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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έκθεση με τα αποτελέσματα του 1ου διεθνούς εργαστηρίου ανθρωπιστικού
σχεδιασμού

Με έναρξη την Κυριακή 13 Νοεμβρίου και ώρα 17.30 έως το τέλος του μήνα, o Κόμβος
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων- INNOVATHENS
θα φιλοξενεί το LATRA ΙΝΝΟVATION LAB, το πρώτο ελληνικό design agency το οποίο
δημιουργεί και καινοτομεί στο χώρο της αρχιτεκτονικής και του design, εντός ενός
Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών και συγκεκριμένα στο ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ, στη
Λέσβο.
Το LATRA INNOVATION LAB (LIL), δημιουργήθηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο LATRA
του Άρη Παπαδόπουλου, που από το 2012 έχει την έδρα του στη Λέσβο. Το LΙL είναι μια
ομάδα εθελοντών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι εργάζονται απευθείας στο
ανθρωπιστικό πεδίο της Λέσβου με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων,
υπηρεσιών και έργων για την ποιοτική αναβάθμιση της αρωγής προς ευπαθείς ομάδες.
Στις δράσεις του LIL συμμετέχουν αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, προγραμματιστές και
κοινωνικοί επιστήμονες.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Κόμβο
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων - INNOVATHENS,
το LATRA INNOVATION LAB θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του 1ου διεθνούς
εργαστηρίου ανθρωπιστικού σχεδιασμού που διοργάνωσε στη Λέσβο τον Οκτώβρη του
2016 με την ονομασία ‘CORE RELIEF’, υπό την αιγίδα του Creative Industries Fund NL και
με την υποστήριξη της Ολλανδικής Πρεσβείας, των Γιατρών Του Κόσμου, του Κέντρου
Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Καρά Τεπέ του Δήμου Λέσβου, του Οργανισμού
Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ.

Το εργαστήριο στη Λέσβο εστίασε σε καινοτόμες εφαρμογές της τεχνολογίας όπως το
open source design, 3D printing, drones αλλά και εφαρμογές λογισμικού στο σχεδιασμό,
κατασκευή και προμήθεια βασικών ειδών πρώτης ανάγκης που διανέμονται σε
παγκόσμιες ανθρωπιστικές κρίσεις.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου στη Λέσβο μια διεθνής ομάδα από Ολλανδία, Σουηδία,
Συρία, Ελβετία, Βέλγιο, Κατάρ, Αγγλία και Ελλάδα, δούλεψαν στο ανθρωπιστικό πεδίο
της Λέσβου πλάι σε κυβερνητικές δομές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια,
ερευνητικά

ιδρύματα

και

εταιρείες

που

δραστηριοποιούνται

στον

ανθρωπιστικό

σχεδιασμό, και δημιούργησαν βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες για την παροχή
αρωγής προς τις ευπαθείς ομάδες που βρίσκονται στον τόπο μας.

Χορηγοί/Υποστηρικτές: Creative Industries Fund NL, Ολλανδική Πρεσβεία, Γιατροί Του
Κόσμου, Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Καρά Τεπέ του Δήμου Λέσβου,
Βetter Shelter, Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ, Κόμβος Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας
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video: https://vimeo.com/189918710
www.latra.gr
https://www.facebook.com/LATRALESVOS/
https://www.instagram.com/latradesign/
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Πρόσβαση:
Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»
Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»
Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»
Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ (http://eellak.gr/) ιδρύθηκε το 2008 και
αποτελείται από 30 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Ο
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην
προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των
Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα
και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως κέντρο γνώσης και
πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Εκπροσωπεί τα Creative Commons,
είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA, του FAB LAB ATHENS (http://fablabathens.gr/) και
μέλος του Open Government Partnership (OGP) Network.

Σχετικά με το με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της
Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS
Ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας-INNOVATHENS είναι μία υποδομή
στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε έναν νεανικό χώρο
έμπνευσης, στο πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της Αθήνας, την Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο επισκέπτες το χρόνο. Σκοπός του είναι
να
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ιδέες,

καταξιωμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, μέντορες, ερευνητές ανταλλάσουν γνώση,
ερεθίσματα, τεχνογνωσία, εμπειρία και καλές πρακτικές μέσα από επαγγελματικές
συναντήσεις,

ομιλίες,
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πληροφορίες: www.innovathens.gr
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