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~('ιμιφ(ι' ηΊατο;, Ο "uινιι)\lιι-ίι.: Αnut\ί.ι:ισΙΗ).: ΤIιJI' Ι'{ψ,

ΕΥΧΑI,ΙΣΤΗI'ισ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αναλαμljάνοντας το συΎκcκρψένο θέμα ως ΟιπΛωμυη ...'Ί l:pOYUaiIL liTll\' tL\'ιιγκιιίιl

Ι:Κ τω\' πραΎμάτων νιι. ζητήσω TllljOliecιa πολλώ\' ειόlκιί>\' και μη ΎΙυ. να μΠΟΡ:':ι:ϊω \'α

σχηματίσω άποψη ηΊσο Ύια τι.; κοινωνικές του UITic; και ι)ιυστάσι:ις 6σΗ ,,"ΙLΙ για ης

χωρικέ.; του όιuφοΡοποοiσεις KUΙ αποroπώσεΙζ στο\' Zci)j')() πιιυ ~ι:ι η ••:ιί.tI=: ομuι)ιι τω\'

Ι'ομ (LΎκατεστημί:νη. ημιεγκuη:στημι;..'η. νομάδες).

Όιώθω. ί.οι.'1όν. τη\' υπο)'ρέωση να ευχαριστήσω tιιιl.: υπι:υθυ"ου.;: τω\' φι.ψ:":ι,ι\·

κυι υπηρεσιιί>\' που μυυ <ittfIcaav αr ...ττό από το\' πuί.ίJΤΨU )'J>ύ\'O ΤΙΙΗ;. ι')σ::; ,-,I1J)::';:

και αν τους επισκέφτηκα... γιιι. να με ενημερώσουν t{')(JιI για ης αρμοι)ιιΊτητε.; που

υναπτίJσσoυν για τους PO~L 000 και να μου εκφράσου" ιί;τοψη ΎΙ' υυη', "α()ιι\)τΛ το

φαινόμενο tΊ"}ς Qι"1όρριψης και το\) κοινωνικούαίiOιι:::ί..εισμσύπου Οέλω \'U προσηγίσω

Kά"ovτα.;: αυ'τ/ τη διπλωμuτn,,'iεργumα.

Ιδιιιιπριος otί.ω νu. L-ιJl.artσTήcrro τους ει..-προσιίιποll; τω\' !'οuμu"οΙiλιιχω\'ΠΟΗ

KatOIl\oίI\, στυ. 'ταμάριυ. I\ύρΙU (-). Φλώρο και τον κύριο (-) ~ ..."tνtζα για τη\' πολύτιμη

βιlήΟεια τιιυ~ I\UΙ ης πληρuφoρίε.:; που μου διίΚJανε. επίnη~. οφείλω \'Ι! ::υΖι1Ιl1στήσι,ι

τnuς .....υρίOUς Δ. Φετβατζή (πριίε6ρο ~~ Νέας ~μύρ\'Tl';) ...·uι Ι l\lujiiiil] (πιύ.ΙΙI κιίωιi;."ΙΙ

ΠΓοριοχής) για την ενημέρωση μου τόσο Ύια τα προβλήματα ηl~ πι:ριιηή.;: ι)σο "ιιι γιιι

την ιστορία τ/ς εας ~μύρνης. Ακόμη ευΖαριστίι:.; οφείλω στη\' ""υρία

Γιι:::ολφινσπσύλου (αvτιδiιμαρχο πολεοδομίας) για τη\' α\'ύ.i.ιιση σε μί-να της π()Λιτι ...'Ίς

nuu ακολουΟcί ο δτΊμος στην περιοχή σχετικά με τους Ρομ. όπως επίσης και τφ' .....υρία

C. ~TPOuaOnuuAou Ύια την πληροφόρηση μου σχετικά με το\' ι:uρύτι:ρu

προjJληματισμό και σXcόιασμό για τον κοινωνικό αποκλεισμό και τους Ριιμ .

.Δ.κόμα Θεωρώ χρtος μου να ευχαρισηΊσω Οερμά τους ....,φίους Α. θαλασσίnroυλιι

(ΚΕΚ ΛΡΓΩ). ~ΤΙ:ΡΎίoυ (ΔΟΥΚ) για τα σημαντικά στοιχι:ία που μου ~:ίπα\'l: σχ:,;τικά

μι: την «Ι:παξηι> των τσιγγάνW" και τφ' πολιτι""Ί που ίφΙ:ίtι~1 \'α ακολουΟηΗι:ί γΗΙ \'Ι!

ι:πιτύχει αυττΊ,

ΕπιπρόσΘετα. οφείλω να αναγνωρίσω την βοιΊΟι:ια που μου παρείχαν οι

συνάδι:λφοι Μ. Νικολα'ίδου (Πολεοδομία Λάρισας). Σ. Καζά"" (Γι:νΙΚ1Ί γρ(ψμαπία

διαΧΕίρισης κοινοτικών κονδυλίων του Υπουργείου Εργασίας) και Δ, Καλαμαρά

(ΔΗΜΕΚΑΒ) με την παΡοΧΙΊ πολύτιμου υλικού πάνω στο θέμα της διπλωματι ...'Ί,;

μου. Α .....όμη το\' n. Παντα~ιΊ Ύια τι~ χριΊσιμες συμljουλές το\). τους χ. Κόπανο. 8,
Ράπτη και ~,Φυσελιά για την υποση1ριξη ΠΟll μου πιφcίΖα\, κατά t11\' οργιίnι>ση και

δημιουΡΎία της βάσης δεόομέ\'ων τ/ς έρευνάς μου. ιJπως επίσης και ων Ν.

Καραδημητρίουγια η,ν φιλοξενία του .....αι την παΡΟΧ1Ί σι; μi;να ξένης jilβJ.lογρuφίιι.;:.

Επίσης. θέλω να εκφράσω πιν ευΎ'ιωμοσύνη μου στο\' cπιβλί:πoντα "ιιυl1Ύι}ηΊ

μου ..."ύριο Θωμά Μαλοίιτα για την εμπιστοσύνη με τη\' οποία με περιi:jJαλt ...·uι η.;:

xp1Ίσιμcς σuμljouλές που μου έδινε σης δύσκολες στιγμές nlC; υλοποίησης αυτής της

διπλωματι .....ής εργασίας. Δεν πρέπει να παραλείνω τον ..."ύριο Γιιί>IΥγι.ι Λ::m.·\,ιιi)τ/

(κεκ EγpΩΠΛHI)OΦOPH~H) στον οποίο οφείλω ito}jn για τ/ν διΓo...-πcραίωση

u.uTή.;: της δουλειάς. ο οποίος μου Ύ"ώρισε μέσα από τι.; συναντήσει.; μα.;. λίγπ

πράγματα για TOH~ ))ιιμ ......ul μου παρείχε σημαντι.....ές συμlΧΗlί.ές Ι\UΙ υλι,",ο.



~ωιιaι)ίι..: XOIiaroc. ο Κοινωνικό..: Αποκλεισιιό.: τω\' ΡΟΙI, ιι

Τι:λευταίους από ι1λου.; Ο::λω \'ΙΙ. ι:ιιχαρισηισω ΤΙ1\,.: IJοιJμ(),\'ιΊIΙl.ιι.ΖΟl>': ι-:ιι.ι

Τσιγγάνους της πφιοχιις οι οποίοι μι: δtχτηΚα\' μι: ~ωτ<ι.σιU. μου (:η'()ι-;υ.\' ω σίΙίτω.

τους και μι: βοιιθησαν στη\' ω οποίηση της ί:ρι.:υνυ.ς μου. :\ι...ί>μη ΠΟΙ'/.(Ί ::ιιχ<φισn:,

οφείλω στους υπόλοιπους κατοίκους της ncrΙOX1l': ί:ρι.:υ\'υ..: μου Ύιυ Τ11" υ\,ι)χη "υι τ11"

cuyCYIK1l προσφορά τους να με βοηθιlσουν. ί)πως ι.:πίση.; KUΙ στους φOlτητι\: του

ηαΙματος και τους λοιπούς κατι-ίκους Λάρισας που ι:ίΖΙI.\' Tll\' κυί.οσύ\'η \'(/.

συμπληριοσουν τα ερωηιματολόγια που τους έδωσα.

Κατάλογος ατόμων και φορέων που απι:υΗύνΗηκιl. KUΙ που τους !:υι.ιφισni) για τη

βιηlθεια τους.

κα Νοτη (Διεύθυνση Πολεοδομίας Διιμο\) Λάρισα.;)

κ. Πουτσιά.κας Ν. (Διιμος :\ύ.ρισας)

κ. κ. Γουλούλη - Κουτσονικόλας (Διι:υΗυντέ; ()ημοτιι-:ιίJ\' σϊ.οί.ι:ίιl)\')

τις υπαλλιιλους του Ευρωπαϊκού Κέντρου ΙΙληροφιφησης (παι)ιJ.(JTΙΨυ. Ι~ίJίωυ)

Επίσης το προσωπικό των βιβλιοΗηκών του ΠΙ1\τπιστημίου ι-)/:σσυ.ί.ίυ.ς.

Χατζηγιάνι:ιου Πνι:υματικού Κέντρου Λάρισας.

Ακόμη το προσωπικό Τ11ς Δημοτικιις 8ιf:\λιοθιικης :\ά.ΡΙCίας. τω\' 161)\>μΙί.τιι)\'

Μαραγκοπούλου και Μι:σογειακών rνΙελι:τιi)ν. και του ~KK.E. Επιπrόσ(}::τ(1. πoλλi:~

cυχαριστίες στο αρχι:ίο τη:; lΞφημψίoας Ει.ευΟι:ρίας και στψ . 'ομ(φχω"'11 ' Ι::1'ιΟυ\'ση

Προγραμματισμού.

Ακόμη στα ΥΠΕΡΓ (Κόκκου Χ.). στο ΥΠΠΛΙΔ (ι.... Κουί.οίψη. σ1'ιμΙ'lι)ιιλο

υπουργού. κα Παϊζάνου Χ.). ΓΓΛΕ (Τφζοπούλου 1\'1')' 1::_ΥΕ Ι,ΙΙ.Ι σι: ι')ί.ο\ι( του

φορείς που απευθύνθηκα για να διεκπεραιώσω αυηι Τ11" Cι)Cuva ίιπως ο.ιιωί φιl.ί\'ο\τω

στο κεφ.6.



~ωllrιριΊ.: Χρl)στο.:. U l(οlνωνl1,ιΊ.: Αιωκί.ι:ισιιό.: τω,' 1)1111

ΙΠΕΡ

ι ι Ρομ. t\'a. ) αό. που γνιίφισε και γ ωρι.ει το (. ιωγμό. και ι:ί\'αι μιιι ΙΙ, ί) ΤΙ:::

ομίι.δε,; κοινωνΙΚΩύ αποκλεισμού τη. εποχή: μιι:. Η συγκι:κριμί:νη ι:ργιιπιιι πκ ''-11

Ι;χει να προσΙ:Υγίσει το φαινί>μενο σ' αυτού .. <:>έί.ι:ι ι:πίσης νιι ιι\υο':Ι;ι;ι τις Ζωl)! 'i:~

του διαστάσει.; και πω. αυτές συμ[jάί-J.ου ιιρνητικά στφ' κοινωnκή συ\'Ο;ι.ι '-:Ι1l ίψ

υ\'άπτυςη, κόμυ π υσπαθεί να προσεγγίσει ΤΨ' ιόιαιτφότηω το" ιιλί.ιΊ. κω nι

συμβωJ.ει στην γνω ιμία (ι)σο το όυνατό\ γίνεται) μc έω. «κίισμω> που η ιιπω.οιπl1

κοι\'ω\'ία αντιμπωπίζει μι: σκεπτικισμό. φόβο και πoλl Ις φορί:ς μι; ΙLΠΙΨΓJυΠΙΙ\Ί;

στιΙση.

υι.η η (J.νω.υση γίνι:ται με την χρησιμοποίηση στοιχι:ίιιl\' Ί'ω roυ.:::

εγκαπστημι:νους Ι)ομ, που ζου\' στιι Νταμάρια της ΝΙα..; ~μύl)\'η.; Λύ·ΙΗσΙL';. Γιu nl\'

επίπυξη αυτής τη _ JrpocrtY~'lml: ει:τός: από τη μελΙτη ηlζ crxcnKIi. [1ιβί ιιηφυ.φίυ.:::.

διε~l;χθη ι:πιτόπια tPClJ α στους εκεί εγKατcστημ(;νoυς Ι)ομ. η οπ )ία 1':;(Ι:Ι (,Ι.::: σι.:οπιΊ

ηιν 'ιερεύ\'ηση του αινομ(;νου του lωινωνικ ύ ΤOII'; αποκ) ι:ισμοίι. κω τιη' / ιΊ;τ ) . ι;:

το οποίο ίΟ\' βιιί)νουν και α τιδρού\' σ' αυτό\'. Ε ι ρι'>σθι.-τα μι: συμπί.η/)ωμιιτιι,:,;

έρευνα έΎινε η . ιι::ρι:ύ ηση του τρόπου με τ ν οποίο ι-n έπουν και αντιμι:τωπί: )U\' τo\l~

Ρομ τόσο οι κάτοικοι τη. περιοχή. όσο και κάποιο άJj οι που δcν Ιχου\' ~;;ruφι; . ι::;

τoυ~ πριίπου _.
_ε επιστέγασμυ όλω αυηί)ν tyl ε μια τρίτη έρευ u. uυηi ηι" φορ<'ι στoυ~ φορεί..:;

που ασχο/ού τω μι: τον κοινω\'ικό αποκ} εισμό για να λη θεί και η ΟΙκ"ή το))..:; άπο 111

KUΙ α παρουσιαστεί .σο το συ ατόν καλύτερα. στα πι υίσιu αυτή. nl. ι:ι γυσίυ.;. το

πο/ ύπλευρο τιι>\' απόψcω\' γιu. το φαινόμεν . (απόψεις από υπ )1(1.::ίo\'τ::~. ιι:τό

αποκλεισμένου.; και από τoυ~ θεσμικούς ιpopci~ κοινωνιιο;ς ΠI){)\'OlιJ.'; κω

καταπολέμηση.; του κοινωνικού αποκl.εισμού)

Δcν ξΙρουμc τελικά cάν προσεγγίσαμε όλι:ς τις διαστάσεις του φ(ι.ι\'ομέ\'Ου.

Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν μπορούν να βγουν εύκολα συμπεράσματα για τι~ αιτίι:ς

αυτού lωι αν μπορούν να γίνου\ γενικεύσειc σ' αυτά. Η πολυμιφφία. το

πολ ΤOμt:αKό. η αλληλ συσχέnmι με άλλα φαινόμενα αλλά και η ιιΊομιφφία της.

κοινωνικής ομά α. των τσιγγά ω\'. η οποία ε μπορεί να οριστεί σύμφω\'υ με τι;

υπάρχ-ουσε _ θα ρίε _ (ι::κκρεμcί ο ορισμό _ του-. δc i:χεl δοθεί uπά\'τηmι σι: καίρω

ερωη;ματα όπω: στ τι είναι και πως ι;πιβίωσυ . "άνου\' τι. ι:πlόΙΙII:Ι:I'; μυ.; ποί_ιΊ

δύσκολε ,
υτό πά\ τω: που είχαμc ως στόχο και πιστεύουμε να το ΠΓοn'ιχαμε. ί]Τα\' η

γνωριμία με τι. χωρικέ. διαστάσει: του φαι ομένου σε μια συγκεκριμέ\'η σμύοα

(εγκατεστημένοι Ρομ). αΝ ά και .; συνα\'αστροφι; με αυτού. που η \ιπω.οιπη

κοινω ία θεωρεί ως «άλλου.)} ή ακόμη πολλέ _ ψορέ.:: ω _<<μίυσμω). oμί~o\) ιι: ότι ω.:;:

προ. αυη; τψ καπύθυνση και εμcίς αλλά KUΙ όσοι θα i:ρθοu\'. μΙ;;σω αυ ις τη.;

εργασίυ..:;. σι; cπαφι; με τη\' συγκεκριμένη ομάδα τουλύ.χιστον θα προI1ληματισΤΟ1Ι\'

γιυ. μια κατά.στυ.ση που όλοι είναι υπεύθυ"οι 1 αι που οεν συμβαδίζι:ι μι: την (J.νlί.Πϊ\)':η

και εξέλιξη που επιοι(ί)ι ουμι: σα\' κοινωνία t)()C1)Ovta; πι)ο.; την δεί)πρη Ι.ιl.ιι:τίιι.
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iΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι" : ΕισαΥωΥΙ1

Φτάνοvτας κανείς στο τέλος της καριέlιας του ως πr)()πn))'.ι(1κί)~ φoιτηηΊ~. Π[1:';Π:;Ι

να επιλέξει κάποιο θέμα διπλωματικιΊς t:ργασίαι;. για \'Η τει.:.:ιιί)σι:ι :';τοl ΤU κιΊκλο τω\'

σπουοών του.

ι-ι cπιλογ11 Θέματος για 111" διπλωμαΤΙΚΙ1 t:ργασία ::ιωι μω ιi,')σκuλη \)ω{\ικιισίΗ

γιατί πρέπει να σκι::φτεί αυτός που ΏΙ\' υλοποιι:ί τι ΤΟ\' :~\'ωπ(l)σωσ:: η μ:: {\ υΙ1 ΤU\I

άρεσε να ασχοληθεί. και να το επιλέξει από όλα r-κτίω τι! ΨI:0ίσ~[(1ω τω\) ;τιΊI)::

ερχόμενος σε επαφΙ1 με το γνωστικό αντικείμι:νο ΤU ιJiωίo κω.υψι: ω ΠΙΙ'ΙΊΙ1υμμυ

σπουδών της σχολιις του. υλα αυτό. τα χρόνια.

Μέσα. λοιπόν. από αυηι τη διαδικασία έπρεπι: \/(1 ::πιι.::γι:ί Τ:':ΤΟΙΙΙ ΙΙ{:μll; που ,'(./

εξυπηρετεί το γνωστικό αντικείμενο και να προκαΝ:ί ::\·ι)ω.φίρο" (( ιωη"l\' πι)\) U(l

αναλάβει την ευθύνη διεκπεραίωσηςτου. ι-ι επιλογ11 λOlπι\\' τη; :;\'ασχι')λψτη; απι'} τη\'

πλευρά μου με τον κοινωνικό αποκλεισμόείχε 6υο λόγου;.

Ο πρώτος lltav το γεγονός ότι το φuι\,,'ψενo ε"έχα ΙΤ0i.\τικί:ς ι)ωσ!({σι:\ς !μω.:

και απαιτεί πολιτικιι παρέμβαση) και συσxπί~~;τuι μι: ι)ιω)\KIL<τ\Ι:': Πι}Ι, ι:πηI1~:Ι:Ι~(Hη' το

crl'lyxpovo άνθρωπο της μεταβαΤΙΚllς. σε όλους τους τιψ::ίς. π::ριι"1l)υυ πιιι, ~O\'ψ::

σιιμερα_ και lltav κάτι που με cν6ι{;φφc πολύ.

Ο δεύτερος 11tav το γεγονός ότι ως κοινωνικό φαινόμ::νο που ι:ί\'αι ο ΚΟΙ\'Ι'Ι\'ΙΚ'ιις

αποκλεισμός. έπρεπε πέρα από την θι::ωρητυ(11 διερεύ\'ησή του. \'α lιπιΊρξει μω

ερευνηΤΙΚll τεκμηρίωση των συμπερασμάτων που θα έβγαινω' απι) τη\' ~:νΙH1zι'1ληπη

με το φαινόμενο. Αυτό πιστεύω ότι θα μου προσέδιδ:: σημαΗικΙ:ς ψπι:ιρί~:ς.

Επειδιι όμως ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ποl.υ6ΗΊστατος. ποίωτυμωκι');

αλλά και αναφέρεται σε πολλές ομάδες πληθυσμού_ και η προσέγγισιι Η)\) Θιι {:ΠΙΙ::Π::

να γίνει μέσα στα πλαίσια της διπλωματικιι,,; μου φ'/lL<τίας. ~':γι\>I: ::TίlI'I)Y1l μΗ1':

συγκεκριμένης ομάδας η οποία τον βιώνει (αυηις ΤΙύ\' ι:γΚllπστημι':\'ων Ι\ψ της Νι'π;

Σμύρνης Λάρισας). Επιπρόσθετα θέληmι μου lltav να ιι.σΖολη(-)ιίι μι: κάπιΗΟ Ο:':μυ. ω

οποίο απασχολείτην κοινωνία της πόλης που κατοικισ.

Ύστcρα λοιπόν. από συζηηισεις με τον επιβλέποντα KαOηγl1τll μου ιιποφιΊσισιι

να ασχοληθώ με τους Ρομ που κατοικούν στα Νταμάριιι. τη συ\'οικίας της Ν::Η;

Σμύρνης. Ήδη από την εΡcυνητικιι εργασία (Μαλούτας Θ .. ΣωμαlΗ'ις Χ,. 1997) ::ίχι;

γίνcι διάγνωση της παρουσίας τους εκεί. Στην παραπάν(" προβλημ1lΤΙΚ11 προστι:Οηlσ:

αργότερα και το γεγονός οτι η (iu"κεlφιμένη ομάδα είναι ιoωίτr:ρη πεrίπτωση

αποκλεισμού(αυτό θα αποδειχθεί στο κεφ. 3).

Βεβαίως υmίρξαν αρχικά κάποιες αμφιβολίες για το (/.\' θα μΠ~)!10ι·)σιl. \'Ιl. ΠΓ.ruΧ(tj

κάτι ασχολούμενος με το θέμα_ οι οποίι::ς όπως διαπίπτι·)πα Ι:Κ τι,)\' υστι':rω\' I']!(l\'

εξαιτίας των στερεοτύπων μου και της απόψεώς μου. γω κάποιου..; ΗνUΡ(\)πυυς πυυ

ποτέ δεν είχα έρθει σε επαφΙ1 και δεν 11ξερα τι είναι. Επίση; σι: α\)Η') συνΙΙ~(lλι; και η

νεφελώδη αντίληψη για το τι πραγματικά αυτοί είναι από τα ερεΟίσμυτα που έπαφ\'!1

ζ(οντας σε ένα συγκεκριμένο ιcoινωνιιcό περίγυρο. παντω; ιΗιτιΊ που πλΙΚ(l K';r6lcrtL

lltav από την γνωριμία μαζί τους να ξεπεράσω τα παραπα\'{,),



!ιHLIIJI)CK ΔΙΙ!1(ΗΟ':. (") "Ωτνωντ"llc Απο"ί.ι:ισιι&; των Ιl οιι .

IIέριι όμω.; απι"> τους λ('ιΥου; που με οό1iΎη<ΗΙ\' αρχlκl1 \'(1 ::nlixCCIJ ωlηΊ τΙ! Ο/:μl1

άλλη προβλημιιτιΚΊl για τη\' ::πύ.ογτi του ιΊτα\' το ΠΙ1(iΟ ω/τι) σ\l\'όι':::ηι.ι ,Ι:: ΤΙ]

χωροταξία και τη\' Υι:.νικόπρη φιλοσοφία του τμιiματο.; ;ωll ι:ίμω CPOLt11tli.;.
U KOινω\'ΙKUς απoιcλtlσμός συνιΊθως έχει Ζωριι.."1:': ι:πιπησσι:ι.: Ι γΙ:ι.I....,Ι')Ι1Ο1I\ιl..:

υποκλεισμός) και πoλλtς φορέ.; προκαλείται υπό r1l" ιιπιφ;η γι:ωΥρuφιι...-ιU\'

ανισοτήτων. Συγκι:ιφιμένα ο κοινωνικός αποκί..εισμυ.:: στου,; τσΙΥΥάνtlυ.; i:x,::!
σημαντι ...-iς χωρικές διαστάσεις και επηρεάζει τόσο τ/ ~ωιΊ τη~ τonIJCli: ΚΟΙ\"CΙΙ\'ίιι.:;

σηιν οποία αυτοί Kινoύ\rται. όσο κω τ/ δοaΊ τους. Η μι;ί.tτη tίiJ.ωoτ:: Τ/~ οχ:::τη..,Ί.:;
βιβλιογΡαφία.; μι:: το φαινόμενο α}J.ά και με τους Ρυμ ω::ι':'ε υη αυτό ΙΟ>; Ψ<LΙ\'ύμι:\'Ο

επηρεά:ει Ί11\' τοπική ανάπτυξη. D.νοια αλληλέ\'όετ/ με τη\' χωροταξία (βλ. τα

Ευρωπαϊκά κι:ίμοια που Q\'UWCΡO\'Tat στη ΚΟI\'tJ)νιι..,Ί συ\'οχή που ι:ί\'uι βιισιι..-ή

π(φάμι:.τ~ tll'; roπικής ανά~~.;). σJJ.iJ. και δημιουΡΥι:ί περιοχΙ; n'}(Jo μ:':(iα σω\'

αστικό ιστό οσι' "αι έξω απιΊ αυτόν. που UφίσΤCH-ΤΙΙΙ έijχιψη ιιπι)()ιιμΙ!J\' "uι

χαρακτηρίζονται από υποβαθμισμένη ποιότιιτα ζωή.;.

Αυτό ζητά πολιτική παρέμβαση τόσο στα πλαίσια τη.; ποί.ι:.υόομίας Ι)(iΟ και στη

πλαισω ΤΙ1ζ ευρύτερης χωροταξ,ι..,Ί.:; πολιτικής για πιν "αταπσλί:μηση των α\'Ι(ίοτιΊτω\'

(χωρικών. κοινωηκών. οικονομικών κλπ.). Αυτές οι περιθωριοποιημέ\'ι:ς ζι~)\-ε..; ~Kτύς

από τιιν πολιτι",'i αντιμετώπιση; και στ/ριξης που χρεΙίιζo\-τuι απαιτοί,ν πρ(ίΗα !ιπ'

όλα α\,ίλυση τω\' χαρακτηΡ1στι"ώ\' :()υ.:;. "άτι που η συγK~;Kριμί:\'l ι:ργασία "'ιί.\'::ι.

Έχσnας λοιπιl\' ως έναυσμα ΤΙι\' παραπάνω ερευνητιι..'Ί ι;pyu.oiu (Μιιλιιύια.; (~).

1997) 1Ίθι:λa να όιαΥνώσω αν στιι\' περιοχιi και σηι συΥι..τκριμένη ομ(ίδυ. υπιίρχι:ι

κοινωνικός αποκλεισμός. Επίση.:;. ήθελα να δω εά\' η παρουσία σιφ' ::κ::ί πφωΧ1Ί

περιθωριακών κοινων\κοεπαγγεί.ματικών καnΥΥοριώ\, (βλ. Μιιλούτιις. Ι Ψ)(»

συνδυαζόταν με υποβαθμισμένη ποιότητα ζω1Ίς. κακές υποδuμi:ς και. χωρικι';,:;

ανισόΊ11τcς μι: άλλες περιοχές της πόλης.

Έτσι απιιφύ.σισα να κάνω μια έρευνα πεδίοll 11 οπσία Θα. fjollBoiJOI; στην

διάγνωση των παραπάνω. Ήθελα δηλαδ1] μέσα από τψ έρευνα να διαγνιίισω αν

υπάρχει κοινωνικός απoιcλεισμός στους !)ομ σε ποιους τομείς και πως οι ίδιοι το\'

βι(l>νΟΗν και πως αντιδρούν σ' αυτόν. Απ' τιιν άλλη 'lταν ανάγκη να κάνω {;να

δείιτερο r:ρωτηματολόγlO που θα αναφερόταν στους υπόλοιπους κατοίκους τη.:;

Πι;ΡιοΧιΊς για να 600. πως οι υπόλοιποι κάτοικοι βλέπουν τιιν συμβίωση μι: ΤΟΗ';: Ι'ιψ.

·Ηθελα επιπρόσθετα να δω αν υπίφχουν απορριπτικέ; σχέσεις μεταξί! τους. τις- l1Iτί~.:;

αυτο,·, και τcλΙKά τι προτείνουν για ν' αλλάξει η κατάσταση. Επίσης πρoσπcίθησα να

διαγνώσω τα χαρακτηριστικά τιις πσιόηιτας ζω1Ίς των υπόλοιπων κατοί"ω\' της

ΠCΡΙΟΧ11ς "αι να τα συγκρίνω με αυτά των Ρομ. "αι μέσα από την υπάρχουσα όιαφορά

να βγάλω το επίπεδο διαβίωση~.

!.αν επιστέγασμα ηις διάγνωσης των διαστάσεων του ΦUlνOμένυlI κρίθηκε

απαραίτ/το να συνεχίσω ηιν έρευνά μου και σε κατοίκους τ/~ Ηπόλσιπη.; .\άρισα;

αλλά και σε δείγμα φοιηιτών του τμήματος για να πάρω ε\'δεΙΚTι"έ~ απόφ::ι..;:. τόσο

Ύια το πωc βλι~oυ\' τους Ρομ ΚΙΙΙ ΤΟ\- τρόπο ~ωή.; του..;: υσυ κω πω.; IΙί..t:'t()ιΙ\· Τ/\'

nεptoX1i ηις 100'; Σμύρνης (α\' υπάρχει δηλαδ1Ί () σηγματισμος ιη~ απ!\ το\).;

κατοί"ου.: Ί11ς υπόλοιπης Λαρισας ι:;ωΉUς του λόγου ότι ι:κι:.ί t..ϊlτοιt..υ11\, υι !'υμ. "Ι:Ι

που το tΣΧUpiσTTlt' ..-u.\' ότι ισχύει οι κάτοι"οι της περιοχής).



~ω\ιιφιι.: Χnι'lσro;. (J KulVWVlto:6..: Λnuι..:ί.ι:ισιIU,: Τ!Η\' '!!Il.

/

Τέλος για nlV συυ..ογι) τω\' απόψεω\' απί) κάποωυ::: φοιτ/n':.: μί'tιφι,! \'ΙΙ ί'tI'IIHΙ το

Cκανα με σκοπό να δω ενδει.....-τικά α\' cπηρεάςεl το ι:πίπωο μ(·φφ(l)πlΊ.; ΠΟ" ::ί\'Ι1Ι

ι)ιαφορετικό αJ1:ό το μέσο επίπεδο Τ/~ πφιοχι)ς. την ι!ποψη Ύια τους Ι)ομ.

Βεβαίως η τελική παρουσίαση τω\' αι1:0τελεσμάτω\' στο κεφ. :- γί\'ι:ται 'ΥΙΗ δυο

ομάδες (Μπαλα.μοί ...-αι !)ομ) αiJ.u ~εσα στην npcίlnl '::'cχωpί~OH\' ιη t.lit(·J1UI:I~ τω\'

φιητητώ\,.

~την α.νάλυση δεν υπάρχου\' ξεχωΡΙ(iτά <ruμπι:ρι!nμιιτu γιιι nι ι'~1I0 r::i.::IIttLicι

δείγματα. (υπόλοιmι Λάρισα. φοιτητι:.;J διότι στατιστικιί. ό::\ Ou ιιπι)(~:;ι ....... lιίηΙH· τι;ωnι

μιας και ο αριθμός συνεντεύξεω\' σ" αυτούς εί\'αι πολ,'ι μιι..:ριΊς ...·αl :':tcrL ι:nl:ιχΟη ...·IL\·

στην ανάλυση της ομάδας των Μπαί..uμώ\'.

Για την καλύτερη κατανόηση από την πλευρίι μου τοll φιιιηΨ':\'ΟΗ. :ι:ήlιιι

ενδειll.-rlκά συνεντεύξεις από ένα αριθμό φορέω\, που ασχoλoί,,'τuι μ:: tIl" πιιί.ιτι"ι)

τη; κοινωνιlΙ.'iς πρόνοιας και προστασία; σωις Ι)ομ. Ί-lΟι:λιι με ΙΙ\lΤΙ') \'Η I~ΙΙΙι'\'Ι;I<ϊΙ'1 τφ'

πoλιτιιcι) που υπάρχει σήμερα για το θέμα και το\' τρόπο που αυτοί liλ:':ποιl\' τους !)ομ

και το μέλλον auntJy. Επίσης προσπάθησα να btayni)('it', ΙΗ' υπίφχα σΠΥι..':"rιμ::\·η "ui

συντονισμένηπολιτική α)J.ά και γε\'l"ιn-ερος πχεδιαaμ6.:: ωτίl τους η::σμιι..:ΙΗΙ"; oιιr::ί~

του κράτο . Ύια το φαινόμενο.

Αφού λοιι.,.όν. μέσα από αυτή τη\' όιαδικασία κατα\'ιΊησα ης Υ::\Ί ....t..; Ύι>tιμμi:..::

τόσο της πολιτιι.."ής όσο και των διαστάσεων του φαι\'ομέ\'ου ;τrοσΠΙΙΟllσc.l \'α

αιτιολογήσω τις συμπεριφορές και nl\' ύπαρξη του φο.ι\'ομέ\'()υ στη ιηlγ...-::ιφιμ:·:\'1l

ομάδα με την βοήθεια σχετικής βιβλιογραφίας.

Καλό είναι σ' αυτό το σημείο να αναφερθεί ο τΡίlπσ.; ΠfΗlσ:":ΥΥιmι,; τι!!1

φαινομένου στους Ρομ. από την πλευρά μου. Ο βασικός μου crnJZO'; ι;τα\' \'ΙΙ μπcφι;σι.ι

να διαγνώσω α. αν υπάρχcι κοινωνικός αποκλεισμός και ω'Ι1υτ6ς ::ί\'ιιι ίι)ιο; ,,:: ιΊί.(lIι~

τους Ρομ. β. τις αιτίες και τις επιπτιoπcις "αι γ, τι καταστάσεις ι.:ιιι τι C1IΨΠΨΙ\Dlφ{:..;

δημιουργεί τελικά στην ομάδα που τον υφίσταται.

Τέλος. ιΊθελα να δω πως οι εξωτερικοί παρατηρητές τι) ωσυά\'I1\'ΤΙΙΙ κω τι

απόψεις έχουν γι' αυτό.

Έτσι έπρεπε εwοιολογικά να ορίσω τι "ατά την όποψιΊ μου εί\'ω (Ι ...υι\,lι)\'ικό.:

αποκλεισμός. Λυτό γίνεται στο ια:φ.1 όπου επίσης υπάρχει 11\'ΙLCDtφΙl στιl

προβληματισμό γύρω από το φαινόμενο σε Οεωρητικό επίπεδο (')σο ....UI σηl :.:πίπ::όο

τιις πολιτιll."ής (ο κοινωνικός αποκλεισμός εψευρέΟηκε σα\' έ\'nιtα )'ιιιτί ΙιπΙιΙΤΟ">σω'

παρέμβαση τα πολλά προβλήματα που το συνθέτουν). μιας "uι αιιη! ηι ::πίπ::()ιι

επηρεάζουν τους τρόπους προσέπιση; αυτού καθ' αυτού του φΙΗ\'Ομι:\'Ου ι..:uι του

ορισμού του.

Αφού λσιι.,.όν γίνεται γενικά μια αναφορά στο τι είναι "ΟI\'ω\'ικιΊ~ u.ποι..:l.ι:ισμί)ι;..

πάντα κατά tIl" άποψή μου. αναλύ;'::'ω ύλη 11 δομή του φαl\'ομέ\'ου. η σxt:ml του μ:.:

άJJ.α φαινύμενα αJJ..ά και οι επιπτώσεις που έχει στους όιίιφορου; roμι:ί.; κιιι ση;

διάφορες ομάδες, Αναλύσνται επίσης οι χωρικές εκφά\ισ::ις που tlOIl\' πιφΙIΗσlιιστι:ί

εξαιτίας του.



"

I3cljuitIJ;;: 11 aιIcrzi:nall του φιιινομcνσιι μΙ.: ι-.:ιΙιποια <Ί.ί.ί.α. τα ωrιιίll μπιφ::ί ''ι! ::ί"ω

ιιιτίι:ς αiJ.ίI. KUΙ ιιπυτcλί:σμι.:..α αυη· ι.;ι ι;πιπnjJσα.: στοll.: \)\1:""">01>011; nιμ::ι; ι-.:ω mI~

()ιαφOΡCΤΙKtζ ομάδες αποκί..ι:ισμένω\' ιι}J\.ά "αι οι ()ιιιφορl:τιι.:::; πOl.Ιίϊ ....:·:; ;:011

ιισκο\ινται ΎΙ' ιιιιτόν κατά τομέα και ομάδα. τον κάνοι)\' πολυωμι:ιι ...υ II:u! ΠOJ.lι~ωριι")1I

φιιινι'ψcνο αίj.ά Κ(l.I τεράστιο πεδίυ έρευνας. Εξωτία.: UΙηΙH'1 ιιι ιι\"lιφορ:':.; ιυτι"l Τ11"

πλευρiι μιη) είναι Ύε\·ι",τ.; Io.."1lI αφορούν συμπcρυ.σματικ:i;ς "ατιιγιφωποιήπ::ι; ποll

προί: ...-υψα\, u)'n', T11" μcλέnι της σχι::τι"-ΤΙς βιβλισΥΡιιφίας.

lΞπίση; όί.α (')("JQ αναφέ.ρονται cόώ εμπcρl::xoυν και T11" XιιIpI""l οιιισnιση τηυ

φιιιι·ομl:νιιυ. όηί.ιιόιi Το τι δημιo\tρyείται μcτά από ΠΙ" ύπuρ.:η UΙtiU,', I.."UΙ 1{(t); φμί\'ι:τιLl

στυ ;(ιίφο.

Αφού λοιπl'ι\' -yi\,ctuI αυη1 11 Ύενιt..""ή α\'αφορύ. ωω;'uu()εί σω ....1:Φ.3 ι',πιιι, γί\'::ται 11

συΥκεκριμενοποίηση της uπrιρξψ; t!'l\l ιττouς Ρομ. Γί\"Ovται U\'UtOOρι:.; στις ι)ιιιστύ.σ::ι;

το" όπιιJς UJtUPZOHV στη συΥκεκριμένι! ομάδα. στις αιτίε.; και cπιπτωσΓoΙ'; Ι!"τ:,ίι. Ilρη

όμως από αυτ6 Υί\'εται μια μικρή αναφορά στο τρόπο .ιιιή; και όρίι.crης ΤΙtl\' Ι)ιιμ. στη

φιλοσοφία επιβίωση.; "''UI στους θεσμούς τους. Υια να μπορΟΟοnμι: \'U ().,)\·ιμ:: "'..UXUV~)CL

Υ\'ιιιρί-οντας τφ' συμπερΙφCφά αυτ/ς: Ώ1ς ομάόα.;. τu πω;: ί:χι.:ι εξι:λιχΟεί (Ι 1':IIΙ\'('I\'ιl\ι\

αποκλεισμιΊ.; σ' ιωτή ια/Ι το τι επιόράσεις έχει α).J.ά και ω\' φόπι) ΠΙ)\) τι,,' Ilιω\1:Ι το

βι<Ονι:ι.

ΕιδΙ""l αναφορά γίνεται στφ' περίσόο μετάβαση; t11': ι;)j.ll"ι ....ιΊ; I\OI\'(''''iu; ι1πlΊ

τον (ΙΥροτικ6 τρ(')πο ζωιΊς στον αστικό αφού τότε πάντα ι.:ιιτά τη\' ίι.πυψι\ μιΗι. ιιl'χί~α

\'ΙΙ υφίσταται η έwσια του κοινωνικού αποκλεισμού σ' αυωύς. (πριι' η lΗτίφΡΙΨ11

τους από την είληνΙ1ο..'1Ί κοινωνία δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ι..:οι\'<υ\'ικύ.;

αποκλι;ισμύς),

:::. αυτι'} το σημείο πρέπει να πυί'με κάτι το οποίο σημφωνεί γι.:νικότι.:ιια μι: τη\'

ι:\'νοωλογικι) προσεγγιση τυυ φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμοl'ι. ΑΙJΤ\Κ

ι1ιωρέι)cι απι) φυλι; σε φυλι) αλλά και από ομιΊδα σι: ομίιόα τω\' Ι'ομ tlll.:; ιψύ.ι)cς

Ηι:ωροίιντUl οι ι:γι(ιιτcστημένοι. οι ημινομάδες και υι ι'ομιΙόι:ς). τι')σο χωρικιί, <'>rHI ιωι

στις άλλι:ς ι:πιπτιί)σι:ις και παρεπίψενα που δημιιnφγcί.

Επιπροσθι:τα υα αναπτυχθεί το τι δημιουργεί στο εσωτερικι') KUΙ στη\'

ομοιογένεια Ώ1ς ι:υρύτερης κοινόηιτας των Ρομ. Άλλωστε (Ίπως ι:ίπιιμι:

προηγουμένως ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ι)ομ ι;ίνuι ιόιιιίτι:ρη περίπτωση που

έχει διαφορετικέι; μορφές από τόπο σε τόπο, από ομάδα σε ομάδα 1ο..'αl απι) χ(ίφα σ:;

χιίφα.

Ακόμη σημω'τικό για Ώ1ν κατανόηmι του φuινoμέ\,()\lι:ίνω (Ιτι η l1μιίι'iιι τωι' Ι'ιιμ

δι:ν r.ivua ()πως οι (iίJ..ες o~:':'όι:.; );,Τ· 'j)':IKOίI UΊΤOKλ.t::ισμOH στι.; ι)ποίι:..: τιι li.nIμU Ι)Ι:Ι'

έχουν τίποτα κοινί) μεταξύ τους εκτός από τις αιτίες και :;πιπτωσει.; τοιι φn:·r~Jμi:"οι>.

Οι Ρομ ClOlIV μια δομημένη κοινωνία με θεσμούς "111 ΟlΙΥι..τκριμί:Ι'11 φιλΟ(ίοφία

τρόπου ζωής και το φαινόμενο το βιι;)\'ουν mιλλoγΙKό. και όΖΙ ατoμι ...Ίi (,πω..; συμ!Ιαίι'::Ι

στις άλλες ομαδες.

Πέρα ί.οιπιΊν απσ π.:; θεωρητικές προσεπίσει.:; τω\' πιχιηΥουμένω\' II'''LφU}.uiIUV στο

ι<:ι:φ.4 Υίν::ται U\W.uΣΗ f(\J\' χαρακτηρισηκώ\'t11C περιυχή..: κατοικίας τω\' Ι)ομ κω πι.:;



ι:'

Γουρύn:ρης πι.:ΡΙΟΧ11ς μελtτης. Εδισ αναλΙΙΙ)Υται τα irfJofli.1'HltlTH ΚUΙ ω'ιιφφοντω

κάποια στοιχι:ια για την ι:γκατάσταση τη.; συγKι:ιφι,ιιI:\'η~ ι1,lt(Ίι)(/"-: σnJχ()\)

(!)ουμανόβλαχοl), Αυτοί Ι:χουν συγκι.:ιφιμι':\'(!: X(111aΚIllrlCJnKtl Ι-:ΙΙ\ φ(\πι) ~(')11-;" Ολυ

αυτά αναλύονται για να πάρουμι: μια ι:ικό\'(l σχπικ(Ί μι: ΤΟ\" ::κι;ί ιτί.ηΟΙΗί,ιη')" '\κι"ιμη

γίνεται η προσπι'ιθι:ια να προσι:γγισπί ο πολ:;ο()ι)μιι,"("}.; ZliJ1lI,KτI"lJ1CL": τη.; ;τ::ιιιι}!.I'Ε μ:"

την περιγραφ11 των υποδομών αλλά και με την σύγκριση μ:: ι)ι;τί"u"\":\ ί1Ψ(ιJZ::~ που

δεν κατοικούν οι Ρομ" Όλα αυτά γίνονται για να δούμ:; τι\σο απι"} υΠΙ"ΗII::ω-: OίI\)litJμ(;j\'

όσο και από την άποψη των γεωγραφικιον χαρακτηριστικιίΗ' ω' η Πl:f1lOΧ1"1 υστψι:ί Κ(1\

αν είναι υποβαθμισμένη κάτι που θα μας ί:δινl: μια πριστη ι.:ΙΚΙ"Ηυ γιιι ΤΟ (1"\" υπι"φχι:ι

κοινωνικός αποκλεισμός" Επίσης προσπαθείται να π()ωθι:ί 1:(1\' σΗγκl:lφιμι:,,1l

χαρακτηριστικά (κυρίως γαΟΎ/1αφικά - πολι.:οδομικά) συμjj(Ίl.ί.οι)\' Ι,(ΙΙ γ~:\"nn")\"

κοινωνικό αποκλεισμό"

~τη συνέχεια το κεφ" 5 γίνεται η t1.νάλυση τη..; Πj)οfll'ημιιτικιl,; τol) ιϊτησίμυτο..;

της έρευνας. των προβλημάτων που αντlμι.:τωπίστηKα\' τι"ισο κ(ιτιΊ τη\" ΟI)ΊΙ"Ι\1υση ΤΙΙ)\'

ερωτηματολογίων όσο και κατά την διι.:ξαγωγ11 της (;ρ{;υ\'ας στιι δυιl i)::ίγμυτιι κω

γίνεται παράθεση των συμπερασμάτων που βγαίνοι)\' απ τΙ1\' υ\'ιιλιιση τω\"

συλλεγέντων στοιχείων. Θα πρέπει να πω ότι η κι'ιΟε :.;ριστηση του φι')τη,ιιιιτοl'ογίΙΗΙ

αντιστοιχει σε μια 11 περισσότερες μεταβλητές σηι IIucrll 6α)ΙJμΙ·:\'ι,n' ποι)

δημιουργ11θηκε για την εξυπηρέτηση της στατιστη,,'lς ανάλυσης τω\" στωχι:ίω\'"

Η ανάλυση γίνεται Katrl μέρος του ερωηιματολογίου. Πω σl)γΙ-::;ΚΙ1ιμ:":\'(!: ΠI1Ι;Ιηι

απ' όλα παρατίθενται κάποια δημογραφικά στοιχεία ξι:χωιηστά ΊΙΙΙ ΤΗ ,)\)() ω:ιηΙΗηι"

Εδώ Θα πρέπει να πω ότι η λογΙΚ11 ανάλυσης και t:;αγ(ι)γ11~ (nl,ΙΙΙΤΙ:ΡlJ.σμιJ.τΙΙJ\"

cμπεριέχει την σύγκριση σε πολλές ερωΤ11σεις μεταξύ των ()υο ()αγμιιτιι)\' ~'ω \'(l

δούμε αν η διαφοροποίησηστις απανΤ1Ίσειςενέχει κοινωνικδ απol\λ::ισ~ω"

Στο δεύτερο μέρος προσπαθούμε να διαγνισσουμι: Τ11\" κ(ιτιιστιωη 1'.."0.1 Τ1]\"

απασχόληση στην περΙΟΧ11 και των θεμάτων με τα οποία σχετίζι:πιι u.υTl1 μ{:σα στφ"

κοινωνία,

Στο τρίτο μέρος γίνεται η προσπάθεια να προσεγγιστού\' τιι στυιχι:ίη τu. σχ::τικιΊ

με τα δικαιώματα των ερωτηθΙντων και το κατά πί)σο ιωτοί ιιποκ;.(:ίο\'τω ΙΙΠιΙ (I.υτιl

όπως επίσης και τους λόγους που τους οδηγού\' σ· αυτό το\' (I"ΠOKλεισ~ω"

Στο τέταρτο μέρος ι.:ρr.υνάται η ποιότητα κ(ιτοικίιι-; κω τ() Π::ι1ιfΙι"I.ι.I.I}\" τη~

πφΙΟXl1ς για να δούμε αν υπάρχουν χαρακτιιριστικιλ τα οποία συμl·;(lι)ί~ωι\' ~ιι: (ίιιηί.

που είδα πηγαίνοντας εκεί. Επίσης προσεγγίζι:ται το γεγονί)ς του (l\' (J.I)TIJ. (:ί\'αl

αποτελέσματα αποκλεισμού και αν προκαλούν αυτόν"

Στο πέμπτο μέρος υπάρχουν στοιχεία για την εκπαίδcυση του φ('Jτι;>μl:\'ΟΙ) και

για το πως οι ίδιοι βλέπουν το μέλλον τους σ· αυτό τον τομέα.

Τέλος στο έκτο μέρος προσπαθούμε να διαγνώσουμε τι σzΙσει~ 6ημιουργού\ται

μέσα στην κοινωvίu των Ρομ τόσο μεταξύ τους (μέσα στη φυλ11. φιΊI1ΙΙ. οιιωγ:':\'ι:ω κω

παράδοση) όσο και με τους υπόλοιπους κατοίκους της ΠΙ:ΡΙOZI1~" Επίσης προσπ(ι"ΙΗτω

να προσεγγιστεί αν οι ίδιοι νιώθουν αποκλεισμί:\'οι κω τι πί.\I":Ι"Ι" ΠIJl)ΤiU~:\'τιι.ι \'<l

κάνουν αλλά και τι πρέπει να γίνει. για να ξι.:πι.:ριΙσου" (Η)τ11 Τ1]\' κιιτιί"στυσll'



".

Περίπου με τον ίδιο τρόπο είnιι 6ιαρθρωμi:νu ......ιι το Ι:Ι)('ΙΤllμυ.'rιJι.oyω )'[011

μoιP(ΙσnlKι: στους Μπαλαμυύς. Απλά ο' αυτό υπάρχου\' Κ'ά)"[ιH:':~ ::I)ΙtIΤl1crι:ι.; γιιι το

πως βλέΠΟΥ\' την ..."Uιάστuση τω\' Ρομ στους βιισικοί>ς τuμεί.; ιιπο"ί.ι:ιημσΙI ιιλί..ιί κω

τι σχέσεις υπάΡΧΟΗ\' μεταξύ του..;. Το αν τεl.ι"ά αποκλείο"ται οι Ιlυμ ίφο"...·ιππι

σταδιιι ....-u από τη\' σίryKριση τω\' Qι'Wonήσι::ω\' στις αντίστοιχε.; cptIlnl01:t,; τι," j)lX)

ερωτηματολοΥίω\'.

Πί:ρα όμως απσ τις απJx.; ΚUΤιΙ\'ομέζ που yi\'O\'tUI Ύια τη" I,,'u~n;'Jjllml τη.;

στάσεως του δι:ίγματος κατά ερ<Οτηση. γί\'O"τuι κω συσxr:τίσι:ι; ;τοι! ;Τ::Ι"'Η)'(\t1φΙΗI\'

αναλυτικότερα κάποιες ....ατιισΙάσει.; στους βιισιιωύ.; τομι:ίς \'ΡΥίι.\'tιmlι~ ωιι

ερωτηματολογίου. Αυτό YLvt;rat για \'U προσεΥΥιστουνωτι') πολ/χ.; Jti..r.upt:':; ΙΗ σηίσ::ι.;

για τα φαινόμενα που περιγράφουν οι ομάδες ερωη;σCΙ\l\' που σι)σx::τί~oπαl .•.:ω γΗ1

να γί\'ει κάποιο ι:ίδος κατηγοριοποίησης όσο\' αφορά την uφομοίωnη ΤΙΙ)\' Ρομ.

Επίση; μέσα απ αυτές τις συσχετίσεις προσπαΟείται να ειδωθεί πι,),;; ι;πηραΊ.~ι:1 το

εισΟΟημα ή το μορφωτικόεπίπεδο τι.; απαντήσεις.

Ι Ι ανάλυση των παραπάνω στοιχείων έγινε με το στατιστικό Πl1όη)ιιμμl1 SI)SS

8.0 αφού πρ<ί>τα δημιουργήθηι...τ στη\' Acct:ss 7.υ βιΊ.ση δι:δομc\'ιιι\' μ:: τι.; Ηπιι\τήσl:\.;

κατά ι:ρ(ί>τηση.

Κάτι το οποίο πρέπει ε:.~ση.; νιι. ίL\ αφερθεί εί,'uι ότι ni:pα ιιπό τα σιιμπ:.:,ΚισμΙΗα

της έρευνας θεωρήσαμε απαραίτητο να αναφέρουμε και Ι\:ιΊ.Πtιιε.; 1111\:1:"; μυ.;

παραηιρήσεις από ηιν πολύωρη επαφή μας με τους καωίκιιυς nl': π::ρωχη.; που

συνδέονται με το tDO.ινόμεγο ...ίlΙ εν μέρει το εξηγούν.

Πέρα από τα ενδεΙ"'ϊικά στοιχεία που m;ραμι: από την επιτόπια έρι.:υ\'α στο ιa:φ.6

υπάρχει η παράθεση των απόψεω\' των φορέων που ασχολού\'ται μ:: ΤΟ\' κοινω\,ικι)

αΠOKλt:ισμό και με τους τσιγγάνους {φορείς σχετικοί με Οέματα ι')πω~ τη.; πρίινοιας.

υποσn;ριξης. διοίκησης. εκπαίδευσης. εργασίας. υγι.:ίας και κατιηl\:ίΙ1ςl. ! Ι rJυλλιιγιΊ

αυτών των απόψεων είναι σημαντιΚ1;. γιατί l;ταν απαραίτητο να ιiσιΊμ:: πως οι ί()IOΙ ΟΙ

φορείς αντιμετωπίζουν το φαινόμενο (πσλιτικι;) αλλό. και πως βλί:πolι\' τη\' lωl\,(I)\'ΙΚI;

ομάδα των Ι'ομ (στάση απέναντί ΤΟ1)ς). Αυτό ι.:ίναι σημα\'τικό για το η:ι..ικι)

αποτέλεσμα ηις καταπολέμησης t'JU κοινωνικού αποκλεισμού αλλιί :·:ω της

Κοινωνι....,;ς προστασίας των Ι'ομ.

Μέσα απ την σύΎκριση των στοιχείων ΤΙ\l\' δυο τελευταίω\' κεφuλαίιιl\' μΠΟΡ0ύ\'

να βΥουν σημαντι .....ά πράΎματα για το τι είναι τελι .....ά αυτό το φUιν(·)μ:;ν~). πως

λειτουργεί στouς. Ι)ομ. τι πολιτική εφαρμόζεται και τι αΠιJτtλi:σματα υπι'ί.rχιιu\ο. υλι.ι

αυτά qouv ως στόχο του γα γίνει ένα είδος αξ:οί.ό'Υησης της Kunimucrll'; Υίφω απl)

το φο.l\'όμενο σηι συΥ .....ειφιμέ\ηι ομάδα..

~o αυτό προσπαθεί να συμβάλει το κεφ.7 στο οποίο α\·αKεφαNιιιί.t"Ι1\'Τul n.ι

Ύενικό. συμπεράσματα από όλα τα μέρη με τα οποία ασΧΟl..1iθηκc aunl η όιίtl'ωμαn.....,i

εργασία.
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Οι τoμι:ί~. η λογΙΚ11 και η φιλοσοφία τη; orYC1\,(I)"ll-; ιωΙ11; τη; Oιπι.ΙΙJμllΤΙK1·1';

πιστεύω ότι είναι υπό κρίση. Άλλωστε επω'αλαμΙ)ι1.\'ω ('ΗΙ τι) πιιί.ιι()ιιl"ΙΙ1Τ1> ωll

φαινομένου και η ασάφεια 'Ίτον oρισμ~') του άπω.; επικραη.:ί πω Οα,φητιJ.:(Ι ;;πίπ:;ι)ι)

προσέγγισης του από έγκριτους επlση1μο\'ες των χιίφιον που ωrιlrχ:;ι το φω\'(Ψ~;\'O

(κοινωνιολογικός. οικονομικός. πολιτικός κλπ.). ακόμα "αι σι: σl1γκι:l.φιμ:\·;;,; ΙJμιJ.ι'ιI:ς

αποκλεισμού όπως είναι οι Ρομ. αΛλά και το cνδι:ικτικ(') κομμιιη τη.; ΙΙΊ;;1)ω,,:

πφιγραφ11ς και ανάδειξ11ς του μπορούν να ;)ημιουΡΥ11σουν πρoμλημΙ1Tισ,ΙΙOΙ)~ και

αμφlσβηη1σεlς. ~. αυτό αν προσθέσουμε και την ανυπαρ~ία ιφισμοίι γιιι ΤΟ τι ::ί\'ι:ιι ΟΙ

Ρομ, βλέπουμε πόσο δύσκολο στην προσέγγιση γίνεται το φ(1\\'Ι·Ψ!:\'Ο.

Συνοψίζοντας μπορούμι.: να πούμε όη τα I:ΙΙlΟlκ&. χαΙJιικτηlllσTlκιJ. ωιι φω\'Ο.Ιlι·;ω\ι

του κοινωνικοί) αποκλεισμού στους Ρομ εί\'αι τα πιφιικάτω:

1. Υπάρχει νεφελώδες τοπίο γύρω απ 10 φαινόμενο

2. Λναγεννάται και διογκιονεται μι.: πολύ ΎΡ11Ύορους ρυO~ωύς

3. Δεν δίνεται oυσιασΤΙΚl1 λύση απι) ΠOυθενCι. (κράτος ΚΟI\'(\)\,ίιι)

4. Δημιουργεί άλλα προβλ1'1ματα και παrάγπαι σε νΙ!:.:; μoρφΙ~ υπι) ωιτιΙ

(παραβατικότητα.εγκληματικότητα.εσωστρέφειακλπ.)

Είναι ανάγκη λοιπόν να υπάρξει πολlΤΙΚ1; παρΙμμΗση. ΑλΙ.('ισπ 1(1 τυ(;ιιΤ(l.ω

χρόνια υπάρχει μεγάλη ενεργητικότητα ΠΡΟζ αυτό το\' τομω. Λι.:Ιψη lrl){:ltI:t \'Il

υπάρξει έρευνα σε όλα τα μΙ1κη και πλάτη που μπορcί νυ υφίσταωι το φω\'ι'ψ;:\'ι) 1\111

σε όλες τις διαστάσεις που αυτό έχεΙ.

Σ' αυτό το τελευταίο προσπάθησε να συντελέσει αυη'1 η διπλωμΙΙΤΙΚ1Ί ~:rγασ[α μ!:

παραδοχές και υποθέσεις που μπορεί να αναφεθούν. ΓΊά\τως υπι:φχι:ι κι'ιποω

συγκεκριμένη μεθοδολογία προσέγγισ1;ς του και αν αυη'1 η OιπλωμαΤΙΚl1 0()ηγ11σ1;Ι σι:

προβληματισμό γύρω από τυ φαινόμενο αλ/ά και την ομάδα τω\' ])ομ o~:ι,φι;) ιΊτι {:ΖΙ;Ι

πετύχει τον σκοπό της. Γιατί πέρα από ηιν διάγνωση και ΤΟ\' σχι:i)ιυ.σμιΊ γιυ. Τ11\'

αντιμετώπιση του. σημανΤΙΚ11 παραμετρος για Τ11\' επίλυση του στη συγκ::ιφιμ!:\'η

KOινωνιΚl'1 ομάδα. είναι η γνωριμία με αυ11'1 και 11 πρoσ~:γγισlΊ TΊl~ ωrι') Τ\) ιιπω.οιπι\

κοινωνικό σύνολο. γιατί έτσι θα γίνει το πρώτο βΙ1μα για τη αρμονικι'1 συμΙiίωση. Κω

αυτό γιατί όπως προκ-ύπτει μέσα στο όλο πλιγμα των παρεμβύ.σC(ιJν για την

αντιμετιοπιση του φαινομένου. σημαντικό ρόλο παίζει τόσο η συμμι.:ΤΟΧ11 Τ<1\\'

αποκλεισμένων όσο και η αποδοχι'1 τους από αυτούc που ClOU\' το ρι)λο του

αποκλείοντα.

Ο θεωρούμενοςως «γύφτος». ι<παρίας». Ι(KατώΠΡ0ζ>J ι'Η:\' παι')CΙ να ι:ίνω (:λληναι;

πολίτης με ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρcώσεις. Καμία πολιτιl\.l'1 ;)εν θιι πι.:ηΊχει αν ο

γείτονας, ο περαστικός. ο ση',lάνθΡΙ'):Ίος δεν αποφασίσει να αλλι'ιξι:ι τΙ]\' συμπι:ριφιφΙl

του. Και για να γίνει αυτό πρέπει να αποβληθού\' τα ι:μπι);)1α ι-:αι \'11 γνι'φ\(ίΤΟΙ)\' ι)1

«διαφορετικοί»1 για να δουν ότι είναι το ίδιο. Γιατί μι)νυ αυτι>-; που ιιπ()πλ!:ί ω

πλεονάζων κομμάτι της κοινωνίας μπορι:ί να δεχτεί την μειονότητα και (1\Ηί) 00. γί\'π

μόνο με την παρότρυνση του τελευταίου από τον πριΟω. υ\'ω πιινιί.Κf,ω Ι)

ι Όπωc το (κλαμβάνεl η κοινωνία μι: τα στι:ρcuτυπα ΤΙ~ n:poKιHaAJiIiJC\; αλλα "ιιι Τψ" Γo\JI'::iiiTJaI] ΠΟΗ

Cϊ.<:110 OΙKcio.;· ο άλλο.;. ο έξω - Ο fItoa)



~ωιιt1l}(ι..: ΧΡΙJστο..:, lJ Kυιl'ωνΙKιi.: Λπo",.Ι:ισιlιi.,:τω\' IΙ1ן'1 l:i

HπυόlωγμΙ;νo~nlni: να μην ζητά να τον απσόεχτού\' γιατί φσI~άταl ΤΟ\' νι:ιι ι)ι,,)γμιl ΚΙΙΙ

την u.πι'>ρrιψη.
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ΚΕΦΑΛΑJΟ 2U
: ΤΟ φαινόμενο του Κοινωνικού Αποκλt:ισμού

Ζ. Ι Εισαγωγικά

Ο κοινωνικός απoιcλεισμός (soCiίJl cIoslIre. soci~1 ι.':\ι:Ιιιsίιιιι) (ίlιμιrιιιl\'ΙΙ ,Ι:: HJ\'

Βέμπερ ορίζεται ως «1) δράση των t\ΟI\'(ι)\'ΙΚΙί:ι\' ομιίδlll\' που μ::,ιπτο;nnIΗJ\' ΤΗ ι)ι,,"ιί.

τους οφέλη. περιορίζοντας Τ11\' πριΊσβαση στις αμσIΙlι:; μίινο στα μαι) ί\\II';; ΚIlI μ::

τον τρόπο αυτό αποκλι:ίουν τους ξί;νους»,

Ο Πάρκιν επανεισάγωντας τον όρο KαΤCΛψ;ε πως {\ KOΙ\'ΙII\'�J\O; Η;ΤΟh:ί.::ισμΙ"J":

είναι {(Q μηχανισμόςμε τον οποίο γίνι::ται 11 καταvομι; της ισχίιο; μ::ηιΞ,') η,ι\' τίι':::ω\,».

τον διακρίνει σε δυο στρατηγικές «ο' αυη; του (~ΠOKλ:;lσμoι') μc j)Clcrll Τ11" οποία

ομάδες με προvομιαΚ1; πρόσβαση στις αμοιβΙς ::πιχι:ιροΙΗ' \'ιι ωωκί.l:ί<ίΟ\)\' τους

ξένους και να μεταβιβάσουν τα προνόμια στους οικείους ΤιJ\)~ .....ω σ' lιun; το\!

σφετερισμού όπου οι ξένοι. ομαδικιΊ. οργα\'ωμΙνοι. προσπαΟOlJγ \'Ι1 Η;τοκτι;σο\)\,

μεγαλύτερο μερίδιο από τις πpoσόδoυς~) (ΛlηOCΓCI'οlηbie Ν. ~I!lΙI (HJ1~I'S, Ι\I~nΊ.φριL\ι11

Καυκαλάς Σ.. 1984. λεξικό κοινωνιολογίας. Αθήνα. 1't:I11;ιιίlι)

Διαβάζοντας τα παρωη:"νω β;.i:;~ουμε ότι το φαη'ύμε\'ο σy'ετί~~τCLI ιΊ.ματα μ:: !4Ι

οικονομικά μεγέθη και με τo~ μηχανισμούς κατανομl;ς ΤΙι)\' ιιμιll!iι;ι\' '\\ΙΤΙ\ το

τελευταίο συνδέεται άμεσα με το κοινωνικό statιιs αλλά και με TIl δια<Πl\ι')μιίτω"η

των τάξεων. Ήδη ως τώρα έχουμε δει τρία διαφορ::ηκά φαιη)μ::\'(ι τιι οποία

συσχετίζονται μεταξύ τους αλλά και με το αρχικό. αυτό του κοιγωνlκοίι απnκ}χισμοlι.

Αν προχωρι;σουμε παρακάτω θα δούμε το εξl;ς, Ο κοινωνι"ός αποκί.εισμι\.; ως

έννοια εφευρέθηκε για να καλύψει ποΗ.ύ. φαινόμενα ~ προιυ.ι;ματα !Il οπσία "τη

σημερινl; cnoXl; συσχετίζονται μεταξύ τους και χρειάζιη'ται ΚΟΙ\'I'1 ποί.ΙΤΙ"''-Ίl

αντιμετώπισης (από αυτό προι...'"ύπτει ότι Ο κοινωνικό..:; αποκλ.:.;ισμί}..:; ::ίη/,ι μlΗ ίΗ1l.ιτι .... 'Ί
έννοια).

Οι παραπάνω ορισμοί οι οποίοι αναφέρουν ι)τι βάσει του KαKιnΊ. ι:ί\'ιιι η

κατανομι; του εισοδι;ματος πιστr.{)Oυμε ότι δεν καλίιπτουν ιε oI.0Ki.l;ptnI το

φαινόμενο. Όπως θα αποδείξουμε παρακάτω u KoινωνΙKό~ αποκλΙ:Ι('l"μός ;)ε\,

προκαλείται μόνο από τις οικονομικές σuνθl;Kες και το «παιΧ"ίι)ι» ω'uδιu\'ιιμι;ς του

εισοδήματος. αλλά σχετίζεται με πολλά διάφορα άλλα φαι\'όμενα ~ιι: τα υποία

δημιουργεί ένα φαύλο ...'"ύκλο.
Άλλωστε η αναφορά στους «ξένους» στους παραπάνω ορισμοίl; 6ίn:ι ιιμ:':σιιις μια

νέα διάσταση του φαινομένου (συσχέτι<τ/ του με τα στερεότυπα - ίφυ .....ΙΗιιί.ήψ::I,:;.

πσλιτισμl ...-,; ετερότητα),

Πριν προχωΡI;σουμε στον ακριβι; ορισμό που εμείς {:χουμε δύιcπι πω φιιιηΊμ::\'Ο

για την διεκπεραίωση αυη;ς ηις εργασίας, θεωρούμε ότι σε αυτό το ffiιμ::ίο ::ίναι

καλό να αναφέρουμε Τ.!Ίν ~ρεία ~ηζ. και κατάληξης του φαιnψ~nnl και \'(t

δούμε τα εννοιολογικά προ/3λι;ματα που ΠΙ:ΡΙ~χ'ει. Ύστερα ιιπιΊ ωΙ!4Ί. {)Ιλ ι:ί,'ιιι πιο

εύκολο να καταλι;ξουμε σε ένα\' OΡI~1;.ιό που συμφωνεί με τη\' σημεl'ι\'η (}ι:ι,ιρητικι;

npaKTιKl;.



2ΙΙ

2,2 Τα ιμπιψιl.:ά προιn.ιΊματα ανάλυσης τυυ ίφου του ιωινω\'ιl.:ιl1·' cιπOl,i.::ισμοίl

υπω~ γί\'ι:ται ιίικολα κατανοητό ο κοινωνικό.; αποκ} ι:ισμ6 ~ ::ίνιιι Ι9Ιι.I\'ι"ΨΙ\'\)

πολυσύνθι:το και πολυτομιακό το οποίο διαφοροποιείται χωριl·U. Ι\οι\'ιιινιl\ι'ι (ιΊωριφιι

απ6 κοινι ινιΚl; ομάδα σε ομάδα) και τομεακό. (οικονομικ'. κ Ι\'Ιι)\'ικί>. Π )ί.ΙΤΙΓιμικ()

:.:πίπι:6ο), Eπίση~ ιιυτό έχει πολλέ: αιτίε_. διαφορι:τικέ. επιπτώσει: και απoτ6.έσμuτα.

a/Ju και απαιτεί διαφ ρεΤΙKoύ~ τρόπoυ~ α τιμι:τιΟπιση. και π λιτιΚΊΙ. Ι:πίση~ (1' ωα

α ιιτιί. πρέπι:ι \'α υπάρχει Ι;\'ας σχεδιασμός συντονισμού τω\' ιιποσπασμΙΗΙι,:ι;)\'

πολιnκιί)\' Ι('ιιτά τομέα για να επιτευχθεί η α\τιμcτιi> ισή του, ~. ιιητι' Πι111 ολοι ω

επιστήμο ι:. καταl ήγουν εί αι το ιΊη ο κοινω\'ικό: αποκι :ισμό. civUI , ιιιι ,'ωι' lI,:tlGiIl:

-εμφανί.ι:ται. ujJ ηl οσυσχετί'"παι με άυ..α φαι 'μενα και ταυτιΊχrι \'α ι)Ι 1γ'':Ί ι\'"τιιι.-

α\'αγνιίκπη. διαβά'Όντα: τα παραπά ω 0- ηγ':ίται στο m) ΙΠΙΙ ιισμιι Ι'ΗΙ Ίλη Ι]

κα άσταση ΎύιΧι> από αυτό το φαlνόμC\ ο εί αι ι:φελισιiι:l. και ασαφι;;. :\ιηl) ι: ί\'(l ι

σωστι) μια: κω αυτ ') κα . αυτό το φω όμι:vo εκτιΊ: απ ') τι.; που..έ, ωτίε: π~nl i:Z::L ( Ι!

οποίι:. π }J..t.; φορέ: από μόνε _ του: είναι κοι ι νικά φαινόμt:\'ιt). :':7..[.1 'ω

όιαφιφl:τικέ: ποί.ιτικέ: αντιμετώπιση. οι οποίε. εκ τω\' πραγμάτιl)\' ΤΙl1l ι)ί\,ο\}\,

όιαφορ 'ΤΙΚΙ ύ.; ορισμού: για να μπορέσου\' να υλοποιη ού\'. κ6μη οι διιιστιισι:ι ~ ιωι

ι:πιπτ<ί.>σει: του σι no/J..t. όιαφορετικές ομά .ε. τομεί.; κω χισρους συ\'<>l «ίψα:: ~ μι:

την αποσπιισματικότητα ot11\' πολιτιΚ1; α\'τψετιi)πιση - του σΙΙ,ιjiιί..ij.ιl\)\' ι-.υ.Ι

καθΙΙ:ΡΙi>νου\ τη\' παραπάνω διαπίστωση.

ΤΙλο: το αποσπασματικό ot11 προσέΎγΙσΊ) του. ι;ξαιτία. t11. όι)σκοι.ία ::\'ιαίΟΗ

ο ισμού του. συμπληριί.>νει και αποδεικνύι:ι πι:ρίτρανα την α6υ\'αμίl1 για

αποσαφιiνιση του Θέματος. Η ανεύθυνη προσέγγΙσΊ; του. π λ/έ. φι ρέ. απι) σοβΙlpοίJ:

ο).,γανισμούς κω Cπιστllμoνες. έχει φέρει την κατάσταση σι: οριακ6 σημείο, Το

φαινι'ψεν() είναι σοβαρός ι,:ινδυνος για την συνοχlι της κοινωνίας κω nri:nj:L \'0.

(1\'τιμι:τιιιπισn;ί <ί.μωα. Γι' αυί6 και ι:κτ6ς απί1 τη\' μεγάλη πολΙΤΙΙΟ1 r.\'ιl.σχω.ηση r.;ι:::ι

αρχίσει ταllτ6χρον(). να υπάρχα έντονη ΘεωρητιlC1; και ι;ρ υνητLlΟΙ εν(/.σΧ('1ι.ηση μι: τις

αιτίες. τι: οιαστάσcις, τι: επιπτιί.>σεις και τη\' πολιτικιι αντιμcτιίJπισης: του, Λυ!1'] 11

έρευνα είναι η μοναδιιο) λύση που θα συμβάλει άμεσα στην αντιμετιίJπιση του.

Καλό όμως σ' αυτό το σημείο είναι να πάρουμι τα πράγματα μι: t11\' σ::φά. Η

έννοια τ υ κοινωνικού αποκλεισμού πρωτοεμφανίστηκ σ' t α r{ιβλίσ του .\Ι:\'Olιι1rι

τι) 1974 Φλ. ΚΕΚ ΟΚΟΠ. 1998. σελ. 68) με τll εματιΚ1; που ιιπrι.ρχι:ι σιΊμφιι γύρω

από αυτό. Πρι\' από την twoLa του κοινωνικού αποκλεισμού υmiρξι: C\'crYOKoiIlml

t11. cυρωπα'ίΚ1i: 6ιαν6ηση: για τα προβλιΊματα που απασχολούσαν τι.; μΙ:ΙΙI\'ι:κτούσες

ομάδι:. τη. ElIptOml. με ΤΟ" oρισμ~- T'~ν φαινομέ ων που χαρακηΊI)ι :(1\' αυτέ" ω:

φτώχια ωλά και με πο} ΙΤΙΚ1; παρέμβαση για τη\' επίλυση τι.)\' 11!' 'ητικιο\'

καταστάσεων που η τελευταία του: προκαλούσε (βλ. Κ Κ Κ Π 199Χ. σ6.. )U.

t-:πίση _ α αφορά σε πο1'ΙΤΙΚ11 Ε.Ε. από το 19 μι:: τα προγράμματα ΦΤΩΧΕΙ Ι. 11.
111), Η αKριβl;~ μι:τάβαση απ τον όρο Τ11. φτώχεια _ η οποία συνδέεται μό\'ο με

οικο ομικέ: παραμέτρου _όπως αυτή τ/: μη πρι1σβα011. σε Όυλι:ιά. τll: ΟΙΚΙ)\ ομΙΚ1Ί:

δυσχέρεια. - απι μό\ιωmι-: - βλ. ΦΤΩ. ΕΙ Ι. 11) έΎινι: με το πρ )Ύραμμα ΦΤΩ. Elr 111

(το άχιστο\' στ) f.\Jρωπα"ίκό επίπεδο).
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Έπειτα ωτό αυτό το πρόγραμμα (μεΤfΙ το 191'19) ίφχισι: νυ. ι:μφω'ίL::τω i1 ::\'\'ΟΙI1

του κοινωnκου αποκλεισμού και "u μι::τεςελίσσι:τuι πιψφω\'α μ:: τι~

υλληλοσυσχετίσεις με τα διάφορα άλλα KOι\'ω\'ικU φIΙI\'ύμι:nι. τι.: διαστιtσ::ι.: ωll ...-ω

πς επιπτ(ΟΟεις ΤΟΗ στους τομείς ,,-αι στι.; ομαδι:.: τη; ••:Ol\,c.j\'ilt.:,
Σήμερα πολύς κόσμος ασχολείται με ΤΟ\' ΚΟΙ\'(!J\,ι...-ό ωτο ..ί..ι:ισμυ, ;\\,ο,'ι,ι;ω; ;:ιll)

κινούνται σε τομείς όπως η πολιτική. η ενημέρωση. η ::ρεll\'α κλπ. Eξαιτιcις l.ιιnοί,

όπως ειπώθηκε δημιουργούνται διαφορετικοί ιιρισμοί του φαι\'ομΙ:\,ου τιΊσι) ι:π::ιιiή 11
έρευνα σε θεωρητικό επίπεδο δεν έχει προσεγγίσει πολυτομwκu το φαι\'ι'lμι:\'Ο. ι'I('Η1

επειδι) ο καΟέ\'ας δίνει το δικό του ορισμό Υια \'11 καλύψει ω itI:«iio τω\' ίtoi.ιτι...-ι;ι\'

παρεμβασεων που θέλει νσ κάνει. Καλό εί\'αι παρα...-ατω \'α ι)οΟού,' ορισμ::\'ιιι u;τιΊ

αυτούς για να δούμε τ11" πολυπλοκότητα ,Ίσο και τι!\' ιιπΙιφ::ιυ. ;τοι, tLlll"Ol

όημιουΡΥούν.

Θα ξεΚΙνΙ)σουμεπαραΟέτοντας ΤΟ\' ορισμό που η L:Τ μi:σιt ιιΠ ιΊω\' κ::ίμι:\'Ι! Τ'1';-.

όπως το πράσινο βιβλίο της ΕπιτροmΊς τω\' ΕυptIJπαϊκιι,\· Κοl\'οηΊτω\' 1.::\. ιll,ί:'οl; η

ΕΕ ορίζει ως κοινωνικό αποκλεισμό την (ll'ι:πιίρια:1tJ. στο ι:ιπ(j()ημα λ'ω ΤIJ1' ω)/ιnιμία

κ(ιποlOυ \'α rruμμεn:-χει στφι ιψγαnιωαί ζωιί κω στο l'α ({ΠΟλτά ποωΤΙΙΙΊί I\tlTlIIIι'iIL

εκπαίδευση κω rη'εία. α,ίλύ. κω \ια μπορεί ω'ι:μπιωιστος I'(l ;:-χι:ι irflt;ajHLΠIj ΠΤΙζ

υπηρι:σίcς παιι σχι:rίζο,rrω μι: τα δημ(;σια α)'ιιθιΊ. (KEKMOKon. !998. σελ. 50 - .:'11

Ί:τσι οδηΥείται αυτός στο να ζει με ανί:χεια στο πcpιθιίφιο τη; ...-οl\·ω\'ίuς.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός ως φαl\'όμε,\,ο δε\' θίγει μο\'ο τα ιίτομα UiJ,Ii .....ω τι;

ευρύτερες κοινωνικές oμάδεc που υφίστανται ω'lσύτητCς όιακρίσ::ι; ΚΙΙΙ UJ.J,..oTι1iI\JΓIIl

στις συμπεριφορές και αλληλcπιόράσεις με το ευρύτερο πι:lηβlίίJ.ιl\· 1011":.

Επιπρόσθετα σ' αυτά η ΕΕ αναφέρει ότι ΟΙ uιτίι:ς του φuιn>μΙ:nl1) ::ιnΗ η

μακροχρόνια ανεργία, η διαρθρωτική αλλαγlΊ ση, βιομηχανία. οι \'::ι::.; παγκι)σμli:~

οικονομικές εξελίξεις, η εξέλιξη της αστιlalζ κοινωνίας και η π(φα.....μι1 τω\'

παραδοσιακών δομών μέσα σ' αυτι). η αύξηση του εγωκι:\'τρισμ(n"ι κω του

ατομικισμού όπως επίσης η μετανάστευση. η f:τcρι'nητα Τ<Ι)\' συμIΙιω",,'τ(t)\'

πολιτισμών μέσα σε κοινούς χώρους κ,α. ([Ω." Ευρώπη 200U+. !994, σι":/.. !()() - 1(5).

Κάτι ανάλογο στον ορισμό του φαινομένου παρατηρι:ίται στο\' τιιπι) κω ΤΟ\'

ελεύθερο λόΥΟ όταν Υίνεται αναφορά στο φαl\·όμcνο. ΑκόμΙJ, κω 11 ι':ρι:υν(ι πιω γί\'I:ΤUl

γύρω από το φαινόμενο καταλι)γει στα ίδια αφού από τη μια η [:1: ι:ίnιι ιιιιηΊ ίΤΙΙΙι ΤΙ,\'

αναθέτει ενώ από την άλ/η πάντα έχει ως στόχο \'α δ(ι,σει περιγριιφl",) ΙΙ"IΙψΙψIΙ της

κατάστασης του αποκλεισμυύ ώ<rn. ·α υπαρξει άμεση ποί.ιτιι..,ή παrtμβαση .\ΗΏΊ tl

πεΡΙΥραφικιι αναφορά και όχι η ουσιώδης εισχώρηση στη\' ουσία του προlΗ,ήματος

του κοινωνικού αποκλεισμού, κάνει ης πολιτικές να εί,'UΙ αποσπασματι...-ές.

επιδερμικές και να εφαρμόζονται χωρίς να δίνουν ουσιαστικές λύσεις

Η περιγραφή και η έλλειψη ενοποιητικού στοιχείου για τα παραπά\'1ιΙ ψt.tΙn1μσα

που εμφανίζονται ωc: αιτίες του κοινω\'ll\ού αποκ}..ι:ισμού Ιk)l1γΟ1)\' στι,\·

ΠΡΟllγουμένως αναφερθείσα ασάφεια ΤΟΗ ορισμού. Επιπr()σΟετα η μη ω'(ίι)ιιση (ίt11"

επιφάνεια των αιτιώ\' του φαινομένου οδηγεί στη\' αιiu\'αμίιι ::ρμlJ'·(~ία.; t\ILI ,ilιίΥnιrιης

του, Γιατί ναι με\' υπαρχει κοινό στοιχείο στο\' ορισμι') τω\' κατιιστιίσι:ιιι\' ιl;Σιο,,,: n~

υφίστανται οι αποκλεισμένοι αλλά δεν ερευ\,(ι,\,ται οι αιτίες που το :φι)καi.ού\'.



Αν στα προηγοί>μι:\'α προσUcσουμε και το γl:γ\)\'ι\ ()τι ω-; Ι:\'\'ΟΙΙΙ ,\ ΚΟΙ\'(I)\'ι,",ιΊ.;

Ι1ποκλεισμός: σχι:τίζι:ται άμεσα με την διαΏιρηση τη,; KOινωνΙΚllς συ\'ΟΖli~ [Ι.ί.λιί. κω

της ολοκλι1ρωσης. σί)μφωνα με το πνι:ύμα της ευρωπαϊιa1ς πoλυτσμωK1Ί~ ΙJηί.πτυξης.

τι)n; KαταλιLβαίνoυμε πόσο αναγκαία είναι η απuσαφJινιση αυτιη). Β:':βωα γlll. Τι1

π:ί.ι:υταίο r:nI:I611 το φαι\'όμενο απαιτεί πολιτι"'''Ί παρl:μβαση. η απoσuι:η1\'ισ11 ΤΙ1\)

μπορεί να i;Ot:Tε σt: κί\'6υνο υπάρχουσες υεωρίε; ω).ιί. και πρι.ιKΤΙK::~ 1:!-)ηι,(;I\'

ποl.ιτικιί:n! (βλ. KEKtvl0KOi j Ι C)C)8. στλ . .53 . .54)

Είδαμε λοιπόν πόσο ω'αγκαία είναι η αποσαφ11nση του φl1lνιψι';\\ΙΗ, ΙΊ!1\"τω~

αυτό που Ι:μεινι.: από όλα τα παραπάνω είναι το ότι ο αΠOKλασμι}~ ι;ί\'αι μlι1

πολύπλοκη διαδικασία. Παρακάτω ακολουθεί ο ορισμίις του φαινuμι":\'Ι)l1 ιΊ;τω.: IlγΙ1Κ::

t1nl) την βιβλιογραφΙΚΙ1 cpt:lJva και όπως χρησιμΟΠΟΙΙ1UηΚt: για τη\' ι)ι:.:ι..:π:;ραίωση

UlJnl'; της CΡγασίας.

2.3 Ο ΟIΗσμι)ς του ιωι\,wnl(οil ιιποl(i.nσμοi)

Απuδι:χόμt:νοι λοιπόν το ΓCγO\'ός ότι ο κοινωνικός αποκλεισμιΊς ~αφ\'(ί. Τι1

ι:πίπεδο συσχι':τισης μό"ο με Τ11\' οικονομιισl παράμι.:τρο (φτώχι:ια. ω'ιργία. ::).ι.::ΙΨI1

των απαραίτητων για \'0. επιτί)χει το άτομο την πρόσβαση στα διάφορα επίπε6α κω να

καρπωθεί τα επιτεύγματα της εξέλιξης της κοινωνίας) μπορούμε να ορίσουμι: το

φιιη'όμενο ως εξι;ς.

Ως κο/νωl'ικδς απOlυ.ι:ιπμ()ς Ι'οl:ίτω το πιίl'ο;.ο τωl' ()ι(I.()ιιωπι(~·)ι' ποιι

π(ψl.μποδίζουι' πι: (ί.τομα κω ιιμ(ί,()ι:ς της κο/ιιωιιία..; μrι...; τηι· njl()ajJfl.a,l λ:fI.I Τιfι'

απrψjl()φηση OMιII' τωl' κ(}/l'ωνΙΚΙU1' και f)ημδπιωl' (('α(--)(ίJ1' της lω/Ι'('ι\'ίu,: ,/ΙU.,.'_ ()Ι

r)ιu.Ιjικαπ;,:ς αιιr/'ς μΠΟjlεί \'(1. οφι:ί;.οl'ται κω να πμOKrι.;.oι'ι1'Ται απ(ί /ι;;,α ΙJωι·ιί,ΙΙ,:1'(1.

ΠΧί:rιζ()μενα μι: τοl' ποί.ιτικ(), κοιιιωνικ(), οικονομικ() κω πoί.ιrισμΙλ"() τυμ,:ο, της

κΟ/ν(Οl,ίας.

Οι αλληλοσυσχετίσεις του ιωινωνικοί) αποκλεισμοί) με τα προω.'ωρφΗί;ντα

φαινόμενα ακολουθοίιν σε επόμενη παράγραφο αυτού του κεφαλαίου, ~το\.'

παραπάνωορισμιΊ πρέπει να αποσαφηνίσουμεορισμένα πραγματα.

Πριοτον οι ομάδες 11 τα άτομα που βι(ί:ινουν τον αποκλεισμό μπορ::ί \'u μην ::ί\'ιl.ι

<ινομιμοποιημένωι μέλη της κοινωνίας. Δεν πρέπει να απορρίψουμ:.: ιιπι') Τι)\' ιψισμΔ

του κοινωνικού αποκλεισμοί) και επομένως από την πολ.ιτικι1 δράσης. για τψ' οποία

δημιουργείται ένας ορισμός. ομάδες όπως για παράδι::ιγμα αυτές των μη \'(Ίμψω\'

μεταναστών οι οποίοι παραμένουν με την ανΟΧ11 της κοινωνίας και τω\' (-)cσμικ(ίιν

φορέων της. μέλη δραστηριοποιημένα μέσα στους μηχανισμοί)ς απασχιΊΙ.ησης και

[;κμεταΙJ...εύσιμιι πuλι..r.ς φορΙς από αυτσίις. γιατί έτσι δημωυργοίψ:.: :::ξ ορισμιιί) πριν

να αντιμετωπίσουμε το\' σΤOKλεισ~~ι1 .,-έα απόρριψη και ένα νέο απω::λ:.:ισμι') {βλ.

ΚΕΚΜΟΚΟΠ. 1998. σελ . .56. όπως cπίσης και για τη\" αρχΙ1 τη~ ισΟί!Ι 1 ;'.ιπίας -



~υιμι:ιρίι;: X!J!'JnTO~) Ω h:.U1VWVl,,{J~ A7Iυι.:λι;\σιlO~ rwl' Ι'ιιιι

ισ(IΏιτας. σελ 4.)8, Ακόμη βλ. σελ. 152 - 1.5~ \'i:t:.; πιχικτικί:..; γιιι μ::rιιISΙ/(iιIIΙΠΟ ίιΙ

μοντέλο Bisnlaι·C" στο μοντέλο Beverid~e).

Επίσης 11 παρεμπόδιση της πρόσβασης σε κίιπυιο ΙΙΠΙ1 nι ....ul\·ι.j\·ι lι lςιιΙΙι! Ι)::\'

cvtxr.I μόνο το Υcyονός ότι c.vτιμετι,nίζuυμε μόνο αυτοί)..; που τα ι:ίχιι\' ιιι μ:: ι.:ιΙποιιι

διαδικασία τα έχασαν και άρα πρέπει να τα ξω·απίφουν. αλ/ύ. επίαης t.:ω 1!\1{Ο1ι: 1ΤΙIt)

δεν ί:χουν το νομικό δικαίωμα να απαιτούν τα όημίKJια ",αι ιωινωνΙΚΗ ΙΙΥΙΙΟΙΙ 11φι;ιn!

πρέπει να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί «b'ταςης)ι και \·ομιμοποίηαη.; τοιι.; και

έπειτα να αντιμcτωπιστεί ο κοινωνικόζ ιLo"TOKί.εισμό!; (βλ. το αnιατοιχιl αι.:::πrι",ι·l. (π:

I~K σελ 20).

Δεύτερο σημείο αποσαφήνισης είναι ο ορισμύ,; τω\' όl)μίισιω\' ιιγαUι;I\' ιι Οίωιο..:

σχετίζεται με το" μηχανισμό των ημών. μια..; ιωι ()ημΟΟια ιιγαUίι ::ί\·ιιι ::ι.:;;ίω ΤCI'"

οποίων το όφελος δεν διαιρείται και δεν εξατομικruι:ταL ιi)J..ά. δια1..ι:ι:ται n:: ιιι.ιΊι.::ί..,ριι

το κοινωνικό σύνολο (ΓεωρΥοσακ:όπουλος. 1997 σελ. 31. 32). Τφ· παlχι,γΙ'ΙΥll του,:

"αι την διάθεσή τους την αναλαμβάνει το "'Ριίτος πρό\'οιας κω ....ιιι\"ω\·n ...,·Ε

προστασίας (συνήθως Ο δημόσιος φορέας τα παρέχει γιατί όε\' δί\'ου\' ι:πιχ::ιι'ημαnκι)

αλλά κσινωνι"ό κέρδος. κάτι που είναι ασύμφc.>ΡO -για ΤΟ\' ιόιcίlη, \"11 ::ΠI:\'ι)ΙΚ;::Ι σ::

αυτά). Τα δημόσια αγαθά είναι ταυτόlΡονα και ",ι>ινωνικίι. μια.; κω πlφ::ΖΟντfLΙ

πάντοτε από ηιν οργανωμένη κοινωνία και τoυ~ θεσμικοί)ς ηι,; φορεί.;. T::ΤOlu ::ίn11 11
εκπαίδευση. η ιryεία. η άμυνα κλπ.

Όλο το φαινόμενο τελικά είναι μια διαδικασία με αίτια και uποτr.i.;:nμαTlΙ .. \ι.:ι·ιμη

αποτελεί ταυτόχρονα μια υπάρχουσα κατάσταση (είναι εμφανής οι ι:πιπτωαι:ι.; τοιις

στις ομάδες αποκλεισμένωνκαι στον χώρο τους).

ntpa λοιπόν από τον ορισμό και ηιν εννοιολογιΚ1) αποσαφιiνιcrη των ι'φι,n' πο!) ο

κοινωνικός αποκλεισμός εμπεριέχει καλό είναι να παρατεθούν οι (ίημ:;IΗ\,ι:ς {ol) !1Ιτίες

που συμβάλλουν στη δημιουργία 'ωυ πολί)πλευΡΟΗ xapaKTIiP(l τυυ, Αι.:ιΊμη (:ίνω

ανάγκη να παρατεθο\)ν αναλυτικά οι ομάδι:ς επικι\'ι)υ\ΙΙ1τητας που μΙΗφt:ί ν(1

ιιποστούν την εμφάνΙΟ1i του.

2.4 Οι αιτίες του φαι"ομε"ου

Πριν προχωρι)σουμε σηιν παράθεση των αιτιών του φωνομί:νου καλι·) ι.:ί\'1lI να

αναφέρουμε ότι μεταξύ του αποκλεισμού τω\' αιτιών και των επιπτώσαtl\' που αυτός

έχει. υπάρχει μια σημαντική αλυσιδωτή σχέση. Αν για παράδειγμα το .\ ::ί\'uι αιτία

ΚΌινωνΙ1Cούαποκλεισμού. και το Β αποτέλεσμα αυτο\) τότι: το Β μπtφι:ί \'Ιι Ιk)11~ι)σεl

σε νέο κοινωνικό αποκΛ.ειπμό και να γίνει αιτία αυτού. Με τη" IlttILIJ~l] ίΟυ

κοινωνικού αποκλεισμού μι"Τορεί να δημιουργηθεί νέυ Α το οποίσ ΠΙ1ιιστιΟi:μ::nl Γιω

παλιό διογκώνεται και τον αναδημιουρΥεί. Αν το Β που είναι παρίι.1'Ι'JΥΟ του

κοινωνικούαποκλεισμούβρεθεί σε κατάλληλεςΟ'\ι\'θή...τ.; μπορεί \'11 δημιoυfJΎl)σl:ι πι

φαινόμενο που το γέWΗΣε είτε α."Τό μόνο του είτε σνσχcτιζόμενH μι: τη Λ. Ί ::τοια

παραδείγματα είναι: α. η περίπτωση του σωΡCΥΤΙKOύ μCΙt.1\·εκτιlμuτο~ που θα



~ωιι(φίι.: Χριjστu..:. Ο Κι)I\'ωνlι..:ι'): Λπσι..:λι;ισιιό.: των Ι)σμ.

ΙΗ'ιιl."Οι;ί (π11" παρ,~,7 και ,ιο" σΙΙG/.ετίζει το l\οινω\,ι"ιΊ αποκλεισμι! μ:: τη IpHilzt:It1.

Τ11" ωιεrιγία. ΚI,1Ι Τ11" cκπαίόι:ιιση και β. ο συσχεησμι)ςκατάσταση ιωΤOΙKία~. Ι1\·j:ι'γίιι;

"'UΙ επιπέδο" ε"ϊrαί6ευσης. (βλ. Kαrιανηνός. ]990. σελ. 21. 35).
Λυτός ο φαύλο,; κύl\/.uς μπορεί να συνεχίζι:ται Ι;π' ιιιφιστο 1,1\' δι:ν Hπίφ~ι:ι η

I\HTάJJ.IlAIl ΠOλΙΤΙΚl1 παρέμβαση και αν οεν πρoσεyγιcπoύν Οι;ωρητικιι ιΗ UI)ZIl\:':.:;
αιτίες,

Κλείνουμε την παραπάνω παρένθεση και ερχόμαcrπ στη\' α\'αφορι"ι τω\' IHnIi"

που προκαλούντον "οινωνικό αποκλεισμό,Αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηυιιι'ι\'ω~

cξι;ς:

1. Πολιτιιωί • νομικοί και θεσμικοί παράγΟ\'τι:ς (1] πριΊσβαση μι'",ο τω\' \'ΤΙ')ΠΙΙΙ)\'

Ι\ιιτοίκων σε κίιποια αγαθά και όχι των μεταναστιο\' επειδΙ1 δεν Ι\ατ::χου\' Ία

κατάλληλα όικαιολΟΥηnκά 11 '1 μη napOl11 όανείο1l στους τσΙΥΥιΙνοll.; ~:π::ιδll ΤΗ

σπίτια τους όε\' μποριη'", \'u μπουν ω.; υπι}θίΙ"'l ιιφο,ι τα περlα,,(ΗεΙ)!1 lίπιΊ !1υτιΊ

ι:ίναι μι: προσύμφω\'ο)

2. Οικονομικοί παράγοnες (αηργία, βιομηχα\'ιt..iι ανα<>ιαρυρι.ιαη. ::λΙΗ>ΤικιΊ

ωράριο εργασίας, παγκοσμιοποίηmι οικονομία:;. τεχνολυγία, φτωχι:ια.

μετανάστευση, ανταγωνισμός).

3, ΠολιτισμΙΚ11 και ιδεολογικοί παράγοντες (θρησκεία. φύλλο. μη διαπολιησμΙ"'l

:;ι..-παίδευση. δόγματα, αντιλήψεις. προκαταλι1ψεlς. στερεόruπu. ξι:\'οφοβία.

πολιτισμlΚΊ1 ctcpόnlra),

4. Κοινωνικιιί παράγοντες (αλλοτρίωση. αυ.αγές στο αξιακό σύστημα. ταξίκή

διαστρωμάτωmι. κοινωνικό 5Ι:ΙΙΙΙ5. αλ/αγΙ1 των ,ωινωνικών δομ(σν και t.:piml

των άτυπων δικτύων σTl1ριξης:. πολιτιΚ1; πρόνοιας και l\oινωνΙΚl1':; πρoστωτίιι~).

5. Χωρικοί και γεωγραφικοί παράγοντες (περιθωριuπoιημένες ~ιί)ν!:ς Ι\ιιτοιt.:ίιις,

καΚΙ1ς ποιότητας κατοικία. υποδομές, υποβαθμισμι:νu περιβάλλο\' και 6.l.t:ίψl;ις

κοινωνικοί) εξοπλισμού).

(βλ. επίσης ΕΚΚΕ. Ι 996. σελ. 51. 24-29)

Όλα τα παραπάνω Ίόσο μπορcί να συνδέονται μCΊαξύ τους ιΊσσ "αι να

συσχcτίζΟVΤαt δίνοντας συσσωρευηκιΊ δυναμΙΚl1 δημιουργίας του κοι\,c,j\'ιt.:ου

αποκλεισμοί). Επίσης πολλά από τα προαναφερθέντα φαι\'όμενα ΠΡO"')ΠTOlι\' (ιπι') τη\'

ύπαρξη του κοινωνικού αποκλεισμού (και συνεχίζcται έΤ<ίΙ ο φαύλος κύκλο.;).

Συνεχίζοντας τώρα τις αιτίες με τον ορισμό που διυσαμε μΠOΡO\'JμΙ: \Η (}οllμ:: Ι:ΗI

όλα τα παραπάνω φαινόμενα σχετίζονται με κάποια αγαθά κατά τομι:α τον οποίω\' η

αποστέρηση δημιουργεί το h:.Jινωνικ .. ωroκλεισμό. Η απιί,)/...εια των τελευταίω\' υδηγεί

στο περιθώριο. στην οικονσμιι..'l εξαθλίωmι και στφ' "ποβάθμιmι της πυιόηιτας

ζω11ς, Τέλος. αναδεικνύει τις κοινωνικά και πολιτισμικα μειονεκτούσες ομάδες οι

οποίες ταυτίζονται με το περιθώριο (τέτοιες είναι άνεργοι - φτωχοί. ΑΜΕΑ.

ηλικιωμένοι. αστεγοι. ατομα με αυξημένη παραβατικόnιτα (ναρκομανείς και

φυλακισμένοι). γυ\'αίκες, μειονόηιπς και μι:ταναστες),

Αυτοί είναι σήμερα. οι κοινωνικά αποκλεισμέ\'υι ΟΙ οποίοι {;ΧΙΗΙ\' u\'::πιφκ::;

κοινωνικό εισόοημα (βί .. Καραντινός. Ι 99U, σελ. 6).



Σω!ΙCΙ()(ί; ΧΡIΊστιι.;, Ο l\'σ\\'ι,lιιlι.:Ο.: Λπσι.,;'ι;ισιιό,,: τωl' 1'011 .,

Η ύπαρξη του κοινωνικο\', αποκι...εισμοll μπορι:ί ::πίσI1ς \'α ωτlιιl'ιl:''lΙΙ::ι ....ιιι 11:: IιJ

γι:γονός ότι τόσο αυτός ΠΟIl απoκλcίεται ιΊσο Ι\αι UΙιηΊς Πιl\l ιιποl\λ::ί::ι t)::\'

παρουσιάζουντην θέληση να λυθεί το θέμα, Ο με\' πριίιτος Υιατί 1)::\· μίtι)I)::ί ",'ΙΙΙ 11::\'

έχει την δύναμη ενώ ο δεύτερος γιατί δεν θί:λει \'ΙΙ λ(lσΓοΙ το ίφόβί'l1μα lιφσll το,'

εξυπηρετεί η υπάρχουσα κατάσταση. Πρι,' ΠΡσχωριi<τιl1ιμι.: στη" πιφιίθ::σ1] H1J"

ομάδων κινδύνου που τα παραπάνω φαινόμε\'Ο. ης κάνου\' "ΙΙ ιιπι:ιλΙlll\ϊ\LΙ σοlκφίι

από την εμφίι\'ιση του KOI\'(1),'IKOII αποκλεισμού σ' UΙH:':;_ ,,:ω.ι', ::ί,'ΙΙΙ ΙΚΠ::Ι'ΚΙ ωτιΊ Τ11"

παραπάνω ανάλυση να συνοψίσουμε και να ι:πω'αόιατυπιΟΟοlιμ:: το,· (ιι'ΖΙI\ι1 ιψισμl')

του κοινωνικού αποκλεισμυυ συμπί.lJίΧΊύμ:::,·ιΙ μ::: τα \·,':u ιJl:ΙXΨ::\'α ;tι)11 ;-φο::""ιψω·.

Ο Ι..OινιιJνll ..ός αΠΟλUισμό-:; είνω μια δlαδlλ'απία λ'ω μια λ'ατασταση που ης

προσδιορίζουν:

1. 'Ι παρεμπόδιση λ-ω η έjj.ειψη λ·OινιιJl·lλ-ιδ,· δ/λ-αΗυμάτιυ1'

2. Η άρνηση λ'ω 'Ι αδυναμία συμμετοχιίς στην παραllιJlιί λΥΙΙ Γιτην alft;;'aIJGIJ

των λΌlνωνΙλ'ών λ-ω δημοσίων αιαΟιδl"

3 IJ απαιόρευση λ'ω η απραξία στη διαμι;ρφωση τιιι; τp,jlftnι λγιl τη; fίΠλ'ηfiη;

της εξουσίας(ΚΕΚΜΟΚΟΠ. /998. σε;.67).

Προχωρώντας στο σκεπτικό λίγο πιο κάτω μέσα από αΗΤΙΙ τφ' tιιιLδι ....lωίtι
δημιουΡΎούνται πλι:ιονότητα και μειονότητες. εσωομάόα και ;:~Ιι)l,ιμιίl)l:.; (Λ~ί~η

Καλαντζή. 1996). κοινωνία και παρακοινωνία. τάξεις και υποτάξεις (Ι~K. 199~. σι:ί.

392) όπως επίσης οικείοι και άλλοι (Γκότοβος. 1996) τα οποία έχοιη' Ι:νιι,' σηνι'i::τιι.:ί)

κρίκο τον κοινωνικό αποκλεισμό και το διαχωριστικ6 όριο ΠΟ\) ωΗό..; δημΙΟ\ΨΎ1:ί στο

μέσα και το έξω. Υπάρχει δηλαδή αυτός ο εν δυνάμει δυϊσμός ο οπυίος ι; ..:φρlΊ.~::ται μ::

την δημιουργία του πε:ριθωρίου (βλ. ΕΚΚΕ. 1996. σ/λ ~7), Ε,' Ι\ttτιικi.ι:ίδι γω \'11

υφίσταται το φαινόμr:νο πρέπει να υπάρχει αυη:Jς που Hπω~λ::ίι;\ ωιτί)ς ΠΟΗ

αποκλείεται και ο θεσμικός φορέας που δεν ισοκατανΙμι:ι ΤΙL κυΙΗΙ)\'1Ι-:11 (1,(((\)(1,

2.5 Ομάδες πυυ κινδυνι:ύυυν vu τον υποστούν

Ως συνέχεια αυτών που ειπώθΤIi\,··jV στις προηΥούμενες παραγράφους. σ' αυτυ το

σημείο είναι καλό να αναφερθεί πως πλέον ο κοινωνικός αποκλεισμός OIl"I)i:::tUl με

τις ομάδες που αποκλείονται αλλά και πως ΟΙ διάφορι:ς uιτίες τιηl φιιι\'ομ::νΙΗI

οδηγούν σ' αυτό (ΚΕΚΜΟΚΟΠ. 1998 σελ. 70. 71). ΔIli.uδ1i ι:όιϊ> Οιι ω'αφψθο(,,' τιι

στάδια από τα οποία περνάει μια ομίιδα ιοοιΊnnl Υίν::ι lt;'JlI1I"'; KOI\·t,I\'ltrti.

αποκλεισμένη.

α) Το πρώτο στάδιο είναι αυτό του κινδύνου. Σύμφωνα με αυτίι μι!ι υμιίι)ιι η οποία

έχει ",'Ίiπoιες μειονεξίες έχει τ/ν πιθανόηιτα να τεθεί σι: πορείιι U4ίοκλΙ:IGμοίl.

Τέτοιες μειονεξίες μπορεί να είναι ο α"αλφUβητισμός. 11 l\α""Ί πυιόπιτα

κατοικίας. η συyιφouσια",Τ:; σχέσεις μέσα στην οικογένεια.

β) Το δείιτερο στάδιο είναι αυτό της απειλή.:. Αιιτό εμφανίζεται ιΊτα" Ι\ιίπι>ω άτομο

εξαιτίας κάποιας σημ'ι'''TΙΙCιi'; αλλιι.Υή-..; χάνει την δlη'ατιΊτητα I\UI τι,,' μηχn\'ισμι')



ί:\·α ::ΡΎuλι:ίu

Iloij.oi Ιιμω.;

του. ;\ΗΤι"1 ΠΟΙ)

!.ωιιαρα~ ΧΡllfιτο;. lJ ι.;.ΙJlΙ·UJ\'I ....0,: AιτO ....λCΙσιιό~ ΤΗΙ\' Ι)(ΗΙ,

απόκτησης τω" βασικιίιν αγαθ<σ" για Τ11'· ι:πι!Sίωση του. l'z:nlll:': ιιι.ι.ςιγ:·:,;

σχετίζονται ι..ι.ιρίως με τον οικονυμικύ τομΙ;Ιl τη,; KOt\'tIJ\'ill'; IΙL\'l:ργία ι.ι\γω

ελλιπούς κατάρτιση.;: ή αJJ~αΎliς: της: τεχνολογία.;. aoI~api:.; uaUI·:n:II:~. UU\'IHO':;

μέλους της οικογενείας όπως ο αρχrπό.:; του \·ΙΗκω,'"Uριηύ).

Υ) Το τρίτο στάδιη εί\'αι αυτό της: illOtpitumJC και απoσταOι:pσΠιJιηση~ τη.;

υπίφχοοοας δομής τ"''' περιβάλλοντος αλλά και των σxf:OI:tu\, ΠΟΙΙ 1IAήI1lU\'

(k>Ilθoύoa" "'"UI στήριζαν το άτομο. Τέτοιε.; πφιπτισσεις μπορεί \'U ::ί,'αι Ιtιιί'':';

των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ τα οποία με ηιν ρτΊξη τω" άnιπιι)\· ι)ι ...:τύω\,

στήριξης ύπως η οικογένεια. έχουν πΛΈUν σημαντικύ πρόβλημα είtΙKOΙ\'Ιl"'ίIΙ; με

τον έξω κόσμο και οδηγούνται στη\' εσωστρέφεια και στιl π::ρωιφΙ(1 αίJ.ιί.

επίσης κω στον κίνδυνο να μην δέχονται απι") πυυ()ενά φρο\'τί6α.

δ) Ως τέταρτο στάδιο \'οcίται αυτό της i:,..:πτωση.:. Αυτι"> cxtt ω': ,ιίton:ι.::σμιι nl'·

μερική και ολιι..'l πολλές φορές ρήξη των ΚΟΙ\'(ιΙνικιίΙνόεσμώ\' TιI\) ιιωμΙΗI μι: τη

yίtρω περιβάλλον του. Αυτή η ρήξη μπυρεί να προκαλείται απυ οlκο\υμικύ.

αίτια (όπως ανεργία, φτώχεια) και σu\'δυα~tται με εξάρnιση του ατίιμυυ από

τους μιιχανισμούς κοινωνικής προστασίας. EiV(II το προηγοuμc\'ο βΙΗια πρι\'

τη\' πλήρη πcριθωριοπnίηση.

ε) Τu τελευταίο "''UI πιο σημαντικό στάδιο ci\'aI αυτό του ΠΡαηιιιτικού ι..-οl\ωnκού

IlΠOKΛCισμOίι. Σ' αυτό το στάδιο το ίιτομο ή ομάδα δεν έχει ι:παΦή .....αι "ε,·

αλληλεπιδρά εποικοδομητικά με καμία ωλιι κοι\'ωνική ομάδα. Τα ίιτυμιι που

βρίσκονται σ· αυτό στερούνται βασικα δικαιώματα και κοι\'ωnκά lιγαθίι, Ω;

αντίδραση σ' αυτό ενεργοίιν είτε παραβατικά, circ με cσωστρCφειu. είτ:: με

αδιαφορία και antiecta. Είναι το πιο επικίνδυνο στάδιο γιατί η cπανi:nuςη ι:ίναι

αρκετά δίισκολη. μιας και το ίδιο το άτομο την αρνείται αμφισ!3ητιi.lντας::τσι το

σύστημαπου το απέκλεισε.

Εκτός όμως από τις ομάδες που αποκλείο\'ται και τον μηχανισμι1 μι: τις

διαβαΟμισμcνες καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. καλό cί"αι να t~cruarci ()

ρόλος που παίζει το κράτος πρόνοιας και η πολΙΤΙΚΊ1 που ακολουΟ:.:ίται για το

φαινόμενο. Επίσης σι: αντι6ιαστσλιΊ ,ταρακάτω θα παρατcθOίιν κάποια πιφαόι:ίγμΗτα

λειτουργίας του φαινομένου. οι επιπτώσεις πού πλικίι ι':χcι αλλίι και ο tρ01ro; ΠΟΙΙ

ανατροφοδοτείται και δΙOΎKώνcται.

2.6 Ο ,)όλος το\) κράτους στο\' ΚΟΙ\'α/\'ικό αποκί..ι;ισμό

Αναντίρρητα έχει γίνει εμφανές το ότι υπάρχει μια πολύπλοκη σχεσιαι..ϊ'J

κατάσταση μεταξύ του κοινωνικού αποκλεισμού και πολλιi:lν άλλων Κοιnυη.....ιΟν

φαινομέ\'ων που είναι οι αιτίες του. Στη δημιουργία αυτών συμβύ.λλι.ι\)\' πoλλ.il;

παράμετροι και μια από αυτές είναι η πολιτική που ακολυυθείταl Υια τη" πρι:lί.ηΥη .....αι

αντιμετώπισή τους.

Η πoλιτιι..ϊ'J KOινωνιι..ϊ'J προστασίας και πρόνοιας είναι

αντιμετώπισης το\) φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμοίι.

ισχυρίζονται πως 11 ίδια παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία



Σωιιαρά' XrJl'laTU~, Ο Κοινω\ιικ(ι,: Λπυ"λι:ισιιύ~ HtJ\' ['ΟΙ(,

ακολουθείται μέχρι mιμcρα ως πρακτικιι cίωι η βΙΗΊΌι.:ια τί)σο μι: ιιπι)σnΗllΚΤΙΚ:\

προτεραιότηπς. όσο και μ~ χρηματοοικο\'Ομικιι σηΊριξη (Ε ΚΚΕ. Ι ΨJ(J. "ι:1., 2:1),
Γύρω από το θέμα έχει αναπτυχθεί μ:γάλυς διίιλογο.:; γω το U\' πλικ!! (ωnΊ ::πιπλι:ί

το σκοπό της, Αυτό στο οποίο καταλ'Ίγου\' πολλοί ιπιστJΊμoνι:ς ι:ίναι Τι) ιJϊΙ πω.λ::~

φορές όταν αυηΊ δε\' συνοδεύι.:ται από ι.:υρίιτφο σχιι)ωσμι'ι (n'tIμ::n'JirluJl'; τι}])

προβλι;ματος (οριζόντια παρέμβαση) οδηγι.:ί στο \'Η σnγμ(nί~ι:ι τυικιι Ιl\IIιJ\' irOl)

προσπαθεί να ευεργετJΊσει.

Ο στιγματισμός αυτός πολλές φορές υδηγεί σε μω ιl\'ι;\ι όιιω\' ες(lιπηση 11 ι)Πι)ίιι

αφαιρεί τη θέληση για αγώνα και προσπάΘεια για έ\'ταξη, Έτσι αιτιολογ::ίτω ω π(ι)~

αυτJΊ η ΠOλΙΤΙΚlΊ γίνεται αιτία κοινωνικού αποκλεισμού.

Από την άλλη οι νέες συνθιΊκες αναγκάζουν τα KράτJl να περιορίζουν ης Ο[1πι1\'ι:ς

τους για την πρόνοια και να δημιουργούν έτσι αποκλ.ι:ισμούς σι; ()μω)ι.:ς πυυ 6ι:\' :':χο\)\'

νομικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα της πρό\'Οιας (μcτuνίιστcς). Αυτί. σι.: σl)\'ι)ιιιισμί)

με την όλο και ελαττούμη'η υποσηΊριξη τω\' UΤόμι,)\' Όυμίιτlι)\' το)) KOl\'(,J\'lIζOl·)

αποκλεισμού από τα άτυπα δίκτυα στηριςης πιιοκαλιί πιιιψι.ιιιω!ιl. ΓιΤ11\"

αντιμετώπιση του φαινομένου (βλ. ανάλυση Κα):ΙΙ)1)\'ί()Ο1Ι Τ.. [ΚΚΕ Ι \)l)lJ). Uσ,,J\·

αφορά την αναλυηκόπρη παράθεmι της ΠOλΙΤΙΚl;ς που Ill\:ολουΟι.:ίται γίνπω ιΗ'(1Φιφ(}

στο κεφ. 6.

2.7. Τρόποι λειτουργίας του κοινωνΙΚΟl) αποκλι.:ισμοl}. Ανάλυση της riΙIl\)ΙΚΙI.σίας

εμψάνισης και ανάπτυξής του στους διάψορους τομείς της κοινωνίας.

ι-ι αξία αυηΊς της παραγράφου έγκειται στο 6τι θα προσπαΟIΊσ:;ι \'(1 &:ί~α ΤΟ\'

τρόπο που το φαινόμενο προκαλείται και cμφανί~εται στου,; ΟΙ(lφιφοuς τ()μ:;ίς της

κοινωνίας (διαστάσεις του). πως αλλη:'οσυσχμίζετιιι μt τις αITit; και τις ::πιπτι;ισι.:ι..;

του και πως οδηγεί όλο αυτό το σύνολο των αλληλoσΧCΤίσεω\' στον αποκ/.ι:ισμίJ.

Υπενθυμίζουμε ότι αποκλεισμός νοείται ως η παρεμπόδιση στη συΙΙΙΙ::ΤΟΥ1Ί τι')σο σnJV

άσιςηση όσο και ση]ν κάρπωση δικαιωιιάτων και αγαθών που παρι':χοντιιι ΙΙΠΙ) την

οργανωμένη κοινωνία.

Οι νέες cξελίξεις όπως η διαρθρωτι""'Ί αlJ,αγlΊ στην παραγωγι;. που t:IVQI

επακόλουθοτης παγκοσμιοποίησΊιςηις οικονομίας και της εξέλιξης τJlς τ:..:χ\υί.ογiuc.

δημιουργούν προβλιΊματα σηι βιομηχανία και εΗρύπρα στη" (lπασχύληση, Τ:τσι

σιΊμερα υπάρχουν μεγάλες ομάδες ατόμων που εί\'αι χpc"n'\(l (J\'::rγοι ιωι πο))

στερούνται το δικαίωμα της εργασίας και 06ηγούνται έτσι πω I\:ιJl\'(IΙ\ΙΙKι'~

αποκλεισμό.

Αυτόν τον επιτείνει εΠΙΥης η μη παροχιl σ' αυτούς κατάρτισης και η (Η)\)\'(1μί(ι

του μηχανισμού τJlς αγοράς να τους εντάξει ·πάλι στο ι:ργατικι) blJv(:φll\:,'). Η μη

ένταξιΊ τους στο εργατικό δυναμικό και η μη απολαβιi αποδοχιί)\' η)π οl)ηγο\n' σηι

φτώχια.

Η φτώχια με την σειρά της έχει ως αποτελέσμαηι cλλιπιΊ εκπαίδευση. υγ::ί(ι κω

KαΚlΊ ποιότητα κατοικίας. Τα άτομα αυτά οδηγnι'J\'Τa.ι σταδιακα στο πψιΗι;φιο κω



~ωιιιφ{Ί;: XOIiaτo.:, () Κuιvω\'ιι..:ο~ Α;ΤΟk:Αεισιιό,:τω\' ['οιι,

αποκλι:ίονται Ηπό τη\' υπυ/.ιnπη κυινωνία. Εκτός όμως ΗΠΙ') avn:t το φω\'ιJμ::\'I) :':;(::1

και χωρικές όιαστύ.σεις.

ι-ι αδυναμία των αποκλεισμένων στο να έχου\' ι.:αλ1) ποι(nηΤΗ ~(ι)]l'; l..-αι

ικανοποιητικό οικονομικό επίπεδο τους οδηγεί να εγκατασταθούν σε παρηκμασμι·:\·t:,;

περιοχές κυρίως μέσα στους αστικούς ιστούς των πόλεω\'_ οι υποίες συχνά γίνοντUl

γκέτο ,) θύλακες περιθωριοποίησης (είτε στο κέντρο των π6λεων_ ι:ίπ σε

πφιψι:ρειακές ζώνες).

Από την άλλη η παρατεΤΗμ::νη φτώχια και ο κοι\'ιι1\'ιl\uς αποκλι:ισμι'lς ΠΙVJωU.;

από αυτούς που τα υφίστανται_ μπορεί να τους οδηγ11σει τόσο στο \'Η μt:ίn)\)\' ί.ι.σπγOl

όσο και στο να αλλοτριωθούν (παραβατικότητα_ εγκi.ηματικ(·)τητα).

~υναθρoι.όμι:να στα παραπάνω 1, αδυναμία πραγμυτna-ν; KOινω\'ιΚl'1.; ΠΙI ;'ιrιι:T)ς

(λόγω των υπαρχουσώνοικονομικώνσυνθηκών)α)J.ά και 11 κιιταστροφιl τω\' ιιn)πω\'

δικτύων ση)ριξης που η αστιι..-ή ζωι) έχει επιβάλλει. όημιουργούν μιιι πολίιπλιιι-.."

εικόνα για τον αποκλεισμό που όύσκολα επιλύεται.

Αν θέλουμε να επεκταθούμε στο παραπάνω παράδειγμα της διαδικασίας του

κοινωνικού ιιποκλι:ισμού μπορούμε να πούμε ότι ταυτόϊρονα με τη δημιουργία τω\'

μακροχρόνια ανέργων. οι \'έες υικονομικές συνθl)κε; δημιουργού\' μΙ;ΤH\'ιlσΤCυση

ατόμων από χ(ορες με χαμηλό οικονομικό επίπεδο. προς αυτές που ::ί\'uι Ι({ίπως

ανεπτυγμένες. Οι μετανάστες ερχόμενοι στη .• !Ια Χ{ίφα" αν κω ΙH':;ιι'iίι.:::ιιτoι.

απoτcλoύν εκμεταλλεύσιμο και ΎΡιΊσιμο εποχιακό εργατικό δυναμικ6 δoυλt:ύO\'ΤHς σε

παραεργασίες. μιας και δεν είναι νομιμοποιημένοι. Η XPIlcrIμoitoiIlmi τους ως φτηνά

εργατικά χέρια. οδηγεί σε μ~ίωσl1 των θέσεων εργασίας στις οποίες μπορούν τελικά

οι γηγενείς άνεργοι να απασχοληθούν, λόγω του ανταγωνισμού που δημιουργι:ίται.

Αυτό επιτείνcι τον κοινωνικό αποκλεισμό των Yllycv(ilv ανέργων αλλά

ταυτόχρονα δημιουργεί ένα νΙο. (ο νέος αποκλεισμός είναι η αΠΟΡΡΙΠΤΙΚ1Ί αντίδι)ιιrιη

των ανέργων στο γεγονός ότι οι \'έοι μcτανάστες τους παίρ\'ουν τις δουλι:ι:';ς)

Οι μετανάστες ερχόμενοι )'ρησιμοποιούνται μόνο ως εργατικό ()1)\'(ΙμΙΚ() ι.:uι {)Ι;\'

εντάσσονται στους νομικούς μηχανισμούς του κρι:Ιτους υποδοχτ)ς κω ILfJIt

αποκλείονται από την παΡοΧΙΊ αγαθών από άυτό, Από την άλλη οι \'i:OI κνι ΟΙ

μακροχρόνια άνεργοι. έχοντας όπως προείπαμε ανταγωνιστές τους νΙοι)ς μι:τανάστες

στις θέσεις εργασίας και άρα στα αγαθά και τα δικαιώματα που είναι r1acrLKU για την

επιβίωση. φέρονται επιθετικά-απορριπτικά προς αυτούς.

Σε ένα επόμενο στάδιο η ΟΙΚΟ\'Ωμιl:-τΊ αιτία ξυπνά μέσα στον κάθε άνθρωπο την

πoλιτισμΙΚlΊ και εθνΙΚ1Ί του ταυτότητα και συνείδηση. Ο μετανάστης που προέρχεται

από εάν άλλο πολιτισμό είναι ο άλλος για τον γl1γεν1'1. Η έννοια του άλλου για νι!

οριστεί εμπεριtxει στερεότυπα. προκαταλιιψεις και ένα αξιακό σύστημα. Αυτά

δημιουργούν τα διαχωριστικά όρια μεταξύ των πολιτισμών και αΗτυπροσόωρίζιιιιν

ταν καθένα απ' αυτούς, Ο «άλλος» από την παραπάνω διαδικασία γίνεται απειλιΊ γω

την επιβίωση του γηγενι) ο οποίος προσπαθεί να προστατέψει τον ι.:αυτό το" με

μηχανισμούς όπως ο αποκλεισμός. ο ρατσισμός. και ο κοινωνιοκεντρισμός. (βλ.

Γκότοβος Α .. 1996. σε)" 60 - 61. Λεπενιώτης Γ.. 1988. (άρθρο)). Τα"τόχ.Ρονα

δημιουργείται και η ξενοφοβία που έχει ως εκφράσεις ακραίι:ς συμπεριφιφές. (βλ.

ΥεΎο\ιότα πριν από 4·) μιινες στην χ(ορα μας όπου χωριίι οπλίστηκαν ι.::αι πήρω' το



!ωμαρι'ι..: ΧΡIΊστο.::. Ο Κοινωνικό.:: AΠOKλr:ισμόC των !'ομ.

νόμο στα χέρια τους Ύια να αντιμετωπίσου\' τους ξένυιι.; Ι:Ύκληματίι:ς. Ηρl}ραYl,lιφία

εφημερίδων μήνα Απριλίου. ενδεικτικά βλ. Εφημι::Ρίδα Κι>ριακάτικη [}J:υIlΙ:Ρt1τωτίu.

5/4/98. και Εφημερίδα Ελευθερία. 916198. αι:λ. Ι Ο)

Από το παραπάνω φαι\'όμενο σε συνδυασμυ μι: κάποια tiiJ,u μπιφΙI1Ί\'

επιπρόσθετα να δημιουΡΥηθούν πολλά κ:αινούΡΎια τα οποία σιxτχετίίO\'Τuι κuι

δημιουΡΎούν κοινωνικό απc:.::λεισμU

Ας αναφέρουμε ένα άλλυ παράδεΙΎμα. Οι κυινιι)\'ΙΚι;ς ανισόηlτr:ς ιlι ΙIΠιJίI:';

παράγουν οικονομικές ανισότητες από περΙUχή σε περιοχη. ΠιJλί.t.; φορέ.;

δημιουΡΎούν ελλιπείς υποδομές. κακής ποιόηιτας κατοικία και περι!Χιλί.ιl\· ~ωη.;. σε

συΎκεκριμένες περιοχές. Αυτό μπορεί να Ύίνει ακόμα πω 6,το\'ο όταν τα Ύ::Ι'IΎΡΙΙΙΡΙΚίι

χαρακτηριστικά μιας περιοχής είναι τέτοια που κά\'οtl\' πιο έ\'τυνε.; τις αησι\τητι:; Τ/';

με άλλες περιοχές (Ύκέτο ή περιφερειακές ζώνε;). υι κιίτυικοι λιιιπ(·,,· 1Jl1t11 nl":
περιοχής αποκλείονται εν πρώτοις από βασικά αΎαυά (\)ποδομi:ς κλπ)..\ιιτίι του.;

δημιουΡΎούν νέους αποκλεισμούς γιατί τους αναΎκά.ουν \'0. μη\' ι:;(ο\)ν lφΙ:ΚiI~ιση

στην τεχνολογία. εκπαίδευση - κατάρτιση. πληροφορία και σηιν αΎΟ,ΧΑ Ι:ΡΥασίfΙ;.

Έτσι μπορούν να υπεισέλθουν στη ΠΡοη-Υούμενη κατάσταση ια\'ι:ρyίuι Ι\ΙΗ στα

επακόλουθα της όπως έχουν αυτά περιγραφεί.

Αν η ομάδα αυτή είναι ταυτόχρονα πολιτισμικά ιδιαίτερη Ιο.:αι Cχι:ι ίιλί.ι) :'ί..;)(ιι'fU.

θρησκεία. τρόπο ζωής τότε το φαινόμενο και η ύπαρξη κοινωνικών <ι\'ισοτήτων ο'

αυ'τή Υίνονται ακόμη πιο έντονα (βλ. προηγούμενη διαδικασία αποκλεισμού).

Συνεχίζοντας τον συλλογισμό μπορούμε να πούμι: ότι όλα TU πιφ<ιπά\'ω

δημιουργούν ένα χωροταξικό διαχωρισμό κατά ζώνες όπου τελικά στις περιUωριαKές

δημιουργούνται πόλοι συΎκέντρωσης ατόμων με ffiJγlO:κριμtνο ποί.ιτισμικίJ.

εΡΎασιακό. ει..."Παιδευτικό επίπεδο (υπάρχει δημιουΡΎία Ύκέτο). (βλ. α\'άπτυξη του

αστικού συσηΊματος της κοινότητας. ανακοίνωση της ΕΕ).

Βλέπουμε λοιπόν. το ότι από τα δυο αυτά παραδείγματα. την αλληλοσυσχι:τιση

των αιτιών που προκαλούν τον κοινωνικό αποκλεισμό. αλ/ά και τον φαω.ο κύκλο

που δημιουργείται από την νέα δημιουΡΎία τους. μετά nl" ι'Jπαρξη του τι:λι:υΤΙ1.ίο\!.

~. αυτό το σημείο είναι ανάγκη "fl αναφέρουμε (:να ακόμη κλασικό παριίδl:ιγμιι

συνδυασμένης διαδικασίας πρόκλησης του κοινωνικού uπuκl'ι:ισμι)lι. Λ ιιτι)

πεΡΙΎράφεται με την έwοια του σωρευτικού μεΙOνε,,-rήμαΤUς ή ιραινομέ"ο\l ιβί..

Καραντινός. 1990. σελ. 34. ΚΕΚΜΟΚΟΠ. 1998. σελ 9)). Σημαντικές αιτίι:.; ι..Η ιιποίε.;

εμπλέκονται στην (σταραΥωΎή» του φαινομένου είναι η ανεΡΥία (φτώχια). η κατοικία

ια/Ι η εκπαίδευση. Όπως εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε η ανCΡΎία ΠjX)καί.εί

κακής ποιότ/τας κατοικία εξαιήας της φτώχιας που προκαλεί και αυτό μι: τφ' σειρά

του επηρεάζει την εκπαίδΕUΣΗ των ατόμων. γιατί όλοι προσπαθούν πλi:oν \'u βρουν

τρόπο για να επιβιώσουν και το να μορφωθοίιν αποτελεί πολυτέλεια πλi:u\' γι' UlIτuUς.

Από την άλλη η ελλιπής εκπαίδευση οδηΥεί σε ωΤΡΎία κω auni σι: φτc;)l.ΙΙΙ και

κακή κατοικία. Κατά τον ίδιο τρόπο η φτιi:lχια UΌηyεί σε κιιι...-i} ι:ι..."Παίόωση και

επομένωςανεΡΥία.

Φαίνονται λοιπόν εμφανώς οι αιτιακές αυ.ηλοσυσχετίσειςτου φαύλΙ)1ι ",)I\i.tH)

που προκαλεί τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τα τρία παραπάνω φαινόμενα atI\,lj{:onat



~ωμuΡό.; Χρι)στο.;, Ο !\IIlΥωνll.:ιJ..: ΛΠΩ"l'nσιlό.: ΤIU\' ['UIL,

με ΤΟν κοινωνικι) αποκλεισμό μιας και είναι κοι\,ωnκά αγαΗι'ι ΤΗ οποίι! τι!

αποστερούνταικάποιοι.

Για να yiVCI πιο κατανοητή η πολυπλοκότητα του φαlνομΙ;νου .....ρί\·/:ταl
anarαinlro να παρατεθεί ένα ακόμα παράδειγμα. Έχει πroovαφερΟι:ί ι·.τι τι·.ση ΙLίn\

μόνη της όσο και συνδυαζόμενη. η πολιτισμική ιόιαιτι:ρc:ιτ/τα ΠΡUKιιΛι:ί ι.:υιnl}\·ιι.:ιΊ

αποκλεισμό. Όπως είπαμc και προηγουμένως κάθε U\'6PtύJioς με το ΠΙΙΗ ;-Ι:\'n::τuι

αυτομάτως βιώνει και δέχεται τα χαραt..-τηριστικά της ι.:ουλτούρας JiUρίr.ti4.K'll';. ι.:αι

γενικότcρα του πολιτισμού της κοινωνίας που είναι μέλος. Για να γίνι:ι ιΊμια.; ωΗΙ"

ορίζcι μέσα του. σύμφωνα μc τ/ συνολική πρακτική που ισχύει για το περιJ~λλυν

που ζει. το τι εί\'Ο.ι ανήθικο και ηθικό σωστό ή λάθος. Επίσης στο τι είναι η KOΙ"ΙUνία

που :ει το προσδιορίζου\' τα σύμβολα. τα οποία είναι το κυινό σημείο U\'UΨUrύ:.; και

καθορίζουν την συλλογική ταυτότητα (I~K. 1996. σελ 729). Η υποσlln:ίδητη

κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση των παραπάνω απυτι:λεί το αξιακι', σίκrπlμι! ;ωιι

χαρακτηρίζει το άτομο και τον πολιτισμό του οποίου αυτό είναι μέλος. Παικϋ.ι.ηί.α

δημιουΡΥούνται διαχωριστικοί μηχανισμοί (όρια) του «οικείου» με το ,(Lt).J.uι) οι

οποίοι συνδέονται με τα σύμβολα και προσδιορίϊ:ου\' την εθ\'ική ή ΚιΗ\'(ιJnt.."ή

συνείδηση της ομάδας που είναι μέλος το νέο άτομο που γεννιέται.

Επιπρόσθετα για να προσδιοριστεί τόσο η οικεία ομάδα όσο και η ξι:\'η

δημιουργούνται ΙCΡΑΡΧ.ΙKOί κατηΥοριοποιητικοί μηχανισμοί οι οποίοι υποσυνείδητα,

για καλύτερο έλι;γχο τ/ς κοινωνικής πληροφορίας που δέχεται το άτομο. λ::ιτοιφγοι",

αφαιρετικά και ομαδοποιητικά και καταλιiγουν σηιν napaYωy1i ιφισμt;\'(t)ν

αντιλιΙψεων. Αυτά καηποριοποιούν nlV πληροφορία δημωυργιίl\τας

ΙJπεραπλουστεύσεις και γενικεύσεις.

Τέτοιου είδους αντιλιiψεις είναι τα στερεότυπα τα οποία προσοιιφίζΟΗ\' nl ()ι':σlι

nις ομάδας που ανι;κει κάποιος μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Αυτά αναφέρονται

τόσο σε παραδοχές για τους γύρω όσο και για.την ίδια την ομάδα. Λυτό 6μως που

πρέπει να προσεχθεί είναι το γεγονός ότι αυτά αποτελΟI)ν τα παράγωγα της σι)γκρισης

του ξένου με το οικείο και αναφέρονται πάντοτε στο «(άλλο», Έτσι μπορεί αυτά να

είναι θετικά li αρνητικά διακείμενα προς το «άλλο)).

Το πρόβλημα για να έρθουμε στο θέμα στο πως η πολιτισμικιi ιδιωτφόηιτα

προκαλεί το κοινωνικό αποκλεισμό, είναι 0\ αρνητικές κιιταστασιακι:ς α\'τιλιiψl:ις τι.;

οποίες η πλειονόnιτα έχει για το «άλλο)) εξαιτίας φυJ.cτικι\Jν, ιστορικιίl\', ι.;Ηnι.:ιil\'.

κοινωνικών. οικονομικών και άλ/..ων λόγων. Το πως δηλαδιΊ το σύ\'ολο απιψρίπτι:ι το

ξένο εξαιήας των διαφορετικών του πολιτισμικών του χαραt..ϊηριστικών.

Αυτό μπορεί να εξηΥηθεί με δυο λόγους,

Πρώτος είναι η απειλή που νιώθει πολύ φορές η roωομάδα εξαιτίας ΤΙύ\' νέω\'

πολιτισμικών χαρακτηριστικών κάποιας εξωομάδας (ξέ"οι μετανάστες, τσΙΥγάνοι) μc

την οποία αλληλεπιδρά. Αυτή τη μετατρέπει σε αμυντικό μηχανισμό απόρριψη..; και

περιθωριοποίησης του ((ξένου», διαφυλιiπoντας έτσι τα δικύ τη-; πο;.ιτισμιI.:U

χαρακτηριστικά από την επαφή και τη\' πιθανή αi.J.οφίωση. Λυτο τη j-.Q;.L1 του

αμυντικού μηχανισμού τον παίζουν οι προκατα.J.ιiψει.; "'''"Ο.Ι σε ,νΙ1 tiI.i.o ΙΚίυμιΊ 'ι



~ωμαpι'ις XnI)atoc. Ο "'olνιι)νι .....ιi~ ΛποκλεlσllΙΙ': τι,)ι' Ι)ιιιι. ·1

πι:ποίθηση πολιτισμικής ανωΤεΡότητας που έχει 11 cσωυμάδιι ΚUΙ ΠΟIl ιΙ')llΎι:ί Γι::

ρατσισμό. (Γκότοβος. 1996. κεφ.I). Στο επόμενο στάδω προσπαθεί νιι. ΙLφuμιιιcuοl;ι το

ξένο για να διαφύγει τον κίνδυνο που αυτό αποτελεί.

Δεύτερος είναι το γc:yονός ότι πολλές φορές τα αγαθά του πολιτισμοίι απoτc).oύ\·

τρόπο απόλαοοης και ψυχαγωγίας. Ε;--τειδή πολλές φορές συσχετίζονται και με την

οικονομιι...-ή συμμετοχή για να επιτευχθεί η απόλαυση (διίιθι:ση 1ρημάτων για «αγoj"lά»

των πολιτισμικώ\' αγαθών). Έτσι οδηγείται ΙΙHtή η απόλαυση \'α αΠΙΗελεί ι.:ιιμμιιη τη.;

κοινωνικής ισχύος του ατόμου. 'Ετσι ο αΠOιUxισμός τω\' :tOiJ.{i)\' ιιπ6 τα πι)λιτισμικά

αγαθά οδηγεί στην ανύψωση στη ταξική κλίμακα τη; "''ΌI\'(ιl\'ίιι; αυτι;)\, ΠΟΗ μπ(φΟ11\'

να τα αποκτήσουν. Έτσι ορίζεται και το κοινωνικό sιatus το (}π(}ίο μ:: Τ'1" ,,:;φυ ΤΙΗι

είναι αιτία για να δημιουργlll!εί μια \'έα διαδικασία απο",ί.εισμου (ΕΚ ΚΕ. 1996. Ot)..

21 ).

Πριν προχωρήσουμε στο πως από μόνο του το κοινωνικό sιatus αποπλcί ιιιτία

δημιουργίας του αποκλεισμού πρέπει να πούμε ότι auni ακόμα η «διαφιιρά» ι:ίναι

δικαίωμα και με το να μην την δέχεται και να τ11" απορρίπτει η ι.:οιν(ι)\·ία

προσπαθώνταςνα αφομοιώσειαυτούς που χαρακτηρίζει.του,; όημιουργι;ί ω:ι)μα i:\'U\'

αποκλεισμό.

Έχοντας λ.οιι--τόν μια cn.ryκ:εKριμένη ταξική διαστρωμάτωση μέσα στ11" κοινιιι\,ία

δημιουργούνται όρια μεταξύ των διαφορετικών ΜCp{tlv ην;. Όπως είπαμε η

«κοινωνική κατάσταση»(κοινωνικόstarus) αποτελεί tνα. διαχωριστικό μηχανισμι) και

αυτό διαφαίνεται από τον ορισμό της. αφού αυτή σχετί.ι::ται με το τι KaTllvtiJcIooη

μπορεί να κάνει ένα άτομο li μια κοινωνική ομάδα των αΥαθών που υπάρχου\'. (βλ.

ΚΕΚΜΟΚΟΠ. 1998. σελ. 108).

Με το staιus συνδέεται και ο κατά προαίρεση cΛCύθεpoς χρόνος. η οικονομΗοi

δύναμη. το επάγγελμα και γενικότερα η ελεύθερη πρόσ[Jαση σc κuινω\'ικι1. αγαΟά

δημόσια και μη, Για να διατηρήσει τώρα την «κοινωνικιi τη; Κllτίι.στιισψ> μια ομυ()υ

δημιουργεί εμπόδια απόρριψης στον άλλον σε αγαθά τα οποία πισπύεl ι'ιτι τη.;

ανήκουν και την προσδιορίζουν.

Ένας μηχανισμός ειcπλιiρωσης του παραπάνω στόχου είναι η δημιουργία

στερεοτύπων. προκαταλιiψεων. κοινωνικών διακρίσεων:! και τέλος κοινωnκού

αποκλεισμού. Έτσι επιβεβαιώνει την ανωτερότητά τ/ζ η ομάδα που προσπαθεί να

διαφυλάξει το κοινωνικό status και να επιβάλλει την δική της φιλοσοφία ~(IjIi.; με

αυτόν τον αποκλεισμό. και πετυχαίνΓ.' εν τέλει την επικράη'1Ο11 της στο κοινωνικό

στερέωμα. (Αζίζη - Καλαντζή. 1996. σελ. 32 - 33).

Επίσης με την επιρροή στο κράτος πρόνοιας αλλά ...-σι στouς μιαω1.σμούς των

ημών της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. μπορεί μια υμάόα συγι..τκριμt:\·UΙΙ

κοινωνικού status να επιβάλει τον κοινωνικό αποκλεισμό σε κάποιες (ίλλες αν

θεωρήσει όη τα προηγούμεναείναι δικά της κει.....τημένα.

~ Η διαφορά των τριών όρων είναι 11 ι:ξή::;: το στερεότυπο είναι Jιlll.uνισμός Κ"ατάταξη;. Κ"ΙΗιπορικliς

ιεράρχιισllς σύμφωνα με σωστίι ή λανΟασμένα ερεθίσματα, Η ΠΡι>ι.:υτω.ηψll εμπεριέχι:ι ιφνητική

ι.:ατιπορική στάσlι ενώ i1 διιίκρισlι qCI και tvtPYIlt\lcιi κατηγορική πρι'ιςιι • μcταχcίρι(lιι. (Γι.:tίω[iuς.

1996.σελ.31)



Εν κu.τακλt:ίδι η διu.Tl;rησ1; του κοινωνικιη'ι StLHtI$ υπι" κάποιι.ι ΚΙ)(\'(ΙΙ\'Ι",; ομιlι)Ιl

ι:πιτυγχά\'t:ται μέσ() τ υ ΚΟΙ ωνικοί) αποκλ::ισμού που πι οσπαθι:ί να ::nI11(1IJ.I:t. μι:

στόχο n'}σο τον αυτοπροσ6ιορισμό της '}σο και Tll\' ρίι )μιση τη~ τίιχη; IHlΤC;I\' ίωιι

"στρωμ τικά-ταξικά" εί\'αι υποδιέστεροι, ~K. 1991'. σεί., 1_7).

_. αυτ το mιμεί είναι καλό να αναφέρουμι: έ\'α πu.ράδειγμC1. γω τ 1 πω .. 11

ν μιΚ1; 1; π λlτιΚ1; απ mtPIlml κάποιων δικαιι μίιτω\' η C1.γαΟών συνι'{;Ι;ΤC1.l ~H: τι \'

κοι ωνικ' απ κι εισμό.

. ντα: μια ομαόα μη νόμιμu. εγκατεστημέ\'Tj σε ,ΙΙU -έ\'Τ] χώρ(! ι.:κτι"ι.; ΤOI; ίnι 1)1,;\·

καρπ ύταl π . νοια:. 6ε\' μπ ρεί τσυτόχρο α \'0. έχει π ι".ισβαση πρ : ΤΙί lΙπ ιl.ιnπιι

κοιν( \'ικά αγαΘά. υτό εί\'C1.I έ\'υ. δείγμα αποκλεισμ ύ τη.::.

Η μη ΙΙΚ1; α\'αγ\'{ίφιm; τη: δηλαδ1; από το κράτο: ηποδ ΧΊΊ: τ 1 δημlOιφ. εί

αυτό. αλλά και τ διογκ(;) ει. ε:αιτία : του συ\" ασμοίι Tll: κιπ(ισ ltml; ΠΟ\l το\).;

αναγκά.ει ιL μετα ασΤCt'ισΟυ και του ΚΟΙ\'( Ι κοίι ΙΙΠ η(λι:ισ ιού ου Ι){:ΧΙI ΗC1.I

αγ ά- ται α Q\ τιδροίl\' παραβατικά. ο κράτο: οι:\' μπ ρεί \'α τ )\ι: ε/.ε .;ι:ι {ιιnl

η ύπαρ·1; τ υ. Οε\' τεκμη ιώ εται από πουθε\ά πότε ε\'εργεί κατu.σταλτικU Πι ο:

αυτού και δεν α τιμετωπϊ:ει τι: μεμονωμέ\ε. πρά~ει: πυ. άβαση: αυ.υ το mΊ\'ο/.ο

ω ομά'α (π,χ, ι λβα αί εί αι δο) οφόνοι - πρέπει \'α π σαχ ύν ω οι γιι! εξi:τιωη.

οι τσιγγά ι ι:ί\'αι έμπ Ρ ι u.ρκωτικών κλπ.).

ι\υτ' βέ/3αlα δε\' πρ έρχεται μό α από την έλλι:tlιιη ποί ΙΤΙΚ1;: του ΚJ)(ίτου: γιι! \'ιι

προλάβει το φαι όμεν αποκλεισμοί) και τα παρείCόμι: α αυτ ύ ω λιί συ\'Μ:::τιιι

άμεσα και μι: το αίσθημα ανωτι:ρότητα: που \'ιώθει η κοινωνία υ.πι':\'α\'τι στο Ι,'; μ 11

νομικά ατ χυρωμένου. πι ηθυσμούς. Επίση. η μη \'ομική κ6.λυψη (')1Ι;lJlωι.I'"η IlnO

την άλλη τ κράτο. και την κοινωνία στο α έχει εt')κολ "C
w

ιλαση;ρια ΗιΊ.ιωτιι·· ιωι

να lφύβεl έτσι την ανυπαρξία του ευρύτερου σχι:διασμ ύ KUΙ αντιμ~:τι;)πιmι ΤΙύ\'

σι'ιγχρ νων πρ βλημάτων.

Τι':λ ς. θα nptnCI να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στα αγαθά της εκπαί6ι:υσης. της

υγείας. και πρόνοιας, της ιcατoιιcίας και της απασχόλησης τα οποία ι.:ί\'αι βασιιcιj. και

πρέπει να διατίθενται σε όλου γιατί όπως είδαμε α\' λείπει το ένα επηρι:ά':ονται και

τα άι λα ι αι δι γκιονουν το φαινόμι':\'ο του lCoινωνl1~Ol) αποκλι:ισμοιΊ. () Ιλποκλ::ισμι')ς

από αυτά ι:ίνuι πιο σημαντικό_ γιατί η λειτουργία του: στην ι αταπολi:~ιηmι το"

εί αι σημαντιΚ1; και αυτό φαίνεται με το γεγονός ότι ι τ μcί π υ ιωλί)πτουν

σχετίζ ται άμεσα με την εφαρμο όμενη πολΙΤΙΚ1; π υ πρ σπαθεί να α\'τιμετωπίσcι

το "οινω ικ' απο λεισμό. Η ουσία τη _παραπά ω πολιτική. έγκι:ιται στ γεγΟ\'ός ότι

οι τέσσερι. προαναφερθείσε έ οιε-: αποτελοίιν σημαντικά εργαλεία για το πλ1;Ηο_

τω απ κλεισμένω\' ώστε να πετύχουν τη ομαλή κοι ω 1Κ11 έντα 1i του " {βλ. Ι~K.

19 . σελ. 760 .

~τη συγκεκριμέ\'η παράγραφο έγινε πρ σπάθειυ. \'α αναφι.:ι }ίιν Η 111τι11κΙ.:

σχέσει. π υ δημι υργού το κοινωνικό αποκλεισμό. . π όι:ίχ ηκ. Τι1 πολυτυμαι . ι.

τ π λυ' ιάστατ KUΙ το ασαφέ. του σι ομέ ου. Έ rl\'f: κατα ητό ίnι ntP(L απί} τι:

βασι έ. u χέ. και ρισμού. του. πρεπει να υπάρχει m'ιvοcση για τη l:πιnιχίcι τη:

πολΙΤΙΚ11. τόσο των προβλημάτων που το προκαλ ι')\'. όσ και τ υ συγκεκριμΙ:\'()\)



Σωιιω)ι'1-: XΩI)('IΤCI-:, () Κοινωνικός Αποκλι:ισιιό..: IWI' Ροιι, "

χιίφου που υπάρχει και της ομάδα που ζει εια:ί. Οι γl:νικί:ς ιφχl\ ί!ΟIl ω'tl.ι.ΙIΟφ:(1\'

παραπάνω μπορούν να αποτελέσουγ βάση για τη μι.:Ooιioλoγία ;φοσl:γγιση.;: του

φαl\'ομένΟΗ στη κάθε κλίμακα πολΙΤΙΚ1iς παρέμl!αση..; για {ωτό, Ι 1δρ(ιση ΟΙ( nr::nl:1 \'Η

γί\'εται σύμφωνα με το τι jJyaiVCl ι..ι:' τφ' nP0(iI:yylml !ιΙΙΙ στο GHYKt:lCj'Iμ:'Ttl χωρο.

Υρό\'ο "αι ομάδα αποκλεισμοί"

~υνoψίζoντας ύστερα από ΠΙ" παραπά\'ω ι't:πτυμι:ρι:ιιιιcιi ΙΗ'ιιφιlj)lί. ιΗ ι)ιιωηίσ::ι.:

του φαινομένου υφίστανται σε οιl\ονομικό. κοινω\'ιι.:ύ. πολιτισμικίl. ί{Ο/.ΙΤΙ,,-11 κω

γεωγραφικό επίπεδο (ΚΕΚΜΟΚΟΠ. 1998. σελ 53).

1.8 Οι επιπτώσεις του κοινωνικο\} αποκίχισμού

ε,,-τός από τις αιτίες και τις διαστάσει.; του φαινoμ~':\'OH γιιι \'Η Ι:Ι"ω π::ηΙΖημ::\11

μια nOI.LTIlC1i παρέμβαση πρέπει να γ\'ωρίζουμ!:. και τι..; ::πιπτιιι,,::ι; πι)\) 1':/:::1 Κ/Η'Ι

περίπτωση, Βεβαίως η αναφορά των επιπτ(ί)(}εω\' είνUl κιίπω..; uuιluil,::tl� γΙΙΗί 011 γί\'::ι

η προσπάθεια γενίκευσης τω\' επιμi:ρους φαινoμένlύ\' κιιτιί ηΊπο. ομιίιίι( ""Ιίl ωμ::I1.

Όμως στο πλαίσιο αυτό της εργασίας είναι καλό να γίνει μια γι:νΙΚ1Ί (!\'ιΗιιι'Ι'ιί ι;ιστ:: \'1(

δούμε που τελικά οδηγεί αυτό το φαινόμενο,

Με το που υφίσταται το συγκεκριμί:νο φαινόμενο ιHtιιI': itI1tl::LJt(Iμt

δημιουργούνταιαυτομάτως νέες αιτίες κοινωνικοίι Ιίποκλl:ισμΙΗ'ι. ι-ι ~:itLt)::i\,toIQII τη.;

φτιί)χιας_ η διατήρηση της ανεργίας_ η δημιουργία ΚUΚ1iς OΙKoγΙ:\'Ι:ΙΙΙKI1~ ~ιιIll.:::. η

αδυναμία για εκπαίδευση. η απολαβιΊ κακιί)" Ο\I\'Οηκ(ί)\' Πί1()\'ΟΙΗ'::: I.;ιrι 11 KILK1i..;
ποιόΤ11τας κατοικία είναι ορισμένες από τις άμεσες t:nlnTιi)aI:t; του ι..:ΙIΙ\'ωnκι)ΙI

αποκλεισμού. οι οποίες μπορεί να είναι μετά αιτίες του που (-)(1 i)t)ll~'11GiJ\)\' ,,:: \'::(1
δημιουργία του (φαύλος κύκλος).

Αυτό πάντως που μπορεί να :.:ιπωθεί γενικά είναι το i'1n 11 π(φΙΗI"ίη ΗΗ!

φαινομένου βλάπτει την KOIvwvtlC1i auvoXli και εμποδίζει την ισόprισπη (ω'lπω~η σι:

όλους τους τομείς. ομάδες και χώρους της κοινωνίας. Ακόμη το φιω'(>μl:νυ

δημιουργεί στο επίπεδο των ομάδων. το περιθιοριο στο οποίο πλέΩ\' ΚΙ\'\Η')\Ται. Ι ....ΙΟ η.;

αναγκάζει να εξαρτώνται από την υπόλοιmι κοινωνία μη πρι}σφέρo\'τα~ σ' flHT1; (l:τσι

χάνονται παραγωγικοί πόροι). Από την άλλη το ΠCΡιOιίφω μπιψι:ί \'11 οiiηγl;σπ ,,::
παρεκκλίνουσες συμπεριφορές οι οποίες πάλι θα συμβιiι.ου\' uT11 1)1(lγΚ(ι)"η τι)ι!

κοινωνικού αποκλεισμού.

Έτσι δημιουργούνται πλέον σημαντικές αντιδράσεις τω\' "νι\,ωnΚΗ

αποκλεισμένων απέναντι στο φαινόμενο. Πρέπει να σημειω<:.lεί I1T! αυτέ,,:

προκαλούνται κάθε φορά από διαφορετικές αιτίες.

ι-ι πρώτη από αυτές είψ;,ι η αδ;r~«}(;ι)ία από Τ11\' πλευρά τους, Η Kfnucrraml που

βρίσκονται τους οδηγεί σε μια αμηχανία και i:va μοιρολατρικό τρόπο ςΙ'Jιiς. Δεν

περψi:νουν τίποτα πλέον και εξαρτώνται από αυτά που Οα τoυ~ Ι')ι;ιοι:ι ω ....ρ(ltoι;

πρόνοιας μη προσπαθιί)ντας να συμμετάσχο\l\' στην αλλιιγ1Ί τη.; KΙ1τιlση1"η~. :\UίIi

τους η στάΟ\l όλο Και περισσότερο τους οcηγεί στο ncrLeIorJlιI κω ω\' ιaωKλ::ισμι')

(τέτοιες ομάδες είναι ηλικιωμένοι. ΑΜΕΑ. τσιγγάνοι. μυ\'ογο\'ι:ϊκιί \'\Η,,"ιll\lφιιί Kί.ίt.l.



[-Ι ι)ι:ιιπρη ι:ίναι naD(~,jatIKut; rα Οι I(αταστάσι:ι~ :το\) ...ου\, (Η α:τοl\/'::ισμ::\'(J\

τους κά"ου\' να αλλι:ιτριιί>νονται και να χάσουν την :..:πιιφιl μι: τΙ]\' OΙI\OY::\'I:lIL τφ

παράδοση. και το δίκαιο. Επίσης αρχίζουν νοιώθουν μίσο.: για το lIπMωιπιl κοι\'I,)\'ικιΊ

σύνολο που τους στερεί τα δικαιιίψαΤά τους. Δε\' δέχο\'Ται μερίδιο στην Ι:1I0ύ\'η του

αποκλεισμού τους και δρουν παραβατικά τόσο για λόγου.; ι::πιβίωσης ι)σο κω γιc! \'Η

δι:ίξου\' ότι υπάρχουν. αλλά και για να εκφράσουν αυτσ ΠΟΗ νιιίΙθου\' λι)γω της

απόρριψης που Ι\ιιί)νουν. Τέτοιες ομάδες είναι οι ναρκομα\'l)';: και οι φυλακισμέ\'ΟΙ.

Η τρίτη ι:ίναι η τάση αφομοίωση.:. Δεχόμενοι ΤΟ\' ιιποκλι::ισμύ ορισμr.n)l

συμπεριφέρονται μ' αυτό τον τρόπο για "u τον υπερκεράσουν. Η μό\'η ΤΩυ.; ()ι{:~o()oς

είναι η έ\'Ταςη χωρίς όρους στο κοινωνικό σύνολο γιατί ί:τσι τιnIΜ'lχιστιη' πισn:ίιο\)\'

ότι θα αποφύγουν το στιγματισμό και το περιθ<ίφιu_ Επικρατεί μi:σα Τιιυ.; 11
αλλοτρίωση ...--αι χάνου" το παλιό ψι;πο ςωής που είχα\' (ι:ξαιτίας του οποίου Ι1Ι IίjJ.uI

τους στιγμάτιζαν). Ταυτόχρονα υπεισέρχονται σε ένα \'co τρόπο ζωής χωρί.; να

ξέρουν αν θα γίνουν αποδεκτοί και χωρίς να έχουν στήριξη από κανένα nupti μόνο

από την oμιiδα που aV1)KOUV. Τέτοιες ομάδες είναι αυτή τω\' Ι>ομ. των l>ωσοπό\'Τιω\'.

των ξένων μεταναστών.

Η τέταρτη παρεκκλίνουσα συμπεριφορά είναι η εαωστρ{:φεια και η δημιωφγίιι

αμυντικ{ί>ν μηχανισμών για τη διαφύλαξη τω\' ιriιαίτεριl)\' πολιτισμικι;)\'

χαρακτηριστικιίινκαι για την προστασία από την απόρριψη του «ξί:\'ο\)). Κιίτι τ:":τιιω

ισχύει στους Ι)ομ. και θα αναλυθεί περισσότερο στο κεφ.3. Αυτίl ΠΟΗ ιιςί~ι:ι \"\L

αναφερθεί εδιίι είναι το ότι 11 εσωστρέφεια αυη) εμπεριtχει tva είδος lιπσκλι:ισμοίl

ηις πλειονόηιτας. από τις κοινωνικές σχέσεις με ηιν μειονόηιτα. Βέβαια πέρα απιl

αυτό βασιΚ1; προϋπόθεση για να ισχύει αυτός ο αποκλεισμός είναι 11 θt':ληση ηις

πλειονόηιτας να προσε:Υγίσει τον κόσμο της μειονόηιτας.

Μια τελr.υταία αντίδραση και συμπεριφορά η οποία σχετίζcται με Ώιν

«αφομοίωσψ> αλλά και Τ11ν «αδιαφορία» είναι η δράση σ{ψφωνα μι: Τ11\' οποία το

αντικείμενο του αποκλεισμού δέχεται και υιοθετεί το\' ρι')λο που ΤΩ υπω.οιπο

κοινωνικό σ{ινολο του δίνει και ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες που οι ιΊλλ(Η ίΟ\'

ορίζουν. Αυτό είναι το φαινόμενο της αυτοεκπλlJρούιιι:ν11': nroιpηTCiac. φλ. ΤιίΤ<Ίη~

Χ. Ν .. 1988. Λυδάκη. 1997. σελ. 134)

Εκτός όμως από τους τρόπους που αντιδρούν οι ομάδες αποκλειαμού και τις

επιπτιί>σεις που το φαινόμενο έχει σ' αυτές. πρέπει εδώ να αναφερθούν οι

συμπληρωματικοί μηχανισμοί που αν δεν υπάρχουν κάνουν πιο Ι\'τονι:ς τις

επιπτιίισεις του φαινομέVG..ι. Aνσ~,'φίιμαστε στα i)iKtIJfL rπιίo/Cιιι: που παίζnυ\'

σημαντικό ρόλο σΤl1ν καταπολέμηση φαινομένων όπως ο κοινωνικός αποκλ::ισμ{).;.

Το πρ(ί>το από αυτά είναι η οικογένεια. ΒασιΚ1) ΠΡOίiπι)θεση για να μπι:ιι)ί:σ::ι νιι.

ξεπεράσει σε πρ<ί>το στάδιο τον αποκλεισμό του ένα άτομο είναι η στήριξη (ιπι" τη\'

οικογένεια. Κάτι τέτοιο συνέβη στην Eλλιiδα και συνεχίζει να συμβαίνει σήμερα. γι'

αυτό και άργησε να εμφανιστεί το φαινόμενο τόσο Τ11ς φτ<ί>χιας ι"σο και του

κοινωνικού αποκλεισμού σε έντονη μοΡψI). Τα τελευταία χρόνια {ψως ι) Οει;μιΊ.;: Τ11ς

οικογένειας δέχεται απανωτά πλήγματα (αύξηση μονΟ'Υονεϊκ<ί>ν \'ΟΙΚίΗ•.,.φιιί>\'.



~ωμαo(Ί..: ΧιιιΊσω..:, ο Κοινωνικός Αποt.:λασωκ Τα/Ι' Ι'οιι,

διαζΙ)για). τα ι)ποία αποδυναμ<JJνουν τον ω,,: ηϊJρα ::nt:J)γι;τικί1 τη.: l)ιΊί.Ι1 στ11\'

καταπολέμηση του φαινομένου.

Ένας δεύΤCΡος φορέας σηΙριξης είναι τα ίιτυ;{ιι ι)ίΚΤlΙα σηΊΩΙ';IJ( ι')πιll~ φίλοι.

συνάδελφοΙ. γείτονες κλπ. Αυτά επίσης λ.ειωίφγησα\' ω~ :;\'ιι IlιιΟμι') στφ' Εί.λ,ί,)ιι.

Αλλά σΊ;μερα με τους αUςανόμr;\'oυς ρυθμοι)ς απuςέ\'ΗJση.; μ~':σιι <ΠΟ\' ιιστι,",ο Υ",;φο

αυτά τείνουν να εξαλειφθούν, (βλ. Καραντινός. 1990 σι;ί., Μ. 2::!. 351.
Ένας ακόμα τέτοιου είδους συμπληρωματικός μηxανισμ~ ι:ί\'υι το ....'ιιuω,,:

πρόνοια, για την κατάσταση του οποίου έχει γίνει ΠΡοηγ{)υμί:νως ανιιφορά. Λ\ιτι') ποll

μπορούμε να δούμε πλtoν είναι ότι και αυτό ιφχίζει σιγά ~ σιγ<ί νιι παίρ\'ι:ι ημ' πιφcίιι

των δυο προηγούμενων και να μην μπορεί να αντιμετωπίσει το\' ffiIVI:XIiI'; ιιιιςω'ιΊμ::\'ο

αριθμό αποκλεισμένωνατόμω" που έχουν ανάγκη ση;ριςη.;. ~. ιιιιη; τφ' μ::ίι,jση το"

ρόλου του συμβάλλουν οι νέες avvetitcc,; της μcταβατιΚ1;~ ::;ωχής ;τοι) ~Ollμ:: μ:: τη\"

οικονομιΚ1; ύφεση. T11V παγκοσμιοποίηmι της ι)("ο\'ιιμίας '"'uι ων ,",ιll\'ιιι\'ι,",ι)

διαχωρισμό που υπάρχουν και που δημιουργούν ΠΡUβλήματιι στη λnτιnφγίιι ΗΙ\!.

Τελευταίος τέτοιος μηχανισμός είναι οι εσωτερικοί δι.:σιιοί που υπιίω~ιlll\' (π

συγκεκριμένες πολιτισμικές ομάδες. Αυτός μπορεί να ε\'σωματωθι:ί στα ίιΏΙΠΙΙ ι)ί.....-ηιll

αλλά επειδι; χαρακη1ρίζεται από τ/ν πολιτισμι ....,; διάσταση. βασι....,; Ίια τψ

προσέγγιση του προβλι;ματος του κοινωνικοί) αποκλεισμο\ι στου.; Ι>ομ. ΠΩΙΙ μt:i.::τά

αυη; η διπλtίlματικι; εργασία. θεωρι;σαμεσκόπιμο να ω'αφι.:ρθεί ξι.:χωριστΓι..\lIτuί οι

δεσμοί οι οποίοι υπάρχουν λόγω η1ς κοινιΊς .....αταγωΥι;.;. γλιt>σσας, Οl)η<iκι:ία\; και

τρόπου ζω1;ς μιας συγκεκριμένης ομαδας. ενεργσποιοι)"τιιι στη διΚ1; μιι.; ΠJ:ι")ίπτωση

όταν όλη η ομάδα εξαιτίας της παρουσίας η1ς σε ξc.νυ πφιl~lίί].o\'. ποί.ιτισμικιΊ:

διαφορετικό. βιώνει τάσεις απόρριψης, Μc.σω αυτιυν των όεσμ(ί)\' όIlΗηJ)::ίται 11
εσωστρέφεια αυτών των ομάδων και αποφεύγουν έτσι n1" απειλι; της αφομσίωσης

που τους επιβάλλει ο κοινωνικός περίγυρος μέσω της διαδικασία.; του αποκλεισμο\).

Η λειτουργία και η σημαντικότητα τους στη\' περίπτωση των Ρομ θα (ιναί.υΟι:ί στο

επόμενο κεφάλαιο.

2.9 Η σύνδεση του φαινομΙνου με τον χώρο - χωρικές ()ιιιστι~σι;ις

Σκοπός αυηΊς η1ς παΡf1γράφοι: r.ί\'....ι.ι να δείξει πως το φαιν<'ψl:νο ΠιJΙΙ ~:ς::τcΊ~ι;ι η

συγκεκριμένη διπλωμαΤΙΚ11 εργασία σχετίζεται με τον χ<υρο, Βέβαια 041 υπr.ιr;{:λΙ)ουμε

στα επόμενα κεφάλαια στα χωρικά ζηη;ματα που αφορο\ιν τη συγKΙ:ΙCΡιμι':\'η ομu.ο(ι

αποκλεισμού που μελετάμε. Πέρα όμως από αυτό θεωρούμε ότι είναι σημα\'τικίι να

γίνει μια επιτροχάδην αναφορά στο π χωρικές διαστάσεις έχει τελικά ο κοινωνικό.;

αποκλεισμός. Αυτά που θα ακολουθlΊσουν είναι γενικά. Απλά ΟΙ 6lαστrισr.ις του στο

χ(ίφο διαφέρουν από τόπο σε τόπο και από ομάδα σε ομάόα ψφάνισι;; του.

Μια πρώη1 γενΙΚlΊ διαπίστωσΊ1 που μπορούμε να κUιυυμι: είναι ιΊτι ως ι:πί τω

πλείστον το φαινόμενο χωρικά εμφανίζεται στους αστικού.; ιι:nού.; ΤΙII\' πω.α'Η'. με τη

δημιουργία χωροταξικού διαχωρισμού των διαφορετικών ομάδων ιιποκ).::ισμ:;\'ω\' σι

διάφορες συνοικίες και χωρικές ενόη1τες από το υπόi.ΙΗΠ() κοινωνικό σt'I\'tΙλο ιιn..
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοηiτων. 1997. σελ. 6), Ακόμη όπου άλλου ί:χει r.nIfJrOl;



.:.ι '/ιιιφιι.; "ΙlηπιιlΜι \J 1\11\νιιι\'Ι" 11.; . \ IΤU"-I,Ι:ΙOllO';: ΤΙ'Ι\' Ι'υ\!. .111

το φαινόμενο η κατοικία και 11 χωρnai πραγματιl\ότητιι Οι:" σx::τί~Ι1\'τω μι: Ι\ι"ιτι το

μόνιμο (π,χ. καταυλισμοί μετακινούμενων τσιγγάνων).

Ένα δεύτερο που πρέπει να λεχθεί είναι το γεγονός ότι παρατηρείται μ~:τα';ίl ΤΙι)\'

ευρύτερων πι:ρωχιίlν. πλιiθος α\'ισοτήτων (κοινωνιl\C-;. οιι.:tI\'Ομlκί:ς •.:λπ.) σε

όιάφορους τομείς ύπως υποόομές μεταφορές, εκπαίδευση. ι:ργιισίιι ΚI1Ι ι)πι'"ΤΙ: ιJ

"οl\'ωνικός αΠOKλJ.:ισμός που ΙΤΡUι...~.oύν αυτέt; σε r.υρύτερc.; ιτ;':':ο\' ιψιίδl:.; νιι

6ημιουΡΥεί χωροταξική απομόνωση. Σ' αυτή τη\' πr.ρίιττωση ι) ΙΙ:\Ηι'ι"ι'ι..-:ός

αιτοκλεισμός συνδeε:ται μι: τις χωρικέ.; ανισότητες και με τηι' ιιδυ\'ιι.μίιι ::.πίτ::ιιξl1; τη..;

συνΟχ11ς και της ισόρροmιι; ανάπτυξης του χώρου (ιτρόκί.ηση μ' ωΗΙ) τον ηχ',πο

Υι.:ωγραφικού αποκλεισμού σ' αυτές ης περιοχές). (βλ. ΕΚΚΕ 1996. σελ 171 - 196 και

K=dinos. 1994. σcλ. Ι .6).
Σε ακολουθία με τα παραπάνω καλό είναι σ' αυτό το σημείο \1.L α\'ιιφερθούν οι

γp'ι~τ.; χωριια:.; διαστάσεις και ει«;κj\'σι:ι.; του φαινομένου.

Μια ιτρώτη είναι 11 δημιουργία θυλάκων αποκ)..εισιιο,', σι οποίοι ι:ί\υι κυρίως

6ημιουργήματα ΙHKO\'OμΙKιiιν αJJ.αγώ\' που δημιούργl1σω' uνεpyiu ..-αι ι:ιτομ::νcυ.;

κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτοί βρίσ..-ovται είτε στο κΙ:\τρο τω\' n(,i.l:IIJ\' ι:ίη:

διασκορπισμένοι σ' όλο w Γύροι; το\, ασnKoύ ιστού. Αυτού.; δε\' τους Ζurα~τ/ι>ίL~:Ι η

κατοίκηση συΥκεκριμέ\'ης ομάδας αποκλεισμού αλλά ούτι: και η αι-υπαρξία ίkισΙKΙiι\'

υποδομών (νερό. ηλεκτρικό. (h"'τοχέτεuση). Απλά είναι t..--Υκαταλελειμμi:\-&ς πι:ρωχ&;

λύγω κυρίως οικονομικών αιrιισν αJ.λά και εξαιτίας τη; διαδικασίας του KOΙ\'4ιJΙ'ι..-:ι)ύ

διαχωρισμού (Μαλούτας. 1996.96·01)
Μια δεύτερη χωρική διάσταση εϊναι η δημιουργία περlθωnΙlLκιiJι' L(I}niJ\,

περιφερειακάηις πόλης. Αυτές συχνά βρϊσκονται κοντά σε κόμβους και πάσχουναπό

ΈJJ..ειψη υποδομισ" και λειτουργιών. ΣuV\iθως καΤΟΙh:ούνται από πΛ.ι100':; ομάδω\'

αποκλεισμένων1; περιθωριακών. Υπάρχει όμως περίπτωση να είναι εγκ(ιτεστημένοι

εκεί συγκεκριμένη ομάδα αποκλεισμού.

ΑυηΊ η περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά και αποτελεί την τρίτη χωριι...'i διάσταση

του φαινομένου, Αυτό είναι το Υκέτο το οποίο είναι μια πι:ριθωριοποιημι':νη ζ(iJνη

συνιΊθως στην περιφέρεια των πόλεων (αυτό δείχνει η cfJ..IlvtICl; πρακτιΚΊ;. εξαίrεση η

Αθι;να και κάποιες άλλες μεγάλες πόλεις). η οποία έχει προβλιΊματα υποδομισν.

λειτουργιισν και κατοικείται κυρίως από ανθρώπους με σιιγκι:κριμι':νη πολιτισμΙΚ1i·

εθνιΚ1;. θρησκευΤΙΚ1Ί. πολΙΤΙΚ1i και φυλετική ταυτότητα.

