
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΣΕΠΟ ΝΤΟΥΜΠΕ 
 
‘Η Τσέπο Ντούµπε, µιά δεκαπεντάχρονη µαθήτρια του 
Γερµανικού Σχολείου στο Γιοχάννεσµπουργκ, πέρασε δύο 
εβδοµάδες δουλεύοντας µε τα παιδιά του φιλανανθρωπικού 
‘Ιδρύµατος “Children of Fire” ή «Τα παιδιά της Φωτιάς». 
Βαθεία της ‘επυθυµία είναι να γίνει αρχιτέχτονας; έχει 
γράψει αυτά. 
 
Σχεδιάζοντας ένα σπίτι για ένα ανάπηρο ενήλικα ή παιδί  
 
‘Η επαγγελµατική εκπαίδευσις, που συµπεριλάµβανε και 
Σαββατοκυρίακα, άρχισε τον Μάιο του 2000. Ενώ η 

Μπρόνουεν Ντζονς κανονικά είναι υπεύθυνη για ένα φιλανθροπικό ίδρυµα, που 
βοηθά καµένα παιδιά  και δηµοσιεύει επίσης βιβλία, συµφωνησε  να µε διδάξει 
αρχιτεχτονική. Η επαγγελµατική µου εκπαίδευση έχει αλλάξη την άποψη µου για την 
ζωή.  
 
Κάτα την διάρκεια των δύο εβδοµάδων πέρασα τον καιρό µου να σχεδιάζω ένα σπίτι 
για ένα άναπηρο κορίτση που ονοµαζόταν ∆ώρα. ‘Επρεπε να περάσω λίγο καιρό µαζί 
της για να µάθω περισσότερα γι’αυτήν. Το τι µπορεί να κάνει και το τι δεν µπορεί να 
κάνει.  
 
Την Πέµπτη 25η Μαίου, ξύπνησα νωρίς πασίχαρη που θα επήγενα δουλειά. ‘Η µέρα 
δεν ήταν καθόλου όπως την περίµενα.’Επρεπε να µετρήσω το σπίτι της Μπρόνουεν. 
Μπορεί να σκεφτήτε ότι δεν είναι και πολύ δουλειά για να γίνει σε 8 ώρες, µα σας 
υπόσχοµαι ήταν περισσότερο από αρκετή. Τις επόµενες δυο µέρες η δουλειά ηταν 
τόση όση και την πρώτη, η οποία συµπερηλάµβανε και το να µετρήσω πόσα τούβλα 
χρειάζεται να κτυστή ένα σπίτι προς  πληροφωρίαν σας  χρειάζονται 18000 τούβλα   
να κτιστή ένα σπίτι µέτριου µεγέθους, µε τρία υπνοδωµάτια στην περιοχή «Οκλαντ 
Παρκ» ή “Auckland Park”, αν όλοι οι τύχοι ΄θείναι δύο τούβλα χονδροί. Είχα να 
σχεδιάσω την πρόσοψη, την πλάγια όψη, και έπρεπε να περπατήσω γήρω από την 
περιοχή, παρατηρώντας τα διάφορα σχέδια παραθύρων, κάθως επίσης να εφεύρω 
µερικά δικά µου.. ‘Επρεπε να σκεφτώ πια ήταν η πρόσοψη τού σπιτιού, και γιατί η 
βόρεια πλεύρα είναι πιο ζεστή.    
 
Η τέταρτη µέρα, ήταν εν τούτοις διαφορετική, διότι έπρεπε να δώ και να µάθω τι 
µπορούσε  να κάνει η ∆ώρα, για την οποία θα σχεδίαζα το σπίτι. Αυτό 
συµπερηλάµβανε να την βοηθώ να τρώει, γιατί χρειάζεται µια πρόσθεση για να 
µπορεί να κρατά το κουτάλι, και ένα περίπατο µαζί της και µε τον ενιάχρονο γυό της 
Μπρόνουεν,τον  Τρίσταν, στο ταχυδροµείο. Πιθανώς αυτή να ήταν µιά από της πιό 
ενδιαφέρουσες Κυριακές, κυριώς γιατί έκανα κάτι καλό όχι µόνο γιά την ∆ώρα, αλλά 
και γιά µένα.  
 
Την έπερνα στο αποχωρητήριον, στην πραγµατικότητα µε ήθελε να την οδηγήσω 
εκεί, και να κάνω σίγουρα ότι ενεργήθηκε.  
 
