“Kenya Design Aid” Workshop (14‐27 Ιουνίου 2017)
Δελτίο Τύπου
Ολοκληρώθηκε το Εργαστήριο “Kenya Design Aid”, που έγινε στη Λευκωσία υπό την αιγίδα του
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, με στόχο το σχεδιασμό ενός Ιατρικού Κέντρου κοντά στην
παραγκούπολη Kibera στο Ναϊρόμπι της Κένυα, για λογαριασμό των Εθελοντών Γιατρών Κύπρου. Το
Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχε στην επιτυχημένη αυτή προσπάθεια, που
απέδωσε έξι σχεδιαστικές προτάσεις προς αξιοποίηση. Την πρώτη μέρα του Εργαστηρίου,
παρουσιάστηκαν δεκαέξι προτάσεις των φοιτητών του Τμήματός μας που είχαν μελετηθεί στα πλαίσια
του Ειδικού Εργαστηρίου «Κένυα» του 8ου εξαμήνου, με σκοπό να αποτελέσουν αναφορά στο
σχεδιασμό του Ιατρικού Κέντρου. Συμμετείχαν συνολικά 72 φοιτητές αρχιτεκτονικής και νέοι
αρχιτέκτονες, απόφοιτοι πανεπιστημίων της Κύπρου, της Ελλάδας, της Μεγ. Βρετανίας και των Η.Π.Α.
Στο Εργαστήριο αυτό είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν στις πραγματικές ανάγκες ενός έργου και να
προβληματιστούν για τον κοινωνικό ρόλο της Αρχιτεκτονικής. Το τελικό έργο, μετά από επιπλέον
μελέτη εφαρμογής που γίνεται αυτό το καλοκαίρι, θα υλοποιηθεί μέσα στο 2018. Υπεύθυνος
διδάσκων και μέλος της οργανωτικής επιτροπής ήταν ο Δημήτρης Αντωνίου, Επ. καθηγητής
Οικοδομικού Σχεδιασμού. Συνεχίζοντας την παράδοση που έχουμε πλέον στα θερινά Εργαστήρια,
ελπίζουμε το Εργαστήριο αυτό να αποτελέσει παράδειγμα για επόμενες αντίστοιχες προσπάθειες.

Press Release
“Kenya Design Aid” Workshop, held in Nicosia under the auspices of Cyprus Association of Architects,
aiming to design a Medical Center near the Kibera slum in Nairobi, Kenya, on behalf of the Cyprus
Volunteer Doctors, has been completed a few days ago. The Department of Architecture at University of
Patras, participated in this successful effort which yielded six design proposals. During the first day of
the workshop, sixteen proposals made by students of our Department, were presented to the rest of the
students, as an input for their designs. These proposals had been studied in the context of the Special
Workshop "Kenya" in our 8th (Spring) semester. The workshop was attended by a total of 72 students
and young architects, graduates from Universities of Cyprus, Greece, Great Britain and the U.S. They had
the opportunity to work out the real needs of a project and to reflect on the social role of architecture.
The final project, after the additional construction documents, that will be made this summer, will be
implemented during 2018. The responsible teacher and member of the organizing committee,
representing Patras Architecture, was Dimitris Antoniou, Assistant Professor of Building Design.
Continuing the tradition that we have in workshops at Patras Architecture, we hope this workshop to
serve as an example for subsequent similar efforts.