Σ' auni την περίπτωση τα πράγματα είναι πιο δύσκολα όσον αφορά nl\I

αηιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. γιατί ποiλi:ς φορι:ς uιιτί).; ι:ιι:τός απlΊ τη\'

απόρριψη ιτου εμπεριέχει προς τα άτομα ηις ομάδας που κατοικού,' ι:ιa:ί. ί:χι:ι ς,ις

αιτίες στοιχεία ρατσιστικά (φυλετικές προκαταλήψεις) και έτσι το φιιινόμι:\'ο παύει

να είναι απλά αποκλεισμός αλλά συνδυάζεται με βίαιη συμπεριφορά και γίνεται

ρατσισμός.

Από την άλλη αυτή είναι και η πιο ειδική περίπτωση γιατί ο συγκεκριμένος

χισρος γίνεται πεδίο έκφρασης τη; άμυνας και της εσωστρέφειας της ομάδας που το

κατοικεϊ κάτι που δεν το ouναηάμε στις άλλες χωPΙK~ εKφCιι'Oει;. Εξαιτί(ις της

ομΟΙσΥένειας της t..--Υκατεστημί:νης ομάδαζ αποκλεισμού ιι XIiJρo.; αυτός ιΊπιυ.; KιlI νll



ΣωΙΗιωι.: Χρl)rΠΙ1':. ο ΚοlνωΥI"ό, ΑΠΩ"λcισιιός τωl' ['(ΗΙ,

είναι, είναι ι\ χώρος τους και δύσκολα μπαίνει κανι:ί.; II':i:\,ιI~» ι:κι:ί. .λιιμιιnφγι:ί

δηλαδιι από μόνος του ο χιίφος διαδικασίι.:ς απσKι...ι.:ισμoιJ τι,''' .:::\,11''· ΠI1~1; 11111\1\

Η τcταρτη χωρική διάσταση συ;κεκριμενοποιι:ίται ι:κτό.; uστικιιiι ΧΙ;)/1\IΙI κω ,)::\'

έχει μόνιμο χαρακτήρα, Προκαλείται όμως από την απόρριψη που δι:χυ\'{ω .,:l1πο1οι

άνθρωποι από την κοινωνία. τον κοινωνικό α.-rοα/ισμό ή το" ρατσισμο, Εί"αι οι

μετακtνoύμενoι πόλοι eyκατάστασηc: ι..-uρίως των νομαδικών πληΟυσμών Ιοπω.; των

τσιγγάνων). Αυτή είναι μια ιδιόρρυθμη χωρική διάσταση μιας "'1l1 μπορεί \'0. υπάρξει

τόσο σε αγροτικό. ημιαστικό και αστικό χώρο ισυνήθως πεΡIΦι:Ρειακά τω\' πω..r.ιι)\·).

Αυτή η μη μόνιμη εγκατάσταση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με ΤΗ 'Υ ...·:::τυ μιΊ\'ο που

είναι μεταφερόμενη.

Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές χωριι..τς όιαστάσι:ι,; ΤUυ 1\0Ι\'III\"ΙI\I-\1 ωωκ/.::ιrl"μοil

όπως προέκυψαν από τη μελέτη της σχετικής βιβλωγριιφία.;. ~Ώμ' Εi.ί.ιtι>U ::~UΙΤΙ(Ι;

και του γεγονότος ότι υπάρχει μόνο μια σημαντιιαι μητροπολιτικι) πφωΖ11 «1Ί: cίJ~I:σl1

με τα μεγέθη που επικραΤ011ν στη" Ευρώπη) το φαινόμενο δι:ν ι;μφω'ίζι:ται μ~: ω.::.;

τις παραπάνω διαστάσεις. Μόνο στην Αθήνα μπορεί να lσ,(ύει κάτι τέτοιο (βλ. 'ΥΙΙΙ

κοινωνικό διαχωρισμό, ελληνική εμπεφία. M310utas Τ11., 1993. Aηtίρuιlι::. \'1)115-113)
Πάντως συχνά είναι τα φαινόμενα ανά τον ελλαδικό χιi:ιρo της τριτης κω τέταρτης

περίπτωσης. (βλ. ΓΓΛΕ. 1996).

Εν κατακλείδι. συνΟΥίζοντας πρέπει να πούμε ότι ....-uρίως στι~ Ι:Kφrιίσι:ι.; στο

χώρο του ~oινωνΙKoύ αποκλεισμού επηρώζου" σικο\'ομικυ ΙΙ,ΠΙ;IΖ.::Iι.ιι lύ.ίJΙ κω

κοινωνικά μεγέθη (κοινωνικός διαχωρισμός) μιας κω αυτά 061110U\' στ11" όημωΙΨΥία

των ιτροαναφερθέντων χωρικών εγκαταστάσεων. Επίσης οι προηγούμενοι xώρuι με

τις ελλείψεις και Ώιν κατάσταση που τις χαρακτηρίζει δημιουργούν αισ(1)μllτα στο

υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο αποκλεισμού τους. αφού το τι:λι:ιιταίο δε\' του.;

επισκέπτεται α. γιατί νομίζει ότι κινδυνεύει. β. γιατί δεν υπάρχει κάτι να το ι:i.Kι'lσει

και γ. γιατί τους υποτιμά αφού στην συνείδηση του οι χώροι συνδυιιζόιιενοl με

υπάρχοντα στερεότυπα χαρακτηρίζουν τις ομάδες που ζου\' αποκλcισμί:\'ε.; ι:κι:ί.

(σχετικά με το ότι ο χώρος προκαλεί αποκλεισμό βλ. ΙΣΚ. !99R. σελ. 753).

2. ΙΟ Η κρατική πολιτική πρόνοιας και κοινω\'ιιπΊς προστασίας και 11 σΙI\1CΗ:σι·1

της με το φαινόμενο

Η σημερινιι πολιτική των κρατών της ΕΕ για τον κοινωνικό αποκλεισμό τίθεται

υπό αμφισβήτ/ση. Έχει γίνει εμφανές ότι το φαινόμενο εξαιτίας τη.; πολυμορφία.; του

απαιτούσε άμεση πολιτική παρέμβαση. Εξαιτίας αυτού η εφαρμοζόμενη πολιτική

έγινε αποσπασματικά χωρί:; να un·:~rxLI γενική κατεύθυνση που να ι:μΠι;Ριί:Ζει το"

συνολικό σχεδιασμό και ηιν οριζόντω και ποJ..uτομcu.κή παρέμμlΙ<ϊη 1'Ι« το 1Ι::μα.

Έτσι υπήρξε ένα είδος κοινωνικών παροχών και ευαισOητoπoίηση~ Υιυ τι; ιιμιίόες που

βιώνουν στ/ σημερινή κοινωνία το φαινόμενο. χωρίς \'α προσεΥΥιστ('lύ\· οι

Υενεσιουργές αιτίες κατά περίπτωση. Καλή η κοινωνική ιτολιτική που στοχι:ι')ει σηιν

εξισορρόπηση τ/ς οικονομίας Ώις αγοράς με την παρέμβαση του KρU.τσυς μι:



~ωιι(ωά.,; Xj))'jaΤCK. Ο Κοινωνικ{'κ Αποκλεισιιό.:: των Ροι!.

απώτερο στόχο την βελτίωση των όρων ζω11ς αλλά απαιτείται κάτι παραπ1Ί.\'ω γω το

σ,ιγκι:κριμί:νο φαινόμενο

Πολλά προγράμματα έχουν υλοποιηθεί από την ΕΕ τι)σο από την ::μφιιvιση τ'l~

έννοιας της φτώχιας όσο επίσης και από το\' ορισμό το\.) κοινωνικοί) Ιιπο .....λ:.:ισμοlι
(1989 - φτώχια 111). Παρόλα αυτά όμως λύσεις δεν έχου\' δοθεί αφοί) ι)πω.; ι:ίπαμε 11

πολΙΤΙΚ11 ως τώρα δεν είχε την φιλοσοφία της αντιμετώπισης των ωτί(ίΗ' ωιι

φαινομένου αλλά του αποτελέσματος του. Συν τοις άλλοις η παρέμβαση γΗ1 ηι\'

επίλυση του, κάπου δεν βόλευε τις κυβερνήσεις αφού αρνοίινταν να παραδεϊ.τοίη' ότι

το φαινόμενο έχει τόσο ισχυρές ρίζες και πολυπλοκότητα.

Αυτές ενεΡΥιισαν μ' αυτό τον τρόπο γιατί από την μια θα φαίνονταν η lιδυναμία

σηιν αντιμετώπισή του anc την πλευρά του. ενώ από την άλλη θΙ1 αναγκίιζοντω'νΗ

ανατρέψουν τους προϋπολογισμούς τους για να δώσουν πραγμαΤΙΚl1 ι..υινιι)\'ΙΚl1

βοήθεια, στoUΖ χαλεπούς καιρούς τ/ς μεταβαΤΙΚll'; περιύδου που διανύουμε, Έτσι

προτίμησαν nlV άμεση παρέμβαση με κοινωνικέ.; παροχές για Ώιν μιΊζα και

ΠΡΟΎράμματα τα οποία τελικά δεν έδωσαν OucrlamIΚI1 βοιιθεια, Πίι\'Τως .,
προσπάθεια συνεχίζεται τόσο με νέα προγράμματα (φτώχια IV) όσο και με συνέδρια.

ημερίδες και διασκέψεις γύρω από nl" θεωρητική προσέΥΥιση του θέμαΤΟζ. (βλ

ενδεικτικά άρθρα σε εφημερίδες Το Βήμσ 28/9/1997. EλευθCΡίσ 1015/1998 και EC.

sociul affairs. Κοινοτική Πρωτοβουλία Povert)' lV).
Συν τοις άλλοις δεν υπάρχει και η συγκατάθεση 11 απαίτηση απ() το υπόλοιπο

κοινωνικό σύνολο για να αντιμετωπιστούν τα προβλιΊματα των αποκλεισμένων.

Άλλωστε η ασΤΙΚ11 ζωιι της πόλης μας εμποδίζει πο)J..ές φορές να δο{ιμ::: Π1

προβλl,ματα που υπάρχουν άλλου,

Ακόμη αυτοί που μπορούν να δώσουν λύσεις τουλάχιστον σε:. αρχικίl στιΧδto.

είναι οι θεσμικοί φορείς και αυτοί που αποκλείουν ενώ ταυτόχρονα απαιπίται 11

συγκατάθεση των αποκλεισμένων. Επιπρόσθετα μπαίνοντας στην ιιυσία των

προβλημάτων που δημιουργούνται για την επιτυχία της κοινωνΙΚ11ς πολιτικψ; στο\'

τομέα του κοινωνικού αποκλεισμού μπορούμε να αναφέρουμι: ότι η έως τώρα η

πραΚΤΙΚ1; δείχνει ότι υπάρχει αναποτελεσματικόη,τα αυη1ς:

1. λόγω ταύτισης και αλληλοκάλυψης των αρμοδιοηιτων των φορέων της

πρόνοιας

2. λόγω έλλειψη αποκέντρωσης και εθελοντισμού

3, λόγω ανυπαρξίαςαξΙΟΑογημένwvερευνών των αρμοδιοτήτων των φορ!:ων

4, λόγω γραφειοκρατίας

5. λόγω έλλεΙΨl1ς συντονισμού των τομεακών πολιτικών που σχετίζονται με:. Ώιν

αντιμετώπιOlΊ των φαινομένων

6, λόγω του ότι στ/ν πoλΙΤΙΚl1 παρέμβαOlΊ δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του

αντικειμένουγια το οποίο γίνεται (του αποκλεισμένου)

7. λόγω Ώις πραKΤΙΚllς για παΡΟΧΙ1 μαζικών λύσεων και όχι ποιοτιι..';,,;

αντιμετώπισης.
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Κάτι που πρέπει να γίνει σε όλα τα στάδια της πoλιτιΚ1;~ π(φ:':μIlIJ.Π'1~ ::ί\'ω ιΊτι

στη λύση που θα δοθεί πρέπει να συμμετέχ.ει και να την αποδέχεται (Ι l!1τοκλ::ιπμ:·:\·ος.

Επίσης πρέπει να στηριχθούν τα άruπα δίκτυα. ο εθελοντισμό.:; (·,πω.; ι:πίπης κω ο

θεσμός της οικογένειας για να μπορέσει να αντισταθμιστεί η απιiJλειιι τη; όρι'ιmι,: Τ(1)

κράτους πρόνοιας. το οποίο για να αντεπεξέλθει σης ανάγκCo; του μι.:ιιiJ\'I:Ι τι.;

Koινωνικiς παροχές. Πρέπει δηλαδή να ισχύσει η πρακτι ..."i} ότι ι.:ΡUτo;. 11 Οιι..-Ογr.νεια

και οι υπόλοιποι φορείς πρέπει να δρουν συμπληρωματικά Ύια τη\' ΙL\'τψετιί)ΠΙ("l11 του

κοινωνικού αποκλεισμού. Αιcόμ1i Π;.ιέπει \'α υπάρξει σllνφγασία τιισι) τω\'

αποκλεισμένων όσο και των φορέων των μηχανισμώ\ι ΙCOΙ\'(ύ\'Ι"''ή; i:.\'τu~η.; \.ι ηπιιίΙΗ

θα δώσουν λύση σε όλα. ακόμη και στην ΙCΑταΠOλέμηση τω\' στψειπύπlι>\' ...ΊLΙ τι!)\'

προκαταλΨνεων. (δΙQπολιnσμική ή διεθνισnκή ειmαίδεuση. αλΛUyίl τη.; \'()ΙΗI')()πία;

ότι ο πολιτισμός της πλειονότητας αι-τειλείται από ης μειονότητες).

Τώρα. τCΛΕUταία παρουσιάζεται το φαινόμενο της δημιουΡΊία.; t:taιptKIiJv

σχέσεων Ύια την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλι:ισμο'ύ υι οποίl:.ς έ1..ιn)\· ιι)~

στόχο την μετάβαση της πολιτικής αντιμετώmσηζ του φα.l\'oμtνoυ από ΤΟ\' Κi.\ιτρικU

κρατικό μηχανισμό στouς τοmκούς φορείς. ~. αυτό συμβάλλουν οι \ic.; :·~cJ.ίξ::ι; που

οδηΎούν το κράτος πρόνοιας σε συρρίκνωση. Έτσι οι εταφικέ.; σχi:σει; ι.:αλοίl\'ται \'U

επιτύχουν τον στόχο της ισότηταςγια παΡΟΧ1Ί σε όλοιις τω\' κuι\'ω\'ιι.:Ι;J\' ΙΙΎιιΟιί,\,. ποι)

η έως τώρα. πολιτική δεν εμm::ριείxι:.. Δηλαδή της α\'τιμετι~πιση.; τιιιι φαι\,(ιμί:\'ΙΙΙΙ ("Ι::

όλες "ς ομόδες.

Σε τοπικό επίΠcδo μπορεί να είναι εύκολη η παρέμβαση μιας και Οα \ιπάρχ.ι:ι

ευελιξία τόσο στη χρηματοδότησηκαι την αμεσότηταεπίλυσης τω,' προβλημάτωνγια

όλους τους απoΙCΛΕισμένoυς. Ο ρόλος του κράτους θα περιοριστεί έτσι στη Ύενlιcή

εποπτεία.

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε την συμμεΤΟΧ1Ί που πρέπει να ι:χι:ι η τοπική

αυτοδιοίκηση,ΑυηΊ έχει την δυνατότητα να παρέμβει «από τα κάτω. ('ΗΊΙ" ι)Ι)("Ιία το!)

προβλιΊμαΤΟζ» και να επιτύχει τη συνεργασία με τους αποκλεισμΙ:\ιοιι..;.γιl1 \'11 lij>oo\'

μαζί κοιν11 λύση. Κι αυτό θα γίνει αφού πλέον ο αΠOKλCΙσμι':νoς Οιι ι:χι:ι ιΊ.μι:ση 1:;ταφιΊ

με αυτόν που προτίθεται να του δώσει λύση και που πραγματικα μπορι:ί να τον

βοηθι;σει. Επίσης η ΤΟΠΙΚ11 αυτοδιοίκηση έχει ένα μCΓάλo πλεO"~:Kτημα, ["\'ιφίζι:ι

καλύτερα τα τοπικά προβλι;ματα ,,'.11 μπορεί πιο ε'ύκολα να διαγ,'ιί,σι:ι τι ι:ίΟου.:

ανάγκες σε κοινωνικά αγαθά έχει κάθε Πι:ΡΙΟΧ1Ί αποκλεισμένιιη'. Π("ΗΙ ι;ίνω ιιπ6 την

αρμοοιότιιτά ΤΙ1ζ. Η πoλιτιιal που θα πρέπει να εφαρμoστcί Οα πρέπει να συ\'διιάζι:ται

με τις γενικές κατευθύνσεις που δίνει το κράτος. σε όσους τομr.ίς ιιπαιτ::ίται. Το

πολυδιάστατο και πολυτομεακό του φαινομένου χρειάζcται συ\'το\'ισμC\'11 ιιρι~ί)ντια

και πoλυτoμεαΙCΉ πoλιτιιcιΊ.

2. Ι 1 Επίλογος - συνοψίσεις

ΈΎινε μια προσπάθεια μέσα σ' αυτό το κεφάλαιο να προσεΥΥιστούν τα γΕνικά

χαρακτηριστικά. οι αιτίες. οι επιπτιi'lO"εις και οι σχέσεις του φαινομέ\'ου του

KOινΙιJνΙKOύ αποκλεισμού. Στο ε:πό~'ύ κεφάλαιο yίνcται I:nc\oή; Η\Uφορά στ/ όομή



~ωιlCι )(1.:: χ 11)σω.::. () KOII't,J\IIt,6.:: ΛΠι1ι-:λι:ισιιό.:: τω\! Ι>ΙΨ.

τι>υ φω"ομι:νο1l που Ηφιφιi συγκι:κριμΙ:να τl1\' ιψύ.δΗ ΤΙ I )\' !'ομ ποΙΙ ΚΙΙΤι\ιιωΙ'Η' στη\'

·λλιίΟα.

Ι j Ι\' πι.ειιOσo1JμΙ: είναι καλό υ. γίνtι μια συνι'ιιιιιση τι')\' γ::\'I1(I;I\' ~'I'ΙΙ., ψι.ι\' I..lι'!

των ιτια κιί> σXί;σαιJ\' υ.ι λύ και t\'n'- r:χεοιασμό: μι: ΤΙί άλλυ. φu.ι\' ψι;\,\ι ΠΙ ΙΙΙ ΓιIIΖ\ΊΙ

έχουν Koινέ~ u.ιτίε: μι; τον κοινω ικό αποκλεισμό.

υπω έχει αναλυθεί u ΚΩη ωνικ' : αΠOKλεισμό~ εί"u.ι TU.UTUXΡO\ (l μιιι όιιιδιιωσίι!

και μια ιωτάσταml- Οι αιτίε_ μπορεί ταυτόΥ'ρΟ\ α α ~;ίνω και Ίιιστάσει: κω ι':τσι

δημι >uργcίτ ι :':\'α; φαύλος κύκλ : που α\ αγεν ά διιιρκιί>; το φu.ινίιμl:ω. Πι>ι ~:

φορέ. κ ι"ωνικός ωroκι..::ισμός Οιογκ(ί> ει υπάρχο\'τιι ΠΡοβλιiματu. Ku.ι <" Ίμιοιιργ::ί

\,ι;ιι τα οποία μι: τη\' σειρά του: οόηΥούν σε αποκ) ι:ισμό κιίΠΟΗ )\' ίιlJ.t l )\". Β::fiαίι.ι: ιΊλα

0.1 τά σχι:τί ~ νται ιι: το iTI υπάρχει παρι;μπόι)ιmι τη~ σ\ιμμ::το/:ιi: ml, ΚΓ.l\"ι Ψ:":\'ι'η'

ανθ ιί>π( ν απι") η\' α\ uι' ιU\'ιψ'i των KOΙ\'(ιj ικών και 6η, ι )σιι,l\' ΙΙ ΙΙ )ΙΙ)\'.

Επιπρόσθετα. μr.σα στ ΠΟ/.lIόιάστατο του (ul\'ομc\'(ιι) ο Ι\οη'Ι,I\,1 -ί)..::

αΠOK~ εισμό: σχετ(ι:ται με τι~ κοινα)\ ικέ: α\ lσότητε; Ku.ι ΤΙΙ KolνιunKύ. όικιιιιίψΙΗΙΙ.

όπω: cniml_ με το κοινωνικό tarus και το κοι ω ικό όιαχω ισμό.

~. ένα πιο ι;:ει ΙΥμένο στάόΙϋ u Κοι ωνικό: αποκλεισμό: ο Ίπ~ίται στη

ημι υργία ρατσιστικιί>ν συμπεριφορών όταν 11 ομάδα αποκ/.εισμοίl CKni: ιιπό την

KαΚl; ΙΚ νομική τη: κατάστιιση έχει και το στοιχεί τη: ποι.ιτισμικι;: ιόιαιτι:ρί)τητα:

σι: σχi:ση με το \lπόJ ιπο σύ\'ολο.

Έγινε λ ιπό\' μια πuράθι::mι των γε\ IKtin χαρακη1ριστικιί>ν το ) φl1lηψι:\'Ο\Ι ιιί:ι-ιί.

KUΙ τη. ποί InΚli,:- που ακολουθι::ίται. ~υνι::χίVοντα: στο ι:πί>μι:: ο κ,οφΙίί ιιιο (Ιιι ι)ιιιιμ::

πω αυτό το ιιινόμι::\ ο υπάρχει και ανακυκλώνπαι σι: μι ομιίιΊι ί)πιlΚ :;Ι\'ιιι οι

έλλη ι:ς Ι μ,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ U: Ο ι οινωνικός αποκλεισμός των Ι>υμ

3. Ι •ισαγωγ11

πω. εί .αμε στ προηγούμενο κεφάλαιο. (:γι\'!: η πριισπιί' ειιι γ::\'Ι"I1'; ιιnυ.ιισl1 ~

και πε ιγραφή. του φαι ομέ ου του κοι ω ικού απ ..-ί..ι.:ισμο' ι·)πω.; ΙL\Ι ι') ιιφίστιιτω.

_. αυτ τ εφωlλXΙO θα γίνει προσπάθεια συγκι:κριμι:νιιπ)itlm): τι ι φιιι\'ι\, ι::nΗΙ

πά ω στη μά α τω τσιγγάνων, Θα ιδω )ού\' οι αιτίι:ς. οι (Ίαστιισ::ι.; "cιι ιΙΙ

ι:πιπτώσει. του πά ω στου Ρομ. και θα επισημω' Η'ιν Ι>Ι 6ιιιφορωΗ I1Ίσ::ι.; ιllΙ Iι.LΙ·)

ομά .α σε μά .α αλ/ά και 0\ αντ,δράσcις που αυτό προκαl.εί. [:πίσll: ιJιι ;1\"1:1

πρ σπά εια \ α σεγγισθεί ο φόπo~ με ΤΟ\' ,oϊroίo το φιιι\,' μι:nι ω'ιι "1 l"λΙ'ι\'::τω,

Τέ 0-. θα γί ει ανα ο ά στι. χωρικέ,,:: του r.π ιί)σι:ι: ιι)) ιι ι-:ιιι σ 0\' τι ωIιl μ:: ΤΟ\'

οποίο αυτ' . ο 'ηγούν σε νέο κοινωνικό αΠOKλcισμό,

κόμη ταυτ' χρ α με τα παραπά ω α περιγραφσύ\' η taTOpI"ll π )ιΗ:ΙΙΙ ηιι\'

τσιγγά ω και η έλευσή του. στη Ελλάδα. Ι τρόπο: ~ωιΊ.; τ υ: uιj ι'ι "111 11 ιστιφι,,--Τι

ε- έλι -Jtl των σχέσεω του με το υπό) οιπο τη. εΛί.η ικιΊ: κ ινω ία.;. lιΊαίτ:::rlη :":μφιιση

θα . εί στ υ. μηχανισμ ύ και τα; διιιόιιωσίε·: π υ α 1LΠΤ1'ιχθηκα\' οι ι)ποίΕ:

δημιούργησαν τ φαιν' μενο του κοινωνικού αποκλεισμΙΗ'ι ')πω: υπάρχει miμφιι.

Προτ ύ όμω. γίνι:ι αναφορά στο φαινόμε ο του ΙLΠOKλεισμ ύ του.; "ΙΗ στι

επιπτώσι:ι τ υ σ αυτού _ καλό είναι "α όούμε ποια γl:\'ΙΚΙ1 lU.pILK lJριστικιί

απαρτίζ υν την ομά α στ' Xn αυηΊς της έρευ α ..

3.2 Ιστορικά στοιχεία

-χι:τιι ά με την γένεm1, την καταγωγιl. και την πορεία αυτ<ί,,' πι)\) σιΊμι:ριι

αΠOΙCαλOί)νται σε όλο το κόσμο τσιγγάνοι. έχουν υπάρ ~ει και αναπτυχΘεί πολλές

θεωρίι:ς. Βεβαίως μέχρι σιΊμερα όπως θα δούμε σε επόμι:νη παράγραφ\) 6::\' Ι:ΧΟΙ)\'

καταλήξει οι επισηΊμονες στο τι τελικά αποπλούν ι τσιγγά ι όλο\) ΤΙΗ) κι')σμου.

Πάντως σχι:τικά με τον τόπο καταγωγιΊ. τους οι ι:mσnιμο cc; {;ΧΙ)1)\" lωΤΙIί.1Ί~ι:ι ('ηι

είναι η ΚενΤΡΙΚ1Ί Ιν ία από όπου έφυγαν και ι;γκαταστάΟηκα\' στ11" 15' . Ι\'(ϊίυ. γll1

περισσότερο απ' μια χιλιετία. Παντ~άμπ. Πακιστά\'

Η ι ιαιτερ' τητά τ υς, έκανε ::άντοπ τoυ~ μελ.tη1τέ ~ α τους CΧ(ΗI\' Gίψ'

φαντασία τ υ J 'πω. αυτοί ήθελαν. Έτσι τόσο η καταγωγή. η π ρεία τ υς UΙJ.IJ. KιLI το

τι τελικά εί αι. εί αι τ' σο ασαφή σε σημείο που α έχου παρ υσιαστεί πρ )uCγyicrCl ~

των τσιγγάν ν αρ ετά ε ωπραγματικέ. (β). 'εαρχ 1 9 σελ, Ι 1 - 2-1. Ιτούσu.. Δ.,

199 . σε , 33· Ο. Καλαμαρά. - Ξυδιανό Ι σε), 6 - Ι . Τ Ρ ~ ιπιιυί.ου ι ..

Γεωργίου .. 19 6. σελ. 4 - 7 κ.α,)

ι αιτίε που προκάλεσα την φυγη του από 1\' 1\·6ία και 1" iιι Ί) τη.;

μακροχΡ ια π εία του: μέσα στου: UΙΙ;j\' ~. {)Ι;\' ~ιπ \1 ι U\' \'11 δι::ιι"ι ιησΤ(IlΊ\'

ακριβώ., αι ε ώ οι α ό ει ~ ιίστα ται και αυτό οφεί} εται στο οτι οι Πίι:,:ιl'ι\,ι>ι. 1)::\'



~(O)ιιιφ('ι.: χ,ηΊπτο.:. Ο Κοι,'ιο),'ιι,Δ.: Αποι,·ι.ι;lσιιΔ,: τω,' Ι\ιιι. 1-

!:χου\' γραπTl; ιστορία. Λυτό είναι που κά\τι εν6ιαφέροιισα τφ' μι:λί: 1 του..; ,,"ιι.ι ιJ.1lΤΙI

i:XCI δημωυ γι;σει έ\'ι,ι μίJθο γύρω από τη\' ομάδα αυη;.

Ι' ατα χά. η φυγι; του, από η1ν Ι δία και η f.vaP:'ll της πιφ::ίιι,,; ίΟυ ~

l' • , 81111 0"11' , () , U'
χρο Oι,Oγι:ιτUΙ μετα ,υ του KUΙ ~ αιω α μ. , ι ι:πιιφαn;στε 1:: vl:IύI ιι:: γιιι n~

uιrit:'; φυΥΙ;' του: εί\'UΙ οι εξιΙ.

Οπω, Υ ιιφί ~ουμι: 11 οργάνωση τη, Ι \'6ιΚl;' κοι\υ\'ία - γι\'ότα\' μ:: ,,"ιισn:.;. )1

πριΊγ )\'(,Η τω\' σημl: η\'(ίη' Ι) ι. 1; Ι)άμα l;τα\' οι ομ. ιJI \ιποίοι ιιποπ/.ιιίlΩ1Ι\' ,L1;μιι

T11. >μάδα: π υ Hm;pzc ση;'. lνόία (ίΟυ: παρίε:) KUΙ Π\1\1 6, ούσl: στο πι: ι )(;ψω τη.;

ιωστΙI(l;' κ ι ω\'ία: .. υτοί 1;τα οι 'ούλοι στη\' ι\'διι...11 1\ Η\'ΙΙ)\'ία .. ιη ::χΟ\'ΤΙ:"; 11\'::\,11

ιΊκαίωμα και εω Η')\'τα μιάσματα. Κάποια στιγμΙ1 ίι xtcrc στη\' κ ι\'ιιl\'ία Ε 1\'Ι'ία.;

από ορισμέ υ: ι:υγε\'εί. γαιοκη;μο ~ _ μάλλc)\ Τ11; T~ατ) \'α ι'ημι ιφγl:ί uι (:\'u

κίνημΙL α\ιτίθεση: στο σύση1μα των καστισν. Οι Ιτομ και ι υπόλοιποι παρί~ ι; Il\' το

ΠΙ Ι υπλη έστι:ρο Tμli. ιι τη.; ινΙ>ιΚlΙ κοι ωνίας nr 'τε οι ~ατ μι:: τι.; απι) 11:.; ου

ι:ξί:φ α:α ά χισα\ \'υ υπ σΤ11ρί-ουν ΤΙ,:: παρίε: και τελlκιί του.; ι'CχθηKιl\' \'Ι1 ~ )lM:

lovτιί του. σηΊ Β 1\'6ία. )ι τελ.ευταίοι βι έπο α:' μπ, ί)σαν \'α .:: {,γοl)\' ΙΙΠΙ

τη ~(I)1; π υ : >ύσω' ω~ τότε. t:πιι\'uστάτησα\' μα) με του: Γ:uτ. ο απ n::/.::σμιι. ιΊμω.;

lira να ι lγι:ί στ αίμα η επα umaml του.,. και (L ω'ιιγκασΟοί)\' \'ι/ ι ιι,;,ι)\ι\' ~'ιιι. \'(l

γί lTιiJaou . Έτσι τ υ~ συ αντάμι; αργότφα ω- Τ~ατ - Ζοτ. ι\ ύρl ι; ~ ο' J1Ι ι,ω Ι'ομ 1'1

όμ. (βΙ. ι τούσα. . σελ. 37 - 3 . Έ~αρχο. Γ.ο 191)6. σελ 17 - Ι ). .-\ \ιτοί οι

τ :λευταίοι α χικά ο 'ηγούνται προς το [ράκ. την ίγυπτ. τ 1\' !' αί>κασο "'(L τη\'

Αρμε ία Ι ~λ. Ι σι αμάρα~ .. Ξυδιανός Χ .. Ι 995: σcλ. 1S).

. ι αρχικές ομάδε. μετά η1 παρουσία το ς στου: τρα. χιίφ\ lυς που

προαναφέραμε c~ani ιοθηκαν ση1 μέση Ανατολι; (Ι (ο. αι,ί)νας). στο Βυ ~ά\' ΙΟ KUΙ τη

Βαλl<ανικι; Χ ρσ6νησο (Ι 111- - 15"( atUJVa. ). στην υπι' λοιπη -υρι')πη t 14" - 17'''

αι<')νας) και μi:χρι σl;μφl1 {:χουν κατακλί)σει ω.ο\' το l\ι·)(,l'μο. (βλ. του: ιφιι-Jμoύς

πληθυσμοί> τους κιπά χιίφιι. στ11" Ευριοπη και στι: Ηπι:ίρου.;. ι:φημι:rίι)u ΚιlOημΨΙ\'l;

9/11/97. σελ 26 - 27, εφημι;ρίδα Ελευt)φοτυπία 4/12/97. σελ 24 - 26. [iCTιJ. ημ{:ι)ι:,:;:.

Εφημερίδα KαθημCΡινl; 8/ Ι Ι /95. σελ 4)"

Η γλώσσα που μιλούσαν οι πρόγονοι των σημερινών τσιγγάνων είΧΕ ax{;m1 με τις

σανσκριτικέ, .ιαλέκτου. τη lνδίας. Σιψερα το μεγαλύτερο ποσ στά μιλά Τ11" Ι)ομανί

Τσιπ η οποία όπως υποστημίζουν 1lv)),οί γι ωσσολόγοι έχει ρΓcς σανσκριτικές αλλύ.

txcL εμπλ υτιστι:ί με πολλά στοιχεία από τι. γλιΟσσε. τω\' λαιο" με τις ι')ΠιιΙΙ;: l;f Οω'

σι; επαφlΙ κατά 111\' πορεία τους οι «τσιγγάνοι» Ρομ. _ίντι-rvlα ού .. Ι 'ιΧλΙ:)

. l~όμη )πάρχου\' περιπτώσει: Ρομ οι οποίοι δεν ομιι. lύν T11\' Ι>ομιινί (ίλλΙ1 ω λε:

Υλισσσε. 'πως η Τού κικη και η Ρουμά ικη.

ι τσιγγάνιΗ στη Ελιάδα l;ρθα το [323 (Ι p1iTη) - (βλ. ΓοΙΩΊ;γ'lση 111':;

Βασιλειά Όυ .. 1997. Οι τσιγγά οι στην Ελ) ά α. μύθο. και π uγματικοτητΙL. β'

, Για περισaoτcρε.; πί.ηροοορίε; βλ. τούσα; Δ .. 199 . σελ. Ο - '. Έξαρχο: Γ.. Ι t 96. σι:ί. 3 • 4~

Ε ίση.; u\'uλυτι"ή tι\'UIOOpu. στιι ΟΙ:μυ ΤΙΙ: "αταγωγή: UΛΛίι i\ui τη.; ":άπί.ωση.;ηιι\' τπιrιιι\'ιιl\' . νι) -(1)"
:':zOlI\' I\CΙ\'I:Ι (Ι( Ι :!ΙΗΙ FΓ.1 t:r. Ι ι)~ "αι u ~~" !πίι.:k D. 199 . Ι)ΠΙΙ\1 ΙΙ\'ΙΙΙ.I,ο\'Τιι.ι Ι( ;'ονοι I\IlΙ η .ιψι:ίιι ΓΙ-Η"

τσΙΥγΙΙ""( 1\ IICXI)! σlΗΙΨΙΙ
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lωι\'ιΊ mJ\'i:orιo. ιωινω\'ικι·)\· ί.I:ΙΗnφγιί),' Eι.ί.ι:ι.ιiιι: - ΚίητροlJ: πι.ηΟllσμιιιJ':':; ,ιμιι.δ::.: σ::

J'ρίmι ).

Toυ~ συ'α τάμl: αJ'όμl1ΚIlI μ~ τη"~ κατάλη 111 τοι) Βυ :ΙΗ'τίΟΗ (ι ι', Il" \ ΙΙΙI'I.ΙΙL\'Ιh":I)

αυτοκρατορία .. ·τσι :0\1\' μέσα στην Είj".άόu μt;τuκινού,ι~ οι απ' χω, ΙΙ' G:: Ζ,ιιφιο ί'ΖΙ

μό (.' στα όρια αυτή. αλλά ...:αι ολ,: .·I~ιρη. ηι- Οθ()μα ι .....Ί: αυτοιφιιτο,)\ιι.; ΙKυριω~

στα Βαλκάνια). Επίση. σημα τικό _αριθμό τσιγγά ω ήρθ:: στα η:ι η του Ι 'ι ·,· ωι;ινll

κυρίω, από βαλκανικέ. πι;ριoxtς.

Με ηι\' δημιου γία τω cθνικών κρατ(ο . μετά ηι δ ιάλυml ηι: ()(ι) 1l\'ΙΚΙΙ

αυτοκρατορία: οι υπάρxoντc: πληθυσμοί τσιγγάνων στα Ι3ιιλκάνιπ ιι"αγ ΊJ.~()\"!ΙΙI ,'α

μπακινούνται μι1\'ο στα όρια uuniJ\l. Τιι τελcυταίο ι:χt;ι ως υ.ποΤ/:).::('\". ιιι. ;τοί.λ:';-;

οικογένειες τσιγγάνων να αποχωριστού\ι με τους συγγε\'ι;ί-; του.;. οι ιlπιlίoι ;τιφl:μ::ι\'ΙΙ\'

στα όρια c\'I'>'; ύ.λλου ι ρά.τους.

1-1 παρουσία τους στην Ελλάδα υπύ.ρχε:ι μί:χρι σιΊμιριι. ΙίλλιΊ. ;ωπ 1)1;\'

αντιμι:τώπιζαντόσα πρι>[3λι)ματαόσο σι)μερu ι;πί ελλ'lνΙh":ού l:δι:Ιφους.

3.. Τρόπος ~ωιΊ: (ι::'ιαι(ί! cί στημυ, ηι;σμοί Ι"-:UΙ ~oμ{ι της IΗΗ\'ω\'ίιις τω\' Ι'ομ

Οπως όΙ οι γνωρί'~ υμt; η ~ΙιJl) των τσιγγά ω\' χαρακηlΡ(εται ΙΙΠ ') ΙΙ \'(),ΙΙί()ΙKίJ

τρόπ . Αν:":καθε\' μέχρι π 1\' ηι,' μι.ιάβαση π : ηι\' αστιΚl) ΚΟI\'(II\'ία οι (ίΙΎ'!(Η"()Ι

:ο\)σα\, ω~ \'ομίι.όε:. υτό γίνο"τα\ γιατί πρώτον έπρεΠ': "α I~poυ\' ΤΙί ιιπιφιιι ηΤΙί ι'ια

να .1)crOU\ (ε:ασκούσα τέτοια rnαγγέ) ματα που (Ί:\' του: rnι: ::πω \'Ι! ::ί,'uι

ι:γκαπστημένοι κάπ υ) και .εύτερον, εξαιτία. τω\' u\'rnruγμι';νων σιιγγεnκ(;)\'

Ί:σμιί) έπρεπε. να μcταΚΗ ού τω και να βλtπ υν τu υπόλοιπα μέλη Tll: φιφας του:.

που ηταν άλ7 ου.

Η δομι) της ΙCOινω\'ίας του. ι;ίναι οι φάρες και τα γί:νη. Αυτές αποτr.λΙ\1'1\Ι ΤΙJ.Ι απι')

πολλές γενιές. οι οποίες διακ:λαδιονονται σε πcρισσόπρες διευρυμΙ:νες οιl\Ο,/:·:,'ειl:.:;. [-ι

συγγι':\'πα μι':σιι στις αξιακι', σ\>στημ,; ίων ρόμ, παίζει μι:γάλο ρι'Jλo ι,αι ι:πι:κτι:ί\'ι;τιιι

σι: πολλές άλλε. δραστηριότητες εκτός απ' αυη; ηις απλιiς συγγr.\'ικη~ σι.Ι:σι,ς

(οι ΚΟ \'0μ ι κές. συμμαχίcς. cπαγγελματικές KU ινοπραξ ίε :' γαμ1;I.ιι:ς Ι;ΠΙΙ ογέ . ).

Η κοινωνία τω Ρομ Ιχει πατΡοπλευ ι ....'1) οργάνωση, Ο ά ΟΡΙί: πα( ι:ι i-:ΙJj}ίuρχ ι }

ρ' λο τόσο μέσα στο σπίτι. Ι1σο και μέσα στη φάρα. πό Tll\ ίι.λ) η η γυ\'αίκα ι:ί\'ω σε

.εύτφη μοίρα. ακολουθεί τι: επιλογέ _ τ υ ά δρα. σJJ~ά ο ρόι u. ηι: ~ί\'αι πιο

σημαντικό_γιατί αναλαμβά ει α μεταδώσει τη\ παράδοση και τι: βασικcς Iί~ίr..; στα

πιιιΟιά. (βλ. Fras 'ι" 199 . σελ. -39 - 24 . Επτά μέ ε., Εφημερίδα Κα ημεl ι\'ή 199 ~.

σε 1-).

Λυτοί οι όί») λειτ υ γού\' μέσα στο πίέγμα ηι: οικογε,'ειακή: :ΙΗΊ;. Γι! του:

Ρομ ο πρooρισμό~ του. εί σι η πκνογο\ία. Γι' αυτό και οι πφισσότφοιιαι) αυτού:

έχου\' πάνω από πέ, τc παιόιιΊ ~ηιν :"'Ιικ('γένcιuα χηγικι') ρω u παί-ι;ι ο ΠιLTi:11!L~ "ι'LιL τι.;

εξωτφικ:έ~ υποθCσcι .. ε\'ιο η μάνα cίω.ι αυΤ1; που φρovτί,l:ι τα ιιπ~Ί/."Ι;ΤΙί. J Ι

οικογένειυ. και ο γάμ ς είναι έν\'οιες τις όποιε. οι μιιcρoί Ρομ έχου\' (ι): στίΊ ϊ.l.1 υ.πί) την

στιγμιι που γεννιούνται. γι' αυτό και συναντάται πολί> συχνά το φ(Ll\,ι>μr.\'() της

πα\'τρcιάς πολλώ\' παιδιώ\' σc μικρι) ηλικία (/:>λ, στο Παυλι) -Σιδέρη. Ι )91). Ι () - Ι Χ



~ωιιαρά.: ΛοΙισω.:. Ο Κοινωνιll:ό.: Απο ...-λι:ιι:ψύ.: Η<Ι\' Ι'ωι. ·Ι·~

χρον(ον είναι η ηλικία πανφLlάς για του..:; ά\'{)ρι:ς 1\((\ ι ~ - Ι:' γω τι.; γιιωι ....::..:: σ:;ι .. -12)

κάτι που ισ;(lΊι.:ι και για την περω)'ιΊ του N~;ας 2:μίφ\'ης (ι:πίσης Ili.. ::φημψίδυ

Ελευθερία 30' 1~/~6).

Στην κοινωνία τω\' ρόμ δεν υπάρχου\ι ι)ω.;ι:ωρισμυί σιΊμφι,l\·υ. μι: τη\" ηί.ιl,ίιι.. "t )/.tll

αντιμετωπίζο,'Ταιως ισότιμα μέλη αφοί) αΠiΊ 1'[Οl.ί) \'(tφί~ μπυί\ιυ\)\' στ1]\' Ι)Ι((()ΙKΙlΠίΙl

της προσφοράςτόσο στην otκογί:νεια όσο και στψ φυλι1 (j-\i.. ;\ \/t)IlI,lj Ι Ψ)Ν, κ:::φ.2)

Όσον αφορά την θρησκεία οι πι:ρισσόπροι αl'(ιΊ ιωτοι)-: ::Ι\'(ι.\ ,JΗΓιΤΙ(l\υί

ορθόδοξοι. Επίσης υπάρχει σημαντικός αριΟμός μΟΗσουλμιlνων. ΙΙ/ΙΙI\ΙΙ στι.; 2.:l:I)j)::;

και στην ΑνατολΙΚ11 Θράκη. Από τις απογραφές του 19~8 και το ! 951 μπιφυιψι: ω

δούμε πως 1Ίτα\' αρχικιΊ η κατανομι1 των Ρομ (1\'άι.ΙJγα τη\' Ορησιa:ίιι...:; ωυς.

Π ίναl(ας 3. Ι: Ομιλιιι)ντεςτην Τσιγγcίνικη ι\cι.ι οι Θιιησκι:ίι:ςτους

Σ1)νολο οι)υόδοξοι Μουσουί.-

Ι
Μο\'οφΗ- ΚαΗοί.llωί Ι Διιιιιιφ-

ιι(ί\'l.ΙιΙ< σίτι:ς ! ΤιIΙJιΊιι::\'οl

Ελλάδα 4998 3853 1130 ι. -

Ι
J

(1928)

Ελλάδα 7429 6774 494 154 3 2

(1951)

Αστικί:ς 1604 1529 70 - ,- .' -
Ημιαστικές 2142 1985 Ι -,,, - - -

Αγροτικές 3683 3260 ~6ι.J 15.... - -

Θεσσαλία 875 875 - - - -

Αστικί:ς 'Ο' 202 - . - .

Ημιαστικές 279 '79 - - - -

Αγροτικές 394 394 - - - -

,.. ΣΙ1μι:ρα μόνο στην πι:ριοχι; της Θράκης υπάρχουν 25000 Τουρκ6Υυψτοιιn'ιμφωνα με ω ΠTOι;ι:~:ί\1 τη.;

έρευνας του Χολέβα Ι .. Η Θράκη κατηγορεί ...·αl αξιώνε\. Αθι"]να. Ι tJtJ], JΊι1ιΊΡKιJυ Γ .. σΓολ. 2-1-26

nηγή: Καλατζόπουλο.;-Κορρές. 1977. Διαλεξη: Η αστικοποίηση τωl' τσιγγά\'(!)\', ΙΞΙ\'ΙΠ (Τομίπ:

nολεοδομίας). ιι:αι E~γE Σταησηκι; Επετηρίδα ItJ]2.

Αναφορικά με τους θεσμούς της τσιγγάνικης t(Οt\'ιl)\·ίιι~. υ~ίζ1:Ι \'ι! υωφ::ιι(-)ι:ί Ι)Τ!

παλιότερα που 11ταν όλοι νομάδες αλλά. Και σlΊμερ(l. στου.; \'ιψιJ.δl:.; πω) ::ΖΙΙΙ)\'

απομείνει. τις σχέσεις τους τις διευθεΤΟ1Ίσαν μόνοι τους μι: ι:σωτφΙKιnΊς (-)::σμοι')ς κω

δομές. Οι τσιγγάνοι όπως :ιiαίνετα, ~Ι:::ύα από την ιστορία τους δι:\' {:ΧΟΙ)\' σημι:ίι!

αναφοράς.:! παρά μόνο μια κίνηση. η οποία αποφασίζεται από τους αΡΧ1τ:υίις τω\'

φαρών και η οποία τους ένωνε και τους θωράκιζε για να καταφέρουν \'α :;πιβHί.JσOυν.

Οι βασικοί θεσμοί της τσιγγάνικης «κοινωνίας" 11τω' :
Ι. Ο αρχηγός. ο οποίος εκλέγονταν από τους πιο νl:ου-: και πιο υ.":ιωτιστου.; της

φυλ1Ίς (ο rόλος του 11ταν αναKληΤC"ι-;}

ι Δεν χαρα ...·τιιΡ\..::u\· ποτέ με την παρουσία του.:: (:νιι σΗΊκιχl)ιμί:l"(1 ;ι:ι;φο. \)ι;ι' '-ιχHl' ποτ:: ΚΙ)ΗΤΟ";



~ωιιιωιι.:: ΧI)lΊστο.:. υ Ι,ι)Ι\'('η'ιι-:ι),,: Λτιοι-:λl:ισιιίι.:: τω\' !'UΙΙ,

Το συμβοίιλω τω\' γερόντω\, το οποίο απ(φτί~ωlι: οι πω σι;βι'ισμωι γΙ':IΗ1\'Τ:;";

nl υλής (αυτ6 cnuι'c το ρόλο του συ ιl.30υλι:υτικοί) οργί1\'Ου του ιφΖηγοί).

αλλά ι σι τ υ δικαστηρίουμέσα στην τσιγγά ικη κ ιν' τητα)

'" Η γ ιά μητέρα. η Υηραιόπρη από όλε~ τι: γυ\'αίκ ~ (αυτή l;τα\' u lι'ι:οί. )γll,(Ί.;

Οt:ματ φύλακα.; nl-:- κοι\ ότητα )

Ο τσιγγιίn)\ ποτέ 'ε\' εm;όίωξα\' Τ11" ε~oυσία. ~uι όc\' ι:ίχα\' ποτ:: τ::ωιοη ::ι()()υ~

μηχανισμο _με σκοπό nl\' διαη;ρηση τη~ παρά Όση.; και του τρόπου L:ωιi; \ι·)πω..; γω

παρά ειγμα είχαν οι Elj αίυι το" J>Uj)ivO, επίση~ βλ. Ι:Ί•.Ι. Ι' ..• Ι) 7. o~ '. : Ι) . ϊϋ.ίl

στ' Χ _ όλω liTa\' το πω _ θα επιβιώσει η φυλι; ιcuι π . IL λι:ιτοηιη::ι σιl)<ϊnι

σύμφι να μ . τ υ. καν' νε: που οι ίδιοι έχου\ ρίσει. "στ' χο πά\' (L το ~OI\'() κω.Ο,

άτι άλ/ π υ τ υ.; κά\'ει '.cχωριστoύ _εί\αι ότι οι αρα" σει. του:. οι θ :σμοί Tι11J:. η

Υλώσσα τ υ. είναι π (!)Ω ικά και δει' έχουν το ίιγχο: \'α nl Ίατ/ρτ;σου\'-

Επιπρόσ ετα το α~ιαKό του. σύστ/μα χα ακηιρί r.TaI απ ιια Ι ιιθιά

ουμω'ιστιl(ή τ π ctllml και η α\"Τίλη 11 του κ' σμ υ εί\'UΙ κα αρά λιστι~ή.

Ι'ι)υ- χα, 1L!('τηρί ~ι:ι η ι: '\'οια Τ/'; συ).} ογικόηιτα.; "uι οτι κά\' υ\' το κι'ι\'ΙΗΗ' . ιί:σα

απ' τ σίιν ') για το Ίφι:λο: του. Επίσης χα ακnlριστικτ; εί\'αι η ομοω, ί:\'ι:ω ;του

τ υ ιακρίνει όταν έ α. ομό υλό. του. έχει αντι Ίκία με κάπ \U\' ~ι;νo.. \ ιιτίl ::ίnΖΙ

ένα σημα τικ παρά Έιγμα συμπεριφορά _ τω\ Ι) μ τ οποίο Οιι \ OIIμL:

]επτ με έστερα παρακάτω.

πίση _π τέ τσιγγάνο _δεν επεδίω- ε ηιν ισχυροποίηση n,. θί:ση. του IUGO στο

εσωτερικ' τη. μάδα. του όσο και σηιν εξωτερικτ; απ' αυτΊI κοινω ία. Λκδμη το

χΡι;μα δεν λειτ υργ ύσε ω _μηχανισμό _άσκηm,- ε~oυσία ,

[πιπρ' σΘι:τα Ινα mιμαντικό χαρακηιριστικ γνι' ρισμυ. IOIl( ι:ί\'αt η

χαλαρ' τητα ι αι η άνεση με την οποία αντιμετωπίζ υν '[(L πάντα στη ζΙΙlli HJUc., ~ι:\"

έχ υν αίσΘηση τ υ χρόνου και γενικά κάνουν ότι θ{;λου\', την Ι~ΡΙλ πι)\) Ο:':i.ΙΗ)\' ϊ.ω,)(~

να μετανιώνουν για τίποτα, Τέλος οι τσιγγ6νω ουδ"'ποτε είχαν ην αντίληψη το\) \'(1

κάνουν τ ορα κάτι για να έχουν στο μέλλον (ιδιοκτησία. μ Ύψη δουλ:;ιι! κλπ). 11

φιλοσοφία ζωι;ς τους είναι το mΙμερα.

Παρ' λα αυτά όμως χωρίς να ακολουθοίn ' τις αξίες τη _ υπόλοιm,ς ΚΟΙ\ Ο\'ίας

επιl.3ι<ί>ν υν, Σ" αυτ' Ι)οηθάει η προσαρμοστικότητα π υ τους χαραι ηιρϊ:ι;ι και η

cυελιξία στη συμπεριφορά. π υ χωρ~. αυτά μπορεί να μη\' um;pxa\' και να μψ'

γινότανε αυη; η 'ιπί ωματικτ; εργασία.

υλα τα παραπάνω I.3έβαια aPXL συν σιγά - σιγά να ~ 'πε νι' \ τuι ι-.-υρίω: (ιπό τους

τσιγγάνου. π υ έχ υν ξεφύγει από τον ομαόικό τρ<Ίπο ~ωΊl., Γι' αυτί) (lΠ() τη\'

μελέη, τη: βιβλι γραφία. αποκτήσαμε ηιν αίσθηση 'τι πλέ .π ι : μιλάt:ι για τ )u ~

τσtγγάν υ _ενν εί μόνο εκείνου _που συνεχΓουν α υ\' μαδικά. (β/, "ι:φ . ..," παρ.

3.7.

-πίσι,. συγκεκριμένο_ τρόπo~ ωη _ του ίσω να απ τελι;ί αιτία για nl\'

συμπε ιφ ρά τ υ υπ ioLLou ΚοΙ ω\ικού συνόι.ου απέ\'α\'τι τ υ:. αφού το n:i~\ιταΊ)

δεν του. «συγχο εί» αυηΙ nl\' διαφορετιΚ1;α τιμετώπιmι των πραγμάτιι)\'.

Βλέπε u σύω 'αι Α. Κ (Ι' ~ιιμφίδ(; :λ~"θερία 1."-1:98) ου ..U\' u\· προσπαlΙι:lε..: l>ιιτα','Ι'υωή..:

nι:ruμα ίΤσιπ



Cίδαμι; λοιπόν. ορισμένα l~uσΙKύ. xupu.l\T1lfJlanh:Ll τω\' Ι'ομ σΖ::ωω μ:: τΙ]\' ":j')lΊ

τους. Καλό είναι πριν προχωΡι1σουμε νΙ1 ()O\JμΙ: τι τελιl\u !1\lωί ::ί,'ILΙ l\ιΙΙ τι Η:Ίοτ::ι_οIΊ\"

σε σχέση μc την υπόλοιπη κοινωνία τόσο μcσΙ1 στη χιίφl1 μι!;. ί)σιl ι..:ω σ:: :ΤΙΙ1'k"οπμω

επίπεδο.

3.-:1 Τι είναι οι Ρομ;

Ανέκαθεν οι τσιγγάνοι 11τα\' ένα α\'τικι:ίμενο το οποίο. ι;~ιιιτία; τιnl μιιστηιιίιlll

που καλύπτει την καταΥωγή τους, τον τριΊπο γί:νl:ση..; του.;_ ιιι..ι..ι! "ΙLΙ ΤOIι': Τι)ιΊποις

επιβίωσής τους, προκαλούσε τους επιστήμονες. Λιιτι, ιΊμι.).; ι)ημιιιι,l,·:ηr.:: ;r1l;.ί.ιIlΊ..:

μύθους ΎΙ' αυτούς μια..; και οι μι:.λι:τητέ.; του..; Ι;ΠllΡI:H~ιΊrιι,' ;ωλί.:':.; ψι)ι'::; CL][I\ τι...:

προσωπικέςτους καταστασιακέςαντιλήψεις_ και i:βλ~πιι\' στο!ι.; τσΙΊΎΙί.,'ο\l; ;φιί",/μΙ1ΤCΙ

που Ι1θελαν να δουν. χωρίς αυτά να είνω ΠΡΙΙΎματιl\uτητα και έτσι "Ι1 I\Ηί_ιιφΟο\),'

αλΙ1θειες που δεν μπορούσαν να ομολογιιθούν. Επίση..; η μει.πη 1('1\' T('iITΎtlnI)\'

γινότανε πάντα αποσπασματικό, κάτι που συντελούσl: anl μη όημΙΙΗ)lι';,ίιι μιιι..;

γενικής εικόνας γι' αυτούς. Από nl" άIJ"ll εκτuς από την αποσπααμΙΙΤΙΚιΊηlΗΙr.nl"

μελtτη των τσιγγάνων υπάρχει αποφυΎI) να Ύίνει ()I:tIJIlllIIKOJrOill<iJl ω/η·,,' (ιl";

αντικείμενο. Και αυτό πολύ συχνά οφείλι;ΤιΙΙ στο ιΊτι ()::,. μπιφΟ(I(iU\' οι ::;rιr.nΊμιη'/:..;

να τους ορίσουν σύμφωνα με τις υπίφχοιισε..; OI:IIJPU:'; τη.: Ι\οl\'(.}\'ιιιί.ιι-:ιιι';. Ι:ίωι

κοινωνία, έθνος. προέθνος. κοινωνΙ""l ομάδα. τάξη;

Για να βρούμε όμως η τελικά είναι πρέπει να δούμ:: τι! βασικύ. χ(φω.:τηrισIlκιί

που έχουν, Αυτά που παρουσιάζονται ως κοινά στοιχεία σε όλε; η; ιηιλ:·:.; τι.)\'

((τσιγγάνων». σε όλους τους χώρους που έχουν 13ρεθεί. είναι οι διωγμοί που ι:χΙΙΙI\'

υποστεί, η νομαδΙΚ11 ζωΙ1 και ο γενικότερος τρόπος ζωιiς τoιι~. η φιλοσι\φϊα τoll..;,

Bλtπoυμε, λοιπόν. σαν κοινωνία να έχουν δικούς τους :.:σωrι:PΙKOύ~ (')~:σμιn\, ίι)ιες

δομές. ίδια επιφυλαΚΤΙΚ11 αμυνηΚ1) συμπιριφορά. προς το" ι:κάστοn: φιφl:U τι\ιro

εξουσίας όσο και απόρριψη.;. ίδιες υ.ξία; (για τη ζωιi. Τ11" taΙOKtJl(iia. τι) Ζιιιlμιι.. ΤΙ!\'

συνάνθρωπο κλπ). ίδιο τρόπο κοινωνικοποίησης.

Αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να ΙJμΙLι)Ι)ΠOιηυO,I\' l;ζω \"(l μπιψ:\;/:\

μια θεωρεία να τους ερμηνεύσει και να καταλι1ξει στο τι ::ίνιιι. Γιu π{φω)1:lγμΙί 11\'

πούμε ότι είναι κοινωνία πρέπει να βρούμε την κεντρι,,"Ί της ιδl:ολογι""Ί ΙΗ'ιιι()Ορα. ης

κρατικές δομές και αξίες της και το κοινό γλωσσικό της σημείο αναφοριl;. ιωτιί ,'ψωι;

δεν υπάρχουνγια το σύνολο των τσιγγάνων (ανά τον κόσμο). Αυτό συμβαί\'ει μι: ίιλες

ης υπάρχουσες θεωρίες. (Τώρα Ύίνονται προσπόθειες crnl" Γαλλία και στψ Αμι:ρική

(Diana Donk), για την καταΎραφή των θεωριών και των προϋποΟέ(icω\' 1'1 ιι';ιωμιιτιl)\'

που αυτές χρησιμοποιούν στους ορισμούς τους και crίΙΎΚΡΙ<iη αιιτι;l\' μ:: τα

χαρακτηριστικά των τσιγγάνων. για να ειδωΟεί Π01l τι::λικιί μnοl)Ο1'I\, "11 I\ιιηιrαγoι'ι\' ι)\

τσιγγάνοι.), Βέβαια πολ/οί lσχυρίζn'JΤυ.: ότι αυτοί αnοτι:i.ού" έ"α προέlJιυ; ::~ωτίιι;

τη..; KOtV1it; ισΤΟΡΙΚ1iς και κυινωνΗaΊς καταγωγΙ1ς του..;. "αι ::.;ωΤIl1'; !ΊΙΙΙ

πανομοιότυπου τρόπου ζωΙ1ς των όιάφορων ομάδύ)\' 1{σll1a ι~ί\'ΤH\/lιιnH·Ι;. Ku.i.i:.

Ρομ)



lΞπεKΤCίνOυ\' ι.:πίσης το συλλογισμό τoυ~ λCγο\'τα.; 'τι τουλάχιστο\' γιι! Τ11"

'/λάι'α αυτ ί θιι μπορούσα\' \'α χαρακτηριστοίΝ ω~ ce\'LIC1; ομά 'u. nι':I\ιιω γιι! ,Ίί.ι!

αυτιι υπάρχει και η άποψη η οποία μιλά για t\'U έθν .; τη; Ι> μανί - Τσιπ. IlιφιπωΊτα

δεν υπάρχει έ\'α: συγκι:κριμέ ος θεωρητικό. μηχυncτμ' ~ Ι.LΠΙ) "Ίη':':\,ι! Ζι;φl)

κ ινωνιΚΊΙ KUΙ θεωρητιΚΊΙ σκέψης ο οποίο ~ α επε':ηγ::ί ωφιl3ιί : το τι ::ί\'ιιι ι)\ 1'1'ψΗ

τ ύσα . 1997. σελ'" - Ι

~υ\Iι.:xί: \'τα: θα μπ ρούσαμε να πούμε ί>τι οι τσιγγ(ί\, ι δεν ::ί\'<1Ι :;\'ιιιίι! Ι, ιιi.δι!

τόσο σε παγκόσμιυ κλίμακα όσο και σε τοπικό επίπεδο. ια παράι' ::ιγμι! σιψ'

άρισα υπάρχου,' οι CΓKατεστημένoι στ/ έα Σμύρ, 1 ί)πω. επίση: κω οι \'ιψιίl)"'~

στο Ι ε: ύρl ο ( , ιαχωρισμό. κατά τρόπο ι;γκατάσταση.). κ μη Ι ΤCΤΙ7γά\'()ι κω οι

Ρουμανίιβλαχ ι (διαχωρισμ' κατά υλιi). Όλ ι αυτοί ί:χου τε! είω.,. ι)ω ι)ι ΠΙKέ~

αΗιλή ιε~.. ι;. σοφία. cΙ->t;..-α. γι (υ'~-μ κω ρύπ 'Ι ΙΗ'1; ~n:ταξύ του:. παr"l()ί.ο 1011

.οι·"ε 'ίπλα. (ι':παιξε ω η α ομοίωση που υπi:στησu\' "φισμι':\·οι ιι:rιι ΙLUτοίJ:

ε:αιτία. του τ όπ υ .α/η. τoυ~). Και άμω: ιστημιη'ικιί ωοι ι.:ί\'ΙΙΙ I\I.IIL, . IIni

cπίση. η Ίαφ οποίηση του _ έχει διαφορετικέ: χω, lκέ; cκφά σα. άπ(): (](Ι. Ι)\1ίψι:

παρακάτω (παρ.3.:».

κ' μα πολλοί τους oρί~oυ . (αυτό αίνεται και απ' τη έρευνα) σύμφω\'ιι μι: το

εί' . τον επαγγελμάτων που κά ου . ω _ μια κΟΙ\'(Ο ική τά~η το ί.ΙΗΊμπ:.:\' 

προ! εταριάτ ι. 1; uJJ ιώ _ περιθωριακοί. επειδ1; ακριβώς κάνουν ι:ργασίε; που οι

υπόλοιπ ι .εν κά\'ουν μια. και τι: θεωρούν υπ τιμητικές. '( μ(ι)~ ιιυτάι.; ι1

χαρακτηρισμί): ' ε\' ταυτί):ται με την ιδιότητα που tz υ\'. αυΤ1; τω\' τσlγ;ιιJ.\'ιu,'. ιιπl.ύ.

χαραΚΤ11ρίζcι τα επαγγέλματά του= Τ1 Τ11ν οικονομΙΙC11 κ(ιτuστασή τoυ~ ι-:ιιι ιι:':ση στο

στι:ρέωμυ της τα~ ικό, στρωματοποιημένης ελληνιΚ1;~ κοινωνία'- (131.. ' ['~ιφ/.ι).;. Ι ψ.)()_

σελ,204).

Έτσι βλέπουμε \'0. είναι αναγκαίες οι έρευνι:.: γίφω απ' τη\' ο\'τότηπl. τω\'

τσιγγάνων, Πάντως εμείς τους αντιμετωπίζουμε εδιί) σαν μια 1 οινωνικιι oμCΊ.6α η

οποία μέσα από τις αντιθέσεις Τ1Κ συνιστά ένα σύνολο που έχει ως κοινιΊ σημείο. το

συγκεlφιμένο αξιιικό σύσΤ11μα και τρόπο ζω1;ς (στις βασικέ..; τουλάχιστο\' αρχΙ,:;) και

τον «διωγμ'» που υφίσταται. Αυτό το ενισχύει το γεγονός ίιτι ακόμα KUΙ α\' ι>ρισμΙ\'Οι

Ρ μ ξcφι:ύγ υν από το τρόπο ζΙιΗlς της φυλ11. τους. οι άλί.uι. οι «. έ\'ΙΗ») σl)\'L):ί':ι l)\, \'0.

τους βλέπουν ( . τ διαφορετικό, Δη) αδ11 σαν μια ω.λη κ ινωνία. ι:~ω,ψ(i.(iα ή

παρακοινω ία, ιτίες γι' αυτά μπορεί α εί αι το ι:πάγγι.:λμα π υ ασιωύ\'. ο φοπ =

~Wl; _ και τα στcρεότυπα του υπόλοιπου κοινω ικού συ όί. υ .

κ' μη η πρακτική δείχνεΙ., και αυτό πρωτ φάνηκε σΤ11" ει γασία του

Καλατ .πουλ υ - Κορρέ {1977. crc,,__ 12), ότι ακόμη και μέσα στη\' ομά'α των

τσιγγάνων υπάρχcι ένα είδο _ διαχωρισμού α άλογα με το επάγγελμα π υ κύ.νει ο

καθέ α . Έτσι η βάση της κοι ω ία _ των τσιγγάνα/\' είναι ι εργάτr.; γη.; (και

συνή ω. αυτοί που ταυτόχρονα είναι και ομά ' ε.> ε (u (. (ιυψηλή τιi~η»

b Όσο μπορι:ί α λι:χ ει αυτό συμφιι}\'α μι: τι: απόψεις "uι - διuτuπι:,σ::ι-; η.,,' \'ι:υμUI1.ΞlmC'1\' 'Ι \,;; 1(111

υποστηρίζουν τι πλέον στο προλεταριάτο ανή"ουν ΟΙ εΡΎα~όμι:\'oι στο Υ'αμιιλι) φι oyc\'11 ι.:σι σ::ι.;

υπιιρεσιc.;,



!:ωιιιφιί.: XnljaHK, Ο Κοινμινιι.:ό.: Αποlo:λι:ισιω.:τω\' IJulI ,

φφανίζονται οι αστικοποιημένοι που εξασκού,' κυρίω..: τα ι:πύ.ΥΥι;λμι! τιiιι ::μπιψιlll 

γυρολόγου - μουσικού όπως επίσης και αυτό του ι:πιχεφηματία ανακύκλωαη..:.

Τέλος. υπάρχει και μια άλλη άποψη 11 οποία θεωρητικά Cl.CI ςεπεΡUστ:;ί μ:: τφ'

πολιτογράφηση των τσιγγάνων το Ι 979. ιιλί.ά υικιιαστικό. υφίσταται. \ιιηι

ισχυρίζεται ότι οι τσιγγάνοι εί\'Ο.ι μια εθνιι...'l1 μclO"Uτητu. Ηεβαίιι>.:. ILJ(I" nl" ηΠΥμl;

που είναι πολιτογραφημένοι Έλληνες αλλά και που bt.-..· είναι ξι;κu(-Ιιφl('jμ::nt 11\'

αποτελούν έθ\'ος. αυτή εί\'(lΙ εσφαλμέ\η. Η όιιιδικασία uμ(u<; συμπφΙΙfkφtι.; ;;:0\1

κρύβεταιπίσω της nlV δικαιολογcί. Η χρησιμυποίηση u.uroil του Uj>tlU μπιφ::ι \'Ι! ::ίnιι

η ηθελημένη προσπάθεια των ιιηχανισμιt>" της I,ΊLΠΙΤΙlλlστιΚ'ή,; ΚΙIt\'ιιΙ\'ίιι; \11.

εκμεταλλεύεται αυτούς που ανήκουν στην μειο\'()τητα. Και γιιι, ,'ιι "ll\':'Ζί~ι:ι \'U

κερδίζει από αυτούς. τους διαnιρεί το περιθώριο (έχοηα,; τους ω..; μι:ιιινοηιt1L1 ":111

δεν τους παρέχει βασικά δικαιώματα. Έτσι τους οδηγcί έ':ω απ6 τυν μηχω'ιημι\ tlE
πάλης για την αναδιανομή του εισοδήματα.; και του,; μ::τατΡέπεl σι: lIπιΊΤΙ1~η ι;

εξωομάδα. κάνοντάς τους μόνιμους κατοίκους του περιΟωρίου.

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και την ανομΟlUγέ"I:ΙΙ1 που ~:ΧΙHI\' ω~ ιιμι!όιι μιl1'::

και διαχωρίζονται σε φυλές (πολλές φυρές με cχθρικt.;: σ'l.i:('jcις μ::ταςίl ΤιΙΙΙ": Ι Iljj.It και

σε ομάδες7. τότε βλέπουμε όη όλοι οι ορισμοί πο\! μΠΙ\j1uύ,' ,'α Ι)\)ι)Ι)Ι" σΙHΙ::Ριt

μπορούν να itΡO...'UUaouv αμφισβήτησηαφού δεν κώ.ύπτοι)\' I1lITή τη ί)ιιιφnΙ"'"','[{1ί'l"η

μέσα στην ομάδα των Ρομα.

napά ταύτα. αυτό που είναι το σημαVt\κόrερο από ιΊλα. tl\"<1I Μι ωω Ι)ποl)

πέρασαν και έμειναν δεν έχουν χαθει. Ενώ αντίθετα η ιστορία. α,'ά του,; ωι,I\'::.;. μιι,;

έδcιςc ότι ισχυρές κοινωνικές τάξεις. έθνη. πολιτισμοί. αυtOKpατoρiι:ς και lφιιηι

χάθηκαν μέσα σε μια νύχτα. Μόνο 11 tpcuvtl nις εσωτεριι...'lζλογικής nl'; ομιίδιι,; n,,,'

τσΙΥΥανων θα δώσει απάνnιση για το πως επιβίωσαν και JtOlC; είναι Ωl ιzcil:; τους. πω.;

κατάφεραν να είναι τόσο προσαρμοσηκοί.Όμως και ε(')(;) όε,' υπάρχl:ι το Η::ωι)I1ΤΙ"Ι)

εργαλείο το οποίο θα cρμηνcύσεl το πως επιβίωσαν. ~Hμβαί\'I;ι το ίδω ;φ(ί~·μιι.

ακριβώς με το πως πΡοιiλΘαν (κοινωνιογεννι;θηκαν).12διί) λοlπιΊ\' Jiι)ίCiκι:τω η 'Y\Jllt::iu

αυτού του θέματος, η ανάγκη για περαιτέρω συγκρστημΙ:νη και πολυτομl:ω ..'1; :':111:11\'ΙΙ

αλλά και ο κίνδυνος της εσφαλμένης προσέγγισης στην περίπτωση Πι)\) ληφΗΙJIΊν

λάθος παραδοχές.

ΤΕΛCιώνoντας αυτή την παράγραφο μας έρχονται τα λυγια τ(1) J.I).LiΙ:~ι.'οis "Οι

ΤσΙΥΥάνοι αποτελούν έναν ..ι.ντικόι..;'·:> u υποίος ορίζεται εκ του aVTIe:':Τ011 KUΙ ιΊΖΙ

θcτικώς. (βλ. Έξαρχος.. Ι 996. σcλ. Ι 8ο)

3.5 Ιδεότυποι επαrιελμάΤα/ν-πι)αι..ΙΙKές επιβίωσης

Τα επαγγέλματα που ασκούσαν πριν τη μετάβαση στην αση..." κοινιι)\'ιιι ητα,'

πάρα πολλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά: μουσικός. γανωματή;. ι:i..είIΟψu.;

καλλιεΡΥηΤ11ς. αρκουδιάρης. σιδηρουργός. καρεκλάς. ~ώέμΠOΡOζ. μά\·τισσα. :.:παίτης

κ.α. Όπως παρατηρούμε κανένα από αυτά δε,' σχι:τίζεται μc nl" μισθωt11 φγασία

, 11 yλι~σσα. 11 θρησlC'cίu. το [ίδο.; Iο:UΙ ο μαθμός r.rι.:uτάστuσlι;. 11 Ίc\':.:u;'ιl'!tι..ίl ι.:ιιtιιγl·'!'ι! ..ω 11

Υ::ιιΙΥΡαQIι.:ιΊ πι:ριοχίl που ι.:ατάΎοντω. πιιί":οιι ..' ;>όλο 0111 δlΗlltιιιργlu τl'I\' τσl,:",!ιίnι.:ιιι\· ιιιll'ι,κ,j\



~ωιιυι)ά,: ΧιηΊστο.:. Ο Κοινι,)\'ι"ό.: Αnuι,:ί.εισιιό': των !'ιιιl. -!ΙJ

(nίo11Pll':; απασχ(.'>/.ηση) και μι: Τ11" :.:πιΟίωξη δημιουργίας ιι)ιι)κτησίας. γιατί () rσιγγΙl\'O-::

αυτά τα αμφισβητούσε με το\' τρ()πο που ζούσε.

Αυτά. όμως τα οποία IΙτω' ευι.:ργπικά για τφ' ιί.ί.llνιια1 α/.ι.ιΊ. ιωι ΊΙιΙ Τ11"

cυρωπαϊΚ11 κοινωνία χωρίς ποτέ να τους αναγνωρισΟεί αυη1 η προσφιφα ωυ..:. ,'μιι\'

αυτά του γανωμαη1 - σιδερά - επιδιορθωΤ11 και του μουσικού.

Το πριίnο βΟ11θησε γιατί παrείχ.c υλΙΙC1j αναπι:φa:νωη) στψ 1:).).11\'ΙΙ(11 και

ευρωπαϊΚl1 ύπαιθρο. Όταν έπαψε η φωυδαρχία και μοιράστηκε η Kαυcιι:ργoυμ::\'η γη.

ο αγρότης 11θελε εργαλεία μω.,; και ως τότε του τα παρείχε ο φεουδι'ιΡχης. ()ίT(n" ()σα

~:παιρνε του 11τα\' ΧΡ11σιμα. Οτα\' τα εργαλεία 11 τα σκεύη του αγρότη χαλουσω' ::ίχl:

δύο l:πιλογές 11 να τα ππύ.ξα και νι). πάρα KιJ.I\'oί>ργllJ. στφ' πω.η 11 \'(1 ΤU

επιδωρθιΟσει. Αν Π11γαινε στφ' συνπχνία στην πόλη το κ(\στος O(J. IΊτιl.\' ίΤολιΊ

μ:;γαλύτερο και θα ι':χανε ιπίση.; πολίιτιμο χρόνο δουΙ.I:ιύ.ς. Ο «γίιφτος» (ο σι6ιl)(ί.ς 

αυτ6 σημαίνει η λέξη γύφτος. ()πως μας είπαν οι εκπρόσωποι των [)ουμω'ι.'Ψί.ιιχι l )\,) ιl

οποίος γυρνούσε όλη την αγΡΟΤllC11 ύπαιθρο προσφέροντας τις υmιρεσίες του. το\}

έδι\'ι: <pellV1i και γΡ11γορη λύση. Δε\' είναι τυχαίο ότι οι αγρότες το εκτιμούσα\' αυη'ι

και σε κάποια ελληνικά χωριό. υΠ11ρχε χτισμένο σπίτι για να μένει με Τ11\' οllωγl:νεια

του όσο καιρό τον χρειαζόντουσα\' να τους επιδιορθώσει τα εργαλεία και τα σκcύη.

Ακόμη μεγάλη 11ταν η συμβολ11 του στην αγΡΟΤl1α1 ΟΙΚΟ\'lψία μιας και χωρί..: πα!:'; \'U

έχει στην ιδιοκτησία του ιωλί.ιι::ργούμl:\'η γη. πιΊ.\'τυ μi;χρι κω σlΊμl:ρυ τη\'

καλλιεργούσεως εργάτης γης και την έκανε παραγωγιια1.

Το δεύτερο 11ταν πολύ σημαντικό για τον λαϊκί) Οιω.Dωτισιιίl που Πf)()(τ:·:φφι:.

Μετέτρεψε ο τσιγγάνος μουσικός τη θρησκευΤΙΚΊ1 εκδ1Ίλωση (πανηγ1Jριω μι: την

μουσιΚΊl του σε λαϊΚ11 εκδ1Ίλωση. Όντας '·υπά.lJl.ηλος'" στα πανηγύρω.. παί~ε( και

διατηρεί την ελληνικό δημοτικ6 τραγούδι. ενιο στις ιδιωτικές στιγμές του παί~ει την

μουσΙΚ11 Τ11ς φυλ1Ίς του. Χά.ρη σ' αυτι'>ν διαΤ11Ρ1ΊΘηκαν η ουγγρΙΚ11 μουσΙΚ11

Vel'bllSI~L1S. το ισπανικό Fluιllellco και το ελληνικό δημοτικό τραγoύιiι. (φ<J.ί\'παι

λοιπόν π6σο μεγάλη είναι προσφορά. του στην διαΤ11ρηση της εlJl.ηνΙΚ11,; εθνΙΚ11ς

ταυπ'>τητας)Χ.

Ένα τρίτο είναι το γεγυνός ότι (, ~ην επανάσταση του 181 [ έλαβιl.\' ι:νφγί) μι:ρος

(συ\'lΊθως ως διασκεδαστές των ελληνικών στρατευμ(1.τω\' - Εφημερίόυ. [ί.::υΟ::rίιJ..

4/3/96. σcλ. 6). Ακόμα εικάζεται ότι τέσσερα από τα μέλη της ΦιλΙΙ<11ς εταιρ:.:ία.; 11ΤΟ-\'

Ρομα (βλ. Ντούσας Δ .. 1997. σελ. 85).

Τα παραπάνω επιτεύχΘηκαν χάρη στους τσιγγάνους εςαιτίας των επαγγελμάτων

τους των επαγγελμάτων που ασκούσαν τα οποία δε\' προτιμούσc το υπι'>λοιπο

κοη'ωνικι'> σύνολο αφού θεωρούνταν υποτιμητικά.(βλ. ΓιανακόπουλΟζ.19ΧΙ. σελ. 15)

χ l3λΙπι: Γ Ιu'\'(lt>:όιrοιιΛο;.1981. σεί..14
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3.6 προμλήματα εγl(ατάσταση~ - ενσωμάτωσης στη" Ι1στιι 1'1 Ι(Οl"ω"ίιι.')

Οι τσιγγάνοι πάντοτι: σc όποια ΚΟΙ\lωνία KUΙ α\' /1ρ:':()ηιων ;τω' οι ΠΙΙί)ί::.:: η.;.

υτ' μπορcί να l;Tav και ο λόγο που κατάφφνα\' να ι;πιI1ιιί)σ nl\·. γιιιτί ιι\'::;ττιισ(ΗL\'

έ-~ πνε δραστ/ ιότητες (επαιτεία. μάγια κ.α.. r.na (γ::'i μΙΗΙΙ ποι' Ι)Ι;\' τι! {:ι.:ω':: Τι) (L,J.\)

σύ ολο). αλl ά αυτό ταυτόχρονα τoυ~ στιγμάτι:ε ακΙ>μη Πl:j)ισσι'Ηφο. '1:;(011\' I~ιι:ισεl

σαν λα' ίσω. του περισσότερουr διωγμού .. όμω: πα Ίι α αυτά κατά ::r \'({\' μ::

άγνωστου. μηχανισμ ύ . του. οποίου _η επιστι;μη σl;μcρα μι:/χτίι n", ιινl!καλιΊι;ιι:ι. \'Ι1

επιβιώ ου και να συνεχί ου τ/ν πορεία του.;. _τ Βιι ύ\τιο ιωι γ::ηι.:ιί στα

Βαλκάνια τη. ωμανΙΚl;r Αυτ )κρατορία_ βίωσα τι.; λΙΥΙ')τ"ρι:= Kuιωυzι::.; απ Ί

οπουδήποτε άλλου. τό οφείλεται στου: παρακάτ() (>γι υ.;.

Η πολ π Ι.ιτισμικότητα του Βυζαντίου και τη: ΟUωμα\'ιlΙ.lΙ ΙΗΗ >ΚΡΙΙ1ι), ίιι: ωο

χώρο τω Βαλκανίων του. έδινε τ/\' δυνατότ/τα \'α μφ' φUΙ\'O\'ΤIlι ()Ιl1ψ\φ:: ιι.:ι)ί ι.:αι

να μην ενοχλείται κανε' από τη\' παμουσία τ υ;, Λ,] ωστ:; ο \. ψαι)ι ·υ.; )ι'ι;τ >; ~ωl'E

που ακολουθ ύσαν ήτα χαρακτηριστικό πολ./ ιο" ίι/j.ω\· >μύιΊο\' που κιωύπιη' στα

όρια τ Βυ α τίο και τη. ο ωμανιΚl;: αυτοκρατ) ία:.

π' την άη.η ο αγροτικό χαρακτήρα- τη: οικονομία:. ~δη'l: μ:;γάλη ΙΙ ~ια ση:

τtχνε και τι ικα ότητές τους μια και Ιlτω' ιιρι.;ετύ. παρα ω γικοΙ κω του..;

«εκμcταλλευ 'ταν» τόσο οι Βυ-α τι οί φεουδάrχε: υσ) κω ο iJPKUl μΠΓοηοl:: και

πασάδε.. alli και ο λοιπός πληθυσμό. (μιας και ο τσι 'γύ\ .; τoυ~ επιόιόι OΙI>\'~ τα

πάντα)

Όμω παρ' λα αυτά το ορθόδοξο Βυζάντιο τ υ. έl λι.:πε ω. uπειλι; γιιπί l;τιι.ν

παγανιστέςι () (μαγεία, μανΤΙΚll ιcλπ). Ερχόμενοι τώρα στην χρονΙΙ\l; πφίοί) ) υπ() τ11"

απελευθέρωση της Ελλό.δας μέχρι πριν το 1940. η cλληνικι; ΙCOΙ\'(ι)\'ία συ\'::l.ί~~:ι \'{L

έχει τα θρησκευτικάαυτά KUΤάλ.Oιπατου Βυζαντίου (τα σΧΙ:ΤΙKCι. μι: το\' τσιγγι/\'Ο). Κ'ω

τους αποδέχεται εν μέρει επειδι; εξακολουθού\' να KCι.ν tJ\' χρ,;σιμl:; ('οιιλt:ιl:ς, lΞί\'αι

επίσης ο ελεύθερος τρόπος ζωΊ;ς του τσιγγάνου που δεν συμφωνcί με ιι.υτι')\' του

αγρότη (με τις σι οτούρες τις έwοιες για το πως θα φτιάξει πφιουσία. ι6ιοκτησία. γιη

να απ Kτl;σει κύρος και να προικίσει καλύτερα τα παιδ ιCι. του). που κάνcι το\' 6ι:ι'nl:ρο

να απορρίπτει τον πρώτο (όχι όμως και νιι, του συμπεριφ/:ρι:ται ιJ,σχημυ. Ι, 'Ομω.;

παρ'λα αυτά οι Ρομ δεν έζησαν στlΊν Ελλάδα του: διωγμ >ύς π υ Jjjιoua\' σ:; ιJ.λλι;=

χώρες. που πολ) ί από αυτού. δεν είναι γνωστοί. (το ολΟI'αύτωμα τω\' τσιγγι!,\'ι )\' (J.nt')

την Ναζιστικη Γcρμανία κ.α.), Η ελληνl1αΙ κοινωνία μπ ί ποτέ νυ. μψ ΤOH~ OI':XTIlKt:

αλλά τ υλάχιστ ν του έβλεπε πάντοτε μι: κάποια συγκατάβαση un. \ι::τε\'ιι;πη~

Γ.,] 988. άρθρο), σελ. 40
υνεχί 0\ τας οι δύο ιστΟΡΙΚ"1 cr-::αθμοί που αναγκάζου\' του.; tcrlyγILn υ-: να

«χάσου τον κόσμο κάτω από τα πόδιιι του.» και να α cι"ητoύν νέους τρόΠΟ1''; μα \'α

.} \ισλuτικ:ή αναφορά arou μηχανισμού.;auni:; τη; ιιι:ηίβαση.; "σι Tll; :πι μοlΊ.; τη ~ στο".:: Ι'ομ Ι\"ω'::ι

Ο οτε ιώτη Γ., 1988. μεταπτυχιαισΊ εργασία ΑΠ-

11' κόμη και σήμερα διατηρου μια αΥανιστική στάση με τ'1" ()rησκr.ίcι.. lιιιrίl ΗΙ Il1"l1,)::II<:\,il::1 11

σ-uμ εριφ ρά ΤΟUζ στην γιορτή τη; Πα...αyία~ στην Τή u, στη\' :'ίυ Πllμυσ Ί.υll Τ:..:ιιπ!'l\· "'.Ι!. 11;/

συ έ\ ευ~η ιερέα γ. ημητρίοu 00; ~μυP\'η.::. ·ι:φ.6. παρ.6.οΑ. μλ. 1:IΖΙII!IφΙI}IL IJ_::IIOctJiIL

_ ' '96
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r:itι!ittilOOtIv. I:ίνuι 11. η όημιουργία των ι:Ονικιο\, σ1l\\')I"')\' στα l3ιιλι.:ιί"llι. ΠΙΙΙ! ;ΤΙ.::,'"

ιι"πγκάζονται να κινούνται μέσα σε συγκεκριμένο χιi.φο "tH ,'α xuaou\' Τ11" ::;tιLφι) μ::

mryyr.\'Ci; τους που ι-γκλωΙiίστηΚα\' σε άJλα κράτη. και ΙΙ 11 uλλαyή ΤΙ_Ι\' πιφιιγι,ηll,:ι;,,"

",αι πολιτιστικών δεδομέ\'ων τη; d.J.IlvIκTιc; κυι\'ωνίΗ; (μι:τάΙiuση από ΤΙΙ" Ι1Υι)ιlη,,-ι)

στη" ιιστΗΟΙ κ:οινω\'ία μετά το 1(40). Αυτό το τcι.ι:υταίo toιι δημιυυΡΥI:ί πι)('ιIΩ.'lμιι

rnιjiίωσης ι;ξαιτίας τω" φΟηνιίι\' βιuμηχανιι.:ιi.t,· προϊό\'ΤΝ\' lψΟίνυ\l\' ΤΙΙ ::ΠΙΙ:'1'::ί.μHί(l

το" χαλκια του σιι'ι:Ρύ....·τφι:Κλύ κλπ). Ακόμη u tιJ.11'ΤΙ; φ::ιΊΥο\'τας unt'1 ω ΖωιΗ,1 κω

mlΎai"O\'ta; στ11" πόλη uJJ.ά~ι:ι ...-ουλτσύρα. mφ;τεριu>ιιρά (δημιuuΙ'Υίtι ιιr.τH,:η~

ι.:-οινωνία.;). Ξι:'Χ"ά τι; σχί:.σεις του μ.ι: το όημΙΗIΚΙ') τραγΙI(Η)I, ';::πψηί τι..;

δrαστηριότητες η'1ζ αγρυrιι.."ής ι-;oινΙ~)\'ίας, και αρ\τίται nl\' ι:παφή μ~ ΤΟ\' ΤζΗ'!ΊI!\'Ο

Π01l τη\' ι:ίχι: ως τόπ μέσω τω\' πιιμΗπά\·ω. ΠαύΩ\l\' λιιιπ{}\' νιι ιιφίστιι\'τω "ιι;τοι::.:

προΗπυθι:σειςοι οποίι;.ς έκανα\' το\' τσιγγάνο μέλα; τη..; Ι:ΙlΡύτερης κοινω\'ίιι.;,

,\υτι').; με Τll" <iCtpU του α\'τιδρά και ανΙΙΎ",u.ί:.:.:ται να οδηγιιΟI:ί σι: \'::'1

::παΥΥι:λμιιτιι γιιι \'α ι:πιljιώσι:ι (LnUltKO'; εργάτης Ύη;, γυΡΩ;'ΟΎικιΊ ι:μπόριιl ιμι:γιίλιι.;

",ω μικρός έμπορος). mιίJ..ι:",τη.:;: - παλαιοπώλης ΙCΠΙl.εφηματίας (Ι\,ιιι..'Iι../..ωση..;ιι

Γα1lτοχρό\'ιι>-; α\'απτύσσεroι η υπoπpoλπαρια~'ή Ια/τοι",ία, (Πι; παρυφ:':.:; τι.,\' πι);'::(ιι\'

1'1 τω\' μr.yάλιιl\' χωριών Ι μετά το 1922 αρχίζtι ι:\'Το\'η ι-;uι βίαιη αστιlωΠιΗll"η ΤΙ'I\'

τσιπάνω\'. η οποία &ν συ\'οδL,)LϊUI από σωστές σu\-uI't~1:; στέΎαση;. υπnιΉοlμι:l\' ",-ιιι

υΎιεnής). Το τtλ.ι:1ιταίo είναι αποτέλεσμα της φηί}χειιι...;: ιιίλά KUΙ nl";: ω'IIΠΙ1,1ξίΗ";

πολεοδομικής πολιτικής σε ένα κράτος που μετά το 1950 αρχίζι:ι να "τί:κ::τω (Πα

πόδια του. Αυτόματα σι νομάδες τσιπάνοι χωρίζΟ'ίαι σε φε\.; υποομάι\ι:,; το!ι,,;

εΎκατεστημένους που πλέο. έχουν jJOVIμIl κατοικία. τοιι; ημιcyκαπσnιμέ\υu..; ΠΟΙΙ

έχου\' κατοικία (συν1'1θως πρι')χειρη αJJ.ά μπορεί και μΟ\'ψη. σε αΎιφα"μέ\'ο ml\'IieIII';

('Ιικοπι;δο) αλλά μετακινου\'ται κάποιους μήνες. και τους ,'ομάδες,

1-1 εγκατάσταση κάποιω\' ωrι; αυτούς τους δημιουργεί προβλι'1μαηι ιιφοί) Xf1I:iri:1

nI..co\, να ζου\' με διαφΟfJετικοι'ις ρυθμούς και κάτω απι; κιι\'ιΊ\Τζ: που όι;\' του..; oρί~ΙHη'

ΟΙ ίδιοι. Αλλοιιί}νο\'ται τιι 60ιμα υ αρχικι')ς τρόπος συμπ(φιφιφ(ίς τιn)~ I\UΙ

δημιουργοίινται προ[3λ1iματα και μέσα στις φυλές, διαφορεΤΙΚ1iς φι',σης ιιπό ,'ΗΙ 1'IΤΙΗ'

αfJχικά. ()ι εγκατεστημένοι αντιπαθούν τους νομάδες γιατί δεν είναι σαν κι ιωωι')ζ: ιμ~

ιδlοκτιισία κλπ), Ίσως να κρύβεται και μια ζιiλια για τIl" ζω1'1 πυυ Ι:χασω'. Ίσως

ακόμη να διοχετει'>εται στους n;λευταίους η απόfJριψη που όI:xoπuι ΟΙ

ηκατεστημένοι από την υπόλοιπη κοινωνία. πιφύ. τη\' προσπάθεια τους ΎΙΙΙ α;;.αΎΙ'1

(~λ.παρ.3.~).

Πλέο\' οι l..-ΥκατεσnιμέVQΙ δε\' Γ:ι..ουν καμία σχέση μι: τους νομάδες, 'Ε;(ι':'\' l.μΗcί

ΟΙ παλιές αξίες και υεσμοί αJJ..ά και η δομή της ΚΟ\\'(ι)\'ίας τους, Ι1ΠΙ') τll" μίuι'1

αστικοποίηση και τη σιJΎKΡUυση του παλιού τρόποο ζωή.; με τον καινούΡΎlΟ, 1\1 μο\'ιl

που τους μένει είναι κu.ποια «απολιθώμαΤα/)τI1C; παλιά.; ζωής τους,

Για να κατανοήσουμε••.-υλύτερα το πως τελικά υιοθετουν κάποιες συμπφΙΦίφέ.;

οι oπoίεc φαίνονται ακόμη και σήμερα. είναι καλό σ' αυτι) το σημείο να &'I1Ίμι: πω; 11

υπόλοιπη πλέον αστι~'ή κοινωνία βλέπει την αστικοποίηση τους, Με nl" ΙΙΠΟ!ΨΙΨΙΙ

του ιιγροτικο\ι τρόπο\) ζιιΗ'1; κω τ/\' πορεία προς το\' ΗOtΙΚΙ') τρόπο. χιί\'ΠIΙΙ ι'IΠ(I>';

πρυείπαμε. 11 συνερΎασία μ:: τω' τσΙΥΥάνο, Έτσι IjΎαί\'ει Ύριiγορα από τη\' πιφιηωγlι..Ί'1

όlαδΙ":ΙJ.σία και εφι')σο\' όε\' ::ίνιιι πλέο\' Ί.fΙ'iσιμος . ..:uι ωωρρίπτr.τιιι ιιφιtιΊ ιιι:ι,φ::ίτω



Σωμω,άι:: Χρl'ιστο,:. Ο Κοινωνιι.:ό.: Λπuι.:ι.ι:ισιιό.: τωl' ('oιl

{«)ιαφορετικός» (τρόπος ζωlΊς - πολιτισμι\), 11.,[:: Τ\1\' l.:ωl'Ι) ι.:ιιι ,Ιl!: τφ' 1:'::':/.1':)1 τη~

ασΤΙΚΙ1ς κοινωνίας. όημιουργούνται σι ΠΡOσόΙΙΨΙlίΤΙKOί μηΧυ\'ιrψui της ,)ιψιΊ..; τη..::

ελληνικιΊς ταξΙJ...'Ίς κοινωνίας KUΙ οι τσιγγάνοι KUΤαΤΙHϊ<ίι!\TαL ι;~ωnιις ΤΙΗ) φΙJΠι)\)

ζω1Ίς και των επαγγελμάτων τους στους Π'-PΙ(')ωιηUl,:ιn)~ (υποπροl'πι'ιl)lOΙ). :\ιιτl') μ:: ω

στερεότυπα και τις προκαταλ11ψε,lς αιιονων οόηγι::ί σε συγκτιφιμί:\'η συμπφιφιlj'(Ι της

υπόλοιπης κοινωνίας προς τους τσιγγάνους. που μπορ::ί να ::κφρ(ις::τιιι μι: τι~ tlOj)tpi:..;

του ρατσισμού. του κοινωνιοκενΤΡ'~;ί-ωύll. 1Ί της ΚΙΗ\,ω\'ΙΚ1'1,; α,ιιφιΟιιμίας. υι.ιΙ ωιτιί.

μπορούν να έχουν μια εξιΊγηση. Ότι ποτ{; η κοινιι)\'ία {n:\' μποροιΊσι: νη 3;:1.01:ί ιιυηΊ

τον «ανέμελοι, τρόπο ζωΙ1ς των τσιγγάνων (το 6ιαφΟΙ1εΤΙΚΙ)). που (;ΖΠ πιι,ίπι\!) τις ίι)ιl:~

βασιι(};ς αξίες μι.: ΤΟ\' αγροτικό τρόπο ζωιΊς. πο\) ί:;ι:ασ[: Ι] 1:1.1.11\'11\1'1 ιωΙ\'ω\'ίιι μι: τι]\"

μετάβασιΊ της στην ασΤΙΚΊΊ κοινωνία. Απι) Τ11\' ω,λη 11 itiltl η Ι(\Η\'(IΙ\'ίil μ:: Tl)\'

αποκλεισμό που δείχνει στους τσιγγάνους προσπα()6 \'α τοιις \iω.ΤΙ!Ι'1·1σ:;ι (j::

υποπρλεταριαJ...'Ί κατάσταση για να εςακο1.ουΗ:::ί να τους :;I-.:μ::ταλί.::Ιlπιιι ;η)ο,: \1\[ι::/.\1"::

της χωρίς να αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναπί τoυ~.

Έτσι σ1'1μερα βι(ονουν τον κοινωνικό αποκλιισμί) KUΙ Τ11\' υπ('φριψη ('}j,ιH ΙΨ';

σύνολο. (ως τσιγγάνοι και γύφτοι). Λυτό πληγιll\'cι τους ::γκαn:στη,ιιI':\'(1)ς οι ωωίοι

εν(ο Θυσίασαν τον τρόπο ζΟΗ;ς τους για να ιωλl.(ι~oυν}> "'αι \'U. γί\'Ο\)\' ΙlίIι)ι)::KΤOί.

βλέπουν ότι κανείς δεν εν<')ιαφCρπυι γι' αυΤ01)ς και ω,οι τους (ιπιψι,iπτο\)\·. 1)1:\'

Ηέλουν ούτε να τους γνωρΙσου\'. ΊΞτσι δίιο φιΊπσυ.; {1\'rii)I)(HTIl":: :;πιι.:':';ιιι))\·. (; ίφιI)1()~

συνδέεται με την μεταβίβαση της απίJρριψη.; σ' αυωΙ).:: πο\) Ι1\ ίδωι 1J::ιl)l)ι)ι)\"

κατώτερούς τους (τους σκηνίτες και τιίφα τους AλI)α\"{)ι)ςl~}, Ο ()::\'ιτ::ι)υ.:: (ί\I\'ω·:::nι.ι

με τον αυτόκλητο μηχανισμό άμυνας (ένα από τα απολιΗιί>ματα του π(ιί.Lι1Ι) 1jx'Jno\)

ζω1'1ς τους) ο οποίος εκφράζεται με την εσωστρέφεια και την τίnιωση της

ομαδικότητας (της φυλιΊς), Σ' αυτό παίζει ρόλο η ομιλία διαφορεΤΙJ...,'lς γl.(ί)σσας. 6τα\'

Θέλουν οι «άλλοι» να μην καταλάβουν τι λένι:. Αυτός ωλωστι: ιiΤ(l\' και (:νας απ()

τους λόγους που επιβίωσαν και σ1'1μερα οι συνθι'1κcς Cίωl I!~ΤOlC"; που πιιι:πα \'(1

επιβιώσουν. Αυl1'1 η εσωστρέφι::ια τους (ως μηχανισμός α,ιιυνας) (l\' πrυσn:()::ί στψ

1'1δη διαμορφωμένη. από ιστορικούς και κοινωνιιω-οικο\'ΟμIΚΩί)ςλίJγΟ\Jς. υ.Π()I)lηψη

τους, αναπαράγει τον κοινωνικό αποκλεισμί) που π:ι.ικ(ι υφίστιι\'Το.ι. ιω.ι ωιιc

τοποθετεί όλο και περισσότι::ΡΟστο llf,;JlB(Opιo. κάνΟ\'τάς το\)ς έ.τσι μω ι:::ωιψ:ι\)ιι, της

κοινωνίας.

Ο αποκλεισμός μεταβάλει τα χαρακτηριστικά το\)ς {των ι:γκu.τεστημι';\'(!)\'J.Ττσι

πλέον χάνεται η αλληλεγγύη και η δημοκρατία μέ.σα στψ' κοινότητα. Ilαρolισι(ι~ι;ται

ο ισχυρός (μεγαλέμπορος 1'1 ι:πιχειρηματίας με πολλά )'jJ1'1μu.τα) ο σποίοc

εκμεταλλεύεται τους άλλους τους αδύνατους και του; καθοδηγι:ί για δικι\ του ι\φι:/,.ύς.

1i Βλ. ΛΙ:ΠΙ:ΥIΙ;Ηης Γ.. 1988. (άρΘρο). σι:λ.40. Ο K()I\'ω\'ιol\(;\'τρlσ.Lω~ r:ίl'CιΙ μι\.( συ)ιπψ!ψ(ψll που

προσπαθει να δlαφυλάξπ την πολnισμΙΚ1Ί σμοιογΔ\'ΠIΙ το\! Ο!ι.:ι:ίU\! από τι; .Ξ.~;\'<:': ::πφροί:.;

απορριπτοντας αυτΙς αλλά και η; ομάδ[;ς nou τις ι:...:φρά~ουl'. ω.: ,::':I'U 1'1 ιιι; IlJIOIJi.lJHI μ:: ΠΙ!ψ<ΗψΗ]

έτσι του ''οικι:ίου'Ό Αυτός δι:ν ενέχι:ι βίαιη συμπι:ριφuρι'ι,

Ι::! Αυτό ΠΡOKύΠ1CΙ 1όσο από την tpcuvu βλ . ...:cφ,5. αλλίι l..-αl απι) τι; συμπι;μιφuι)ί.: ;το\! ,)ωΥI'ωσuμc

l\α1ά την παρουσία μα.; στη\' ΠΙ;ΡΙΟ1.1"] Kv,·.Jtιoa.; τω\' ()uμ. ~ΙΙYKι:ι.:ρψένιι i:HJ}'T πηλί.~:.: ω,φl':; \'1/

βλΙπουμι: ομάδες παιδιών I'U παίζουν. Πολλά από αυτά IΊτω' ι:ίn: BoIJtlOηπι:ψι;ιτ::;::irι: ft,f.!!III'I1l, ΤΙ1

πωδιά των Ρουμανόβλαχων όrαν τuυ:; απι:ύlJυναν το λόγο. ~'ατά τη ι')ιίιρ~υα τυυ ΠΙΗl.\'ΙΙ)\ΟΙΙ, ,i::\' Τιι

φωνάζανι: με το όνομίι τους αλλά μι: την προσφύινηση «Aλβl.(1·Ι~oι).



~\lJμυρμ; XIHJ(!HI~. () "υl\'ΙJJvιl\ιΊ-: Λnυl.:λεl(1"ιιό~τω\' Ι'υl!. '., .

U νtος τρόπος ζω11ς που ανllγκάζονται να ιικολΙΗI{)σ\)\' Uvtat; μέλη tς.)\. 7[(1/.::1')\'.

;ru)J"Ι; φορcς τους οδl)γεί anl" παραβατικόnιτu κω πτα VUj1KI\JTιKU \tl\'::ι'Ύω.

φτώχεια. απύΡΡΙΨI). ΕπειΜI όε\' ~:XI:,:"" από πουθενιί (jrI11H::ItL Ύια \'ΙΙ ιιπl:ρπηδΙl(ΗΗI\' ItL

61,σκολι.ι πρol~λl1ματα που συνιιvτoίJν όεν συμπεριφi:ΡΙl\ϊΙΙΙ Ι\ατά τιι I"k~;,:;:I\·. ILiJ,ti

μι)νο όιεκδιl\uύ,' χωρίς να ανα-Υνωρίζοι)\' ότι Ιχου\, 1ΙΠιl;lJ't:ιί)σεις. Ti:l.I..; if\);j,:':~ \)\~'I:;

μη μιίορώντας \'α αντιδράσυυ,' στη γενι ....ή απόρριψη σ1lμliιβίιζο\'τuι μι: ΏΙ' 10::11 ι!τι

αυτοί ι:ίναι ΙJΙ μoνcιδoωί φταιχτει; και πρoσπCΙUιΙΙI\' \'U Ύί\'ιιι" ΙΠΗτιμιι μ::ι.1l
.~ .. . Ι... .

QVQ.Y"IIΙPII.:0vtfLt; οη ειναι ~(KατωTεpoι» (ανευ υρω\' ιιφιιμιιιιοοη).

Όλα αυτίι δεν συμβαίνουν στου; νομάδες. Αυτοί Ι-χο!)\' όιαnΙΡΙ1σει lτuij.U απιΊ τα

στοιχι:ίιι nlI; παλιύ:ς τους ~ωήι;. cni> πλέον χαραι..τ/ρίςΙ)\ϊαι απο μεΥύ:λη φΤΙ;.Ζ:;ΙΙ! γιατι

δο' μρισκουν ι:ύκολα εργασίες. Από τ/ν άλλη έχου\' uciIιiρptll\tQ τα στοιχεία του

\'ομαδισμΙΗ) τη.; ομαδικόnιτας. και δΟΟκολα δtχo\'ται ι:πl:μΙ~σι:ι.; από τρίτου..;. Κίιτι

που του.; κίι\'ι:Ι πω anoPPIΠτi:ou:; από τ/ν υπόλοιπη ι..ίll,'ωνια uJJ.U ιωι u;rιΊ του.;

qκατεστ/μt\'οuς γιατί οι rΣJ.cutaifJI :τιστcOOΗ\' όη ιΗ \'ομύ:δε.; προσΙiιU.ΙΗι\· 711"
αισΟητική του σύΥχΡονου τρόπου ζωή.;.

Έτσι έχουμε. στους Ρομ που ~oυν στον ίδιο τόπο Ilij.u κίιτω UιLU ιiΙΙlφιφ::τι,,~·:.;

συ\'θψ,ες. έναν αποκλεισμόπου οφείλεταισε διαφορι..τι .....ι.:.: αιτίcς ι..ΤΗ που εμf,/}lι\'ίςι:τω

χωρικά εξισου διαφορετικά. Αλλά πριν προχωρl)σουμε στ/\, ΠΙ:ΡΙΥruφη τι.,,'

διαφορώ\' του φαινομένου σ' αυτές τις ομάδες ......CΙΛΌ είνοι να δούμε ανuι.ιιτι....-:ιι που:.;

αιτίες πιθανό,' να προκαλούν το φαινόμενο αη,ά .....αι σε ποιους τομι:ίς 10 βιιίιnιΗ\'

αυτό οι Ρομ.

3.7 Ο κυινω\'ικύς απυκλι:ισμύς στυης Ι)υμ, υι ιιιτίε.;, υι διιιστιισι:ι: 1\":\1.1 οι

ι:πιπτώπl:ις τυ,) φιιινιιμένοη

Σι: συνδυασμι,) με την παράγραφο 2.4 του κι;φ.2. γίνι;ται εδιί) 11 ΠΡΙJσίηί.lJ:::ω

α\ιάλυσης των αιτιών που προκαλούν σJιμερα τον κοινωνικό αποκλεισμυ στους Ρομ.

Πρέπει να πούμι: ότι και μέσα ακύμα στην ομάδα των Ρομ σι: Ι:να συγκεκρψι':\'ιl χιίφο

όπως είναι 11 Ελλάδα. παραμένει το πολυδιάστατο και πολ"τομι;ακό σΤΟΙϊ..ι;ίο το\)

φαινομένου. Απλά η προσέΤ(lση που γίνεται ι;δώ. 1':Χ'ι:ι <ίΤΙ')y'ιJ Τ11"

συγκι:κριμι:νοποίηση πάνω στους έλ/.ηνcς Ρομ.

Ως βασικές αιτίες του φαινομένου στους Ι>σμ Θα μπoρoUσαν \'α αn.ιφ::ρ(-)οίι\' ι,

πολιτισμΙΚ11 τους ιδιαιπρόηιτα και ο τρόπος ζωιις το"ς. α/).ά και 11 αλλαγή στο τι)(ιπο

παραγωγή.; και γενι .....ότι:ρα 1] μετάβαση προς τις αξίες Ώ,'; αστιι.."lς κοινω\'ίuς.

Εξαιτίας του διαφορι:τικού πολιτισμού αλλά και του νομαδικού τρόπου ~ωή; πο\)

χαραι..τ/ριζι:ι τους έλληw; Po~' h:.ouv δημιuυΡΎηθεί μέσα στo~ uιιίJκ.:

αί.ληλεπίδρασης τους με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. πολλύ: στερεστυπα Ilρ\'1]τικ:ά

προς αυτούς. Αυτά πολλές φορέ.; έχουν κατανη)σι:ι να εί\'uι προκαταλήψr..ι; ιΙΙ ι)ποίε.;

όεν CχOυ\' καμία σχέση με nl\' πραγμuτιl\ότ/τcι. Σιι1.\'ίι δημιuυργιη·.\· :':\1Ι },,'λίμα

.....uXΥuOIVtu.;_ φί>�wu και απόρριψτγ.; των Ρομ. σι: όλu1l'= το\).: toJIci.; τ/; ΚΙ)Ι\·,.)\'ΙΙΙ'=_ Ο

Αιιιoc",-.i.IIΡυιιμC\'1 zρuι;:ιηyιιυ... JIi- Τάτση.; Ν.χ. 19S8.oci21 ,,"u\ \UΔU .....II Λ .~1)'017. ::'11011: "'...tι>2.

ιrυρ2 8



φι'Jβoς για το διαφορετικό. το ξι:νυ (ξενυφυ[::\ία). υ oπoIo~ μπορεί \'υ γί\'π ι.:\Η (lIΓI\JIl~Hl

απειλΙ1ς από αυτό (του οικειου πολιτισμού) u6ηγ~:ί στι~ πρu,,-ιιτιl.λI']Ψt:I~.. \οτ{:.:

εnφγούν ως αμυντικοί μηχανισμσί και nlJJJct.; φορ{:.; 06ηγοιιν σω ΚιΗ\'('Ι\'ΙΚι"!

αποκλεισμό και τις κοινωνικές διακρίσεις (ότω' η στάση γί\'ι:ται σιιμπ::ριφ'!f1ιJ. - )11..

Γκότοβος Ι 996. σελ J Ι ).

Άλλες βασικές αιτίες του αποκλι:ισμού στους Ρυμ είωι η ~1t:ΤΙ:ΙI-)(1ση στψ (/σηι,τ']

κυινωνία_ οι αλλαγr.ς στη διάρθρωση της πιιριιγωγιι; ιωι οι γ~:\'ΙKΙ'HΨ~:~ (Η"-"ι)\'ΙΨΙΚΙ:';

συνθι1κι:ς. ανταγωνισμού στη κοινωνία. Οι Ρομ μη :':I.()\'ΤΙ1~ το. ::φι')ι)ιιι. Ι'υ.ι τι..:

ικανότητες να αντεπεξέλθουν σ- αυτές τις \'Ιες κιιτιωτι1.σι:ις (1()ηγοι')\,τιιι σω \'11

επιλέγουν περιθωριακά επαγγέλματα και έτσι \'α ΙΙΚΌ/,.ιΗ)(-ΙΟΙ)\' Τ11" ΠΙ>j)t:ί!l. ;φυ,,: ω

περιθιίφιο. Σ- αυτό συνn:λει και η :.:λλιπι1ς εκπαίδευση τους η υπυίιι n\Ι>'; Γιτψ::ί '[(1

εφόδια και τις πιθανότητες στον να κερό-ίσυυ\' θ~:σας. από ΤΟ\· ΚιΗ\'(,,\'ΙΚι"!

καταμερισμό στις θέσεις εργασίας.

Ως επακόλουθα αλλά και ι.uς αιτίες του φαη'ομt:\\ΗJ μπορι)ι)\' \'α (l\,(I.φι:l){)ω'Η· ιω.Ι

τα εξΙ1';:

Ο νομαδικός τρόπος ςωΙ1ς εκτό, από τη οιαφορ::τικότητα που πρι)(ωω::ι σ

αυτούς που το ακολουθούν και τα Εναντίον τοιις ση.:ΡΙ:(ΗΙ)ΠIJ. ΠΟΙΙ ίφοιωλι:ι. llnIHi:l't:i

σημανΤΙΚΙ1 αιτία στο να μ11" καρπώνονται οι νέοι Ι)ομ αYUI:l(l Ιιπω.; η ::Knu.i6::IIUIl .

απασχόληση Κ.α .. αφού οι υπάρχουσες συνΘιΊκες ΟΙ:\' του.; το ::πιφl':που\·. (..'lt:\'

υπάρχει ανεπτυγμένο σύση1μα εκπαίδι:υσης 11 KαtrlfJnullC; στους Χ(;Ijl()υς τω\'

τσιγγάνων).

Ακόμη η έλλειψη π()λΙΤΙΚ11ς α.\'τιμετώπισης του ~έματoς του κοινΗ)\'ιι.:υ\)

αποκλεισμού των τσιγγάνω\' τόσο στην πρόληψη αυτού. ι)σο και στη\' υπ<.)σηllΗςη

μετά ηι δημιουργία των καταστάσεων που αυτί) πρaκαι.ει. μπορι.:ί \'α ()α,φηO~:I

σημανΤΙΚ11 αιτία του.

Για παράδειγμα η παΡΟΧΙ1 'ιίΟσοτικών μέσω\' γω. τΙ]\' (l\'τιμ~:τι;)πιση Η')\'

επιπτώσεων του κοινωνικού αποκλεισμοί) και η μη πoωΤΙΓl.'l α\'τιμι.:τι;)πιση η'I\' ιΙIΤΙΙ')\'

αυτού (έλλειψη σχεδιασμού) είναι η μια διάσταση της υπό.ρχυυσας Πf)οjlι.ημΙΠΙh:ι1ς

πολιτιιaις παρέμβασης. Η άλλη σχετίζεται με το κακό προγραμματισμι) κιιι Τ11"

αποσπασμαΤΙΚ11 παρέμβαση η οποία ηΘελημένα δι:\" οδηγεί σι: ~;πίλl!ση ΤΙ')\'

προβλημάτων αλλά σε χειροτέρευση αυτών.

Αυτές οι δυο πραγματικόηιτες μπορεί να σΧΙ:ΤΙ(,.ΟΗ{1\ ι:ίη: μ:: τψ ιι6\I\υ.μίιι

παρέμβασης του κρατικού μηχανισιιού. είτι: με Τ11" [φνηση για πραγμαΤΙh:Ι1 [:\ιnΊΟι:ια

από μεριάς του και την εκμετάλλευ(;η απο αυτι')\' t(U\' \'Ομ(ί.6ω\'. που [1H;)""()IJ\' Η)

φαινόμενο τόσο από την ίδια την πολιτεία. όσο και ιιπιΊ το ΙΙΠι\!.ΟΙΠ(1 I'Ι)[\'Ι'ι\'lΚ!')

σύνολο. Ακόμη η πολΙΤΙΚ11 παρέμβαση σε επίπι:δο ομάδας όημωυl)γι:ί :':\υ

στιγματισμό ο οποίος οδηγεί σε κυινωνικό αποκλεισμό ι:ωη1ς ιιπό τσ υπω.ΟΙΠΟ

σύνολο.

Η ελλΙΠ11ς εκπαίδευση των Ρομ η οποία σχετίζπαι άμι:σα μι: τις κακι':-; Γι1J\'j'JιΊκι:,;

εργασίας (περιθωριακά επαγγέλματα) και ποιότητα ς(')11ς (καταυλισμοί. γκπ().

πφιUωpιαKές αστικές ζώνες). οδηγεί σε μεγαλυτερο l\οι\'ω\'lκιΊ ΙΙΠOKλ::ισ~H.') Ι'ω

α;τοστέρηση των παραπάνω κοι\'(Ι)\'ικιί,)ν αγα()(ί)\',



~I1IIllφ!!; ΧριΊσω.:, ο ΚιlL\'!')\'I"ό.: Λπ(),,;"ι:ισιιό.: Η,/\' Ι'ΟLΙ.

Ι Ι φτ{ί)χια onl\' unuiu ~uu\' οι Ι)ομ, τοll; ΙH'lLYι.:ι~.:.:ι \'Ι! i:zIHI\' ι..αι.:::; 1ί1l\'IΙII"::;

κιηοι.-ίιι.; και υγιι:ι\'ή;. Ι-Ι μl1 πιφέμμιιση ωυ ι.:ραωιι..; Gnl" n1jμΨΙ.j("l11 10.'111 "'1]\

πρόληψη για nl\' καλύn:ΡI1 υγεία αυτώ\' μιιζί μ:..: τφ' ΠP\l1lΎoύμ::νll ι.:IHΙΙ(ίίl!σlj

απυτι:λεί μια νέα αιτία του ΚΟΙ\'α/νικού τσικ αποκλεισμού,

Τί:λα;. οι ενυπύ.ρχouσες απόψεις ορισμένα/\' περί φυλετικών διαφtφωτoιησα,l\'

ενισχύονται από τ/\' κατάσταση που όλα τα ΠΡΟηΥυύμε\'α C",(ou\' δημιιηΨΥήσ::ι για

ωUΖ !)ομ_ και οδΙΤΥι:ί i:\'u μ~l>ι>ι; τη••:-οινα/νία; \'U τιη..; ω'τιμετωπίζει ρα.τσιστιι.:ίι ιl~

κατ{iJτερυυς:. Γί:τυι(ι ci\'UI και η συμπεριφυρά ι:\'ό.; μέΡUυ..; ηΕ πολιη:ιιι; ••:ιιι ω)\'

φUρέων τ/ζ. uni:\'U\'Tι του.:;.

Ui:Huιa 11 n:J.ευταίu mJμπεριφuρά μπορεί \'U μη\' ί:χ:.:ι ιbι:οι..ογιι.:ι'l ISIi.aIl lIπω; οι

προηγοι;μενε.; απύψcι..; ΤΙ,Ι\' μεμονωμένων πολιτ{\)\', UI.Ι.ΙΙ ::Ι\,l1l μΙΗ ΠI)CΙ'j'μtLτιι..ντψιι

επηρεασμί:νη απ6 προκατιιλήψει.; εn\)ν,

ΊΌ αποτέλεσμα όλω\' ΤΙΙ)\' προηγούμc\'(ο\' ci\'flI η iOnOUtnlOll τω\' Ι'ιιμ "το

περι()ιίJρΙO. Έτσι αυτοί ζυυν σι: συγΚCKρψένες χωρι ....τ.; I:νι)τ/τcς ιιπομο\'ωμ::\'ι>ι. \11

υποίες με τ/ σεφά τους οδηγούν σε νέους αποκλασμού.;. Γιατί δεν υπάρχι:ι π()ί.ιτι .....ή
παρέμl:kιση για αναβάθμιση τους (αφού εκεί !α/ΤΟΙΚΟ(", οι Ι)ομ. δι(ιηΙI)llση ΟΕ

κατάσταση.; για εκμετωJ..εuση του..; - προκατάί.ηψη) "'οι 11 κατάστιιση 1.ιιIΤΙ,)\' ΤΙ'Ι\'

περΙUχ(i.ιν δεν επιτρέπει την ιη'il1πυcη μηχανισμών μέσω ΤΙ'Ι\' οποίω\' οι Ι-ομ ιιιι ::ΖΙΗΙ\'

πρόσβαση στα κοn'ωνικά αγαUΆ. (υποδομές ",;.."'Σ,),
Λπό τ/\. άλί.η η ί6ιιι η περιοχή δημιοιιργεί απυ.-ί.ι:ισ. ιό nl;. ΙΙ;ΤΗ ω ιl:ωl.~H:Τ1I

σύνολο εξαιτίας της ύπαρξης σ' αυτή των !)ομ. μια.; ι..·uι α\)τό όι:\' ι:πιδιω",~:1 :Ψ'

αλληλεπίδρασημε τυυς τU.ι:υmίuυς.Αυτό ανακυκλώ\'ειτην αποκλεισμό τω\' Ι)υμ και

τους φέρνει ακόμα περισσότεροστο περιθώριο,·Ετσι πλέον οι Ρομ ενεργού\' σαν μιu

CΞωKOινωνία η οποία με nl συμπεριφορά nις. πο\l επηρεάζι"Ταιαπ τ11" σ\lμπι:ρlφ~φά

απο"ί..εισμού του υπόλοιπου κοινωνικού συνόί.ου (όπω, περιγριi-φl:ται

προηγουμένως), οδηγι:ίται σι: \'έους αποκλεισμυύ; μια; και 6εν 1;\'αρμιl\'ί~::ται 11
ομάδα των Ι)ομ με αυτιΊ. που η υπόλοιπη κοινωνία Θεωρεί ως σωστι1.,

Τtλος. η όιαη;ρηση του κοινωνικού sι<ιιιιs ι:ίναι C\' δυνάμει αιτία ΚΟΙ\,(I)\'II\UI'ι

αποκλι:ισμο,'" Γ!ολλtς φορΙς οι [)ομ καταφέρνου\' \'ΙΙ ~::ΙΡί)γoυ\l ιιπιΊ τψ ΙΗκο\'ομικlΊ

εξαθλίωση της φυλι;ς του, Λυτομ....":"ως αυτοί επιόιώκου\' να δείξι)υ\' ;)ΤΙ ::ΖΙΗΙ\'

οικονομιΚ1; δύναμη και 6τι είναι ισότιμα μέλη μι: το υπδλοιπο (1)\υλο. 1ιφOlΊ δ::\'

στερούνται πια χρημάτων (που μέσω αυτών μπορού\' να καρπωθούν τα πάντα). ΛιιnΊ

οδηγεί τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις να ενεργούν απορριπτικά π~ του.; Ι)ομ

Υιατί από τ/ν μια δεν μπορούν να δεχτούν πως ο «'ΥύφτΟζ» τα κατάφερε. ι:\'ιϊ, υπι') τη\'

άλλη προσπαθούν να διαφυλάξουν τ/ν κοινωνική τους θέση από τ/\' είσοα/, σ' ωιτή

ενός «μιάσματΟζ» (A'Jόά ....'l· 199~. σελ. 95).
Το ίδιο ακριμώς ισχύει μι: τη\' συμπεριφορά αυηίl\' που γειτο\τύιη)\' μι: τιlt..; Ρομ

και που τους απορρίπτουν γιu να διατηρήσουν το όικύ τuυ..; ΠjΚ)ψίi..

Ερχόμενοι στις επιπτώσεις και τις διαστάσει; του φαινομένου μποριιιιμ:: \'(ι

πούμε ύτι ομαδοποιού\'ται (,:~ ε.;ή;:

1 ~τη\' εlι.'"Παίδευσll

2. ~την απασχόληση



Συιιιι.ιρcί.: AnIjaIO';, Ο Κοινω\'ιι.:ό,; Αrω"λι:ισιιό.: run' J'uIl,

3. ~την κατοικία και την ποιόnιτu του π:.:ρι!jω;.ιι\·το.; ΤΙΗΙ χιίφιιυ ::γκι.ι.τιίσ!l1ση.::

4. ~n:; κοινωνικέςσχ.έσεις. τον πολιτισμί) και nl\' Ψ"ΧΙLγι,ιτιιt

5. ~την υγεία και την υΎIJΊ\'ή

6. ~ηlν παροχή των δημοσίων υπηρα,((ο\' ....al τω\' δι"ιιιωματι.ι\'

Οι επιπτώσεις του με nl σειρύ. τouc ανατροφοδητΟ\l\' το ψ(ιηυμ::\'ιl ω ωωlO

ακόμα και μi.:σα στην ομίιδα δημιουργεί ένα φω·ιί.η ....ύ ....λο ll\'ILY::\,\,I1ffiE ι..-ιιι

διόΎκωσης: του. Γι' αυτό σήμερα Ο α\'αλφαβηπσμί>.;. 11 l:πιιχιιιt..'l ωωσχοί'11πη. η

φnί>χια. το περιθώριο, η κακή ιryιεΙYI1. η ιωινωνική ιιπίφι'lψη ΚΗΙ 'l ΙΙΙΗI\'Ιιμιιι

άσκηση.; των δικαιωμάτων εί\'αι χαρακτηριστικά τη.; 1\01\'1'1\,1"11'; ομύ.ι)u~ ΤΙ'Ι\' !Ι ιιμ .

Αυτό βγαίνει από τη μελtτη της σχετικής βιβλιoγpαφιιι~ γιιι τφ' ....C1tH("iTIHil1 που

βιιονου\' σt1μερα οι έλληνε.; Ilυμ . (επίσης liλ. "ι:φ. 5. πω.:: "πιίρχι:ι ΙΙΠΙΗΠ::Ι1l1ση κUl

Ι\οινωνικός αποκλεισμός στους εγιcατεστημί:\'oιι.:: τη..: NI:cι.: ~μίφ\'ll~ ,\ιίρl("iIΙ';I.

~ημαντική παράμετρος ΎΙΙΙ nlv κcιτιινυηση του φιιl\'Ομ::\'ο\l ί,πω..: lιιι ,ι,ιι/μ::

παρακάτω. είναι η αναφορα στα είόlj συμπι;ριφυρύ.; τω\' IuIYYtlntl\' Πιιtl τ::ί.ιι.:ιι ILlltι\

δημιουΡΎεί.

3.8 Η συμπεριφυμύ. των Ι"ιψ απί:'\"α,'Τι στο\' αποκί.ι:ισμιΊ το",;

Όπως ισχύει και για τις πρoηyoύμεν~ παραΎράφηυ; έτσι ....uι ::ι)ιί, :II\-::rιLt η

προσπάθεια της γενικής προσt:ΥΥισης πις συμπεριφοράς !(ι)\. Ilιφ (ίΤΙ~ ιιιτί::.; cti.i.ti ι.:1ΙΙ

στον αποκλεισμό που υφίσταται. Η συμπεριφυpιl του,; διιιφορυποι::ίτιιι CΙΠιl ιψιΊ\)cι <ίο.:

ομάδα.

Κυρίως αυτό που πρέπει να σημειωθεί εί\'αι οτι γε\'ικιί οι ωτιι:.: 0\ ι:πιπτωσ::ι.;: κω

η συμπεριφορά εξαρτώνται απ το είι10ς και το βαθμό cγκιιτ(ιστιιση; τη~ ομιίδιι; τω\'

Ρομ (cγκατεστημένοι. ημινομάδες:. νομάδες. Ερλία και Φησίρια),

Mccra από την βιβλΙΟ'ΥραφΙΚ11 έρευνα Ιχου\' παρατηρηΟεί οι ιι.",όλΙ11ΙιΙΙ11 ΤΙ)Π()Ι

συμπι:ριφοράς,

~υν11θως: οι Ρομ που βιι\:ινουν πολλά ϊρόνια τη\' ιιπι'ψριψη (ΙΠι) το οπιΊi.οιπο

κοινωνικό σύνολο αντιδρούν με nl δημιουργία ι:σωστοέιοι:ιαι::. Δε\' Ι:ΠΙΤΡ:':ΠΙΗΙ\' \'ΙΙ

παρεισφρήσει καθετί το ξένυ μέσα στο πολιτισμό τoυ~ i\uι Τll" ι.;ιl!η.,\'Ιιι τoll.;. Γιcι

παράδεΙΎμα στους νομαδικού.; πληθυσμούς δε\' ι:πιrρί:πι:τuι ιl Υίιμη; μ:: lίηψll ~::nι

προς nl φυλή. Αυτό είναι κάτι αντίστοιχο με nl\' σιιμπεριφηρίι του \ιπόί.ιιιπυυ

κοινωνικού συνόλου που θέλει να διαnιρήσει τον υικείο πολιτισμη KUΙ lιπορριππι

αυτούς που πρεσβεύουν το πολιτισμικά διαφορετικό. Επίση; επειδή απι', πιιηού

διώκονται έχουν αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας "σι αποι.:λεισμού UUTιil\' που

θεωρουν επικίνδυνους για τον πυΑιτισμό τους και για τφ' δΗLt1;ρηmι nE ι/πιφ';11;

τouς. Το τελευταίο μπορεί να αποτελεί uιτία γιιι κιΗ\'Ι."·ι....ό αποι.:λι:ισμι·) ιιπο τιn~

υπόλοιπου; αλλά δεν είναι τόσο σημαντική γιατί προϋπάρχει ιιυτή.; η απιψριψη ι..-ILI ιl

αποκλεισμός, Παράλληλα η γί.cUσσα παίζι:ι μεγάλο ι)ι')ί.\ι (ίτφ' ι:πιηιχία tLt1t11; rιl~

εσωστρέφειας γιατί από τη μια τους προστατεύει ι\ιιι μποριιυ\' \'ΙΙ ntl\'::\,\'()1 φ\·τι.ιι

χωρίς να τους καταλαβαίνουνοι υπόλοιποι. ενώ απ τη\' cii.i.l] 6ΙΙΗηρι:ι τι,,' πuί.ΙΤΙGμιΊ



Σωιωρη.:: ΧlηΊστο,:. U l'-ιHVUJ\'lll.lJ'; Aπo"λι.:ισ!!~ '''~''~''L]'~''~''~' '~.-

[Ου,; (η διαηiΡηση αυτού είνυι το μο\'αδικό τους σniριγμα για ηι\' (1l)\'i:XI:I1L [11.: ~I"η.:

και τη.; επιβίωσης τους).

Το πυριιπάνω φuινίψενo ω συνοδεύει η καχωΤΙΗιιίιι και 1] uιιιι>ισlil)Τ1)uη που

\'ιιίJH01'\' απέ\'α\'τι. στο «ξένο» προ.; αυτούς. Αυτό που έχουμε διαπισηuσι:ι ι:ί\'ιιι (Ίη οι

Ρομ βλi:ποντας τόσα χρόνια \'11. μένοll\' στην ίδια κατάσταση. tχOH\' πlΊ.ψ:.:ι \'α

εμπιστruονται nl\' υπόλοιπη κοινωνίιι. Έτσι οποιαδiνωτι:αέΡΎcια ",ΤΙ\τι αlJηl γιιι \'ΙΙ

ωυς βοηθ1iσcι. ΤΙ1" θεωρούν σαν ένιι είδος επΊU::σIE γιιι nl" ::πίτ::ηςη τι];

αφομοίωσιi;; τους από αυη; και γι' αυτό αντιδρούν με ΤU\' i[αραπάνω φόπο.

Ένα τρίτο είδος συμπεριφοράς που σχετίζετιιι μι: τα προηΎούμl:νΗ ::ίω1 11

επιθΙ:ΤΙ"'ϊ) αντίδραση σε καθετί που το θεωρούν κίνδυνο και η άρνηση συμμΙ'!'φω<τη..;

με τους κανόνες που 11 υπόλοιπη κοινωνία Οέπ\ (κnρίως ~τσι ::vl:r~I\I\I\, ιJl

ι:γκα n:σηιμένο ι).

Για το συγκεκριμένο είδος συμπεριφοράς. για το οποίο ι:ίχαμι: ΠI1Ο(ϊ(I)ί!ιι..-ιi

ι;μπειρία μπορούμε να ποι}μι..: ότι δικαιολογείται απί) τψ αΎανlίκτηση λι\γω τη..;

απόρριψης που δέχο\'ται οι Ι)ομ. Αυτοί είναι ένας λαός αρκετά ι..:υσυγι..-ί\'ητο..; ωτ:οτ:: σ::

συμπ:;ριφορές που θεωρού\' ότι τους μειιυνουν αντιορο\}\' μ:: τu πlφιιπ(ί\'~lι φίl:ω.

Βέβαια αυτό πολλές φορές φτάνει σε συναισθηματικές I:~άρσει.; το\! τιιπι,IΙ "ιΊτω'

γίνουμε ΠΙΟ πολ/οί από εσάς θα σας κυβερνliσουμι..:». οι οποίες δείχνσυ\' το χιΊ.σμιι

που 11 υπόλοιπη κοινωνία έχει δημιουργιισει με τους Ρομ. και τη\' καταπίι:σl1 ΠΟΙ} οι

ίδιοι VHuBouv από nlV κακή συμπεριφορά του υπόί.ΟΙΠΟΌ κοινωνικού ml\'ι1ί.nυ.

Επίσης αυτό πιθανώς να κρύβει στερεότυπα και προκαταλήψεις Ι1πως ί)τι (<Ο

μπαλαμός είναι ρατσισηiς. αρα κίνόυνα; για μένα». και να οόηΎεί έτσι σι: απιlκί.ι:ισμι1

από <<τον κόσμο τους» nlt; υπόλοιmις κοινωνίας.

Όλα όσα έχουν πρσαναφερθεί θα μπορούσαν να χιιρακτηριστού\' :,IΙן

συμπεριφορές άμυνας και διαn,ρησης της εσωτερΙ"'1,ς συνοr.ιiς της φυλιi.;.

Παρακότω ακολουθούν κάποιες άIJcct; που συνδέονται ιιμεσα μι; τψ ιιφll~ωί[,)ση

ΠΟΙJ rtoJJctt; φορές ι:πιδιιί)κουν οι Ρομ για να ξεφύγουν από το στιγμαησ,ΙΙΙ') της

υπόλοιπης κοινωνίας. που 11 πολιτισμικιι ιδιαιτερότητά τους. τους προκαλι:ί.

Έτσι λοιπόν. εξαιτίας του αποκλεισμοl) τους. οι Ρομ αρχίζουν \'11. ~ιnη'

παρασιτικά. ζητώντας συνεχώς να τους δοθούν τα δικαιώματά τους χωρί,; ιΊμως \'α

κάνουν προσπάθεια γι' υυτό, Συχνά αναπτύσσουν μια συμπεριφορά C~(Ί.OΏ1σl]( αΠl1

τον κρατικό μηχανισμό και οι ίδιοι δεν κάνουν τίποτα ιΊ.λί.ο απ6 το \'ιι ςητίι\'l:. Τιι

κράτος βφαια τους δίνει κΡ-.:οια IJo'-·fΊE~..J. μέσω των επι<iuμάτων KUΙ αυn') κά;τι,ι,; ωυ.;

καθησυχάζει.

Τέλος. πολ/οί από αυτούς αρχίζουν να συμπεριφέρovτιιι (')πως ΤU υπω.οιπο

σύνολο, Παύουν να έχουν επαφές με την φυλιi τους. και προσπαθούν ν' α)J,άξου\' τ(),'

τρόπο ζωιiς τους για να γίνουν αποδεκτοί αναγνωρίζοντας raurQr..rova αυΤΙ1 πο\l '1
υπόλοιπη κοινωνία θεωρεί για αυτούς. ότι είναι κατώτεροι. Έτσι Ι:\'CΡΎού,'

εmιρεαζόμενοι από το σύνδρομο nις αυτοε~-πληρούιιενl)c προψητείαc (βλ. ΤίιΤσllζ

Ν.Χ. Ι9~Ι. Λυ6όκη. 1997). και απορρίπτουν nlV παράδοση. τον τρι')πο ~ιtHΊς .....ω τη

ψυλΙ1 τους. llροσπαΘού\' \1(,( αφομοιωθού\' για να γϊ.υτ<Οσουν απ τι) στιγμιιησμίl.

ΙΊ:λιι..-ύ. όμω..; πολύ λίγι,Η το πετυχαίνου\' Ύιατί τιι τείχος με Τψ' υπι',λΟΙΠ11 "υΙ\'(I)\·ί(l.

είναι πολύ ψηλό.



~ωIIιφιι: ΧιηjσηJ:, ι> Κuιιιιοll\ι.;ό: Απuι.;;'r:ισιιιΊς τω\' 1'11Ι1

Όπό!ε καταλ.11γου\· \'U ι:νι:ργού\' με το\' φύπο ΠΟ\L IH'ιιλί)::τUΙ ;τιφιιι.:ατtιl. J lιll.J.::':

φορές όταν οι τσιγγάνοι συναναστρέφονται μι: KΙίΠOlι)\' ΠΙI\Ι Jt;\' ι:ί\'UΙ τη,; φιιι.ll~ rιιι).;:

και εξαιτίας του αποκλεισμούπου βιώνουν. προσπαθο\)\'\'α του t)t:ίξοιιν ιΊτι l:ίnΗ "IJ.\'

και αυτόν. Έτσι του συμπεριφέρονταιμε ωραίο τρόπο Τ()\'ίζoηα~ το\) (ΗΙ Η;'].ΙΗΙ\' \'Ιι

ξι:φίryoυναπό τη φυλή τouς, Αυτή η συμπεριφοΡό. τους όμω,; ω).,ίζι:ι τι.; ΠΠΥμ::; πιιι)

είναι μαζί μι: τους «OΙKείOl>ς)1 τους. όπου πroσπαθOύ\' \'0 εί\'Οι αξία μΟ.η τΙ]; ()~I(ί(κι~

που α\-ήκουν, Βλέπουμε λοιπόν μια αΗ..οτΡίωση και μια όΙΖοσμέ\11 crιIJIm:jHqIOjJU. !\\'

τιορα το άτομο θrλήσει να ξι:φύγει από τ/ φυλή το\) ι.:ω rr.i.ιι.:U δl:\' πι:ηιχl:ι \'Ι1 ,,:,ι\'::ι

αποδει..-τό από το υπόλοιπο κοινωνικό σύ\'οΛ.ο. τότε όιιηρςι::ι;ι σoΙ~φ('1 ι.:ί\'όιι\'ι) \'IL

οδηγηθεί στην επόμενησυμπι:ριφορά.

Α\'αΥκάζεται να ενεργεί παραβατικά μπαίνοντα.; στο\' «κιΊαμοll τω\' \·lφ ....ωτι ....Ιιl\·
και της εγκληματικόη1τας, αφού πλέον δεν έχει ι.:αμίιι ~Iέ~υδo. Από τη\' μιιι 11 φιιl'ιι

του πλέον δεν τον δέχεται πίσω γιατί τ/ν «πρόδωσε» 1:\'(0 t() \ιlΙl·ll.οι;το π\'ι\'ολιι

εξακολουΟείνα τον απορρίπτειαφού συνεχίζει \'α εί\'UΙ γι' ιιυτuύς «ο ξi:νU9',

Πέρα από τις παραπάνω α\'τιδράσει.<; ιιναπτύσσο\'ται κω στο l,σωτφικ:ιΊ τη;

ομάδας των Ρομ συμπεριφορές που έχου\' ως αφορμι'ι ω\' ultUpl.')\'tU ι.:Ι)Ι\'ω\'ι ....ιΊ

αποκλεισμό και την απόρριψη απ το "οινω\'Ι"() σύνολο.

Έτσι οι CΎKατεστημένo. επειδήJκριβιΟ.; θuσίασα\' ΤΟ\· \'oμιι6ιιr.:ιΊ φι'ιπll ~"Iίι.: τι..;

παραδόσεις τους και το αξιακό ΤΟΗ'; σύστημα. Πι:;Ριμέ\1.ΗI\' ιιπιιμll\'!:ηι..,ί τφ' ILΠΙkΚIΧI)

από το υπόλοιπο κοινωνικό σύ\'ΟΑο. Ώτα\' αιιτή οε\' ερχι:ται ..-ω t:ι..-τiJ.; ΙlΙΙωιl ιιτω'

ενισχύεται ακόμη περισσότερο η απόρριψη όλων ()σων ω-ήι.:ου\' σηι\' lIμlίlΊcι τω\'

εγκατεστημένων Ρομ από τα νέα δεδομένα της εποχής (βλ. παρ. 3.6). προσπιιΟο,'I\· οι

εγκατεστημένοι να βρουν «εξιλαστήριο θύμωl για να ρίξου\' τι) jiUpo.;. και \'U 13,)1111\'

μια συΎκεκριμένη αιτιολόΎ11ση για η1ν παραπάνω απόρριψή τοιις. 'Ετσι το Ι\ιίl,υ,,:;

πέφτει στον νομαδικό πληΟυσμό ια/Ι σηιν εχθρικιι φυλι;.

Βλέπουμε. λοιπόν. το\' εγκαπσηιμένσ \'ΙΙ φέρcται εχΟρικά σηΗ' ηJμιί6ιι.. ι.:ιιτι που

το διαπιστtoσαμε στην nCPLOll" μελέτης που κατοικούν όυο διιιφιφετικ/:; φυλ/:.; !'ιψ

και διαφέρουν στη φιλοσοφία και τρόπο ζωιΊς. και να oιuτυμπω'ί~ι:ι ~)ΤΙ i)~:\" ι:ί\'ΙΙΙ ίl)ιο.;

με τον νομάδα.

Από την άλλη ο νομάδας μπορεί το αυγγεν11 του που cί\'αι ~ΊlωπσΤIl~ί":\'ι)"; νl1

μην τον απορρίπτει (υπάρχει ο δεσμός ηις φυλιΙς. όταν βέΙ3αια ο δειιτερο,; σ\lνι:χίζι:ι

να έχει σχέσεις με τον πρώτο). νοιώθει όμως απένυ.ντι του μειυn:κτικά, ~πίmΕ ο

cyκατεστημένος δεν πολυΟέλει ο m..ϊΊνίn1ς να ΤΟ\' CΠισKέπτι:ται στο\' τ()πο ....ατοιΚία,;

του εξαιτίας του cπιπρόσθι:τoυ στιγματισμού που του δί\'Cι. 11 π,φουσία τσυ

τελευταίου (βλ. Λυδάκη. 1997. σελ 36), Για τον ξένη; φυλή.; εΥι.:ατr.στημ:·:\'Ο ι)

νομάδας έχει αρνητική στάση η οποία εξελίσσεται πολλέ; ψ(φί:,; σ:: cΊΥΙΙ\'IΙ

αντιπαράΟεση.

Επιπρόσθετα ένα άλλο είδος συμπεριφοΡό.ς του \'ομά6α προ.; Τιl\' ι:γ ....ιιτι:στημ:;\'ι\

είναι η απόρριψη του πρώτου από τον δεύτερο. ότα\' (Ι tγKυ.τεσηιμί:\'O,; ....ιΊ(ll:1 tι~

διόδους επικοινωνίας με τον νομαδικό τρόπο ζωής. πλέο\' χur(ιΚTt1ι)ί~πω (11..;

προδόη1ς (αφού στη συνείδηση ΤOl.ι 'Jnμάδu lσχύιι ότι ο ι'γι.:ατcση,μί:\'o,; (ιHιι~:: ΤΟ\·

πολιτισμό τους με αυτό των «ξένων»).



'ι"ωιωριι, ΧριΊστο.:. KoIvW\l!"j'I; Λπο"λl:lσιιό, τωl nII .. "J

ΤI:λο.; από ΤΙΙ\' πλευρά του ι.;γκαπ:σΤllμένουπαρατιιρεnαι μια συμπι.:ΙΗιΡιψιί ποll

τι) αξιακό σύστιιμα της \'UJIa6t"':1)'; ζωής πρυllγυυμ:":\'ω.; δε\' ιi::ΧIHΙΙ\'. ILlJT11 τη.:

ι.:κμετάίJ.ι.:υσης των φτωχώ-. μελ<τ}\ -;-'11'; φυλής απι,') ΤΙΙ πΑοίισια. ~U\'li()ltI': ιI\lrιιί ποll

έ"χουν τα 'ΧΡήματα αΠΟ"''τυύ\' και το\' τρόπο ελέΥχου τω\' ίωί.λtι)\', Ι>Π\1Τι.: Ι:\'~II'Itlll\' 1.1..:

ει.:πρόσωποί τους με σκοπό ύχι το κοινό καλό (σι)λ/.tιΎιι.:ότητα) αλλά tι) όιι.:ί, ωυ.;:.

Όλα τα παραπά\'ω αναφέρθηκα\' στο πλαίσιο στο ότι ο καθέ\'α..: nc\ σιl\'ι;)::::τω

μονοδιάστατα με τις παραπάνω συμπεριφορές. Απλά ορισμi:\τς ιΙπί, lΙUτ::';

αντιπροσωπεύου\' σημαντικό αριθμό Ρομ μέσα στ11" κάθε ομάδα. Αι.:ύμη ::ί\'UΙ

δύσκυλυ να α\ίιστσιχι)σουμε το κίιθε άτομο με μια συγκεκριμένη συμπφιφoρU. μια.;

ι.:αι noIj.tς ιΙπό αυτές μπορεί \'α τις ακολουθούν τα ίδια τα άτομα. ιΙ\'ιίl.ΙΙΥα τι.;

περιστάσεις. τις συνθι)κε.; και τις διαστάσει,; του φαl\υμέ\'ο\l του ...υι\'I.I\·Iι.:ιJΙI

αποκλεισμου που (jtti>VOH\', σε διαφορετικές χΡο\'lκέ; σΤΙΥμΙ;.;.

3.9 Οι Ζωμικ{;,; διαστάσεις ίου ΚΟΙ"ω,'ικσi) υπυκί.ι.:ισμlll) στους Ι'ομ

Όπω.; έχει γίνει κατανοητό. οι t.UIΠτώotK του κοη'ωνικοιΊ αποκλειομιιυ στtlι~

Ρομ στους τομείς που έΧ.ουν αναφερθεί στην παράγραφο 3.7. όιαφΙ;ρουν ι.:υτιΙ ομίιοο.

και φυλή. Το ίδιο ισχ6ει και για τις χωρικές του διαστάσεις,

ΠΡI\' προχιt)ρήσουμε σηι\' ω'άλυση αυτών και στ/ν αναφορά στ" ΠΙ!Κ ::ν::ργού\'

αρνητικά στη ΤΟΠΙ""l ανάπτυξη. πρέπει \'α αναφέρουμε ::00 τα είδη εγκατάστιιση.; ΤΙι)\'

Ρομ ανά ηιν Ελλάδα. Έτσι έχουμε σήμερα τέσσερα είδη εγKατάστασΙlζ: α. μιΊημιιι (1~

σπίτια. β. ημιεyκατεσnlμένOΙ. Ύ. διερχόμενοι· νομάδες. δ. μύνψοι σε καταυλισμού.;

(βλ.ΓΓΛΕ.1996.σcλ5-15).

Οι χώροι στους όποιους συναντάμε τις κατοικίες των !)ομ μπορεί να ι:ίnn ι:ίη: σε

αγροτικέ; περιοχές. είτε σ;; ΠεΡιφφειακές ζώνες των αστικών κ6lφω\', είτε σε

περιοχΙ;ς που ι.:πιτρέπουν ηιν ανάπτυξη των διαφόρων μορφών ι.:μποrίου, Λκι1μη

ανάλογα με τον βαθμό εγκατάστασης και ένταξης οι Ι)ομ χωρίζι)νται <π Ερλία

(πλΙ1ρως ενταγμέ\'οι) και Φιτσίρια (ναμαδΙΚlΊ κατάσταση). Πριν ανΙlφι;ρθοΙιμι.: <ΗΟΥ

τρόπο που εmιρεάζει το φαινόμενο το χώρο των Ρομ κω στα περαιτι:ρω Πρι)ΙΩ.lnιιlΤH

που δημιουργεί. καλό είναι να δούμε τους παράγοντι:.; που (;mllxu~,I\J\' ΤΙΙ\'

συγκέντρωση των Ι)ομ.

Αυτοί είναι:

1. οι δυνατότ/τcς για απασχόληση και οι εΡΎασιακές σχέσεις που υπάρχυυ\' σηι"

περιοχή

2. η παρουσία άλλων ομό,l)ων που καλύπτουν παρόμοιες θέσεις εργασίας

3, ο γεωφιtσn::όςχαρακτήρα.; ηις πφιοχής

4, το υπάρχων δίκτυο υποδομών για τ/ μετακίνηση προ.; τις άλλες περιuXί:.;

5. η υπάρχουσα εγκατάστασιι των ομοφύλων και τιι δίKruα σ-.<.ί:σεω\' επω.IΙ\Ίιlνίιι.;:

6. η συμπεριφορά των μη τσΙγΥάνω\' προς του,; τnΙγΥά\'uυ,;



Σι,ll\αρ;ά..:: XQIjaτo,:. Ο Κοινωνι"ό..:: AΠΙH:ι.r:ισιιίI': τω\' 1'ι1L1. ,"

Το φαινίιμι.:νο του κοινωνικού αποκλεισμού στους l\ψ I:χ~:ι 7ωί.λ~":.:; χι-φι",:..::

διαστάσεις οι οποίες τον αναγcν"ούν και τον διογκώνοιιν. ΠΙΙΡΗκιιτω 011 Ι1\ΗλυΙΙΙ1ΙI\'

ορισμένες από αυτές όπως επίσης και τα χαρακτηρισΤΙΚ(l που πρoσδίιiOυ\' ατη" κιίΟ1:

ncpιoXli_ δΙKαΙOλOγιίJντας έτσι την ύπαρξη ΤΟΗ κοινωνικού ιιπυι.:λ.ι:ιnμού.

Τόσο οι χώροι Τα/ν KαταυλισμιίJν των Ι)ομ όσο και οι ~ι;lνι:.; ι.:Ητοιι.:ίιι.; !Ι111'; l1'ίψ'

περιφέρεια των αστικών κέντρων έχουν ΠΡοβλiιμu.τα I.Juan,l;IV ιιποδομι;,,' και

κοινωνικού εξοπλισμού. 1--1 κατάσταση βέβαια ι:ίναι χι:φοη:ρη σΤΙΗI": .....lιτιLll/.ισμιΗI..:

όπου εκεί ηπάρχουν περιπτώσεις μη παροχης ηλε",,-τριι.:οl) ρι:ίψιιτος ι.:ιιι \·ψlll). ΤΙI

βασικά προβλιiματα και των δυο περιοχων είναι οι υπί)\'Ομοι ι.:ω ο φ(.ιτισμl)~ τω\'

δρόμων. Επιπρόσθετα δεν υπάρχει αστυνόμευση και καθαριότφα τω" χιίιΡι,n' ΙLllτιίJ\'.

Α"τά είναι κάποια βασικά πμ~1βλιiματα που τις πcριασιΊΤCl1Ι:ς φιψ:~; ::ίωι

αποτέλεσμα του κοινωνικού αποκ}.,.ι.:ισμηύ στου.; Ρομ. (ι.:tωτία.::; τω\' .....ιιτιιστιισι:ι.l\· ποιι

αναλύθηκαν σc προηγούμενη παράγραφο 3.7).

1-1 αποστέρηση αυτών τω\' κοινωνικων αγαθών εmllπάζει πι:ρισσι'nι:ρο nl\' ζωιι

των κατοίκων αυτων των περιοχών. Έτσι στις nεpΙOXi:~ των κιnl1.υi.ισμιl;\· lΙπι:φΖ::1

με-Υάλη εξαθλίωση, κα",'ή υγιεινή και δύσκολες συνυή....ε; δltι!Ηωσης ..\\' (1"- ΙΙΙΙΤΙΙ

συνυπολογιστεί και η κακής ποιόηιτας κατοικίας Ισκηνί:ς • πιιραίΠ1γμιιτω ηΊτ.:

παρατηρούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τους εκι:ί ....ιιτoίK()ιι~.

Αντίθετα η εξαθλίωση σήμερα δεν είναι τόσο μι:γίιλη ατους t:Υκιιτ::σηΗΙ:':\'Οlι~

στις αστικές περιοχές. Όπως αποδεικνύουν οι tρεtJνcςl~ μΙ;Ύ(lλο ποσοστσ τω\' ι:κι:ί

κατοίκων διαθέτουν δικό τους σπίτι. Βεβαίως η ιιποχέτευση cίνω σημΙΗ'τι"ί1

πρόβλημα αλλά τουλάχιστον η 1Ι·,"Γ.!\"lΊ είναι καλύτερη από ΤΟIl'; U\ιιφγ(i\'ωωu~

καταυλισμούc.

Σ' αυτές όμως τις περιοχές έχοημε άλλα προ!3λ1Ίμωα που δημιιnφγοίι\' τη\'

εικόνα του αποκλεισμού και τις θέτουν στο περιθωριο. Υπάρχου\' ι:πίαης ΙΗ'(1)1;Ι:11

πολεοδόμηση, έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων στάθμε\lαη.;. ΚΙΗ.:οί ι)J)ιΊμοι.

πολυκοσμία-μι:γάλη πυκνότητα πληθυσμού κ.α. Όλα αυτι'ι τι; Ι(ι!νου\'

υποβαθμισμένες και απαγορευτικές για επίσκεψη άλλων κατοίκων εκτός I1Πι1 αυτοί).;

nou ζουν εκεί.

Έτσι οι ίδιες πι:ριοχές προκαλούν τον περαιτi:ρω αποκλι:ισμ6 του.; l(αL

μετατρέπονται πολλές φορές σε γκέτο. Αν τ(ορα οι ίδιοι ΟΙ κάτοικοι μη πψιμί:\'\.)ντα;

τίποτα από τους φορείς παρέμ!3ασης προσπαθιΊσουν να τις ορlοΟετιΊσΟ\Η' σω' ΤΟ\'

χώρο παρουσίας τους για να προσταπυτούν από τον i:ξω κίισμο ΙΟΙΙΗιΊI)ηση τη..:

cδαφικότητας. βλ. Καραθανάση. 1996 σελ. 29) τονώνtτι.ιι (ικόμα πι:ρι<τσ~Ίτ::I)ιι ι)

αποκλεισμός τους (βλ. παρ. 4.7).
Σ' αυτό το σημείο είναι καλό να δούμε πως εξελίχθηκε η κατιίσταση ι.:U1 ;~ΧΟΗμc

σήμερα ηιν παραπάνω εικόνα. Είναι γεγονός πως CΞαιτίας ηις απόρριψης που ::ίχα\'

ανέκαθεν οι Ρομ. επέλεγαν πάντα να κατοικούν σε περιοχές στις (1πoί~:.; t):;\' r.il..U\·

άμεση αλληλεπίδραση με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνοΛο. Και αυτ(, γιατί ::Kt:i τou.:;

επέτρεπε να ε-Υκατασταθούν τόσο το οικονομlκό- τους επίπε60 όσο και η μη ω'τίδραση

I~Bλ. lωIIn'iδou Α .. 1990. Παυλή - ~I&ρη. 1990. Λu&ι,,1J α.. 11)'>7. ΓΓΛιΞ. 19%. Ι'υι.:ι.:II·ιΙI,:η. 1'1::0
κ_α.



~'ωΙl<J.ρα': ΛοιΊστο,:. Ο I'ΙΗI·Ι')\'Ιι-.:Ο.: Αιωι-.:ί.ι:ισιιό.: rι'J\' Ι)ΟΙΙ. (11

το υπόλοιπου κί)σμου. Απί) τ11\, ιίλλη αυτοί οι χιίφοι γίn1\'Τ(1.\' «Ι(ι'ιστι)ω> ()ιu.φ1Jl.ιι,":η..::

του ιδιαίπρου τρόπου και της επι[)ίωσης της φυλ11; (γκέτι)).

Όταν όμως πολλοί Ρομ μετά. το 1940 αναγκάστηκα\' \'α εγκιιτασταΟσί)\' Ilωίιι σ:;

περιΘωριακές περιοχές στη περιφέρεια τω\' πόλαυ\' το πράγμα άρχιζ!: v' u.λλιΙ :ι;ι.

Αναγκαστικα Ιμι::ιναν δίπλα με το υπόλοιπο κοι\'ω\'ικι'> σί)νολο. Λυτό ι~\'oιωOI; ίnι

uπο[:\uΘμιζότω'η πφΙΟΧ11 του απι'> την παρουσία τω\' Ρομ. που όλοι θει.\φuίΙ(ίΙΙ\' κω

ιJι;ωρσίJ\' ως (ψίασμω>. και ανηδροιισι:απoρριπηKιJγια \'(1 ()ΙUφυλιΊ.ξcι τί)(Η) 1\1 nl)oιpii.

()σο και την ε6αφοκυριαρχία της πεΡΙΟΧ11ς κατοικίυς του. Απ,') τ11" ωιλη οι Ι \ψ πΟ\)

οδηγ11Θηκυ.\' εκε:ί λόγω τω\' οικονομικ(ον συ\'θψ;:ιο\' \)<)υσl,υλίu στ11' , 6)1)1:(1'11

επαγγιλμάτων) Ιπρεπε νυ βrΟΙ)\' στΙγη και εξαιτίας του αριθμοί) το\),: Πι)\) συν::!.ι;).,:

αυξανόταν (μι: νέα μπανασπυση και αυξημΙνη γε\'\'ητικ6τητα). uοηγι1\-)ηlων στο \'(1

, Η . • 'ι'
κτισουν αυυαιρπα και ακανονιστα ης πcριοχες τους' ,

Ενφγιοντας έτσι έχαναν ΤΟ\' παλιό τρόπο ζιtJl1ς και έμπαινω' βιαίως στο \'i:o. ~τη

παραπάνω εικό\υ. των πcpιoχιί:Jν κατοικίας των [γκατεστημένων συνι[:\αλ~ u.κίψη πω

πολύ αρ\'ητικά.. η ανυπαρξία πολΙΤΙΚ11ς παρέμβασης σ' αυτΙς τις πφιοχι":ς κω η

Ιλλειψη καΘο611γησης για την πολωδόμησ1Ί ΤΟΙ)(. απι) του.:: θωμιιωύς φιφ:;ί~ της

κοινωνίας .

.'\υτί) οφειλόταν σι: ουο 1.6γου: τοσο στην π: 1(\)\' ϊφuγμιπ(ι)\' (/.()ιι\'ΙΙ.μ ίιι. HJι)

κράτους που τόπ οργαν(ί)\ιοντω' (μετά τα χρόνια του Β' Παγκοσμίου ΙΊ()I';':μο\1 Ιζ(j.Ι

του Εμφυλίου). όσο ιcαι στην ηθε:λημΙνη απραξία του (που συνεχίζι.:ται ως (πΙμφα).

για την εξυπηρέτηση των κατοίκων που δεν είναι ])ομ και που bcv 1Ί(iελα\1 του,:

τελευταίους στην πφιοχι1 τους.

Οι διωγμοί λοιπόν που υφίσταντο και υφίστανται ακόμη οι Ρομ. για να μην

εγκατασταθού\' μόνιμα σε: κιίποιες αστικές πφιοχέ.;. Ιπαιςαν και παίζου\' ρί)λο στη

μορφ11 που Ιχει σιιμι:ρα η πφΙUX11KαΤOΙKίας τους. (Όταν ι:ίσαι σε αβ~;βα.ιo π::ρ Ι [:\ιl.λλΟ \,
και Θέλει.; να μονιμοποt11σcις τη Θέση σου μέσα σ' αυτί) κανείς κά.ΤΙ το πι)ι)χι:φο το

οποίο θα σου οιοσει κάποιο πλωνΙκτημα για την είfιτυχία nlc; μο\'ι,ιιοπι)ίηση.:: σοι)).

Αυτό 1Ίταν το αποτέλεσμα του πριοτου αποκλεισμού.

Τα χαρακτηριστικά που nIcf.l)v συνθέτουν αυτέ,:; τις πcριoχΙς KUΙ ΠΟΙJ

προαναφέρθηκαν είναι οι αιτίες για τη συνcχιση του κοινωνικού αποκλεισ,Lll)1·!.

Έτσι η κατάσταση είναι δι'ισκολη γιατί τέτοιες περιοχές απειλιη')\,' Τ11"

πολΙJκεντρικη και πoλυΤOμCΑK11 ΤΟΠΙΚ11 ανάπτυξη, Γιατί οι γε:ωγραφικοί αποκλεισμοί

σε ένα αστικό κέντρο 11 μια aYPOnIC11 πεΡΙΟΧΙ1 δημιουργοίη' προ[:\λ11ματα συνΟΧ11ς και

εμποδίζουν Τ11" ισόρροπη ανάΠΏιξη.

Υπάρχει ανάγκη λοιπόν. για άμεση παρέμβαση όχι μόνο για την υντιμεnοπιση

των προ[:\λημάτων και την ι·ω.τίωση της ποιότητας ~ωllς σ' αυτΙ-; ης πcρωx:';ς. υi.λιΊ

και για να υπάρξει [ξοπλισμός τους και ν' αυξηΘού\' έτσι οι 6υνιιτιΊτητι:ς για

εκπαίδευση. εργασία κλπ .. για τον cκεί πληθυσμό.

ι.; Αυτύ CΊωι. [;I'U οClγμα τη,; υλί.οτρίωσης τους αφού όπως παρατηρείται απι) μ::Ι.1;n:,;;. οι

ι-.:ατασκηνώσι:ις πριι' ΤJll' αστlι-.:οποΙηση τωl: Ρομ είχαν άριστη οργιιl'ωση μια.: και (;πιΙiίωι-.:ι1l'. \'Il

υπάρχει ο ι-.:υ(\,'ός τόπος που όίωι i:πrεπc ι'α tίxαν πρόσβαση. ι-.:uι <HOI' οποίο γlVόΤUl 1 η ιπιl\οι ι'ι,ιι'ίll. κω

η τόνωση της συλί.ογικίnηταςJ.



ω.Η J 011.

σον αφορά λοιπόν. τους καταυλισμού: πρi:πι:ι να γί\'Ι:Ι I:\'U CϊΙΙCϊτημα

οργανωμένων χώρων υπο '0Χ11ς των Ρομ σε περιοχί::; που 0\ ίι)ΙΟΙ ::πιUιιμι)\'ι\' \'Ι!

ι:γκαΘίστανται. εξοπλισμένο με υπcδομ~;. Ακόμη πρέπει uIITt~ 11 πψιozί:~ ΙΙΠ\'Ι)ΟΖI;;

να ι: οπλιστούν μΙ.: umlpcaic. όπω _(εκπαίδι:υσης. υγι:ία ~ ~λπ.) γω \'IJ ΙΙΠΙIΙ'.'~.:ι <Ι. ιι:ση

αντιμcτώπιση τω προβι ημάτων των Ρομ (ανυ.λφα/3ητισμ·:. μη l)πιφ':η

ι:μβολιασμ ύ) και να γίνει έτσι το πρώτο β1Ίμα για την βι:l.τίωση τη: ~ατι:Ιστιωη.: κω

του βι τικού επιπέδου του ..

~τoυ μό ιμου χώρου, εγκατάσταση: τω Ρομ εί αι απα αίτητη μΙU πα έμ/iuση

βελτίωση. τ υ εκεί αστικού συστήματο. και t11. πολε Όμία: τη.; ΠΙ:ΡΙUX11:. Πρέπει

επίση. α πρ σεχ ού τα στοιχεία που δημιουργού ση: πι: ιoxi:; αυτέ- γα·ι;" αωικό

αποκλεισμό. Η παρέμβαση όμω.; που θα γί\τι (. ε πρΙπ~1 ιι ί\'11Ι ΟΠΙ ~ σι: ωJ..ες

περιοχές. που τε ικά δε καταπολέμησαν τ11" ιΊναρχη u.1!L\J ILirI:Tll ()ίψηση. Π, ι:πι:ι

α ια λαχ εί επίση. η ιJ οσοφία του νομαδικο\) φι')ποιι :()11: 1,:111 του πιv.1 τισμοίι

πο οι Ρομ κουβαλά ε. καμία περίπτωση δc" πρέπει γίνοιι\' πu.ΡΨliUσα; οι

οπ ίε α π) ή~ την επαφή και το" τρόπο ~ω1); που υπάρχ υν μετα~ί) των μι:ί.<ί>"

τω Ρομ στl υπάρχουσες περιοχές. εν πρέπει η πα έμβαση "ιι κιιταστρί: :::1 τα

δίκτυα α θρώπινη επικοινω ία. που ήδη υπάρχουν στl. πcρι χέ ..

Τέλο,. πρέπει α του α αγνωριστεί η CΔαφ κυριαρχίu τ υς στ) τι)πο ~UTOIKia

του βλ. αρ Θανάση Ι 996. σελ 32 ' 33).

υτό που πρέπει γενικά να προσεχθεί. είναι το ότι YlU του: χ<Ίrtlυ. ιωτοικίιι:

τους πρέπει να ερωη1θούν οι ίδιοι οι Ρομ, εν πρί:πεl να ι:νι:lη1;σ::1 (Ι φιφ:':ιl.

παρέμβασης α ομοιωτικά. ορίζοντάς τους αυτό. το π υ ~υ. ~oυν. :L\λ) ωστ:: <Ίί.::.; οι

ενέργειες που γίν νταl από το 1995 και μετά. τουλάχιστ ν εμπι:ριi:χου\' <Ι.υη; την

προβληματική της συμμεΤΟΧΙ1 των Ρομ για την ι::πΟ υση των πρ βl.ημίιτω\' τoυ~.

3. Ι Ο Επίλογος

Προσπαθι;σαμε. λοιπόν. μέσα σ' αυτό το κεφάλαιο να προσι:γγίσουμι: τόσο την

ομάδα των Ρομ όσο και το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλι::ισμοί) πάν(ι.) σ' αυτοί),:,

Βεβαίως οι παρατηΡι1σεις και τα αναλυθέντα εκφρά ουν γι;νικί;ς απόψ!::ι: γιιι το

φαινόμcνο. εν πρέπει να ξεχνάμε την ιδιαιτερότητα και ανομ ι γc\'ι:ια που i:xt)\)\' οι

Ρομ ως κ ινωνΙΚ11 ομάδα (ι::ξού και ο διαχωρισμός κατά υλι;. βιιθμό ~UΙ ι:ί<)ο-;

εγκατάσταση κλπ.)" κόμη η αναφορά και η α άλυση του φαινομΙ ου σ" ωιτοί)ς.

προσπα εί να το πρ σεγγίσεl συνολικά βγάζοντα. γε ικά συμΠCΡάσματα. μιu: και οι

αιτίε., ι επιπτώσει και οι διαστάσε _ του εί\αι δια ορετικέ. σι: κά ι:: ομάδα τω\

Ρομ.

τ το σημείο πρέπει α κιχνουμι:: κάποιες τε} ικέ; ,;πισημ(Lνσr.ι .. '()τι ::χι:ι

γραφτεί αντιπρ σωπεύει τη προσωπική άποψη μα. για τ θέμ<ι του ~olνωηlωίΊ

αποκλεισμού τω Ρ μ. Οι κατηγΟΡΙΟΠΟΒΊσι::lς και ομα ΌΠΟl1Ίσι::ις που Ι:ΧΙΗΙ\' ~ ί\'ι:ι

βοηθού στο α γί ου πιο κατα οητά τα χαρακη1 lστικά αυηΊ; 1:; ,,"OI\·<·)\'Ih.';:

ομάδα " αλλά και γε ικότερα του φαι ομένου σ' αυτού .. Είναι δηΛαδή μέρος t1E

μεθοδοl ογιΚ1;. προσέγγιση _ π υ ακολουθι;σαμε σ' αυτή τη" εργασία. Ι ":':Ι.ος.



~L'IJIt1na.; Χιηjστο.;. U l\'οινωνΗο,ιΊ,; Λποι..:ι.ι:ισιιό.;: τω\' IJoLI . (,'

σταθιiκαμεπερισσότεροστην ω,ω.uση των χωρικώνεπιπτώσεων i'uι όιαστιωε(ι)\'ΤιΗ)

φαινομΙ;νου μιας και ο ρόλα; τους στην ιινάπτυςη και στη\' I'cιλυτ:::ρι:υση τω\'

συνθηκιt>ν ζωψ; τω\' Ρομ uJJ.ά και του cnρύτεΡυυ κοινωνιl'ού Ο1I\'Ι)'.Ο1) ::I\'UΙ

σημαντικός. Άλλωστε στο κεφάλαιο 5 θα Ύίνcι αναλυτική αναφοριι στι.; ()ιιιστιίσ::ι:::

του φαινομένου στους τομείς όπως της παιόΣίας. τη~ αι.,ασχόληση.; I'.CΙ. Ι'ιιι ση..;

wtΠTIt>aCI; στους Ι>ομ και πιο συΥ ....Τκριμέ'-α στους CΎKatr.anl~Iέ\'IIU';.

Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί η ω'αφορά στη πφlOΧI1 μ::i.::τη.; Κ'ιιι ΠHl

χωρικά χαρα ....τ/ριοτιΚά αυniς. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ΧΙ "Ι").; I,;αrιιιι.::ια..:

r.yκατεσnιμένω\' Ι)ομ. Ο λόγοι που επιλέξαμε τιιν ομάδα uuni για \'u ::':::ΤΙΙ(10υμ:..: rιι

φαινόμενο αναλUOνται στο κεφ. S (παρ.5.Ι.Ι). Πάντως ο πιο σημα\'τικος λΟΥι"; uπo

ίιλους 1iTQ\' το ΥΙ:Υονός ότι ι.:πό την :~ιβλΙOΎραφία αλλά και από τη συμπt;ρlφuΡι.i. ΤΙι)\'

φορέω\, κατά Τ11\' έρευνά μα.; φάνηκε πως το υπόλιιιπΟ σύ\'ολσ τηυ.; lii.i:π::ι

διαφορετικά ιιπ6 τους νομάδες !είναι περισσότερο κοινωνικά ενταΥμί:\'IΗΙ .. \1ΙΤΙ·1 ιΊμω.;

δι:ν ι:πειcτείνετω <iτ/\' συμπι;ριφορά απένα\-τί τους. (παραμένου\' τουι.άl.ιστι)\' '(ιιι

τους φορείς να ι;ίναι οι γύφτοι ύπως συμβαίνει και μι; το υπόλοιπο "OI\'ltl\'Il'\" <111\'ολ\).

βλ. παρ. 3.8).



Σωιιαράς ΧρΙΙ0ΤΟ':. Ο Κοινωνικό,: Αποκλι:ισιιό,: των '0\1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4": Χαρακτηριστιι,ά της πεΡΙΟΖ'lς μελ':τη, ιωι το"

πληθυσμού της

4.1 ΕισαγωγικιΙ στοιχεία

::' αυτό το κεφάλαιο Πιυχος μu:" ι:ίνιιι να π(φιιOέσoυ~[(: κάποιιι. σΤΟΙΖ::ίιι το. οποία

συνθέτουν την εικόνα της περιοχllς μελι:η)ς μας. lΞί\'ω ιJ.\υ.γKιιίll 11 (ι\'lιφ(φ(Ί στο πω;

δημιουργllθηκε και πως εξελίχθηκε η περωΧι1 μι: Τ1]\' τιωrι\ΧIHη'η (Η'ιιφιφ(ί. στη\'

παρουσία των τσιγγάνων εκεί. γιατί θα οιαγνώσουμε έτσι το ω' το φω\'ι"JμΙ;\,O ΠΟ\)

εξετάζουμε υπι1ρχε ιστορικά. και αν ι.:πηρέασι: τη\' πολεοδόμηση (lι.λιΊ ΚΙ11 Τ11"

ανάπτυξη της συνοικίας.