Αυτό το σύντοµο διάστηµα βοηθώντας ένα παιδί όπως την ∆ώρα κάνει διαφορά . ‘Η 
∆ώρα ήταν έµπλεγµένη σε µιά φωτιά ‘ενος παλιόσπιτού, πού την είχε αφίση  χωρίς 
κατάλληλα χέρια, βλέφαρα, µύτη και κατάλληλα χείλη. Ζεί µε τα σηµάδια των 



πληγών της, και το ασχηµα καµένο πρόσωπο της για έξη χρόνια τώρα. Ζη µε την 
Μπρόνουεν και έχει περάση 24 οδηνυρές, και ακριβές εχγειρήσεις, οί οποίες, λόγου 
συµπεσόντος, έγιναν όλες στην Βρετανία, µε δαπανές του κόσµου εκεί, της εκάναν 
χείλη απο το δέρµα και ιστόν απο τη πλάτη της, το οποίο της επίτρεπει να τρώει 
σταθερές τροφή, αλλά της είναι δύσκολο να µη στάξη το φαγητό από το στόµα της, 
και της είναι δύσκολο να αρθρώσει λέξεις, και έχει παρθεί δέρµα από το λαιµό της 
για  να καλύψουν τα µάτια της. Η ∆ώρα έχει τρείς διαφορετικές µύτες, οι οποίες 
εγίναν γι αυτή και τις οποίες φορά κάθε πρώι, πρίν να παή σε ένα νηπιαγωγείο γιά 
ανάπηρα παιδιά, που βρίσκεται στην περιοχή <<Χίλλµπραου>>. Φορά επίσης ενα 
µικρό κόκκινο καπέλλο κάθε µέρα, διότι µέρος του κρανίου της έλειωσε από την 
φωτιά. Το ατύχηµα έκανε αδύνατο για την ∆ώρα να κάνει τα πράγµατα  που µπορεί 
να κάνει ένα εξάχρονο παιδί.  
 
Είµουνα εκεί µόνο για δύο εβδοµάδες αλλά έµαθα ότι ο καθένας χρειάζεται και του 
αξίζει να αγαπάτε, κυρίως ανάπηρα παιδιά. ‘Εµαθα ότι υπάρχουν κα άλλα πράγµατα 
εκτός από το να πηγαίνεις ψώνια, και να σε νοιάζη τι θα πη ο άλλος. Το να είµαι µε 
ανθρώπους που είναι τόσο τρύφεροι µε έκανε να δω ότι ίσως υπάρχει ελπίδα για την 
χώρα µας και ίσως αν σταµατησούµε µόνο για ένα λέπτο για να σκέφτουµαι για 
όλους αυτούς τους ανθρώπους ιδίως τά παιδιά που χρειάζονται αγάπη καί άν    
πραγµατικά κάναµε κάτι  γι’αυτό, η Νότιος Αφρική δεν θα είχε τόσα πολλά 
εγκαταλελυµένα παιδιά. 
 
‘Επρεπε να σχεδιάσω ένα σπίτι που να είναι φιληκό για την ∆ώρα. π.χ. να υπάρχουν 
όλα τα πράγµατα που µπορεί που µπορεί να χρησιµοποιήση σαν παιδί, καθώς και σαν 
ενήλικος. ‘Οταν σχεδίαζα αυτό το σπίτι έπρεπε να λάβω υπόψη το γεγονός ότι η 
∆ώρα θα ζούσε µέσα σ’αύτο το σπίτι, από τον καιρό που είναι µικρή,και να µπορεί να 
ζη µέσα µέχρι που να έχει αρκετή εµπιστοσύνη να ζήση κάπου αλλού. Ίσως και να 
ζόυσε εκεί για πάντα.  
 
Αριθµοι δωµατίων 
 

Όταν σχεδίαζα αύτο το σπίτι, είχα να λογαριάζω πόσα δωµάτια 
θα ήταν κατάλληλα για ένα µικρό κοριτσάκι όπως την ∆ώρα, για 
να µπορή να συνηθήση το καινούργιο της περιβάλλον το 
γρηγορότερο. Το σπίτι θα έπρεπε να ήταν τέτοιο που να έχει 
αρκετό χώρο που να χωρή περισσότερο από ένα κάτοικο. ‘Ετσι 
µετά πού έλαβα υπόψη όλες της πληρωφορίες που µάζεψα, 
αποφάσισα να σχεδιάσω ένα καλό και χαρούµενα επιπλωµένο 
σπίτι, µε δυό υπνοδωµάτια, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία και 
µπάνιο. Τα δυό υπνοδωµάτια θα είχαν παράθυρα που εξέχαν από 
τον τοίχον και το καθένα θα είχε µία πόρτα πού θα οδήγουσε 

