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Η Design Ambassador και ηο ARCHISEARCH.gr προκηρύζζουν διεθνή 
Διαγωνιζμό Ιδεών με ηίηλο Pandemic Architecture. 

 



Τη κπορεί λα θάλεη ε Αρτηηεθηοληθή 

γηα ηελ σγεία κας; 

Σηηο 17 Ννεκβξίνπ 2019 αλαθέξζεθε γηα πξώηε θνξά έλα θξνύζκα 
COVID-19 ζηελ πόιε Wuhan, ζηελ Κίλα. Σηηο 11 Μαξηίνπ 2020, ν 
Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο  Υγείαο θήξπμε επηζήκσο παλδεκία, κε πάλσ 
από 138.000 επηβεβαησκέλνπο αζζελείο ζε πεξηζζόηεξεο από 130 
ρώξεο θαη ηνπιάρηζηνλ 3.300 ζαλάηνπο. Μέζα ζε ιίγεο κέξεο, ε δσή 
εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ άιιαμε δξαζηηθά. 

Οη αληηδξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ηνύ αλά ηνλ θόζκν 
πεξηιάκβαλαλ ηαμηδησηηθνύο πεξηνξηζκνύο, απαγνξεύζεηο 
θπθινθνξίαο, αθπξώζεηο εθδειώζεσλ, θιείζηκν ζρνιείσλ θαζώο θαη 
θαξαληίλα ζε όιε ηελ Ιηαιία θαη ηελ θηλεδηθή επαξρία Hubei. Σην όλνκα 
ηεο δεκόζηαο αζθάιεηαο, νη θξαηηθέο αξρέο εθαξκόδνπλ κεζόδνπο 
αλίρλεπζεο ζηα αεξνδξόκηα θαη ζηνπο ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο θαη 
θαηαθεύγνπλ ζε αθξαία κέηξα παξαθνινύζεζεο ησλ πνιηηώλ, όπσο ε 
ηερλνινγία αλαγλώξηζεο πξνζώπνπ πνπ κπνξεί λα αληρλεύζεη 
απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο πνιηηώλ πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζε πιήζνο ή 
πνιηηώλ πνπ δε θνξνύλ κάζθα πξνζώπνπ, παξαβηάδνληαο ηα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα πγείαο ησλ πνιηηώλ. 

Δλ ησ κεηαμύ, εθαηνκκύξηα άλζξσπνη απνκνλώλνληαη κέζα ζε έλα λέν 
ηύπν bunker. Σηελ επαξρία Hubei, έλα λέν λνζνθνκείν 25 ρηιηάδσλ 
ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ θαηαζθεπάζηεθε κέζα ζε κόιηο 10 εκέξεο. Οη 
παγθόζκηεο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηελ 
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα, αύμεζε ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ 
ξαηζηζκνύ, θαζώο θαη “εζεινληέο θπιαθηζκέλνπο” ράξε ζηηο θακπάληεο 
πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ παξακνλή ζην ζπίηη. 



 

THE NEW 1000 BED-HOSPITAL IN WUHAN CONSTRUCTED IN ONLY 10 
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Όηαλ αιιάδοσλ οη αλάγθες ηωλ 

ποιηηώλ, ηόηε αιιάδοσλ θαη οη 

πόιεης θαη οη θαηοηθίες ηοσς. 

Η ζύλδεζε ηεο πγείαο κε ηελ αξρηηεθηνληθή είλαη ηζρπξή. Από ηα αξραία 
ρξόληα, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζπλδεόηαλ κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 
ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ηαηξηθώλ θηηξίσλ θαη δνκώλ. Η αξρηηεθηνληθή 
βνεζά ζηε δηακόξθσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληόο καο θαη 
κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πγεία θαη ηελ επεμία. Τα ζέκαηα πνπ 
αθνξνύλ ηελ πγεία αλέθαζελ ελζάξξπλαλ  ηελ αξρηηεθηνληθή 
θαηλνηνκία ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο: έξγα ρσξηθήο θαη αζηηθήο 
αλάπηπμεο θαζώο θαη ηνλ αξρηηεθηνληθό θαη εζσηεξηθό ζρεδηαζκό. 
Πνιιά έξγα γλσζηώλ αξρηηεθηόλσλ, όπσο νη Alvar Aalto, Franco Albini, 
Ignazio Gardella θαη ην ζεσξεηηθό έξγν ηνπ Le Corbusier, εζηηάδνπλ 
ζηελ ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή επεμία. 

