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Εισαγωγή 

Η κατοικία θεωρείται ένα από τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι άνθρωποι 

απαιτούν προστασία από τα στοιχεία της φύσης, χρειάζονται ένα μέρος για να μεγαλώσουν 

τις οικογένειες τους, έναν χώρο για να εργαστούν και ένα σπίτι που να τους παρέχει 

ασφάλεια. Η κατάλληλη κατοικία θεωρείται ότι διασφαλίζει προστασία από τις κλιματικές 

συνθήκες όπως αέρα, βροχή, ήλιο, και κρύο και επιπλέον, πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα 

μέρος ασφάλειας και ιδιωτικότητας.   

Φυσικές καταστροφές (σεισμός,  πλημμύρες, τυφώνες, εκρήξεις ηφαιστείων), ανθρώπινες 

παρεμβάσεις (ένοπλες συγκρούσεις, πυρκαγιές, οικονομικές δυσχέρειες) πολύ συχνά 

αναγκάζουν τους πληθυσμός των ανάλογων περιοχών να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. 

Έτσι, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων απαιτεί άμεσα επανατοποθέτηση σε νέες περιοχές σε 

μικρό χρονικό διάστημα. Η βιωσιμότητα αυτής της  μεταφοράς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από την ετοιμότητά, με αποτέλεσμα την μείωση του κινδύνου καταπάτησης των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων.       

Στόχος είναι, ο μέγιστος σχεδιασμός κατοικήσιμων μονάδων με ελάχιστο κόστος σε 

βιώσιμες περιοχές, επανατοποθετώντας τα θύματα που επλήγησαν από φυσικές ή 

ανθρώπινες καταστροφές, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η ιδέα της επανατοποθέτησης 

μεγάλου όγκου ατόμων σε οικισμούς έκτακτης ανάγκης βασισμένη σε τυπολογίες υπό 

μορφής << γειτονιάς >>, δίνει την δυνατότητα στο project να συνδέσει έννοιες που 

συναντάμε σε οργανωμένα και δομημένα κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιώντας κύριες 

υποδομές όπως δρόμοι, πλατείες, δίκτυα κοινής ωφέλειας, δημόσια κτίρια, αγορές, χώροι 

αναψυχής και αλληλεπίδρασης. H προσέγγιση αυτή, διατηρεί το κοινωνικό υπόβαθρο των 

ατόμων αυτών, χωρίς να τους απομακρύνει από την κοινωνία και την κοινωνική ζωή. Εν 

συντομία, θέτει ως στόχο τη συνέχιση της κοινωνικής και πολιτιστικής βιωσιμότητας εντός 

του συστήματος χωρίς να τις εκτοπίζει.         
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Introduction 
 

Residence is considered one of the most basic human rights. People require 
protection from the elements of nature, they need a place to grow up their families, 
a place to work and a home to provide them security. The suitable dwelling is 
considered to ensure protection from the climate conditions, such as wind, rain, sun 
and cold and furthermore, it should represent a place of safety and privacy. 
 
Natural disasters (earthquakes, floods, hurricanes, volcanic eruptions), human 
interventions (armed conflicts, fires, economic difficulties), very often, force 
population of such areas to abandon their homes. So, a large number of people 
requires immediate relocation to new areas in a very short time. The viability of such 
relocation depends, in a large scale, on readiness, thus reducing the risk of human 
rights abuses.  
 
The goal is, the maximum design of residential units at a minimal cost in viable areas, 
by repositioning the victims affected by natural or human disasters, in a very short 
time. The idea of repositioning a quite large number of people in emergency 
settlements, based on typologies in form of “neighborhood”, allows the project to 
combine concepts which are found in organized and structured social networks, 
using key infrastructure such as streets, squares, public utility networks, public 
buildings, marketplaces, leisure and interaction places. This approach, maintains the 
social background of these individuals, without removing them from society and 
social life. Briefly, sets as a goal the continuation of the social and cultural 
sustainability within the system without displacing them.   
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η προσφυγική κρίση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ατζέντας, ο 
συνδυασμός των φυσικών καταστροφών και οι ένοπλες συγκρούσεις έχουν 
εκτοπίσει σχεδόν 50 εκατομμύρια ανθρώπων τα τελευταία 3 χρόνια, περίπου ο 
πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου. Η τεράστια εισροή ανθρώπων που μερικές 
φορές είναι χιλιάδες ημερησίως καθιστούν αδύνατον για τις οργανώσεις να 
διατηρήσουν την τάξη. Βασικό πλεονέκτημα για την εξάλειψη αυτού του 
φαινομένου είναι η ετοιμότητα στην οποία βρίσκεται το εκάστοτε κράτος. Τα 
τελευταία έτη η χώρα μας όπως και αντίστοιχές χώρες της μεσογείου βρίσκονται 
στην δυσμενέστερη θέση καθώς εκατοντάδες άτομα από πληγέντες περιοχές 
καθημερινά δια θαλάσσης κυρίως εισέρχονται παράνομα στον χώρο τους, θέτοντας 
σε μεγάλο κίνδυνο την ίδια τους την ζωή. Η συνεχείς συσσώρευση έχει 
δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην κοινωνική ισορροπία κυρίως στις 



περιοχές της πρώτης γραμμής αλλά και στους ήδη ταλαιπωρημένους προσφυγές 
και μετανάστες. Το τελευταίο διάστημα γίνεται προσπάθεια από την ελληνική 
κυβέρνηση με την βοήθεια της διεθνούς ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ για την 
δημιουργία οικισμών έκτακτης ανάγκης, σε πολλές περιοχές της χώρας ήδη έχουν 
στηθεί πρόχειρα αλλά και οργανωμένα camp φιλοξενίας με σκοπό την ομαλή 
επανατοποθέτηση των πληγέντων ατόμων. 
 