στο µπάνιο. Αυτό είναι πολύ καλό για την ∆ώρα όταν θα θέλει να χρησηµοποιήση το 
αποχωρητήριο. Το υπνοδωµάτιο της ∆ώρας θα έχει  κυλιόµενες  πόρτες για να 
οδηγούν στον κήπο. Αυτό το δωµάτιο θα είναι το πιο ενδιαφέρον γιατί θα είναι το πιο 
πολύχρωµο. Αυτό είναι για να βοηθήση την ∆ώρα να αναγνωρίζη όλο το περιεχόµενο 
του δωµατίου της, περιλαµβανοµένου και του ίδιου του δωµατίου και το πιό 
ευχάριστο να δουλεύει  σ΄αύτο. Λόγο της αδύνατης όρασης  της ∆ώρας, υπάρχει  
ξύλινο πάτωµα στο περισσότερο σπίτι για να ακούη τα βήµατα της και πού πηγαίνει. 
Τα ξύλινα πατώµατα στοιχίζουν έξη φορές περισσότερο από µία τσιµεντένια πλάκα, 
αλλά το αρχικό ύψιλο κόστος, αξίζει λόγο τού οφελόυς που προσφέρη σ’αύτους πού 



έχουν αδύνατη όραση. Το υπνοδωµάτιο της όµως θα’χει µουσικό χαλί το οποίο θα 
κάνει διαφορετικό ήχο  κάθε φορά που θα πατά σε διαφορετικό τεµάχιο.   
 
Το επόµενο ποίο ενδιαφέρον δώµατιο που σχεδίασα, ήταν η κουζίνα και επείδη 
σχεδίασα σ’αύτο το δωµάτιο τόσες  πολλές γωνιές, θα είχα πολλούς τοίχους που θα 
έπρεπε να λάβω υπόψη. Αύτο το δωµάτιο θα περιλάµβανε πολύ χρώµα.    
 
Πόρτες  
 
Το τι πρέπει να λάβη κανένας ύποψη του όταν σχεδιάζει ένα σπίτι είναι ότι φωτιά   
µπορεί νά πιάση  όπου δήποτε και σε όποια δήποτε στιγµή, γι΄αύτο  είναι καλό νά 
εγκαταστηθούν πόρτες  πυρκαιάς. Αυτες, είναι ειδικές πόρτες, πού είναι πολύ πιο 
χοντρές από συνηθισµένες πόρτες, και δίνουν έτσι σε κάποιο πιο πολύ ώρα για να 
δραπετεύση απο πυρκαιά. 
 
Εισόδο ι 
 
Το σπίτι αυτό πρέπει να µπορή να χρησιµοποιηθή από ανάπηρους καθώς και µη 
ανάπηρους, και θα πρεπει τότε να έχη αρκετά πλατειές πόρτες για να µπορη να περνά 
µια ανάπηρηκή καρέκλα, καθώς και µιά σκαλωτή δίοδο, καί σκαλιά που να όδηγουν 
στές δύο εξωτερικές πόρτες. Θα υπάρχουν δυο κύριαι εισόδοι, δια µέσου της 
κουζίνας και της τραπεζαρίας. Και τα δύο αυτά δωµάτια θα είναι λαµπερά βαµµένα, 
για να βοηθάν την ∆ώρα να ξεχωρίζη τα δωµάτια και το περιεχόµενο τούς. 
 
Κήποι 
 
Θα υπάρχει και ένας κήπος έξω απο το σπίτι καθώς και ένας µέσα στο σπιτι κυρίως 
για να µπορεί η ∆ώρα να παίζη µέσα και να είναι ασφαλές παρά έξω.  Ο εξωτερικός 
κήπος είναι για να δινη στό σπίτι ενα πολύ όµορφο και ενδιαφέρον χαρακτήρα και να 
προσθέτη στο σχέδιο του σπιτιού. Ο εσωτερικός κήπος θα είναι πολύ όµορφος και θα 
υπαρχουν κυλιόµενες πόρτες που θα οδηγούν στα δυο δωµάτια, αλλά ό κήπος θα 
φαίνεται απ’όλα τα δωµάτια.  
 