Δπηπιένλ, ηα λνζνθνκεία πηνζέηεζαλ αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ απνζθνπνύζαλ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο 
εμάπισζεο ησλ αζζελεηώλ, ελώ νη αξρηηέθηνλεο ζρεδίαδαλ αίζνπζεο 
ρεηξνπξγηθήο θαη θιηληθνύο ρώξνπο γηα ιεηηνπξγηθνύο ζθνπνύο 
δεκηνπξγώληαο έλα ζσζηά αζεπηηθό πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, ξόινο 



ηεο αξρηηεθηνληθήο σο πξνο ηελ πγεία ήηαλ λα ζρεδηάζεη ηηο θαηάιιειεο 
ππνδνκέο ζε έθηαθηεο αλάγθεο, όπσο γηα παξάδεηγκα θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο επηδεκίαο ρνιέξαο ζην Λνλδίλν, ην 1856, όηαλ αλαηέζεθε ζην 
Frederick Marrable λα ζρεδηάζεη ην Metropolitan Board of Works 
πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. 
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Σην ζεκεξηλό αζηηθό θαη δηαζπλδεδεκέλν θόζκν, νη εζηίεο 
κνιπζκαηηθώλ αζζελεηώλ θαη άιιεο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο γηα 
ηε δεκόζηα πγεία απνηεινύλ πξαγκαηηθή απεηιή γηα ηηο κεγάιεο πόιεηο. 

Καζώο ν θόζκνο αληηκεησπίδεη λέεο παγθνζκηνπνηεκέλεο απεηιέο γηα 
ηελ πγεία, ππάξρεη αλάγθε λα ζρεδηαζηεί ην ζπίηη / ε πόιε ηνπ αύξην, 



δώληαο ζε θαηξνύο, ελώ νη παλδεκίεο θαη νη ηνί ζα απνηειέζνπλ κέξνο 
ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο. 

Σρεδηάδνληαο γηα ηηο αλάγθεο κίαο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ καζηίδεηαη 
από κία παλδεκία νη αξρηηέθηνλεο ιεηηνπξγνύλ σο εγγπεηέο θαη 
πξνζηάηεο ηεο δεκόζηαο πγείαο κίαο θνηλόηεηαο. 

Σε θάζε πεξίπησζε δηαρείξηζεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, ν ζρεδηαζκόο κίαο 
πόιεο ζα πξέπεη λα έρεη δύν γεληθνύο ζθνπνύο: 

– ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ μαθληθνύ κεγάινπ αξηζκνύ αζζελώλ 

– ηε δηαηήξεζε ηεο θαλνληθόηεηαο ηεο δσήο ζην κέηξν ηνπ εθηθηνύ γηα 
όινπο ηνπο ππόινηπνπο 

Πξώηνλ, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ιόγσ επηδεκίαο ή παλδεκίαο, 
κηα πόιε αληηκεησπίδεη κεγάιεο αλάγθεο ζε πξνκήζεηεο, ηαηξηθνύο 
ρώξνπο θαη λεθξνηαθεία. 

Γεύηεξνλ, ν ζρεδηαζκόο ρώξσλ δηαβίσζεο ζην κέιινλ δελ πξέπεη κόλν 
λα ιακβάλεη ππόςε ιεηηνπξγηθνύο ρώξνπο γηα κεκνλσκέλεο θαη 
ζπιινγηθέο αλάγθεο, αιιά θαη λα πξνζηαηεύεη ηελ πγεία, θαζώο νη 
άλζξσπνη μνδεύνπλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηνλ ρξόλν ηνπο 
απνκνλσκέλνη ζε ρηηζκέλνπο ρώξνπο. 

Ο Δηεζλής δηαγωληζκός 

αρτηηεθηοληθώλ ηδεώλ Pandemic 

Architecture προζθαιεί  

αρτηηέθηολες, ζτεδηαζηές, θοηηεηές, 

θαιιηηέτλες, performers θαη 

ζσγγραθείς λα σποβάιοσλ ηης ηδέες 

ηοσς. 
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Όηαλ εθαηνκκύξηα άλζξσπνη βξίζθνληαη ζε απνκόλσζε θαη εξγάδνληαη 
από ην ζπίηη, πνηα ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα έρεη έλα ζπίηη; 

Όηαλ νη άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα ηαμηδέςνπλ, πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ 
μελνδνρείσλ; Όηαλ ηα πιήζε δελ επηηξέπνληαη ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, 
πώο αιιάδνπλ νη πόιεηο θαη νη δεκόζηνη ρώξνη; Σε ό,ηη αθνξά ηα θέληξα 
πγείαο θαη ην design εζσηεξηθώλ ρώξσλ, πνηεο είλαη νη αξρηηεθηνληθέο 
ιεπηνκέξεηεο πγηεηλήο ηεο παλδεκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο; 