Άλλωστε κάτι rCTOΙO έχει πολύ μεγάλη αξία για νιι κιιτιιλι1ζουμε στο ΠΙ'ΙΙ; :;\"ι:ργ::ί

το φαινόμενο αυτό χωρικά (εκμεταλλευόμενοι τσ συγκι:lφιμέ\'Ο παρ(ί.6ι:ιγμll. που ~:ί\'αι

ενδεικτικό) και αν επιβεβαιώνονται αυτά που σε προηγούμι;νο κεφω ..ιιω ι:χ()\)\' λι:χΗι:ί

(βλ. κεψ.2. παρ.2.9)

Επίσης θα γίνει διεξοδικιl αναφορά στα προβλllματα που <":χει η πψωχιlκ(lI στι.:

παρεμβάσεις που γίνονται. αλλά και ση)ν πολιnκιl που ΙΙΚΟΛοιIΘ::ίτω γω \'ιι

καταπολεμηθεί το φαινόμενο η)ς απόρριψης. που ί)πως φι.ιίn:τω <":χ:;ι ::μφωn;

χωρικές εκφάνσεις.

Πριν προχωΡι1σουμε στην αναφορά των στοιχείων που συνθi:του\' Τ1]\' πι:ριοχι1

μελέτης, καλό είναι να δούμε σ' αυτό το σημείο κάποια ιστορικά στοιχεία αυnΙς υ.πό

τη δημιουργία της μέχρι σllμερα. Επίσης θα γίνει ταυτόχρονα αναφορά στη\' ιστορικι1

εξέλιξη του πληθυσμού των Ρομ της Νέας ~μύρνης.

4.2 Η περιοχή της Νέας Σμiφνης

Σύμφωνα με ηιν μαρτυρία του κ. Μαβίδη. παλιού κάτοικου της πφωΧ1Ίς. οι

πρώτοι κάτοικοι 11ταν μι:.ιJΙKOί ':,,',όσφυγες από την Μικρά Ασία. οι οποίοι

εγκαταστάθηκαν περίπου το 1917 και ζούσαν αρχικά μέσα σε παριΙγκεςl('. I\ΙΙ1':χρι το

1955 ο ερχομός προσφύγων τόσο από την Μικρά Ασία (μcτά το 1922). ()σο και (1Π()

τον Καύκασο και γενικότερα από την Ρωσία (μέσα ση)\' δεκαετία 19.:JO·.50). IΙτα\' ιΊλυ

και περισσότερο αυξανόμενος.

Οι κάτοικοι δεν έρχονταν κατευθείαν στην Λάρισα αλλά ύστερα απο μω διχl)ονη

περίπου περιπλάνηση σε όλη την Ελλάδα, κατέληγω' εδιίι αφοίι ::ίχυ\' ~:γl<Hηισταυι:ί

πιο πριν κάποιοι συγγενείς τους. Επίσης σημαντικό,;; λίJγος για τους Mlκρασιάτε~

IΙταν το γεγονός ότι ση)ν περιοχιι δίδονταν χωράφια ως {1\'πΊλλαγμα τω\' πι;ριο\)σιών

που έχασαν φεύγοντας από την Μικρά Ασία (εκτάσεις που ανι1κα\, στους iV1πΙηΟi:ς

Ir, Η συνΟlκϊα τη.: Νέα,: ~μύρνης ιορύθηκι: ι.; Ι <)Π. Όπως όλι:ς οι συ\"Οιι..:ίι:ς προσφIΊΥω\' {:τσι ι..:ω αυnΊ

πρωτοσυστάθηκι: σι: πφlOχή απομοvωμi:νη από την τότι: πόλη. \φυσω"ι ι:μπό,ιlΟ n ' ίιιιηψll, ()

ΤσουΥlόπουλος την ι:ντασσι:ι σΤ1]\' μι:λi:τη του "το ι:λλ1]\'lκό ασnκό κι":ντρο)}. "Τ1]l' σΙJl"ι)ικία τι,η'

ΑΥίω\' Τι:σσαράκοντα Μαρτύρων Ι 1977).



~ωιιαρίι-=: Χρl]στο..:. Ο Κοινωνικό-=: Αποκλr.ICΗιό-=: τω\' Ι>οιι.

και οι οποίι:ς Ιμr.ι\'α\' ελι:ύθι:ρι:ς μι: Τ11" απoχι~ρηση υιιτιί)\'). Ο [3(;\'ι(~:λo( στου(

πριοτους πρόσφυγι:ς (περίπου 5Ο οικογΙνειι:.;). ι:ίχε παpαx(ι)ι~ηΊσ:;ι μ:: Τ11\' υ.\'ταλΙ.ι/.γIΙ

των πληθυσμιον μικρές εκτΙπις γιι: Ι'ΙΙ χτίσουν παρά.γιω; κυ.ι να μι:ί\'\.)υ\'.

Μετά το 1934-35 λόγω πλημμύρας του Πηνεωύ. στο \'ί>τω τμιlμυ ΤΙι)\'

Νταμαριών μετεγκαταστάΘηκαν οι λεγόμενοι ΚαλυβιιΟτες. από Τ11" πφωχιΙ

Καλύβια17 (περίπου 1ΟΟ οικογένειες).

Οι «Τσιγγάνοι» άρχισαν να έρχονται περίπου στα μέσα της 6εKαετία~ του '40.

αφού πριοτα αγόρασαν οικόπεδα από τους ΚαλυβιιίΗεςστη\' πΙ:ΡιοΧιΊ τω\' 1 Τ(1 ιαριι~\'.

Η πεΡΙΟΧΙ1 αυη; ονομάζεται ί:τσι γιατί εκεί γινόταν ι:ξί)ρυξη αμμοχιί.λΙΚΙΗJ. Οι

«Τσιγγάνοι» οόηγιΊθηκαν σ' αυτΊ; γιατί τα οικόπεδα ιΊτιΊ.\' πολύ φΤ11\'ΙΙ. l.ιΊγω τη.:

προηγούμc\'ηςχΡιΊσης τους.

Την ίσια ι:ποχιΊ προς τα τι:λ.η της δcκαπίας του '40 (1947-4:-0 ι:γκιπι/.στιωηιω.\'

πολλές οικογένι:ιες χωρικιον από τα γύρω χωριά. ανυ.πτύσσοντας τΊΊ Νί:ιι ;:μι'φνη προς

τον βορρά. Ένα ακόμη ισχυρό κύμα επέκτασης τη~ υλΟΠΟtllθηκε το Ι 96()-(») οπί>τε:

και ιΊρθε γενικότερα από τα θεσσαλικά χωριά πληθυσμός.

Το 1948 μια αμερικάνα αγόρασε οικόπεδα στην πεΡιοΧιΊ που βρίσκεται σιΊμερα η

πλατεία και τα παραχώρησι: μαζί με παράγκες στους Πόντιους πρόσφυγι:ς, Το 1957 η

Πρόνοια Ιδωσι: δάνειο 25000 δρχ. σε καθένα από τους Πό\'τιους πρόσφυγι.:ς και (';να

οικόπεδο για να χτίσουν σπίτια αφού τους γl~ρέμισc τις παλιές παρά.γκτς.

Όσον αφορά τη ζωιΊ του εκεί προσφυγικούπληθυσμού. στην αΡχlΊ ιΊτιι,\' ι)ύσκυλl].

υπιΊρχε μεγάλη φτιί>χεια αλλά και πολλές συγιφούσι.:ις τι)σο μεταξύ τω\' Πο\'Τίιι)\' και

των άλλων κατοίκων (Καλυβιωτιον Μικρασιατών)ΙΧ. όσο και με τους τσιγγιί.\'()υς

(κλοπές. φασαρίες).

ΣιΊμcρα υπάρχουν στην Νέα Σμύρνη Βλάχοι. Καραγκούνηδες. Μιιφασι6π:ς.

Τσιγγάνοι. Ρουμάνοι. Αλβανοί και Πόντιοι οι οποίοι όπως τονίζει ο Κ. Φι:τβατζι;ς.

ζουν αρμονικά χωρίς σημαντικά προβλιΊματα. Επίσης οι Πόντιοι πρόσφυγ~ς L:ίναι

ΠCΡισσότερoιαπό τους Μικρασιάτεςστην περιοΧιΊ.

Τη δεκαετία του '50 στην ΠCΡΙOX1Ί είχε δημιουργηθcί ί:να τρίγωνο γύρω απι) τον

χ(ίφο κατοικίας των «Τσιγγάνων». βόρεια Ι1ταν οι Πόντιοι. νcnια οι Καλι>jJιιi>πc και

δυτικά οι Μικρασιάτες. (βλ. χάρτη 4.1 )

17 Μικρός ΟΙΙ\Ίσμός από έλλην/:-=: αυτόχθσνες 7!"ου δημιουργήθηκι: ι:πί Τουρκοιφατία.; "αι ο οποίο.:::

βρίσκονταν δίπλα στον παλιό ναό της Αγίας Μαρίνας στο βόρι;ιο τμι)μα της ΛιΊ.ρισας. "οντίι (πψ 6::ξιά

κοίτη του Πηνειοίι ποταμού. Βλέπε Θεσσαλικό Ημερολόγιο. TX.1S. σελ.1Ό Ι -1Ό~. oιrω; ι:ιrίση.: "!Η

Παλιούγκα Θ .. 1988. σελ.18.

ΙΧ Θεωρούσαν οι υιrόλO\ΠOI κάτοικοι τους Πόντιου- κομουνιστές "αι τους κατέδιδα\' <J11\'Cy"(j); στφ

αστυνομία. Επίσης οι Καλυβιώτες φθονούσαl' τόσο τους Μικρασιάτες όσο και τους Πί)\'τι()\ις Υιιπί οι

τελευταίοι l)ταν πιο κοσμοπολίτες και πιο ευγενι:ίς, Τέλος οι Πόντιοι δει' μποροίισαν (1\' l.ωνΙ:ψιΗ1ν Ότι

την Πι:ΡιοΧI) που προορίζονταν από το κράτος για αυτούς στα χτι)ματα του Χασι'ιν μπι:η (l'αριι.γlΊ.τς.

σημερι\'ιJ. ~oυφλάρια)του.; την πιιραν με ί:μμι:σο τρόπο οι' Καλυ[:Ιιώτc,; cπειδl) δούλευα\' :;1\(;( παλιά.



άρτη 4.1: Πόλοι πρώτης εΥκατάσταση των κατοίκω\' στην

περιοχή μελέτης'

Παρσuσία των Καλ ιωιών

άρτη 4.2.1: Περιοχή εΥκατάσταση ~ των Γύφτων (μουσουλμάνοι

κατά το 1881 στην πόλη τη άρισας

ι Πηγή: ΕΣνε. ]990. Ιδία επεξεργασΙα (ο χuρτης έγινε από πλl]ροφορίι:ς των ιcατoίιcων και την παρατήρηση των

χρονολογιών που είναι χτισμένα τα σπίτια uτά On



~ωιιαoύ.,: χρ!Ίστo~. Ο Ι";:uινωνικόc Αποκλεισιιόc των Ι)ομ.

4.3 Η παρυυσίιι τω,' τσιγγcίνων στη Λάρισα κω στη Νέα Σμiφνη

'Ι Ι' Ι')-Ι..). . (ψισα

Η nP<tnll αναφορά που περιγράφει την παρουσία τσιγγάνων στη Λι:φισυ. ση:

αρχές του !ψ" αιώνα. είναι αυτll του .1.L.S B~lI"tΙ10Iιl): στο [Jιβλίο του «Τuζι()ιωτικί:ς

Εντυπωσcις από τllν Ελλάδα. 1803~ 1804>/". Αυτοί όπωc. λέε:ι (ούσαν σι: Ι:να\' ιί(-)λω

συνοικισμό. Βε[3αίως δεν μπορούμε να αποκλείσουμc τ11" παρουσία τους απιΊ πιο πριν

αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά γι' αυτούς από τους περιηγητί:ς!l.

Η χωροθέτηση της <<συνοικίας των γύφτων» όπως ονομάςονταν. στις αrχΙ;ς το\)

!9'11' αιωνα 11ταν λίγο πιο πί'.\'ω από τα παλιά σφαγεία τllς Λάρισας, πολι) ιωντιΊ σηιν

πι;ριοχ11 που είναι σ11μερα εγκατεστημένοι. Ο αριθμός των κατοίκω\' της 11τω'

μι:γάλος και όλοι τους 11ταν μουσουλμάνοι στο θΡ11σκευμα (Τουρκόγυφτοι). παρι)λο

που σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα οι τσιγγάνοι 1Ίταν Χριστιανοί. Οι ,ςι'ψι::ς ::ργ(Lσίις

τους 1Ίταν μουσικοί στις αυλές των μπέηδων. σιδηρουργοί. μάνπις και ::πιιίτ::~. Τι)

1840 πολλοί από αυτούς πέθαναν από cπιδημία ευλογιάς που έπεσε: στην Λι'φισα.

"'λόγω του ότι οι δεισιδαιμονίεςδεν επέτρεπαντον εμ[30λιασμότου πληUυσ,ιωΙI--.

Ο Ornstein αναφέρει ότι το 1881 υmΊρχε στο ΒΑ Ζ:, άκρο της Λάρισας στην

περισΧΙΊ του νεκροταφείου. στην δcξιά όχθη του Πηνεισύ (περίπου στο ίδιο σημείο με

τις αρχές του 19"υ αιιuνα) συνοικία τσιγγάνων. Ο πληθυσμός της 11ταν Πι;Ρίπου 900
άτομα (ποσοστό 6.7% επί του συνολικού πληθυσμού) που στο σύνολό ωυς 11ταν

μουσουλμάνοι. Όπως χαρακτηριστικά avaιptpct ο περιηγητJΊ.;; ωΊταν :;ύρωστη και

δυνατlΊ φυλ1Ί με μεγάλο βαθμό ακαθαρσίας. σε βαΟμι) που να γίνονται αρκ::τά

αποκρουστικοί, Οι κατοικίες τους έμοιαζαν με σπηλιές γεμάπς απόΙJλητα κι'ιΗε

είδου9>24. (βλ. χάρτες 4.2.1. 4.2,2)
Παλιότερα παρουσία τσιγγάνων υΠ11ρχε στον χώρο του σημερινοι) πάρκου του

Αλκαζάρ. στην συνοικία Παπασταύρου. όπου σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων

αυτοί δημιουργούσαν πολλά προβλ1;ματα συν1;θως υγιειν1Ίς και φασαριώ\'. Οι εκι;ί

τσιγγάνοι 11ταν σκηνίτες. (βλ. άρθρο Λυτρώστε τllν Παπασταύρου. Θεσσαλικές

Επιλογές. τχ.26. σελ. 41-47).

1'1 Πληροφορίες για την ανάπτυξη (ΥυηΊ τηc "αρ~γριίφoυ μας έδωσαν ΟΙ Κ.Κ Θ\ψισ.; Φλi;JΡU~. Ι-)ίιμιοι.:

Σκέντζας, Από την έρι:υνα που κάναμε στην πφΙΟΧιΊ Ol παραπάνω πληροφορίες απο6cίχτηκαν \1ΡΟC,;

(βλ. κεφ. 5. παρ.5.2. Ι).

~o Βλtπε σχεηκό άρθρο για τους μαχαλάδες στη Λάρισα της Τουρκοκρατίας. ΕλευΟερία 4/3/86. σΕλ.! Ο

και ΠαλιοίΙΥκα Θ .. Ι 996. σελ Ι 57
~ι Bλtπε Bl"ί1wll Ε .. 1993. σελ 180. 184 και ΠαλlΟύγκας Θ .. 1994. σελ.95·97. Χαρω:τηρισηκά πρi:πει

εδώ να αναφερθεί ότι στο βιβλίο του Παλιούγκα (1996. σελ.IJ4. 153). υπάρχει στα μtσα του 15""

ωώνα μια συνοικία των ι(σιδηρουργών}) που μάλλον κατοικούνταν από τσιγγάνους.

"" Βλtπε ~πυρόπoυλo~ Α. Ιμετ. Ούντρια Λ,). 1994. Θcσσαλικό Ημερολόγιο. τχ.15 σr.λ.1 !4. τ)':.26

σελ.134. 239-140. Επίση.; βλ. Παλιούγκα (Ι 996. σελ. Ι 57)

;1 Βλέπε Ζδάνης Ν .. 1991

J,I Βλέπε Ζδάνης Ν .. 1992. σελ.118. Επίσης. αυηΊ η συνοικία δι.:\-' ξtρουμι: ω' εϊ\'αι η ί,)\lI με την

παλιότερη των σιδηρουργι1>ν (βλ. ΠαλlΟίιγκας Θ .. 1996. σι.:λ.157)



Χάρτης 4.2.2: Περιοχή ε'(κατάστασης των Τσιγγάνων κατά

το 1926 στην πόλη της Λάρισας

Χάρτης 4.3: όλοι διαχρο ικής παρουσίας των Ρομ στην Λάρ



~ωωφι'ι..: Χι>ιιστο,::, Ο Κοινωνll\ό.:: ΛΙTO"λι::ιιτιιιi..: 1(,JI' Ι'οιι,

Αναφορικά με τα παραπάνω οι εκπρόσωποι ΤΙύ\' l\ηJμανι\l3λ(ιχι!l" μιι..: ":ί7ΗΗ' Μι

στην Λάρισα ομόφυλοί τους 11Peαv από το 1914-]()20 (,ωλί) λίγοι σ:: <φι()μι\ι, .\πιΊ

το 1900 και μετά που llpeαv στην Ελλάδα μπιικι\'ΟιΊnα\' σι: Π::llωχ::~ τη~

Μακεδονίας και Θεσσαλίας με τα κύ,ρα τους, Η παρυ,πά\'ω μαρτιφί(ι ι:πJ[)Ι:IΙU\(t)\'::Τ(l!

αφού το 1916. ο Sta11lin αναφέρει τη συνοικία τω\' π>ιγγ<ί"ω\' στην ίι'ΗΙΙ. πψωχιι ω..;

ι(Γύφτικω)2:>, Την 6εκαετία του '40 αρχίζουν πλέο\' οργυ,νωμcω \'(l :':11i::,1\'T<J.\ μι:

σκοπι) την μονιμη εγκατάσταση.

ΊΌ 1944 ορισμένοι είχαν εγκατασταΘεί στο στιι{)μιΊ I<U! μ::τ{:παω. "Τι]\' {)\)\Ί

Βόλου σε σκηνές και παράγκες {στο ύψος της σημηΊl\'llς α:":110γαΙΗηΗΙ;;I, .\ΙIΊί.\":

βΡΙ1καν ευκαιρία να αγοράσουν οικόπεδα στα Νταμ(ίρω το (:ΊIpaC\J\' και ω Ι \)~Ι) 20

30 οικογένειες (150 άτομα περίπου) Ι1ταν πλέο\' μίnιιμα εγιω.ταπημ{:"::~ (HU \'(:ιι.

αγορασμένα οικόπεδά τους. Αυτό τους λύτρωσε από ΤΟ1)ς δlωγμΙΗ'lς κω τιll);; 1':ι)I\"Ι:

μια αίσθηση εξασφάλισηςτου μέλλοντοςτων παιδιώ\' το\)..;.

Από τον παρακάτω πίνακα μπορούμι.: να πάρουμι:: μια ε\'6ι:n,τιlοΊ ι:ιι<ιΊ\'ιι ';'ΙΙΙ τη\'

παρουσία των τσιγγάνων σηι\' Ε)J,άδα. στην Θεσσαλία κω σηι\' Λάιηrια μ::τl:Ι τη\'

απογραφιΊ του 1951.

Γιίνακας 4.1: Άτομα μf; ακαυόριστη υποκο(Ίτητα

Σύ\'Ολο Αστικές Η 11 Itιστικι:ς ΛγjlΟΤΙI\Ι:.;

Ελλάδα 5230 3485 653 ] ΟΙ)]

Θεσσαλία 639 348 165 Ι :(J

Λάρισα 310 - - -

Πηγή: ΚαλατωΠΟlJλο.::-Κορρές. 1977. Διίιλι:ξη: Η 110Tll\oItoiIllTIl rOJI' ΤGΙΥγl'ινΙ'J\'. 1-"\111 (Τ\ψω..:

nολι:οδΟj\(ας)

ο κύριος λόγος που επέλεξαν ηι Νέα Σμύρνη για "γκατάσταση εr.:Η\ (ιπι'l τu ,'Η\

πουλιόνταν φτηνά οικόπεδα Ι1ταν και η εργασία που μπορούσαν να fI110ιΊ,' στα

βαμβάκια. ως εργάτες γης στην ·ι"-,φω περιοχιΙ. Μετά Τ11\' πριjnη ι:γ"υτιισταση

ακολούθησαν και άλλοι ομόφυλοί τους διαχρονικά (στην πεΡιοΧιΊ (;ρχο\'τα\' ,,'Unl 5-1 ()

οικογένειες κάθε φορά) κάτι που δεν γίνεται σι1μερα. (οε\' υπάrχει χιjφo~ για \'ΙΙ

έλθουν άλλοι). Ακόμη η αύξηση του πληθυσμού cί"α! rf:τolα π()υ Χj1ι::Iύ.ςι:τιι.\

περισσότερο χώρο για να μπορεί να ζ11σεl άνετα. Επειδ11 ι"ψως αυτός ι)ι:\' ηπι'ιj1Ύ..α ,,"(1\

δεν μπορούν να χτιστούν άλλα σπίτια αναγκάζονται οι κ(ί.ΤΟ\ΚΟΙ \'ll ςι))')\,ι: ΠΙll.λιιί μιιςί

σε μικρούς χώρους 11 αγοράζουν έτοιμα σπίτια που πουλιl.νΕ ΟΙ μη «I)uυμω'IΨί.U·ΧΙll»

που πάνε να μείνουν αλλού.

":, nιθανολογούμε ότι ΟΙ παλιοί τσιγγάνοι (που l)ταν νομuδες ToυΡKόγυφTω\'~ςυl')σ(l\' σ:: πιφΙlΊ"':": ι\ω

σ"ηνές} όπως αναφέρουν οι ΠCΡlηγητές. άρχισαν να φι:ίιγου\' απίι TIlI' περω;ι:ι"] \j\1: TIlI' Πl1U(i"ιφτηση

στψ' Ελλάδα τη..: Λάρισας) Κ'lΙ στη AtC'"!j του; ήρθα\' (ηγιι-σlγιΊ οι σημψιl'Oί f.:IITOIl\OI

(110lJj\ανίιβλαχοl). Η πφιοχl) εςαπία~ του ΟTl 'ΙΠΙ\' ι:':ωτερl"ιl της πόλη; μδi.ευι: τo\)~ \'ιψ(ι,)ι:·σι.:φπ:::

ιrυυ πι:ριφi:ροντl1\' στυ νομίι κω μίιλλuι ι uuni (]T<l\' () ;ι:U>ρ,ι..: κaΤIΙΓιl\I'1I'ωση~ Ι)Τ(ΙΙ' ι;ΠΙ"..,Ί':;Η\,\'τιη' τη

Λάρισα. (βλ. ΠαλιοίιΥκαςΘ .. 1996. σελ.178)



ΣωllrΙι'ιΊ; Χnι'lστο,;, Ο Κοινωνικό,; Απο"λι;ισμό.:: Τα/Ι μομ. ω;

!:ι;μφl! (πην περιοχι; υπάρχουν EγKαn:στημένCς δί/ο φυλές οι l)oυμα,ιιΊΙlλι!xoι~Ι'

και οι ΤσΙΥΥάνοι.

Των πρώτων η καταγωγή κρατάει από nl" Ι)ουμανία (Kωστύ.ντ~υ ΚΙΙΙ <Π[{l

ευρύτερη περιοχl) ΜολδοβJ.αχίας). ~ημαVΤΙKό χαρακτηριστικό τους ι:ί"UΙ ιΊη ,)ι;ν

δέχονται τον χαρακnιρισμότου Τσιγγάνου και προσβάλλονταιόταν τους αποκαλέσα

κανείς έτσι:7 . Έχουν συγγενείς στην Αγ. nαρασκcυή nις Νέας Ιωνίας Βόλου.

Σημαντικόείναι το γεγονός ότι έχουν καλές σχέσεις με τους Ρουμάνουςnις περιοχής.

Οι Ι>ομ nl<; 1tας Σμύρνης ανήκουν στην υποομάδα Καλντεράσα και είναι

ατσίγια Μολδοβάγια (σύμφωνα με τις διαρθρώσεις της κοινωνίας τω,- τσιγγάνων

κατά Lίe~~uis. βλ. Έξαρχοι; crrJ_ 195. 200). Έφυγα,- από την Ρουμανία το Ι Χ57
περίπου οπότε και καταργείται η δουλεία εκεί (Βλ.. τηύσα;. 1997. σελ. 67. ·E~urzo;.
19%.200 και Fraser Α. 1997. σελ. 230-232. 68). Έχουν αποβάλει κάΟε ιόιωμα τ/ς

Ρομανί Τσιπ lt.""Q.t μιλούν Βλάχικα (Ρουμάνιιω)lΙ. Αυτοί αυτοαποκαλούνται

Poυμανόβλαx.oι-I)oυντό.ρηδ~. Όπως μας είπε ο κ. Λεπενιώτης από τ/ν έρευ\'(! που

έχει κάνει. έχει ενδείξεις οι οποίες α.ίτοδεικνΟΟυν ότι η συγκειφιμένη ομάδα. για \-'0.

έρθει και να καταλι)ξει στην Λάρισα ακολούθησε τ/ν πορεία κατά μlΊκος: της

υροσειράς του Αίμου. Για να επιβιώσει και για να συνεννοείται αναΥ"άστ/κε. \'0.

μάθει καλά τ/" ρουμανιlt."ή. ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με τους uυτόχθtι\'ες

βλαχόφωνους πληθυσμούς. Από εκεί συνi:χισε στην οροσειρά τη.; Πί\'όου (στο

Μέτσοβο. Ζαγοροχιίφια. Τρίκαλα. ιχωριό Αμάραντος) ιΟΟπου 1';φOuσω' στ11"

Θεσσαλία. Για λίγο καιρό περιπλανήθηκαν σε Θεσσαλία-Μακεδο,'ία και n:λικά

εγκαταστάθηκανστην Λάρισα και στην Αγία nαΡασκευή έας Ιωνίας Βόλοιι. (βλ.

χάρτη 4.4)

Η δεύτερη φυλή από nl" οποία ζουν εκεί σήμερα γύρω στις δέκα οικογένειες

δηλώνει ως χώρα καταγωγιiς της τη lνδία και την Βουλγαρία (αυτό προί:κυψε από

συζητήσεις που είχαμε με κάποια μέλη της), Οι τελευταίοι είναι συγγενείς μι; τους

ΤσΙΥΥάνους που κατοικούν στον ΤίlΝαβο. και στην Αγία Βαρβάρα. Η γλιϊ)σσα που

μιλάνε είναι η Ι)ομανί Τσιπ και μάλιστα η VlaC]l διάλεκτος.

2ι. Ο Έξαρχο.;. 1996. σελ,] 14 τοιις αναφέρει ως Ροιιμα\'όΥιιφτου.;. οιΙσl1; λtι:1 ότι εί\'αl ιιπιlyoνol

αρχαίων ΑΥυπτίω\'.

?1 BλtιI'ε Έξαρχο Γ.. 19%. σελ. ι 14. Περιοδικό θεσσαλιι.:ές ΕπιλΟΥές. η.ll, σcλ.40-41. ΝΤ01Ίσα.; Δ..

1997. ΛUΔΆKη Α .. 1997 ....0

21 Κάτι αντίσrolxo npbtcl να συνέβη και με τοιι,,; Toυρι.:όYUφτoυ; που ...ινήθη ...αν στη\' TΙIUΡΚ"ία και

ειδιι.;-ότερα στ11ν Mιι.;-ρlι ΑσΙα που Υια ''Ο. επιβιώσουν !!ιλούσαν αποΚ"λι:lστιι.;-(ι Toup"'IKQ και wttfJu.l.av
τ/ν Ρομα\.ί Τσι;τ Εκτός όμως α.,ό τη Υλωσσα. αr.ό την α.tό ΤΙJΙ' Cιfαφή με του; πί.ηθuσμoύ; ll.tl\·

χωρών Itου ClfισΚ"έπτoνrαν. άλλαξαν πο).).,ά α.,ό τα έθιμά και τι; παραδόσεις του; (FΓι~ι=r ίι .. 1997.

σελ139)

2'ι Στψ Ελλάδα όπως xpot.'iιnrcl α.,ό ΤΟ\' Angus F~r. (1997, σελ132) και το\' ·ΕξΟΡ1.0 Γ.. 1996.

σcλ. Ι S Ι. έΧουν διαφορετικά Ο\'όματα rtα να ξεχωρίζονται μcτaςu τouς ουτοί που ανήι.:ου\· στψ ίδια

bποομάδα. τα οποία δηλώ\'Ουν rα αρΖlι.;-ά ι:;ταyytλματά τους στψ Ρουμανία. (Μί10Υι6ς (xρoooπλύτε.j.

Rudan (αναθρα..-ωρύχοι). Ursan (αρκοuόιόρηδα:j)



~ωμαριΊζ ΧΡιΊστο;, Ο !\.οινιιινιt.:ό.: Λιω ...λι;ωυό.: τω\' 1\111,

Ο τωρινός αριθμός τω\' ΡουμανΙΙβλαχω\' είνUΙ γι'φl\) στις JOO·400 ιIlι,,:ι>γl·:,'::ι:;.;

(περίπου 2UOO-]UOO άτομα)'>ΙΙ, Οι Τσιyyάνικcς οικογένι:ιι:ς ;φέπι:ι \'α ι:ί\'ιιι '{(>ρω (πι.:

IΟ-Ι5("(ύρωστα Ι50άταμα.βί .. ΓΓΛΕ. 1996.αελ.14).

0\ περισσότερες από ης οικογένειι:ς που κατυιι..:ιΗ·)\' (πη" π::ρωΖΙ; ::ί,'ιιι

πολύτεκνες με μέσο όρο 6·7 παιδιά. ΕlΙ..ϊός: από Τ/'; ",'uU:: μια.; φιιί.IΊ.: τη μητρικl1

γλώσσα. μιλούν και τ/ν ελληνι":ή.

Σήμερα στη Λάρισα ε ...ϊός από τους εγκατεστημέnln.: Ρομ σηι" , ::υ ~μΙΙj)'11

βρίσκεται μια ομάδα ορισμένω,' οικογενειών τσΙΥΥά,'ω,' οι οποίες πεrιφi:ριn'ΤUΙ

μεταξύ του Γηροκομείου και του Μεζούρλου" l , (χάρτης 4.3)

ο τρόπος ζωι;ς τω,' Ι>ουμανόβλαχω\' όπως οι ίδιοι μα.; τι'" ΠΙ:IΗ:·::'I)ΙΙ",Ι1\'.

σχετίζεται άμεσα με την επαφή ~ τα άλλα μtλη nl'; φυλlι,; (ομιιόιl\ι·)πιtl.L) ιιί.l.ιι ",:ω

με την επικοινωνία μέσα στην οικογένειιι. Κρατούν ακύμυ ,tIIiJ.i.ι απιΊ tt.L ίτιιλιι.ι. {:tιιμυ

και παραδόσεις όπως επίσης και τη γλώσσα τouς που ι:ί\'αι μηχαησμό.; (lμυ\'u; t.Litt",

τον ιιάλ/.ο» (βλ. Aζίζη·KαλαVΤΖή. Ι 996). Από τα έθιμα τους μας ω'ι:φ::ριι\' το

μπαμπακ (εξαγορά της ΝUφηςY~. το γαϊτω'άκι κ.α. Το χιη;μα γι' αυτοι)ς &;\' <ΠΗιι.ι.ί\τι

τίποτα και βοηθάει ο ένας τον άλ/.ο στη" ανάγκη (στο πί.αίσι() Τ/.; oμύ.όu..;. βλ.

σχετικά Λυδάκη Α.. 1996). Υπάρχει αλ/η},οκατανόηση. υγάπη και (Tεβιισμι)~ μ::τα~II

των παλαιότερων και των νεότερων.

Όλοι όσοι ουν σήμερα στην περιοχή έχου\' στη\' ιδω ....."Τησία το"ς i:\'u 11ίΙΩιμιι ι;

φιλοξενούνται σε κοντινούς τouς συγΥΙΎείς. Εί\'αι δηλαδι'l στιl μεγαλύτφΙ1 ;τιισοστιΊ

τους εγκατεσηιμένοι ενώ υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι ανuγκrιζu\'τιιι ι..:ωroωυ.;

μ1;νες τον χρόνο. εξαιτίας των δουλειώ\' τους που είναι εποχιαι..-ές"·" \'ιι μ::τιη.-ι\'l}ύηαι

(Άρτα. Άργος. Σπάρτη). Επίσης είναι όλοι τους χριστιανοί ορθι\δοξοl.

Τα αρχικά τους επαγγέλματα l;ταν του καλαθοπλέκτη. του ζω(:μπορου. του

καρεκλοποιού. του γανωμαη; και του αρκουδιάρη. 1-1 φιλυσοφία τους ()Τα\, l;ρΟω'

στην Ελλάδα l;tav πολύ διαφopετιιa; από ότι είναι σι;μι:ρα. Ήτα\' ω'ι:μι:λος i.ιιι'>ς

χωρίς σκοτούρες, δεν τους ένοιαζε το να κά\'ου\' περιουσία. κωτούσιχ\, ιιπi.ι;,ς πως \'(1

περνάνε καλά και δούλευαν για ένα κομμάτι ψωμί. Άλλωστε εn;) μπιιροι>σιι,' μηιί. ΤΙΙ

γεγονότα με την επανάστασιι τω\' κολίγων στη\' Θεσσιιί.ία \'α πάροιι\' γη. (i::\' το

επεδίωξανποτέ.

Όλα αυτά όμως "Τα παJ.n,Lτησα\' ytuti από κάποιο σημείο KUΙ μετά δε\' μποροικ;π\'

να εξοικονομήσουν τα προς το ζην. Μετά το Ι 970 άρχισαν να δουλεύουν (')0'; εργιίτε.:;

γης. έμποροι και μικροπωλητές σε λαϊκές και 'YUfJQλi1ΥΟΙ, Κάποιοι από ιιυτου..; ::ί;ι:ιι\'

Η αποΥροφιιο'} έpεuvα rης ΓΕΛΕ το 1996 rou; ίβyuλι: Υύρω στα 350 σιrίrια t.:at)()()() ΙΙΗιμυ ιωl ~5(1

άτομα σε 25 ι;:ο.ράΥ"'ες (ΓΓΛΕ, 19%, σελ.14).

• 1 Βλ. την ειδlισεοΥραφίσ στl'; Εφημερίδε.; B.ι:uOερϊα 1((11 Ηιι:.:ρίΙΩIΟ; Κι)Ρυ ... ιι,: Ο υlllύμό..: ιωn:)\'

ιιruμαίνααι στα 124 με 274 άτομα. 19-35 παΡάΥΚ"ε;-σι.7ηνέ.:; ι.7αι ιΤΤΛΙ. 19Q6. oι.:l_ι.ι ι

,~ Βλ. Έξαρ;r.Dς Γ., ι 996. σcλ.60006Ι

'.' Συνήθως δουλεύουν ω.; εΡΥάτες Υη.; "(1.1 πλανόδιοι μΙ"ΡοπωΑψt.;. αυτό πΡυ ...·ίιlncΙ 41ΠΙI τl1" ί:ρ::ιιι'ιι

μου, βλtπc αι:ίσης Εφημερίδα Ελευθερία 30-'12/86 Ι'αι ΠΡυηΥοίιμενο ι.7εφ.3, παρ.))



"'ωιιαρά. ΧlllΊστσ-:. ο Kuινωνι;.:ό. Απσ;.:λι:ισιι{ι-: H!J\' 'μιι. '11

την π>χη να δουλέψουν στην χυ.ρτομάζα για κ(ιμ;τοσο καιρ6 (1\1.. (-)ι;σσω.ικ::ς

Ιπιλσγέ-;. τχ. 1 ι. σελ. 37).
~. αυτό το σημείο μας τόνισαν πι)σο χΡ11σιμη είνuι γι' αυτούς μω μόνιμη ()ΟΗι.υυ.

(cin:. σc CΡγOστάσlO ι..:ίπ σι: κάποια τέχνη). Όλι..:ς Ι1\ οιι.:ογένειες ιΊπως ~ω.; ιίΠα\'

χαρακτηριστικά. ο()ηγού\' τα πωοιά τους προς αυηι τη\' κιπεύθυνση. Έχ.ου\' (ιλλ,ίξι:ι

ιδέε.; και δεν ι..:μποΙ>ίζουν πλέον τα παιδιά να αιωλουθού\' αυτό το δΓ>ι·)~ω. Γιυτί μ'

αυτό το\' τρόπο (-)α κu.ταφi:ρουv να ανεβάσουν το βιοτικ,\ τους επίπι..:δο και Ου. π,ιψου\'

να μετακινούνται. Αλλά για να το πετύχουν αυτό πρέπει το κράτος νιι του.; πιφi:ΧΙ;Ι

μόρφωση και cπιμόρφωση ίJπως επίσης Ι(αl μό\'ιμι..:~ Oi:CiCI'; εργ(lσίο.ς·'·" ",ι\{ιτί (11

ιι)ιωτες τόσο λόγω της προκατάληψη.; που έχουν απέ\'ω'τί τους ι'Jσο και των ι:λί.ιπιί)\'

προσόντων εξαιτίας της αγραμματοσύνης τους, δι\' θα τους προτιμ11σουν.

Το επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν είναι πολύ χαμηλό. Παρόλο που lLYΙOHJ.\oι τα

γράμματα δεν i:xouv τη δυνατ6τητυ. να συνεχίζουν στο σχολιίο και το παρατrlνι: π()ι'ι)

γΡ11γορα. ι..:ξαιτίας της δύσκολης οιιωνομlΚ11ς τους κατ<"ωτασης αλλ(i και των

μι:ταrcιν1·1σεων γιυ. εύρεση εργασίας. Ένας ακόμη λόγος που αναγκάζι:ι Hl μlκριi

παιδιά να παρατάνι.: το σχολείο (;tναι το ότι παντριύοnαι μικρά ακολσυ(-)ιil\'τιις τις

παραδόσεις τους και αναλαμβάνουν πολύ νωρίς υποχριώσεις. Τ/ίφα πά\τ στο

δημοτικό περίπου 200 άτομα, Επίσης πολύ λίγιι παιδιά ~ιπέρυ.σαν τις δl)σ\.:ι)l.ίι;ς ιωι

τελείωσαν το γυμνάσιο. αλλά το (1\' θα συνεχίσουνστο Λύκειο 1; αν Οα το n:ι.αιί)(ίου\'

κανείς δεν ξi:ρει. Αυτό όμω~ που ω:οση;ριξαν είναι ί)τι πρέπει μι..: κάποιο φί1ΠΟ να

βοηθηθούν για να τελειώσουν πολλά άτομα το δημοτικό και το γυμνάσω ι.:αl για ν,!.

βρουν καλύτερες δουλειές από τις τωρινές.

ΑναφεΡόμενοι στο είδος της ψυχαγωγίας τους. μας είπαν ότι καλίιπτουν τον λίγο

ελεύθερο χρόνο. κάνοντας t:nlcrKtIIIac; σε συγγενικά 1; φιλικά σπίτια στην πεΡΙΟΧ1Ί

(όσο ι..:ίναl στη\' Λάρισα) και πηγαίνοντας στα καφενεία και ταβέρνες που tJnfJ.pxot)\'

εκεί. Οι πιο vi:Ol κυκλοφοροί)ν και έξω από τα «Νταμάριω>. Η πιο καλ1; ι'ψω~

ευκαιρία για διασκέδαση είναι η τέλεση ενός γάμου και το γλι;ντι που Ιίι.:ι)ΧουΟ;;ί.

Επιπρόσθετα η οικογένεια αποτελεί γι' αυτούς χώρο ψυχαγωγίας αλλά και ςεστασιι'ις.

Ερωτώμενοι για το αν κάνουν στα παιδιά τους όλα τα εμβόλια μας είπαν ()τι ι')λα

τα παιδιά nAi:ov τα εμβολιάζουν και ότι όλοι ΟΙ κάτοικοι είναι ασφαλισμένοι είτι στον

ΟΓΑ είτε στην Πρόνοια (βl~!.ιάριo JΠΟΡίας).

Οι "i:ol όπω.; ανακαλύψαμε. κατά την παρουσία μα~ ;;κει. εχουν μια ,ίιση για

αποκόλληση από την παράδοση την οποία θεωρούν Τ11" αιτία όσων KrLKUn' τους

συμβαίνουν. και κακίζουν γι' αυτό τους γονείς τους. [πίσης πολλοί απ() αυτούς

πιστεύουν ότι για να ξεφύγουν από τον στιγματισμ(') του «Γι'>φτου}) πι)έπιι νιι.

απαρνηΘούν τη φυλ11 τους, Αν όμως το έκαναν αυτύ οι «δικοί» ΊΟυς Ου τους

θεωρούσαν προδότες, Επίσης πολλοί από αυτούς ανέφερα" το γεγονός ύη πολλi:ς

από τις παραδόσεις και τις συν1;θεlες είναι τόσο ξεπερασμένες (όπως η εξαγορά της

I~ Όπω.: μα; cίπω' τα cπαγγέλματα που ασ;.:ούν. tD(JiVOUlI χρ{ινσ με τoi' Xpt')Vu τ{ισο λ{IΥω των ςtvω\"

CΡγατώ\' που lip(JU\' στη χώρα 6σο ~-ω (ξωτίας της γενι;.:ότcρης ί)φεσης τη,: ελληνιι.;ιi; uι ....uνι.ηιiα.:

(1;;.:μηχ(Ινιση γεωργία,:. αυξανόμι:\'η ιινι;ργία). Αναφορι ....ά μι: τους ΠUλ1lΨΟσΤΟί)νπς μα; cίπαν ότι {(ΤΩ

....ράτο; αυτιJύ.: τιJυς [10η(Jάcl ~I·UI ι:μά; 1:",Tf ciCI' μα; πρ6σcζc)ι. '\;.:όμη πρέπει u ()τΊμος 1'(/ π(φ:;ι

....άποlOυ.: απι) του,: όι ....σύ; του,: στκ ιιπηρι:σίι:ς τιJ1>. Ε;.:ι:ί που αιιτοί ωωρuίll' ι'α ::ivUJ ΧΡΙ1σί.lωι.



\'ί)φης (μπαμπακ . τ ότι η \,,')φη γΗΙ κάποιο ι)ιάστημ(ι ΠΙ1:':π::ι \'ιι υπηl"::τ::ί n1\' π::()φιι.

το ότι δι:\' μπ ρούν να κίινου\' ι::λεύθερι:~ σχΙ;σ::ι~) που τ n,; κ(1.\'Ι:\ \'Ι! φιιί\'Ο\'ΤιΗ ιΊτι

" υ\' 100 χρι')"ια πίσω. (ΤΟ γLΎuνό;:, τη.; αποκόλ.Λιψη;:, ιιπ ') τιι :':(}ιμιι. τη; ιιφιl~ ι)ίι"ση~

και τΊ1. άρνηση. του πα) ωύ τρόπου" ωl; . πφΙΎι"άφι:ται στφ' ί;ι"ι:ιι\'ιι τη; 11'i1/.\",ί6Ι1\1

., ]990. σελ. 35,4 6)

κόσμο. στΊ1\' ΠCΡΙOxι; εί αι αρκετά φιλό .ι:ν ς. και ι Ί' ρυΟμσ=. lnim1.;. ()Ι-ΙΗ

τ υ. θέλανε να μα. πο' C τΊ1 δύσκολη κατάσταση που 1~I(;η'()υ\' on1\' nI:rΙOl.l; "ΙΙΙ \'ΙΙ

l' ωρίσουν τι ακριβώ. ~ητoύσαμε από ιωτ ί,. και ιι\' μποροίισιιμι: \ ΓΙ τους

β ηυι;σ υμε, πίση. \Οιιί>σαμι: 111\' ευχαρίση1ση τoυ~. \'α σΗ ~JΊΤίι\'ι: μ:: τι; ωρ:;~ μα;ί

μα: τα π β) l;ματα και τη ..ωι; τuυς. κατά τη" διάρκι:ιιι ΤΗ'" ffin'::\'TI:i, :~;~11\'. Ilοί.λ li

από αυτ ί). ητ ύσα βοήθι:ια από το KΡίιΤU~ μια.; κω Ιι:ωl ΙJί,σα\' ιΊ Ι IΙΠΟί:;ί.ΟII\'

απ κλι:ισμί,Ύη ομάΟιι παρόλο που υm1ρπού\' "αl εί\'ω ι,λιΗστιιι\'(}ί Ι)I)ΟίJι·ι)':Iιι,.'. ι')πω;

μα _τόνισα. όμη μα. πρ έτρεπω' \ α α\'ιιφί: ουμl: 6τι η ΚΙΙΤΙΙσΤιιση ιΊnι\' Χ::Ιι ιlΤ::11η

απο τι είναι σn1ν πραγματικότΊ1τα. μήπω.; και ί:τσι ευαισ ηΤOΠOΙJΊ t:i κίιποω; "σι

δώσα 'σει:.

Κάτι σημαντικό που μα. έκα ε εντύπωση είναι τι τ κιιτμ τη 6ιιί, κ);ια τη ~

ημέρα: οι ε ,ωτερικέ πόρτι: των σ;nτιιί>ν είναι ακλtίδωτε= και καΟΙ\'ιι: μπυl)uίJσι:

να μπει και να ηΤ1;σει το ιδιu"τ/τη (σε πολλά ()c υπή χι.: κουόοίη·ι). Λ"ι'ψη υm;ι)χ::

διάχυτο κυρίω. στι. π ) ύ μικρέ. και απά\'τΡευτε. Koπέi Ι;; το l1ίσΙ ημιι του \'ιι 1\, ου\'

τ ταίρι του. και να παντρευτού\'.

4.4 Γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής έρε "ας

Η περιοχή των Νταμαριών. τόποc εγκατάσταση τι \' rομ. Ι.1ρίσκ::τιJ.Ι στο

νοτωανατολιι ό τμι;μα 111ς συνοικίας της Ιας ~μύρνης ([jλ. χάΡ111 4.~). ΛllτΊ;

«περικυκλώνεται» απ,) τη σιδηροδρομιιο; γραμμι;. Τψ εΘ\ ΙΚΙ; 060 ΛOφ'(~\'

Θεσσαλονίι ης, ιcαι τον ποταμό Πηνειό (όλη η σι)\'οικία [:>Ρίσιcι.:τα ι χτισμί:\11 <1111\'

δεξιά όχθη τού). Η περιοχιl είναι από τα πρίύΤιι. χτισμένα τμl;μ(ιτιι. τηι; σ1l\'οlκία-; (ι;κεί

έχουν κτίσει τόσ οι καλυβιώτες (νότιο τ~η;μα της). όσο ΚΙΗ οι rOllμl1\'t11.1l.ιJ.xoι). 11
έιcτασι; τη. φτάνει τα 60 στρέμματα και όπως μποροί)μι: cί)ιωλιι. νιι (' ω.ΠΙ<1Τ1;ισουμ::

είναι χτισμένη σc ένα μεγάλο «λάKιcω>. Αυτό oφείl cται στ 'τι χτίστηκι.; σι: οικίlπι:δα

τα οπ ία παλιά χρησιμοποιούνταν ως λατομcί για r;-' ρυFη αμμοχάλικου. Τα

γεωγραφικά τη όρια με τη περιοχι; κατοικία. τ υ υπόλ \Που ()ι:ίγμιιτo~ που ί)ι:\

είναι Ρομ. εί αι ι οδοί Βοιωτία. Βοσπόρου. r ργία. άφ\11.. φl;\'η~ ΚI1Ι α\'ίιη~

(βλ. χάρη1 ,-). _. αυτό τ χάρτη φαίνονται οι m:pt χ' . π 11 κατ ικι:ί η κίιθι: ομάδα

α θρώπων, Η συν λική έκταση τΊ1': περιοχή _ t ευnί; μα. ι:ί\'αl γίιι (Ι) στα -0.

στρέμματα.



Χάρτης 4 4'., πορε"τη έας Σμύρνης ια των Ρουντάρηδων
άρισας

Νι . "PoujΩ\'ό .uxωV'

Nno . ϊσιπά""""

1073Α Αρι ιoi στ ιoJό ,--~JlOu.u><ιlΙ ίο)

Πη .γη: ΕΣΥΕ. 1990 Ιδ' •ια επι:ι;φΥασία



.!:ωιιαrιι'ι..: ΧΙ)Ι]<ΤΤΟ":. () "oινιιινι"ιi..:. Απο"λασιω.: των I'ιΗI.

Ο πληθυσμός που κατοικεί σήμερα στφ' Νω ~μύρ\'η ι:ί\'UΙ πι:ρίπου (ΠΙ~ 1:'0110

ι.:ύ.τοικοι (πληροφορία απί) ι.:. Φι:Φατζι1). Λπl'ι τυ στοιχι:ία τη; Ι:~YE (αΠΙΓ/I'<ΙΨι"l ηlll

1991) φαίνεται ότι ο πληOuσμός της έας ~μύρνη; εί\'αι 5118. tniml": η ποi.:;Ιk~ΨΙι.:ιl

μελέτη Λάρισας (1990) δίνει 5570 άτομα. ~τη\' περιοχιι τω\' t\ιtuJIUIHtII\' \ιπ{φχιιιl\

Ύύρω στις 2500-3000 !)ομ. Ε\·ώ () πληθυσμός τω\' μη τσΙΥΥα\'ω\' ατφ' π::rιοι:η τη;

έρευνας μαι; φτάνει τα 1000-1 :ωο άτομα. ΠαΡUι..Ήτω φυ.ί\·::τω 11 ,)Iι'φΟι)ωση τι)!)

πληθυσμού κατά είδος cyκατάστασης στη Λάρισα.

Πί\'ωως 4.2: Αμιθμύς Τα/\, Ρομ πο\) βμίσκο\'Τιιι στιι\' .\άμισα

Μυ\,ψοι σε Η'ΙΙΙ:Ύκατε- ΔιφΖύlιl;\ιlιι ί\1ό\'ι,ιιll rr~ ~jl\'lli.II

σπίτια στlιμέ\'ΟΙ κυτυuι.ισllll

: Νέα Σ,ιύρνη· )000 (350) 250 (25) - - .;: 511

Νέα 110 (9) 50 (5) - - 1611

Σμύρνη88

Νεάπολη - ~~ (3 ) 150 ( 16) 100 Ι Ι Ι) Ι ϊ-Ι

~ύ\'OΛCΙ 3110 (359) 324 (33) 150 ( 16) Ι UO ( Ι Ι Ι 15K..J

• rοu~ια\'όβλιη:οι. •• Τοιπάνοl

.!:τη\ι παρένθεση φuΙYCΤUl ο αριυμύς σπιτιώ\' "(ιυ του.; ~IIJI'IJΙOu.;. ι.υι πιιρuγι.:Ι,IΥ·οι.Ίl\'tr)I· ','ιυ ωυ.;:

υπόλοιποις.

Π'l"(ή: ΓΓΑΕ. ΧαρrΟΥρίιφlιοlιτρfι~oυ ηι.:αrιίml1σηςΤω\' τσΙΥγύ\·I!Ι\·. 1\)96

Αξίζι:ι σ' αυτό το σημείο να αναφερθούν κάποιυ. γενικιί χαιιακnΗΗστικιi τα οποίιι

συνθέτουν το ι;ργασιακό προφίλ του ενεργού πληθυσμού που κατοικεί <ίΤΨ' πφlOχ'11

μελCτης. Επίσης. αυτά τα στοιχεία συγκρινόμενα με την Ι:ρευνα που κιι\'αμι: GtO

πλαίσιο αυη;ς της διπλωμαΤΙΚ1;ςεργασίας συμφωνούναπόλυτα και αναδl:l....νιΊΙJυ\' την

πραγματική ταυτότητα της πεΡΙΟΧ11ς. (κεφ.5. παρ.5.2,2)

Στ/\' ι:ρευνητιΚ1; εργασία (Μαλούτας Θ .. ~ωμαρίις Χ .. 1ι,ι97. ΠΙ\'.(). σι).. 12)

φαίνεται ότι ο πληθυσμός το 1991. της περιοχής ήτα\' 25-1ι.: ίιτ()μα. ΛπιΊ ωιτοlΊ.; οι 907

ήταν μέλη του ενεργού πληθοομού και αποτελούσυ\' το 2.27% ΤιΗ) σ\)\'Ο/,Iι..ΊIIΙ τη.;

πόλης. του οποίου ο αριθμός φαίνεται στον πίνακα -1.3.1. nrI\' ΠΡOΧΙUΡllσι,υμl: τη\'

ανάλυση η πεΡΙΟΧ11 στην οποία αναφέρονται όσα θα παρατεθού\' συμπιπτl:ι με την

ζώνη ΖΙ8 (όπως φαίνεται στην παραπά\'ω ερευνητιι..."ή φγασία. χάρτης 3. σα.. 1-11.

Αυτή περιλαμβάνει ως τμήμα της. τ/ν πεΡIΟΧ1Ί μελέτης της παρούσας διπλωμιιτιι.."ή;

εργασίας.



~ιrιιιιφ(ί': '\ΟI·)(ί!Ο':. () I\'UΙΙ'ΙΟΙ'II,Ι'I.: Αποl-:Χι.:ΙQιιό.:..:.;ΤC"",I-,--I'-,--1'~O~Ll.,-- ~7-:'

Πί\'(Ηως -4.3. Ι: μιUμ(lς \,υιlωι(υΙΗώ\,

Ι((LΙ ι:\'ψγι) . πληΗιισμιΊς lωτιί. πψιuΧ11

ΝυΙΚΟΚl.Iριά Ενεργός

Περιοχιι 6-15 9Ο7

,Ι t:ii;Tllς

IΛάρισα 1~φ"'~3 39S97

Πί\'(Ηως ~.3.2 : ΠυσυστtΊ IJ.\'ψγίυ.~

ιωτιί πψιuZ11 (%ι))

Ι Άι'ι:ργοι %"

nεpιoy.tl Ilο Ι:! Ι

μελέτη::

ΙΛάρισα '521 ι'S

Π 11Υη' ι αί.ουτιι.;. ~ ωμαρύ..;. Ι ψ)

πι') το\' πί ιικα .....~ iφοl\.--ύπ:::ι (>τι στη\' πι.:ρlΟχι1 υπά χει υψll/.Ι) ιιn:,)~ία '1

μι.-Υαλ\·nφη στφ πόΛη··Ι'. πράγμα που επαληθεύει Τι) περι ωl ια ιΊ στοιχείιl τη

περΙΟΧΙ;: ι'Οινωνι ~ί> αποκ/ εισμό:. φτώχεια. αεργία. Επίση =στ \' r.\'t:pyt) πληΟυσμ6

τη. πε ΙΟΧ1;. φαί ο\'ται να υπάρχουν τρεις ~ένoι οι οποίοι εί\'αι εί ε ι-υ.( ΙΗ'Οί είτε

Ρουμά\'ΟΙ. ε~αιτία του μΙ-Υάi.ου αριθμού κατοίκω\' απ' αυτ"- τι ϊ..(ίφε: που

κατοικ )ύ\' στη\' 1H;ΡΙUΧ1ί (προς οδό Βοιωτία. και αΡΧΙ1 Ι άτω Ο'" n(J( = το \"()τω

τμήμα.

Ι Ι "ατα\'ο ιή του ε tργoύ ΠΙ ηθυσμού η,. περωχή. μ~ μάση τα ι::παγγ:":I..ιιπα ποll

ασκεί αίνι:ται n:αρακάτω στο\' πί ακα .3.3. Όπω,; ροι..'ύπτει απ(Ί ΤΙ)\' ni\"lLh:tL ΙLιιτιΊ.

Ι 4 άτομα από του: απογεγραμμΙ:νου _ είναι ΙJομ (βλ. στιi/.ε~ ·U'-l.LT::Z\'/:';.

περιθωριαKέ~ E~ και παραδoσιαKέ~ κατηγορίες .-πίση: απίl τα ποσοστά φαί\'ι:ται

ότι η περιοχή χαρακτηρί ι:τrιι από τι~ περιθωριακέ.; ΚΕΙ (η συμμcτοχi, ΙΙ1)ηί)\' στο\'

καθορισμ' τη. κ ινωνικοr.παγελμαΤΙΚ1iςεικόνας τη: περωχJ; είναι η μcγα) ύπρη από

όλη τη. Λάρισα (βλ. Μαλούτας. _ωμαρά . 1997. σε) 12-13. 17). υτό.; ω) ωστε

'Ίτα\' Ι:\'α. απ() τους λόγους που επιλέξαμε τη συγκι::κριμΔνη περι X1l τη\' ::πιτί)πω

έρευνα της πα οίισης εργασίας.

Πί\'ιιιως 4,3.3 :Κυι\'ω\'ιι\ι'ιι;πιι.γγελμιιτιιωί τύπυι lωΤΙ1, πεμωΖΙ1

Υψηλές Μι:σαίι:ς Ι<αλ/ι· Χαμηλός Πι:ριθω- Εργ(lτι:ς ργάτι:ς Iluρu\)οσι- Αγμ(Ίτl:.:;

ΚΕΙ( ΚΕΙ< τέχνες Τριτο- ριακέ:
~.

μισυωτοί ιικ{:,:;ανι:~αρ-

γενιΊς ΚΕΙ' τητοι ι.:ατηγο·

I)ίι:~

Απόλυτα Noύ,ιt:μα

nEρΙOlt'I ' - 12U 5 70 164 113 :!10 15 :,Ο-)

'1 t:λέτη ς
ΙΛάρlσιι. 3666 11937 3Ο9 3726 512 4JUI 860-1 968 Ι ~()ι)

nοσοστά (9'00)

nεpιuzI'J 3Ο 144 6 4 197 1""6 "25 11{ 11(1

Illεί..έτll';

Λάρισα IU<L 339 9 106 15 1_2 2-14 2::; Υ4

π 11v1): luλuurCL';. _('ι lαρά.;. Ι 997

Βί_ u.i οtlτα.;. ~(Iιιιιφ(ι;. 19' 7. σ:].. Ι q



Σωμαρά. XnI)crTOC. Ο Ι'ο\νωνι"ό.: ΑΠ()Ι":/.::ισιιόc των IJObl -·1

Όσο\' αφορά το βασικί, .-ί.ίιόο απασx.όληση~ nu\' '\:ατοί '(')\' TIl: ΠΙ:I'ιοι.η.: το Ι ~

αυτώ\' απασχολούνται στψ' γεωργία και το ::μπ ρω. εΠΙLγγ::ί.μιιτυ ϊου χα ιιl{ ιρί~ιnl\'

τ< υc Ρομ κατοίκυυ Tιl. περωχιΙ. 11Κ' μη ί)(10\' αι.ι φά (ί 1\' ::llΙ1lιΤ::1 11

κ ινω ικοεπαγγελματιΚ'1; εικόνα τη. πε ιι Xli. u μπιφούσαμι: \'ΙL πoιι~:: ιlΤΙ ι:κ::ί

κατ ικούν κυρίω εργατικά. αγροτικά και περι ωριακά (Πι (\)~ l!Τα Ι1ί.. . ΙΙLί ι)ίι (L'.

_ωμαρά.. 199 σε). 1 Ι).

Παρατηρώ τα. τη" ηλικιαΚΊ; δομιi του r. ι:ργού πληUυσμuιl (111.. Μ· ...i.ι\ίnα-.
_ωμαρά .. 1997. σελ. 19). υπάρχου σημαντικά π σοστά αn'ψω\' μι: ηλικίlι KI:ΙΤIιJ 1(1)\'

1 ) ετών τα οποία εργά ονται (το 16-18% του συνολικοί) ι:\'::rγοίl πληΟΙΙ(ίμιιίι τη;

περιοχιΊς). Ακόμη αν αυτό το συνδυάσουμι: με τ mιμπι.:ρ(l.σμIL που riy(i.~I)\) 11:.

βλέποντας το\' πίναι α 12 (σελ. 2U). ότι δηλαοιΊ το 41 (Yιl ΤύΙ1 Ι\'/:I1ΎΟ\Ι πi.η()υπμο,) :':Ζ::Ι

τι:λcιώσει το δημοτικό και το 27.6% δεν ί:χει ούπ τφ' σn.ΙΙΖ::ιιΌ)()η 1:1<;{(ι.ίl)Ι.1)ζ1ΊΙ τι\τ:: το

μυαλό μας πηγαίνει στου. Ρομ κατοίκους τη περιοΧιΊ; KUΙ το\· η1ιΊπl) ςι.)η.; πιnι

ακ λουθούν. αλ/ά και μια από τι. βασικέ. αιτία; που δ1.:\, μι>ιιφιί)\'ι )\''(ΙΙΙ. τ11" πιιιι)ι,,"'Ί

εργασία. Επίσης μπορ ύμι: α πούμε ότι ο αναλφαβητισμό.:; στη\' xt ωΧιΊ ( φγl.(\,ι.-ί):

και λειτουργικό.) τάνει το 68.6% (αντίστ ιχα ύμε α α\'α έρο\"(αι και 1>1: (lIJ_r..:;
μελέτc. για του _ Τσιγγά ου και τη εκπαίδευση αυτ!i) (. 'τοί>σα:;. 19η σι:ί .. 11)·

"') Β ιJ .' 191.\6 Π ~.". . Ι tll'U . -U . Ι' .1__• ασ εια ου. "J. σει.. _. αιIΛη-_1 ερη. 77. σε/.. _ -. ). _ιιγ\{ι 1\'(I\'τα~ μ':

nl ική μα. έρευ α τ π απάνω Υούμε ο συμπίπτει βλ. .-::φ.'- παl . - ._.: ).

Επιπρόσθετα στη περιοχι; υπάρχει τ) μΙ-Υα) ύn:ρο ίΊ0σοστ .) 11:1>1 υ~ {: (>\'

ν ικ κυριών (_0% του συνω ου στφ' περι Xli> ιΊπl~ (1\'11 Ι::\·ι)τα\,. ::\'(.) ίΊί11.ίΙ

σημα τικό είναι αυτό τω πολυμελώ (_% του συνόλου τη; nr.ρΙOXli.;. Ι ί~ 11L1.Ι J ΙJTU';.

_ωμαρά 1997. σελ. 21),

Τέλο . έχ,ουμε στη πε ιοχη ενα από τα μcγαλύτερu ποσοστά ι611. ιωτ )i"llml:

(αυτό ισχύει σε όλες της ελληνικέςπόλει_όπου 'σ απομακρυ\'ί>μlJ.σπ ιl.πί> ω "Ι:\'τι ()

τόσο αυξάνεται το ποσοστ' ιδιόκτητης KaT01J ίας. βλ. i\/lαλοΙnας. ~ωμαρlί.,;;. 11)97.

σελ. 21). Ακόμη για την πι::ΡιοΧιΊ μελέτης υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστι') (/.πl·) (')/.η τη

Λάρισα. όσον αφορά τους άλλους τρόπους κατ ι ίας (όπως φιλοξι;\'ία. XIlpll.x<i1I ηση

κλπ). το οποίο παραπέμπc; τόσο Ο' 'ϊΙ\' φτώχε:ια των rομ ί>σο 1 uι στοιι,;; στι:\'οίκ:

δεσμού. ΤΙΙ. οικογέ cια. π υ βοηθά τα νέα μέλη τη: (βλ . .-εφ.5. ;ται .5._.4!.

Πίνακα. 4.3.4: αθεστώ νυίκιση κατά περι χή (%u)

Ιδιοκατοί· ν ίκιο
.
~o

κηση

ΠεΡΙΟΖΊΙ 03 119 68

~ιελέτης

IΛάρισα 682 290 28

ΓΙ IjΥή. αλούτα.; (:;) .. ~ωμαρά.; .. 199

_χετικά. μι: τα χαραιcτηρισΤΙKίι τΊις κατοικίας πλι:ον στ1]\' πεμΙUZ1; μι:λι":τη.; μι).'::.

προκύπτει ότι υπάρχει Ι::νας συνολικός αριθμός 644 σπ Ι τιιί>\, ι:κεί (UXOΎI)Utrl; Ι\'τφiι ι )\'



ΕΣΥΕ. 1990). Στο 68% αυτών κατοικούν μη JJομ ενιυ σΤΗ ιιπι1!.οιπα (:ίωι

εγκατεστημΙνοιοι Ι'ομ της πεΡΙΟΧΙ1ς (βλ. πιν.4.4.\)

Πίνακας 4.4. Ι: Σ,")νολο κτψίων στην περιοχή μελi:της μας

~ί)νOAO Υπι)Αοιπο IJομ ~χoλείo

"ίιρίω\' Δείγμα

645 434 Ι 67.19% 110 131.::>6% Ι

Πηγlι: ΕΥΕ 1990. Ιδία ι:nι:ξΙ:ΡΥασία

Πίνακας 4.4.2: Δομή κατοικιών κατά ό,)οφο κτιρίων

Μόνο ισόγεια μι: 11 Αριθμός ορόφων

χωρίς υπόγειο

Μονώροφα Διώροφα Τριώροφα

64.96% 3U.08% 4.81% 0.16%

ΠηΥΙ): ΕΣΥΕ 1990. Ιδiα εnεξεργασια

Πίνακας 4.4.3: Μοι)φή επικάλυψης κτιρίου και ηλικά κατασκευής της στί:Υης

και Τα/ν εξωτφικών τοίχων

Με δ(ίηια ,) Μι: κεκλιμένη στέγη Κύρια υλικά κατασκευιΊς τω\'

ταράτσα t:ςωτερικώ\' τοιχω\'

Κεραμίδι Μπετόν Άλλα Τούβλα IlΙτρα Τσψ::\'τι'>· Ilλίflρα ΞίJλο

υλικά μπετό,- λιθοι

63,71% 32.U9% 0.31% 3.88% 94.73% Ο.47% 3.57% 0.93% 0.31%

ΠηΥιi: ΕΣΥΕ 1990. Ιδία εnεξεΡΥασία

Επίσης ως επί τω πλείστον τα σπίτια στην πεΡΙΟΧ11 είναι ισόγει[;ς μονΟI-:ατοικίες

(65%). Παραπάνω φαίνονται ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που αποδ[;ΙJo,.Ύί)ουν την

ποιότητα κατασκ[;ω1ς των οικιών στην περιοχι1.

Από τον πίνακα Β3 του παραρη1ματος, μπορούμι ενδι:ικτικά να δούμε πως

εξελίχθηκε η δόμηση στην πεΡΙΟΧ11. Όπως προκί)πn:ι τα μισό. περίπου σπίτια

χτίστηκαν την δεκαετία 1961-1970. Τα σπίτια στα οποία είναι ι:γκατ::στημi:νοι στη\'

αΡΧ11 οι πρόσφυγες 11ταν στις περΙΟΧΙ1 μεταξύ τω\' οδών Σωκράτους. Μιλτιάδου.

Πλάτωνος. Βοιωτίας. Αντιγόνης. Δημοσθένους, Πλάτωνος. Αρχιμ1Ίδου. Δάφνης και

Προμηθέως. Η πεΡΙΟΧΙ1 πρωτοχτίστηκε κυρίως από το 1946 ως το 1960 εν{;)

σημαντικό κομμάτι αυη;ς αναδομ11θηκε τα χρόνια μεταξύ του 1960-! 980. Η νότια

περωχ'Ί (κάτω uπό την οδό Διαγόrrι.) χτίση1κε κυρίως την δεκαετία 1961-! 970 κω

συνεχίσηικε η όόμηση η1ς απ() το Ι !,)71-1980. Τα ίδια χρι'ινια άρχισε να οικοδομι:ίται

και 11 δυτιια1 ΠΙ:ΡIOΧ1) (αριστψά της ΑρχιμιΊδους) όπου η ανοικοδόμηση οικημάτω\'

συνεχίζεται μέχρι σ11μερα. Παλιά κτισμένη περlOχ11 είναι η κε\ιτρlκιΊ μεταςι} Hu\- υδ(;)\,



~(ι)ωφίι.: Χοtjστο.:. Ο Κοινωνικό.; Λnο"λασιιΙ).; τι,)\' Ι'οιι "

Αρχιμψ>ους και Δημοσθένους ί)που και πρωτω.:γKιιnιηίOIlKΙ(\' οι Ι'ομ. :\ΙΗι)ί ιΊί1Ι'J~

φαίνεται από τα στοιχεία αρχίζουν να κτίζουν μι:τά το Ι%!.

Στους πίνακες ΒΙ και '~2 του πορο:ρηΊματος φαίνι)\'ται ιωτά ΟΤ. οι ;ι:1)ιΊσ::ι~ κω

τα οικοδομικά χαρακτηριστικά των κτιρίων ί)πως ΠΡΟh."l.)πτιηn' ιιπιΊ τφ' :':111:\)\'lι

απογραφιΊς της ΕΣγΕ (1990). σ χάρτης ΓιI (στο πιιράρηιμυ.) ()ι:ίΖ\n τφ'

κωδικοποίηση των στ κατά ΕΣγΕ. Επίσης ο Πίνακας Α πιφουσιlΊζl:ι τφ' σι)σχι:τιση

των αριUμών των στ κατά ΕΣγΕ με αυτούς της πoλωόoμία~.

ΣυγκρίνΟ\'Ίας τα νούμφα των πινάκω\' 4.4.1. 4.4.2 και 4.4 ..1 μ:: (L\ιπΊ στοι)..;

πίνακα; 4.4.4.4.4.5 μπορούμι.: \'t1 πούμl: ι'ΗΙ συμφω\'οί)\' ΙΙίτι)/'υτιι ωι ι\ιιι.φιφ:':~ ::ί\'ω

στο όριο του στατιστικού λάθους). Έτσι μπορούμι: \'1/. ισzlφισΤOlJμΙ ι'\ΤΙ η :':Ι'::Ι)\'lί !{(ll

η στρωματοποίηση στον τρί)πο επιλογιi τω\' ι::ρωτημΙLτOί.Oγίω\· ::ί\,ω :':ί'κιφ::..;. σ::

σχέση με το οικονομικό επίπεδο των ερωτώμενων. κω (/.υτιΊ το ι)::ί;ι:\'ι:ι 11 ;"[ιφιι;τιίνιι)

σύγκριση.

Πέρα όμως αυτού συγκρίνο\'τας τα \'ούμερα που αντιστοιχούν σΓ. IΙ ιηt "-ΊJ.Ι μη Ι)ομ

βγάζουμι: σημαντικά συμπφάσματα γιu Τ11" πο\()τηηι της ΚΙLτοικίll.ς κω ~'1LI. το τι

διαφορΙς υπάρχου\' μεταξύ τω\' δύο ομάδω\' που (ου\' στψ' ίοι!! ΠΙ:ΡΙΟΖη κω τι,:

χαρακτηρίζει πολιτισμιιαΊ επρίnητα.

Έτσι μπορούμε \'α πούμl: ίΗΙ ι)Ι;\' υπιιρχουν σημω'!ικ:,:,: ι)ιuφιψι";ς μ::ηιc:ιι τω\'

σπιτιών των δύο παραπάνω ομάδων. εκτ6ς υπι) το γεγι)\'()': ίΗΙ ω 1/.1 πψίΠΙ)l1 ΤΟI)

συνόλου των σπιτιώγ των (Jομ Ιχει στψ' σκεπιΊ τσίγκο. Επίσης πιφωηr::ίnι.ι σ:: 1 11.Πι\

τα 10 σπίτια των μπαλαμών. ότι υπάρχει χώρος στάθμl:υσψ: (πάΡΚt\'γκ) h.:c1Il ΠΙ1\) ()1:\'

ισχύει για τους Ι)ομ. (βλ. πιν.4.4.4)

Από τον πίνακα 4.4,5 προκύπτει ότι οι μονοκατοικίες είναι πεrισσΙ'HΙ:Ρ1:~ σηι

σπίτια των Ρομ (περίπου τα 2/3 του συνόλου). Αντίθι;τα στου, υπω.οιπο ()ι:ίγμιι. ~:ίναι

n:ερίΠ Γ ' τα μισά. Αντιθέτως διώροφα υπάρχουν πολύ λίγα στφ' ΠΨΙΟΖιΊ h.·ω(lΙh.:ίιι~

<1;;iI ι'ομ κάτι που δεν ισχύι::ι για τοι,,: μπαλαμούς (τα αντίστοιχα ποσοσΤΙl ::ιωι 17%

και 43%).

Όσον αφορά το μέγεΘος της κατοικίας μπορούμε να πούμε ι)τι ytιι ΤOH~ Ι)ομ !\) Ι

5 των κατοικιών τους είναι κάτω από 50 Τ.μ. Αν αυτι) α/)\'ουιιστεί μ:: το γl:I'Ο\'Ι')"; ,')τι \1

μέσος αριθμός μελών κατά νοικοκυριό είναι τα 8 άτομα τι\τε ανllλογο)!\' πψίπου ()

Τ.μ. κατά άτομο (ο αντίστοιχος δείκτης που δί\'ει το γΠΕΧΩΔΕ για να μπ()ρ~:ϊ ι':νυ

άτομο να κινεί ται άνετα μΙσα στο σπίτι του είναι 30 Τ.μ.• :' φορές πφισσl\τφι) απίJ

αυτό που ισχύει στην περιοχιυ. Κάτι αντίστοιχο ισXlΊει και για το Μψο ,νΙινt:μ{;\'η;

6που το 8.43% των κατοίκων Ιχουν αναλογία τετραγωνικώ\' μ::τρω\' οικία.; ιωτα

άτομο 3.88. Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες 4.4.4 και 4.4.5.

Το ποσοστό κατοικιών με ιμβαδίΝ κάτω !\Ο\' 5υ Τ.μ. για Ί:(Η!":: μπιl.ί.(tμo))ς t:iyαJ

πολύ μικρό στο όριο του σΤf",;:ισΤΙΚ(:l'., λ(θους (3 υ/Ι) ι:πί του συν{·)ί.ου ΤΙι)\' "πιτιω\' ΤΙΗI":).

Ακόμη σε κάθε νοικοκυριό αντιστοιχούν 4 άτομα κατά μέσο όρο. οπι')π ΠjΙΙ)h.-))ΠΤi:Ι

ότι σε κάθε άτομο αναλογούγ 13 Τ,μ. κατοικίας.

~τoυς Ρομ σπίτια από 50-100 Τ.μ. συναντάμι: περίπου στο 40(~'i, (ω.ιι ΤΙΙ "πίΤΗΙ

που ω'lΊκουν σ' αυηΊ την καηnορία είναι πάνω από 65 Τ.μ.). Το (1\τίσΤΟΙΖΟ ποσι)'ιΤΙ')

για τους μπα/ωμούς αγγίζει τυ. 5/6 του συνόλου ΤΙΟ\' 'ιπιτιιί)\l, T!':λo~. ι()\(ιίτψη~

αναφοράς αξίζcι το γεγονός ίΗΙ το 36% των σπιτι(()\' τω\' Ι)υμ ι.:ίνω πιΊ\.'(ι) απι\ ](J(I Τ.μ.



ΣωιιαΩΙΙ": ΧΙIIΚIΤΟ":. Ο 1'01\'1' \'H':~'I": Αιιο"ί.Ι:Η1lιό. τωι' !)ΟΙΙ,

Α ντί(-)ι:τα μω\.ι~ το 13'Υο φτό.νει το α\'τίστοιχο ποσοστι) ;'ια τους 1\ ΙΠΗλιιμl)IΊς .. \ l)ΤΙ')

μπιφι:ί να αιτωλογηΟι:ί ω..: ι.:ξιlς, Εξαιτίας τω\' πολί.ιί)\' μ::λι\)\' τω\' \'(1(κοκ\φι(l)\'. ι'ιcωι

J)IΨ Κ(Η('ιφη1\,(1\' \'Η IlίIoKT11aOU\' κίιποια χ(η1ματα έΖτισω' μι:γίιί.υ. σπίτω γιιl. \'Ιl. '~υH\'

πιο άνcτα. Το ι')τι ι;χουν μεγάλα σπίτια δεν σημαίνι:ι Ι1ΤΙ I:ίνuι κω πολl') πί.ο\ισιω, :\π/.ιι

ι:ίναι σε πιο καλι1 οικονομΙΚli κατάσταση από τους υπω,.οιπου;. ι\ι)τοί πο\} ,)ι:\, ::Ι/.Ιl.\'

την ()υνατι'nηΤΙl πο.rέμεινα\' ~'α ζούνε σε μιιφά σπίτια.

ΤΟ.ο..;. ιΊσο\' αφοrά τη\' κατάσταση κατοικίας μι')\,ο στφ' χαρακτηrιι,ομt:\'l ΙΨ:

καΚ11 έχουμε οlαφορά μεταξύ Ι)ομ και MπαλαμιίJ\', Ένα j O'Yιl των σπιτιιί)\' τω\' !)ομ

εί\,αι σε κακσ. χάλια ι:ν()) γιυ τους μπαλαμούς το ποσοστι') φτιι\τι μιΊλις το .1'γ" (στο

Δρω του στατιστικοι) λάθους. ΑυτιΙ τα σπίτια ταυτίζονται μι: αυτά. πι\!) u.\'liKL)\)\' στην

κατηγιψία μι:γέ(-)ους KΙlΤUΙK;~..ς (Ο - :~η T.rL.).

Λπι) τα πιφuπά\'ω στοιχ.ιία σι; σllνδυασμιΊ μι; τι; απι!.\'τιΊσας: που Ι:ι)ι')(-)lμα\' ΠΤ11"

Ι:11.9] ΤΟll ::rωτηματολογίου. για τu ποσοστι) των (l!{Jμttl\' ΠιΗ) i:i\'al φτι,)Ί..", 1\~'Hί\υ ι'ΗI

αυτό κυμαίνι:ταιαπ6 20-30% στο\' ffi)νολικι) πληθllσμι') τω\' J)ομ.

~XΙ:ΤΙKά μι: τις ΧΙ11Ίσεις γης κατά κτίριο σύμφωνα μ:.: τα στοιχ:.:ίιl. τη~ ΙΙΠΟΥ1)(ιφIΊς

κτφίω\' της E~γE (1990). μποροιιμε να πούμι: ότι το 90% αυnί)\! ΠΟΗ [.ίι)ίCΊKO\"Ται

στψ πφωΧ11 μελί:της Ιχι:ι αποκλι:ιπτικάμια ΧΡιΊση. εν(\} το υπι)λοιπο Ι οι.'ιο Ι';Ύ.!;Ι μικηΊ,

Η ()ιίιρθrωση των σημι:ιακιί)\ι ΧI11Ίσι:ω\' επί του συ\'ι')λου τω\' κτφί<,)\' της π::ιηOZ1Ί~

φαίνι;ται στον πίνακα 4.4.6. Τις σημερινές υπάρχουσι.:ς σημι:ιακές μίωροιιμ:: \'11. τις

δούμε στο χάrτη -ι. 7.2.

Πί\'ιι.Κllς -ι..ι.-ι: ΟικοδομΙΚ41 χιφιι.κτημιστικ{ι. τω\' Κllτοικιισ\, δείηωτιΊ.; μοl)

l)ομι41) Υπόλοιπο δείγμα OU) ΣιΊνολο (71)

αυλlΙ '8 68.29% ,- 83.33% 53 74.65%-,
ιn'φκινγκ Ι '.44% J 10.00% 4 5.63%

JrIAonl , 4.88% Ι 3.33%
,

4.~3%J

βερό.ντα " 56.10% 19 63.33% 4' 59.15%_J

κλινοσκεπι1 9 21.95% 12 40.00% 21 19.58%

από αυτά:

Κεραμίσι (, 66.67% 12 100.00% ΙΧ X5.7]UIι,

TcriYKOr; ., 33.33% () U.OO% , 14.,ΨΙ"

πι,άκfΙ. " 78,05% IR 6U.OU% 51 71.83%J_ .-.
nIlrli: Ιδία cπι.:tι.:ργασia



ΣUιμαρά, Xpl]cno-:. (1 ΚΟ1νιιινικός AΙIOKλΓoισμiι..:των ΓΙ οιι .

Πίνακας4.4.5: Άλλα χαρακτηlΗστικά των κατοικιών ιiείγμιn'lς μΗ!)

7~

Ρομ Υπόλοιπο όείγμα ~1ι\'Oλo

Τύπος κατοικίας Αριθμός Στους Ρομ Αριθμός Στο Λρι!Jμuς Σ::: όλο το

(4 Ι) υπόλοιπο δι;ίΥμυ.

δcίγμιι (3U)

Μονοκατοικία 29 70.73% 16 53.331% .5 ω.38%

Διώροφο 12 2(;.""7% Ι] 43.33% ~5 :\5.~ 1%

Διαμέρισμα Ο 0.00% Ι :U3% Ι 1.-11%

Μέγεθος κατοικίας

Μικρό (κάτω των 5Ο τ.μ.) 8 19.51% Ι 3.33% ') Ι"'.ω.;ο/ο

Μεσαίο (από 50 έως 100 τ.μ.) 18 43.90% 25 83.33% υ ω),56%

Μεγάλο (πάνω από 100 τ.μ.) 15 36.59% 4 13.33% 19 '6.76%

Κατάσταση κατοικίας

Καλι; " 56.10% 18 60.UO% .1 57.75%_ο

Μέτρια 14 34.15% Ι Ι ](1.67% ,- 35.'1%-,
Κα"-ιί 4 9.76% Ι ' "ο/, Ι , ;.(J-I-%J.J.' ()

nllYIi: Ιδία επεξεργασία

Πίνακας 4.4.6: Πίνακας σημειακών χl,ήσt:ων γης στην πεμιοχιί μt:λί:της

Σύνολο ,,-τφίων ΑποκλεισΤΙ"-lί Μι"-""ΤΙί

Χριίση ΧριΊση

645 90.23% 9.77%

Κατοικίες Εργοστάσια Σχυλικ(ι Καταστι'Ηιατα [)<ll"kill~ Αλί.ι':

Εργαση;ρια ,,-τίρια - Γραφr.ίu %!)I'](;~:I~

Κ τίρια με 97,08% U.69% U.17% U.XM!', 0.34'Υ" O.I)(I'~/"

αποκλεισΤΙl\.ι'l ΧΡιίση

Κτίρια με μι,,".,] ΧΡΨJη

Κύρια (σε μικη;) 98,4 [% 1.59%

Δευτερεύουσα !.59% 6.35%\ 58.73% 1.59% 31.75%

(σε μΙl\.""ΤΙΊ)

Πηγή: ΕΣΥΕ 1990. Ιδία επεξεργασία

4.6 Πολ.εοδομικά Χαρακτηριστικά - Πολεοδομική οργάνωση - Υποι)ομ::ς 

Χριίσι;ις γης

Όλη η περιοχιΊ της συνοικίας της Νέας Σμύρνης έχει συντελεσηΊ αόμησης. 1.2.

Δεν επιτρέπεται μεγαλύτερος γιατΙ πάνω απ6 ηιν συνοικία είωι ο αερι}()ιιί()ρομος

προσγειώσεων και απογειώσεων των μαχητικιί:>\, αεΡοπλάνι,}\' στο στριιτιωτικσ



!.ωμαρι'1, XnI1aro.;. Ο "οινωl'll\ό·.: Λποι.;λι:ισιιό, rIUl' ]Ιοι ι . '"

αεροδρόμιο της Λάρισας, Σ.τον πίνακα 4.5,1 φαίνο\'ται υι παρεκκλίσεις κω τυ ιφια

αρη6τητας που ισχύουν για την περιοχή έρευνας.

Πίνακας ·1.5, Ι: Όμσι δόμησης για την πεμΙΟΖΙΙ έμευνας

Παμεκκλίσεις

ΣΔ Πρόσοψη Αμτιότητα. Προ Π.,ύσοψll ΑlnιόΤl1τα

1.2 10 ?οο 1513176 8 120

ΠηΥή: Πολεοδομία Λάρισας

~τoν πίνακα 4.5.2 μπορούμε να δούμε κάποια γενικά πολι.:οδομικά

χιφακτηριστικά που ισχύουν για την πφιοχή. Η παρουσίαση των στοιχείιl)\' γί\τται

κατά ομάδα (Ρομ και MπαλαμoίJ για να μπορέσουν να γίνουν κάποιες συγκρίσεις που

θ(1 βοηθΊiσουν στη διάγνωση των πιθανών ανισοτήτων και του αποκλεισμοί).

Πίνακας 4,5,2: ΠολεοδομικάΖαραΚτ/IΗστικάτης ΠΨΙΟΖής i;ρεt1\'u..;

Ρομ Υπόλοιπο

δι:ίγμα

Αριθμόι:σπιτιών(συμφ, Με ΕΣΥΕ) 210 434

Μέσο εμβαδόν σπιτιού (από δείγμα) σε Τ.μ, 81,95 78.6

Εμβαδόν κατοικία, κατά μέλος νοικο,,-υριού σε Τ.μ. 1U,12 19,95

Συνολικll έκταση πεΡΙΟΥ"ής (μεΤΙ}lΊσεις μου) σε Τ.μ. 601100 13811110

Έκταση σχολείου σε Τ.μ.
. 711110

Συνολικό Εμβαδόν κατοικίας σε Τ.μ. ι 72U9,5 34112.4

Αδόμητο σε Τ.μ. 427911.5 103887.6

Μέσος αριθμόι: μελών νοικοκυριού 8.1 3,94

Συνολικός πληθυσμός 17111 17111

Ποσοστό δόμησης 28,68% 24.72%

ΜικηΊ πυκνότητα πλη(:lυσμού σε "arIl-/a 283.5 123,90

Μι.....τιΊ πυΙο..Ύότητα π;"ιιθυσμού* σε KarIl-/a ~ 16.6

·(αν ισχύει αυτό που μας είπαν οι Ρομ ότι ci\'f1\ 2500 κάτοι"οι ει.;εί)

Π'1Ύή; Ιδία cπεξερyασία

Παρατηρώντας τα στοιχεία του πίνακα 4.5,2 μπορούμε να βγάλουμε κάποια

σημαντικά συμπεράσματα για την ποιόη)τα ζωής που υπάρχει τόσο μέσα στην

ΠΙ;:ΡΙΟΧΙΙ κατοικίας των Ρομ όσο και έξω από αυτή, Βλέπουμε. λοιπόν, ότι τα '213 του

συνολικού χώρου ηις κατοικίας των Ρομ είναι αδόμητα. Βεβαίως μη μας γι:λάι.:ι αυτό

γιατί στο αδόμητο TμliJla συνυπολογίζεται ο χώρο.; που καλύπτουν οι ιiρ<'ψoι uJλά

και ο ακάλυπτος χώρος Τω\' οικοπέδων που δεν είναι χτισμένα 1'1 ποll ι.':χο\l\' cί.λλους

ελεύθερους χώρους (κυρίω,; αυλές). ~υγKρινόμενo αυτύ με την ι:ιΚ'ι)νΗ τΙ]..; περιοχής



~1'JUIιnti.; Χριiσnκ. ο I";ΙΗ\'ω\,lι.:ι>.,; Λπω.:λησιιι'κ τω\' ΙΙομ .

που έχουμε από την επιτόπια έρευνα μας ",αταλι)γοnμε σω ι1ΤΙ 1.1 ι:i.ι:Ι'ΙJ::I)ιl~ Ζι'φtl';

στον οποίο μπορεί να χωροθετηθεί κάποια δρασηιριι:Ιτητα ι1πιι>ι; πίφιω 'i πί.ιιn:ίιι.

είναι πολύ λίγος.

Από την άλλη. στην περιor.ή κατοι ...'iας των μη !>ομ. το Ι '5 τοιι συνολιιωί) χιίφο\l

είναι δομημένο. Αν βγάλουμε το χώρο του σχολείου αυ..ά και τους δρiΨOHς. {)ει'

μπορούμε να πούμε ότι μένει πολύς χώρος για άλi..c.; λειτουργίες. υμ(~ 11 (Ίλη

πολεοδόμηση στο τμήμα αυτό Ίη; περιοχι)ς όπως φαίνεται σnl" πuρ, ..Ι6,~ I~OIlO(ί πω

να έχουν οι κατοικούντες εK~ί καλύπρη ποιόηιτα ωης uztO ηυη) τω" !)ομ.

Επιπρόσθετα η μικτή πληΘUΣμιαKή πυ ...-νόηιηι ι)ιιιιοέρ::ι μ::rcιξi, τω,' t)lIO

περιοχών κατά ::Ι5 φορές (εί,'uι μεγαλύτερη αυτή στη" πφιoχ:ιl rCt)" ΙΙιψ). Oτιn'

λοιπόν, η επιδιωκόμενη μι",τ/ ΠUKνόΊηrα σηιν περιοχή ι:ιναι ΙΟ5 ",--unHIζOιIll,1 ι()πω~

φαίνεται από την πολεοδομιt<..~ μελέτη του Ι 990) μπορούμc να φιινrc1πτουμι: το

πρόβλημα που υπάρχει όταν στα ταμάρια η πυκνόnιτα φτάνει τους 2~a ΚΙΙΤιΙΙIΙ.:<IlI;'

Ha. Αν τώρα δεχτούμε ότι ο πληΘUΣμός σnlV ΠCΡΙΟΧ11 φτίινει του.; 2500 roJI n')r:: το

παραπάνω νούμερο είναι ακόμα πιο μεΥάλο "αι οι συνθή"ες διαl~I('.Iση; αK()~ltl πιο

απάνθρωπες,

Γιηραμε. Λοιπόν. μια πρώτη γεύση για ης συνθήκε..; διαβίωσης που Ι:ΠΙΚΡΙΗού,'

στις περιοχές ιmτoικίας των Ρομ και του υπόλοιπου δείγματο;. llαμΗκατω Υίν::ΤΙΗ

αναλυτική περιγραφή της "αru.σταση;. Αυτό όμως που φUί\τωι Μι ιπχ":,:ι κω πl)::π::ι

να το τονίσουμε είναι ότι σε μια περιφερεια ...-,; περιοχή που για "α πάς IΙΠ{1 το ::\'1..1

άκρο στο άλλο θέλεις 5- Ι Ο λεπτά, υπάρχει τέτοια διαφορά στις ouΝUIlt<..~ 6ιcιliιωσης

και τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά .. που νομίζεις ότι συΥκρί,'εις δύο i)ιαφtψπικi:ς

ouvott<..iCς της Λάρισας που απέχουν η μία από την άλλη 2 με J χιλιόμετρα. (π.χ. Ία

Ταμπάκικα με nlV Νέα Πολιτεία). Το ότι κατοικούν εκεί [>ομ μας κάνει να σκι:φτοί'με

ότι μάλλον υπάρχει στην πcριor.ι; μια από τις χωρικές εκφράσl:ις του κοινι.)\ιικυιΊ

αποκλεισμού που συναντώνται πιο συχνά (το γκέτο 1; τουλύ.χιστιη' 11 πt:rlΟιιφΙΙLκli

ζ(ί>νη) και 11 αιτία του φαινομένου μάλλον πρσί:ρχι.:ται απιΊ τ11" πολιτιrηιιl,;ι; ι:πι)ι·nηω

και την απόρριψη που η υπόλοιπη κοινωνία νοιώθει για τους Ρυμ.

-1,6,1 f/φιυχιj κατοικίας των Ρομ της Νέας Σμύμιιης

Το πρώτο πράγμα που διαπιστώσαμε κάνοντας μια βόλτα στην π:.:ρωχη που ~(lυν

ΟΙ Ρομ. είναι ότι σε όλη την έnασή της ήταν άναρχα πολεοδομημένη. Ακόμη και

ύστερα από την επtll..ϊαση του σχεδίου πόλεως και την εισοόο της π' ωlτιΊ το IYX-l-S5

(Βλ. Λάρισα. 1987. μελέτη Επ6πασης - Α\'Ο.θεώρησης) δε\' έχει δοθl:ί λι,ση γιατί

ποτέ δεν εφαρμόστηκε η μελέτιι·

Καταρχάς μέσα στην περιοχή δε\' υπήρχαν κοινόχρηστοι l(i>ΡOI ιπΛUτι;ιε,; .. πάl)"u ..
παιδική χαρά). Τα σπίτια ήταν κοΗ.ητά το ένα με ro wJ,u και η περιοχή 'ira,' (φΚ"..:τίι

στενάχωρηαφού δεν um)pxc κομμάη χώρου που να μην έχει δομηΟι:I. ~' αυτό έπαιξε

ρόλο η ανάγt<..-η των κατοίκων για νέα σπίτια. ώστε να στεγασθούν οι νέες ω"ογί:\,ειες

που ερχόταν αλλά και δημιουργούνταν με τον καιρό. Ακόμη και σl1μ::ρcι yί,'r.ται

ανέγερση αυθαιρέτων κτισμάτων. "'ϊJρίωι; στο νοτιοω'ατοί.ικό ηιι;μα, (Ίποιι οι

παράγ",ες που um)pxav μεrαrράmικαν σε ππίτια.



ΣΙoJ!ωριι.:: ΧΩIΊστο.::. Ο Κοινιιινl ....ό.: Λπο"λΓ.ισιιό.:: των I)n!l χΙ

Ως επί το πλείστον η κατάσταση των KαΤOΙKιιiιν που είδαμι: στην π::ρlOχή 11Iα\'

καλ11. Προς το ανατολικό tμ11μα 11ταν τα νεόχτιστα σπίτια. εν(1) κατά μl1KO~ της lιδοlΊ

Αρχιμ11δους. όπως επίσης και στο νότιο ΙμΙ1μα ην;: JttpΙUl11'; 11ra\' αυτιί ΠΩΙ' χτίστψ..:ω·

γύρω στο 1950-60.
Γενικά umipxav και ωραία σπίτια αJ,λά και κακοδιατηρημι:νιι κω ίΙcίχημα.

Επιπλέον στ11" περιοχή παρατηρήσαμε 3-4 παράΎια:ς με ελενίτ. ενώ σ"'''1νl:ς 1)1:\'

υπάρχουν πουθενά. Από τα συνολικά σπίτια. το 10% l)ταν απαράδι.;κτα γΙΙί \'ΙΙ

κατοικούνται. Το μCΎαλύτι:rο ποσοστό των κατοικιών ήτω' μονοκατοικία; (πο/J,i:.;

από αυτές στο νι)τιο ηl11μα εκεί που κατοικούν και μη !)ομ. από την οδι\ Γιφγία και

κάτω. είχα\' αυλές και Κ11πους). ενώ σημαντικός αριθμός διώροφω\' υπήrιxι: κυρίως

κατά μιiκος το\' κεντρικών δρόμων. Οι πιο άνετες γι.:ιτονιΙς πιίντως μί:σα σω

Νταμάρια l;τω' σι νοτιοανατολικΙς προς την σδό Uοιωτίας και οι νιlτωόυτικές

παραπλεύρως της οδού ΕΙΡl1νης. όπου επικρατούσε (lfJKr:ni ησυχία. ΟΙ υπίιl.οιπr.ς

l)rav στενάχωρες και επικρατούσε αρκεt1i φασαρία.

Σχετικά με το πολεοδομικό σύσηιμα που επικρατι::ί στην περιοχι; θα μΠOριlύσ(φ~:

να πούμε. ότι είναι σε κάποια σημεία. το συνεχές οικοδομικό σύστημα ( ..."ρίως "τα

σημεία που κατοικούνται από Ρομ και μη Ρομ. μιας και εκεί οι πρώτοι αγόριισω' τα

σπίτια τω\' δεύτερων που έφυγαν) ενώ σε κάποια άλλα σημεία δεν μπορεί να

διακριθεί. αφού εκεί δεν τηρείται κανένα από τα πολεοδομικά KPlnlPlQ (βλ. χμρηι

4.7.2).
Πέρα όμως από η,ν στενότητα λόγω υψηλού και άναρχου βαθμοι', πολεο66μησης

της περιοrιiς υπάρχει ακόμα κάτι που ενισχύει η,ν παραπάνω εικόνα. ΛιJτί1 ι:ίνUl οι

μικροί και κακοφτιαγμένοι δρόμοι. Αυτοί στο μεγαλύτερο τμήμα της πι.:ριοχιι,;: l:ί\'ΙΙΙ

στcνoί. κακοφτιαγμένοι και γεμάτοι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εκτός από τους

κεντρικούς δρόμους που 1irav ασφαλτοστρωμένοι (οι οδοί Αρχιμι1δους. Δημοσθέ\'ους

και Ειριiνης) και αυτοι)ς της νότιας περιοχιΊς (εκεί που κατοικούν σι μη Ρομ). οι

υπόλοιποι l;ταν από τσιμέντο. ΥΠ1iρχαν βέβαια και ορισμΙνοι που Ι1ταν χωματόδρομοι

κυρίως προς το μέρος της οδού Βοιωτίας. στο κΓnω δεξιό μέρος της περωχι;ς. Πέρα\'

όμως αυτού πολι) λίγοι IΊταν εκείνοι που δεν είχαν επικίνδυνες λακκούβες. (κυρίως οι

οδοί Αρχιμήδους. Ειρήνης. και το νότιο τμήμα. από την οδό Διομl;δους και κιlτω).

Λυτές ότω' έπλεναν οι κάτvικοι τις :-ι.ι:ριοχι)ς τα χαλιά τους 1; ότω' Φrεχι: γεμίζωτ

νερά και λάσπες και δυσκολεύανε την κίνηση των πεζών.

Η αιτία αυτού 11τανε η έλλειψη τόσο αγωΎών όμβριων όσο και ακαθάρτων. 'Οπως

φαίνεται από την έρευνα που έγινε στην περιοχή και της οποίας τα αποτελέσματα

ακολουθούν παρακάτω στο κεφ.5. τα περισσότερα σπίτια 1"Ρησιμοποιούν για τα

ακάθαρτα βόθρους (πολ/ές φορές περισσότερα από ένα σπίτια εξυπηρετούνται από

ένα βόθρο). Αγωγούς όμβριων καταφέραμε να δούμε σηιν nεpIoXli μόνο στις οδοί)ς

Αρχιμliδους. Δημοσθένους και Ειρήνης. Στον χάρτη 4.6.1 φαίνονται οι κενφικοί

αγωγοί όμβΡΙα/\' και ακαθάΡΤα/ν. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί και μας {:ΚΙΗΤ

μεγάλη εντύπωση r.ivaI ότι κατά t11" διάρκεια η,ς {:ρευνας μας κω ωτοπ

βρισκόμασταν στην πεΡΙΟΧΙ1 είδαμε να Ύίνονται συνεχώς έργα τίΗ'Ο ί)ί;rι:υΓιης

αποχέn:υσης όσο και της ΔΕΗ (β~;βαια όλα αυτά σε μεγαλύτερο ποσοστό "τι.:

γειτονιές των μη Ι'ομ. μέσα στα Νταμάρια).
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Βόλος,Σεπτέμβριος 1998

Διπλωματική εργασία

Ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομ.

Οι αιτίες, οι διαστάσεις, η πολιτική

και οι εmπτώσεις του φαινομένου.

ΥΠΟ:ΜΝΗΜΑ

ΠΑΝΕΙΠΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ANAπrYΞHΣ

Χάρτης 4.6.1: Δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης

Φοιτητ/ς: Σωμαράς Χρήστος

Εmβλέπων: Μαλούτας Θωμάς

- Συλλεκτήρες ομβρίων

---, Παντοροϊκόβασικοίαγωγοί
- Συλλεκτήρες ακαθάρτων

-- Βασικοίαγωγοί ακαθάρτων

c:=JΠεριοχή που εξυπηρετείται

με βόθρους

1 Διεύθετηση ρέματος με ανάχωμα

-- Κέντρικοίαγωγοίύδρευσης

..,
Ι,,



Επίσης στην ncpιox1i napaTllPliUllKt μεγάλη ι.:ί\'ηση aUΤUKl\,liT(l)\,. Τ1! onlJitL
έτρεχαν με μεγύ,λη ταχύτητα (40-50 χλμ, Ι ιiφα). ι...ϊJρίως στυυς κεντρικούς ί)ι)ιΊμους

(ΑΡΧΙ~lliδους. ΔllμοσΘέ\'Ους. Γιλάτωνος. Διαγόρα- βλ. χάρτη -t.6.4)

Λυτ6 που αξίζει να m1μcιωθεί είναι ότι υπιiρχω' πολιΊ λίγα πεζοδρl'ψια ::οτ(l) και

ιιποτιιπι;,δη. (σε πω~ύ λίγα σημεία κυρίως σε περιοχές πnυ ζού\'ι: μη Ι'ομ Jiι'φ::ιιι κω

νυτια. ύπως ι:πίσης και στους κεηρικούς δρόμους απύ ηι μια nixupίtJ.

"ναφοριι..-ά με τον φωτισμό τω\' οδών. η APZIμli()(lII'; ως πιο ι..-::\·φιι.:ι'ι.; δll,Ίμο..;

litav από τους ΗΥους που είχα\' ισχυρό φωτισμό σε ιΊί.ο του το μl'lι...υ.;. ~τι~ IIJJ.::~

nεpIoxtt; κυρίιUo; στο κεντρικό ΤμΙ1μα προς την οδό Βοιωτίας δt."\' υΠliρχι; φωτισμιΊ.;

(άλλού umipxu\' Kυλtί>νες που είχαν σπασμένες λάμπες. ε\,ιί) α}j.IIlΊ όε\' lIJtJirztL\'

κολώνες).

Κάτι ίι.λλυ που πρέπει να m1μειωθεί ενώ στην γύρω περιοχή από τα ΝΤιΖμlιρια

υπήρχαν 3-4 καρτοη1λέφωνα. μέσα στα Νταμάρια Οι;\' nmipxc καn;να. 'Ολος ιι

πληθΗσμός που κατοικεί r.Kr.i εξυm1ρετείται από αυτι) πο" βρίσκεται στο ,ίl1μοτιι..-()

σχολείο. Όπως φαί\'εται αΠ{l τη\' έρευνα μας ένα σημω'τιlnΊ ποσοστό του πί.ηΟυσμιl\)

που κατοικεί ε .....εί δε\' έχει τ/λi:φω\,,1 (μόνο το 50% ι':Ζει σnιΟερό 11 ι..-I\''1τ6 Ώιλι':φι.I\'IΙ!

και 11 παραπάνω παραηΊρηmι γίνεται ακόμα πιο σημαντιι...'Ί. (κεφ,5. πιφ.5.2 -l)

Αναφορικά με η1" καθαριόη1τα Ώ1ς περΙΟΧΙiς. Οα λέγαμε ύτι {:χει ιιρι..-::ni

σκουπίδια (κ'\.φίω.; παλιοσίδερα αλλίι. και μικροαπορρίμματα στο νοτιοα\'ατιιi.ικ{) της

τμι1μα). Στο Κtφ.6 αναφερόμαστε στο πως 11 διεύθυνση καθαρι{)nιτας !ΟΙ) δήμου.

ω'τιμι:τωπίζει τη\' κατάσταm1. Στο\' χάρτη 4.6.2 μπορούμε να δούμε τoυ~ "U,i'iuυς που

κατά τα πλάνα 111ς διι:ύθυνσης καθαριόηιτας υπάρχου\' ΟΤ11" περιοχι1. (απ") αυτούς

που φαίνονται το χάρτη στην περιοχιΙ κατοικίας των Ρομ. ζιΊτημα \'ΙΙ :;ίόιφε Υ,·ιρω

στους Ι 5 l(α1(1 την παρουσία μας εκεί) και τα ορομολ6για T(rJ\' α\)τοl(ινητιι)\'

καΟαΡΗ)τητας, ~I]μα\'ΤΙKό στοιχείο αποτελεί το ότι η πφιοχιi πσυ ι..-Ηωιι..-ιΗ'ι\' ΟΙ Ι'ιψ

εξυπηρετείται από άλλη γραμμΙ1 από ότι η υπόλοιπη συ\'ιΗκία.

Όσο\' αφορά τις γενικι;ς χΡιΊσεις γης (υπάρχουσες) onl\' πεΡΙΟΧIΊ. η 1;πικρατοιισα

είναι αυηΊ της κατοικίας (βλ. χάρτη 4.7.1). Στον πίνακα 4.6.1 φαίνονται τα συ\'ολικιι

εμβαδ(Χ κάθε μιας από τις υπάρχουσες. σε κλίμακα οικοδομικοίι τετραyιiι\loυ, :\υ1(\

που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι δεν υπάρχει κανένας ι:λεύθεΡος κοινιΊχρηστος

χ(ίφος,

nίνακας 4.6. Ι; Ε,ιβαδύ. υπαρχυυσών l.ρήσl:α/\' γης στην πψιυΧ11

κuτuικίuς Τα/ν Ι)υμ (γενικές σε κλίμακα στ)

ΧιnΊσl1 Εμβαδόν 'χ, επί Τι1; συνυλικιl;

επιφά\'ειας

Κατοικία 45 στρ. 66.6%%

Δpt:Ίμοι 15 σφ. 33.3%

Kl.Jt\'UXP1lotOl χωοοl Ο στρ. 0%

'f',I\'u).ικιΊ έκτασιι 60στρ. 100%

nηΥή: lδίu ι:πc.;εpyυolυ



Βόλος,Σεπτέμβριος 1998

Διπλωματική ερΥασία

Ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομ..

Οι αιτίες, οι διαστάσεις. η πολιτική

και οι επιπτώσεις του φαινομένου.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

--Δρoμoλίryιo απορριματοφόρου

περιοχής κ.αΤOUCΙΑς Μπαλαμών

- -Δρoμoλίryιo απορριματοφόρου

περιοχής KαΤOUCΙας Ρομ

• Κάδος καθαριότητας

Χάρτης 4.6.2: ρομολόΥια απορριματοφόρων

ι κάδοι απορριμάτων

Φοιτητής: ΣωμαράςΧρήστος

Εmβλέπων: Μαλούτας Θωμάς

ΠΑΝΕΙΠΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ XΩPOTAΞlAΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΓΥΞΗΣ
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~(ι)μιφ('ι-: XnljaTO":. Ο 1":'\)I\·ωνl,,"ίJ. Απο"λεισιιό. των Jι!LI. Χ.ι .

__υγκρίνο\'τας τα στοιχ::ία αυΤΩύ του πίνακα μc τα στοιχ::ί«( ιιι. (π()ιχl:ίιι τοι)

πίνακα 4.6.2 βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές στους cλι.:"ιθ::ρους xιΙJρυιις. Ι;τίση-: το

ίδιο ποσοστό κατοικίας δεν σημαίνει ότι η περιοχή των μη τσιγγ(1.\'ω\' ι:ίνuι τί)σι)

60μημένη γιατί στα σπίτια τηρούνται οι οικοδομικοί όροι κάτι που στφ' ΠCΡωX11 τω\'

Ρομ δεν ισχύει και τα σπίτια δεν εμφανίζουν ελεύθερουc; χιί:φους.

~χεΤΙKά με τις σημειακές αυτό που μπορούμι: να πούμε είναι ότι δωφορι.;τικές

χΡι1σι.;ις από αυτ11 της κατοικίας. συγκεντρώνονταιστις κι:ντρικ{;ς 0601\ Λρχιμι160υς

και Δημοσθένουςκαι είναι καφενεία. ταβέρνες και ψιλικύ. 11δη. (βλ. χ6ρτη 4.7.2)

:υγκρινόμενη η σημερινι1 εικόνα της πφιοχιις με αυτ11 πριν Ι () ΧΡΙ·)\/\Ο. (ι)πως

φαίνεται από τα άρθρα στο Περιοδικό Θεσσαλικές ΕπιλογΙς. 1987 κω τη\' Εφημι:ρί6α

Ελευθερία 30112/86). έχει αλλάξει από απόψεως ποιότητας καΤΟΙΚΗ:)\'. δι\' υπl'ΨΧΙ)1)\'

πλέον παράγκες εξαιτίας της βελτίωσης της οικονομΙI(11ς κατά.στασης. μι.:γ(lίωυ

ποσοστού των κατοίκων. Βεβαίως το στεγαστικό πρόβλημα παραμένLι αφο"ι έχει

αυξηθεί ο πληθυσμός στην περιοχιι κατά J000 άτομα περίπου. Τέλος. λι:ιτουργίcς

αλλά και χΡΙ1σεις γης όπως πάρκα και εξωραϊσΤlΚ11 λέσχη. κέντρο \'r.ότητας κλπ

ακόμη δεν έχουν γίνει στην περιοχι1.

.J. 6. 2 I7I.fJI/J/J.i.I:o \Ι Ι((J.ΤΟllcίας της υπ6λοιπης πιφΙΟΧΙ7ς ()ιι:ξα)'ωγιίς της Ι:μ:Ι)\Ιl1ς

Συγκρίνοντας αυη1ν την περιοχιι κατοικίας των Ρομ μι: αυτ11 του υπω.UΙΠOΙ)

δείγματος μπορούμc να πούμε ότι δεν επικρατεί η ίδια κατάσταση. I-J nCPΙOX1l. για

την οποία γίνCΤαι σ' αυt11 t11ν παράγραφο λόγος. θα μπορούσαμε να πούμε ότι

χωρίζεται σε τρεις περιοχές. σύμφωνα με τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά που

επικρατούν.

I-J πρώτη Civat η πεΡΙΟΧΙ1 μεταξύ των οδών Πλάτωνος. Σωκράτους και

Μιλτιάδου. η οποία έχει ά.ρισt11 πολεοδόμηση. Οι δρόμοι σ' αυτή Civat αj1κετά

ευρύχωροι και επικρατεί σχετική ησυχία. Επίσης η κυκλοφορία των αυτοκινι1των

στην περιοχι1 είναι ελάχιστη. Το μόνο τμιιμα που tXCL πρ6Ι3λημα CiVιIt οι κατοικίες

κατά μιικος της Σωκράτους όπου και μεγάλη κίνηση αυτοΚΙνΊ1 τ(ι)\ , υπ(tρχει.

ηχορύπανση. καυσαέριο και σκόνη. Το σύσt11μα πολεοδόμησης είναι το συνr.χές

οικοδομικό σύστημα. Είναι όπως φαίνεται και στον χάρt11 4.! η ΠCΡΙΟχιΊ KαΤOΙKία~

των προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. και είναι από τις αΡΧΙΚ(l

πολεοδομημένες ΠCΡΙOXές. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει αναδομηθι.;ί με νέες

κατοικίες (μετά το 1970). Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοικιών στην πcριοχιι είναι

διιοροφα και μονοκατοικίι-;, εξαι ί ίας του ΣΔ που είναι 1.2 (βλ. προηγοίψι:νη

παράγραφο ).

Η δεύτερη είναι η περιοχιι που ΠCΡιβάλλoυν οι οδοί Πλάτω\'ι)ς. ΠρομηtJi~ως.

Βοιβηϊδος και Ειριlνης. η οποία στο νότιο tμιιμα της Livat νεόκτιστη (μι:τά το 1(85).

Εκεί παρατηριισαμεπολλά διώροφα αλλά και πολύ μικρούς δρόμους.. Αρκετά 11πυχη

nCpΙOX1l με συνεχές οικοδομικό σύστημα. Όσο προσεγγίζεις τα όρια rJlc με την

περιοχιι που κατοικούν οι Ρουμανόβλαχοι (δυτικό Ώ1ς τμιlμα). τα σπίτια Civat

χτισμένα πιο παλιά.. Η κυκ:λοφοριακιι κίνηση στην ΠCΡΙOX11 civat ελάχιστη. I-J Πι.;Ριοχιl

είναι προς το νότιο τμιιμα της ευρύχωρη και αρκετά ιlσυχη.



~ωιιιψΙιc. ΧρiισHJC, Ο Κοινι.lνιt.""ιΊ.:: Aιro"λι:ισιιόc τω\' I'Ι1l1.

Τέλος. η τρίτη Πι:Ριοχl; που βρισκεται μεταξί) τω\' οι){;η' .J.tιμιισΗi:\'Οος. Ι "ιφγΊU.

Βοιωτίας και Πλάτωνος είναι 11 ΠΙΟ ανομοιογεν1;ς από τι.; άί.λε~ Μιο. Ε\'(.ι στο \)ΙΙΤΙΚΙ)

της τμι;μα υπάρχει κάπως οργανωμένη δύμησιι. όσο πίιμι: προ..; Τι1 ΙΗ·ΙΙΤOl.ΙΚ{Ι ΤI1";

Τμ1iμα. προς την οδό ΒοιωτΙας. εκεί αρχίζου\' τα πράγμlιτιι \'(L γί\υ\'ΤΙΙΙ ΠΙΟ πφίπλllΙ\Η

και άναρχα. Καλής ποιότητας κατοικίες παρατηΡ1;σαμι: στο κι:\'τrιl\'ιΊ rμ"I~H! '[ΙΕ

περΙΟΧ1iς. Σ' αυτή κατοικούν επίσης πρόσφυγες. Κίνδυ\'ο,:; ιιπιΊ τψ' ι...-υl\'λοφορίιι τω\'

αυΤΟΚΙV1iτων δεν umipxc αφού μόνο σηιν οδί) Πλύ.τωνος ΗΠ1;ΡΧΙ: Ι\'ί\·llση. Η π::ριιιχι;

γενικά 1;ταν ήσυχη. στενάχωρη όσο mlΥαίναμε πιο \·ύτια. ε\,(ί) η ποιίιτψιι ΤΙ.1\·

κατοικιών και οι όροφοι ελαπώνοντ-ιν.

Λυτό που αξίζει να σημε1ωθεί είναι στι στα UT Ι υ76Γ. Ι 076Λ. 107613

cπικρατούσε πολεοδομικό χους (παντού δρύμοι αδιtξoδω. "'ιίτι ανiι.l.tlγo atIμIScιί\,I:t

στα υτ 1073. IU73A. 10738. 1Ο73Γ. 1073Δ (βλ. χ"ρτη 4.7.2).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των δρόμων στη\' περιοχή ::ίχα\' πεςοιirι·ψιιι. ::\'liJ ι:Ι\'ι:ί

που παρατηΡ1;σαμε έλλειψη ήταν στην οδό Βοιωτίuς ι.::ω στα υτ ]076Α ]Ο7()[3.

1Ο76Γ.

Η ποιότητα και κατάσταση των δρόμων μπορεί να κριθεί ΙKανιJΠOιηΤΙK1; μια.; κω

όλοι ήταν ασφαλτοστρωμένοι (εnός τμημάτων nl; Δάφνης και Βοιβη'ίδος μ:.:ταξύ

των οδών Αρχιμ1iδuυς και Προμηθέωςόπου εκεί γίνονται i:jlya (ΔΕΗ. Δ!Ξ'ι''ι\Λ) και

ι;ταν χωματόδρομοι (βλ. χάρηι 4.6.3). Πρόβλημα IIm;pxt: r.πίσης ση,; ο;)οί>.:

Θεμιστοκλέους. Γοργία. όπου επίσης ήτα\' σκαμμi:νυι λόγω i:ργων l1λλι'ι Ι\'ILI η

ποιόηιτα τους δεν lirav καλιi.

Δίκτυο υπονόμων un1ipxc στην Πλάτωνος. ΣωKράτoυ~ όπως ι:πίση;;: lωι ιιγωγιιί

για τα όμβρια (βλ. χάρτη 4.6. Ι)

Η φωταγώγηση της περιοχιις 1irav ικανοποιηΤΙΚ11 μιας και ΠllνΤΙ1ί) υΠ1irΖαν

κολώνες της ΔΕΗ πλην ελάχιστων εξαιρέσεων κυρίως στα νότια κάτω απί! ΤΨ' οόι\

Βοιβη'ίδος (στα αριστερά ηις οδού ΕΙΡ11νης). ΑναφιφΙk:Ι:Ι με τις ηιλ::φωνικές

συνδέσεις υΠ11ρχαν κολώνες του ΟΤΕ και πολύ μεγαλο ποσοστό τω\' κατοΙκων ι:ίχε

τηλέψωνο (βλ. <εψ.5. παρ.5.2.4).

Η περΙΟχ1; 1;ταν αρκετά καθαΡ11. Τέλος. η τοποΟi:nιση τω\' κ('ιι'ίω\' ι.:αι πι

δρομολογίων των απορριμματοφόρων φαίνονται στον χίφτη 4.6.1. Τι) {<σιιρωΟrl)))

αλλά και τα απορριμματοφόρα cnLcr;..".;r.tovtat nl\' ΠCΡΙOXι; 3 φoρέ~ τη\' ι:Ι1όομι'ιI)lι.

Η κατάσταση των σπιτιών μπορεί να κριθεί πολύ καλιi. Όλιι στο σίη'ιJλί) τους

1irav καλοδιατηρημένα, και όλες οι μονοκατοικίες είχαν αυλές και Κ1;πους.

Προβλήματα παλαιότητας αλλά και κακοκατασκευής υπήρχαν στη\' nι:ριozιi μι:τας,')

των οδών Ελλησπόντου και Βοιωτίας (ΟΤ Ι 076Α).

Όπως προ ....'ύπτει καλ1Ί ποιότ/τα ζωής με άνεση και ησυχία. ζούνε οι κάτοικοι

κυρίως της πρώηις και δεύτερης περιοχιις και αυτοί πο» ζου\' στο βυρ",ύ tμ11μl1 Τ/ς

τρίηις περιοχής (πάνω από ηιν οδό Αντιγόνης).

Τα παραπάνω μπορούν να διαπιστωθούν βλέπι)\ιτα.:; το χιίρτη ...ι.Ί.::' (ι'ΊIt:ΙΤΙΙ~ll

κτιρίων - περιβάλλοντας χώρος).

Η υπόλοιmι περιοχή της έρευνας όπου κατοικούν ι...-υρίω;;: μη Ρομ. χαριικτηρίζι:ται

από μεγάλο ποσοστό κατοικίας..:\ιαφορετικές nl; κατοικίας ι;ημειιιl\'ί:ς χιηΊnι:ις



ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Διπλωματική εργασία

Ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομ.

Οι αιτίες, οι διαστάσεις, η πολιτική

και οι επιπτώσεις του φαινομένου.

-- Αρτηρία

Συλλεκτήριος

--- Δίκτυο λεωφορειακήςγραμμής

Α Στάση λεωφορείου

Χωματόδρομος

Τσιμέντο

Ο Θάλαμοςτηλεφώνου

ΠΑΝΕΠΙΣΠΙΜΙΟΘEΣΣAΛlAΣ

ΤΜΗΜΑΜΗΧΑΝΙΚΩΝΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ&
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΠΥΞΗΣ

Φοιτητής: Σωμαράς Χρήστος

Εmβλέπων: Μαλούτας Θωμάς

Χάρτης 4.6.3: Οδικό δΙιcrυo - υποδομές
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Πηγή: ΔιεiιOuνση Πoλεoδoμfιις Δήμου Λάρισας, Iδiα ειιεςepyασiα



Σωιιuράι: Χοι)στο.::. Ο ΚUΙVωVΙι..:Ικ: Αιωι..:λασιιό: των !'ou.

υπάρχουν κυρίως στις οδούς Πλάτωνος. ~ωKράτo\)ς. στην πλαπία. υλλο. "ω στι.:

οδούς Θεμιστοκλέους και Αντιγόνης. Επίσης όσο'- αφορά τις γl;\,ικι:ς χrηΊσεις (it:

κλίμακα στ. στψ' περισΧΙ1 υπάρχουν τcσσερα μlκρ(ί. πάρκα. μια πλατεία. δι'ιο σχολεία

και πολλά κενά οικόπεδα. (βλ. χάρτη 4.7.1 )

Πίνακας 4.6.2: Εμβαδά υπαΡΖυυσω\'AInlcrt:W" γη; στο" υπιιλοιπη ΠΨΙΟΖ'·1

μι:λέτης (γενικές σε κλίμακα στ)

ΧΡ1ίσεις 'Εκτασιι '1., ~;πί τη.; σΙΙ\'οί"Ι\'Ίς

ι:πιφ,l\'ι:ιας

Κατοικία 95 στρ. 65.5'}ο

Δρόμοι 4Ι σΤf). ~:;';.3°XI

Κοιν6χρηστοι Ι..ώροι (πλατεία. πάρκα) I~OO Τ.μ. Ι ΟΙ,."
Σχολείο 6730 τ.ιι -+.()'}"

Αίθουσες πολιτιστικών χώρων και κοινω- 200 τ.μ ().2':'"
νικών εκδηλώσεων

Συνολικιί ί:κτασιι 145 Ι 00"'"

nIlYIi : Πολεοδομική μελέτη Λάρισας 1990. Ιδία εlΗ:ξεργασία

Γενικά για τις χΡΙ1σεις, μπορούμε να δούμε στο παράρτημα τους πί\'ακ:::ς [31 και

Β2. της απογραφιι κτιρίων του 1991 που δείχνουν κατά οικοδομικ{') n:τριίγωνο τι

αριθμός κτιρίων υπάρχει και τι ΧΡΙ1σεις [χουν. ΑυηΊ που μπορο,'ιμε εδ(j) να

συμπληρώσουμε είναι ότι πουθενά δεν υπάρχει οργανωμf;νος χ(ίφος σnί.Ημευσης.

Αναφερόμενοι τώρα συνολικά και στις δύο περιοχΙς αυτά που μπορού\' νιι

αναφερθούν κοινά και για τις δύο είναι ότι η κατοικίες KaTCl μΙ1κος τη~ ()()ΟΙι ΒΟΗl)τία..;

ταλαιπωρούνται από την ηχορύπανση. λόγω της σιδηρoδρoμΙK11~ γριψμιΊ,,;. της

εθνικής οδού. Όλη η περιοχή ταλαιπωρείται από την ηχορύπανση cςιιιτίας της

διέλευσης των αεροπλάνων της πολεμΙΚ1Ίς αεροπορίας που πετάνc πιινω απί) την

περιοχιι για να προσγειωθούν στο πολεμικό αεροδρόμιο Λάρισας.

Η πεΡιοΧιΊ καλύπτεται από την γραμμιι Νο Ι (Φιλιππούπολη-Λιβαδι"ικι) των

αστικών συγκοινωνιών Λάρισας τ/ς οποίας η πορεία φαίνεται στο\' χάιπη -+.(1.3. Τα

λεωφορεία περνάνε κάθε 15-20 λεπτά.

Τέλος. η κυκλοφορία στην περιοΧΊΙ ι:ίναι αυξημένη στις οι)ούς Ilλάτωνος.

Αρχιμι1δους. Δημοσθένους και Σωκράτους. Οι τρεις πρώτες ί)πως φαί,,:::ται στο χι'φτη

4.6.3 παίζουν το ρόλο τοπικών αρτηριών ενώ η τελι:υταία t:ίναι η ι.:λCΙJΗφη /'::Ι'Jφ,'Jj)uς

που διοχετεύει τιιν κίνηση προς το κέντρο και προς τιιν εΟνΙΚΙ1 ΙΗ)ι) ΛOηνιl.ιν

ΘεσσαλOνίΚ1lζ.

Τα σπίτια των μπαλαμών Ι1ταν πιο περιποιημένα και πιο προσεγμι':να ιιπό τα

αντίστοιχα των Ρομ. Ακόμη οι σημειακΙς χριισεις που αναφέρθηκαν και φαίνονται

στον χάρτη 4.7.2 ισχύουν για τον πρώτο όροφο. Οι υπόλοιποι l'lTav όλοι κατοικία.
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ΠΑΝΕΠΙΣΊΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΆ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διπλωματική εργασία

Ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομ.

Οι αιτίες, οι διαστάσεις, η πολιτική

και οι επιπτώσεις του φαινομένου.

Φοιτητής: Σωμαράς Χρήστος

Εmβλέπων: Μαλούτας Θωμάς

Χάρτης 4.6.4: Προβλήματα περιοχής

Περιοχές με προβλήματα φωτισμού,
11--":'

υποδομώνκαι KαΙCήςποιότητας

ζωής (άναρχη δόμηση)

--Προβλήματαηχορρύπανσης

Οδοί με αυξημένηκυκλοφορία

αυτοΚΜ1των

Βόλος,Σεπτέμβριος1998
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Βόλος,Σεπτέμβριος 1998

Διπλωματική εΡΎασία

Ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομ.

Οι αιτίες, οι διαστάσεις, η πολιτική

και οι επιπτώσεις του φαινομένου

Φοιτητ/ς: Σωμαράς Χρήστος

Εmβλέπων: Μαλούτας Θωμάς

Χάρτης 4.7.1: Γενικές χρήσεις γης
(υπάρχουσες)

ΠANElΠΣTHMJO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΉΜΑΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ν

Δ

1Τηνειός1]
50 Ο 50 100 150 Metem OΤaJ.Lός
~~'iίiiί-~-!iiίί-~~~ίiiίiiiiiiiίiί~~~j

n ':Emm έ



•

Ν

'"''
•

'.
1081.,

-'-

--50 100 150 200

Ο ,<εΡΥα.'αΛάρισας, Ιδlα επ .. Δ εύΟ,>\,ση Πoλr.oδoμIας"1)'1η: ι

"...

•

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

mΣΤΗΜΙΟ 0ΕΣΣΑΛιΑΣΠΑΝΕ

ΧΩΡΟΤΑΕIΑΣΤΜΗΜΑΜΗΧΑΝ=ANAmYEHΣ& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

εργασία.
Διπ~μαΤ~ισμός των Ρ?μ.

ο κοινωνικος απ . ς η πολιτικη και
' διαστασει , .Οι αιτιες, οι . του φαινομενου.

οι επιπτωσεις

. . Σωμαράς Xρή,"~ς
1 Φοιτητης. Μ ~ ---'τα, θωμαςi Επιβλέπων: α~υ .
w

$ . η' σεις γηςΙ 472' Σημε••κ,ς χμ• Χάρτης ..•
~
w

Εκπαίδευοη

. ,.Χονδρικό εμπορ

στηριότητr.ςΠoλΙΤΙOμΙKtς δρα

Λοιπές υπηρεσίες

Βιοτεχνία

έi Τουρισμός

Λ'ονικό εμπόριο

Βόλος, Σι:πτέμβΡΙDς 1998



~ωιωριI,~ XρIΊσTU~. () KIH\'ω\'tΙ-'ιΊ~ Λιroι.:ι.ι:ισιι(\..;ΤΙΟ\' !'Oll, Χ ι

Οσον αφιφύ. τυ προγραμματιζόμενα[,ργΗ απί) ΤΟ\' 011μο για τη ()1)\'OΙKίu. τη.; N:·:(J.;

Σμίιρνης και για το κομμάτι της ΠΙ::ΡΙUΧI1ς μ::λΙτης μυς. μποροί>μf: \'(1' ποι>μ:: ί)n

αρκετά απι) αυτά γί\'ο\'ταν τη\' πι:ρίοδο που Ι1μασταν στφ' πφΙU;(11 και ι<ιίnφ:: τφ'

Cρι:υνα, [πίσης. από τα ιποιχι:ία που μα.:; c6ι)θησαν [1γυίνει το συμΠ:":Ι111.σμ(J. (')ΤΙ

unIlf1XI:t σχί:δω [;ξοπλισμοι') της πφωΧΙ1ς μως και απι) τιι. συ\'Ολικι], :·:ΡΥΙΙ. \Iπoι'ioμιί)\'

οl)οποιίας που ι:χu προγρυμματίσει ο δι1μο.:;: \'α ΚΙΙ\'Π στη\' σι)\'Οικία (:Ί9.9()I).~()ΙJ

δρχ.). το 1/3 (1.:2.247.000 δρχ.) πάνι: στφ' πι::ρωΧΙ1 μιλi:της. 1":πίσΗC. ιl.πι') ω

(J4.5~3.710 6Ι1Χ.) που θα ι)ιι!.Τεθσί)ν για Ιργυ υπο\,\)μω\' το 91':·'il 1)ιιι.τίΟ::τιι.ι (}τφ'

πcριoΧ11 μι:λΙτης (3 I.JOX.621 όρχ.). Ακόμη απί) τα ι:ίκοσι (J.lτlΙμΙ!.Τ(J. ίωυ :":(Jt:a:: ΤΙΙ ~~

Nί:α~ ~μύρ\lης προς υλοποίηση από το δι1μο. τυ οχηί> ιΊτυν για τψ συγκ::κ[ημ::\'η

περιοχι1. Αυη) μπορι:ί να συνΟυιι.σπί μι: το Υι:γον()ς. ()Τι niJPIl. π(φ(ι.τηI1::ίτιι.ι

ιΗκοδιψικιι αξιοποίηση του νοτίου τμιΊματο.; της ΝΙας ~μίφ\'ης. Όλll. τu. υ πιΊ).υ ιπιι.

Cργα. ιl.\'αφέρο\'ταν στον εξοπλισμί) του βορείου τμιΊματος τllς Ν:;;ας ~μύρ\'ης.

Αυτί) που προξ::νι:ί ενδιιι.φΙρο\l. παρατηριί>ντας τους παρακάτω πίνuιa:ς. ι:ί\'ιLl ΤΙ1

ί)Τι στην γίφω nC(HOXli από την κατοικία Τ(ι)\' IJουμαvόβλuχων υπιΊ.ρχει ιJ.\'ι:πτυγμ(;νη

δραστηριότητcι. για Ιργα. κάτι που δεν συμβυίνει γιu. την π()(ί)τη (ι:κτί>ς (J.nt·) τι; u6οι\

Γιφγία KUΙ τυ τi:ρμ(J. !30ιωτίας. (σε περιuχι':ς που ιωΤUιιωί)\' μη !)ΙJμIl. Ι·:;τίση~. ι!

πίνακας με τα αιηΊματα του 2:~ Νέας Σμύρνης. πλην του μι.:γάλου ποσοστι)]"> (Ι.\!ΤΙ;)\'

που έχουν συμπεριληφθεί στο διάγραμμα προγραμματιζ6μενων Ι~(Ψύ\' του ι)IΊμο]).

ΠCΡιλαμβ<'/.νcι μόνο δύο για την περωχιΊ κατοικίας των Ρομ (ΤΗ σκιο.Gμι:ν(J. στο\'

πίνακα 4.7.1).

:χετικά μι: τα ποσά nO-:J θυ. διατεθούν στην περωΧΙ1 KαΤOΙKιu.ς τω\' Ρομ. γιι/. τι/.

μεν Ιργα υποδομιί>ν-οδοποιω.:;: το ποσό ανέρχεται στα 1.200.000. για 6:: ω ι':Γ 1γυ

υπο\'ιΊμων 1.513.000.

Παρακάτω αιωλουθοί)ν ο πίνακας με τα αιηιματα που tOεσι: το ~~ Νι':ι}.,; :μι'φ\'η~ Y[(J.

το Ι ψ)7 και τα προγραμματιζόμενα έργΗ από ίΟ διΊμο για το Ι ψ.)~. ΤΙI, πκιυ.σμι":να

αποτελοιΊν τα έργα που γίνονται στην ΠCΡΙOΧ11 κατοικίας των Ι)ομ,



~ωμαράς ΧρlΊστoc. Ο Κοινωνlκό, Aιτo .....λι:lσιιό~ τω\' I>uιι.

Πίνακας 4.7.1: Αιτήματα του ΣΣ Νέας Σμύρνης για το έτος Ι 1)91':

Χί

Τμ1Ίμu Δ1Ίμου ΠερΙΥμιιψιί uιτιί,ιιιτος

ΔΕΥΑΛ Επέκταση δικτύου όμβριων τέρμα οδού Δημοσθένους

H'.ειcτρoμηχανoλoγιιcό Η4:I-..-τροφωτισμός συνoιιcίας

Hλεκτρoμηχανoλoγιιcό Ενίσχυση Φωτισμοί} στο τρίγωνο Πλοιιτ{φχοu-l'.ίμt'!\'ι).;:

Πολεοδομία Διάνοιξη οδού Μεσοραχης

Πολεοδομία Εξαγορά Κ.λ στ 105 ΊΓ, (Ειριι\'ης-2άννου, Πω'όρμου) -υ.υτ6

προορίζεται για πλατεία,-

Νέα Έργα Να διαμορφωθεί το τρίγωνο στην συμβoλl'I των οδ{;Η' Πλιιnυ\'ικ.

και Σωκράτους

Οδοποιία Ασφαλτόστρωση ("έος τάπητας) των οδό)ν ΕυριπίόΙ 1υς (((πι)

πλατεία ως οδό OIlilPOU). Mtλτι(xδoιι ιcαι Τμιιμα Κίμωνο,;

Οδοποιία Τσιμεντόστρωση ηuΊματος οδού Γοργία (από Αρχιμιιδοιις ω-,
Ερατούς)

Πηγή: Διεuθυνση Πολεοδομίας Λάρισας,

Πίνακας 4.7.2: Προγραμματισμένα από τον Δήμο ΛUIΗσας {:ργα για την πψωΖιΊ

μελi:τ/ς U:τος 1998, οι τιμές είναι σε δμχ.)

Επέ\'δυση Οδός Μ1Ίκος Πλάτος ΤΨ1ί Ι,ύστος Ι,ίιστο.:

111 111 μΟ\'(iδuς l\ιιτι11:πί:\' δυσ ιι

Κράσπεδα Προμηθέως 60 , ()200 7440ΟΟ 1·11Ι-11Ι00

Πανόρμου 6Ο 2 5500 660ΟΟΟ

Υποδομές Προμηθέως 60 7 4300 1806ΟΟΟ 3J~)20011

Πανόρμου 60 6 '600 lJ36000

Αριστοφάνη 50 5 '600 65ΟΟΟΟ

Ασφαλτικά Σωκράτους 231 10 1300 3003000 Cι2::; ι 11011

Ευριπίδους 110 6 1300 8580ΟΟ

Μιλτιάδου 110 5 1300 715000

Κίμωνος 37 7 1300 336000

Προμηθέως 60 7 1300 546000

Πω'όρμου 6Ο 6 1300 4680()U

Αριστοφάνη 5Ο 5 1300 325000

Τσιμέντο Πάροδος Εφήνης 22 6 5000 660000 1200llUII

Γοργία (ΑρχιμιΊδους- 18 6 5000 540000

Ερατούς)

12.2"'7.0110

ΠηΥI1: Διεuθιιvση Πολεοδομίας Λάρισας. Τεχνικό Πρόγραμμα CpytJJI'. lδiα ειτεξεΡΥασία



~ωμαo(Ίc ΧοιΊστσ.:. () Κοινωνικό. Αποκλι:ισιιόcτων Ρο!!.

Πίναlω.ς4.7.3: ΠρογραμματισμΙναΙργα απ6 τη\' ΔΕνΑΛ και την ΔΕΙ-Ι, γω τη\'

ΠΨΙΟl.tΙ μελέτης (Ιτος 1998, οι τιμές είναι σε <iIJZ.)

Επέ\'δυση Οδός Τί)πo~ Τιμ l1

Κόστους

Ηλεκτροφωτισμός [Σωκράτους (23 Ι 111) - 4137313

Δημοσθένους(σχολεία) -
4.137.313

Υπόνομοι (όμβρια) Βοιβη'ίδος (προς Προμηθέως)

Δίρφυς-Βοιβη'ίδος

Μιλτιάδου Φ5ΟΟ 5677 J 52

Προμηθέως Ψ-ΙΟΌ 30500~5

Υπόνομοι (ακάθαρτα) Δημοσθένους Φ200 1513532

Δίρφη,;-Βοιβη'ίδος-Κάδμου

Ευριπίδους <1>200 8365507

lάwου

Ηρακλέους Φ2ΟΟ 3986254

Θεμιστοκλέους& Παράλληλος Φ200 2130620

Μύ.τιάδου Φ200 6585471

31.308.62 Ι

ΣιιμβοuλιοπcριοχlΊς

Γ::ξιιπηρt:τηση π;:λατιί)\'

Γ::::ιιmιρέτηση πt:λατι))"V

Πηγή: Διεύθυνση Πολεοδομίας Λάρισας. Τεχνικό Πρόγραμμα έργωl'. lόία επεξεργασία

4.6..;/. Προβλιίματα πr:ΡIOΧ'7ς Νταμαριών

Όπως διαπιστώσαμε με την επίσκεΨΙ1 μας στην πεΡΙΟΧΙ1 και όπως μας ειχαν

τονίσει τόσο οι εκπρόσωποι των Ρουμανόβλαχων όσο και ο πρόεδρος το Σ.Σ. Νι.:ας

Σμύρνης, η πεΡΙΟΧΙ1 έπασχε από τα παρακάτω προβλιιματα~ ι.

1. Έλλειψη υποδομών (πεζόδρομοι, αποχέτευση, φωτισμός)

2, Έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού (πλατεία, πάρκο. ΠαιδΙΚΙ1 Χαρι'ι.)

3. Έλλειψη κοινωνικών δραστηριοη1των-λειτουργιών (Κέντρο νεότητας. Ι !αιι)ικοί

σταθμοί. Εξωραϊστικός Σύλλογος-(οίκημα))

4. Έλλειψη δημοτικιις προστασίας και περιποίησης της περιοXlις (Δεν περνάει

υδροφόρο όχημα να καθαρίσει την πεΡΙΟΧ'l_ δεν υπάρχουν κάδοι γω. τα

σκουπίδια)

5, Στενότητα χώρου. τόσο για το παιχνίδι των παιδιών όσο και για να μπορέσουν

να στεγαστούν οι νέες οικογ:λειες στην περιοχιι (να ζΙ1σουν τα παιδι<1. κοντά

στους γονείς), Αναγκάζονται πολλοί από αυτούς να μένουν δύο και τρεις

;-; Κάποια από τα αιTliματα των κατοίκων της περιοχι;ς όπως μας εκφράστηκαν ι:ίναι η σημωοι)ί>τηση

της οδού Αρχιμιiδους li η δημιουργία πεζόδρομου εκι:ί λιΊΥω τη.; επικίνδυνης κυl\λοφΟfJία~

αυτοκινήτων. Επίσης ι;ίναι η δημιουργία πλατείας ή ενός μιl\ρού αθλητικού κέντρου στα οικιΊπεδα

δίπλα από 10 σχολείο. (Για τα αιτίιματα του ΣΣ Νέας Σμύρνης, που αφορούν την nI:pιoX1i βλ,

προηγούμενηπαράγραφο)



~ωμαoι'ι,: ΧΟΙ1πτος, Ο Κοινωνικό.: Αποι-:λεισμό.: των 'ωl.

, j
οικογένειες σε ένα σπι!! (βλ. στοιχεία έρευ\'(l'; υριΟμΙ'J'; 0[1-:011;\,I:Ι(l)\' 1-:;:φ ..:'Ι.

παρ.5.2.\ )

6. Ελλιπιlς αστυνόμευση της πεΡΙΟΧ11ς κυρίως το βράδυ

Μας εκφράστηκε επίσης το παράπονο ι'Jτι από τις 6ημοτικΙ:-; u.ΡΖ{;ς ΤΙ·1σιι. ΖIΗΊ\'ω

σι: όλη την συνοικία γίνονταν έργα ενιί) στην πεΡΙΟΧ1Ί 61;\' γί\'παι n;ωω.. Ι Ι(φ(} τι.::

συνεχείς ενοχλιlσεις μόνο υποσχέσεις παίρνανι.; και τίποτα ύ.λλυ. "Οπω.; μιι.":: ::ί;ΤΙΗ' ι-:ιί.τι

πάει να γίνει τα τελευταία χρόνια. πάντως αυτοί 11τ(1.\· πάντοτι: ι-:ιι.λt·)πιστοι.

Για την σημερινιΊ εικόνα της πεΡΙΟΧ11ς μι:: την άν(!'ρχη δόμηση "ν.ι τι/. 7ωλλ(}

αυθαίρετα. μας είπαν ότι ()εν ευΘύνονται αποκλειστικά. οι ίδιοι γιο.τί τ(nι που

χτίζονταν το κύριο μέλημα τους 11ταν να βρουν Ινα μr.ρος ν(1 1,'(1\'\)1)\' μω. στι:~lη γιο. να

αποφύγουν τους διωγμούς που η νομαδΙΚ1; ζω11 τους δημιουργοίJσε. :\ \' ο {)lΊμος n'nf:

είχε πρoβλtψει και είχε απαλλοφιιίJσει K6πo(~( ικτά.σπ.; (ίΊ;μι:ρα 11 ;:lKI·)\'(J. Ου l;ΤΙΙ.\'

διαφορεΤl1Cl1·

Αναφορικά με το τι ζητάνε οι εκπρόσωποι των !Jουμuνι')I:>/',(lΧΙI)\' ιιπιψιη'ιμ:: \'(l

πούμε ότι από το 1987 δεν έχει γίνει τίποτα αφού τιι. ωτημUΤυ του; τι'>π ::ί\'(Ι.1

ακριβώς ίδια με τα σημερινά (βλ. περιοδικό ΘεσσαλικΙς [πιλογl:ς. J9Χ7. (ΠΙ .. :i 7)

....χετικά με την αυθαίρετη δόμηση, όπως μας τό\'ισε η ιι\'τωημ(φΖΟΙ;

πολεοδομίας. αυη1 συνεχίζεται. Ακόμη υπάρχει πίι::ση απ() τους f\>μ γι(/. π(φ()χι;

ρεύματος και νερού αλλά δεν μπορεί ο δ11μος να τους διίJσει βr.βαιιί)σ;;ις Ι'ΗΙ Ι)ι:\' ::ίναι

αυθαίρετα για να πάρουν από τη ΔΕΗ ρεύμα (υπάρχει (')ι:σμικι) ΟΙμιι. '{ιιι. το.

αυθαίρετα). Όσον αφορά τα αυΘαίρπα που έγιναν πρι\' το Iι.>Χ4 Ι:χου\' νομψοποιηΟι:ί

με την ένταξ1Ί τους στο σχέδιο πόλης.

Επιπρόσθετα για την επίλυση των προβλημάτων ΤΙύ\' Ι\ψ Ο til'HLU'; Ι\(Ι.ρισ(l.ς

εντάχθηκε πρόσφατα στο Πανελλ1Ίνιο διαδημοτικό δίκτυο !)ομ κω π)ελπισπί μι":σω

αυτού να υλοποοlσει κάποια Cργα πνΟ11ς για τα ταμά.ρια τη.; ΝΙ(lς ~μίψ\'ης.

Αναφορικά με τα προβλ11ματα στην περωχιl ο κ. Φι.:τβατζ11ι; μυς υ.\'~:φι:ρι: ιΗΙ

υπάρχει πρόβλημα με τους ελεύΘερους κοινόχρηστους χιορους στψ' ΠΙ:ΡΙΟϊll. Επίσης

κρίνει ότι ο φωτισμός, η ύδρευση και αποχCτευση στην «Τσιγγά\'ΙΚΨ> γπτονιύ. δι.;\'

είναι ικανοποιητιιοΊ. Γι' αυτό μας είπε ότι πλέον ο δ11μος έχει ι:ξασφαλίσcι ι";να

κονδύλι 130 εκατομμυρίων ;ίJ από το ΥΠΕΧΩΔΕ για αναΙ)άθμιmι της πφιο;οΊ.; και γιιι.

δημιουργία έργων όπως πλατείας. παιδΙlC11ς χαρά.ς. πεζοδρόμησης κλπ. Επίσης Θα

αρχίσει να εφαρμόζεται ένι..: πρόπ:'μμιι για δημιουργία ιι,Ποχι;πύσυι)\' μιυ...; ιω.ι uι

38 Στο περιοδικό Θεσσαλικές Επιλογές. 1987. είχε αναφερθεί π('ιλι <Ηιτύ το ΟΙμιι 1\(/1 τιn:: ::ίχι:

εκφραστεί όπως και σΙ1μερα η θέληση των Ρουμανόβλαχων να φύγουν από τη ΠΙ;ΡIΟΧ(l f.:(J.l \'[1 Π<J:\'[

προς το Μεζούρλο αφού πρώτα απαλλοτριώσει ο δΙ1μος τα σπίτια του,

1'1 Σχετικά με τα έργα που υλοποιούνται Ι1 είναι προς υλοποίηση σύμφωνl1 μι: τu δlίι~ιρ(ιμμιι υί.ιJJωίηση:

Εργοη' κατά συνοικία που έχει εκπονΙ1σει ο ΔΙ1μος Λάρ~σα.: (βλ. πυ.ρ,-Ι,63). η ;(j)11ΙΙIlΤΟί)ι'Ηηση του;

προέρχεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ (περίπου ιοο εκ, για ίi:σσερα χρόνια). f.:αι α;τι) Ιί)ίου-: πιψου-: του ,)ιiμου

από το ΦΑΠ και τέλο.:: από τον κρατικό προϋπολογισμό, Τι:ί.n.:ά ιJπω-: ωιιί\nnι (πψ ;Tj)οηγοιψr.\'η

παράγραφο στην ΠΙ:ΡΙΟΧΙ1 των Ι)ομ πι1νι: 4.UUO.UOO δρχ. από nι Ιι)γ(ι OOωΤUιί(l; 1'""'1 ιJπ()\'\'ι~I('Ι\'. Ι-:.ιιι

εκκρεμεί η αγορά του οικοπέδου (Ζάννου. EΙPI'lVIl: ιωι Πω'()ρμι)\)) αλλιί lωι ο φωίlσμ\)~ lωποιιι)\'

πcριoxων (Βλ, πίνακες προγραμματιζόμενων έργω\' 4.7.2. 4.7.3. πcφ.-Ι,.6.3).



~llJLlI1,lU': XDljoΤO':. Ο ΚΟlνω\'Iι..:ιΊ.: Απω.:λεισιιό.:: των Ροιι. ψΙ

({Τσιγγάνοι» δεν i:xouv την δυνατότητα από μόνοι του; νυ ,,·tJ.Yl)U\· I)ι)()Ρoι)~ κω ;ωί.l.((

σπίτια χρησιμοποιούν i:vav. πrάγμα που δημιοιφγcί πριΨλιlματα.

Από την άλλη κρίνει ικανοποιηΤΙΚ11 την παρουσία των συνφγι::.ί(ι)ν lωΟαr\('nηΊ(l~

αλλά και τον αριθμό των κάδων που υπάρχουν. Ως λύση στο στεγαστικό πrσπί\'ι;ι \'(1

yivcl αλλαγΙ1 του συνπλεσί11 δόμηmις από 1.2 σε μεγαλύπρο νούμcrο. τ{:ι.ι).:.

α\'l:φερε δύο σημαντικά προβλ11ματα κατά την άποψη του που ταλαιποφΟΙΗ' τη\'

συνοικία για πολλι,ι χρόνια την ηχορύπανση από τα ωφοπλι1.να κω ΤΨ'

σιδηροδρομΙΚ11 γραμμ ι1·

4.7 ΣυγΚΙΗΤΙΚ(Ι. στοιχι:ία ytu το χ(;ψο ι{{ιτοιl{ίας τω\' IJ Oft της Νί;ας ::μιψ\'ης ,ι::

την υπδλοιπη πφιοχil μελέτης ι{αι με άλλες πφιοχΙς.

Έχοντας στο νου την περΙΟΧΙ1 και κοιτώντας τα ενδεικτικά στοιχεία της έρι::.υνά.:;

μας μπoρoι'Jμε να πούμε μετά 13εβαιότητας τα εξιlς.

Όπως προκύππι από τα παραπάνω η ποιόί11τα ζωΙ1ς στην περΙΟΧΙΙ κατοικίας τω\'

Ρομ είναι χειρόπρη από αυΤ11 που υπάρχει στην υπόλοιπη πεΡιοΧιΊ. Δc\' ~;ί\'ιH ω.η η

πφιοΧι1 όμως KαΚll. Σε περιοχές όπως αυΤ11 μεταξύ ί{Ι)\' οδών Δά.φνης. ΔlOμιΊι)ους.

AΡXΙ~111δoυς και ΕιριΊνης συναντάμε πολύ καλά σπίτια (\τόχτιστα) κω (ΦΚ:;ΤΙΌι

προσεγμένα. Επίσης γενικώς η πεΡΙΟΧΙ1 αριστερά Τ11ς οδού ΑρχιμΙ1δους i:zCl ι!πl.α ι..:αι

οι δρόμοι είναι πιο μεγάλοι. Μία ακόμα εξαίρεmι στον κανόνα είναι οι πφιοχές κατιΊ

~I1ΊKoς της οδού Διαγόρα και το βίφειο τμιιμα T11C; ΑρχιμιΊδους. Όλη η ζ(!)11 στη\'

πεΡιοΧιΊ αναπτύσσεται γύρω από την οδό ΑρχιμιΊδους η οποία παίζει το ρι.\λι) το\)

κέντρου (εκεί μαζεύεται αρκετός πληθυσμός στα υπάρχοντα καφενεία και περν(Ί. το,'

ελεύθερο χρόνο του) αλλά υπάρχουν και υποδομές αφού είναι η μόνο εναλλαΚΤΙ""l

λύση μιας και οεν υπάρχει πλατεία σί11ν περΙΟΧΙΙ.

Επίσης στην περιοχτΊ στο νοτιοανατολικό τμιΊμα που χτίσί11κε πρ()σφατιι μ::τά το

(] 980) υπάρχει άπλα λόγω ί11ς γραμμιΊς και της ΕΗνικιΊς οδού αλλι! 1<I).l (ϊj)K::ηl

ηχορύπανση. Πέρα όμως από τα παραπάνω η υπόλοιπη περιοΧιΊ κατοικία..:; τιι)\' !)ομ

εξαιτίας της άναρχης δόμησης της, προκαλεί άσχημες συνθΙ1κες διαβίωσης για το\'

πληθυσμό. Αυτό μαζί με την έλλειψη υποδομιΊς κάνει T11 ζωιΊ δύσκολη.

Αντιθέτως. πιο δίπλα (ένα οικοδομικό τετράγωνο πιο πάνω) υπάρχει η πεrιοΧιΊ

κατοικίας των ω\ι1παλαμών» όπου χαρακτηρίζεται στο σύνολό της από άπλα μι: πολύ

λίγα προβλιιμαω (στην οδό Βοιωτίας). Η ησυχία είναι το σημα\'!ικόπρο

χαρακτηριστικό της περιοχι1ς. Η έλλειψη υποδομΙ1ς σε κάποιες από τις γειτoνιtς είναι

αρνητικός παράγοντας που δεν δυσκολεύει όμως ί11 ζωιΊ των κατοίκων.

Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε κάτι ακtψα. Η μό\'η διΙξοδο; τη..:

περιοχιις κατοικίας των Ρομ προς το υπόλοιπο T11C; Νέας Σμύρνης υπάρχει μί)\'ο απί}

το αριστερό ηLιΊμα ί11ς (από την οδό Ειρι1νης). Αυτό γίνεται γιατί από τα υΠζΊι.οιπα

τμιΊματα η περιοχιΊ είναι κυκλωμένη από τα ανατολικά υπάρχει σιΩηροδrΟ,LlΙΚl1

ΥραμμιΊ ενώ από τα νότια υπάρχει το ανάχωμα διευθέί11σης της κοίτης του Πψτιοίι

ποταμού. Αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι κινούμενος κι,ιποιο; μέσα

στους δρόμους της Νέας Σμύρνης. χωρίς να έχει σκοπό να πάει στο νίnιο Τ,ω1μα



~ωιιαoά. χΡΙ'1στo~. ο ΚΟ!\'ωνιι.:ό, Αποκλασμό,: τωl' Ρωl. '11

(ακολουθ(ί)ντας τις οδούς Σωκράτους και Πλάτω\υς). α\' ()L:\' το γ\'ιlφι~,:ι ,)::\' ,ΙΙΙΗφl:i

να δει την πι::ριοχιΙ που ζούνε 0\ Ρομ. Αυτ() οφι:ίλcται στο γ::γο\'ι\ tin ι:;τί τη.:

Πλάτωνος υπάρχει συνεχιΙς δόμηση μι:: διιίιροφι:ς καΤΟΙι..:ίt:; !\αΙ XΙ11Ίσ~:ις ()ωφιφ::τικι;';

της κατοικίας οι οποίι:ς μαζί με ΊC( ΚΤΙΡΗ1Κίι σ\J~Ij.φ\lτrΊμ(lηl. η,)\" ,ι!.:οι.::ίιι)\·

δημιουργούν ένα «τεχνητό τείχος» σω Jjίφcω Τ,1I11μΙ1. :\ \. ω/η) συ\'ΟI)(1<ίΠΙ ιι:: ω

εμπόδια που προείπαμε. μπορούμι:: πλέον να μιλίιμι: σίγοιφΗ ιΗ' ι')χι γ\(l. γKI·:ΊιJ. ΥΗ1

πcριθωρωποιημένη ζώ\'η κατοικίας.

ΊΞνα χαρακτηριστικό που συμβάλλcι στο νΙ1 μη\' ι:ί\'(J.Ι η ΠΨΙΟΧΙ1 γκι':ω. ω ι)πι)ίο

το διαπιστώσαμι:: κατά την παρουσία μας εκεί cίναl ότι σ\)χ\'ιι οι Ι}ομ φlγl!l1\'ΟIΊσΙΗ'

στην ευρύτερη περΙΟΧΙ1 και ι:πισκέπτονταν τα κατασηΊμιπα στις ΙI()οι)ς ιυ,ιιτ(ι)\ιι),,; I\uΙ

Δημοσθένους. αναπτύσσοντας οιιωνομικcς σχΙσεις μ:: τιn>ς κιποίκοιι,; ϊ.ιιφί;

ιδlαίΤCρα προβλιlματα. Στην ΠCΡίπτωση που αrχίσι:ι \'(1 ι)Ο,ω:ίτuι-l
1l
το {)()τικιΊ τμlΊμΗ

αριστερά της οδοί) Δίρφυς (f.H-. χάρτη 4.7.11. η πφωΧI'llωτuικίu; Τ('I\' !)ιψ (Jll 1;ι.::ίΓι::Ι

ασφυκτικά.

Πέραν όμως από το τι θα γίνcl στο μέλλον. αυη') που ~ω.: ί:κω':: μι:γ<lλη ,:\τι'ιπι'ιση

είναι ότι κατά μι1κος της οδού ΕιριΙνης τα σπίτια ιδιοκτησίας τω\' Ι\ψ ::ίωι ()ιι;φuφΗ.

Αυτό πιθανώς μπορεί να εξηγείται ως εξιΊς: επcιδl1 [ί\'αι aIlKCTιi. προσl:γμ:':\'ιl. κω

πcριποιημένα (πέτρα στους τοίχους. κάγκελα. σ\'ηχρο\'ος οικιω.:ίl..; <:ξoπλισ~((); κι.πί οι

ίδιοι προσπαθούν να δcίξουν ότι έχουν ξεφύγι:ι από αυτι') πο\) η \)πι)λοιπη l,ιH\'ιι)\'ίιL

Θεωρεί ότι είναι (δι:ίχνου\' πλούτο - δύναμη: υψηλό ΚΟΙ\'ω\'Ih:ό sωιιιs) Ι.:αι τυ.ΙΗίι;(lιο\υ

δημιουργούν τcίχος για να μην φαίνεται η κακιΊ κατι'ωταση της πΨιοΧιΊι; κωοικίυ..;

των υπόλοιπων Ρομ όπως συμβαίνει στην πραγμιπιι.:,\τητυ.. Λιιτίl 1:ίω ι ::\'(1.

χαρακτηριστικο το οποίο συναντάται και σε άλλες πφιοχl:ς Ι,<ΗΟΙΙ,ΙΙΙ": τι')\·

εγKαΤCστημένων Ρομ (Σλα μαχαλάς - Λαμία μαιπυρί(l αστηνομΙΚ(1) t'iH:lJO\J\'Tli

Λάρισας. Αλιβέρι - βλ. Καλαμαράς - Ξυδιανός. J 995. χωροΟ{:τηση ι.:ΤΙ(ίμιΙτω\'

περιμετρικά των παραγκών και σκηνών. χάρτης 9), Εκτός ίψω..; απ(Ί αυτί), (1Π{} τι;

συνcντcύξcις που ελιΊφθησαν από τους κατοίκους της περωΧ1Ίς nrOKi)nTCI (Ίτι

διΙλωναν μ[γάλο εισόδημα. ζούσαν άνετη ζω1Ί και εξέφραζαν θΙ:ληση γιιι Ιlφομοίωση

(θέλουν να ξcφύγουν από nl φυλΙ1 χωρίς να Θέσουν όρους για την ι':ντα~lΊ τοις). ΛΙΗΙ')

δεν μπορούμε να το αξιολογιΊσουμε ως πραγματικό. πιιντως ι:ίνω μίιl. 1:\'6::Ι';11 ([11.

Λυδάκη κ[φ. 3 παρ.). Μια δεύτερη εξΙ1γηση μΠΟΙΗ:ί \'(1 ::ίΗll τυ γ::γο\'ι'); υτι μπul),:ί

ηθcλημένα οι Ι)ομ να έχτισαν έτσι τα σπίτια τιωζ γω \'U 6ημιοιψγιlΓιΙ}\)\' ::\'ιl

συνεχόμενο τ[ίχος (οσπ να προσδιορίσουν το χώρο τους h:Ul να πρo"τaτι:ι)σOυ\' τη

φυλιΊ τους από το «ξένο» (το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο). Πιι\'τως κω η 6ιΊο 1':χ()υ\'

κάποια λογικιl

Επίσης. αν στην περιοχιΊ προσθέσουμε την στάση τω\' κατοίκω\' ΠΙ1\) σηι\'

πλειονότητά τους Θεωρού\' πρόβλημα τους Ρομ χωρίς να έΖΟΗ\' πολλί:ς t:nHιpi:,,; μα~ί

τους. αξιολογώντας το\' τρόπο ζύ)11ς τους τον οποίο όμως 61:\' γ\'ιιφίζου\' (ιπrι') τη μίυ

βρωμιά, κακές συνθιΊκες διαβίωσης και από την άλλη ι:κφριί.ςι)\)\· ()τι ::r.0\)\' πο/./.ι'ι

λεφτά) (βλ κεφ. 5).

'" Αι' ι.:αι ΠCΡΙΟΧ11 θcωρcίτω ι)πο[jιιθμισμtνη c':ιιιτίιι..: Η'Ι Ι'ομ. rιl τι:ι.ι:υωιιι χριΊ ..'ω Ηπι'ιμι:::ι

ανοιι.:οδόμηση στο δυΗκό ηlliμΙl, Τα σπίrιιι ποιl χτίζονται :.:ί\'ιιι ιΊλιι ,)ΙΙ;)Ι)()ΦΗ πιφι"ιμΟΗ! ΙΙ:: ΙΙΙΙΤΙΙ ΠΟΙΙ

χτίζονταν στην Νcρίιιδα τΙ]ν δεκααία του 1980.



"-

Μπορούμc να ποι')μc διαχρονικά ότι οι ίδιοι οι KIJ.TOLICOL αφοί) του.; αΠ~':Kλuυ" Kιll

εξακολουθούν να του.; αποκλcίου" από τις σχΙ:σcι.; μαςί του.;. μcτέτρt:π(.(\' ιωη'}\, Τ~}\'

αΠOKλασ~ω και crC «γι:ωγρυ.φιια'») (ίωλεοδομΙΚ11 nCPΙOX1l) με στ6χο να κριΊψου\' Τ11"

((Ιω.τοικία» τι\)\' Ρομ. αφοιΊ (iI:" μποροίJ\l να τους 6ιιίιξου" γιυ. να μφ' ()υιφοι'ι\' III

ι)πόλοιποι Ι\:ΙΙΤΟΙΚΟΙ τη~ Λύ.ρισας την περιοχιι κατοικίας τους υπο[3αθμισμι':\'η ι:c.uιτίu.:::

των «γί)φτων». (αυτ6 το δω.πιστιί:!σαμε από τις απι)ψι:ι.; τω\' ιω.τοίκιιι\' της ι)πιΊι..οιπl1':

Λάρισας που συμμπcίχω' στο δCΊγμα μας που Ι-)ι:ωl)οί)\' Τ11" 1:0. ~~ll'ιIJ\'11 ι')τι

στιγματίζεται ι:ξαιτίας τιο\' Ρομ. όσο και από τη\' προσωΠΙΚΙ1 μας ι:μπι:φίιι. ~(ι}\'τu..:

ση1" Λάρισα και cρχ6μενοι σε επαφΙ1 με άλλους κατοίκους)

Λυτό μας Θυμίζει τον χαμηλόμισΘο cργάτη που αποκλείει τον Ρομ [Π[;LΟΙΙ πl)ι':πα

να μι:ταβιβάσι:ι τ11" πίCΣη που 6έχεται από τους aVllKOVTC'; σε υψηλ6πρη l)ιl.()μί6u. της

ταξΙΚΙ1ς κλίμακας από υ.υτόν (/:$/,. Λυδάκη. 1997. σc/.. 9.-) κω \'0. διατηΡΙ1σ!:ι τη (){;ση

του νοιιί:!θονταςί)Τι δε\' είηl.t στο πλευταίο επίπcδο της κλίμακας.Ίσως ο ((τσιγγι1.\'()ς»

να ι:ίναι το (επιχρυσωμέ\'ΟXIJ.nlJJ για την αιτιολόγηση τη..; γε\'ικόπρης ΙJποjlιΎ.Ομιση.::

της συνοικίας της Νέας _μίφνης (σε σχέση μι: άλλες συ\'Οικίcς) Τ()σο ::C(J.lτίιι.ς τω\'

cλλιπών υποδομιί:!ν όσο κω των γι:ωγραφικιu\' ΖαΡΙίκτηριστικιί:!\' ι~υ.Ι το\)

κοιωνικω:παγγελματικοί) χαρακηιρα της (βλ. Μαλοίnας Θ. ~ωμαριΊ.ς Χ.. Ι ψ)7).

Ακόμη στην υποβό.θμιση αυτιι συντείνουν ο [3ωλογικ6ς καθαρισμί)ζ. οι μιταποιητικί:ς

βωμηχανίι:ς και τα συνφγεία αυτοκινΙ1των που l:$ρίσιco\'Ται LΚι:ί. Έτσι Ιχο"τας ω,.ιl.

αυτά τα crrolxciu. η nεpιoX1l. τα οποία δεν αλλάζου\' εύκολα. αναγκ(ιςι:ι τους

κατοίκους να προσπαθούν να !:$ρουν το εξιλαστιιριο θύμα για να απο()ιί)σου\' 111\'
γcνικόπρη υποβάΘμιση και r,πιλtγουν έτσι τον Ι)ομ μιας και κανείς από τ11" υπι'J).ιHπη

κοινωνία δεν τον (J.ποδέχcται.

Ίσως με τον παραπό.νω τρίιπο να εξηγείται το γcγονός ότι ινιί) πωλοι')\'τω τιι.

σπίτια των μπαλαμιί:!ν που είναι μέσα στην nεpΙOX1l τω\' ταμαριι\)\' κω οι 1((l.ί.υIΙιιiJT:':':

ιδιοκτιιπς τους αρχίζουν να φεύγουν. ταυτόχρονα οι ίδιοι χτίζιηι\' στο ι)υτικχ') ΤμΙ1μυ

της περιοχιις, Αν και η δείιτερη πεΡΙΟΧΙ1 είναι 'αρκετά καλ'\)πρη ocv παίια \!<J. [:ίναι

πάλι στον ίδιο χιί:!ρο που η υπόλοιπη κοινωνία έχει στιγματίσει. Όμως οι καλυβιιί:!τες

όντας κάποιου συγκcκριμένου οικονομικο'\) επιπέδου δεν μποροί)ν προφανίι)ς να

φίιγουν από την περιοχιι. οπότε αναγκάζονται να πάνε λίγο παραδίπλα ιπιι\'τως έξω

από τη\' περιuχιι των Ρομ) και να χτίσουν (μάλλον σε κληρονομημένα Ω ι Kί)π1:ι)ιJ. ) Kcι.λό.

και ψηλά σπίτια (διώροφα και τριιί:!ροφα) με σκοπό νυ. κρί)ψουν τη" ωτία

στιγματισμοί) τους. Επίσης το ότι κάνουν καλίι. σπίτια μπορεί να γί\'παι γιι/.τί

υποσυνείδητα μπορεί να πισπί)ουν ότι έτσι διαχωρίζουν ι!.κUμα πι:ρισσι'Ηφο τη Οί:ση

τους από τους Ρομ. Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι σωστό πάντως οι Ι\ψ τους

Καλυ[3ιιί:!τες τους χαρακηιρισαν ως τους πιο (<ρατσιστές)), Τα παραπάνω τα

παραθέτουμε με κάθε επιφύ7ocιξη,

ΑυτιΙ μπορεί να είναι μια πιθανΙ1 εξιιγηση της συμπεριφορά.ς αποκλεισμιη") προς

τον Ι'ομ, Πάντως σ' αυτό το σημείο είναι απαραίτητη μια συγlφΙΤΙΚ11 συνΙ'Jψιση των

χυ.ρακτηριστικ(ί:!\' και των διαφορ<Α)\Ι των περιοχιί:!\' κατοικίας των Ι'ομ ιωι ΤΙι)\'

f\'Iπαλυ. μιί:! \'. Επίση; καλό ι:ί\'u.ι να γίνει μια επιπλέον σί)γιφιση ΤΙ1ς nεpιoZ1l'; ΤΙI)\' Ι\>,ιι

με άλλες περιοχές της Ελλι'ι.δας (που υπάρχου" ]>ομ) γιιι. ν(l οοlψ:: ι/.\' ι)πι'φΧΟΗ\'

χωρικές δωφοροποιιισεις α\'{Ί.λογα μc τον [:$αθμί) εγιω.τιJ.στιι.σης κω '[ll" φΙ)!.11·



~ωμrφιί.: ΧΩ1;στο,:. ο Κοιvιιιvιι.:(J': Λιroι.:;'ι:ισιιι'J.: τωl' !J OΙI . 'Ι;

.-\ν πάρουμε την περίπτωση τω\' Φαρσίιi.ω\"ι:κεί (Η/\ι(L\'τι'ιμ:: tι\ ίι)111 μlΗίΙII) μ.: ~η'..

Νέα ~μύρνη που εκτός από τα ιδιόκτητα σπίτια \IΠΙ1ιΙΧΙ;Ι κω ΚΙ1πιιω σημΙΙΗllω

ποσοστό που ζει σε σ ..."lνές. Ακόμη η RΙ:PΙUl11 βρίσκετl1L πτι..; ΠΙΙ(>Ηφί:.; τη~ πιΊί.η.;: ιl~ί..

Λεπενιώτης. 1998. σελ. 50) και έχει σημανΤΙΚΙ1 προΗλ1iματιι IΙΠ,II)ομιίl\·. ΟΙ

εγκατεστημένοι εκφράζουν πολλίι. παράπονα κω ζιιτuύ\' ιιπι:γ\'ωσμι:\'ΙL \'ΙΙ tι\1I; ι),ιθι:ί

καλί.ιερΊ1·lσιμη γη όπως και σπίτια στις εργατικές κατοικί::.;. Για τοιι.; ίδιου; ί.ι·ιγου..;

που τα θέλυυ\' και οι Ρομ τη.; έας ~μύρ\'ης (πρόβλημα χιίιρυυ no)J.tL μΙ:ί.1l στο

νΟΙΚΟh.ϊιριό).

~την Γιάννουλη έχουμε επίσης παρσυσία !)ομ (ιωτοί l:ί\,11L trιι:'γΙL\'IIΙΙ. 11

κατάσταση τους εκεί μπορεί να θεωρηΟεί πιο καλlΊ ιιπυ τφ' Ν;':ιι ~μl)ι'\'η !ι:τι')

απόψεως υποδομών. αφού εκτός ωτιΊ τα όμορφα σπίτια πο\l έ;:ΙΗΙ\' IIlηtίι.:II\'T1LL ι.:-ΙΗ G::

καλό σημείο. Πέρα όμως από αυτά η κατάσταση ση.; σχΙ:(πι..; του.;: μ:: ΤΙΗΙ';

μπαλαμούς είναι πολύ άσχημη. Υπάρχουν πο/J.ές σιφφυιΊσl:lς οι οποίl:.;: Τ!1\I':

οδήγησαν στο να αποφασίσουννα πουλήσουντα σπίτια τους και να φίιγιηl\'. (!ί;.. γιιι

το θέμα qctIh.,,; βιβλιογραφία από ημερήσιο τίιπυ (στο τέλσς η1'; ι:ργιισίιι;ι. ,ιί.λlί ι.:ιιι

Εφημερίδα Ελευθερία 7/2/98). Αυτή η απόρριψη μπιφ:.:ί νιι εί\'uι .....ιιι ΙI ηΟI .....I).;

αυτουργός για την δημιουργία προστριβιί}\' μέσα στ11" ίδιυ τψ ιιμίιΙ)1L 111 ιι:τοί::.;:

κατέληξαν σε ΣΎκληματιΚΊ; πράξη (βλ. Εφημι;Ρίδα Ελι:υΟφία 27. 29. .3()/) ι)χl.

