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CHQ   unfold the city 

ΤΝΘΕΣΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΤΜΒΟΛΙΜΟΙ: 

Βαςικι ιδζα για τθ ςφλλθψθ τθσ ςφνκεςθσ ιταν να δθμιουργθκεί ζνα οπτικά ανάλαφρο 

περίπτερο που κα δίνει τθν αίςκθςθ τθσ ευελιξίασ και πολυμορφίασ ενϊ παράλλθλα κα 

αποπνζει τθ βαρφτθτα/ςοβαρότθτα τθσ πλθροφόρθςθσ. Σρεισ είναι οι βαςικζσ χειρονομίεσ: 

_ζνα διπλό κζλυφοσ (μπετόν και ξφλο) που ξεδιπλϊνεται (unfolds) ενςωματϊνοντασ ζτςι 

ςτθν ίδια τθ δομι του περιπτζρου τθν ζννοια τθσ πλθροφορίασ (πτυςςόμενοσ χάρτθσ, 

φυλλάδιο, κλπ.).  

_με το κζλυφοσ αυτό ζρχεται να “διαδράςει” ζνα “μαφρο κουτί” (μεταλλικό) όπου φζρει 

τθν πλθροφορία, αναμιγνφοντασ τισ ιδιότθτεσ τουσ. Ζτςι ςυνκετικά το ςτιβαρό κουτί 

ςτακεροποιεί το διπλό κζλυφοσ δίνοντασ του μόνιμθ μορφι, ενϊ αντίςτοιχα επθρεάηεται 

και το ίδιο από τθν “αναδίπλωςθ” του κελφφουσ, δθμιουργϊντασ τα ςθμεία πλθροφόρθςθσ 

και ενθμζρωςθσ. 

_ μεταλλικό ςτζγαςτρο με περςίδεσ ςε κατάλλθλο προςανατολιςμό που ςυμβολίηει τθν 

κίνθςθ, τθν ανάταςθ, τθν αειφορία.  

 



ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΗ:  

Σο “μαφρο κουτί” αποτελεί τον προςτατευόμενο χϊρο εργαςίασ και άμεςθσ εξυπθρζτθςθσ 

του κοινοφ (δυναμικότθτα ενόσ ι δφο υπαλλιλων). Είναι ζνα μεταλλικό κουτί με δφο 

ανοιχτζσ - γυάλινεσ πλευρζσ από όπου γίνεται θ εξυπθρζτθςθ του κοινοφ (ςυρόμενα προσ 

τα επάνω ανοίγματα) και είςοδο από τθν πίςω κλειςτι πλευρά (με ςυρόμενθ μεταλλικι 

πόρτα). Σα ςθμεία ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ είναι αποτζλεςμα τθσ “ςυνάντθςθσ” 

των δφο χειρονομιϊν, κουτιοφ και κελφφουσ. Ζτςι προκφπτουν: 

_μια πτυςςόμενθ - αναδιπλοφμενθ επιφάνεια που δθμιουργεί τον πάγκο (stand) για ζντυπο 

υλικό, (χάρτεσ, flyers, κλπ.) ενϊ αποκαλφπτει (ι αντίςτοιχα προςτατεφει όταν κλείνει) τον 

ενθμερωτικό χάρτθ τθσ πόλθσ. 

_μια πτυςςόμενθ επιφάνεια που προζρχεται από το κουτί (μεταλλικι) για τθ κζςθ τθσ 

οκόνθσ τφπου “tablet”, (οπότε όταν αςφαλίηει το περίπτερο βρίςκεται ςτο εςωτερικό του 

κουτιοφ), με ανεμπόδιςτθ πρόςβαςθ ςτο κοινό, και αντίςτοιχο πτυςςόμενο, ξφλινο 

ςτζγαςτρο ςκίαςθσ. 

_ δφο πάγκοι εξυπθρζτθςθσ κοινοφ (ςτισ 2 ανοιχτζσ πλευρζσ του κουτιοφ), ο ζνασ ςε εςοχι 

επί του κελφφουσ και ςε υπερυψωμζνο δάπεδο ( <15εκ. και με δυνατότθτα προςκικθσ 

μικρισ ράμπασ), ο άλλοσ ςε πρόςωπο με το κζλυφοσ για άμεςθ εξυπθρζτθςθ και 

προςβαςιμότθτα (α.μ.ε.α., θλικιωμζνοι, γριγορθ πλθροφορία κλπ.) 

_δφο κζςεισ ανάρτθςθσ ζντυπου υλικοφ του Διμου Χανίων (αφίςεσ προγράμματα), μόνιμα 

προςβάςιμεσ από το κοινό.    

Όλεσ οι πτυςςόμενεσ επιφάνειεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να αςφαλίηουν ςε ϊρεσ μθ 

λειτουργίασ του περίπτερου, ενϊ το μεταλλικό κουτί αςφαλίηει με προςτατευτικά ρολά ςτισ 

2 γυάλινεσ πλευρζσ του προσ αποφυγιν βανδαλιςμϊν.  

Σο μεταλλικό ςτζγαςτρο με τισ περςίδεσ παρζχει ςκίαςθ τόςο ςτο κοινό, όςο και ςτο χϊρο 

εργαςίασ, αφοφ τον προςτατεφει από τθν άμεςθ ζκκεςθ ςτον ιλιο, ενϊ ζχει τθ δυνατότθτα 

ανάλογα με τον προςανατολιςμό του περιπτζρου ςτθν εκάςτοτε κζςθ του ςτθν πόλθ να 

τοποκετθκοφν αντίςτοιχα και οι περςίδεσ του, κάκετα ι παράλλθλα εντόσ του πλαιςίου 

ςτιριξθσ ϊςτε να επιτυγχάνεται ο βζλτιςτοσ ςκιαςμόσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. 