Στέγη  
 
Το πιο ενδιαφέρον αλλά και πιό δύσκολο είναι η στέγη, διότι ο κήπος θα έχει ανοικτή 
στέγη, και παρόλο που θα είναι µέσα ο κήπος θα πρέπει να παίρνη αρκετό ήλιο και 
βροχή, σαν να ήταν έξω. Στις άκριες της ανοικτής  στέγης θα υπάρχουν                                         
(χολέτρες) υδρορροές  και θα υπάρχουν στον κηπο δυό βαρέλια τοποθετηµένα στις 
δύο αντίθετες γωνιές του κήπου. Όταν βρέχει, το νερό απο τις   υδρορροές θα τρέχη 
κατευθείαν µέσα στα βαρέλια και αυτό το νερό θα χρησιµοποίητε για να ποτίζεται ο 
κήπος και σαν επιπρόσθετο νερό για το πλύµµα ή και για πώση. Αυτό θα βοηθήση 
στην οικονοµία του νερού, που το χρειάζεται τοσό πολύ η Νότιος Αφρική λόγο της 
ελλείψεως νερού. Η γωνιά της στέγης καί των υδρορροών ήταν δύσκολο να 
εφεύρεθουν.  
 
Κουζινά  
 Μέσα στην κουζινά, θα υπάρχουν ωραία έγχρωµα ερµαράκια τα οποία θα έχουν 
σκούρες άκρες, και ελαφρά χρώµατα από µέσα. ‘Η αντίθεση χρωµάτων  βοηθά 
αυτούς που δεν έχουν  καλή όραση να βρίσκουν τα διάφορα πράγµατα. ‘Ολογύρα 



στην κουζίνα, τα χαµυλότερα συρτάρια θα είναι αναποδογυρισµένα και θα 
τραβούνται έξω, µε πολύ στερεό κάτω µέρος, το οποίο θα είναι ικανό για να στηρίζη 
το βάρος της ∆ώρας και να της επιτρέπη να τα χρισηµοποιά σαν εξέδρες, για να την 
βοηθούν να φθάνη πράγµατα όπως το ψυγείο, το «microwave oven», την στόφα. 
Αυτά τα ίδια θα µπορούν να γυρισθούν ίσια πάλι και να χρισηµοποιήθουν σαν 
συρτάρια όταν θα είναι πιό µεγάλη και ποιό ψηλή. Έκανα ένα πρότυπο για να σας 
δείξω πως δουλεύει. Οι κουζινικές συσκεύες θα έχουν µεγάλα στρογγυλά κουµπιά και 
µοχλούς τα οποιά η ∆ώρα θα µπορη  να χρισηµοποιά χωρίς δάκτυλα.  
 
Ηλεκτρισµός  
 
Το σπίτι θα έχει φωτοβολταϊκα Ηλιακά πλαίσια σε µέρος της ορυφής. Όλοι οι 
ηλεκτρικοί διακόπτες θα µπορούν να ανάψουν µ’ένα µεγάλο κούµπι πού θα είναι στο 
ύψος ενός παιδιού. ‘Ολες οι λάµπες θα είναι οικονοµικές  σε απόδοση ενέργειας. 
Γι’αυτό τον λόγο θα κοστίζουν πολύ αλλά θα διαρκέσουν περισσότερο απο τις 
συνηθησµένες. Και παρ’όλο που θα είναι ακριβά να κτιστή, το κόστος  της  
συντηρησεως του θα είναι πολύ χαµηλό π.χ. θα στοιχίζη πολύ λίγο για να λειτουργή. 
 
Υπνοδωµάτια 
 
Το σπίτι αυτό θα έχη δύο υπνοδωµάτια, ένα απο τα οποία θα ανήκη στην ∆ώρα. Αυτό  
το υπνοδωµάτιο θα έχει δύο πορτές. Η µία θα είναι η κύρια είσοδος  µέσα στο 
δωµάτιο και η άλλη θα οδηγή στο µπάνιο. Αυτή η πόρτα θα την ευκολύνη να µπαίνη 
µέσα στο µπάνιο. Θα υπάρχη επίσης ένα παράθυρο που εξέχη απο τον τοίχο, ένα στο 
κοίλωµα του τοίχου, και µία κυλιόµενη πόρτα πού θα οδηγή στον εσωτερικό κήπο.  
Το άλλο υπνοδωµάτιο θα έχει κι’αυτό ένα παράθυρο που θα εξέχει από τον τοίχο, 
µόνο πού θα είναι ποιό µεγάλο απο του δωµατίου της ∆ώρας. Θα έχει και µία πόρτα 
που θα οδηγή µέσα στο µπάνιο.  
 