Επίσης και σε άλλες περιοχές της <:>εσσαλίας διιιφιιίν/:ΤιΙΙ tHInl η ιιιιl.-'ι,ιη\IΙΙl ;φο,,:

τους Ρομ (ασχέτως αν αυτοί είναι εγκατεστημέ\'Οι ή όχι, 11 ιιπυία\.)ι1ηγι:ί πω.λ::..: ιPI1I'I:';

σε σύγκρουση αJJ.ά και η μη naporιi σ' αυτυύς βασικι;ιν αγ{ιΟι;I\'. Πψιπτι.)tί::ι.;

«διωγμών)) σε Φαλάνη. Τρίκαλα. ~oφάδες Καρδίτσα. </iλ. Εφημι:ρίδ(L 1:1.::IΙΟ::11ίυ.

25/8/98. θεσσαλικές Επιλογές τχ.19 και 20. σι::λ. 46. 43 ιι\·τίσωιχα).

Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν για τους τσιγγάνους τω\' ά.\ια/ Λωσίω\' ιΊπως

περιγράφονται στο βιβλίο της Λυδάκη (1 (97) και στην i:Ιlευνα της Κοκκl\υι.:η (198.3.

σελ. 113). Έλλειψη υποδομών. ακατάλληλοι δρόμοι. ΚΙLΚΙ;"; ΠlΗιΊτητΙΙζ ι.:IΗΟ1κί:::.

σκηνές και παράγκες. Συγκρίνοντας τις δύο αυτές μι:λι';τι:ς οι οπι)ίι:ς απι·:ι.:ΟΙ1\· !..j

χρόνια είναι σαν να βλέπουμε το σενάριο εξέλιξης τη..; Νι:ιις 2:μί»Ηη; (}.πιΊ τι) Ι Ι)Χ(1

(Εφημερίδα ΕλευΘερία. 30/12/86.) ως τη σημερινι; κατιΙσταση. Η μιΊ\'η ηλλaΥη ::ί\'ω

το ότι οι πιο εύποροι έχτισαν καλύτερα σπίτια (διώροφα και στις 6ίιο πr.ρΙΠΤΙ;)(ϊ~;Ι;.

εκπομπή ((Ζούγκλα», ΑΝΤ! αφιέρωμα στα προβλ,;ματα των τσιγγάνων).

Το ίδιο σ"'''lνικό επικρατεί και στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Εκι:ί [1i:liωα

τα πράγματα είναι πιο καλά και παραηιρείται μι.-Υάλη όρασηιρι6τητιι τοll ι)ιiμοιι

Μενεμένης με την ανάληψη προγραμιιάτων μέσω του «δικτύου Ρομ») (βλ. !Ι"ιL\'\'ίιioll

1990. και Χατζηπαντελι;ς. ΙΣΚ. 19(8). Αυτά όμως από ι.Ίτι φιιί,ττuι ι:ί\'α! ;ο.:ιφοι)ικιί

εξαιτίας nιι; έξαρσης χΡηματοδότ/σηςαπό την ΕΕ σε προγράμματα που ΙΙGJ.,lί.l)ίl\'ται

με τον κοινωνικό αποκλεισμό και πολύ φοβόμιιστε 11ΤΙ υα π{Ίψι:ι \'ΙΙ II;τι'Ψ;:::Ι

δρασnιριόnιτα μόλις πάψουν και τα κονδύλια.

Τέτυια και χειρότερη είναι η κατάσταση και σι: άυ.ες περιuzι:ς τη; ιΞλλιίl1ΙΙ; Ι):!ω.;

φαίνεται από ης έρευνες του Ντούσα Δ. (1997. σελ 138-139.200-2161.
Τα παραπάνω προβλήματα παραnιρούνται σε m::ριuχΙ:ς που ι:ίναι ι:γι.:ατ::roΤl1μi:\'Oι

Ρομ. Η KUΤάσταση στους καταυλισμού.; τω\' Ι)ομ είναι χειΡότερlι. Δε,' μπορεί \'u γίn:ι



~ωιι(φ('ι.: Χηllστο.:. Ο ΚΙ)lI·(,)\·lκό.: Αιιοκl.ι:lσιιΙς τω\' I'ΩιΙ. 9·1

m')YΚPlGll ΤΙΟ\' δύο πφ!Oχι~\' σχπικά μι: τις συνθ1'1κε; ~Ι')]'1; αφοlΊ ιιι)τ{:; ι:ί"ω lωηί.

πολl) καλί)n;ρι.:; στου; ι:γκαπ:στημι;νους πληΌ!Jσμούς Ι\ψ τω\' υστικιiJ\' JtI:j)[OXIiJ\'.

Χαrακτηrισrικό παρίι.δειγμα είναι ο ΤίρναΙ}ο; ι)τωυ (1 κιι.ηωλιrηιt),,: τω\'

τσιγγάνω\' ι.:ίναL τελείω; απομονωμένος από T11" υπόλοιπη κοη'ω\'ίιι κω ω !Ι"/lllIιι ;τι)!)

αυΤ1'1 npoaιptpcI. U κοινωηκός αποκλεισμός ποι./.{:; φιψές φτιί.\'ει στιι ..φιu rOI)

κοινωνικοιΊ ρι(τσισμοιΊ μιας και υπάρχει i:vτoVll η θέ/.ηση από το\)-; ()IΗIι'Ηι:ς HJI)

ΤιρνιΊ.βου. \'α εκ6ιωχΙληΊνo~ cσιγγάνιη από την περΙΟΧ1Ί. Ττοι σ' αυη'1 τη\' πι)ικ;πιιΟι:ιιι

i:XO!JV συμμέτοχο το\' δ1'1μο μιας και προσπαθού\' \·ιι JtCT1)XOIJV το σio.υπιΊ τι\()ς

στι.:ριϊ)\·τα; απιΊ τους τι.:λευταίους το ηλcκτrικιΊ rcίψα. ΤΙ1 nt)GIμO \'ι:ι)IΊ ι-:ω ιί.λί.ε;

βασικά αγαΘά. ΤΙ:/.ο; το σίη'ολο τιο\' καταλυμάτω\' εί\'ιιι πιφ(ίγκες και σ ...·φ·{:;. ιj)/..

αρΘρογραφία στο ri:i.o; τη; φγασία; και φγασίιι Ilιτσίί.ιως Χ. και ΚατΙ:Ιla;. 11.)')3.
ΝΕΛΕ Λιί.ρισα;ι.

·ΙS Συμπεριίσματα

Βλέπουμε. λοιπό\'. από την μελέτη της βιβλιογραφία.: ότι η παρουσία τη; μια; 1'1

της άλλης μορφ1;ς 1'1 διάστασης του κοινωνικοί) αποκλι::ισμοίι που υφίστα\'τιιι 111 Ι\ψ

δι::ν οφι::ίλεται αποκλειστικά (Hl]\' φυλ1'1 τους α)Jcά στο ι:ίι)ος της εγκιιτάστυσης τοι)..:.

Λυτό που προςε\Ί:ί ε\'όιuφι':ρO\' και απαιτεί μι:γαλί)τψη έρευνu είωι το :Τ(')~

εξακολουθού\' ν(1 [)ιώ"ου\' την απόρριψη οι εγκατασΤ11μl:\'Οι στις πόλας. ιl.φι11Ί :':χουν

περίπου (οι περισσότεροι ιιπό αυτοί)ς) μισό αΙ(13"α Ιlμι;ση~ αJJcηλεπίi.)rαση; μι: ω

ιιπόλοιπο κοινωνικι) σύνολο. Ακόμη σημαντικό ερι~τημιι που μένει ανΗπά\'τητι) ::ίνυ.1

το πως και δεν cXcl cncABct τόσα χρονια η ολοκληρωΤΙΙ(Ί'1 ω:νταξΨ) τους.

Σ' αυτό μάlJcΟ\' παίζcι ρόλο το ότι το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο τους Jiicl':n1:t ω;

κιίτι το δΗ1φορεηκό. το ξΙνο και γι' αυτό δεν τους δεχίψαστι:. παρι)λο που ι':ί)ι,)σαν

άθελά τους (11 (1\'άγκη τους οδ1'1γησε) τα πρ(~τα σημύ.t)ια «υποτιιγ1'1ς» μι: το vu

cγκατασταθοίΝ μόνιμα και να αλλάξουν το νομαδικό τρ(')πο ζω1'1ς και σ .....[;ιιιης που

τους χαρακη'1ρlζε γΗ1 παΡΗπάνω από Ι 000 χρόνια. Μφικ{;; απανη'1σεις σ' ιωτιι που

αναλί)ονται εoι~ εδόθησαν c:o πρoη~'ιn'Jμενoκεφάλαιο.

Πέρα όμως από αυτά. rOAo στην δημιουργία ΤΟΗ φΙΗ\'ομένου του ΚιΗ\'ι,)\'ιι,υίl

αποκλι.:ισμοί) έπαιξε το γcγονός ότι ποτέ δεν υΠ1;rξε σχcδιαστιΚlΙ παΙ1ί:μ[.)ιιση (/Jtl')

πλευράς τη ΤOΠΙΚlΊς Αυτοδιοίκησης. Το ότι τόσα χοι)\'ια δεν υπιχρχι:ι μια πλιπεία

στην πεΡΙΟΧ1'1 τους. σημαίνει κάτι.

Από την άIJcIl οι Ρομ όπως κάθε αποκλ.ασμένος δει' έχουν προσβάσεις προς τους

μηχανισμούς εξουσίας οπότε δύσκολα θα τους έδινε κάποιος ({ξένος» λ,·)πη. ΊΞτσι ο

Θεσμικός φορι;ας ικuνοποιεί μ' αυτό τον τρόπο (ενεrγιϊ)ντας πολιτικάντικα (ιφού {)ι;ν

έχει ανάγκη τους ])ομ) τον ::γωισμί) τιο\' μπαλαμώ\' Π01l πιΘανότατα μl)λι; :·:['I-I:Π(1\·

κάποιο cryo στην περιοχιΊ θα διαμαρτι"φοντανγιατί δει' γί\'εται αυτί) στψ' 6ω;ς του..;.

Τέτοιες περιπτι~σα;0\ οποίες δεν μένουν μόνο εκεί α)J~(ί ()οηγοίιν (Τ1: συμπφιφιφl\

ανάρμοστες έως Ι1ατσιστικr.ς. είναι αυτές πoλλ(~\' ι)l'1μιl)\' της [λλιίδuς Ι)ι UΠιJίι)\

αναγκάζουν τους τσιγΊά\'Ους είτε νι! μεταδημοτεί)σου\'. ι:ίτε τους ιφ\'οι"η'τιΗ τφ'

παΡΟΧ1'1 αδειιο\' γιιι νΙ1 χτίσουν με σκοπό να τους δΙΙ13ξου\' uπό τη\' πr:ριoxι'1 τους γιιι. \·ιι



~ωLΙ(lοάς Χρtjσω..::. Ο I\.UI\'!.! 1'11-,;6..:: AΠOKλCΙσμό, τωl' l'uI!. " ,

μην κακοχαρακηιρίζεται. Βλ, Λυόάκη, Ι ψπ, σ6,. Ι Χ-22. πψιοι)ικιΊ 1\ 1Λ:\ τ/.,

Μαρτίου. J99~. και Εφημερίδα Ελευθερία 25/U Ι /97). :-\λλωσπ δι;\' υπ(φχ::ι π::ιιιοχι'l

της Ελλάδας που i:XCI τσιγγι"nυυς πτα ύρια της κω \'11 μη\' ~Zί:Ι Gπιχι:φιiσι.:1 \'ίΙ του,,:

διιί)ξει. ~τη Λάρισα ι)πως i:zι:l πpor.ιπωOεί. n:τοω.; 8ιιί\':::ις Ι;ι:ι:ι \)πο"πl μω ιψιΊ.Ι)Ι1

τσιγγάνων η οποία κινείτυι στις περιοχέ-; Mι;~oίφλo-! 'ηροκομείο-ΝαΊποί.η.

Βιβαια ΤΟ\' τειu::υταίο καιρι") γίνονται πρuσπάθΙ:ΙGς γω τη\' ιωλοΤ:":lχ:υση τω\' l'I)1ΙI)\'

ζωιiς στην πι:ριοχι,. Ήόη ο όlΊμος μπι1κι: στο δίκη)\) Ι'ιψ ιωι ::υι:ί.πισπί μι':σι,) ιωΤΙΗΊ

να δ(οσει λύσεις στα προβλι1ματα. Έχει δημιουργιΊσα li πρι')καται \υ. ι)ημωιφγιiσ::ι το

τμΙ1μα Κοινωνικού Αποκλεισμού. το οποίο θα α\"τιμι:τωπίσα τα πlιι)IIι.I'ΗItΠΙι. ΤΙΙΗ'

Τσιγγάνων. Ακόμα πολλοί ιόιωτικοί και μη φΙΨGίς i:ΧΙΗ)\' α\'l1πτ\)ξι;ι ()ρωΤΤllιιιι'nηπ.;

γι:νικά στα θέματα των τσιγγάνων. (ΕφημGρίδα Ελ,cυΘι;Ρία. 17:6/96. σ!:λ. Χ). II(ί.ι'η,).;

χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ακόμα για να i:λΟουμε σΤ11\' υι;ση \'(/. ΠΟΙψΙ: ιΊτι lφxί~ι:ι

να εξαλείφεται το φαινόμενο του lωινωνικιη') αΠOKI.::ιrrμι\)") πωυς !}ιψ. Ι"':ω !1\1τl\ ΊΗιίί

δεν μπορεί να πει ότι. ,')στερα από τις πο)J,i:ς πpoσπάθαι;~ πο\) ;':γι\'ω' (ιΊπω::: ι":γι\'(/\').

έχουν δοθεί λίισεις και nl.Co\' οι rομ α\'τιμί;τωπί~ι)\'nll ω~ ισl" ημιι μ:':λη Τ1)~

κοινωνίας. Σ' αυτό απόδειξη είναι τα αποn:λi:σμUΤΗ τη; :":ρ~:\I\'ας ΠΟΙι :':'1'1\';: I'Ιι1 ω

σκοπό αυΤ11ς της διπλωμαηκι;ς εργασίας που συμφω\'Οί)\' Hπι)i,lJτυ μ:: Τ11\' \)πιψχιllισι{

κατάσταση γύρω από τον αποκλεισμό των Ι)ομ.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται αναλυηκιί. τα (lπon;λ~":σμυω τη~ έl);:ιι\'ιι~.



Σω ω )U" )IΊστιJ~, Κul\'ω\Ί ...·ι}~ Λίtοκί.n(lllιi~ τω\' 'Ο.!.

Κεφάλαιο 5(1 : Αποτελέσματα της έρευνας

5.1 ΜεΟοδυλυγίιι - πρσΙJί.ημιιτιlοl- μέρη τιι,; έρευνιι.;

5 /./ Ι:;,(Τα)'ωγιί - fTλ'(JΠ( Ί.; ι:μϊ:ιπα.,-

~τα πρυl1Ύοίιμι:να Kι:φuι.ωιι είχαμε την t:ut\:uιpiu να ()ουμι: tιJ ΙPUΙ\·ιΊμ::νιl ωll

lωινωνΙKOιJ αποκλεισμού γ~\'ΙKά. και ειδικότερα ύπως αυτι'>ς υφίστιιτιιι ('nιιι).;: l'ιιμ

αλλά και να αναφφΟυύμι: στην περιοχή μελέτης ι.:αt στιι χαριικτηριπτιι.:(ι IHJnl,::. ~.

αυτό τ() κεφάλαιο Οα γίνει αναφορίι σηιν έρευ\'α 11:(}11 δι&ξΙ1χθη από εμά.; κω πllll ::ίχ::

ως σκσπό να διαγνιί.σει το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλι.:ισμού κω τι.; ι)ιιιητιιηι:ις

του στους ι:γκατεστημένου.; Ι)ουμανόβλαχους τη.; Νι:ας ~μύp\lης.

Πέρα. λοιπόν, από nl" προαναφερθείσα γενΙΚ11 προσί:ΥΥιση το\) φ(ΙI\'ιψ::νου η

έρευνα η οποία δι~ξι1ϊ.θη σl.:'οπό είχε να το διαγ,'ιί>σει όπως αυτι', υπιiρχ:.:ι (11\' ιιπίιρι.:::ι)

σΏΙ" σllγκεκριμέ\ηι ομάδα τω,' Ι)ομ Ώις Νέας ~μύρνl1ς Λιi.ρισας. ΊΞτσι μi:σιι απ(ι ΤΙ1

ε,'δεικτικίι αποτελέσματα πι; Οα έχουμε την εΗκαφία να ι.:ιΙνuυμε μια πΙιγι.φιση μ::

Πι\' βιβλιογραφία και να δούμε α\' αυτά σuμφωνoύ" με τι.;: I.:'ιnα<Tτιί.σ::ι.: ίωιι

n:εριγράφονται γύρω αn:ό το θέμα. Επίσης το ότι στην πι:ριοχτΊ ::χου\' γίn:ι :τιlί.ιΊ λίγ::.;:

έρευνες Tlrav ένας ακόμη λόγος που ενίσχυσε την σκέψη μας για ηι\' διι:ςl1Υωγιi ηl~

συγκεκριμένης.

Ένας τρίτος λόγος Ιlτω' το γεγονός ότι ως ηi:ιρα γίνονταν αναφορι:.; για το\'

κυινωνικό αΠOKλi:ισμό Hu\' IΙομ αλλά δεν [λάμβαναν την άποψη αυτιϊ)\, ;ΙΙΙΙ το

φuινόμt:νο. Επίσης δε\' υπίφχα σε καμία από αυτές που uni:ncouv στη,' Il\'τίί.ηψιι

μας. σύγκριση των αn:όψεω,' μεταξύ των Ρομ Κ'αι Hu\' μπαλαμι~ν.ιι ηΊσυ για ί(1 Οι':,ιιυ

του κοινωνικούαποκλι:ισμούστους τσιγγάνου όσο και για τις σχέσι:ιι; τo\)~. Τί:ί.u..;. ίl1

άτι ασχοληυι;καμε με τους εδραίους Ρομ της ΝΙας Σμύρνης Λάρισας οψι:ίίχτιιι στο

ότι αυτοί έχουν ένα χαρακτηριστικό.την εδραιoπoίηcnΊ τους που Ιρχ::ται σι: ιΙ\'τίΟι:ση

μι: τη ~ασΙKTl αιτία του αποκλεισμούτους (πολιτισμΙΚ11 ιδιαιτερότητα) μιας Κ'α\ έχου\'

αλλοιωθεί μέσα τους οι θεσμοί και οι παραδόσειςτης νομαδΙΚ1;ςζω1Ίς. Έτσι Tltu\, μια
ευκαιρία να δούμε γιατί εν(ί> Cχου\' αφομοιωθι::ί (ακόμη και πολιτισμιl\:ά). 11 Hnc.'lAotml

κοινωνία δεν τους δέχεται και του-;- αντιμετωπίζει όπως όλους τους υn:6λσιπους μη

εδραιοn:οιημCνΟlJς. (Αυτός Tlru\' ο βαJικός n:ροβληματισμός της έρειινας. ()ηλl1δι; 11\'

ισχύει ο κοινωνικός αποκλεισμά; και αν οφείλεται στα ίδια αίτια μ:: !ΗιηΊ,' ποll

βιιi:ινoυν οι νομάόες. κάτι n:oH θα αναλυθεί παρακάτω an:u τα δεόομι:νιι της Ι:ρ::υ\'α;).

Αξία έχει ο' αυτό το σημείο να αναφερθούμε για λίγο στο" !ρ<Ίπο μι: ίΟ" ωωίll

έγινε 11 έρευνα. στα προβλ11ματα που σuνανττισαμε κατά την διάρκεια διεξU)'ΙΙ'ΎI1';: π,ς

αλλά και σ' αυτά κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων των απα\'Τήσ[;(ι)\' ποο

εδόθllσα,'.

11 Ω; μιτυλυιιοϊ σtφ' [ρι:υ\'('ι μυ.; υι:ιιιρσί)\'τUl ΟΙ JIII Τσlγyιi\'OI. Θr.ι ;UlllOIμOItOll:itUΙ ιι.πιι 1:1)1'1 ι..υι πl:ριι

UUt11 11 t. ....φρuσtl ."υ. \'ιl UItiJl)ZI:I Ι:ιΙκο'-ίυ OtTJ\' πυρύ,ΟΙ:ΟI1 {ω\' nuιlπι;ρuσμάtΙΟJ\' ....IΗι'1 ΙΙ\'ΗλΙΨ1';n1

CPΙ:ItIΙOIl tOυ (ρωτημυτολΟΥίου.



~ωιιαρά.:: Χfη)στο.::. ~ Κοινωνικό.: Αιτοκί.::ισιιι'),: tOJI' 'ι))l I)~

5.1.1 Οι ι:π/()ιιυι;,:ι.,.' το/ι ι:μιιπιιμοτοι.()γίοι) κω η .ιιl:Οο()·οι.ιι;'ίιι. ,ΤΙΙΙJ rJ.lωί.ιιοΟ,i(}ψ;;· ;'111. TIJ

"rπι;rrIμ(j '[οι}

Για να πετί)χουμε τους προανιιφι.:ρΘΙ:ντες σπ')χιως. ϊJ)ησιμUΠΙ1l11Uηκ:: η μl:ι)\,()o~

της συνέντευξης με ερωτηματολόγιο. Ταυτόχρονα όμως μ:: τη\' 6ι::ςιιγΙ')'/11 τη~

συνέντευξης με τον κάθε ερωτώμενο (ι...-ιφίως με τους l'ουμΙ1.νίΨλαχουςι υπιιrχι;

συζιΙτηση και για άιλα θΓματα εκτός αυτ(ί)ν που εμπ::ριι:ίχ:: το ψωτημιιτοί.ί)γιο.

Ακόμη την 6.φα των συνεντεύξεων υΠΙ1ρχε ταυπ)χρο\'η πιφUΊ11rηση ILnt) τηϊ πλ::ιφIΊ

μας του τρόπου ζωι'1ς ιcαι της συμπεριφurάς τω\' ΙΗκι:ίω\' μΕ το ΠΡι1σ(,)πο. το οποίο

έπαφ\'ί: μέρος σΊ11ν συνέντευξη.

Σ' αυτό [jOl1ttllcrc επίσης. ο χρονος που ιι.παιτιηΊσ:: η f-'(tO!: μω. σ\)\Τ\'πll,;η \)

οποίος llta\' περίπου μίιι ιίφα ανl1. συνί\'πυςη (η πιφο.τlΊΙ1ηΓιη γΙ\'Ι')ΊΙΗ':: 1":1)))((1)"': f-νω

τις συνεντεύξc.ις με τους !)ουμανόβ)ωχους κω τους Τσιγγι'ι\'ου; που ~01ΊσΙH' :",:::1 ΟΊη\'

Νέα Σμύρνη), Βεβαίως σημαντικό ρόλο σΤ11\' ι;πιτυχί(L της πιφαπιί\,ι,) π(φ(1Ί1Ίι~ηrιης

έπαιξε και η συμπεριφορά των Ρομ οι οποίοι ι'1τα\' αρκι.;τά φιλιΊξε\'υι και (:ι)::ιχω\' \-"(l

ενδιαφέρον και ταυτόχρονα διασκέδαζαν σε ω.η Τ11" διω)ικασία 6Ι::';IJ~.ιωγl'1~ τη~

συνέντευξης.

Στην παραπάνω προσπάθι:ια για π(φαηΊΙ1ηση της ~ω11'; τω\' !J ομ στφ' \J:;u

Σμύρνη συνέβαλε επίσης και η πολύωρη πυ.ρουσία μα~ στη\' πφωχι'1 τοσl) κιωί. τψ

έρευνα όσο και γιατί το επέβαλαν άλλοι λίιγοι (ιωταγιΊαφι'1 σημι:ωκ(ί)\' ;φιΊ(;ι:(,)\' γης.

έλεγχος για υποδομές. φωτογράφηση περισ;(1'1ς και αν(lγκη γιιι Ι:ΠΙf-υι\'ι,)"ί(ι ,ω: φίλοι!;

που αΠΟΧTl'1σαμε εκεί). Έτσι προσπαθ11σαμε όσο 1'1τα\' δυνατόν \'lL μποιΊμ:: πτψ ι)ι)σί(!

της συμπεριφοράςτων Ρομ και να κατανΟ11σουμε το\' φι)πο μι: τον οποίι) ::"::r,:,II1')\,

GTllI' καθημερινή ζωιΙ τους. ΑυΊ1'1 η έστω επιδερμΙΚΙ1 γνιuση κάποιων σΤΟΙΎ.!:ίω\' τη..;

ζύη'1ς τους μας βΟl'1θησε να προσεγγίσουμε το φαινιΊμενο της αΠOΡfHψη~ του..:

καλύτερα,

ι-ι έρευνα έγινε σε τέσσερις διαφορετικΙς ομάδες αΝUριOΠ(I)\' μι:: δωψορπικι lύ;

σκοπούς για την κάθε μία, Παρακάτω θα γίνει ανύλυση t(()\' σκοπών <:ι.υnί)\·.

Σ' αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να α\'αφφθεί \) φόπος μι: ω\' ΙIΠιΗΙ)

διαρθρώσαμε τα εΡωnιμαΤvί~όγια Τ'ί - Ιρι::υνάς μας ι)πως !;πίση..; και η φιί.οσ\\(Dί(/. ίΠΗ)

ακολουθ11σαμε για την προσέγγισι'1 του φαινομένου.

Έτσι το ερωτηματολόγιο για τους Ρομ διαρθριίιθηκι.: σε αρτιΊ. μ:':ρη. ~τo 1.,:(((:1::

μέρος έγινε η προσπάθεια να διαγνωσθεί η υπάρχουσα κατάσταση στυ Ο:';ματιι ΠΙΗ)

αυτό ασχολείται και περιγράφεΙ. Μέσα από το καθέ.να θελιlσαμε να διαγνΙ')ΓιOl>μι: τις

αιτίες. τις επιπτώσεις και τις διαστάσεις του κοινωνικοί) αποκλ.ησμοί} στο\' τομι:α που

αυτό περιέγραφε. Επίσης προσπαθ11θηκε με nl\.' μορφ11 που mlPc. το κάθ:: μέρο;. να

γίνει η διάγνωση της αποστέρησης (u\' υπάρχει) των αγαΟιl)\' και τω\' Ωικωωμ(Ίτ(()\'

στον τομέα που αυτό περιέγραφε. Επίσης έγινε προσπάθεια \-'(1 Ιhωθεί ο τrl'lπος που ()

κάθε ερωτώμενος βιώνει και δικαιολογεί αιιη'1 τφι αποσΤ:':Ρl1ση ου.. κι:φ J. πιφ ..~. 7!.

Οι τομείς που περιγράφr:ι τα σπιχι:ία που λαμ!iιί\'c.ι γι' ιιυτούς ,;ί\'αι:

Ι. Δημογραφικά στοιχεία ερωτιuμενου πpoσωΠΙΚllς και ο\κογ::νΙ:IΙΙΚ1Ί.:; κnΗlστιισης

(καταγωγ11. γάμος, εισόδημα. φυλΙ1_ κλπ)



::ωιιιφιι,: ΧιΗΊστο,:. () Κοι\'ωνι"ί1': Λιro"λl;ισιιιJ,: τω\' !)ομ.

2. 2:τοιχεία γιυ. ΤΨ' απασχόληση του ι.:ρωτιΟμι..:\'Ου

3. ~τoιxι.:ία γιυ. τυ. δικαιιΟματυ. του ερωτιίψcvου (Δημι)σιε-; υπηρι:σίι:-;. ιι.σφ(λλιση.

υγι.:ία - πρίJVΟιυ.. υγιι.:η'11)

4. ~τoιx::ίυ γω. ΤΨ' περιοχι; KυΤOιi(ίας και του καταί.ίψυτος που ζι:ι () ι:ιι(ι)τι;ιμι:\'ος

(συ\'θι;κα ζωι;ς. υποοομΙς κλπ)

5. ~τoιxι.:ίυ. γω τη\' ι.:κπυίΟευση του ερωτιΟμι.:νου

6. 2:τοιχι.:ία για τις σχέσι:ις και το\' τρόπο ζωι;,:; του ι;ρωηίψενuυ (σχ:':ιπι-; μ::

παράδοση. με φυλι;. μι.: ξΙνους. και πως βΗονει το\' ι,οινωνικί) αποκ/.ιισμίJ)

7. Δημογραφικά στοιχεία νοικοκυριού - κατοικίας του ερωτιίJμι:\'Oυ

Επίσης. προσπαΗι;σαμι: V(J. Οιαγ\'{Οσουμι..: αν υπάρχι:ι ομοωγέ\'ι::ια TlJao μι':σα στψ'

οιιωγ{;νεια (Ίσο και στην φυλι;. Ακόμη προσπαΘιiσο.μι.: να δοίψε (J.\' οι !)ομ

δημιουργοί)\' (J.μυντικοί)ς απ()κι.::ισμούς Tιu\' υπολοίπω\' υπ6 τψ' κ()ι\'ωνίυ. τους. (στο

παράρτημα φαίνονται κάποια ι.:ρωηΊματα που προσπαΘιισαμε \'α (J.Πu.\'η;σουμι: μι":σω

του ι:ρωτηματολογίου).

Το δι.:ί)προ ι::ρωτηματολόγω αναφι.:ρότανι.: στους iψπαλυμΟΙJς» lω.τοίί(Ι)lJς της

πι.:ριφερι.:ιαΚllς περιοχιΊς από τον τόπο κατοικίας των Ι\ψ. Η συ\'cνπυςη σ' (f.\Ιτιηκ

διαρκοί>σε κατά μcσο όρο πι:ρίπου 40 'λεπτά.

Το ι:ρωτηματολ6γιο των «μπαλυμιον» διαρΗριονπαι στους ι:ξιΊι; άξονι:ς:

J. ~τoιxεία για την προσωπιιCll και OΙKOγενειαΚl) κατάστασης του ερωτιίJμΙ:\'Oυ

2. 2:τοιχεία για την απασχω,ηση του ι:ρωτιομενου και για το τι γνωρίζl:ι στο ίδιο

Θ{;μα για τους Ρομ

3. _τοιχcία για τη\' πcριοχιi ιco.ΤOΙKία.ς ιco.ι το lCατύ.λυ~ιυ. ΤΟΙ' ~ριι)τ(I)~ι~~\.'oυ (τι

προβλήματα υπάρχουν κατά την γνιίψη του)

4. _ τοιχι::ία για την ι::ισrαίδι.:υση του ερωτώμενου KUΙ για το τι γηορίζι:ι στο ίoιu

θ{;μα για τους Ρομ

5. ~τoιxι.:ία για τις σχέσεις και τις απόψεις του ι:Ρωτιομι::νου για τους Ρομ και τον

κοινωνικό αποκλασμό τους

6. Δημογραφικά στοιχι:ία του \'οικοκυρωί> του φωτιομι:νου

Αυτό έχι::ι κοινές φωηΙσεις με αυτό των Ρομ αλλά ::χει και κάπω[;,: οι ΟΠΟΙΙ;':

προσπαΘούν να διαγνιί>σου\' τη γν(ί>ση και στάση τω\' κυτοίκω\' απ{;νω'τι σΤΟΗ-;I\)μ.

μιας και ζουν μαζί πολλά χρόνια.

~ημανΤΙK6 στοιχείο σ' αυτά ι..:ίναι ότι ι::κτός από τις απόψεις και την συμπφιφοριί.

των μπαλαμιον για τους Ρομ μποροίψε να βγάλουμι:: σημαντικά συμπερασματα και

από την σί)γιφιση των απανΤ1;σεων στις κοινές ι::ρωΤ11σεις των δί>ο φωτηματολογίων

σι:: σχέση με την παροχιι υπό τους κρατικοί>ς φορείς και την κάρπωση απ(\ τον

ερωτώμι::νο. τω\' ιcoινω\'ιl(ιο\' αγαθιον,

~τo ίδιο μιΊκος κίψατος ΚΙ\'lΊΘηκαν και τα δύο άλλα ερωτηματολόγια τα ΟΠ'Jίιl.

μοιράσθηκω' σι:: κατοίκους της υπόλοιπης Λάρισας κω σε φοιτητές του ΤΙ.llΊμυτος.

Αυτά ι:ίχω' λιγίηερι::ς ερωΤ11σας unCJ το 6ι:ί>τι:ΡΟ ερωτημωΟI.Ι·Jγω (τω\' μπιιλυμιίΗ').

και προσπαΘοί>σα\' επιπλι';ον \'{1 διαγνώσουν. ω' οι υπι'>ψι.:ις δωφοροποωίι\'τιι.\'



ψι

εξαιτία, α. της μη ύπαρξη.; άμt:ση~ <;Πι1(ιηΊ~ μι: τoυ~ Ι)ιψ τη~ N::α~ ~μlίj1\'ll': ι j,tHUlf,tJ!

υπόλοιπης Λάρισας), και β. του διαφορετικοί) ι:κπω6ι:υτιι.:ιηΊ ::πιπl':ί)οιι (φοιτητ,:~).

Επίσης. θΙλαμε να δούμε μέσω αυτών. αν στην συνι;ίόηση n,I\' φοιτητω\' κω τω\'

κατοίκων της υπόλοιπης Λάρισας η παρουσία των Ρομ σι; μια π::ΡιοΧιΊ ι )()ηγι:ί σι:

άμεσοι στιγματισμό αυηΊς.

Βεβαίως εξαιτίας του μικρού αριθμοίl του όείγμιπo~ στο υποίο μuφι!.r;(lηκω· ΤΙΙ

δύο τελευταία ερωτηματολόγια. αυτιΊ, που [lγΙ1ίνουν ως mψπ,';ρασμΙ1 ,:ί\'(/.Ι ι:\·I)ω"τικ/l..

δίνουν όμως κάποιο στίγμα στο\' ΠΡοl-jληματισ~ω γω ω φω\'("ψl:\'(), () :ι.1'ιΊ\'O~

συμπλιiρωσιΊςτους Iirav απ\') 20-30 λεπτά.

Τα ερωτηματολόγια φαίνονται στο π(φάρτημα (ΗΗιlς πιίση.; "υι tιΙ ι(([,"[η'ι:.: ιωι)

ακολουθιiθηκαν για την σίινταξιi τους και την διιςαγωγιΊ της I·:ρ::ι!\'((~. Ι Ίιι Τψ

επιλογιi των υεμάτων που τελικά πρuσπαυοί!\ι να διαγνι;)σΙΗ)\' τα ψωτημ(ΙΊl1l'ιΊΊΙIΙ της

έρευνάς μας χρησιμοποιιiθηκε η εμπειρία (1πό·άλλι.:ς {:ρ:;ι)\'ε~ (Δ1iμο~ Νι·π.:: Ιι'ι\'ίας

Αλιβέρι. ΠαυλιΊ - Σιδέρη- Αγία Βαρβάρα - [<"άτω Αχαία. Χατςηπω'πλιΊς. Ιιιοσμυς 
tvΙενεμένη - Δενδροπόταμος),

j./.3 ΔιωJικασίαι:πιλογιις τοιι ()εί)'μιαος - πι:μ/ο;(ιί ::'μΙ:ΙΙI'Ιl.ζ

Όπως προείπαμε για τις ανάγκι:ς Ι1υηΊς της διπλωμ(lτικιΊς ηιγ(l.σιιι.-; ::γι\,:: μω

έρευνα στους Ρομ μιας άλλη στους γείτονες τους μπαλαμοι)ς της συνΟΙΙζίυ; της Ν:":ιις

Σμύρνης Λάρισας. Η πρώτη περιελάμβανε 4 J ερωτηματολόγια [ν(ο η διίJπρη ](). [·1
επιλογιΊ του αριθμού των ερωτηματολογίων ί:γινι; σύμφωνα μι: ΤΟ\' (φιU~HΊ τι,)\,

νοικοκυριών τόσο από τους Ρομ όΙJΟ και από τους μπαλαμιn')ς. που lJnIir1y.(H' στη\'

περιοχη,

Το βασικό μας μέλημα σχετικά μι: ΤΟ\' (φιθμιΊ του ()[:ίγμ(HO~. ι1τ(/.\' ι"ω '/ω τι.:

δύο περιπτώσεις. αυτό να αποτελεί το ~-! 0% το\) συ\'ΟλΙΙ\\1\"' lφιUμoι! ΤΙ')\'

νοικοκυριών που βρίσκονται εκεί. Επιλι':γηκι: αυτί) το ποσυστί) ιl\'τι;-ιρι)r;(ι)π::ι)r;ης

γιατί η πρακτική στις έρευνες ι':χει απoδείiΞ.ι:ι ότι 6ωσt.i)(1I.ίL ..:τιι.1 η

αντιπροσωπευτικότητα της έρευνας, Βεβαίως ο αριθμός των 6ιιγμάτων 1:ί \'UΙ πολll

μικρός για να βρουν γενικευμένα συμπεράσματα. ιcαι αυτί) φάνηκε στψ παΡ(J.ΎΙ)\'ΤΙΚΊi

ανάλυση που θελιΊσαμε να κάνουμε για να καταλ,iξουμι.: σι: lδεοτίιπους συμπψιφιψά~

των μπαλαμών προς τους Ρομ αλλά και το α\'τίθετο ί)πως επίσης και μι: το [)ιιΟμ(Ί

αφομοίωσης που οι Ρομ επιζητούν. (βλ. παρ 5,1,5)

αμως στα πλαίσια αυ:'"'ίς της ':lγv.σίας και με τα {Η:Οομένl1 τη~ :";JJU)\,(1~ (μη

ύπαρξη πόρων. περιορισμένος χρόνος - 6 μιiνες. υνθριοπινο δυ\'αμικί1 - (:\'(l ιΊ.τιψο).

Αυτό 11rav το καλύτερο δυνατόν που μποροίισε να γίνl:ι. Λλl.ωστl: ιΊπως Ιω δοιιμ::

παρακάτω τα νούμερα δεν διαφέρου\' από αυτι'ι που 8ίνουν (l/)J.:'; ι":11::ιn'i:; σι: πψ1OXΙ~

με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά. Πάντως αυτό που πρι':πει να το\'ίςυιψι: ι:ί\'ι1L ι'ΗΙ,

οτιδιΊποτε θα αναπτυχθεί σ' αυτό το κεφάλαιο είναι ενδCΙKΤΙK6 και δι\'ι:ι μιυ. ::ικ(Ίνα

για το τι επικρατεί στην πεΡΙΟΧ1Ί μελετης.

Ερχόμενοι στην διαδικασία επιJ.ογιΊς του όείγματος Οα μΠΟΡΟΙJσαμι: \'(1 ποίιμ:: ιΊτι

η επιλογιi του ί:γινε με την μέθοδο της στρωματοποιημ{;\'ης δι:ιγμαωληψίΙ1;. "Υ στφιι

από επιτόπια παραηiρηση στ11" πεΡΙUΧιi. \ζω απ,') σί)γι\φιπη τοι) (φιιtμΙHΙ ΤΙ,,\" ,,"Τιι ι ίω\'



~UjlI{liJtJ': XO)joτo:. Ο Κοlνωιιιι..:6. Aιroι..:λεισιιό. των ['ΟΙ!.

κατά U Γ (E~γE) (υποθi:σuμι; ότι κά(:)ι; κτίριο αποπλ.l:ί I;\,(l νΟΙΚ()ΚΙΙιll(Ί) μ:: ΤΟ\'

πραγματικό αριΘμό. όπως αυτός φαίνεται στο\' χαρτη 5.1 κ(ιηιλ11ς(ψ:: στυυ..,: πί\'ω:ι;..,:

Γ και Δ του παραn1ματος και στην επιλογιΊ του αρι()μο\) κτφίω\' "-ΊΙΤΙ:Ι (JT ΠιJO ()(J

γινότανε η i:pcuva.

Για την διαδικασία επιλογιΊς η οποία' πεpιγραφι:τuι στυ παιΗ:Ιρτη,ιι(l ()tι

μπορο,')σαμε να πω'ψε γενικά τα ι;ξΙ1ς

ι. 1-1 πρώτη μα,; φροντίδα Ι1ταν ύστερα από μια βόλτα στην πεΡΙΟΧΊ1 ν(ι [)ρι1l'ΨΙ: ΤΟ\'

αριθμό κτιρίων κατά στ που α\'11κουν στους Ι\ψ και στους l\ιlπαλαμιJΙI';

') Τι! δε,'ιτι;ρο που κάναμε 1ΊΤα\' \'α [)ρούμε: {;να\, αρωμιΊ [)αριιτητας ΚΙΗI'ι ΟΤ ~.

(11)τό μα,; [)ΟlΊf:Jησε η καταμέτρηση του αριΟμοιΊ κτιρίων κατά UT. γωτί ωιτίι,;

διωριη'ψ/;νος μι; το\' συνολικό αριθμί) κτιρίων της ΠΙ:ΡΙΟΧ11ς μας :':ι)ι\'ι: το\'

αριΟμί, [)αρύτητας κατά ΟΤ. Αυn1 η διαοικασία {:γη'ε ςι;χ«(φιστυ γω ω 0\10

οι;ίγματα (Ι\ιμ και Μπαλαμοι).

3. Έπειτα αυτό το βάρος το που,απλασιάσαμε με το\' αριΘμί) ιρωτημιπOl.υγίι,η'

που θΙλαμε κατά δείγμα και [)γ1Ίκε τελικά ένας αριΘμός ερωτηματο/'ογί(t)\' ΠΟIΙ

tnpt:nc \'α πάρουμε από κάθε 01' για τα δύο δείγματα.

Ι-Ι τελΙΚ11 δειγματοληψία Ιχει διαφορι:ς σε ορισμ{;να UT. Ο (ll,ιΘ~l(Ί,;

συνεντεύΈ.εων που 1n;ραμε δεν συμφωνούσε με την αΡΧlΚ11 επιλογ11). Το <'i/;ίγμα γω τις

Μ)ο Ιρευ\'ες φαίνεται στο\' χάρτη 5.1.

1-1 πεΡΙΟΧ1Ί μι:l,J';της (δηλ(1011 ο αρι(-)μός τω\' 01' που τη\' αποτελω')\'/ ι:πιλ:':χΟηκ/:

τυχαία. Απλά σ' αυτό έπαιξαν ρόλο κάποια γι::ωγραφικά. πoλωδ()μΙK(~ ι<ιιι ιΊ/.λιι

χαρακτηριστικά που UI'τιπροσ(\)πευα\, τα διάφορα tμ11ματά της, ,ι\πλ.J. φl)ι)\'τί{ί(lμt;

μέσα σ' αυTl1 να βρίσκεται η περιοΧιΊ κατοικίας των Ρομ. Επίσης η υπόλοιπη Π:;ΡΙΟΧ1Ί

θέλαμε να εί\'ιιι κοντά μι:: την πρώτη ώστε να διαφυλάξουμι: την υπόθεση t)TI nι. (iιΊο

δείγματα Θα έχουν σχί:σεις και άρα αυτά που Θα που\' θα i:xouv [1αρύτητα ιπ(φω.α

αυτά όμως αίσΘησ11 μας είναι ότι παρότι τους μπαλαμοιΊς από τους Ι\ψ τoυ~

χωρίζουν ένα-δυο τετράγωνα η επαφιΊ δεν υπάρχει. [3λ. παρ. 5.2,7).

Τi:λο~ η ι;πιl.ογ1Ί τω\' ατόμω\' που μας απάντησαν σι:: κάθc νοικοκυριι\ Ι;Τ(1\'

τυχαία.

Οι υπόλοιπες συνενπύξεις όπως προείπαμε ε:λιΊφθησαν από 5 κατοίκοιις της

υπόλοιπης Λάρισας και 5 φοιτητές. Η χρονΙΚΙ1 δΗιρια:ια της όιι;ξαγωγ1Ίς τω\' ΨΠI\'(;)\'

έφτασε πι::ρίπου τους δύο μηνες. (η ;ψιοτη έγινε τις 14/419~ και η n:λι:υηιίΙί 10/()/t.)X).

5.1Α Διω)ικασία ιω.ι προβλήματα διt:ξαγωγής της [:ρευ\'α,;;

Πριν ξεκιν11σει η διαδικασία της δειγματοληψίας αλλiι και η σύ\'ταξη του

ερωτηματολογίου θεωΡΙ1σαμε τότε σκόπιμο να κάνουμε μια ανίχνευση τιΊσο στηl'

πt:ρωχιΊ όσο και στους κατοίκους της αλλά και στις απόψεις που αυτοί ι:ίχω'. "Ετσι

IΤ1Ίραμι:: κάποιε:; συ\'εντειιςεις επί των θεμάτων που είχαμι: σκοπll να προσcπίΓιουμι:

μέσω της έρευνας από τους εκπροσώπους των «Ι\ωμω'όβλαχων)ι" (ΓιΤι1ΙΖ/:ία υπο

αυτές φαί\'ονται στη\' παρ. 6.5.4)

Κατά T11\' διεςαγωγ1Ί nlC; Ι:ρcυνας κάναμε σnι\' (lI'X11 ί:να ρn;-ιι:sιίll~ γω \Η

δοκιμάσουμε το ι:ρωτηματολ6γιο που [ίχαμι:: φτιάξt:ι. Δυστυχιος r:ξαιτίης της ιι.;πφί(ι~
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& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διπλωματικη εΡΥασία.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομ.
Οι αιτίες, οι διαστάσεις, η πολιτική και

οι επιπτώσεις του φαινομένου.

Φοιτητής: Σωμαράς Χρήστος

Επιμλέπων: Μαλούτας Θωμάς

•
Ι Χάρτης 5.1: Απεικόνιση του δείγματος

της έρευνας

.' Νοικοκυριάδείγματος"Μχαλαμών"

Νοικοκυριάδείγματος"Ρουμανύβλαχων"

• Νοικοκυριά δείγματος "ΤσΙΥγά\'ων"

Βόλος, Σεπτέμμριος 1998
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μας ωnΙρξω' που,.ά λάθη τα οποία αργΙΗεΡα 6ιιφΟ(;)Οηl>.:ω' μ~: (ιποτΟ,αιμυ ι\μω; \'0.

αργ1Ίσουν την διεξαγωγ1Ί της Cρευνας. Όσο\' ωρορά Τ11" συμπψlφιψιΊ Τ(')\' Ι)ομ

απέναντί μας Θα λcγαμε ότι 1Ίτα\' άψογη και ω.οι τoυ~ 1Ίτω' πrι')(Jυμοι ν(ι IIΙΙΙ](-)IΊσου\'

(4 1Ί 5 άτομα αr\'lΊθηκαν να μας μlλlΊσουν, h:.lltl που 61:\' σιη'ΙI-Ιη μι: το ();:ίγμυ τω\'

<ψπαλαμώνί) αφοί) το 50(% αυηι)\' που ζηηΊσ(ιμι: Τ11" [3υιΊΟαά H)υ~ (φ\,lΊιJηK:: \'(Ι μυ;

απανηΊσει,

~την αΡΧιΊ υπlΊρξε Kάπoιu δυσκολίl1 ΤΙ!)\' l:ρωτηΙ),":\'τι,η' (κιψί('J~ Τ(')\' Ι\)μ Ι \'ι,( ~ω'::

απανηΊσουν γιuτί δεν καταλάβαιναν τι τους ίi;γuμε, 1,''1/: ΤΟ\' κωρ(') ,·ψω.:: ΙI))zισαμ~: \'ίΙ,

ι:πικοινωνούμι: πιο εύκολα, Πολλά απι) αυτιί που μυ.~ ::ίπω' μπ(φι:ί ν(ι ιΊτιι\' ΙΙΠΙ·1\11Ι:ι..:

«της στιγμlΊς>ί τις οποίες εξέφραζαν σε ένα (ιςέ\'Ο» προ..; υ\)τoιΊ~ (/:ι,1Iκ(ί. I·)!(J.\'

συζητούσαμεγια τις σχΙσεις τους μι: τους μη ΗϊΙΥγrL\'Uυ";J. Ilύ.\τως μ(:ω ωτι) l>.:ιίΠ,Ηι1

αριΟμι) συνεντεύξεων μπορούσαμι: να διαγ\,ιl)σουμι:αυηΊ τφ' σΗμπη)ιφΙ1(1ιΊ lωl ΤOH~

οδηγοί)σαμενα ΤΊ1ν ξεπεράσουνκαι να μιλ1Ίσου\' ι:ιi.ΙΚflΙ\'('Ι..-\nιΟ:':τι,); κ(Ί,Τ1 τ::τοω c)!:\'

το συναντιΊσαμε σηιν ι:παφ1Ί μας ~H: τους μη τσlγγιΊωυ,~.

Τέλος. αυτό που πραγματικά μας έμεινε (ιΠΙ) αυηΊ τη ι)ιυδικιισίιι ι:ίωι 11 ::iTlI.ΙPI) μ::

κάτι το μι':χΡΙ πρι\ι άγνωστο το οποίο δι:\' Ι;χcι ι>.:ιψίιι σz:':rιη μ;: n~ ιωτιωτυσι(,(κ:\

αντιλlΊψεις που οι (ωικείοt>l μας Ιχου\' ()ημωlφγιΊσ::ι.

5./,5 Προβλήματα ιω.! διαδικασία αν(ί.ί.οσηςHV1' rrτoιϊ.;:ίωl· τη.; l:μ;.ϊΙΙ'(/.,:

Τελειώνοντας_ λοιπόν. με ηι συλλογ1Ί τ(()\' φωτηματολογίιι)\'i:πrεπι: \v [-Ιριιιψι:

κάποιο τρόπο για να ξεκιν1Ίσουμε την επεξεrγασία. Το ΠΡΙΙΗΟ 1)11μυ. ιΊτιιν \'«1.

περαστούν τα στοιχεία από τις απα\'ηΊσιις Πο\ι α)6θησω' κατά ψι;ιτηση σ:: !-:ιιποω

βάση δεδομένων. Ι· αυτό το σημείο υπιΙρξα\' lfOΙJ.tL προβλ1Ί.ιιατιι.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα:

Ι. Όπως διαπιστώσαμε εκ των υστέρων (αφο,') τι:λείωσ:: η [:ρι.:IJ\·α} μι:γ(Ίλ\) ;τλlΊOo~

των ερωηΊσεων μας 1Ίταν ανοικτΙς. Αυτό δημιούργησι: μι:γ(ιλο πρ(ψλημα στψ'

κωδικοποίηση τους. (βλ. παρ6ρτημα - κωδικοποίηση απα\'ηΊσ::ι')\' lωΤΙl

ερώηιση). ΑυηΊ η διαδικασία Π1Ίρε αρκετό χρόνο (τουλάχιστον Ινα μlΊω) οπόπ

βγ1Ίκε όλη η διαδικασία υλοποίησης Tll"; ιργασίας αοηΊς αρκετά i;~ω ιLΠΙ) τοι)(

αρχικούς υπολογισμούς.

2. Επίσης ο αριθμός των ::ρωτιΊσεω\' lΊτα\' πολι! μεγάί.ι);. ΛυηΊ σ~: συ\,διι(ωμ(\ μι:

τις πολ/Ις απανηΊσεις που δίδο\'τω' (κυrίω~ στι..; (Ι.ωικn:; Ι:ΡΙ'Η1Ίσι:I;). ι\!(ις

ανάγκασε να δημιουργιΊσουμε μια [jά.mι με 3~O μπαβλητΙ; κω :-> 1 :;γ-,'))ιΗΡΙ:;.

πράγμα αρκετά κοπιαστικό και χρονοβόρο, Αφοί) [\' τΟ.ι:1 ξι:πψάστηκυ\' 1!.1)τι'ι

τα προβλ1Ίματα σ' αυτό το στάδιο της έρευ\'ας Χι1ησιμοποιιΊσαμετο πρόγραμμα

Access 7.0 για την εισαγωγ1Ί των στοιχείω\·. Όμως και σ' αυηΊ το στιΊόω

υπlΊρχαν προβλιΊματα σχετικά με την δημιουργία ελέγΖω\' ιδίως στις φωηΊrιι:ις

φίλτρα.

Μετά τον Ιλεγχο της βάσης. οδηγηθιiκαμε σηιν διαι'ΙKαrιία τη..; επι:ξ/:ΡΥο.σίιις ΤΙι)\'

στοιχείων. ΑυηΊ Ιγηι[; με το στατιστικό πρ(Ίγριψμιι. SI)SS 8.U. 11 l:π::~ψγ(L(ίίιl. ι':γι\'ι: μ::

τον εξιΊς τρόπο:
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ιι. Κ(χναμ/: τι.; κατανομi:ς καηί. μεταβλητi:ς ωροι'ι :Ι../ο)ι)ίσιψ:: ro (ί1)\'ΙJί.ιι,υ ι)ι:ιl'μιι σ::

Ι)ομ και Μπαλαμοι'ις (4 Ι κω 40 άτομα) γιιι α\' γίn:ι μ::τέίn:nΗ <11')"'/<':;11011 μπιι.'::'ΙI

τους κατά εριίΗηση για ""ιι δούμ:: αν υπάρχοιι\' (}ιιιφυι,:':ς (αυss L~lL)L!I~ni~Hl)

β. Σε δπ)προ στάδιο κάναμε ποΗ.απλi:ς συσϊ.ετίσ::ις InlLΙILίΡII,;'-Γ~SΡ~)llSI:.' l:l[lJ",:)

μεταξύ των ερωηισεων που περιμέναμε να ()ωσου\, K(lΠOΙU πι.ηl)οφοριιι

σχεηΚ11 με τα φαινόμενιι που προσπαθούσαμε να οιαγνιί>σουμε (/:ι\)η'ι ι":γιν:: πιί.λι

καηί. ομιί.ι)Ι1)

γ. Σε {;να τρίτο στάδιο προσπαθιΊσαμι: να κάνουμc παι)ιιγυνΤΙΚ11 (1.\'(J:l'lJUll μι: σ<.:οπι'!

τη\' κατηγΟι1l0ποίηση ωυ δείγματος ΚΙΗά ΙJlI.:ι}\υμικο l:πίπα\υ Iμl:

συνυπολογισμ6 τω\' ι:ρωηισαι)\' που οίνου\' στοιχι:ίιι γ' (ΗΙΤ() ,:ισιν)ημ(ι. Τ.μ.

κατοικίας. τρι)πος ψυχαγωγίας κ,α.) α)λά κω τφ' 6ημωιφγία ιι)ωτι)πι,)\' σ::

σχέση με τις στάσcις. κατά ηλικία. οικι)\'Ομικι') επίπε60 κω ::ΠΙ"ιΥγ::l.μΙ1.

Δυστυχ(;)ς αυη) 6εν 11ΤU\' δυνατόν να επιτευχθεί διι\τι ο (lριΘμ6ς ωυ 6::ίγμ/πο..;

γι' αυτές τις περιπηί>σεις 11τα, πολύ μικρός και η παραγονΤΙΚ1Ί u\'ιίI.Ηση δι:\'

ί:δινc αποτi:λεσμα (ακολουθ11θηκc η διαδικασία Ι')7rως πr:ριγj)/"ιφ::ται στο

(r,,!αλυύτuς (:) .. !9(5).

Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των στοιχείω\' αρχικά κατά τ,ι!1Ίμυ. το))

ι:ρωτηματολογίου και στο τi:λος ψαίνO\τuι κάποια σημΙ1\'τικά ι~πoτελ:·:σμ(l.nι τι')\'

συσχετίσεωνμεταξύ μεταβλητιί>νδιαψoρεΤIK(~νμcρ{j)\,.

ι-ι παρουσίασητων στοιχείωνγίνι:ται κατά ομάδα (Ι>ομ κω (\'1Πllλιι~ωί). Γπ::ιι)ιΊ ω

πλ1Ίθος των μεταβλητιί>ν (φαίνεται στο παράρτημα) είναι πολl'ι μι:γιi.λο κ(i.,'\1μι: μω

αντιπροσωπcυτιl\.'11 επιλογ11 από αυτi:ς για να δ(\)σουμι: (lπανnΙσι:ις στους μιισΙΚΟ1Ίς

προβληματισμούς που οδιΊγησαν στην διενέργεια αυηις της έρευνας. και ιιυτιι

παραΘέτουμεστην ανάλυση.

Τέλος. 6πως θα δούμε δr;\' υπάρχr.ι ξι:χωρισηΊ αναφοι)ιι στις δύο ι:πι)μι\'ι:ς (),ιιcί<")ι:ς

ερωτηθ{;ντων (κάτοικοι υπωωιπης Λάρισα. φοιηιτ{;ς). Γί\οετω Uίτ/.ιΊ μω υ\'ιιφuρ<"ι

στις συμπεριφορi:ςπου από τη\' μι:λέτη τω\' ερωτηματολογίωντους μποριη')σι: 1:I)KOI-U

να ιδωΟcΙ Οι απόψεις αυτών συνυπολογίζονται κατιί. πι:φάβαση στο ι)t:ίγμιι τω\'

μπαλαμών κατοίκων της Ν{;ας ~μύρνης. Άλλωστε το γι:νικό συμπέI)ασμιι. Ι::ίωι

ε\,δεικτικό) cίναι ότι ΟΙ αρχικοί μας προβληματισμοί cπιβι:βαιώθηκU\' αρ\'ηηκιΙ οl)τ:.:

η μη cπαψιι με τους Ρομ αλ/ά ούτε κω το διαφορετικό cκπαιί)ευτη:ι) l:πίπι:ι)ι)

επηρεάζι:ι προς μια πιο ευνοΥΚ1Ί στάση απέναντι στους Γ'ομ. Άλλωστε αποl)ι:ίχτηκε

περίτρανα όη ΟΙ αvτιλ1Ίψcις για τους Ι)ομ δεν Επηρεάζονται απ6 ΤΨ' συνανιισΤΡΟψΙ1

με αΙJτούς. αφού αυηι όπως αποδcίχτηκι: είναι τυΠΙΚ11 και ιιπάρχι:ι επειi)lΊ ζου\' στον

ίδιο τόπο και RP{;RCl να συ~ι[)ιβαστoύν οι δύο ομάδες μεταξύ τους.

Ομως αυτό που 1Ίτα\' () πιο σημα\'τικός λογος που μας 0Ο11γησε \'(.( αηιςουμι:

αυτά τα Ι U ερωτηματολόγια στο συνολn;:ό δcίγμα τι,)\' ι(ΜπαλαμιΊι\'.'! τη.; Ν:':Ι1ς

~μύρνης 11ταν ότι από μόνα τους οεν μπορούσαν να διί>σουν αποόι:ικτικίι an1Iz::i(l.
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5.2 Α\'iιλυσll Στοιχl:ίων - ιιποτι:λέσιιιιτιι - συμπηΗίσιιιιτιι

5.2./ -.Jημογι)(ι.φι!ο:(ί ιποιχι:ία - τωπ()τηω &ί;:ιιατο,,'

Όπως έχουμε πι;ι προηγουμί:νως u συνολικος αριΙ-Ιμι·,..; του ()I;ίΊμιno~ ,ιω.: ι']ω\' ΧΙ

ερωτηματολόγια. Εξ αυτών τα 41 έγιναν σε [Ιομ . τα 30 σ:: μη τσιγγιι\'Ο\I,,; ιω.τοίΚ(1υς

της περιοχιις της Νέας Σμύρνης. τα 5 σ:: κατοίκους της ι:ιφl)τφη..; ;Τ::I)Ι,lϊ.,'1"; τη..;

Λάρισας. και τα 5 τελευταία σε φοιτητι:; του tμ11ματoς.

εδώ πμέπι:ι \'ιι πο\'μι; ΠΙΗν πι'οχωριισουιιι: ί,τι οι πίνlίΚI;; ΙίΠΟ ΤΗ Η': ΟΠΟιΗ1)';:

γί\'ι:τιιι 11 t:ιiώ ιι\'ιίλυσ,l υΠ4ίμχου\' στο πιφιίΙΙΤΙIΙΗί ιιι)τιι; τη;; ~}ιπ/.ω~ωΤΙK1I.::

ψγασίΙίς (μέρος 4).

Από τις 41 συνεντεύξεις στο δείγμιι των Ι)ομ. 0\ 22 {:γι\'(1\' σι; (1\'611::"; ΙΠ,1(ί.:'~. Γ' 11)

και οι υπόλοιπες σε γυναίκες. Κάτι ανάλογο ισχύι::ι και στο ()ι:ίγμιι τω\' μΠl1ί.ιφι\}\'.

Εδώ είχαμε 21 άνδρες (jioa.523Vr~) και 19 γυναίια:ς.

Όσον αφορά την ομάδα των μπαι..ιιμιί)\' που ι;ίναι ΚΙΙΤΟΙΚΟΙ τη..; ΠΨΙΟϊ.ι;,; τη'; Νι·:ιι..;

Σμύρνης οι 15 11ταν σε άνδρες κω οι υπω,οlπι;ς 15 σε γυ\·uίl.;ι:;ς. Τιι (l\'TicnotZll

νούμερα για τις δύο άλλες ομάδες (υπόλοιποι κάτοικοι ,ι\ιίρισll'; l..-αι φοιτητι\) ι'μω' :;

άνδρες και 2 γυναίκες (βλ. πιν.l)

Σχετικά με την ηλικία των εl)ιι.nηΗι::ντων προί:κυψω' τιι ::~1Ί;:

ΟΙ περισσότεροι ερωτηθέντες από τους Ι)ομ Ι1τω' μ(:τα~1.·) ΤΙι)\' η/.ιι-.,-rι;H· 1:,-~-Ι ι Ι (j

άτομα. ποσ.24.4%). 25-34 (10 άτομα. ποσ.24.4%). 35-4-1- (11 ύ.τομα. Π()(ί,26.9~,I) κιιι

45-54 (7 άτομα. 17.1%).

Για τους μπαλαμούς τα αντίστοιχα ποσοστά l1tαν. μr.τιιςι) τω\' ηλικιι\)\, 15-2-1- (Χ

άτομα. ποσ.20%). 25-34 (10 άτομα. ποσ.25%). 35-44 (7 άτομιι. πoσ.17.5(~Iι,1 r-.-Ql -1-5

54 (5 άτομα. ποσ.12.5%) και μεταξύ των ηλικιών 55-64 (Χ άτομα. πoσ.20'~-ί,). ([-Ω•.

πιν,2)

Ο μέσος όρος ηλικίας των CΡωτηθΙ\'τω\' 11ταν για πως ,ιιπlιi.uμΙl1"ς τα 40 !.1)Ι·1\'lIl

(διάμεσος τα 36.5 χρόνια) ενώ για τους ΙJομ ω 34 xpι'n'tα ιδΗΊμ::σος nJ. :Ί4;.ψ). (l1ί..

πιν.3)

Στον πινακα 3α μπορούμε να δούμι; την ηλΙKιαΚl; δομ11 το\) πΙ·.ηθυσμιη·, τη.; Ν:';ας

Σμύρνης, Αυτιι προκύπτει από τις απανη;σεις που ΠΙ1ραμι; στην CΡ.3 )'Itl !(1 π(Ίσιι

άτομα υπάρχουν στο κάθε νοικοκυριό και τι ηλικίες ί:χ.ου\' αυτά. Κ(ί\ιο\τας μια

αναγωγ11 αυτιον που βγάλαμε απο το δείγμα ενδι:ικτικά μπορούμε \'α 1!ΟΙΨΙ: ίΗΙ η

δομl; του πληθυσμού περιγράφ<:ταιαπό τον παρακάτωπίωκα
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Πίνωω.ς 3ιι: ΗλΙIΗΙ,(I{11 01"'11 ΠληΟησμο\)

Ι)ιιμ ΝΙυ.ς Σμ,φνllζ (ψ.3)

Ηλιιnαl(ιί υιιίι.δα Άτυμα Πυσυστό

KILTι'J ΙΙΠι) :) I:Τ~)," (,u 17.96%

Μι:ταξl) 6-12 Π(:)\' 72 21,5()%

ΜΙ:ΤIΙt.I) 13-1 Χ ΠΙι)l' .jx I4.~~

Mr.Tutί. 19·()5 Ι:ΤΙ:)Ι' ί4Χ ....,,31%

Πιίνω απι) ():) I:ΤΙ;)\' (, I.HOU/"

Σi)vuλu ατό,,{!)\· 334 100%

:':χετικά μι:: τα χαρακτηριστικά των σπιτιιον έχει γίνει α\'αφοριι στι~ πιφ.-+.5 τοι!

κιφΑ (για \ωΤ<l που [~ρίσKoνται στην πι::ριοχι1 της ΝΙας ~,Lι1Ίρνης),

ΛπιΊ τω' πί\'.] ::πίσης προl\ι'ιππι ι)τι το μι:σο \'ΟΙΚΟ"',φιι) για τους Ι\ψ ::ίι.::: χ μ6,η

και 1.() OΙKoγI:\'n~; ε\'lΊ> γω τους μπιΛαμούς τα ιι\'τίσΤΟΙΖα νοίιμη)Η ΙlτlH' --Ι- μ~':λη κω

μια οιιωγέ\'ι:ια, Δυο φορι:,;; πιρισσ6τερα μΟ.η έχει ~:nl, \νικοκυIΗι) IJιψ ωro ()τι ::\'U

μπαλαμιΊ>\',

Εισχωρ(ί)ντας ακι'ψη Jιι:ρισσtΊ...-~.:··ι) στη\' Ωομιι τω\' \'ΟικοκυIΗώ\' ~11f1φιHΨ;: \'ΙΙ

πούμι: {)τι στο σύ\'ολο 41 ερωτηΗέντων που lltav Ρομ κω'ένι'( δε\'11τα\' μωυμ;:λl':~.

Από αυτά το 14.6% είχε 3-:5 άτομα (6 νοικοκυριά). το 63.41% απ{) 6-! (J ιΑτομΗ ι2()

νοικοκυριά) και το 11).5% απ(') 11 μέλη και πάνω (S νοιιωκυριιί). ~υνoλι",ιί_ τιι

πολυμελιΊ \'οικοκυριά σηιν περιοχιΊ κατοικίας των Ρομ είναι το 8~.9% το]) συνω.ου.

~υμπληρι;}\'O\'τας τα προηγοιιμ::να μπορούμι: να ποιΊμ:; ίΗΙ στα 35 \'OΙK01(tIρl(i

των μπαλαμιΊ>ν τα ~ι.ι έχου\' απί) 3-:5 μέλη (πoσ.::;~.Ψ!/o) ::\'ιί! τα 3 απιΊ ιωτιΑ ::ί,'αι

δn;υρυμένα (έχουν απ<Ί 6-1 U(lτομα. ποιτ.S.Μlιι ). (βλ. ΠΙ\' ...f. Ι)

Από τον lft\'A.l προκύππι ότι από τα 41 νοικοκυριύ. τω\' Ρομ τα 25 αποτ::λΙJl·)\'Τυ.Ι

από μια οικογένεια (ποσ.61 %). 10 απιι δύο οικογένω::ς (ποσ.24.4%) και () απί) ] και

πάνω οικογένειες (ποσ.14.7%),

1'0 avriBr.TO αKΡιI~(Ί>ς 'ΤΙιμβα: ":ι Ίια τους μπαι.αμούς (ΗDου σ~: \ίlΊ\,\)λΙI ]5

νΟΙΚΟ"'ιΡιώ\' τα 31 αποτελούνται απι~ μια οικογένι::ια (lfocr.XS.6%,) και μί)\'~~ .1 ::ι.:ου\'

δlJΟ ιHKoγί:\'ει~:ς (ποσ.S.6%). (βλ. πιν.4.2)

Πλ.:·:πουμ::. λοιπόν. ότι το ποσοστό των πο).υμελ{'J\· νοικοκυΡΗ;}\' τω\' Ι'ιψ ::ίναι

κατά 1(J φιφcς μεγαλύτερο από αυτό των μπαλαμ6JV. [πίση; ωτίι ..ι φ()ρ~':<,::

περισσότερο έχουμι.: ηιν Πι(-)α\'όηιτα νΗ συV(Η'ηισουμr: στου; l'ομ \'lΗΚ'ΟΚ'lφω μ:: (;1'1\)

και περισσότερες οικογένειες από (ΗΙ στους μπαλαμοl)ς. Η διψιΊ l.ω:'ΗΙI'· 1(11\'

νοικοκυρι(ί)νσχετικά με το\' ακριβιΊ ιφιHμι'J μr.λ(Uν ~ί\'UI αντιστρόφωςανιiλoγη μ::nι~I')

των Ρομ και nι>\' μπαλαμώ\'.

Όσο\' αφορά το τι δliλωσαν οι φωτώμενοιως αρχηγι') των \,OtKOKlJPLIjl\,. το 7.3%

των Ρομ απά\'τησι (ΗΙ το νοικοι..ιιριό έχει αρχηγί) μι:λος Ηηλυκού νΙ:vου..:: ::\'ω το

ι.ι2.7'~1ί, ιιπά\'τησε ίlΤΙ ω)Τ<l ι:ί,'αι ιί:νΟI)\ι....
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Από τους ερωτηθέντες μπα/.αμο(ις το Χ.6% Μι'λιι)σi: ω..; ιφ;/ηγιι ;',~\'ιι.ίK(Ι. \'";"[ιί.[)χ::ι

επίσης ένα 14.3 1JA, το οποίο υποσn1ρίζt:ι πω~ υπι"φχι;ι ισίn1]τα μ::σιι Γ;ΤJ1I' (ΗI\Ιlγ/:\'::ω

(το ανδρόγυνο από κοινού αντιμετωπίζει τα πρul1ί.IΊ,LΙUτα Ι. l'i:ί.ιJ": Τ\Ι Π.2'~ (Ι

υποστηρίζει ότι ο άνδρας όιαχειρίζπυ.ι τα θέματα του \'ιΗκυκυρωίJ, (I~/., ί1ι\',5)

Βλέπουμε, λοιπόν. σ' αυτές τις ερωηΊσεις να μψ υπάlν'.:~:ι μ::Υ(Ίί.η ι)ωφuριΊ.

Βέβαια οι απόψεις των μπαλαμών είναι πιο \ιεωn:ΡΙΠΤΙKέ~ αφσι) 10 22.Ψ~·ιJ

υποστηρίζει ότι στις αποφάσεις παίζει ρόλο και η γυναίκα. Aun.) 1() πι.::\ιωίο ~;ίνuι

κατά 3 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό σωυ~ Ι\ψ οι υποίι'ι ίΗψΙΙ Τ'1"

μ6νιμη εγκατάσταση διατηροίιν 10\' ισχυρό ρόλιl του (Ί\ιδι)ιι, μ:';σα στην ΚιΗ\'ιιι\'ίιι. HJlJ":.

Πηγαίνοντας στις απαν11Ίσεις για τον τι)πο καηιγωγ)i~ τω\' ::I)(ιιτηιi:';\'7(,j\' Ι>ιψ.

σημαντικό ποσοστό μας είπε ως τόπο μακρινlΊς Kαταγ(ι)γIΊ~ τι)\) Τ1]\' 1-'1)\Jμ(l\'ia Ι)2Χ

άτομα. ποσ.68.3%). Επίσης ω 4.()% των ερωτηΙ:Ji:ν1((j\' μ(l'; ι:ίπl: Τψ i\!ι)ί.i'ιοf\ί.ιιχία.

ενώ ένα άλλο 2.4% την Βουλγαρία. Το υπόλοιπο 19.4% ι:6ωπε ω~ 1()ΠΟ ιωταγωγlΊς

την Ελλάδα (κυρίως περιοχ;:ς της κ~\'τρικιΊς και Βόρειας Ελλάδας). 1:\,Ι;) \ιπlΊrξuν ιωι

δύο (πομα που δε\' ιΊξεραν την καταγωγ11 τους (ποσ.4.ΨΥ(J).

Από την άλλη οι μπαλαμοί σε ποσοστό 57.5% ι:διί) ως τι)πο κατrι.γωγl'l"; τψ

Λάρισα ενώ το 5% απάντησε. 111\' Αίγυπτο. Επίσηc ένα Ι 2.5% ι:ίπl: ι'ηι K(ιηΊγ::τnι ιι.πι')

την υπόλοιπη Θεσσαλία και οι υπόλοιποι από διύφορι:ς lfCI)ΙOxt:; της Ι~λλιίΛ(I..;. (Ι'lί.,

πιν.6)

Εδώ θα σταθούμε στις απαν11Ίσεις ΤΙιJ\' l)ομ. l3λt':πουμε ι)τι ί:νιι. πιιμ(/,\'Τικι')

ποσοστό 25% περίπου δίνει ως τόπο μαΚΡΙV1Ίς καταγωγιΊς του 111\' 0)..ιί.6ι(. ,1-j Ι)l:\'

απαντά. Αυτό μπορεί να δηλώνει την θέληση να ξιχάσουν τψ' μαιφΙ\'IΊ ωυ~

καταγωγ11. Έτσι αυηi η συμπεριφορά μπορεί να είναι ένα πριίΗΟ σημύ,ι)ι (J.φιψοιωσης.

(βέβαια τρία 11 τέσσερα άτομα από τους ερωτηθέντες μπoρ~ί νιι εί\ιαι μη Ι\ψ ()[ οποίοι

παντρεύτηκαν με Ρομ και ζουν μαζί τους (όπως θα διn'ιμε πιφακάη,ιl. (ι.λλύ. ιΗ;\'

αναιρείται το ποσοστό εκείνων που έχουν δηλ(\)σει ως μαιφn'ri ωυς Ku.τo.γωγlΊ τφ'

Ελ/άδα απλά γίνεται λίγο πιο μικρό. περίπου Ι 6%)

Σχετικά με τον τρόπο που έμαθαν την καταγωγιΊ τους οι Ι)ομ πο\ι ~lιJ.ς Ιlπιί\fτηπω'.

προκύπτει ότι ένα 872% έχει ενημερωθείγι' αυτό απί) την ΙΗιωγι';\'I:ιυ.. 1":'ΙΙ.Π(\lΙ1Ι (ί.ί./.Ol

απάντησαν ότι τους οδιΊγησε σ' αυτό η γλώσσα και η ι)ιύλι:κως πω) μιλιΊ\'ι:

(ποσ.5.1%) ενώ ένα ακόμη 5. Ι % είπε ότι και 11 γλώσπα αJJ,ύ και 1] οικuγι';νεια

συνέβαλε στο να μάθει την καταγωγ1Ί του. (βλ. πιν.7)

Α\ιαλύοντας τις απανηΊσεις σ111ν ερ.7 προκί,πτει ότι το 36.6% των ερωτη(/ι':\'των

Ρομ (Ι 5 άτομα) ισχυρίζονται ι>τι είναι Ρουμανόβλαχοι-Ι'ουντάrηδι:ς. '[\ιΙI 31.7%1 ( \:;

άτομα) δέχεται τον χαρακτηρισμό των Ρομ, Από αυΤΟIJς το 76.9% \lπoστηΙlί~ει ιΊτι

αvιΊκει στην φυλ1'l των Poυμανόβλιι:.ι..(l)ν-I'oυντάρηιiων ( \Ο ι'ι.τυμUί (:\'(,) τι) :3. \ '.',;1 (:;

άτομα) είπαν ότι αν11κουν σ111ν φυλ11 των τσιγγάν(ι)\'. 'Οσι\\' ιι.φύριl 1(1. lJπι')ι,ιΗΠι)

δείγμα από τους Ρομ δυο από αυτούς απαντάνε ότι είναι μπαλιηιοί (ποσ.-Ι.9%). ΤΙ)1:ις

ότι είναι Ρουμάνοι (ποσ.73%) και έξι ότι είναι έλληνες-l\n,μανι'ΨλαιOl(1-1.()'%) !:\'Ι;)

δύο οεν ιΊξεραν τι είναι (ποσ.4.9%). Από αυτούς που απά\'τησ(Η' !)ουμιί.\'ΙΗ (\ ::\'ιι':
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υποστΊιριξι: ότι ι::ίναι ΡουμανΟβλυ.χος στην φυλ11 ι:ν(;) οι ιιλλοι &:ν l:ίΠα\' τίποω.. ([Ιλ ..

πιν.~.1 και ~.2)

Οι παραπάνω απανΤ11σας μας δείχνου" οτι επιιφαn:ί μια σί)γχυση στoυ~ Ι)ομ.

f:::κτι'>ς από τους τρεις που απάντησαν τσιγγάνοι "αι που (η'τως I;ίναt. αρκ::ωί ΙιϊT~) τοι).::

υπόλοιπους άλλο 11τα\l κυι άλλυ έλεγω' (ηι ι:ίναι. ΛυτΊ1 11 σιΊγχυση πωl :;;ΤΙΙ':11<ι.τI:ί

μπορεί να είναι πραγμαηΚ1111 ι.:σκεμμΙνη. Όπω,; JTpot;KlJIIlI; στψ' cru\'t:xno. υπ,') τοι,.:; -J.I

ερωτΊιθέντες οι 32 (ποσ.7S%) 11ταν Ρουμανόβλαχοι-Ρουντάρηδι:;ς.οι -J. τσιγγιΊΛ'ΟΙ

(ποσ.9.8%) και οι 5 μπαλαμοί (ποσ.122%). (βλ. πη'.8.3)

Για να δοίιμε λοιπόν τι συμβαίνει συσχετίσαμε τις δίω μεταβλητι:ς που Ι:6ί:ΙΧ\'!1.ν

τι απ(l.ντησε Ο KαHtvαc; και τι εί\'αι στην πραγματικότητα. Οπως πρω..-Ι)πn:ι για τους

Ρουμανόβλαχους το 43.8% αυτ(ον (] 4 άτομα) είπε ότι εί\'αι ])οuμαvί>βλ(J.ΧΟΙ

αρνοίιμι::νο τον χαρακτηρισμί> του Ρομ. Το 28.1 % (9 άτομα) απά\'τησι~ ,'ΗΙ ~:ί\'ω Ι\ψ

αλλά. στη φυλΙ1 Ι\)\)μανόβλαχοι. Τα 6.3% (2 άτομα) υποστΊ1ριξα\' ίΗΙ l:ί\'(I.Ι ΡΙΗιμ,l\'ΟΙ

εν(ο το ]8.8'% (6 άτομα) είπι:; ότι είναι t)J,.ηνι::ς-])ουμα"U[)λ.u.χοι. Tt:i..o,; Ι\'ιϊ. ,'ΗΙιμι) ι)::\'

11ξερε να πει τι είναι. Όπως ΠΡΟl\."ύπτει από τα παραπάνω tvα 22% τω\' ::ρωτη(Jι';\'nι)\'

Ρουμανόβλαχων (7 άτομα) αποδείχτηκε ειc τω\' υστΙρων ότι είναι Ρουμα\·ίΨλu.i.Ol.

«αρν11θηκε» εν μέρει την καταγωγ11 του. Ακόμη το 43.8% Ακόμη ι)πω~ προι:ιπ(ι,Οψτ

το 43.8% των ερωτηθέντωνδεν δέχεται τον χαρακτηρισμότου Ρομ γιατί αυτός (Ίπως

μας είπαν χαρακτηρίζει τους τσιγγάνους με τους οποίους αυτοί δε\' έχου\' ),:CJ.I ()Εν

θέλουν να έχουν ιcαμία σχέση.

Από τα παραπάνω είναι εμφω'lΊς η αντιπάθεια που υπάρχι:ι από Τ11ν πλι:ιφ6 τω\-'

Ρουμανόβλαχων προς τους τσιγγάνους και η προσπάθι:ια να διαχωρίσου\' τ11" ΟΙση

μεταξύ Ρουμανόβλαχω\' και Τσιγγύ.· ...ων και να δείξου" στο" «ξi:"Ο)J (πυυ τιι. Ο::ωρι:ί

και τα Μο το ίδιο - γύφτοι και τσιγγάνοι) ότι δεν είναι έτσι.

Ακόμη θέλουν να τον πείσουν ότι αυτοί διαφέροντας από τον τσιγγό.νο 6(;\' ι':χου"

πλέον καμία διαφορά με αυτόν. Επίσης αυτΊ1 η στά.ση ως ένα mιμείο μπορεί \'υ lφί>βιι

και την τάση για άνευ όρους αφομοίωση μιας και η πρώτη προσπάθεια {:γινι: μ:: την

μόνιμη εγκατάσταση. Αυτό θα τα δοίιμε λίγο παρακάτω.

Όσον αφορά τη θρησκεία όλο το δείγμα απά\τησαν ότι Χριστιανοί ορΘόδοξοι.

:την ερώτηση ]Ο για την μηΤΡΙΚΙ1 γλώσσα του ερωnομε\'ου η πλειοψηφίυ. των

ερωτ(ομενων που ανΙ1κε στους Ρομ απάντησε την Ι)ουμάνικη (29 άτομα. ποσ.70.7%,).

Βεβαίως όλοι τους είναι δίγλωσσοι (μιλάνε ακι)μη την ι:λl'11νιΚ11). ΛυτιΊ που ίίρn:ι:νιί

εντί)πωση είναι το εξ11ς. Πέρα από τους 5 «μπαλαμούς» που έχοι)\' πυ\'Τ{11:υτι:ί μι

Ρουμανόβλαχους παρoυσιι'1~aνται 1::1(\ιη 4 Ρουμανόβλαχοι \'0. ψφανίςου\' ως

μηΤΡl1C11 τους γλώσσα την ελληνΙΙC11 (πvσ,9,Η%).. Αυτό αποτελεί ένα σημανΤΙK~1 6ι:ίγμυ

αφομοίωσης. (βλ, πιν.9). Τέλος οι τρεις τσιγγάνοι μιλούνε την Ρομυνί Τσιπ και

ειδικότερα τΊιν τσιγγάνικη διάλεκτο όπως μας είπαν (μάλλο\' Τ11ν VLACI-I διιJ-λεκτο).

~την ερώηιση ] ] από τις απανη1σεις που ΠΙ1ραμε από τους Ρομ ι::πιβι::βαιώ\'παι

ακόμα περισσι)προ η παραπάνω διαπίστωση. ~υγKεKριμ{:να από τα 32 ('πομα που

δηλώσανε ως μητρΙIC11 διαφορεΤΙΚ11 γλ(οσσα της ελληνΙΚ11ζ (27 ίiτομα. πoσ.~~.4(1())

δ11λωσαν ίΗΙ (--)έλουν τα παιδιύ. τους \1(1, συνεχίσουν νι,ι τη μιλά\lι: Ι;\'(;) Ι':\'ίl. πυσυσηΊ

12.5% δι:ν το επιθυμεί. Το ότι 8 στα Ι () ά.τομα θέλουν νιι. i:iιατηρηΟ(;ί η γλΙ;}(ϊσυ. τους

σημαίνει ότι θέλου" τα παιδιά τους να γαλουχηθοί)\' μι:: τα ίδια 11Θη και toιμα που [)\
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ίδιοι μεγάλωσαν. Σ' αυτό μπορεί να κρύβι:ται η α(ίυ"είοητη 11 σιJνι:IΩηηΊ flllω.ηση γιιι

τη διατιιρηση ενός αμυντικού μηχανισμού που η γλ(~σσα προσφΙρι;1 γω Ι\!Ι.Ο::

ενδcχόμενο, Αυτά τα δύο υφίστανται μιας και το 67% αιτιυλογεί τη ()ι:τικη ΤΟll

απάπηση στην ερ.ΙI με αυτούς τους λόγους. Το Ι2.55 ιΊμως ΠΩ\) «(1παι)\'ιι':Τ\Η» τη

γλι;)σσα και τη" παράδοση δίνει μια σημα"τικιι πληρuφυrία γιιι το ι'ηι σιγ(Ί - (ίl''/ΙΙ

αρχίζουν ορισμΙνοι να προσπαθούν να ξεφύγου\' από τη φυλιΊ και η μη δΙ<ΙΤιΊι)ηίοη τη..;

γλώσσας Civat Ινας τέτοως.

Αυτό το τελευταίο το c\ιισχύει !:Ο γεγι)\'ίJ'; Μι ί)σοι (φn)IJ\'Ται Τll" σΗ\':":Ζιπη "\1]";

ομιλίας της γλώσσας τους από τα παιδιιΊ τους το δικωολογούν μι: ω ιΊτι ()i:;.Lll)\' \'ίJ

χάσουν την προφορά τους και να ξεφι')γου\' από τη φlJλιi. (για ΤΙΙ. πιφωι(I\'(Ij ΙΙ'..

πίνακες Ι υ.Ι και 10.2).

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για τους l)ουμαηΊβλαχους:. Λντίθι:τιι ΙΙΙ ΠΗΤ!ΙΗ'ι>Ι

θΙλουν να διατηρηθεί η παράδοση και η γλ(~σσα του;:;.

Όπως είπαμε πω πριν οι πι:ρισσότεροι απι') του; Ρομ ι:ίνω 6ίγλωσσοι. Το 7X<~1)

αυτών μιλά τη\' ελληνΙΚ1Ί (ΟΙ υπόλοιπη έχουν μητρικιι Τ11\' ελλη\'ιl·61/ t:\'Li) :":\'(1 7.:1<~"

γνωρίζει την αγγλιl\.ιΊ. Τέλος Ινα 4.9% ξΙρει Ιταλικά. Ακίψη οι πι:νn: μπιιλιι.μοί ί10Ι)

είναι παντρεμένοι με ΡουμανΙJβλαχουςδηλ{~νoυν ότι γ\'ωpί~ιn)\' τ11" l'ουμIΊ\'lI\η. ιI~ί.,

πιν.!!)

Όσον αφορά τI1V οικογενειαΚ11 κατάσταση των Ρομ φαί\ιεται ότι το ωΙ3<I,υ (H!HiJ\'

που ρωTl;σαμε είναι παντρεμένοι. Ανύπανδροι είναι το 17.! (Χι εν{ί! Ιχουν ;ι:ωρίσ~:ι ω

7.3%. Το ποσοστό των διαζυγίων βλέπουμε ότι είναι αρκετά, μεγ6λο. Λυτοί ίω\)

χωρίζουν περισσότερο είναι οι τσιγγάνοι. Αντίθετα για τoυ~ κατοίκους της Ν:'π.::

Σμύρνης που δεν είναι Ρομ το 77. Ι % είναι παντρεμένοι και το Ι Ι A(JI\) Ι1\'I)ΠΙ1\'Ι)ΡΙΙΙ. ΤΙ)

ποσοστό των χωρισμένων στο σύνολο είναι γύρω στο 6 'Χι ε\'ι~ υπrιΡΧΙ:1 κω μω lI'lPI1

και μια αρραβωνιασμένη. (βλ. πιν.1].1 )

Η μέση ηλικία παντρειάς για τους Ι)ομ είναι τα 18 χρι'ινω ι:nί! γιιι, τιιu,:

«μπαλαμού9) τα 24 χρόνια όπως προέκυψε από το δείγμα (ΠΙ\'.3), rvIlIL 6ιιιφιφιι ()

ετών η οποία δείχνει την διαφορεΤΙΚ1Ί φιλοσοφία που υπάρχει για το\' γι'ψο ηλλlΊ και

την τι;ρηση του παραδοσιακού στοιχείου που θέλει τους Ρομ από μικρή ηι.ικίιι νΙ1

παντρεύονται.

Όπως φαίνεται από την ανάλυση των απαντήσεων που εδί)θησα\' στη\' φ.Η). ω

64.5% παντρεύnικε σε ηλικία Ι 5- Ι <) ετών. Ακόμη το 12,9% σε ηλlκίη Ι\άτω τι!)\' I..J.

χρονών (κυρίως γυναίκες) ενώ πάνω από 30 δει' υπάρχει κανεί-; που \'α πα\τρι:ύτηκτ

σ' αυηΊ την ηλικία.

Αντίθετα οι μπαλαμοί παντρεύnικαν κατά 23% σε ηλικία 15-)l) ι;nί)\'. 63Α';';, σ::

ηλικία από 20-29 ενώ υπάρχουν 4 άτομα τα οποία na\'TpcunlKU\' πά\'ω ιιπί) τΙΙ .ΊΟ

χρόνια. (βλ. πιν. Ι 2.2)

Η ίδια κατάσταση επικρατεί ακόμα και σήμερα αφού μόλι~ συμπληrΙ;Jσσυ\' τα

αγόρια τα Ι 8 χρόνια και τα κορίτσια τα Ι 4- Ι 6. οι γονείς τους τα λογοδίνΟιΙνι:.

Ένα άλλο στοιχείο Π(".Ι πρέπ;' \'u. ιιναφερθcί εδιί) είωl (ΗΙ τσl~'Y(lως στ\]\'

nεpΙUll; να έχει παντρευτείμπαλαμό δεν υπ(Ίρχα. U\'TίOI:Ttl το Ι 7.6' Χ, ((J (Ίτυ,ΙΗ1 ωη'> ω
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J..j.) του συνόλου τω\' οιιωγενcιιίη' που ο ερωτιjψ:.:\'U.:; Ι1τα\' :nnτρι:μ{;\'(ι..:. ιlτιι\' γιΊμιll

μεταςύ μπαλαμσυίης και IJσυμανό[3λαχου/ας. "κι'ψη :':\'(ι σημίι6ι τη..: t)::KτIl<\"n'IjTιL":

cπιδίωξης Τ11-; αποοοχllς (ιπι') τη\" υπόλοιπη κοι\'ω\'ίυ ιι.i.λιΊ και της I~Ι:KΤΙK\'HIIτt!~ ;;:(1)

Cχσυ\' οι ίδιοι DC\' Θωρακίζονται όπως οι τσιγγά\'οι, (πλικΙΙ στο\' Τl1ι\πυ ~ωlΊ~ ::ΚΤΟ':

από την ι:γκατάσταση παίζει ρόλο και 11 φυλΙ1 που u\'liKεI ο καΘένας)

Το cioo.; του γάμου που cπΙλεςαν για να πα\'τρευτοίινε ιiτω' l1 Θρησκι:υτικ(Ίς: και

γιατί δί)ο ομάδι:,;. Ο πιο σημα\'τικός λόγος που τους οό11γησε \'α ΤΟ\' επιλι:ξουν l1Πl\'

ι:πειοι1 ι:ίναι ί:τσι κιι.θιερωμΙ\'Ο από την παράδοση. Ορησκι:ία. ΙΗκογι:νεω, Οι 11
μπαλαμοί και οι 24 Ι)σμ ι:πί:λ.εςα\' αυτό από τους ω'τίστσιχιι 31 ι:ρωτηΟΙ:\'τ::,:;. ::Χ::ΤΙΚΙL

μι: το κάθι: π{)σο πηγαίνι:ι στ\]\' εκκλησία. Ο πληθυσμό.: :::ι)ωσ<.: τις ::~)1~ <1Π(Ι\·Τιiσ::ι.:. ι)ι

Ρομ κατά 29.7% πάνε απί) μία μι:χρι τέσσερις φορι':ς το μιiνα ε\"ι\) ω )ι>.5" (, IΙΙ,ΤΙ;Ι\' nj\'

ι::πισκέπτονται μό\'Ο στα μυσηΙρια και στις μεγω.ι:.:; γιιφτές. Αντίθετα ΙJl μπtll.ltμιιί

κατά 50% πάει μια με τέσσι:ρις φορές το μllνα εn\) το 37.5% αυτώ\' πιΊ,ι.:ι μι'nυ στα

μυστιΊρια και τις γιορτές (βλ. πιν 13)

Από ότι φαίνεται οι Ρομ 6:.ν πολυσυνηΘίζου\' να εΠLιJKΙ:ΠΤO\'ται Τ11"

εκκλησία.(τουλάχιστο\' πά\'Ι στην εκκλησία' σε μΙΚf1ότερυ βαΘμί) (lfT(') οτι ΙΗ

μπαλαμοί)

Το 30% τω\' Ρομ που επισκέπτονται Τ11" ι:κκλησίυ. πρι':πει \'lI ι:ίωl κωτω.:

μικρόπρο γιατί όπως μας είπι ο ιερι':ας της περωΧΙ1ζ πιιλύ σπιΊ.\'lιJ. :;πισκ[:πn:ται ω\'

ναό Ρομ, Ίσως αυτό πάλι είναι ένα στοιχι:ίο μι: το ποίο προσπαθιιύ\' νΙ1 {)::ίClJlJ\' ιΊτι

ενεργού μι: τον ίδιο τρόπο όπως το υπόλοιπο σύνολο.

Επίσης το σύνολο των Ρομ που μας διiλωσε ότι είναι πολύτι:κνοι φτι1.νπ το

4!υ:ι%. Αντίθετα δεν υπάρχει ούτε ένας μπαλαμός που να [χει πάνω από τρία παιδιά,

Το 68.8 αυτών CXcl 2-3 παιδιά. Πρέπει να σημειωθεί ότι όσους Ι)ομ ρωTlΙσιιμι.: για αν

ζουν όλα τα παιδιά τους μας ~..ιπάντηr,αν όλοι l:Ιετικά.

Τέλος συγκρίνοντας του πίνακες 2 και 14 βλέπουμc ίΗΙ όσοι rομ cίναι Τ[ιΊ.νω tLίTl')

20 ετιΊ>ν είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά.

5.2.2 Στοιχεία για την απασχ();.ηση

Όπως ιΙταν αναμενόμενο οι περισσότεροι από τους Ρομ απασχοl.οι')\'ται σε

επαγγέλματα όπως πλανόδιοι. αγρότες κλπ. Προκύπτει λοιπό\' ότι το 24.-1- i% (;ίναι

πλανόδιοι πωλητές που απασχολοι')νται κυρίως σε λαϊκές αλλά και ως γιφιιλι'ιγοl

πουλώντας από σπίτι σε σπίτι και τόπο σε τόπο. είδη προικός. cργαi.ι:ία. ψιι.ικά κ,α.

Από την άλλη περίπου οι μισοί από αυτούς που ρωTlιθηκαν (4!.5%) απ(iντησω' {1ΤΙ

είναι εργάτες γης (χωρίς όιιως να !;χουν δΙΚΙ1 του πι:ρlOυσία). Τυ !7.1 1!{, (Κ1φιως

γυναίκες) ασχολούντα\' μι: οικιακά ε\'ώ το 4.9% εί\'αι μουσικοί (ι·.-υρίως τσΙΎγιΊ.\'IIl),

Τέλος ένα άλλο 4.9(Υο είναι έμποροι σκραπ (παλαιοπ(\)λες).
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Από την άλλη στην ομάδα τιυ\' μπιιλαμιί:ιν <':να 73% ω'IΙκεl σrι~ υψηί.~':-; KEK~

ασκιο\'τας ελεύΘερα επαγγέλματα J"l αυτό του εμΠt'>ρου. Τ\'α (lλλιl ποσοστιΊ Ι ~3}(.

ανι;κει στις μεσαίες ΚΕΚ ασκώντας επαγγέλματα όπως πχ\'ικοί [~oη(-)oί ::I.::υΟ:·:11i1J\'

επαγγελμάτων. λογιστές. υπάlJ,ηλοι ΥιΧίφείου. ΤΟ.ος. :":\·ιl" σημΙL\'ΤΙΚt·) ποσι)στι·) (~Ol~/H)

απασχολείται στην βιομηχανία και τον χαμηλΛ τριτογι::\'ll τομi;(l, .'\IJTι·I πι)\) IL::ll::l \'Ιί

σημειωθεί είναι ότι το 3U.5% που απάνηισε 11ταν συνnι~ιoύχoι κω (ίπ(ω!.ι)ί.ι)ι·)\·τω·

με τα οικιακά.

Βλέπουμε. λοιπόν. ότι μάλλον έχει πετύχει ω.; ΠΡΙ)'; τη {)Ι((Ί\·(lιση τω\'

επαγγελμάτων η έρcυνά μας (αν σημειωθεί ότι συνυπολογίζο\'τιχι κω 5 άτομιι πιηι ι)::\'

ζουν στην πεΡΙΟΧ1Ί και αν1Ίκουν στους συνταξιοι,χους 6η~[(1σίOH 1Ί πω υψηλι·ι

ελι:ύΘερα επαγγέλματα). αφού η δειγματοληψία κω ΟΙ (ιπα\'ηΊσεις που ::ι)ιΊΙ-)ησα\,

συμφωνούν με αυτά που αναφέρονται στll" παρ.4.5 και στο (ϊνlαλούτα-; Η .. ~ωμ(φι'ι;

Χ .. 1(97). Οτι σηλαδ1Ί η ,.:ι.:ΡΙΟΧ1Ί .::\"ΙLΙ ςι;)\'η πφιΟιιφιιι:κ(;)\' ΚΕΙ'. μ:: τιι"ιιnΊΙ:Γο\'η

παρουσία επαγγελμάτων χαμηλού τριτογε\'ιΊ τομι:α και [)ιομηχιινίας. 0\1.. ΠΙ\'. j ).1 )
Για να έχουμε πλ1Ίρη εικόνα για το παραπάνω πρΙπει \'Ιί πούμ:: ::\)ι;ι (·ΙΤΙ unx") ωu.:

33 Ρομ που επαγγέλλονται κάτι. οι 32 (97%) σ1Ίλωσω' Ι·ΗΙ ιωηΊ η Ιίπιωχι·)/.ηση ωu.;

είναι μη πλι1ρης. Κάτι που στους Μπαλαμούς cί\'ΙL\ τρεις φΟI1":'; μιι,:ρι\π:ριl Π1:(1ιπιω

36.8%. (βλ. πιν. Ι 5.2)

Ρωτώντας τα δύο δείγματα για να μας πουν τους λίJΥους που ::Π{).ει:.υ\' το

επάγγελμα που ασκούν. οι πιο σημαντικές απανηΊσcις IΊταν οι cπίψι:\'[:ς. Οι l)ομ

απάντησαν ότι η ανεργία που υπάρχει (15.~ΙYo). τα ελλιπlΊ προσ()\'τα. ικιι.n·nηπ-: και

μόρφωσlΊ τους (36.4%), αλλά και το ότι από αυτά τα ι;πιιγγΙλμ(Η(Ι που μΠΟJ1ΙΙΙ)\, \'(L

εξασΚ1Ίσουν το παρόν με το οποίο σπασχολού\ιται τους δί\'ει τα π:,:lησσ('Η<.:Ρ(! ΙJ)ημιιτιι.

(18,2%) είναι οι σημαντικότερη λόγοι που επέλεξαν το ι:π(iγγει.μιι (ίπωτzι"JI.η"η; του.;.

Αντίθετα οι μπαλαμοί είπαν κατά 36.8 το πρ(ί:ιτο. κατιι 15){Ι% το Ι·ΗΙ το

αγαπούσανε γι· αυτό και το ακολούθησαν. ενώ το 1U.5% το απέδωσε πτη\' tl1Xll. lΞο(ίι

πρέπει να κάνουμε δύο επισημάνσεις.

Η πρώτη είναι ότι οι Ρομ αναγνωρίζουν ότι στους λί)γους για τιnις οποίους ;)εν

έχουν επιλέξει να κάνουν άM~α επαγγέλματα είναι τα ελλΙΠ11 ΠI10σ("n'τα τους

(ποσ.54,6%). (από τους 18 που το πc:φαδi:χηικαν αυτι\ οι 16 είναι πl.υ\'ιιι)ωι ιcαι

αγρότες. βλ. πιν Ι 6. Ι )
1-1 δεύτερη είναι ότι κανείς τους δα ανί:φερ~: την τί)χη σιι\' 1.01'0 ΠΙΗι \'ΙΙ" το]),:

οδ1Ίγησε στο επάγγελμα που κάνουν. Αυτό ταιριάζει μι: τη\' φιλοσοφίΙί που ::χιΗ)\, ΠΟι)

θέλει να καθορίζουν οι ίδιοι την τύχη τους αΜ,ά και με ω γΕγονίις Ι"ΗΙ 6ι:ν σκ:":φτο\'τω

για το μέλλον αλλά ζουν το παρόν. ιρλ. πιν.16.2)

Από τους 33 Ρομ που ασχολούνται επαγγελματικά με κάτι οι 1:Ζ (36.-1'I/;ι ::πί !Οι)

συνόλου) ασκούν δεύτερο επάγγελμα. Το 67% αυτό)ν (8 (nομα) ακολουθ::ί αυπ·) ωυ

πλανόδιου ενώ το 33% (4 άτομα) αυτό του εργάηι γης. [πίσης:2 ΙίΠ(') ω. 12 ιΙωμΙί

κάνουν πάνω από δύο δουλ.ειές.

η Βλ. ομαδοποίηση επαγγελματικών κατηΥΟΡΗ.iJΙ' στο παρίφτημα. ΧIJησΨΟΙΙ\ΗI'jΙJΨΊ.': 11 )l:.:()(I,j(l~

ομαδοποίησης πο)) περιγράφεται στο Mαλυί)τα~. 19%. σr:λ 35.
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Το 91.7 αυτών που απά\'τησωι ότι ασκούν δcύπρο επάγγι:λμα μιι.ς ~:ίπ:: ('1n !ι!ιι.:

αναγκάζουν σι οικονομικές cruvellKC"; και οι υποχρα;Jσcις τους \'(J. αφγοίι\' μι: ιωτιι

τον τρόπο. (βλ. πι.17. Ι)

Αυτό που πρέπει να τονίζουμε [ίναι ότι όσοι άλλαξα" το ι.:πάγγι:λμα του..; γιιι. γ(l

ασχοληθούν με: το εμπόριο (10 άτομα). ΠΡΙ\' Ι1ταν ω,; cπί το πλείστο\' ι:rγιJ.τι:,:; γη.:; ι 6

άτομα), ΑντιΟΙτως 5 άτομα που απασχολούνταν σε μόνιμες δουλειές ι;ςασκοι)\, nίφι!

το r.πάγΥr.λμα του ι;ργιίτη γης. ;:υνολικά 17 ('πομα ι':Υηnν ειηιιτες γης. Ολυι Ι"iσοι

άλλαξαν δουλειά μας είπαν ότι το έκανα επειδΙ1 το μεροκάματο οι;ν 111(Η' ιφι-:πι'). lIil..

ΠI\'.17.2)

Όπως προκύπτει από το\' πιν.18 ο μέσος ~'φoς Ι)ομ που δοιιλ::ύο\!\' ιω.τιί.

νοικο ....ι.φιό (εκτός από τον ερωτιί>μενο) είναι 2.21 άτομα. Αν σ' ιωπ') πρι)σιΙι':σουμ::

τον μέσο όρο ατόμων των ερωτιί>μενων οι οποίοι απ(ι.ντησαν ότι φγάζο\'ται ιυ ιι.;Η\

τα 41 άτομα) τότε ΠPOκύπτcι ένας μΙσος όρος 3 ι:ργαζομΙνω\' ιιτίψω\' I":Ι!.π"ι

νοικοκυριό. Έτσι προκύπτει ότι από τα 8 άτομα που υπάrχου\' κατά \,οικο"υρι() τα :;
εργάζο\'τα ι.

Αυτό που προξενεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι το 66.7% των ψωτηιJi:\'τι,)\'

εργαζομένων Ι)ομ απαντά ότι δεν το ικανοποιεί η εργασία του. Ερχι'ψινοι (ΤΤΙΙ. μιI.<ίΙΚΙ"ι

επαγγέλματα των Ρομ μπορούμε να πούμε ότι μόνο Ι άτομο (ποσ.1 0%1) απιΊ τα 1() που
είναι πλανόδιοι είναι ευχαριστημένο από την εργασία που κάνει. Κάτι α\1άλΟΥΟ ισχύ!:ι

και για αυτούς που απασχολούνται στην γεωργία. (ΤΟ 17.65'% μί:νει ικα\'οποιημι:\'Ο

από το επάγγελμά του). 1'0 υπόλοιπο ποσοστό και γιιι τα δύο επαγγέλματα είτε δι.:ν

απάντησε στην ερώτηση είτε εξΙφρασε την μη ικανοποίηση του (βλ. πι\·,19.1 J.
Θέλοντας να υπεισέλθουμε στην λογιlO; που Ιχει αυη; η μη ικανοποίηση τω\' Ρομ μ:.:

τα επαγγέλματά τους κάναμε τη\' συσχέτιση τω\' απανη;σεων στην φ.24 και :;:;α.

Αυτό που προκύπτει είναι το γεγονός ότι από τους S πλανόδιους που ι)ι;\' μι';\'Οι)\'

ικανοποιημένοι. το 50% δηλώνει ότι φταίει το μικρό μεροκάματο. ι:ν(\) το 25(~'tι

δηλιί>νει ότι φταίει το ότι δουλεύει για τους χονδρεμπόρους και όχι για τον ι.:αυτ() του.

Από την άλλη από του 1Ο ανικανοποίητους εργάτες γης το 60% δίνει ως αιτία το κακό

μεροκάματο. ενώ το 30%1 υποστηρίζει ότι φταίει η εποχικότητα της εργασία.;, ΙΙ3λ.

πιν.19.1)

Πηγαίνοντας στην ερ.36 /5λΙπουμε από τις απανηΊσεις. ότι μόνο το 4.\)'γ;, ΕπιΟυμεί

για τα παιδιά του εργασία παραδοσιακού τύπου (γυρολόγος. πλανόδιος. μO\lσlΚ(Ίς. 
αυτοί είναι κυρίως τσιγγάνοι). Το μεγαλύτερο ποσοστό επιΟυμεί νι1. βρου\' τα παιοιιΊ

του μόνιμη εργασία (70.7%)-(είτε στο δημόσιο. είτε σε ι:ργοστό.σιο. είτr. σε μαγιι.ζίJ.

Ένα 14.6% θΙλει τα παιδιά του πρώτα να σπουοάσου\' και έπι:ιτα να ασΚlΊσOυ\'

κάποιο επάγγελμα όπως (γιατρός. δικηγόρος κλπ). ενώ ένα 9.8% δεν υπιΙπησι.:

λέγοντας ότι θα δεχθεί t11ν επιθυμία των παιδιών του. Οι απανnΊσεις Σοιυ σίγουρα

δcίχνουν ί)τι οι Ρομ θέλουν να ξι:φύγου\' από τον τρόπο ζωιiς τους και τα Ωωομι:ω

της φυλ1;ς τους (ιωρίως οι Ρουμανόβλαχοl). (βλ. πιν.Ι0.1)
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Ερωτιομενοl οι Ρομ αν υπάρχι:ι κάποιος λόγος που ψ;το6ίςΩ ω πω6ιι"ι. ω\ι; \'11

πετύχουν την επιθυμία τους (τουλάχιστο" στο ι.:παγγ~;λμωIKό ::πίπα)(ι) ω ()7 ..1·~,1

αυτών που μας απάντησαν στην ερ,36. είπι: 6τι υπάρχι:ι.

Πιο συγκεκριμένα οι σημαντικόπρο ι λι)γοι ιΊτα\' η ΙlΠι'ψριψη ΠΟ\> lIφίΓιω\'τuι

κατά 32.4%. τα ελ/ΙΠΙ1 προσόντα που έχουν τα παιδιι( του..: κητιι Ι Χ.9'%. κω ω

γεγονός ότι υπάρχει οικονομΙΚ11 δυσχέρεια (16.2%). Τέλος. το 13.5 \)1:\' μα.:: ι:ιπι:

συγκεκριμένα κάποιο λόγο (β/.. πιν.20,2)

Αυτοί που υποσηΊριξαν ότι λόγω της απδρριψης που ()i:XO\TαL τα πυ.ι.)\(Ί ΤΙ1lJ"':.

αυτά δεν θα εκπληρώσουν ηιν επιθυμία τους. δηλαΟ1'l \'Ι1 μοrφωΟοΙ)\'. Λι)n\ το

αιτιολόγησαν ως εςΊ;'; Το 75%, αυτισν υποστήριξε ι)τι ο λ(\,:,ο,:; ι1πόιψιψης !1ποτ::λι:ί το

ότι το υπόλοιπο σύνολο τους βλέπει διαφορι:τικά και πoλλ~:; ιpor[;.; r(ΠΠΙΓιτωί .. (ΙΩ..

πιν.20.3)

Το τελευταίο τμήμα αυηΊς της παραγράφου αναφi:ρπαι στα πrοl{λι;μυ.τα που

δημιουργούνται στον χώρο της εργασίας των Ρομ, Πιο συγκεκριμί\'Η απί) τους 33

Ρομ που εργάζονται το 24.2% απάντησε ότι θα μπορεί να Ι;~OΙKoνoμψτι:ι τα πι)ος το

ζην ηιν επόμενη χρονιά. Αντίθετα t(', 63% l;ταν αρνητικό 11 ι.:ίχι; lψφιjJολίες. Λυτι:ς οι

απανη;σεις επαληθεύουν το μεγάλο ποσοστό των Ι)ομ που απΙ:Ι\'τηΓιΙ~ ίn\ οι

οικονομικοί λόγοι τους κάνου\' να είναι δυσαρεστημι":\'Οι με τφ' ψγυ.σίι{ ωυς

(ερ.33α·πιν 19.2). Ένα 12.1 % σ' αυη1 τη\' ερώηιση προτίμησ::; \'ll μψ !1πα\·η;σ~;ι.

Αντίθετα οι μπαλαμοί κατά 36.8% φαίνονται ικανοποιημΙ\'οι υ.πι·) τιι ;(1)ιΙμιπυ. που

λαμβάνουν από την δουλειά τους. Όμως και Σδώ ένα 51.7% I:Xl;\ πρι"ψl.ημι{ (nη\'

εξοικονόμηση των προς των ζην. (βλ. πιν.21). Το ποσοστι) δυσιφί:σκι.:ιας ::ίναι

μεγαλύτερο αν δεν συνυπολογισθούν στους μπαλαμούς οι 5 r.φωτηΟi;\'πς κιΊτοικοι

της Λάρισας.

Επιπρόσθετα στην ερ,39. για το ποια προβλ11ματα Θεωρ()ύν {;ΧΟΙ1\' ΟΙ Ι\ιμ αλλι),

και οι μπαλαμοί εργαζόμενοι στον χι;>ρο εργασίας τους μας ιίπα\' τα ι;~ης. ιβλ.

πιν.22,1 ):

Το 75.8% των Ρομ. θεωρεί σημαντικό πρόβλημα τις υποι)οχi:; Ι:\'Ι;) laπιί. 11

ποσοστιαίες μονάδες παρακάτω το ισχυρίζονται αυτό οι μπαlωμoί. Επίσης ω 39,-+%

των πριί>των προβληματίζεται από το ωράριο εργασίας Σνώ στους μπαλαμιnJς το

ποσοστό είναι υποδιπλάσιο, Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα που πρω,:ύπτεl απι)

την σύγκριση των στοιχείων μεταξύ μπαλαμι\.lν και l)ομ είναι Μι κατ(ι. ~ φορές

περισσότερο αυτοί έχουν προβλι1ματα με τους ξένους εργάτες από ότι οι μπαλιψοί.

(αυτό εν μέρει δικαιολογείται από την υφι1 και το είδος τω\' επαγγελμάτ(!)\· των Ι\ψ.

που πλέον έχουν ανταγωνιστές με τους αλλοδαπούς και τους παλι\l"οστσίη'πς.)

Τέλος επίσης από ηιν πλευρά των Ρομ υπάρχει μια δυσαρέσκεια πrος ω κrιπος

που δεν τους προσλαμβάνει σΣ δουλειές. (ΤΟ 12.1 % αΠΙ·Η'ηισι::: όη ω lφ(lΤO~ δι:\' τιω;;

προσέχει και δεν τους δίνει οουλειές).

Αναφερόμενοι στα προβλ11ματα που μας απάντησαν ίJτI έχουν κατά τη\' ι;φιι της

εργασίας τους το 39.4% των Σργαζομένων Ρομ απά,'ηισε ι·ηι δεν Ι:χι.:ι κανι:να
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πρόβλημα. Αντίθετα το 27% ανέφερε την καΙ""l συμπεριφορά τ@/ μπιιλαμιί)\' προς

αυτούς και το 18.2% την αστυνομία που τους κάνει ελ..."γχους για τις (Αδειες του

μικροπωληη1. Τέλος το 15.2 αυτών δεν μας έδωσε ιcαμία απάντηση αποφcύγο\'tας

την ερώτηση. (βλ. ΠΙ\'.~2.~)

Π ί"ακας 22.1 - φ.39

ΠροlΙλίιματυ. στο χώι)υ εΡγασίας Μπαί.u.ιιοί Ρο!,

Ανεργία 84.:!% 84.8%

Χαμηλές αποδοχές 63.'% 75.8%

Χαμηλές συντάξεις 63.'% 63.60.1'1

Ωράριο εργασίας 21.1% 39.4%

Ξένοι ι:ργάτι:ς (ΑλβανοL Παλιν\'οστούντες κλπ) 10.5% 81.8%

Ακρίβεια - οικονομικι'l ύφεση 31.6% 4'.4%

Μη μόνιμη εργασία 15.~% J:!.I%

Μη παροχή εργασιώναπό το KrfιΤOς 5.3% 12.1%

Μεγάλη ηλικίας 5.3% 3%

Ελλιπιiςμόρφωση· ιcατάρτιση 0% 3%

Κα ....-ή ασφάλιση 0% 3%

Σύνολο ερωτηθέντων 19 33

Από ηιν ερώτηση 41 θέλαμε να δούμε ποια είναι η άποψη των ερωτισμενων για

ηιν εργασία έτσι από ηιν ανάλυση ΠΡΟh."1Jπτει ότι το 60% των μπαλαμών είναι θt:τΙKά

διακείμενο προς την εργασία και tll" βλέπει ως τρόπο ζωl;ς. 1)ημιιnιργίcι και

προσπάθεια για κάτι καλύτερο. AVTiBcra ένα 32,5% την αντιμετωπίζι:ι ως αναγκαίο

ιcαKό (άγχος, κούραση. τρόπος επιβίωσης).

Στην ίδια ερώτηση οι Ρnμ είπαν ότι είναι καλό να υπάρχει και αρέσκονταν στην

ιδέα της αφού μέσω αυτών θα επιτύγχαναν ότι 11θελαν (48.8%). Αντίθι:τα το 4 Ι .5%
αυτ(ον την έβλεπε ως αναγκαία. «για να γεμίσει το κατσαρόλι» όπως μας είπε κιιποιος

από τους ερωτώμενους. (βλ. πιν.23)

Προηγουμένως αναλύθηι....τ λεπτομερέστατα η κατάσταση των Ρομ από πλι:υράς

απασχόλησης. Φάνηκε επίσης ο αποκλεισμός που έχουν από τις KαλύΤCΡι:ς συ\'()11κες

Ύια δουλειά σJJ.ά και το τι αισθάνονται εξαιτίας της συΎκι:κριμένης υπίφχουσας

κατάστασης σ· αυτοί>ς. Πριν τελειώσουμε την ανάλυση ΎΙ' αυτό το\' τομέα

αποκλεισμού των Ρομ καλό είναι να δούμε τι απόψεις έχουν για την απασχόληση των

Ρομ οι μπαλαμοΙ

·Ετσι προκύπτει από τον πίνακα 24.1 το 37.5% των ερωτηθέντων μπαλαμών. να

θεωρεί ότι οι Ρομ έχουν πρόβλημα σπιν απόιcτηση επαγγέλματος. Υπι'φχι:ι όμως και

έι-α 37.5% που υποστηρίζει όη οι Ρομ βρίσκουν εύκολα δουλειli.. "υτ6 το

δικαιολογούν με το γεγονός ότι όλοι από αυτούς δουλι;ύου\' ως ιxyp6tc; 11 πι.ανι1()ιοι.

Προ,,-"ύπτει δηλαδ1'l ότι σηιν συνείδηση των 4 από τους ΙΟ μπαλαμοιις ΙΗ [)ιψ ~';Zυι)\'

τι.: ίδιε, πιθανόηιτες για να βρουν δουλειά με το υπόλοιπο κοινωνικιΊ σύ\υί.Ο.
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Αυτοί που απανΤΙ1σανε ότι έχουν πρόβλημα σ111ν απι',κτηση φγασία.; οι Ilομ . μας

είπαν ότι σ' αυτό παίζει ρόλο η απόρριψη που δέχονται απι', την ιιπι',λοιπη ι-:oινιuνία

(ποσ.69,6%) αλλά και η άγνοια από αυτούς Kαλ~}\' ψι)π(ι)\' σ\)μπφιφυρύ.;

(ποσ.60.9%).

Ακόμη παραπάνω από τους μισούς ανέφερα\' τιι\' ελλιm; βοιiθεια απι) το ι-:ρu.τuς

προς αυτούς και τα ελλιmι προσόνταπου τους χαρακτηρίζουν(ποσ.60.8% κω 5~.~~υ

αντίστοιχα)

Αξίζει να σημειώσουμεεδώ ότι 3 στους 10 μπαλαμούς πιστεύουν ότι (ιι Ι\ψ είναι

εσκεμμένα αντιπαραγωγικοί. ενώ 4 στους 1Ο ότι πλέον έχουν πρόβλημα στο να βρούν

δουλειά εξαιτίας των ξένων ΕΡΎατών που είναι αντα-Υωνιστές με τους »ομ στι; λίΎες

θέσεις εργασίας.

Προηγουμένως ανεφέρθη ότι σημαντικό ρόλο στην μη εύρι:ση απιΊ το,,;; I~oμ

ερΎασίας παίζει 11 απόρριψη που δέχονται. Αυτοί που CΞέφrασαν αυΠ1 Πι\' ωωψl; τη\'

αιτιολόΎησαν. λέΥοντας ότι η υπόλοιπη κοινωνία δεν δέχεται τους Ι)υμ α. επειόΙ1 ..ίναι

προκατειλημμένη απέναντι τους (25%). β. επειδΙ1 οι ίδιοι είναι αμόrφωτoι ι-:αι i:xOU\'

καΚ11 κοινωνική συμπεριφορά (25%) και Ύ. επειδή νοιώθει η κοινωνία ρατσισμό

απέναντί τους (50%)- «ο νεοέλληνας είναι ρατσιστής». ι>πως μας ειπε.

χαρακτιιριστικά κάποιος ερωτώμενος. (βλ. πίνακεc; 24.1 και 24.2. Ι)

Πίνακας 24,2 - ερ.αα

Λόγοι αποκλεισμού Ρομ από εργασία Μπαλαμοί

Ελλιm; προσόντα 52.2%

Απόρριψη 69.6%

Ελλιm;ς βοι;θεια από το κράτος 60.8%

άγνοια καλών τρόπων συμπεριφοράς 60.9%

ΕσκεμμΙνη αντιπαραγωγtκ1; συμπεριφορά 30,4%

=ένοι εDγάτεc. 43.5%

Δυσκολία προσαρμογής στην κοινωνία 4.3%

Τρόπος ζωι;ς - παραδόσεις - φιλοσοφία 17.4%

Σύνολο ερωτηθέντων ?'-,

5.2.3 Στοιχεία για τα δικαιώ,ι';;ιτα

Σ' αυτή την παράγραφο θέλαμε να διαΎVώσOυμε αν οι Ρομ τΗΎχά\'Ουν

διαφορετικής μεταχείρισης από τους δημόσιους φορείς αλλά και να δούμι:. αν

γνωρίζουν τα δικαιώματα τους όπως και αν KαρπώνO\'Tαt τα κοινωηκ:α ΙΙΎIlΗι'ι πωι

προσφέρει το κράτος στους τομείς της υΎείας και ΏΙζ πρόνοιας.

Έτσι σηιν ερώtlιση Ύια το που απευθύνΟ\ιται όταν έχουν προβλl1ματα. το 72.1%

των Ρομ μας ανάφερε ότι ζητά βοήθεια τόσο από την ΟΙΚΟΎέ\,εια ιΊσο και από το

κράτος. Ακόμη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% μας είπα\' ότι anruei)VO\'TaL στην

Τοπική Αυτοδιοίκηση. ενώ οι μισοί περίπου έχουν σαν tJtIλOYll tll" φυλή ιιλλ{ι και
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την εκκλησία. Επίσηι; το 12% περίπου είπε ότι δε\' απευΘύνεται TCO\l(Ji;V!~ 1\(1\

προσπαθείνα λύσει μόνο του τα προβλ11ματαπου συνα\'τά.

Από τα παραπάνω βγάζουμετα εξΙ1ς συμπεράσματα:

Το πρώτο ι::ίναι ότι ιΗ Ρομ βασίζονται πολύ σΤ11\' oIIcoyc\,ctQ τιllι..:; (πι)(;ιτο σι:

ποσοστό από όλες τιι; απανΤ11σεις που εδόθησαν). αλλά και στη φυλιl.

Το δεύτερο είναι ότι πιστεύουν πως μόνο το KpiHO'; Ι\αι η lοπιιαΊ ΛυΤO()ΙUίKηση

μπορούν να τους [30ηθ11σ01lν όταν πρόκειται για δουλειά. Τέλος. η εΗ:λησίιι παί~εl σ'

αυτούς τον ρόλο του παρηγορηΤΙ1 rι.λ/ά και είναι μια λύση για κάποια οικο\'ομΙΚ11

βOlΙθεια. Όλα τα παραπάνω δείχνουν μια εξάρτηση των Ι)ομ η οποία αρχίζει σιγ(ι-σιγ(l

να παρέρχεται. Σ' αυτό παίζει ρόλο το μικρό ποσοστό του 12% που προσπα(-)ι:ί να τα

καταφcρει μόνο του. Είναι το ίδιο ποσοστό περίπου μι: αυτό που ~:πι()υμεί να

αφομοιωθεί όπως φαίνεται σΤ11ν παρ.5.2.1). Για τα παραπάνω βλ. πιν.2.5.1.

Πίνακας 25. Ι - ψ.42

Απευθύνονται για POI1OEta: Ρομ

Οικογένεια - φάρα 72.2%

Φυλ11 52.8%

Τοπικιι κοινωνία :16.1%

Εκκλησία 52.8%

ΤοπικιΊ αυτοδιοίι-..-ηση 66.7%

Κράτος 72.2%

Άλλοι επισηΊμονες 16.7%

Πουθενά (στους 41) 12.2%

Σύνολο φωηιθi:ντων 36

Στην επόμενη ερώτιιση όπου ζητούνταν να μας πουν αν τελικά βρίσκουν λύση.

αυτοί αΠ(lντησαν σε ποσοστό 63,4% αρνητικά. Από αυτούς που μας απά\'τησαν

αρνητικά το 38.5% είπε ότι οδηγείται στην ζητιανιά ωι; εναλ/αΚΤΙΚ1Ί λύση αφοί)

κανείς δεν βοηθάει. 11 κάνει f.ι.λλες δnllλrιές. Ενώ το υπόλοιπο 61.5% δεν κάνει τίποτα

και δέχεται στωικά την απόρριψη από τους παραπάνω φορείς. ΔηλαδΙ1 προκ':πτει ότι

έξι στους δέκα Ρομ είναι εξαρτημένοι από το τι θα τους προσφr.ρι:ι υ φιφ~:(lς που

απευθύνονται για βοιlθεια. (βλ. πιν.25.2)

Προχωρώντας θέλαμε να διαγνώσουμε ποια είναι η συμπεριφΟΡΙI των δημοσίων

υπηρεσιών απέναντι στους Ρομ. Έτσι προκύπτει ότι ένα 39% θεωρεί καλιι έως πολύ

καλΙ1 Τ11 συμπεριφορά των υπηρεσιών απέναντί τους. Το υπόλοιπο 39<Υιι την

χαρακτηρίζει μέτρια ενώ το 22% από καΚ11 έως πολύ καΚ11.

Από την άλλη οι μπαί.αμοί κατά 17.5% μας είπα\' ότι είναι καλΙ1 η σημπεριφορά

των δημοσίων υπηρεσιών προς αυτούς. Ένα άλλο 45% ισχυρίστηκε ()τι είναι μί;τρια

εν{ί> το 32.5% την θεωρεί καΚ11 έως πολύ κακι1. (βλ. nn'.2(J)
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Βλέπουμε ότι οι Ρομ είναι πιο επιεικείς με τι.: υπηρεσΙ:ς. :\lJTt1 ,ΙΙJτυι)::ί \'((

αιτιολογηθεί ως εξιις,

Ι, Είτε δεν έχουν επαφή με αυτές

2. Είτε φοβούνται να εKι~pάσoυ'.' (iπαψη και θΙλουν να κρυφτού\"_ λι:γο\'τα; κ·υ.λ(ί.

λόγια.

J. Είτε τώρα επειδι1 τους δέχονται (ενώ πριν αυτι\ δεν γινόταν:: (1"[. μι:γ(iλο

ποσοστό) δίνοντάς τους την :.;ντύπωση ότι του φι':ρο\'ται καλά.

Αυτά προέκυψαν κατά την συζι1τηση που είχαμι: με τους ι:ρωτιΙψι\'ου;. \Η ι)πι)ίοι

μόλις περνούσε κάποια ώρα άρχιζαν να κακίζουν το ΚΡ(lτος για Τψ' κιιτάστu('π'] τους,

Πάντως από τι απανηΙσεις προκύπτει ότι οι δημόσιι:ς υmιρι:σίι:ς συμπηηφι:ρονται

διαφορετικά στους Ρομ από ότι στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.

Ερχόμενοι στην ασφάλιση των ερωτώμενων διαπιστιοσαμε κάτι που 11τα\' r~tJjaIa

αναμενόμενο αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Οι δύο στους δέκα ιlτω' υσφαl.ισμένοι

στον ΟΓΑ. Το 5% αυτών 11ταν ασφαλισμένοιστο ΙΚΑ και το 7.3% στο ΤΕI3Ε. .'\κtψll

μόλις 2 άτομα δεν 11ταν ασφαλισμένα (ποσΑ.9%). Αυτι\ το τελί:υταίη ι:ίωι πολι·)

σημαντικό αφού στους νομάδες το ποσοστό είναι πολύ μcγαλίηi:ρΟ (I~λ. JTU:I, ..5.:l.1 ).
Τέλος, το 61 % είχαν ασφάλιση απορίας. Όμως παρόλα αυτά η δω.φορά ιιπι') πl.::ιφιlς

ασφαλιστικών ταμείων και παροχών που αυτά δίνουν είναι μεγάλη μι: τη\' υπίφΧι)\Jσα

κατάσταmι του ασφαλιστικού επιπέδου του πληΘυσμού των μπαλαμών.

Σ· αυτούς το 62,5% είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ ενώ ένα 201% έχει ασφιiλιση

δημοσίου. Τα υπόλοιπο Ι 0% έχει ΤΕΒΕ. ενώ υπάρχει και ένας ανασφάλιστος μι:σα

στους μπαλαμούς, (βλ. πιν.27. Ι)

Αναφερόμενοι στην ασφάλιση κατά επάγγελμα προκύπτει για του,; Ι\ψ που

εξασκούν το επάγγελμα του πλανόδιου. ότι το 30.3% αυτών έχει ησφάλιση ΟΓΛ. το

Ι 0% του ΤΕΒΕ και το 50'Υο έχει απορίας. ενώ ένα Ι 0% δεν ι:ίναι ασφιιλισμ:':νο.

Παράλληλα από τους εργάτες γης το 16.7% είναι ασφαλισμένο στον ΟΓΛ. το 5.6%
έχει ασφάλιση δημοσίου, ενώ το 72.2% έχει απορίας (βλ. πιν.27.2). Το συμπΙ:ρασμα

που βγαίνει από εδώ είναι ότι οι εργάτες γης δεν προτιμούν την ασφαλιστικιΊ κ(ίλυψη

από τον ΟΓΑ (γιατί πρέπει εκεί να πληρώνουν βλ. την εγκύκλιο 6/1997 ΤΟΗ ()ΓΑ)

Ωίνακας 27,2 - ερ45 / ερ24

Είδος Ασφάλισης ΣίJ\'οί.ο

ΟΓΑ ΤΕΒΕ Δη~ιoσίoυ Αποιιίας Δcν i:χω cμωτIIU{:\'των

Πλανόδιοι 30% 10% 0% 50% 10% 111

Εργάτες γης 16,7% Ο"' 5.6% 72.2% 5.6% ιχ. ,

υπως προκύπτει από την ερ.46 οι Ρομ προτιμούν κατά 90u/o να απευθυνΘούνστο

νοσοκομείο όταν πρόκειται για ελαφρά περιστατικά. Ακρι!jώς υποδιπλlισlO εί\'αι το

ποσοστό για τους μπαλαμούςπου πράττουν Ιτσι.
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Επιπρι)σθι::τα το 50%1 των μπ(·λαμών προτιμά το\! ι:ξωn:ριι\χ') γωφ0 ι:\'ι,) το

ποσοστ(). για τους Ρομ φτάνει το 19.5%. (Προκύπτει ιιπι) τη CTI)γlφιση μ~: ΤΙ1

προηγούμl:νιι στοιχεία ότι (να 9.5% από τους ΙJομ προτιμά α\'(,iλυγιι τη GollaI)l)tllnι

του «ελαφρού περιστατικού)) να πηγαίνει ι::ίτε γιατρό είτε σε νοσοl\"ομl:ίοι

Όταν πρόκειται για σοβαρό περιστατικό το 97Β% των l)ομ l:πιλΙγΟΗ\' το

νοσοκομείο. Επίσης μόλις ένα 14.6% (από τα 41 άτομα) έχει ως λύση το\' εξα/τφικό

γιατρό.

Κάτι ανάλογο ισχύει και για τους μπαλαμούς ι)που το 85% απευθι)\,ι:ται στο

νοσοκομείο όταν υπάρχει σοβαρό περιστατικό. Επίσης ένα 17.5% προτιμά σι: τι:τοιες

περιπτώσεις να πηγαίνει σε εξωτερικό γιατρό.

Την παραπάνω εμπιστοσύνη τους στα νοσοκομεία για τα ι:λαφl)ιχ Π::ι)ιστωικιι

την αιτιολογούν. οι Ρομ σε ποσοστό 70% και οι μπαλιιμοί σι: ποσοση') ..ι.~ ..5'% .ιι~: ω

ότι αυτό τους επιτρέπει η ασφάλιση αλλά και τα οικονομικά τους \'(1. μπιφιιιι\' \'ιL

έχουν.

Την παραπάνω εμπιστοσύνη τους στα νοσοκομεία για τα σοβαρά περιστιιτικιί

την αιτιολογούν. οι Ρομ σε ποσοστό 61 % και οι μπαλαμοί σε ποσοστό 3 I.()%J μ:.; το\'

ίδιο λόγο όπως παραπάνω. Επίσης ως δεύτερο λόγο προβάλλουν σε ποσοστό 9.S και

15,8 αντίστοιχα με την αιτιολόγηση ότι κάνουν καλ11 δουλι::ιιί εκεί. (βλ. πί\'ιικες ~f-:.I.

23.2.23.3)

Πίνακας 28.1 - ερ.46

Ελαφρά Περιστατικά Βαριά περιστατικά

Μπαλα,ιοί Ρομ Μπαλαμοί Ρομ

EE.ωΤCOΙKό Υιατοό 50% 19.5% 17.5% ]4.6%

Νοσοκομείο 45% 90.2% 85% 97.6%

Σύνολο ερωτιιθέντων 40 41 40 41

Ερχόμενοι στις συνθ11κες υγιεΙνΊ1ς ρωη1σαμε τους Ρομ που έχουν μικριΊ παιδιιί να

μας πουν ποια εμβόλια έχουν κάνει αυτά. Οι απανη1σεις που δ<'ιισαν/; μγάλωτ :':νΙ1

σημαντικό συμπέρασμα. Οι Ρομ σε ποσοστό 42.ΨI/1ι μας είπαν ότι κάνανε ωΗ') 0-3
εμβόλια 11 δεν μας απάντησαν καθόλου. Κάποιοι ωJωι μας είπαν (το] 7.9% του

συνολικού αριθμού των ερωτηθέντων Ρομ) ότι τα έχουν κάνει όλα όσα πρέπει. uλλά

δεν ξέρουν να μας πούνε ποια (μάλλον 11ταν ανειλικρινείς). Τέλος ένα 39.3% 11ταν

αυτοί που μας είπαν ότι είχαν όλα ti.t απαραίημα εμβόλια και μας είπαν επακριβώς

και ποια εμβόλια είναι αυτά.

Βλέπουμε λοιπόν. περίπου το 60% των οικογενειών των Ρομ που Ιγινε η

συνέντευξη έχι::ι μη εμβολιασμένα τα μικρά του μέλη. (βλ. πιν.~9)

Σχετικά με την β011θεια που έχουν από το κράτος. προέκυψε {)ΤΙ το 71'?'ιι uυτών

λαμβάνουν επίδομα πολυτέκνου. Επίσης το 12.2% του συνολικιί)ν \'οιιωκυριώ\'

λαμβάνει δύο επιδόματα (το δεύτερο είναι 11 χωρισμένης μάνας 11 (Η'απηρίαςι. ([υ ..

πιν.30.1)
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Τέλος ένα 70% του πληθυσμού των Ρομ CΜφανίζεται \'σ. παίι')\'ι:ι ι;;τί/HJμ(Ι

πολυτέκνου.

Από τον πίνακα 30.2 προκύπτει ότι εκτός από τα επιδί)ματα οι κάτοικοι δι:\' (:χου\'

ευεργετηθεί σε τίποτα άλλο από το κράτος. Εξαίρεση μπurεί να 11τω' ~·:νιι 12.2'!'" τω\'

νοικοκυριών τα οποία έχουν την συμπαράσταση των Koινω\'ΙK(~ν λι;ιτοιφγιί)\' του

ΠΙΚΠΑ αλ/ά από ότι μας είπαν οι κάτοικοι δεν είναι ΤΙΙΚΤΙΙΟ1 η πιφΟ11σιιι Ίων

τελευταίων.

Πίνακας 30.2 - εp.4S

Κρατική Ι~oήθεια προς τους 1)011

Προγράμματα για επιμόρφωση "ατάρτιση 4.9%

Ενημi:ρωση για τα δικαιώματά τους 2.4%

Δάνεια Ό%

Συμβουλευτικά Προγράμματα 12.2%
Σύνολο ερωτηθέντων 41

Γενικά από την εφαρμοζόμενη ΠOλΙΤΙΚl1 του κράτους για αυτούς οι l)ομ (αυτοί

που έχουν συνδιαλλαγΙ1 με αυτό) σε ποσοστό 75% ιίναι δυσαρεστημένοι Επίσης το

78% από αυτούς που παίρνουν επιJόματα και δεν είναι ικανοποιημένοι απο αυτα

ζητάνε αύξηση στα χΡΙ1ματα που δίνονται. (βλ. πίνακες 30.3.30.4)

Σχετικά με το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι ερωτηθέντες αλλ(}. και ;τω~ [~λ:':πoυν

την συμπεριφορά των φορέων της υγείας και πρόνoια~ απένα\'τί τους. Οι Ι)ομ

απάντησαν κατά 56% ότι είναι καλή έως πολύ καλι1. ενώ οι μπαλαμοί μι)\'ο κιι.ΠΙ το

32,5% συμφώνησαν με το παραπάνω. Μέτρια θεωρούν την συμπεριφορά τω\' φορέων

απέναντί τους το 29,3% των Ρομ και το 47.5% των μπαλαμών. Τέλος. καΚΙ1 έως πολύ

καΚ11 την θεωρεί μόνο το 14,6% για τους Ρομ και το 15% για τους μπαλαμούς:. Η

επιεικέστερη άποψη για τους φορείς υγείας είναι πάλι των l)ομ όπως συνέβη και για

τις δημόσιες υπηρεσίες. (βλ. πιν.31)

Καλό είναι να δούμε τι απάντησιίν οι μπαλαμοί για το τι μεταχι:ίριση πισn:ΙJοuν

ότι υφίστανται οι Ρομ στους χώρους παΡΟΧΙ1ς υπηρεσιώ\' (ΟημίJσιους - ι()ιι!)τικοί)ς 1.
Το 62.5% πιστεύει ότι τους Ρομ τους κακομεταχειρίζονται οι διάφοροι φορι:ίς

υπηρεσιών. Αντίθετα ένα Ι5% έχει αντίθετη άποψη ενώ το 22.5% δεν έχι:ι άποψη cπί

του θέματος.

Προκύπτει λοιπόν ότι ο «τρίτος» έχει άποψη ap\'ηTll-..'1 όσον αφορά την

μεταχείριση των Ρομ. Ενώ οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν έχου\' προβλι1ματα. Λιιτό μπορεί

να εξηγηθεί ως εξιiς

Ι. Είτε με το ότι λέει ψέματα ο Ρομ

2. Είτε με το ότι ο μπαλαμός προσπαθεί να επιβεβαιι~σει μέσα του [>ΤΙ \) ])ομ ::ί\'αι

κατώτεροςκαι επειδΙ1 είναι κατώτεροςάρα του φΙρο\Ται και ύσχημα. Ilά\'τι,ις η

αλ11θεια πρέπει να είναι κάπου σ::η μέση. (βλ. ΠI\'.32.! )



Πέρα όμως από αυτό οι μπαλ(/.μοί ιιπιί\'τησω' ,)τι η ;ΤΙΙIΗαιι\'I') Ι-"',.I'1j

mψπι.:ριφορά των φορέω\' προ; τους Ρομ οφι;ίλπαι στ ί(οσι)σπ') ]tJ':·I, στη\' lI.Ύ\'(\j(J ([;τι)

τη\' πλευρά των ])ομ Κl1λιΊJ\' τρόπω\' συμπεριφοράς. σ,: πυσι}στι) 3~% στψ ω)\)\'ιιμί(/.

συμμόρφωσης των Ρομ με του κανόνες της κοι\'ω\'ία.; ι.:u.ι σε ποσοσω ...j.~':I" σΤU

αίσθημα απ<'1Ρριψης που υπάρχει γι' αυτούς από όλη 111'" I\XH\'(I)Viu.

Το ότι υπάρχει αυτ6 co αίσΙ-:Ιημα απ('φριψη; ΙΙ.υωί ίωιι το ωω\'τησω' τι)

αιτιολόγησαν ως εξτΙς. Το 5J.~u;() είπι: όη φταίιι (1 ρατσισμl1'; κω \) φ(ψu~ Πl\!) \'()Ιι;)ΙΙ::ι

το κοινωνικό σί)νολο για αυηΊ την φυλή. (χω το 383'" ω (lTι{;()(i)CTI: στφ' ;:I.!~::ι\'lη

καθαριότητας. στα αρνητικά στερεότυπα που i;Zt! ω σι',\ν/.Ο ";'1 ιωτuυ.: ιωι πιυ

. n (β) , η, Ό')ντυσιμο των ι·ομ. ,. πι\ ,:ι_._. :ι_.:ι

Όλα τα παραπάνω επιβεβωώνου\' τη οι;ίΗψη ;;~IΊγηση ιΊτι ,Η μπιυ.ιψl!l

προσπαθούν αν αποδείξου\' ότι ο Γ'ομ εί\'αι oιuφιφl;ΤΙKΙ); κω ι,νη;JΠΡΙJ';.

:;. αυτό το κομμάτι θα α\'αλυΘούν κάποιιι στοιχcί(L που δείχ\'ο\)\' ι,ντιΊ ίΙυσο ::ί\'αι

οι Ρομ εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες που σxπί~I)\'τω μ~: ω {)ικυ.ιωμυ.ω ωυ

πολίηι,

Έτσι όπως προκύππι απ,) τη\' στατισΤΙΚΙ1 (Ν(ί.l'υΓιη τη; ::)1.5!. το Ι ΙΥ3 1 1> τω\' l>Ιψ

έχει αυτοκίνητο ΙΧ ενώ το αντίστοιχο για του; μπαλυμΙΗ'ις ::ί\'ω (J2.tJlI,.;, . .'\1·:;ιι::τlJ. τι)

6 J % των ερωτηθέντων Ρομ έχου\' γιu β(LσIKό μεταφΙΨΙlζl"ι μi:σο κ/.Ιllψυ. IΊ \~I)IHηΊlI.

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό γιu τους μπαλαμούς εί\'ω 2,1)%. (πυί~ιη)\' 1)1·)/,11 ω

μετακινιΊσεις και τα επαγγέλμυτα που κάνου\' οι Ρομ (Π11" κιποΧιΊ ΤΙι)\' ΠΙΙ.μι/.πω'\l)

μεταφορικών μέσων). Τέλος ένα 20% και από τις δύο ομύ.6ι:ς οε\' {:χμ μl;τιιφιφιι,:ι\

μέσο. ενώ από τους μπαλαμούς το 14.3% διαθέτει για βυσικό μπιιφιφικι') μι';σο

μηχανάκι, (βλ. πιν.33,!)

Από τους άντρες Ρομ που διαθέτουν όχημα και οοηγΟ1')\, ίφοκ1)ππι ι\τι τι) 2Χ.Μ'ο

αυτι!)ν δεν έχι::ι δίπλωμα 0ΟlΊγησης, Τέλος κιιμίιι γυ\'αίκα ()ι;\' (Ι()ηγι:ί. (l'Ii.. ιω' __U.21

Όσον αφορά το αν οι ερωτώμενοι Ρομ έχου\' KαΤUΘ:":σι;ι; στη η~lίπ:;~(ι. τι) -+ 1.5'!"

μω: είπε ι)τι έχει. υι υπόλοιποι αιτισλογιΊσα\'ι; Τ1]\' μη υπιψ~η η~IΙ:;ΙΙ:_Ι"XH)

λογαριασμού με το ότι επικρατεί οικονομικιΊ δυσχέρι.:ιιι.

Στην ερώτηση αν ξέρουν τα δικαιώματά τους (υι π~ρισσ('Hερoι υπ<) (/.\ιτιη\

ταύτισαν τα δικαιώματά τους μόνο με την ψιΊφο, Ότα\' τους ι:~ηγl'lσuμε τι ςητι'ηu: μυς

είπαν κατά 17.1 % ότι τα ξέρει πολύ καλά. Το 22% απά\'τησ,; καλά. [\'(l) το \)π,·)l.υιπο

60.9% από λίγο έως καθόλου, Το τελευταίο μπορούμε \'u το σιι\·(ι\)ι:ι.σουμ,: μ:: Τ11"

έ)Jcειψη ενημέρωσης που υπύ.ρχει προς τους [ΙΙψ (Ίπως οι ί{)ιοι :';zl)\)\' π,:ι

προηγουμένως.(βλ. πιν.33.3)

Τέλος. το 97.6% των οικογενειών τους εί\Τll γριιμμ{:\'[;,: στο ι'iτιιωωl.ιΊyω κlί.ΠΙΗου

δΙ1μου και έχει οικογενειαΚ11 μερίδα εκεί. (το 1.)0%) ΠΙ:Ι1ίπο\l τι,)\' ]'ιψ τη.; :'-.:·:υ.::

Σμύρνης είναι γραμμένοι στον δΙ1μο Λάρισας)



πο ....ί.;;ισιιό.: TWI' Ι"οι\.

-.3.-1 ~-Τ()l/.::ία 7'Η!. ηι' πι:μIrJ1.,ί 1\"{f.f()II,:ir!.;

Είόαμ:: ΙΗ'I.Lί.υτικά στο κcφ.4 Ku..-rOIa χ,ιφα",'-τηριστικ{ι ΏΊ-;, in:rHιIXI1: κο ιΙΙ '1(ι..: Η'Ι\'

Ρομ KUΙ Η'Η' μιrlLί αμl' . ~o αυη; Dl\' παράγρα ι) U. π ιισπαΟI;σουμ:: \'ιι )::'; ιιμ:: ;τι'ι":

οι κάτοικοι βι έπου\' ι ί' ωι τη\' πφΙUXΙ; του:. τα π οβί.ι; ιιιτιι πο" ι:χου\' ιιλι.ιι ,,"ι.ι.ι τι.;

συ\'θ,;κε..; κάτω α 'τις π )ίε: α αγKά~o\'ται α : υ\'.

Όπω: nptH,'ilίTTtI το μεyαJ ύτφο ποσ στ' των κατοίl\(ι)\' της ω: _ l\'φ\'lΕ ;φι\'

έρθι:ι σηι Λάρισα κατοικούσι: κυρίως σε κόπ ια περωΧ1; τη::.; Θι:σσαλία: (ποσ. 70. 70/0 Ι.

'πίσης Τι) 3606"!ι! τ υν οιιωγι:νι:ιι;)\' των ι; ωτηθέ\ τω\' απ' τη σηγμΙ'l Π(1) 1;Ι1(Jυ\' (J.ίT· τη

Ilιnψυ\'ία στη Λάρισα κατοίκησυ\' σι: ο.υΤ1;. Τέλος οι υπ6λοιπ ι μα.; ι:ίπο.\· ι1τι

nPOCPXO\'TαI (Πcι) πι:rιοχi:ς. όπω: η Atll;VUo. η (..)ι:σσαλο\'ίl,ll, η ~I':ppε:ς κω η .\υί.ι,ίι)υ ..

([}λ. ΠΙ\'.34.1 ).

~ημω'ΤΙKό ~ί\'ω το γι:γι \'ί)ς ότι αυτοί που Οι:\' lωτυικούσυ.\' (ΙΠ· τ11" 11. Ι 1ϊ. Ι·) (Π'l

Λάρισα l;ταν \'ομά 'ε. ω: :.:πί το ΠI.Lίστον. αφού το κατάλυμι). που ::ίΧIJ.\· στη\'

προηγούμι:νη περωΧ1Ί κατοικία. τoυ~, ιΊταν ι:ίτι: καριΊ (ποσ.25%). ι:ίτι; σι" lV i-ί[(φι'ι~ικιJ.

(ποσ.45%). ι: ιl> το "'0% αυτών ~oύσα\' σε σπίτι είτε δα CΙK) είτc μι: :ν lίl\ιο. (::Ωι;)

εί\ σι ",--uρίω. οι 5 μπαλαμοί που έχου\' πα τρι:υτεί μι: Ι)ομ) (βλ. πι .3-J.._).

~ΧΙ:ΤΙKά τcί>ρα μι: το πότε εγκαταστά ηκα\' μ' \'ιμα στη , έα ~μίφ\ η τ'>σl1 οι Ι»μ

όσο και οι μπαί,α. ωί. μπορούμε να πoί)~ r. τα εξlΙ. Ένα J.,'% τι) IJομ I:Y"lHILmI1lJllK::

πρι' το 194-. ενώ για τ υ. μ αJ.αμoύ~ τ π σ στ' φτά ει το 303%. Ι)ι π::ι ισσιΊ ::ροl

Ρομ ι.-γκυταστάθηκα\' μι.:τα~ίl τω\' ι::nο\' Ι) 6-1 65 (ωτοί αΠΟΠ]ι)ίl\' τ Ι 5ι'.()''.ο -οι)

συνόλου των ερωτη Ι\ των !)ομ), Α τιθέτω _ οι μπuλuμοί ά χισαν \'ΙL ι;γlωΟίσΤΙΗ'τυ,1

σταδιακά. κυρίω: τις χρονικέ, περιό Όυ 1956-1980 ποσ.6().6% και 19Χ6-1995

(ποσ.23.3%). (βλ. ΠΙ\'."5 .

Όσο\' αφορά το ι;ίδος της πριί.nης εγl ατάστασης εί\'ιJ.ι σημαντιιcι'> νι!. ποίψι: ίΗι

διαφέρει από Ι)ομ σι: μπαλαμό. Το 78% των Ρομ στεγάστηκε σε σκηνιΊ η παιιι1.γlω.

ενιί) οι πι:ρισσ)πρ ι μπαλαμοί (ποσ.73.3% έμειναν καπυΘείαν σϊ. σπίτι. Λ~ίζι:ι \'(J.

σημειωθεί ότι ένα ποσ στό 7.3% των Ρομ έμεινε φι) οξl:\'Οίlμενο σι: allT{r.\'Ei·:. ι:νι;) το

αντίστοιχο πoσoστίl για του . μπαλαμoύ~ ι::ίναι 6.7%.

ΤΟ :. χαρακτιιρισTlκό είναι ότι τ 1_.2% τω\' Ρομ i:μΙ:L\ f. σι: σπίτι ;ΙΤΙΗ'

πριιnοι;λθε στη έιι _μΙ'Jρ\η. είτε σε ενοίκιο είτε δικ) τ υ. αλλά και τ ι 'τ \ιπιlι ';:: ru.ι

ένα 60 % τω\' μπα) αμώ που πρωτοέμεινε σε παρά-Υκα. 13/. πι\'. '61. () Π\ΗΟ

σημα\'τικός } .γ ς π υ ο ΊΊΎησε τους Ρομ \ α Ι:Υκατασταθού\' σε σκ11" Ί 11 ;rαριc-: u

ότα\' πρωτοή} θα\' στη\ περl χι; l;τα\' ο ΙΚ \' μικό; κατά 9 .1 %.

_ΧCΤΙKά μc το κα'ι;στισ: C\'OΙKiml: αρχικά ι ερωτ(;)μενοι Ι)ηι μιι~ ::ΙίΗΙ\" σι:

ποσοστό 75.6% (ο' 1 άτ μα 'τι το σπίη που κατοικού\' εί\'UΙ ιδιόκτητο ιιπιΊ Ι,ΙlΠΟtιJ

μι':lω~ του \'OΙKoκυΡΙU1'. Κ.άτι υ.\'τίστοιχο συμβυ.ίνι::ι KUΙ μ:.: του: μπu.i.ιιμΙJύς ι',Jτtl1) τι)

ιτοσοστιι (jΗάνι:ι το 77%. lΞπίml~ υπάρχ:.:ι έ\ u. Ι 7% κω 11 <!ΙΟ απί) ίΙομ κω μπυ.ί.II.,Ιll1Ι\

αντίσΤΟΙΥ'υ. που ι;ί\'αι φιλοςc\'οίψr.\'ο σι: Ωίκημu που Οι;\, cίναι 6ικ:ί) του, ;('ψί~ ()



~ωμαpά.: Χι)]Ίστο..:. U Κο\νωνιι-;ι). Aπoι,λι;ωιιU • ...:.;rt",-I'-,--I-,-1)~Ό~μ,-. •.,~

ιδιοκη1της να συγκατοικεί εκεΙ Τέλος το 7.3%, τω\' Ρομ \\Η1>:ιιΊΙ:υ σπιη. 1:1'(1) το

αντίστοιχοποσοστί> για τους μπλαμούς είναι το Ι 1.4(JIι,. (βί.. ;rl\'.J])

Απ6 τα 31 ερωτιiψενoυς Ρομ που Ιχουν δηλώσει Ι1ΤΙ το σi1ίτι ::ί\'ω ι6ιιΊI,'τητο ΙI.Πι)

κύ.ποιο μέλος του νοικοκυριού. το 54}~% αυτι~ν ( ]6 (ί.τομυ ~ υποσn1l1ιςι: το σπίτι ::ίωι

γραμμένο είτε στο 6νομα το Οικό του είτr. στου/στης συ~Ι')','oυ ωιπι};, ::ίτ:: στι,)\'

παιδιών του/της, Το αντίστοιχο ποσοστό γιυ. τους μπu.λu.μοι'J~ Ι!HΙ1\'~:Ι 7Γ',;, (~I υ.ΠΙ') ω.

27 άτομα).

Τελειώνοντας πρέπει να πούμι:: όη το μi;σο ε\'οίκιο ~'ΙU TlHJ":: μπιl.ί.u.μιll'ι-.= ::ί\'(/,ι

12000 δρχ. πι:ρισσότερο από αυτι) στους PO~L. δηλυ.όι1 το I(C>Gro,,; γη; ι3ιιιιρ:':ι)::ι {ΙΠι1

τους Ρομ στους μπαλαμούς κατά 22% (Βλ. πιν.40)

Σχcτιιcά με τη χρονολογία που χτίστηκε το σπίτι ΤΙιJ\' ει)(\)τιίψι\'ι',)\' ΠΙ1ΟΙ,'\)ΤΙΠΙ ιΊτι

το μι::γαλίιπρο ποσοστό των σπιτιιί)\) των Ρομ OΙKoδo~υ10ηK~: τιι. ;ΖΙΧ)\'Ιο. ο.πίι τι) Ι Ι)ο6

1980 (ποσ .36.6%) και τα χρι)νιυ. I!.)S 1- ]99:1 (ποα .19.3 Ο/ιι), Ι'υ n:λ:;ιιτυ.ίιl. /.11(';\'10. (Ι.Π' το

199] ως σ11μερα είχε χτιστεί το ]7.1 % των σπιτιιί)\ι. Βυϊωυμ:: ι.οιπί)\ , ι'ιτι ιΗ !)ομ

αρχίζουν να χτίζουν περίπου κατά μΙσο 6ρο μετά απί) τυ nrI;)Tιl Ι:; 1.1)ι'J\'ΙU π(φ(φΙ)\'I"l~

τους στη Νέα Σμύρνη

Όσον αφορά τους μπαλαμοίJς τα σπίτια τους εί\'αι χτισμr.\'(ι I\lφί(ι)~ τι~ ;ΖllΟ\'ΙΙ,(\

περιόδους 1951-1965 (ποσ.39.9%). αλλά. και 197]-]985 (πoς.:2~.M()) (,ι\'τίστοιχιι. μι:

τους χρόνους έλι::υσης τους στην nεpΙOX11. (βλ.πt\',3S)

Ερωτώμενο τώρα το δείγμα για τον βασικό ι::ξοπλισμό τη~ καωικιrl.( του. μυ.,;

απάντησε τα εξ11ς

Πίνακας39.1- φ.6Ι

Έχει το νοικοκυριό: Μπαλαμοί 1")0μ

Ηλεκτρικό ρεύμα 100% 95.1%

Νερό 100% 95.1%

Αποχέτευσηυπόνομοι 31.4% 0%

Βόθρος 68.6% 97.6°1r,

Κεντριl\.'i θέρμανση 62.9% 4.9%

Σόμπα 3ϊ.l% 95.1%

Τηλεόραση 100% 100%

Ψυγείο 100% 95.1%

Σύνολο ερωΤl1θέντων 35 41

Βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι σχεδόν οι Ρομ έχουν νερι) Ku.ι ηί.cκτρικί). (οι υπ6λοιποι

δΙ1λωσαν ότι 11 δεν έχουν 11 παίρνουν παράνομα απι) ιίλλουμ

Σημαντικό είναι ι::πίσης το γι::γονός ι)τι lωνένυ.ς l)ομ 61:\' 1'::;(1: ι ΙJ,ποχι':τ::υση σι:

υπόνομο. ι::ίτε επειδή δεν υπά.ρχου\'. είτε επειό1Ί ο ίδιοι οε\' (-)Ο.uυ\' \'U μπου\' 0(: :':~oι)u

κάνοντας τα απαραίτητα για \'0. συνδι::θού\' με το\' υπι")\υιιυ. \)πι'n:: nl)lHL.LΙO\)\' [()ι).~

βόθρους,
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Ακόμη οι μπαλαμοί δωΟ:';ΤΟ1/\' κιιτίι 1:' φ~φι:..:: ;τ::lψ,σΙ)Τ::Ι)\1 σΤΙλ Γι;τίτιu ωιι,,:.

K~:\'ΤΡΙK1Ί ΟΙρμΙΗ'ση. από Ι'ΗΙ οι Ι)ομ. που προτιμιηλ n~ συμπ::..: ι:ι::η1::/.(ΙΙ,ΗΙ.

καυσόξυλα). Τι"λος το μι:γαλιιπρο ποσοστό των K(J.ΤOiKtl)\' [{\';πυυμ:: \ΙΤΙ /:χι:ι \!!\ι;ι::ίι)

και τηl.t:όραση.

'Οσο\' αφορά το [σωn;ρικό μπά\'ιο. το 51.1!Υο τω\' [)ομ μα..; t:in:: ίΊη :,':%::1. ::\,(i) ::\'Ι(

36.6\Χ, Χl1ησιμοποll:ί τη σκάφη. ~ημανΤΙKό είναι το ποσοση') UlJIιiJ\' που ,':χ::ι στο

εσωπρlκιΊ ωυ σπιτωίι ΤOl' μπιι\ιι,' (9.8%). ~τoυ..; μπαλαμού.: ΤΗ πριιγμΙΠΙλ ::ί\'αι

οιαφορπικά ιιφοlι Ι) στου; Ι (j ::χου\' στο ι:σωπρικί> τιω σπιτωι, τοο..; μΠ(l\'ΙΟ ::\'(:)

μόλι.; το 1:>.6()ιο. :':xt:l t:KTU'; της οικί(l...; τους.

Εσωπρικιi τουαΗτα ι:χιι ω ~X.6Iyιι τω\' μπαι.αμΙΙJ\'. :;\'ιί) ι1\ ΙΙ ιψ ι~ιιι.()i:τοι)\' στο

σπίτια του.; τΙ;τοιυ. σε ποσο(πό 63Α(Υι,. ΟΙ εναλί.(ικτικιi I'Ηση Ό'ω. ωι)~ μΠIΙ;,llμl)Ι)";

ι:ίναι η ε~ωτι:ρικιι τσυαλΙτα σι: ποσοστό 11.4(%. ::\'(1) για τιnκ Ι\ψ ~:ί\'(1\ (ι. IJ

εσωπρικι) σε ποσοστί) 1-l% και Ι). αl.λοί) σε κάποιο συγγ):\,\κ() σπίτι (ποσ.1 ~.~ι~':,)

~ZΙ:ΤΙK(Ί. μι nl\' ύπαρςη εσωτερικοί) WC' μόλις το 17.!I~O "ιιι 1-l.6'% (ιπιΊ το\)..;

μπα/ωμού; και τους Ι)ομ σιαΟι:τεl στο σπίτι του τΙτοιο. Οι π:.:ρισσιΊπροι μπιιΙ.αμΙ1ί και

Ρομ το έχου\' μα~ί με την τουαλ.έτα ((είτε στο εσωπρικι') είη: :":ξω IlΠΙ') Τ11\' κατοικίΗ

τους) - 77.I Ι Υιι και 75.6%1). Ι\'(Ι) το 5.7% των μπαλαμ(\)\' κω το -+,Ψl,ί, Τω\' Ι\ψ :':χμ \\-Ί'

ξεχωρισn',ι απί) το μπάνιο στο εξωπρικότων ΟΙΚΙ(\)\' τους.

Επlπρί)σΟ::τα ηλεκτριι..'i κουζίνα σιαθι':πι το 94..1°0 τιυ\' μΠllί.ι!.μ(II\· ι..-ιι.\ η)

υπόλοιπο 5.7% αρκ<.:ίται στο π:.:τρογκαζ. Κάτι α\'άί.ιJγO ι/λl.ύ.. σι: μιιφι)τψιl Ι\ωηω

ισχί)ει και για του;; Ι)ομ αφού το 71 % έχει ηλεΚΤΡΙ",Ί Koυ~ί\'α ::\'ι;ι το 2ιJ.1 ",'ΙΙ ::1..::1

ΠCΤΡOγKαζ.

Παράλληλα περίπου όλοι οι μπα/ωμοί έχουν τηλΙφωvο (ποσ.97.1 %) κ{'ιτι που (~α

ισχύει για τους Ι)ομ αφσύ σι μισοί από αυτούς διαΘi:τοll\' τέτοιο (34% σταθφ(Ί. 14.6%)

κινητό ),

Τtλος. σχ<.:τικά με το\' τρι')πυ πλυσίματος τω\! ρούχω\'. ιοαί\'πω ιΊτι το 9...J-.:J5 ΤΙι)\'

μπαλαμ(;)\' και το ()ωΙυ τω\' Ι\ψ χρησιμοποιούν πλυ\'τιΊρω, Α\'τίΟl:τα μί)λι.; το 5. T~Ί,

των μπαλαμ(ί)\' χρησιμοποωύ\' σκάφη ενώ το αντίστοιχο πιισοσn\ ΊlIl ΤΟΙ); jJομ ,:i\'Hl

εφταπλάσιο. ~ημα\'ΤΙK1) σιαφορά μεταξύ μπαλαμιί)\' και Ι\ψ υπύ.ρχι:ι (HJ1\' ιωroχιi

κουζίνας. τηλεφιί)νου. πλυντηρίου κω εσωτερικοί) μπάνιου όπου το ποσοστί1 r;τou~

. -.. " -) • (13)' - Ο') ο Ο') - Ο') , Ο') - ο,. ( Ο') 7)πρωτου.., εη αι τουι.αχιστον cςαπ .ασlO. c. πινακε.., J ._. _, .J •.} .'"t. J .'..' Ι, ) ..) _

;':χι.:τικά με ΤΟ\' αριθμδ ΤΙΟ\' σωματίων κατά οικία. προκ1ιπτει ί)τι στo\)~ 1\1.1-1

αντιστοιχοίιν τn:ρίπου 3 δωμάτια (;V(O στους μπαλαμούς -l. Φα\'ταστ<.:ίπ λοιπ(Ίν πι\σο

δί)σιωλο είναι για τους Ρομ. ότω' R (J:τομα πρέπει να ζω)\' σε 3 δωμ('ιτιη (jil.. πl\'.40.1 J

Όσον αφορά στα προ[JλιΊματυ που ισχυρίστηκαν οι l1ιψ KUΙ οι μπαλιψοί. ίιτι

Ιχουν τα σπίτια τους. θα μποροίισαμε να πούμε (\τι τυ 3 ιγγο ι.:αι τι) :U% ι.(\'τίσωΙΧ<1

ανέφερε την Ωλι:ιψη χώρου. Επίσης σημαντικό ι:ί\'αι κατά ~2.l)% "'αι ~).:\Ι~'(O σ:;

μπαλαμοί); και Ρομ η παλuιίHητα τω\' κτιρίων. Τέλος. το 36.6Ι~/() Τιι)\' Ι'ομ I(Ι1\ το

...J-5.7% τω\' μπαl'αμ(\)\' ισχυριστιΊκανε ότι η κατοικία του δε\' έχι.:ι κω'Ι;ω πμ(\liλημυ ..

Αυτί) τουλάχιστον γιο τoυ~ !>nμ μπορεί να ση~ωί\ιει δ\Η} πράγμ(Ηn 1'1 (ΗΙ

συγκριτικύ μι: τψ' παλιά ζωι) n)1)~ (κύρα-παράγκες) τιορα ζο])\, KllIc,'Jn:ra (Jjr<"1T:: κω

λίγα προ[il.ιΊμωlJ. \'Il έχ!:ι το σπίτι τους δεν τoυ~ ε\'ι)χλι)ύ\'. 1'1 ιΊτι κιηΊI)ου\' τη



ΣΙΙΙΙJuρά.: ΧΡI)στο.:. Ο Κulνιιιvικ<>,: Αποι.:ί.ι:lσιι6.: IuJl' Ι)ΟΙΙ.

ιiυσαrέσκεια τους για να μψ' υπο[,αθμίσοιl\' ι:τσι στα μ<'ιτιιι ΤΙ1\) (10\,01l1).1]η'1 ΤOH~ (nιι)

ξένου) τον εαυτό τους και το περι!:}υί.ι'ο\'που ζοίινε, (βλ. ΠΙ\'.-1().21

Παρατηρώντας τον πίνακα 41 μίΙuρuίιμl: \'ΙΙ ποίιμ:: ιΊη (1)-;: ~;;τί Τι) ίIί.~;ιστι''.· 1)1 j'\lll

κατοικού\' κατά 39%. 6 ~ιlΊνες και κurά 31. 7';ιυ όλο το ΧΡΙlνο στψ ΠψΙΟΥ'I]. ι .ίΙιση; τιι

68.3% δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοςπληθυσμός.

Στην ερώτηση γιατί 1'1ρΘαν στ11" περΙΟΥ'lΊ της ΝΙας ~μ,'ιρ\'η~ μΗ; (Ι.ίI(1HηrΠH' ι'ΗΙ

βασικό ρόλο έπαιξε η εκεί προηγούμενη παρουσία συγγενι;)\' ΤΙ1\)"; (π(lσ.:J-Ι,II';ι) 11.ί.ί.ιΊ

και το γεγονός ότι εκεί τα οικόπεδα IΊταν φηινιι (πoσ.43.φ~-'ίι). Τ:·:ί.ΙI-;: Οι1ισμ:":\υl :.;ίπω'::

(ποσ.12.2) ότι μπορεί να ι':παιξ:::: ρόλο η tlJy'll. Το μικρι') ;ΤιH"ίtKπιΊ Γι' ιωτιΊ -;-11'"

τελευταία απάντηση επιβεβαΗί)νει αυτό που ::ίπαμι: σ:: πrοηγΟ1'lμl:\'η ;Τ(Ι.Jl{ί,~'Ι1ιιφo. ιlΤΙ

ΟΙ Ρομ δεν αφιΊνονται είlκολα σηι" τί)Υ'η. (βλ. πι\'.421

Στην ερώτηση πως Θα xαραKn'lΡί~α\' οι ερωτιuμι:νοι τφ' ΠΨΙΟΧ1'1 ΤΙJl)~ το 411~1I τω\'

μπαλαμών την κρίνουν μέτρια ενιί) το 36.7% καΚ1'1. Οι lφ\'ητΙΙζΙ:-;: γ\'ι;ιμ:;.; ~.Iω ((}Ι).;

μπαλαμούς φτάνουν το 20%. Αντιθέτως οι Ρομ που την θιωροί)\' ι..:αΚ1Ί πληrιιιΊςΙH)\' το

41 %. ενώ μcτρια ηιν κρίνει το 31.7%. Τέλα; καλlΊ ως πολίι καί.1'1 πιrιπι'ιι:1 ιΊτι ι;ίωι το

27%). (βλ. πιν.43.])

ι-ι αρνηΤΙΚ1Ί αυηΊ στάση για nl\' πφιοΧ'Ί επι[3εI1αιι\)\ιι:τιι.Ι \ζω ωτιΊ τι~ ΙΙΠΙΗ'τιΊση,;

σηιν ερώτηση αν θα έφευγε ο ερωτώμενος από τη" ΠΙ:ΡΙΟΧ1;. ωΡΙΗ'Ι ΤΙ1 )().7'1'" η,l\'

μπαλαμώ\' και το 58.5% των IJομ απάνηισα\' Οετικά. 1!:':li(1l(1 υ;Τllι1Υ"ωι\' Ι,ιι;το!υl !>.νι

από τις δύο ομάδες που ενώ είπαν ότι τους αρέσα η πι:ρωΧ1'1 (1π(Ί\'τηζl"(1\' ('Η! Η(ι

IΊΟελαν να φύγουν και το αντωετο. Αλλά (1πό nl\' ανάλυση ι)Ι;\" μ;τιφιIιΊί>Ι: \'«( IJI,I:I

κάποιος συγκεκριμένος λόγος που τους οδ1'1γησε να απανηΊσοι)\' Ι:τσι. ([1ί., πι\'.-1.'.~).

Για ηιν αιτιολόγηση nE προηΥIΊμι:νηςστιίσης. οι Ciltu.\'!l·l'fU'; ί>τφ' ψι:ιτηση ω<

μας δίνουν κάποιες απανηΊσεις.

Ως σημαντικά προβλιΊματα οι μπαλαμοί και οι Ρομ (-)ι:ωροίl\' τα ι;ζl'1ς

Πίνακας 44.1 -ερ.68

ΠροlJλή"uτα περΙΟΧ1Ίς κιιτοικίιις Μπιιί.ιι"οί 1)011

Στενότητα χώρου-πολυκοσμία 0% 46.3%

ΚαΚ1; ποιότητα δρόμων 0% 43.9%

ΚαΚ1; υγιειν1; Ο'Υ" 63Α%

'Ελλειψη υποδΟ~L11ς 50% 58.5%

Επειδ1; καΤOLκού\· τσιγγάνοι 63.40;" 0%

Σύ\'οί.ο φωτηΟί;,'τω\' 30 ~ Ι

Επίσης οι 3 στους ]Ο μπαλιιμοίις ανΙφεραν ως πrιΊ[iλημl1 τψ "υ.!>'ΊΊ 1I~'I;:Ι\'1]

σκουπίδια και τllν ηχορύπανση από τα αφοπλάνα. Έτσι σι: 1':\'(1 ποσΟί>nΊ Π("ι\'(t) l!.ίίl) ω

36°/ι. οι Ρομ πιστεύουν ότι σοβαρό πρόβλημα πrος αυτι\\')ς ι:ίωι η ί>ιψπψιφιφlι ίι)1Ι

δ1'1μου (στις υποδομές και στην καθαριότητα ηις πι;ρωΧ1;ς),



t' .---..

