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Το KUP ωςΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Οι τσιγγάνοι επιμένοuν στη διατήρηση της

τοuς, μέσα απσ ήθη, έθιμα, τελετουργικές οργανώσεις και πολιτισμικές

ιδιαιτερστητες, παρά την σuνuπαρξη τοuς με την εuρuτερη κοινωνία. Όλα

αuτά, ορίζοuν ιδιαίτεροι> τuποu κοινωνικές σuμπερlφορές, αλλά και χωρικές

δομές. Στοιχεία, ποι> μελέτησα στο ερΕUνηΤΙKσ μοι> θέμα, με τίτλο 'Μορφές

κατοίκησης των τσιγγάνων της Θεσσαλίας (Η περίπτωση της Καρδίτσας)', με

σκοπσ να διερεuνήσω τοuς τρσποuς με τοuς οποίοuς αuτά τα στοιχεία,

αποτuπώνονται στην οργάνωση τοι> χώροι> κατοίκησης και κατ' επέκταση τοι>

οικισμοU.

Με αφορμή αuτή την έρεuνα, αποφάσισα να σχεδιάσω ένα

πρότυπο KατOI~ ίας που προοριζ τ JI γι Ι τσιγγ άνoυ~ (γ~ ατεοτημ vouc, μσνl~c..

ε ~ όποια π ριοχή Η κατοικία αuτή, αποτελεί τη δική μοι> πρσταση σε κάποιον

ιδιώτη τσιγγάνο ποι> με επισκέφτηκε ως πελάτης, ή διαφορετικά, μπορεί να

αποτελέσει το πρστuπο στο οποίο θα βασιστεί το κράτος, για να οργανώσει

έναν οlκισμσ ποι> θα παραχωρήσει σε άστεγοuς τσιγγάνοuς.

Έχει προβλεφτεί, η (εννιά άτομα

περίποu, δηλαδή τοι> ιδιοκτήτη και της οικογένειας τοι> και τοι> ενσς γιοι> τοι> με

την οικογένεια τοι> -σuνήθως τοι> μlκρστεροu-). Η κατοικία αποτελείται απσ

L τοποθετημένοuς γραμμικά πάνω

στον μεγάλο άξονα τοι> ορθογωνίοι> οικοπέδοι> (375τ.μ. σση και η έκταση των

οικοπέδων ποι> προσφέρεται απσ το κράτος για τη δημιοuργία οlκισμοΙ:> στοuς

Σοφάδες Καρδίτσας). Μεταξι:, των κτισμάτων, αφήνονται αποστάσεις, για τον

καλuτερο αερισμσ τοuς, αλλά και για να uπάρχει δuνατστητα περιμετρικών

κινήσεων, τσσο των ανθρώπων, σσο και τοι> οχήματος, το οποiο

χρησιμοποιείται ποικιλοτρσπως (π.χ. ως προέκταση τοι> VOIKOKUpIOU, ως

μεταφορικσ μέσο, για εμπορικές δραστηριστητες ή ακσμη και ως κατοικία),

τσσο στα πλαίσια ενσς οlκοπέδοu, σσο και στα πλαΙσια ενσς οικισμοU. Ο

άξονας, πάνω στον οποίο βρΙσκονταl τα κτΙσματα, είναι μετατοπισμένος στην

βσρεια πλωρά του οlκοπέδοu, ώστε να υπάρχει ελεuθερος χώρος, κuρiως στο

νστο, για την εκτσνωση της κατοικίας τοuς καλοκαιρινοuς μήνες.