 
A SCREENSHOT FROM THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY’S TRACKER OF COVID-19 CASES ON MARCH 10. 
(CENTER FOR SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING (CSSE) AT JOHNS HOPKINS UNIVERSITY) 

 
 
 
 
 

Σκοπόρ ηος διαγυνιζμού είναι να 

ανοίξει ένα διάλογο και να 

δεμιοςπγήζει μία δεξαμενή ζκέτερ, 

αναδεηώνηαρ ιδέερ για ηο μέλλον ηερ 

διαβίυζερ, ηυν επγαζιακών σώπυν, 

ηος δεμόζιος σώπος και ηερ 

βιομεσανίαρ ηος ηοςπιζμού. 

Σε απηνύο ηνπο άμνλεο νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα εθεύξνπλ 
ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνύ ηόζν ζηελ αζηηθή θιίκαθα όζν θαη ζηελ 
θιίκαθα ζρεδηαζκνύ θηεξίνπ/ θαηνηθίαο. 
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Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη λα ζηείινπλ ηα 
ζηνηρεία ηνπο θαη έλα 8ςήθην θσδηθό πνπ ζα επηιέμνπλ ζην 
submitarticle@archisearch.gr κέρξη ηηο 20 Ματνπ θαη κέρξη ηηο 30 
Ματνπ λα ζηείινπλ ζηελ ίδηα δηεύζπλζε ηα παξαδνηέα αλώλπκα κε ηελ 
αλαγξαθή ηνπ θσδηθνύ κόλν ζηα αξρεία.Μαδί κε ηα παξαδνηέα ζα 
πξέπεη λα ζηείινπλ θαη έλα αζπξόκαπξν βίληεν, όπνπ ζε δηάξθεηα 2 θαη 
30 δεπηεξνιέπησλ maximum ζα εμεγνύλ ην project πνπ πξνηείλνπλ ζηα 
πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνύ. Δδώ ζα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζηελ 
έλλνηα ησλ πόιεσλ θαη ησλ θαηνηθηώλ ζπκπεξηιακβάλνπκε θαη ηηο 
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο όισλ ησλ κεγεζώλ όπσο θαη ηνπο 
νπνηνπζδήπνηε ρώξνπο εξγαζίαο. 

Κριηική Επιηροπή 

Η θξηηηθή επηηξνπή απνηειείηαη από ηελ αξρηηέθηνλα θαη κεραληθό 
Λπδία Καιιηπνιίηε, ηνλ designer Ora Ito, ηνλ αξρηηέθηνλα θαη designer 
Roberto Palomba θαη ηελ αξρηηέθηνλα θαη εξεπλήηξηα Σνθία Βπδνβίηε. 
Σηελ επηηξνπή ζα ζπκκεηέρεη, επίζεο, ην γξαθείν UN Studio κε ηε 
Μαξηάλζε Ταηάξε, θαζώο θαη ν Tom Lindblom, studio director ηνπ 
ινλδξέδηθνπ γξαθείνπ, Gensler. 

ORA ITO,Παρίζι, Γαλλία 

http://www.ora-ito.com/en/


  



 

 

ROBERTO PALOMBA, Μιλάνο, Ιηαλία 

 

 
 

 

 

 

LYDIA KALLIPOLITI, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ 

 

 

SOPHIA VYZOVITI, Αθήνα, Δλλάδα 

 

TOM LINDBLOM - GENSLER, Λονδίνο, Ηνωμένο Βαζίλειο 
 

https://www.palombaserafini.com/en/ps-a
http://www.anacycle.com/
http://sophiavyzoviti.com/
https://www.gensler.com/people/tom-lindblom
https://www.gensler.com/people/tom-lindblom


 
 
  

MARIANTHI TATARI-UN STUDIO, Ολλανδία 

 

 

 

 

https://www.gensler.com/people/tom-lindblom
https://www.unstudio.com/


KYRIAKOS CHATZIPARASKEVAS-HEATHERWICK STUDIO, Λονδίνο, 

Ηνωμένο Βαζίλειο 

 

 

 
 

Δπηκέιεηα: Design Ambassador Γηνξγάλσζε: ARCHISEARCH.gr 
Σπλεπηκέιεηα: Τίλα Μαξηλάθε, Αξρηζπληάθηξηα ARCHISEARCH.gr 

ENGLISH TEXT PUBLICATION ARCHISEARCH 

 

 

http://www.heatherwick.com/
https://www.archisearch.gr/architecture/open-call-pandemic-architecture-international-ideas-competition/