Λπί) το\' παραπάνω πί\'ακα (44, Ι) αίιο πρι'ιγμαω. ι:πιπϊ.ΙΟ\' Οιι. ι:πισημ(Ί,\'οιlμ::. ω

Jtj)tUTO ι:ίναι το γεγονός ότι οι l)ομ ι.:ίναι απελπισμέ\'οι υπι') nl" κατιί,ντιιι. του χιίφοl)

που ζου\' {ποσοστό (Ι.νω του 40%). Το δεύτφο είναι ίΗΙ οι μπαλυ.μοί. σι: ποσΟ(ίτό

κιιτω απί) 65(~/υ. Θι:ι\φοίJ\l πρίΨλημιι. ΤΟ ίΗΙ στ11" πΙΡιοΧιΊ του.:; κατο Ι κιη')\, οι Ι>ομ.

Στην εριί>τηση για το αν η γι:ιτο"ιά τους υστι:ιχ:ί σ:~ σχ{ση μ:: Τ11" ΙΙίΤι')λΙΗπη

Λάρισα. οι μπαλα~ωί το υποσηΊριςω' σε πι)σοστι) )(). 7'~·υ. I:\,(iJ γω του;; ])ομ ω

ποσοστό ιΊτα" μεγαλύτερο(7~%). (βλ. πιν.44.:2).

Λκ('ψη στην εΡΙUτηση για το αν υστερεί η Νέα ~μίφ\'η απί) ΤΙζ ι'ι.λλι:,:; συ\'Oιιςίt:ι::.

οι μπαλαμοί απάντησαν Θετικά σι: ποσοστό 27.11%, Απι\ αυτοί);; το ...J-11YιI Ι':<')(ι)σ:: ιl),:;

λόγο την παρουσία εκι:ί TιιJ\ τσιγγύ.\'ω\'. ι:νιί! το 20υι;, τι')\' ι:ρωτηΘι:ντων n\'{:φι:ι)ι: τ11"

σπνότητα του ι.ιίφου και nlV έλλι:ιψη υΠΟδΟμιU\' (βλ. πί\'ιι.ιa:.; ...J-...J-.3 . ...J-4,4 lω.Ι -J....J-.-tn)

ΠίνUΙ((ις 44Αυ. - ψ.γ

π 1)0111.11ματα σ\)νο ι κ ίας Μπαλ(ηιοί

Σn:νίnητα χώρου 20.6%

ΊΞλλειψη υποδομιί.!\' .23.5%

ΕπειδΙ1 KaΤOl�ζO1J,, οι Γ)ομ 35.3%

Σ\Ί"ολο ερωτηθέντων 3,+

Τα προηγούμενα δίνΟΙΙΌ μια ειl.ι'nια για τους λ6γους που 06ηγοίη' το ()::ιγμυ νυ

απωιηΙσει 6τι ΘΟ.α να φύγει. ~XΙ:ΤΙKα με τους Ι)ομ (J.Πι') του.:; 24 που ι~ι;φΡiJ.σα" τ11"

άποψη ότι Θέλσιι\' να φύγουν οι Ι Ι (ποσ.45.85) το ιίπω' μι; ωτιολογίu το γι:γο\'ι'>,:; ι'>τι

ξεφεύγοντας από την φυλιΊ Θα αρχίσουν να ζουν άνι:τα και Θα αΠ()ΚΤ1Ίσι)υν καί.ι'!τ::rιι

δουλι:ιό.. Αυτ6 είναι ένα δι:ίγμα αφομοίωσης και απι'Jρριψης του ηιί)που ζωι1,; τους,

Στην εριίnηση 70 για το ποιος μπορεί να δίοσει λίιση στα προβλι1μιιτα τους οι 4

στους Ι Ο και από τις δίιο ομάδες. απάντησαν ότι ο δι1μος μπορεί να παρi:μβc:ι. Από

την άλλη οι μπαλαμοί ισχυρίζονται σε ποσοστό .2 7% Ι'ΗΙ Κ(J.νι:ίς Οι:\' μποrt:ί να

[)οηΘι1σει (γιατί δεν υπάρχει βοί)ληση). ενά) με αυτό συμφωνεί το 15'Χι Τω\' ΙΊ,ψ.

Τέλος ΟΙ Ρομ σε ποσοστό 20% πισπύουν ότι με τους ι:κπροσιί)πους του.; μπορ:·:ί V(J.

nr.TίIXouv κάποια πράγματα. (βλ. πιν 45)

Αναφορικό. με τον τρόπο ζιιη1ς των Ραμ το 22.5(% των μπαλαμ(ίηι το\' Ι:\ρίσιa:ι

καλ6. Ενιο το 50% θεωρεί ('ηι ζουν άσχημα. Υπάρχει [)έβαια και ένα 25% το οποίο

πιστεύει ότι αι Ρομ ζουν μέτρια.

Ζητιu"τας να u.ιΤΙOλOγlΊσOυν τις απανΤ11σι:ις τους. αυτοί που τον Θεωροί)" καλό.

το απάντησαν κατά 55% μι: την αιτιολόγηση. ότι εί\'ο.ι μι)νοι ταυ.; απιψoνι,ψι~ηH και

μι τον δικό τους φί)πο ζιι)IΊς χωρίς άγχος και φροντίδα γιu. το αύριο. ·Ι\'(1. ύ.λλι) 221%

από αυτούς θεωρι:ί ι'Jτι η ι;γKατά.στu.ση τους ωφέλησ[ στο \'υ 1-Iι:i.τιιί)σOυ\' το ::πίπι:ι)ο

ζωlΊ~ τους. οπόπ πl.ι':ο\' ζοίι\'ι: καλά..



~ωιιιI()Ι:ι..: XiJ1"lGTU':. () l\'utνlJ)vtl>:ιΙ Λlωl>:ί.uσιιό. των ',111. " ,

Αυτοί που r:ίπαν ότι ι:ίνω μi;τρισ; ιποσ.()Ο%). το ωτωι.ι·ηlησΙΗ' μ:: τIl φτ(,)/.::ιιι. Ι~UΙ

τη βρωμιά_ ΤΨ' έλλαψη υποΟομιΟν. τον αποκλt:ισμιl ,,:αι η.; Ι-:ΙΗ:::':; σω'ΙΙI11~Ι:':;

διαβίωσης που θr:ωρούν ότι υπάρχουν στην πr;ρΙOχ11 κατοιι-:ίιι.:; 1(1)\' IΙομ .

Τέλος αυτοί που υποστηρίζουν ότι είναι κακό.:. το U.i![.bωσιη· στι,.: ι';"ιικί:ς

συνθΙ1κr:ς διαβίωσης των Ρομ κατά 35% - 40ΙΧ, και στο Ι"Η\ Ι)Ι:\' συμμol)φι~)\'Ι\\'ΤUI οι

τελr:υταίοι με τους κανόνες της κοινωνίας. κατά 6U% περίπου. ιr~l.. ΠΙ\' ...J.().Ι και

πιν.4().2)

5.2.5 !:roιχι:ία για την Ιόκπu.ίΙ},όι)σ'l τι!)I' ιαι.τοίκωl' τη,,' 'τιμ/οl/ί.;

~. αυηι την παράγραφο προσπαΟούμι:: να OlarVU)G~HIμI: Tl) ι:πίπι:()ο ι:ι-:πιιίΙ)Ι;ΙJση.;

των ερωτώμενων και τα προβλ11ματαπου αυτοί συνιιντησω' κω συ\'Il\'ΤΟΙ)\' σ' ιιυnΊ

τον τομέα ηις κοινωνίας.

Από την r:p.74 προσπαθι1σαμι.: να βρούμι: σε τι ROGOcrTl) φτιJ.\'ί:l Ο λ/:ιnIlJflΎικίJ"::

αναλφαβητισμό.;. Όπως προι...-':ιπτει ένα 54-59% δεν μπιφι:ί να ι)ιιι.[\ιΊ.σι.:1 αλλιΊ. ιιΙ)Π και

να συμπληρ(i:ισει δημόσια ί:γγραφα για τους Ρομ. Α\'τίΟl:τυ το 7~~<I (ωτι~)\' μπιφι:ί ν(l

κάνει λογαριασμούς(r:ξαιτίας των φγασιών που κά\'ου\' εχι)\)\' μίι{-)α. πλCln\()lοι J. (1\1.,
πιν.47, Ι). Αντίθετα στους μπαλαμοιις ι"ο ποσοστό για TfJ. παρu.πlJ.\'ιο (l)ΙΙΊ.!Jιισμιι. ι,νι

δημόσια έγγραφα) μόλις που φτάνι.;ι το 20%~·'. ωω\ οι ΙJπι)ίωιπυι μ;-ωl)ι\ιl\/: ι<ω \'(l

διαβάσουνεκαι να συμπληρώσουνδημόσια έγγραφα.

Πίναι\"ας47.1- ερ.74

Μπορεί να: Μπαλαμοί Ι)ιφ

διαβάζειεφημερίδα 94.3% 46.3%

συμπληρώνειδημόσια έΥγραφα 77_1% 41.5%

κάνει λογαριασμούς 97_1% 78%

Σίινολο ερωτηθέντων 35 41

Πέρα όμως από τη διάγνωση του λειτουργικού αναλφαμητισμιη") ::ίΤΡ:;Π:: \'U.

διαγνώσουμε και τον οργανικό, Αυτός θα έβγαινε από ηι\' ανιίλυmι των απανηΊσεων

στην ερ.75 (μέχρι ποια τάξη έχει πάr:ι ο ερωτώμενος). Έtσ! πρΟΚΙΙΠΠΙ ίlTl 10 3(\.61.1!ι)

των Ρομ δεν έχει πάει καθόλου σχολείο. το 41.5% nl1rr: (ιπό nl\' Ι η ως Τη\' 5η 1(1ςη

του δημοτικοί) σχολείου (από αυτά τα στοιχεία ο οργανιι.;ι'Jς αναλφαβητισμι').:;. φn:Ι\'1:ι

το 78.1%). Ένα 14.6% πλείωσε το δημοτικό και τέλος το 4.9% (1\ΙΤΙ\)\' n:ί.είωσ:: το

γυμνάσιο.

Τα πράγματα για τους μπαλαμούς r:ίναι τελεtως δΙUφOρεΤΙKΙ'ι. το σχολι:ίι) ,)/:\' τι)

τελείωσε το 7.5%. Ενώ όσοι Π11γαν στο δημοτικό το τr:λr.ίωσu\' 117.5%) ;:νl;) απ\) το

γυμνάσιο έχει απoφoιηlσr:ις το 5%. Τέλος το λύκr:ιο κω κι:Ίποιι:; ιΊλλ1:ς κιιn;Ηψε.:;

σχολές έχr:ι βγάλει το 30%. Τέλ()( ο: φοιηιτές και οι απ6φοιτοι ανωτι:ρω\' Ι\αι

ανωτάτων σχολών r:ivat το 25%. (βλ. πιν,47,2).

~'Tόσυ περίπου (23.2 0'0) ι:ίνω ω πυσυστό τuυ υl'αλφυι.ιητισμυίι arljl' l:ί).Ιι,)u



~Ι'HΙUΙ)(ι..:: Xt)liGro,::. Ο Κοιl'ι,)\,ll.ν.:: Λίίοl,·ί.ι:ισιιό.:: Η,)\' !)ομ. Ι .

13tβαt(J. μφ' ~ιx\'άμι: ι')τι τα ποσοστά λογικά (')(J ι:ίνUΙ πιο μι:γιί.ί.(). γιιι τι~ l,ιιτι:)n:I1Ι:"::

13αθμίδι;ς ι:κπαί6ι:υσης τι,)\' ιωτοίκω\' τη; πι:ριοχι;,; U\' Ilγο\>\' TιJ. Ι () ιΊτιψιι Πι>!> ι)::\'

κατσικού\' στην ΠCΙ1ΙΟΧΙ;. ()t:\' Ου. ι:ίνυι όμως σc ιω.μίυ. πφίπτωση ωίω..: ω ί(ΙΗϊΟ(ίτιΊ

τι,)\' !)ομ.

Όπως προκί)ππι από τον πιν.~X οι πιο σημαντικοί λί)γοι που ι:ιωνω' του..:: ]Ιομ \'(1

ΙJ.φι;σσυ\' το σχολείο ι:ίναι οι μι:τακινιΊσεις της Ollωγί:νΙ:ΙUς τοκ ιωτύ. :;~.I ΙΥο ι')ΠΙΙ>':

ι:πίσης και η οικ()\,ομιιC1; κατάσταση της. κατά. -1.2(Vι)

~τφ' ι:ριίΗηση αν κά.να\'ι: καλά που σταμιιτι;συ.νι: το σχολι:ίυ το Ι)().~'!Ί' τι')\' Ιίομ

απά\'τησι: υ/)\'ητιl((ί, Σε σι)\ιi'iυuσμι'> μι; '1υτ6. ερωτ(;>με\'οι οι Ι>ιψ. \1.\' Οιι. 'iTιJ.\'

διαπθLιμένOΙ να συνεχίσου\' το σχολείο απάντησα\' Ο::τι"ύ σι: ποσοστιl 7.-;.~Ι!'IJ .. \;τ Ί

αυτούς 6μως ί:να 6.7% ί>τω' φωτΝ3ηκαν αν θα συμμπι.:ίχαν σ,,: κι'αοιο σι:μι\'(ί./)ιο

επιμόρφωσης-κατάρτισηςαl)\llΊΘηκι: ι:νω ένα 3.3% οεν απάντησι.:. Απι') Τ1]\' ιίλλη ιιπιΊ

αυτούς που απανηΊσανε αρνητικά στο αν l;Θελαν να συνι:χΙ:ου\' το σ;(οί.::ίο. ι)Τα\'

φωTl;θηκα\' για το αν θα συμμεπίχα\' σε κά.ποιο σεμινάριο απά\'τησω' ιωτCI. S!J'%

Θι:τικά.

Ερωτώμε\'Οι οι Ι)ομ για το ποιος (-)α l;ταν ο mΙ~l(J.ντικόπρο.; Ι.ί)γσ; που Θιι. τους

οδηγούσε να παρωcoι ουΘ1;σου\' ξανά μαΘ1;ματα στο σχολείο. σι: ποσοστι') Ι ~.6(~/ί).

απάντησαν ότι θα το έπραττα\' για να έβρισκαν ιcαλύπpη ί)ουλειιι ()πως ι:πίσης γιυ \'(1

μάθουν να διαβάζουν. Για λόγους κοινωνιιa;. αναγν(;φισης θα mΙΥαινι: στο σχοl.cίο

το 29.3% των ι:ρωτηθέντωνενώ το 12.2% θα l;θελε να βρεθεί ξανά στυ ΟΙ1ιι.νία τί)σο

για να βοηθά τα παιδιά του όσ() και για οικονομικούς λόγους (ι:πι6ίΗηση πρo~

αυτούς) (βλ. πιν.49).

'Οπως ί:χει προcιπωθεί πολύ λίγοι από τους KUTOiKOUC έχου\' παρακολοιιθ1Ίσι:ι

κάποιο σεμινάριο επιμόρφωσης-κατάρτισης. Αν γινότανε κιΊ.ΠΟΙΟ για τη\' πφιο;οl. το

78% 011λωσι: πως θα l;θελε να το παραιcoλουθι;σει(βλ ΠΙ\'.50.1), 'Οτα\' ί(ι1)':: 1)(t)τιΊσιι.μ:;

σι: ποιο αντικείμι:νο θα l;θελαν να αναφί:ροντω' αυτό πιιραμι τι.; πιφιιχιχτι,ι

απανη;σLις.

Το 46,9% επιΘυμεί να αναφέρεται σε γραφι1 - ανάγνωση και αριθμητιlaΊ. Τνα

21.9% θέλει να αναφέρεταισε πρακτικά θέματα όπως ηλεκτρολογία. - μηχυνολογίας

- ηι.εκτρονικιΟ\'. Ακόμη ένα 18.8% (κυρίως γυναίκες) επιΘυμούσω' ιι.υτί> να

αναφέρεται σε μεθόδους KOπτιι-...,;ς-ραΠΤΙΚl;ς. Τέλος ένας στους δέκα 1;θι:λω , ο.υτ() να.

αναφέρεται σε σ\)γχρονα θέματα (προβλι;ματα χώρου. περιl)άλλοντος) (βί.. πι\',5α,2)

Όπως διαπιστιοσαμε ΟΙ Ρομ έχου\' τη οιr!θεση γα νη μορφω()οιΊ\' κω σ' Ιf.υτι)

συμβάλλουν οι απαντι;σεις στψ ερ.84. Το Ι 00% των l.:ιομ Θέλ.ει τα πω6ιιί. του να

μορφωθούν ε\'ιο στους μπαλαμούς αυτό αγγίζει το 78.6% αλλά το 21.~Ι/;ι των

ερωτηθέντωνμπαλαμώνδεν απάντησε. (βλ. πιν.51.1 ).

Τελικά. όμως τα παιδιά. τω\' l.:ι ομ οε\' μορφιίηιο\'ται. Αρά οι αΠο.\'τιΊσι:ις σ' tJ.1ιT1l

Τ11" ι:ριίΗηση ι:ί\'αι παραπλ.ανητικές.



~ιιιιιαριi, Χρηστο,,::. Ο KUΙνωνΙKί)..:: Λποκλι:ισιιίι..:: H'J\' '1\11.

Οι MJyot που προτάσσου\' οι Ρομ γιυ \'ΙΙ u.ιΤΙOl'oγ11σO\)\, Τ11\' π(φ(ιπ<ι\,ιι) ω(Οl:ιη

τους ι.;ί\'αι οι ίδιοι με αυτούς που απάντησα\' σΤ11\' ερ.79 ([)/ .. ΠI\'.-Ι9\ μιΊ\'1\ που ::6{~)

ι.;ίναι πιο μεγάλα τα ποσοστά στήριξης

A\'τίθr:τα οι μπαλαμοί υποστηρίζουν τ11" lLTtOIIIIl το\).: ()π()\,τιι.: (ι); l.ιΊΥ()})': ;ΤΟΙ) ιΙΙΙ

ιΊθελαν τα παιδιά τους να μορφωθούν Τ11\' ι;πιτυχία μΙσω Tη~ μι'φφωση;. ,,(lλl'1Τ::I)η~

ζωής (59.%) και της δημιουργίας σ' αυn! κυ.λιΊς συμπι.:ριφ(φ(Lι:-ιιη,I';\'::ω.; (:::~7.3'Ι,,)

(ιJλ. πιν.51.2)

ΤΙλος σε ποσοστό 1:?:.~% οι [)ομ πlσΤCίΙOυ\' 6τι πι. ίΗ1l6ιιί, του..; Οu. ..υ.τωΡI·:ΡΟ\JΙ' \'ll

μορφωθούν. Αντίθπα το ποσοστ6 για τους μπαλαμιη').; ΙΙ\'ιιι ::φnιπλιί.σιo (Ι$ί ..
πιν.5 J .3). Αξίζt:t να σημt:tωθεί (')Τι οι Ρομ ότω' ιρωηι(-)ηκω' είπω' {)Τι πιστ6),)\)\, ι'η\

θ(ι μορφωθού\' τα παιδιά τους σι.: ποσοσπ') -\.8.7%. ..-\1)τί) 61:\' 1Ίnι\' σιοστίl 1<(1.\ το

πραγματικό TtPOC"-IJIIII.: από την σύγκριση αυηΊς Ώ1Ι: εp{~τηση~ μι: Τψ ι:πίψl:\'η (::I),~(1),

ΟΙ λ6γοι για τους oπoίoυ~ οι [Jομ (lΠΙL\τησω' μ' lωTl) ΤΟ\' φ()πι) ί[(φιunl\'ω

φαίνονται στον TttY.51.4.1 ()ι πιο σημαντικοί οι οποίοι ι;.ιιπoδί~ιllι\' f(l Π(1\ι)\(ί. του.: \'Il

μορφωθούνείναι η αδυναμία του σχολcίου ν(ι προσαρμοστl;ισω\' η'ωto ~ωlΊς ωι);. Ι]

εχθρικιΊ αντιμcτώπιση απί) τα άλλα παιδιά. και οι μι;τακιν1Ίσι:ι; τη~ IHlωΊι':\'::ιυ~. "Οί.<ι.

αυτά τα απάντησε ένα 40% των ερωτηθΙ\'τω\'.

Πίνακας51.4.1 - tjJ.S6 και ερ.ειι

Λόγοι ελί-ιπους εκπαίδευσης Μπιιλα,ιοί 1)0,1

για 1)0,1

Μετακινι1σεις 77.5% ]~.5'!·;J

Αδυναμία προσαρμογιις τω\' παιδιών 67.5% [:.9%,

Αδυναμία προσαρμογιΊς του σχολείου 35% -ι 1'),,,

Εχθρι"-,Ί αντιμετώπιση από τα άλλα παιδιά 37.5% 3~.5%

Απόρριψη από το σχολείο 17.5% 56,4%

ΟικονομΙIC1Ί κατάσταση οικογΙνειας '5% 41%

ΠροβλιΊματαγλώσσας ".5% :::.6\1/0

Συνολο ερωτηυέντω\' 40 ~I

Οι μπαλαμοί ερωτιομενοι γιυ. το τι πιθα\'ότητε; πισn:ίΙUΙl\' ,'>ΤΙ :':ΧΟ\1\' ω, π<ω)ιι!

των Ρομ σχετικά μc την μ(,ι->φωσιΊ !.)ιις απάντησα\' (φ,ω) κατ6 ):')% ι')τι (Ι,1)n'ι \)ι:\'

έχουν την ίδια πιθανότηταγια μόρφωση 6πως την ι':χου\' τα άλλα πωι'i](Ι ΙΞ\,,;ι {:ω :;'~()

είπc ότι δεν 11ξερε τι συμβαίνει. (βλ. πιν.51.5)

Ερωτώμενοι για το ποιοι είναι οι λόγοι που τελικά δε\' μορφ(ίη'Ι1νnιι ΙLιJτα μα,,:

είπαν ότι ο πιο σημαντικόςείναι οι μετακινΙ1σι:ιςτους (κατά 7Γ!/ο). Επίση.; σημω'τικυι

λόγοι για την αμορφωσιά των Ρομ είναι η αδυναμία ΠΡOσαρμιJγlΊςτου σ/.l1ί.ι:i(1) στο\'

τρόπο ζωι1ς τους και η εχθριlοl ω'τιμετώπιση από τα άλλιι παιι)ιιΙ. !Tιl Πιl(iΊ)σω γιι!,

τους προηγούμενουςλόγους είναι 67 .5q.Iu. 35UI<, και 37.5%)

Επίσης:1 στα 10 άτομα μας α\'έφι:ρα\' ως λί)γο Τ11" ΙΗΚΟ\'ΙΨΙΙ,ΊΊ 1«I.τιι.στιωη τιιι\'

οικογενειιον τω\' Ρομ. τα προβλ11ματα γλιοσσας αλλύ και τυ \IΤΙ η ίl)ω. !] ,1lι-.υΥ::\,ι:ω

δcν Θέλει και ocv στΙλνει τα παιδιά στο σχολείο. Bλι':Πl1IJμΙ: l.οιπιΊ\' απιΊ τιι π(φU.π(Ί.\'("



()ΤΙ ΟΙ Ι)ομ ρί;ι:\'Ο\ιν την <:υΟ\I\'η της αμορφωσιάς !(ιJ\' ίHl.ι6ιιίη' του.: σ:: Jnφ(Ί.:,ι!\'π..: Πιll)

ίδιοι ()ι:\' μπιφΟ\Η' \'0. ελΙγςουν ι:νι~ οι μπαλαμοί λi;\τ ι'πι για τφ' κυτάστυ.ση ΙH!τuί

φταίνι: αποκλειστικάοι Ι\ψ.

ΤΟ.ο,;. οι φωπομενοι μπαλαμοί για το αν (-)α εί\'UΙ ΟΙ:ΤΙΚΙ) για το I(ΙΗ\'ωνικο

σίινολο νυ υπιιρξι:ι μtψφωση t(l)\' Ι)ομ απάντησα\' στην συ\'τριπτιΚ1; του,;. πλι:ιOlllηφίΗ

θ::τικά. Μι'Η'ο:2 ιΊηΨ(1 αΠιΊ :(l 40. :\,:ν ω πισn:ύι)\ι\' αυτι) και το (l.ιτωλιΊγησω' μι: τι)

σκι:πτικό (>τΙ 6ι:\' Ilί.λάζου\.' αυτοί ότι και νιι. γίνι:ι. μι';;ΟΗ που {1\':":ιrιΙ:Ι)(1\' ιΊη (1\' γi\'::ι

αυτ6 Οα μα,:, fζιιβεΡ\'lΊσου\'.

Πά\'ΤΙιJς η πλι:ιοψηφία που απάντησι: (-)πικά στ11" παρα;τ(Ί.\'Ι') ψ(;)Έηση τu

αιτωλ.ι"Jγησι: (1υτ() λί:γοντας ότι Δτσι ι-Jα αφομοιωΟούν αφο\) Οα απ()κτι;σοιl\' ω φι'ιπι)

ζωιΊς του υπόλοιπου κοινωνικο\) συνόλου οπόπ και Οα ι:ντα;ι:θοί)\' σ' ιωτιΊ. -"ι,:ι'ψη

ένα 22.5 ι:ίπε (πι μι: τη μι'ψφωση Οα [3ελτίωνω' το [Ιιοτικί) τους ::πίΠί:<)(\ lω.1 τι,;

ευκαιρίι:ς τους και :;τσι Οα ί:κωυν καλό στον ίδιο τους ΤΟ\' ι:uυτυ. ΤΟ.ο,;. ::ω Ι ~.5%

είπε ότι αΠΟΚΗί)\'τας γ\'(οσεις οι IΌμ θα μπορούσlI\' πιο ι:ύκολα \'α ε\'!(I.Χ()ΟIJ" (/λλιι και

00. γι\'ίπα\'ι: πψισσιΊπρο κοιν(ι}\'ικοί. (βλ. πι.52)

Λυτό που αξίζει α%) να σχοΑιασπί ι:ί\'αl (>τΙ τοι)i.άχιστο\' το 50~1I μ1: τι..::

anuvn;act.; που ι';δωσι: για το τι (-)α nCttJlOHV οι [)ομ l1lροι') ,ΙΙΙJjJφ(;)\,\I\'Η!.\·. Οωη)ι:ί ΙIΤΙ

αυτοί ως ηίφα ι:ιναι (ωχρηστuuι.

5,].6 ~Τ()fΧIΨI.;'{(f.τι; σχι:-tπ:ις και το" Τ/Η;ΠΟ ζωl;ς στφ' πφlοΧlί

Σ' αυηΊ τφ' πιφάγραφο Οα αναλυθοίιν οι σχέσεις τω\' Ρομ μι: του..; μπαλημο\)ς

αJλά και αυτές υφίστα\'ταιί)πως στο εσωτερικότης ομάδας του..;.

Προκί,πτει από τις απα\'ηΊσcις τους σηιν ι:ρ.87 (πι οι μισοί [)ομ ισΖιφίζtl\·ται (Ίτι

δι:\' τους ι:mιρεύ.ζα 11 παράδοση τους.

Αυτοί που Ilπάντησαν (;Ιcτικά στη\' παραπάνω ερ(ίπηση το αιτιο/..ιΊ'Ί'ησ(l\'/.ι:γΙ1\'ως

ότι αναγκάζονται να ι:νεργούν όπως αυηΊ oρίζcι και KαOOρίζcται ι':τσι ο η)()πυς ~(I)1i.;

και συμπεριφοράς τους. Όταν λοιπόν τους ρωηΊσαμε για το ποιοι λ(lγΟ1 l1ιι lltu", ηΊσο

σημαντικοί για να ι:γκαταλείψουν ~α έθιμα τους και τις παραδύσ::ις ";"ους σι

απανn;σι:ις που Π1;ραμε δείχνουν σίγουρα τάσι:ις για αφομοίωση από Τll" πλcυριι

τους. Έτσι το 49% μας cinc ότι u κοινωνικός στιγματισμός που αυτά του,; ;τροσ()ίί)ουν

Οα τους Ικανι: \'1.1 ΤΙ1 ι;γκαταλcίψουν. Επίσης ανάλογο lltG\' το ποσοστό το ποίο ωωσι:

ως αιτιολίηηση τuυς λόγους για ι:ύρcση καλύτερης εργασίας αλλιί. και τι.;

δι:ισιδαιμονίες ιΊ πρoKαταl.1Ίψεις που πολλά από αυτί! ί:χοιη' (π()σ.4()%). Πι'ι\'τως οι

περισσόπροι α\'έφεραν ως τον πιο σημαντικό λόγο για να ς:.:πcρύ.σιη)\· Τψ' πuριι6Ι)(ΊIl

τους την cπιλογιΊ cνός νέου τρόπου ζωι,ς μι: σΚοπt) τφ' καλύπρη 6ιαΙΗωση . .'\υηΊ

προφανώς σημαίνcι τάση για άνευ όρων αφομοίωση.

Επιβεβαιώ\'εται ί.oιπίJν αυτό που έχει ιΊδη αναφερΘεί και το Ιχουμ:.: ως ι':ν6αξη

για τους ι:γκατι:στημΙνους. ότι τελικά αυτοί Θέλου\' να ξαρίιγΙΗ)\' με σκοπι') η]"

καλίιτερη ~ωι; ([:Ω .. nt\'.5J). 1::\' κατu.;λείδι αν δούμε καλίn:.:ρα τα ποσοστιί: μίη,υ (:\,'/1

9)';'jl) (-)i:/..1:\ \'(1 ~IΊσι:\ ()πως ζα και nίφα μc τις ίδιι:ς παριιδι\σ1:ις. C(-)Iμll κω η)ιΊπο ~ωι"lς·



!.ωιιαοά.:: ΧριισtΟC, Ο Κuινωνιl(ό.:: Αποι..:λασιιό-.:: τω\' Ροιι,

Πίνακας 53 - φ,88

Θα απέρριπτα ΤlJν παράδοση, ιίΟι. και εΟιμυ Ροιι

ΛσΥω κοινωνικού στιγματισμού 48.8%

Για λ&yOUςευρέσεωςκαλύτερηςεργασίας 46.3%

Για επιΛΟ'Υίι νέου τρόπου ζωίις 68.3%

Λ&Υω δεισιδαιμονίες 46.3%

Γ ια κανένα λόγο 9.8%

Σύ"ολο εοωτηθέντων 41

Επίσης από τις απανΤ1)σεις μπορούμε να δούμε ότι Ι:νυ. 19.3Ι~ ... t:πlUυμεί ΤΙΙ"

κατάργηση του εθίμου μπαμπακ
JJ

. Αυτό μην προξενl:ί ί:t.:πλl1~1l μιιι.: ....ω UU"lltιItJ';

αυτοί που το απαίτησαν είχαν αγόρι να παντρέψουν.

Σε επόμενο στάδιο προσπαθι)σαμε να δούμε τι τρόπους ι)ιασ ....έι'lασll.; :':ΖΙ:Ι ι:ι.:ι:ι

πληθυσμός. Όπως προέκυψε πολύ λίγοι πήγαιναν σε άλλες περιoxΣ~ της .\Ι:ΙIH(HΙ~ για

να ψυχαγωγηθούν ενώ όπως μας είπαν μόνο μες' την πcριoΧΤl περνά,,:.: ιωί.ίι «ττιι εκεί

καφενεία). Αυτό δεν ισχύει για τους \'έους αφού αρκετοί από UIlΤOi)~ πηγΗί"ΟΗ\' κω

ψυχαγωγούνται σε άλλα περιοχές. Έτσι οι πιο δημoφιλεί~ τρόπ()ι όΙΙL(}"Ι(!:(iU(5η~ 1:ίνιtl οι

επισκέψεις σε συγγενείς. 11 τηλεόραση και 11 μουσικι) (πάνω απιΊ 80%). Λίγο πω κάτω

έρχονται οι βόλτες στην περιοχή. το διάβασμα (συνι1Οω.; πι;ρωδικ(! I\"tLI ,:φημ:.:ρl()t:.;;)

αλλά και οι επισκέψεις στα καφενεία της περιοχι)ς των Νταμαριιί)\' (κατά ω ~oυ/ιι).

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι μόνο το 195% των ι.:ρωτηΗΙ:,''[{I,,' :':Z~:Ι πάει

διακοπές, Ενώ το 36% επισκέπτεται άlliς περιοχές της Λάρισας για "(1 π~:ρ(:Ισι:;ι

ευχάριστα την ώρα του. (βλ. πιν.54)

nίνακας 54 - lφ.89

Τρόποι διασκέδασης των Ι)ομ.

Κάνουν αθλητισμό 24.4%

Κάνουν επισκέψειι: 82.9%

Κάνουν βόλτες 5~.5'Yo

Πάνε σε κέντρα διασκέδασης(στα Νταμάρια) 39%

Βλέπουν τηλεόραση 100%

Πηγαίνου" θέατρο 12.2%

Ακούνε μουσΙΚ11 82.9%

Διαβάζουν 41.5%

Πάνε σε κέντρα διασκέδασης στη Νέα !:μύρνll 36.6%

Πάνε διακοπές 19.5%

Ασχολούνται με την οικογένεω ..\.9%

Σύνολο ερωτηθέντων -11



~ωLια!)Ι:Ι.: λοnσω"::, () Ko!\'Ι'Ι\'II\ΙΙ~ Λπul\"ι:ισμό.:Τωl' l'ulI.

ΕΡΧΙ1με\'Οι στηι' ερ,90 το 92.7% απάντησε (')ΤΙ i:χει σπνi:,: "χα,::ι; μ:: του.;

συγγt:\'είς του κω ;τρο:":ταςι; ως πιο σημαντικό λόγο το γcγο\'ί)ς το (Ίτι αυτοί :;ίναι οι

δικοί του ά\'Ορωποι που Οα -ων [lοηΟ11σουν και θΙ1 τον στηρίξοl)\' στ1]\' (')\)σκι)).η (;φιι

(ποσ.7Χ.ΨΥυ. τι')\· 3(J ατίψων ΠΙΗ) είπαν ότι ι:;(ου\' καλι:ς σχ:;σας μ~: τους σιιγγΙ:\'1:ίς

τυυς). /\πι) ιιυτι') φUΊ\'cται πι.:ρίτΡανιι. η διαnΊρηση cνός άτυπου l)ικτιΊου σnΊι)l'::ης μ)':σιι

στην κοινω\'ία τι,η' Ι)ομ.

Στη συνΙΖεΙΙ1 αναφερθ1Ίκαμεστο επίπεοο ζω1]; και ιη' βλ::που\' οι κ(ΊΤΙΗ1\ΟI τη,;

περΙΟχ11ς κάποια φuινόμι:να τα οποία εικάζαμι.: ίιτl μπορι:ί να υφίστα\'ΤΙll (Π1]\'

πφΙΟΧ11·

Έτσι ρι,)τιΊσιφι.: τους κατοίκους αν ανάμcσο. του,: υπάρχου\' ά\'ΟJ)(Ι)ΠΟΙ πω> ~[)\)\'

στα όρια της φτι;η:ΠΙ1ς. ()ι Ι)υμ κατά 97.6ΙVυ απά\'τησω' θ:;τικά. C\'(;) τι) Ι1\'τίrπoιxo

ποσοστί) για ΤΙΗΙ':; μίωλαμούς ιΊτω' 63%. ~τψ φ{ίΗησιΊ ~ιας ω' υπάρχου\' (1}Τ{ι)Ζοί στη\'

πι.:ρωχ11 ΙΗ Ι1ΠΙ1\'nΊσεις στους ])οιι δεν οιαφί:ρουν Ι1πό αυτά που (1πά\'τψτα\'

πρυηγουμί:νι,)ς :;\'Ι;) στους μπαλιιμούς ::πεσε κατά 13 ποσοστιυί::ς μOl'ιίι)):..:. Τ6.\1';. 7

στους! U Ι)ομ ,ιιας cinaI' (Ίτι στην ltCPΙOX1i υπάρχου\' πο/.ι'ι φτωχυί ιίΧ{)ΡΙΗΠΟΙ ΠιΗ) (1(;\'

έχουν να φάνε. κάτι που οι μπαλαμοί το υποσηΊριξω' μι:. έ\ια ()χι ευκαταφρι}\ιητο .1]0.-<,.

(βλ. πίνακcς 55.1.55.2. 55,3)

Από την α\'ύ.λυση επίσης βγιΊκε ότι οι μπαλαμοί θεωρού\' ότι το ::!5(r() τι')" Ι\ψ

είναι στα όρω ΤΙΊζ φτιοχειας εν(ο το 5% από τον συνολικι) πληΟυσμό ι:χι:ι ΠΡΙ1βλημΙ1

μι.: την ειφεση των προς των ςην. Αντίθετα οι Ι)ομ είπα\' ότι το 35u/() ι.:ί\'αΙ στα ('>ρω

της φτώχειας. το 30% είναι φτωχοί και το 2.5% δε\' ί:χου\' να φίινεί του συνι'JI.OΙΙ το\)

πληθυσμού τους. Τέλος. οι μπαλαμοί θεωρούν ότι το μί:σο vοικοκυρι(Ί της ΠΙ:ΡlOϊ..ιΊς

χρειάζεται κατά μέσο όρο 35000Ω δρχ. για ιια το. βγάλ:.:ι πΙρα ι\,ιί) οι !)ιψ lφκοι'J\'τω

με 320000 δρχ, (οι μπαλαμοί χρειάζονται 875ΟΟ δρχ. κατά (1.τo~ω το ιιιΊ\'(1. ::\'(;.) ι,ι Ι'ιψ

χρειάζονται 40()ΟΟ δρχ. κατα άτομο το μιΊνα για \'α μπορού\' να ~ΙH)\' άn:τω (f:li.,
πιν.56)

Για να βριη'ψι:. το ακριβές επίπεδο φτά,χειας στους Ρομ ακολουθιΊσαμι.: την ι;ξιΊς

διαδικασία. Ο μέσος μισθός του έλληνα (ΑΕΠ κατά κεφαλιΊν) για το !99.5 ιΊταν

2Ο8000δρχ. π"ρίπου (7873 δολάρια. πηγιi ENCARTA ENCYCLOPEDIA 1995,
Microsoft co,),

Ως ··φτωχό" ΘεωΡιΊσαμε εκείνο το νοικοκυριό που το μψιαιο ΤΟΗ ::ισl1t"iημα του

ι:;ίναι μικρότερο το\) 50% του κατά κεφαλιΊ" AEΠ~". Έτσι για Τlj\' πι:ρίπτωση ~ιt1';

ΠΡΟJ..."ύπτει ότι για νΙ1 είναι Ινα νοικοκυριό στα ι1ρω της tpTίOlC.ltl':; πri:π~:ι \'lJ. ::Ι:Ι:\

μηνιαίο εισόδημα κάτω απί) 1Ο4ΟΟΟδρχ,

Στην ερ.1 Ι.5 ζηηΊσαμε από τους Ρομ και τους μπαλαμούς μας πουν το l:ισό6ημΙ1

τους, Από αυτά που είπαν !~γαίνεl \'~ΓΙ τσl2% είναι σίγουρα φτωχοί. (ΒΙβαια πολλοί

από αυτούς μπορεί "α μας είπαν ψέματα. αν όμως συνυπολογίσουμε τι)σο το γι;γονός

ότι κατά νοικοκυΡΙΙ1 είναι 8 μέλη όσο και τις απανηΊσεις των Ι)ομ και τω\' μπο.λαμιί)ιι

που μα, δόθηκα\' Τ(Ηι:. πιστεύουμε ότι το ποσοστό των φτωχιον Ρομ στη\' πι:ριοχιΊ

είναι από Ι Ω-2ΩUΙυ .

J513λέπε KEKMOKOrι. IΨ)~. ot:l.. 160)



Σωιιαl1ιl, ΧΟI1στο.:.. Κοινωνικό. Αnοκλcωιιό.: τωl' 1>011

Πάντως το 63% των Ι)ομ λέεlι'ΗΙ!(l μcροκlί.μ(lΠl Π')\' Κ\ΗllίΚ(ύ\' τη..: πψωχ.l'l':; Τ(')\'

Νταμαριών έχουν μειωθεί κάτι που δεν δί:χααι το 4Χ.6% τω\' μπιιl.aμι;)\' ί!Ο1! πιστι;ι)υ

ότι έχουν αυξηθεί. (αναφορικά πάντα μ:... τους !)ομ). ΙΙ3λ. ΠΙ\'.57)

Τέλος. το 56% των Ι)ομ θεωρεί ότι μc πολλές πρoσπάθειε~ τυ κ(πaφΙ:[1ν::ι \'11. τυ

βγάλει πέρα. ενώ το 24.4% λέει ότι έχει πρόβλημα στην απόκτηση τω\' Π[10'; των ζη\'.

Αυτό το τελευταίο ενισχύει ακόμη τον παραπάνω συλλογισμό μω;. γω το ποσοστι)

φτώχειας στψ πεΡΙΟΧ11, Χαραιcrηριστικό είναι ι')τι μί)νο το 7.3(~ί, των Ι>ιψ ::ί\'uι

ευκατάστατοι. (βλ. πιν.58)

Σχετικά με το φαινόμενο της ζητιω'ιάς. το οποίο η I\OI\'II)\'iH ()ι:(ιφ::ί 11)..: ι,'ιφω

δραστηριότητα των Ι)ομ mιραμε τις εξ11ς απω'τJlσεις. Το 56.1 (Υ., π.η' !\ψ κω Η1

77.5% των μπαλαμών θεωρεί ότι είναι κακό και ότι δε\' πρέπει να το κιΊ\'Π ι\ω'ι:ίς.

Την απάντJlση ότι ναι μεν είναι κακό αλ/ά αν δε\' έχα (lπό πουΟενιι. !3Ι1\ΊιJ::ω μπορι:ί

να οδηγηθεί σ' αυτό κάποιος μας της έδωσc το 12.5% των μπαλΙLμι;)ν κιιl το -+ l.j(~';I

των Ρομ. (βλ. ΠI\'.59)

Σ' αυτό το σημείο θα αναφερθούμε σε μια από τις πω σημω'τι"ές ψωηΊσ::ις πο\)

υΠ11ρχαν στο ερωτηματολόγιο την ερ,99. που όταν μΠ1Ίκε ::Ιχι:. ως στί}χ.ο "(1 ι)ωγν(\ισι:ι

την κοινωνιΚιl απόσταση. αν υπάρχει μεταςύ τω\' ομιίδω\' (βλ. Tι't.τση~ Ν.Χ .. Il)XX)
Από τους πίνακες τJlς ανάλυσης των ΙΙΠ(NτJlσεω\' στη" παρuπιJ.\'ω ψι;ιτηηη.

προκύπτει ότι σχετικά με το Ρουμανόβλαχο. το 90% ΤΙιJ\' Ρομ 0(1. ΤΟ\· J1!-)cl'cn' σε

συγγένεια σε γάμο ενώ το 4,9% θα τον 11θελα ως προσωπικό φίλο (αυτοί ~:ίναι

Ρουμανόβλαχοι).

Οι τσιγγάνοι απάντησαν ότι θα τον 1Ίθελαν είτε σαν συνεργάτJl (ίτη δουλαιί τους.

είτε σαν γείτονα. (ποσ.2.4% αντίστοιχα)

Οι μπαλαμοί από την άΛλη όπως φαίνεται θα τον θέλανε σα\' ;φΟ(ίΙ')ΠΙΚΟ φίλο

(ποσ.42.5%). ενώ ένα 10% αυτών δεν θα είχαν πρόβλημα για σχέση σ:.: σηγγ::νεια δΙΗ

γάμου. Τέλος ένα 15% θα τον ήθελε απλά σαν um;Koo στη x<iJPU, του.

Για τον Τουρκόγυφτο το 25% των μπαλαμών τον θέλει σω' φΙλο. ::νιί} ίσιο ι:ίναι

το ποσοστό και στους Ρομ. Αυτό που προξενεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι το 14~'υ

των Ι)ομ δεν τον θέλει καθόλου στη πεΡΙΟΧ11 του. σε ποσοστό διπλάσιο απι') ω)'(ί1 HU\'

μπαλαμών. Εδώ επίσης πρέπει να πούμε ότι ένα 15% των μπαί.αμώ\' br:\' IΊςι;ρα\' τι

είναι αυτός και δεν απάντησαν,

Ερχόμενοι στον τσιγγάνο το 3 Ι.7% των Ι)ομ ισχυρίστηκc ότι ΤΟ\' 11θ::!.:: σε

συγγένεια δια γάμου. Ενώ ....Q 29.3% Πι' δέχεται ως φίλο. Τέλος. το 19.)(~·;, δ::ν ΤΟ\·

θέλει καθόλου.

Από την άλ/η οι μπαλαμοί δέχονται τον τσιγγάνο ως φίλο σε π()σοστί} 17.5% l.:ν(l)

ως υΠ11κοο στην χώρα τους τον θέλει το 17.5%,



Λυπ) που nili:nt:l \Η ΠΟΙ'ΨΙ: :;ίναι ίΗΙ Γιτη\' συ\'::ί()ηση τω\' ,ΙΙ:Ιι1l.ιΨΙ'ι\' Ι\

ToιφKόγυφΤUς <.:ί\'αι στη\' ΧΙ:ΙΡ(·Η::ρη μοίρα. rviCTιi. ~':ρχt:τω () τσlγγ(:Ι\'{)~ κω ίη1ΙΟΗΟ": ΙΙ.:ΤΙ')

όλους ο Ρουμα\'ό[3λαχος.

Το ίδιο σr.-:t:πτικό ισχι)ει για τους [)υμ που τι) ποσυστι\ ωωl)lηψl]~ ΤΙ')\'

Τουρκόγυφτων από αυτούς είωι το μεγαλύπρο απί) όλΗ. Τέλος οι Π;Ί~'γιιnη ()::ίΖωι)\'

να έχουν τάση για να μφ' (-){:λου\' τον 110υμανόβί.υ.χο στ11\' περΙΟΧΙ1'; ωος. μΙ:"(ILΛIΊτψη

από αυη1 που Ιχ<':ι u ])ουμωιόβλαχος για αυτούc.

"Οπως πruκι)ππι στη aU\'CXI:IU ο Αλβανός ι:ίναι σι; χ::φόπρη μοίι)(ι ({;τ(\ (')/'ο\);

ί1σους χρησιμοποιι1(-)ηκω' γtι1 \'(l δούμε τις στάσι:ις ηιJ\' κιnοίκω\' τη; j{φlι)ΧΙΙ~, Το

30(1(ι ΤΙι)\' μπαλαμ(!)\' και το ()5.φ~" [r\J\' 11ομ δΙ:\' ΤΟ\' υ,':ι.ουν στφ' :τψωχl'jς τους.

Επιπρί1σΟετιι μί)\υ ω 1:?:.2~/(J ΤΟ\' Ι.:πι{-)υμεί ως φίί.ι) του (ιπί) του,:; Ι)ιψ κω το .12.:)",11

από τuυς μπυ.Λαμους.

Επίσης εδώ πρέπει ν(ι αναφcρουμε ο Ρωσοπόντω προτιμάται πψισπόΠι10 γιu.

γάμο 37% ενώ το ποσοστό που τον θέλει για φίλο τuυ εί\'αι 25%, Ti:i.o;;; μί)λl~ ω :)'~';,

δεν ων ι::πιΟυμεί στην πι::ρωχι1 κατοικίας του.

Τi:λος. Ο Τούρκος συγκcνφιί)\-ει την ίδια a\'TtnuOt:tι1 μι; η)\ι Λλβ(η'ί). Ί"ι"Jσι) u.πο

τuυς μπαλαμούς (')σο και από τους 110μ. Αυτό που t:oιI) πρι:πει να αξίς::ι \'(l σημl:ιω{ιι:ί

είναι το ότι το ποσοστό α\'τιπάΟt:ιας των Ρομ πρo~ το\' Λλ[3ανι·) και ΤΟ\' ΓΟ1')I)ι<Ο ::ίnιι

το διπλάσιο αυτού τω\' μπαί Ι'.μ(σ\, γΗ;, τους 11ομ.

Τελι::ι(σ\'οντας μπορούμι.: να πούμε ότι οι [)ομ (ί)\,τας ])οuμω'ujJί.!;.χuι πω

μr:γαλύτεροποσοστό τους) επιΘυμούν τον γάμο αλλά και τη φιλία με ΤΙΗις !)OIΙ,ωινoυ~

λόγω της κοινι1ς γλ(ί>σσας. (ποσ.46% και 14% αντίστοιχα). Υπάρχα ()μω~ κω :;ι)(ϊ) :':να

σημαντικόποσοστό αντιπάΘειαςπου φτάνει το 10%, (βλ, πίνακες 60.1 κω ()().~)

Η αιτιολόγηση της ερ.99 μπορεί να δείξει κάποια απί) τα στερεότυπα ;του Ιχουν

οι δύο πληΟυσμοί για αυτοι)ς που ερωΤ11θηκαν.

Έτσι προκύπτει ίΗΙ οι μπαλαμοί κατά Ι 4. 7% πιστεί)ουν πως ο l\nJμω'ί)βλΙl;(ύ';

είναι [:Ιρώμlκος. κάνει φασαρίες και ζημιi:ς, Επίσης υποστηρίζοιι\' ιΊη του; τσιγγ((\'ou~

και τους ToυΡKόγυφΤUυς δεν τους ξCΡου\' (πoσ.60~65%). Λ\'τiOπιι, ΟΙ Ι\φ

ισχυρίζο\'ται ότι οι Τουρκόγυφτοι F.ivU1 βρώμικοι. κάνουν φασαρίες και προι,νΛοίl\'

ζημιές κατά Ι3.Ψ/ο ενώ δεν έχει ει;ιωθεί κάποιος συγκειφιμcνος λ(\γος :του νι!

ξι::χωρίζει.

Για τuν Αλl:lα\'ό και οι μπαλαμοί και οι 11 0μ ισχυρίζονται σε ποσοστι1. 3JUIιI και

27.5% α\'τίστοιχα ότι είναι δολοφόνος και έμπορυς ναρκωτικών κλπ...:.\κίψη ι':νυ

Ι 7.5% τω\' Ρομ πισn:ύει ότι αυτός είναι βρώμικος, και κάνει φασαρί[ς, Ιπίσης- γll1

το\' μπαλαμό δε\' cκφράζπαι κάποια συγκεκριμένη άποψη από αυτούς ! {;λ()~ γιιι nn'

Τούρκο προκύπτει ότι το 16.5% των μπαλαμιίJν και το 53.8% !(t)\' Ι\ψ. ω\' ιΙυ')I,ι:ί

[χΟρό τη,; Ελλά.δα.; και ότι ιίνυ.Ι :;πικίνδυνοςγια τη\' ε.{-)νικι; υ.σφάλιω..

01.0. τα παραΠCl\'ω ποσοστά βγαίνουν ως προς αυτούς που Ο:Χ uπιί.ντη"α\' "τφ'

ερ.99 το Ι 11 το 1 (σι συγγί:νι::ια δια γάμου. σαν προσωπικό φίλο).
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Τελειώνοντας με την αναφορά στις σΧf:σεις μπας" no\' κατσίκιι)\' της ;τ~;lηOXI'1";.

οι μπαλαμοί σε ποσοστό 45% λένε ότι οι Ι)ομ τους φέΡΟ\ΙΤΙΗ ,,-α/..ι1. Επίσης :';νυ ~()%

λέει ότι δt;ν έχει σχέσεις μαζί τους.

Οι Ρομ από την άλλη υποστηρίζουνότι η .ιιπαχι:ίρισι1 τους απι'} του..; μπυ.ί.(Ι.μιΗ\

είναι καλ!l (ποσ.48.8%). ι:νιυ ένα 41 Ιιίι υποστηl)ίζει ύτι ι:ί\'ιιι lliIt} μΙηιω. 1';ω.; Κ(1I\I'1. Ί ι}

αντίστοιχο ποσοστό των μπrιλαμώ\' που υποστηρίζου\' ,')τι η συμπ:;ιηφοl)(ι Τωl' !>ΙΗ(

απέναντί τους είναι μέτρια έως κακιΊ εί\ιω 2U%. (βl.. πι\'.()! )

Το 63% τω\' μπαλαμών και το .55% ΤΙΟ\· Ι)ομ (lιτιοJ.ογι:ί τφ' k:(/.i.I1 σωση τη.:

άλλης ομάδας απέναντί του με το γεγονι)ς ότι τους φι":ρπω lωλυ.. Οι Ι\ψ π{ίση.: σ::

ποσοστό 20% είπαν ότι ο τρόπος συμπεριφοράς τους είναι Ι\ακ<'>ς ι1ΤΙΗ' ι) τριΊπο.: των

μπαλαμώνείναι ο τCτοιος.

Τέλος. απι'J τους Ρομ που πιστεύουν ΙΙΤΙ uι ιιπαλαμσί του.; φ:':ΡΙ}\'τω (Ίσχημυ ωχι

τί)σο καλά ως lωκά) ένα 30% πιστεύει ίΗΙ υυτό οφι:ί./.:.:ται σnι ('j"Πlι~:ι'ΗΙ!Π(Ι τω\'

μπαλαμών γι' αυτούς. και στο ίΗΙ τους μλΙπι)\)\' σω' π(ι.ΡΙΙ'ι\ΙΠΙ(1\'ΟΙ\ lωι ()ι;\' \ίl':/.Ι)Η\'

να συμφιλιωθού\ιμαζί τους.

Αντίθετα οι μπαλαμοί που πισn:,JΟlJ\' ίΗΙ οι Ι\ψ τιως φi;110\'ΤΙΙΙ (!.σχιιιω:. ω

αποδίδουνπερισσότεροστο ότι δεν γνωρίζο\'ται μετας\) του..;,

Αναλύοντας τις απανηισcις σηιν ερ.102 βλέπουμε ότι 61;\' ΙχιΗ)\' ι)π('φξ::ι

mιμαντικά στην περιοχΙ1 όπως μας έχουν πει οι CΡωτώμι;νoι (.5.5(1'1) μπαλιφοί. 61 %

Ρομ). Από ότι φαίνεται μόνο λίγα μικροπροβλιΊματα υπιί.ρχου\1 κυρίω,; μπα~ι"1 ΤΙΙ)\'

Ρουμανόβλαχων. Οι μπαλαμοί όπως μας ciiIav στο ίδιο ποσοστ() πι;rίπulJ (ποσ.15

20%) έχουν προβλlΊματαμε τους τσlγγά\10υςκαι τους POΙΨl1\'ίΨλαz()υ~.

Αυτό που είναι σημανnκι) κω πρέπει ν(ι. (l\'αφt:ρ!::lι;ί ί:ίnΙ1 ιnι (/.πι') τι..: ιι.:{ΊL\'ΤI'JCJ~:Ι~

στην ερ. Ι 03 προκύπτει ότι το 66% των τσιγγάνων αντιπαθεί του.; I)01ιμ(1\'ιψ;,.ΙΙZOH~.

Το αντίστοιχο ποσοστό αντιπάθειας των Ρουμανόβλαχων για ωυ..:: τσιyγιι\υυ~ (ΟΙ

Ρουμανόβλαχοι ταυτίζουν τους τσιγγάνους με τους σKηνίΤCς) [;ί,'αι σω }()%. 'Εω

ακόμη 30% Θεωρεί ότι διαφ~;Jουν μ::·..-αξiJ τους.

Όσον αφορά την άποψη των Ρομ για τους μπαλαμούς. αυτοί ΟεωΡΟ1)\' τ"αιΊ. 50%

πφίπου ότι οι μπαλαμοί ci\'al διαφορετικοί από αυτούς συμπληl)(ϊn·ο\·τιΊ..; ω μ:.: τυ

αντίστοιχο αιτιολογικό (ΗΙ αυτ() ισχύcι αφού οι μΠI1l.αμuι Ι:ΧΙΗ)\' "ΊlΙ.ίηψι} κω

διαφορετικό τρόπο ζωιΊς (σε ποσ.61.9%) . .'\π() Τ11" (11.1.η ,';\'Il ]ΨΥιι \σZlφί~::τω ω

αντίθετο. (βλ. πίνακες 62.1. 62.2. 62.3).

Όσον αφορά τους μπαλαμούς αυτοί θεωΡΟ1)ν διαφορcτικuύ.ς ΤιΗις l:Ισμ σι:

ποσοστό 35% ενώ υπάρχει κω ένα ποσοστό αντιπάθειαςπρος αυτούς γίφι') στι) Ι )ΙΥσ ,

Ακριβώς ίδια είναι η στάση των μπαλαμών απέναντι στους l)συμα\'(Ψλυχoυ~ μι: λίγο

μεγαλύτερο ποσοστό αντιπάθειας (ποσ.22..5%). (βλ. πίνακι:; 62.4. 62.5). Τι) οτι

υποσΤ11ρίζουν οι μπαλαμοί ότι είναι διαφορετικοί από τους Ι)ομ το ωτω/.ογΟΗ\' μι: το

ότι οι τελευταίοι έχουν διαφορετικά ιlθη. έθιμα ,,-α ι τρι)πο ~ΙΙ)1Ίς (ποσ.6..J.-()t)%J. Ιπίσης

γίνεται κατα\'οητό ότι οι μπαλαμοί bE'" διιιχωρί~olJ\' ωυς !)ουμιι\,ιΨί.υ.1.0υς (ι.;ΤΟ ΤΟ11ς

τσιγγάνους 11 τους σι-..·-ηνίτcς. τους Θε.ωρούν ι)/'ου..:: το ί6ιο.
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Αυτ<'> που πρέπα \'(1 τονισΘεί εδώ είναι ιηι τί)σο οι ΙΙΙψ ()σι) K(/.l IIΙ μίtιJ.I.(ΨιH

έχου" πανομοωτυmισταση προς τους σκηνίτες

Και σης δύο πφιπτιί}σι:ις ένα 30Ψο πιστεύι:ι ότι με τη" προσ(φμΟΥ11 σ:: ~ωημ()

τρόπο ι:γκατάστασης Βα επιτευχΒεί η εξέλιξη του. Οι Ρομ σε ποσοστίι 2(}.~O,ί, :;ίl'ω

περισσι'ηερο όιαn:Βειμένοι να βοηΘ11σουν από ότι οι μπαλαμοί τoυ~ σκη\'ίτι:; για \'(1

ενταXι-Joύ\'. Α\τίΟετα ένα 17<γ;, των Ι)ομ πιστεύει ε\' τέλει ίnι οι σκ:η\'ίη:; ()t;" ι):·:ί.ι)\)\·

να εξΕl.ιχΟού,' κω πως ίηι ω.α είναι μάταια. Αυτί) το π)χυτ!1ίο οι μπιιί.ιψοί το

υποστηρίζουν σι~ ποσοστι'ι μεγαλύτερο κατά δΙκα μι}\I('16ε-; απι) αυτι) ΤΙI)" !'ομ. IlJί ..
πιν.63.1.63.2 )

Στην εριίπηση προς τους μπαλαμούς για το τι πιστεύουν ίnι αποτι:λο\ιν οι !'ομ ω

65% μας τους χαρακηιρισε τάξη και το αιτιολόγησε αυτό λέγΩ,'της ι'ηι ω J....H"(·1

σημείο που {:χοιl\ιε οι Ρομ τα οποίο τους κάνει τάξη. ι:ίναι ο δωψιφπικό; τι){')πο.;

ζω11ς. τα l',(-)η και οι δικοί του κανόνι.:.;. (ποσ.53.1::%) (βλ. ΠΙ".64)

Πρέπα ι:διί) να επισημάνουμε ότι πολί) μικρό ποσοστι'ι τι!)" Ι\ψ ~:ί\'ω ::\'τ{ημ:':,'{)

σε κάποιο σύλλογο. Αυτό είναι ακόμη ένα φαι\'όμε,'ο αποκί.::ισμο\ι, (!(ΝΗΙ (ί(Η'

αιτιολόγηση στο ίΗΙ δε,' ε\'τάσσονται σι: κάποιο σύλλογο οι l'ιιμ ι)ί\,ιΗ,\' ω {',τι \)α

τους έχει καλέσει κανείς για να γίνουν μέλη όπως και την ω'υΠ(lΙl~ίIΙ Κι'υωωll

συλλόγου στην πεΡΙΟΧ11, (σε ποσοστά 53% και Ι 9% αντίστοιχα)

Στο παρακάτω κομμάτι Θα αναλυΘούν οι απα\'ηισεις που δόΘηκαν απί> του; Ι\ψ

σε ερωn;σεις που προσπα(:)οίισαν να διαγνώσουν το αν οι ίδιοι καταλι:Ψα!\ω' ων

κοινω,'ικ('} αποκλεισμί}. σε ποιους τομείς τον βιώνουν κω τι πιστείιου\' I'ΗΙ ΠΙιΙ:ΠΙ:Ι να

γίνει για να αλλάξt:ι η κ(πάσταση.

Ι)ωτώντας τoυ~ στην αρχ11 για το α\' υπάρχου\' στψ' περωΧ1; που ~oυ\' I\UΙ\'(lι,·ιl\(·{

αποκλεισμί:νοι Ιδειχl'αν να μην καταλαβαίνουν. "Οτω' τους :':Π::~ITfοι<ισ(φ:: το η

ακριβώς τους ζητούσαμι:, ένα σημανnκόποσοστό αυτά)ν απάντησε.

Έτσι προκύπτει lnl το 65.9% των Ρομ πιστεύει ίΗΙ στιι\' π:.:ρωχι1 υπ(:φχου\'

κοινωνικά αποκλεισμΙI,ΟI ενώ στο ίδιο περίπου ποσοστό l;ταν και οι απα"!l;σι:ις τω\'

μπαλαμών, Τα ποσοστό όμως είναι ακόμη μεγαλύτερο γιατί όπως προί:κυψι: μι:n:Ι <LTrl}

ης ι:πόμενες ερω!l;σεις. αφοίι κατάλαβαν τι τους ζητοίισαμε μα~ είπα\' κ('ι.ποια

πράγματα παραπά\'ω για τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Οπον αφορά το ποίους χαρακτηρίζουν οι ερωΗί>μ(;νοι ως uποκι.::ισμ:';nΗJ"; το

63.4% τω\' Ι>ομ απάντησε τους Ρουμανόβλαχου.; (δηι.αδ1; τους εαυτοιις τους), ι:,'ω το

85% των μπαλαμών είπε γενικά τους Ρομ. (βλ. πιν, 65),
Χαρακτηρισηκί) εί\υι ότι ένας στου, Ι Ο Ρομ πιστα)ι:ι ~:HΙ κ"ιJi\'\II"ΙΙ":ι1

αποκλεισμένοι είναι οι τσιγγάνοι (η άλλη φυλ1; της πεΡIOΧ1;ς).

Αυτοί που μας είπω' ότι υπάρχουν αποκλασμέ\,οl. διευκρί\'ωα\' και του.; τομεί.;

στους oπoίoυ~ βι(;)\'ουν αυτό τον αποκ)..εωμί). Όπω~ προκύπτει το ,) Ι .1)111" n\ι,· Ι\ψ



ΣωιιαοιΊς Χιη'lστο':. Ο ι\'ι)(\ιιιινιι..:ό-: Αnοι..:λctσιιό.; των Ι'οl! Ι i~

απάντησε ότι ΤΟ\' l::Ιι(\)\'Ουν στο\' τομΙα της απιισχι)λησης . .-\\'τίΟl:τυ ιΗ μ;τ:u.l.ΙψΙ1ί Γι::

67.9'% υποστηρίζου\' ότι ()(:\' υπάρχιι τCτοω ΟΙμα στο\)ς Ι\ιμ.

Μ ια άλλη μερίδα τω\' Ι)ομ είπε τους τομι:ίς της ψιιχu.γ(l}γία~. τη~ ιιγ::ίιι.': \,ω τη..;

περίθαλψης σε ποσοστό γίιρω στο 2ΜIι" Το αντίστοιχο ποποστι') γω ΤΙ1\)": μΠΙΙΙ.(/.,ll\)ι"J~

φτflνει το ]5%.

Επίσης J στους 1Ο Ρομ και 4 στους Ι Ο μπαλαμοί πιστ6)Ο1η' ίnι οι Ι'ιψ 11ι(;)\'Οιι\'

τον αποκλεισμό στις κοινωνικές σχέσεις και στη φιλίιι μr. το \)πιΊι.οιπι} lωl\'ω\'ιl,"ι')

σύνολο.

Για όλους τους άλλους τομείς όπως τις δημόσlις 1Jmιρ::σίι;ς. υ;τι)\),ψ:':..: και

εκπαίδευση οι Ι)ομ είπαν 6τι υπάρχει αποκλεισμός σι: ποσοστό KO\!τfJ. κω Κ<Ι.ΤΙ') ιιπι') Ι\}

]Ο%.(το χαμηλόπρο από όλα ιΙτα\' γ .ΙΙ Τ11" ι:,,--παίδι.;υση 3.71'/1J}.

Βλέπουμε. λοιπόν. ότι γι' ιωτούς η ι:,,--παίδευση i)1:\, ι:ί\'II,Ι τι)σι' !.ι'\Ίσιμη.

Απαντώντας έτσι δείχ\'ου\' ότι οε\' καταλαμαίνοιl\' Πι}ΠΟ ιωτιΊ σzι:τί~::ωι μ:: '1]\'

εργασία και την υγεία στυ οποία δηλώνουν ότι έχου\' πrί>f::\l.ημα. Λι.:ίψη ιι.\ιn') 6::ί;ι:\'ι:ι

ότι δεν την θέλουν από ηι στιγμιΙ που θα μάθου\' τα [:>ασικά.

Όσον αφορά τις υποδομές και την ποιότητα ζωιΊς Ι:Ι/.Cπουμι: ίnl μιΊ\'ι) τι) 11 'y,~

πιστεύει ότι αποκλείονται από αυτά. Αυτό μπορι:ί να συ\'ουαστεί μι: Ι\} γ::γιΊ\'(); ,'nι

αφού τόσα χρόνια δεν Cχει γίνει τίποτα. προφανιος ::χου\' συμ[:Ιι[}υπn:ί μι: τη\'

κατάσταση και πλtoν δεν τους πειράζει υυτός ο αποκλl:ισμός (}πως η ιι.\':;ργίu 1'1

κάποιοι ωλοι αποκλεισμοί. που θέτουν σε κί\·δυνο τη\' ι::πι[:ΗΙ'Jσι'jς του..:.

Από την άλλη ΟΙ μπαλαμοί εκτός από τους τομείς που ι":χου\' ΠIΙ0U\'UφφΟι::ί σι'

όλους τους άλλους υποστηρϊζουν ότι τα πράγματα [1αί\'ου\' καλιί)ς. υω;..ι~ :":\π: (ίΙ\}\);

δέκα λέει ότι έχουν πρόβλημα αποκλεισμού οι Ρομ από τις δημι'JGιι:ς IJIrJlIJ::ai::..;. τις

υποδομές και την ποιότητα ζωΙ1ς, την υγεία-περίθαλψη κλπ).

Αντίθετα για την εκπαίδευση το 32% υποστηρίζει ί)τι οι Ρομ αποκι.::ίο\'τω απι}

αυηΙν (το ποσοστό εδώ είναι ΙΟ φορές μεγαλύτερο από το ποσοστι') στο υποίο

απάντησαν αυτό οι Ρομ). (βλ. πιν.66.!)

Πίνακας 66.1 - ψ.lυ8

Τομέας που βιώ\'ου\' οι Ι)ομ αποκλεισμό Μπαλιφοί Ι)ομ

Παρέα κοινωνικές σχέσεις 39.3% 24.6'Vo

Απασχόληση 32.1% 51.4%---
Ψυχαγωγία 14.3% 25.90;;,

Δημόσιες υmιρεσίες 14.3% 14.8%

Υποδομές 0% 11.1%

Υγεία - Περίθαλψη 10.7% "'5.9%

Σε όλους τους τομείς 14.3% 7.4~Ί,

Εκπαίδευση 32.1% J. 7'~"ί,

Σύνολο ψωτηθέντων 28 ,7



Οι αιτίες του ο.πυκλιισμού όπως προκύπτει απίl τις δοσμένι;ς απα\,τιΊΓιυ-::. τι,)\'

Ι)ομ [ίναι τα στερείΗυπα. η προκατάληψη. υ φόβυζ κω η ι:Ι:γνοlu του τρl')nol) (ωl'l~ τω\'

αποκλι:ισμέν(ι)\'. που χαρακτηρίζυυ\' αυτόν που τους αποκλι:ίιι.

Αντίθετα οι μπαλαμοί πισπί)υυν ότι η μια αιτία ι:ί\'ω τα παραΠ{lνιο σι: i1ι)σl)(ί!\')

21.4'Υ<I, Η ο[ιΊn:ρη :;ίναι η κακία που νσιώOcι το υπόλοιπο σύ\'ολο γιιι !ιJυς Ι)υμ Jτlω

τους βλί:πι::ι ως κατώτερσυς (ποσ,21.4%). Και η τρίτη αφορά τη\' :;σωσφι:φ:;ω τι,ι\'

Ι)ομ (ποσ.J2.1 'Vu ). Επίσης σημαντικό Γ'UΙ.σ πιστειι(ηι\' ιΊτι ίωίC;:ι ::ΠΙCI]'; η

αγραμματοσύ\'η και η KaK1l συμτιεριφορά T(U\' ΙJομ (πoσ,25'~'[)}, Ί () τu::ι)nιω

απαντιΊΟηκε και απlΊ τους Ι\ψ a)Jcll σε ποσοστό μόλι..:: ]1) •.5% (μΙ.. πι\',()(),2)

Οπως είδιψι.: το 30% των Ι)υμ ενοχλείται απ6 το\' αποκλι.;ισμ6 που nφίστατω.

Αυτό ιΊμως που φαίνεται να υπάρχι.;ι ι;ίναι ότι εκτί)ς απίl ΏΙ" ενόχληση που \'ΟΙ(;)ΟΟΗ\'

~ωλις το 29.6υιί. ιαΙ.\'ε! προσπάΟειες για να τη\' cιλλάξει. Οι υπ()λσιποι τφ' (IΙ;Ζονται

στωικά και συ\'ι:χίζου\' να ζοll\' μι: το στιγματισμό και ΤΨ' (ι.πι'φριψη.

Από ΤΨ' ύλλη οι μπαλαμσί οι οποίοι δεν δί:χονται ιιποκλεισμιΊ IJ1roστηrί~ο1l\' ιΊτι

τους πειράζει που υπάρχι:ι αυτός αλλά διν μπορούν \'U. κά\'Οιι\' τίπonι, υ σΙΙ\'Ι)Η(ισιιι\

των παραπάνω συμπεριφορών υδηγι:ί στο συμπέρασμu ότι στη\' πφωχι'] ί:χ::ι ,:π::/.(Ι:;ι

μια άτυπη συμφωνία. που έχει ως όρους Ώιν μη δίωξη τω\' ΙJ uμ απιΊ τψ' πι.;:lφ(1 τι.)\'

μπαλαμών και την μη διεκδίκηση α:-::ό roυς fJομ. τω\' όlκαιωμάτων !\Η)ς γω \'(l μψ

υπάρχει έτσι σύγκρουση.

ΓΙ ιο απλά οι Ι)ομ έχου\' συμβιl3αστεί με την ζοηl που ζου\' και ι')::ν ~:\'σxλ01'η' το

υπόλοιπυ σύνολο κινούμενοιπεριθωριακάαυτού, (βλ. ΠΙ\" (}6.3)

Όσον αφορr( το πυυ οδηγεί ο κοινωνικός αποκλεισμός τους αποκλ:;lσμί:\'Ους, οι

ερωτώμενοι Ι)υμ απάνΏισαν σε ποσοστό 70.4% ΏΙ\' στεναχώρια και Τll" ιιπι:ί.πισίιι.

Αντίθετα οι μπαλαμοί ισχυρίζονται ότι οι ιιποκλεισμέ\'Οι υοηΥΟΙ)\'ΤΙΙΙ στη\'

εσωστρέφεια και στο περιθώριο (γκετοποίηση. να ζου\' oπισOoδρυμΙKάJ,

Στη συνέχεια αυτό πυυ μας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη 11ταν ι)τι οι Ι''ομ

αναγνΙ\Jρlζαν κατά ~5% ότι ΟΙ ίδιοι ϊυ(-)ύ~ιoνται ως ένα σημι:ίο για T11" υπο!3άΟμιση της

Νέας Σμύρνης,

Όπως είδα μι: πιο πάνω το μεγαλίηερο ποσοστό τω\' ερωτηθένnl)\' ΙJομ ::ίπr, 6τι ως

αποκλεισμένο θεωρεί το\' εαυτό του (μεταβληηΙ !ΟΊα. πι\',65). Στην Ι;ρ(IΗηση ] 12
αναγνώρισαν ότι με το να είναι στη Νέα Σμύρνη οι Ι)υμ (οηλUΙ)ll οι ί6U,II), τη

στιγματίζουν. Από τη σύγκριση των δύυ παραπάνω συμπερασμάτων μγαίν::ι ::\'Ι/, \'ί:ο.

Οι Ρομ. επειδ11 οι μπαλαμοί τους αποκλείουν και τους θεωρσύν περιt-)ιίψιo, ιφχίζ(ω ...·

να πιστεύουν ότι όντως έτσι είναι. και αναφέρουν ότι ένας από τους λι'η/ους του

στιγματισμού Ώις Νέας Σμύρνης είναι και αυτοί, Λυηι η συμπεριφορά τους

ερμηνεί)παι πl.ιlρως από το θεώρημα της αυτοεκπληρυίιμενης προφητειας. (131.,

πl\',67)



~(lηωρίι..: ΧΡllσω..:. Ο Κυινω\'ιι-:ό.: Λllυι-:Χι:ισΙιίι.: n'J\" 1'<111.

Πίνακας68-ερ.ΙI3

Τ. ιφι:πει ,α γίνει, για "α υπάι'ξει λ\)σll στο\' ΜΠΙίί.α,lοί Ι'ιφ

κοινωνικίΙ αποκλεισμό:

Ι ,~υνεργασία αυτών που αΠΟΚΛιίου\' μι του.:: ~.3~(> -42,9'~·(>

αποκλεισμένου.:;

2.Δε\' υπάρχει θέληση για λ,)ση X.3'~·() , ()", Ι_.."

3,ΕνΙ1Ριιόνιση τω\' αποκλι:ισμένων μ:: του.:: ~.3~·0 χ.(,"·ο j
κανόνες της κοινωνίας Ι
4,ΦιλΙΚIΊ συμπεριφορά απέ\'αντι στου.:: ~.5% _\~.')"." ι

αποκλεισμένους από αυτούς που αποκΛcίΩυ\'

5, Ίση μεταχείριση από την πoΛιτcία _1(1.1 '}'ιl j _' Ι .-1'"'01

6.Μ6ρφωση των αποκλCJσμcνων " 'ο· 20'"·"__ ._/0

7,Εκδίωξη των ωωκΛεισιιcνων 0'7<1 ). 7'~ 11

8.Λφομοίωση τιl)\' αποκλεισμένω\' Ι 1. I'~'o 2.9'~'o

9.Πρ~πει να ζουν σε ξcχωρισηΊ ιι~ρoς O'j" 2.()'; ;,

Ι U.Δcν αλλάζουν οι τσιγγάνοι 13,Ψ}" ! ,Ι

Σί)νολο ερωτηθέντων 3(, Ι .' .'

r ,(Ι

Σχετικά για τον τρόπο με τον οποίο οι ερωτu)μC\'ΙΗ πιστεύουν Ι'ΗΙ (-)ll ,ιιπιφ:':,,::ι \'(1,

δοθεί λύση, Οι Ρομ μας είπαν ότι μόνο εά\' οι αποκλυσμένοι ΚII.Ι οι απω:λ::ίO\T:~

συνεννοηθούν και γνωριστούν τότε θα υπάρξει λύση. Επίσης ω ί()lO ΠΙΚ'Η)πηΊ

(42,9%) των Ρομ. μας είπαν ότι πρΙπει οι αποκλείονn:ς να φΙ:ρο\'τω πιο (Η'I·)ΡΙ;)ΠΙ\'Ιl

και φιλικά. ενιl) ένα 31.4% είπε πως το κράτος πρέπει νυ (Η'u.ί.άIΙι:ι τι; Ι:))01-)\'1:~ το)) I{I!.l

να αρχίσει να φέρεται ίσα σε 6λους. Ακόμυ αυτό πρέπ!:ι \"(l διυσει 6l)())):iI:"; \'(/. φτιl'ι:ι:ι

υποδομές και γενικά να μεριμνιΊσει γιu τους Ρυμ. ΤΙλυ,: μόλις 2 "τι)]).; Ι () Ι)uμ μα~

είπαν ότι πρέπει σι ίδιοι να μορφωθού\' και \'α αλλάξου\' τη συμπ:.:ριφιφιί -ω\1';.

Αντιθέτως οι μπαλάμοι υποστηρίζουν ότι ο ρόλος αlJn1J\' που lιπω,:ι.::ίι)υ\, (λIΊγ()~

4) και του κράτους (λόγος 5) είναι σημαντικός για Τ11\' :.:πίλυπη (ϊω·.ω\ Ι. ,;\,Ι;) ι:ίπα\'

επίσης ότι η μόρφωση των Ρομ θα παίξει σημα\'τικό ρύλο για \'u ):Ιρε(λί λΙ)ση.

Στην ερ(οτηση 114 το 92% τω\' Ρομ ι:ίπα\' ίΗΙ Βα ωφ,:ληυ,(:ί ω σι"ι\'()!.ο ι\'(,)

υποσηΊριξε το ίδιο υποσηΊριξε το ίδιο το 87.5% τω\' μπαλΙLμΙO\" Oπω~ όμως φ<'Η'ηκε

από τον πιν.66.3 πολύ μΙΚΡΙ1 ποσοστό και υπ6 τους 6ι"ω. έχι:ι τη\' Ο:":/.1]ση γω \·ιι

προσπαθιΊσει να αλλάξει την κατάσταση.

Ερχόμενοι τιορα στην πι;λΙΤllοΊ τ:οι\ εφαρμόζει το Kριί.τo~ γω τoι)~ !J uμ ω ~~.5';-o

των μπαλαμών θεωρεί ότι είναι καιςΊ;. ενιο μέτρια τη\' υαορι:ί το Ι ~.50,(,. Τι) jI~\r;I)Γon'l

που τη θεωρεί καλι; είναι 30% και το αιτιολογεί με το γι:nκί) φωνιΊμι;\'υ της nι"ΤΙ"IΊ~

της πολιτικιΊς με το τι χρι;μα παίρνει κανείς (βλ. πιν.(9)

Τέλσς οι μπαλαμοί στην εριοτηση Ι μας ι:ίΠυλ' σι: πο"οστι) .1()ι~,;, {Ίτι Υω \'(j υπιίΡ';!:1

επιη)χία στην πολιηιςΊ; αντιμι.:τιl)πισης ηύ\' Ι)ιψ πρΙπr:ι rlnt) τη μω η ;τω,ιπίιι. \'Ι[



~ιιtΙHφ(Ί.:: ΧιηΊστο:. Ο Κοιl'(ι)\'ι...-ό: AnO ....i.ClaHtΊ: τωl' Ι>ομ Ι ,Ι;

προσφΙρει σ,; αυτoί)~ κ:αλίΗι:ρη μι'φφωση -ι;πιμόρφωση-κιπιί.jlτιση κω ωτιΊ [11\' ω.ι.1]

να δοΟοί)ν σ' αυτοίις αυτά που τους ανιlκουν απ{ι τα προγι)(ί.μμιπα που γί\'ΙII'ΤΙΙΙ. ;ΙΠΙ'Ι":

[πίσης να αρχίσcl \'α ι.;φαρμόζπαι σωσnΙκοη'(\)\'IΚ11 ΠΙIί.lnκ:ιΊ. Τl\σι1 στl]\' ;-'φι')\'ΙIll1 \1"11

και στην εργασία. κατοικίαυποδομές. κλπ 0'.\).. ΠΙ\'.70)

Ilίνακας 71 - Ψ.ΙΙ

Είναι υ IJu" ... : l\'Iπαί.υ.,ιuί

Βράψικος 7.:; ! ,
Κλέφτης 5. ιη-

Ψεύτη..; 6.6.:1

Παραγωγικός 7.9'

ΛλιΊηις 4.46

Κοινωνικός 3.92'

Φασαριόζος 8.03 ,

Δολοφόνος
, .18' ,

Επικίνοl)\lος 4. Ι ο, ,

ΟπισΘοδρομικός 6.jΙ;

ΝιφκομUV'lς 4.R9

ΣυνυΛU lφωτηθί:ντων 40

Αφιισαμc για το τέλοζ την α\!~λHση της [ριίΗηση; J-I. η οποία εί\'ω ::ριίΗηση

θCΡμόμετρo και με τη\' οποία θελιΊσαμε να δούμε τι συ\'αωθιΊματα υπιί.ρχο\l\,' για το\'

Ρομ από nl\' πλευρά των μπαλαμών.Όπως προκι)πτει οι μπαλαμοί θι.:ωροί,,' ΤΟ\' Ρομ

βριομικο, παραγωγικό (για το\' εαυτό του) και φασαριόζο (με βαθμολογία πιΊ\'ω από

7). Επίσης σε δι.:ύτερο ι.:πίπεδο (με βαθμό πάνω από 6) τον θεωρούν κλi:φηι. ψ<:ι)τη.

οπισθοδρομικό και αντικοινωνικό.

Το θcτικό [ίναι ότι ο Ι)ομ OC\' θεωρείται OiJTε δυλοφόνο; oiHC ι.:πικίνι)υ\'Ο(. "I"(;"OC.

μι.: βαθμό κοντά στο 5 τον χαρακτηρίζουν αλιlτη και νUfl"ιψανιi.

Όσον αφορά το μέσο [ισιiδημα των νOΙKOιcυΡΙΙOν στα οποία :;γινl: η :';ρι:υ\'(Ι.. j'lU

τους μπαλαμοί)ς cίναι 31 !000 δρχ. το μιΊνα ενώ το αντίστοιχο για αυτά τω\' !\ψ [:ίναι

184000 δρχ. Όπω~ είδαμε KΓ~Ι προηγ,)υμένως (βλ. πη'.Ί:2.I) ένα Ι::!(Υιι του πl.ηOυσ~ωίι

είναι κάτω από το επίπcδο nις φτιΟχcιας. Όμως αυτό που πρΙπει να προσΟ{:ιίοuμι: ιδώ

είναι ότι το μέσο \'οικο,,"ιφιό τω\' Ι)ομ που έχι:ι 8 μέλη μπορεί να σπαταλιί το μ1l\'ιt για

κάθc μέλος του 23000 δρχ.

Αυτά δε\' πρι':πει να μας παρασίφουν σω συμπcρασμα ότι πλll,'ίι (':Χι)\)\'

περισσόΤCΡα προβλι1ματα φτιοχειας, Γιατί δε\' μποροίψι: \'α γ\,ωρίςΟlJμ,: Kuτύ. ;ΤΙ)ιίΟ

είναι ι:ιλικρινcίς οι απυ.\'τιΊσι.:ι..; για το μηνιαίο ι.:ισι)Οημιι. Πιί.ντως t1tJT\) ί[Ο\1 μπιψοι'ψ,:

να ποίιμε [ίναι ότι οι κάτοικοι δε\' ζουν άνετα.

Παρατηριο\'τας ω πώς κατανέμεται ο πληΌυσμός κατά κατηγορίυ. :.:ισΟΙ)llματος.

βλέπουμc ιJτι το .5 Ι % των Ρομ διΊλωσε. ότι {;χει ι:ισόόημα κάτω τω\' 1()()Ο[)Οδρχ'.



~(ι)ιιrιρά.:: ΧΡIΊστο,;, Ο Κοιvι,)\'Iι.:c'1.:: ΑποκΑι:lσιι('ι.:: τωl' »'>11

Αντιθέτως το 17% των ερωτηθέντων Ι)ομ μα; ι;ίπι ι'ΗΙ ΤΟ Ι;!σι'ιι)ημιι, του..: ι:ίνυ,ι πι~\'ω

από 300000δρχ.

Η κατάσταση στους μπαλαμούς είναι ιωl.ίιτφη απ' ιωnΊ\' !(iJ\' Ι)ομ ΙΙΠι'l πλ::ιφιι,,:

εισοό11ματος. αλλά παραμένcι έ\'α 25%1 ποι) ::χι:ι ::ισό()ημι~ ,,(lτω ΙΙ.πιΊ ~\)O()OιJ \)Ι)/.. !Ίι

28% δΙ1λωσε ότι λαμβάνει εισόδημα από 300000-40U()(){) 611;(.. ::nj) ω ~ 1,1';" :':/::ι

μηνιαίο μισθό πάνω από 400000 δρχ, (βλ. πι\',Π,2).

Επομένως η κατάστασΊί από πλ(·υρα.; οι"ονομιι..υΙ) ι:πιπι;οου γω του..; μ;τιι.ί.ιψιIlΊ;

είναι καλύτερη κατά 3.5 φορές σε σχέση ,ω; τους Ι)ομ. ιιφοί) γιιι κιΊιιι: μ;:ι.ΙΙ": το\)

νοικοκυριού μπορούν και διαθέτουν 7800Οδρχ.

::1: αυτό 10 σημείο τελείωσε η ανάλυση τω\' ερωηiσcιιJ\' που ι:μι:ι..: "'Ί1Ι\'Ι1μ:: ιΊτι

είχω' ενδιαφέρον να δοίιμc για να σχηματίσουμε μιιι κιιλί)πρη πω\'ιι γιt1 τ11"

κατάσταση τω\' εγKατεστημΙ:νfιJ\'Ι\ψ που ~σιι\' στη ΝΙ:Ιι ~μι')I\\'η ΛιΊ.ρlπιι.ς.

5.2,7. Η ι:πιθιψία για αφομοίωση T(V)' Γιιμ, κω 1/ ,:ιl(ιί\'(1. που ;.χι:ι [ιι !JΠΙΙΙ.Ο/'τΙΙ

κοινωνικ(ί σιίνολο γι αιπους.

Σε αυτό το σημείο θα α"lι.ι.οcρθούμε σε Μ)ο μπα[Ω.ητές που ι:μι:ί..;

κατασκευάσαμε. παρατηρώντας ένα σί)νολο ιιπυ.\,nΙσαι)\' ΠΙ\1) ι'1τα\' σχι:τικ:':; ηΊσο μι:

την αφομοίωση (α\' την θέλουν οι Ρομ 1'1 όχι) {')σο και μ:: ω (1\' ξέρι}])\' τι~ φl,ί.ι\ 1(0\'

Ι)ομ οι μπαλαμοί.,

Για την πρώτη περίπτωση ισχύει το εξ1Ίς.

Το 56. Ι %. των Ρομ εξέφρασε άποψη θι:τιιaι σχ::τικά μι: ω ιι\' Ο:':l.ι:ι ,η\'

αφομοίωσ11 του (βλ, πιν.73.1). Δηλαδιι οι απα\'nlσ~lς πο\) ίn'1Ριιμ~ ():: μ:.:ω[Ω_l]τ:":; ;:0\)

είχαν μπει για αυτό το σκοπό (ενδεικτικά α\'αφέρυ\)μ<: ι;ρ.7. ψ.Ι(J. ::ρ.~7. ::I).~:-;,

ερ,109. κ.ά.) οδηγούσαν προς αυτό το συμπέρασμα. 13ε[:>αίως ο βuΟμl,')ς που l'jOI:i.:: ι)

καθένας να "παραδοθεί άνcυ όρων" στο νέο τρόπο ζ{ιη'1ς 11ταν διαφορι;τικός. Πά\'lΊύ;

γενικά τα άτομα που εξέφρασαν συνολικά αρ\'ητικιι στάση για τη φυλ1'1 τι)]ι; ι'1τω'

γιΊρω στα Ι U.

Σε αυτό το σημι:ίο αξίζει να ποιιμε ότι ο γιιμος μι: Τ11" ξι:\'η φυλ11 (μπαίχιιι\ μι:

ρουμανόβλαχο) δεν επηρι:άζει προς θεΤΙΚ1Ί 1'1 uρ\'ητιlaΊ σηΊση γl(1 ιιφομοιωση. ([Ω..

πιν.73.2).

Για επιβεβαίωση αυτών που ειπώθηκαν κά\'αμε τη συσl.ι:τιση μ::ΤΙΙ:;l) τη; [:ρ.7

όπου μας δ11λωσαν οι Ρομ τι είναι. και της Ku.τασKευασμίνης μετα[1ί.ηη'1.; ""AltHlliosi"

(βλ. πιν.73.3).

Έτσι προκύπτει ότι όσοι διlλωσαν Έλληνr:ς-Ρουμανί>f3λαχοι, ιΊλοι GI:i.I)\)\' Τ11"

αφομοίωσ11 τους, Από την άλλη αυτοί που είπα\' ότι είναι Ρομ βλ::πουμl: ()Τι lωτιΊ

40% επιθυμούν το παραπάνω. Τα πράγματα σε αυτούς ποι) 011λωσα\' l\nJμιl\'!,ΨΙ.ιιl.uι

είναι περίπου τα ίδια με προηγουμένως. όσο\' αφορά τ11" αφομοίωση Ιπυσ.J."Ί''ιο ).

Τέλος όλοι οι υπόλοιποι (αυτοί που δ11λιι)σα\' I)Οllμάνοι κω I\'ΙΠΙίί.ιφοι) Ο:":/,ι}ιη' ::πιση;

να αφομοιωθού\'.

Αυτά που αναφέρθηκαν εδιtl επl[:>ε[3υ.ιιtl\'Ou\' τυ ίισΙί ι:λi:χUησ!L\' 'για '[ll \)ι':μιι Τl]~

αφομοίωσηςστην παρ.5.2.1.



~,'ψιφιl. XρIIσΤU":. Ο l\.οι\'ωl··ι"ι'J. Λπιn:λl:τσιιι},:: τωl' 'ίl\l. Ι ,'Ι

Ι~ια το δεύτερο μπορούμε να πούμε εδώ ότι τι) Χ7.5 ιγυ τω,' ψωτηυι:\,τιι)\,

μπαλαμιο,' τους θι:ωρεi γύ'~·τoυς {Ι τσιγγάνους. και Ο!,;\' τους OΙUXωρίςει ,:ίπ ::ίωι

ι:γκατεστημΙνοι ι:ίτε όχι. (βλ. ΠΙ\'.74). Αυτι) πρυ"ιJπn:ι από τ11" μ:~λ;:τη 1(1)\'

ι:ιπανη1σεω,' στις t:r.99 KUΙ 103 και 104. ΥπrφΖ:':1 μω πιο φιλιl\:ι"ι πrοσκι:ίμ~:"η

συμπψιφορΙΙ πρσ~ τους c,'ταγμένους αλλά εξακοl.ουΟ:.:ί το υπόλοιπο KUt\'l')"lKO

σι)νολο νι! τους απορρίπτει επηΟ11 φΙρουν τον Ι)ΙΙΗΝψπικό ποί.ιτισμί) ωυ; \::Οιί)

Γ.,'εργού,' οι υπιί.ΙΊχουσεςπροκατιιλψιιεις).

ΊΌ παραπάνω ποσοστό επίσης έδειξε απόλυτη ΙΙγ,'Οω για τη\' σuμΠ::ΡΙΙI)Οι1IΙ. 10)1'

Ι)ομ. τα l;Θη και έθιμά τους. και περισσότερο οι απανn1σ:.:ι;που όί,'o\'τn,' 11τα\' υπι) τΙ)

γενΙΚ11 εικόνα που είχαν. και όχι από την εμπειρία του; μ:;σα απί) Τ11" αλληλ::πίΙ~I)(Hίη

με αυΤΙ1 την κοινωνl"ι1 ομάδα.

ΤΙλος nrtnct νιι πούμε τυ εξι;ς. Βλέποντας τu ;{σσοστά που l:jlYI11"I1\' γω τ'1"

κιΊθε ομιΊδα κατα εριοτηση προσπαθ11σαμε να Ο0ύμε ειι\' 11 στάση των μπαλαμιi)\' ιΊτα\'

ομοlOγC"11ς {μ11" ζ:.:χ\'άμc ότι το o~:ίγμα αυτιον το (ιποτελούν. οι ι..:11τΟΙί ....Οι της

Π:':ΡIΟΧ11ς. κάτοικοι ηις υπόλοιπης Λάρισας, φοιτητΙς:).

Όσο και α" ι:ί\'αι αυθαίρετο αυτό που Οα λεχθι:ί ()ιχ π(ιύt:ι να ιί\'ω μω :':\'ι)::ι':η

την οποία εμείς προσωπικά την πιστεύουμε. ΓιΙΙΊα i.οιπίη'. από τ'1" IΙΎ\'Οω ;τοι)

χαρακηιρίζει το δείγμα τω\" μπαλαμών (είτε ζου\' στ11" πι.:ρΙΟχ11 ι:ίτ:: όχι). γω το τι

εί\'αι οι Ρομ. η μη επαφ11 με αυτούς οδηγεί στο να του; ΙlΠOρρίπτει αλλιΊ. μ:; :':ω\' πω

Ι1ΠlO τρόπο. Ακόμη όλοι θεωρούν. ασχέτως αν ζουν κοντΙΙ στην περωχιΊ τω\' Ι\ψ. Ι'ΗΙ

αυn1 στιγματίζεται εξαιτίας τους.

Επίσης δεν καταφέραμι να αποδείξουμε αν το μορφωτικό 11 το επαγγι:λμυτικ()

ι:πίπεδο, επηρεάζει 111 στάση απέναντί τους. (Ο λόγο; υναλι)θηκε στφ' παρ.5.1.5).

Πάντως αίσθησ11 μας είναι ότι ισχύει η ίδια στάση με αυη1 που ::χου\' ιΊσσι ')1:\,'

κατοικού,' με ισυ-; Ρομ. ύπως α\'αλυθηκε παραΠU\'Ι'J. Αυτί) ισχί)[,ι γωτί (')πω~

αποδεικνύεται το μορφωτικό και επαγγελματικό επίπcοο (;πηρεάζει στφ' ι::::τιι.ο';,IΊ HJll

τόπου κατοικίας και όσο πιο υψηλό είναι τόσο οδηγεί προς εγκατάσταση πιο μωφιl!

από τις περιφερειακές ζcΟνες. (για τη Λάρισα βλέπε Mαλoύτα~ Θ., ~ωμlφιΊ~ χ ..
1997).

Tέλo~ θα πρέπει να πούμε ότι σε πολλά διαφορετικά σημεία της Ιρει)\'(ις (",που οι

CΡωη1σεις προσπαθούσαν να διαγνιοσουν η1 στάση του εpωτι~μι:νoυ για ω ίδια

θέματα μc σκοπό τιn' έλcγχό της. παρατηΡ11θηκε διαφoΡΙ:ΤΙΚl1 συμπφιφοριJ.. η οπυίυ

δικαιολογεί τα όσα ελέχΘησαν για την άμυνα του φωτιομενου υπΙ:νcι.\lτι στι~

ερωτι1σcι~.

Στο παράρτημα (μέρος 4) υπάρχου\' οι δtαγραμματικΙςαπcικοvίσcις HI)\'!I(l(HKlI)\'

ερωτι;σεων - μεταβλητι~ν ϊ'Τ .....υ κατι! τη γνιίψη μας αω6εlκνύουν το φαl\'όμ:.Λ'(1 του

κοινωνικού αποκλεισμού στους Ρομ.



5.3 Σύγκμισl1 τω" συμπεμασμιίτω" τι).; στατιστικης ω,ω.ι)σl1':: για ϊll,' π:ψωΖΙΙ

της Νέας Σμίφνης με τα αντίστοιχα ιίλλω\' ψι:υ\'ώ\'

5,3. J ΣΙJγlφιrr1] μι: 6.;';.1:,; πι:μιοχl;'ς της Ε;./.(ίΔu.ζ

Πέρα απι) τη\' προηγούμε\'η ανιιλυση lωλο [λαι σ ιωτο το σημ::ίο \'Ι1 γl\'::ι μω

σί)γκριση των συμπερασμάτων που [>γιΊκα\'. μι: τη\' συ\'ι)ί.ΙΤ"':11 ι:ιι...:Ι}\·ιι πι}]) ::nlli."ll(tn:t

στους Ρομ που ζσυ\' στην ΕλλιίΟα.

Η σύγκριση αυηΊ θα γίνει στους [>ασιιωί),,:; τομl:ί; an':rΙY'Il; 6ιι...:ωωμιΊ.ΤΙΟΗ· τω\'

Ι>ομ όπως αυτ6ν τη.:; εκπαίδευσης. τη; απασΖΙ)ί.ηση;. TIl~ \lγεία;-υγω\'IΊ..:. ΤII": στ::·/η..:

και της περιοχιΊς κατοικίας. των Koινω\'ΙKιl)\ι σχί:σεω\' κω η'J\' ιΊIΙ-'αιωμΙΙ1('.'"

Πριν ξεκινιΊσουμε ί11ν λ.εmομι:ρι:ιuκιΊ αναφΟΡ(l σηι πιφυπά\'ι') ΠΙ1:':π::ι σ' l1υτιΊ 1\1

σημείο να παραθέσουμι: κάποια δημογραφικά στοιχι:ία. tνlπoρoύμl: \"(1 ποl'ψι: ιΊτι στφ'

περιοχιΊ μας από το δι:ίγμα των r)oIl [>γαίνι:ι ένα.:; μι':σΟζ αrιUμι)ς μι:i.(;;\' ΚΙΙΤΙΙ

νοικοκυριό που αγγίζει τα Η άτομα. κάτι που σε άλλ:.:;; έρι:υνι:,,:; φη"ι\'ι:ι τιι ().::!5

(Κοκκινάκη. 19Η3). τα 7 (ΠαυλιΊ-Σιδέρη, Ι 9(0) και 7.9 U'':'αl.ιψιφι"ι.;. 19<)51 . .'\κιψl1

το 4Η.Η% των Ρομ της Νέας Σμύρνης Λίιρισας ι:χου\' πιΊ.\·ι,) ιlπιΊ -Ι ΠΙ(lι)ιιΊ: ::\"Ι'Ι ΤΙΙ

αντίστοιχα ποσοστά για τψ Αγία Βαρβάρι( και Τ11" Ι"':'(ιτω Λχιιί(ι. ::ί\'ω ~~)~';'" κω

2 Ι. Ι % (ΠαυλιΊ-Σιδέρη. 1990). Επίσης η ι':rευνιι της l":ιlΚl...:I\'(ΊKη ! 1\):-i~ Ι <1;:ίl.\'l:ι

ποσοστό 6Η%.

Από την άλλη 11 μέση ηλικία γάμου στη\' πφιοχιΊ ~ως ι:ίναι ΤΙΙ Ι 7- Ι Χ ι..ι1Ι1\Ιω. ι:\'ι',)

στον Δενδροπόταμο η ηλικία ιΊταν τα 20 χρόνια (ιωαν\'ί60υ. 19(0). ΟΙ π:::rωσIΊn:ρσι

Ρουμανόβλαχοι της Νέας Σμύρνης παντρεύτηκαν ότα\' l;τω' ι 5-19 Π(\)\' "'"ΙΙΤΙΙ (1-1.5%

κάτι που συμβαίνει και στην Κάτω Αχαία όπου μι:ταξί) τω\' 11λιl(\ι\)ν 16-1 Χ 1':Ζου\'

παντρευτεί το 57.9% των ανδρών και το 50(% τω\' γΙΗωκ(\;ν. Eπίση~ γω. τψ Λγίι~

Βαρβάρα τα ποσοστά 11ταν 46.6% και 43.8% α\·τίσΤΟΙϊ.μ. (ll\.ιυi.ι1-~\δi:rη. Ι Ψ)(J)

Ερχόμενοι στα επαγγέλματα που ασκούνται από τους Ι\ηι πrοκι)ππι ι'ΗΙ πτφ'

έρευνα που έκανε η Κοκκινάκη (19Η3) στα Άνω ΛιιΊσια - Ζεφύρι - i\lαίι)ι. το :-it)l~u

των Ρομ ιΊταν γυρολόγοι. Κάτι αντίστοιχο συμ[>αίνεt πΊσο σηι\' !..:.(lTt·j Λχιιίιι.

(ποσ.97,4%) (Μουχέλη Α .. 1996. ΕΚΚΕ. τόμος Α). Στφ' ΠψΙΟχ11 μας το -Ι:-i,Χ Ι1ι, τω\'

Ρομ ασχολείται με το πλανόδιο ι:μπόριο ενώ το 53.6% ι:ίναι ι;ργ(lτες γη.;. ([δι;; πρι:πη

να πούμε ότι τουλάχιστον στην ΠΙ:ΡΙ()Xl~ μας υπάρχει ί;\.'α ποσοσηΊ γύρω crnl Ι 0% μι:

15% που κάνει και τα δύο επαγγέλμα~α και πισπύουμι: ότι το ίδιο ισχl;ι:ι γιιι :JI.ι:ς τι,,:;

περιοχές). Τέλος. στις Σοφάδες το ΗΟ% των κατοίκω\' Ι\ψ είναι αγrότι:; :::\'Ι',) το 10\~';1

ασχολείται με το γυρολογικό ι:μπόριο (ΝτοίJσας Δ .. 1(97).

Ερχόμενοι τώρα στα δικαιώματα των Ρομ θα μποl){)ίισαμε \'α ποιΊμ:: ()ΤΙ πτις

Σοφάδες ένα 10-15% των Ρομ ι:ίναι χωρίς υπηκοι\τητυ. (13Λ. ΝπnΊσι1';;, ΙΨΠ. σ:λ.

192-207). Αντίθετα στην πεΡιοχιΊ μας περίπου ι)/..οι ΙJσοι ι;ρωηΊΟηκιι.\' ;:ίω\

εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια κάποιου διΊμου· και άρυ. ;:ί\'αι ποί.ιτυΎραφημ:·:νοι.

Σχετικά με ηιν ασφάλιση των Ρομ το 13.7°/ι) αυτι~\' που ςου\' σπ]\" Λγί(l 13I1ρj)ιΊ_J1ΙΙ

και το 8Η.5% ηις Κ.άτω Αχαίας είναι ανασφάλιστοι. ΕπιπΙ.έο\' στ11" i:rI:11\'l1 τη~ 11

Κοκκινάκη αποδεl"-Ύύει ότι το ποσοστό αυτά στα Ά\'ιι) Λιάσω - Ζι:φι'φι - νll:\'ίδι



ΙΙ[

φτίιn:ι 9'2.4%. ~!11" πι:ρωχιι μας το πoσυcττ{) τω\' ωυ(Ηριιi.ίστων ΙJ.\'Ι::ΡΧ::ΤΙΙΙ μιΊ;.ι..: <τω

-J.ι,)"J.~I. ΠιθανόΤCΙΤH cτ' ιωτυ uφcί4ται το γι:γιl\'όζ τη..: lΑ\'lIΠl1ρξία.: τη.: ;r(1lιΊΙ"li~

θ\11σιμότητας crnl" lrLpΙOXI;. αλλά και της μη παρoυσία~ σομιφισ\, προ!lί.ημιίτε,I\'

υγείας που σε άλλες πr:ριoχές :.:ίναι πανακεια.

~υνεχίζoντας την ανάλυση προι...-ύππι ότι όσο\' uφΟj1ιi την ι: ....ϊtιιίδ~:ιιση "τιηl..: Ι11ψ

11 κατάσταση είναι φαΥn,.,Ί. Ι-! ΓΓΛΕ δίνει ότι το ποσοστι) των l1ναλφ(ίl~IlΤΙI)\' I~lIμ

στ11" Ελλάδα φτάνι:ι το 65% ι Βασιλειάδου. Ι ι.ι(6). Για nlv Αγία ΒuρΙ~(:φιι l-υι τη\'

Κάτω Λχαία προκύπτει ότι αυτό ξεπερνά το 35Oι-u (τόσοι είναι αιιτοί πotι ό:χ m;γω'

ποτέ σχολείο). Αντίστοιχα γΙ(1 τον Δενδροπ6ταμιι (:)ι;σσαλονίι...·-ης το ΠΟ(ίιlστι) τω\"

ΟΡΥω'ικά αναλφιίβητω\' φτάνει το 48.7% Ι:;\,(σ για τα μnύ Λ ιόσιιι U ffiJ\'Oiol,,<\

ω'αλφαβl1τισμό~ είναι στο 8 U;%. Ενώ στο AI.I!~έρι τα uτομα που δα i:7.0Il\' ;ιιί::ι ..το
σχοl.:,:ίο ΙΙΥΥίζου\' τu 86% (Καλαμαράς Δ. Ξυ()ιιιn'~ Χ .. IYΙJS). ΤΙ:λο..::. (;τη\' :-Η:ιι

Σμύρνη ο αναλφιιΙSητισμό~ ςcπφνύ. το 77% εni, "ΙLθόl.ι)\! δl:\' i:xo1l\' :τιΊ.cι .. t\1 σχι)ί.::ίιι

το 36.6%. Το ιινησυχητικό είναι ότι αυτό~ όπω~ φιιί\'ι:ται ιιπι) τψ' :tLLIJ.{1.2:::! Οιι

ΣU\'εχίσει να υπάρχει όμως σε λί"ΥΟ χαμηλύτερα επίπεδα.

~υνεxίζoντας με τις συνθιικες διαβίωση~ στι; πφωχέ.; KαΤUΙKlιι,: ΤΙ'I\' Ι)ομ 011

μπορούσαμε να πούμε ότι γενικά αυτές είναι πολύ ιίπχημr.,;:. (βλ. παρ.4.7)

Πιο συγκεκριμένα crnlv Αγία Rαρ!iύ.ρα το 73.18% των καωίκιιl\' οε\' ::χι:t

ιδιόκτηnι κατοικία. κάτι πο\) ισχύει για το 75.6~ΙΙ/II σηι\' Κάτω ΛΧΙLία, Το 730!c, των

καταλυμάτω\' τω\' Ρομ στα Άνω Λιόσια - Με\'ίδι - Ζ:..:φύρι. ι;ίναι σπίτιιι ::\,ι;ι το

υπόλοιπο 17% είναι σ ......ηνές και παράγκες (Κο ....·κι\·άκη. Ι ι.ι~3). Ακόμα υψηί.ίl :..:ί\'ιιι HJ

ποσοστό των σπιτιών στην περΙΟΧΙ1 του Δεη)ροπόταμΟΗ, ~ΤΨ' πψωΧΙ1 μιι~ ω

ποσοστό ιδικτησίιιςφτάνει το 75.6% CVlj) υπάρχουν μόνο 2-3 παράγκι:; στη\' Π':I)(III'.Ι1-

ΤΟ ποσοστό υψηλΙ1ζ ποιότητας κατοικίας για το\l';: Ρομ πα\'ε)J.ψ'ίω~ ::ίΥαι

περίπου στο 10%. ~την Αγία Βαρβάρα και Τ11" Κάτω Αχαία το 3%1 κω το ]rJ,i, τι,)\'

συνολικιον σπιτιώ\' δεν έχει τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα α\·τίσΤΟΙΖU.. ,;\'Ιί)

το 29.68% δεν έχει λουτρό. Ακόμη κανένα σπίτι δε\' έχει κcντρικιΊ Οέrμu\'ση (11(1\);"11

-ΣιδΙρη. 19(0). Επίσης στα Άνω Λιόσια το 6.5% δε\' Ιχεl νr.ρό και το 4S II
/". ηι.cκτρικιΊ

ρείψα. Ακόμα πιο υψηλό ti','al το J:"'.ΗJΟύτό ανυπαρξίας \,VC ενιο κενφΙl\:JΙ Θι:ρμΙΗ'ση

δεν υπάρxcι πουθι.:νά (Κοκκl\·άκη. 1':)83), Την ::ικόνυ. (ίlJμπληι)(~νι:ι η :':j"l::υω στα

Βλυχά Μεγάρων από την οργάνωση «ΣΩ::ΤΕ Τλ ΠΑ/ΔΙΑ) ίιπου τι} 3(II~'ί) τω\'

κατοικι<ον δεν έχει νερό και το 4Ο% δεν έxcι ηλεκφικίl ρ:.:ύμα ΙΜουχι:λη .-\. Et.:.KE,
19(6). Στην πcΡιοχιΊ μας τα ποσοστά είναι λίγο πιο καλύτεριι όσον ιιφορ<'ι ηι\' πιφοχη

τρεχούμενου νερού και ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχουν όμως προβλιιματα μι: το

λουτρό και το μαγείρεμα, (βλ. παρ..5.2.4)

Αναφορικά με τις σχέσεις των μπαλαμών με τoυ~ Ρομ. προ",'"ύπτει ότι C\'a 3.5.9%

και 23,4% στην Κάτω Αχαία και Αγία Βαρβάρα έχει πρόβλημα με τους υπόλοιπους

κατοίκου..; ηις περωχιις, Επίmις: ένα Ι Ι .5% και 1.21 % στις αντίστοιχες περωΧ1":..;

δηλώνει ότι ενοχλείται από τη\' συμπεριφορά τω\' αρχιο\' ιιπέναντί του. ~τu :\ι.ιΙΕρι

το 23% τω" Ρομ δεν έχει καλές σχ{:σεις με του.; μπαλαμ(ιύς εν,ί) ιιπι) Τψ ιίλλΙ1 ιl\

δεύτεροι όιιλωσα\'σε ποσοστό 90% ότι δεν έχου\' καλές πχέσεις μι: τoιl~ it"I";Itι1II';. 1"ι1

ίδιο επαληΟεύεταικαι στην δι ....'l μας έρι:uνα. (β/.. πιφ ..5.2.61
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l-I άποψη των Ι)ομ για τους σ"""ηνίτι::ς Ι1τω' κακιi σ~; ποσοστιΊ ()7'~,,,. Ι)ι Ilnιu.llLll1i

δΙ1λωσαν σ' αυηι την ερώτηση ότι δεν είναι καλές σε ΠΟ(10(l"τδ .-J-7'Y(,. ι:\'ι;\ :';\'ΙΙ ΠΙlrϊoστι')

45% δεν Ι1ξερε τη διαφορά μεταξύ ~oυ σκηνίτη και του εγγι.:γριφμι;\ιω) l>Ιψ. Λ,' σ'

αυτι) προσθέσουμε nlV αντιπά.θεια που νoιιίJθει ένα 2Ό% τω,' ι:κπωι)ι:υτικ(;)\' ,φο;

τους τσιγγάνους ([3λ. Ντούσας Δ .. σελ. 24]) τι)τι: Ιχουμι: μω. πλιiΙ)ll I:ΙI-:(1\'ΙΙ γlιι. το

φαι\ιόμενο του αποκλεισμοιΊ των ])ομ απδ τι.; κοιν(l)νΙl,Ίi αλί.ηι.:;πί(1)ιωη μι τι/. ω.λl)

σύνολο.

Στην περιοχιΊ μας μπορούμε ,'α πούμι.: (Ίτι το 45'% τω,' μπιιλιιμιiJ\' ΙΓJXιφΙ~~;ΤΙH 1')Τ\

έχει καλές σχέσεις μαζί τους, Περίπου ίδω ι.:ίναι lωι τυ πυ(l"Ι\(1τιΊ πο\) lσχι)υ ~'ω Τ11\'

μεταχείριση των Ρομ από τους μπαλαμούς. Επίση; {:νιι Ι X'~ίo παlι(ιπο\'ιι';τω γll1 τη\'

συμπεριφορά της αστυνομίας. Τέλος το 3Ό% KUΙ το 15% τω" ])ιψ (Η'τιπιιυι:ί του.;

σκηνίτες και τους μπαλαμούς αντίστοιχα.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε ορισμένους τομι:ί.; οι Ilομ τη; ΝΙ;ι!.; 2:μίφ\'IΊ.;

δεν είναι αποκλεισμένοι όπως κάποι()ι ιίλλοι. σι: άλλες π:;ρωχΙ;.; της Ελι.ιlι)(ις. Ομιl)ς

στους τομείς της εκπαίδευσης, απασχόλησης αλλά KUΙ ση.; κοινll)\'ΙΙ\:';; σΖ:':συ.; μι: ΤΙ1

«άλλο» το πρόβλημα είναι πολύ σημα\'τικό και κιΊ.'·::Ι τ11" lΙ.\'rψ::τω:τιση rl)\)

φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού πολύ δύσΚ(Jλη.

5,3.2 Διαχρονική εξίλιξη των παραμΙ:τρωl l της ζωι/ι,; T(UI' ΙΙομ τηζ .\"ι:"a~· ~ίιι)μ\·ιlι,.-

Πέρα όμως από την προηγούμενη ενδεικτιιa; ανάλυση της κατ(Iσnι.πης τι!)\' Ι\ψ

σε Ε)λαδικό επίπεδο, θα πρέπει σ' αυτό το σημείο να αναφ{:ρουμι: τ11" 6ωΧjlΟ\'ΙΚΙ;

εξέλιξη της Νέας Σμύρνης απ6 την σύγκριση της δΙΚ1iς μας {:ΡΠ)\'α~ μι: ιιυτη n011

έκανε ο Βελώνης Φ. το Ι <)86. (Εφημερίδα Ελcυ(-Jερία, JU/l ~.ι~ύ),

Έτσι σε ποσοστό 80% τα παιδιά το 1986 παντρεύΟ''Τ(1\' σε ηί.ιι,:ίιι (ΙΠΙ) ! ()-:ω ::rι;)\'

κάτι που ισχύει και σιΊμερα.

Τα επάγγελμα στο οποίο κυρίως απασχολούντω' Ι1ταν αυη', του 1:(1γ(Ίτη γη.;

(90%). όπου σιΊμερα η απασχόληση σ' αυτό έχει μειωθεί αισΘητά (πcρίπου στο μισό).

Από την άλ/η το ποσοστό αναλφαβητισμού ιιταν 80% κάτι που σιΊμψα 6:;ίχ\'ι;ι

\'α είναι στα ίδια επίπεδα έχοντας μια πολύ μΙΚΡΙ1 τάση μείωσης.

Επίσης η ΠCΡΙOΧΙl εξακολουθεί να έχει τα ίδια προβl.ιΊματα μι ηΊπ n/.λ(Ί. κω \'(l

εκφράζονται πάλι τα ίδια αιηΊματα από τη\' πλευρά τω\' Ι\ηι JTjl(1: του,.; φιφι:ίς

cξουσίας.

ΘετικιΊ εξέλιξη για την πεΡΙΟΧΙΙ11ταν το ποσοστι) (Ι.\'(ι.σφαλίστ(\),' ιΗ UΠ(lίοι :':ΧΙ)\ι\'

μειωθεί από 60% που Ι1ταν τότε σε 5%.

Την ίδια εξέλιξη έχουν και τα εισοδιiματα τω\' Ι)ομ που έΧΟΙ1\' 1\::λτιωΟι:ί l,ντιΊ.

πολύ από τα αντίστοιχα του Ι 986. Αυτό αποδεικνύεται μ~: το γι:γυνί); (')ΤΙ Τ,Η:: \)Π1ΊI)χ~;

πολύ μεγάλος αριθμός φτωχών ενώ σιΊμερα αυτός έχει περιορισπί στο 1.2-15% επί

του συνόλου.

Επίσης οι σχέσεις με τους μπαλαμούς έχουν αλλCιξι:ι 7rIH); το καλύτι:ρο ωr1ΟΙ'

πλέο\' δεν υπάρχει aUYKPOucrlUΚli κατάσταση (ιλλό η Ιίπιiρl)(ψη σι)\'(::>:ίς::ι \'ll ΙJπι:φΖΙ:Ι.
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5.4 Επίλογος

ΠροσπαΘ11σαμι: ΠΡΙ\' K/~ι.;ισoυμε το κι:φά.λαω τη~ υ.\'ύ.l.υση~ ΤΙI)\' σΤιHχ:~ί(ι)\' \'(j

δcίξουμι: τί)σο Οιαχρο\'ικά. ί)σο και σι: σύγκριση μc ύ.λλι:ς περωχ:;.; ι'),ωυ ιωτοικοι)\'

Ρομ. τι διαστά.σεις tXCt το φαι\'όμενο του κοινωνικοί) uποκ/.εισμοί) στους !\ψ τη~

περΙΟΧΙ1ς της Νέας ....μύρνης.

Η ycvt1C11 διαπίστωσΙ1 μας cίναι ότι γενικά οι εγΚ(J.πστημί;\'ΟΙ Ριψ (1.π()κτου\,

πι:ρισσόπρες πιθa.νότηπς στψ' πρόσβαση των διαφόρω\' υγα(:)ιί)\, κυ.ι το ι:πίπ::60 ι:.(Ι)Ij~

τους i:xct f:lελτιωθι:ί σε σΖί;ση μι: το ί:πίπι:δο ζωΙ1ς τω\' ηψιJ.δι,)\'. :-11:\' πω'ι::ι (·ψω.:: \'(1

υστεΡί:ί κ<:Ι.τά. πολί) από αυτό που έχουν ά.λλες ομά.δες της ι,οι\'ι!)\'ίας μυ.ς.

Ταυτόχρονα όμως αυΤ11 η ιωλυτέ.ρr.υση συνοδεύτηκ:: υπό i:\'U κι)στο,:; (j' υ.ιιωι\,:.

Αυτό της αλλοτρίωσης που δημιουργΙ1θηΚί: από τη\' σι)γιφουση του \'ι';ι}ι, Τι)ι')που

ζωΙ1ς που ι.:πιλέξανc να ζούνε μc τον παλιό. αφού ω)Τ11 η μcτό.f:ιαση δι:\' συ\'ι}()ι:ι'1Τηκ::

από την αποδΟΧ11 από το υπόλοιπο κοινωνlκύ σύνολο

Εν τέλει έγινε ΠΡOσπά.θεtα να προσεγγιστεί η ύπαρξη του φω\'Ομι':νOlι του

κοινωνικού αποκλεισμού. οι ωτίCς του. και οι διαστάσει; του σε μια συγιa:ιφιμι':νη

ομά.δα ι.:γκατεστημΙνω\'Ρομ.

Λποδείχτηκε ι')τι η πολιτισμlΚ11 ιδιαιπρότηταT(IJ\' ΡΙψ και οι προκαταλψl,nςπου

έχει το υπόλοιπο σύνολο για αυτούς παίζουν μεγάλο ΡΙ1λο στψ απόιιριΨιΊ τους,

Επίσης διαγνώστηκανοι αιτίι:ς και επιπτώσειςτου φυ.Ι\'ΙJμι;\'Oυ σι: "cJ.(--)I: ωμι';ιι. της

κοινωνίας, Αυτό που μποροίιμε να πούμι εδώ συνoψί~o\'τα~ cί\'αι ότι:

J, Οι συνθιΊκες ζωΙ1ς των εγκαπστημένων Ρομ είναι ΖειΡόπρες απΩ ωn/':c ΤΟΟ

υπόλοιπου πληθυσμού της χΙoρcι.ς

2, Το ι:πίπεδο εκπαίδευσης τους παραμένει πολύ χαμηλό

3, Η απόρριψη από τη σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό όλο και μεγαλώνει

4. Η Θέληση από την πλcυρό. τους για αφομοίωση ι)λο και γίνεται () μoνu.ι)ΙK6ς

τρόπος για να ξεφίιγου\' από τη θέση του στιγματισμ{;\,ου που (:ί\'αι HijfJa.

5. Δεν κάνουν προσπό.θεια να αλλάξουν την κατό.στασι1 τους. ο-λλύ. ι(αι το

υπόλοιπο σί)νολο να τους προσεγγίσει και να του,; γνωρίσει.

Από την άλλη η KoινωνυCΊl πολιτιιaι είναι αποσπασματιιaι και 6ε\' μπιφ::ί να

βοηθ11σει ολοκληρωτικό. στην καταπολέμηση του κοινωνικού τους υποκλεισμσι) υ.λλύ..

και στην ομαλι1 κοινωνΙΚ11 ένταξη των Ρομ. Αυτι'> θα φα\'εί περισσ6τερο αναλυτικά

στο επόμενο κεφάλαιο πo~ θα ιδί,.i)ΟiJν ΟΙ ενέργειες που γίνονται με σκοπό την

βοιΊθεια σ' αυτούς. από τους φορείς πρόνοιας και α\'τιμετώπισης του ιωι\,ωνιιωί)

αποκλcισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6" : Η εφαρμοζόμενη πολιτιι(]'ι και οι "ποψ::ις τω"

φορέων πρόνοιας για το φαινόμενο

6.1 Εισαγωγή

~Iωπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η συμΠΙ.1]I)ωση τη.; ::ικοω,,: !ΟΗ

φαινομcνου του Κοινωνικού Αποκλεισμού μι:. τι.; υπoψι;ι~ τω\' (-)cσμιl\:,,)\' φορι":ω\'

πολ.ΙΤΙΙClΊς αντιμετώπισης του. Είναι γι:γονδ;; (ΗΙ στο πl)οηγιη'ψι:νΩ I,Ί;(f)ι'Lλαω

αναλύθηκε πλΙ1ρως από τα συμπεράσματα της i:ρcυνας. ω πω~ οι Ι>ιψ τη~ Π::11IΟΖ1Ί-=

της Νέας ~μύρνης βιώνου\' τη\' απίφριψη Ηλλά κω ω τι η1ί)που.; Ι1\τίΙ)I)(/.('fη.;

χρησιμοποιούν για να αντι:πεξέλθουν στll" σκλη(ηΙ πlχι;ιμωικ,Ίτηω. Ε;rιπl)οσΟ:":τω~

είχαμε την δυνατότητα να καταλάβουμι:: το π{;)ς οΙ:χο\'Τω οι μη IJομ n)[)~ ;Ίj'Ι'ιΤOIl':. τι

σκέφτονται γι' αυτούς και πως τους αντιμι:.τωπίζου\'. κω \'(1 συμ;τl'ηl)ι"ιJ:;1 :':τσι ::\'ιι

ακόμα κομμάτι στο παζλ του πολυδιάστατουφαινομ[.\,(\υ μι; το οποίο υσχι)/.ι:ίnιι Ι1\)ηΊ

η διπλωματικιΊεργασία.

Είναι. λ.οιπόν. αναγκαίο σ' αυτό το σημείο να αναφψ{-)r.ί () trXJίIO'; μ:: Hn' (}iH1il)

αντιμετωπίζουν την συγκειφιμένη κοινωνΙΚ11 ομιΙδα. οι φιφι:ίς ι:~oυ(1ίιι~ και

ενασχόλησης αυη1. το φαινόμενο του KUΙνω\'ΙKω') αποκλασμοι) αλλιΊ. ι-:ω τη\' ίIl)i.lTlKI1

πρόνοιας και αντιμετώπισης τω\' ΚΟιnι)\'ικιον διακρίσ::ιl)\' και (Η'Ισοn1τω\' σnι\'

Ελλάδα και ειδικότερα στην nePΙOXl1 της Λάρισας .. Eπίση~ ~:ίνιιι σημΙL\'ΤΙI\:Ο \'ι(

διερευνηθεί τι άποψη έχουν για τις αιτίες του φαιnψ~:\'Oυ και ΠιΗυ φl/.οσΙΗDIιΙ.

επικρατεί για την αντιμι:.nίJπιση αυτού. ~υν τοις άλλοι;. i:\'a;; ακ(ιμη λιΊYΙ1~ ίII)[)

επιλέχθηκε να γίνει αυηΊ η συμπληρωματιι-.--ιΊ i:ρευvα Ι1τω' γιυ να φαn:ί τι ()ιυφιφI:~

υπάρχουν στην ερμηνεία της συμπεριφοράς και της κατά('fταση που !)[(I)ν(lυ\' οι Ι)ομ

ερχόμενοι σε επαφ11 με τους παραπάνω φορείς,

~τo φαινόμενο του Κοινωνικού αποκλασμού cμπl.i:κο\'ται τρεις φιφι:.ί.; (ο

αποκλειόμενος. αυτός που αποκλείει και ο θεσμικός φορέας που πrοσπα(·Jι:( να

αντιμετωπίσει το φαινόμεν~). και Ί'ισ να είναι πλιΊρης η προσΙγγιση :":πl)::πΙ: \'ΙΙ.

υπάρχει και 11 άποψη του τελευταίου.

Η επιτυχία στην συλλογιΊ των απόψεων αλλά και η επιλογ11 των φιφι':ω\' π\}\) μιι;

παράθι:.σαν την άποΨιΊ τους είναι υπό κρίση γιατί έγινι:: τυχαία. I3c[1αίως IJ.lJnJ. πω) Ου

ακολουθιiσουν στις επόμενες παραγράφους είναι ενδι:ικτικά και cμπ::ριi:χιJlJl' Τ11"

υποκειμενΙΚΊΊ άποψη των ανθρώπων των διαφόρων υπηρεσιώ\' και φορ:';ω\' ποιι μα.;

μίλησαν. αλλά πιστεύουμε ότι βασίζονται σε μεγάλο ποσοστι) στην φιλοσuφίιι που

έχει εμπνεύσει η κάθε υπηρεσία και φορέας στους υπαλλιΊλους του. γιu 1(1\' τροπο

λι:.ιτουργίας και αντιμετώπισης των πολιτώ\' και των πl)οβλημάnl)\' που (\ Ι-:(101:να,;

έχει στις αρμοδιότητές του. Οι άμεσα εμπλι:.κόμενοι σ' αυTlΊ τη 6ιπλωμl1τικιΊ Ι:11Ίιισω

φέρουν την ευθύνη της απόδοσης του τι ειπ(iJθηκε στις δtιΊ-ψιφι:~ συ\'::νn:\-'~::ι~.

~τις επόμενες παραγράφους αναφcρονται οι λόγοι ~:πιλuγιΊς τω\' φιφ:';ιο\' ΠΟll

αποτέλεσαν το δείγμα μας. Η ομω"iuποίηση τους κατά τφ' πul)ι'ιΟ::ση τιιυ~ στις

παρακάτω παραγράφους έγινι:: σύμφωνα με ΤΟ\' ωμC(L (φμUΟΙΙJτητας που ::Ι;ΙΤ 11



καθένας. Πριν όμως προχωrιισουμc στην αναφορ6. σ' υυτοί)ς πρi:Π1:l \'ιι. ΙΙ.\'(l.φψΙ)οί)\·

οι [1ασικοί στόχοι που ι:ίχαμι: Cvttl παίρναμε την κά.Θε σl)\'{:νπυξη.

Ο πrι\:ιτος στ6χος μας 11ταν να. πάrουμι.; πληροφοrίι:ς για τις αrμΟI)Ιlnηn:ς ποι)

έχι:ι ο καθένας γω τους Ρομ. Επίσης προσπαθούσαμι: νυ όιαγνι\:ισουμι: πι;)..; οι ί6ιο\

βλέπουν την συμπφιφορά των Ρομ όταν έρχονται σι: ι.;παφιl μα~ί τους.

Δι:ίηερον. αναφφόμασταν στο πώς αντιμετωπίζου\' το φαιν(ΨΙλ'() της υπ(\ψιψιι,,:

και του [(οινωνΙI\:01) Αποκλεισμού στους !)ομ και ω ποιι:ς ~:ί\'(J.Ι uι ωτί::ς lω.ί tJI

επιπτίυσεις του σ' αυτούς.

~τo τ{:λος τους ζητοί}σαμι: να μυς κάνουν μια υποτίμηση των ι:νφγι:I.(\)\' το))..: lω.1

αν τελικά αυτές συμβάλλουν στη καλυτέρευση της κατάστασης. Ακ('ψη ςηΤΟΙ·1 (1(J.μ:.:

την {Ι.ποψη τους για το τι πρέπει να γίνcι για να 60lJcί λιΊση στο συγκ;:ι-:ριμ::\'ο

πrό[)λημα..

'Ε\'ο. σχόλιο που πρέπει να γίνι::ι σ' αυτό το σημι.;ίο ι:ί\'αι 6τι ι.;νιΟ στους τοπικοί)ς

φορι.;ίς ζητούσυμι:: την άποψιι τους για τους Ρομ της πφιοχιις της Λι'φισ(J.c.. πολλ.οί

μας απάντησαν για το τι ι:πικραη.:ί γι.;νικά στο νομό, Ι\'(;) ιιλλοl (J.V(J.ΙPI·:I)()lJKιJ.\' ,,!αικιΊ..

ΑυΤΊΙ τους η στάση ι:πηρι.;ιΙζοντα\' από την χωrιιClΙ κλίμυκιι. παρΙμμιι.σης που ι) ιω.Ο::

φορέας ι.;ίχε (Νομός. Πόλη. Περιφέρεια). ΜποροιΊμι: \'(J. ποίψι: όμωc ίnι ι'>JΤ\.Hυ

πληροφορία μας δι\:ισανε llTav βγ(J.λμι':νη από την προσωπικη τους ι:μπιφίu ιcω

συνδιαλλαγ1Ι με τους Ρομ.

Τέλος. ερχόμcνοι στο επιστημονικό κομμάτι της οργάνωσης της (crCli\'U'; στους

φορείς. χρησιμοποn1Θηκε ως εργαλείο η δομημένη συνέ\'πυξη. !-Ι όλη δω.Οικ-ασία

11Tα" περισσότφο ένα. είδος σl)ζ11τησης εστιασμένης στο αντιια..:ίμενο. μ:: OΙ~llΎ(')

κά.ποιες ερωη1σι:ις. οι οποίες αναλόγως το πως εξελίσσο\'ταν η κουl\ι::\'Τυ Τ11"

διευκόλυναν ζητιοντας διcυlφιν1ισεις-JΙΌ Η XPOvtKll διά.ρκεω τη~ οιι:ςαγιl)'(llς τη~ 11TιJ.\'

από τον Φλεβάρη του 1998 μέχρι τα τέλη του lουλίου του Ι ()98 (η πrι'ιnη ι:λιμΡΙ)η Τ11"

!5/2 και η τελευταία 2717). Οι περισσότερες όμως από αυτές ι:ι..ιlφΟησω' μαΗΙ, στο\'

μιινα lούλω.

6.2 <Ι>ορείς σχετιιωί με την ει(παίδευση

6.2.1 ΝομαμχωΚΙ7 Επιτμοπιί ΛαϊΚ17: Επιμ()μφωσης (lνΕΛΕ)

'Οπωc προκύππι από την έρι:υνα αλλά. και απ() Τ11" σχ::τιιοΊ μ::λi:τη τη~

βιβλιογραφίας το μεγαλ1nΣ:ρ0 ποσοστό των Ρομ εί\'u.ι ί-.ειτοιφγικιΊ. (J.ναl.φUI\ητοι.

Επίσης σημαντικό είναι το ποσοστό των οργανικά. αναλφάβητω\,-Jι. Το ποσοστο ΤΙι)\'

αναλφάβητων αυτό στους εγκατεστημένους ξΙ::ΠCΡνά το 60% ίJπως φαίνεται

ενδεικτικά από την έρευνΙI στην πφωΧ1Ι μας και σΓ. άλλες μελέτες (βλ. Παυλιl

Σιδέρη. 1990. Ντο1)σας. 1997)

1(> ~Tφ' δόμηση "αι διι:ξαΥωγι') αυτώ\' ΧιΊησιμΟΠΟΙ1Ίσαμι: Tll" μι;Ooι)oλιJγία πο\) πι;11ΙΊ'Ι1ι'ιιρπω στου.:

Κωνστα\'τοπούλουΧ .. 1985. σελ.91-1 06. Φιλίuι: Β .. 1977. σε/".12!)-I~,;! ".α

Ι" Βλέπι: ΒιωιΛ.ειUΟuιι-I<'ΟΡρέ. 1996. σι:i .. -ι2. υπο\! το 65% του συl'\Jί.ιι\οιl πληυιισμιιιι Ιί\ι\Ι ιωτοι"η

στην Ελλάδα ι:ίνuι α\'αΛ.ψάμητοι.
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Έπρεπε. λοιπόν. να απσταθσίJμε σι: φομείς ύπω.: Τι1 γι (ΙΠ(~>. τιι. ΟΖI,ί.::ίιι ΤΙ]":

πεΡΙΟΧ1Ίς. τη ΝΕΑΕ νομού Λάρισας. και άλλους. γιu \'(1. ()\'ίιμι: τι ωφιl'\(;)c: πυμ)l!ι:ί\n.

ποια είναι η ύ.ποψll τους για το φωνΙ'Jμενo ωυ (J.πο"I'::ΙΓιμ()ΙJ ΤΟΙ)": ι(ω ωιι

αναλφαβητισμοί)τους. ποιες οι αιτίες των φαινομΙ:νω,' (ll'l'ιΙ "υ,ι τι /.1")σι:ι-: μποιιι)ι),· \'(1.

δο(-)οίιν. Μπορεί τελικά η μόρφωση να εξαλείψει τψ' απίφριψη:

Συγκεκριμr.να στην ΝΕΛΕ του νομού Λάρισας μιι.:; αν{ιl.υσ(1\! στη" ιφχι; ωιι

σκοπούς και στόχους που έχει αυη;. το πλ(ιίσιο πσλΙΤΙΚ1;':; τη.:; "αι τα ίφΙΙYI)ιιμμ(ιtι1

που καταρτίζει και υλοποιεί.

Η νομαρχιαΚ1; εΠΙΤΡΟΠ1Ί λαϊΚ1Ίς ι:πιμι'φφωσης I\ΊΙΤ(ΙI1Τίς,:ι ;ωλλl1 πρυΎΙΙ(lμμ(ι το

για τους τσιγγάνους του νομού. Το κίφιο tμ1'1μιI τη.:; ::πιμιφφ(Ψ'η.:; ;'(ι)lι κ(ί\τι

αναφέρεται σε προγράμματ::ι καταπl·λέμησψ του ανιιλψ(ι:)\ητισμυι'ι. Ι J ()[(}.I'il"LJ.uilI γω

την υλοποίηση ενός προγράμματος έχει ως εξΨ;: Τι) \ΤΙΕΠ(:) 1'1 ω \'Ι1IΊι J:\ ()ίν,:ι

κάποιο κονδίιλι το οποίο μέσω της ΓΓΑΕ μοιράζω'τω οι \[Ξ:\\Ξ γω. τφ' οI'Ι)Πι)ίηση

προγραμμάτων επιμόρφωσης ανάλογα με τις πρστάσcις που η καΟΙ:,ιω:ι. :':X~:ι ι(ιι\,,:ι.

Αναλόγως τα ΧΡ1'1ματα που λαμβάνονται. γίn:ται σχεόιιισμι.·).: (JΠΙ) τΙ1\' ΤΟΠΙI\·lΊ ΝΙ:\Ε.

Η πρακτιΚ1'1 που ακολουθείταιείναι η ακόλουθη:

Τα πρώτα ΧΡιΊματα από το κονδ1ιλι πά\'ε σε σεμη'ι"φω. ιιί.φuliητιιηωΙ) (Ί'J)ΙΙΙfn;.

ανάγνωση. αριθμητιΚ1'1), Αν το επιτρέπουν' τα χrημ(l.τα τα (ϊ1:μΙ\'ι'φω (J.I)τcί

εμπλουτίζονταιμε μαθι'1ματα από [ιοικοιις !:πιση;~ω\'ί:':; πιι\'Ι,ι σ:: ~II:\'lK('t o,':~ωω \ι>1[(,)~

ιστορίας. για τα δικαιώματα του πολίτη. προι.ηΠΤΙΚ1'1ς \(1ΤΡΙΙ(l'1,;. ;τρoφω.α:;η~ ωτ() τu

ΕΗΤ2. ναρκωτικών. μαζικού εμβολιασμο1) κ.ά.).

Αυτό γινόταν από το 1982. οπότε και ιδρ,·ιθηκε η ΓΕ:\Ε. ι..:ω ηι,' cιποκι.ι;ισΤΙI\11

αρμοδιότητα επιμόρφωσης-κατάρτισης την είχαν οι ΝΕΛΕ. ως το Ι ψ) Ι. Ί ι'}π

ιδρύθηκαν τα διάφορα ΚΕΚ τα οποία Cχουν πάρει μέρο.:; ιι.π() τα πrογrάμμιπα που

γίνονται για επιμόρφωση-κατάρτιση, Οι ΝΕΛΕ πλέον κι}.\'ου,' (ΙΙ( ιπί το πλ,:ί<πο\'

προγράμματα αλφαβητισμοί) (εκμάθησης της ~:λληνΙΚ1Ίς yl'{;JGGIi.:;J. :\πιΊ Τι) 1ψ) Ι ι\πι

μετά τα προγράμματα που αναλάμβαναν τα ΚΕΚ ιΊτιη' ι:πι('\οτιη·ψ,:νιι. U.: Τ11"

χρονολογία αυηΊ σΤ11ν Νέα Σμύρνη γίνονταν κάυι: ΧΙ)II\'I) προγι)ιί.μμιπιι.

αλφαβητισμού. όχι μόνο σε ενι'1λικες αλ/ά και ενισχυτικι'1.:; δωιισιωι.ιας σι, μι"ι'οο"::

·'Τσιγγάνους" (φροντισηιριακά μαθιiματα)~Χ. Τότε υΠ1'1Ρχι: mψμt:ΤΟΧ1Ί αλλ(ί 6ι:ν l'jT(H'

μεγάλη. Από το '91 και μετά. οι "Τσιγγάνοι" έμαθα\! {ιτι ΤΙί ΠΡΟΥι)(ί.μματιι. lωnί 1Ίτιι:\'

επιδοτούμενα και επειδι'1 η ΝΕΛΕ δεν έδινε επιδι'Ηηση (6ε\' έφnΗΤΙ" τα ϊJJ1'1ματl1 \'(1

δώσει). θεώρησαν οι πρι~τoι ότι πάνε να τους εκμεταλλευnη'ινκω να παίρ\'Ου\' (ίλλιιι

τα χρι'1ματα' που δικαιούνταν οι ίο,σ. συμμετέχοντας στο πρόγραμμα. ι)πιΊτι; I)~·:ν

προσ1Ίλθανποτέ στα επιμορφωτικάπρογράμματα. Γι· αυτό Ι:Ζει τοιιλιιχιστΟ\' ι) XI1tn'Hl

να κάνει πρόγραμμα η ΝΕΛΕ στην Νέα Σμύρνη,

Τον τελευταίο χρόνο η ΝΕΛΕ εκπονεί (1)0 ΠΡOΎllίι:μμιπιl. γΙΙί τους ωΙΎΎιί.\'ΟII..:. Τιι

ένα είναι για την εκμάθηση της ελληνΙΚ11ς γλιί)σσας ΙΤίιιω!30':;) κιJΙ ω ιΊλι.11 γιll

κηπουΡΙ"ϊi (Τίρναβος) το οποίο επιδοτείται από το ΥΠΙ::])Γ.

Οι υπάλληλοι της ΝΕΛΕ υπειmΊλθαν στην συνΙ;χι:ια σι: ί.επτομΙ:ιιαες γω τι) ποιιι:

είναι η σχέση της υπηρεσίας με τους τσιγγά\'Ους I\Ίlτα τ11l' ;,;παφ1'1 τους. Οι Τσιγγι'l\!ΟΙ

μας είπαν είναι πονηροί και ι)ταν συμμεη':χου,' σ{: i:\'LJ. πι)ι"'φιψμιι το ιιυ:πυυ"

Ι~ Για πολΙΤΙΚ"11 τη.; ΓΓΛ Ε. βλέπε l3ασιί.εlίιδοu-Κιφρέ. IIJ%. σελ.S.:!-6/J
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κακόπιστα και με επιφύλαξη ..". Αναπτύσσουν μια ισχυρή αυτοάμυνα και

εσωστρέφεια που τους οδηγεί στο να εξετάζο"ν για οτιδ11ΠΟΤΙ: τους ο\'αφι;ΡΗ::ί. τι

κρύβει από πισω του αυτό. Επίσης αρνούνται να πεισματη .."Ίi να μιλάνε '(1<1 τα i:θψu

τους και φοβούνται πολύ τους μη τσιyyάνOUς. Τέλος. μα.; ανεφέρθη {')ΤΙ δε\' είναι KUΙ

τόσο αγνός λαός και πολύ συχνά παpoυσιά~συ" φUΙ\'όμε\'α ι:..:φιιλισμυIΊ (βλ.

αναφορές για παραβατικότητα και φαινόμενα εκφιιί..ισμού της γριφμlιτι:ίιι,;

εισαγγελίας πρωτοδικών παμ.6.6.2),

Όσον αφορά την πολΙΤΙΚ11 που εφαρμόζεται για τους Ρομ. μας α"cφι:ραν ι'-ιτι 11
ι>πηρεσία τους δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα γιατί δεν έχει χΡηματοδύτηmι. Οι

κύριοι φορείς που αναπτύσσουν κάποια σχεΤΙΚ11 με το θί:.μα δραστηριότητα civUI οι

ΓΓΑΕ και η-ΔΕΠΟΣ. Η τελευταία συνι;Ργάζεται με τις κατά νομούς ΝΕΛΕ και κάνι:ι

μια καταγραφι; των νομαδικών πι.ηθυσμ(ί.)ν της xώρας~lI, ~χι:tlKά με τη\' έ\ταξη των

«Τσιγγάνων» μας είπαν ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξσυν και θα προσαρμοστοί)ν στο"

τρόπο (ωής μας. Είναι δύσκυλη η επίλυση του crIJYKCKPIμi:\'u\J ΠΡOΙ)i.l·HιtπO~.

Ακολούθως μας ανέφερε ότι κυρίως στην περωχι; του νομοt'ι Λιίρισιι.; ΙΖου\'

εκδιωχθεί τσΙΥΥάνοι από πολλές περιοχές όπου l;ταν μόνιμα εγκατεστ/μt\'οι (Γω.1;\η.

ΓιάVΝOυλη βλ. κεφ. 4. παρ. 4.7). Τέλος οι τσιγγάνοι στον Τίρναβο έρχ{n'ται ac
σύγκρουση με τους φορείς !ης πόλης uJJ.ά και με τους υπόλοιπους κατοίκους "άτι

που το επαληθεύει η ειδησεογραφία των τελευταίων χρόνων. {βλ, ιΞφllμφίόΙ:'"

Ελευθερία και ΗμερήσιοςΚι1ρυκας.(στοτέλος}}

6.2.2 Διευθυvτές Ι /'ΝΙ κω 3300 δημοtlκοιί σχοΛ.είοο κω 1/'.., Γιψναrτίoo ΝΙ:'αζ

Σμιψνης

Αναφερθι;καμε λίγο πιο πριν στον αναλφαβητισμό που μαστίζει τους Έλλ'1"t:ς

Ι)ομ. Όπως προκύπτει από την tpcuva μας παρά το ότι οι ΡουμανόβλαΖΟI τη~ Νέας

Σμύρνης είναι εγκατεστημένοιστα Νταμάρια, τουλάχιστονγια 50-60 χρόνια και παρά

το γεγονός ότι τα σχολεία βρίσκονται δίπλα στον συνοικισμό τους. παραμένουν

αναλφάβητοι σε μεγάλο ποσοστό,

Για επιβεβαίωση των απoτεJ..αψάτων της έρευνας απευθυνθ1Ίκαμι στους

διευθυντές των σχολείων στα οποία συVΙlθως φοιτούν uι νεαροί ΡουμανύβλαΖΟΙ και

Τσιγγάνοι.

Αναφερόμενοι στο πρόβλημα οι δύο διευθυ"τές των δημοτικών σχολι:ίω\' μας

είπαν ότι εφαρμόζουν ως πολιτική το να περνάνε τους μικρούς ({ΤσΙΥγάν()\)ς» στις

τάξεις και να τους δίνουν απολυt11ρια (λειτουργικός αναλφαβητισμός) χωρίς αυτοί να

το παρακολουθούν συχνά (λόγω μετακινήσεων των οικογενειών τοιις) και χωρίς να

έχουν το επίπεδο γνώσεων που έπρεπε να έχουν. Άλλωστε αυτό τους το «Γ.πιβιίλευ)

το Υπουργείο Παιδείας, Από t11V πλευρά τους πλέον. αυτούς τους μαθητές που δεν

παρακολουθούν συχνά τους κόβουν στην πέμπt11 τάξη (τους αφΙ1νου\ι ι'ιυυ Υρο\'ιές

ανεξεταστΙους και μετά τους διαγράφουν ακοι..ουθ(I,,·τας πιστά τις ι:\'τοί..::ς του

Υπουργείου Παιδείας).

I'J Θεωρού\' ιοίνδυνο για τΙ]ν παράδοσή τους ΤΟ\' πολιτισμό μας. βλ. Λυδάκη Α .. 1997, σελ.71

)ΙΙ Βλ. παρ.6,5.5 του παρόντος ιοεφαλαίου
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Επίσης μας ανέφεραν δυο περιστατικά που δt:ίχvουν το πι')σι) υ.\'1'1μπιψοι :..:ίωι \'(1.

ελέγξουν την κατάστασησχετικά με τα παιδιά που πρέπ:..:ι \'u φιΗτοΙη'. Ι Ιι)(;nα ll.n<1 ιΊl.α

μας είπαν ότι οι ίδιοι οι «Τσιγγάνοι,) γράφουν τα παιδιά τους σc πφισσι'nψα του 1:\'Ι')~

σχολεία εξαιτίας των μεΤΟ:,';:ΙVl'1σειi)\' τους (σ' αυτό ot:" ι:ίναt δυναηΊν α\' ΙJπίιρςι:ι

έλεγχος). Δεύτερον το ληξιαρχείο norf: δεν ι':στcιλε κατασηίσεις στο σχολ!:ιο μι: τα

vi:a παιδιά που npi:nEt να φοιηΊσουν στο δημοτικι/
Ι

. Εί\'αι δηλαδ1'1 ιφμο6ΗΊτηηι ωυ

κάθε γονιού τελικά να στείλει το παιδί του για να αποl-:ηΊσr.ι carUJ τη\' σΤΟΙΧ1:ωωll

μόρφωση,

Τέλος μου ανέφεραν ότι παλιότερα (4-5 χρόνια πρι\') IJΠ1Ίρξ:..: :':\'ι1 ::πι,ιιιφφ('Ηιιω

Τμ1'1μα για μεγάλους από την ΝΕΛΕ αλλά οε\' το παραlωλΟ'Jl:Jησι: κω':..:ί; (1'1 σlγγΙί\'ι)~))

γιατί δεν 1'1ταν επιδοτούμενο.

Στην ερώτηση για το πως βλι':πουν το μέλλον για την μι')ι)φωση TIII\' IJομ

απάντησαν ότι ορισμένοι θέλουν να «αφομοιωυοίnι» και \'α Ηκολ.ο\)Η1'1σι}))\' ΤΟ\' ι)ικί)

μας τρόπο ζωτ'1ς αλλά οι περισσότεροι(λόγω της αγραμματοσί)\'ης)δι\' ι;;τιΟιψιη'ι\' να

αλλάξουν. Αισθάνονται απομονω,ιι{;νοι και δι.:\' αντι":ι.ΟΗν ΤΟ\' δΙ(lχιιιρlσ,Ιιι'J ΠΙ1\)

nφίστανται αλλά οι αντιλτ'1ψεις τους. τους οδηγοίιν σι ('φ\'ηση τιΊσο του "χοί.ι;ίο\)

αλλά και του τρόπου ζωτ'1ς. του οποίου στοιχείο είναι το σΖολείο.

Η γραμματεία του Ι Ι ου γυμνασίου Λάρισας μα~ είπε ίnι ω,α τα πnιιΗ(ί. πυο

τελειώνουντο δημοτικό εγγράφονταιαυτόματασω γυμv(J.σω. .-\πίJ αlJτοι')ς ΠΟ!.I') λίγοι

παρακολουθούν τα μαθι'1ματα και ακόμα λιγότcρoι συνεχίζουν. ~υγKεlφιμ{:νΙl στα ι:ξι

χρόνια θητείας της υπαλλ1'1λου που μας εξυπηρέτησr:. μόνο δι)ο 11 Τ[)ί(l παιδιu

κατάφεραν να τελειώσουν το γυμνάσιο" Από τη\' tρr:υνά μας στις καταστάσει.; ΤΙΟ\'

μαθητών που γράφτηκαν στο γυμνάσιο προκύπτει ότι. ως ι:πί τω πλ:;ίστο\'. ι)l l.\αΗμοί

απόλυσης από το δημοτικό 1Ίταν όλοι πένπ μc λίγα εξάrιu" Μία 1'1 δι)ο nt:rtnni)GU~

Ρουμανόβλαχων μαθητών είχαν οκτώ 11 εννέα, Η μ{:ση ηλικία t:yγrlLIp1"1'; ι'1τα\' ΤΙΙ

Ι 2,5- Ι 3 χρόνια.

Επίσης μας αναφέρθη ότι κατά την λειτουργία του σχOl.:..:ωιι υπ(ίρϊ.Ol)\' Ι«ΠΙL

καιρούς διάφορα προβλ1'1ματα όπως φασαρίες (στη διαπασών τα lωσι:τόφωνιι.), "Ι:γρ

ειδοποιηθεί πολλές φορές η ασηινομία αλλά μετά απl') αυτό το σΧΟ/"l:ίο υφίσταται

καταστροφές ως «αντίποινω). οπότε πλέον τους αφι'1νουν να κι'ι:\'Ουν ότι (-)έλΟΗν,

"Οσον αφορά το αν μικροί Ρομ φιλοξενούνται στα νηπιαγωγεία της πcpιοχτ'1ς (Jl1

και 3] 1\ μόνο στο 31 Q νηπιαγωγείο υπάρχουν Ι 0-] 2 παιδάκια τα οποία όμως δε\' π(ινε

τακτικά

Παρακάτω ακολουθού\' κάποιοι πίνακι:ς με στοιχι:ία απί) τα μαΟητολι')για πο\)

συμπληρώνουν τα σχολεία κάθε σχολl,,",l χρονιά κατ' t:\TOIc1"1 του γΠΩυργι:ίΟl1

Παιδείας'2, Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο φαίνεται ([31., παράrτημαj !:ί\'\J.Ι ίnι οι

Έλληνες Ρομ μαθητές αναφέρονται ως αυίγγανοι και 11 μη Tcrtyy(i\'Ol ω~

Ελληνόπαιδες;;. Επίσης G-cους ιΛλvδαπούς πρoσμι.;τρι~νται και ιΗ έλληνι;~

Βορειοηπειρώτες μαθητές. Ακόμη στις παρατηΡ1'1σεις το\) πίνακα ι.;Υγραφιί)\ι τοι)

γυμνασίου υπάρχει ο χαρακτηρισμός τσιγγάνος,

51 Δεν έχει στείλει το ληξωρχείο 1'1 το οημοτολόγισ ri:roιa crroιxtia γωτί απιι ΓI]I' ::ρι:ιll'ιι ιιιι.: ;φ<)\/),ιl"ι:).:

δεν i:xtl (τουλάχιστον για τους τσΙγΥάl'οιιςι

)2 Η δομιΊ ενός ri:rOΙOIJ μαθητολογiοlJ ωαίνεται στο πιφύ.ρτημα
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Πίναι<:ας 6.1.1: Εγγεγραμμένοι μαθητές ι<:ατύ. σχολικό έτος ι<:αι σχολείο

110 Δημοτικό

1996-97

Τάξl1 Αθίγγανοι Μέσος όρος

(εγγεγρ.) ηλικίας (96-97)

111 11 7.08 χρ.

211 22 7.9 χρ.

3η 27 9,33 xr.
4η 17 10. Ι 7 χρ.

5η 18 Ι U.44 χρ.

6η 11 Ι Ι χ'ρ.

1-1 Ι)

1997-98 Εγγεγραμένοι Φοιτούντες Διαψορά Τ,I1ΊΙlUτα

Τάξη Ελληνό Αλλο- Αθίγγανοι Σύνολο μαθητών Αποκλειστικιί

παιδες δαποί Αθίγγανοι

111 16 ... 14 43 39 4 3 ιJ

211 21 Ι 37 59 45 14 3 Ι

3η 25 Ι 39 65 46 19 :3 Ι

4η 27 2 6 35 . 31 4 1

5η 28 3 16 47 34 13 3

6η 20 3 Π 45 27 18 1

Σύνολο 144 194 222 7'2

330 Δημοτικό

1996-97 Εγγεγραμένοι Φοιτούντες;' Τμ11ματα

Ελληνό Παλινο- Άλλοδαποί Αθίγγανοι Σύνολο

παιδες στούντες μαθητώ\'

lη 19 ! 13 ~ ~

33 :2JJ

2η 14 Ι Ο 13 37 37 2

3η 24 Ο 11 45 44 2

4η 24 Ο 13 37 37 2

5η 24 4 13 41 41 2

6η 36 Ι 7 44 44 2

• Δε\' εί\'αl ΠΡl1Υμαηlaι τι! στοιχεiιι.. προί;ρχο\'Τω αΠlJ το\' υπoλ()Ύισ~ω το\! ,)Ii:n()ιι\,η;
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(συνέχεια πίνακα 6.1.1)

Ι 997-98 ΕΥΥεΥρα,ιένυι ΦυlτοίJ\'Τcς ΔΙUφ(ψιί l,ιίΗIΥτυ

Τάξη ΕΗψό Άυ.Q- ΑΟίΥΥσνοl ~- - ι\lΙ'οκλι::lστικίι_υνυι.ιl

παιδες δαποί μιιθllτώ\' λθίησ\'uι

1'1 27 Ι " 51 45 6 ; Ι-,
2'1 '9 , '6 36 30 6 ,
3·1 '6 , 13 40 36 • ,-
4·1 24 Ο 21 45 34 11

,

5'1 27 Ο 18 45 -, 10 ,,- -

6" 27 3 5 35 32 3 ,-
Σύνολο 96 25' 11' .0

Πηγή: Ι [ο ΚΟΙ 330 δημοτικό σχολι::ιο Λαρισας. Ιδία επcξι:ργασία

Πίνακας 6.1.2: ΜαΟητές που ενεγριίφησαν από το [993-1997

στο 110 Γυμνάσιο Λάρισας

Δ1ιμυτικό πι)οέλευσης Σύ\'ολο

,ιιιΟιιτών

11 υ 330

1993-94 13 19 32

1994-95 14 9 0--,
1995-96 20 14 34

1996-97 14 8 22

1997-98 9 10 19

Πηγή: Ι [ο γυμνάσιο Λάρισας. Ιδία ΕπεξερΥuσία

Στους πίνακες η στήλlι"Διαφορά" δείχνει τους Ρομ που δεν φοιτοίι\' λόγω στο axtli.cio ΙΙ\Ηηι έτο.: ...:ιιι

"ατά τάξιι)

Ερχόμενοι στην ουσία του προβλήματος όπως προι..'ύπτει από τα στοιχεία. για το

έτος 1997-1998 το 46.6% των Ρομ μαθητών δεν φοιτά στο σχολείο ενώ έχει εΥγραφεί.

Να ένας λόγος που δικαιολογεί το μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμοι) στη\' nl:pιo;oi·

Συγκρινόμενο αυτό με τα αποτελέσματα από την έρευνα του Βφγίδη Δ..

(ΓΓΛΕ.Ι995. Διεθνές συμπόσιο. σελ. 140) προκύπτει ότι στη\' περιοχή της Ν:":αζ

Σμύρνης το ποσοστό των παιδιών που φοιτούν είναι κατά 9-15 μονάδι:ς μι.-Υαλίιτφο.

Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ΟΙ Νεοσμυρνιώτες Ρομ μορφώνονται πφισσ('nφο,

Συνεχίζοντας καλό είν'1Ι να βrούμε πόσα τελικίι παιδιά πάνε στο nημοτικ(\

σχολείο. Βεβαίως αυτό που θα βγΕΙ από τα παρακάτω είναι ενδεΙh.--τικό αλλά οι:ίχ\'ει

κάποια τάξη μεγέθους για τον αριθμό των παιδιών που δεν εγγράφονται στο σχολι:ίο.

Από την έρευνα μας ΡγΙ1κε ότι J.76 παιδιά κατά νοικοκυριό ι;ίναι μεταξύ τι,)\' ηλικιιον

6 και 12 ετών, Σ' αυτές οι ηλικίες στις οποίες τα υπόλοιπα παιδιά φοιη)1)ν στο
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δημοτικό. Αν πολλαπλασιάσουμε αυτόν τον αριΘμ6 μι τα σπίτια-νοικοκυριά που

υπάρχουν σΏιν πεΡΙΟΧΙ1 σύμφωνα με Ώιν απογραφ11 τσυ 1990 (21 Ο σπίτια για τους

Ρομ) βγαίνει ότι σε ηλικία για να φοιτούν στο δημοτικό είναι 370 παιδιά. Από αυτά

ήταν εγγεγραμμένα και στα δύο δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος Ι ΨΠ-! 998240

άτομα. Άρα δεν miyav την προηγούμενη χρονιά στο σχολείο περίπου 130 ιΊτομα που

είναι σε ηλικία για να πάνε. (αυτά δεν είχαν καν εγγραφεί. μιλάμε οηλαδιi για το 3.5%)

του συνολικού αριΟμού των παιδιών). ΊΌ παραπάνω συμπέρασμα μπορι::ί να Ε:ίναι

κάπως αυθαίρετο γιατί γίνεται αναγΟΟΥ11 από μια μερίδα vοιιωκυριιl)\' τη~ :':Ρ(;\JVΙlς μ(ι~

σε ένα σύνολο νοικοκυριών το οποίο μπορεί να έχει αυξηθεί μέσα στα Χ τελΙ;ΗΗ1ΙIl

χρόνια. Δεν παύει όμως το παραπάνω νούμερο να είναι μια έ\'δειξη. Η κατάσταση

όμως μπορεί να είναι πιο άσχημη στην περίπτωση που τα νοικο,,-υριι:ι. δεν ι;ίναι 21 U

αλλά πcρισσότερα. Επίσης υπάρχει ι--:άποια επιφύλαξη για το μέσο όρο παιδιών στην

ηλικία των 5~ 12 ετών του δείγματος μας γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο :-:ίναι

ειλικρινείς οι απανηΊσεις των ερωηιθέντων.

Αν ηί:φα προσθέσουμε τα άτομα που δεν παρακολουΘοίιν και που πιijανότατα ι)ι:ν

θα τελειώσουν το σχολείο σε αυτά που δεν έχου" καν cγγραφεί και bC\' e(l. Π(lρουν

απολυηιριο δημοτικού. έχουμε έναν αριθμό 242 ατόμων. ΊΞτσι τα πυιοΙΙ:Ι που iiι:ν (-)ΙΑ

τελειώσουν το δημοτικό φτάνουν να είναι το 65.4% του συνολικού αριΟμο\Ί τω\·

μικρών Ρομ που είναι σε ηλικία για να φοιηισουν στο δημοτικό. ΔηλαδΙ1 ο οργανικός

αναλφαβητισμός είναι ίδιος με αυτόν που υπάρχει σιΊμερα σε πολλούς οικισμούς των

Ρομ ανά την Ελλάδα αλ/.ά και στους μεγάλους Ρομ της πεΡΙΟΧΙ1ς των Νταμαριιον

(κεφ. 5. παρ.5.2.5). (βλ. Βασιλειάδου-Κορρέ, 1996. σελ 42-43 και Ντούσας Δ .. 1997.
σελ 119-123).

Ακόμη από τα στοιχεία του J 10υ Γυμνασίου βλέπουμε ότι φΘίνcι ο αριΗμός των

μικρών Ρομ που τελειώνει το δημοτικό και που γράφεται αυτόματα στο γυμν(Ισιο.

Αυτό κάνει ακόμη πιο απογοητευτικιΊ την κατάσταση για την εκπαί6ευση ΗΟ\· ν{ων

Ρομ. Όλα αυτά δείχνουν ότι απαιτείται άμεση λύση γιατί η μόρφωση είναι ένα από τα

σημαντικά εργαλεία για την κοινωνΙΚ1Ί ένταξη των Ρομ και για τη" καταπολέμηση

του κοινωνικού αποκλεισμού τους.

Πίνακας 6.1.3: Φοιτούντες Ι>ομ στ/ν πρωτοβάθμια

εκπαίδευση, στο νομό Λάρισας (το 90% αυτών είναι

στην ΝέΟ, Σμύρνη)

Σχολικό Δημοτικό Κάρτες Ν1ιπιαγωγείο

έτος (μαθητές) μετακι\'ούμενου (μαθ1ιτές)

μαθητή

1995-96 270 . .

1996·97 156 - [ο

1997-98 285 5 .

Πηγή: ΥΠΟUΡγclu Παιδεία~. Διcύθυνση σπουδών πρωτοβάθμια; εκπαίδευσης.

Διεύθυνση ομΟΥενώl' - δlα1!oλιτισμΙKIΊ~ εκπαίδευσης ι,;ω αΠΟΚl::vτρωση-::



Σωιιαοά. XrιΊσro..:. Ο Κοι\'ωνικό. AΠOKλr.ισιιόι: τω\' 'Οιl

Στον πίνακα 6. Ι ,3 φαίνcται η ι.:ξ{;:λιξη τω\' ι:λλ11\'ω\' π;ιγγιΊ\'IΟI\' ιιιl.Οητι;)\'

σύμφωνα μc τα στοιχεία του ΥΠΕΠΘ για το\' νομιΊ ΛΙJρισιι~ ΤΙ.: φι:ι~ τ~:ί.::I)ωί::~

σχολικές χρονιές. Σ' αυτόν φαίνεται αυςηση του αrιθμΟΙJ των μωιητι;n' ,)Π(ι)~

συμβαίνει και στους πίνακες που αφοροίιν τα σχολεία της Λάρισας (ΠΙ\',().(ι. j.

πιν.6.6.2). Το πρόβλημα όμως παραμένει μεγάλο γιατί ocy σημαίνει ι'ηι (·)ιl

τελειώσουν το δημοτικό όλοι όσοι το παρακολουθούν.

6.2,3 KI:'1'tfHl Eπα:'γεi.μ(l'ΤΙKιίi,.~Λ(ι.ηΊμτιr,ιμ::Α ΓΠ) κω Ε} ΓJJΙΊ. Ι Ι-ΙΝ)Φ(JjJ11:"'1 Ι

Εκτός από την ΓΓΛΕ και τις κατά νομούς NEΛlΞ. σημα\'τιla1 ()I)ιωΠIIΨΗητιι γιυ

τους Ι)ομ και γενικά για την υλοποίηση προγραμμάτων ι:πιμι."φφωσης ι.:ω lωτιΊlΗιπη-;

κάνουν πολλά ΚΕΚ τα οποία πρωτοεμφανίστηκαν το 19') Ι και ΙΛ'ι;Ργω'ι\, κιφίω-; μι:

χρηματοδότηση από την Ε,Ε είτε μέσω των υπουργείω\' η των ΠΕΓΙ. ιιλλιΊ. κω

κατευθείαν κάνοντας πρόταση και συμμετέχοντας στις διι'ιφοιπς ι.:ΟΙ\'\)ΤΙΚC'::

πρωτοβουλίες (ΤΟ ΕΚΤ έχει πcδία για κατάρτιση στα οποίιι μπορι:ί ο οποωσί)11ποn;

να κάνει πρόταση και να πάρει χρηματοδότηση απ(1)θείαςJ.

Απευθυνθι1καμε. λοιπόν. σε δύο από αυτά τιι οποία :~ϊ.()υ\' Η\'απτιιξ::ι πημll\'ΤΙΚΙ1

δραστηριότητα πάνω στους Ρομ (όχι στην πεΡΙΟΧl1 μελΙτης) και τα (}τ::λ:':χη τυυς ιΊΤΙΗ'

είτε παλιά μέλη της ΝΕΛΕ είτε έΧΟύ\' κάνει πoλί)xρoνε~ Ιρεο\'ι:ς γίφω (ιJ1:(Ί ω OΙ~ω

των Τσιγγάνων γενικότερα, Πιστεύουμc ότι η άποψη τους θιι μυς IIoηί-ιo\)σ~: \'ιι

κατανοήσουμε περισσότερο το φαινόμενο.

Απευθυνόμενοι στο ΚΕΚ ΑΡΓΩ μας είπαν ότι πρ(οτα από δλα πρ:':πι:ι να γίνη

καταγραφΙ1 της Ρομανί Τσιπ, Αυτό θα είναι καλΙ1 αρχτ; για Τ11\' ι:πιτυχία της

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που με τα κείμενα της τόσο η ΕΕ ίJΠΟ κω 11 ΓΓ.'\Ε

πρεσβεύει.

Το δεύτερο βΙ1μα που πρέπει να γίνει ι:ίναι να δημιουργlΊσοον οι ::πψurφ(ι)τΙ:~

ιδία αντίληψη για τον τρόπο ζωΙ1ς των Τσιγγάνων (οσπ γα μπορέσουν να κφοίσου\'

την εμπιστοσύνη τους και να δημιουργ11σουν καλές σχέσεις KllTtl τη\' ιίφιι

επιμόρφωσης-κατάρτισης. Αυτό είναι πολίι σημαντικό γιατί ο Τσιγγάνος πλι':ον δι:\' (-)ιι

αμύνεται απέναντι στον ε7"ψορφΙ"ί.1Ί .του είναι ο «(tλλΟζ) και που \'οιιί){λι ω.::

«ανώτερο» και τον απορρίπτει.

Επίσης πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία στο Θ{;:μα τη~ επιμόrφωπης-t-..:ατιΙρτισψ.

Πρέπει πλέον να το προσεγγίσουμε θεωρητικά και όχι πρακτικά (όχι μ~: τη ).ογιl01 του

προσωπικού κέρδους το οποίο συνεπάγεται καΚ11ς πoιότητα~ επψoρψωτέ~ και ιιλικίι.

αλλά με την λογΙΚ1Ί του σχεδιασμού. ο οποίος ναι μεν απαιτεί χρι')\ιο κω xrlΊμα αλλ,!

έχει σημαντικά αποτελέσματα). Ακόμη πρέπει να βροίιμc το\' πιωτι) ηΧ1ΠΟ νο

κάνουμε ελκυστικό τον αλφαβητισμό (γνώση της ελληn!>."lΊς γλ(ί)σσΙl~). ~. α\)τι') οι

καλές σχέσεις μεταξύ επιμορφωΤ11-επιμορφούμενου {-)Η παί~oυ\' πημαντικό IΗ:)λο.

Επιπρόσθετα πρέπει να πείσουμε τον αναλφάβητο 11 μη καταρτισμέ\'Ο Ι\ηι ()ΤΙ ::ίναι

ανάγκη να μορφωθεί πρώτα για τον ίδιο. Πρέπει να. τον Κ{lνουμε νιι ν()ιιίισι;ι ι."nι ι:ίνα.ι

ένας από τους πολλούς που έχουν ΤΩ πρι)βλημα αλλά ίnι {)ε\' είωι προ[-jληματικίJ; και

άχρηστο:;. γι' αυτό πρέπει να βελτιωΘεί. Τί:λος. οι επιμορφωτές nr{:n::t να ι:ίνuι

άριστοι σ' αυτό που διδάσκουν.
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Όσον αφορά την επιτυχία της επίλυσης των προβλημάτω\' απόρριψης και

αποκλεισμού που υφίστανται οι Ι)ομ. πρέπει να ξεπεραστεί η άποψη της αφομοίωσης

ενσωμάτωσης ακόμα και αυηΊ της ένταξηςΧ'. Με βίαια μf.τρα και με. συγκι:νΤρωτικlΊ

προσέγγιση του φαινομένΟ1} δι:\' Θα δοθεί ποτέ λύση γιατί οι αποκλι:ιόμενοι Ι'ιψ 61;\,
θα το δεχθούν. Πρέπει με δημοκρατικό τρόπο και με το δικαίωμα τη,; ~:πιl.oγιΊ,; (\ιl..:(Ί

τους. να αφεθούν να επιλέξουν το τι θέλουν. Πέρα από αυη'1 ύμω,; ~':x~:ι ΤΨ'

υποχρέωση η πολιτεία να τους προσφέρει υποδομές και μόρφωση. σlJμπφιφεΡι'ψ(;νη

προς αυτούς πλέον ισότιμα ύπως στι~ υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες. κάτι που Οα τους

κάνει να πάψουν να την βλέπουν με επιφύλαξη. Αφού αποκη'1σει η πολττι:ίυ τψ'

έξωθεν KaMl μαρτυρία θα μπορεί μετά να τους ζηηΊσει να επιλέξουν το τι ΘέλοlJ\'.