Η αποθήκη:

Ξεκινώντας την περιγραφή απσ τη δuτική πλΕUρά τοι> οικοπέδοι>

(που ως δεuτερεl>oυσα χρήση έχει τοποθετηθεί στο δuσμενέστερο

προσανατολισμσ), πρώτα σuναντοuμε την οθή η ποι> είναι απαραΙτητη σε

κάθε KaTOIKia Π.χ. για να τοποθετοuν πράγματα ποι> δε χωράνε στο σπίτι, για

να βάζοuν εμπορεuματα ή να προστατεuοuν απσ τη βροχή τα ξuλα της

εστίας. EivaI ξuλινη KατασKΕUή και εΙναι οργανωμένη σε επίπεδα αποτελοuμενα

απσ σuρτάρια (στα χαμηλά επίπεδα) και ντοuλάπια (στα ανώτερα επίπεδα),

για την καλuτερη οργάνωση τοι> περιεχομένοι> της. ΕΙναι ελεuθερη περιμετρικά,

για να διεuκολuνεται η φσρτο-εκφσρτωση αντικειμένων και εμΠOΡΕUμάτων. Για

τον lδιο λσγο, βρΙσκεταl δίπλα στον στεγασμένο χώρο τοι> αUΤOKινήτoι> και

κοντά στην κατοικία (π.χ. για τη μεταφορά των ξuλων ποι> καίνε στη σσμπα

τον χειμώνα, απσ το πλΕUΡΙKσ σuρτάρι της, το οποίο ανοιγσμενο φτάνει μέσα

στην κατοικία). Τα επίπεδα tXOUV οργανωθεί με τέτοιο τρσπο, ώστε

ανεβαίνοντας κανείς τις πλΕUΡΙKές σκάλες και κοιτώντας απσ τα ανοίγματα της

οροφής προς τα κάτω, να μπορεί να δει το περιεχσμενο κάθε επιπέδοu. Κάθε

επΙπεδο δηλαδή, έχει μια τρuπα στο κέντρο τοι> με διαστάσεις ποι> αυξάνονται

σσο ανεβαiνοuμε επίπεδο. Τέλος, ορισμένοι χώροι της tXOUV την ιδιστητα να
'φουσκώνοuν' για να δέχονται περισσστερα αντικείμενα ή για να αερίζεται το
περιεχσμενο Π.χ. αν πρσκειται για τρσφιμα, με αποτέλεσμα τα σρια της να μην

περιορίζονται στα σρια της ορθογωνικής κάτοψης.

Κεντρικά τοι> άξονα, βρίσκεται

ποι> προορίζεται για τη διαμονή της οικογένειας τοι> ιδιοκτήτη (έξι άτομα). EivaI
ένα καθαρσ πλαίσιο, ποι> έχει σκελετσ απσ οπλισμένο σκuρσδεμα Kcgi ΟΙ τοίχοι

τοι> πληροuνταl με τοUβλο. Οι επιμήκεις πλΕUρές TOU, ποι> φέροuν και τα

μεγαλuτερα ανοίγματα (ξuλινα τελάρα ποι> πληροuνταl με σήτα, τζάμι ή πανί),

είναι KατασKΕUασμένες απσ ξuλινες κολώνες, πάνω στις οποίες

προσαρμσζονται τα πάνελ ('σάντοuιτς' απσ λαμαρίνα εξωτερικά, μσνωση και

κQν.:rρα. πλακέ εσωτερικά) και τα ανοίγματα. Η αuτή, ποι> θuμίζει τον

τ.ρΌΠο 'f\ou οι ίδιοι κατασκεuάζουν τα σπίτια τοuς, μοιάζει με και
·χt:ιρακτr\~iζεταl απσ καλλιτεχνική διάθεση. Ετερσκλιτα αντικείμενα, έρχονται και

πληροU.9 το σκελετσ, αλλεπάλληλες επιφάνειες με uλlκά διαφορετικών

διαπερατοτήτων, uφών και χρωμάτων, 'χτiζοuν' τοuς τοίχοuς. Η KατασKΕUή

αuτή, παραπέμπει σε έργα καλλιτεχνών τοι> μοντέρνοι> κινήματος, σπως ο

Malevith, ο Mondrian, ο Kandinski Κ.α.