τθρίηεται επάνω ςτο διπλό κζλυφοσ, ςτο οποίο ενςωματϊνονται και όλεσ οι 

μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και παροχζσ, αναγκαίεσ για τθ λειτουργία του περιπτζρου, 

που μεταφζρονται και ςτο μεταλλικό κουτί.  

 



ΤΛΙΚΑ: 

Σα υλικά του περιπτζρου είναι δομικά και ςφγχρονα, και χρθςιμοποιοφνται με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε να αναδεικνφονται οι ιδιότθτζσ τουσ. 

_προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ μπετόν (ι μεταλλικόσ ςκελετόσ επενδεδυμζνοσ με 

τςιμεντοςανίδεσ), το πρϊτο επίπεδο του κελφφουσ, βάςθ ςτιριξθσ όλθσ τθσ καταςκευισ, 

ενϊ θ πίςω πλευρά όπου είναι εκτεκειμζνο αποτελεί επιφάνεια εκτόνωςθσ και δθμόςιασ 

ζκφραςθσ (γκράφιτι, αφιςοκόλλθςθ, ςτζνςιλ κλπ.), δίνοντασ του ζντονο αςτικό χαρακτιρα. 

_ξφλινθ εςωτερικι επζνδυςθ από ειδικά επεξεργαςμζνθ ξυλεία εξωτερικισ χριςθσ 

(δεφτερο επίπεδο κελφφουσ) ϊςτε να είναι πιο φιλικό, προςιτό και οικείο, ενϊ δίνει τθν 

αίςκθςθ του κακαροφ και προςεγμζνου. 

_μζταλλο για το χϊρο τθσ εργαςίασ, (ι τςιμεντοςανίδα με κατάλλθλθ επίςτρωςθ) που δίνει 

τθ αίςκθςθ τθσ αςφάλειασ και προςταςίασ και ςυμβολικά τθσ ζγκυρθσ – ςίγουρθσ 

πλθροφορίασ. 

_κρφςταλλα διπλά, ενεργειακά, αςφαλείασ, για τθν αίςκθςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ 

επικοινωνίασ, ενϊ θ διαμπερισ χριςθ του ςυμβάλλει ϊςτε το περίπτερο να μθν αποτελεί 

(ζςτω και κατά τθ μία ζννοια) οπτικό εμπόδιο. 

ΛΟΓΟΣΤΠΟ: 

Με αφορμι το διεκνζσ ςφμβολο τθσ πλθροφόρθςθσ “i” και ςε ςυνδυαςμό με το διεκνι 

αεροπορικό κωδικό τθσ πόλθσ των Χανίων CHQ, προζκυψε το λογότυπο CHQ, ευδιάκριτο 

και από απόςταςθ κακϊσ τοποκετείται ςτισ τρεισ πλευρζσ του πλαιςίου του ςτεγάςτρου 

ενϊ τα γράμματα είναι φωτεινά με μεταλλικό περίγραμμα.  Η πρωτοτυπία του ζγκειται ςτθ 

μοναδικότθτά του, κακϊσ απευκφνεται αποκλειςτικά ςτθν πόλθ των Χανίων, ενϊ το 

χαρακτθριςτικό Q μπορεί να επιφορτιςτεί με τοπικοφσ ςυμβολιςμοφσ… Προαιρετικά μπορεί 

να ςυνοδεφεται από τθν προτρεπτικι φράςθ “unfold the city”, που ωκεί τον περαςτικό, 

τουρίςτα, πολίτθ, να “ξεδιπλϊςει”, να “αποκαλφψει” τθν πόλθ ενϊ είναι διπλι θ αναφορά 

τόςο ςτθ δομι του περίπτερου, όςο και ςτον τουριςτικό οδθγό, χάρτθ κλπ.. CHQ unfold the 

city! 

Εναλλακτικά, τα τρία μικρά λογότυπα περιμετρικά του ςτεγάςτρου μποροφν να 

αντικαταςτακοφν από ζνα μεγαλφτερο ίδιασ καταςκευισ, όπου κα τοποκετθκεί ςτθν 

κορυφι του περιπτζρου με ειδικι βάςθ (ίςωσ και περιςτρεφόμενθ) ϊςτε να λειτουργεί ςαν 

φάροσ και να είναι ορατό από ακόμα μεγαλφτερθ απόςταςθ. 

 

                 

    

 

 



ΔΙΑΣΑΕΙ | ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

Σο εμβαδόν του κλειςτοφ εργαςιακοφ χϊρου του περιπτζρου είναι 6 τ.μ., (2,45 Χ 2,45) ενϊ 

ςε πλιρθ ανάπτυξθ καταλαμβάνει χϊρο 9,28 τ.μ. (2,90 Χ 3,20). Σο τελικό φψοσ τθσ 

καταςκευισ είναι 2,90 μ..  

Εςωτερικά ο εργαςιακόσ χϊροσ οργανϊνεται αξονικά τθσ ειςόδου (ςυρόμενθ μεταλλικι 

πόρτα) όπου ζχει εκατζρωκεν τα δφο γραφεία – πάγκουσ εξυπθρζτθςθσ του κοινοφ το ζνα 

ελαφρϊσ χαμθλότερο από το άλλο για να εξυπθρετεί πιο εφκολα ΑΜΕΑ, θλικιωμζνουσ και 

παιδιά. τακερά ράφια και ντουλάπια αποκικευςθσ γραφικισ φλθσ και απαραίτθτου 

εξοπλιςμοφ βρίςκονται κάτω από τουσ πάγκουσ, και απζναντι από τθν είςοδο. Αξονικά  και 

ςτο κζντρο τθσ οροφισ είναι ο γραμμικόσ τεχνθτόσ φωτιςμόσ. 
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