Έτσι όπως μας είπε ο υπεύθυνος του ΚΕΚ θα αρχίσουν αυτοί να ακολουΟοίι\' πλ1Ίρως

τους κανόνες της κοινωνίας_ θα προσαρμόσουν οι ίδιοι τον τρόπο ζΙtn'1ς [Ους στα

δεδομένα τα δικά μας γιατί έτσι θα αποκη'1σουν καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Δε\' Θα

επέμβει έτσι κανείς με βίαιο τρόπο στις παραδόσεις και τα έθιμα τους. και θιι τους

αφιΊσει μόνους τους να κάνουν εκείνες τις μεταστροφές σε σχέση μι: τψ' παριΊδυσll

και τα έθιμα τους. ώστε να γίνουν ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

Πως μπορεί τώρα το παραπάνω να εφαρμοστεί στην επιμόρφωση-κατάρτιση που

στοχεύει στην ένταξ1'1 τους με την έννοια της καλυτέρευσης της ζω1'1ς τους. Tlις

παρΟχ1;ς εφοδίων. Πολύ απλά με το να δούνε οι φορείς τι ανάγκες έχε.ι η κι"ιθε.

περΙΟΧ1'1 με τσιγγάνους 1'1 τι ενδιαφέροντα και δεξιότητες έχουν οι κατ(ι τόπους

κάτοικοι και να τους τα προσφέρει με ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα.

Ακολουθώντας αυη'1 την πολιτι",,; το ΚΕΚ ΑΡΓΩ είχι: προτείνει ι':να πrι'ηριιμμα

στον Τίρναβο για παραγωγ1'1 σταμπωτών (χαλιά παραδοσιακά τα οποία Ικω'α\' παλι<Ί

οι τσιγγάνοι), ένα άλλο για οργάνωση δικτύου προώθησης-εμπορίου υφα\'τιί)\' των

τσιγγάνων μέσω αποθηκών και επιχειΡ1;σεων στα Φάρσαλα αλ/ά και {;να τρίτο για

μηχανολογία στην Λάρισα (Νέα Σμύρνη).

J-I διαδικασία της ανάληψης ενός προγράμματος από τα ΚΕΚ έχει ως εξ1'1ς. Το

γπ.ΕΡΓ 1; η περιφέρεια 1; το ΕΚΤ προκηρύσσει διαγωνισμό σε κάποιο τομέα (π.χ.

Καταπολέμηση Κοινωνικού Αποκλεισμού στους Τσιγγάνους) για τον οποίον οι

ενδιαφερόμενοι καταθέτουν προτάσεις. Έπειτα ο αρμόδιος φορέας ανάθεσης επιλέγει

τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις γιυ. \"U. υλοποιηθούν (ύστερα από βαΟμολόγηση του

η οποία περιλαμβάνει παραμέτρους κόστους - ωφέλειας κλπ.).

Όπως μας αναφέρθηκε πρέπει ΟΙ προτάσεις να μην είναι "μlΙροστ(ι απ<Ί TllV ΙΠΟΧΙ;

toιIc:.'· και άσχετες με τα οράματα που έχει ο καθένας γιατί το σύστημα αξιολ(·)γησης.

δεν τις καταλαβαίνει και τις απορρίπτει αν είναι διαφορετικές από τις πρuϋποθi:σι.:ις

που αυτό θέτει. Αυτό που όλοι πρέπει να αποζητούμε είναι η β1Ίμα με βι;μα

παρέμβαση προς την καλυτέρευση του βιοτικού επιπέδου κυρίως των νομάδων.

Επίσηc:. δεν πρέπει να παρασύρονται οι μη τσιγγάνοι σε αψυχολόγητες ενΙργειες

καθαρά επηρεασμένες από τα στερεότυπα που έχουν για τους τσιγγιιnως ,... Κάτι

'.' Όλες αυτές txotJl. αποτύχει γιατί επέβαλαν στoυ~ Ρομ πράγματα που οι ίδιοι δη' ι'106.(1\· ι.:1l1 πσι 6cl'

τις δέχονταν. Πλέον μιλάμε για τη .. πoλιτiΚ1, τη~ αρμονικι;ς συμβίωση.; Ιf)λ. ι.:ι:ψ.7)

,. ΠαράδειγμαΑγ. ΑναργίΙρωνΑθηνών που ι.:αταστρέψανεκτίσμα προοριζόμενοΎω την ι:ι.:πιιί,)I:Ηση

των ζητιάνωll επειδιi οι μη τσιγγάνοι δι:ν του; θέλανε στην πr:ριoΧ:lι.
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σημαντικό που πρέπει να γίνει είναι η κατοχύρωση απί) τ11" ποί.ιn;ίιι τη~ (ϊ11\ηη'(ωίιι,,;

του υπόλοιπου cλληνικού πληθυσμού (με cπιμίφφωση κω :;\'ημι';ιιωπη ΤOII 

διαπολιτισμΙΚ11 εκπαίδευση) και μετά να παρέμβει και να ι;κσυγΖIΊι)\'((ΠΙ Τ11\' κοινωνία

των τσιγγάνων.

Καταλ1'ποντας. μας ειπισθηκc ότι τρία πράγματα πρΙπα \'(1 γίνοιι\' ιΊμl:σα για να

αρχίσει μcτά από κάμποσο καιρό να έxcι απυτι:λ::σματα η ΠΙJ/.ιτι"'η τη;

καταπολέμησηςτου κοινωνΙΚΌύ αποκλι:ισμοί!στους τσιγγι"ηυυ,;,

],Καταπολέμηση των προκαταλllψα.ι>ν που ί:χει η ΗπιΙ1.0ιπη κοι\'ιι}\'ί(ι 'Ί'\(}. ΤOIJ~

τσιγγάνους (οιαπολιτισμικιι εκπαίδcυση)

2.ΣτιΊριξη tlις εμπιστοσύνης τω\' τσιγγάνω\' απί) τι! κράτο,; μ:: ΠI)(Ι,γματι,,",ι

κοινωνικι; πολΙΤΙΚ11 (κάρτα μετακινούμενου μαθηηΊ σε ()!.(ι τιι τσlγγ(ι"ίJπουλΙl.

δημιουργία κάμπινγκ υποδοχι;ς όπως και όπου τα (-)ι:.ι,ου\' οι τσιγ"{Η\'ΟΙ lωι να

μην συγκρούονται με άλλες ΧPlΊσCΙς γης),

J,ΠραγμαΤΙΚΙ1 επιμόρφωση-κατάρτιση με προγράμματα που ():';ι.ι\ΙJ\' \'lI Ι)Ι;)(Ηιυν

λύσεις και αλλαγΙ1 της νοοτροπίας cπιλογιΊς απ() του,;. 1-1 i.ί,ση κω 11 ι:πιn)χίη

πρέπει να εί\'αι ο σf..vπός και όχι η Ι;~UΙK()νόμηση l.ρημιΊΤΙI1\' l-νι ι'ΗΙ lll.lco

συνεπάγεται η λειτουργία των κρατικισν μηχανισμισ\"

Τα αποτελέσματα δεν θα είναι βραχυπρόθεσμα (ιλλύ. (l\' ιικοI'ΟlJυιιΙΙ::ί σι,)στιΊ

πολιτικlΊ με μακροπρόθεσμουςστόχους ίσως να ooI:JLi κι'ιποω Ι.ίιση στο\' ΚΙ)[\'ω\'ΙΚ(1

αποκλεισμό και στην απόρριψη που δέχονται οι τσιγγά\υι.

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ έκανε το πριστο πρίηραμμα γω τσιγγ(Ί,νους

στις Σοφάδες του νομού Καρδίτσας το 1991. Όλα αυτά τα χρι')\'ια ι:χι:ι ο.ναπτύξεl

δυναμικlΊ δρασηψιόηιτα στο θέμα των τσιγγάνων, Ο κ. Λι:πε\'ιώτης ι:,,-πρίισωπο.; του

ΚΕΚ. έχοντας αποκηΊσει μεγάλη πείρα από ηι\' cπαφιΊ μ~: τoυ~ trrlYYlivolJ; κω μι: Τ11"

βιβλιογραφία γύρω από αυτούς. μας είπι: αναφορικά μι: τη 6ιω)ικασίιι οπιψυι.ιΊ,; τω\'

προτάσεων και του μηχανισμού αξιnλόγησης αυτά)ν. ότι ότω' υποβ(ΊI.ι.π(l.ι ((πι) το\),;

περισσότερους μια πρόταση κοιτάνε να μην είναι «ριζοσπαστικψ>. ΛΙ./.ωστl: αυτοί

που επιλέγουν το ποιες θα υλοποιηθούν. δεν μπορούν να καταλάβο\)\' ποιο μπ(φι:ί να

είναι το σκεπτικό μιας τέτοιας πρότασης οπότε την «κόβουν) Q\' 6ι;\' πιιμ[)(ιοίζπ μι:

αυτά που περιμένουννα δουν [χρειάζεταιφαντασία στην εξουσία],

Ερχόμενος σ' αυτό καθαυτό το πρόβλημα του αποκλειπμοί) τω\' τσlγγιΊνων και

στο τι λύσεις πρέπει να δοθούν. μας ,είπε ότι πρέπει να αλλάc.ει η φιl.οποφίl1 τη.;

πολιτικής αντιμετώπισης τω\' τσιγγάνιι)\'. και αυηΊ πλi:u\' \'α μη\' τιωτί~!:τω μι: τις

γενικές κατευθύνσεις που υπάρχουν για όλες τις oμάδε~·στι\(oυς του [(oινωnKιJl)

Αποκλεισμού, r lατί εντάσσοντας την σ' αυτό το γενικό πλαίσιο Ου %(J,OOI)\' te{

χαρακτηριστικάπου τους δlαφοροποlOί)ν.

Πρώτον οι τσιγγάνοι δεν είναι επιγε\'ιΊματα της βιομηχανIΚl;ς-ασΤΙf..,Ί,;κοι\'ωνίας

(όπως είναι τα ΑΜΕΑ. οι ναρκομανείς. κλπ). Δε\' είναι. γιατί ΠΡOίJΠ11ρχα\, τη~

βlOμηχανlκlΊς-αστικιΊς κοινωνίας, Ήταν ανέκαθο' μια Οll1φορετικι; κοινω\'ία. μια

εξωομάδα. μια μη πολΙΤΙΚ11 αντιπολίτευσηnl'; δυτικιις KOI\'(I}\'ία~~~. μι.: συγκ:,;κριμι':νη

του.
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~,." ..
τηςΛπλιι μι: τψ μπ(J.Ι~\J·(ίη

μετατριιπηκιι\' ;Τί.:;Ο\'

συμπι:rιφuρά. φιιπο ζωιΙς. lωυλτοί,ρt:ι και παριΙδuπη.

αγροτικης ελi.ηνιιaις κοινωνίας στην ασΤΙΙ(JΙ

λ
. 'ι,

υποπρο εταριατο' ,

Δεύτερο\'. τα ριιγματα που υφίστανται τόσο σΤJΊ\' ψυΧΙlC11 τους ηρψιιl (')(;0 και

στη διαμόρφωmι της προσωπικότητάςτους με τα «συγκρουόμενω) ι:rt:Οίσμαω ΠΟΗ

παίρνουν από την επαφή με το οικογενειακό και το cξωτι.:ΡΙIΙ:ΙJ π:~(!ιI\Ilλλoν

(κατάρρευση ΠΓφαοοσιακών θεσμών. αξιών και συμπε(!ιφoριί)ν~\ αλλιι και μ;: τη

διαδικασία αλλαγιΊς του νομαδικού τρόπου ζωιΊς σι: αυτό\' της εγιωτι'ιστασης. τους

κιχνουν να μη βρίσκουν πλέον σημείο προσδιορισμού του;: μΙσα στο ΚlΗνω\,ικlΊ

γίγνεσθαι και του,; οόηγού\' σι: συμπεριφορές μη αποδεκτές απιι ΤJΊ\' ΙJπ,ν.οιπη

κοινωνία. και επομc\'ως στο περιθώριο και στον αποκλεισμό, Λ υτι') ι)ι:\' το ()ι':χονΤΙll

μεμονωμένα αlJ.ά ομαδικΓι γιατί εξακολουΟcί να λι:ιτουργεί α\'ι"ιμ::rια το\),; η

ομαδικόηιταστην αντιμcτώπισητων διαφόρων καταστιΊ.σεων.

Αναφερόμι:νος στην πολιτικιΊ που cXEL ακολουθηθεί κατά καιρους μας είπ:: ότι

έχει εξελιχθεί σε τρία στάδια τα οποία όμως συνυπάρχουν ακόμα και σιΊ~I(.:ρα.

ανάλογα με ηιν φιλοσοφία που έχει στην πολιτικιι που εφαρμόζει για τους ])ομ ο ΚΙ10ε

φορέας.

Το πρώτο στάδιο ήταν η επιβολιΊ της ενσωμάτωσης των Τσιγγάνων στον

αποδεκτό τρόπο ζωιις ΤΙ'ζ κοινωνίας, Αυτός ο οποίος Ζρησιμοποιο,')πε ιωΤΙΙ\'ΙJμΙKΙΙ

μέτρα επιβολιις του γενικά αποδεκτού ως «σωστού». ι.:ίι.ε ως στόχο τψ' ιιφομ(lίωση

των τσιγγάνω\' και των ιδιαιτεροηΊτων τους. προςι:νησε όπως φαίνεται απ(} Τ1]\'

μελtτη της σχετιlαΊς βιβλιογραφίας. τραυματικές εμπειρίcς στους τσιγγά\'ους ΠΟ\) την

υπέστησαν και τους δημιούργησε τι,ν πρώτη επιφύλαξη και την <ινιιπτυξη

εσωστρέφειας και εσωτερικιiς άμυνας απέναντι στους θεσμικούς φορείς.(βλ. φί)πους

αντίδρασης κεφ.3. παρ.3.8)

Το δεύτερο στάδιο lirav αυτό της ένταξιΊς. το οποίο αφορούσι: π(φι.:μllιΙσcις στις

οποίες πάλι ο τρίτος έδινε τις οδηγίες για το πως θα γίνει ο τσιγγάνος ισιΊτιμο μCλος.

Απλά δεν εφάρμοζι: τα ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. όπως στο πρώτο στάδιο.

ΣιΊμερα έχουμι: φτάσει να μιλάμε για την πoλΙΤΙΚlΊ αιψονικιiς συμlΗωσης η οποία

προϋποθέτει την δημιουργία από την πλευρά των θεσμικών φορέω\' των ιιποί)ομώ\'

και των παροχών εκείνων που θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των τσιγγιΙν/l)ν. και

το δικαίωμα επιλογιΊς σ' αυτούς για το πώς και το που θα ζήσουν,

Συνδέοντας τις παραπάνω θεωρητικές προσcγγίσεις της πολιτικής

καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού με το πώς συμπεριφέρονται όταν

αντιμετωπιφυ\' πρoβλιΊματ~ σχετις \μcνα με τους τσιγγάνους οι διάφοrο\ φορείς

εξουσίας μας. ο κ. Λι.:πενιώτης μας είπε τα παρακάτω,

Υπάρχουν τρεις συμπεριφορές στην αντιμετώπιση τω\' Ι)ομ.

Η πρώτη περίπτωση συμπεριφοράς είναι αυηΊ που εμπερι,{:χει τη\' (ιποψη Hlιτι οι

τσιγγάνοι δεν αλλάζουν με τίποτω>, Άρα πρέπει με μΙτρα κυ.ταστολIΊ,; \'U του..;

εντάξουμε στο\' τρόπο ζωlΊς μας. Αυηι η πολΙΤΙIC1Ί ενέχει ρατσιστικά στοιχι::ίιι KUΙ i:ZI:l

.'Ι, Βλ. σχι::τικη ανάπτυξη στο κι::φ. 3. παρ.3.4 της παρούσας ι::ργασίας.

'7 ~τo κεφ.3. παρ.3.υ. γίνι:ται αναφορά στη <ψετάβασψ) προς την αστικιi ιωινωνία και στο τι ιιλλιιζι:ι

μι: τη Ι' ι;γκατάσταση. στι~ α~ίι::ς. ιίcσμoύς. συμπεριφορές.
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ιδεολογικό ντύσιμο. Ακολουθείται συχνά από τους κρατικούς φιψεί.; 6χl γιατί ι;ίναι

ρατσιστές (τουλάχιστον όχι στην συνΤΡΙΠΤΙΚ11 πΑεlΟνότιιτα τους) αλλι:Ι ~'HLτί ,:ί\'ω η

πιο ι:ύκολη λογΙΚ11 αντιμετ(οπισης του προβλ11ματος και ι';χι:ι ι.:μφ(,(\'IΙ ωωτι:λι·;σμιπα.

ασχέτως του ότι δεν δίνει πραγματιΚ1; λύση (δε\' λαμβάνι.:ι υπ' όψη τφ' ι"ιίtOψη αυτού

για τον οποίο γίνεται η παρέμβαση)

Η δεύτερη περίπτωση. εμπεριέχει την ελευθεριακι; πολιτικη 11iHJIIJlJ του ωΊτι ΙΗ

τσιγγάνοι είναι κάτι ξεχωριστό, πολιτισμικά διαφορετικό και σ\J\'Uρπu.στιlςl}}}. Λριι

πρέπει να βοηθηθούν χωρίς να τους αλλάξουμε τα «ρομαντικά» πα!1ω)οσΙα1αί ι·:ΟιμΙΙ.

l;θη. τρόπο ζω11ς. Αυτι; όμως κρύβει την αδυναμία αλλά και ΤΙΊ\' ι:λλι:ιψη Ucλ1"γ)τως \'0.

δώσουμε λύση στα προβλ1;ματατων τσιγγάνων.

Οι δύο παραπάνω προϋποθέτουν παρέμβαση εκ των (ί\'ω χυφί.; συμμι:τοχlΊ ωυ

υποκειμένουγια το οποίο γίνεται παρέμβασης.

Η τρίτη και τελευταία εμπεριέχει ΤΙΊν θέληση για πραγμαΤΙh.'Ί Κ(1\\'(')\'lκι'1 πω.ιτικιΊ

με παροχιΊ βΟΙ1θειας προς τους τσιγγάνους και μι: γ\'ωριμία μι: ιιυωιι-; "ΊJ.Ι ΤΙΙ

προβλι;ματά τους (από τα κάτω παρέμβαση). Η συνεργασία ι:ίnι.ι i:\'ll'; Ι1['Ο..; που

χαρακτηρίζειαυτό το είδος πολιτιl\.'lς κάτι που πρώτη φορά το συ\'l1\'τι:Ιμι:.

Πέρα όμως από τιιν τριπλ1Ί αυτι; πολιτιl\.'Ί συμπεριφΟ[16 (,(\'τιμετι;)πισψ;: τω\'

τσιγγάνων από τους φορείς εξουσίας. και από τον επιστημονικό κόσμο i:Χilllμ:: φεις

προσεγγίσεις στο θέμα του αποκλεισμού αυηον και των προβλημιιτων που

αντιμετωπίζουν.Όπως ανέφερε ο κ. Λεπενιώτης:

Η πρώτιι μετατρέπεταισε έναν μη επιστημονικό λόγυ σκλη[11Ίς υπφάσπισης των

τσιγγάνων.

Η δεύτερη είναι μια αποσπασματιl\.'l (τομεαΚ1Ί) πφιγραφιΊ του Τρι)που ~ωl;ς τους

1; της ιστορίας τους (άλλος ασχολείται με τη γλ(Οσσα. άλλος με Τ11" ιστι}{)ω 1Οιις.

άλλος με τα έθιμά τους. άλλος με τιιν εκπαίδευσ1Ί τους).

Η τρίτιι είναι μια λαογραφΙΚ11 αντίληψη των τσιγγάνω\'. Οι πnΥγανΙΗ

αντιμετωπίζονται σαν μουσειακό αντικείμενο (μουσικη. \'τύσιμο! και ί1ΧΙ σαν

κοινωνία με περιεχόμενο και αλληλεπιδράσεις. ,ι;

Αυτό που πρέπει να γίνει. είναι να υπάρξει μόρφωση και κοινωνικιΊ συμπεριφσρ(ί.

στους τσιγγάνους. Ο κ, Λεπενιώτιις πιστεύει ότι η πλειονι'nητα πρέΠf-Ι νη μω)ι:ι νιι ζα

αρμονικά με την μειονότητc:.. πριν γίν:·:ι ι.τοιμσς να τη δεχUεί. Τέλος. πρ::π::ι \'{1 ()(1Ηιιύν

οι δυνατότητεςστους τσιγγάνουςνα λυσουν μόνοι τους τα προβλιΊμαω τιΊυ;. Νυ. ωι;ς

παραχωρηθούν οι υλικοτεχνικές δυνατότητες και από κει και πέρα \"Η αφ:,:Ηο\)\' να

επιλέξουν αν θέλουν να ζουν ως νομάδες. ημινομάδεςή εγκατεστημέ\'ΟI. Γιρσι:χι:ι να

βελτιωθεί το βιοτικό τους επίπεδο και οι συνθήκεςυγιεινιΊς τους. Ά)J.ωσn: η επίλυση

του προβλ11ματοςτης απόρριψης είναι πολύ δύσκολη και θα χρειαστεί πολύς χριnιος

για να υπερκεραστούνπροκαταλ11ψειςκαι στερεότυπααιά)\ιων.

j~ Ότι αιιαφέρΟηκε εδώ το διαπισHtισαμε .;ι1Ι ειιεί,: από την βιμλωγραφική έpι.:ιι~·ιι ;τοιι ,,'(η'ΙψΙ: '/ω τη

ζω"] των Ρομ αλλά και για τον τρόπο πο.,; αντιμετωπίζονται από τι; ποί.ιτι....c..; ,ωι :.:')~:ιιl'ητIΚι.:

προσεγγίσεις των τομέων της ζωl]ς τους (βλ. "εφ.3)
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6,] Φοι>είς σχετικοί με την απασχόληση

Στο κεψ.3, παρ,3.5 έχουν αναφ:;ρθεί οι σημερινοί CJtLKpati:oteptll lδ::ι'Ηυποι

επαγγελμάτων με τους οποίους ασχολούνται οι Ρομ σηιν Ελλάδα. lluι.J.ιιί απίι αυτούς

εξασκούν το επάγγελμα του πλανόδιου μικροπωλητή τόσο σε λη'ίι.:ι:'; αγιιρ:':.; ί>ι}ιl και

ως γυρολόγοι <είτε με το γνωστό Daιsul1 είτε με ένω' σάκο στον ιίιμιι),

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος απcυθυvθliκαμε τόσο στο γραφι:ίο ί..αϊκώ,' ιιγιιρων

όσο και στην διεύθυνση εμπορίου του νομού Λάρισας για νιι πάρουμι: κάποιι:ς

πληροφορίες σχετικά με το αν ενεργούν νόμιμα ή παράνομα σηι,- ;ταptιπάνω

δραστηριότητα τους οι Ρομ (όπως έχει επισημανθεί και από την αστυνομία) και να

ενημερωθούμε για τα προβλήματα που τυχόν αντιμcτωπίζoυ\' μπαί\'ιιπας σηι

διαδικασία έκδοσης μιας άδειας για λαϊκές αγορές ή για γυρολογικό εμπόριο,

6.3./ Γραφείυ ;.αϊκώμ αγυμωμΔι;μυυ Λάμισας

Το συγκεκριμένογραφείο εκδίδει άδειες για tllV παραχώρησηχιίι[Κ)υ στις Ι.ι.ι.'ίι.:i:ς

αγορές. Οι άδειες που δίδονται στους τσιγγάνουςείναι στο ίδιο ποσοστό με αυτές που

δίδονται στους υπόλοιπους, Για να σου αδοθεί μια τέτοια άδεια πρέπει α,'αγκαστιι.:ά

να είσαι δημότηςΛάρισας.

Οι "Τσιγγάνοι" τιις Νέας Σμύρνης όπως μας είπαν οι υπάλ/ηλοι. ξέρουν τη

διαδικασία και όσοι από αυτούς θέλουν μπορούν και έχουν τέτοιου είδους ιιδ::ιες μιας

και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι δημότες Λάρισας (εγκαπστημc\lι)] πο),λcι

χρόνια στη Νέα Σμύρνη). Η άδεια που τους δίνεται r.ival εη10ια και κοστίζι:ι χο

90000 δρχ. το χρόνο.

6.3.2 Διι:ύθυιιση εμπορίου Νομαρχίας Λάρισας

Για να μπορεί κάποιος τσιγγάνος να χρησιμΟΠΟΙΙ1σει την άδεια που παίρνει από

το γραφείο λα'ίκών αγορών του ΔΙ1μου πρέπει πρωτίστως να κάνει τα δικαιολογητικά

του για να του παράσχει η διεύθυνση εμπορίου της Νομαρχίας άδεια πλανόδιου

μικροπωληt1i 11 πωληη1 λαϊκών αγορών,

Ερωτώμενος ο εκεί υπεύθυνος για τον αρι<:.lμU των αδι:ιιtlν πυιι Ι:ΧtιΗ\!

παραχωρηθεί σε Ρομ μας απάντησε πως στην διάθεσι1 του δεν έχει ri:tOHJ στοιχι;ίυ.

αφού η υπηρεσία του δεν ...""άνει διαχωρισμό σε τσιγγάνους και μη τσιγγάνους.

Εμπειρικά όμως μας είπε ότι από 3500 άδειες για λαϊκές αγορές στο νομό που

έχουν παραχωρηθεί αυτή t11V χρονιά (1998) οι 300 είναι σε τσιγγάνους. Επιπρόσθ:;τα

η υπηρεσία του έδωσε για η1ν ίδια )'ρονιά 200 άδειες μικροπωλητή από τις οποίες. το

μεγαλύτερο ποσοστό είναι σε τσιγγάνους.

Χαρακτηριστικάμας είπε ότι οι τσιγγάνοι δεν ξέρουν \'α κινηt::lού,' στις ιιmιρ~σu:ς

και για να αποφύγουν ηιν γραφειοκρατία και t11V ταλαιπωρία πάνε σι: λογιστές σι
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οποίοι τους ετοιμάζουν τα δικαιολογητικά "Ι τους που απαιτoίHΙΤUΙ γιιι νι! i1IirO\l\' τι~

άδειες. Του έχουν τύχει πολλές περιπτώσειςπου φοβούνταιακόμη "αι \'u μιλιΊσι)\I\'.

Εν κατακλείδι μας είπε ότι υπάρχουν πολλές φορές προβλ1]ματα για του.; χ(;'ψου.;

των λαϊκών αγορών μεταξύ των Τσιγγάνων και των Ι>ωσοπόντιων. Αλl.kιν(tl\·.

6.3.3 Οργανισμδς Απασχόί.ησης Εργατικού Δυ\:αμΙλ·Ο/) (ΟΑΕΔ) (Παράρτημα .I,ί.ρΙfία.;)

Κατά την επίσκεψη μας στον ΟΑΕΔ. απευθυvθ1]καμt: στο )'jJItIpI:io ι:ργασία..:

(κλίμακα νομού). στο γραφείο ασφάλισης (υπηρεσία νομού). και σω γρι!ψι:ίο ι;ιι)IΙ((;.,\·

κοινωνικ(!)ν ομάδων.

Στο πρώτο γραφείο6() ο εκεί υπεύθυνος, μας είΠί: ότι πλίο\' τυ γραφ~:ίu ιωη') ')1:\'

έχει καμία επαφι] με τους τσιγγάνους του νομού. Παλιότερα αυτοι')ς πιιυ :.:ίχα\' ως

επάγγελμα την εΠOχιαΚll εργασία σε αγροτικές ασχολίες τους επιδιJωύ(π τη\'

μετακίνηση τους (μεταφορικά και κάτι παραπάνω).

Σήμερα οι τσιγγάνοι δεν ενδιαφέρονται να πάρουν από τον ΟΑΕΔ αυη] την

επιδότηση. Επίσης πολύ λίγοι έχουν απευθυνθεί σ' αυτ6 το γραφείο για να βρουν

κάποια εργασία κάτι που δικαιολογείται με το ότι βρίσκουν μ<)νοι τους άλλ:;ς <)πως

επίσης και με το ότι δεν περιμένουν και πολλά από το\' ΟΑΕΔ. μιας ..:αι :.:ίναι

δύσκολο με τα προσόντα που έχουν να βρουν μια μόνιμη εργασία. Ι::πίση; ω μι.-Υάl.ο

ποσοστό ανεργίας αλλά και η προκατάληψη των Εργοδοτώ\' κάνουν ιι ....ύμη n:ιo

δύσκολη την εύρεση δουλειάς.

Απευθυνόμενοι στο γραφείο ασφάλισης. μας ελέχθη ότι για να πάρει i:ναc

τσιγγάνος αλλά και οποιοσδήποτε :...πίδομα bl ανεργίας ί'ρειάζεται να έχει κολλήσει

έναν αριθμό ενOlιμων τον χρόνο. Επειδή οι τσιγγάνοι δεν έχουν τον απl.φαίτητο

αριθμό από ένσημα λόγω της μη μόνιμης εργασίας αλλά και της μη παροχιΙς αυτ(()\' ο'

αυτούς από τους εργοδότες πολλοί λίγοι καταφέρνουν και παίρ\'οιl\' ι;πίί)ομα

ανεργίας.

Επίσης λίγοι τσιγγάνοι πληρούν τις προϋποΘέσεις για να παίρν()ιl\' ι:φι'ιπαξ μια

φορά το χρόνο ι.-πιδόματα οικογενείας ή ειδικά εποχιακά βοηUιιματα !11 ιιπ,)ία

καθορίζονται ανάλογα τα παιδιά και το εισόδημα που έχει ο καθένας.

Τέλος στο γραφείο ειδικών κοινωνικών ομάδων. δεν έχr.ι υΠl1ρςει

δραστηριοποίηση τουλάχιστον για τον νομό Λάρισας σχετικά με την KILταΠOλέμηση

του Κοινωνικού αποκλεισμού των Τσιγγάνων (άτομα με ειδικές πολιτισμικές.

θρησκευτικές ή άλλες ιδιαιΤΓρότηπ:,-Ι ΛπλiJ. περιμένουν την χρηματοδότηση και την

καθοδήγηση από το Υπουργείο Εργασίας για να αναπτύξουν σχέδιο δράOll-; για το

i9 Στο παράρτημααυτής της εργασίας βρίσκεται η λίστα μι: τα δικαιολογητικΙΙ που CΙπαιτoί)l'ται για. νιι

πάρει κάποιος άδεια μΙΚΡΟ7!ωλιμή

(.n Η αρμοδιότητα του γραφείου εργασίας είναι να προωΟεί ανέργους σι: θέσc,~ που I:n\,)(lHJiJV I1

επιχορηγούν νέοι cπαΥγελματίες και εργοδότες.

ι.ι rια περισσότερες πληροφορίες για τα cίδη των CπιδΟμUτων ..:σι τι δ((.(δΙKασίε~ διΙ:πο\·τιιι. Jjλi:πε

W\IIW.IΟrΙI1πeι.gr/οaed/eqLLa 1.111111 Ι
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νομό. Η χρηματοδότηση Θα εί\"αι υ.πό τ11" Ε. [ μΙσω ΤΙ')\' Ι,\JΙ\'ΙΗΙΙ ·Ι;)\' TrI)I'ITOI·ll)lli.tI;)\,

Ι TEGRA. YOUTHSTART. ΝΟ\\'Ι'..

6... <Ι>υμείς σΖετικοί με τη\' Υγεία - Πμύ\'υια - 'Α.σφ(ί.ί.ιση

6.-1, j EHjJII((J':; Oμ)'α\lIΓJμδς Πμ(J\"{J1(ι.~- (ΕΟΠ; (Π(φ(ί.μτ'l,ιι(f. ,I(~μl(j(f.~Ί

Ένα σημαντικό στοιχείο που συ\'α\"ηiσαμι: κω πρι:π~:ι \'u α\'αφψΟι:ί. (J.fJ.<l το

τ6νισαν και οι ίδιοι οι φορείς που μυ.ς μίλησα\'. linl.v ίnι τοuλιί.ϊ.ιστο\' (ΠΙ)\' τομΙιl. τη..:

πρόνοιας υπάρχουν πολλοί φoρεί~ οι οποίοι ιιλληλοκαλ,')πω\'τω <π διιί.φιφουc τ()μ::ί~.

Αυτοί είναι ο ΕΟΠ. η νομαΡϊ.ιαl\.ϊi .)ιεύΘυ\'ση [ΊρόωLι1~, ι) σιΊί.ί.ιJγι)~ πι)ί.υτ:':κ\'ιι)\', η

δημΟΤΙICli υπηρεσία πρόνοιας κ,α.

Εξαιτίας αυηiς της κατάσταmι~ το Υπουιηcίο Yγι:ίυ.~ Ι Ιρι')\'ι)ιυ,:; Ι\!l.Ι I":'ΙΗ\'(ι)\'II,'(1)\'

Ασφαλίσεων σκέφτεται να συμπτύξει όλι;~ τις υπηΓη:σίι:~ κυ.ι \'U. ιl.\-,ιI.Ι}I':σ::ι ιι.ιι':ημ:·:\'::..:

αρμοδιότητες στους κατά τόπους ΟΤΑ.

Ο πρώτος σε σειρά είναι Ο ΕΟΠ (Ελληνικός Oργυ\"ισμι,')~ IΊΙK)\,()IU.~- Κ Ι :Φυ

Αμπελοκιiπων Λάρισας) ο οποίος ιδρύθηκε 10 Ι <)<)(), ~τll" Λ(~ρισιl. ΙΙ.\'ΙΙ.πτι·,σσι:ι

δραστηριότητες στις οποίι:ς ε\'τά.σσο\'ται και αρκετές OtKOY(·:\,I:tr..:; !>ιψ. μ:: στι')χο Τ11"

KOtvwvtKli ενσωμάτωση αυτω\' που ni.ιiττο\"ται από φτιί>χι:ιυ.. α\'ι:ργία. (/.πομι')\'Ι,)(ίη.

Τα προγράμματα που προσφi:ρει είναι:

]. Ανάδοχη φροντίδα παιοιών ύστερα από απώλι:ιιι. του ι:\'ι)~ γον::(1. (τοπι)(}:':τηση

μικρών παιδιών σε ανάδοχι:ς οικογένειες εξυ.ιτί<ι.,:; υ.κιl.nι.λί.l1l.ιΊτηιυ.; η

ανικανότηταςτου γονέα που απέμεινι:.

2. Φιλοξενία οικογενειιον στον κοινωνικό ξενώνα. Αυτί)..: ι:ί\'ιl.ι ιι)ιοκτησίιΙ. τοι)

ΕΟΠ και εκεί φιλοξενούνται για 3-4 βράδια οικ()γi:\'ειt:~ ι;}σπου \'(l

τακτοποιηθούν. (στέγη. φαγητό. επίδομα ~αβΙ)υ.Τ()Kίφιυ.ιωυ γιιι. σίτιση).

:::υνιiθως φιλοξενούνται κακοποιημένες γυναίκες. άγυμι~ μητέρι:,; στι~ οποίι:.:;

προσφέρεταικαι συμβουλευΤΙΚliυποσTliριξη.

3, ΗμεΡliσια απασχόλησης στον παιδικό σταΘμ6 πυ.ιδιιί)\' πι)υ οι οικογ{;\'ι:ι::: ωυ~

αναγκάζονται να δoυl.'''όoυ\'

4. Εμβολιασμός

_ τα παραπάνω προγράμματα υπάρχι:ι συμμποχιi τσιγγι'Η'Ι')\' ωω ι>ΛI1 Τ11"

Θεσσαl ία. όμως ο αριθμός τους είνυ.ι πολύ μικρός, Αυτύ. γίν<.)\'ται με ι6ί(1. l-:ι)\lι)ιΊλω

του ΕΟΠ που επιχορηγείται από το ΥΠΥΠΚΑ. 1-1 χρηματοδότηση όι:\' {;ΖΙ:Ι σχ{:ση μι

τα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Επίσης ο ΕΟΠ μέσω του ΕΚΤ και των ΠΕΠ παίρνι:ι κο\'όύί.ιιι. για \'(1. ιφγlI\,(ί)σι:ι

σεμινάρια και σχολές επαγγελματικιις κυ.τάρτωης και t:πιμΙ'>[)(f)ωσης μΙ:ΙΙΗ-ι:ι,τοl)σ(ί)\

ομάδων αλλά και των επιμορφωτών ιωτι;)\'.

Σχετικά μι: το πως βλέπουν οι υ.πυ.σzoλoί>μ~νoι στο\' ιψγιl.ησμιΊ Τ\!Η-; τσιγγιί.\'()υ-;

αλλά και το πρόβλημα του αποκλεισμοί) τους μας ι.:ϊ.i:ΖΘη ι'ηι Jl λ,')ση ::ί\'ω 11 ιιί.ι.υγl']

62 Αναί.υτιl,ότερη αναφορύ, στυ προγράμμυ;:ιι ι-:υτυπολέμηση.; Ι-:UΙ ΥΙ:Ι'Ιf\·ότr.ριl. (Πηl' ιωί.IΤΙΙ,IΊ Υω Τι\1

κοινωνl"ό υποl,λι::ισμό. βλ. κεφ.6.7,1-6. 7,Η
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του τρόπου ςωιι,; και τη.; συμπεριφοράς ΤΙύ\' ίσιων πl)\' τσιγγιλ\'ΙΙ1\'. Ι ΙI)Ιπ:;ι \'Ο

αλλάξουν την νοοτροπία ωικ. και \'α αΠot-.ϊι1σουν (')ι),ηση γω I:\'ηL~η. ~ιι

προσπαΟ11σουν ΙII ίδιοι να ε\'ΤUϊ.υoύ\' μιιις κω nϊφα δι:ν είωι ~;τoιμΙII για ΚιΧΤΙ π';ωιο

Το βιισικόn;ρο ίψως ~;ί\'αι η ,ιιι'φφιι)σή του.;. Γιατί α\' μυρφω(-)οιΊν 0(1. ,ΙΙί1υρ~':σ()l)\'

να αλλάξου\'. Η γε\'ικιι αίσυηση που tXOIJ\' ΙΙΠΟΚΠ1σει οι 1!ί1άι.λη!.οι του U>I J. ~:ι\'ω

όπ οι τσlγγίη'Οι tOivUI μη Ιμπιστοι. [3ριομι"οι και έχουν KUK11 κοιν(ι)\'Ι"'l GlιμΠ::ι)(tl)οι)ιι.

'Ωσο\' αφορύ, την πολΙΤΙΚΙ1 που θα ί1ρi;πα νσ: ω.:οl'υυΙΙη()::ι γ\ι!. \'ΙΙ II;τιΙI)~t:ι

βελτίωση τη.; κατάστασης τω\' τσιγγάνω\' πιστεΙΙ{ΗΗ' (ηι το πι)ιίιτο !-ΙI'ΙΙll1 ;το!ι πl),':;τ~:ι \'(J

γίνει_ t:ινω η δημιουργία κάμπι\'γκ κο\'τά σε βασικΙ.; υΠΙJδομ:':.; της ΠΙ'J!.η~ μ,:

ντουζιέρες, τουαλi;τες. υπαλλΙ1λους καθαρισμού και αστu\'όμευσης Ι!ιJτιη'). Ιπίσης

εκεί πρέπα \'α υπιiρχoυν ειδικοί επισΤ11μονι:ς οι οποίοι (-Jιι στηρί~ιnl\' ιωι υιι

επιμορφ<ί)νουντους διι.:ρχόμενου.;τσιγγάνους.

Λφού ωριμύ,σει αυΠ1 η κατύ,σταση θα ακολουθΙ1σα το f.πόμt:\'O Ilιιιια, .'\1ιτιΊ 0(/.

πρΙπι:1 \'α ι:ίνω η «(()ιι'ιχυσψι ουτιί)\' μi:σα στους ασπκοιις ιστού; Τ(ι)\' πιΊι.::ω\'.

6.";.2 Δημοτι ι.:ιί Ι!πημl:πία ΙJμιί 1'(ιΙΙ!. ..- .J ιί,ιίΟΙΙ • /(ί.ι)ωα,,;

ΠΙρα από τον ΕΟΙ Ι. ο ΜΊμος Λάρισας προσφί:ρεl υΠΙlσΤ1Ίρlξη nro.; ΤΟ1lς

τσιγγάνους με την παΡΟΧΙ1 τροφοκαρτιΟν. ιατρικιον συμ[1ουλιο\' απι) εξειδIK::υμί:\'olJ~

γιατρούς. και διοργανιονει πολιηστικές εκδηλιΟσεις.

(Ί.";.3 Σιί;;.ογο; Πο/'ιπΙ:κν(ι),' Λ'ομοι) ι1(~μlπας

Οπως όλοι γνωρίζουμι: ΟΙ Ρομ από πολύ μικrn1 ηλικία αποκτο'Ι\',: πι\!.!.ιί. ΠI1lΙ)ΗΙ.

Αυτό επιβάλει η παράδοσιΊ τους η οποία θεωρεί ευτυχία τα ΠΙJl.λιΊ πω{)ιιλ Ι\.ΊΙΙ σιcωη"J

του ανθριί)που το να φτιάξει οικογέ\ιεια και να κάνει απογόνους γιιι. \'ΙL ι)ιατηρηιl::ί το

όνομα. η φάρα. η φυλΙ1'

Αυτό μπορεί να είναι μια πρακτιιaι που εξελίχθηκε μΙσα στους ιωί)νες. σω'

τρόπος για να επl[3ιιοσουν από τους διωγμούς που [1ίωνω'. από το KtJV11rl που

υπέστησαν οι [}ομ. σε όποιο μέρος του κόσμου και u\' βρίσKO\'ΤUν.

Ως πολύτεκνοι που είναι παίρνουν από τφι πολιτεία όλα τα cπιι)ιΊματα πο\)

υπάρχου\' για του πολύτεκνους,

Απευ(Jυνόμενοι στο σ1)λλογο πολυτέκ\'ων νομού Λύ,rισα.;. () πρι'Η:ι)ι)υ,; τιnι μΙL':;

είπε ότι πολλοί τσιγγάνοι είναι εγγεγραμμένοι και παίρνου\' τα επlι)ιΊμΙΗα.

Αυτά τα επιδόματα είναι δύο ειδιον:

Ι. Η σύνταξη Τ11ς πολύτεκνης μητέρας. όταν όλα τα παιδιά έχουν mψπι.ηριiJσει τα

23 χρόνια (πρέπει η οικογί:νεια να έχει 4 παιόιά και το ποσό είναι 1JOUO όρχο ω

μΙ1 να )

1 Το επίδομιι της πολύτεκνη..:; μητέρας. όταν τα παιδιά είναι r.:άτω (Lί'tΊ') 23 χρω'ι;)\'

KUΙ εί\'ΙΙΙ Ι οοοα δρχ. το μΙ1να για κάθε παιδί. το οποίο α\'UπροσιφμίJζΠlH ιΊπο)ς

το μφοκίψατο του ανειδίκευτου εργύ,Τ1Ί.
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υσο\' αφορά τη συμπεριφορά Kα~ τις σχΙσl;ις που ;';ι.ρ ιl σω.I.Ο)'ΙI': μ:: ωυ..: Ι\ψ.

μας ανεφέρ(:Jη ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. αυτοί πcιΟιιl)χιη'J\' Kιl\ ι:ί\-'υι Τ\ι;ΤΙΚοί

όπως επίση.:; γνωρίζου\' τι ακριβισς πρέπει να κάνου\' για \'ll τα π(φι)()\' u.υηΊ..

Μεγάλο ποσοστό των μελιίη' του συλλι)γου κατοιια.:ί πτψ \::α ~μ\φ\'η .'\ιΊ[ηΠ(l';.

Σχετικά μc το αν cίναι αληθΙ1 τα σΤOlχι:ία που 6ηλιίΛ'ου\' ΙIΙ Ι}ομ γω \'(l π(φοιι\' ΤΙ{

επιδι\ματα. η απάνηιση που ΠΙ1ραμc l1ΤUν υ.ποκαλυπτικιΊ. ΥπάρχιΗ)\, πφιπ'((;)πι:ι..:

κυρίως νομάδω\'. στις οποίε,:;: οι γο\τί.:; CVtO ζΟ\1\' μαζί δΙΛ' ι;ίΗll [:πίτψ)ι:,:; π((\'τrψι':ωι,

Έτσι 11 μάνα όηλιονοντας τη\' καΤΙ'Ισταση τη..; πτψ' πρι)\'()(υ ()ΙΚl1IΟΙΙΤαι κυ,ι π(/,ίι)\';:ι το

επίδομα παιδΙΚΙ1':; προστασία.:; (αν έχcι πά\'(Ι) υ,πό.:j. παιι)ιιΊ κιΊτω (lΠΙ\ 1(1 ::ΤΙ;)\'). (/I.Ί.!}

και αυτό των πολυτέκνω\' απι) το πύλλογο πολυτ::κ\'ιι)\', Ι ιι ίδιο ίσχιι:: κω π::

περιπηοσcις ψεύτικων διαζυγίω\', Αυτό ciVU,l κό.ΤΙ που Π{Η:;ΤCΙ \'U ι:l.::γχΟ::ί (lΠΟ τη\'

πολιτcία.

Από την άλλη μας υποσηΊριξε οη πρέπει να γί\'(ΗI\' καΤΙ1\)/.ισμι\( ~ιιιι. nHJ':;

νομάδες. στους τόπους μετακίνησιiς και cγκατάστασΙ1ς ωυ.;, εςοπl.ισμ:;\'ΙIΙ μ:: τι.:;

βασικές υποδομές (παΡΟΧΙ1 νεrού. ηλεκτρικού ρι;ύματο.:; Κ/.Π). '\!(ις ((\'ι':φψι: ::πίση.:;

ότι συχνά αυτοί ζητάνε σπίτια στις εργατικΙς κατοικίες α))..(Ί ι)Ι:\' ::;:0\1\' nι ιιπιι.ριιίτητυ

ένσημα για να μπορέσουν νυ. τα πάρου\',

Επιπροσθέτως είπι:: ότι είναι δίισιωλο \'Q αλλάξου\' '[0\' η)ι);ω ~ι,)1Ί..:: το\); κω \'(1

ενταχθούναφού ούτε οι ίδιοι φαινομr.\'ικά το θέλου\' ωλι~ ο)·ιτ:.; 1,:(1.( η ΠtI;"ιτ::ί,ι :':Ζ::Ι τη

διάθεση να το KάνCΙ. ΕκτcνιΊ αναφορά μας έκανε στο γι:γ()\'ό~ ότι οι Ι'ομ Ι)Ι:\" Ι):':ωυ\,

να συμμετέχουν στα έξοδα. Δεν φορολογού\'ται. δεν Θ{:ί.οιι\' \'(1 πληf)ι,)\υυ\' ΤΨ'

ασφάλιση τους όταν είναι ενταγμένοι σε κάποιο ταμείο (1<ίφύ.ί.ιση.:; (()ΓΛ. IΚΙ\ ΚΛΠ)

και κατέληξεότι πρέπcι ΟΙ ίδιοι να αποφασίσουνα\1 θέλοΗ\' τψ (,ι'ττας11» του;;.

Από το γενικό σύνολο έκανε διαχωρισμό για τους (Τ<Ίιγγ(l\,(}\1':;» της Νι';(ι;

Σμύρνης οι οποίοι θεωρεί ότι είναι ενταγμένοι γιατί ποι.λοί <ΙΠΙ) ΙιΗΗιι'lς κ(Ί\'ου\'

φορολογικέςδηλιoσcις και πΙ.ηρώνουνπρος το κράτος.

Τέλος. για τον αυξανόμενοαριΘμό των Ι>ομ σηι\' Ν6ι ~μίιl)\'η ι.ιΊγω του μ::γιιl.ιω

αριθμού γεννΙ1σεων ανάφCΡΙ; ότι η νομαρχία έχει συζηn1συ το θ:';μιι μ:: ω σω.l.ογιι

και σκέφτεται να διαχύσει τις νέcς οικογένι;ιες μέσα στψ :\ίφ«')(λ. Ι ]ΙΗ::Π/;Ι \'ΙΙ

«ΛαρισΟΠΟΙI1σουμε»τους «Τσιγγάνους»μας είπι;.

Σε παράλληλη αναφορά με τα παραπάνω νοιισσαμι: την (1\'(Ίγl(η να π,φ(lΙΗ:σοιψ,:

σ' αυτή την παράγραφο τις σκέψεις και τις απόψεις για το 6ημΟ"'!Ρ(lφικ(') Πj)(\jΙλημtι

που παράμcτρός του είναι η υΠCΡγεννηΤΙKότητα ΤΙΟ\' ελ).lΊ\'(ι)\' ]}ομ. ~rιl ημ::ρολιΊγΙ(1

του 1998 που έβγαλι; η «Πανελ/Ι1νια Ένωση Φίλων των Πtιλυτr.ι,:\,ωνl) (/.\,(ιφΙ;ΙΗ)\'ται

πράγματα που πραγματικά αξίζουν να α\'αφερθούν.

Είναι γεγονός ότι η χώρα μας μαστίζπαι από τη\' \1ltOiIf.\'\'ηrlK('nlJru και ,ψ'

ταυτόχρονη γιΊρανση του πληθυσμού. Αναφέρεται στψ σ~ι.. ) του πιφιl.;ω\'«)

ημcρολΟΥίου, ότι σε ]1500 κατοίκους της χώρας μας α\'αλογ:;ί μιu γ:':\:\'ηπη πιιι6ωιΊ

και συνεχίζcι «ίσως αυτό να μψ είναι καθαρι')αιμο f./.I.ηnΊποι)λο (J.λλα

μουσουλμανάκι 11 τσΙΥγανάκι li προσφυγόπουλο». Και τελειώn:ι μ,: τΙ]\' Ι:~1Ίς tp[)(J,aIl

αιτιολογώντας τα παραπάνω (ωυτι') είναι πραγμ(1τικι'Ηητα. αφιn) στιι. Χ4'+ πλα}\'ίι~ιη'τtL

παιδάκια (το ! 9(6). πολλά (1\'11καν σε γο\τίς πρι'ιπφιιγε; ",uι (ιι.λο6υπιJl);. ΠΟΗ

συνολικά οι τεί.cυταίοι πλησιάζου\1 σε πληΟυσμι') το Ι οο()οο() κω :':ZOlI\' μ::γαλl)πρη



ΣυιιιαιJ~': Χρησro.,:. () h:ΟI\'UJVιι.:ό: Aπoι.:λ~:ισιι6. τι,)\' I'OLI,

γcννητικότητααπο τους καΟιφόωμους ι:.ϊ.i.ηνες». ΠληrοφοlηαΚtl (J.ΥιI.ιnΙ;ΡΙJιJμι; ΙΗΙ οι

Ι'ομ της Ευ.άδ(lς ίIOI'IΤOYPl1tp110llKa,' (1); ti.l.ll'τς το 197Χ μι: τι) υπ (φιυμ. ()ι)~ω.;ι'

2 Ι 2/ 2U. Ι U. 7:\ Γ:,;\'ικό Διύ.ταγμα
Ι
)''. Αλl.ύ. και στο πόρισμα τη; ()ιωω.ΙΙ,ΙΙΙΙΤΙΚI·l;

κοινοβουλευΤΙk.'lς :,;nlTPOίI1l'::: για τη μελέτη του δημoγριιφΙKιnΊ ΠI)ι}!)ί.IΊ.ιωω,,; τη;

χώρας και για τη διατιΊπωση προτάσαιΛ' για την αποτcλι:σματικιΊ ΙΗ'τιμ::τωπιση ωι)

(Απόφαση 63.5.5.'4! UΙ2.5. Ι U.9 Ι) δεν αναφt:ρεται τίποτα για τους ποi.ίιπκ\'Ου; !\ψ. ι\'ιί)

για ωλες ομάδες που έχουν κι' αυτές σημαντικά προβλJιματα ιιπ(Όιlν.ει "ιί.ΠιΗΙΙ

αναφορά (π,χ. Παλλινοστοll"πς),

6,~, ~ _Ι Ιί:ιίθΙΗ'ση 17{J(ί1'lJως I'ΙJμOιί . Ι t"φισrι.;. ΤμlΙ,ιω ΚΟΙ 1'(1) I'IMUI' ί,ι:ιτ()ιψ;'ι:)1·

υπως avatpt:I)OllKl: στη\' παράγραφο γω το\' σύ)).ογυ πυi.υτι":κ\,ι,)\' l\t Ι'υμ ι:ι\υ.ι 111':'

r.πί το πλι..:ίστω' πολύτεκ\'οι. Ί~\'ας ακόμη φορt:ας που τους παρί:ι.:::ι ::π\\)(Ίματιι '(Η/.

αυη; τους τη\' κατάσταση είναι η Πρόνοια. Τα προγράμματα ::πι,)ι>μιΊτω\' κω

κοινωνικιις υπoσT1ΊlηξηςΙ)~ στα οποία εντάσσεται μcγάλος αριθμός τσιγγιίνΙΙΗ' ι:ί\'uι τη

εξι;ς (βλ. Οδηγ6 97. Κοινωνικοί φορείς και υπηρεσίας Πολεοδομικοι') ::υγκι)()τιΊμΙl!ος

Βόλου. ΔΟΥΚ. σ6. 2U-21):

Ι. παι6ικψ; προστασίας {ΟJcι:ιψη παΤΡΙk.'Ίς προστασίας. αρρισστιας. ()ω'ιΙτου. () 7%

αναmιρίας. στρατιώτης. φυλιι':ισμί:νος. όταν το ~ι:υγάΡI ι:ί\'ιΗ ()IΙI~ι:ι)yμ;':,,() 11
ότα\' δει' υπάρχει πιιτί:ρας (το ζcυγάρι δε\' πα\τρcίnηκε). Το ι:πίι)ομΙί ιωτιΊ

δίνcται με οικονομικι') ιφΙTlΊΡιο. εισόδημα. παΙΟΗΊ κλπ (δί\'πω μ{:ι.:ρι το ίIιHl)i \'(l

φτάσει 16 χρονώ\' και μετά από κοινωνΙf..1; έΡΣυνα). Το ποσl') ::ί\υι 15()(J(j ι)ιη:.

κατά παιδί το μι;να.

2. αναπηρίας 67% (για τα παιδιά δίνπαι μέχρι το παιδί να φτάσιι Ι{, XI)l\\,IiJ\' και

μcτά απ<) κοι\'ωνικιΊ έρcυνα). Το ποσό ι:ίναι 4ΟΟΟΟ δρχ, για ΤΟ\' ω'ιΊπηρυ το

μιΊνα.

3. Μητρότητα; (όταν ycvvO.cl ανασφάλιστη γυναίκα) μπά από KOlVΙO\'lKli :;ριυνιι

4. Βιβλιάρια απορίας. ιατρικοφαρμακευτικι;ς περίθαλψης

5. Τυφλότητας. κωφαλαλίας. VOllTlKli; καθυστί:ρησης. μι:σογι:ιακιlς ιη!l1ιμίΗς.

παραπληγίας-ο τετραπληγίας.

6. Εισαγωγ11 σι: Ιδρύματα λόγω σιl,~αΡιΊς ασθένΣιας (συ\'lΊθως \υητικιΊ.; 1,:I'7Ι).

Ένα, ι:νδCΙKΤΙKός αριΗμός επιδοτσ,'ψι:νων οικογενει<ον για την Nf:II. ;;μίιρ\'η μι:

ορισμί:να από τα παραπάνω επιδόματα ακολουΟεί στον παρακάτω πίν(lκα. Τα

στοιχεία που ακολουθο,')νcίναι cνδcικτικά και ανcπίσημα. Πάντως μπορού\' νυ fJyouv
χρι;σιμα συμπεράσματα για τη μέση χΡηματιla; βοιΊθεια κατά οικογΙνι:ια το μι;να.

Επιπρόσθετα η ίόια οικογένεια μπορεί να πάρει cπιδόματα από ΠCΡισσι)πρυ από ::να

προγράμματα α\' πληροί τις προϋποθέσεις. 2:υνολικά απ() τους τσιγγιινους του νομού

Λάρισας παίρνου\' 2ΟΟ άτομα επίδομα avamlpia.:; 67%. ~5 τυφλότητας. 3ΙJ διιι.\'Οητικιλ

καΘυσπρημένου και 6 κωφαλάλου. Τέλος οι πcρισσίΗφι:ς οικο,Ι';\'::ι!:ς παίl)\'()\)\'

'" Βλ. Μουχέλη Α,. 1996. ΕΚΚΕ. τόμο.:: Α. σελ.496

ι..ι ΤΟ IlIΚΠΑ ι.:Ι\'UΙ αρμvοlO γι". τη\' ε"lψέ!"ωση 1\UΙ ΤΟ\' UΙΚΟΥ:;\'cιαι.:ό ΠΡO";'llαμ~lilτισ.Lω Ι:I'ι') η

ι.:οιvwιιιι.:il ί..ειτουιη'ό.: τη..:: Πρ6l'οια.; δραστηριοποιείτω ότα\' υπίφχου\' προfjλιiμ(l{ΙΙ Gfl> ~ωγl'ψι ιrol)

cπηΡαί.ζοul' τη\' ΟΙh·ΟΥt:I·:;ιαι.:ιi γα;'IΊιιη. για ψυχολογιι.:IΊ ιιποσηΊριςη ιn:ρισσ(nl;ρο.



Σωμαρά.: Χοι:ισω.:. () Κοινωνικό.: Αποκλι:ισιιό..:: ίl.'JI' ,J l1tι .

επιδόματα παιδικής προστασίας πολυτΙ",,,'(Ι}\' (είτε παράνομα cin: \·ίψιμιl.- [-\l.~·:π~: στην

επόμενη σελίδα).

Πίνακας 6.2: Επιδόματα που δίνονται στου; Ρομ της πεμΙΟΖ'Ι; τη; NI;α~ Σμίφνl1ς

από την Διf:ύθυνση Πμόνοιας του νομού Λύ.μισας

Είδος ΑριΟιlός Συνοί.ικ'! Συ\'ΟΑlκι'j':: Μί:σος ιίιιος Πμι'jγριφιιtl

επιδόματος οικογενειών ποσό ιφιθιιός Ζρlιιlι:Ιτω\' / ι;πιijό ιιιιτος

επιδότηση.; πωοιιυν ΟIΚΙ '1:':νl:ιι/,

για τα παιδιύ.

Εξώγαμα 19 780000 5' ~lιJ6() Ι" rιll**

EγκυμoσίNη('~ 38 16'0000 108 50625 Ι" IlΠ

Αναπηρίας 66 3420000 ι 118 190000 2" υ~ΨΛ*"'*

(67 'v,,) 9~20000*

ΠηΥιΊ: Ανεπίσημα στοιχι:ία από την Διεύθυνση Πρόνοια;. Ιδία επι:ξιργασία

• Το πυσ() l.ιιιτό αναφέρεται στις παριιχί:ς JrIII! παίIΙI'ΟΗΙ' 0\ \ΙΙΊιπη1101 ιισχl':τlll.,: Η1 Π()(ΗΙ J1Iιl'lIII :":7.\\\11'

•• ΠρόΥραμμα l1αιι)ι"ής Προστασίας

••• Πρόγραμμα Βαριάς ΣωμαΤΙΚής"ul 'Ι'ιιχι"ι'lς Α"ωllΙIJίιις

Όπως μας είπαν οι υπάλληλοι εκεί οι τσιγγάνοι επισκέπτο"ταιΤψ ΠJ){n'ι!\ιι μΙn.υ

όταν χρειάζονταιχρηματικιΊ βοιΊθεια. Δεν τους απασχολούν τα άλλυ. πριΨλιΊματαπου

έχουν αλλά ούτε και οι διάφορες υποστηρικτικέςδραστηριότητεςπου μπορι:ί \'u τους

δοθούν από τους κοινωνικούς λειτουργούς')Ι'. Η επιδότηση τους απ(\ Τψ' πr)()νσια

γίνεται μόνο όταν είναι τελείως ανασφάλιστοι. Είναι συνιΊΟως πρακnκη τους νυ.

βγαίνουν εύκολα ανάπηροι με 67% avamlpia (για :::πιδόμιι.τα κω Ι1παλ1.Η,/11 ωαΊ το\'

στρατό). ΣυνιΊθεις αναπηρίες είναι η επιληΠΤΙ1αΊ κρίση. αλκοολισμι\. Ψ\)ϊ.ιωΟι":\'εω..

Ερωτώμενη η υπάλληλος του τμlΊματος κοινω\'ικών λΙ:Ι!(lιφγω\' για τον

κοινωνικό αποκλεισμό αυτών, μας απάντησε ότι οι ίδιοι οι Ρομ δι:\' Οi:λΟ1J\' να

αλλάξουν. δεν θέλουν να μορφωθούν. προτιμούν τον τρόπο ζωψ; τους. tJέλου\' μόνο

να ζητάνε.

Αναφορικά με τους Ρουμανόβλαχους της Νέας Σμύρνης μας Lint: ι)ΤΙ ι:χουν

προϋποθέσεις για να «ενταχθούν}} α)Jcά δεν τις ι;κμεταλλείJο\ται Ιιι(Jνιμη

εγκατάσταση, πλlΊρης οικιακός εξοπλισμός). Προτιμά η πλειοψηφία \"α συ\'τηρ::ίται

από τα επιδόματα παρά να δουλεύει. Έχου\' συνηθίσει ΤΟ\' τρ6πο ζω1Ίς τους κω ;)ι;\'

νουθετούν τα παιδιά τους για να μορφωθούν. Ζητάνε δουλειΙς ΙΙΙ.ί.(ί. 6::ν :':χου\'

προσόντα.

1,5 Σ' αυηΊ την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες της ηθ(κιiς α\'υςιότηrα-: (ιΊτα\' ο πατtρας

δεν δουλεύει λόΥω προβλημάτων. του διαζυγίου, ορφανΙ;)\', υσθένι::ιας

(,ι, Βλ. Λυδάκη Α .. 1997, "εφ.3. για εσωστρΙφεια και υναζl;τηση ση;ριςης στ1)\' οlιωγί:\'ι:ια-ψυί.ιΊ. Τι;

δραστηριότητες που έχει δημlOυργιισει ro «ξένωι σιί\'Ολο. ηc θεωρο\)\' επικί\'δυ\'ε; :'\(1 \'(1 (ψω.ί)ι'ουν»

την φυλι; τους, Γι' αυτό δεν επισκέπτονταιτου: φορεί-: ;τρίινoιu..; γιυ ι:ιi.;'o\l ι;ίδου; μ"I'jIJ::ιυ Ι;ΚΤι·).,: τη..::

χ:ρηματικιΊς·



l.OHlLtPCL;: XPliaτo.:. Ο Κοινω\'ικ-ό,:; Αποκλεισμό.: των Ροιι. Ι (1-!

Αναιρερόμε\'η γενικά στους τσιγγάνους που επισκέπτοnαι τη\' πι)ι">\'οω ι:ίπ:: ί1ΊΙ

υπάρχει γενικά φτιΟχεια. όμως είναι ψεύτες (ακόμη και στα δικαιολογητικά που

προσκομίζουν ότu\' είναι να πάρουν κάποιο επίδομα)(1Ι και ξi:ροιιν Ίj 1όπoυ( να

επιβιώνουν παρασιτικά (συν11θως οι νομάδες). Ακόμη ιιπάρχει κιί.ΠΟΙΙΙ. ιι.6ικία γιιι.τί

πολλοί από αυτού.; Οε\' κάνουν φορολογικές δηλιι)σεις μπορού\' ι;ί)κοί.Ιί \'ΙΙ 6ηl'(;,\,01)\'

ότι είναι άποροι και παίρνουν τα επιδόματα στεριο\'τας τα απι) κιί.ποωιι.; (Ιί.λιιυ.;

κυρίως μη τσιγγάνους οι οποίοι δηλιονουν τα εισΟΟΙ1ματά τους κανονικά. ι:νιί) στ11"

ουσία έχουν περισσότερη ανάγκη από τους πρώτους.

Ο ρόλος της πρόνοιας απέναντί τους, όπως μας υπoστl1ριξε η υπάλληλος. ότα\'

απευθύνονται για υποστηΡΙΚΤΙΚ11 β011θεια είναι να τους ευαισθητοποη1σι:ι για να το

λύσουν με την βοι1θειά. τllς οι ίδιοι. Πολλές φορές επειδ11 οι Ρομ είναι ::πιιρυλαι,τικοί

απέναντι στις υmΙΡι.:σίες δεν πολυπιστεύουν τι τους λέν~: και έτσι αλ'ιιγκ(ί.ζονται να

τους στέλνουν από υπηρεσία σε υπηρεσία για να πιστέψουν ποιιι. είνυι η

πραγματικότητα. Αυτό το τελ.ευταίο βέβαια ενέχει και τ11" αδι)\·ιιμίιι. που :':χου\' οι

υmιρεσίες να συνεννοηθούν και να αντιμετωπίσου\' απί) κοινού [\'!ί σιιγκ::κριμ:':νο

πρόβλημα.

Τέλος. η συμπεριφορά της πρόνοιας προς τους Ρομ δεν ε\'ί:χει διαχωρισμιΊ 11

απόρριψη.

Τελειώνο\'τας η υπάλληλο _μας είπε ότι όλη η κατάσταση με τα (:πιόι'ψατα ::ίναι

μια διαδικασία που βολ.εύcι την πολιτεία. Γιατί από τη μια μc μικρι) κί)στο.; (δεν

παρέχει υποδομές. λειτουργίες που κοστίζουν. παρά δίνει ί ίγα επιδόματα) lωταιρcρνι:ι

να μην έχει αντίδραση από τους τσιγγάνους και να τους ικανοποιεί κιΙ.\'()ντιΙς τους να

νομίζουν ότι το ξεγελάσανε.

Επιπρόσθετα εκμεταλλευόμενη την αμορφωσιά και την ανάγκη τοιις. τους

απομυζά είτε εξαγοράζοντας την Ψ11φο τους είτε διατηρώντας τους στο ::πίπcδο που

βρίσκονται για να μπορεί να τους εκμεταλλεύεται συνεχώς (σ' αυτιΊ συμl)ιJ.λλοιιν και

οι διάφοροι που ζου\' από τα προγράμματα για τους τσιγγάνους). Από την άλλη αυτοί

δεν συνειδητοποιούν ότι πρέπει να βελτιιοσουν το οικονομικό και βιοτικό τους

επίπεδο. υπνωτίζονται από τα λιγοστά που τους δίνει το κράτος και 'Ί)\)ν 11συχα και

απομονωμένα ξέροντας και πιστεύοντας βαθιά μέσα τους πως αυτΊ1 ι:ίναι 11 μοίρα

τους.

6. -Ι. 5 Δημοτικ(). ()ργω ωμό( Υγείας και Κοινωνικών Ηι:μ{ί.τω\ ΔΙ7μοιι Βl)ί.()/ι υο }Ί\,)

Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε ο οποιοσδ11ποτε να πει ότι η αναφοριι σε ί:να

φορέα ο οποίος βρίσκcται σε άλλη πόλη και δεν ξέρει την περίπτωση της Ν::ας

Σμύρνης. παρά την επαφ11 που έχει με τα προβλ11ματα των Τσιγγά\'ων. ::ίνιιι περΙΤ!11·

Όμως 0εωΡ11σαμε απαραίτητη την επίσκεΨ11 σ' αυτόν. γιατί στις αρμοδιί>τητες του

civαt η παΡΟΧΙ1 συμβουλcυτικ:ών και άλλω\' συνοδευτικών δραστΊΙΡΙΟ!11των στΊ;ριξης

(" Βλ. Εφημι;ρίδα. Ελι:υθεΡία . Ι Οι Ι /98. όπου μια τσιγγάνα δφ,ωσε σΙ: διάφορυ. δημοωί.Ι)για ()1'ΗΙΙΙJl' τη~

Θεσσαλίας ότι γέ\'\'ησε τρία από τα παιδιά της μέσα σι: διάστημα 1.5 χρόνου.



~(I)υ(lO!I.: ΧΡlιστο;. Ο Κοινωνικό..: Αποκλεισιιό.: TιOI' Ι'ΟΙΙ Ι 11:'

των Ρομ και στο είδος αυτό είναι από τoυ~ λίγους στην Ελλύ.δι/"'. ΓΙ:::I)ι/. ι!.πιΊ ιιιιτιΊ ι')~

φορέας έχει ασχοληθεί σε πολύ μεγάλο !jαΘμι) με ίΟ αντικείμL:\'ι) το\, Ι'Ι>Ιι'Ι')\'Ι"'ΟI·)

Αποκλεισμού των τσιγγάνων αλλά ",σι γενικότερα. και πιστέψαμι: ότι η :.;μπl:φία τol)

μπορούσε να μας δώσει κάποια στοιχεία για να καΤ(lνοιiσουμ:: το φαινομενο

καλύτερα.

Όσον αφορά την δραστηριότητα του ΔΟΥΚ έχει αναλάβει νι/ο δΗ:":πι:rαιιίJσει.

ύστερα από έγκριση του υπουργείου εργασίας και της ΕΕ. δt::ιωτρία ίφογrάμμι!.tι!.

επιμόρφωσης-κατάρτισης σχετικά με ΤΟ\' κοινωνικό αποκλεισμιΊ ι/.πι\ ί11\' [ιγιφι'ι.

εργασίας για τις διάφορες ομάδες στόzoυ~ (βλ. πολΙΤΙΙ(11 υΠOΙJι)γιί\HI φγιισία..:;.

παρ,6,7.4). Τα έξι από αυτά αναφέρο\ται στους Ι)ομ και {:ZOlJ\' az::r;l] μ:: _lj\'

κατάρτιση και υποσηΊριξηΜΙ αυτών,

Απευθυνόμενοι στην υπηρεσία αυηΙ mlPαμι:. την απά\'τηση ι')τι Ul1XlKll γω. να

υπάρξει ένταξη των Τσιγγάνων στην υπόλοιπη κοινωνία πρέπει να Θι.;λι1σου\' οι ίδιοι

να αποδεχθούν τους κανόνες της κοινωνίας. XapαKtllPIσtlKci. μας Cιπι;)θηι-.:f, (ΙΤΙ το

μεγαλύτερο ποσοστό των τσιγγάνων (περίπου 70%) δεν i:Zt:! δίπλωμυ Οι)liγησης.

Πρέπει επίσης να αρχίζουν να φορολογούνται για να έχουν άλλοΘι ι'nαν ςητι'ι.νι: κι'ηι.

Δεύτερον για να υπάρξει λύση στο πρόβλημα του ιωινωνικοι) τo\)~ ιι.ποκΜ:ισμοι·1

πρέπει να αλλάξει η δομιΊ η1ς κοινωνίας.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι για να μιλάμε για αρμονιιai συμβίωση υί.λιι. και γω

ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτώ\'. αφού είναι ιΊδη δΙUμιφφ(',)μ~';\'η μιυ

κατάσταση, πρέπει να αλλάξουν με κάποιο τρόπο οι δομές ηΙζ κοινωνίας ι-.:ω η

λειτουργία της. Αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο σε μια κοινωνία Δυτιι.:οΙ! τι)που να

γίνει, το να αποδεχθεί δηλαδι; αυτή κάποιο μοντέλο 11 ακόμη και σε τι:i.ικι·ι ανάλυση

να μπορέσει να υπάρξει ένα τέτοιο μοντέλο. το οποίο θα άrει τα ΠοlOΤΙΚιi και

στερεοτυπικά ιφΙτlΊρια που υπάρχουν για κάποιον που Οεωrείται καΤΙ;)ΤI:j10ς. ΆΡΗ γι

αυτό το οποίο μπορούμε να μιλ{ηε αν θέλουμε να διΟσουμε. /'1)(1η ε.ίναι μια

προσπάθεια ένταξιlς τους στον τρόπο ζω1; που η πλειοψηφία ι~πo(){;χ(:ται ως

«σωστό~).

Από την άλλη είναι δύσκολο να πεισθεί ο τσιγγάνος να αι.:ολΟ\J{)1·1σt:ι κιιποιε,:

νόρμες που θα του υποδειχθούν ώστε να ξεφύγει από τον κοινωνικό του πι;ρίγυρο (τη

φυλ11), να «διαχυθεί» μέσα στην υπόλοιπη κοινωνία και μετέπειτα να ιιφομοιωΟεί και

να ενταχθεί (θα είναι πάντα μια διαφορετιΚ1; κοινωνία).

Βεβαίως οι ενταγμένοι έχουν κάνει κάποια β1Ίματα για να αρχίσου\' να γϊνονται

πλέον αποδεκτοί. AJJ-.iJ.. χρειάζονται βοι·ιθεια.

68 Αυτός έχει αναπτύξcι συνεργασία με Ιί,,;,1.0ύς φopεί~ από άλλες nεpιozi:; ι:ι.:τΙJ; :\-1ιι'll'ηΓιίιις ,!l!1

παροχή δραστηριοτι]των συνοδευτικής υποσηlριξης. Έχει συνεργαστι:ί με τΙ]\' .\ΝΚΛ, το

Πανεπισηiμιο Θεσσαλίας. το ΕΛΚΕΠΑ Λάρισας αλλά ι.:αι με άλλους. (βλ. (;\·ημΙ:ΡΙ·HΙι.:ιi φιιλλίιδω

Υγεία και Πόλη του ΔΟΥΚ, τχ.7, σελ.7).

69 Η υποστηρικτικές ενέργειες περιλαμβάνουν πληροφόρηση για ης νΣε~ εξι:λίξι:ι;. σΨΙΙ'UIΗU για

καθημερινά θέματα. napoxIi κοινωνικών κατ υγειοl'Oμικών ltπηρεσιUII'. και στήf1ι':η ιιί:σω Tη~

υπηρεσίας άμεσης κοινωνικιiς παρέμβασης ότUl' unupxoul' προβλlΊματα χρόνω; ς,ιι.:ιιτιίι,ωιιηc:. ι..υ"ι·ι

υγείας. φτώχεια:: ".α ..



Καταλ1Ίγο\'τα.; μας ιιναφέρθη. ότι αυτό που χΡειαι,.:.:ται να ~'I\'::1 χl.φί; \'(1

εθελοηιφλούμε Ι\αι να πφψέ\ιουμεάμεση επίλυση του προβλήματο;τη; tιπ6ρrιψη.;

τους. είναι να τους βελτιιί)σουμε τις ΣU ....l:lήKE.; διαIΗωση.;. ~. αυη' Οιι cnιμ/itiί.ει η

δημιουργία οργανωμένων Kαταυλισμιiι\' με υποστηρικτικές ί.::ιtι\υl'Ίίl:~ στο

εσωτερικό αυτιi:ιν. και με υποδομές όπως σχολεία. t;ι..-κλl1σία. φωτισμύ. tι;τοχl;πnmι.

Ταυτόχρονα πρέπει το κράτος να τους δείξει ότι πρύ:γματι ενδιαφέ:ρετιtl nι του.; λίισει

τα προβλτΊματα τους με την προσφορά ει..Ααίδευσης. περίθαλψη.; κω υ,/ΙΙ:I\'IΊ.;. και

αφού καταλάβουν ύτι πράγματι δεν είναι εχθρός τους να τους ιφίςει το μπιιί.ιί"ι της

ενσωμάτωσης».

Τίλος. σημ:.;ιώθηκε ότι σημαντικό ρύλο anl" παραπάνω διιιδικασίιι \(:':nΗςιι,:;»)

των Ρομ Jrpi:na να παίξι;ι η ΙΌπικι1 Αυτοδιοίκηση. Και αυτΔ γιιιτί ~(:ρ::ι τα τωτικ(ί

προβλιΊματα. του.; αντιμετωπίζει καθημερι\'ίι και τους γ\ιωρίζCΙ κω γωτί πίΛη' ι,Η Ι)ομ

θα μπορού\' να έχου\' (lμcση cπαφι1 με (ωτο\' που Οα τους [)\)ηΙ:ΙΙ1σει,

Απευθυνόμενοι στο tμlΊμα προστασίας προαγωΥ1Ίς υγείας ζηηΊσιφ:: ωτιΊ του.:

υπεύθυνους να μα.; ενημερισσουν σΖετικά με το τι γίνεται από πλευΡιi.; ψl~ιlλΙΙl(jμοι',

των Ρομ.

Αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι 0\ τσιγγάνοι δε" μι1:αίνου\' (1":.; ;τρίηριιμμιι

εμβολιασμού. Δε\' ευαισθητοποιούνται και δε" κάνουν στα παιδιά του; ω.ο το

«σΧΙ1μα» του εμβολιασμού 1ΙΙ (όλα τα εμβόλια και όλες τις φάσεις ΤΟΙΙ κάυι; ψβι)λίου)

παρόλη την ενημέρωση που τους γίνεται,

Από την Νέα Σμύρνη πολύ μικρό ποσοστό εί\ιαι ευαισθητοποlημΙ;\'ο, Γίφω στις

20 οικογένειες έρχονται και κάνουν τακτικά στα παιδιά τους τα εμβόλια.

Η πολιτεία αλλά και η συγκεκριμένη υπηρεσία προσπαθεί να ι.:υαlσΘητσΠΟl1;σι:1

τους τσιγγάνους κάνοντας συχνές επισκέψεις στις περιοχές που ζω)\! και

ενημερ(ονοντάς τους cίτε απευθείας είτε μέσω των εκπροσώπων τους. Το όεύn:ρο

βι;μα που κά\'ει είναι η οργάνωση υπαίθριων μονάδων εμβολιασμοί! στον χ(ίφο

κατοικίας τω\' τσιγγάνων, Τέτοιες ενέργειες έγιναν και φέτος από τι; Jο'·μιn~ ως

28/5/98 οπότε έγινε και το Πανελλιiνιο Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ι)ί!ου στο νομιΊ

έγιναν συνολικά 20600 εμβόλια (πολύ μικρό ποσοστό έγινε σε τσιγγάνου;).

Όλα αυτά τα κρίνουν θετικά οι unDleUVOl του Τμι;ματος και δι:\' βλι:πυ\l" τι IL/J.o

μπορεί να κάνει το κράτος για να τους ευαισθητοποιiισει. Από ένα σημι:iο και μ::τά

είναι υπεύθυνοι και υπαίτιοι οι ίδιοι οι τσιγγάνοι οι οποίοι δεν σuμμoρφιo\'oντrιι και

αδιαφορούν,

Όπω, συμπεράναμε η μη ευαισθητοποίηση71 αφορά όλους του Ρομ cιίριιίου; και

μη. Οι αιτίες που συμβαί\'ει αυτό δεν είναι λειτουργικές. όπως ο Φόβυ; {ltl\' πωι)ι(υν

7(, ::'υνl)θως ΗΙ ι::μβόλιυ που ι..:άνου" οι τσιγγάνοι ι;ϊ,'uι αυτά τη~ ποΑωμυι:ι.ΗΗκ.ι;. ι\I~ΚJΨHι,Iιl':_

cχινόl..:οκι..:ου ι..:uι τcτά\'ιιυ

11 Έχοul' υπάρξι::ι ΠCΡιπrώσι:ις όπου ενώ cl'ημερώΟηιι;(lI' ιι;άποιοι l'Ομά6::;. σιιμΦιiJ\'ιισl1l' \'11

ι:μβολιαστοίιl' ι.;uι ι.;λι:ϊσανι: με τους αρμόδιους ρα\'τι:βού. ότUl' πιΊΥαΙ' οι δευn:ροι το !lιll'Ι! ΠΟII 11111Ί~-ω'

orllv nCPloXli ιΊnn' ιι;ιlπoια σι.:οuπiδια



Σωμαρό' XQlicrro~. Ο Κοινωνικό.: Απο"λr.ισιιό.: ntl\, 'ΡΙ!.

για την βελό\'α (ποτέ τσιγγανάκ\ δεν φοβliθηκε ΤΙ)\, εμβολιμσ,LΙΙ"})" Είηιι π::ρισσότι:ροο

τρόπος ζωής τους και η φιλοσοφία που έχου\'. μλλά και η t:πιφι)λ(ι~η του.; (γΙ\1τί ο

ι<μπαλαμ6ς» να θέλει το καλό μου;)

6.-1.7 Ληζfυ.ρΧf:;ο-ΔημοτολiJγω Διίμου Λάρισας

Απευθυνόμενοι στις συγκεκριμένες υπηρεσίες πι.:.ριμ:;'ϊ1μι.: \'11 jII'olIμ:: lιι.:ριjSli

αριθμό τόσο για τον πληθυσμό ηΙζ !έας ~μύΡ\1lζ. όσο κω για ΤΟ\' πί.ηουroμι') ΤΙ'Ι\' !'ομ

της Νέας ΣμύΡ\11ς, Τελικά όμως δε,' βρήκαμε ούn: τu ένα ι\\ιη; το ω.ί.ο γιατί ~)α

υπήρχαν ομαδοποιημένα στοιχεία.

Αναφερόμενοι στους Ρομ οι υπάJJ~ηλoι τω\' συγκεκριμι:\'(II\' υπηρ::σιιίn' μα.; ::ίπα\'

ότι δεν δηλώνονται όλοι όσοι ζουν στην Λάρισα στα δημοτολόγια. Γιαλιύη;ρα το

κάνανε αυτό για να μη\' υπηρετούν ως φαντάροι, Σήμερα «ω'αγκάζονταΗ) πολλοί από

αυτούς να δηλώνονται γιατί πρέπει να έχουν ληςιαΡΧΙΚli πράξη Y:':V\'llmE τω\'

παιδιών τους. για να πάρουν τα επιδόματα πολυτέι...,",ιου τόσο U,πύ Τll" JrjlI')\'ιIIU. όσο και

από τον σύλλογο πολυτέκνων και από ΤΟ\' ΟΓΑ (α\' ι.:ί\'(1\ ιισιι>αλιομ::nη σ" Ι1IJΗ'ι\'),

Όσον αφορά τι; δηλώσεις των παιδιών. nolli,:; εί\'αι ψεHιiεί~. ΔI1;.I1Ι)η δψ.Ι;J\'ΙΙ\·ΤUΙ

παιδιά που δεν έχουν καν γεwηθεi. Αυτό γί\'ετω για αίιξllmι τιl\ι πιισο\ι τι,ι\'

πολυτεκνικών επιδομάτων που παίρνουν li για να πάρου\' βιβλιίφιι! ιιπορίιις"

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται με την προσκόμιση χαρτιού από εισαγγ:.:λ:":α 11 απι'J

\ερέα που να αποδεικνύει την γέν\lηση, Ξι:Υελάνι.: πο/JJ:ς φορές ωυς πιφαπάνω

θεσμικούς φορείς λέ'Υοντας τους ότι το γέννησα\' το παιδί στο χιιφάφι και iit:\' το

δΙ1λωσαν σε κλινΙΚli και ζητάνε από αυτούς να τους το cπισημοποιιi(κι. 1"(1 παιδί

πολλές φορές που χρησιμοποιούν ως απόδειξη στα μάτιυ του Οεσμυ.:οιΊ φop/:tι. μπορι:ί

να μην είναι καν δικό τους. Επίσης πολ/ές φορές για \'(/. irρoI.Ii,fjoιI\' τι..: :φι)H~:()μ ίι.:~

υποβολ11ς των αιniσεων για να πάρουν τα επιδόματα. «ιινιιγκι:ι.ς()\'τωl) \'11 i)!ll'(;)\'()\)\'

ότι γεννάνε παιδιά σε λιγότερους από 9 μιiνες72"

Ακόμη οι υπάλ/ηλοι του δημοτολογίου-ληξιαρχείου μας ιίπαν δη ΠΡΜιμοι)\' \'0.

κάνουν πολ/ά παιδιά για να υπηρετούν λιγότερους μιiνες στο\' στρατό, Επίσης

εκούσια πολλά παιδιά δεν είναι αναγνωρίσμενα από τον Εν ζ(ιni πραγματικι) πατέρα

τους, για να καρπώνεται η οικογένεια τους τφ' κοινωνιιai tm"'liΗω~ χΡημαΤΙΚIΗ

βοήθεια των φορέων κοινωνικής πρόνοιας

Όσον αφορά το αν ξέΡ('l1)ν τα δί~.ϊllώματα του:; και α\' μπορού\' \'Q l\ι\'Οιη'ται στι~

υπηρεσίες. μας είπαν ότι η μισή δουλειά τους ως υπηρεσίες είνu.ι για (Jι":μu.τα ΤΙύ\'

τσιγγάνων. Επίσης οι τσιγγάνοι κατά η1ν εκεί naPO\)cria τoυ~ ι)ημωυΡΎIΙ''''

προβλιiματα αφού έρχονται πολλά άτομα με πρωτοπόρους n~ γυ\·ιιίκες. γιιι \'11

πάρουν ένα πιστοποιητικό και εξαιτίας της αμορφωσιάς τους όε\' φέΡΙH'ΤUΙ καλίι. και

προκαλούν ayaYάKtllml στους υπαλλήλους. Εmπρόσθετα ποΜ.ι)ί απί) ωυ.; m..IJ\'iTε';

αλλά και τους εγκατεστημένους δεν έχουν παραλάβει τα εκλογικα του,; Ι\ιl\λιι:ι.ρια"

t:! Bλbtε σχετικό ίφθΡιι Εφημερίδας ΕλεuOερία.;. IU'7 9S (ιJπω.: nΡΙlln\lιφί: ...I,,~1
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ΓΙλος. μιι.:; 6ιαχιορισαν τους Ρουμω'U!.:Ιλυ.χους τσιγγάνoυ~ (Ί;τι!!: μll.Ι: ΤO\J':;

xαpαKτliptcra\' που ςου\' στην Νέα Σμύρ\'η ιι.πό τους υπωωιπου.:;, .\ι)τοί ::ί\'UΙ πω

συνενΟ1;σιμοι και ol,;\' δημιουργούνπροβλ1iματαόπως τα παραπά.\'ω.

Γενικά μα~ (1\'{:φερε ότι δεν μπορούν να ε\'ταχθούν σι σKηνίτι:~ u\' ()ι;\' ΙJ.λλ\'ι~οιι\'

τρόπο ζω1iς.

6. -1-.8 ()jJ)'(J.I'lrrμιΊζ {i:CUfJ)'lK(Vi' Λ (JφU;)(Jr:ωl' (ΟΓΛ J. ,-' ντrι.πolφιτl7ς ΟΓ·! ~ lί,/ωl! . Ι (ί.μισας

υπως μας πληροφόρησαν από τον οργαησμι) πολλοί τσιγγά.\'ΟΙ i:;(I!li\' (ωφ(ί.λΙΓιη

ΟΓΑ. κυρίως υ.υτοί που εργάζονται ως εργιΊ.πς γης. αυΤΊ; ίψως ()ι:\' ::ί\'UΙ "'ιφιιι l-νι

στι:ρείται βασικιον Οιιrαιωμάτων. Αυτό συμβαί\'εΙ γιατί οι TσLyγ<l.\'OΙ ί)ι\' πλιll)ιΊ)\υιι\'

το πoσι'J που απαιτείται για να πάρουν Τ11\' κίφια. Η συγlα:lφιμ::\'η ιι.σφιΊλ::ω

ανανειονονταν κι'ι.Ηε χρόνο. Τώρα. όμως με την εγκύκλιο ιι.ρι(1. ()Ι Ι <)<)7 O~I..

παράρτημα) παύι:ι να ανέχεται ο οργανισμός τη\' κατάσταση αυη) και HnOX/)l:(t)VU

όλους τους ασφαλισμέ\'ους του. για να συνεχίσου\' να έχουν τllV ασφω.Ιζί1; τοιι. \'0.

είναι τυπικοί προς τις υποχρειοσειςτους.

Αν δηλαδ1; οι τσιγγάνοι δεν πληρίοσου\'δε\' θα έχου\ ασφάλιση απι) το\' ()Ι'Ί\.

6.5 Φορείς σχετιιωί με τη διαχείριση ιcαι ομγι'ινωση του ΖΙ;ΨΟlί υGτιl..:ω\,

περιοχών

ό. 5. j Λ ντιrJιΙμr/.fJχος Πο/.ωδομίας

'Υστερα από την επίσκεΨ1; μας στην πεΡΙΟΧ1; των Νταμαριιο\' τlE :{:ας ~μύρνης

αντιληφθι;καμε τα εμφαν1; προβλ1;ματα πολεοδομίας7:; που έχει η πψωΧ1;. 'Ητυν

λοιπόν υποχρέωσ1) μας πέραν από τη διερεύ\'ηση τω\' έργιι)\' i'ίO\) {:χοιι\'

προγραμματισθεί να γίνουν στην περιοχι; \'α απευθυνθοίψε σΤΊΙ\' ι,πι:ιΊΟυ\'η

αντιδ1;μαρχο Πολεοδομίας του Δι;μου Λάρισας γιu να δο\ιμε πώς rυ.{:πcι ο 611flo~ τα

προβλιlματα που δημιουργοι)νται εlτί και ποιες είναι οι προθέσεις nHI στο R/.Ilicrιo

της γενικότερηςπολΙΤΙICl;ςπου αlcoλου(1είγια την πόλη της Λάρισας.

Η βασιlο; αΡΧ1; πολιτιπις του δ1iμου όπως μας ι:ίπι: η κα Γκολφι\'οποιΊλιnιιί\'ΓJ.l U

σεβασμός και η βοl;θεια για ένταξη στους ανθρώπους που θΟ.συ\' \'0'. ου\'

διαφορετικά (1)9η. έθιμα. κουλτούρα). Τη βΟ11θεια τllν εξηγεί ως δημιουργία

υποδομιον και έργων τα οποία θα καλυτερεύσου\' την ποιότητα ζω1;':; στη\' ΠΙ:ΡΙΟΧ1;

και θα βοηθιiσου\' την ένταξη των ανθρώπων αυτιΟν. Αυτό δεν εί\'αι ι::ύι,ολο πριΙγμα.

όπως μας είπε. γιατί πέρα από το οικονομικό που nptnC:l να εξασφαλισπί χρειιJ.ζεται

και ο ελεύθι:ρος χιορος για να γίνει μια πλατεία. έ\'α πά.ρκο 11 μιυ. R(J.lI)tI\l; χυ·ι)ιί.. ()

οποίος δυστυχώς στην πεΡΙΟΧ1; δεν υπά.ρχει. Αυτό οφείλεται GτllV ύ.\'c.φ;ι::η u.υΟu. ί I1::τη

Οόμηση που υπέστη η περιοχι; πριν ακόμα μπει στο σχέδιο πόλης. Επίσης. ι) χιίφος

που θα χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να είναι ε\'τελώς μέσα GTΊ1\' ;τεΡΙΟΧ1Ί των

"ταμαριιον γιατί έτσι θα συμβάλcι στη δημιουργία «γκέτο». Πρ~~πει δηλιχ61; νιι

", Διεξοί)1Κ1Ί αναφορα σ' uυτά υπάρχει στο κcφ,4 παρ . .:1.6.1



~ωυαpό:. ΧΡI)στο.::, Ο ΚΟΙΙ'ΙΗνι ..,:(). Απ()Κ"λf:ισιιό..: Ht~\' !'οιι.

χωροθετηθεί έτσι αυη; η λειτουργία ώστε \'U συ~Φάλrι στφ' t:ίIaΙP11 Η'Ι\' Ι\ιυ μ:. Τ()Ι)~

\Jπόλοιπους κατοίκους της πεΡIΟΧ1;ς. Έτσι KUΙ θα φτιαχn:ί κάτι ι)μιφφι) στl]\' ;r::rHJX11

αλλά και Ι:)α λι::ιτουργ11σει ως χώρος εΠΙKol\'(I)\'ία~ των 61){) ι.:ιην(I)\'ΙΚΙ;)\' ιψ(ί.ι)ι'ι\' πιω

ως nίφα δεν συνδιαλέγονται και δεν Ύ\'ωρίζ()\'ΤΙΗ.

Αυτός ο χώρος όμως για να βρεθcί πρέπrι \'α γίνοll\' ιιπιιλΙ.οφιιiισα,: υίΊll It)l(iIT::":

αφού το να γκρεμιστούν τα αυθαίρετα που βρίσκονται στο χι!)ι)\) ίωυ JιΊ)\Ψι.::;ι;Hι!.\' Τι1

ntJ.PKO (όπως πρoβλέπcται απι) την μελtί11 επέκταση-;-(ινιωι:ιίφηση;. I\Ι;τιψπ()τη..: Η ..

1987-1990) είναι άδικο αλλά και θα έχει ΠOI.ΙΤΙKιJ KιJσΤO-;. ()πιJπ ο ι)IΊ,ιιο; ι·.-Ι\'::ιτιι.ι

σηιν κατεύθυνση (έχει l;Dll υπάρξει κονδΙJλι) KUΙ fiρίσκεται σε I)ιuπι)αγ,ιιuτ::ιισ::ι..: στ\)

να αγοράσει από κάποιους ιδιώτες τις ιοιοκτησίες ίΩυ-; ΚUΙ \'α φτιιΊς::1 ::ω ;τι'φιω 11

μια πλατεία.

Σχετικά τώρα μι:: τι-; σχέσι::ις που ~:Zcι (\ 611,ΙIO-; μι: ωυ-; ::κπl)IΊσΙ'JΠ\)\); ωη'

Ρουμανόβλαχων μας είπε ιJτι uυτi:ς είναι ίφιστε.; κω (Ίτι σ\l\'ψγιΊ~\)\"ίΙΙΙ '/ι(l \'ll

δΙt>σουν λύση στο θέμα. Ακόμη μας ανί:φφί: ότι υπιJ.ΡΧιΗJ\' ()ω,φι.Ij)Ι:; μ::τιl;:Ι'1 ΤΙI)\'

Ρουμανόβλαχων και των Τσιγγάνων που ~O\)\' στφ' πι:ριοχιΊ, llρο[I/,IΊμιιω ,,·ιφίω..: ιl

δ11μος είχε μι: του διερχόμενους νομάδες από τψ' ΛιΊρισα. ~' ιωτ() το σημ::ίι)

αναφέρθηκε στο θέμα της εκδίωξης των τσιγγανιι)\' απιJ τυ Μεςοιφλ(ι-'" :\\"Ιl~'κιίστηκ!:

ο δ11μος να επέμβει και να τους εκδιώξει ιιπι) δημΟΤΙΚΙ1 {;κτυση Ό'Ι\ΠΙ μ~: τη

συμπεριφορά τους ενοχλούσαν τους κατοίκους της γ1'φιl) ΠΨIOZlΊ~ ιΗ ι);ωίΟ1

παραπονιόταν συνεχώς, alJiJ.. και από το γεγ()\'ός ότι ένας καταυλισμι"ι.; σ:: μω ωτιΊ τι;

εισόδους της πόλης δεν είναι και το καλύτερη oιuφ11μιση γιll τΙ1\' πι·,λη.

ΑυηΊ η ομάδα που είναι γύρω στις 5-1 Ο οlκσΥένω:ς Kl\'t:iTUΙ ('ιλ(ι υllΤΙΙ Tιl ;φ\'I\'Ηι

στο Μεζούρλο. στην nεpΙOl11 των μεταξύ τω\' φυλuκιίιν·f\θi.ητικ(),'ι 111ιι'11''Ο. Is·I,ΊI,1

των σχολείων (4\! ΤΕΛ) και στο Υηροκομι:ίο. I-j απομιlκι)\)\'mi τοιι-; :':'(1\':: μ:: iωλι"ι

τρόπο και με σκοπό να σταμαΤ1;σουν τις καταστροφές που έκανω' στψ ίΤl:ρω;ι:η μ::

την παρουσία τους.

6.5,2 Συνο/κιακ(ί Συμβοι);,ιο Νι:ας Σμύριιης

·Ηταν η πρώτη συνέντευξη που έγινι: πρι\' ξι;κινησεl α"υμιι η :':ρ::υ\'(1 στη\'

περΙΟΧΙ1 μελέτης με το ερωτηματολόγιο. Οι ιιπόψει.; το\) σιιγΚI:ψιμ{;"ΙΗ) φΙI11{;ΙΙ. ::ΙI'(1Ι

σημαντικές γιατί είναι ο μόνος που γνωρίζει καλυn:ρα τα προβλl'υωτα τη; ;;:;:11Ill/"l1';

και τις απόψεις που υπάρχουν για τους Ρομ στφ' ΤOΠΙΚlΊ KOινω\'ίtι .. :λλΙ.('J(jΤ:: ι'μω' ο

μόνος επίσημος παράγοντας που μπορούσε να μας ενημεριt>σει γιu Τ1]\' ;τιφt:Hl τω\'

σχέσεων μεταξύ Ρομ και μη Ρομ στην περιοΧι1.

Πέρα από κάποια ιστορικά και προγραμματικά-αναπτυξlακά σΤΟΙΥ'ι:ίυ. που ιια~

έδωσε για την Νέα Σμύρνη7~. αναφέr,θηκε εκτετυμένα στου..; "Τσιγγάω\);'· ιΊ;τιl,ς τους

χαρακη1ρισε οι οποίοι ζουν στην περιοχι; ··Νταμάρια" της Νί:ας ~ιι\φ'Ίl": Ι,ΤΗ του.::

οποίους χαρακτιΙρισε ως πρώτο πρόβλημα σηι" πψιοχl;.

7~ Βλέπε σχεηκιΊ αδησεογρωοίιι σε Εφημερίδες ΕλευUr.ρΙιι κω ΗμΙ::ΡIΊσω Κ IΊρυκιι Ι πnl ,6."': ι

~~ ~τo 40 Κ"εφό.λOlο τη,; παρούσης εργασίας υπάρχεl εκτε\'1Ί (1\'ΙΙΦΙΨΙl πη,; πιιγΚΙ;ΚI)lιlt':I'::': ,11 ηlω~)lφΙ::.:

που μας έδωσε ο κ. ΦετβατζlΊ,; πρόεδρο,; roιι σι)\υll\ιιιι.:ου συμμουλίου ΝΙ:ιι.: Σ~ωι)I'η.,..



~ωιιαοάc ΧΩι'!στο.: Ο 1'1)\\·I·)\1ι..:ο.: Λποl'λεισιιό.: τω\' 'ι:ιι.

Καταρχό.ς τoυ~ όιυ.ϊ.ιίφισε σι: δί)ο φυλές τους JJομ κατοίκους τη.; Π::Ι)Ι~)Χl1ς. ίΟΙΙ';

Ρουμανόγυφτους κω τους Τσιγγάνους. Ανέφι;ΡΙ: l>τι πολλά χρι')\,ια ΠΡΙ\' ιιπι1ιη-:.α\,

πριΨλι1ματα στη\' ;τερΙΟΥ'11 αλλά τώρα έχου" καλυτερέψει οι σχΙσα;. .\υτι') το

απέδωσε στην αλι.υγιΙ του τρόπου ζωι1ς των ··Τσιγγύ.νω\'·" αφού θεωρtί "-'Ι1.Ι πιστι;ιΊ::1

ότι αρχίζουν να t:νσωματcί)\ιο\'ται και να προσαρμι)ζο\'τυ.ι στα δΙKCι μιl.ς δυ)ομι:\'(1. και

έθιμα, Αυτι') το θεωρεί καλό γιατί εμείς οι μη ··Τσιγγύ.νοι" τους καλοδ::χιΊμ(/.στ:: πυΙ1\'.

Όσο\' αφορύ. τι~ σϊ.Cσtις που CXOU'" οι ·"Τσιγγι}.νοl" μ~ τους υπ6λοιπι)\)ς "-Ίποίιωιι..:

της περιοχι1ς. μας είπε ότι υπάρχουν παρεξηγιΊσεlς μt: τους AλI1ανoί)~ οι ωωί::.; :':ΖΙ>Ι)\'

φτάσει να γίνου\' βίαιοι ξυλοδαρμοί. για υ.σι1μαντες αφoρμ:~ς. Ιπίσης

μιιφοπροβλ11ματα παρουσιάζονται μεταξύ "Τσιγγάνων" και ντόπιωνϊl> ι:ιι)ll(ιι. μι: ΤΟ1>ς

γάμους των πριοτω\' (διατάραξη κοιν11ς ησυχίας). γιυ. τυ. οποία γίνι:ται ση;,:\'ι}. ι,ί.ι1ση

της αστυνομίας και τα οποία ί)πως υΠOστllριςε θα υπάρχου\' πά\'Τοτ::. Στη\' συ\'/':χl:ιu

αναφ{:ρθηκι:: ι.tπτομερι::ιυ.κά στο πως ζοί)\'ε οι "Τσιγγάνοι' στ11\' πψωχη.

ΠαραδέχΘηκι ()Τι συϊ.\,Ι). οι μη "Τσιγγάνοι" κάτοικοι της ΠΙ;ΡΙΟΧ'lς φί:ι)νο\'ται (/.σΖημ(1.

και τους αντιμcτωπίζου\' επιφυλακτικά τους πρ(οτους . !Ξπιπρόσθετα πολλ:: =φιφι:ς το

συνοικιακό συμ!jοίι/.ιο υ.\'αγκάζι::ται να παρεμ[iαίνεl γω \'υ λί)σι:ι τις ι)ιωnιφ:':,; Η/)\'

"Τσιγγάνω\'" με τους υπόλοιπους κατοίκους.

Σχετικά μι: το οικο\'Ομικό επίπεδο των Τσιγγά\'ω\' μας είπε ότι ι:ίνιιι σ:: γ::\'ι κι':ς

γραμμές καλό. Οι "Τσιγγάνοι" έχουν πολλά λεφτά γωτί παίρνουν τυ επιδίψατα υπ6

το κράτος και δουλεύουν ί>λα τα μέλη τllς οικογένειας.

Αναφορά μας έκα\'ι:; tπίσης στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό u.ιιτ(O" είναι

αγράμματοι και δε\' θέλουν το σχολι:ίο7Χ παρά τις προσπάθειεc που K(J.\'Cl () 011μος και

το συνοικιακΙ> συμβοί)λιο. γιατί κερδίζουν περισσότερυ. Χρ'lματα από το ::μπι)ριο που

κάνουν από αυτά που θα κέρδιζαν αν 'lταν γραμματισμc"οι

Τέλος. όπως μας ανέφερι: το συνοικιακό συμl10ίιλω κάνει ι:κ6ηλιί)σα; Ι μ:: τη

βΟΙ1θεια του Δ'lμου) στις οποίες καλεί τους ·'Τσιγγό.νους·· να συμμετι1.σχοι)\· h.'(J.\ μι η;

οποίες ευελπιστεί να διοσεl χαρά σε όλους τους κατοίκους της συνοικία;; II.IcIc(i. και

μέσα από αυτές να γνωρισθούν μεταξύ τους. Τέτοιου ι::ίδους είναι το καρνα[)<1.!.1 κάθε

ΚαθαΡΙ1 Δευτέρα. τα ΔημΙ1τρια όπου συμμετέχουν και ''Τσιγγάνοι'' καλλιι::χνες

(μουσικοί). Σε ερώτηση μας στους κατοίκους της πεΡιοΧΙΙς για το σχετικ(> Θέμα

71. Ο 1'. ιl>πβατζι'Ε ε\'\'οεί \'τόπωυ~ του.: κάτοιιωυ; που δε\' ι..:UΤΙ>Ιl,ού\' στα ταμίφια (τους μη

Τσιγγάνους).

77 Μας είπε ότι γάμος "ντόπιου' με 'Τσιγγάνο" δεν υπαρχι:ι στ11" πεΡΙΟΧιΊ. Επίσ'1: ΟΙ μυ\'ιιι

"τσιγγάνοι" που φεύγου\' από την περΙΟΧιΊ για διασκέδαση είναι οι \'έοι. Οι παλωί ί:ΧIΗη' τι!. .)ιι,ίι ωιι~

στέκια μέσα στην περιοχιΊ (βλ. ϊ.άρτη 4.7.2 ). Τέλος, ανέφερε ότι πολλές φορές γίνετω 'ΈΙ'μετάλλ::υση"

των Ρομ στις aUVOIl'IaKt~ εl'λογές με το να μπαίνουν Ι'άποιοι απ{) αυτούς στα ιηφο()ι).τια τω\'

συνδυασμών. Όμως πολύ λίγοι από αυτούς εκλέγονται μιας ι..:αι οι μη "Τσιγγάνοι" όε\' τoυ~ ψηφίζου\:.

Το τελευταίο όπως μα.; είπε ο κ Θ. <Ι)λώρος "εκπρόσωπο-" των Ρουμανόβλαχων που Ι'αωιl'οίι\' στα

Νταμάρια. οφείλεται στο ότι οι Ι)ουμανόβλαχοι μετακι\'ού\'τω λόγω των εργασιι;)\, τoιι~ (γ::uργιι..:Ι.:

εργασίες) κω ότα\' γίνοπυ.ι οι εκΛογές δεν ciVαI στφ' περιοΧιΊ για "CJ. ιιιηφίσουν κι'nι ΠΟll ΤΙΙ /1\'::φr;ρι:

ι..:ω ο κ. ΦετβατζΙΕ. Παρόλα αιιτά CI.0lJ'" υπάρξι:ι κατά καιρού; εκπι)(ισωποι των 1)IJμ στο σι)\'Οlκι<J.Ι,Ο

συμ!:!ο\ιλιο.

-~ Ανέφερε ότι από τα 5ύ() περίΠUl) πωδιά που είνuι σι:: ηλιl'ίu \'U ΨΟΙΤΙΗη' στις τι:Ι-:::ι.: roιι {)Ι]!'ΟΤΙΚΟΙΙ

ιτcινι:: μόνο ι,:αμιά δει..:αριύ.. (Q UΙφι[31Ίς αριθμός είνω πι::ρίπου 37ύ ύ.τομu βί.. παρ.6.2.2)



Σωιιuρι'ιc ΧΙJ1jστοc. U Κοινωνικό,:: Λποκλι;ισιιόc ω)ι' Ι'οιι, L:.!

πι1ραμι.: την απά\'τηση ότι οι ίοιοι "σvuμΠΙlΡΟΙ)\;' ωιωίι ωιl :;ί()υι),: τι..:: :.K"1j!_I'JO!;l"::

αφού δεν μπορούν να τις ι.:υχιφιστηθούν μια.; k.'U.l ιί\'(/.ι ,;κ,;ί οι "Τσιτ'ιί.\υι··

6.5.3 Δa:ιΊθυνση Κα(ju.ριότηταςΔι;μο/) Λ(ί.ρισας

υπως διαφαίνι.:ται στο κεφάλαιο 4 η πι.;ΡΙΟΧ11 ::ί\'αL αl)Κί:τύ. παΡΙI.μ:;λημ~:\'η (1).: I;\'u

σημι.:ίο που εύκολα μπορεί κανείς να μιλι1σει γω. υπο[-)υ.Ομισμ{;\'η aroni\Jl ;ΤΨΙΙΙ;(lΊ.

ΠΙραν. όμως τοίnου. που προι;ιςυψε απι) τ11" ::nltl)nta μ::Ι.:':τη τω\' πωφ;ίιl)\' τΙ];

περΙΟΧΙ1ς, έντονη Ι1ταν η ανησυχία και το πιφιιπο\,() παυ ::ξi:φl)ΙLςω' ιιι ίι)ωι ιlΙ

κάτοικοι των Νταμαριών γιυ την έλλειψη υγΙΙt\'li..; στο\' ι.ιΙφο κωοιl,:ίι!.,; ΤΙ1ΙΙ:.

Ήταν. λοιπι)ν. απαραίτητη η επίσκεψη στη\' όιcίJOυ\'ση 1(α(-)ιφιιΊτητιι,; ΤOlI \)ιΊ,ιιοι)

Λάρισας και η διερείινηση για το πδσο αληθlΊ :.:ί\'αι αυτιί που /.{:\'ί: Ι)[ ίιiιοι \\ι k.'(ltOLk.:tIl

(c)J,tn11 δρομολόγια αυτοκιν11τω\' καθαριότητας. μΙΚΡl)"; αριθμιΊ..; κύ.<i(,~\'. ι-:ιικη 1Jγl1:Ι\'ιΊ.

νερά. σκουπίδια) όπως επίσης και για το ποια είωι η αιτίι! τη.; πραγμΙHlk.ΊΊ.; Ul\ι)\υς

στη\' περΙΟΧ11
79

Η απάντηση των υπευθύνων ιΊταν ότι ο δlΊμο..; tXCI tιJ.KtlKl) αl)!Ομι) ι)I"ψOl.ογίω\'

αυτοκιν11των καθαριότητας και υδροφίψο...;. και η ;τφΙ(1!.ΙΙ κu()αfJίΙ:::τω ω..;τιr.:ι!. ~\πo

και οι κάδοι με την ίδια συχνότητα ιωυ γίνι.:ται σε όλη τη Λ(ιρισιι (Δ:.:ιlτ:':I)Cl - Τ::Γι'φτη

• Παρασκευιl). Την έλλειψη καθαριι)τητας στψ περιοι..11 Τ11" Ilπ,':()['J(ί!l\' π:ψ

ανευθυνότητα των κατοίκων που δεν XρησιμOΠOΙUί)\' του; κιί60υ,; "υ.ι στο ιΊτι ;r~;nL\'~:

βαριά αντικείμενα (σίδCΡα τα οποία οε\' μπορι.:ί \'υ πι:ριrrυλλcς::ι το υυί\iKί\'I]ΤO

καθαριότητας. Τέλος, πολλές φορές ΟΙ κάτοικοι οε\' διευιωλύνΟΙΗ' τιι. {ωτοι,,:ί\'ητι!

καθαριότητας στην κίνησΙ1 τους μέσα στ11" περιοι..,Ί εξαιτίιι.,; τω\' ;ω/,ι,ω\'

παρκαρισμένων αυτοκινι1των μέσα στους μικρούς 6ρ6μους.

6.5,-/ Εκπρόσωποι TCV1' Ρο/)μαl'δβ;,αχω1.' καroίκ(()ι' της ΠΙ'ΊI!{)χlί~' rιol' .\"rιι.μιl.μιι:η· ,\";:o~'

ΣμιΊρνης

Πέρα από την συζΙ1τηύη με τ~ ν πρι)εδρο του συ\υικιακο\) πυμ[)οοi.ίι)\) ιΊτα\'

απαραίτητη η επίσκεψη στους εr..ϊrροσώπους τω\' Ρουμω'όβλnΧ('Η' που ,":IltOIKOIJ\'

στην περιοχή, για να δούμε από την πλευρά τους πώς [υ.tπουν την ςΙΟIΊ ι:ι,,::::ί. τι

προβλ11ματα βι(\)νουν και τι λύση ΠCΡιμένoυν οι ίδιοι. ΑπcυθυνΟl1καμt: /.οιπι'", στους

κ. Θύμιο Φλώρο και Θύμιο Σκέντζα.

Είναι απαραίτητο να avaιpcpeci εδώ. ι)τι οι I)oυμαν~'φλαzoι κάΤΟΙΚ'1\ τη..; Ν:';ω.;

Σμύρνης είχαν ιδρύσει παλαιότερα τον εξωραϊστικι) σύλλογο τω\' Νnι.μιφιι;)\' (Βλ.

Θcσσαλικi:ς Επιλογές, τχ.ΙΙ. σελ. 37). u οποίο..; πλέο\' 01:\' υφίσωτω. μι(/..; ;ζυι

διαλύθηκε με τον θάνατο του προηγούμενου προέδρου. 2:11μ::.:ρα δι:\' :':ΧΙ\1I\' "υποιι)\'

σύλλογο που να τους εκπροσωπεί. Βέβαια γίνο\ται προσπιί:.Οει::.; για Τ11" Ιι)I1\)ση ι\'ί)ς

'" Κάθε φορά που Γ.ιτισκcιττόμασταl' τΙ]\' nLpιoXli (llcβρο\)(lρω. ι1.ίφίι.ιu. ΜιΙιο. loίl\'lL' 10ιιl.ι(\) Hl

σιωυιτίδΙU HL νφά και οι άσχημι:ς συνθηκι:ς υγιι:ινής linL\' ι:μφανι:ί,:: ...-ιφίω-; σω \'ΟΤ\ΟIll'(Ηιωκι\ Τ,ωΊμli

της ιτι:ριοχ.11ς-



· *! ," '"
γωυ που να εχει τ'1" ιόιυτηω \.'Ι1 τους t;κπροσωπr.ι ΠΡΟΗγοντας τιι ιιιτημΗω ωυ.::.

Α\'τίθετα υπάρχι:ι σι;μεΡΙl ο ΛΟλητικός σίιλλΟγUς ποδοσφαίρου μ:; τ'1" ::=t(ι)\,\ψίΗ

{(l1ανιιiινιοςNtac; Σμύρνης» u οποίος έχει ανόρικό και παιι)ικο-ι:φηΙ.}ικιΙ τμημΗτΗ lωι

συμμετέχει στα τοπικά πρωταθλι;μuτι!.

Οι άνθρωποι. λυιπό\'. με τους οποίους ι;ρΟαμε σε ι;πuφι; εί\'(lI (ί:;ι)I:/.ιl\'Τ::': ' οι

οποίοι αγωνίζονται για τα προβλι;ματα της ΠεΡΙΟ7.1;'; ΚΙΙΙ καταΛηςαμ:: ο' Ι1\1Η111';

ύστερα από υπόδειξη άλλω\' κατοίκων. Όσον αφορά τα προβλ1;ματα τη.; ;τφlιl/.ι;c.

το\' τρόπο ζωl;ς αλλά και το ιστορικό κομμάτι της πορείu,; και της εγκατιΙστιιση.: ΏΊ-;

συγκεκριμί:νης ομάδας στο χιορο που βρίσκεται m;μερα ανιιφι:ρOι;",αμt: σε

ΠΡοηγούμενο κομμάτι αυτι;ς της διπλωμαΤΙΚ1;ς εργασία..:; (βλ. κεφΑ. πιφα'{I'Ηφοι

-1.6. Ι, 4.7). Λπό τους τσlΊΥίινου.; κατοίκους Ώις πφΙΙlχΙ;';: δεν μα,,; υποδ::ί;ι:ιΙιl":;

Kιlπoιoς ο οποίος θα μπορούσε \'α μας ενημερώσει γ\(1 τα προβl.ι;μιιτα TtIIJ~ 11IJ.{J

"ρί\'(}\ιμε στι είναι περίπου τα ίδια με των !)ουμα\'ύβλαχω\' Ilφοll ,-,)\1\'1; "το\' Ι,Η{}

χιΟρο. (επίσης βλ. κεφ.5. παρ.5.::!Α)

Εδώ θα ακολουθι;σου\ κάποι!:,,:: απόψεις για τις σχι:σεις τους μ:: του.; ιυιου.::

κατοίκου'αλλά και για τον αποκλεισμόπου υφίστανται,

Γενικά επιδιώκουνοι ίδιοι καλές σχέσεις με τους υπόλοιπουςκατοίκου..:;, Υπύρχi:l

βί:βαια μια αντιπάθεια με τους τσιγγάνους κατοίκους της περιοχι;ς Ύια την οποία ti~\'

μπορούν να μας αναφέρου\' τι τη\' προκαλεί. Τρέφου\' ι:πίmι,,:;. μια ιιντι;τιιθl:ιll =trO';

τους ΑλβανούςΚI και τους Παλιννοστούντες γιατί τους m;pα\' ης ΙΙΎΡΟΤΙ,,"Ι:; Τιιιι,,:;

εργασίες όπως λtνε (παίρνουν φθηνότερα μ::ροκάματα σι n:λt:υταίοι). Ακόμη 1':/.11\1\'

συχνές ανηδικίες με τους «(Μπαλαμούς». τις οπσίες ερμηνι;ύουν μι: ω )'/:γΟ\'Ο.; {'ηι οι

τελευταίοι έχουν ιφατσιστικέ9> τάσεις απέναντι τους. Αυτό οφείλεται όπω~ ::ί:Ί(1\'/:.

κατά κάποιο βαθμό στους ότι οι ίδιοι δεν Ι:χουν ενημερώσει τον κόσμο γω τυ τι ι:ί\'{ιι.

(χαρακτηριστικά μας είπανε ότι "δεν είμαστε γύφτοι ούτε τσιγγάνοι"),

Από την άλλη οι «Μπαλαμοί» h,v τους καταλαβαίνουν και πισπύου\' πl,ιί.γμΙΙΤΗ

γι αυτούς που δεν είναι πραγματικά (κλέφτες, c.μποροι χασίς, εγκληματίι:,;). ΛΙJΤΙ:; ΤΙζ

κατηγορίεςχαρακτηριστικάτις μεταβιβάζουνστους νομάδες. ΕπιπρόσΟι:τα οι μη l\ψ

κάτοικοι δ::ν έχουν αίσθημα κατανόησηςπρος αυτούς, αφού συχνά στους γιιμιιιι,; ΠΟ\)

κάνουν τους φέρνουν την αστυνομίαγια να σταμαη;σου\'το γλι:ντι.

Αναφορικά με την περιοχl; που ζούνε την χι.ι.ρακτl;ρισαν απω..\)~ψ:\'η r-:αI

υποβαθμισμένη. Άλλωστε κάτι τέτοιο πιστεύουν και οι γι.:ίτονέ,; τους ιιλί.ι'( klll t!Ι

υπόλοιποι κάτοικοι της Λάρισας. ΎΙ αυτό δε\-' Τ11" ι.:πισκέπτετιιι ι..:α\'::ί;. '1 η"

συμπεριφορά αυη; για τους γείτονες την δικαιολΟΎούν με το ότι πιστεύου\' tΊτι

ολόκληρη η Νέα Σμύρνη κακοχαρακτηρίζεται επειδ1i ζουν οι !)ομ εκεί. Εόισ

ανέφ::ραν ότι το κράτος αλλά και ο δήμος πρέπει να εφαρμόσει τα πρoγράμμuτα που

παίρνει γι' αυτούς και νu τους κάνι:ι υποδομές (βλ. "εφ.4. παρ.4.6.3). Πι,,;πει \'(1

PoIleIicrEI επίσης με τη\' παΡοχή KUAά οργανωμένων προγραμμάτων ΚI1ΤΙΙIΗισll': ';'ΙΙΙ

'''Έχουν μuζcuτει uιωyραφέ.; οπο τον ι.: Θ. Φλώρο για \'α ι.:ατατειh.ιIII' στο ΠΡΙ'ΗΌ()ιι.:είυ γιtl _11" i",.,I(]I\

του \'COIl

51 'Exuul' υπάρξει επεισΟΟιιι\ιε Aί~kι\'oίJ.:; τοοο στοις χώροιι..;; εργασία.: 000 "οι στφ' ΠΨΙΙΙΧΙΙ



!ωιιαράς Χρήστο..::. Ο Κοινωνικό.;:. Aπω.:λι:ιαιιό~ τω\' Ι'οιι,

τους κατοίκους της περιοχiιςll2 (π.χ. ανακι'ικλωση;ι KCLι \'Ι.ί ι:πιδυπί κω \'I.t Ι\I)1]ΟΙ.ί μι:,,!·,

αυτι\)ν τους τσιγγάνους. να μην τα κάνει απί.ά γιιι το (Jι:uOI1\'C1L ι.:ω ~'ICL \'Η

απορροφηθούντα κονδύλια. Έτσι θα μπορέσει \'α ΤΟΙΚ ι:ντιιξl:ι ΚΗΙ.ΙΙΤ::ΡΙΙ μι':πιι στι)

κοινωνικό σι'ινοl.ο.

Ερχόμενοι στο πως χαρα....-τηρίζου\' τ/\' συμπεριουΡΗ τω\' Ι/Ηψι:ω\' .τι'O~ "-IlrtIiJ':

από την επαφή που έχουν. μας είπαν ότι σ1φ'ίι σΗ\lι.\Ιτο\n· πι,ιιιιι.{ΗΗιτα. Ι Ίιι

παράδειγμα μας ανέφεrαν ότι τους έχου\ι {(κόψω, απί) το\' υΛ[Δ ι':\'ιι ι:πίδoμll~' ί'ΙΗ

τις μετακινιiσειςτους ι:ξαιτίας ΤΙΙζ μη μι'>νιμης εΡΎασία; tιJυς KUΙ δl:\' ~I:POll\' το γΙΙΗΙ.

Ακόμη όσον αφορά την παροχή δανείων αναφέρου\' ύrι δι:ν τους 6ί\'Οιl\'. ::π:,;ιι)ιι

τα σπίτια τους είναι με "προσύμφωνο'·(δεν έχου\' συμβόλαιοστα l.Ι:ΡΙΙί του; ι'ιτι τοll;

ανήκει το οικόπεδο) και όεν μπομούν να μπουν ω~ untJe'·)....'l. ~tI\· τιll.: tiiJ.ot;
παραπονιούνται γιατί δα τους δίδεται ο ίδιος αριθμό; Ιί()ι:ιιί)\' μl ....ι,οπωλητιι λιιϊκι;,,'

αγορών όπως παλιότερα (το συνδέσανι: μι: nl\' r.iaoDo τω" ΛλΙΙIL\'Ι;)\' Ι\ω τω\

Παλιwοστούντω,·). Τώρα παρουσιάζεται ένα νέσ πρύ/li.llμlι ....,φίω.; μ:: ιωω\ι; ΠΟ\l

ασκούν το επάγγελμα του εργάτη γης. μιας και ο ΟΓ;\ Οιι 1(l.:tΊφ:t» CJ:: Rtljj.IJll,: α:τl',

αυτούς ttl" ασφάλιση που τους napcixcs-l. ΕπιπρόσΟι:τιι μας ω'Ι:φφι.n' ιΗΙ ;ωίJ.:·:':

φορές τα όργανα τις αστυνομίας τους συμπεριφερoντuι ύ,σχημα επι:ιciιι ::ίνιιι ιωτο ποll

«είναυ).

Τέλος. τα δικαιώματα τους ως πολίτες οι ;n:ρισσόn:ροι ιιπιι ll\ltlllΊ.: δ::ν ΤΗ

γνωρίζουν (πως να κινηθούν στις υπηρεσίες ι..::λπ). Τη,' φlΊφο TOu:; τη I~λι:πιl\,,' ω~

όπλο στα χέρια τους για να πετύχουν τις επιδιώξι:ι.; τους. 'Οταν πληο\"'ο\l\' μιι.; ::ίπα\'

χαραιmιριστικά θα anOKttlOOUV μεγι'ιλη δύναμη και θιι τοl); κοιτάξο\,,' γιιιτί Οα τoυ~

έχουν ανάγκη (θα «εκδικηθούν»). Εδιο ί:κω'ιι\' ω'ιι.φιφύ. στο γl:γονlΊς ιΊrι lωτιί. τι~

συνοικιακές εκλογές δεν τους κάλεσαν να Ύραφτοι)\' (ίt01J'; KtιTιΛιΊγoυ..: γω \'CL

ψηφίσουν,

Στην ερώτηση μας αν ποτέ θα φεύγανε από τψ ΠΙ;ΡΙΟ;Ο1 μας ι:ίπιινι: ιΊτι tI\' ΗlΙ)':

εξαγόραζαν τα οικόπεδά τους ευχαρίστως θα έφι:υγω' και ()ιι ΠI11(1[\'4Ι.\' cπ ι:ιI.i.l)

nePΙOX11 της Λάρισας πιο ευρύχωρη για να μπορούν νιι ζουν άνετα όλοι μαζί. Bέ/)uιιι

υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις νέων κυρίως α\'Θριοπιl)\' ποι) ::πιζητο,ιν τη\'

απομάκρυνσηαπό την φυλιΊ και την οικογένεια. ΤΙ)\' τρόπο ~ΙΙH1ς'~:".

12 Από !ι1ν μελttll των προγραμμάtων για ΤΙ1" Θεασιιλία u;J.u ι..:αι \1Πίι η; σι!,,::\'η:ίι'::;ι~ ΗΠΙ' ωLι~

φορεί:; πpoιcιjπτει όη για του.; Ρο,ι 711'; Nέα~ ~μί·')\'lJς εIΠό.; ιιπό ι..:ίι;ΙΙΙΗΙ .Ll11 ::'1I,)ιιroιΊμ::I'11 ίφ, lϊlll.J!ιμιtrΗ

επψόρφωσιις (από την ΝΕΑΕ) τα τελευταίu χρό\'ιu δι:ν έΖ.ει yil'tI ,.:άτι ω..λιι για 011' :I:';:U;:II IΙlί..

έρcυνα κεφ,5. παρ.5.2.3}

11 Ο ΟΑΕΔ μας είπε ότι δει' το ζιιtάνε πλέον οι ίδιοι οι «Τσιγγάνοιll

μ Βλ. σχετικά σtl1ν παρ.6.4.8 του παρόντος κεφαλαίου

Ι; Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή του BαλCΊyTη. Είναι ένα πωδί μόλι.; ::!Ο ΧPΙI\iUlI' ι..:UΙ Ι:Ι\'uι

παντρεμένο.; όχι με ομόφυλlΙ του αλλά με Ρουμάνα. JIIa.: κοl όε\' είl.' τα χρlιματη "!'ΙΙΙ 1'0 πί.η~Mσι:ι ω

μπαμπα~ και να πάρει δικιά του.;. Παρόλα αυτά υμω.; cil'ut ι:υιιφιοτημι:νο.;. 'Ε7.:;Ι σtIJjιutIlGf:t ω

σχολείο στην πέμπτη δημοτικού λόγω των οιι.:ο\'ομι ..:ώ\' δuσι.ερι:ιι.,,· η1~ lIl"'OΊ'ι:\'αll~ ωυ. ~(Lι.:ί~ιl 011'

οlκογέ\'εια tOU που όΕ:\' τον οόιΠησι: σε ι..:άnOlιι τί7.''η, μια.; ι.:σl {ι.ιιιιι μ:: τιι :;παrιl:Aμlι ιωΗ ιιc;ι.::,1

(ερΥάτης γη.;) δοοι.:οί.ι:ίιετοι να τα βγάλει πεpu Ilισn:ίιει ιΊΗ ::tJI::t::1 νlL lύ,;,ιι':ιι"ι· φιιπll ':"'111; 1·11

Υίνου\' σαν τους υπόλοιπου.;. ~Kέφτεται με ΠΡUβλημαησμυ τιι μ&j.ιll· ,\1· ru ι.:ιιΤΙ.ιφφl:1 ιΙα 10111"::1 ιJ;i,i

tIJV Νέα Σμυρνιι και θα πάει νιι ζήσει σε tνα 7.ωrιό με ΤΨ' οιlo:ο·:;:\·:;ια tι1υ Α\' τιιιι πα\':: ιIf.(Ι ι.:ιιι.α Ι)ΙΙ



Κάτι που πρi:πcι να u\'υ.φCρουμε είνω ί>τι ΚΟΙ\'11 πr.;rοίΟηση του.; ι/ω \'(1. ιι.l.ί.('ι~:,ι Ι]

κιιτάσταση που υ.ναφέρααι πυρυπάνω. ιίναι ότι πρι;π~:ι \'(1. ι;\'ω(-10ύ\' lω.Ι \'(1. στηl)ί~ι)\)\'

δικούς τους u.νΘριΟπους. οι οποίοι μπαίνοντας σι: lGXlιpi:c; Οi:σι:ις Ου. Ι \ι)ηυIΊσUΙΙ\'

πραγματικά την ΠCΡlOΧ11· Πλέον κu.ταλιlγουν ότι υπύ.ρχου\' ω,ις οι πrοiJποΟ:':σ::ι.; "ω

\'υ. βελτιωΘεί η ιω.τύ.σΤU.ση γιατί και δεσμεύσεις Π11r(1\Ί: υ.πό ΤΟ\' ι)11μο ιωι υμl\ττΙ:.;

Υ\'ωριμίες Ιχουν γtυ νυ. λυΘεί το πρόΙ)λημα και να υΡΖίσοι)\' να τους πρoσ::γyί~ω)\' οι

«\-'Ιπαλαμοί».

6.5.5 .::.1 'lJi<Ju/(1. Επιχl:ίμηπ,l Πο;.ι:ο()ομ /Ιοί..; ()μγ(ί.νιuπης ι,ω ~/Ι:()/(J.πμ()ι) ι,. Ι Π !( λ~·.ι

'Οταν στο ξεκί\'ημα της Ιrι:υνυ.ς μας στους ι)ιιΊ.φιφους φορι:ίς u.I'Ζίσυμι: \'ΙΙ.

συfλέγoυμε πληροφορίες τόσο γιυ. τη συμπεριφορίι. Ku.ι Τ11" κί\'ηση τω\' Ι)ομ μι':συ.

στις υπηρεσίες. όσο και για το πίος οι φορείς [)λέποι)\' ιωτούς και το πι)ιΨλημυ του

αποκλι:ισμού που [)ιώνσι}\'. σκr.φηΙκαμι..: ότι δεν ΙΤιρι..:πι: \'U πφlOρισηn'>μ~: μι:)\'Ο crr.

τοπικοιΊς. αλλύ. Θυ. llTU.v καλ6 ν(l πάρουμε και Τ11" γνιίψη ιαιποιων ιi.λλω\' πω> ~':zoυν

μια πανελλιινια εικόνα του προf)λιlμυτος.

ΕπειδιΊ το πρίΨλημα που εξετάζουμε [χει σημιι.\'ΤΙI-:Ι'; ΖωρικΙς όιu.φιφΟΠΟιησι:ι,:

υνάλογα την ομάδα τω\' !)ομ που μcλπά.μι..: κω το ιΙΟι); ιγΚ(J.τllσωση.; τη.;.

σκεφηΙκαμε να απευΘυνΘούμι..: anl\' ΔΕΠΟ_. 'l ο;τοί(l n:ί.ι:υταίυ. {;χυ ~ι:l\πησ::ι \'(1

ασχολείταιδιεξοδικά με το θέμα.

Απευθυνόμενοι.λοιπόν. στη\' κα _τρουσοπούλου τη; ΔΕΠΟΣ ρωT1Ίσo.μ~: γιυ. τι.::

δραστηριότηπς που έχει αναπτύξει η umlPCΣiα της σχι:τικά μι: τoυ~ Ι\ψ

πω-ελλαδικά. Όπως μας είπε από τον Σι::πτέμβρη του 1996 ανατέθηκc στη ΔEΠO~

από το ΥΠΕΧΩΔΕ να κάνει Ι:\'(l σχέδιο πρότασης για τη\' ι:πίλυση των σn:ιαστικιι)\'

προ[.:\λημάτων των Ρομ που ζουν σι:: καταυλισμούς. Το ότι δε\' εΠΙ:Kτ::ί\'()\'τu.Ι στοιις

αστικούς συνοικισμούς των Ρομ ι:ίναι ι:πι..:ιδιΊ αυτοί :;ΧΟΙ)\' τα ίδια προ[:Ω,lΊμυτυ. μ:: τι.;

πι..:ριοχές που έχουν γίνει αυθυ.ίρετα και δεν παρουσιάζου\' καμίυ. Oμ()ιότηΤU μ:: (ίtJτιl

που έχει ένας καταυλισμός των νομά.δων Ι)ομ (έλλειψη βυσικώ\' υποδομ(ίιν).

Το σχέδιο πρότασης της ΔEΠO~ προϋποθέτει συνεργασία της μι τι.:: κατά.

\'ομούς ΝΕΛΕ και έχει ως στόχο την KαTαypalp11 των υπαρχό\'των ιωταυλισι.:ιί)\' υν<'ι.

την Ελλάδα μι:: αναφορά. για τον καθένα στη στι:γασΤΙΚlΊ κατάσταση που υπάΡΧCΙ.

Είναι κά.τι συμπληρωματικό στη χαρτογρά.φηση πληΘυσμού που έχει κ(ι,νει η ΓΓ.'\Ε

το 1996. Ταυτί)χρονα Θα γί\'Ουν κω σε ορισμένις περιοχές ι::ιδικι;ς μ::λέπς μι::

ερωτηματολόγια για να διαγνιοσι:ι τις γι..:νικόπρες συνθιΊκες διαβίωσης. Οσο\' ιl.φορ(Ί.

τις προτάσεις οι οποίες θα περιέχονται μέσα στο παραπΙ:Ινω σχΙδιο δεν ξι:ρ::ι (χ\' ;ΤΙ1.\'ΤΙΙ.

θα οδηγού\' προς ι::πΌ-.υση τω\' προβλημάτων (γιατί υ.υτί) φαίνι..:ται μι')\'ο lωηΊ. τψ

φά.ση nις υλοποίησης). Το αποτέλεσμα όμως αυηΙς της ό()υλειό.ς θυ. ι:ί\'ιιι ~':ω σz:':()tι!

πρσδιαγραφιον και αρχίο\' το οποίο Θα μπορεί ο οποιοσδ11ΠΟτε να το χρησψοπυιιισι:ι

για να κάνει ένα έργο (π.χ. ένας Διιμος) 11 να υ.ξωλογιlσι..:ι μω. α:':rΊ'::ιιι. που

IT(J.jJr.t "αι κάπυια χniμυτα να tZCI μω c':uσφάλιση. Θέλcι τα παιδιίι. ίΟ!) να μάθοιll' ΥΙΗ',ιμμιιτlι "UΙ 011.

ε;rΙ;)ιιίJcι:ι i'u τα μυρφιίJσι:ι. Τέί.υ;. nIGTciJι:I ότι για I'U txcl μί:λλύl' Ι] φ\ιί.ι·) τοιι nrtntI 1'(1 ::I'(ί(').ιlοn,JOι:ί.
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προτείνεται για κάποια πι:ΡιοΧι1 (π,χ. ένΙ1 υπουρπίο). "ιπι σω' '":\'ΙΙ':: ,ψ;τιιίισοιιι.ιι..:n

βελτίωσης των περιοχών των καταυλισμών των ]>ιψ.

Η ανάθεση της παραπΓι\'ω υλΟ7!σίηση,; σχεοίΙΗ) JίrιίHιι.ση,; ~'Hl ΤU\)": ίιΊ<Ij\Π::": IJ\Jμ

από τη ΔΕΠΟΣ. βασίστηκε στο μέτρο :2 της πολιτικι1,; l.:γI>.ΊLτίιστυση,; - ",τ:·:-:ι); 

διαμονιΊς για τους έλληνες τσιγγάνους. ι·)πως ΠΡOK1)πτr.ι απί1 τψ ιη'ακοι\'ωπη γιυ τφ'

συνεργασία των τριών υπουργείων (Εργασίας_ ΠαιΟι:ίας. ΠΕΧΩΔ[) με ω\'

συντονισμό από το υπουργείο Εσωτερικ{ίnι .

Επίσης 11 ΔΕΠΟΣ έχει ανοίξει διαιιλους συνεργασίας Ι\αι μι: το ()ω6ημοτιι((Ί

δίιcτυo Ρομ. Το τελευταίο προωθεί προγράμματα (κυρίω,; (1;n·) το YΠΙ':~ το γι ![:!>Γι

κατάρτισης-επιμόρφωσης (μέσω ιωινOΤΙΚlΊς πρωτσβουλίιις Ι ΝΙΤΙί Ι?- ...-\), .\ κι'ψη μι·:σι,)

του τελευταίου θα γίνουν μελέτες καταγριιφιΊς των 1\0\\'(1)\'\1\1;)'· ΙH·ΙLγKω\"~" τι,ι\' Ι\ψ

(κυρίως των καταυλισμών). Αυτά θα πrιoωθηOoύ\' ι:ίη.: ω'::~ιί.ιHητΙ1 ωω ιω.Ι):: Ι )1'.\

είτε μέσω του πανελλαδικού διαδημοτικού ι'iικτύου Ι)ομ στα υπουlτl'ι:ί<ι γω \'ιι ί.ιιlϊιJl)'ι·

χρηματοδότηση (πολλοί δι1μοι ζιΊτησαν χΡι1ματα απί) το γΠΕΧΩΔΕ γω \.'(1 ιrΗιι"ι~ιn)\'

υποδομές σε περιοχές οπού ζουν ΙJuμ). Στο δίκτυο !)ομ KUΙ στις l1fJIIOL'iliHηT::~ "ι1l)

έχει. θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενη παράγραφο να α\'ιιφι:ρΟούμι: ί)Ι!:~O()ΙK()τ,:ρα.

Τελειώνοντας η κα Στρουσοπούλου αναφέρΘη Κ:: στο Υ::γονι').; Ι·Η( ποl.i.οι φ,φι:ίς

ασχολούνται με το ίδιο θέμα και συχνά αλληλοκαλύΠΤΟ\'ΤΙΗ. ~ι)\'ι)υΙ1~ιΊμι:\'() ΙlllΤΙ·1 μι:

την έλλειψη συντονισμού. οδηγεί στο να γίνο\'τω ;τυ.ρψ[1ίισι:ις ίTll\) ,:ίωι

αναποτελεσματικές και αποσπασματικές Ν',

6,j,6 AΠ/Jψειςκατοίκωντης ΠlψlOΧΙlς

Στο κεφ,5 αναλύεται διεξοδικά η στάση τω\' υπόλοιπω\' κατοίκων της π::ριοχιlς.

Σ' αυηΊ την παράγραφο θΓωΡιΊσαμl: απαραίτητο να α\'Ηφέρουμl: KιΊπoι::~ ιιπι·)ψι:ις

αυτών. τις οποίες θεωρούμε αντιπροσωπευτικές τω\' συμπcριφορω\' που 11;ΤΙ!'ρχυ\)\,

στην πεΡιοΧι1 απέναντιστους Ρομ,

ΥmΊρχαν τρεις ιcατηγoρίες απόψεων. Αυτέ.:: που ιΊτα\' αρκπι"ι 1:;τιΟ::τικι:ς

απέναντι τους όπως ότι «οι γύφτοι είναι επιΟετικοί. καταστρέιοου\· ίΗΙ καi.ι·ι γί\'~:ω.1

στην πεΡΙΟΧ11 τqυς, κάνουν ότι θέλουν στην Νέα Σμύρ"η και KilIίolU. μΙ:I)(!. (Ju μΙ1';;

κυβερνι1σουν». Επίσης. ({παραμένουν ατιμώρητοι μιας και η ΙιGτυ"oμία φιψιί.τω \'ι1

τους αγγίξει» και «αυτοί είναι οι ρατσιστές και έχουν πετύχει ν(1. πιστΙ:ψ::1 11 "ΟΙ\')1

γνώμη ότι είναι αδικημένοι», Αυτές τις εξέφρασαν άτομα που γειπ)\τύοιι\ι μ(l~ί του,;

άμεσα,

Από την άλλη υπιΊρχαν απόψεις πιο μετριοπαΘείς Ι-..,φίως κατοί,,(ιη· που ()εν

κατοικούσαν κοντά τους. ότι δηλ.αδιΊ «στιγματίζεται η συ\'OIΙCία εξαιτίας ΤΙ')\' ΊίΗιnω\'

~(, Η καταΥραφl; auni θα περιλαμβάνει στοιχεία για Τψ' απασχόληση, τη'ι' \Ι,/ι:ία. σΤΙ:Υrlσnl-υ ,)ι:,i'ΨΙ:Ι"Η.

εκπαϊδευση.ασnκοδημοnκήκατασταση ι-:,ά

Η ~. αυτό πιστεύει ότι η συνεργασία τωl' υπουργεϊων αλλά Ι-:ιΗ όλω\' τω\' ψοl)Ιω\' (ΔlΞIlO~. <ilKHJ\\

Ρομ. ΓΓΛΕ) μέσα στο πλαίσιο της Εθνικής πολιnκlΊς για ωυ.: ΤσΙΎγ(ίνους Ua ()(,ισα μω λ1lση "τl)l" ω.:

τιί)ρα αλληλοκάλυψη.
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αλλά εμάς δε\' μας δημιουργού\' προβλιlματα» ι"Jπως ε:nσης κω ()τι (η Νι":,,- :'μιψ\'1l

Ι::χι:ι i:\'Q μι:γάλο κοινωνικό πρόβλημα με τους τσιγγά\'Ου.:I).

Γι'λα.;. υΠJιρχαν και κά.ΠΟΙΟΙ. λίγοι στον αρι{-)~ω, οι υποίοι 6εν γι::ιτιnn')(1!)\' μ::

τους τσιγγά.νους αλλά όπως μας είπαν έχουν πολύ ιω.ί.t:ς σx~':σ1:ις μω':ί ΤΟ\)":. 11:(111

υπoστJ1ριζαν ότι «οι γύφτοι είναι καλά παιοιά KUΙ όι:\' ι)ημωιφγοι)\' προΙ:ΙλJιμΙΗω"

ω.:μείς φταίμε, οι νωΙλληνι.::ς ι:ίμαστε ρατσιστές κω τους συ,LΙΠCI1ιφ::ι1ι'ιμιωτ::

l'ισχημα». ύπω.; επίσης ότι <ψετά το [970 έχου\ι αλλά~α συμπcριφΟJΙΙ'ι lωι τt1 ΠιΙΙ,)Ηί

τους (κυρίως τu μεγάλα) είναι πολύ ευγενικ(ω.

(1,(1 (')~:σμιι(oί φορείς ΔισίΙ(1)σψ;

6.6./ . ΙσΤIJI'ο,ιι//οί Ασφ(ί.ί.ι;"/α ,/(ί.μισαζ

Ένα από τα πιο διαδεδομΙνα στερεότυπα για Τ\1\' !)ομ που (:ΖΙ:Ι η ::λλl]\'ικι']

κοινωνία, το οποίο φάνηκι:. απι) την έρευνα μας, ι:ί\ω υυτιΊ τυι) ΚΛΙ:φτη (<')τι ::νψγ::ί

παραβατικά). Έτσι Jltav αναγκαία η διt:pεύνησJΙ του,

Λρμόδωι φορι:.ίς οι οποίοι θα μας έδιναν μια απά\.'τηση σ' αυτ{) JΊτιιν η (1.στυ\'ιψία

και η εισαγγελία πρωτοδικών, που έχουν ολοκληρωμένη (1.ποψη για τις παραμιiσι:ι~

και τα εγκλJιματα τόσο στην πόλη και το νομό Λάρισας. όσο και για Τ11\' ::ιφIΊπρη

ελλΨΙΚJΊ cπικράπια.

Οι παραβά.σεις στις οποίες υποπίπτουν οι τσιγγάνοι ([πι) την ι;μπειρί([ που ::ίχι; ι)

αστυνομικός διευθυνΤ11ς ΛιΊ.ρισας. .,-όσο στην Λάρισα (\σο και στις πρoηγoΙJ.LI(:\'I.:~

πι:.ριοχές που υmιρετούσε 11ταν κυρίως:

Ι. υποτιμολογιΊσεις στα προ"ίόντα που εμπορεύονται

και μη έκδοση αποδείξεων λιανΙΚJΊς πώλησης

2. ανυπαρξία αδειών μικροπωληΤ11

3. μικροκλοπές στο ζύγι και στις τιμές

4. μικροκλοπές σε μαγαζιά (με τη μέΟοδο της «απασΖόλησης»)

5. κακοσυντηρημένα και ανασφάλιστα αυτοκίνητα

6. μεγάλο ποσοστό δεν έχει άδαα κυκλοφορίας ακόμη και

άδεια LKavUT11ta.:; οδηγJισεως (δίπλωμα αυτοκίνητου)

7, δεν πληριονουν τέλη κυκλοφορίας

Παρά όμως τις παραπάνω παραβάσεις του ΚΟΚ δι\' ιί\'α\ κακοί οΙ)ηγοί. :'ι.:πιι((ί

με την καταδίωξη τους πολλές ψιψές η αστυνομία "άνει τα «uτρul->ύ. μιίΤΙ\1)

τουλάχιστον στα μικροαδι,,-,Ίματα γιατί θεωρεί ότι Είναι Ι\ανι1θικο» να πιάνει~ Τ(11)";

μικρο κλέφτες και τους μικροαπατεώνες όταν πολλοί με μεγαλύτερα αΟΙΚJιματα ()c\'

διώκονται.

Ειδικότερα για τους «Τσιγγά\lουςι> Τ11ς Νέας Σμύρνη..; όπως μας ι:ίπc 6α ::ίνω

παραβατικοί. Συχνά γεγονότα αποτελούν οι μεταξύ τους καυγά.δες στην πφΙΟΧιΊ ω.ί.(ί.

και η οπλοχρησία στους γιΊ.μους και τις γιορτές τα οποία (:πιl:>άλοuν πολλΙς φορ:';ς τφ'

επέμβαση τη~ αστυνομίας. Η επέμβαση αυΤ11 γίνι::ται ύμωσ. χιιφί..; «\)πψI\(ιl.lc()\'τu.

ζJΊλο» όπιυς μας τόνισε και χωρίς 6ιαχωρισμούςΙ φυλετικη ;Ί)lοκατιiληψη).
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Γενικά μας τόνισε ότι οι τσιγγάνοι {:χου\' μω (ω~ημi:\'η πιφ(/,II(n\lζ"τl1nι σ::

σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, Αυη') το αιτιολΙ)Ύllσι.:ω; Ι:~11~:

1) Πρώτη αιτία είναι οι κοινωνικές συνθιικες που ζοο\' (KaK1'l Οω[->ί(,)ση. φτ(;ι%ι:ω.

δυσκολία στην απόκτηση των προς το ζην. στΙρηση),

2) Δεύτερη αιτία ι;ίναι η Ι:Ν..ειψη KoινωνΙK11~ συμπφ\φορ('ις:(κωζ11 ιιγωγιι, ::/,ι.;:ιιιιη

εκπαίδευσης).Ο τρόπος ζω1Ίς και οι KlHGf:lOI.i:-,; τot<~S,

3) Τρίτη αιτία είναι το ότι το υπόλοιπο κοινωνικι\ σ\)\'οί,u δι:\" ΤΟ1Κ (~πo6:':;ΙΤIlK:: (ι),,:- - -
ισότιμα μέλη και ως αντίδραση αυτοί μας μισοιι\' κω γί\'ιl\'Τnι InφaIΙατιι.:οί,

Στην απόρριψη που υφίστανται οι τσιγγάνοι συμI~ι!/.λι:ι η ι:λλ11"Ι""11 ιιιιωγ:':\'::ω

γιατί είναι ο φορέας μετάδοσης και αναπαραγ(,ιγ11ς T{rn' σπρωτι'ιπω\' πι)() ::%::ι η
, . • x'l

κοινωνια μας γι αυτους

4) Τέλος. ως τι':ταρτη αιτία μας ανέφι:ρε Τ11" επψuλ1'l σ' αυτοι\ του \'ι':ιη) Τι}(')ίίΟII

ζω11ς χωρίς ταυτόχρονη βΟ11θεια. ση'lΡιςη. που τoll; ,Jι)ηγ[:ί στη\" ιυ,I,\\φι(,ιση

(ναρκωτικά. καταστροφές. κλοπι:ς)-(Gl')γκροιιση τι'),' ι)ύι\ "χ')σμιιι,' ιωι ::ο.::\ιιιη

βάσης για να αυτοπροσ6ιορισΙlίΙ)\').

Συνεχίζονταςμας ειπώθηκε ότι υπάρχει μια μερίδα τσιγγά,'ωνπου υσχολ::ίτω μ:..:

εγκληματικές δραστηριότητες (ναρκωτικά. εμπόριο λ::υιαΊς σάρκας. εμπι'φιο ι'Jπι.ων

κ.ά,) αλ/ά είναι μΙΚΡ11, στο ίδιο ποσοστό όπως στο,' υπόλοιπο πληθυσμό,

Όλα τα παραπάνω δεν μπορεί να τα τι:κμηριιί)σει με στιπισΤΙΚ(l στοι;ι::::ίΙ1 γιυ,τί η

καταγραφιΊ των εγκλημάτων 11 των παρα['Ιάσαο\' γίνπαι κ/πα ~),I.I]\'::~ ,,-ω

αλ/οδαπούς. Τα εγκλιΊματα που διαπρ(ιττουν ΤσιγγΙ!\'(Η π::ρι/"ιιμI1(ί,\'(Ι\'τω <1ΤI1\"

καη1Υορία έλληνες.

Όσον αφορά την «ένταξΨι τους μας ανεφέρθη ότι εί\'ω διισκολο \'lL γί\"::\ <J.μ::σ(ι,

Αυτό οφείλεται σηιν εσωστρέφεια και TllV επιφυλακτικότητα ΠΟ\· τσιγγ('ινι')\' πι)o~ ω

υπόλοιπο κοινωνικό σύνo~ <-:αι στι-~ :!Ρ"',KαταλlΊψει~ του τελευταίου για ιωτοιΊ..;,

Ένα πρώτο βιΊμα όμως που πρέπcl να γίνει είναι να αρχίσουν ν(1 I:Yl((I,OiaTl1\'Tαl

μόνιμα (παραδείγματα Αγ. Βαρβάρας. Σλα μα;ι::αλάς -Λαμία) όπυυ 1:K~:ί ::χου\'

ενταχθεί. Για να γίνει όμως αυτό Θέλει προγραμματισμι) ιωι 60υλ/:ΙΙ1 π,)λλ(ί)\' 1:1<ί)\',

Ταυτόχρονα πρέπει να αναπτυχθούν σχέσεις μπαξύ ΤΙι)\' 6λl.ων ιωτοίκων μι: ΤOU~

τσιγγάνους. Γιατί με την επαφιΊ πιστεύει. ο αστυνομικός όιευυυνn1ς Λ<!I)Ιrιo.~ ι">τι [-)ιι

αρχίσουν να ενσωματώνονται. να [~Lώνoυν το \'CO φι)πο ~('JIE ωυ..; (τη..;

εγκατάστασης) και να αlJ~άξoυν τον παλιό (ε\ινοεί τφ' νοοτροπia του \Ι~Ι'I ω σlΊμψυ

δεν σκέφτομαι το αύριω}).

Τέλος, πέρα από την προσπάθεια την δΙΚΙ1 του; και Τψ αΠΟΟΟΧΙ1 τoυ~ υ,πι" Τ11"

υπόλοιπη κοινωνία. πρέπει η πολιτεία και οι Θεσμικοί φορεί; να φτι(ί.ξου\' ιιποl)uμi:..;

~~ Είναι θερμόαιμOl. κάνουν καυΥάόε.::, οι ,n~ηνίτε.; ριιπαt\'oιιI' f\) ;rι:ριβιΊλi.\,\· <ΝΙ,Η, I~{:i!ωιι \){Χ

υπάρχου\' εκεί υποδομΙ.;. κιΊδοι κλπ

~'/ Βλ. Γ"ότο!30ςΑ. 1996. σεί.. 1ω· Ι U7
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(σχολι.;ία. κατοικίες) και \'υ του,; συμπεριφέρονται πιο ιJ.\'()ι)(ί)ίIι\'υ .. I1 1Ιο";\'ΤΙΙ":'11» ωυ.:

cξυρτάται απι) ωωυς όχι μό\'ο υπό αυτούς, ΤΟ ΚΟΙ\'(Ι)\'ΙΚΟ σύνολο πρΙπι;ι \'(( ;nί.ψ::ι \'(1

τους βλέπει καχι')ποπτα με υποστροφ11 και υποιφισίu. ΓCλο~. πισn:υ::ι \Iίl ιΗ 1':\11

τσιγγάνοι [ίναι καλι'>τ[ρΟΙ ('.:ιό τους Ίηρωόπρους crc συμ;τφιφοριJ. ι,ω σi\::Ψ 11 lω Ι Ου

ενταχθούν πιο εύκολα,

Το κέρδος που θα έχα η κοινωνία από την ω':\ταξΨ) τους κυι απ(') την

καταπολέμηση του αποκλεισμού θα είναι μcγά.λο. ΠΙ;11ισσόπρα μιψφι'ψι':\'ιL κω

καλλιεργημένα ύ.τομα μι: σωση1 κοινωνΙΚ11 συμπφΙ<DοριJ .. ιωζημέ\'η ΠΓφογωγιπ'nητα

κυι l.ιγΙΗ:..:ροι δωχωρισμοί.

6.6.1 Γι;ι'ιιοί Γμ(J.μμο.πία Εισ(!.)'γl'ί.ί(!.ς ΠμΙVτ()() ι Κι;))'

Ι-Ι γραμματεία της εισαγγελίας πρωτοδικών μυς ι.ι. \'i:φι:ρ Ι: Ι'ΗΙ (ι)~ ::πί το πλ::ίιπο\'.

τα αδΙΚ11ματα τα οποία φτά.νουν στο γραφείο τους εί\'αι κλι>π{;ς σc μαγαζιύ. κω σπίτια.

διπλοί γάμοι (διγαμία-κυρίως σc πκηνίτες). καθυστερημένες 11 μη Ην(J.γν(r)l)ίσας

παιδιών. αποπλα\Ι11σεις. απαγωγές. βιασμοί (μπαξίι τω\' τσιγγιΧνω\'ι. Γ::νιl\ιί. οι

τσιγγό.νοι οε\' ι:ίναι βίαιοι. Πολλές φορές όμω.:; έχου\' τσαKωμoύ~ και ΙPTtJ.\'01J\' στα

δικασηιρια για επίλυση διαφορώ\' 11 για ξυλοδαρμούς (αυτό συμ[\(J.ί\'Ι:Ι στους

[γκυ.τεστημένους. οι τσιγγά\'ΟΗυμι'ωες έχου\' το bικί) τους εθιμικί) όίκυ.ω lωι 1'1'J\'O\)\'

τις διαφορές τους μέσα στην φυλι1 όχι με τη "δικαιοσύνη του ~ι·:\'()υ". (Ι))..

Λεπενιώη1ς, 1988. (μεταπτυχιω(1; CΡγασία). σελ. 6:\-65). Κατιί. τη ()il(ll υΠΙI.ΡΖ::Ι

μεγάλη έ\'ταση .

....υν1ι(-)ως όταν εμπλέκονται σε δίκη έχουν χρι;ματα και ορίζου\' Ι1l1τοί ΤΟ\'

συV1;γορό τους. Η έδρα κατά. τη ωφοαματικι; διαδικασία τους συμπεριφι:ρ::ται ι\πως

σε κάθε έλληνα πολίτη. Όταν υπάρχει αντιδικία μεταξύ Μπαλαμοί) - Τσιγγ(1.\'ου

συν11θως ο κατηγορούμενοc είνυ.ι τσιγγά.νος. Οι τσιγγιΙνοι είναι αΡΚεΊιί (·)ι;ρμόι!.ιμοι

και κά.νου\' συχνά φασαρίcς αλλά στο ίδιο ποσοστό όπως οι ιί.λλοι έλληνε;.

~τις ποινές δεν υπά.ρχει προκατάληψη και ορίζο\'ται ακολΟI)θώντας πισηΊ. το

νόμο. .....χετιΚά. με την παραβατικι'>τητα-εγκληματικ()τητα τω\' τσιγγάνω\' και για

κάποια στατιστικά στοιχεία δεν l;ξερε η γραμματέας πρωτοδικών νι!. μιι.~ ΙΙΠΙΧ\'ΤΊ1σι..:ι

αν καταχωρούνται από η1ν στατισΤΙΚ1Ι υπηρεσία του υπουργείου Οικαιοσι')\,η.:; ξί:χωρυ

από αυτά των άλλων ελλ11νων πολιτιίJν.

Ερχόμενη στο πως βλέπει το φαινόμενο της απόρριψης των Ρομ. μας ~:ίπ~: πως

αυτοί που φταίνε είναι οι ίδιοι οι TcrtyyC.l.VOl γιατί δε\' Θέλου\' να προσαρμοστοι')ν. ΊΌν

θΟωυ\' και τον επιδιώκουν τον αποκλεισμό επειδ1Ι έτσι τους βολι.:ι'n:ι. να αCργΟ,)ν

[σωστρ[φώς και να αποκτούν έτσι κάποια ασφάλεια ανάμεσα στους «διl(οιις» ΤΟ1>ς,

Επίσης τα περιμένουν όλα από τους άλλους και δ~:\' έχουν καλ11 ιωινωνικη

συμπεριφορά. Επομένως ότι δέχονιι;.ι το έχουν προκαλi:σcι οι ίδωι. Υ;[(Ι.ρχου\' και

ά.λλες KoινωνιlC~ς ομά.δ[ς που έχουν προβλ1;ματα αλλύ. δc\' συμπcριφι':lχ)\'τlJ.Ι ι)πο>ς οι

τσιγγά.\'Οl. Αυτοί από την ύ.lJ,ll έχουν πάρει πολλά. από το h:ρά.το; (ι:\'\'o~:ί τιι.

επιδόματα). Καταλ1;γοντας είπε ότι υπά.ρχουν και «φωπι\'Ις» ι:ξαιρΙσι:ι; ι!.ί.l.ιΙ. ::ίνιι.l

πολύ Ι.ίγc;.
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6.6. 3 ~φατo;.()γιlaI Γραφ;:ίο Λιιρισας

-.,

λπό τη" ι;παφΙ1 μας μι: τους ])ουμα"ι)l:Ιλ(lχοιις της ΠΙ:Ρ1Oϊ.IΊ~ μ6.{:τη;

αισθανθΙ1καμc την αγανι1κτηση τους για ΤΟ\' φι')πο ζυηΊ; που ςοι)\, κω τι; (j\)\'UI'lK::;

διαβίωσης. τα οποία οφείλονται στ11" {;λλειψη ιιποι)ομι\)\' ιιλλίι κω τη\" (l()l(L(f)\lJ'iu

όπως οι ίδιοι είπαν των θεσμιι({ί)\! φορέων να παρέ,ιιl:\ιη)\'. Ilί:ριι.\' ωιωιι μι!.; τιn'ί(ωφ:::

ότι σε πολ/ά σημεία της περΙΟΧΙ1ς τω" Νταμαι)[(ίJ\' υπιφχα κί\'()ΙΗ'Ο": γιιι ~I]\"

σωματικιι τους ασφάλεια αλλά και για τη\' υγι;ία του;. 2:ημω'ΤΙΚli ιΊτιι\' η ιι_\'ωf)~!Ι'("ι

στην έλλειψη έργων και ελεύθερων χιίφω\' ι'Ητως ::ιπιίιΟηκε πι: ;"[ι'οηγο\I,ΙΙ::\'Ι)

κι;φάλαιο. Σε αντιδιαστολιι μ' αυτι'l Τ11" KαΤίισΤUση πο\) l:\ιι;)ν\Η)\' ι:~~:φl'ιι~![\' ω

παράπονο. ότι ({εμείς υπηρετούμι; αλλά κανι.;ίς ι)ι.;\' μα; \'oιιΊ~:;ται. μ()\ιο γιο Τ11" ψιΊοι)

και για στρατιιίnι;ς μας θέλουν».

Ήταν. λοιπόν. αναγκαίο \'α απl:υθυνι10ι"ιμι: σω στραωλογικ(') ~Ιllιω::ιι) τη..:

Λάρισας για να πάρουμε μια γεύση. για το 0.\' n:l.lKil υπηρι:τοιι\'. ([\' (;ημΙΙlυJ1~'Ι)Ι'I\'

προβλι'lματα κλπ.

Ο διευθυνη;ς του γραφείου μας ι;ίπι:: οτι απ() τη πrοσωπικη ωυ ::μπ::φιιι. ι)]

τσιγγάνοι είναι παραγωγικοί και χρι',σιμοι στο στράπ\ψα, BI:II(li"J'; [((1ί.ί.Ιlί UίtΊΊ

αυτούς εφευρίσκουν τρόπους για νΗ απαλλάσσο\'ται τη; θηn:ίιις Ι1 \'(Ι \ιπηl"'ll:τοι·ι\·

λιγότερο (3-6 ~ll;νες λόγω προβλημάΤ<ύ\' υγεία~-αωπηρία. ψΙJΧOl.ι1γΙΚ(IJ\'

προβλημάτων. παντρειά. πολλά παιδιά). [πα;)11 από πσλι') μικροί ~:ίναι ,ιιιιοημι':\'οι \"tl

δουλεύουν. δεν «λουφάρουν» όπως οι μη τσιγγάνοι φα\'ηΊροι. ΕξωΠΡΙΚ(l φ(l)\'(Ί.~O'1\'

ότι είναι έλληνcς αλλά πιστεύει ότι έχου\" κάποιο σκοπ<Ί που το τονίζωJ\' π::ιψ,σι'πι:ρο

από τους υπόλοιπους. Πιστεύει επωης (πι οι μl;γ(lλοι σε ηλικία τσιγγΙ1\"ΟΙ 1':XOlJ\'

διαφOρεΤΙΚlΊ νοοτροπία από ότι τα νέα παιδιά που ι:ίναι πιο μ\φφ('ψ:":\υ. κω 1):;\'

διατηρούν αυτΊΙ Tll" κακομοιριά (αναφορά σε νΙoυ~ που ι:ίναL ι:γκαn:στημι':nιι).

Πολλές φορές δημιουργούν προβλ11ματα αλλά η ωτίιι δι:ν ::ί\'uι ()τι το κ(ΊnΗ)\'

εσκεμμένα. απλά επειδι; είναι αμόρφωτοι δεν καταλαμαίνου\' κω κιΊ.\'(1)\' I'll(ill.

Πρέπει σε πολλές περιπτιοσεις να ξεφύγουν απί) του.:: μι:γαλoπαρ(Ί.γO\'π:~

εκπροσ<σπους τους. οι οποίοι εKμCΤαλλεύoνται Τ11" αγραμματι}σι")νη τω\' ,ω/./.ων γιιι

δικό τους όφελος.

Όσον αφορά την αντιμπ(σπιση τους από το στράπυμα. ι;ι\'αι η ί6ια ιΊπ(I)..,: ,'ιί.ω\'

των ελλιΊνων πολιτών.

Σχετικά με το πρόβλημα της απόρριψης που υφιστιιντω (1.1'1.(ί. κω ΤιΗI

αποκλεισμού τους. μας ανο'ρέρθηκ;: ό,~ για να επιτύχι:ι η (ένταξη» τους- πρεπ::\ \'!l

τους παρασχεθεί μόρφωση, Σ' αυτό μπορι;ί να παίξει ιΊι'1λυ και το στρίιπυμα.

Ει..."Παιδευόμενοl και αφού αΠΟΚτΊΊσουν κάποιες σωστcς γ\"{;)σι.;ι~ πρέπει να του..:

βοηθ11σουμεαπό απόψεως εργασίαςγια να μην αναγκάζο\'ταινα μεταΚΙ\'Ο\Ι\Ίω.Έτσι

θα καταφέρουν οι ίδιοι με μια μόνιμη δουλειά να ωτl:lάσουν το οικι)"ομικ(Ί ΤOlJ;

επίπεδο και έτσι θα αρχίσουν να ανεβαίνουν κοινω\,ικα σ~: ΙSΙ-HtL1S). ΑΗτιΊ (1.\' τυ

αΠΟΚΤΙ1σουν πιστεύει ότι θα καταφέριων να ι:ντυ.χθού".

T~λo-.:. αναφερόμενος στο δημογραφιιcι:) πρόl:\λημι!. μ(ι~ ι:ίπ:: ιΊτι ι1::\' Il:ΊΙΠ::/.Ι1('ι\,

μΘJ"ο\' για το\' ελληνικό στρατό. γιατί ναι μεν είωι ΠΙΙ/.ΙJΠΚ\'ΟΙ tl/./.Li υ.l}ϊ.ί~ιω\' σιγιι.

σιγά (κυρίως οι εγκατεστημένοι) να μωονΙΗΗ' ΤΟ\' l1ι)[()μ(1 τι,.)\.' Π(Ηι)ΙΙ;J\' n11J;. Ι":



Ι Χι

ιω. ι μι: το τι προσπύ.Οι:ιις κ(nτι η

Ρομ της περιοχιις οι;\' πιΊρυμι:

κατακλ[;ίδι ανέφερε ότι υπάρχου\' έλληνες αςιι'ψυτιl\νί ίΙυυ ::ι\'ω Tσιγ~ι(ι.\'ΙH 1"I!fHι'J;

από τη Αγ. 13αρ[)άρu και το Αιγάλεω.

6.6. -Ι Ιί.Ί){)ς Ναού Αγίο/) Διιμηφίο{) ΝΙα: ΣμιίμνΙΙζ

ΑπευΘυνόμενοι σε ένω' από τους ιερείς του ιεροί) \'αοί! του Αγίου ΔημηφίΟ\1

έας 2:μίφνης πι1ρυ.μι: τις ι,:ξιΊς πληροφορίες. Οι ,,'τσιγγ(J.\'Oι» της πφιοΧιΊς ι:ί\'ΙJ.Ι ,ωί"l]

ευλαβείς κω φο[)οί1νται το. Οι:ία. Δε," επισΚ{;ΠΤΟ\'Ηll συΖ\'(!. ι'ψως τ11\, ::κι-:λησίιl.. μι')\'Ο

στα μυσΤ11Ρια εμφανίζονται ιιλλίι ()χι όλ.οι Τu μυσΤ11ρω 6ίn;ι μιυ. ::πισημωωιηση (Πι)

γάμο τον οποίο κάνου\' πιο πριν όταν ι:ίναι μικροί, Λλλωσπ ο \'όμος ί,.:;!;Ι ('Η Ι γω. \'lJ

γίνει πλi:ον Θρησκευτικόςγάμος πρέπει οι μελλό\'υμφοι \'U. i:χουν συμπληρ(ί)σl:ι το Ι Χ

έτος της ηλικίας τους.

Α\'αφορικά. με ΤΟ\' κοινωνικό αποκλεισμό

εκκλησία για να βοηΘιΊσει τους Kατoίl~oυς

συγκι:κριμένη uπάντηm1-

6.7 Φορείς κεντριιοις πολιτιιοις

6,7. j !:Iillf01IfσTII(() ()μγυ1!Ο ~ ΣυμβοιίΙ.lο γω τους /-Ι.Ι.ψ:::; ΊΓιI;';'(ΧI'ΙΙ/):;

~τα πλαίσια της αντιμετώπισης των προβλημάτων των τσιγγ(Ι.νων (Π11" ΕλλCi.ι)Η

αλλά και για την επιτυχία της κοινωνllοΊς ένταξης αυτιΟ\'. έχει δημιουργηΟι:ί απι\ μια

ομάδα υπουργείων ένα συντονιστικό όργανo-συμβoω~ιo lrol'lnICli.:; γιυ. του,:; ΊΞλληνες

τσιγγάνους.

Αυτό έχει ως στόχο τ11" ι:πίτευξη τη: δυ\'O.μlΚlΊς κοινωνιlαΊς ι·:\"[υ.~ης. Τι 1)\'

τσιγγά.νων στην Eυ~άδα. με ταυτόχρονο σc[)ασμό στο\' τρόπο ζωΙ1ς ωlJ-;. τη

διαηιρηση της πολιτισμΙΚ1Ίςτους ταυτότητας. της γλι~σσu.ς.. τω\' ηΟ(;I\' και TlI)\' ::<1ίμω\'

της,

Ο ρόλος του συγκεκριμΙνουΟΡΎάνου και οι αρμοδιότητέςτου είναι οι ι:ξιις:

1. Ο σχεδιασμός ιcαι εφαρμογιi εi::Jν.ιClΙς πολΙΤl1αΊ,; για τους })ομ

2. Η προιοl:Ιηση των νOμOI:lΙ;ΤΙKίιJν και κοινωνικιον μέτρW\' που απαΙΤOί)ντu.ι

3, Ο ιcαθopισμός των παρεμl)ά.σεων σε εθνικό και τoπιιcό επίΠί:δο και η ιi:ατανιψιi

αρμοδΙΟΤ11των στους διύ.φορους συνεργαζόμε\"ους φορείς παρi:μΙ)ασης.

4. Ο συντονισμός και αξιολόγηση των προγραμμά-τω\' ιcαι ο επωυπροσ6ιιψισμί),;

των στόχων και ενεργειών σε CΤ11σια [)άση.