Στην καθημερινστητα, παρατηρείται αλληλοuχία σuνεχών

μετατοπίσεων, μέσα και έξω, ένα φαινσμενο καθολικσ, ποι> lσχuει για σλες τις

τσιγγάνικες κοινωνΙες και πηγάζει απσ τη διαφορετική αντίληψή τοuς για τον

χώρο. Σε αντiθεση με την uπσλοιπη κοινωνία, ποι> ο πολιτισμσς της auviaTaTal
στη ζωή μέσα και σταν βγαίνει έξω, ζει σπως ζει μέσα, χωρiς

προσαρμοστικστητα στον φuσικσ χώρο. Αν η θερμοκρασία το επιτρέπει,

ακσμη και τον χειμώνα, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, η κατοικία απλώνεται και

μαζεuει πολλές φορές, ενώ το καλοκαίρι η σuνθήκη αuτή οριστικοποιείται και η

διαστολή είναι μσνιμη μέρα και vUXTa. Μσνο στις δuσμενείς καιρικές σuνθήκες

οι λειτοuργiες σuγκεντρώνονται μέσα. Ο τρσπος αuτσς KατασKΕUής, δίνει τη

δuνατστητα στην κατοικία να και να ανάλογα με

τις ανάγκες της κάθε εποχής. Έτσι, το καλοκαΙρι απλώνονται πανιά στις

ξuλινες κολώνες ποι> uπάρχοuν στην αuλή για τον λσγο OUTD (το uψος των

κολσνων είναι μεταβλητσ και κορuφώνεταl στην κεντρική κολώνα τοι>

οlκοπέδοι> με σκοπσ να μπορεί να απλωθεi πανi με μορφή ανάλογη της

σκηνής ή γενlκστερα να πάρει διάφορες μορφές, φσρμες και σχήματα

uπηρετώντας τη ζωή στην Uπαιθρο). Τα πάνελ αφαιροuνται και μένει μσνο το

πλαίσιο της κατοικίας και τα πανιά να στεγάζοuν τον χώρο. Έτσι, ο χώρος ρέει

μέσα και έξω, 'γδuνεται' εσωτερικά, η κατοικία αδειάζει και λειτοuργεί ως

αποθήκη, δηλαδή το χειμώνα το έξω είναι επικοuρικσ τοι> μέσα, ενώ το

καλοκαίρι σuμβαίνει το αντίστροφο.

Εσωτερι ά ο χώρος είναι ενιαίος. γπάρχοuν ι. (q,pc..
[ι ι..(. φισ ] π π( Ι ποι> σuνδέοuν τις εσωτερικές κολώνες και μποροuν

να αφαιροuνταl, ώστε να μην οριστικοποιεiται και να προσδιορίζεται πλήρως η

χρήση τοι> κάθε χώροu. Οι χώροι ποι> αuτά ορίζοuν, είναι κuρίως οι χώροι τοι>

uπνοu και της εστίας (uπάρχει σε σλοuς τοuς τuποuς της κατοικίας) ποι>

τοποθετείται σχεδσν κεντρικά, βρίσκεται στον άξονα της εισσδοι> και αποτελεΙ

τσπο ανάπτuξης και ενδuνάμωσης κοινωνικών δεσμών -εκεί σuγκεντρώνεταl

σλη η οικογένεια γuρω απσ την φωτιά το χειμώνα, κάθονται σχηματίζοντας

κuκλο κοuβεντιάζοuν, μαγειρεuοuν, πίνοuν καφέ-.

Για τα διαχωριστικά αuτά, προτείνονται δuο τρσποl KατασKΕUής.

Ο ένας είναι με δuο τελάρα ποι> στερεώνονται στις διάτρητες κολώνες και οι

μεταξι:, τοuς κινήσεις καθορίζοuν την ορατστητα ή σχι με τοuς διπλανοuς

χώροuς. Και ο δεuτερος είναι, το πανί να μαζεuει σε ένα κuλινδρο ποι>
βρίσκεται μέσα στην κολώνα και η περιστροφή του γίνεται γuρω απσ αuτσν.

