


ΟΙΚΙΣΜΟΣ VIVUS 

 Ποιο είναι το βασικό ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει 
κάποιος όταν του ζητάνε να σχεδιάσει ένα χώρο αδιάκοπης 
διαμονής? 
 

  Σε ποιο πλαίσιο θα σχεδιαστεί ο χώρος?  
 

 
 Ποιοι θα διαμένουν? 

 
 Ποιο είναι το στοιχείο που θα μετατρέψει την διαμονή σε 

αδιάκοπη? 
 

 
 Ποιο θα είναι το πρόγραμμα κατοίκησης? 

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν 
κατά την ανάθεση του project των αδιάκοπων διαμονών.  

Αδιάκοπη διαμονή μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Από μια κατοικία, 
έναν δημόσιο χώρο ή μια στάση λεωφορείου. Οποιοσδήποτε χώρος ζεί 
και ανανεώνεται συνέχεια. Διαμορφώνεται από τους χρήστες, αλλάζει 
αδιάκοπα αλλά έχει και την ιδιότητα μέσα από αυτή την συνεχόμενη 
κατοίκηση να δημιουργεί μια γλυκιά μονιμότητα και μια συνέπεια. Μια 
φιλοξενία.  

Οτιδήποτε φιλοξενεί είναι φιλικό, αποδεκτό, υγειές, και ασφαλές. Σε 
δέχεται χωρίς καμιά δέσμευση, χωρίς να κάνει ερωτήσεις, χωρίς να βάζει 
όρους. Έτσι τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι.  

Με αφορμή όλο αυτό που συμβαίνει με το μεταναστευτικό, το πρώτο 
πράγμα που σκεφτήκαμε στο άκουσμα των Αδιάκοπων Διαμονών ήταν 
να δημιουργήσουμε έναν πραγματικό χώρο φιλοξενίας, δηλώνοντας ότι 
υπάρχει και άλλος τρόπος από εκείνον που προωθούν οι κυβερνήσεις.  

Δηλώνουμε απερίφραστα την απαξίωση μας στους υφιστάμενους 
χώρους φιλοξενίας θεωρώντας ότι καταπατούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα κάνοντας τους ανθρώπους να ξεχνούν πώς να είναι 
άνθρωποι. Έχουμε λοιπόν ξεχάσει την πραγματική έννοια της φιλοξενίας. 
Την έννοια της ανθρωπιάς. Φερόμαστε εγωιστικά και να που στην εποχή 
της  λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, είμαστε πιο αποκομμένοι σαν λαοί ο 
ένας από τον άλλο όσο ποτέ. Οι άνθρωποι που υποφέρουν δεν είναι 
παρα μόνο μια συζήτηση στον καφέ, σε μια διάλεξη ή σε ένα 

πρωτοσέλιδο ειδήσεων. Όταν καλούμαστε να κάνουμε κάτι, δεν κάνουμε 
ποτέ τίποτα.  

Φροντίζουμε ακόμη και σαν αρχιτέκτονες να μιλάμε για φιλοξενία αλλά 
είμαστε πραγματικά φιλόξενοι? 

Τα περιβάλλοντα που σχεδιάζουμε ή καλούμαστε να ενισχύσουμε είναι 
φιλόξενα ή είμαστε από την πλευρά εκείνων  που βάζουν όρια, τοίχους 
περίφραξης και κοινωνικούς φραγμούς? 

Γιατί όταν σχεδιάζουμε για κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε ανάγκη 
σχεδιάζουμε γκέτο? 

Γιατί όταν σχεδιάζουμε την κατοικία του εργάτη οι χώροι είναι μικροί και 
άβολοι? 

Γιατί δεν σχεδιάζουμε αξιοπρεπείς χώρους για τους πρόσφυγες? 

Μήπως εκείνοι δεν ζούσαν σε σπίτι? Δεν είχαν ζωή? Θέλει άραγε ποτέ 
κανένας να εγκαταληψει βίαια το χώρο του? 

 

Οι φωνές είναι πολλές και οι απόψεις ακόμη πιο πολλές και 
διαφορετικές. Ακόμα και τα πιο φιλελεύθερα κράτη ψήφισαν 
κυβερνήσεις απαράδεκτες γεμάτες μίσος και απαξίωση για όλους 
εκείνους που επιθυμούν μια καλύτερη ζωή, χωρίς πόλεμο, βία, φτώχια. 

Εμείς ως ομάδα αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε έναν οικισμό αδιάκοπης 
διαμονής, φιλοξενίας ο οποίος όμως σαν στόχο και σκοπό έχει να 
προσφέρει πραγματική φιλοξενία. Όλοι οι παραπάνω προβληματισμοί 
μας έκαναν να βάλουμε τους εαυτούς μες στην θέση όλων εκείνων των 
ανθρώπων που πιά δεν έχουν σπίτι, ούτε τόπο, ούτε πατρίδα. Ποιος 
ξέρει…μπορεί και εμείς να είμαστε έτσι…. 

Ο οικισμός VIVUS αλλάζει τα δεδομένα. Ο σκοπός του project αποτέλεσε 
μια πρόκληση. Πως  η διαφορετικότητα μεταξύ των κατοίκων του 
οικισμού αλλά και με τους κατοίκους της γύρω περιοχής θα μπορούσε 
να επιτευχθεί? 

Πώς θα αποφύγουμε την γκετοποίηση του οικισμού και τον αποκλεισμό 
του από τους γύρω οικισμούς?  