Με τα παραπCι.νω το συγκεκριμένο όργανο ευελπιστεί να δ(;)σι:ι τ{:/ω-: στα

προγράμματα και τις πολιτικές που εφαρμόζονται Υ'ωρί,:; να λαμ[3(ι.\'Ου\' υπόψη

τους. τ11" κοινωνll(]l και πο/.ιτισμllCll ιδιαιτερότητα TιI)\' τσιγγάνω\'. και τυ. οποία

προσπαΟοι)σα\' να ι:πι[)ύ.λΟ1)\' στους Ρομ ξένα πρότυπα Πj10ς την ~ω11 του..;.

Έτσι οι l)ασικΙ,; apxc.; Τ1Ε ποl'ιτιι(]lς των συγl-:εlφψΙ\'(I)\' οργ(l\,(ι)\' ::ί\'(}.Ι:



~ωlLιφά-: ΧριΊστο-:_ U Κοι\'ιιι\'ιι..:ο,;: Λπαι.:λΙ;ΙCΗιό-: τωl' IJιHI ι χΙ

α. 1-1 αναγνώριση τη.:; ποί.ιησμικι1ς κω KOlvtlJ\'lKll; ι,iιu.ΙΤ::ΡΙΗητιι.: τω\' Ι'ομ σ::

όλους τους τομείς

β. 1-1 αναγνώριση της επιΙ.ογl;ς από αυτούc του TI)I'JnOlJ η'k."(ιηΙστωιη.: nHl;

(εδραιοποίηση.μετακί\'ηση) ,,('Ι.Ι στlΊριξη αυηΊ..;

γ, ι-ι «ένταξφ> στο κοινωνικό και οικιστικό ιστί). σ;; μω ;ωλιιπuJ.ιτισ,ΙΙΙI\1Ίιωl\·ι,~\'ίυ

χωρίς προσπάθειεςαφομοίωσης 11 ενσωμάτωσης,

δ. Η ευαισθητοποίηση και συμμεΤΟΧ1Ί των ίδιων ΤΙύ\' Ι'ιψ σ~: (Ίλη τη\' ί)ιω)ωωίιι

προώθησης τω\' πολιτικ(\)\' δριί.σι:ων. σων σχι:διασμι) ι,:ιιι στη ι)ιιιμι'φφl,)ση ΤΙ')\'

χ(ίφων διαμονl;ς τους.

Το παραπάνω όργανο θα απαρτίζι:ται ιιπδ. τα υΠιΗψ;,::ία, )"γ:;ίιι.:: Π I 1.·η·ι)ω,: ί\ΠΙ

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ΕΘνΙΚ1Ίς Πuιo;;ίας και HI~ησι,:ι.:υμιΊ.τιlI\'. 1"I)~'ιι.σί(ι;.

Πολιτισμού. Εσωτερικών Δημόσιας Δωίκησης και :-\πω,:·:\'τρωση.:;. Ι JψιjΙιΙl.λι)\'ΤΟ':

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. και από τους 6ημι)σιου..; φιφ::ί.; τη..; Ι ;;\'ΙI-:11";

Γραμματείας ΛαϊΚJΊς Επιμόρφωσης και της Γι:νΙΚ1Ίς Ι-ριι.μμιι.πίιις ΝΙιι"; 1·::\'ιιΊ..;.

Ακόμη θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του ()ργιινισμοί) \":"ωιιπυλΙμησl]ς :\π:;':ιΙμτηση.;

Ναρκομανών Ατόμων. της Ένωσης NOμαΡΧΙUKών ΛυωΙ)ΙΟΙΚ1Ίσα,)\' Ι-:λί.ιΊ.δα..;. τη..;

ΚενΤΡΙJ...'1ς Ένωσης ΔJΊμων και ΚοινοηΊτω\' Ελλίι6(ι.:: ιωι τuυ ΙΊω'::λί-ll"ίου

διαδημοτικού δικτύου υποση1ριξης των tλλ1"lνω\' τσιγγι'n'ι')\' \1)()i\ 1).

Στις παρακάτω παραγράφους φαίνονται οι κατιΊ ωωυργι:ίο δl)ιΊπuς ι:ίτι: <nιι

πλαίσια του συντονιστικού οργάνου είτι αυτ6\'ομα.

Πέρα όμως από τις αρμοδιότητες που θα αναλάΙ);;ι τυ κά(-)ι: υπουργι;ίο μ:'ΧίΙl στιι.

πλαίσια του συντονιστικού οργάνου. απαραίτητη είναι η ),:αμΠιινια t:\'η,ΙΙι":jιωση; - και

προτροm1ς της ελληνΙΚ11ς κοινωνίας για την αποδΟ):1; ΤΙ'Η' l>Ιψ. Λυτι\ (\ιι ,;;τιτr:υΖΟι:ί

τόσο μέσα από τις πολιτικές των διαφόρω\' υποιψ/t:ίιι)\'. ιΊσι) ιωι ΙΙΠΟ τι.::

δραστηριότητες τόσο των ΝΠΔΔ 11 των ΝΠΔΙ (ΠωτπισηΊμω. φιφ::ί.; ΠΙΗ)

ασχολούνται με την πρόνοια). σπ:. πλαίσια της σηΊρι~η; ωυ δΙKUΙωμυΤO-: ΤΙΗ)

διαφορετικού.

Τέλος. την χΡηματοοιιωνομΙΚ11 ση1ριξη του πρ(η'I)(/.μματος ιωι u.unn') τι\()

συντονιστικού οργάνου. την ανi:l.αβι: το υπουργείο Εσωτψικ(ι)\' κω η ΓΓ

6.7.2 }'πουργεΙο ΧωροταξΙας Πιψr{Jtί.ί.ί.οvτος και Δημοσίο)l' Εμγωι' ()πΕnλιυ

Η πρώτη αρμοδιότητα του συγκεκριμένου υπουργείου γιιι Τ11" καταπολΙμηση το\)

κοινωνικού αποκλεισμού. 1;ταν η ανάθεση στη ΔΕΙΙΟ2: των (φμοδωτητων

διεξαγωγΤ1ς έρευνας και συντονισμού μελέτης. επιτελικοί) !.(φακηΊρα. μι; σκοπ{') τψ

επιλογl1 κατευθύνσεων. την οριοθέτηση ενός σαφοί)ς πι,ωσίου παρεμμιισ::(,)\' καυ(ίι;

και προτάσεων για θcσμικ<'.ς ρυθμί'Υεις.. Επίσης υ.πό τις :: 'Χι')6 ζφtiΟηl,';: (Ι,πι') τι~

Νομαρχίcς όλης της χώρας να κάνουν προτάσεις γιιι. τις U,μι:σες ΙJ.\'(lγισ:; (ί,: ι)ίl':ΠΗΙ

KOlV11; ωφέλειας. τόσο για τους καταυλισμούς 6σο και στις περιφι:ι)ι:ωκι;ς ΙL(ίΤΙΙ.;Ι:;

ζώνcς κατοικίας των Ρομ.



~(ιHl(.φu. χl)l]στo~. K()ιllωνΙKιJ, Αποι-.:ί.ΙΙGLιό. των Ι' ιι. !χ:

Το ι:ιφύn:ρο πι αίσιο πολΙΤΙΚli.:; για τους έλληνι:,:- τσιγγlΧνου.; τol) πυγκι;ιφιμι:\'οl)

υπουργείου. πρ σπαθεί να επιτύχει την αναι,liτηση και τη\' ι:πίλυcτη ΤΙI)\' ΠI)~Ψλημ!'ιτω\'

στου: Ζώ ους διαβίωση. ΤΙΙ)\' IJομ (κατοικία. περιβάlJ. \'τα: χ(ίφομ

.. υτ6 (1α τ m:Tύxa με:

α. υλσποίηση δυναμικού και κυλιύμεν υ π >γραμματο: CΙ.\·ιίλυση = ΤΙ'I\'

προβλημίι.των και εφαρμογή: προτάσεω

β. ιε έ γ"ια στρατηγική, έρευνας για τα κατά τύπου _και επιμt:ροι.ι: πρol~λIΊ~ ατο..

. υτή α έχει ω..; στόχο τη δημιουργία συστήματο. ι'ηγιώ\' και καπυ ύ\'(π:(,η'

;τω ιτι,,-,;: παρέμβαση " (αυτό που κάνει η ΔΕΠ _ β7. ~αι πι ΠCΙ\'(ι) συ\'έ\'τι:υ~l

-τ υσοπ ύλου}.

γ. ευαισθητοποίηση τω\' τσΙΥΥά\ ω για τα πρσβλιΊματά του.:; KUΙ mj\'::rγα ιι...-ή

πα t βαση για τη CΠίλυση αυτών

απώτε ..; τόχο. του υπουργείου εί 0.1 η δημΙUυργία ε ό. Ο\'Ι,,"Ω\) 111~ISL ·1· PI~ΙΙl

τ υ π ί υ σι καθοδηγητικέ γραμμέ; θα μπορού\' ιι σ γα\'(οσου\, {)ΠΙΗιιόIΊποn:

μελλo\'ΤΙΚll ε έργεια παρέμβαση, για τι, περιοχέ. κατοικία _τω\' Ι)σμ.

υτ' Τ 111 ter plan θα εμπεριέχει.:

1. ιινάλυση τη υπάρχουσα. κατάσταffiΙ. (όημιου για ΤΡΙ:ΙΠΙ::<1: 1η; με

ιδωκτιισιακά δεδομένα)

2. δημιουργία βάm,. δεδομένων

3. μεταφ ρύ. τcχνογνωσίL.ς μέσω ~ω\' διιcτύων συ\·ι;ργασίυ. με αΙ.I.r.ς Υ..Ι· pr::;.
4. πιλοτll t _έρευνες ιδιαίπρων περιοχcί>ν ιcατoιιcίας τω\' Ι ομ

5. αςι λόγηση εν εξελίξει προγραμμάτων παρέμβασης

6. ~ύνταξη προδιαγραφών για μελλοντικές μελέτες

7. Eιcπόνηση κατευθυνnΊριων γραμμών πολιτιlαΊς

8. Eξασφ(~λιση πόρων από την ΕΕ για τα προς υλοπ ίηση προγρό.μματα

Πέρα όμως απ6 τον προηγούμενο μαι'ροπρόθcσμο σχι:διασμ<.) τυ υπουργ::ίο

κινείται π ος την lCaTEύeUVffil της υλοποίησης ύ.μι:σω\' βημ<.J.τι lv στι:γιιστικής

ιroλιτικτ; για του. [>ομ.

Αυτά εί\'αι:

1. Ενε γ' συμμετοXli στο διυπuυργικό όργαν και συνεΧΙ1 σxι;διαΓ.~ιύ και

υποβ λή πρ τάσεων.

2. ' μεση παρέμβαση με στόχο την βελτίωση - α ακού lml και α 'αβιJ.Θμιmι τω\"

χώ \' διαβίωcnΙ των Ρομ (υποδομέ . βασικό κοινω ικό ε οπλισμό. liεJ τίωση

πε ιβύ.i.i.Ο\'Τ : κλπ.)

3.. μεση ε~εύρι:ση χώρω\' για τη δημι υ γιιι Χ. ρω\' IlίtoΩΙ>y"ής: τω\

~ εταKι\'Oύ~ ε\'ων Ρομ (κάμπιηκ)

4. Κατάρτιση προγράμματ ~ χΡηματ όύΏιση. τω\' \ Ι;ω\' {; γω\' που ;τρ< τ::ί\'ΟΠUΙ

από ΏΙ\' ΠΙΚ11 υτοδι ίJ...'Τ]ση.



Ι:.: ;

πο)Jc[.(Π).Ι;>\' χΙ1ηcπ:ω\'

υγείας. κοιω)ηκιις κω

κατοικουνται (lΠΟ Ι'ομ ...νι

και ;φογrάμμ(ΙΤΙl 611,ΙΙΙΙ11>ιηίιι;

Όλα τα παραπάνω θα γίνου\' σι.: συνι;ργασία κω μ~' ω.Ι.α ωroιφγ~ ω στο ίΙΙ.ωσω

του συντονιστικού οργάνου - συμβουλίου για τους τσιγγίι\'{1\)';

6,7,3 Υποιψγι:ίο Επωπ:μικώl' (}ΠE~)

~υνεxίζoντας τον κύκλο αναφοράς στ11" lφατιιaΊ ίΊολιτικιΊ Ί\(1 [0\' f-:ι\l\,(,J\'\ΚιΊ

αποκλεισμό των τσιγγάνω\, σι.:ιρίι (:χι:ι το YΓIΙ~, υσl)\' φιφιι τφ' ι)llΗ.σι] ωιι. ω

συγκεκριμένο υπουργείο έxcι ι:ντύ:ξει ΤΟ\' κοινωνικιΊ ΙΙίΊοκλ::ισμιΊ σω ;::1)OΊI)ιι.μμ(~

«ποιότητα για τον πολίτψ) το υποίο υλοποιεΙ [\,1{:σ(ι απο υοτι'} 7φΙ)(ίπιι(J~:ί \'(Ι

βελτιώσει τις συνθιΊκες απομονωμένωνομάδων σι; συ\ιι.:rγιωίιι π(ί.\'Τ!I. μ:: τφ' τοπικη

αυτοδιοίκησηΑ' βαθμού.

Επίσης το παραπάνω υπουργ:.:ίο προωθεί ί;νιι Ι:Ο\'ΙΚΙ') πλUΊσΙΙl στηlll;;ης T!r>\'

τσιγγάνων με μέτρα για την στέγαση. τη\' εργασια. τφ' υγείιι και τη\' ::K;::ιιί()~:ιιση

τους,

Όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία μι: το vnεΧΩΔ[ κω \ΊΙΥΠΙ,,\ (στο ΠΙ.Ηίσω

του συντονιστικού οργάνου - συμβουλίου για τους τσιγγ(ί,\\\ιι,; \111., ;{(ψ. t!. 7.11

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ΚΟI\'(ο)\'[ ...lΊ i:\'ra~1l τι,ι\' τπιγγ('ι\'ω\'

αλλά και η ευαισΘητοποίηση τω\' υπολοίπων ελλΙ1nι)ν ποl.ιτιίΗ' ~/ι(ι το σ:::!iιισμιΊ τη;

πολιτισμΙlC11ς ιδιαιτερότητας των Ι}ομ.

Αυτό έχει προγραμματίσει:

1. μέτρα ανακούφισης των περιοχών που

μετεγκατάστασης καταυλισμών. όπως ι.:πίσης

οικισμών.

2. μέτρα για τόνωση των θέσεων εργασίας για τους ίσΙ;'Ύιί\'Οιι,; \[-11.. ΠΡι')Ίιψμμιι

το)) ΥΠΕΡΓ.)

3. δημιουργία κέντρων υποσί11ριξης και σταθμιίι\'

(συμβουλές σε θέματα απασχόλησης. εκπαίόι:υσης.

νομΙΚ11ς υποσηlριξης).

4. μέτρα για ί11ν υγιεινΙ1 των τσιγyιJ:.ιων (εμβολιασμοί. κυ.ΘαριιΊτητα. υ;ωδΟΙΙ1Ί)

5. διενΙ:ργειας ερευνών για την καταγραφ11 και μεη'ιοοση της :ίω,ιτισμΙ"'ι1ς

κληρονομιάς των τσιγγάνων

6. ευαισl::!ητοποίηση και ενημέρωσης των πολιηο\' για το τι ι;ί\,υι υl l>Ιψ

(σεμινάρια_ ταινίες_ φυλλάόια. ημερολόγια).

7. μέτρα για ί11ν τόνωση του αθλητισμού στους l1ιιμ (δημιιnφγίu ιψl'ιΙ)l\I\'.

διεξαγωγΙ1 αγώνων με μη τσιγγάνους κλπ.)

8. μέτρα για την εκπαίδευση(κάρτα μετακινούμενουμιιΘηηι κλπ.)

9. ενημέρωση και ΠΡΟΤΡΟΠ11 του πληθυσμού των ελλι;νω\' τσιγγι'ινιι)\' γω ί11\'

έκδοση ταυΤΟί11των.



Σωιlοα(Ί..: XjJljatO':. Ο Κοινωνικό.: Αποκί.Ι:1<1"ιιό..: των r'on

6.7.-1 }'ποιψγr:ίο Εμγασίας (}ΠEPΓj

1'0 υπουργείο Εργασίας μί.έπoγ~ας πόσο cπικίνδυνι;..: ι.:ί\·αι οι διιισΤI'~':!!:Ι; ωι)

κοινωνικοί) αποκλεισμοί) για ΤΙ1\' ελληνη,IΊ κοι\"ισνία έχει αρl.ίσCΙ μια πι)()σπι:ΙΟαιι γω

την καταπολι::μηση του.

Έτσι έχει καταρτίσει με την βοιiθεια της ΕΕ (EKTj μέσω του 2'''' 1<.112:. το

επιχειρησιακό πρόγραιΙUα για την καταπολι':ιιηση του κοινωηκοί) αποκλl;ισΙΗΗ') απι')

την αγορά εργασίαζ. Μέσα στις παρεμβάσεις αυτοί) υπάρχουν κιιποιες γιl1. του;

έλληνες τσιγγάνους. Όλες αυτέ.; εντάσσονται στο υποπρ6γραμμα ~ μΙη)() 4 του

παραπάνω προγράμματος (()μάδες με γλωσσικές. θρησκευηκές και πολιησμικέ.;

ιOιαΙΤCpότητες).

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος για τηι' καταποι.ψηση του ιιποκλεισμοlJ

απ6 την αγορά εργασίας φαίνονται παρακάτω. Λυτό που αξίζ:..:ι να το\'ισΒι:ι !:ί\'(1Ι ότι

αυτοι αποτελούν τις γενικΙς κατι::ουί)νσεις. Σε κάΟ[ υποπρόγραμμα τίΟl:νται ιΗ

επιμέρους στόχοι κατά ομάδα παρέμβασης (υπάρχει εξειδίκευση των στοχιι)\'ί στο

πλαίσιο όμως της συνολιι...IΊς πολΙΤΙΚ1Ίς.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

εΠΗπt:l.μα τι".'Ί.;

απειι.ΟΙf\·'ΤαL μι;

εργασίας KUΙ

αποκλεισμό 11

1. Καταπολέμηση τω\' α\'τικειμενικιίιν συνθηκών. αιτιιίη' και μηχιινισμω\' ΠΩΙ)

οοηγούν στον αποκλεισμί) απ6 την αγορά εργασίας.

2. Καταπολέμηση των υποκειμενικών συνΘηκών που οδηγοίη' στο" αποκi.::ισμ,')

από την αγορα εργασίας

3, Διευκόλυνση της πρ6σβαmις στην αγορά

αποκατάστασης των ατόμων που βιcονου\'

αποκλεισμό από την α, ορά εΡ1·ισίας.

4. Προώθηση της ισόπιτας των ευκαιριών. της κοινωνΙΚΊΊς συνοχης Ι-:αL της

κοινωνικιΊς σύγκλισης

Για την επίτευξη των σκοπιο\, αυτών τα προγράμματα προωθιηΊν για τα άτομα

που βιών~)υν αποκλεισμό

1. καταπολέμηση των διuιφίσεων και προαγωγιΊ τη:; l(oινω\'lι~'Ί.; ιι.ι.ληl';:γγ\ιη.;

2. την κοινωνΙΚΊ1 συμμΠΟΧΙ1 τους

3. nl" αν[ιπτιιξη δcξΙΟΤ11των. ικανΟΤ11των και επαγγcλματικ(ίη'πρσσιΊντων

4. τη δημιουργία Θέσεων απασχόλησης

5. τη δημιουργία υποσΤ11ρικτικ(iιν δομιί)Υ

Τα προγράμματα που θα γίνουν σ.ο πλαίσιο του υπο;τρογρ(ιμματος :; μtφο 4 για

τους τσιγγάνους. θα προσανατοί.ίζονται κυρίως στην (ΙPX11 πις προιί)Οησης της

ικανότητας των χρηστών του προγραμματος. να εξυπηρετοι')ν την «cσωπρικιΊ

σικονομίω> και τι:; ανάγκες τω\' μελώ\' της ιδιαίτερης Ι-:ΟΙ\Ι{I)\'ίας του;;. Ι;[ίσης θυ

επιδιώκουν στφ' ικανοποίηση των α\'αγκι\)ν της ιδιαίτερψ: κοι\'ιονία.; llTrt') ΤΙ1\' ΟΠιlίιι

προέρχοντωτα αποκλεισμέναάτομα. και στην δημιουργίll \'{:ω\' ΟέσΕων ψγ(ωίη.; που

θα καλυφθοί)Υαπό τα καταρτισμέναάτομα.



~ωμαΡά.: Χ(ηjσro..::. Ο KUΙ\'UJVLt\i~,- Λποt\f.Ι;,,,,,I)..: τι'ιι' !'Ull.

Έτσι θα γίνει ΠΡOσπάθεΙU μέσω αυnο" ν\ί κατιφτισΟι:ί ::πυγγl:λμΙΗΙ"'(Ι (1

πληθυσμός των Ρομ και να ()ημlOυργηΗοι')\' ΘΙσεlς ψγuσίΙl; \11 ΟΠΙJί::..: Ου

καταληφθούν από αυτούς. σε τομείς που σχετίςο\'ται μι: τα προlΩ.11μιΗΙΙ ΤΙΙ)\' l:λλI1\'Ι'I\'

τσιγγάνων που οι μη τσιγγάνοι δει' κατάφεραν να οιuσου\' λιΊπει..:.

Τέτοιοι είναι:

1) Κοι\'ωνικές υπηρεσίες (υγείας. άτuπων μορφιίηι l:κπαί6ι;ιιπη;. (1).ιιIIU\JI.::HΤΙI~ι"l':

ση1ριξης κλπ.)

2) Προιuθηση τεχνών σχετικ(ί)\' με την ι:σωτφllα1 οικο\'ομί(ι ι,ιιηl'.(Ι.\'lκοί

αυτοκlνι1των. κ.ά)

3) ΣΤ11ριξη των παραδοσιακώ\ι cπαγγελμάτων nιΗ' τσιγγιίν(ο)\' ,ω: ΩΧ()ΠΟ ίψ'

διεύρυνση σ· αυτά τω\' όραστηΡIOΤ11των (ι}πως L(\'ΙΙhΙ)Κ/.ωση. δημιοιφΥίιι

OIh.--τιJou εμπορίου για τα τσιγγά\'ικυ υφαντά κλπ.).

Πέρα όμως από τους τομείς παρέμ[ium,ς Οα υπcιρςοu\' συγl,ΤΚjlιμi:\'::; ::\'::1)';'::11:":

όπως

Κύριες ε\'έργειες

• Αλφαβητισμός

• Επαγγελματικός προσανατολισμός

• ΠροεπαγγελμαΤΙΚ11 καη'φτιση

• Κυρίως KarIipnml
• Επιδότηση εργοδοτών και δημιουργία (ιuτoαπασχ()λησης

Συνοδευτικές και υποστηρικτικές Ε"έργηες

• Απόκτηση βασικών συμπληρωματικών γνιιισεα/l'

• ΑτομΙΚ11 και συλλογlΚ11 υποσΤΙ1ριξη και συμβουλευΤΙΚ11

• Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση

Από αυτό το πρόγραμμα θα ωφεληθούν άμι:σα 4.394 άτομα (τσιγγάνοι και

Πομάκοι) ενιίι έμμεσα τουλάχιστον 20,000 μέλη των "OlI\OKUPHU\' απι'ι T<l οπ\ιία

προέρχονται τα άτομα (βλ, καταΠΩλΙμηση κοινωνικού οποκJ.clσμού. ,;\'1ΊμcρωτικιΊ

φυλλάδιο. ΥΠΕΡΓ. σελ4).

Η δράση για τους τσιγγάνους γίνι.:τuι γιατί αυτοί I':XIiUV \lπω:λυσπί (lπυ ία

κοινωνικά και δημόσια αγαθά περισσότερο από οποιαδ11ποτε άλλη ομύ.6α.

Τέλος μέσα από την κοινΟΤΙΚ11 πρωτοβουλία απασχόληση,:;. άξονας INTHJI{A

λειτουργεί ένα πρόγραμμα το «MLllti • ROl1l3 - Action - I-lellas)) το οποίο !':χει ('ις

στόχο την υποσηlριξη της οικονομΙΚ11ς και κοινωνlΚ11ς i:\'ταξης Τ(l)\' ~:λ/.ι1\'(Ιiν

τσιγγάνων. Κύριο μέλημά του είναι η καταπολέμηση τω\! Ι)Ι\1κρίσαt)\' ,,'ΙΙΙ 11 Ιlρση τοιι

κοινωνικού αποκλεισμού των τσιγγάνα/Ι'. ;::το πρόγραμμα αυτί) συμμ::τ:':χοιl\' ~:\'ψγ(Ί

το Πωτλ/.ι1νιο διαδημοτικό δίKΤUO Ρομ ΠΑ), η ΕΕΤΑΑ. 11 ΓΓ.\ΙΞ. h:Ill Η) Γ-Ι",Ι,Ε.

όπως cπίσης και εκπρόσωποιτων Ρομ αλλά και πUΙλΙ(HI ιiί.i.ω\' ιδΗ')ΤΙΚΙ;)\' φιφ:·:ι,ι\'.

Η δράση του χωρίζεταισε οριζύ\'Τια κω κάΘετη,



Σωμαριι:: Χοnστο::. () Κuινωνι"ίι.: ΛΠΟΚΙ.ι.:ισιιό.: τι,)\' IJulI .

Η πρ<!:ιτη έχι;ι ως στόχο την συνεργασία - πί.ηροφίφηση - ΠιJ.Ι)Ι1I'(1)";'I]

τεχνογνωσίας για την συνoλΙΚlΊ παρέμβαση για το πρόβλημα του Κ'(Η\'Ιιl\'ΙΙ\ΟI')

αποκλεισμού των τσιγγάνων. Η δεύτερη (τοπικύ. ολοκληι,ωμι';νυ. πrογrIΊ.μμυτιι. Ι

προσπαθεί να επιτί)χει ΤΟΠΙΚ1Ί επίλυση των διά.φορων θεμάτων των Ι>ομ.

Τέλος. πέρα από τα παραπά.\'ω θα δημιουργηθοί)\' σλοκληrωμένα σχέ6ω μ::

στι'>χο την δημιουργία 1:Sά.σαο\' 6r.δομένων. ι:κπαιδευτικ(ίη' - ::πιμιφιr>ωτιΚ'ιί)\'

προγrαμμάτων και εργαλείω\' και προιο\'των ΧΡιΊσιμω\' γ Ιι/. τη\' ;:φlφ~ωγl)

οπουδιΊποτε υπ(χρξει ανάγκη (καταπολέμηση του lωινωνιιωύ αΠOKλ~:ισμo\ι. '{ΙΙC»Γ'.

ενημερωτικ6 φυλλύ.διο σελ 5 - 6).

6. 7. 5 Υπουργείο } 'γι:ίu.ς ΠριΊνOlας κω Κοινωνικι:')), Α rιφu.ί.ίιrι:ω1' () ΊΊ}Π /":':1 )

Στους ά.μεσους στόχους του υπουργείου ι:ίναι να δημωυΙ'ΎιΊσ::ι (τι )1)1.(ί.χιστο\'

στους μόνιμους καταυλισμούς των τσιγγάνων) συμβουλευτικοί)ς στα()μΟ1'ις κω

κέντρα υποσηΊριξης σε θCματα απασχόληση. ι:;κπυ,ίδευσης. και υγΙΙ:Ι\'lΊς Κ.Ι1.

Ακόμη σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα σχι::διασμοί) υπά.ρχοι)\' οι σκ:':ψα-; γω

την υλοποίηση προγράμμu.τος ιαφt1"liς παρακολούΘησης του πλη()υσμοι'> τι,)\'

ελλ11νων τσιγγά.νων. όπως και για τη δημιουργίυ. κι\'ητ(ο\' μι)\'ι/.ί)ι,ι\' ΠΙ/,ι1ΟI-Ι)';

υπηρεσιών (όπως για ι::μβολιασμό. κλινικούς ελέγχους. εξετάσει-; αίμιπο-;. (1'Ιίl)Ο)\·.

τεστ εγκυμοσύνης. ΡΑΡ Κ.α.). Ήδη τCτοιες ενέργειες αρχίζουν και γί\'ο\'πι.ι.

Τέλος στα σχέδια είναι και η δημιουργία μιας ερευνητιιaΊς προσπιιθειας μ{:σα

στους καταυλισμούς για τη διιχγνωση των προβλημάτων υγείας που μαστίζου\' τους

έλληνες Ρομ, Αυτό που ελπίζει το υπουργείο είναι τουλάχιστον σε πρ(ί)τη φάση να

ευαισθητοποnΊσει τους Ρομ και \'0. τους ενημερcοσει για τις υπάρχουσες διαδικασίε,;

προστασίας της υγείας τους,

ΑναλυΤΙI(1Ί αναφορά για τη\' πολΙΤΙI(1Ί πρό\'οιας που εφαρμό~ι:ται :':γΙ\'1: στι:

παραγράφους 6.4. J - 6.4.8.

6.7.6 Υπουργείο Ποicιτισμοι! (ΥΠ)

Όσον αφορά την πολΙΤl1(11 που ακολουθι:ίται και τις ενέργω.:ς που Ιχου\'

δρομο)ογηθεί προς υλοποίηση από το συγκεκριμένο υπουργείο, θα μπιφο\ισαμε να

πούμε ότι η βασΙΚ1Ί αρχιΊ που τα διέπει είναι η επίτευξη της επαγγι..:λμυ,ΤΙ1C1i.::

εκπαίδευσης και 11 βελτίωση τω\' συνθηκιο\ι απασχόλησης. Ακόμη εω.:λπισnηΊ\' στο

υπουργείο πολιτισμού να ευαισθητοποnισουν την l(οιν11 γν<ομη για τα Οι':ματιι. τι,)\'

τσιγγάνων αλλά και να επιτύχουν την αποδοχιΊ υ.υτ<ί)\' μέσα απί) προγι)ό.μμ(ιτα

γνωριμίας του υπόλοιπου συνόλου με την παράδοση των Ι)ομ. Έτσι :;ινιιι πμυ;

υλοποίηση τρία προγράμματα,

1. ]-Ι οργάνωση εργαστηρίου εφαρμοσμένω\' τεχν(ο\!

2. Η διεξαγωγιΊ έρευνα.ς και καταγραφήςτης τσιγγάνικης τCχ\'ης.

3. Η καθιέρωση ελληνικού φεστιβάλ τσιγγc1\'ιιaις τέχνης



~ωuanιΊ.: ΧΙΗ)σro-:. Ο l\'οινωνιιι:6.: Αιτο"λ.I:tσιιΙJ-: τω\' Ι'οlι, ΙΧ-;

(ί. 7. 7 )'ποιψγι:ίο ΕΗνικιις Π(/./ι)ι:Ιaς 1((.1.1 (-)μησκι:ιιψί.τι')\' (111 ει I(-)j( J lο:Ι"ι!)ΙΙΙ'ΠΙΙ

Διαπoί,ιτιrτμΙKI7ς Εκπ(ιi&lJπη-j, Γι:νι::;ί !;)(ι.μμι.ι.π,·Ιι.ι., Ιωlι.,Ι~· Ι'πιιιuμl(lΙ')Γιη,: (Ι λ ι Ι'ι

ι-ι παρέμβαση για την αντιμετιυπιση των ι:κπαι/Κ':ΙJτη.::ι:)\· πι,οI1ί.ημ(ι.το)\' τω\

τσιγγάνων είναι σημαντιιa; μιας και η εκπαίδευσι'l τους ι.:ί\'αι σημω'τικι') ~:Iνι(ιί.::ίo Υω

την κοινωνΙΚ11 ένταξι; τους. Ακόμη πρέπει να υπάρξcι σ::[1ασμΟς. και ίφ\); (ωτη τη\'

κατεύθυνση κινείται το υπουργείο. των πολιτισμικ(υν και γί.ωσσικ(\)\' l()ιωτψ\)nΊτω\'.

και δράση για επίλυση των αναγκ{ί>ν των τσιγγάνων.

Γι' αυτούς τους λόγους το υπουργείο προσπαtlεί \'α Η)\'ωσει το ::\'δωφ:':Ρ\1\' τω\'

τσιγγάνων και να τους ευαισtlηΤΟΠΟLιΊσει σχετικά μι: Τ11" Π,ΠΗί6ι:υσιι το ι)..:;. Ι Ί" ιωτο

έχει εισαχθεί τον τελευταίο καιρό υιοΟι:τιο\'τας τις γjl<lμμί;ς της [.Ε ι-,ΙΙΙ Τ(\I) ,Ι, Ι'.

Lie~eois η έννοια της διαπολιτισμuο;ς ι.:κπαίδευσης.. \ΟTlΊ ίτι)~\ίίπoO:':τ,:ι 111" ,il~)UZli

στα μικρά τσιγγανόπουλα της Ρομα\'ί Τσιπ. ΊΞτσι Οα γί\'ι:L πιο ::λκυστιι,ο ω ajOl.::il)

για τους τσιγγάνους και θα τους δ(υσει πολλές νΙες ι:υκιιφίι:ς !:Kπω()ι:ι'ι()\'τιΊ~ ΤΟ1lς.

Έτσι Θα καταπολεμηθεί το υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμοι') ;του lJίHlΡΧΠ σ' ιωτοίις

(βλ. Βασιλειάδου - Κορρέ. 1996. σελ. 42).
Για να επιτί)χει όλα αυτά το υπουργείο. κινείται προς φας τομι:ί; παμι":,lI[\ιισψ:,

Στο θεσμικό επίπεδο ι:χει συντάξει το νόμο :241 ~:'9h ;του ρl)O,ιιί~ι;ι Οl';μ(ιτιι

διαπoλιτισμΙΚl1ς εκπαίδευσης.

Στο διοικητικό επίπεδο δημιούργησε μηχανισμούς δωικι)ί.ΙΙ\'σΙΕ Τ'1~ i:yγf\CΙ,u)]i:;

στα σχολεία χωρίς να απαιτοίJνται πολ/ά δικαlOλογητικιl.

Τέλος στο επίπεδο της σχολΙΚΊ1ς πρι:ι.ξης σχεδίιισι και υί.οποιεί ω πl)('ηψιιμμιl. yιtι

την εκπαίδευση τσιγγανόπαιδων.

Αυτό είναι μέρος του γενικότερου προγράμματος το οποίο σΧΙ;Οll'ιστη,,',: ("ίtα

πλαίσια του 201' ΚΠΣ. και αποτελείται από 4 προγράμματα τα οποία ιι.φ(ψιη'n' τφ'

εκπαίδευση ομάδων μαθητικοί) πληΘυσμοί> με ιδιαίτερα πολιτισμικ(ί και γΙ.Ι'\(~(TIKα

χαρακτηριστικά.

Μέσα από τα παραπάνω προγράμματα γίνεται η προσπάΘι:ω για {;ρι:υνα.

εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων σπουδά)ν. δημιουργία ι)ιι)ιικτιιωύ υ;"ιιωι') ι-.:α{-)(\)ς και

επιμόρφωση των εκπαιδt:υτικιuν που εμπλέκονται σηι\' ::κπαί()ιυση ωη' ()~ω.()ω\'

αυτών.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των τσιγγάνων το οποίο !;Κ'π()\'~:ίπιι απι) τΙ1\'

ΦιλοσοφικιΊ σχολ'1 του Πανεπιστημίου Ιωαwίνων. έχει ω..:;: στ6χο Τ1]\' αη,ιιιουργίιι

στερεΙ1ς γνωστΙΚΊΊς υποδομ11ς σχετι"ιΊς με τους τσιγγάνους. Επίσης Ι{ι'ινει ιιξωλ(Ίγηση

του υπάρχοντος διδακτικού υλικού για τους μικρούς τσιγγά\'Ους και ΠΓJ.f)(Ιγει νέο

επιμορφωτικό και γλωσσικ·] υλικό ;'ιο το ίδιο Θέμα. 'ExcI ω; απ(ίnι:ρο σ"ΌπιΊ την

πιλΟΤΙΚ11 εφαρμογιι αυτών σε αντιπροσωπευτικές περιοχές τω\' ηΊπιι)\' κ()ινω\flκιΊ;

ένταξης των τσιγγάνων,

Βασικές του επιδιώξεις είναι:

1) η γνωριμία του εκπαιδευτικού και μαΟηηκοι') πληΟυσμοι') της χι;φα,; μl: ης

αρχές μιας πολυπολυτισμικι'lς κοινωνίας. στα πί.(ιίσιιι τη; ~Iπ()ία,; ,:,ιnι\'



~ωιιιιρι:Ι,: XLJljoτo,:. U Κι.ιιι'ιι)ι'ιιι:ίι,: Α]ωll:λι:ισι!U~ τω\' !)ι.ιιι.

κοινωνικΙς oμι~δες με διιιφορετικές πολιτισμικι';ς uςίt:~ KUΙ στιωι;ιι:: l,.(I)I}': που

,φcπcι \'U t:ί\'U.Ι ιιπό t')λους σεβαστές.

2) Η Ινταξη κιιι συμμΠΟΧΙ1 των πολιτισμικώ\' ομαι)ιl)\' των ΠίΙγΥΙ·Ι.\'{I)\· σι: Ι:\'(1

ε\'ιαίο !;Ι(παιδευτικό σύστημα που σι';βι:τUΙ κω α\'Ταπι)κρΙ\,ι:τι/.ι ση.: (l\'(J.γκι;~

τους. και η εξασφάλιση ίσων ευκωριών για ΤΨ' κοιν(ύ\'ΙJ.,.11 ΤΙΗ),; ι)ί.ω.:i.ιΊI)ΙΙ)(ίη

(ενημερωτικό σημεία>μα. ΥΠΕΠΘ. εκπαίδη)ση τσιγγιινί)πιιιι)(ι)\'),

EιδΙKι"nερα για τους τσιγγάνου; δράση έχει αναπτύξcι απί) το 19Χ6 (ιποl(l':;ιστωl

η Γε\'ΙΚ11 Γραμμαπία ΛαΙΚΙ1ς Επιιι(ψφωσης (ΓΓΛΕ), μιας και με Τφ' lfrtl~ll !ΟΙ)

ΥΠΕΠΘ (αριΘμ. πρωτ. ΓΙ 12(6114/4/87) παρεμβιιίνcι η ίΩια στις σχ.ολικi;; ηί.ικίC; μ:;

προπαρασκευαστικό και φροντιστηριακό πρ6γραμμα, Η πλι:υτυ.ία 1·:χ.Π (Ι.\'απτί)':ι;ι ιΊλ(l

αυτά τα χρ6νtα συνεργασίες τί)σο με διεθνείς και μc Eυρωπu"ίKOύς φιφι:ί; (Ι ι Ν Γ:S( 'Ο.

ι-\D - 1-10(' Επιτροπιι ('oInIllissiOl1j όσο κω με ελληνικούς (δίκωι) [)ομ. ~[ΠO~

κλπ.).

Τώρα τελευταία έκανε Ιρευνα για την αξιοι.6γηση του διδαπικοι') ΙΙ/.Ih."ι\ΙΙ ΠΙJΗ

προσφέρει στους τσιγγάνους σε t:πιλεγμένες περιοχί:ς. Ακόμη το 1Ψ)5 \)ι::\,:';ιη'ιισl;

διεθνέ.: συμπόσιο (ΑΟΙ1να 6 - 9 Απριλίου 1995) με θΙμα τφ' t:Kltai,)I;Uqll των

τσιγγάνων και την α\'άπτυξη διδακτικούυλικού γι' αυτούς.

Η εκπαιδευΤΙΚΙ1της πολΙΤΙΚΙ1 κινείται σε τρεις ι~ξoνες.

ι) πριοτσς εμπεριέχει ενέργι:ιες l\ι)υ αναφέρονται αΠOKλCΙσΤΙK(~στου; τσιγγιΊ.\'ους

α, αλφαβητισμί) των τσιγγάνω\' (μικρισν κω μεγιΊ.λων). β, οημωυργία σ' αυτοί)ς

πολιτιστικών και κοινωνικών υποστηρικτικών δραστηΡΙΟΤ11των KUΙ γ. ()ημιοιψγίη

οποδομι;ς και εκπαιδευτικού- διδακτικού υλικού.

Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στους ανΘρώπους που θ' ασχοληΟοι')\' μι τοι),;

τσιγγάνους και Οα τους βοηθΙ1σσυν να αντιμετωπίσουν τον KOIvtl)VlKt) τους

αποκλεισμό. Τέτοιες παρεμβάσεις σ' αυτό τον άξονα είναι 1. ~:πιμί)(")φ(l)ση

επιμορφωτιίJν. 2. επιμόρφωση ει...'""Παιδευτικώ\' και J. επιμόρφωση στι:ί.εχ(Ο\, που

παρέχουν υπηρεσίες στους Ι)ομ.

Τέλος ο τρίτος άξονας αναφέρεται σε δράσεις με στόχο τη\' ευαιcrΟητοποiηση της

υπόλοιπης κοιν(ι)\'ίας γύρω απι) τους Ρομ. Έτσι γι' αυτό το σκοπι) θ(ι γί\'()1Ι\' 11 ι';;ι::ου\'

γίνει ενέργειες για ηιν αντιμπώπισl~ των προκαταλι;ψι:ων απένω'τι crΤOH; !)ιψ. μι":σΗ

στο σχολικό περιβάλλον. τον τοπικό περίγυρο και στο κοινωνικό πλ,(ιίσω 'n,ι\' !.('Jρ(I)\'

των οποίων μέλη είναι και οι Ρομ. Σ" αυη; την πρoσπάΘι;ιu (:χου\' υπιίOςt:ι

οπτικοακουστικά μέσα κω πολλά βιβλία. (βλ. Bασιλcιάδoυ - Πω)λΙ1 KOiJJ)t. !99().

σελ. 55 - 66).

Στα πλαίσια του συντονιστικού συμβουλίου για την εθνΙΚΙ1 πολιτικιι που αφοριι

τους τσιγγά\'ους η ΓΓΛΕ μαζί με την ΓΓΝΓ έχουν αναλάβει επιμl:ρου,; δι)(ίσι:ις. οι

οποία: υποΙ10ηθο,l\' την ένταξη και όιαη;ρηση των μικρών τσιγγιη'ιΊπουλω\' στο

σχολεία (κάρτα μι:τακινούμενου μαθητιΊ. t.:υαισθητοποίηση ι:κπιιιδι:υτω,)\' γιιJ. ιωλη

συμπεριφορά στα τσιγγανόπουλα. πι:ριορισμΟΙJς οιαρρο(\)ν ultl') τυ. σχυίΧίu μ.;

σΖολικοί)ς συμβούλους. δημ ωυργίσ κu-r:άιJ\.ηλων υποοομ(ον για ΤΨ' ι;l(παίΙ)I;Ο(ίη ΤΙΙ)\'



~ωμιφι'ι( Χιηjστο.:. Ο Κοι\'ωνικό.: Αιιοι.:λι;ισιιό.: 1(,]\' IJoII , Ι χΙ)

Ι)ομ Κ.α.). Ακόμα αναπτιισσουν υποσΤΙιρtκτικά προγrΙ),μμαnL Πο\) ::ΠΙI,Ί:γτl,ιίιω\'τω

στην υγεία. απασχόληση, πολιτιστικές δραστηριότηΤCς. κω σ~: ι:κιiηl.ιίjGΠ": ΚΙΗιΊ: nΗΙ

ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Αυτό που πρέπει να τονισθεί ylft. τφ' επιτυϊ.ία όλων ΤΙι)\' πιφιιπιΙ\'ω. ::ι\'ω μιιι. ΙΙ.Π(·}

τις βασικές αρχές της ΓΓΛΕ τφ' οποία Τ{)\'lσr. ο τέω.: YI)(ψματI:ιl.~ τη,: ΙΤ.\ι.:: κ,

Γ1αντελι;ς Λαζαρίοης στο διεθνές συμπί)σιο της ι\.(-Ιιl\'ας. ί)n ιΊλιι γίω\'nlΙ γω nH)':

τσιγγάνους αφού πρώτα οι ίδιοι HEl'lluOU\' να ιl.l.l.ιΊ.(()Ο\' ι-:ω \'(/. μ,)ηυl'γΗ!I)\' ΤΙΗ)ς

εαυτούς τους. για να βρεθεί έτσι 1'1Jcrll στα lφΟ])1.11μαηΊ: ωι)~ (,);[ως ~:ίπ:.

χαρακτηριστικά «συν ΑΒηνά και χείρα Kίνεl»). ΑκίΨIl ::ίνω απιφαίτητη 11 σιψμ::ΤΟΖΙΙ

τους σε όλα τα είδη των πολιτικών παρεμβάσεω\' (πχεδιασμΙ·Jς. ιω)ΠιΗηση.

αξιολόγηση) .

6.7.Ν. natIt:ίoί.afiIK(j ()ιαδημΟΤΙΜί ()ίκτι)() για Τ'11' lιπο(πημιι;η τωι' Ιϊ.ί.ιί",'(Ι) Ι' ΤΓιΙ;')'If.II')I'

((Δίκτιιο Ρομ»

Το συγκεκριμένο δίκτυο είναι μια συνένωση 35'111 ιψγω'ισμιί)\, τωrιΚ"l;ς

αυτοδιοίκησης. στους οποίους κατοικούν τσιγγάνοι. και ι:χμ ως μΙ:λημι!. Τ1]\' 11::λτillJGIΙ

των συνθηκών ζωιΊς και τιιν καταπολέμηση του κοινιι)\'ικοι} αποκλ:..:ισμΙ!1'Ι που u.οτοί

υφίσταται από την υπόλοιπη κοινωνία.

Το δίκτυο αυτό είναι ένα είδος διαδημοτικι1ς συνεργασίι!.ς της οπι)ίιl.~ !)(ισικιΊς

στόχος είναι η ανάπτυξη πολΙΤΙΚ1;ς με άξονα την τοπικι1 αυτο6ιοίκηση. )'ω τφ'

ι:φαρμογι; θετικών δράσεων και την υποσηΊριξη τη~ κοινω\'IΚ'll~ :':\'nι~η; Τω\'

τσιγγάνων πολιτών. Αυτό που προσπαθεί με τις ε\'i:rγIΠ; το\) να :η:η')ϊ.::I. ι:ί\'ΙΙ.1 η

διασφάλιση του δημοσίου και κοινωνικού xapaKt1lru. tll'; πω.ιrlΚΊΕ '{ΙΙΙ. :11'"
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμο\).

Η αιτία της δημιουργίας ενός ri:toιou δικτί)ου 11ταν το γεγονιΊς ,')τι 11 h:uτι:Ισταση

στους τσιγγάνους σε όλη την ελληνικι; επικράτεια είναι πολιι άσχημη πι: πολλΙ)\Jς

τομείς (εκπαίδευση. κατοικία. υγεία. απασχόληση). Για την επίλυση. λοιπ<1\'. τω\'

κατά τόπους προβλημάτων, υπεΙJθυνοι είναι και οι τοπικοί φορι:ίς,

Οπότε το δίκτυο με ορίζοντα την βελτίωση τιι)\' πυ\'Οηκιί)ν ~ωlΊς τω\' ::1).I'1\'ΙΙ)\'

Ρομ. έχει Θέσει τους παρακάτω στόχους στψ' πολιτικιΊ του:

1. την κινητοποίηση των φορέων που ασlωι'Jν ποι..ιτικιΊ Ίιιι. τι; μ::ιι)\'I:κωΙ)σl:.;

oμάδεc.

2. την ανάπτυξη εν{)ζ δικτί)ου ανταλλαγιις πληροφοριι;)\'. ψίΙI:φιι,)\' κω

τεχνογνωσίας πάνω στα θέματα επίλυσης τ@,προβλημάτων ΤΙι}\' τσιγγι/.\'ι,)\,.

'~Ό αριθμό.; τou; σul'Ι:ΧUΙ'; ι:ωξάl'CΤUι. IΊplI' αιιι> lιψίΠιJlJ 3 ILlΊ\'Ι:~ μIlΙIι.:ι: ι.:αΙ υ <iιμω~ ,\ιφισιι.: σω

{)ίι.:τυιJ.



:::ωUlωιί,;: XOllGΤO';:. Ο Kuι\'ι,J\lΙι.:ίι,;: Αποι.:λησιιό.: tIύI' Ρυμ.

3. την επίτι:υ~η ενός όιαλ..ι;κτικού προΙΩ.ηματισμοι·, πίι\'ω ΠίΟ\' f'UΙ\'(!)\'IKU

ιιποκλεισμ(") τω\' Ρuμ και σ-ην πολΙΤΙΚ11 (1\τιμCΤ(I);τισl1~ ΤO'J. ,ι\::nι.-':]) τω\'

τσιγγά\'{ι)\' τη~ KενΤΡΙ1CΊlς εξουσίας και τω\' άλλι')\' φιφi;w\, τη; "OΙ\'Ι')~·I!I.;.

4. την ανάπη)ςη ενός μηχανισμοίι ελέγχου και σ(ι)σηΊ~ υ.πορρ('ιφησης τ(ι)\'

κονδυλίων που διατίθενται σε προγράμματα για τους τσιγγάνους.

5, την ανάπηιξη προβληματισμού πάνω στο θέμα της lωΙ\'ΙO\'ικΊl~ έ\'ωςης τω\' Ι)ομ

και στους τρόπους με τους οποίους αυΤ11 πρέπει να γί\'α

]-Ι πολΙΤΙ""'l του δικτίιου καΗορίζεται μi;σα από τα συνέδρια που \)ιιφγ(1\'ιίΗ'Ι:Ι

(Ι:χυυν Υί\'εΙ 4 ως τώρα). Αμεσες ενέργcιες παρέμΙ3α(ίΊ1ς του ::ί\'αι η KΙHl1ίωι..ι':μηση

του ρατσισμού και η υπεράσπιση του ()ικαιιl)μιιτο; της Γι\)μμ::ΤΟΖI"l<; n,n'

μι:ιονεκτουσ<ι)\' πολιτιiJν στις δραστηριόπιπς του κάΘε 011μυυ. η 7φι)φι')λιιςη τω\'

μεΙOνεKΤOυσιίJ\'ομάδων κω η δημΙ~\lιργία κατάλληλω\' συνl:)ηκ(()\' για τψ' κοινΙΟ\'ΙΚΊΙ

τους ένταξη. και η διερεύνησητων προβλημάτωνπου σχετίζο\'ται μι: την Κ(1Τ\)ικία και

τις υποδομές στους χώρους εγκατάστασης αυτ<ίJν, 1'0 δίκτυο κάνει πl)υΤCί.σ::ις για

εξασφάλιση χρηματοδότησης προς τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΧΩΔ[. ΕΚΤ) με

σκοπό την βελτίωση της κατάστασης ύδρευσης. αποχΙτευσης. ::κπαίδ:.:υσης.

πολιτογράφησης. υγείας - υγιεινι1ς. στ{;γασης κλπ..

:ε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει στόχο να εΚΠΟ\'lΊσα μελi:πς l)ημιουJηίω;

οργανωμένων Ζώρων μετcιστάθμευσης. να ανακουφί(π\ τις αστικ:':ς πφωχ{:ς μι:

οξυμένα προβλ11ματα διαβίωσης και να αναπn'ζtι οικιστικά προγριίμμαnL με

οργανωμένη ανέγερση κατοικιών. Όλα αυτά βέβαια για την οιευκΜcυ\'ση της ζωΨ;

των τσιγγάνων.

Αυτό που πρέπει να τονισΘεί και είναι μέλημα του δικτύου. είναι ('>τι πl)ι:πει να

παρέμβει άμεσα εκεί που οι μελέτες δείχνουν ότι χρειάζεται αυηΊ η παρέμ[-Ιαση και

στο βαθμό που οι ίδιοι οι Ρομ επιθυμοί,ν να αλλάξουν κό.ποια πράγματα στψ' πφωΧ'l

κατοικίας τους.

Τέλος. το δίκτυο είναι ενταγμένο στο πλαίσιο εΟνιlaΊς πολιτικιΊς Ι'ια τους

τσιγγάνους και συνεργάζεται με το ΥΠΕΧΩΔΕ τψ ΕΕΤΑΑ. τη\' ΓΓΑΕ και τη\'

ΓΓΝΓ.



~ωμαράc Χρήσω:. Ο Κοινωνικό, Αποκλεlσιιό: τι,)\' l)oll,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70: Επίλογος - Il ρooπτιιcές

7.1 Συμπεμ(ί.σματα

1ιj 1

Σκοπός της εκπόνησης αυηις της διπι.ωμαnκιΊς ιΊτα\' η 6ιάγ\'(,)ση Η1If φ(Ll\υμi:νοι)

του κοινωνικού αποκλεισμού στην κοινωνικιΊ ομάδη των !)ομ,

Μέσα από την δομ11 των κεφαλαίω\' πρω..-ύππι η μευοόολογί([ j"{O\) :;πιί.1:ξαμ,: Υω

να το προσεγγίσουμε,

Συνοψίζονταςθα μπορούσαμενα πούμε αναφορικά μι: αυηΊ ΚΙLποια ΠΡΙLγμ(nα,

Οπως προέκυψε ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια έννοια - φαι\'('ψενο πο\)

συσχετίζεται άμεσα με πολλά άλ/α. ΑυηΊ του η συσχΙ:τιση τον u6ηγι:ί σ!ι1 να έχι:ι

πολλές αιτίες (που με τη σειρά τouc συχνά προκαλούν και προlωι.οΙι\'τω ([πι) (Ί)λα

φαινόμενα). όπως και πολλές επιπτιοσεις και διαστάσεις. σι: πυλλω'ι,,:: !ι1ιιι:ίς Ώις

κοινωνίας. Αυτός ο πολυδιάστατος και πολυτομεακ()ς χαρακηΊρας το\) I.,:('on το\'

κοινωνικόαποκλεισμόνα είναι ταυτόχρονα και μια κατάσταση,

Αυτό του το στοιχείο όμως (το ιΊτι είναι διαδικασία) ΤΟ\' Ο()llΊ'::ί στο νο

δημιουργείνέα φαινόμενα με τα οποία μπορεί να αλληλεπιδρά και "α Οιογι..:(;)\'πω.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι εξαιτίας των πολλών διαδράσεων που υπάρχω)\' ([πι') και

για. τη δημιουργία του. αναδύεται έ\'α πρόβλημα στο\' ορισμ<Ί το\! και στη

μεθοδολογΙΚ11 προσέγγιση που αυτός επιβάλει, Αυηι η ασάφεω του φωνομι;νου

διαχέεται και στην πολΙΤΙ""l παρέμβασηγια Ώιν αντιμετιίJπισ11 του. Γι' (L\)!(') σι1μΙ:ΙΊα ΟΙ

περισσότερες προσπάθειες που γίνονται για την καταπολΙμηση του (17τοτιιγχιLνοι)\'.

γιατί δεν έχει βρεθεί μια κοινιΊ αποδεκηΊ μεθοδολογΙΚ11 πρ()σ(';γγιση του, μι;

αποτέλεσμαοι ενέργειεςπου γίνονται \'α χαρακτηρίζονταιαπό αποσπασ,ΙΗπl"ίΙΤllτα.

Η αποσπασματικότητα δεν θα Ι1ταν τόσο κακlΊ αν 6ε\' ΥI\'ιΊτα\' σllμι:ριι \ια

αποτελεί η ίδια. μεθοδολογία για την προσέΥγισιΊ του, (Γίνεται παρ~':μβαση σε ι':να

συγκεκριμένο τομέα ή χώρο παρουσίας του φαινομένου. αφού όμω.; ΠΡ(IΗα Ιχ.ει

υπάρξει συντονισμός στις ενέργειές για να αντιμετωπιστεί όλο το ~ίφoς των αιΤΙ(Inι

που το προκαλούν), Αυτό όμως δεν γίνεται σιΊμερα.

Το ότι υπάρχει αποσπασματικότηταστην πολιτικι; αντιμετ(~πισηςτου οφcίλι:ται

στο γεγονός ότι δεν έχουν ιδωθεί στις αιτίες του. οι αλληλοσυσχ::τίσι:ις των

φαινομένων που το προκαλούν αλλά λαμβάνεται σω' αιτίιι ΠΙΙ{·H6.ηση~ ΤΟ\1

• " - • <)1
φαινομενου το απoτεΛ.t.σμα του .

Ναι μεν το αποτέλεσμα (το νέο φαινόμενο) μπορεί να είναι \,έα ωτί([ κοι\ιι,ινlκοί)

αποκλεισμού. δεν παύει όμ<"; να έχι:- προκληθεί από κάτι άλλο. το οποίο μι τη σεφΙL

του μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαδράσεων πολλών μονοδιάστατω\' φωνο!ι:';\'ω\,. Γι'

αυτό και στο κεφ.2 έγινε η προσπάθεια να αναλυθούν αυτές οι πολύπλοκες

~I Π,χ, αντιμει-ωπίζcι η nOAITcia στα ΑΜΕΑ ω πρόβλημα τους βοηΟι;)I'τα.; Hω~ ί,)lUιι~ στο \'ΙΙ

ξcπεράσουν τις cπιπτώσεις που δέχονται λόγω τοι, κοι\'ωνl"ού ιιπu"λcισμuύ του,; υπ(Ί ω σιλυλο, Δc\'

δραστηριοποιείται όμως στην καταπολέμηση τω\' ιι\τιω\' που προιω;'ι)υν το\' "Oll'(,)\'ll\\) (ίilo"ί.nσ~ω

τους από το σίJνoAO. Δεν δραστηριοποιείται6μω; στl)l' καταπ()λΙμηση τω\' αιτιι,)ι' :ωιι ;:Ι)()tωi.οοl· ΤΟ\'

κοινωνικό αποκλι:ισμότων ΑΜΕΑ,



Hλληλεπι()ρύ.σTΙ~ μεταξί) T(.J\' οιιιφίφων φUΙ\υμέν(ιJν Π01l στο πλι),; ')1ΗΙΙIΗΨ,/I}\Ι\' Τ,Ι\'

ΚΙJιv(ι)νικιΊ απι)ι,,:λt:ισμ(),

[ΙJχόμι:vOl n;φα στο Οέμα των 1 1 ομ. nptnCI νΙ! :ιωίιμι: T!l ::~IΊ.;. () "'I)[vl,ι\'ικl'Jς

αποκΝ:ισμδζί)πως αποδείχτηκι: διαφέρειαπό ομιι/ια σε ομ(lδα. απι) χι ,φι) πι: χ-ι;φο ,ζω

απ6 χρίη'ι1 σε χρίη'ο ί)σιl\' αφορά τι; αιτίf:ς, διιιστιισι:ις "uι επιπτιίκιτις ωι). Οι Ι\ψ

ανΙ:ΚΙΙ.(-)ε\' jilliIVU"lJ\' μιιι lιπι'φ(Ηψη, Ilολλο! l:πισΤ11μον::ς το ιιΠΟι)ίl)ι\()\' (lliηΊ Γιίl]\"

ιόιυ.ίπρη φιλι}(",oφiιι. που 1':X01l\' n')(!"o στη συμπεριφοριΊ. ΤΙΗ)ς ι'κω και <H,l\' TjJI')jfι\ Ι(ιJlΊς

τους. Αυτιι ι:ίνω i:ΗραΚtηΙ'Ίιστιτ...-ύ. του δικΟΊ'. τοι)ς ΠΩλιτισμΙΗ') 7[ΟΙ) 1(/1)0 χι)('1\'ω. (ι:φu

{:χουν Κf'ΊΙLΤ11σει, σι: ιϊλυ τυ μιΙι.:η και ":ν πλιιτη της γης.

ΛΟTlΊ ()ηλαόιΊ η πολιτισμικll ιδιιιιτ:φι'nητι! Τ(Ι)\' Ι'ομ το\); i:t.:IL\':: \'(1. Ι,-Ι\υιn'τω πω

πι:ρtO(ίφιο μΙΙL'; "οι\'ωνίΗς. χωρίς (Ίμως να μΗ\)\'Ι)\)\' (Ί.σχημ::ς καταστασ::ι,:. ::...:uιτίυς το!)

πολυπολιτισμο(1) της χlφακηΊι)α, Όλα αυτιι mιμfiαίνοll\' <Π1}\' ::i)..φυ,·Ι·j κιιινι,ι"ίο.

απί) το Βυζάντω ως το 1940. Ο !)ομ lltav tlnof1IHnri:o;; Ηλλι"ι ι'i::\' ιΊτω' ιJπιιι)ιιιιγμ:\'Oς

αφιΗΊ IΊτα\' χι)]Ίσψυς (ι:ξαιτίας των ::παγγι:λμιί.τω\; που Ι:κανι:).

~.-1ι τη\' ιι.ναι)ιι:φHριuσ'l της οικονομίας ιιIJoίJ. I-.:I1l μ:; τη μπι"ιΟ::ση (1"Τι) ιιστικι')

φ(Ίπ() ζωlΙ,; (ης Ιλλ(ίΛιι.ς μ::n1. ίΟ 13' II(lγι...-ιΊσμιο ΠΙJλι:μο 11ί.1':ΠΙΗιμ:: \'ιι. ιιl.λι)ψιι;I\'::τυι

η ι:λλll"ΙΚ1) κοι\ιω\'ίιι. κι'ΨονΤΙLς τους ί)ι:σtιιn·).; [Ι:: την πιφι1.0ιl(ϊη ΟΧΙ.ιί. "νι \'0. .ιι1l"

liασίζιπαι πλι:ον <ττη\' ΙLγΡΟΤΙΚ1Ί πιφ(lγωΥΙΙ (ΙLσΤΙKυπoίηση.::κμωμllχιΊ.\'ιση).

Αυτ6 αι)τίψιιτΙL κόlit:t και τους δ::σμι)\'ις του ω;π(φχιωτψ> ηγι1{)τη ΠιΗ) Υιν::τω

«ιιστι.)ς» μι.: τον Ι\ψ αφού οίιτι: τφ' τΙχνη του χρει("ι(ι:ται πλΙο\' ιη'ιπ τη μιωσικιΊ ωll

(υπάρχει το ραδιόφωνο), ΊΞτσι U Ι)ομ μη μπ{)ριlι\'τας ν(ι. ι:πιISιώσι.:ι ι)δηγ::ίτuιlω.ι (L\JH'J;
, ., ".., " , ...,

σε αστικες περιοχε; οπου ι.:αι αρχι~cι σιγα - σιγίJ. \'(( μOνΨOΠUΙατω κω \'ι), (LI.Ic(l~I:l

βασιι...-:::ς σιαστό.σεις του πολιτισμ(1) του. (ιφχίζα νιι (Lποκτιί. πφιουσίΗ. ξl:χ\'IΊ ω :':ΟιμΗ

του κλπ,). Αιιτι) μπορεί να μη\' ι]τιιν κακ{'), (φως ι:γι\'ι:. γιιιτί Π::Ρα\' Τίω ιΊη πl.:\I\' ί)ι;\'

ιΙτα\, Xf'J11crIμO; στα νι:α εΠΗγγυ.ματα που σημιιnφγm·t\'ΤΙΙ\'. :':φφ:: κω τφ' ,',ση'ΨίΠ;;)

του διαφΟΡΠΙΚ(Η'). ι\ν σ' ιι])τι) αΟροίσουμε "ω T11\' nνιιπιφξία. π()λιηl":1"ι': Πι)\ι lIπι'ιΙ1Χ::

εκείνη την ::noX1i κω ι)ι:ν μπορΟ11σε να 110ηΟιΊσl;ι αnτΙς ης oμ(1.()~:,; Τιιτι: jlί[l1jίιιιιμ:: \'ιl.

δ01Jμε γιατί 6λοι οι υικισμοί των Ι)ομ ι.:ίνα:ι ιχναl1χα πι)λl:οi)ομημι":νοι "'(1\ 1:/..1)1)\' ι-.:ιι.l~ιl~

nIJtt'n11tα; π,:ριjjύ.λλl)\,.

ΛυΤ11 η UPXIt.:ll αΠι'φριψη με τα χρόνιιι. Ι1ρχιζι: να ι'iωγκι;)"ι:τω ωω κω

nr.ρtaa('nl:ru. Ο ι:ξελιγμένος ί:λλη"ας υ.σΤΙ)ζ πλ:';ον ι:"οχλοίη'ταν (LΠ("ι ίΟ" ιιllιllψιύ·ι)η

Υ1ιφτο» ί)πως το\' (')ι:ιιιρούσαΊ-, και 111\: λ:: να μη\' το\' 11/.:":πl:ι κα\', Η α"ι)παι)~ία τι)ι'ιπω\'

για να [jρει ο Ι\ιμ τα προς Τ\1 ζφ' cξωτίας της απίJ/Ψlψης πο\) Ι)~:XΙ'HΙ1\'. το"

HJnoUt:ToiJcrt: ι'JJω t.:HI πιο Ι'\ιι(-)ιιΊ. στο Π':rιΟι;φιο. 'Ετσι τι) (;να φιιι\lίψι:\'() :':φεl)\':: το

1'ι."lολο και κατέ.ληξ:: σ1Ίμερα να ~:ίνω (:νας απι) τους απακλασμ:':νιΗΙΙ; τη..; ::ΠΟΖΙΙ;·

Εκτός ι'ψως υπί) τις ι:μφην;:ίς l:πιπΤ(\)σl·:ις. του 1,:ΙΗνωνικοl'ι tLΠI\ι-:λ::lci'μΙΙΙ'ι στου,:

[\ψ, ι.ιυτί)ς ::ίχε κω κρυφι:ς, Δημιούrγησι: σ:: μ::γι"ιλες ιψιΊί):;.:.; IJομ (l-:ιφιι,l~

ι::γKατr:στημΙ:νoυ.;) ιιισΟ11μαω ί)πως u.φομοlΙΟΙJ1jς (ί.\Ι:':I) ιΊΙΗον ΠΙf.ι)ι}!)ιιτικί1τιιτιι.ς.

εσωστρΙ:φt:ια; τα οποία τους α.JJ,-οτρίωσαν. 'Ι::τσι α.υτοί μη μποριίι"τα; να jirOl)\' ,<τοις

ιτταί,:ι» ίφχι~α\' μ:: το που αΠΟΚΤΟ1'ισαν Κ(1ΠΟI(L xapaKTljfJlrHll(lJ. ίΤι1l1 τι 11)":

δllιφιφυΠOΙUιJσ(H' )ζ!Ί.πως ΙLΠΙ} την υπωωιπη φυλή, \'ΙΙ ;φοσπιιι),111\' \'ΙΙ !)j 1i)U',.'

ι;ξιλ«t(ϊTllριαΟ1Ίμl1Tυ γω να αιτωλογ1Ίσοιι\,Τ11" U,π('Ψf)ΙΨΙΙ του;.



Βλι':πουμι λοιπ,')\, απι) πι παραπ(iνω πω..: τι\ ([)Il\νι\ιι::n\ ~'\(iO πlι,lχι,II\I:Ι 1 1 1;'(1\1)1\1:

τί\σο cξαπΛιί)νΙ::ται σι: περισσι\πρους τομι:ις ι..-ιLI ()ημιοιφ'(ιί :':τσι \'::::,:: \Ι1ϊΙ:,':: }nl\) ίΟ

α\lΙΙΎl;:ννουν,

'Ολα τα παραπιινω προσπυθΙ'lσαμ:; να τα ι)ω.γ\,(j)(Η.Ηιμ:: ι..·{).\'Ι1\'ΤΙΙ~ μιιι ::11::\\\'ΙI ι..υ.ι

συγκεκριμένα ι:\'τοπίζοντας το φων6μενο σΤΙ1\)ς. ι:γΚ(1πστημ::νους !'σμ. ~τ() καρ,,)

είδαμ!.: πως λ:::ιτουrγcί στη" συγκr.κριμι';νη σμιι6α και η \1ημίσυργεί σ" 1l\\ί1Ί. Ι:ινω

γεγονιΊς ότι τουλάχιστον ι1σον αφορά τη ][Oll')1ljT(1 ζΙ,'11,; οι l:γI\ΙLί::στημι:\'01 ::ίνιιl

καλ\nιψα από τους "ομάδι;ς, ΟμΙ')ζ 11 Ιλλtιψη πολιnΚ11ς παρι:~φuση~ π,. τ::τοω:

περωχι':ς ι:ίνcιι ιμφανl'lζ σι; [1ασικι}. αγαθά (υποδομι:..;. ΙΗφι!Ιι!λλο\'τας Xιiφo;. ::J'Iin::(io

κατοικίας).

Από τη μια οι ι:γκαπστημi:νοι φαίνεται δτι ζοι!\ι πω ιινι;τιι ωιιι ωl)ς \'Ιl,lIlίλl:.::" υπι)

την ό.λλη όμως σε βασικούς τομιίς δl;:ν &LUιpi:Pt1\n! καΟιΊλο\).

Αυτό που διαγν(i.Jσαμl; στη περlOχ.IΙ1'1ταν:

α) αποκλεισμό από την 'εκπαίδευση (μι.:γάλμ ποσΙ1σηΊ ω'αλφΙΨl1τισμΙ!1') [(\ οποω

ξεπερνCι. το 60% και αδυναμίααντιμnιi)πισ1'1ςτου)

β) αποκλεισμόαπό την απασχύληση και έλλι:ιψη κατιΊrΤΙ(ίη~

γ) αποκλεισμόαπό την ψυχαγωγία

δ) αποκλεισμί1 απ{) τις σχΙσας μι: τους ά.λλυυς κιl.τοίιωιι..: τη~ π::ρωχ.ι;..; (ί',χl ι'ψ,')>;

συγκρούσεις)

:::) αποκλεισμό απι) τις υποδομές και το ποιοτικιΊ. Ι.1\IΟιιl;ιπινο ίΊ:ί:IΗ!:JιΙ,λλοi'.

Αυτά είναι σοβαρά ζηη;ματα που απαιτούν λ1Ίση. υμως ιΊπως διαφαίν::τω π:':ρα

από τις προσπάθειες που γίνονται. πολύ δί,σκολα και μΕτά απι} πολ,) ΧΡΙ')\.'ι'! και KiJIrl1

θα μπορέσει να γίνΕΙ κάτι.

Και αυτό γιατί οι φορείς μι;: τους οποίυιις έρχονται σε ιπαφl; οι Ι\ψ ()ι:\' τους

αντιμετωπίζουν ως {{όμοιους». Υπάρχει μια υποκριτιΚ1'1 Ι:\'ΙlσΧtιληση μι: το (){:μα του

κοινωνικού αποκλεισμΟΙJ και με τους [Jομ" Αυ,ωση: το κράτος πr,Ί\"ΟιιΙς ι':χπ

δοκιμαστεί και το μι1νο που π:::τυχαίνει είναι απλ(], να πιφΙΙΤΕί,,::1 τφ' ()ι')γκωση τοl)

προμλήματος.

Έτσι [ίναι ανάγκη ψ' πάρl:' σία χέρια της την κατασταση 11 )'ιIΠΙΚI'1

Αυτοδιοίκηση. Κάτι η',ταιο γίνεται μ{;σω του Παvr.λλ1'lνισυ ΔιαδημΙΗΙΚΙ)]" ()n:ΊΊΊΙΗ\

Ρομ. αλλά πολύ φοβι1μαστε ότι όταν θα πάψει η χρηματοδότηση απι) την Ε[ ()1:\' ι-ι!/.

μπορέσουν οι διlμοι και οι κοινότηπς να συνεχίσουν το {;ργο που ηι)η ::χοιι\'

ξεκιν11σει.

ΠΙρα όμως απο αυτΔ πrέπει η ΤΑ να αναλάβει δΗ\-'αμικόπρο riIiclJ γιιι. την

α\-'τιμ::nοπιση των προβλημάτων τω\-' Ι\ιμ.

Απαραίτητη είναι η παΡΟΧJΊ σ" αυΤΟ\Jς και 11 στηριζη nl1Κ ιιι. υπo6~ηιl ..::" Γ.::πίσης

πρέπει σε συνφγασία τόσο μι.: την ΓΓΑΙ.:: όσο και μι: το ΥIIΙIlι--> \.'11. Ιl\'ιι.λIΊIJ,:t 11 ΙΊ\

ηγετικό ρόλο στη\l καμπάνια για την καταπολ{;μιιση του ιι.\'(ιλφcι!JηrισμΙΗΊ ιυ:σα σΤΙΗι';

Ρομ. Ίσως αυτό να είναι και το μι::γαλ,'ιτιφο πrΧ")(1λημυ που ΠΙ10καλ:·:ίτω ολλιΊ Κα!

προκαλεί ο κοινωνικός αποκλεισμός. Ί-Ιδη οι συνιφγασίt:ς και η Ι:Ο\lI1(l'1 πολιτικι; για



τους tGtYYIl"olJc πω) πλέι'" ι;χι:ι υω(-I~;τηOEί ωτι) το ΙCριί"ΤOς. σημωιφγωλ 1J::ΤΙ":~"1 κ/.ίμll"

για την σριιστηρωπσίηση της Τ.Α

ΤΟως πρι:π::ι οι ίδιοι οι IJομ νιι ι:υαισΟητοποιηΟο\)\'" Λυτό Οn γιν::ι μω\) μι: "(ο ιη'

11 πολιπία κω ΟΙ φορι:ίς που ιισχολο\ιντιι[ μι: το Οι":μη ~:ΠIΙ)ΙΙ;I";ΙH!\' μι: Ill)rlHK Τ1]\'

συνεργασία. Για το πως Οα. ζουν, πρι:πα οι ίιiιoι νυ ι1πuφιισίσΟ1lν" .( ),ω')~ Ι(ΗΤ() \)::\' Ι(I"1Π

Τ11" I:υι-Jίη.'η του ιφατιιωι"> φιφι;α πολιτι"'Ίς ,'u Πιφί:χ:.:ι τα ίδω ()ll\ιω;Jμllιtl ί<1lI ιιγιι.ΟΙ"l

σc όλους.

Αφι1σαμ:.: n;λr.lιτιιί(l τη" πιο σημαντική Ηπί) ιΊλι;ς τις πu.l)ιφΠι1ιJυ; '~lI/. τη\'

επίλυση του ΠΡΙJβλιjμαως. CΊναι η UMaYli nις \ιοοφοπίας του ι,:ι)σμ'_ψ" :::':. υ.υη')

β/:βαια Οα συμ!36λουν ί1ΑOl φιφι:ίς πολlτικιΊς πιφι:μ!1α"ης U:Ι'I1.ιι/":ι)ωση.

οιιιπιιλιτισμι,,'1) 11 ()ιι:ΟvισnκιΊ παιδt:ίu, ι;φση προκατιιλιΙψαο\,). υμως γω Ι'Η ;n;τι")I.~;ι η

παρέμ/1αση !(,n' πμοηγΙJl"ψι:νων πρι:π::ι Ο δι:πης για τον οποίο γίνπαι υΙlτι", (ι'ιηί.αδΙ"l

ιωτοί που απι)],λ/;ίΙIl)ν) \'0 ()ι;λ,",σι;ι \'U ιιλλιίξ:::ι τη νOOΤΡΙ)Πίu τ{)))"

ΕκφΡιrζο\'ταςΠjlΟ"Ι')ΠΙI(l·l ιιποψη ΟΙλουμι: νι1 Π{)]"JμI: ιΊη υ"ιιη') ι:ί\"ιι.ι πο/.\", ι)\)σlζΙl;'υ.

ΙJ;(Ι όμως ακατι'φΟωΤΙ1. Αρκεί Ι)πω.; {;χμ λι;χΟcΙ () ριι()μισll;ς αυη;,; τη,; lωΤΙ"ΗΊτιωll';

{ω)τύς που αποκλείει) νι1 b/:ιζι:ι ιινΟρωπιιΊ Και αποι)οχ,ι'l ωυ [1.λλου,

Είμαστε πεΠΕΙσμί:νο\ Ι>ΤΙ ι)λιι 1:ίνιΗ οημωuργι;μll1Ιl τω" 11ωΨlΙΤΙ')\' 1.:111 τι;ι\'

ιστορικ6,)\ι, παραοοσιακιον πρακτικιί)ν του παρι.:λΟί1\ Ι ΤΟ';"

]-Ι ισότητα μπορεί να ι:πln:υχΟεί. Γιατί 6ι:\' κοστίζει τίπυτα σω llπω,ι)ΙΠΟ

ιcoι\'ι()νΙΙCΙ"l mΊvολu το να απλι;)σι:ι 10 χι:ρι σι: κ6:πυιον ο οποίος :;πιί)ιι;.n,:ι:ι Ι'ΙΙ_ Ι::Ι'Jθι;1

κοντά" του. Αλλωσπ: ο καταυλισμι)ς και η ι:ξαΟλίωση αυnn') δι:" t:ίν(ll ο πολnlrηΙ(J<;

των Ρομ. Ο νομάδας είνω σί)'ουΡΙΊ ι"\τι Οι':λl:Ι \·υ. ολλιίξι:ι κω να ςιιπ/:ι Πlίψ:;πως μιυ

ΠΩΙΟΤΙΚ11 ζωι")"

llpi:ncι ι'Jμως όλοι να τον JiOllOl;GOlJV ι.:αι να το\) ()ι:ίςοι)\, ,\τι Ι)Ι:\' 011 Ι\ι)I]γII(Jι:ί σ::

ν:;ο περιθιίφιο αν κά\'εΙ την προσπάΟΙ:ΙΙΖ να πrοσΙ:Υγίσα το ι)π6λοιπο ι.:ιιι\"ιlι\'ιι.:{·Ί

σύνολο. Πρέπει να γίνει αρχιΊ η αρμονΙΚI; συμ!1ίωση μαςί τους" ι-ι ,ΙΙ(1\/1] λί)ση ΥΙΙΙ (:vαν

πολιτισμό ΥΙΙΙ να παραμείνει ~ΙJI\I1(1\"';\'; είναι 11 υγl11ς αλληλι:πίδραση του μ:: ιίλλους"

Αυτό το αποδεικνίΗ-:Ι ο πολιτισμός των Ι)ομ. HIfJ(1) ι;νιί) IHI10KrllTO!,i::.; ,";χl)υ"

κιιτιωτΡαφεί. ΙΗιτοί συνεχίζουν 111\1 πορεία τους μ()νOl. ιιποδιωγμι';\/Ol uλλιΊ. πιι"τα

επιJ)ι(j)νΟυ\l" ΊΞτσι α.υ111 11 αJJcηλεπίδραση των πολιτισμι!)\' του «οιι,ι:ίοι)) μ:; τον ςι·:\.'ο

Οα προσδ{οσει KUΙ στους ()ι)ο οφ::λη.

"Ολα τα. πιφαπι'/λΙ(I) γνωρίζο"τι"ις τα ιωrrι τφ' πσρι:ία της :;ρ~:υ\'(1ς. ~ω; i1"I)~ησ(l.\" ω

ενδιαφέρον για την εκπόνηση αυΤΊΙζ της οιπλωματικιΊς ηιγασίας:.

1-1 i:ΠΙΤΊ,χία nΙζ συγκι:κριμi:νης δουλι:ιιις ι.:ίναι σχι.:ΤΙΚ1Ί. γιητι ιtιlΤΙ"l πιω

παρουσιάστηκαν είνιιι συμπεράσματα απCΊ ενοείξε:ις που πι;ραμι κατι'ι τψ ι)ll:ξιl"γt,lγIΊ

nις έρευνιiς σε Ινα συγκεκριμένο δείγμα (αρκετά μιιφί) για νιι !iyonv (lJ,icl")\'ηro. και

ιι/.1Ίρως σΤΙTrlσrικu τι:κμΙΗ)ιωμι;νιι συμπιφό"σματα"

Λυτί) που σίγΙ11ιρα ι"ψως πι:τυχ:: ι:ίναι, 10 να μιις απαλλcί"ξΕI \ΙΠΙI [(ι"ι1r..:ιιιι

στψα')τυπα και πρι)καπιλJιψt:ις μιις, Ι::πίσης. μια t:IJt:1l\'o. ιιπ{) τη στιγμη :τιω Υί\,ι;τιι_]

βοηθιί.RΙ στφ' tiιι:ρι;ίJ\.'ψ>η του φαι\'ομ{;\'ου μι: τι'] (lποίι) ιισχ()λι:ίται. γll1τί ο!Ι ,1()\1';'Ι"1ιίΙ:1

τις ι:πόμι:\ιι:ς ερευνητικ{;ς προσπίιΟπt:ς που υα ασΧΙJl'η()ο\l\' μ:: !ιι Ο,"μιl.. \'\/. μlll'



~lUιιυoα.: ΧΡΙ)ΟΤΟ'::. Ο Κοι\'ωνl"ό.: Λποl<λι:ισιιό.: τω~' Ρωι, 19.:'

υποπέσουν στα ίδια λάθη και να οδηγηθούν σε ιυ.I.ι)υ~ ωμι:ίς ι..:ω ι)ltισrιισ::I~ ιυΗ

φαινομένου. ώστε να επιτύχουν την καλύτερη προσέγγιση')·.

'ιΙ! Βλ. Koτζαμιiνη~ Β .. 1993. Διδα"·T1I<έ~ σημειώσΙ:Ιζ



ΣωμΙ1l)ιί-: XOl)oroc. Ω Κυινω\'llω.: Απω:λι::ισιιό.: των Ρωι.

!8. Βι(lλιογραφία

Η.Ι BιΙSΛία

1')(1

• Abecγoιl1bie Ν .. Ηί!1 5 .. Τιιιηeι' B.S. (μετ. Τφλεξ1Ί; ΓΙ. Κ.α.). 1ι,ιΧ4. T11';': ]'ι:nJ:.'.ιιί 11

dictionaι'~' 01' sociolog~' En~]αnιΙ ])en~Llill

• Angus FI·uscr. 1998. Οι τσιγγάνοι. ΑΟ1Ίνα. Οδυσσέας

• BrU\Vll Ε .. 1993. Η Λάρισα του 1669. Θεσσαλικό Hμ~ρoλόγιo. τx.~3. πι;/. ]77-1 Χ9

• Duvet'gcl' Μ .. ]988. ΜέΘοδοι κοινωνικών:.;πιστημ<l)ν. λU1ivα. ΕΚΚΕ. σΙ:Ι.. ~ 1~-2X."'1

• KnnIdillOS Ο .. (';lnllInitlis .1 .. 1994. Location <.111ι1 SOCj~l] ExclLISiOjl ίl1 (Ιn:ι:α:.

I3lΊlssels. EUΓOIJe'-In ('ο1111l1ιιnϊι)' οbseΙΎ<:lιοrΥ 011 ροJίciι;:s ιο cι:ιιηΙxιt ~ωcίllll·.\ι.:ILιsίΙ)l1

• Κelπίι.:l\ 0 .. ]997. (μετ.. \ιι.βδά 1\11.) Από τις Ι"δίc.; στη Mcσύγι:ω: ΙΙ μ:.:nJ.\·ιΙσn:ιlση

των Τσιγγάνων. Αθ1Ίνιι.. ](ιι.στανιι.lΗη

• Mulooιns Τι1 .. 1993. SociJI segregntion ίn AtIH::ns. AJ1IijJude. νoI~5-N]. σελ. 2~."'1-2-'Ι)

• UΙl1belΊΟ Ε .. 1994. (επιμ. Κονδύλη Μ.). Πως γίνετu.ι μια διπλωμαΤΙΚ1Ί ειηασΙΙλ.

ΑΟ11να. Ν1Ίσος

• Αζίζι-ΚαλαντζιΊ Α.. Ζι;)\Ιιου-Σιδέρη Α .. Βλάχου Α.. 1996. Προκατυλ1ΊΨI:ις "..-(1.1

στερεότυπα - δημιουργία και αντιμετώπιση. Αθ11να. ΓΓΛΕ

• Βασιλαάδου Ι\'\.. 1997. Οι τσιγγάνοι στην Ελλάδα: t\·1ίJOo; και πραγμιι.τlκιΊτητυ. 2ι)

κοινό ΣυνΙ:δρω κοινωνικών λειτουργών Ελλάδας-Κίιπρου: Πληθυσμιω,:{;; oμ(ίόl;~ crt:

κρίση. ΑθlΊνα

• Βασιλειάδου Μ .. ΠαυλlΊ-Κορρέ Μ.. ]996. Η εκπαίδευση των ΤσΙΎ"((lν(ΙJ\' ΓιΤ1]\'

Ελλάδα. AθIiva . ΓΓΑΕ

• ΒεΡγίδης Δ .. 1996. Ο εξωσχολικός αλφαβητισμός ΤΙο\Ι τσιγγανόπαι6ω\' στφ' Κι'ιτω

Αχαία: Η έρευνα. η δρrl.ση ως μέθοδος αξιολόγησης. εισιΊγηση στο ΔlεΟ\,{:ς συμπ(')σω

Εκπαίδευση Τσιγγάνων: Ανάπτυξη διδακτικού υλικού. ΑΟ1Ίνα. ΓΓΛΕ

• Γαβριηλίδης Π .. 1996. Για την ενεργοποίηση της ΤΑ στην ΠΡΟΟΠΤΙΚ1Ί της 1Ίπιας

κοινωνικlΊς ένταξης τω\' Τσιγγάνων πολιτών. Πα\'ελλ11νω διαδημοτικι) δίκτυο Ι)ΟΜ

• ΓΓΛΕ. ]996. Χαρτογράφηση του τρόπου εγKατάσΤUσης τω\' Τσιγγ41.νων. .'\θ11\ια.

ΓΓΛΕ. Διεύθυνση πρoγριι.μμάτων-Τ~Hlμα προγραμμάτω\'

• Γεωργακόπουλος Θ.. Πιι.τσουράτης Β.. 1997. Δημί)σια Οικονομικιί. :\Ο11νιι.. -IΊ,1

οικονομικό

• Γεωργίου Γ.. Τερζοπούλου Μ .. Ι 996. Οι τσιγγάνοιστην Ελλάδα. Αθ1Ίνα. ΓΓΛΙ.Ξ

• Γιαννακόπουλος Τ. 19Ι:: 1. Οι "Yύ4~ΤOΙ και το δημοτικό μας τραγ(n·ι6ι. ΑΟ11\'α.

Θουι...ιιδίδης

• Γκότοβος Α .. 1996. Ρατσισμός: Κοινωνικές. ψυχολογικές και παιδι:ι.γωγlκ{;; όΨt:ι~

μιας ιδεολογίας και μια; πρακτικιΊς. Αθ11να. ΓΓΛΕ

• ΔIΊμος Λάρισας. ! 998. Ενημερωτικό δελτίο ΔημΟΤΙΚ1Ίς Επιχείrησης "Υ(φευση..:

ΑποχΙτευσης Λάρισας. Λάρισα. ΔIΊμος Λάρισας

• ΔΟΥΚ. 1997. Υγεία κω πόλη: Απολογισμός 1997. ίn:ριοδlΚ1i Ι:κόοση. ΒιΊλο;...1liμl)ς

Βόλου

• ΔΟΥΚ.] 997. Οδηγός κοινωνικώνφορέων & umlpecrIet}\,. Βόλος. Δ1Ίμος lJόλου

• Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας. 1998. Χθες ~ σ11μερα - Αύριο. Αθ1ivα. [()Π



ΣωΙΙCrn{'ΙC XrljOro,:. Ο ΚΟlνωνιι-.:ό.: "ΠΙΗ,λΙI0ιιιΊ.:τι"ν 1'011.

• ΕΚΚΕ. 1996, Διαστάσεις του Κυινωνικού Aπol(λεισ~ωύ στ11" [λλύι)α. !~ιφω (JI·:Iltl.T(I

και προσδιορισμός προτεραιοηΊτων πολιτικιΊς. Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ι'οινοτικι.·)

Ταμείο. ΑθιΊνα. ΕΚΚΕ. τόμος Α. σελ. Ι 3-llJ6. 251-274. 491-523. και η'ψο; Β σ<:?.

195·228
• Εξαρχος Γ .. 1996. Αυτοί είναι οι Τσιγγάνοι. ΑΟιΊνα. Γαβριηλίδης

• ΕΠΑ, 1987, ΠολεοδομΙΚJl μελέηι Λάριπας επέκτασης αναtlα;ηηγ.,η.: (1η φ(Ιση).

Λάρισα

• ΕΠΙΤΡΟΠ11 Ευρωπα"ίκών ΚοινοηΊτων. 1994. Ευρ{\)πη 2000+: ~υ\'ψylIπίιι ~ΙHl. την

χωροταξία στην ΕυρώΠ11. Βρυξέλλες. Υπηρt:σίΙ1 επίσημω\' I:Κι)I'JGI:ων !(tn'
Ευρωπαϊκών ΚοινοηΊτων

• ΕΠΙΤΡΟΠΙ1 Ευρωπαϊκών ΚοινοηΊτων. 1997. Προς ένα πρόγραμμα για το ιωτικ{')

περιβάλλον στην ΕυρωπαϊκιΊ Έ\'ωση. ΒρυξΟJ..ες. Υmιρεσία r:πίσημων εκδ{')Π1:(Ο\! τω\'

Ευρωπαϊκών ΚοινοηΊτων

• ΕΠΙΤΡΟΠΙ1 Ευρωπαϊκών ΚοινοηΊτων. Κοινοτικές πρωτοβουλίcς l)o\'t'Γt~· IV. rKiV

Socia! AJTairs

• Επτά ημέρες-Ταξιδεύοντας με τους Τσιγγάνους. ΚαΟημCΡΙ\'li. ~/1195

• ΕΣΥΕ. 1991. ΑπογραφlΊ πλη(tυσμoύ και απογραφιl κτιρίων αν('{ 0"1". (πινιιι-:οποnΊσl:ι.;

σε μαγνητικό μέσο)

• Εταιρία μελετών περιβάλλοντος και συνεργάτες, 1985-1987. Λιιρισα: μ::ί.ι:τη γ:;\'ιl(οl',

πολεοδομικού σχεδίου (4 φάσεις), ΕΠΑ Ι 982- Ι 984

• Ζδάνης Ν., Ι 992, Η Λάρισα κατά τον Ornstein αμέσως μετά την απελ::υΟέρωση απ{}

τους Τούρκους στο Πρακτικά του Ι Ο1) συνεδρίου Λαρισαϊκ(ι)ν ~πoυ{,ι;)\'. Λι~ρισα,

ΠΟΔΛ·ΟΦΘI.

• Ιδρυμα Σακη Καράγιωργα, 1998. Κοινωνικές ανισοτητες κω KOΙ\'(,JvtKO':':

αποκλεισμός. 60 Επιση1μονικό Συνέδριο. ΑθιΊνα. I~K. (σελ. 19~24. 56~7(). Χ7-93.

124-137,391-405,266·287,728-767)

• Ιωαwίδου Α.. Ι 990, Οι RοΠ1 του Δενδροποτάμου. Θεσσαλονίκη. τόμος ~. σι:λ. ~31

457
• Καλαμαράς Δ.. Ξυδιανός Χ., Ι 995. Ολοκληρωμένη παρέμβαση στην πφιοΧιΊ

Αλιβερίου. ΔιΊμου Νέας Ιωνίας. Νομού Μαγνησίας. διπλωματικιΊ CΡΥασία. lJόλος.

ΤΜΧΠΑ- ΠΘ

• Καλατζόπουλος - Κορρές. 1977. Η αστικοποίηση των τσιγγάνων στο\' ελληνικό

χώρο. αδημοσίευτη εργασία. ΕΜΠ, έδρα πολεοδομίας

• Καραθανάση Ε .. Ι 996, Το κατοικείν των Τσιγγάνων στην Ε'j·_ιΙδιι. ':-"ι6(1ΚΤΟI1ΗαΊ

διατριβιΊ, ΑθιΊνα. ΤμιΊμα ΑρχιτεΚt'Cνων. ΕΜΠ (Τομέας πολεο{)ομίας-l.ωρι.Ηl1ςίl1.ς)

• Καραντινός Δ., Κονιόρδος Μ., Τίνιος Π., 1990, Πριοτη ΕΘνικιΊ 'EKet:all,

ΠαρατηρηηΊΡιο πολιτικών καταπολέμησης του κοινωνικού αποκi.Εισμοι'J. ΛΙ-)]'lνΙ1.

γΠΕΣ, ΕΚΚΕ

• ΚΕΚΜΟΚΟΠ, 1998. Κοινωνικός Αποκλεισμός Η ελληνΙΚJΙ l:μπι:φί(1. ΑθιΊνα.

Gutenberg (σελ. 9-87.151-163.193-220)
• Κοκκινάκη Σ .. 1983. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τω\' Τσιγγάνω\' της πι:ρωΧ1Ίς Τ(ι)\'

Άνω Λιοσίων ΑττικιΊς. Ε.Κ.Ε. τόμος 48. σελ. 110-121
• Κοτζαμάνης Β.. 1993. ~ημειώσεις για το μιiΘημα ΕισαγωγιΊ σTl: μ::(1ι'Jί)οιις



lωινιονικι'ι.:; Ιρ::υνα-;. 13ι·)λος. Π<::Ι

• κ.Ο1Ιτσ(ιπουλος Κ .. 1990. 1'::ωγραφίΗ: ivιl:Ουοολογία κω μ:":Οοι)οι ll\·ιίI.IIr.II'; XtoIlH)\).

Λ(-)llνfl. Σtιιψι..:τρίσ, σελ. Ι 55-2JX

• ΚωνσταντωωίJλου Χ.. 19S4. ΛρχΙς κοινω\'ιολογΙI.:ΙΙΝ μι:Οι')Ο(ι)\'. ΘισσιL!.ιl\'lι-.::η.

Κυριακίδη. σι:λ. 14-25. 52-99

• Λι:πενιιίnης Γ.. Ι 9XS. Τσιγγύ.νOl και ΡατσιστικΙ:ς ιοuολογίες στον ι:λλφ'ιl.:ι·) χι\φο.

Δ::λτίο των σ\l\ιφγΙlζo~n':\'ωv οικοΑ()γικιί)\ι ιφγα\'ιίισ::ων τχ. 6. n1μι1"; j\. σ::λ ..19~44.
Πα\!ι:λλ,'jvω διιιμι;ιΊΟ {)lι1λιΊγOI1 και προnλημu.nομο\ι. (-)ί:ματα: μ::IO\"'Ηητ::ς και

KoινtιίνΙKΙ"ι ι-:ινιΊμιπα - 110λιτιιωί και κοι\-"(\Ι\'ικοί Ο::σμιιί

• Λcπι:vιιi>της Γ .. [9SS. Ί"σιγγιJ.νO\ και ι:λλη"ιl-:ιΊc χιillΗJς. μ::τιιπn~χlll.1.:1] ::ι)Υιωιιι..

(-:)t:σσαλιινίκη. ΛΓΙ<:>

• "::Jtf;.VHiJtll'; Γ.. Ι 99Χ. Εμπειρογνωμοσίινη. γιιι. τις μΟΡιΡι:ς 1':(11 τι.; ,iΙll"τιί.σι;ι.:; το))

κοινωνιιωί, αποκλεισμοί, των τσιγγ(Ίνων της Θα,(ίαλίας κω (ίT)lHt'l'r'tl<':":':

ι:πανένταξΙ1ς ΤΟ1lς. Λάρισα. llφιφΙρι:ια Θι:σσαλία.:;

• ΛΙ1μμα ΑΘίγγανοι. 1976. Μεγάλη Αμφικύνιιςη lΞγκυκλοπαίΙ)1:(l1. ΛΟιΊνιι..

Δημητρακι·}πουλου. Ι 3η Ι:I\()ιlση. τι'ψος Αγ

• ΛυδίΊκιι 1\ .. 1997.. Μπαλιψι: και Ι\'ψα: ΟΙ τσιγγιΊνοl των Ά\ιιυ Λιιιπίων . .'\Ol·'\'u.

Κιl.στανιιίιτιι

• tVI(lλο,'fτας Θ .. 1995. Λπυτι'ιπωση της ΚΟΙ\'(I)\-,lIω::ΠΙη'Ύι:λματικιΊς liΗjClιογ\·(Ιj.ιιίιl...; τω\'

εN~ηνΙKι;)ν πδλεων. tvl :;ι)οΟολιη. υως ο()ηγίις και ί:\'1Ι. πιι.ρ(i.ί)~ημΙJ.: Ι ~ιΊi.\!..:. Lι:φι'ι

ερ::υνητιιcών φγασιιΟν. 95-04. Βόλος. ΤΜΧΠΛ. 11(:)

• Μαλοίιτας Θ.. Ι 996. Αvισοκατανuμιι και απομιΊνωση Koι\'ιι)νΙI\O~:Π(1γγ::λμαΤΙKιί)\'

ομάδων στις ελληνικές πιΊλεις. Σεφίt CΡι.:υνηΤΙKι;)ν εργασιι;)\ι. 9()-() Ι. Ι \ίιλος.

ΙΜΧΠΑ. ΠΘ

• ΜαλιηΊτας <::Ι.. Σωμαράς Χ.. [993. Η κοινωνι,,"Ί διαίΡΕση στη ΛιΙΓΊισιι..

Κσινωνικυ::παγγΓολματιιαι μορφολογία του ί()που κατοικία..:. ~::φιΊ ΨΙ:lΙνητι,,-I;)\'

φγασιιί)\,: 97-IJ.l\ι·)λος. ΤΜχnΛ. ΠΘ.

• Μάρκου Γ.. Ι 996. Η πoλυπoλιτισμΙKι1ίηtα της ::λληνικιις κοι\.'(ιινίιι.,;. 11 ΟΙΙΙιΗκιισω

διεθνοποίησης και η αναγKαιίιτηίιt της ΟιιιπολιτισμικιΊ.; Γοκπιιίδ::ΗΩη.;:. :\ΟI·I\'ιl.. Ι Τ, \ Ι:

• Μπομπύτης Θ. & συνφγάπς. Ι 9~7-199(). !ΊοΛι:οδομΙΚ11 μι;λi:τη ι\\ΊΙHσll.~ ι:π:':ι;:τιιση;

αναθεώρησης (4η φάση). Λυρισο.

• Ν<'ΨιΊς 24 [3. Ι 7~6/9(1

• Ντσύσας Δ .. [997. [{Ο!l1 και Φυλι:τικές Διακrίσεις. ΛΟ'Ίνιι.. Gιιωιιbι::ι'~

• ΝωίJσας Δ .. Ι 1)96. Οι τσιγγάνοι της Καρδίτσας μια κατατρεγμ::νη ομIΊ()Η.. (w)::σσαλικ{)

l-Ιμφολ{1γω. τχ. 1!::. σr,λ Ι 55-! 5Χ

• l1αλιιηΊγκας Θ .. Ι Ι)S!::. ΤιJΠΟΎιιαφικά. τοπωνυμIOΛιιγlκ(Ί. και ιi.λλα στοιχι:ία ΤΟΗ KIiJOlKI1

του ναοί) το Αγ. Αχίλλι;ωυ η1ς Λάρισας (18 Ι 0- Ι ΧΧ!) στο Ι Ι Λίιρισο. 1"\10 [:-; Ι ()ω 1ΧΧ Ι.

Ι-Ιμιφίοα Τ(1) ()ΦΗΙ ιωι της Λιιογrαφl"'lς Εταφείας Λ(Ί.ρισας. σ::λ. Ι )-(ι Ι.

• Παλιούγκας Θ .. Ι 994. Ι-Ι Λάρισα στο ooσΙΠOpΙKίJ του περιηγητιΊ Εl3λίγω. ΙΊ,ιλψπιΊ

( J (68). Θι.:σσαλικό Ημερολόγιο.τχ.26. σι.:λ. 1'\0-99.

• Παλωύγκαc Θ .. Ι 99(ι. Η Λάρισα κατά την Τωφκοψατία (14:::J-1XX1). Λ(Ιρισα.

ΔΙ1μος Λ(ίρισας-ΟιΙ)ΘΙ

• IΊιιπαιπfι.μo\l 2: .. 19:-;:-;. Οι μι.:ΙΟ\!ΙΗΊ1πς κω η σtραίηγΙK11 τους: t\i!lH Ι\,υι\.'ι,ι\ιιιιλΟΥΙΚIj

,.



Σωιωράι:.: ΧQliστος. Ο Κοινωνιι-.:ό,:: ΑποκλΓοισυό:: των ])011. !ljl}

προσέγγισητης κοινωνΙΚ11ςτους επΙΡΡοιlς. ΕΚΕ. τχ.69. σελ. 3-75
• Παυλιι Μ .. Σιδέρη Α. 1990. Οι Τσιγγάνοι της Αγίας Βαρ[3άρας κω τη~ Ι":'(ίτω Λχαiυς.

Αθι1να. ΓΓΛΕ

• ΠΑνεΛλΙ1νια 'Ενωση ΦΙλων των Πολύτέκνω\·. 19913. Ημι:ρ\ι/.ι·)γι{). ΛΟι1να.

ΠΑΛΕΦΙΠ

• Πλαίσιο εθνΙΚ11ς πολιτικιις και μέτρα για τους t)J.ψ'ε~ Τσιγγάνους. 19l)(J. γΠΕΡΓ.
ΥΠΥΓΠΡΚΑ.ΥΠΕΧΩΔΕ

• Σπυρόπουλος Α. (μετ. Ούντρια Λ.). 1994. ι-ι κοινωνικοοικο\'ομΙΙ(ll ωιcJ.πτυξη Ώις

Λάρισας από το 1881 ως το Ι 916. Θεσσαλικό Ημε.ρολόγιο. τχ. 25. σελ. 109·1 19
• Σπυρόπουλος Α. (μετ. Ούντρια Λ.), 1994. Ι-Ι ΚΟΙ\iωνικοοικονομΙΙ(ll ανάπτυξη της

Λάρισας από το 188] ως το 1916. Θεσσαλικό Ημερολσγιο. τχ. 26. σελ. 232-240
• Τάτσης Ν.Χ .. 1988. Κλασσικές έρευνες κοινωνικι;)\' επιστημών: np(ί.JTιJ; κίJκ:λος

ανθολόγησης. Αθι1να. Σάκκουλα

• Τάτσης Ν.Χ.. Ι 989. Κοινωνιολογία: lσΤΟΡΙI\."1Ί l.:ισαγωγι1 κω crtOll1crnKt.;

θεμελιώσεις. Aellva, Οδυσσέας, τόμος Α. σελ. 2 Ι 2-2~]

• Τσουγιόπουλος Γ.. 198]. Το ελληνικό αστικό κέντρο: η ΠΕρίπτωση της ;\(lρισιις.

Αθι1να, ΕΚΚΕ

• ΥΠΕΡΓ, Ι 998. Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκι.εισμο,J. ενημερωτικι') φΗλλύ.διο.

ΥΠΕΡΓ

• ΥΠΕΠΘ, 1997, Δελτίο τύπου '2317197. ΕιδΙΚ11 γραμματεία παι6είαc ιψογε.ν(ι)\·

διαπολιτισμΙΚ11ς εκπαίδευmις και αποκέντρωσης

• ΥΠΕΠΘ, Ι997, Εκπαίδευmι Τσιγγανόπαιδων. ενημιφωτικό φυ)λ(liiω. !Ξιδικιι

γραμματεία ομογενών και διαπολιτισμΙΚ11ς εκπαίδευσης και αποκΙντρι,)πης

• ΥΠΕΠΘ. 1997. Πρόγραμμα Τσιγγάνων. Διεύθυνση Προγραμμ(ιτω\!. ενημι.:ρωτικt)

φυλλάδιο. τμΙ1μα ειδικών προγραμμάτων

• ΥΠΕΡΓ. Ι 996, Πρόγραμμα για την καταπολέμηmι του Κοινωνικοί) Αποκλασμοι)

από την αγορά εργασίας, ΥΠΕΡΓ

• ΥΠΕΣ, Ι 998. Πρόγραμμα: Ποιόηιτα για τον πολίτη. ενημερωτικό φυλλ(ίδιο. ΥΠΕΣ

• ΥΠΕΧΩΔΕ, Ι 996, Πλαίσιο Πολιτικιiς για τους ΈΝ,ηνες τσιγγάνους, ΥΠΕΧΩΔΕ

• Φιλίας Β., 1997. ΕισαγωγΙ1 στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικ(ίn ι

ερευνών. Aellva. Gurenberg. σελ. 6-2 Ι 4. 284-3 16

8.2 Άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά

• Συνέδριο για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό, Εφημερίδα Το BI1Jla. 2819197

• Διάσκεψη για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό, Εφημερίδα Eί.ΠJθΙβία. 1015/98

• Ψίθυροι εκσυγχρονισμού για την ζα/11 των Τσιγγάνων. Εφημερίδα ε~:()ιισία. 1013/98.

σελ. 20

• Μέτρα σηιριξης των Τσιγγάνων. Εφημερίδα Ε/,ευΗεμίu. 11/3/98. σελ. 6
• Συνέντευξη γφυπουργού Λάμπρου Παπαδι1μα. Εφημψίιjα Το ΒιΙ,ιιυ. 14/6 '9~

• WWW.LABOR.M1N1STRY.GF)()DHGOSO.HTM

• WWW.LABOR.MINISTRY.GRlYPOI·ROG3.HTM



~o()

• Δύο τσουβάλια σφαίρες στο σπίτι του K(~στα 13ιλu\'άl\"l. [φημl.μίιja Ιϊ.::ιιΟI:μία.

3015/98. σελ. ].4
• Τσιγγάνοι. ΟΙ απόκληροι της Ευρ((ιmις. Εφημερίδα Καf)ημr:ρινιj. 9/1 1/97

• Επιχείρηση απομάκρυνσης τω\' τσιγγάνων. Εφημφωα Εί.ΠJθιψία. 2/419Χ

• Επεισόδια για μια θέση στην εμποροπανl1γυρη. Εφημψί(jα Τα ΛΊ:α. 23/55/97

• Ούτε Ζουλού δεν ζουν όπως οι τσιγγάνοι του Τιρνάβου. Εφημl:μίιjο ΕίJ:ιιf)ι:μία.

6/2/9Χ. σελ. 7

• Εκβιασμό για το νερό καταγγέλλουν οι Τσιγγάνοι. Εf/Jιιll<.μωα fί.ω()::μία. ~5,11 '97

• Ψίθυροι καρδιάς από αληθινούς τσιγγάνους. Εφημι:μιΛα Το BI1JIIJ.. 2~"'2:l)X. σ::/.. 1'1 (J

ΓΙ?

• Επιχειρησιαια.'> πρόγραμμα από τη ΝΕΛΕ ι\άρισας καταπολέμησης του κοι\'ωνικού

αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Εφημερίδα Ε}.πιΗI..ρ;ΙJ.. 15/6/96

• Φροντίδα για τη στέγαση τω\' τσιγγάνων από το Διiμο Λάρισας, Εφημι:μωιι

Εί.ι:ιιΗφία. 12/2/98

• Ο ρατσισμός είναι εδι(ι. Εφημι:μωα Ελι'/)Ηιψοτυπία. 22/1 1/96
• Υπάρχου\' πάντα και δυσruχισμi:\'ΟΙ τσιγγάνοι. Εφημψίι)ιι ΕξοιιπίlJ.. 3 [/3191-:. σ::λ. [6

• Ο Ήφαιστος των τσιγγάνω\!. Εφημl.;μίf)α Ελι:lιΗι:μία. [7/6/1.)6

• Άθλιες συνθΙ1κες για τους τσιγγάνους στα Τρίκαλα. Εφημεμί()α Εί.I;υΗιρίιι. 25/8/9~

• Ρομ: η μεγαλύτερη μειονότητα στην Ευρώπη. Εφημι:ρί()α Ε/.ωΗφΟΤlJπία. 4/ [2/97

• Εμείς οι έλληνες Τσιγγάνοι. Εφημερίδα Ελευθεροτυπία. 4/1 2/97
• Εγκαταλείπουν οι Τσιγγάνοι την Γιάννουλη. Εφημι:μίδα ΕλεlJΗφία. 7/2/1998. σελ.

].4
• Οι τσιγγάνοι στην ομπρέλα της ΕυρωπαϊΚΙ1ς Ένωσης. ErpIlfII:jJiIjIJ. Εί.::nθι:μία.

]5171]998

• Πρώτη προσέγγιση σε naVE)J,liVla κλίμακα της τσιγγάνικης γλ(~σσα:::. ΕιΡη,ιι::μί()α

Ε}.ι:υθεμία. 15/9/98

• Η φιλοξενία των τσιγγά,'ι::.ιν. Εφη,"ιΨΙόα ΕΜ:υΗφία. 3/2/98
• Νέο, οικισμός τσιγγάνων δημιουργείται από τον ΟΕΚ στους Σοφi.ιδι:ς. EφlJ)lιjlί,),ι.

Ε;.ευΗι:ρία. 2/4/98

• Όχι στην γκετοποίηση των παλιννοστούντων, Εφημιψίδα Εξουσία. 3OΙJ/I 998
• Απολογιiθηκε από Ώ1 τν δείχνοντας τον γιο του. ΕφημερίδΙJ. ΕλευΟφία. 2.9/5/91-:. σελ.

].4
• Έγκλημα και τραγωδία. Εφημl.:ρί()(J. Εί.εvΗr:μία. 27/5/98

• Γεννούσε ανά 6 μι1νες. Εφημερίδα Εί.<::υΗεμία. 1017/98. σελ. 1.4
• Καταγγελίες για KυKλ(~ματα. Εφημερίf)(J. ΕλευΗιφία. 28/5/1998. σελ. [,..ι.

• Τα άνθη του κακού φυτρι(ινουν ανάμεσά μας. Ρατσισμός και ξενοφοβία. Εφημl:ρίι)ΙΙ

Ε}.ευΗφΙα. 9/6/98. σελ. Ι Ο

• ΓενΙΚ1i αρθρογραφία για θέματα γύρω από τους Ρομ και τον αποκλασμό τους.

Εφημιψί&1. E}.ευHcρία. 24/3/97

• Γιατί βρε μπαλαμό; . Εφημl:;ρίδα Eί.ευHερoτvπία. 22/11/1996
• rEVllcιi αρθρογραφία. για τα προβλι1ματα των Ρομ. Εφημερί,)ιl. Εί.I:ΙJΗι:μία. 2.4/3/97.

σελ. 10-1 Ι

• Τσιγγάνοι και Πομάκοι στην EΛA~. Εφημιψίδα Εί.f:ιι{}ι:ιιοτιιπία. Ι 1/1197



Σωυαράc Χοι1στοc Ο Κοινωνικό: Αποκλεισυό: των Ρωι.

• Κλειδί η παιδεία. Εφημερί&ι Ελευθεροπιπία. ]6/3/96

• Γενιιal αρθρογραφία για τα προβλήματα των Ρομ και για τον τροπο ~ωης" τους.

(αφιέρωμα). Εφημερίδα Ελωθερία, 413196, σελ. 6-7, ]U

• Των ξένων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία, Εφημιψίδα ;':ΙΨΙαJ«ίoΤΙK1l

Ε;.ευθερυτυπία, 5/4/98

• Οδοιπορικό στις συνοικίες μας Λυτρώστε την Ilαπασταύρο\). 19X~. (-)ι:σσα;.ικι:·ς

Επιλογές, τχ.26, σελ. 41-47

• Τα Νταμάρια της Νέας Σμύρνης: Το λιβανέζικο πρόσωπο της Λ('φισας". ]9Χ7.
Θεσσαλικές Επιλογές, τχ.ιι, σελ, 36-37

• Κοντά στους τσιγγάνους.... Εφημερίδα Ελευθερία. 9/6/98. σελ. Ι Ι

• Οι Αθίγγανοι της Νέας Σμύρνης. Εφημερίδα ΕI.t:υΗερίιJ., 30/12/86. σελ. 3

• Απομακρύνθηκαν οι τσιγγάνοι από την Φιλιππούπολη. Εφημερίδα E).;.:nf}tjJirl.. 5/ Ι 2/93

• Παρελθόν οι τσιγγάνοι στο Μεζούρλο. Επιχείρηση εκκαθάρισης τους. Εφl/μι:;ρίδα

Ημερήσιος ΚιίΡlJκας, 25/6/95-20/5/96

• Ανεπιθύμητοι οι τσιγγάνοι στην πεΡΙΟΧΙ1 του γηροκομείου. Εφημι:μ/(iα Ει.I:ιιΘι:μfιl..

10/10/96
• Δεν φεύγουν οι σιalνίτες τσιγγάνοι από την Νεάπολη. Εφημι:μίιjl1 ε;.ι:ιιr)ι.γιίιl.. ~8/] 1/97

• Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τχ.25, σελ. 201-207
• Στα χωριά μας Φαλάνη, 1988, Θεσσαλικί'ς ΕπιΛ.ογi:ς, τχ20. σελ 43

• Γιάwουλη. εκεί που η γη πουλιέται ακριβά. 1988. Θι:σσαΛ.ικl:'; Επιλογ/'ς. τχ.19. σελ.

46
• Χιλιάδες πιστοί κατασκήνωσαν στην κοιλάδα των Τεμπών τιμώντας τφ' γωρn; τ/ς

Αγίας Παρασκευι)ς, Εφημερίδα Ελευθερία, 27/7/96

_.. -,.-
ι~ίJι~



Διπλωματική εργασία:

Ο Κοινωνικός Αποκλεισμός των Ρομ.

ΟΙ αιτίες, οι διαστάσεις, η πολιτική και οι επιπτώσεις του φαινομένου

ΚAe\\t.€. """Α
f..\\'t ~€. Α2.1: ι.2.

l:.T<C t"'YΦ,\ο ...

Η διαίωνισητου κοινωνικούαποκλεισμούτων Ρο,. (σκίτσοτου Σ.Ράπτη)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βόλος, Σεπτέμβριος1998



· -"~.~ 1Π.Αι-. -. __-"'!""""ii~

ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

~11111111~111111 111
004000044174

Αριθ. Εισ.: -Ξ-:1 :=27-S(2~:i-::.2~ _
Ημερ. Εισ.: ....,2,","0_-_1.;...1-.;...19;...;9....:;8 _

Δωρεά: _Σ=υ=yy....ρ~α_7φ=_=έ'=ας:"=-:-----
Ταξιθετικός Κωδικός: _πΞT:-=-....:;M....:;x:....:.:.:π:.:.;π;,;.A~ _

1998

ΣΩΜ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιεχόμενα

Μέρος 1

Ι. Δείγμα μαθητολογίου δημοτικών σχολείων Νέας Σμύρνης

2. Πίνακας δικαιολογητικών για άδεια μικροπωλητή

3. Εγκύκλιος 6/1997, σΓΑ

Μέρος 2

4. Πίνακας Α: Συσχέτιση της αρίθμησης στ της ΕΣΥΕ με αυτή της Πολεοδομίας

Λάρισας

5. Χάρτης Π Ι: Αρίθμηση στ κατά ΕΣΥΕ

6. Πίνακες 81 & 82, 83: Κτιριακή απογραφή ΕΣΥΕ για στ περιοχής μελέτης

Μέρος 3
7. Διαδικασία επιλογή του δείγματος της έρευνάς μας (στρωματοποιημένη

δειγματοληψία) (Πίνακες Γ & Δ)

8. Κανόνες δημιουργία του ερωτηματολογίου μας

9. Γράμμα για ενημέρωση του κοινού σχετικά με την διεξαγωγή της έρευνας

Ι Ο. Ερωτηματολόγιο Ρομ και Μπαλαμών

11. Κωδικοποίηση απαντήσεων - μεταβλητές βάσης δεδομένων (Πίνακες Ε, Ζ)

Μερος4

12. Πίνακες στατιστικής ανάλυσης των απαντήσεων

13. Διαγραμματιι...-ι1 απεικόνιση ορισμένων μεταβλητών που δείχνουν κοινωνικό

αποκλεισμό
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: Γ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: Γ2

Ταχ. Δ/νση: Ποτ/οίων 30
Τ.Κ. 10170 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:Β. Ρομπόρα

Τηλέφωνο:33 22127
Faχ: 38 20 048

ΘΕΜΑ: «Θεώρηση βιβλιαρίων Υγείας)

Γ '

Αθήνα. ~ Δεκεμβρίου 1997 .

ΠΡΟΣ: Τους Κ.Κ. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ. 6/1997

"

Σύμφωνα με τις διaτά~εις του άρθρου 14 του Ν. 2458197, ο οποίος σας έχει κοινοποιηθεί με την εγκύ

κλιο μας αριθ. 3/97 και με τον οποίο έχει συσταθεί ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. η λειτοuργια

του οποίου αρχίζει την 1η Ιαvοuaρίου 1998, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την ανανέωση

του βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ των προσώπων τα οποία υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφά

λισή του, είναι η απογραφή τους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και η καταβολή τυχόν ληξι~

προθέσμων εισφορών για σύνταξη και ασθένεια.

ι' Κατά συνέπεια, τα βιβλιάρια υγείας των εν ενεργεία ασφαλισμένων (μη συνταξιούχων) του ΟΓΑ των

οποίων η ισχύς λήγει στις 31.12.97 ή αυτά που θα εκδοθούν το έτος 1998 θα πρέπει να θεωρούνται μέ

χρι το τέλος του έτους 1998, δηλαδή μέχρι 31.12.98, δεδομένου ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων για το

έτος 1999 προϋποθέτει, σύμφωνα με το νόμο, την υποχρεωτική καταβολή των ληξιπροθέσμων εισφο

ρών σύνταξης και ασθένειας για το έτος 1998.

Για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας ΟΓΑ για το έτος 1999 θα σας γίνει σχετική ενημέρωση με νε·

ώτερη εγκύκλιό μας.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ των οποίων τα βιβλιάρια θα θεωρούνται

μέχρι το τέλος του επομένου έτους εκείνου που έγινε η χορήγηση ή η τελευταία θεώρηση.

Διευκρινίζουμε ότι η διάρκεια ισχύος των βιβλιαρίων υγείας ΟΓΑ των προστατευομένων μελών θα

πρέπει να ακολουθεί την ημερομηνία λήξης της ισχύος του βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ του άμεσα ασφαλι

σμένου στον Οργανισμό μας. aπό τον οποίο αντλούν το δικαίωμα περίθαλψης τα προστατευόμενα μέλη,



με την προυπόθεση όμως ότι, κατά το χρόνο ισχ.ύος του j3ιβλιαpiΟIJ υγείος του άμεσc ασφαλισμένου,

δεν έχουν συμπληρώσει το όριο, λlΧiΩς που ορίζεται από τ ς δια ':'~z!ς του . 1539/85 (εγκύκλ Οι

ΟΓ Ι 985 και 2f 9<.16).

Στις εριmώσεις αυτές α ορίζετ χρόνος ισχύος του βιβλιαρίου υγείας των προστατευομένων ε

λών η η ερομ νία συμπλήρωσης του ορίΟΗ η ικίας τους.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΙΗ:

1. ΠΑΝΕΜΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ24

10437 ΑθΗΝΑ

2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 22
10432 ΑθΗΝΑ

3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΣγΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 16
11523 ΑΘΗΝΑ

ΕΙΩΤΕΡΙΚΗΔΙΑΝΟΜΗ:

-Γραφείοκ. Διοικητή

-ΓραφείαΓενικώνΔιευθύνσεων

-Κλάδοικαι Υπηρεσίες

-Όλοτο προσωmκότου ΟΓΑ

Ο Διοl)(ψής

Σπύρος Γιαννόπουλος
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Πίνακα., uaxi:TIGll κωδικών στ ΕΣγε και Πολεοδομίας Λάρισα.

ΟΤ κατίι 1ΞΣγε
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Ι 064.1 O(Ι~Λ

ιιριστεριϊ ωφη ου Ι Ο )7. Ι O.i7Γ
i.;;ςια ά"ρη του Ι ο: ί

Ι Ο.ϊ7 r-\



Χάρτης ΩΙ: Κωδικοποίηση στ (κατά ΕΣΥΕ)

ΠΙΙΥII: E!VE. 1990. Ιδία επεξεΡΥασϊα

Ο 50 lσο Metcrs
Ι '



Ι Ι ί l'IIh:II'; Ii Ι : ΟIh:Οι),ΨΙh:ιί Z'1jHJh:TlJjIHHIh:(i - [Τl1φ:ίIl h:TIjIIllh:lj.:; lΙίΤΌγllυφlί.:; ι :[ΥΕ 1990

()Ι Κ( Ι\( JJ\ιI ΚΟ
~ΥΝ().\Ο ΚΊ ΙΙ)ΙΩΝ OI'OΦ()~ ΚΙΊΙ'ΙΩΝ ΙΙ"ΙΚΙ:\ Κ IΊ'ωΝ

11 11'.\1 ΩΝ()

r-.IONO l~ol Ι·!.\
AI'I(-)r-.H)~ ]91') Ι:Ω~ 1')-16 I-:Ω~ 1')ό]I.Ω~ !1)711.ω .. ΥΙ ΙΟ

/111."11 χΩI'I~
191; Ι ι:ω.: 1')1;(, Κι\!

Ilο:lιιιί.1 ~YI.J
()!'()ΦΩΝ 19--15 196(1 1')70 11)1;0 191;5 fllI-I",\

K·γιΛ~KI,Y

ΥΙΙ()Ι ι:1() 11

~1)\υί.,' Υπ,'1λυl;ω
l'ιJμ Ι 2 3

Iο:Τlj'ίιο\' lil:ίΥμll

-16-1 " " 11 9 3 2 ] 9 Ι Ι

-165 11> 16 11 ') 7 Ι 5 ; ,
Ι

-1(,(, ' . ο- 11 15 Χ Ι Ι 3 11 'i Ι Ι, .,
-ΙΧ5 7 7 11 5 2 ] , Ι

-Ixr, ΙΙ' 11> 11 Χ 7 Ι 9 Ι> Ι

-ΙΧ7 ΙΙ' ΙΙ, 11 , S 12 ,
-ΙΧΚ 15 )5 11 111 2 ] Ι

, 6 Ι 2 Ι

-ΙΧ') ιχ " 11 13 ,
Ι 7 7 2 2

-190 6 6 11 5 Ι , 2

-191 12 12 11 ') 2 Ι Ι Ι 7 2 Ι

-1')2 Ι 11 11 Ι Ι

-Ι9} 28 28 11 15 8 5 ') 9 Ι> ] Ι

-19-1 , , 11 2 2 , ,
-19:' " Χ Ι, ') ,

Ι Ι
,

Χ Ι

-1')(, Ι, Ι, 11 5 Ι , ,
Ι'η ιι' ΙΙ' 11 12 , 11 5

-Ι'/Χ ιχ ιχ 11 17 Ι 2 13 ,
Ι

-1<)<) 17 11 ι, 16 Ι ι·ι 3
:'01 ,- " 17 " 2 ιχ , ,.,
502 'i 11 "

, 5 Ι> ]

:'II~ 7 11 7 5 Ι Ι , ]

50-1 38 7 :>1 ο- Ι' Ι 12 ~fI 5 Ι.,
50) 'i 9 Ο Ι Χ ι, Ι

,
~fI(, " 12 Ο I~ ι, Ι - , ., 5 Ι Ι.. .'
5n7 15 15 Ο 5 9 Ι 2 , ,

ΧΙ Ι



:'II~ Ι) Ι) Ο ::. 7
..,

Ι ί1-
50() ~ Χ G ::. 5 ί 2 Ι 3 Ι Ι

510 5 5 Ο ~ Ι 5

:'11 ::.1 13 χ 16 5 7 11) 2 2

51::' 20 Ι) 20 12 6 2 Ι) 3 5 Ι 2
5111 7 Ι (, :' 2 6 Ι

5 Ι Ι) 21 I~ 7 17 -Ι 17 3 Ι

520 ι.., -Ι Χ 10 Ι Ι 11 Ι

521 11 11 Ο Χ
,

Ι 9 Ι.1

-'η 26 6 20 19 6 Ι .,- Ι)-- -)

..')' 1(1 Ο 26 13 13 J l' 2)_ 1 _.)

51~ :' Ο 5 5 5
-1· ΙΧ 9 9 16 Ι Ι 2 11 3 Ι Ι)-)

526 Χ 6 2 Χ 5 3

5'17 10 7 13 12 7 Ι 13 7-
205Χ 11 12 Ο 9 ,

4 " 1 2.,
2060 16 11 5 9 6 Ι 10 " Ι Ι

2062 5 Ω 5 2 2 Ι 2 3
2069 13 13 Q ~ 6 3 Ι -Ι Χ

2071 -Ι -Ι Ω -Ι :; Ι

2072
,

3 Ο Ι 1 3.'
1073 :1

,.,
Ο Ι 2 Ι 2.'

~"\'4)ί.O ΟΤ 6~) ·0-1 210 -119 194 31 Ι 7 ιιο 196 Ι6Χ '? 30 1J_

111]";'ιΊ: I:~YI- Ι Ι)<)(). Ιδί(ι !:nr.~I:I'YII(jj(J



\/!-- \ 1-.: \Ι\~KI:YII~I:ΞΩlI 1%!lΝ Ι ()Ι \!lN
ί'Ι Η )1'<1>11 ]] ΙΙΚ.\.'\YΨII~ ΚΤιI'IΟΥ Κ.\] Υ.\ ΙΚ.\ ~YN{)ΛIK()~

Ι. \ 1'1 \ Υ
Κ.\I.\'ΚI.\"ιI' Ι 11' hU":.\II\H.NII' '11:111" ΛI'IΗI\Η)'

j( ~\Ί\.\ \ I~II\II:NI()-
Ξγ,\ο

1\11 .. \UI\I \
1\ 11: Κ Ι·.Κ/\ Ι tνll·:NII ~ ΙΊ·:Ι!!

ΚΛΝΟΝΙΚΩΝ
111·. Ι 1':\ ΙΙΛΙΗΙ',\

1\11 11. Ι ot'.ι \ I(-jOI I":\I'ΛT~:\ ΚΛΗJ!ΚΙΩΝ

Κ~;r(ιμιόlil f\.'lίTI:n)\" :\/.;'& υ;'ικ,'ι

" 7 " Ι 21
ιr, 13 3 22
21 Ι Ι] " Ι 35

~

(, Ι , 2 , 3
ιr, 7 " 22

ιr, 5 " 21
~

15 5 10 "ΙΧ 2 ιr, 2Ν

" 2 , ,
11 3 ,

"Ι Ι

" Ι " 9 ", ] Ι "" 10 , 20
(, , , 7

ιr, 10 (, 20

17 Ι 5 13 22
16 Ι

, 9 ΙΧ

211 2 Ι " " Ι
, ~-,

" ') "7 (, Ι
,

]}; -'ο
, ,

"') ') 11
ιr, Ι ; ,

" " 26
11 2 Ι "

, ΊΟ- ._~ . --_. --



Χ Ι Χ Ι 13, ; .' Ι!

; ; ;

Ι! 111 ι"
, 20

Ι ι,
, ΙΧ

,
"7 7 111

" ". 3 , 15

" 7 , 3 "
Ι! 9 ,

ΙΧ

1(, 17 7 , )·1

26 "
, 3 "; ) , ;

ΙΧ
, 7 3 ::!Ι), , ,

Κ

]11 13 7 31.-
Ι! 1 , , 1-1

15 Ι "
, ,--,

; ; r,
13 Ι) 17

-1 , 9

-' 3 6
1 3 ;

(, 11 ,- ι,
,

'" :!117 , ,-
Rj~-' -' -,



,
" 0;:- .- ')I)~, , Ι, ~ιι~

-, -ι· N~ trις

" "
Ι r , ι fος, , Ι, ;:o~

ί.ί. ίί
Ι'- Ι ος
"

ιι ιι ιι Mt

" " " ~(,t

11 11 ΙJΙ Ll>t

'Ι 'ι Ι) 'x,t
~Ί ~I rι ~j,t

t t r tf>t

Ι ί.ί ,'- χ;: H.t
"

Ι Ι ι ί.(ιt

11 11 " I(.t

'Ι 'Ι 'Ι Uι.t

" " " 6foιt

ς, ςl ς Ι '"
f- 11 11 Ι>Ι Ι"-

Ι " rι ΙJΙ I)!<:t

Ι
,

Ι Ι
,

Ι ~Xl

Ι Ι "
,- <JoIt

f-
.- "

ιι ~ι ΙJΙ ς,ιι'

rι rι t1 t'Jt

";;1: 1;1ωχ
!)NI:-I)lV,1 ,Ι ι .." ωχ

Νn.ΙI.IΝΙ)ΙΟ Ι Λ \-
'ιο"ι;ιφν,ιι \-1<111)1 γJcι11 ι,ν.ι,ι·ι

,.II;iI()lν;.ι ,11:i I.Ι,Η\')ιΟII\·
-;;:ι\,\;ν v 1.\11'11 ιι-;:ν.[ V:i V)I[\"{JX>: \ιι",νl,().ι.ι:ι

ΝΗItΙΙI.:i ()\'ΟΝ.\.'1()['lHV 1-;:

11 ~11.IX [1:iΙΙ..).ΠV;i"llν

Nfi].1I.1 :i ι Ι.\. -;: Ι

Νlil,IΙΙ:i Ntj: 1,II<ΙΧ ,()I-v,I,1( )(),111 ι-ι. ,Ι' 1,[ [,1)\
0\ ()Νλ, 'μιι.~ ι Ι Ι J

ΙΙΜ,Ι ~I.\:n ~ΙιdΗlιJJ.Ο1!n JφΊ.IΟ~:i "'_1.0 ~ω,~ ,H_IμJI.1:'t =I:H)~III Χ :ΠΙ ~ιι.'III.\!I'



.~117 Ι:' I~ 13 Ι

:'111- Ι) 5 -Ι Ι

='1 Ι') 1\ R Χ

15 It'
,

-Ι .j

~ 11 21 20 17 ~

512 .:ω 19 Ι')

"1:\ 7 (, (.

='19 ~I 21 21

520 12 11 11

1:'21 11 11 ιι

jη .:!f> ""11 ::!2-
52.1 ~" 16 16

52-1 j .5 :5
.-

5:!5 11' 17 17

.:\~(, Ι! 7 7

1"'27 ]0 11\ \Χ

-

20.-Χ 12 Ι Ι 11

211ι.ι1 16 15 Ι :5

21162 :5 ... ]-'
2069 13 12 12

2071 ..J -Ι ..ι

21171 3 3 .'
1013 3 :2 :2

~iι\'lIί.O ΟΤ (,.Ι :5 5Χ:2 5(,5 -Ι ι .5 Ί ::;



XI'II~I.I~ 11 1II'(x)I'I~r-.lt)~ χl'II~H!N ~ ι ιl'ωΝ

1\1ΙΙ':ΊΊI ΧI'II' I1

1':'"1'1.\ ΔEYI.IIΊ"'()γ~Λ

~\N()\()
1.1'1 ()~T--\~IΛ Π'Ι Ι>~ I.\~I.\ ι..:.A-Ι·Λ~ 1l1r.,IΛΤΛ

~Τι\(-)t-ΙUΙ

ι..;: ιιι'ω:-ι r-.111,: ι II~ Ι': \ IOI~II:~ ΚΛ ι (l1ι..;:lι~ AYIUKINIIIHN
ΛΛ!\I:~

J:I'IΛ~IIII'I.\ 1.1'1 -Λ~ Ι 111'1.-\ ΙΊ':\ΦΕΙΛ χl'II~I:I~
XI'II~II~ I'ΛI<ΚIΝ(ί

, 1 )

Ι Ι Ι, , ,
) 1 )

Ι-- ; ; ,

Ι Ι Ι

; ; ,
Ι

Ι Ι Ι

; ; 2 1

1 Ι Ι

1 Ι Ι

2 ,
Ι Ι

(, ι, 2 ) Ι

Ι Ι ι

2 ι Ι Ι Ι



Ι Ι Ι

" "
, ,

Ι Ι Ι

Ι Ι Ι

Ι Ι Ι

Ι Ι Ι

Ι Ι Ι

, ., ·1

Ι Ι Ι

Ι Ι Ι-, 1 ,
Ι Ι Ι

Ι Ι Ι

1 1 ,
Ι Ι Ι

Ι Ι Ι

ι,\ ()] Ι Ι " 37 Ι 20



Γιί\'ιικιις BJ: J-ΙλικιακlΊ δομι) τω\' κτιρίω\' τιις περιοχlΊς μελετης (καΤΙl οη

ΟΓιι.ιιτι. 11) J9 ι:ιοις 19.1(,1;lοις Ι 9(, Ι ι:ι,1ς Ι 97 Ι ι:ιοις 19!':II:ι.ις 19Κ(, !ζω Υπιι

I.~γl.ι Ι 9.ι; IIJ{ιH 197σ 191'11) 19Κ; μnιί ι..ιιωrι ....I;1I11

.ι(,.ι 21Α3% ιι.ι.29% 7.1.ι% 7.14%

.ιfι5 {1.25% 31.25% 31.25% 25.(J()"Aι (1.25%
·Η)(ι 12.110% .ι4.00% 3(,.1Ι()% .ι.οο% 4.00%
.ιΙΙ5 Η.Κ(,% Η,86% 14.29%
.ιιι{ι 5Ι,.25% J7 5ΥCΙ", 6.150/.,

.ιίi7 75.00% 25.11(~

.ιΚΙΙ Ι, Ι,7% 26.fι7~. .ιιια)% ΙI.(,7% 13.33% ΙI.(,7"'0

.ιΙΙ9 3K.K~Λ 3Iu(φ(. 11.11% 11 11%

.ι'ΗΙ (16 ιιι-.. 33.3J%

.ιΙJ Ι χ 33~'. Κ.33% 58.33% 16.67% Η.33%

4'J! 1I1()~'ί>

.ι'I~ Η.I.ι% 32.I~% 21.43% lσ.71~~ 3.5~ ..

.ι'ι.ι 50.00".'. 50.00'Υ•

.ι'Ι5 71-i% 2H.5~~ 57.14% 7.14'Υ.

.ι'ι(, Π33% Ι>(,.(17%

.ι'17 ΙIΗ.75% 31.2;%

.ι'JΙΙ 11 11% 7:!.Π% Ι Ι. 11 ιι.;. 5.56%
-Ι 1)') Η2.35''ο 17.{,5%

511Ι 7Η.2(.% 17.39% 4.35%

50! (>(1.(17"" JJ 33":'

511.Ι 51.I.ι~ ... Η.86%

511-1 315R% Η.ΙI3% 13.16% 2.(13%

5115 (,(1.67"" 11.11% 22.22""

-'Ι~' Ι3.(,.ιο/., 36.36% ΙΗ.18% 22.73% 4.55% 4.55">;'

50';' Ι3.33"'" 1333% 13.33% 53.3J%. 6.67%

50Χ 22.22% 11 11':., Μ.67%

509 25.011% 12.5Ir'., 37.50% Ι2.5()% Ι2.5Ο%

5 Ιιι J(JO.OO"Io,

5 ΙΙ " "" ·Π62";' 'Ι.52% 9.52'!';,JJ ..IJ "

5Ι2 -Ι5.()11'1"', 15 Ι)()"" 2500% 5.0()% 1000"'"
5ΙΧ Κ5.71"" 1-1.}ψΥ"

5 Ι') ΙΙΟ.')5"" 1-1.2<)% -1.7(,""

520 Ι) 1.67"" Κ.33%

521 9.0'J"/" ΚΙ.ΙΩ:"" 'J.01)~;,

.'2! \)() 15"" J.K5%

52.1 J.K;"i, ΚΗ.·I{''''ι> 7.69%

521 lοο.οι)""

525 11 11% Ι, Ι 11"" Iι,.n7% 5.56% 5.56">;'

521, 62.50"... .Π50%

5]7 (15./1(1,'0 35 σο'!'..

211;ΙΙ 33 33"" 3333"" 1I,.117"ίι IΙι.ΙI7">;,

]lΙι,(Ι 1,2.50".. 25.IΜI"" Ι,25':0 (,.15"..
101,! .JCJ.(MI,'" 1ι\11/0":'

10Ι,') -; (,'J" .. .~II. ί7ο/. 61 5.ι"..

~!I71 75.W"'ίι 25.{~;,

:ω:"2 ΙΙKΙΙI(~.

11113 33..~J". ()Ι, (,:λ.

~II,"I/.;Ι ι Ι Ι Ι tl9'!" 170:''''. .ι5.!Ι.'Ι"" 2605% q 'Χι% .ι.{,5~ ΙΙ)Ι"{.

11,1·"1 Ι _ \ Ι ."h, Ι,"'' 1..%;..;,.,11""'"



• •

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΜΕΡΟΣ 30



\1 \ \II,Λ~ι..\ ~ J II~I\I \ Ι O~ \ΕII ,\\ \ IO~ - ιΕΙI ,\1.\ Ι Ο \11'1'1.\
1\ \ \1 \ ~II'H,\I.\ Ι OIIOIi!,\II-.,'11 ΔΙ.ΙΙ ,\1.\ Ι 0.\11'1'1.\ (Ι!:ΙΙΙΙΙΙΛ;'\,Ι':Ι \h.II.1 1-.1!1 Ι'.\ΦII,IΙ- ,\11:: 11.\1'111

\1 \ .\1!I·1~t-.1()~ III.I'I()X~!N !'()t-. I-t-. 111 \ \.\1>.ωΝ IItIΥ {·)Ι.'\Η Ν \ Ι Ι \Ι'!} ΛΝ 1l~ ΙΟΙΧ,\ 4Ι1 1'''1 30 Ι.Ι'! 11111\ 1:\ Ι ΟΛΟΙ ωΝ ι ΜΙ·. Ι 1111 OIII. \ 1.1'1 ΥΝ" ~ ΙΙΙΝ Ι IΙΙ'IΟΧI 11

! t-.II II'II~II ,,111'ωΝ " \ Ι .\ ΟΙ ~I·. Χ:\Ι' t Ill!ο \1·.Oj,()t.JI:\~

3 Ι 'l'I.~II.-\I'IHt.I()Y" 111'tlJN :\ΙΙΟ.\ΙΙΟΙΙ'.\ΨΙΙ 1')<)1

~ΥΙ "I·I~II Ι! !Ν ΔΥΟ Ι"ΛΙ Ι ΗΝ Χ"Ι'Η!Ν Ι~ ΥΙ._ΙΙΟ \1 {)ΔO"II:\~1 Ι..: \ Ι 1.111'\01 Ί Ι n:Λ ΙΙ..:ΟΥ ι\I'I(-),.IΟΥ "'Λ Ι" 01'

ΛΙΙ"ΙΙΟΥΙ'ΙΙ.\ ΙΙΙΝΛ"'.\ t.1I: 11.\1'11 '" \ 1.\ ΟΙ ~I ~λl ~II t.11 Ι οΝ ,,1'IHt.JO '" ΙΙΙ'ΙΩΝ Illιν Ι:ΧΙ Ι Ι Ο "'"ΗΙΝ:, ιH~ 111'o~ Ι tιΝ ~ΥΝΟ.\Ι"'Ο.\Ι'ΙΙ-Ι,.ΙΟ ~I ΙΙΙ:Ι'ΙΟΧΙΙΙ

(, 1111 \1 11 111 I'ΩιII,.1 \ η Ι \1 11 ωΝ IΙ!ιΥ I-t,\ 11:\I'fo)OYN ι-. \ Ι \ Ο Ι 111 \~II () :\I'I{-)t-.JO~ Η'ω ΙΙΟΥ 111-11 \ \ Ν \ 11 \Ι'Η "Λ 1:\ ΙΙΙΙ'Ι()ΧΙ ~ l'orιl-t.!II" \"rιIOI

~ Η 11 \0111 ~ \1 "Ι ι..:IΊrιll.ΝΗΝ"ΠI'JΩN ιιι)γ ι-J \ ΙΙΝΙΙΙΊ'Ι ΥΝ.\ 1t.11 10 t.1.\ 11 ~I; 11 ΔI'Οt.IΟ BI'I~",oN Ι ΛΙΙ

ιι:\~111 Ι,\ Ι I~ IJ.\I'.\II>\NH IΞNI:PlnE~Ι Π.\Ν ΤΟ γι 10Ι1ΛΗI'Ο t.IIΞ Ίογl. ΑI'lθΜογ!: !ΩΝ οι Γ11~ ΙΞΣΥΙ

111:111 \0111 ΤΩΝ ~ \'1 ,,1:ι.:I'lrιIENΩN ",ΤΙΙ'Iί1Ν ΕΙΊΝΙ. IΙΛII'ΝlιΝ I,\~ γι 10'1'1 Ι ΙΙΙΝ γIΙAI'xoγ~,\ "ΑΊ A~lΆΣΙIIΙUγ ΔΕΙΧΝΕΙ Ο Χ,\Ι' Ι ΙΙΣ Τ1IΣ lωΛEOΔorιΙIAΣ

~ΙΙΙN ΛΙ'ΧΙ"'ΙΙΙ:ΙΙΙ;\ΟΙ11 1.\01 jI"I!'ι "':\1 51 t 1'.ΛIIΦ(-)Il~AN !Ι~ "ΛltΙlκοnΙI:Ν.-\ AIIIII'tI,.1 "'ΑΙ rιIIlA.\Λt-.ωy~

Ι Ι \ Υ Ι ο "'.\1 ~ Ι tI Ψ" \.\0 \Ι'Χ1"'11 Ι=:ΙΙΙ \01 III:I'1!111t-.1 \ Ι Ο \οι ω Ι.ΧΟΥΝ ~II.\~t.II:NII ΓΟΝ ~ΥΝΟ \ 1"'0 Ι tlY~ Λι'I(7"10 ~1. I'orιl ""Ι MII",\ι\,.IOγ~ (~[ 1111.\ Ι

,. ιι ι \ ΙΙΙΝ 1.11110111 \ Ι 1'1 "Ν \ 111'01:.... "'Ι'. \Ν ΟΙ \1'11-1"11Ι1 ... Ι 1Ι'IΙ!Ν Ι Ι" I'orιl 1'''1 ~!I Ι \.\ι\,.loy~ ~I. "'''ι-JI: () Ι. 1111\ ΨΑ ΙΝΙΙΝ 1,\1 ~ ltJ ΦΥ.\ \0 Ι Ι:ΛΙ"'ΙΙ 1.111.\01 11



οι;;Ι6;;LR;;_"'r --- -- ~

( Γ;; t;; ;;;; olf,,'Irι~Ijl 9(),
( (~ ο- Ι;; ~Jlio?rlllli-littιιl 11>.~

Ι Ι ( 0I1H·Jtl1l11 • ;;ιο,

t ~)Ι;Π!ΙJι:ιt • Ι L\,:
(Ι (Ι (I,i"'Illll'l (1fι.){~~ -
ς ~

( H,f~"~lH!li υις

R R Η ~}IΙJI·~lΗ.ω 6ΙJς

6 (ι b oI1n~~n~Ii RO,
( Ι)Ι ΊΙ ~I lIIi/l'~fll!li Ι",
~-- -
R;; ~ϊ: ~- ω~II·nΙltIΙ [f,t.,
χι RI ϊ:Ι ~HiH nlΗlί ΙΙ,Γ

( Ι Ι ι) ΙHΙII·ΙΙHιtΙ 1I(,t-
Ι ΧΙ IJZ ~Ι IHfH'/Hl"II Ι'~Γ

Ι ς Ι lJI >Ι Olf,I·~ln:,11 ΧΗ

( Ι Ι ΙΙ lJl 0Iiι,/Η.l:'ΙΙ ιx~

( '-ι ΙΙ 91 t,liI1/11),.i ')R~

Ι Ι R Ι Ι'IΙΙΙ'ιIl1!ΙΙ ςR~

ι ~;: 'Ι;; c- HIIf1/H~Ii <)ι)~.Ι

''11 Ι;; 'ιι OliIJJrH:II' ~"t

ΓΙ ~ι ~ Ι ω1/1'ΙΙI~I; Γ'Ι~

ι;; Ι t ω,I",1

0'11\' Ι,Ι ,,~,,' ,\1 H~ 1.\-; Ι 1\ 1'111 Ι, \ Ί ιι ι <10\ 1\ Ι"

Ι'" Ι, Ι Ι 11'1
'- .

~n!lfo~10TJt'1{ ΙΙJΙΙ'Ι

1.\\
.\rlllιIH1. II!..)I{I.'t.'.IIY

.\Γ'ΗΙΙ"/I'ΙJΙ{I'IJ'ιιv

:IIII;I\~HI:t'J01J Ιl1ιlll

Ι ~,

1\,
;rIjl1oyo:: 1111." ΙΙJΙΙΙΙ

; "llioYOT/I'l! ΙΙΗI/1

:--ΗιιfΟ,!<~:Ι'~Η1t ΙI.1.ίΙ'"Ζ

~ιψI0903'((l1I l'lιlnΊ.

ιιο

901>

;;~18 sgo. . ~ - -
f f f OI~'I'~nllli (ιο;;

ς ~ ς ,i"ιι ;;91");;
91 91 91 φiV'lιlu,j·ι10ΙΙ 11(1),

<) 9 ;;Ι o,i,,,(,,uι1 ~ςΩ;;

~;; Ι;; ο;; ,:)lfr1-~flUtt~ ιIΙ'ι! Ιι.Ι;

~ 6 8 φΙη"!'lllΙΙ-ΙΙΙ""Ι ιι;;ς

~I 81 81 9,lι,'!ιιιι,!·,Ι,,,Ι ς,ς

ς ς f ι;ιχ.1 Γ;;ς

Of Rc 9;; ,i,,,"I :fι rc:~

Lc ι;; 9;; φi,ι'ι/lll,j·,i"ιΙ LLς

Ιc
~~ 11 ΙΙ oIiJlnllr:i • ι;;ς

~ Ι ;;Ι ι;"i/l'(JHJιj~ιj;·, , n;;s
ι, ι;; Ι;; Ι?ιin'~n:uιi-)i"ι' 61ς

Ι <) Ι oI1'1-~lIl!Ii.lil't' RIf
ι;; Ι;; υ;; '1,,,1 ;;Ιf

h 6 6 oli,I,!,,~ιti ,Ι)ς

~ς Ο( 8( t)tI,.-InIflf-liI\1..I rJ t'ΊJS

Ι ,Ι....! [O~

~;; 6 110'1 {)JS

0- -ο 0- {'IilI-~Hurf·tlotl IO(.ι c. .c

Ι Ι <)1 Ι ι IHjll'~'Il'ti-lit'~t (>(,t

ι;; tf RI I\IiΠ"IlΗlIΙ ~(,Γ

<)1 91 91 l,.iΗ·~lΗ.ιI; ι(,~

9 9 9 IH~Π~lnll1 %~

~ Ι t Ι ~Ι ~1Iill"/τnι:lf-l~ιlι' ς(,~

ς ς t ιΗ;ΠIlΗΙΙ; t(,t

Ι Ilι)ιl ~(\t"

~~
r;; ι 1·!ιlι1ιιl.

(}'!Ι\' 11 "οιι, ΑΙ )1''1 Ι.\"Ι Ιι I'lll \ Ι \' 'Ι 1001>\'1\' \.Ι)

II~IΙ,II,'I~'1.

ΞιλΊΞΙ

:1,\\

:1.\"
,\II)1(ln1. lι!.))ιl:-ΙΙt').Ω

.\(~lιΙt>χ \ιo,ιι.,~,.,)

,,,,,,ιΙιιΧ \WiιJ"I...."

~,,��Il>gO3''OIlI'lιt(!i

,ΙΙ!ΙJιΙιιllι<>\(f.,~a"

:Ιλ~;

"Λ~:
:I)1lfUQO~~-~t'.1I ΙΙΙΙΙΙ.JΖ

:tηIf09tJ:'-~Ol! Ιιιι'~'

ε;,j5:

;Η.\ΙΙ:ΗΙ} ::-'tl Ι,ί "':. 11';' tI~' \'11 ιιlΙ Ι{) ~I..l '1:.1 .'Ι.IHI)1:"4·,'Ι:ΙΙ41IΙ.\HI"~)ιI,\ .\Μ.,'ι 11; ι·" ι u ι ...llllιιtιln :~t'l.H·~ : Ι : Ι :ιι.",ι.\! Ι Ι



Ι) 'J()~ ι) :!ΙΗΙ " '! Ι) ,ΙΙ '1 ll l lf] 'ι '! ""ι
ιι (j~f Ι) ΙI"ο ~ 'Ι Ι'_ί: 11 Ι,ΟII Η ~ Ι· ΙΊ'Γ

ί O~N Ι tιιο ο N~ χί ί ;~ι, Ι ~\}ιι ο ~ί Νί ~ι.1

Ι 6ΧΙ Ι ",Ο Ι) ΧΙ sl Ι ι,ί:-: 11 ~ίlJ Ο ί Ι ίΙ ~
Ο f9t (Ι ~I(I 11 ~ , (] ~I Ι ο Ι 1110 'Ι 9 r1l't

Ι 6RI ι Ι)Γι, 'ι RI RI Ι ttc Ι Ι to (Ι ΧΙ RI ωΗ-
Ι 1(>(,0 ':. tO I1 , Ι ~ Ι Ι _tl) Ι I:t.O ο , Ι , Ι ΧΧΙ

Ι fLI ι ,ωιι ~ Ι ~I Ι ΙΙΙΙI Ι ,(0(1 91 91 LXI'
Ι fLI Ι _f{) ιt ~ Ι ~ι Ι ')()Ι Ι ~,o(l '11 91 '1χΓ

() (9Γ (Ι ~ Ι 1I () ~ i. Ι Ι'ΝΙ (Ι 'ΙΙ() Ι) ι Ι ~xι

ϊ ίς9 Ι ~~() () ~ϊ ςί ί R;::~ Ι N~() Ο C' ς- 99Γ.Ι .L

Ι Ι~O r ~[II () 9Ι 9Ι Ι 9"1 Ι ~~o Ο 91 9Ι ,ΙΙΓ

Ι ςί6 () ΙίΩ () ΓΙ ΓΙ Ι ""()Ι, Ο ~((} IJ ΓΙ ~Ι Ι'ΙΙΓ

1.1,\\111
.I.U

ϊlυ,ι:ι IIf., \'1)11 " Ι!)Ι 1.\1 IΙ:II~ ι ΙΠ,Ι'Ι ΟΓ \"<"1 ΙΙΙΙ)Π.\Ι Ι Ι:ΊΙ~ (l1n)4 11)
O:-lI\':I.I.

:JA,"

()Ι\Ι\-'\ \"111\1

ΙΙΧΟΙιι'ΙΙ 1ΝΙ 1.1 , Ι 101. Ι:-Ι,ΙΙΙ: 11)11\' \. Ι II~ 11 11'1

11<(ιΙίΙ Γ(>Ι ί ίί<ΙΓ . .. ...... . ..
ϊ Η91 Ι ΓΙ) () 6 6 ί i'ί~ Ι Νωο 8 S (οί.,,-ι ηlll~" RI Ι ις

Ι ΓΗ, () ~ίO () ς ς Ι <:ς61) ΓϊΟ Ο ς ς ί90ί

Ι ~160 (ίΟ Ο ς 9Ι Ι ίς6 (] ~ϊO Ο ς 91 Ι lίαl 'II1!u!J ~ Ι (ΝΟί

f ~ί6 ί ~Ι(] (J 9Ι Γί ί 6fς ί f90 Ι) f Ι Οί [,,,χΙ οn.φ ί ί' Ιίς

Ο 99f Ο (>1'0(1 ί 8 Ο ι 8ί t) 010 Ο <: 8 (110'1 on.\I) Ι· Ι Ι 9<:>

Ο ς~9 Ι ΙΓ" Ο 6 81 ί ΓIΙ Ι ΗΟΟ 6 RI Ι ιlυιIΗI,\Ρ ί Ι ι ~τ~

ι Γl(, σ (ίσο ς ς Ι ίΗ, Ο Γί(l (] ς > Ι'ί>

ς:'511~' 811 ς:~~"' ~i:Ι:Ο;!ηr s;: ~ϊ;' ς- 09n'" tZI'(j 9ϊ: 9Ζ"τ!:7'
....... ---,':.,- .[z~

t IΟΙ f «,σο Οί Ιί ~ ίlΠ (60 (] Οϊ 90 (IΙι){I.",\!:ι t" ε' ίί~

;Ι;ΨI~~ 9Ο1.1 <;tΊ)·ιι 6 Si: Ο ΙΙ ι ι:ς

t (i:ςΊ sεΟΊ),; ._. 8 ί:Ι (IΙΙΚΙI0Λ!3 1:/1:) nlS

Ι 080 Ι ϊ:ίΟ(Ι Ι Ιί ι fff ι [ίΟ Ο Ι lί ι.ΙIl,IIII.ωιllι,l~

Ι ω0 Ι ΙίΟ (Ι 9 Ι Ι ίΓΙ Ι 6COΟ 9 Ι ()lί"·ΙΙJ1!IΙ Ι .ωι'nίIΉΙ';

~ 6fR f 91>11 () Ι ί Ιί ~ 808 [ ςl,(Ι (Ι (Ιε ΙΙί ϊ Ι;

ι. ",ς ~ ,Ιί Ο ΙΓ Γς 9 ω6 ς ΝΙ'Ι ιι ιε R[ (οl(ιnΗ1!ΙΙ lιt1tl!!J _ .\1\\::1;, Ι'O~

Ι [[[ Ι εωl) ι Ι ~ν~

ί ~I Ι Ι [ΓΙΙ ιι (, 11 ίΙΙ~

f (, Ι f 6ΙΟ () ~Ι <' [ ~Nί [ cRO Ο LI ," 11;0(1 111 \ι~: t ~. 01) Ι 11~.L .Ι

Ι ιι,ι, Ι ιϊ:Ο (Ι c.ι ιι Ι ίΓI Ι "ίο (Ι <) ~ι ι ιίιιιΙ nIlI.1!LJ ι)l ·1
Ι υ,ο Ι ~cO(I <} Ι-Ι Ι "ΓΙ Ι (,ίΟ (Ι 9 ~I IIi, .. IIlIlIl!!J ιjl ~f\t

( 1·\1111
10

L,ι.ιι,ι:ι 01. \'Ι)ι1 1.1 Ι! Η:Ι \\ II;H~ 1.1 Ο,Ι. 111'·. \"( 111 .1 ΙΙ!)Ι 1\\ II:II~ IH/t'l 1(1
() '11\., 11

:n"Ι

1,1 \,1

.1.0 ~ι~ωι .\f,,!J.O·!II~IIIIIIH'Il'3 =ψί.Ο·!ΙΙΩ ιιμι~lIιωιιι \ : \ ::-ιl~ι ",\) ιι



'" Ι l'ί!Ί Ι υ'ί!12 1:1'!1Ι 11: , ~γNI.NT IIIΙΥ 11111''\
"ι1'\Ψ'-ΙΙ''\

(~(ίρτιl;:; Ι!

·19'\ , , , , ,,•. , , , , ,
501 ; ; ; , .,
51)2 , ,
503 , , ,
'" "

, , , , .,
512 , , , , .)

518 , , , ,
"51~ , , , ) ,

5~IΙ
, , , ,,

52~ , , , ,
"ρ' , ) ) ) .,

"

52~ , , , ,
. ..-C!