Αuτά τα διαχωριστικά tXOUV τοποθετηθεί, με σκοπσ να απομονώνονται

κάποιοι χώροι και να πραγματοποιεiταl ένα είδος διαίρεσης τοι> ενιαίοι> χώροu,

κuρίως σταν πρσκειται για τις ιδιωτικές στιγμές τοι> ζΕUγαριOι:> ή για τις ώρες
ξεκοUρασης.

χώρος είναι πολU-λεlτοuργlκος, ΟΛες οι λειτοuργιες εινα,

μ (ι L Τ ι ] πωσιJO Τ 11 l)Ι C Ι ΙΟΙ ΩΠΓ U (11 Lτ( ~ (
Παρέχει σλες τις θέσεις, για σλες τις λειτοuργίες, χωρίς να εγγράφονται σε

OUTOV ζώνες ποι> να αφιερώνονται αποκλειστικά στην μία ή την άλλη χρήση.

Έτσι, εκεί που βλέπεις κάποιοuς να σuζητοuν, είναι δuνατσν αμέσως μετά να



στηθεΙ μια μΠΟL>γόδα και αμέσως μετό το VOIKOKL>PIQ Κ.Ο.Κ. Παντοι, δηλαδη,

μποροuν να σL>μβοuν τα πόντα, μσνο η EaTia έχει σταθερη θέση στο κέντρο

και ο γοiκος -ένας σωρσς με καλοδιπλωμένα POUXa και ΚΟL>βέρτες-, ΠΟL>

τοποθετείται σL>νηθως αριστερό η απέναντι απσ την είσοδο και πρέπει να

φαίνεται γιατί αναδεικνuει το κuρος της οικογένειας, τη νΟΙΚΟΚL>ροσuνη της

γL>ναίκας και καλεi το προξενισ για τα νεαρό μέλη της οικογένειας αφοι, εκεΙ

L>πόρχεl η προίκα των κοριτσιων. Όλες οι L>πσλοιπες λεΙΤΟL>ργίες, μποροuν να

μεταφέρονται. "
το VOIKOKL>pto, τα έπιπλα η τον γοΙκο και για το λσγο OL>TQ οι βασικές

χρησεις(εστίαση-uπνος) είναι τοποθετημένες σε μία ζωνη, ωστε να αφηνονταl

διόδρομοι περιμετρικό τσσο για τις κινησεις σσο και για την τοποθέτηση

διαφσρων αντικειμένων.

Στη νστία πλωρό TOL> κτίσματος αφηνονται δuο μέτρα απσσταση

για να δημlΟL>ργηθεί ένας ) ωροc- ημι υπ iΟμlο ΠΟL> θL>μίζει τον L>πό τυλο

χωρο ΠΟL> έΧΟL>ν οι κατοικίες ΤΟL>ς. EivaI ένας ενδιόμεσος χωρος, ΠΟL> σL>νδέει

το μέσα με το έξω, αλλόζει σL>νεχως χρησεις και πολλές φορές γίνεται και

αποθηκη. Για το λσγο αUΤσ, L>πόΡΧΟL>ν ρόφια προσαρμοσμένα σΤΟL>ς

πλωρικοuς τοiΧΟL>ς ΠΟL> προστατεUΟL>ν το χωρο απσ ΤΟL>ς ανέμΟL>ς. Επiσης,

εκεί L>πόΡΧΟL>ν τα ρόφια ΠΟL> αποτελοuνται απσ στοιβαγμένα καλόμια

στηριγμένα σε σχόρες και παiρνΟL>ν την μορφη των αντικειμένων ΠΟL>

τοποθετοuνται σε αuτό. EivaI ένα είδος α,-,οl 'τ 1 π θη~ ης ΠΟL> εξL>πηρετεi και

τα δuο κτΙσματα, καθως χρησιμοποιεiταl και απσ τις δuο πλωρές. Τα καλόμια

KIVOUVTat κόθετα σε σχέση με τον τοίχο, πlέζοντός τα δημlΟL>ργοuνταl 'φωλιές'

