Σχεδιασμός της νέας κτηριακής κατασκευής,  

 Ο Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων που η κάθε ομάδα θα κρίνει ότι απαιτείται. 

 Προτάσεις για τη διαμόρφωση των Ημι-υπαίθριων και Υπαίθριων Χώρων. 

 Προτάσεις για την επίπλωση και εξοπλισμό των επιμέρους χώρων 

 Ιδέες για τους τρόπους κατασκευής, τα υλικά, τα χρώματα, το φυσικό φως, κλπ. 
 

Αναμένεται πως θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές όπως πρόχειρες μακέτες (concept models), 

σκίτσα, σχέδια, collage, απεικονίσεις σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

Τις πρώτες μέρες του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι χωρισμένοι σε 10 ομάδες και 

κάθε ομάδα θα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή στοιχείων γύρω από τις θεματικές που θα 

δοθούν προς διερεύνηση. Σκοπός είναι η γνωριμία με το θέμα αλλά και τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. Οι θεματικές για τις οποίες θα γίνεται έρευνα από τους 

συμμετέχοντες τις πρώτες δυο μέρες είναι οι ακόλουθες 10:  
 

Cultural and Social Aspects, Typologies and Vernacularity, Urbanism-Town Planning, Safety, 

Health, Waste, Arts and Handicraft, Materials and Construction Techniques, Bioclimatics και Site 

analysis.  
 

Την τρίτη ημέρα, Παρασκευή (16.06), πριν το μεσημέρι θα γίνει παρουσίαση των ευρημάτων 

της έρευνας και όλα θα είναι διαθέσιμα σε όλους για χρήση. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες 

θα χωριστούν σε 12 ομάδες και θα αρχίσουν να δουλεύουν τις προτάσεις τους. 
 

Η τέταρτη μέρα, Σάββατο 17.06, προσφέρεται ως ολόκληρη μέρα εργασίας ενώ η πέμπτη 

μέρα, Κυριακή 18.06, είναι ελεύθερη μέρα. 
 

Την έκτη μέρα, δηλαδή Δευτέρα, 19 Ιουνίου, το απόγευμα θα γίνει παρουσίαση των ιδεών και 

στο τέλος, σκοπός είναι οι 12 ομάδες να γίνουν 6*. 
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Την όγδοη μέρα (Τετάρτη, 21 Ιουνίου),οι έξι ομάδες που δούλευαν τη δική τους πρόταση θα 

παρουσιάσουν το πρωί το υλικό που ετοίμασαν. Στο τέλος των παρουσιάσεων αυτών, 

σκοπός είναι οι 6 ομάδες να γίνουν 3*. 
 

Την δέκατη μέρα (23 Ιουνίου) οι τρεις ομάδες θα παρουσιάσουν το πρωί το υλικό που 

ετοίμασαν. Σε αυτό το σημείο θα φανεί και θα αποφασιστεί αν θα γίνει σύμπτυξη ιδεών από 

τις προηγούμενες ομάδες ή αν θα μείνουν 3 ομάδες με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των 

συγκεκριμένων προτάσεων. 
 

Από το μέσο της δέκατης μέρας μέχρι και την δέκατη τέταρτη μέρα (27.06, Τρίτη) θα 

δουλεύονται για ολοκλήρωση και τελειοποίηση των σχεδίων και άλλων μεσών 

αναπαράστασης για σκοπούς παρουσίασης. 
 

Την τελευταία μέρα (Τετάρτη, 28.06) θα είναι το κλείσιμο του εργαστηρίου με την 

παρουσίαση, την έκθεση και την εκδήλωση κλεισίματος. 
 

*Θα δοθεί μια ελευθερία στους συμμετέχοντες να μειώσουν τις ομάδες από μόνοι τους. Να 

κινηθούν προς την ομάδα που νιώθουν ότι διαθέτει περισσότερα στοιχεία ώστε να δουλευτεί 

με αυτόν τον τρόπο πιο πολύ. Ίσως έτσι να επιτευχθεί και ένα είδος αυτό-αξιολόγησης. Σχέδιο 

Β: ΑΝ φανεί πως υπάρχει δυσκολία να το πετύχουν μόνοι τους οι συμμετέχοντες, οι 

διδάσκοντες θα κατευθύνουν τον τρόπο που θα συμπτυχθούν οι ομάδες βάσει των 

χαρακτηριστικών της κάθε πρότασης, αλλά ούτως ή άλλως, και στην πρώτη περίπτωση, δε 

θα μείνουν εντελώς μόνοι τους οι συμμετέχοντες να πάρουν αποφάσεις. Επιπλέον οι 

εθελοντές γιατροί θα παρακολουθούν τις παρουσιάσεις στα ενδιάμεσα έτσι ώστε να 

εξελίσσονται οι προτάσεις ανταποκρινόμενες στις διαφορετικές πτυχές του προγράμματος 

και των διάφορων κανονισμών. Οι ημερομηνίες που θα ήταν καλό να είναι παρόντες οι 

εθελοντές γιατροί στις παρουσιάσεις των ιδεών από τους συμμετέχοντες είναι: Δευτέρα 19 

Ιουνίου 14.00-17.00, Τετάρτη 21 Ιουνίου 10.00-12.00, Παρασκευή 23 Ιουνίου 10.00-12.00 
 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις θα γίνονται από τους διδάσκοντες ή προσκεκλημένους ομιλητές, 

καθώς και σχετικές δράσεις που περιγράφονται στο αναλυτικό Πρόγραμμα του 

Εργαστηρίου. Η ενεργή συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη. Η επιτυχία του εργαστηρίου 

εξαρτάται από τη φαντασία και το πάθος όλων να προσφέρουν κοινωνική (και ουσιαστική) 

Αρχιτεκτονική.  

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

 

Η Οργανωτική Ομάδα του Εργαστηρίου. 
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