Μπάνιο 
 
Αυτό το µπάνιο, το οποίο θα έχει δυο πόρτες πού οδηγούν µέσα στα υπνοδωµάτια, θα 
είναι ζωηρά µπογιατισµένο και µε φωτεινά πλακάκια, και µε δυό αποχωρητήρια που 
οικονοµούν νερό και θα µπορή κάποιος να διαλέξη ένα έκπλυµα ή δύο. Το ένα 
αποχωρητήριο θα είναι για µεγάλους αλλά θα χρησιµοποιήται και σαν «µπιντέτ» 
(αυτο το κάνη πιό εύκολο για ανάπηρους που δεν έχουν δάκτυλα να ξεπλαίνουν τα 
κάτω µέροι τους). Το αλλο αποχωρητήριο θα είναι για πιαδιά. Επίσης  µια µπανιέρα 
που θα µπορεί να χρησιµοποιηθή από την ∆ώρα, και σαν παιδί, αλλά και όταν 
µεγαλώση. Μπορεί ακόµη να έχει  καί «douche». Μικρά παιδιά το βρίσκουν δύσκολο 
να αναβαίνουν πάνω στην τουαλέττα. Είναι λογικό λοιπόν να υπάρχη µια µικρή 
τουαλέττα δίπλα από την µεγάλη. Ακόµη και η ∆ώρα φοβάτε µερικές φορές µηπως 
πέση µέσα.  
 
Περιβάλλον 
 
Κάτι άλλο που έπρεπε να προσθέσω στο σχέδιο ήταν πέντε διαφορετικούς 
σκουπιδοτενεκέδες , τον καθένα για διαφορετικό σκοπό.  π.χ. ένα για πλαστικό, ένα 
για χαρτιά, για γιαλιά, για συνιθισµένα σκουπίδια που δεν µπορούν να ανακυκλοθούν 
εύκολα, µέταλα και λύπασµα για τον κήπο.



∆απάνη              
 
Η εκτάσις του σπιτιού είναι 125 τετραγωνικά µέτρα. Για να κτιστή ένα σπίτι τέτοιου 
µεγέθους, χρειάζοντε 25000 τούβλα όψης, για να γίνουν οι τοίχοι στερεοί, και θα 
κοστίζουν R25000. (Τα τούβλα πού δεν είναι για όψης, δια να φαίνοντε, είναι πιο 
φθηνά, όχι όµως τόσο στερεά και θα χρειάζονται και σοβάτισµα.) Οι εξωτερικές 
πόρτες για τες κύριες εισόδους στοιχίζουν  από R500 µέχρι και R900 ή και 
περισσότερο.  
Οι εσωτερικές πόρτες στοιχίζουν τουλάχιστον R168 η κάθε µία. Τα ξύλινα πλαίσια 
πορτών στοιχίζουν R189 το ένα.   
Τα Ατσάλινα πλαίσια πόρτων στοιχίζουν R120 το ένα.  
Το τσιµέντο στοιχίζει R20 την σακούλα.  
Η άµµος κτισιµατος στοιχιζει R15 το κύβικο µέτρο.Λεπτή και χονδρή άµµος θα 
χρειασθή για διαφορετικές δουλειές.   
Σπασµένες πέτρες στοιχιζουν R85 το κυβικό µέτρο.  
Υπάρχουν πολλά άλλα έξοδα, όπως το γιαλλί ασφάλειας για τις µεγάλες πόρτες 
(ούτως ώστε η ∆ώρα να µην πληγωθή αν καταλάθως προσπαθήση να περάση 
διαµέσου των) αλλά δεν έχω χρόνο για να πάρω όλες τις τιµές και να υπολογίσω τα 
µεγέθη. 
 

Υποσηµείωσις  
Εαν χρειάζεσθε να ξέρετε το ακριβώς ποσό που θα 
χρειασθή για να κτισθή το σπίτι της ∆ώρας θα πρέπη  να 
κάνετε µόνοι σας τους υπολογισµούς. Έπρεπε να 
τηλεφωνίσω σε κτίστες και εµπόρους για να καταλογίσω 
τα υλικά και την αξία τους.  
 
Βιβλιογραφία 
Τίτλος:  Σχεδιάζοντας για τους ανάπηρους  
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‘Tsepho’s Project’ translated by Theodosia Christoforou 
 
 


	S?ed?????ta? ??a sp?t? ??a ??a a??p??? e?????a ? pa?d?
	????µ?? d?µat???
	???te?
	??s?d? ?
	??p??
	St???
	???????
	??e?t??sµ??
	?p??d?µ?t?a
	?p????
	?e??ß?????
	?p?s?µe??s??
	??ß?????af?a
	S????af?a?: S?????? ?????tsµ??