δίνοντας στην απέναντι πλωρό την αρνητικη μορφη ΤΟL>ς (ΠΟL> μπορεi να

χρησιμοποιηθεί για διαφορετικσ λσγο). Όταν δεν χρησlμοποlεΙται η κατασκωη,

τα καλόμια επαναφέρονται στην αρχικη ΤΟL>ς θέση.

Τέλος, το καθαρσ uψος TOL> κτΙσματος Eival τέσσερα μέτρα,

γεγονσς ΠΟL> επιτρέπει την Ι τι η τ σ υn ϊ ταρ ι., σταν ο αριθμσς

των μελων της οικογένειας ξεπερόσει τον μέσο σρο των μελων μιας ωπικης

τσιγγόνικης οικογένειας (6 ότομα\ οικογένεια).

Το δεuτεοο Ti μ

Δίπλα στην ΚL>ρiως KaTOIKia, L>πόρχει ένα τ ro κτίσμ(J ΠΟL>

προορίζεται για τη διαμονη TOL> νεσνL>μφΟL> ζωγαρlοU. Στο 100 (ΙΟ έΧΟL>ν

τοποθετηθεΙ τα W.C., σε απσσταση απσ ΤΟL>ς χωΡΟL>ς διαμονης, γεγονσς ΠΟL>

σχετΙζεται με την αντΙληψη ΤΟL>ς περί L>γιεινης, στι δηλαδη ο χωρος TOL> μπόνlΟL>

πρέπει να βρΙσκεταl μέσα στο σπίτι γιατί θεωρείται χωρος καθαριστητας, ενω ο

χωρος της ΤΟL>αλέτας, ως ακόθαρτος, πρέπει να βρiσκεται έξω απσ το σπίτι.

Τα κτΙσματα σL>νδέονται με έναν ενδιόμεσο διόδρομο, ΠΟL>

ορiζεται απσ μία ελαφριό κατασκωη απσ ξuλο και πανί, ένα ι c (
(ΠΟL> χρησιμοποιεiταl και στα ανοΙγματα της κατοικίας), στο οποίο

ανόλογα με ΤΟL>ς σL>νδL>ασμοuς των κινησεων των οριζσντιων και

κατακσΡL>φων στοιχεΙων, δημΙΟL>ργοuνται ανοiγματα μικρστερα η μεγαλUτερα.

Η κατασκωη auPETaI πόνω η κότω, φανερωνεl η κρuβει, ενωνει η δlαχωρΙζει,

ΡL>θμίζεται δηλαδη ανόλογα με την ένταση TOL> ηλΙΟL> η με το βαθμσ

ιδιωτικστητας ΠΟL> θέλΟL>ν να εΠΙΤUΧΟL>ν.

Στον ro :ρο βρΙσκεταl ο δΕUτερOς χωρος διαμονης, πιο

περιορισμένος σε έκταση, αλ/ό το ίδιο εξωστρεφης, λσγω της uπαρξης

μεγόλων ανοιγμότων, ΠΟL> φτόνΟL>ν ως το δόπεδο και επlτρέΠΟL>ν ΤΟL>ς

εδραζσμενΟL>ς στο έδαφος η στα χαμηλό καθiσματα κατοίΚΟL>ς να έΧΟL>ν

καλuτερη οπτικη επαφη με το εξωτερικσ περιβόλλον (γενικστερα επιδιωΚΟL>ν

μεγόλα ανοίγματα, η αναλογία των οποίων KL>PIaPXEi σε σχέση με τη σL>νολικη

σψη και αuτσ σχετiζεται με την ανόγκη ΤΟL>ς για επαφη με το φL>σικσ

περιβόλλον). Ένα ελαφρι, στέγαστρο απσ πανi απλωνει και μαζεuει και

στεγόζει τον χωρσ ΠΟL> βρίσκεται στη νστια πλωρά TOL> κτίσματος με σκοπσ να
σL>μβόλ/ει στην γενlκστερη εξόπλωση TOL> χωΡΟL> κατοίκησης στην αL>λη και να