Πως θα αγκαλιάσουμε τους φιλοξενούμενους και ταυτόχρονα θα 
επιθυμούμε να βρεθούμε με αυτούς? Ποια θα είναι τα στοιχεία στον 
σχεδιασμό που θα προωθήσουν όλα τα παραπάνω? 

Πρώτα από όλα επιλέξαμε μια περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα από 
υπάρχοντες οικισμούς χρησιμοποιώντας πρώτα από όλα του οικισμό σαν 
πέρασμα. Δεν αποκόπηκε…δεν μεταφέρθηκε στο βουνό. Ο χώρος του 
παλιού λατομείου εξόρυξης αδρανών υλικών και η προβλήτα που 
γινόταν πλωτά η μεταφορά τους εντάσσονται στον σχεδιασμό και 
επαναχρησιμοποιούνται.  

Η προβλήτα γίνεται η αφορμή να ξεκινήσει ένας πλωτός δίαυλος της 
περιοχής με όλο τον Παγασητικό.  

Η κατοίκηση έγινε αξιοπρεπής σε νέους χώρους σχεδιασμένους με 
βιοκλιματικά πρότυπα.  

Η έλλειψη ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού και οι χωρίς 
προγραμματισμό επεκτάσεις των πόλεων έχουν δημιουργήσει πάρα 
πολλά προβλήματα, τα οποία οδηγούν στην υποβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων και στην ολοκληρωτική καταστροφή του φυσικού 
περιβάλλοντος. Η  περιβαλλοντική κρίση συνδυάζεται με τη κρίση των 
πόλεων που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη κατάλληλου 
ενεργειακού σχεδιασμού που να μπορεί να αποδώσει ένα αστικό 
περιβάλλον υψηλής ποιότητας κατοίκησης και ενεργειακής ισορροπίας,  
καίριου στοιχείου της αειφόρου ανάπτυξης των πόλεων. 

 

Στον καθένα αντιστοιχεί ένας χώρος καλλιέργειας. Από εκεί μπορούν οι 
διαμένοντες να εξασφαλίζουν για την οικογένειά τους ή και να 
εμπορεύονται τα προϊόντα χωρίς καμία δέσμευση.  

Οι διαμένοντες έχουν χώρους κυκλοφορίας, αναψυχής, μπορούν να 
ζούνε και την γύρω περιοχή. Ο δημόσιο χώρος είναι κάτι το οποίο 
χειριστήκαμε με ιδιαίτερη προσοχή . Ο δημόσιος χώρος είναι απλά ένας 
χώρος όπου το κοινό μπορεί να ανταποκριθεί κατά βούληση. Αλλά ο 
δημόσιος χώρος δεν είναι απαραίτητα ένα τετράγωνο, ένα δημόσιο 
πάρκο, ένα μνημείο, ή κάποια πλατεία. Μπορεί να είναι όλα αυτά αλλά 
κυρίως είναι το σημείο όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται για κανέναν 
ειδικό σκοπό ή για πολλούς ειδικούς σκοπούς, είναι η περιοχή της 
τυχαίας αλληλεπίδρασης, όπου τα πάντα και τίποτα μπορούν να 
συμβούν ,ανάλογα με το ποιος είναι εκεί σε μια δεδομένη χρονική 
στιγμή. Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι ένα πολύ-λειτουργικό μέσο, που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένα γεγονότα ή 
εορτασμούς, καθώς επίσης και για εμπορικές εκθέσεις ή για 
καλλιτεχνικά δρόμενα (θέατρο , μουσική , εκθέσεις, ομιλίες ) ή απλά για 
να τους διασχίζουμε. 



 

Στον οικισμό VIVUS σκοπός είναι να μην υπάρχουν όρια, ούτε τείχη. 
Αποτελεί μέρος της γύρω κοινότητας. Στόχος είναι να μην αποκλειστεί 
κανένας στα όρια του οικισμού. Μια περιοχή μεταμορφωμένη σε χώρο 
παραγωγικών καλλιεργειών διατροφής και χώρων συγκέντρωσης ή 
διέλευσης, ανταλλαγής ιδεών και απόψεων,  παροτρύνοντας την 
ενεργοποίηση της συλλογικότητας στην ζωή των κατοίκων. 

 

 Η κατοίκηση- φιλοξενία να είναι αδιάκοπο παιχνίδι και μια συνύπαρξη 
που όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν.  

Κατά τον σχεδιασμό του οικισμού VIVUS θα πρέπει εκτός από τους 
σχεδιαστικούς παράγοντες που θα χαρακτηρίσουν το έργο και θα του 
δώσουν την ταυτότητά του να λάβουμε υπ’όψη και τους ανθρωπιστικούς 
παράγοντες.  

Το ανθρωπιστικό κομμάτι είναι εκείνο που θα καθορίσει το υπόβαθρο 
της φιλοξενίας- κατοίκησης.  

Από πού έρχονται οι άνθρωποι που θα φιλοξενηθούν?  

Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός τους? 

Θα συντελέσει θετικά ό χώρος κατοίκησης στην ένταξή τους στην τοπική 
κοινωνία? 

Πως θα αποφύγουμε τυχών διαφορές πολιτιστικές, κοινωνικές  ή ακόμη 
και θρησκευτικές?  

Ανατρέχοντας στην ιστορία παρόμοιων χώρων φιλοξενίας – κατοίκησης 
αποδεικνύεται ότι η πρόθεση του σχεδιαστή- αρχιτέκτονα μπορεί να 
γίνει σεβαστή  αν είναι ειλικρινής.  
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