
CORE RELIEF 

Εργαστήριο Ανθρωπιστικού Σχεδιασμού – Λέσβος 3-9 Οκτωβρίου 2016 

 

CORE RELIEF είναι το πρώτο διεθνές εργαστήριο εφαρμοσμένης καινοτομίας στον 

ανθρωπιστικό σχεδιασμό το οποίο πραγματοποιείται στην Λέσβο απο τις 3 εως και τις 9 

Οκτωβρίου 2016. 

Το εργαστήριο στην Λέσβο θα εστιάσει σε εφαρμογές open source design και 3D printing 

στον σχεδιασμό, κατασκευή και προμήθεια βασικών ειδών πρώτης ανάγκης που 

διανείμονται σε παγκόσμιες ανθρωπιστικές κρίσεις.  

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου στην Λέσβο μια διεθνής ομάδα απο Ολλανδία, Σουηδία, 

Συρία, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ελλάδα, θα δουλέψουν στο ανθρωπιστικό πεδίο της 

Λέσβου πλάϊ σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ανθρωπιστικό σχεδιασμό, με σκοπό την δημιουργία 

βελτιομένων προϊόντων και διαδικασίων μέσω της καινοτομίας.  

Το CORE RELIEF προσκαλεί designers και makers, techies και thinkers, producers και 

developers, writers και photographers που θέλουν να αποτελέσουν μέρος του εργαστηρίου 

στην Λέσβο (3-9 Οκτωβριου 2016) να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας το CV τους (και ενα 

σύντομο portfolio εαν σχετικό) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@corerelief.org.  

Εγγραφή και συμμετοχή στο εργαστήριο CORE RELIEF στην Λέσβο ειναι δωρεάν.   

 

Designers: Aris Papadopoulos (LATRA),  Christian Gustafsson (Better Shelter), Frank Merks 

(NRS International), Gaspard Bos (New State of Matter),  Panos Sakkas (The New Raw), Aws 

Idris (frmr UNWRA). 

Υπο την αιγίδα:  Creative Industries Fund NL, Γιατρoί Του Κόσμου, Oλλανδική Πρεσβεία, 

Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα 

Xορηγοί: Creative Industries Fund NL, NRS-International, Better Shelter, ColorFabb, Sarmed, 

Hellenic Seaways 

Οργάνωση & Παραγωγή : LATRA 

 

Links 

www.corerelief.org 

www.latra.gr 

 

 

 

 

mailto:info@corerelief.org
http://www.corerelief.org/
http://www.latra.gr/


 

CORE RELIEF 

Humanitarian Innovation Lab – Lesbos 3-9 October 2016 

 

CORE RELIEF is a multinational humanitarian design innovation lab set up directly on the field 

of Lesvos between the 3rd-9th of October 2016.   

The design lab in Lesvos will focus on applications of innovation technology, open source 

design and 3D printing, in the design, manufacture, and supply of the standardized core relief 

items distributed in global humanitarian emergencies and crises.    

During the workshop in Lesvos, international designers from Holland, Sweden, UAE, Syria & 

Greece will work alongside non-governmental organizations, universities, research centers, 

governments as well as directly on the field, to create improved products and services through 

interdisciplinary innovation design.  

The CORE RELIEF lab invites designers and makers, techies and thinkers, producers and 

developers, writers and photographers, who wish to become part of that innovation process 

to register now by submitting a CV (and brief 2-page portfolio) to info@corerelief.org 

Registration and participation in the CORE RELIEF lab is a FREE. 

Designers: Aris Papadopoulos (LATRA), Christian Gustafsson (Better Shelter), Frank Merks 

(NRS International), Gaspard Bos (New State of Matter), Panos Sakkas (The New Raw), Aws 

Idris (frmr UNRWA) 

With Support From:  Creative Industries Fund NL, Γιατρoi Του Κοσμου, Oλλανδική Πρεσβεία, 

Greek Free Open Source Society 

Funders & Donors: Creative Industries Fund NL, Better Shelter, NRS-International, ColorFabb, 

Sarmed, Hellenic Seaways 

Concept & Production: LATRA 

 

LINKS 

www.corerelief.org 

www.latra.gr 
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