ενωθεi με τον αντίστοιχο χωρο της όλλης κατοικίας η να δημlΟL>ργησει μια

όλλη εστία σL>γκέντρωσης.

Η αL>λr:

Στην

ΧΤL>πωντας τα με τον μπαλτό η πατωντας τα με τα πσδια.

Προτείνεται λοιπσν, ένα σuστημα αποτελοuμενο απσ μια σχόρα και πλαίσια

ΠΟL> ανασηκωνΟL>ν τα χαλιό η τις ΚΟL>βέρτες, ΠΟL> έΧΟL>ν βαρuνεl απσ τα νερό.

Το σuστημα δΟL>λεuει με ένα μηχανισμσ L>δραL>λικης πiεσης η χωρΙς OL>TOY.
Κόθε χαλΙ ΠΟL> πλένεται, τοποθετεΙται στο πλαiσιο ΠΟL> βγαίνει μέσα απσ το

δόπεδο και aUpETaI σε όλλη θέση για να στεγνωσεl και να πλL>θεi το επσμενο.

Είναι ένα σuστημα, TOL> οποiΟL> η τοποθέτηση προβλέπεται σε μΙα κατοικΙα ανό

γειτονιό και διωκολuνει στο να ανασηκωνονται τα χαλιό με μικρστερο βόρος,

με μηχανισμσ ΠΟL> βασΙζεται στη λογlκη ΠΟL> δΟL>λεuει ο γρuλος και έχει την

ιδιστητα να πολλαπλασιόζει τη δuναμη TOL> ανθρωΠΟL>.

ΕπΙσης, στην αL>λη L>πόρχει ένας χωρος ΠΟL> προσφέρεται για

φuτωση (για την οποία aL>XVQ δείχνΟL>ν ιδlαΙτερη φροντiδα) και το δέντρο,

κότω απσ το οποΙο yivoVTaI οι σL>γκεντρωσεις της οικογένειας και των

σL>γγενων και επαναπροσδιορίζεται η σχέση ΤΟL>ς με την φUση. EKEi, αλ/ό και

ΟΠΟL>δηποτε αλλοu, μεταφέρονται αντικεΙμενα TOL> VOIKOKL>PIOU. Το VOIKOKL>pIQ
αποδίδεται αποκλειστικό και μσνον στις γL>ναίκες και μποροuμε να το

σL>ναντησΟL>με παντοu, γιατί δεν έχει σταθερη και προκαθορισμένη θέση. Απσ

την 'OL>('V "1Τ" rlc- σ.μ ( ΠΟL> προσαρμσζεται στον εξωτερικσ τοίχο της

κατοικίας, μεταφέρεται το VOIKOKL>pIQ μέσα η έξω. Η ΚΟL>ζiνα OL>Trl έχει - ρόφια
ΠΟL> μεταφέρονται παντοι, - το τραπέζι της ΚΟL>ζίνας ΠΟL> auPETaI με ροδόκια 
μια μεταλ/ικη θηκη για το μαγείρεμα (για τη μεταφορό της φιόλης TOL>
πετρογκόζ) - καθiσματα, ΠΟL> έΧΟL>ν τέτοιες διαστόσεις, ωστε να κόθονται

οκλαδσν, σπως σL>νηθίζεται και να βρίσκονται, είτε στο επίπεδο TOL> εδόφΟL>ς,

είτε λΙγο πιο ψηλό-ο Τα έπιπλα της ΚΟL>ζίνας, έΧΟL>ν τέτοιες διαστόσεις ΠΟL> να

δlωκολuνΟL>ν τη aL>vrleEIQ ΤΟL>ς για έδραση στο έδαφος. Όλος ο οlκιακσς

εξοπλισμσς, αΚΟL>μπόει σL>νηθως στο έδαφος, στοlχεΙο ΠΟL> ερεθίζει τον μη

τσιγγόνο παρατηρητη και δίνει την εικσνα μιας ανθL>γιεινης ζωης, είναι σμως

μια aL>vrleEIa ΠΟL> έχει την καταγωγη της στο γεγονσς στι περπατοuσαν

παντοι, και πόντα ξL>πσλL>ΤΟΙ. Έτσι σλα μποροuν να τα φτόνΟL>ν ακσμα και αν

βρΙσκονταl στο επiπεδο TOL> εδόφΟL>ς.

Τέλος, η περΙφραςη έχει κατασκωαστεί με τέτοιο τρσπο ωστε να

δίνει δL>νατστητες μετασχηματισμοι, των ορiων TOL> οικοπέδΟL>, γιατΙ σΠΟL>

παΡΟL>σιόζεται στον οlκισμσ, δεν έχει σαφη πρσθεση για το αν θέλει να ενωσει

η να χωρΙσει, καθως περιβόλλεl τα οικσπεδα σL>νολικό η τμηματικό. Σε κόθε

πλωρό λοιπσν, L>πόρχει ένα σταθερσ ξuλινο πλαίσιο, μέσα στο οποίο

aUPOVTOI και μπαiνΟL>ν μικρστερα κινητό, επίσης ξuλινα πλαΙσια, ωστε η αL>λη

να avoiYEI και να yiVETaI ένα με τις γειτονικές. Άλλοτε δηλαδη, επιτρέπει την

επlκοινωνΙα -σταν τα μικρό πλαίσια είναι μέσα στο σταθερσ- και όλ/οτε την

εμποδίζει -σταν δηλαδη τα μικρό πλαίσια σταθεροποιοuνται σε σL>γκεκριμένες

θέσεις-ο Επίσης, εδω μποροuν να απλωσΟL>ν τα χαλιό ΤΟL>ς για να

στεγνωσΟL>ν, δημlΟL>ργωντας πολuχρωμες επιφόνειες ΠΟL> προσθέΤΟL>ν

ζωντόνια στη σL>νολικη εικσνα της κατοικίας.

ulύΚIΣΜΟI:

Αν σL>νδL>αστοuν πολ/ό ΠΡΟΤL>"Τ(J ul Ι μ ς. 00 (α ,) τ

μ ~ 10L> τσl Ι Ι lσμοl καθως επlδιωΚΟL>ν πόντα να ζΟL>ν

ομαδικό και σΠΟL> και αν μεταφέρονται απαιτοuν τη μεταφορό και των

σL>γγενων ΤΟL>ς. Σε οριζσντια και σε κόθετη παρόταξη, με τις κατοικΙες να

προσαρμσζονται στον νστιο προσανατολισμσ, δίνΟL>ν ι C' κατοικιων

μlκρστερες η μεγαλuτερες ΠΟL> οι ιδιοκτητες ΤΟL>ς σL>νδέονται με δεσμοuς

σL>γγένειας και οι ιδιοκτησίες ΤΟL>ς έΧΟL>ν έναν ι rO lτ ,
(ι Στον χωρο αuτσ οι κατοικίες στρέφΟL>ν τα 'πρσσωπό' ΤΟL>ς και εκεί

οργανωνονται καθημερινό δραστηριστητες σπως γλέντια, πανηγuρια, γόμοι,

ομαδικές εργασίες Κ.α.
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πανιά για την στέγαση του και όλες οι δραστηριότητες της καθημερινότητας
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