525 , , ) ,
)" , ,

" , ,
527 ) ; ; ) ,
~υό!) , , , , ,
2062 , , , , ,
'" , , , ) , ,

" " " " ,

'" Ι,Ι'ΙΗ! ]]'!.112 Εl'Τι:λ
':.γΝI ΝΙ 11\1\"11111',\

ΔI'\'!~JI>\

(Ι"Ι"'Ι: 5 Ι)

'"
, , , ,

"~f>j
, , , , ,

'"
, , , , .,

~8~ ,
"

,
" .,

", , , , , ,
,,' , , , , ,
~~~ , , , ,

"
~M'I , , , ,

"-Ι"" " " " , ,
~Yl , , , , ,
~()~ , , , ,

"
I'Ι~ " " "1""

" " "



μι,; Ι Ι 1 Ι "
ι'ιχ Ι

,
} ,

ι

505 Ι ! 1 Ι 1\

5Ιιι, '2 ~ '!. ~ 11

507 Ι Ι Ι Ο Ι

50S Ι ! Ι Ι ι,

50'1 Ι Ι Ι Ι Ο

510 Ο Ο ο

2υ:'Χ Ι Ο Ι Ο Ι

~Oόι) Ι Ι Ι () Ι

~071 ()

~υ7~ Ο Ο U
:!ι)73 U Ο Ο

5 ι Ι Ι Ι Ι :: Ι

Ν5 Ι Ι Ι
,

Ι

.Ιψ} Ι Ι Ι
-

Ι 1i

50! (J Ο Ο

50.ι f ο ο·ι

~ 111 (J Ο U
511) Ι Ι Ι Ι Ο

5~0 tI Ο Ο

5~1 Ι Ι Ι Ι u
51:! (J Ο U
5~5 1 ι Ι Ι ιJ

5~6 Ο Ο Ο

5~7 Ι Ι Ι ! u
~060 ι Ι Ι Ο ·1

31 ~9 30 ()~54

jr--- - - - -, ,
ι"

, ΙΙΜ, Ι Ι ι ~ Ι J • Ι Ι--- ~, II"ff t Ι
. IJ (1,0 Ι ·xl ,

Ι ,χ Ιχ

"
,ιιό\ 'Ι 'ι HΙΙ~ Ι Ι) Ι1::!~ Ι

., .J 0010 11";:1;- Ι

~
-c:;

11051 Ι 5~ Ι 1 'Ι ~ Ι 1' 11'; 1 ,~" "?
"

, .- ι < Ι' Ι ,-- Ι ωί Ι Ι· Ι" 0035 Ι ιlΙ:;~ Ι

"
ι, 111121 σ 622 Ι ι

., οωο ο '.j; ι

"

χ Χ IIOl1l () 55.1 Ι , :; Ο οιχ 11 "'Ι, Ι

"
, 11,,1:: ο :;~I> Ι,

: 5 ι",ιι 11 '>:\0 11

~ιl':-ι:. Ι: Ι: 1i O~~ ιι X~\) Ι " (101: ι' 'Ι)C1 U

,,,,, ι; 1.1 1,03l1 11 s</'I 1 Ι }i σ021J 11 11'" 1

Ι,, ,"} , .ι ΙΙΙΙ'Μ σ ~7ό ιι

," ~ ιι (JιΙΊ Ο ~07 Ο - - 0.ΟΙ5 ο 163 Ο-
~(ι-;~ J ; ("IIJ- 0'0' 11 ; i CΙΙΧΓ ι, "'Ν Ο

.:1 ι ct \ liniflH μ:tιJl.ιψol 11 J Il,nll 0);9'1 Ι Ι Ι 1 Ι ΟΙ)Jι (J ••~; Ι

μι;; μ\ r.nIιtCI IIΙΤΗΙ.<'ψο) 11 1\ t.II:; 11 .. ' , Ι 1I S () 0111 1i "" Ι

~'ltII ("ιllιιlιt,Ιl1l1ll1μC~ Ι· I1 0025 11 "\1 Ι Ι· i1 01l}·1 C1 -:!- Ι
---'- - -

111'/1'\0' Ι. ' Ι Ι :,1\'411 ΙIΠΙΙΙΙΙJΙιιι

-~
,. 0111·1 1I Ι, 11 Ι; OIIl. ιι

. -
ο·ιχ.ι Ι -11' rJ~Ίιtω JlnIII,fIfΙOI .•S 11011. (1015 (ιιω 11

"1."\ ~ Ι ,,;ΙΗ/ΙΙΙΙΟ)
" Ι ooo~ 001>'1 Ο

.
Ι ιι IIn~ ,/οι,(, 11

:\ IΙ} (:: 3 J:ί,'ΟΙ μIIιιι~υιω) ~1 11 () 03~ Ο 'ΙόΝ Ι 21 Ι Ι 0031 119:!5 Ι

5~O ί ι Γ.ί,.ιιι :μιιπλυμο Ι 12 .\ ~1J.no!' 0'116 .!ί ~~H ..~ Q.ΟΙ Ι .!),J3() Ο__ ο

11 ιη (I.O:!~ Ι\;ϊό(l J 11 IΙ t/(\:!-1 0,721 i1';j~i" .Υ'

5~~ Ι Ι ·Ι ιίl"f.lΙ ~ΙΠΓιι.αμo) ~6 " ool~ 0.0115 Ο '!.7 ί Ο ΟΙ; () ~6] Ο

5~5 \ Ι ~ είl'ΙΙΙ ~ιπιιί.uμo) ΙΉ \} 0.021 0.6'!.'!. Ι 18 9 Ο o~o U 595 }

;2!> 13 .ι εί"ΙΗ ~ιπαί.αιιo) Χ " οοl.ι 0.~15 ο ~ (, 0013 U 3% ()

5~7 ( Ι 3 εί,'ΙΙ\ "πα;.αμο) ~o
~ 0.016 Ο .ιs.ι Ι '!.~ ιι Ο OIS ΙΙ):Ν 1

~lIbO ( Ι Ι οπίιιιι μπαί.ιι~ιo) Ιι> 11 Ο.Ο'!.; 0760 1 16 I1 002~ t) 727 Ι. . ..

'1141 ()Τ 520 (j,.ι::nc φι"./.,-) HIJlli\H

..'Ι" () Ι 50.ι Ilί.ι:π:: φυ/./." ΙΨΧ""



Α. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΑΙ. ΕΙΔΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ι. ΚΛΕΙΣΤΕΣ (διχοτομικές, πολλαπλής επιλογής με διαβάθμιση, σταθμισμένες)

ΑΝΟΙΚΤΕΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜ ΕΝΕΣ (διαβάθμιση απαντήσεων)

2. ΑΜΕΣΕΣ - ΕΜΜΕΣΕΣ (θα μπαίνουν όταν ερωτώνται επικίνδυνα θέματα και θα

μπαίνουν στο τρίτο πρόσωπο)

3. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (θα ελέγχουν

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος)

4. ΓΝΩΜΗΣ

ΠΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΣΗΣ (κυρίως έμμεσες)

5. ΦΙΛΤΡΑ (με μετάβαση σε άλλες όταν η απάντηση σ' αυτές δεν έχει σημασία)

6. ΠΑΓΙΔΕΣ Ή ΕΛΕΓΧΟΥ (για να διαπιστώσουμε αν είναι έγκυρα αυτά που λέει ο

ερωτώμενος)

7. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Ή ΕΝΤΑΣΗΣ (για ομαδοποίηση των ατόμων που ερωτώνται)

Α2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Πρέπει;

1. να έχουν ελεύθερη έκφραση, να είναι απλές και κατανοητές

2. να έχουν προσωπικό χαρακτήρα

3. να μην επηρεάζουν και να μην καθοδηγούν την άποψη του ερωτώμενου

4. να είναι σαφείς (προσαρμοσμένες στο πολιτισμικό και πολιτιστικό επίπεδο των

ερωτώμενων)

5. να είναι ακριβείς (να μην υπάρχουν αοριστίες, να είναι 'ΧΡονικά προσδιορισμένες,

και να μην υπάρχουν διφορούμενες έννοιες)

6. να συλλέγουν εκείνα τα στοιχεία που είναι χρήσιμα

7. να μην πονηρεύουν τον ερωτώμενο ώστε να δίνει απάντηση που εκφράζει την

πραγματική του άποψη

8. να είναι δυνατές, σημαντικές και σοβαρά διατυπωμένες για να προξενούν

ενδιαφέρον

9. να είναι αποφασιστικές

10. να έχουν ποικιλία

11. ο αριθμός των θέσεων στις προκατασκευασμένες να είναι προσεγμένος (οι τελικές

θέσεις θα υπολογισθούν στις ερωτήσεις του δικού μου ερωτηματολογίου μετά το

Pretesting)

12. να είναι σύντομες, να μην υπάρχουν διπλές αρνήσεις, και να μην έχουν

απολογητικό ύφος



Ι 3. να υπάρχει αξιολόγηση του περιεχομένου τους (αυτή έγινε με βάση τα κριτήρια

του Τάτση Ν.Χ. 1989, σελ. 263-265, 283)
14. οι ερωτήσεις θέσεως να είναι ανοιχτές

15. ορισμένες ερωτήσεις που δεν είναι ποσοτικές μπορούν να είναι ανοικτές και μετά

να ομαδοποιηθούν

Α3. Πρέπει να προσεχθούν κατά την δημιουργία του ερωτηματολογίου:

Ι. Όχι πολλές ερωτήσεις στην σε κάθε σελίδα

2. Όχι πολλές σελίδες το ερωτηματολόγιο

3. Η σειρά των ερωτήσεων να οδηγεί ομαλά από το ένα θέμα στο άλλο

4. Να χρησιμοποιηθεί η τεχνική του χωνιού (γενικές προς ειδικές, ανώδυνες προς

επώδυνες, ζεστάματος προς σημαντικές)

5. Η θέση που θα μπούν οι ερωτήσεις παγίδα και λεπτές ερωτήσεις

6. Η εισαγωγή εκ των προτέρων χτενιών για κάθε μεταβλητή

ΓΕΝΙΚΑ ΤΟ EPΩTHMATOΛOrιO ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ:

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ στις ίδιες απαντήσεις όταν συμπληρώνονται από συνεντευκτή σε

συνεντευκη;

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ για ευκολία στην συμπλήρωση, για καλή ταξινόμιση,

κατανόηση και επεξεργασία των παρεχομένων από την έρευνα δεδομένων

πληροφοριών

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Μ.ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΕΠΕ! ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ:

Ι.Δημιουργία θετικού κλίματος (ευγένεια, ενθάρρυνση, καλοσύνη, εικόνα

συμπάθειας) - υπερνίκηση μηχανισμών άμυνας ερωτώμενων όπως η φυγή

εκλογίκευση, ταύτιση, υπακοή, μη έκφραση προσωπικής γνώμης)

2.Ενημέρωση δείγματος

3.Συνέπεια στη συμπλήρωση των ερωτήσεων

4.Να απαντηθΟΙJν όλες οι ερωτήσεις

5.Δημιουργία ουδέτερων συνθηκών στην έρευνα (να είναι μόνο του το άτομο όταν

γίνεται η συνέντευξη, να μην επηρεαστεί)

6.Πρόκληση του ενδιαφέροντος του ερωτώμενου, πρέπει επίσης να τονισθεί η

συμβολή του στην διεξαγωγή της έρευνας

7.Διαβεβαίωση για την ανωνυμία του και ενημέρωση για τον τρόπο επιλογής του

8.Δεν πρέπει να υποσχεθούμε τίποτα στον ερωτώμενο

Ι Ο.Ενημέρωση του για το ότι δεν αξιολογείται αλλά ούτε κρίνεται

Ι Ι .Διάγνωση της συμπεριφοράς του κάθε ατόμου πάνω στο θέμα που ερευνάται

Ι 2. Επίσης βλέπε αρχές σε Κωνσταντοπούλου, Ι 985, σελ. 79·80

ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ= όλα τα άτομα που ζούνε μαζί με τον ερωτώμενο

ΓΕΙΤΟΝΙΑ ~ τα Νταμάρια



ΡΟΜ

ΜΠΛΑΜΟΙ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΒΑΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ = αυτό του νοικοκυριού

ΚΑΤΑΛΛΥΜΑ ~ χώρος που ζει

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ = πυρηνική μαζί με παππού και γιαγιά

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΖΕΙΤΕ ~ τα Νταμάρια

ΜΑΚΡιΝΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ = από που είναι ο παππούς γιαγιά

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ~ πότε ο ερωτώμενος

άρχισε να κατοικεί στ/ν Λάρισα

Στο ερωτηματολόγιο που μοιράσθηκε στους φοιτ/τές δεν συμπεριλαμβάνονται οι

ερωτήσεις από αυτό των μπαλαμών: 3,4,15,16,17,18,19,25,26,27,38, 38α, 39,
97,51, 57α, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 69α, γ, 70, 71, 73, 74, 93, 94,
Ι 15, Ι, lν, ν, νι, νπ, νπι

Στο ερωτ/ματολόγιο που μοιράσθηκε στους κατοίκους τ/ς υπόλοιπης Λάρισας δεν

συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις από αυτό των μπαλαμών: 57α, 58, 58α, 67, 68, 69,

69α, 70, 7 Ι, 73, 93

Σύνολο ερωτήσεων ανά ερωτηματολόγιο:

ΕΡΩΤΗΣΕ1Σ

142

100

88

57
382



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑ=ΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥ=ΗΣ

Λάρισα 17/05/98

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Αγαπητέ κύριε ή κυρία,

Επιλεγήκατε με επιστημονικό τρόπο για να πάρετε μέρος σε μια έρευνα με θέμα

την διάγνωση του κοινωνικού αποκλεισμού, που γίνεται στο πλαίσιο εκπόνησης

διπλωματικής εργασίας στο συγκεκριμένο τμήμα.

Ελπίζουμε να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας για να απαντήσετε σε

ορισμένες ερωτήσεις.

Οι απαντήσεις που θα δώσετε είναι αυστηρά εμπιστευτικές, και μόνο ως

στατιστικά σύνολα θα χρησιμοποιηθούν. Η συμβολή σας στην έρευνα αυτή είναι

καθοριστlκΓι για την επιτυχία της.

Ο απογραφέας είναι ο υποφαινόμενος Σωμαρός Χρήστος ο οποίος και εκπονεί

την διπλωματική.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασiας σας.

Με εκτίμηση

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΑΙΑ ΕρωτημαΤολογίου _

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ θΕΣΣΑΛIΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΙ-ΙΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

EPΩTHMATOΛOΓlO ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΟΥ ΔΙ-ΙΜογ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΕΡΟΣ 10: Στοιχεία της προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης του ερωτώμενου

Ερ.3 ΠΟΣΑ ΜΕΛΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΣΑΣ (Μαζί με σας)

Ερ.• ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ;

Ερ.2 ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΤΕ;

______________u
_____________ ULl

ΙΙLlΙΙΙΙIJΙΙΙΙ

1α. με ηλικία κάτω από 5 1ρονών

Ι β. με ηλικία 5-12 χρονών

2. Έα/ηβοl (12-18 Υοονών)

3α. με ηλικία [8-65 Υρονών

3β. με nllKia πάνω ΜΟ 65 ΥΩονών Αιιιθ.οll\ογ

Σύνολο Μέλπ Ι

Ερ.4 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ

ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΟIΚΟΓΕΝΕIΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑνΤΟΝ (Α ο αρχηγός, Ε ο ερωτώμενος)

ΕΙJΑΙΙ

Ι. ΠαπποUcιΓιανιά 6. Aδελφόdπ
2. Πατέοαι:)Μητέοα 7. Κοl>νιάδοι:)α

3. ΠεΟεοόqΠεθερά 8. Ανnwιόdα
4. Θείοι:)Θεία 9. Γαμποό lΝίιφη

5. Γωc/Κ6Ρn 10. Εvvονόdn
11. Σίιζl>γοc

Ep.s ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΚΡΙΝΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗ;= ΙΙΙΙ

(Για την Ελλάδα αναφέρετε γεωγραφικό διαμέρισμα και περιοχή)

(αν δεν ξέρετε πηγαίνετε στην ερ.7)

Ερ.6 Από που γνωρίζεΤΕ την καταγωγΙI σας; ιι

[. Από την οlκογενειά μοι>

2. Από άλλοuς ανθρώπOUς με την ίδια καταγωγή που συναναστρέφομαι (φίλους, Υνωστοίις)

3. Από εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, βιβλία

4. Από αMou,

Ερ.7 τι ΕΙΣΤΕ; ιι

Ι. Ροuμανόβλαχος

2. ΡΟΜΑ ή ΡΟΜ

3. Μπαλαμός/Ρακλός
4. Αλλο
5. ΔΞJΔA

(συνεχίστε ερ.9)

Ερ.8 ΣΕ ποιά συγΚΕκριμένη φυλΙI ανήκεΤΕ; _____________ ιιιι



Ερ.9 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΑΣ;

2

υυ

1. Χριστιανός
2. Μουσουλμάνος

3. Άλλο
4. ΔΞJΔA

ι .Ορθόδοξος

IJ
2.Καθολικός

IJ
3.Προτεστάντης

IJ

Ερ.IΟ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΑΣ ΓΛΩΣΣΑ; IJIJ

ποια; _

Ι. Ρομάνι (ROMANES)

2. Ελληνική

3. Ρουμάνικη

4. Άλλη

Ia.VLACH Ιβ.ΝΟΝ VLACH

ιι ιι
(συνεχίστε ερ. Ι 3)

'γ.Άλλη

Ερ.11 Θέλετε τα παιδιά σας να συνεχίσουν να μιλούν τη γλώσσα σας;

I.Ναι

2.0XI

3. ΔΞJΔA

U

Ερ, 12 Τα παιδιά σας μιλούν την γλώσσα σας σήμερα;

Ερ.ιια Αιτιολογείστε την απάντηση σας ____________IJ

IJ

1. Ναι
2.0χι

3. ΔΞJΔA

Ερ.13 Ποια άλλη γλώσσα γνωρίζετε:

(ιιπάρχει δυνατότητα για περισσότερες απα μια απαντήσεις)
lJυlJlJlJυ

Ι. Καμία

2. Ελληνικά
3. Αγγλικά

4. Ρομανί (ROMANES)
5. Ρουμάνικα
6. ΆλληL _

Ερ.14 Αν ξεκινούσατε την εκμάθιιση μιας γλώσσας άυριο το nprot, ποια θα ήταν αυτή; ιι

Ερ.14α Για ποιο λόγο; - IJ

Ερ.15 ΠΟΙΑ [ΙΝΑΙ Η ΟIΚΟΓ[Ν[IΑΚI-Ι ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;

(αν χρειαστεί σημειώστε πάνω από μια απαντήσεις)
IJIJ

Ι. Παντρεμένος!η

2. Ανύπανδρος!η (συνεχίστε στην ερ.19)

3. Χωρισμένος!η 11 σε διάσταση

4. Ξαναπαντρεμένος

5. Χήρος/α
6. Συζήτε
7. Άλλο

8. Δ"ΞJΔA
(συνεχίστε στην ερ. 18α)

(σuνεχίστε στην ερ. Ι 8α)

[ρ. 16 Σε ποια ιιλικία παντρευτήκατε; __.,--,,--- U
(απαντάται μόνο αν ο ερωτώμενος είναι παντρεμένος,

αν είναι δ60 φορές παντρεμένος θέλω την πρώτη φορά)
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Ερ. 17 ΤΙ γάμο έχετε κάνει; U

Ι. Θρησκευτικό

2. Πολιτικό

3.ΔΞΙΔΑ (συνεχίστεστηνερ.18α)

Ερ.18 Για ποιο λόγο επιλtξατε αυτό το είδος; LI

Ερ.18α Καθε πότε πάτε στην εκκλησία; U

Ερ.19 ΠΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΕΤΕ; U
(Αν δεν έχετε συνεχίστε στην (ρ. 24)

Ερ.20 ΖΟΥΝΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ; U

Ι. Ναι (συνεχίστε στην ερ.24)

2. Οχ,
3. ΔΞΙΔΑ (συνεχίστε στην ερ.24)

Ερ.21 Ποια είναι η αιτία θανάτου τους;

(αν είναι πάνω από ένα σημειώστε όλων τις αιτίες)

Ερ.22 Ποια η ηλικία θανάτου;

(αν ε[ναι πάνω από ένα σημειώστε όλες τις ηλικές)

Ερ.23 Πόσα παιδιά σας έχουν απομείνει;

ΜΕΡΟΣ 20: Στοιχεία για την απασχόληση του ερωτώμενου

(οι ερωτήσεις 24, 25, 26 αφορουν το κύριο επάγγελμα σε περίπτωση διπλής απασχόλησης)

Ερ.24 τι ΕΠΑΓΓΕΑΜΑ ΕΞΑΣΚΕΙΤΕ; ."CC"=-:..,.,-====07.--;:,.-------- υlJ
Αν απαντήσετεοικιακά και συνταξιούχοςπηγαινετεστις ερ 28,29,32,36,37,41, 39

Ερ.25 Ποια θέση έχετε στο επάπελμα σας;

Ι. Μισθωτός

2. Δική σας δουλειά χωρίς απασχολούμενους (αυτοαπασχολούμενος)

3. Δική σας δουλειά με απασχολούμενους (εργοδότης)

4. Άλλο

Ερ.26 Ποιος είναι ο χαρακτιίρας του επαγγελματός σας;

Ι. Μόνιμο

2. Εποχιακό

3. Ευκαιριακό
4. Άλλο

IJ

IJ

Ερ.28 ΕΞΑΣΚΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ;

Ερ.27 Για ποιο λόγο επιλέξατε αυτό το επάγγελμα; -- IJ

υlJlJ

1. Ναι
2. Όχι
3. ΔΞΙΔΑ

ποια -,- --,= _
(συνεχίστε στην ερ.30)

(συνεχίστε στην ερ.30)

Ερ.29 Ποιος ο λόγος που απασχολείστε ο" αυτά; IJ

Ερ.30ΤΙ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΑΘΟΝ,---,= ΙJΙJ

(μόνιμη απασχόληση για αρκετο καιρό)- (αν πει κανένα συνεχίστε στην ερ.32)
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[ρ.3 Ι Ποιος 'ιταν ο λόγος που αλλάξατε αυτιΊ ΤΙ1'" εργασία; U

Ερ.32 ΠΟΣΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ NOIKOKYPIOY ΣΑΣ ΕΚΤΟΣΑΠΩ ΕΣΑΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ; UUULlIJLI

Ι α. Με ηλικία κάτω από 5 Υοονών

Ι Β. Με ηλικία 5·12 Υοονών

2. Έφηβοι (12-18 χρονών)

3«. Με ηλικία [8·65 Υοονών

36. Με ηλικία πάνω αΠΩ 65 Υρονών

Σύνολο

Ερ.33 ΣΑΣ IKANOnOIEI Η ΤΩΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΣ; LI

Ι. Ναι

2. Οχ.
3. ΔΞΙΔΑ

(συνεχίστε στην ερ.36)

Ερ.34 Αν δεν εργαζόσασταν στο τωρινό σας επάγγελμα, που θα θέλατε να εΡΎαζόσαστε;

Ep.J3a Ποιος είναι ο λόγος που δεν σας ικανοποιεί; ιι

U

Ερ.35 Ποιος σημαντικός λόγος σας εμποδίζει να το κάνετε αυτό; ΙΙΙΙΙΙ

1. Μεγάλη ηλικία

2. Ελλειπή προσόντα, ικανότητες, δεξιότητες, ελλειπής μόρφωση

3. Απόρριψη για ποιο λόΥΟ

4. Ελλειπής βοήθεια από το κράτος για να είστε ανταγωνιστιΚός:------------------
(έλλειψη κατάρτισης-εκπαίδευσης και κοινωνικών παροχών)

5. Παράδοσιακοί λόγοι

6. Οικογενειακοί λόγοι

7. Άλλο

Ερ.36 ΜΕ τι ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ; U

UΕρ.37 Πιστεύετε οη 1Jπάρχει σιί,ιερα κάποιο πρόβλιιμα ποιι τα εμποδίζει να το κάνουν;

(το πιο σημαντικό)

1. Ελλειπή προσόντα, ικανότητες, δεξιότητες. ελλειπής μόρφωση

2. Απόρριψη για ποιο λόγο _

3. Ελλειπής βOlιθεlα από το κράτος για να είναι ανταγωνιστικοί (έλλειψη κατάρτισης-εκπάιδευσης)

4. Άλλο

Ερ.38 ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΖΕΙΝ ΑΠΟ

ΤΙΙΝ ΤΩΡIΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ; IJ

Ι. Ναι

2. Έχω αμφιβολίες

3.0χι

4. ΔEJΔA
Ερ.38α Για ποιο 'λόγο και τι κάνετε;

(συνεχίστε στην φΑI)

(συνεχίστε στην ερ.39)
____________IJ

Ερ.39 Ποια πιστεύετε οη ε'ναι τα βασικά προβλιίματα στον χώρο τttς εΡΎασίας σας;

(μπορείτε να σημειώσετε παραπάνω από μια) ULlIJUUUlJUUU
Ι. Ανεργία

2. Χαμηλές αποδοχές

3. Χαμηλές συντάξας

4. Ωράριο εργασίας

5. Παλλινοστουντες Έλλψες και ξένοι εργάτες που κάνουν την ίδια εργασία με σας

6. Άλλο σημειώστε τι _
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Ερ.40 ΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ [χεΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣΣΑΣ; U

Ερ.41 τι ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ Η ΛΕΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑ; U

ΜΕΡΟΣ 30: Στοιχεία για τα δικαιώματα ο:ου ερωτώμενου

Ερ.42 ΑΠΟ ΠΟΥ ΛΝΑΖΕΙΤΑΤΕ 80ΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ nΙΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ;

(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια) IJUIJLlIJIJLIIJ
1.0ΙΚΟΥένεια·φάρα 5. Τοπική Αυτοδιοίκηση

2. Φυλή 6. Κράτος
3. Τοπική κοινωνία 7. Άλλους ειδικούς επιστήμονες

4. Εκκλησία 8. Πουθενά

ΕρΑ3 Τελικά βρίσκετε λύση στο πρόβλ'ιιιά σας; IJIJ

Ι. Ναι

2.0χι

3. Αλ/ο
τότε τι κάνετε

Ερ.44 ΤΗΝ ΑΝΤιΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ KPINATE;IJU

Ι. Πολύ Καλή

2. Καλή
3. Μέτρια
4. Κακή
5. Πολύ κακή

αΙΤlΟλΟΥείστε;

Ερ.45 τι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ [ΧΕΤΕ; IJ

Ι.ΟΓΑ

2.IΚΑ

3. ΤΕΒΕ
4. ΤΣΜΕΔΕ

5. Δημοσίου
6. Ιδιωτική

7. Άλλου είδους (βιβλιάρια απορίας, ηπερηλίκων, κ.τ.λ)

8. Δεν f:x.ω

Ερ,46 ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙθΑΛΨΗ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ;

για ελαφριά για βαριά

περιστατικά περιστατικά

(Ι) (2)
Νοσοκο είο. lατοείο του Ι ΚΑ Ι

Εξωτερικό γιατρό 2
ΟIΚΟΥένεια-συΥΥενείι: 3
Άλλο 4

1JIJIJIJυΙJ

Ερ.46α Αιτιολογείστε τις απαντι'ισεις σας
____________ 1J1J

Ερ,47 ΠΟΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ; U



Ερ.48 [ΧΕΤΕ ΑΛΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ;
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ΙΙΙΙΙΙLιIJLιIJΙΙIJΙΙΙΙIJ
αν όλα είναι όχι. πάτε στην (Ω.50

Ναι Ι ~Χ' Σημειώστε το Είδος-Οργανισμό

(Ι) 2)
Επιδόιιατα 1
ιΊQOVDfu.ψατα επιιιμό"φωσηc;-κατά"τιση, 2
Ενη"έnωση νια τα δικαιώματά σα )

ΠαΩΟΥή δανείων 4
Συμβουλευτικά ή συνοδευτικά προγράμματα 5
(οικογενειακός προγραμματισμός, προληπτική ιατρική,

~ηyoλoνΙKή στ'ήηιΕη κ.τ,λ)

Ερ.49 Σας ικανοποιεί η πολιτική που εφαρμόζε:Tα:.~σ=T:α~π~p:α~ηγ:α:ύ:μ:ε:,α:;-============~U

Ερ.49α Αν όχι τι θα περφένατε U

[ρ.50 Τι αντιμετώπιση έχετε από τους φορείς περίθαλψης και παροχής των διαφόρων βοηθημάτων που

παίρνετε; ιι

Ι. Πολύ Καλή

2. Καλή
3. Μέτρια
4. Κακή
5. ΠoΛU κακή

~ Ερ.51 ποιο ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΟΥ [ΧΕΤΕ ΣΤΟ NOIKOKYPIO ΣΑΣ; ιrιι

Ι, Μηχανάκι

2. Αυτοκίνητο ΙΧ

3. Ημιφορτηγό

4. ΦορτηΥό
5. Αλ/ο μέσο, _
6. Δεν έχω

Ερ.52 Μπορείτε να ,ιου πείτε αν γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε, αφού αγοράσετε ένα μεταφορικό ,ιέσο; U
Να δω αν ξέρει την διαδικασία

για δίπλωμα Ι) αν έχει δίπλωμα

Ερ.53 Χρησι,ιοποιείτε την τράπεζα για τις δουλειές σας; UU

Ι. Ναι

2. Όχι για ποιο λόγο _

Ερ.54 ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΞΕΡΕΤΕ ΤΟ τι ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

]. Πολύ καλά

2. Αρκετά καλά

3. Καλά
4. Πολύ λίγο

5. Καθόλου

ιι

Ερ.55.ΕΧΕΤΕ ΟIΚΟΓΕΝΕIΑΚΗ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ;

[. Ναι
2. Όχι

ΜΕΡΙΔΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ

υιι

γιατί _
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ΜΕΡΟΣ 40: Στοιχεία για την περιοχή και την κατοικία του ερωτώμενου

Ερ.56 ΠΡΙΝ ΕΛΘΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ, ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑτοlκονΣΕ ΚΑΙ

ΣΕΤΙ ΕΙΔΟΥΣΚΑΤΑΛΛΥΜΑ; υυ

[ρ.57 ΠΟΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΟIΚΟΓΕΝΕIΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΡ(ΣΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ;____________ ιιυ

Ερ.57α Πότε εγκαταστάΟιlκεσΤ11ν Νέα Σ,ι(>ρνΙ1 ; U

[ρ.58 τι ΕIΔονΣ ΗΤΑΝ •• ΠΡΩΤΗ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ nEPΙOXH ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ;

ιιυ
Ι. Σε σκηνή ,) παράγκα
2. Κατευθείαν σε χτισμένο σπίτι

3. Φιλoξενoύμεvoς!η σε συγγενείς

4. Άλλο

[ρ.59 ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ KATOIKEITE ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ;

Ερ.58α Για ποιο λόγο;
______________ ιι

ιιυυ

Ι. Ιδιόκτητοαπό κάποιο μέλος του νοικοκυριού ποιο; _

2. Ενοικιασμένο τ",~εν:O:I~,,:O_=================::3. Αλ/ό (αν πει παράγκα συνέχισε ερ.64) _

Ερ.60 Ποτε χτίστηκε; ιι

Ερ.61 ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ; υιιιιυυυυυυυυυυυ

Να, Ο" Αν Οη τι "Ιοιισιιιοποιείτι:

Ηλεκτρικό ρεύμα Ι

TOεYoJJlltvo νεοό 2
Απorέτευση (σε υπόνομο) 3.1
Βόθρο 3.2
Θέομανση (KΕVΤOΙKή) 4.1
Σόμπα ή σώματα 4.2
Μπάνω 5.1

Εσωτεοική τoυαλtτα 5.2
Απονωοητήοω 5.3

Ηλεκτρική κουζίνα 6
Τηλεόραση 7

Τηλtφωνo 8
Πλυντήοιο 9
Ψυγείο lO

Ερ.62 ΠΟΣΑ ΔΩΜΑΤιΑ ΕΧΕΙ Η KATOIKIA ΣΑΣ: (υπνοδωμάτια,σαλόνι, κουζίνα)

Ι (αριΟμός)

2. Δ'ΞJΔA

ιι

Ερ.63 τι ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ; wU

Ερ.64 ΠΟΙΑ ΘΑ εΙΝΑI I1 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤιΚΑ ΜΕ ΤΟ εΙΔΟΣ ηΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ. ΓΙΑ

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ; (απαντήστε μόνο οι μη ιδιοκτήτες, οι άλλοι πηγαίνετε στην ερ.65) U

Ι. Θα συνεχίσω \'u μένω σε ενοικω 4. Θα αγοράσω οικόπεδο για να κτίσω στο μέλλον

2. Θα αγοράσω σπίτι στην περιοχή 5. Θα φύγω από την περιοχή, θα αγοράσω αλλού σπίτι

3. Θα κτίσω Onirl σε IΊδη υπάρχον οικόπεδο στην περιοχή



[ΡΘΕΤΕ ΣΤΗΝ

ιι
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Ερ.65 ΠΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ KATOIKHTE ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; U

Ερ.66 nσlQΣ ΉΤΑΝ ο ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΟΔΉΓΗΣΕ ΝΑ

ΠΕΡΙΟΧΉ ΠΟΥ ΖΕΙΤΕ;

Ι. Οικογενειακοί λόγοι

2. Λόγοι εργασίας

3. Οικονομικοί λόγοι (φθηνά οικόπεδα-σπίτια)

4. Τυχαίο

5. Μου άρεσε η περιοχή

6. Γιατί ιιπήρχε ελεύθερος χώρος

7. Άλλοι λόγοι, _

Ερ.67 ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤιiΝ 11EPΙOXIi ΠΟΥ ΖεIΤΕ;

Ι . Πολύ καλή

2. Καλή
3. Μέτρια
4. Κακ-η

5. Πολύ κακή

LI

Ερ.68 Ποια πιστεύετε ση είναι τα βασικά προβλήματα της περιοχής που ζείΤΕ; lJlJιιυιι

Ερ.69 ΠΙΣτενεΤΕ ΟΤΙ ΥΣΤΕΡΕΙ Η ΓΕΙΤΟΝΙΆ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ;

Ερ.69α Γιατί; ------------------I~

Ερ.70 ΠΟΙΟΣ ΠIΣτεΥΕτε στι ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΣΟ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΣ;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΩΘΟΥΝ

ΣΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΙΙLl

ι. Συνοικιακό Συμβούλειο

2. Δήμος
3. Νομαρχία - Περιφέρεια
4. Βουλευτές

5. Εσείς οι ίδιοι με τους εκπροσώπους σας

6. Κανένας
7. Άλλοι

Ερ.7! ΘΑ ΘΕΑΑΤΕ ΝΑ φγΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡJOΧΗ ΠΟΥ ΜΕΝΕΤΕ; ιιιι

[. Ναι
2.0χι

3. ΔΞΙΔΑ
(συνεχίστε στην ερ.74)

(συνεχίστε στην ερ.74)

Ερ.72 Τι σας αναγκάζει και δεν έχετε φύγει 1ίδη; ιι

Ερ.73 Που θα θέλατε να εγκατασταθείτε αν φεύγατε από την Νέα Σμύρνη ΙΙΙΙ

ΜΕΡΟΣ 50: Στοιχεία για την εκπαίδευση του ερωτώμενου

Ερ.74 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ (να σημειώσετε οσα μπορείτε);

[. Διαβάσετε εφημερίδα

2. Παρακολουθήσετε τηλεόραση

3. Συμπληρώσετε δημόσια έγγραφα

4. Κάνετε λογαριασμούς
5. Βοηθάτε τα παιδιά σας στο σχολείο

ΙΙLιLιUΙΙLι

Ερ.75 ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΑ ΤΑΞΗ ΕΧΕΤΕ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕJΟ; LI



Ερ.76 Ποιος ήταν ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο σταματήσατε το σχολείο;

9

uυ

Ι. Οι μετακινήσεις της οικογένειάς μου

2. Επειδη βρήκα δουλειά

3. Προβλήματα γλώσσας

4. Προβλήματα με τα άλλα παιδιά

5. Οικονομική κατάσταση της οικογένειας μου

6. Αδυναμία προσαρμογής σας στους κανόνες του

σχολείου

7. Αδυναμία προσαρμογής του σχολείου στον τρόπο

ζωής σας

8. Απόρριψη από το σχολείο

9. Άλλος λόΥΟC~ _

Ερ.Ί7 Θεωρείτε οτι κάνατε καλά που σταματήσατε το σ-.(ολείο; u
Ι. Ναι

2. Δεν μπορούσα να κάνω αλ/ιώς

3. Όχι
4. ΔΞ/ΔΑ

(συνεχίστε στην ερ.79)

Ερ.78 Θα είσαστα\' διατεΟιμέ\'ος να συνεχίσετε; υυ

Ι. Ναι

2.Όχl

3. ΔΞJΔA
τι σας εμποδίζει ~ _

[ρ.79 Ποιος είναι ο πιο σημαντικός λόγος που θα σας έκανε να ξαναπαρακολουθήσετε μαθήματα; ΙJΙJ

] . Λόγοι εργασίας

2. Λόγοι κοινωνικής αναΥνώρισης

3. Για να διαβάζετε εφημερίδα, περιοδικά, βιβλία

4. Για να μην έχετε πρόβλημα με τα δημόσια

έγγραφα και τις αlτιισεις

S. Για να αλληλογραφείτε

6. Για να βοηθάτε τα παιδιά σας στο σχολείο

7. Λόγοι οικονομικοί (πρόγραμματα επιμόρφωσης

κ.τ.λ)

8. Αλλοι λ6γοl _

Ερ.80 ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΠΟΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ, τι ΕΙΔΟΥΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ

ΠΟΥ ΣΑΣΟΔΗΓΗΣΕ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ; ΙΙΙΙ

(εαν οχι πηγαίνετε στην φ.82)

Ερ.Β! Σας βοήθησαν αυτά να βρείτε καλύτερη δουλειά;

1. Ναι
2. Όχι
3. ΔΞ/ΔΑ

u

Ερ.82 Είστε διατεθιμένος να παρακολουθήσετε κάποιο (σε τι αντικείμΕ\'Ο) και τι θα προτεί\'ατε να αλ/άξει

ώστε να γίνουν καλύτερα; ΙΙΙΙΙΙιΙ

Ερ.83 ΠΟΙΟΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΜΟΡΦΩΜ ΕΝΟ; ____________ ΙΙΙΙΙJ



Ερ.84 ΘΕΛΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΜΟΡΦΩΘΟΥΝ;
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uu
Ι. Ναι

2. Όχι
3. ΔΞ!ΔΑ

Ερ.84α Αν ναι για ποιο λόγο;

]. Λόγοι εργασίας

2. Λόγοι κοινωνικής αναγνώρισης

3. Για να διαβάζουν εφημερίδα,

περιοδικά, βιβλία

Ερ.85 Πιστεύετε τελικά οη θα μορφωθούν;

Ι. Ναι

2.0χι

3. ΔΞ!ΔΑ

για ποιο λόγο _,---;;-;:,---~ _
(συνεχίστε στην ερ.85)

u
4. Για να μην έχουν πρόβλημα με τα δημόσια ΈΥΥραφα

και τις αιτήσεις

5. Για να αλληλογραφοuν

6. Αλλο' _

uu

Ερ.86 ΠΟΙΟΙ λόγοι τα εμποδίζουν να μην αποκτήσουν την κατάλληλη μόρφωσή;

(Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μια απαντήσεις)
υυυυυυυυ

1. Μετακινήσεις της οικογένειας

2. Αδυναμία προσαρμογής των παιδιών στους κανόνες

του σχολείου

3. Αδυναμία προσαρμογής του σχολείου στον τρόπο

ζωής σας

4. Εχθρική αντιμετώπιση από τα άλλα παιδιά

5. Απόρριψη από το σχολείο

6. Οικονομική κατάσταση της οικογένειας

7. Προβλήματα γλώσσας

8. Άλλος λόγ"'~ _

ΜΕΡΟΣ 60: Στοιχεία για τις σχέσεις και τον τρόπο ζωής του ερωτώμενου

Ερ.87 ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ οη Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΤΑ ΗΘΙ-Ι ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΛΙ-ΙΨΕΙΣ ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ; Ι Ι

1. Ναι
2. Όχι
3. ΔΞΙΔΑ

(συνεχιστε στην ερ.88)

(συνεχιστε στην ερ.88)

Ερ.87α Με ποιο τρόπο, και τι αποτελέσματα δέχεστε; ,-
_____________ U

Ερ.88 Ποιοι cί\'αι οι λ&Υοι που θα σας οδηγούσαν να ΕΎκαταλείψετε κάποια ήθη ή έθιμα σας; ΙΙLΙLΙLΙLΙLΙ

(μπορείτε να σημειώσετε παραπάνω από μια απαντήσεις)

1. Κοινωνικός στιγματισμός σας λόγω αυτών, από τον

υπόλοιπο πληθυσμό της περιοχής

2. Λόγοι ευρέσεως καλύτερης εργασίας

3. Η επιλογή ενός νέου τρόπου ζωής για σας, με σκοπό

την καλύτερη δΙCΙβίωση

4. Οι δεσειδαιμονίες, προκαταλήψεις που

σχετίζονται μ' αυτά

5. Κανένας
6. Άλλ"''- _



Ερ.89 ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ;

(μπορείτε να σημειώσετε παραπάνω από μια απαντήσεις)

l. Κάνονταςαθλητισμό και σπορ
2. Κάνοντας και δεχόμενος/η επισκέψεις

3. Πηγαίνοντας βόλτες

4. Πηγαίνοντας σε κέντρα διασκέδασης (καφενεία

καφετέριες-ταβέρνες) στα Νταμάρια

5. Βλέποντας τηλεόραση (έργα. αθλητικά, ειδήσεις κ.τ.λ)
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UIJLlIJULlUIJLlUU

6. Πηγαίνοντας στο θέατρο ή στον κινηματογράφο

7. Ακούγοντας μουσική

8. Διαβάζοντας
9. Πηγαίνοντας σε κέντρα διασκέδασης στην υπόλοιπη

Νέα Σμύρνη και στην υπόλοιπη Λάρισα

10. Πηγαίνοντας διακοπές

Ιl. Άλλο, _

Ερ.90 [ΧΕΤΕ ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΣΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ; U

Ι. Ναι

2. Όχι
3. ΔΞJΔA (συνεχιστε στην ερ.92)

Ερ.91 Για ποιο λόγο συμπεριφέρεστε με αυτό τo:ν~T~Ρ:ό:Π:O~;===============~ιι=υ

Ερ.92 ΠΟΙΟΣ ΠIΣΤΕΥΕΤΕ οη ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟIΚΟΓΕΝΕIΑΣ; IJIJ

Ερ.93 ΣΤΑ ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ οη ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝθΡΩΠΟI ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ:

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΞ/ΔΑ Ποσοστό (%)
Στα όnιa τη( ,tιτώνειαΓ

Φτ~ί
Πολύ φτω"οί

αιτολογειστε;

IJLILIIJIJULI

Ερ.94 ΤΙ πιστεύετε οη έχουν πάθει τα τελευταία χρόνια, τα εισοδήματα των κατοίκων των Νταμαρίων, και

που οφείλεται αυτό; UΙJΙΙ

Ερ.95 ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑκnlΡIΖΑΤΕ nlΝ ΟIΚΟΓΕΝΕIΑ ΣΑΣ;

Ι. Ευκατάστατη

2. Έχει τα απαραίτητα για να ζήσει

3. Με πολλή προσπάθεια καταφέρνει να αποκτά τα προς το ζειν

4. Εχει πρόβλημα στην απόκτηση των προς το ζειν

5. Άλλο

Ερ.96 ΣΛΣ ΕΠΗΡΡΕΑΖΕΙ Η ΟIΚΟΓΕΝΕIΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ;

]. Ναι
2. Όχι
3. ΔΞ/ΔΑ

IJ

ιι

Ερ.97 ΠΟΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑθΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ IΚΑΝΟΠΟIOΥΝΤΑI ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΣΑΣ; ιι

Ερ.98 ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖlπIΑΝIΑΣ;' IJ



Ερ.98α Γιατί;

Ερ.99 ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΕΝΑ ...
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____________ uu

υυυυυυυυυ

Σ, Σαν Να κατοικεί Στη δουλειά σας Σαν Μόνο σαν Δεν θα τον

συγγένεια προσω- στη γειτονιά ως σuvεργάτη ή υπήκοο επισκέπτη θέλατε στην

δια γάμου πικό φίλο σας ως συνάδελφο στην χώρα στη περι-οχη περιοχη σας

σας σας σας

(ι) (2) () (4) (5) (6) (7)

ΡουιιανόβλαΥΟ

Τουρκόγυφτο

Τσιγγάνο

ΑλΒανό

Ρουμάνο

Μπαλαμό

Αγγλο

Τοίιρι<ο

Συμπληρωστε Χ σ αυτο που σας εκφραζει πρωτο. από τα αριστερα προς τα δεξιά

Ερ.99α Αιτιολογείστε για το καθένα: _________-lIJ.lIUUIJUUUU

Ερ.• ΟΟ ΠΩΣ BAEnETE ΤΗΝ ΑΝΤιΜΕΤΩΠΙΣΗΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΠΟΥ ΔΕΝ ΖΕΙ ΣΤΑ

ΝΤΑΜΑΡΙΑ; U

Ι. Πολύ καλίl

2. Καλή
3. Όχι και τόσο καλή

4. Κακή
5. ΠολίΙ κακή

6. Εχθρική

[ρ.IΟI Που το αποδίδετε και πως τους αVΤιμεΤα/πίζετε; L1υ

4. Στις σχέσεις σας με τον πληθυσμό που δεν κατοικεί

στα Νταμάρια

5. Άλλα προβλήματα _

6. Όχι δεν έχουν υπάρξει

Ερ.IΟ2 [ΧΟΥΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ;

(περισσότερα από μια):

Ι. Στις σχέσεις σας με τους Τσιγγάνους και

Τουρκόγυφτους γείτονές σας

2. Στις σχέσεις σας με άλλους Ρουμανόβλαχους

3. Στις σχέσεις σας με τις αρχές

Ερ.IOJ ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΚΗΝΙΤΕΣ (Σ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΠΑΛΑΜΕ (Μ);

(στην απάντηση που σας αντιπροσωπευει σημειώστε το Σ και το Μ, μια απάντηση για καθένα)

υυυ

ΣIJΜυρlj

ΣIJΜLιΡLΙ

]. Δεν ΈΥουν καμία διαφΟΩά από σαζ 4. Μπορείτε να συνενοηθείτε μα(ί τους

2. Είναι διαφοοετικοί από εσάς 5. Τουζ αντιπαθείτε

3. Δεν μπορούν να συνενοηθούν με σα, 6. Άλλο

Ερ.ΙΟ4 Πιση:ύετε οτι οι σκιινίτες ~ιπoρoύν να εξελιχθούν;

1. Με την προσαρμογή τους σε μόνιμο τρόπο εγκατάστασης

2. Με την βοηθειά μας

3. Είναι απροσάρμοστοι

4. Δεν θέλουν να εξελιχθούν

5. Άλ/ο

LI



[ρ.ΙΟ5 ΕΙΣΤΕ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΣΕ:

(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια)

1. Πολιτιστικούς συλλόγους

2. Πολιτικές οργανώσεις ή κόμματα

3. Αθλητικού' συλλόγους
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ιιιι

4. ΕπαγγελματικοιΊς συλλόγους

5. ΘρησKε1JΤΙΙCές οργανώσεις

6. Άλλo, _
7.

(συνεχίστε στην ερ.112)

(συνεχίστε στην ερ. 112)

Ep.IOSa Αν δεν είστε μέλος, για ποιο λόγο δεν είστε: ιι

Ερ.ΙΟ6 ποlσΣ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΑΣ; ιι

(δεν την απαντουν 000\ δήλωσαν συνιαξι·

ουχοι και Οικιακά)

Ερ.IΟ? ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠIΚΗΣΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΖΕΙΤΕ ΠIΣτενεΤΕ στι

ΥΠΑΡΧΟΥΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗΚΟΙΝΩΝΙΑ; ιι

1. Ναι
2. Όχι
3. Δ'ΞJΔA

4.
Ερ.IΟ7α Ποιος κστα τη γνώμη σας είναι αποκλεισμένος στην περιοχή; U

Ερ.IΟ8 Σε ποιούς τομείς πιστεύετε ση αισθάνονται τον κοινωνικό αΠοΚl.εισμό UUUUUUUUU

Ερ.109 Από που νομίζετε οτι πηγάζει αυτός;

Ερ.1 10 Πως αντιδράτε σ' αυτή την κατάσταση;

____________ ιιιι

ιιιι

1. Με πειράζει αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα

2. Δεν μου αρέσει και προσπαθώ να την αλλάξω με ποιο τρόπο _
3. Αποκλείω αυτόν που με αποκλε(ι:ι

4. Τη Οεωρώ φυσιολογική και συμμορφώνομαι μ'αυτή

5. Την αγνοώ

Ερ.1 Ι Ι Που νομίζετε οτι οδηγεί αυτή η Kατάστα..σ:η~T:o:υ:ς~α:π:O:.λ<:ιO:·μ:ε~':ου:ς~;==========ucl
- 1111

Ερ.112 ΕΧΟ"'ΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡIΟΧ ..1 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ

οτι ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕνρνΤΕΡl1 ΠΕΡΙΟΧΗ πον τονΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ; U

1. Ναι
2. Όχι
3. ΔΞιΔΑ

Ερ.113 ΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ οη ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤιΜΕΤΩΠIΣΘΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ

ΒΕΛΤΙΩΘΕΙΙΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ; ιιιιυ

Ερ.114 ΑΝ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΤΟ ΣνΓΚΕΚΡIΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝJΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ οη ΘΑ

ΟΦΕΑΗΘΕΙ ΤΟ EVPVTEPO ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ; U

1. Ναι
2. Όχι
3. Δ'ΞJΔA
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Ερ.114α Με ποιο τρόπο; (τι κακό θα πάψει να υπάρχει) UU

Ερ.ΙI ΠΟΙΟ Ε ΑΙ ΤΟ ΣΥ Ο (ΚΟ ΚΑθΑΡΟ Ι Ο Η Α ΤΟΥ ΟΙΚΟΚΎΡΙΟ ΣΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ

περίπου)' LJ

Ι ..... (αριθμός)

2. =ΔΑ
ΡΟΣ 70: Απογραφικά στοιχεία νοικο ριού-ερωτώμ.ενου

Ι. θέση σημείου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου στον χάρτη LJ

11. Ημερομηνία συμπλήρωσης

ΙΙL. Φύλο ερωτώμενου

1. Άνδρας
2. υναίκα

IV. Τύπος κατοικίας

ιι

IJIJ

Ι. Μονοκατοικία

2. Διόροφο
3. Διαμέρισμα
4. Παράπηγμα
-. Σκηνή

έγεθος κατοικίας

Ι. Μικρό (κάτω ,ων 50 τ.μ)

2. Μεσαίο (από 50 εως 100 τ.μ)

3. Μεγάλο (πάνω από 100 τ.μ)

VI. Κατάσταση Κατοικίας

J. Καλή
2. Μέτρια
3. Κακή

V11. ιαθέτει η κατοικία:

(Μπορούν να απαντηθούν παραπάνω από μια)

όροφος _
όροφος _

LJ

u

ULILIULIUIJ

Ι. Αυλή

2. Πάρκινγκ
3. pilotis
4. Βερά ,α

ινοσκεπή

6. Πλά α

είδος: Ο -εραμίδ ι

Ι . Ποιότητα συ\'έντευξης

111. πiπεδo οικονομικής κατάστασης νοικοκυριού: U

U

1. η - ικανοποιητική

2. Καλή
3. Άρισ,η

αιnολόγηση _
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Α/Α Ερωτη'lαΤολογίο,, _

ΠΑΝΕΠIΣΤ.ΙΜισ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞ:ΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑπτγΞΗΣ

EPΩTHMATOΛOΓlO ΓΙΑ ΤΙ-ΙΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΕΡΟΣ 10: Στοιχεία προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης του ερωτώμενου

Ερ.3 ΠΟΣΑ ΜΕΛΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΣΑΣ (Μαζί με σας)

Ερ•• ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ι.:ι ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ;

Ερ.2 ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΤΕ;

____________U

_____________ UU

UU

Μέλη ΆριΟ.οικογ

Ερ,4 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ NOIKOKYPIOY ΣΑΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ

Η ΘΕΣΒ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΟIΚΟΓΕΝΕIΑΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑνΤΟΝ (Α ο αρχηγός, Ε ο ερωτώμενος)

1. ΠαππούζΙΓιαγιά 6. ΑδελφόζΙη

2. Πατέρω~ΙMηTέρα 7. Κοuvιάδοc/α

3. nεθεDόdΠεθεDά 8. Ανnψιόdα
4. Θείος, Θεία 9. Γαμπρός/Νύφη

5. ΓtoclΚόοη 10. ΕΥΎονόcJη
Ι Ι. Σύζιrvoc

EUAU

Ερ.Ί τι ΕΙΣΤΕ (εθνικότητα);

Ερ.9 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΑΣ;

Ερ.5 ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΑΣ;

(Για την Ελλάδα αναφέρετε γεωγραφικό διαμέρισμα και περιοχή) UU

____________ U

UU

Ι. Χριστιανός

2. Μοuσοuλμάνος

3. Άλλο

4. ΔΞιΔΑ

Ι .Ορθόδοξος

LI
2.Καθολικ6ς

LI
3.Προτεστάντης

LI

Ερ.ΙΟ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ι.:ι ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΑΣ ΓΛΩΣΣΑ; UU
2. Ελληνικιi

3. Ρουμάνικη

4. Άλλη ποια: _



Ερ.Ι5 ΠΟΙΑ εlΝΑI Η OIKorENEIAKH ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ-Ι;

(αν χρειαστείσημειώστεπάνω από μια απαντήσεις)

2

uu

1. Παντρεμέvος!η
2. Ανύπανδρος!η (συνεχίστε στην ερ. [8α)

3. Xωρισμενoςlη ή σε διάσταση

4. Ξαναπαντρεμένος

5. Χήρος/α
6. Συζήτε
7. Άλλο

8. ΔΞιΔΑ
(συνεχίστε στην ερ.18α)

(συνεχίστε στην ερ.18α)

Ερ.16 Σε ποια ηλικία παντρευτήκατε; __-, υ

(απαντάται μόνο αν ο ερωτώμενοςείναι παντρεμένος,

αν είναι δύο φορές παντρεμένοςθέλω την πρώτη φορά)

Ερ.17 Τι γάμο qETE κάνει;

] . Θρησκευτικό
2. Πολιτικό

3. ΔΞιΔΑ (συνεχιστε στην ερ.18α)

LI

Ερ.Ι8 Για ποιο λόγο επιλέξατε αυτό τα είδος; ιΙLΙ

Ερ.18α Καθε πόσο πάτε στην εκκλησία;

Ερ.19 ΠΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΕΤΕ; LI

ΜΕΡΟΣ 20: Στοιχεία για την απασχόληση, την περίθαλψη και τα δικαιώματα του

ερωτώμενου και των απόψεών του στους ίδους τομείς για τους Ρομ

(οι ερωτήσεις 24, 25, 26 αφορούντο κύριο επάγγελμασε περίπτωση διπλής απασχόλησης)

Ερ.24 τι εΠΑΓΓΕΛΜΑεΞΑΣΚΕΙΤΕ; UU
Αν απανt1jσετε οικιακά ή συVΤαξΙOιίΧOς πηγαίνετε στην ερ.97

ερ.25 Ποια θέση qEtE στο επάγγελμασας; U

Ι. Μισθωτός

2. Δική σας δουλειά χωρίς απασχολούμενους (αυτοαπασχολούμενος)

3. Δική σας δουλειά με απασχολούμενους (εργοδότης)

4. Άλλο

Ερ.26 Ποιος εί\'αι ο χαρακτιΊρας το" επαγγελματός σας;

Ι. Μόνιμο

2. Εποχιακό
3. Ε"καιριακό
4. Άλλο

LI

Ερ.27 Για ποιο λόγο επιλέξατε αιιτ6 το επάγγελ,ια; LI

Ερ.38 ΤΟΝ εΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΟIΚΟΝΟΜεΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΖεΙΝ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ; IJ

Ι. Ναι

2. Έχω αμφιβολίες

3.0χ ι

4. ΔΞJΔA

Ερ.38α Για ποιο λόγο και τι κάνετε;

(συνεχίστε στην ερ.97)

(συνεχίστε στην ερ.39)
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Ερ.39 Ποια πιστεύετε οτι είναι τα βασικά προβλήματα στον χώρο της εργασίας σας;

(μπορείτε να σημειώσετε παραπάνω από μια) ΙΙΙJΙΙUΙJΙJΙJΙΙΙΙΙΙ

Ι. Ανεργία

2. Χαμηλές αποδοχές

3. Χαμηλές συντάξεις

4. Ωράριο εργασίας

5. ΠαλλινοστούντεςΈλληνες και ξένοι εργάτες που κάνουν την ίδια εργασία με σας

6. Άλ/ο σημειωστε τι __~ _

Ερ.97 ΠΟΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΜIΖεΤΕ ση Ε(ΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ IΚΑΝΟΠΟIΟΥΝΤΑI ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ NOIKQKYPIO ΣΑΣ; IJ

ΕρΑI τι ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ Η ΛΕ.ΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑ; ιιυ

Ερ.α ΠΙΣτενεΤΕ ση οι ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΣΑΣ ΡΟΜ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ

ΆΣΚΗΣΗ ΕΝΟΣ εΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ; ιι

Ι.Ναι

2.0χι

3. ΔΞιΔΑ (σuvεχίστε στην ερ.44)

Ερ.οα Που οφείλεται αυτό; (μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μια) UULILIIJUUUU

Ι. Ελλειπή προσόντα, ικανότητες, δεξιότητες, μόρφωση

2. Απόρριψη για ποιο λόγο _

3. Ελ/ειπιiς βοιιθεια από το κράτος για να είναι ανταγωνιστικοί (έλλειψη κατάρτισης-εκπάιδευσης)

4. Άγνοια καλών τρόπων σuμπεριφoράς

5. Εσκεμμένη αντιπαραγωγικη σuμπεριφoρά

6. Ξένοι εργάτες ανταγωνιστικοί με αυτoUς

7. Ά)λο

Ερ.44 ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΚΡΙΝΑΤΕ; IJ

Ερ,45 τι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΧΕΤΕ;

Ι. Πολύ Καλl)

2. Καλή
3, Μέτρια

Ι.ΟΓΑ

2. [ΚΑ
3. ΤΕΒΕ
4. ΤΣΜΕΔΕ

4. Κακή
5. Πολύ κακι]

5. Δημοσίου
6. Ιδιωτική

7. Άλλου είδους (βιβλιάρια απορίας, ηπερηλίκων, κ.τ.λ)

8. Δεν έχω

LI

Ερ,460ΤΑΝ ΧΙ'ΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΘΑΑΨΗ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ;

για ελαφριά για βαριά

περιστατικά περιστατικά

(Ι) (2)

Νοσοκομείο, ιατρείο του ΙΚΑ Ι

Εξωτερικόγιατρό 2
ΟIΚΟΥένεlα-συΥΥενεί, 3
Άλλο 4

LIL1L1IJUIJ

Ερ,46α Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας ____________ IJU



Ερ.50 ΤΙ αντψι;τωπισιι έχΕτε από τους φορείς περίθαλΨ11ς;

4

ιι

Ι. Πολύ Καλιι

2. Καλή
3. Μέτρια

4. Κακή
5. Πολύ κακή

Ερ.β ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΜπεΙΡIΑ, ΠΙΣτενεΤΕ ση ΣτσΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΡΟΜ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΑΣΧΗΜΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ; U
(δημόσιους και ιδιωτικους, πχ. δημόσιες υπηρεσίες, καφετέρειες, καταστήματα κ.τ.λ)

Ι. Ναι

2. Όχι
3. ΔΞJΔA (πηΥαίνετε στην ερ.5Ι)

Ερ.βα Που οφείλεται αυτό; UUU
Ι. Άγνοια από αυτούς καλών τρόπων συμπεριφοράς

2. Αδυναμία συμμόρφωσης τους στους κανόνες που ισχ60υν

3. Απόρριψη για ποιο λόγο _

4. Άλλο

[ρ.51 ΠΟΙΟ Ε(ΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΟΥ [ΧΕΤΕ ΣΤΟ NOIKQKYPΙO ΣΑΣ; U

Ι, Μηχανάκι

2. Αυτοκίνητο ΙΧ

3. Ημιφορτηγό

4. Φορτηγό
5. Αλ/ο μέσο _
6. Δεν έχω

ΜΕΡΟΣ 30: Στοιχεία για τ/ν περιοχή και τ/ν κατοικία του ερωτώμενου, και για τον

τρόπο ζωής των Ρομ τ/ς ΠεΡωχής

Ερ.57α Πότε εγκαταστάθηκε στην Νί:α Σμύρνη; ιι

Ερ.58 τι ΕΙΔΟΥΣ ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣΣΜΥΡΝΗΣ;

υιι

]. Σε σκηνli ή παράγκα

2. Κατευθείαν σι: χτισμενο σπίτι

3. Φιλοξενουμενος!η σε συγγενείς

4. Άλ/ο

Ερ.59 ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ ΑγΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ;

Ερ.58α Για ποιο λόγο; ____________ IJ

ΙJΙΙΙΙ

[. Ιδιόκτητο απδ κάποιο μέλος του νοικοκυριού ποιο; .-:c:------------------
2. Ενοικιασμένο τι ενοίκιο _
3. Αλ/ό

Ερ.60 Ποτε χτίστιικε; U



Ερ.61 ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ;

5

υυυυυυυυυυυlJυυ

Να< Ο.. Αν Οη τι Υηησιιισπσιείτε

HλεK~KόDει)μα Ι

Τι"I<:"νoυ"εvoνεnό 2
ΑΠΟΥέτευση (σε υπόVΟlJΟ) 3.1 , r· o~~_ "'1Π",

BόθDo 3.2
Θ~n"ανση(κεντρική) 4.1 Ι

Σόιιπα ή σώ,ιατα 4.2

Μπάνιο 5.1

Εσωτεοικ.; τουαλέτα 5.2
ΑΠΟΎωοnτι,nιο 5.3
Ηλεκτοικι KOUCil'a 6

Τηλεόοασ" 7
Τηλέωωνο 8
nluvn"n lo 9
Ψυγείο 10

Ερ.62 ΠΟΣΆ ΔΩΜΆΤΙΑ ΕΧΕΙ Η KATOIKIA ΣΑΣ: (υπνοδωμάτια,σαλόνι, κουζίνα)

1...... (αρIΟμός)

2. ΔΞιΔΑ

ιι

Ερ.63 τι προυι\ΗΜΑΤΑ ΒΛΕπεΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΚΑτσlΚΙΑ ΣΑΣ; υυιι

Ερ.64 ΠΟIΑ ΘΑ [ΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ, ΓΙΑ

ΤΑ ΕΠΟI\1 [ΝΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ; (απαντl"1στε μόνο ΟΙ μη ιδιοκτήτες, 0\ άλλοι πηγαίνετε στην ερ.67) ιι

Ι. Θα σul'εχίσω I'U μένω σε ενοίκιο

2. Θα αγοράσω σπίτι στην περιοχή

3. Θα κτίσω σπίτι σε ήδη υπάρχον οικόπεδο

στην nEpιox1j

4. Θα αγοράσω οικόπεδο για να κτίσω στο μέ},)..ον

5. Θα φύγω από την περιοχή, θα αγοράσω α),λού σπίτι

6. Άλλο _

Ερ.67 πω: ΘΛ '\ΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤ[ ΤΗΝ ΔIΑβΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΖΕΙΤΕ;

Ι. Πολύ καλι)

2. ΚαλΙ1

3. Μέτρια
4. Κακή
5. Πολύ "u"ή

IJ

Ερ.68 Πσιu ιτιστ;:ίιετε ση είναι τα βuσικά προβλήtιατα της περιοχής που ζείτε; ΙΙΙJΙΙΙΙΙJ

Ερ.69 ΠΙΣτεΥι.:ΤΕ οη ΥΣΤΕΡΕΙ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ TIiN ΥΠΟΛΟΙΠΗΣΥΝΟΙΚΙΑ;_____________u
Ερ.69α Γιιιτί; υ

ΕΡ.Υ ΠΙΣΤΕΥ[Τ[ οη ΥΣΤΕΡΕΙ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ νΠΟΑοιπεΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ

ΤΙiΣ ΛΑΙ)ΙΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; ΙΙΙΙΙΙΙΙ
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[ρ.ΊΟ ΠΟIΟΣ ΠIΣτενεΤΕ στι ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΕΙ πεΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΩΣΤΕ. ΝΑ ΔΩΘΟΥΝ

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΣΟ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ. ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΣ; UU

1. ΣιΙνοικιακό Συμβουλειο

2. Δήμος
3. Νομαρχία - Περιφέρεια

4. Boυλι:uτές

5. Εσείς οι ίδιοι με ΤΟιΙς Εκπροσώπους σας

6. Κανένας
7. Άλλοι

[ρ.7Ι ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ Απα ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΜΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΓιΑΤΙ;

(αν όχι συνε',(ίστε στην ερ.δ)
uuu

Ερ.Ί3 Που θα θέλαΤΕ να εγκατασταθείΤΕ; ____________ uu

Ερ.δ ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΖΑτε ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΣΤΑ ΝΤΑΜΑΡΙΑ; ιι

Ι. Πολύ ..:αλό

2. Καλό

3. Μέτριο

[ρ.δα Γω ποιο λόγο;

4. Κακό

5. Πολύ κακό

-- U

ΜΕΡΟΣ 40: Στοιχεία για την εκπαίδευση του ερωτώμενου και για τις απόψεις του στον

ίδιο τομέα, για τους Ρομ

Ερ.74 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ (να σημειώσετε οσα μπορείτε); UUUUU

1. Διαβάσετε εφημι::ριδα

2. Παραιωλουθήσι:τε τηλεόραση

3. Συμπληρώσετι: δημόσια έγγραφα

4. Κάνετε λoγαριιισμoύ~

5. Βοηθfl.n: τα ιτω,iιά σας στο σχολείο

Ερ.75 ΜΕΧΡ, ΣΕ nO'A ΤΑΞΗ ΕΧΕΤΕ nAEI ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; ιι

(σημειώστε ι.:αι άλλου είδους σπουδές έχετε κάνει)

Ερ.84 ΘΕι\ΕΤΕ Τ.·\ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΜΟΡΦΩΘΟΥΝ; ΙΙΙJ

Ι. Ναι

2.Όχι

3. ΔΞJΔA

(Αν είναι μεγι'ιλιι σημειώστε το)

για ποιο λόγο _---,=__~ _
(πηγαίνετε στην ερ.85)

Ερ.84α Αι' Ι'αl γω ποιο λόγο: υ

Ep.8S Πισπύετι: τι:λιl\ι'ι οη θα μορφωθούν; UU

Ι. Ναι

2. Οχι γιατί _

3. ΔΞΙΔΑ
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Ερ.ε ΠΙΣΤΕΥΕΤ[ σTl ΟΙ ΡΟΜ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΣΑΣ [ΧΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ

ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ "ΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕχονΝΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ; ΙΙΙΙ

1. Ναι
2.Οχι

3. ΔΞιΔΑ

που το αποδίδετε ουτ6 _

(πηγαίνετε στην ερ.στ)

Ερ.εα Γιατί τελ."ιί δεν μορφώνονται;

(Μπορείn: \'0 σημειιοσετεπερισσότερεςαπό μια απαντήσεις)

ιιιιιιιιιιιιιιιι

Ι. Μετακl\'ήσει.;

2. Αδυναμία προσαρμογής των παιδιών τους στους

κανόνες του σχολείου

3. Αδυναμία προσαρμογής του σχολείου στον τρόπο

ζωής τοuς

4. ExOptKIi uvtJμCΤI:JiTIGI] από τα άλλα παιδιά

5. Απόρριψη από το σχολείο

6. Οικονομική κατάσταση της οικογένειας

7. Προβλήματα γλώσσας

8. Άλλος λ6yoς~ _

u_____________U

____________UIJlJ

[ρ.στ ΝΟΜ ΙΖΕΤΕ στι ΘΑ ΗΤΑΝ ΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑ ΜΟΡΦΩθΟΥΝ;

Ερ.στα Για ποιο ι'{ιγο;

Ερ.83 ΠΟΙΟΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟ;

ΜΕΡΟΣ 50: Στοιχεία για τις σχέσεις, τις απόψεις και τις στάσεις του ερωτώμενου για

τους Ρομ που ;ιιύνε στην περιοχή

Ερ.92 ΠΟΙΟΣ ΠΙ'ΤΕΥΕΤΕ οη Ε'ΝΑ' Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ο'ΚΟΓΕΝΕ'ΑΣ; ΙΙΙJ

Ερ.93 ΣΤ r\ ΝΤr\ i\1 ΑΡΙΆ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ οη ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝθΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ: ιιιιιιιιιιιιιι

ΝΑΙ OXI ΔΞJΔA Ποσοστό (%)
Στα όρια τι ..: φτι;φ:ιι.ι::

ΦτωΎοί

Πολύ φΤα/Ίοί

Ερ.94 Τι ;τιση:ιιcπ: ()τι i:xouv πάθει τα τελευταία χρόνια, τα εισοδήματα των κατοίκων των Νταμαριων, και

που οφείλ1:Ται (IUTI',: Ι IIJU

Ερ.98α Γωτί:

Ερ.99 θΑ (-)[,\:\ΤΕ [ΝΑ ...

Ερ.98 ΠΏ~ 11,\ΕΠΕτε ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤιΑΝΙΑΣ;. U

____________ UIJ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Συμπληρι"ϊ. .:. λ ιϊ ,(IJTO ΠΟι) σας εκφράζει πρωτο, απο τα αριστερα προς τα δεξιά

,.. '
Σαν Να κατοικεί Στη δουλειά σας Σαν Μόνο σαν Δεν θα τον

"υ','".';:η:ια προσω- στη γειτονιά ως συνεργάτη ή υπήκοο επισκέπτη θέλατε στην

,)1(1.",φου πικό φίλο σας ως συνάδελφο στην χώρα στη περιοχή περιοχή σας

σας σας σας

(: ι (2) () (4) (5) (6) (7)
ΡουμανόβλαΥΟ

Τουρκόγυφτο Ι
ΤσlVΎάνO

Αλβανό

Ρωσοπόντιο

TOUOKO
- .
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Ερ.99α λιτιολο..,είοτε για το καθένα: ___________uuuuuu

Ερ.ΙΟΟ ΠΩΣ 8ΛΕπετε ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΑΣ ΑΠΩ ΤΟΝ ΠΛΗθΥΣΜΟ ΠΟΥ

ΝΤΑΜΑΡΙΑ;

ΖΕΙ ΣΤΑU
ι. Πολύ καλη

2. Καλή
3. Όχι και ιόσο καλή

4. Κακή
5. Πολύ κακή

6. Εχθρ",ή

[ρ. ι ο ι Που το αποδίδετε και πως τους αVTιμετ:ω:Π~iζ~",:ε~;================~U~U~

Ερ.ΙΟ2 [ΧΟΥΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ τοπο ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ (μπορείτε να σημειώσετε

περισσότερες από μια): UUU

]. Στις σχέσεις σας με τους Τσιγγάνους και

Τουρκόγυφτους γείτονές σας

2. Στις σχέσεις σας με τους POυμανόβλαχOUς

3. Στις σχέσεις σας με τις αρχές

4. Στις σχέσεις σας με τον πληΟυσμό που δεν κατοικεί

στα Νταμάρια

.5. Άλλα προβλήματα, _

6. Όχι δεν έχουν υπάρξει

Ερ.Ι03Α ΠΩΣ 8ΛΕΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ (τ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΥΜΑΝ08ΛΑΧΟΥΣ (Ρ); 'flJJΊ..J

(στην απάντηση που σαι; ανtυφoσωπtuει σημειώστε το Τ και το Ρ. μια απάντηση Υια καΟένα)

Ι. Δεν ΈΥοιιν καμία διαφορά από OQC 5. Touι: ανηπαθείτε

2. Είναι διαοορεnκοί από εσά, 6. Σας φoPiιoυν

3. Δεν μποροίιν να συνενοηθοίιν με σας 7. Έχουν κακή Koινωνιιcι1 συμΛ'εριφορά

4. Δεν μπορείτε να συνενοηθείτε μα(ί Touc 8. Άλλο

Ερ. ΙΟ3Αα Αιτιολογείστε: llJPU

Ep.10.fA Πιστεύετε οη οι Ρομ μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο και πως; U

]. Με την προσαρμογlι ΤΟ\Jς σε μόνιμο τρόπο εγκατάστασης

2. Με την βοηθειά μας

3. Είναι απροσάρμοστοι

4. Δεν eao\JV να εξελιχθούν

5. Είναι ήδη ενταγμένοι

6. Άλλο

Ερ.ζα Γιατί;

Ερ.ζ ΘΕΩΡΕΙΤΕ οη ΟΙ ΡΟΜ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ; U

_____________U

Ερ.ΙΟ7 ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΜΠΕιΡIΑ ΣΤΗΝ ΠΊ:ΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΖΕΙΤΕ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ οη

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚλΕΙΣΜΕΝΟI ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟλΟIΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ; U

(συνεχίστε στην ερ.112)

(συνεχίστε στην ερ.112)

Ερ.J09 Από που νομίζετε στι πηγάζει αυτός;

I.Ναι

2. Όχι
3. ΔΞιΔΑ

4.
Ερ.ΙΟ7α Ποιος "ατά τη γνώμη σας είναι αποκλεισμένος στην περιοχή; U

Ερ.ΙΟ8 Σε ποιούς τομείς πιστεύετε οη αισθάνονται τον κοινωνικό αποκλεισμό; U

____________ UU



[ρ.! 10 Πως αντιδράτε σ' αυτή την κατάσταση;

9

IJIJ

1. Με πειράζει αλλά δεν μπσρω να κάνω τ(ποτα

2. Δεν μου αρέσει και προσπαθώ να την αλλάξω με ποιο τρόπο _
3. Αποκλείω αυτόν που με αποκλείει

4. Τη θεωρώ φυσιολογική και συμμορφώνομαι μ'αυτή

5. Την αγνοώ

6. Άλλο

[ρ.111 Που νομίζετε ση οδηΥεί αυτή η κατάσταση τους αΠοΚλειόμενους; lJιι

Ερ.ΙΙ2 ΕΧΟΝΤΛΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑπσΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠIΣτενεΤΕ

οτι ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΥτεΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΦΙΑΟΞΕΝΕΙ; IJ

Ι. Ναι

2. Όχι
3. ΔΞιΔΑ

Ερ.113 ΠΩΣ ΝΟΜΙΖεΤΕ στι ΠΡΕΠΕ) ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ

ΟΕΑΤΙΩΘΕΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ; Ι 11 11 Ι

Ερ.114 ΑΝ [ΠΙΑ ΥΘΕΙ το ΣνΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΣτενεΤΕ στι ΘΑ

ΩΦΕΑΗΘΕΙ το ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΑΟ; IJ

Ι. Ναι

2. Όχι
3. ΔΞ!ΔΑ

Ερ.114α Με ποιο τρόπο; (τι κακό θα πάψει να υπάρχει) UU

Ερ.η ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ εΠIΘΕΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑθΜΟΛΟΓΕΙΣΤΕ

ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟ 1-10 ΠΟΣΟ ΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟTl AYTOI ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΕΝΑΝ
ΡΟΜ; (το [ δηλώνει οη Καθόλου δεν ανηπροσωπείΙεl ο επιθετικος προσδιορισμός τον Ρομ, ενώ το 10 τον

ανηπροοωπεύ" Πάρα πολύ) ΙΙΙJΙJΙΙΙJΙJΙJΙΙΙΙΙJΙJ

Ι 2 3 4 5 6 7 8 9 ιο

I.~IKOC.
2.Κλέφτn,

3.ΨεUτnc

4.Παnανωνικό'

5.ΑλnτnΓ

6. Κοινωνικό,
7.ΦασαοιόΙ:ο,

8.Δολn<~όνο'"

9.Επικίνδυνοc

Ι Ο.Οπισθοδοοιιικ&

11.Ναρκω ιιανήc

Ερ.θ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤιΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜ; (σχετικά με προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης, παροχή επιδομάτων

κ.α) ΙΙΙJ

Ι. ΠολίΙ καλή

2. Καλή
3. Μέτρια

4. Κακή
5. ΠολίΙ κακή

6. ΔΞιΔΑ (πηγαίνετε στιιν ερ. Ι 15)



Ερ.ι Τι πιστεύετε ση πρέπει να γίνει για να αλ/άξει '1 κατάσταση των Ρομ; _

10

LΙΙJ

Ερ.115 ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΜΗΝΙΑΙΟΕΙΣΟΔΗΜΑΣΑΣ;, ΙJ

ΜΕΡΟΣ 60: Απογραφικά στοιχεία νοικοκυριού.ερωτώμενου

Ι. Θέση σΙΗlείο" συμπλιΊρωσιις του ερωTlιματολογίου στον χάρτη _

11. Ημερομιινία συ.lπλΙιρωσlις

111. Φύλο ερωτώμενου

1. Άνδρας
2. Γυναίκα

ιν. Τύπος κατοικίας

1. Μονοκατοικία
2. Διόροφο
3. Διαμέρισμα
4. Παράπηγμα
5. Σκηνή

ν. Μέγεθος κατοικίας

1. Μικρό (κάτω των 50 τ.μ)

2. Μεσαίο (από 50 εως ]00 τ.μ)

3. Μεγάλο (πάνω από 100 τ.μ)

νι Κατάστασι} Κατοικίας

J. Καλή
2. Μέτρια
3. Κακή

νιι. Διαθέτει η κατοικία:

(Μπορούν να απαντηθούν παραπάνω από μια)

ΙLιΙWΙ1998

όροφος, _
όροφος, _

1. Αυλlι
2. Πάρκινγκ
3. pilotis
4. Βεράντα
5. Κλινοσκεπή
6. Πλάκα
7, Άλλο

είδος: L. κεραμίδι r=ι τσίγκος

νι!!. Επίπεδο οικονομΙΚlίς κατάστασιις νοικοκι.φιού: _

!Χ. Ποιότητα συνέντευξης

J. Μη - ικανοποιητική

2. Καλή
3. Άριστη



ΠΑ?ΑΡΤIiΜΑ - ΚΩΔIΚΟΠΟΙΗΣIi ΤΩΝ ΑΠΑΝΤIiΣΕΩΝ

ΚΩΔΙ ΚΟΠΟlΙiΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΛΙΗΕΣ

:t/l} CI·ot'ίnl:

11 κι,ιδικοποίση θα έχει ως εξl)ς:

• από 1-41 θα είναι αρίθμηση των ερωτηματολογίων των ι)o~ι

• από 51 w 530 θα είναι αρίθμηση των ερωτηματολογίωντων Μπαλαμώντηι: Νέα, Σμι'φνηc

• από 61-65 θα είναι αρίθμηση των ερωτηματολογίωντων υπόλοιπων Λι:ωισαίων

• και από 71-75 θα είναι αρίθμηση των ερωτηματολογίωντων Φοιτητών

<Ι Ι: μπαίνουν οι ηλικίες όπως είναι γραμμένες στα ερωτηματολόγια

<12_1: μπαίνει με κεφαλάια (αγγλικά) ο τόπος γέννησης

<12_2: μπαίνει με κεφαλαία (αγγλικά) το γεωγραφικό διαμέρισμα

<13_1 :t: μπαίνει ο αριθμός που είναι στο κουτάκι του ερωτηματολογίου

<I3_1b: μπαίνει ο αριθμός που είναι στο κουτάκι του ερωτηματολογίου

<13_2: μπαίνει ο αριθμός που είναι στο κουτάκι του ερωτηματολογίου

ιI3_3:\: μπαίνει ο αριθμός που είναι στο κουτάκι του ερωτηματολογίου

<13_3b: μπαίνει ο αριθμός που cίναι στο κουτάκι του ερωτηματολογίου

<13_5: θα είναι το αθροισμα των q3_1 a ως q3_3b
(13_0: μπαίνει ο αριθμός που είναι στο ;...:..;υτάκι του ερωτηματολογίου

20. Πατέρας. 11. Μητέρα
50. Γιος, 51. [(όρη

60. Αδελφόο. 61. Αδελφ'i
Ι Ι Ο. Άνδρας. 11 Ι. Γυναίκα

Ι 2. Ανδρόγυνο
30. Πεθερός. 31. Πεθερά
90. Γαμπρός. 91. Νύφη
99. ΔΞJΔA
20. Πατέρας. 2 Ι. Μητέρα

50. Γιος. 51. Κόρη
60. Αδελφός. 6 Ι. Αδελφιi

Ι 10. Άνδρας. 111. Γυναίκα (σημαίνει ο ίδιος/α)

12. Ανδρόγυνο
99. ΔΞΙΔΑ

(15_1: μπαίνει με κεφαλάια (αγγλικά) ο τόπος καταγωγ11ς

<15_2: μπαίνει με κεφαλαία (αγγλικά) το γεωγραφικό διαμέρισμα

(16: Ι. Από την οικογενειά μου

4. Από την γλιί>σσα-διάλεκτο

5. Από την οικογένεια και τη γλώσσα μου (εμπεριέχει Ι και 4)
99. ΔΞΙΔΑ

(17: Ι. Ρουμανόβλαχ:οι - ρουντάρηδες
2. Ρομά 11 Ρομ
3. Μπαλαμέ:Ελληνες
4. Ρουμ('ι.νοι

5 Έλληνεc - Ρουμανόβλ",χοι

99. ΔΞJΔA

ιlΗ: Ι. Ρουμανόβλαχοι - Ρουντάρηδες
1. Τσιγγάνοι

(11): ~'6λα Οα μπεί det-.ιιιlt ! και Jocked
ιll)_ Ι: ~. ω,μ Οα μπεί d<:t-.ιιιJt Ι και !ocked



ΓΙΑΙ'ΛΙ'ΤΗΜΛ - ΚΩΔΙΚΟΓΙΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΓΙΛΝΤΗΣΕΩΝ

ιι 10: 1. Ι)ομάη (!{OMΛNES)

~. Ελλφ'ικ'Ί
3. ])ουμά\'lκη

ιι ΙO~Ι: Ι. Τσιγγά\'ικη

2. Γύφτικη

ιlll: 1. Ναι
2. Όχι
99. ΔΞJΔA

ιι Ι Ι ;1: Ι. Για επικοινωνία (είναι συνιΊθεια). συνενόηση μεταξύ μας ώστε να μην μας

καταλαβαίνουν οι άλλοι

2. Για να Ζάσω την προφορά. να ξεφύγω από την φυλl;

J. ΙΞίναι καλό να ξέρεις μια δεύτερη γλώσσα

-J.. I~ίνuι πω ι;ύκολη επειδιΊ είναι η μητρικι1

.5. ΕπαόΙ1 μου αρέσα. I:'~λω έτr:, να διατηρηθεί 11 παράδοση, 11 γλώσσα

ιιl2: Ι. Ναι

2. Όχι
99. ΔΞΙΔΑ
Ο. Οταν δεν έχει παιδιά

ιιI3_1: Κ(ψία

(113_2: Ελληνικά

ιι 13 _3: Αγγλικά
ιl13_-J.: 1)\)~ΙΙI\'ί (ROi\,IANES)
ιι Ι.3_5: Ι)ουμάνιιω

ιι Ι3_(): ση περισΣύει και βλέπω

ι114: Ι.Αγγλlκά

2. Γαλλικά

3. Ι)ομανί

-J.. Ιταλικά

5. Βουλγ(ιρικα

6. Δi:\' έχω προτίμιση σε καμιά. οποια νt1'\'UΙ

7, Καμία
ιι 14:1: !. ΙΞπειδΙ1 ~:ί\'αι πασίγ\'ωστη παγκοσμίωςκαι μπορείς να συνενοηΘείςόπου καιαν πας

1. lΞπcιδ11 μου <1ΡΙ:σι:ι ως γλώσσα

3. ΙΞίναι καλι'} \"U γν(ιφίζ:.:ι κανείς άλλε~ γλΙ\ίσσες για να κινείται στη ζωΙ1(συνΕνσηση)

·ι Ι::πειδιι ~;ί\'αι εύκολη

S. Δι:\' ~ωυ Ζρι:ιάζο\'ται

6. Δεν ι;χω YjJt)vo. Ζρι1μα. διάθεση για να μάθω μια γλώσσα. αλλ(ι και λόγω τη~

ηλικίας μου

7. Γω υηους δουλειri~

99. ΔΞ/ΔΑ

ι115: 1. Πα\'τρεμέ\υςJη

ι Λ\'ύπα\'τρo~/η

3. Xωρισμ~·:\'(),.::/η

4. Ξιλναπα\'τΡεμέ\'ο<ς/η

5. Χι;ρος:u

6. ~υςllη:

7. ΑI1ραj-l(ι)\'ιuσμt:\'O,;"η

99. ΔΞ:ΔΑ

ιl15_ Ι: 4. Ξα\'αΠ(Ητρεμί:νος,'η

6. 2:υςΙ1n;

Ο. Ωταν δι:\' πρέπει γα υπάρχα απάντηση

!:Ί λίδιι ~



ΠΑΡΑΡΙΉΜΑ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ιl H~: Θα μπαίνε.ι ο αριθμός που υπάρχει στο ερωτηματολδγισ

(117: Ι. Θρησκευτικό

2. Πολιτικό

99. ΔΞ/ΔΑ
Ο. σταν δεν txct παντρευτεί,

ιιΙ Ν: !. Ετσι λ6::ι 11 παράδοση. θρησκεία. οικογένεια. έτσι είναι καθu::ρωμι;\,ο

2. Δεν θέλω πολιτικό λόγω Ορησκείαc:

3. Το ιlθελα μου άρεσε. το χα όνειρο -
4. Δεν umipxc ο πολιτικός αλλά έπαιξε ρόλο και η παρr1δοση (α\'τίθπη η .2 μ~: την 4)
5. Είναι συνιΊΟεια. έτυχ:.. (ένοια Γυχαιότητας. δεν το πολυσκέφτηκε)

6. Δεν ιΊρθε ο άντραc μου

99. ΔΞ/ΔΑ
Ο. όταν δεν είναι παντρεμένος

(ιΙΝ;ι: Ι. Καθε ΚυριαΚ11

2. Δύο φορές το μιΊνα

J. Μία φορά το μιΊνα

4. Όποτε μπορώ. όποτε νοιώθω την ανάγκη

5. ~τις μεγαλύτερες γιορτές και στα μυσTlΊρια

6. Δύυ φορές την εβδομάδα

7. Ποτέ
99. ΔΞΙΔΑ

(1)1): Θα μπαίνει ο αριθμός που υπάρχει στο ερωτηματολόγιο

Ο. Κανένα

Ι. Ι

2.2-3
3.4-5
4.6καιlO

,1211:
Ι. Ναι

2. Όχι
Ο. Δεν έχω παιδιά

<12-1-_1: Θα περαστούν με αγγλικά γράμματα

<12-1-_2: (-Ι κωδικοποίηση όπως φαίνεται στους πίνακες Ε. Ζ

<125: 1. Μισθωτός (μόνιμο. επί συμβάσει και με ημερομίσθιο)

2. ΔΙΚll σας δουλειά χωρίς απασχολούμενους (αυτοαπασχολούμενςο)

3. Δικιι σας δουλειά με απασχολούμενους (εργοδότης)

4. Συμβοηθούντα μέλη

<126: Ι. Πλιιρης απασχόληση

2. Μη πλΙ1ρης απασχόληση (εποχιακό. επί συμβάσει. ημφoμίσι.Jιo. ::υι,υιριακό)

<127: 1. Εξαιτίας της ανεργίας που υπάρχει

2. Επειδή έχω ελλειπι; προσόντα ικανότητες. μόρφωση για να κά\'ω κάτι (Ίλλσ

3. Επειδι; είναι η πιο επικερδιις σε σχέση με τις δουλειές που μπoρ(~ \'U κ(ινω

4. Επειδιι μου αρέσει. την αγαπάω

5. Επειδι; εκεί με οδιιγησε η οικογένεια μου (περιέχεται και η οικογ. επιχείρηση)

6. Ηθελα μόνιμη δουλειά. κάτι σταθερό όχι μετακινΙ1σεις

7. Έτυχε
99. ΔΞΙΔΑ

ι12Ν: 1. Ναι
2. Όχι

<12Ν 11: (':')α περαστο\)\' με αγγλικά γράμ~ωτα

<12Ν=12: ι-ι κω6ικοποίηση ί)πως φαίνι:ται στους πίνακες C. Ζ

Σι;λίι)ο 3



ΠΛl'Λl'ΤΙiΜΑ - ΚΩΔΙΚΟΙΙΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

(129: Ι. Για οικονομικούς λόγους. για να ανταπεξέλθω στις σΙΚΟΥι:νειακές υποxrώσας

2. Για να συμπληριόσω τον ελεύθερο μου χρόνο

ιl_'Ι'_ Ι: (:)α πι:ραστούν με αγγλικά γράμματα

ιl-'0_2: Η κωδικοποίηση όπως φαίνεται στους πίνακες Ε. Ζ

99. ΔΞιΔΑ
Ο. Δε\' είναι ι:ργαζόμενΟζ. δεν πρέπει να υάρχει απάντηση

100. ΚανΙ;να

(1-' Ι : Ι. Επειδι) δεν ι:ίχε καλό μεροκάματο. δεν πέτυχε οικονομικά

:!. Λόγω πα\'τρειάς μου. οικογενειακών υπο)'ρεώσcων. παιδιών

3. Ec.uLtiac n,c avαmlpiaCμου

4. Λδγω τών ~ίεταΚΙV1iσεών που αυη) απαιτούσε
5. Επειδι) lieCΛa να aκολοuθιισω τσ επάγγελμα της οικογένειας μου

6. Επειδιι ι:παψαν να υπάρχουν δουλειές εξαιτίας των ξένων εργατών

7. Την κάνω περιστασιακά ακόμα

4-'2 _Ι :1: μπαίνει ο αριθμός που είναι στο κουτάκι του ερωτηματολογίου

ιl]2 _ Ι b: μπαίνει ο αριθμός που είναι στο κουτάκι του ερωτηματολογίου

ιl32_2: μπαίνει ο αριθμός: που είναι στο κουτάκι του ερωτηματολογίου

ιl.'\2_3:1: μπαίνει ο αριθμός που t-ιναι στ", :ωυτάκι του ερωτηματολογίου

(I.n __'b: μπαίνει ο αριθμός που είναι στο κουτάκι του ερωτηματολογίου

tI.n_s: θα είναι το ιιθροισμα των qJ2_1 il ως qJ2_Jb

Ι. αι

2. Όχι
99. ΔΞιΔΑ

1. Δεν δίνει καλά λεφτά η δουλειά (μικρό μεροκάματο)

2. Δεν ι:ίναι δι".,) μου δουλειά και δουλεύει για άλλους (δεν ορίζει αυτός τον

εαυτό του)

3, Δεν !~ίναι μόνιμη δουλειά

4. Δι;ν υπάρχουν δουλειές να δουλέψεις

99. ΔΞιΔΑ

2.!:το δημόσιο. σε γραφείο. υπηρεσίες (τράπεζα)

3. ~ι: εργοστάσιο. σε κάποια τέχνη

4. ~ε κάποιο ελεύθερο επάγγελμα (μαγαζί. εμπόριο κ.τ.λ)

5. ~t: κάποια μόνιμη δουλειά (όποια και να 'ναι). (εμπεριέχει::Ι J. 4)
6. Ελεύθερος επαγγελματίας

ι135: Ι. Μεγάλη ηλικία

2. Ελλειm) προσόντα. ικανότητες. δεξιότητες (μόρφωση)

J. Λπίψριψη
4. Ελhιm)ς βοι)θεια από το κράτος για να είστε ανταγωνιστικός (έλλειψη

κατάρτισης-εκπαίδευση, και κοινωνικών παροχών παιδικό, σταθμός)

6. υικογενl:ιακοί λόγοι

7. υικονομικοί i.ύΥΟΙ. έλλειψη χρημάτων

(11135: Θα μπουν δεύτερες απαντησεις για QJS
J. Ελλειm) προσόντα..Kανόηl~;:ς. δεξιόη1τες(μόρφωση)
4. ΕJ.λειm)ς βοιiθεια από το κράτος για να είστε ανταΎωνιστικός (έλ.λ.ειψη

κατάρτισης-εκπαίδευσης και κοινωνικών παροχών)

6. Οικογενειακοί λόγοι

7. ()ιιωνομικοί λόγοι. έλλειψη χρημάτων

:{. Μετακινήσει;
Ο. Δε\" πρι:πει να υπάρχει απάντηση

" . . . ._j:I.I'kI <;.



II.\I'AI'TI~;\I.-\ - Κ!!ΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤι-ΙΣIiΩΝ

ιl,~3_Ι: Ι. 1:ί1:ι:ιδΙ"l ι:ίμω Ι)ομ KUΙ νoμί~u;l\' στι είμαστι: διαφορετικοί

"Ί Ι":l1lτίH~ τω\' σπι)ωηΊπ(l)\' ;του ι:;ι:ι:ι ο κίΗίμος για μω;

.1. Επ:;ιι)11 δt:\' ι:ίμω K{1ταρτισμ!;\υ~

-J., 1:)'[::161Ί ι:ίμιωπ πολι'>τΙ:Κ\'ΟΙ I\UΙ ι:ίμ(1σΠ ασ{ψφορο\ γω το ΚΡ(lτος

(ι;πιπρι)σ(-)/:τιι ι:ςο6ιι για ~ως (1\' γί\'Ουμε μονιμοι)

ιι](ι: Ι. λ]:: π(φα60σΙ\Η((1ι.:παγγΟ.μιπα.γυρολόγοι μσυσικοί. πλανόOΙU\ σι: λι)."ίκές

, :::ω δημί>σω. γραφεία. υπηρcσίες

1 ~:: ι:ργΙJστΙ:Ισω. n:χνι.:ς

-J.. Νιι σπuυ6ι'ισουν (γιυτροί. 6ικηγίφοι. μηχανικοί)

λ :::1: μιιγ(l~ί 1'1 σε Ollωγι:νl:lι1K1Ί επιχείρηση Ισιφαπ)

(J. ::::1: μιυ οποωοιΊποτι; μονιμη φγασίιι. (Eμnεpli:XEl 2. 3.4.:5 i.:Ζει nlv tvvoltJ. να
σΠIΗΗ)(Ίσι:ι το ΠαLι)ί)

ψ). ~Ξ. -λ.'}" (ί)ποlJ Θέλουν τυ πω6ίω

ιι.η: Ι. ΙλλειmΊ ΠΙ)Ο(Η')ντιι. ικανότηπς. δι:ςιόημες. ι:λλι:ιπιjc μόρφωση

J. Λπι'φριψη
:-;. lΞλλαΠ1;ς [3ΙΗΊθεια από το κριίτος για να είναι ανταγωνιστικοί (έλλειψη

ΚΙ1 nί ι) τι()ης -ε "-7tH ίδι:υσης)

4. ()ιι-.:ιnυμικοί λόγoι-μεΤQlω'lΊσcις

5. ..1Ι:\· ιιπιίρχουν 600λειές. όιχ δίνει {)ουλι:ιά ω κράτος

6. Ε;n:ιδι'l μικροπαντΡι:υόμαστε. παρασυρόμαστε από ων τρόπο ζιιηΊς μας και ω

πι:ρι[>ιi.!).ιη' που μι:γ(J.λώνΙ)lJμι:

(137 _Ι: 1. Ι~(1\τίuς της ι:ιφιΊτψης οικιηυμlΚ1;ς κρίσης (υποτίμηση δρυ.χμ1;'; κ.τ.λ)

~. Ι;τι:ιδ11 όι:\' μα,; ίlνωρίζΟlJν οι μπαλ.αμοί

J, Ιπ::ιδ1; ::ίμασn: !)ομ κω ~ω,; riλ~j'roυ\' διl.ιφορι:τικιί ι ρατσιστικι1. ;τιο σκλI1ΡΙ") Ι1ΠΙ")

τη ~)

4. ΙΞίμ(ωπ ι:ψι'φφωωι

ιι3Ν: Ι, ,\!ω

, "Εϊ.(') ιιμφι]3ολίί;ς

J.OI.\
I)l). ΔΞ ...~:\

ιι3Ν:ι _ Ι: 1. :\ωγκιίζομω \"Q κά\'ι,) ω.λι;,; δουλι:ιι,ς

~. ΚΙ1\'(Ι) (lιr..υ\'ομίιι

l)I) . ...'-.Ξ/...'-.Λ

Ο . ...'-.ι:\' ;ΤΙ1I';πι:ι \'ΙΙ υπιίρϊ.Ι;1 \·ιι απίι\'τηση

ιl31J Ι:

ιι3Υ):
ιι3Υ 3:
ιι 3LJ -..j.:

ιl3Υ_5:

ιI3 1)_7:

<131J_N:
ιι31J _IJ;
<I 31J _ 1ΙΙ :

.'-\ \'ι:ργία
Χιι.μη!.ι':.; Ι1ποδι)χι:ς

Χιφηλι:ς ()\)\'!Ι1ξι:ις

~}ρ{ί.l)ω ι:l)γΙ1σίας

lΊι~λί.ι\'OσΤO\)\'τι:ς Έ;λην::ς Κ,,'.Ι ςί;\'Οι ψγιΊτι:ς που κάνουν την ίόω. ι.;ργασία

()ιι':'

ιΞ.Ξιίιτίυς της HKρίJ)ειας (υικο\,ομικιΊ κιπάσταση της χι;>ρας), των πολλι\,ν
ιιπι')ϊ.ι)ι;,σι:ων που Ι:Ζω. κω ()το ίnι δε\' πιΊνι: καλά οι {)ουλειές

ΙΠΙ:ΙΙ)lΊ το ι:πιίγγι:λμΙ1 μου ι:ίωι μη μίnηιο (μη στα(-)ι:ρό)

ΙΠI;ΙΙ)lΊ ΤU 1'."[1ιΊτος δι;ν παρι:χει ι:ργιωίι:ς σε μας. και ι)ι:ν lJπc'φΖΟΙJ\' ι)ι)υλι::ιι:ς

Ι:.Ξl1lτίlι.: της μεγιΊλη.:: ηλικίυ:.: μΟΙJ-(tρl)(;,στια.::

1. Τί.λι:ιψη μtφφω(1Ίις-καηίIΗlση;

~. Τί.ί.::ιψη κιιλιΊς (ι.σφ(ίλωης

ψ) . ...'-.Ξ ...",.-\

μι;

Σ::ί.ίιicι 5



Π,-\!).-\Ι)lΊ-Ι!\IΑ - Ι":ΩΔJΚΟΙΙΟΙΗΣ.Ι-Ι ΤΩΝ ΑΙΙΑΝΤΙ-ΙΣ.Ε.Ω:\"

ιl-ω:

11 ... Ι :

i1 ;1 :

φl:ι Ι:

φl:ι):
ψl:I_21:

ψl:ι-... :
11'1;1_5;

φl:ι_(ι:

ψl:I_7:

ιι-n_ι:

II·Π_2:

11"'2_3:
11 ... 2_... :
ιl"'2_5:
11 ... 2_(1:
ιι-n _7 :

ιl·Π_Χ:

Ι. Ka\'c\'U
1. l-:I lωΤΙJ\'uμία με τους ελέγχους που μας κάνη γΙΙ1 τις ά,)ειες πλα,,66IΟυ.

λα"ίκι'l-;

3. Το ότι ifpt:ifLl \'0. πληριοσω πολλά χρηματα για να l3Ό-'άl.ω ιί.δειu (λα"ίκι:ς_

πλιι\'66ωυ). και για τη\' (ισφίιλιση μου

·Ι Οι φασιψίεζ με ξένους ι;ργάn:ς

5. K.(J.t(]l συμπεριφορά απι) τους εργοδότες μας μπαI.Ι1μΟΙ'Jς αλλά και απιΊ του..;

πελίιτε..: μυ.' στο εμπόρω που κάνουμε

6. Αστι;νομ'ία και οι μπαλαμοί (συν6υασμός 6 μ~: 5 κω .2)

Ι. Τρόπος ζωιiς (Οιαβίιιισης). αποκατάσταση. Uικ()νομικιΊ ά\·::ση. αΠΙJΚ(ΗιΊ:στιωη

2. ΚουρίιγlO. όύναμη. 1'1;POσΠ(:'(.}Γ;LΙ~ για κάτι καλύτι:ρο (i:μπερIΙ:χεl την (J.γlι)\"ίω

J. !Ξπιβίωση. διαl3ίωση. άγχος. κούραση (πρι:π::ι \'α ι)ουλt:ψ(;ις για νι} τα Ι)γιΊ.!.~:ι~

πΙρα)

-1-. Τίποτα
5. J.ημιουργία. ικανοποίηση. πρόοδος. ευημερία

(). l,υλιΊ πράγμα. σαν τη Ορησκεία. καλό να υπάρχα

7. Ζητιιιnά
Χ. Τρόπο.: για \'0. φτιάχ\"Ουμι: του, πλούσιου,

99. ΔΞ/Δ..\ ..

Ι. Ναι

2. υχι
99. ΔΞ/ΔΑ
Ι. !Ξπ;;lοιΊ ~iV(J.l οι αυτοαπασχολούμενοι. ασΧΙ1λοίι\'τω μι τυ ψιτάρω. κηι βγΙ1Ι:ιω\'

πολλά χριΊμΙΗο.

2. ΕπειδιΊ οουλεύουν πολυ. ζητιανεύουν. ελισσονται

J. !ΞπειδιΊ είναι τεμπέληδεc. δε,,' Οέλουν να δουλεύοlJ"

Ψ). ΔΞ.' Δ/'\ .

ΕλλειπιΊ προσι)ντο.. ικιι\'()τηn;ς. δεξιάτητι:ς. μιφφωση

:\πόρριψη

1. 1':~αιτΙ\ις των προκαταl.ιΊψεων. δι:ν τους έχουμι: '/\'ι,φί<πl -συνηΟϊσα

λιί.Oo~ \'ΟΟτΡοπία τω\' μπαί.υμιiη'

2. lΞ~uιτίας της ιιμμορφωσιάς. της ιcαK1Ίς συμπι:ριφοράς ι,ω το\) φ,')πο\)

(1)1'1.:: τω\' Ρομ

j. E~αιτίιις ΤΟΙJ ρατσισμού που νoιι;)()oυμ~: ~:πι:ιό1'1 ι:ίωι Ι>ιψ

1Ξί.ί.:;ΙΠ1Ί~ j501ΊΟεια απι) το κράτος για να είναι α ...τιιγωηστικοί (i:λλl;ιψη KΙ1τι:Ιριση~

ι;κπιιίό!:υσης Ι

Αγ"'ΟΗ1 καλιtlν τρι)πω\' συμπεριφΟΡιiς

lΞσKψμ~':\'η ο.\'τιπαραγ(,)γΙΚ11 συμπι;ριφορά

Ξ~':\υι ~;ρyάπς (1\'τrηι,)\'ισΤΙKΙ1ί μ~: ιωτούς

Ι ..\Ι)γω δυσπροσμογ1'1ςτους στοης κο.η')\τς της ΚΟΙ\"ΙIJ\'ίιις

2. [πt:lδιΊ ι)ι;;\' τoυ~ ι)ί... ;;ι σημιισίιι. το κράτος και δι:\' ΤΙHlς Ι101\ΟΙ1

J. [~αιτί(ις του τριJπoη ςωιΊς τους. 6ι:ν ο.λλάςου\' τι.; πιι.ρ(16ι·)σ~:ις ΤΟlJς τφ'

φιλοσοφίιι τους γΗ1 Η)\' κόσμο

() Ι ι,ι)γέ\ΤH.L-φά ρα

(!)υΙ.1'1- φιιρα

Τοπl κιΊ 1'0ιnονία

ΕκκΙ.ησίΙ1

·1·οπιl<ιΊ .-\ι)τι)ι)ιοίκηση

Κρατος

:\λl.ους ::ιόlκιως ι:πlσηΊμΙ1\'ι:ς

Ι 1ι ωΟ::\'ιΊ.

Ι. \αι



IIΛI'.-\1'1Π\I.-\ - Ι'ΩΔιι·ωnΟIΗΣΗ ΤΩΝ .-ωΛΝΤΙ·IΣΕΩΝ

~. 'Οχl

ψΒ_I: Ι. 1311ίσκω τρί)πο ι.:αι το πυl'ει)(1) .ιιι,\νος μου (ζητωνΗΊ. (lλλες 60υλειι':ς). σκτφτομlΗ

\'(11111(1) (lλι.η λύση

..., .\πι:ί.πίζoμuι. σn::V(lχωρICμuι. προβληματίζομαι (0/'(1 Βέλου\' ρουσφέίΙ)

.'. .λi;χομω ΤIl\' απόρριψη. ωυ~ γράφω και φεύγω

-t. Γίπστα

ιl-Ι-Ι: Ι. llοi.ί) Καλιι

..., ΚαΙ-ι;

:1. .\,IΙ::τρlα

·Ι Κα",;

.5. Πολύ Κ(lΚΙ;

ψ). j,Ξ'j,Α

(ι-ι,,_ι : ::ί\'ω ωτωλόγηση στη\' "l-l'..j.
Ι. Για να σου φερθούν καλά θέi.ι;ις ρουσφέτι. μιζιι

=: . .:λεν με εξυπηρετούν λόγω της φυλιΊς που ανιΊκω (στερεότυπα. προς το λίγο

ρατσιστικό). ι:πειόΙ1 με ζηλεύουν. λόγω ίΟυ ότι έχω λεφτα

., Υπύ.ρχμ γραφειοκρατεία. τεμπελιά

-J.. Παίζει ρ()λσ το πως θα τους φερθείς για να σου φι:ρθούν καλά

Ο, Δεν έδωσι; απάντηση u ερωτιομενος

ιι-ΙS:

Ι.ΟΓΑ

c.IKA
J. TEGE
4.Ε1\·]ΒΕ

j. Δημοσιου

7. :·\λ).ου t:ί60ιις (βιμλιίφιu απορίας. ηπερηλίκων. κ.τ.λ)

Χ. ΤΛΕ {Ταμείσ Ασφι1.λισης Εμπι)ρων)

ι). .λ~;\' ι:χω

• Ι146_1 [ (Ι)..; ιl..ι6 _..ι ι (ι).αφριιί περιστατικά)

tl·j(t_ll: :\οσοκομιίο. ιατρι:ίο του ![,,\
ιl.ι(t_21: E~Ι'Hφl1~X) γ\((τρ6

ιl.ιΙ)_.' Ι: ()ι κι,γι';\';;ΙΗ-συγγl:\τίς

ιl.ιΙ. _.ι ι :

• 1.146_12 (Ι)'; 'I--l-6_32 ([1uριά ίIl:PlaTUTlK(1)

ιl.ιΙ) _12: \:οσοιωμιίο. ιιηρ:.:ίο "HJ [[,,-\

ιl.ιΙt_22: [~ωn;ΡΙKό γιατρί)

ιl.ιΙ)_,'1: Οικιιγ,';\'ι:ια-συγγενl;ίς

1. 'Οπου χρεΙαστεί

2. Φαρμακείο

ιl.ιΙt;ι_1 (-,'ια ::Ι.αφριαΙ: 1. Αυη') επιτρ{;πει η ασφάλισl; μου. οικονομικοί λόγοι μου

απαγορεύου\' \'U επισκέπτομαιεΙ γιατρό

2. [(ι1.νο\l" "UI.I; {)ουλειά στα νοσοκομεία. cχουν καλό εξοπλισμό.
γι' αυτό 6ε\' πιΊω σε εξ. γιατρό

3, Πι1.ω σι ι:ξ. γιατρό για πολι') σοβαρά πφιστατικά. σιγ()υριιΊ

..ι, ~I:\' σ,: ι:~υπηρcτούν "αλά στα νσσσκσμι.:ία

J Λ"ούω τψ γ\'(σμη των 6ικιίΝ μου

6, Πιιιι(-)ι;\'I1.. 6ι.:\' ψπιστr.ύομαι την Ελλ('16α. π6,ω στο ι:ξωτερικι')

99, ΔΞ.ι.λΛ

ο, Δε\' πρ~':π;;ι \'Il υπ(1.ρχι.:ι απάντηση

ιl.ιΙι<I_2: ι ','\(( 11ιφιιί): Γ,\ !Δ[Λ ΜΕ ΠΑ!)..-\ΠΛΝΩ

ιl.ι 7: Ι, [,(Η'{;\'Ι1 ι Δεν με ι;νημcρωσt1\' ί

~ "ΟΙ.Ιί ι')σα πρι';πι:ι

,'. "ΟΙ.Ιί ί'(ία πρι":πι:ι «')1:\' Oυμιίμuι ποια)

4, .\ίγιι (2-.-;)



ΠΑ Ι) ..-\Ι)ΤΗι\IΑ - ΚΩΔIΚΟIlΟIΗΣΙ-1 ΓΩΝ ΑfιΑΝΤI-ΙΣΕΩ:\

Ο. --"'<.:\' ι:χω παιδιά/είν(ιι μ[;γάl.ι!

99. --"'Ξ."ΔΑ

(I-lN _1: [;τιδίJματα

(I-lN_1,,: 1.1l0λίlπ,,-,'ο

~. λ\'ιιπηρίας

J. ΧοφισμΙ:νηζ μάνΙΙζ - ορφανού

u. ΟΧΙ
ιι4:-1_��>: 1. Πολύτεκνο

~, Αναπηρίας

3. Χωρισμένηζ μάναζ - ορφανού
ιI4Χ_lc: ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΦOPEA~

(I-lN_2: ΙΙρογρίψματα ι;πιμμόρφ(ι)σης~Kατάρτισης

(I-lN_loI: (-)α γραφι:ί ο φορέας υλοποίησης

(I-lN_J: [\'ημ::ρωση για τα όΙK(ω;Jματά σας

tI-lN_ -Ι: Γ!ιφOX110ανcίων (κυρίως για σπίτι)

tI-lN_ -Ι,,: 1. Δι:\' I·:TUXF. να πάρω. δ[;ν το ι:πεδίωξα. δυσκολΙ:lJOμω \'0. το πληΙ)(;ΗΤΙι)

2, Η(-}ι:λαν υΠΟ(-}11κη το υπίτι. a:,;.j. co σπίτι μου ι:ίνω μ:: ;φuσυμφιll\'ο

3. Δεν ξέρω την διαδικασία για νι! ζηΤ11σω

ο, Δι:\' Π11ρα. όχι

II-lI1_5: ~υμβoυλευΤΙKά 11 συνοδευτικά προγράμματα (oιιωγι:\'εΙUKι)ς πρoγριψ~ωτισμ,·ι.;.

προληΠΤΙΚ11 ιαΤΡΙΚI1. ψυχολογΙΚ11 σΤ11ριξη κ,τ.λ)

1. Ναι
~.Όxι

Ο. Δε\' πρέπει να υπάΡΖΙ:Ι απάντηση

Ι. Πρi:πcι \'α αυξηΗο\I\' τα χlηΊμυτα των επιδομάτω\' (\'Ι! (ιυ~η{-)o\I\' τιι. ι·ψιιι. (ιυηΊ!

2. 11 ιο συχν11 βΟ1Ίθεια απί) κοινωνικούς λι:ιτουργΟIJ;

3. (-)ι:λω \'α [3ρω μια κα!.1Ί ι)ουλειύ.. δεν Ο{:λω ι;πιί)ιΊμιιτιι.

-1-. Δι:ν πριΌπει να μας I~λεπoυv ρατσιστικ(Ί. (από ΙΙ.υπ') '~(;KI\I01'ι\ι ιΊλιο

ο. Δεν πρέπει να υπάρχει απάνTl1ση

ιι 5Ο :

1. 110λl) ΚαλΙ1

..., Καλ1Ί

3. 1\'Ιi:τρια

-J.. ΚυιοΊ

). Πολl) καΚ1Ί

99. --",Ξ':.:.\ι\

ιι Ι):ι:

ψι!),,:

ιι!):ι_' :

!, !'J ιιι

~. "Οχι

ψ). ΔΞJΔΛ

Ο. Δι:ν πρι":πει να υπιΊ.ΡΊΡ απάντηση

1. λγνοια απί) αυτoύ~ καλι\ιν ηΧ)πων συμπεριφοράς

~. Αδυναμία συμμόρφωση.; τους στους κανόνα; πυυ ισΖί/ουν

3. Λπίφριψη

~ .. \ουνυμία συμμίιρφωση.;του.; στυυς κανόνες ΠΩ\) ισχίιουν

1. ::τον ρατσισμό που ωιιί,Οουμε. τον φί>βο εξαιτί(~.; της φυλlΊς τους

... ::το \'τl)σιμο. ;:λλι;ιψη καΘαριότητας και στα στι:ρι:ιΊτυπα που {;χουμ:: γΙ'ΙΙΙΙΤΙΗΊ.:;

4. ::τη\' αμμορφωσιύ. τους

Ι. !\ lJlX(l\,(LKl
.... \υτοκίνητο ιχ

~ 1Ιμιφιφτηγό - κϊ.ωψα

~::λωιι 8



Il,\j);,\IJll-li\I.-\ -1,ΩΔIΚΟIlΟΙΗΣΗΤΩΝ r\IΙΑΝΤΙ-ΙΣΕΩΝ

-J.. ΦιφΤIlΊΙ')

5. .λι.:\' :';1.(0)
ιI51_2: Β(ίςω το ()cυn:ρο μcτ. μi;σο

Ι. Νω (ξι:ρ~;ι). (ι:χει6ίπί-.ωμω

2. Οχι (οα ~Ι;ρει). (6c\' 1·:7.I:ι 6ίπλωμα)

ο . ..},1:\· πρl:πει \'α υπ(ίΡ7.α απίι\'τηση

Ι ..\JaL
Ο. "Οχl

Ι. OlI-:lJ\'lJμlKI1 ουσχι';ρcια

2. Δc\' ι:χω ταυτίnητα για \'α ll\'ΟίCΟ)

ψ) ..λΞ/..},Α

Ο . .J.[\' π/)ι:πει \'α υπίιρπι απίι\'!llση

Ι. ΠΙJλύ κ:αλ(ί

2. :\ΡKt:τίι καλά

.3. Κα!.(ί

-J.. Ι Ιοί-ι) λίγο

5. KαΘι"Ji.ιJH

Ι. Νω

Ο.ΟΧ'
! . .1[\' Ιχω ΥΡ(lφπί γιατι 6ι;ν ~ι;ρω Οωδικ:ασία.δεν ι;\,ημερώΘηκ:α

Ι. (-)[~~.\ΛIΛ-KAPΔIT2:λ

2. (-)E2:2: ..~ΛIA-ΛAI)I2:A-ΦAP2:AΛA
21. (w)I~2:2:ΑΛΙΑ-ΛΑI)I2:Α·ΠΕΡIΧΩI)Α
J. ΗΕΣCΛΛΙΑ·ΤΡΙΚΑΛΛ-ΚΛΛΑΜΠΑΚΑ
-J.. (-)IΞ~~ΛΛIA-MAKΙ:ΔONIι'"
5. HE~~ΛΛIΛ-ΠEΛΛOIlONH~O~-IlATPA
6. ΛΗΗΝΛ-.-ΙΓ. !3ΛΡIJΛΡλ-,I,ΙΕΝIΔΙ

7. H[~~,IΛONIKI-Ι
Χ. 2:EP!)E~

9. .'\: \. \ I~I ΔΑ

Ι Ο. Ιl.-IΝΤΟΥ ΓΥΡΙΖΑΝΕ

99. .λΞ:"_~ι\

1. Κu.ρρο

2. Π(11)(ίγκα-σκ:ηνI1

.1. ~πίτι (c\'()ίκ:lO. δυ.\nκ:ό)

ιJ. ()!Il\' ηηΗ' Ι1Π() Π(lλι(ι .\ίιρισl1

ιl57 _Ι: (W)(l μπ(ιί\'ιι αριOμό~

(Ι. :'Ξ:'Λ

ιl.57 _2: Οα γρ(Ίφπω ΠΨlOΧ1Ί (ω' ι;ίωι ΟωφΟΡΙΤΙΚ:11 από Ν2: \'α γρr1φt:ται 1>-111 Kι1τάlλllμΙl.

ΙH)UΊ.λιι)..; μίη/ο N~)

ιI57.1: (-)(1 μπαί\'ι;ι αριθμό.;

ι15Ν: Ι. 2:ι: σ1\ην1Ί 11 παΡ(lγΚ(l

2. Κιπι;υΟt:ί(1\! σι: σπίτι

.1. Φιi.ΙJςΙ:\,()lJμι:νος η σι; συγγt:\'ι;ίς

-J.. :'ι: σπίτι μι.: ι:\'οίκω

ΙΙΙ) . .λΞ./.:.'οι: \
Ι. ΤΙΙ χτίσα\'ι: σι; αγιφΗσμι";nl ιlικόΠΣόο

2. ΙΊI χτίσ(ΗΊ: σι; ,:,ι;γι) UlK~·JTrr.t)O. -
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.'1. Τι) χτίσΙΗ1\'I: σε προσφυγιl\ό οlκόπ:;60 (ΤΟΙΚ το πιφιι;ι:ι;φησα\')

.ι. ΤΙI ιιγόΡΙLσαν Cτοιμο

ιI5Η:ι: Ι .. \ιΊ:ιω παντρειάς. αpριιβιtι\'ιι

~. ΓΙΙL ΟΙΚΟΎενειακούςλι')γΟΙJ'; και παράδοση

3. Οlκυνομικοί λόγοι bc\' μου επέτρεπαν κάτι κιιλιιτφο

5. "j,C\' μας βοηθησc τότε το κράτος

Ο. J.ι;ι· πρεπει να υπάρχει απάντηση

ι,51): Ι. Ιι'5ιόι..ϊητο (ο ιδιοκtιιτης ι:ίη... ι μCΛOς του νοικοκυριο,'ι)

2. ΕηΗκιιισμένο
3. Φιί.οςενοUμt:νος!η (αν ο ιι'5ιοκτι)της δεν είναι μί:λο.; του \'ΟικοκυΡΙΙΗ»)

ιl:;9 _': ο ιόωκτι)της σε σχί:ση με ΤΟ\' ::ρωτιίψι:\"ο

Ι, Ilι:Οφιίς/πcθερο,',

2. ΙΊ"'ιιίκιις!ΙΙ\'τρός

J. πuτr.ρulμητCρας. γο"ιιίη' του

~. Γιl11 ιι)ίου!α,

:'. Πωπιοί,,ιΎια.Υιά(
6. ΚΟllνιύ.δου~αbεΡφού ωυιτ/ς
7. :\\'δρόγυνου
Χ. Τω" παιδιάιν του!τη.:::

(160:

ιl(1 Ι 3 ι :
ιl(ι 1-32:
ιI61_.Η:

ιlΙΙ Ι _·Η:
ιI61_51:

(1<11_7:
<lι,I)'1:

Θα μπαίη:ι ο αριθμός

Ψ), .λΞ:'j,'\

(-)α μπιιίn;ι ο αριθμίκ (ετο.;)

Ο. ..ΙΞ ..1.-\

Ι-Ιλικτρικό ρεύμα

Τρεϊ.ούμι:νο "ι:ρό

,\ΠΌχί:τευση (σε ιιπό\υμο)

13Ι·1ΟI)Ο

Θι':ρμυ.\"αη (KnΤPllai)

~όμΠΙ1 1'1 σι(ψατα
Ι, \Ιπά\'((} (ι:ςωτερικι'»)

., ~I<άιρη

J. lΞ.Ξ.ωΤΨΙKι') μπι:Ι"ιu (ντιnΙlιι:ρω
.... .-λ)).υΙ) σε σllγΥι:νι:ίς .
;. lΞσωτ: 1)],,1'1 τουμλι':τα

2. E.Ξ.ωn.:ΡlΚ1Ί τσυμλί:τιι

3. ;\~.1.0Ι) σι.: συΥγενι:ίς (δΕν Ι:Z!:Ι~
Ι. Αποχωρητήριο (ι:σωπρικ:ι·»)

2. Εί\"lΗ μαζί με τουαλέτα t κ::nΊ)
3. Λποχωρητηριο (ι:ξωτι:ρικί»

.... j,::\' πρί:πει να ί:χει ιιπανΤ1Ίσι:ι

Ι. Ηl.εκτΡΙΚlΙ κουζίνα

2. rι::ΤΡOYKα~

Ι ψ.ι:ιψιωη

Ι. Τηί.Ιφω\'Ο (σταθr.ρι)

.2. Τηί.Ι:φιιη'Ο (κινητ6)

3 -λι.:γ έχει

Ι. Πl.υνη'1Ριο

2. ~Kάφη

,IΙΙ2: (-)11 ιιπαί\'Ι:Ι \} ιιριθμι)(

", ~Ξj,.\

~:;ί.ι.ll' 1Ο
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ιι Ιι .",_2:

<I f1J _J :

ιl(15:

!. ΤίJ_cιψη χιίφου

2. YγΡUσία, σκόνη

~. Ilαλαιι)ημα, χρειάζεται ω'ωcαίνιση (JtUJcra"iKti.
;τψ,>ιί.ΗΙIj>Η_ υδραυλικά, ιιποχέτcυση)

-ι ι,"u(-Jίζιση, Ι:ΤOψίφρuίtO_ υπάΡΧΟΗν ραΥίσματα

5. KU\'tVtl
ό. ~~, όεν JtiIopti) να χτίσω

7. Δε\' ί:χω πάρκινγκ

8. KεπριΚl) θέρμανση

Τ.\ Ι.\ΙΑ:νΙΕ ΠΛΙ'ΑIlΑI Ω

Τ.-\ ΙΔΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑIlΑΝΩ

Ι, (W)(L συ\'εϊ.ισω \'α μένω σε ι:\'οίκω

~. Ηιι ΗΥιφίισω σπίrι σηι\' πφlO;CΙ)

:-. ΗΙ1 ι..ϊίσι.ι σ;τίrι σε τ)6η υπιiρχον οικόπεδο crnlV περωχι)

·Ι (·)Ι1 Ι1γορ{'ισω σικόπεόο για \'ιι κτίσω στο μέλλον

5. (w)Q φύγω από τφ' πεΡIOΖΊΙ. θα αγοράσω σΗ.ο,> σπίτι

6, (w)Il συ\'εχίσω \'α είμαι φιλοξ:..:ωύμενυς, δεν το Ι:χω σΚ'..:φτεί. δ:..:ν με rιπασχoλ::ί

9(.), .λΞ....ΔΑ
Ο, Δε\' πρέπει να υπάρχει απά. ~~ml (ιδlOκτι)τες)

(-)(L μπαίνει ο αριθμυς

99, .λΞ.'ΔΛ

Ι. οι ....ο'(αι:ιιιι..υί λίΙΥΟΙ (διαςύγιο ....ληρονομιά. προ\)πιΙρχαν συΥΥενι.:ίς στην

;τι:ριιιχ ι\)

2, ,\ι'η/οι φγΙ1σίΙ1';

J, ()ι ....ι}\,ομι ...οί ί.ίΓ/ΟΙ (φΟφ'ιΙ ιιικόΠΓοόα-σπίτια)

·Ι ΓυΖΙ1ίο

5. ,\ 1011 ιΊ.ρι:σι: η πφωΧι1

6. Γωτί υπτΙρχ[ ι:λι:ύυι:ρος :ι..(;φo~

ιι(17: 1. ιΊuλl) κιι!.l;

2. Κα!.ι)

3. \ιΙι.':ΤΡll1

~. "11I';1;
5. ΙΊuί.l) ...ω,l)

ιιΙιΗ _Ι: (-)ιι μπιιί ,οα ι':\'11 απί) τu παΡΙ1κότω

ιιΙIΗ 1: (w)(l μΠΙ1ί,'ι:ι :';"11 lιπι') tι1 ΠΙLρω,'ίιτω

ιιΙΙΙ(.1: (-)Ι1 μΠΙ1ί,'I:ι 1':\'(1 ιιπί) τα παρω·:ύτω
ιιΙΙIi _~: (-)Ι1 μΠΙ1ί\'l:ι ι':\'(1 ιιπι') τα παραι.:ιί.τω

ιlΙιΗ _:ϊ: (-)11 μΤΙΊιί,'Ι:Ι :':"Ι1 ωτ() τα παριικάτω

Ι, !-1 σπηΊηΙΤΙ1 χ.ιίφου, πl)l(\'οκατοικημέ,'1l πι:ριοχι)-φασαρία

2. ΟΙ ...ΙΗ:Οί. στι:\'οί ()ΡΙΨΟΙ. 'l αιιςημ::"η κυκλοφορία UΙHO...ιν1Ίτων. 11 αvι'ηταρIΠIl σι)μΗ\Τίη.

τιι πιφκιφίαμιιτα στoυ~ όρίΨΟΗς. το ",:αυσαέριο

3. Η l':ι1 ....1) UYII:I\'li. Ολι:ιψη κάδω,' (βρωμιά. ακάθαρτα \'CΡά. λύ.σΠΓος. UKUHίttOta. σι...,lλιιί~

γιιτιιλ Ι

~. Η ηΖι1Iψι'IΠΗ\'mι (ιιι:ρωτ!.ιίνα. φΙ1ί\'Η. όιι:.θvιlς)

5. ι)ι ....ll.:ί:..: σχί:αι:ι~ μι: γι:ίτοl'ι:.ς, σ;τ;,_ :Jnά. ζ1)λια (παίζει ριJλo ο πλούτο<;. οι μπαλfL~lι1ί

~ ηί.:: 1)1)( 1\· Ι

(Ι. ! Ι I.:Ι1 ....11 l.:ιll\·I.I\·I ....1) συμπι:ριφιιρα-ιιγριιμμαωσύνη-ω ιί.ίJ,uς τρόπος ζω1)'; που ;:χ.ιιυ" ΟΙ

";ΙΙΤΙΙΙΚΟΙ)

7. Η φτιίιχιtι. δι:\' Ηπιλι'ΖΙ:1 στους ...ιιτοίl.:uυς ΠΙ'; πφω;σΊς IΗ ....ο'·ομιι..,) ti\,cml. ι)ι:ν ΗΠΙ'ΨΧΟIl\'

()()\IJ,:;ιί:..: ('JtIl" πι:ρωΧ11,

Χ. Η i:;j,t:lvI1 ιιποόtl)llίl\·wΚΙΗ,,'ωvι...οll ι;ΞΟί1ί.ισμσύ. (πεζoόριJμια. υπόνομοl, φωτισμιΊς. ί1Ιί.ρ"ο.

;ΤΙ.ιιc::ία. ;τιιιι)Ι"l1 7.ιφίι)

~I ί.ίι)ιι 11
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9. ι-ι cλλι;ιψη \)ρ(ωτηΡIOΤ11ΤOJ\'-I.r:ιτουργιιU\'. (βιβλιοΘιΊκη. ί1ωι)lκν-; σηl.()μΙ·1(. Ι<Ι:\,ΤΙΗ)

\·ιχ·nητας:. εξωραϊστικός σύλλογος-IJέαη:ι, .. Itoλιτιστικό lα:ντρο. αl-ti.JjHk:Li κ/;\'τρσ. μυγ(lςιιί )
!(). Η ρ(πσισΤΙΚΙ"l πομπεριψοράαπό ΤΟ\' δι1μο (σι: εξυπηρέτηση ιιλί.ά "uι στην :':Πln;λ~;ση τι')\'

υποχρι:ιϊ)(ίαϊ)\' του. καΟαρισμός. δημιουργία υποδομών. κ.τ.ί.. ) ιιi.ί.ά i,:uι από του( μη [)iΨ-

(,:πειδιι ι..υτοικοίιν Ρομ γι' αυτό γίνεται αυτό) .
Ι J. Η έλλειψη αστυνόμευσης Τ11ς περωΧΙ"lς

12. Η μη ι:φαρμΟΎιΊ του σχεδίου πόi.r.ως. ο μικρός ΣΔ για χτίσιμο

! J I.Το lH\ κατοιιωύν τσιγγάνοι (Ρομ) στην περlOχlΊ (αλητεία. φόβυς. \'αΡKωΤΙKά)~-ρατrrlσΤΙK')

1.31. Το ότι κατοικούν τσιγγάνοι (Ρομ) στην πεΡιοΧιΊ (έλλειψη συ\'ι;νόησης. 6ιαφΟΡΙ:ΤΙΚΟζ

rrl"J;tu.:; ζωιlς. φασαρία)-μη ρατσΙ(Ηικό

I-J.. Γι) ί)τι η πι::ρωχιι είναι απομωφυσμένη από -το κέντρο. απομονωμένη (γι.:ωγριιφι"χ'J':;

ωΗ)κί.ι:ισμός)

Ο. Ι,αν::\'α

ιl()Ι): !. Nuι

2,Οχι

ι.J9. ΔΞ/ΔΑ

ιιΙίt),I: Αν πει ναι στην q69:
I..J.. ιΞπι.:ιδιl υπάρχει σύγκρουση χΡιlσr.ων γης (κατοικία-νυχτι.;ρινά μαγαζιά)

ι-\ ν πει όΥΙ στην L169:
17. ιΞπι.:ι{)ll [~ρίσKoμαι κοντά στη φυl-.ιΊ. (ocv υπάρχει μεταξύ μας ιω.κία. ιιλληλoβoηθιόμΙLσΠ!

1;). Επι.:ιόιΊ ι:μι.:ί Ol Ρομ ι:ίμασπ πιο καΘαροί

! ι.J. Γυ ίδιο ι.:ίωι πω'τού. Δε διuφέρει η περιοχιΊ μας

20. ιΞπcιοιΊ βρισκόμαστε κοντά σι: ι'JI.!;~ τις δραστηριότητες ιμαγαζιιί.. σ;ι:ολ::ίο. ,,·.Τ.i..)

Ι. Νω

2. Όχι
99. ΔΞΙΔΑ

ιμ: 1 Ι:

Λ \:-:(!;ι ναι στην ψ.: Ι:

!. Λόγω σπνότητας χιΟρου. ",δυωμ~_: (;It"εκτάσεως λόγω φlJσικ(;)\ι ι:μποι)ι(ην (όιι:Β\'ιΊς

ποτι{μι. σιδ. ΓραμμιΊ. κακού ρυμοτομικού-πολεοδομικιον προβλημάτων μι: τη μlι ::φ(φμυ,,'η

το!! (ίz~:σίoυ πόί.ι:ως. μικρού ~Δ "νι υ.δυ\'αμία για χτίσιμο

..J.. Ι:';ωτίας της ηχοιη')πανσης (ω:ροπι.άν(ι. τραίνα. διεΟνιΊς)

Χ.. \Ι'1γω ι;i.λ:;ιψης υποδομ(\Jν-ΚΟΙ\'Ι'Jνικού ε~οπλιrτμοίJ. \lf:;~()(il)l·Jμ\(l. \lπ(')\'ιιμοι. φ(I)ΤΙ(ί,ιω~.

ι"{(ί·I'ΚΟ. πλατεία. lraL6lKll χαρά)
ι.J. .\(')γω !:λλ:;ί ψι:ως δραστηριοnΙ Ι(1)\'-λειτουργΗ\Jν. (βιβλιοΗιΊ κη. Πl1Ιι)Ι"'lJς (ίΤ110μι·).;. "';\'ΨΙ Ι

\n'>rηnις. ι:ςωριιϊστικός σύλλογος. πολιτιστικό κί:ντρο. αΟλητικί) ΚΙ:\ΤΙ"'Ο. μιιγ(ιζιιΊ.!

10. Εξαιτίιις της ρατσιστικι·ις συμπεριφοράς από το οι;μο πυ\) ε'~ωτίω; των τσΙΥγΙ'ι\'(I)\' 6~:\'

ι:πιτcι.εί τις υποχραοσι:ις του. καΟαρισμός. δημιουργία \Iπoooμιl)\'

! Ι. \ίJγω [;/λ~;ιψηc αστυνόμcυση.:

1:12. ,\ύγω του ι'ηί οι κατοικού\' "τσιγγά\'Οι (Ρομ) στην πι;ρωΧιΊ. nl'" ιιπο!>α(-)μίςυο\' (Ιλλ::ιιιιη
συ\'::\"('Jησης. διαφορετικός τρ(')πος ~(ΙJlΊς. φασαρία. βρωμιά)-μη ρατσιστικό

!:; Ι. Το ιηι κατοικούν τσιγγά\'ι)\ (Ρομ) στην πcρωχιΊ (αl.ηn:ίιl. φ(ψοι;. \'(φ,,·(I)ηκ(I.I-

IΙΙΙΤΗιστικ6

ψ) . ..\.Ξ:'.:.\.-\

Λ \' ;τι:ι (')1Ι στη\, qι.: Ι:

! 9. Γι) ί6ιο ~;ί\'αΙ παντού σε ω.t:~ ης συ\'οικία (ο ΟlΊμος ι.:ΠΙΚt:\'rρ!;J\'~:Τυι (ίΤΟ κι:\τρuι

Ι)Υ. "'.Ξ,' ......λ
ψ:_Η: Τ(ι ίδια μι; την προηγούμt:\'η

φ:_23: Τ!ι ίδια μ:.: την προηγούμση

ιIΊΟ_I: !. ~υ\"OΙKΙΙΙKό '::υμ[>οίJl'ω
_....... ι·ψυς
3. Νuμ(φχίιι - Π;;ριφι":ρι;ιιι

-J.. !.3ooλ~:Hn";..::

::1:ί.ί,1Η 12
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). Εσ::ί..; υι ίδωι μι.: του..; cι.;-προσιUπου.;σας (είη.: t:ίνιH σι: θεσμοΘετημένο11 μη.

,')Ι),,'Η\'Ι) )

(). Ι-':'V.\'ι·:να..:

7. 1-':'I)ΙΗος

Χ. Οl.ω ()l π(φαπά\'ιl) μα~ί

9. λστυ"ομίΙl
ψ) . ...'-.Ξ.'Δλ

1171 :

ι172:

ι173:

κωόικοποιηση ΙΔΙΑ tνΙE ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

1.:'-,1<11
~. Οχι

99. j,Ξ:'ΔΑ

J. 1:::0(;) μιγ(J.λωσα YE"\'NJllKIl. μου ιφΙ:σι:ι η περωχιl. Ιχω συνηΟίσr.ι

2. [~αι.τί(1ς των τσιγγι1νΙIJ\'. αφοί) ο διιμος επειόιι ι;ίναι ι:ωτοί ι:διϊ) δι;ν προσ1:ΖΙ:Ι ΤJΊ\'

σΙΗ 'Ο Ι Κ ιιι

3. λ\'liρω καλύn;ρι) μi:ρος να μείνω. Οα φύγω

-J.. j,ι;" j~xω οικονομικιι ιΊ.νεση για να φίJγω. η μεγάλη ηλικία δεν μου το επιτρι;πι;ι

). Ί::χω <pt'JYCl Jiijll - πολύ σύντομα φεύγω

ψ) . .λΞ,ιΔΑ
Ι, .λc.ν έχω OΙKόπι;δO-Kτίσ~ια αλλού. δεν έχω που να πάω

::: ()ικΟ\'ομlιωί λόγοι

3. ()ιιωγl;\υακοί λόγοι

ι)ίJ. j,Ξ.'Δλ

() .λε" πρι';πει \'α υπrφχει απιJ."τηση

Ι ()δί).:; 13ίJi,oυ - Χαρ;,..υγιl- Α':ι)ούπολη

:::. ,\/;ι[iu6ω;:ι - Νι:α Πολιτεία - Νεάπολη - Φιλλιπuί)πολη-ΑΞΛrΛϊ
.1 Κι;\'τρι) πόλης

-J. ΓιιΊ\'νουλη (εργατικές κατοικίες)

). ,\γ. ίνluρί\'α. Λγ. Δημι;τριος.Αγ. ~αράντu και Νέα Σμύρνη (Παράδεισος)

6. AU1l\'U - Ζι;φύρι

7 2::: χωριό γ\Ίρω από τη Λάρισα (Νίκαια - Τίφ\'α[iος)

99. .λ:;" Ηπά\'τησι; σιηκι;κριμ[;\'G. όπου να'ναι

ιl ιΙ:

Γιιπί 0::1.1.:1 \'1.( φiιγει \'1.( IρilYCI ι;ρωτώμc\'uς ?
J. Β(φ:':ΟηΚΗ r11" φΙJλl1. τον τρόπο ςωι;ς. IJTrlJ.pxc.ι ζι;λω στην φυλι;

:::. (-)ι':λω πλ::ο\' \'(1 ςω ιΊ\"Πα. ησυχία. ::υρύχωρη π:;ριοl.ι;

J. (-):':λω \'ll συ\'δυιΊ.σω τη\' όoυλl;ιc'1 μου με την κατοικία μου

J. Πολύ Κ'Ηλό

") Ι-':'Ηλί,

3. \Ι:';τρω

-J.. Κακι)

), !Ίολι') κακι)

ψ). ~Ξ:'ΔΛ

J. j,t;\, συμμορφΙ;Η'(Η'ΤΙΙΙ ,ω: ΤΙΗ)ς κανόνες της κοινωνίας και με τους νόμους. δε\'

ιιί.ί.ιί_ςου\' τρί)πυ ~ωll"; (φΙ1σαριιΊ. (Η'τικοινωνικι'l συμπcριφορά. παραματικι·ι

(ίυμπ::ριφιll)ιJ.. ΙΙlίυ()(,lσίΙl)

:::. ::' (ίlΙτιη·l.; lJTrUf1XI:t φτιί,I.::ιu. μρωμΗΊ.. ιψμιφφωσιιΊ. μετακίνησΕις. υφίστα\'ΠΗ

(ιπιn;ί.::ισμι',. KUKC'; σΙJ\·Uιlι.;-ες διαβίωσης

3. ΥΠUΡI.Ι1\)\· προ]Ω.ημΙΙΤΙί μι:ταςιΊ τι!)\' φαριΩ\'

-J.. Ιπ/:ι6ι; Ι):;" 1Jπάρl.οu\' υπο60μi:ς στη" πcpωχι;

). [;τI;ιΜι ::ί\'ιΗ μίη'οι ΤΟΙJς.. Ηπιψο"ωμί:νοι.οεν τoυ~ ι:νοχλί:ι καν:;ίς κυι [iΟljΘιΊ (\
I:\'U: το\' ιΊλλο un,""ιJ"oμΙKα

(). !~;n:ι61Ί ι:ινιιι ιΊ\'ι:ΤΟι. χωρίς άγχη - υποχρα!)σεις. ελί:υΘερος λαός. δι:ν ζητοl')\,

.10ί.I,ιί: γ\(1 \'Ι1 πι:ρ\υι)\' -·;Ηί.ιΊ



7. Εξαιτίας του οτι 11 Ι\'Ταξη τους f~OliOllcrt: \'(1 καλυπρεύσοu\lτις συν()11Κl;':

διιψίωσης τοιις

99. ~Ξ/Δι\

,17~ _Ι:

{17-Ι_2:

,17~_3:

ιI7-Ι_.ι:

ιI7-1_5:

lI 7S :

ιl7ί:

..1ιαΙ1άσετε εφημερίδα

llαρακολουθιΊσεπ τηι.cορcιση

~υμπληρ{ίJσr:τε δημόσια έγγραφα

ι-.:άνι:π λoyαΡlασμoύ~

130ηθάτε. τα παιδιά σα.; στο σχολείο

Ι. Καυι)λου

2. 11)-311 δημοτικοί)

21. lη

22. 2η
Ο' ,_J . .>η

.,. -111-511 ιiΙHΙUτιιωι")

.11 . ..J.ll
η 
.1-. J11
-Ι . .-\ποφοιτοι ι)ιι,ιuτιιωtJ (6η)

5. 11) - 211 γυμνασίου
51. lη
- Ο Ο)_. -11
6. ΑπιΊφοιτοι γυμ\'ασί"ο (31)
7. Απιίφοιτοι λΙJI(είου (311)
8. ΑπιΊφοιτσι τεχ\,ικώ,' σΖολών (ΚΕΤΕ.ΤΕΣ. ΠΕΚ)

'λ Α\'ώΤΙΙΤ11 εl(παίδευσI1-Α\'ώτφΙ1

\) J. Φοιτητές ΤΕΙ - ΑΕΙ
ιJ2. Απι)φοιτοι ΤΕΙ· ΑΕΙ. MεταπnιxlαKoί

Ι. Οι μπακιvιισεις της οικογένι.:ιάς μου

.., ΕΠI;ΙΟΙ1 βΡιΊκα οουλειά

J Προ[3λιΊματα γΛΙ(Jσσας

-+. ! 111ιΨλιιμuτα μι: τα άλλα παιδιά

). υικονομΙI<.11 κατάστιιση της ΟΙΚΟΥΙνι.:ιαςμου

6. Λουναμία πρι)σαρμΟΥιις μου στους καν()\'ι:.; του σχολείο\)

7, λουναμία προσαρμΟΥιις του σχολι:ίου στον τριΊπο ~ωll'; μ()u

~. Απόρριψη από το σχολι:ίο

9. ΤΠΡI;Πί: να βοηθιισ:,-, τη\' ΟI;;,\'Υ':;νΙ:Ι41 μΟΗ. ΟΙ\' μι: Ιlφησαν οι ()ικοί μου

Ι Ο, Επι:ίοη παντρι:ίιτηιω

Ι·" Ι::'ΙΛ Μ[ ΓIrOI-lrOYML:NH

I.Νω

~ . ...\.1;\' μπορούσα να Ι\ίι\'ω ιιλλιώc

3·"Ozl
u. Δι:ν πρ;:ππ να οπάρχι:ι απάντηση

Ι. Ναι

2.υχι

99, ΔΞ/ΔΑ
Ο, Δι:ν πρέπι.:ι να υπάρχα απάντηση

Ι, Η οικονομlκιι μου Ι\ατάσταση. φτιίΙχι:ια

.., ι-ι Ilλιl\ία. η ΟIΚΟΥι':" ,l\1. οι ι;-~σΊJπώσειςμου

~ Οι μπaΚΙ\'llσι:ις(Ι.ίη('ι δ0υλLtιlς μου) κω η μη \)παρςη μ(nψης (IULJI ::lIl';
-Ι, Ν 'φι';πομω \'41 πrι.ω, ()ι;ν ::χω συνηΘίσα ιιφοι) όl:\' ΠIΙΎα ποη:

117 Ι) _Ι: 1" \1·ηIΟ\ ψγασίας

.., ,\ι·)γοι l"οινωνll(11ς Ι1\υγν6φιmις



11.\ 1'.\1"1,1·1 1\ lλ - KΩΔΙKOΠ()ΙΙ'Ι~H 'ΩΝ λΠλΝΤΗ_ΕΩΝ

.\. Γιυ.. \'(1 6ιιιl)ύ.~πι.: ctDημcρίόυ. ΠGρωδΙKά. /1ι[jλία

..J.. Ι Ί'l \'U μη\' ι':χπι.: πρι)[1ί.ημυ ιιι.: Τ<1 δημόσια έγγραφα κω τις ωηΊσας

:'. Ι Ίυ. \'Ι1 υλληλσΊραιοι.:ιτι:

(J. Γω \'(J, ΙJοηΟ,ίπ τυ. ;ru.ι6ιά σας στο σχολείο

7. Λι')γυι οικο\'Ομικοί (;φσγρό.μματα επιμόρφωσης κ.τ.λ)

Χ. Γω γνιίισι.:ις. πι:ραιτέρω Ί\'ιίJσι.:ις

l). K{1\'!:\'(J.":

tI7tJ _2: ΤΑ ΙΔΙ '\ :'\.:·ΙΕ Γι\rΑΠλΝΩ

ιl ~ω_' : Ι. Ν <J.l

~. υχι

99. ΔΞ ....ΔΛ
Ο. Δ.c\' πρ::πει να υπό.Ρϊ..α απάnηση

ιl~O_2: Θα γρό.φω υτι λcει στο cρωτηματολόγιο

Ο . C\' πρι':πι.:ι νυ υπάΡΖI:Ι u.πύ.\'Τηmι

ιιΗ Ι: Ι. Ναι

2. 'Οχι
Ο. ' C\' πρι:πει νυ. υπό.ρ/μ Ι1πό.\'·ι .;ση

ιιΉ2_1: Ι. uι

~. "Οχι

Ψ), ' Ξ:"ΔΛ

ιlΝ2 _2:1: Ι. ~ι: Ίlχl.φιΊ. u\'(J.γνωση και ,ι.ριθμητικιΊ

2. ~c η λι.: ι--τρολογ ι κά.. Ilλο,:τρονικό .. μηχυ.νολογικύ. (ι'υτάρτιση)

~. Γω τρόπους α\'υκίΗ;i.ωσης

..J.. ~t: ι--υΠΤΙΙClΊ-Ρ(lΠΤΙl,lΊ

5. ~c Oέμcι.nι. ί)πως οιιωγενειακός προγραμματισμός. προληπτικιΊ laTPl�ζIi

6. ~ι.: ιστορία. προβλιΊμυτu χψρου. περιβάλλοντος (συγχρονα θέματα)

7. ~ι: (J.γΡOΤΙKι·:ς φγασίι.:ς

Χ. ~ι διιιιcί)σμηση

L). Δι: μι: υ.φιΊνι:ι η οιιωΊι':\τιύ. μου

ψ). ΔΞ.'· ι\

ιl~Ω_2Ι): ΤΛ [~Iι\ ΜΕ ιI82_~:.ι

<IHJ _Ι: Ι. '1'0\' (/.πι·)φοιτο ι.υκcίου-γυμ\'u.σίου

~. '1'0\' υπι)φιΗΤΟ Π(1\'Ι:;rιστημίου. .ι\νιίnατη (3βάθμιω

J. Τι)\' (lπόφοιτο Δημοτικού

ψ). ~Ξ:'ΔA

Ο. Δ.ι:\' πρι':πει \'(1 ι':χι:ι υ.πυ.\'ηΊσα

<IHJ_};I: Ι. ΠρΙπι:ι \'ι). ι':;(ιι "υί.ιΊ συμπι::ριφορύ..να σέβεται τους κανόνι::ς της κοι\'ωνίας.

l\υλιΊ π(φουσίιι.. \'τύσιμο. ιωl.ί! τρόπο ομιλίας (κοινωνιιαΊ μόρφωση,

συμπψιφιφιί) σοβυI1l),';

2. IΊI)~':π::ι \'(1 ~t:D~:l γρ(J·μμυτu

.1. l:ί\'υι (J.υτι)..; που ί.::CΙ τυ. πράγματα με το όνομα τους. ο καλός xapaKT1iru..;
(μπ:':σ(I.). (ψυΧll\1Ί I\(J.l ~.\Tυμυ.Τ:\ΊΊ ,ωλλιCργι.:ια)

-Ι. [,:ί\'ω ι) πλιηισιο..::

5. Ι:ί\'{ll ο κ(I.Τ(φτισμ[:\υ~- ι:~t:ι6ικι::υμί:νος στο αντι" :ίμε"ο της ι)ουλt:l(l..:: του

6. !~ί"ω υυτί)ς που υπuπεςcρχcται στις δυσκολίες. ο ι:μπι:ιρος

Ο. Δ.ι\' πρ:;πι.:ι \'υ ι':χcι ιιπυ.\'ηlσει

l)l) . ..:lΞ:'Δ:\

ιl~O_2Ι): '1':\ ΙΔΙΛ νιι:: ΊΊΊΝ ΙΙΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ιl~-ί: Ι. \.jut
2. 'ι )χι

l)l) . .'λΞ.'.Δ. \

~::λίι' CJ, 15



rIAI'AI'Tli~IA - ΚΩΔΙΚΟΠΟ'ΗΣΗ ΤΩ'! ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

tI XS:

ιιι,_, :

Ο. ΤCΙ πωδ111 είναι μι.:γω.α 11 μορφωμένα. 1'1 δΕ:\' έχει 7[ΙΗΙ>ΙΙΧ

Ι .. \ι)γοι Ι:ΡΎιισία,

~ . .\όγοι κοινωνΙΚIΊ.:; (1\'αγ\'(;ψισης
3. Για \"U όιαβάζοlΙ\' ι:φημερίΟα. περIOΟικά.!iιlil.ία

4. I"ιu ,'α μην έχου\' πρι')μλημα με τα δημόσιιι έnpιιφcι κω τι.; uιηΊσι:ι.:;

5. Γ1U να αiJ.ηλογρuφuίl\'

6. Για καλύτερη ζωIΊ-ιφγασία. για να t11V μάθουν. \'U μll'Ι συναντού\'

προΙΙλlΊματα (εξασφάλιση του μέλλοντος)

7. Για να αφομοιωθούν. να ξεφύγουν από nl φυλιΊ

:Ι Για να συμπι:ριφέΡοnαικαλύτερα. να γίνουν πιο ι:υγενικά. χριΊσιμα

U. Τα παιόιά είναι μ:.:γάλα 1; μορφωμένα. ιΊ όε\' έχει παιδιά

ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ IlPOΙ-ΙΓOYΙVΙENH

Ι. Νιο

2.0χl

99__Ε/ΔΑ
U. Τα παιόιίι εί"ω μι:γάι.α ι) μορφωμένα. 11 δι:\' έχι;ι πωόιιί

ι. Οικονομικι; Ι(ατάσταση οικογένειας

2. Jι.:\' το θέΑΟΗν τα ίδια

ψ). ΔΞ/ΔΑ

Ι. :"-Iuι

1. Όχι
99. Jι.Ξ.lΔA

Ι, Jι.t:v τu Ι}οηθά η {JIKUYI:\'t:IU να μορφωθούν. δε\' το Η::λΟ\I\' τα ίόΙΙL

2. ,\ύγω το\) οιαφυρετικοί) τρόπου ζΙ1.Η)ς τοι...;-επίπέόοll ζω!)ς (φΤCίlχι:ιιι)

J, Γ:παόι) ΠΙΎχάνου\, όιαφορετικι), μεταχείρισης ωrι'ι το ι1χολι:ίο

(αποκλεισμι)ς) - απόμριψη (ψ<~;)εί.;)

·Ι Επειι)ι) πρέπει \'α ι:ργάζονατιι.ι από μικρά

99. ΔΞ!j,Α
Τ-\ ΙΔΙΑ ΜΕ ΙΉΝ I1ΡΟI-ΙΓΟΥΜΕΝΗ

11*1_1 & ψ.'οι_':

(I~HI_2 ...ί\: ΙΙΙ':ι_2:

(I~HI_) ι.~ Ψ':ι_J:

ιι~HI_.ι ι.Χ: ψ::ι_.ι:

(1;'6 5 ι.~ ΙIι':ι_5:

(IΝ6=6 ι.Χ: IΙΙ':ι_(ι:
(IΝ6_7 & ΙΙΙ':ι_7:

ιIΝ(,_Η & ιιι':ι_Η:

1\ιlι:τακινιΊσι;ι.; της οικογένειας

Λ6\1ναμία προσαρμογι)ς των παιόιι\ιν στοιl.; κανι)νι;ς του σχολι:ίο\l

Λ6υωμία προσαρμογι)ς του σχολείου στο\' τρόπο ζΙIJl)ς σ(1l;

ExtJl)tKl'l ω'τψπ(\)πιση από τα ω.ί.α πωί;ΙΙ1

!\πι'φριψη (ιπι) το σχολείο

()ιιω\'Ομικιι κατάσταση της οικογ6n(lς

προ[ncι)ματα γί.(Οσσας

]. Δι.;\' tJi;!.I1H\' \'Ι1 μορφιυνονται. όε\' τcι πτι':λ\'Ι:1 η ΙΗlωγι':\'ι:ια

~. Φταίεl ο τρόπος ζωι)ς. η φιλοσυφίιι ~ωιΊ.; ;'[O\J 1'::<.1)\1\' σα\' φll/.IΊ

3, EnCIbl) παηρεύονται μικρά

..ι . ..λι;,' μπυρ:.Λ 11 UIKO·:. νι:ια να τα [}οηl)ι)σι;ι ιιφυ1Ί l:ί\'ΙΗ αμι'φοι'ιτη

5. Επcιδι) πρέπει "α εργάζονται από μικρά

6. Πιφασύρoηuι από τα άλλα ΠUΙδlά

7. Αντιδροίl\' στο\' ιιποκλι:ισμό και δι:ν μορφιίlνοντlLl

(ΙΜ: Ι. Nuι

2. Όχι
<)Ι). j,Ξ.ιΔΑ

ψ.ι;!: Ι. EnI:ttiIi Οα γί\'Ο\)\' πω Ι\οlνωνlκοl' θα υlOθι:ηΊ<1"Ι)11\' τον ι)ι ....ιΊ μιι.; τριΊπl1

~ωι).;. ΟΙΙ ΙLποκη)σΟ1)\' Ι\αλύτερη κοινωνlΚ"ιΊ συμπι:rIΦι}11ά. \'ηΊσιμυ.

καΟιφlόTlιτα ηλ

2. (Μ)α ιφχισΌΗ\' να προσφέρουν στην κοινωνία. Ηα Οιι ::ργιί. :ονταν ηι: ΚILi.ΙJΤ::,lι:,;

όιlHί.ι:lι':-;:. θα ι;\'ταησonuι' καλύτερα Κ"αl ΟΙL γί\υ\'τω' ιηόΤΨIl μtλη

.'. (Μ)α Ιiι:ι.τί(ι)\,uν ίΟ βωτικδ ι:πίπεδο (μείωση ανllί.ΦΙLIJι)των). Οα ι;ξελισσι'ιτω'. tJα

ΙL\'I:βα~ω' το κοινω\·ΙΙ.:ιΊ ΤΙI1.ς προφιλ. θα {)ιι:ύρυ\'ΙΗ' ΤΟ\' τριΊπο σκCψης τους

~.ί.ίόυ 16



0,\ 1),-\1)'1'1-1.\ ΙΛ - Κ!!..\ΙΚΟΙ-ΙΟΙΙ-ΙΣΙ-Ι ΤΗΝ .-\ι-ι.-\ΝΊΊ·ΙΣΕΗΝ

-Ι Η(ι ~:\'ηΊσσO\'!(H' κοι\"(ι)\,ικ(1. Ου lLπuκτούσu\' κοι\'ωνιιa'1 και π\'ι:υματικι'1

μοι)φωση (πιο πολίι συμμurφωση)

5. Η(ι σι)\ιι:\'ονοl')ν!(ι\' κυλlΗι:ρα με τους μπαλαμούς. Θα ανι:πτύσαν δεσμοl)ς μαςί

του..::

ύ. '()τι κω \'(L Κ(l\'Ο\)\' πω.ι σnL ίδω θα ιιηι\' {δε\' αλλάζουν οι τσιγγάνοι}

7. ΙΞί\'uι [;πικ\\,δι)\'Οι 011 μα~ KυΙ~ερνl'1σoυν

ιι Χί :

(ι ΗΝ _2 :

ιι ΧΧ _3 :

ιIΗΗ_4:
ιι ΧΧ_5 :

ιι ΧΧ _6 :

ιιΧ9 _Ι:

ιιΧ9 _2:
ιιΧ9_3:
ιι Χ9 _-Ι:

ιι Χ I)_5:

ιι Χ9 _():
ιι Χ9 _ί :

tI XIJ _N:
ιι Χ9_9 :

ιι Χ9 _ ΙΟ :

tI 81J _ I1 :

LI'JO:

ι. >Juι

~,υzl

ψ). j.Ξ/ΔΑ

1.•\ίηω ωΗών μας ~ι:χωρίζυυν και μας λένε σι άλλοι. γίιφτους

1. ΕΠΙ:ΙΙ)I'1 μας καΘορίςουν τον τρι')πο ζωl'1ς. μας επιβάλουν πράγματα που δι;ν

θέλουμε. ι:γκλωβιςίΨlLσπ και ενεργούμε σύμφωνα μι: αυτά

Ο.Δt\' πρέπι:1 \'U υπάρχει απιΊντηση

ψ). ΔΞ/ΔΛ

ΚΙΗ\'ω\,ικί)ςστιγμ(lτισμόςσας λόγω αυτών. από τον υπόλοιπο πληθυσμό της

περlOχι'1ς

Λί)γοι ~:ιφέσαIJς καλlΗι;rης ι:ργΙlΟί(lς

Η ι:πιλογl'1 ι:\'ί)~ νέου τρί)που ζ(ΙJl'1ς για σας. με σκοπό την καλύπρη διαβίωση

(ποl.λοι ()ε\' ΙJιοθετοι)\' νl1 παντρευονταιμικρά τα παιδιά)

υι Οι;σει6αιμο\'ίες.προκαταλι'1ιllαςπου σχι:τίζύ\'Ται μ' αυτά

KIL\'i:nlc
Ι. Οικο'\'Ομικοί λίιγοι (μπαμπακ).(αγοραπωλησία)
~. j.c\· (ισχοl'ΟIΨIL\ ~•.: τα i;θi; "ι

1. ~ημlOυrγοι'}ν εσωσφί:φεια-ςούμε 10υ χρί)νιαπίσω

-1-. Αλλα εί\'1L\ Θι;τικά και άλλα αρνητικά. αλλά τα ακολυυΘούμε γιατί ι:ίναι η

;ταριΊ60ση ~ιας

Ψ). j.Ξ/.:λΛ

Ο . .:λε\' πρέπει να υπυρχει απάντηση

KιΊη)\,τt1ς (ιΟλητισμό και σπορ

KιΊ\'(\\'nι~ κυι 6εχί)μ!:νος/η ι:πισκέψεις

Πlnυί\'Ο\'τυς ι~ω.π..;

Πη'!(ιί\'υ\'τυ.ς σι: κι.:\'φα 6ωσκέδ(ισης (καφi:νt:ίl1-ιωφtn;ριες-ταβέρνες) ΠΤΗ

;-..Jτιψάρω

ΒI.έ;τυ\'τιις τηl.ι:ίφl1ση (έργα, (ιθλητικά. εΙΟ11σας κ.τ.l.)

Πηγαί\'ο\'τας στο θι;ILΤΡΟ 1'1 στο\' κινηματογράφο

Ακοι")γοντιι,,; μι)\)σικιΊ

~ ωβιΊ(Ο\'!(Κ

Πηγιιί\υ\'TH~ πι: ΚΙ:\'ΤΡΙΙ διασκέ6ασης στην υπω.οιmι Νι:α Σμύρνη και στην
ιιπ()/.ι)ιπη ,\ιΊρισα

Πηγ(ιί\'O\'τt1ι; ()ωΚΟΠI':.;

.\σ1.()i.ο\Ίμl:\ι()~ μι: τα παιΟΗ"ι KUΙ Tll" οικογέ\'ι:ιιι

1. ;'\J(1l

::.Ο1.Ι

!.J!.J. ~Ξ/Δ.\

Ι. Επι;ιδι'1 ::ίωι 61κοί μου ("ινθρωποι και μ'αγαπανε. για υποση'1ριξη στη ΜισκοΛη

(Ιφ(ι. για συμπι)\,οια. υλλllλοκλατανοηση, αλληλυβΟI'1θεια. σεβασμός (επειΟI;

ι:ίμαστι: μοη(ισμι\νι. 6ι:μΙ;\υl. (ιγαπημΙ:νοι)

.., ! Ία ;τ(φi:ιι. ,:πικοη'ιι)νί(ι. θυλπωΡl'1

.Ι Ε;ΤΙ;ΙΙ)I; μl:γ(ιl'ιί)συμι; μυζΙ είωι συγγενείς μου. !:τσι έμαθα

-Ι. l.71:ι:161'1 ro ι;;τιj\ιΊι):ι "j φυλι'1 :' ι/.ι :1 πιφιίοοση

λ Τ:τυχ::

(). Ι;rι:ι6Ii \)ι:\' μι; 110η()("ι\'I: ποπ

Ψ>. ~Ξ/...Ί.\



11.\ Ι'.-\!)'ΓΗ i\'1 Α - I{ΩΔIK()ΠOIII~I-I ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΙ-ΙΣΕΩΝ

ιιl) Ι 2:
ιl'Η:Ι:

tI')J Ι :1:
tI')J-2:I:
ιι'λ1_.1:ι:

ο. Δι:\' ψωτιΙθη",c. ι)Ι\, πρΙ;πι \,α υπάρχμ ιιπά\'Τηση

ΓΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 1l1'()ΗΓυΥΜΕΝΗ

Ι, Να ΠΙ:Ρ\'αcι ",αί.ά

~. Να οίνl;1 αγάπη. (1αί.;τωρΙι, αλληλοσΦασμό.κατανι')ηση-συμπΙ)νΙ)Η1.ΧΙ11)ά.

ηρι:μία στα μι:λlΊ τη;

J. Ειναι ο σκόπος του ά\'θρωπου. τρόπος ζω11ς του. το θεμi:λlO της ζωιi~ και τη..;

κοινωνίας. όπως Oρί~CΙ η παράδοση και η θρησκι:ία

4. Να δίνι:ι γνιίψη. συμβουλι1. σηΙριξη. βοιΊΟεια. σιγουριιΙ \'α προσδί61:Ι στα

μι:λη της τα απαραίτητα "(ια να ζουν καλι'ηερα

5, Να !3γάλcι σωστυ. l:tTOilQ σπιν κοινωνία (κοινωνικf1 μορφωμΙνα). \'α τα

προσΙχει απί) τις κακuτο;τιι;ς και \'α διατηρεί καλό ύν\1μα

6. Δι:ν ΙΧ1;Ι ρόλο η Ι1tκιJγΙ:\'U(l

ψ). ΔΞ/ΔΑ

ΤΑ ΙΔΙΛ ΜΕ ΤΗΝ IlΡ()ΙΙΓΟΥΜΕΝΙ-1

(Στα ύρια TllC ψτιοχειιιςι !. Ναι
2. Όχι
99. ΔΞ!ΔΑ

(Φτωχοί) 1. Ναι
? Οχι

)9. ΔΞ!ΔΑ
(Πολύ φτωχοί) 1. Ναι

~. Οχι

99. ΔΞ/ΔΑ
ΓΕΝΙΚΗ AITΙOΛOΓH~H ΤΟΥ ΟχΙ

1. lΞnLlol'l δσυλι;ι',(;ι ι')1.1] 11 OΙKoγ~':\'::ω

~. Επειδιι ζητιανι:ύουν και βγιΊςιηιν Ι1ΠΙ') r:1;t
λεφτά

J. lΞπεΙOIΊ τους βοηθάνε διάφοροι φορι:ί..;

4, Βοηθιούνται μεταξύ τους

ο. Δεν πρΙπι::ι να υπάρχει απάντηση

Οα μπαίνι:ι ο αριΟμό; ;του είναι στο ερωτηματολογίο

θΙ1 μπαίνι;ι ο αριθμός που ι:ίωι σω ερωτηματολογίο

θα μπαίνι:ι ο αριΘμι\ ;του ι;ίναι στο ι:ρωτηματολογίο

1. X~;φιΊΤΙ:ΡΙ1

") ΤΙλ ίδω μι: παI.ΙUΠIΙ(l ι;τι":ρυσι)

3. Κιιλι'ιτι:ρα

99. ΔΞ!ΔΑ
!. ~τoυς ξένους εργάτr.":.Ιl\'εργία (δεν υπάρχουν Οουλι:ι:':ς). llKpίf)CLll

(υποτίμηση). νΙι:ς συ\'Uliκες (εκμηχανιση γι:ωργιας)

~, ~τα μικρότερα μφίΗωματα. στις μη τακτικές (μόνιμες) ι:ργασίι:ς

3. ~τo ιΊτl πολλά μι;ί.η τη.; ΙΗκογένειας δουλi:υουν.πcρισσίnι:ροι μισΟοι. t")ουλι:ι'IΟΙJ\'

πι:ρισσι'ηι:ρο

4. ~τα ιυ.ι:ιπιl προσό\'Τα τους. στο ότι δι;\' τα πρoσω'(ιτoλίς~:ι σωση'ι η Ιlιι,υγ(:\'::ια

5. ΕΠΙ;Iι)li δι:v (-){:ί.ο\)\' οι τσιγγ(ι\'οι να δουλείιουν

(). ::τφ' μ,:ίωση τιυ\' αιι)ομίιτ{!)\' που τους δίδονται (μιιλλι)\' ίηαν ι;\'ηί.Ιk.Ί(i)\'Ι1\'ΤΙΙ.Ι ΗΙ.

παιδιά)

7. ~τo παρrιvομο εμ;τιΊρω που κά\'ουν. στη ζηΤl!lνιιi. πσλί.Ις ()ουl.ι:ίι;.; Ι\'I'ΨΨ1;ς

παριινομι;ς)

8. Επι;ιδι'l δι.:ν πληΡΙ;)\'ύυ\' φί.φυι;.;

9. !Ξπειδιi δεν μεταΚΙ\'ι)ίJ\'τω πλΙον (έ-χουν μόνιμη Ι)«ση)

1ο. ~τo οτι ι:νεργού\' σΙJμΙDι!)\'α με την παράδοση δε\' ι:ςι:ί.ίσσo\'τrll

11. ~τo ί)τι οι νΙοι ει\'UΙ ε\'ΤαγμΙvοι και ξΙρουν πως λι.:ιτουΡΊΕί η κοι\'ιι)\<ί(ι

99. ΔΞΙΔΛ
ΓΛ ΙΔΙΑ Μ[ ΤΗΝ IlΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Ι. !~\Η;,υτιiστιιτη

~::λί')IΙ 13



1-1.\I).-\I'1'Η:\I.-\ - Κ1!...iΙΙ'-ΟIΊΟΙΗΣI-Ι ΓηΝ AIlANTHΣE!!~

~, ·1:7.!:Ι ΤΙ~ ιιπαl)l~ίτητι. YΙΙ~ "(λ' ':1σ:.:ι

:;. \,1:: Πl1ί.ί.ιl ΠΡΟ<ίπιίΟι:ω κατιιφι:ρνl;ι \'Η ωτοκτιί τα προς το ζειν

-Ι, Ε7.::Ι πl)I·I[lΙ.ημιι στψ' ι~πιΊKτηση ΤCύ\' προς ΤΩ ~ι:ι\'

(11)(1: ι. :"Ιω

~, 'Οχι

1.)9, ...λΞ'...lΛ

ιll)ί: Θα μπαί\'ει ο ιφιΗμύ.; που υπάρχει στο ερωη1ματoί.όγιu

(ι9Η: Ι, Κιικό. μ11 σωστό. άσχημο. άπαράδεκτο <δεν πρέπει να το κάνει κα\'είς)

~. Κιιί.ύ

], Εί\1l1 κακό. όμως η α\'άγι...'ll. η ανεργία. 11 ίJJ.ειψη /k>I1HCIac; από το κράτος σf

οδηγεί σ"ιΙUτό {ι;ί\'αt ί.ύση ι~νάγKης)

lι91'(1Ι_' : ι, Μι:)\'Ο οι η;μπί;ληδι·: ζιιτιιι.\"··'II'·Jν. ο ίη·θΡΝπος πρέπει να δOυλεilι.;ι

]. Επ/:ιό11 ι:ί\'Ηι Unrln1 για \'α επιμtti)σει κάποιος. ι:πάΥΥελμα. χ.όμπυ των Ι'ομ

], Γ::πι:ιδιι ι:ίνUΙ ταπι:ι\'ωτικό. πι.;ριφρο\'ητικό.προσβλητικό.VΤPOm1

-Ι, Επειδιι φταίει το κράτος το (~πoίo ιιπουσtάζι;ι KUΙ δεν ΙiοηΟά τοα; Ι)ομ

(γενικοί φορι:ίςl. (και το θέμα τω\' ξέ\'ων)

5. lΞπειόll γίνεται ι;κμετάλλcuση των παιδιών

Ο, Δι.;\' πρέπει ,·α υπάl)χει απάντηση. δεν καταλαβαίνουν

ψ} . ...λΞ/ΔΛ

(ι~N,,_2: ΤΛ ΙΔΙ" ΜΕ ΠΙ"! ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

(11)1) _2:
(11)1) 3:
(11)1)=-1:
11()1) _:':

ιιΨ) _(ι:

(191)-7:
4')9)':
IIYιJ_Ι):

11..,1),1_1 :

l)oυμω'ιΊΙ~I.HZtl 1. ~ι.; συγγένεια όια γάμου

2, ~ιιν προσωπικο φι/.ο σας

], Να κατοικεί στη γl.:ιτονιά σας

4. ~τη δουλειά σας ως συνεργάτη 11 ως συνάδ::λφο
5. ~:α~· HmlKou στη\' χιί>ρα σας

6, !νίόνυ σαν επισκέπτη στη IiεpΙUA11 σας
7, Δεν Οα τον θέλατι: στην ΠC(ΗUΧΙ·Ι σας

t.)\), ΔΞιΔΑ

ο. Δεν πρέπα να υπ(ίρχει απάντ,. δεν έρωτηΟηκε

Ί οο,"όγοφro Τ" ΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟI-ΙΓΟΥΜΕΝΗ

Ι'σι-,,,,,,,,,, Τ" ΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΙ-ΙΓΟΥΜΕΝΗ

,lλIΙι;,'ι', ΊΆ ΙΔΙΑ ΜΕ IlΡΟΙ-IΓΟΥΜΕΝI-Ι
Ι'Ο\ψΙ,"" Τ" ΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Μπιιλιιιι,) Τ/\ ΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΙ-ΙΓΟΥΜΕΝΗ

])ι.ισΟΠΙ\\"ί\{\ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΓ::ΝΗ
/\Υγί_ιι Τ" ΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟJ-lΓΟΥΜΕΝΗ

Τοι'φκο ΤΛ ΙΔΙ" ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Ι, ΕΠ::Ιι)IΊ ::ί\'ιιι ΙiΙ1(ίιμΙΚΟς. φασαριόζος. ζημιάρης

2. Επι:ιδlΊ ι:ί\'ιιι ι..-λl:φτης. φl:\Ίη1ς

.1. Επ::ιι)ιι ι:ί\'(Η KUK(\ ιίνΟι:·lπ{'ς. δεν έχει μπέσα. τον φυ/~άμαι. δημιυυργεί

ΠI)(lβλIΗΙI1 ίt1

-Ι. I:Π::Ι~111 ι:ί"I1Ι ι:χΟI)ι\ τη.; Ελ/άδας (για ι.σγυυς ι:UνΙΚ"I'lς ασφάλειας,

5, Επι:ιδl1 μα.; ;Τ111)I~n: τι.; δουλειές

(ι. Επ::ιδI1ι;ί,'ΙΙΙ ι:μΠΟI1ΟΙ \"(lρκωτικ«(ι\·. όπλων. δολοφόνυι. Ι-Υκληματίες Κ,Τ) •.

7. Επ/:ιόI1 i)C,' το\!.: ~:":Ρ{l). ()ι:\' μποριϊ> να συ\'l.:νοηΟιi) μαζί τους, ::Xo\l\' liiJ~Il :·:θιμlJ.

l:ί\·UΙ l1.ί';.η φ1lί.11 δι(~φορι.;ΤΙΚ"l από ι:μάς

:Ι Ι:πl:ιόη l:ί\'llΙ ιJπισθσόρσμΙKoί, αγρίιμματοι. (~Kσινώνητoι

9. I:Π/:ΙΙ)Ι11:ίωι ωτιΊ ιίί.ί.1l θρησκι:ία. μΟΗσσυί.μα\'Οι. αντίιρισΤΙΗ

10. !Ξπι;ιόl; δε,' ΤΙI1I':: συμπαΟιίι

99. ...λΞ ...l,\
Ο, ...lι:,' JtI'I:nI;I \'Il ιιπ{ίρχι:ι ιιπάντηση.όΕ\' ::ρι,ιτηθllκε η I:PIi)nlaIl

1'.\ ΙΔΙ" ~IE ΙΙΡΟΙΙΓΟΥΜΕΝΗ



IΙΛΙ'ΑΙ'ΊΊ'ΙiVιΑ - ΚΩΔΙΚΟΙΙΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΑIlΑΝΙΊ'IΣr::Ω!'ί

tJIJI)t,_3:
ιlι)Υ,,_..ι:

ιIΥl)t,_5:

ιll)ι):,_6:

ιll)l):I_7:

ιιΨ);I_Χ:

ιll)l):I_I):

ιlllΙ{):

ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ 1l1'ΟΗΓΟΥΜΕI\Η

ΓΑ IΔIι\ ΜΕ IlΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ IlΙ'ΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ IlΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Τ-\ ΙΔΙΑ ΜΕ IlΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Τ.-\ ΙΔΙΑ ΜΕ IlΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ IlΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Ι, Πολύ κα!.ι)

~, Καλή

J, Οχι κω τόσο καλή

·Ι Κακ,)

5, Πολύ καιa)

6. EXOp""i
7. Δεν εχω σ',(ι':σεις μαCί τους

ιl Ι Ι) 1_1.1: Ι. Εξαιτίας τω\' στερι:στύπων των μπαλu.μιί.>ν Υια τους τσΙΥΥιινΙΗΙζ (\'τιισιμιΊ.

παράόοση. ΠΟ\11ΡΟί. ατιμοι. φασαρισζοι, μπαμπεσηδι: ,)
~, Εξαιτίας της αΥραμματοσύνηςτων τσΙΥγάνων, και της Κα ....,).; τους συμπφιφοριί

3. Εξαιτίας τω\' καλιίιν σχέσεων και των oυVCXti>\' ι:παφιο\' Ρομ-Μπαλιιμιί)\'

(μΙ:Υα!.ιίισαμι.: μαζί), rit:.\' \}πάρχου\' πρυ!3λήμιιτα-όιαφυρΔ; (ι':χι:ι τψ' :;\'ΟΗ1 της

φιλία..;)

..ι. ~τo ότι τους φέρομαι κυλά και δt:.ν τους (\'ΟΧ!.';' (σχι:mι όού\'(LΙ ι.:αι l.ujS::ί\·ι.

αλλά δι:\' έχω πΟ>J,ές σχέσεις μαζί τους

6. ~τo υτι τους κάνω παρατllρησεις και με ΟαοροlΊν ι:χΟρ6

7, Επι:IΙ>I) μας βλέπουν σαν παρακατιανούς, μαςφι':ρονται ριιτσιστιι.:ά. δα Ο:':I'Ι)\}\'

\'α συμφιλιωθoύν.μrι,: θεωρι:ι\ν διαφορετικούς. η:Ιση διαχωρισμοιΊ τω\' μΠΙΙI.ΗμιίΙγ

lLπύ του, τσΙΥΥάνου,

~. Ε;αιτίας του ότι δα Υνωριζόμαστε. δεν έχουμε μάθι:ι γα ζούμι: μιιζί. ι.:αι
::ίμΗση: cπιφυλακτικοί ο έ\'ας απέναντι στον άλλο

1). ΕπεΙΙ)I; ιiι;\, μΟΗίζω σα\' τσιπάνος

]Ο. Αlσ(-)ιί\'Ο\'ται μειο\lι;l\τικιί ι;πειδ1; Οι:ωρού\' Ι'ΗΙ ι:ί\'ω ,'1n(IJ": nnκ Ο/:λα το

1\0Ι\l(I)\'ικύ πι'l\νλυ . .
Ι)9. ~Ξ/ΔΛ

Ο. ~ι:\' πρι':πι;ι \'ιl υπιίρχμ απ(ί\'ηιση

'Ι 1111_ ΙΙ" ΤΛ ΙΔΙΛ ΜΕ ΤΗΝ 1l1'()ΗΓΟΥ\IΕΝΙ Ι

ιII1l1_2:

'11111_.1:

Ι. Δη' ΚΙl\1ω τίποτα. δεν ςtρω τι να κά\lω

:Ζ. Τους φί:ρομω όπως μου φέρονται

J. Τους βλέπω μι; cπιφύλαξη. τους φοβάμω

~. Πρυσπιιθιο να Υ\'ωρισ(-}ιο μαςί τους

5, Τουι: φ:':ρυμω κυ).ά

(J, ΓIfJoGnutlc;) μέσα ωrό το\' όιάλΟΥΟ να τους πείσ(ι) οτι μου φ/:ρΟ\'Ται

ιίσΧllμιι

7. Τοι •.; Ηγ\'Οιυ

1)1). ~Ξ.:ΔΛ

Ο. jcv ίφέπ:.:ι nι IJπάρχ::ι απάντηση

Ι. ~ τις σχέσεις σας με τους ΤσΙΥΥάνοtlςΥι;ίΤΟ\·::.; σας

:Ζ. ~τι.; σχί:.σεις σας μι; τους I)ΟΗμανσβλαχ'ους

J. ~τις σχί:.σει.; σας με τις αρχά;

..ι. ~τις σχέσεις σας με τον πληθυσμό πο" δl;\'l\ατοικι:.ί στα Νταμάρια

5. ~nς σ',(έσει; μ:: τους Αλβανούς που κατοlκοιΊ\Ι σηι\' πι:ριοχl)

6. Ωιι.:()\,ομικι1. προβλιΊμαΤΗ - ανι.:ρΥία σηι,' περωχή

7. 'ΟΧ' δα ι:χουν ηπάρξι:.ι

Χ. Lητια\·ιά-ι.:ορυϊδίu

99, ..1Ξ....l. \-,)::\' ί:χι.' ι:.πl1φι)

1.\ l:ll.\ \ΙΙΞ 1".\ 1l1'(!lllυΥ\ΙΕ'JΗ

1.\ I.ll.\ ~-ΙΙΞ Τ.\ IlP()I-IΓ()γ;,,~NΙ-Ι



11. \ J'. \ l'lΊ·I.\ 1.-\ - Ι,ΩΔΙΙ,Ο ΠΟ ι Η ΣΗ Ι ΩΝ :-\Π,-\,,\,ΤΙ,ΙΣΕΩΝ

ιll ω S: 1. ~::\' i:XιH)\' κιψίυ ι)ιuφΌΡΙl ιιπό ατα-;

2.Ιί\'ιιι ()ιωρορπι ....οί απι) ι:σιις

J. Δ:;\' μΠΟΡΙ1Ι)\' \'α σι)\'!:\υηΟοι)ν μι: σα,

-1., ~α μπυρείπ \'u m)VEVollUI:iTε μαζί Τ'Όυς
5, Του, ω'τιπαOείτc

6. Εί\υ·ι lωι δε\' Ι';'-:αι διαςιψ::τιιωί
99. ΔΞΙΔΑ
Ο. -.1ε\' πρι:πι:ι \'Ι1 υπάρχι:ι Ι1πάντηση

'Ι J11.\_.'1: Τ\ [ΔΙΑ ΜΕ ΤΑ IlrO[-[rOYivlENI-I
'ι ΙΙΙJ_ΙΙ: Τ\ [ΔΙΑ ΜΕ ΤΑ IlrOI-lrOYMENH

Ι. IΞπιι611 :;ίνω οπισΟοδριψικοί

2. Επ:;ιbιi είνuι ρατσιστι':,;

J. ΕΠΙ;ΙΙ)11 ι:ίνuι μρ(;)μικοι-αμόρφωτοι

-1.. Επι:ιδlι 1.:;(O\J\' κακι; κυιvιι)vικιι συμπεριφορά

). ΕπαδlΊ εχυυ\' διωρυρεnκότρόπο ~ωlΊς

Ο. -.11:\' πρέπcι να υπάρχcι απάντηση

'1111.1 ..\ ΙΙ:

<11 ωλ;- Τ:

Ι , [πιιοιι \'ομίζυυν οn τα ~έρυυν όλα

2. ΕπεΙblΊ έχου\' άλλα ί;Οιμα-παραδόσι:ις

Ι ΕΠ::Ι/'ίΙ έΖΟΨ καλύτερο και διαφυρετικό τρόπυ ζωΙ1ς και

συμπεριφοράς. :;i..-αι πολιτισμένυι και μορφωμένοι. μυντι:ρνυι

-1-. Eπ/:ιιi11 ι:ίνω ;τλoιJ(ίtι1Ι

Ο. Δα πι)ι:πει \'Ι1 lJπάρχα u;τιi\'τη(ίη

Ι. Δcν ι:χου\' καμί(l διuφοριJ. υπό ι;σα-;

2.Εί\'ω διωρορπικοί Ι1πό ωά,ς

J. Δι:\' μπορού\' νΙ1 συνε\υηΟούν με σας

-1-, Δε\' μπυρείπ \'(1 m)νε\'uηθείτε~ωςί τους

5. Του..: α\'nπαΟι:ίτε

6. 2:ας φο[Ηζι)υ\'

7. Έχουν KUIa'l ΚΟΙ\'(I}\'ικιΊ συμπcριφuρά

Ψ), -.1Ξ 'Δ.Λ

Ο. ~::\' Πι'ι:πι;ι γα υπι'1ρχ::ι ΙLΠίι\Tηση

ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ Τ.\ IlI'υI-lΓΟΥΜΕΝI-I

1. Ί::χοο\' Ι>ωφιφι:Ttκό τρι'1πσ ζιιΗΊς. I;Οιμ(l. 1ΊΟη. συμπφιφυριχ

2. Δι:\' ι':χω σχ::σι:ις μl1ςί tol),;
.1. ΙΠ::!()ll ι:ί\'\Η ι,-λ{;φπc. Ι>Ι(1(αυρετιlωί.01:\' ι':χσι)\' μπΙ:σ(l. κάνου\' lωκιΊ

-J.. ΙΞΠΙ;Iι)I; δl:\, ι:ί\'(1Ι μπαμπ(:σηι'5::ς ι;ί\'(11 φιλικσί. καλυί άνΟρωποl

5. ΕΠΙ:Iι)li ::ί\'ω !irliIμIKUl

(J. 1-:πι:ι61Ί ι:ί\'(11 Ιlλλη φυλιΊ. δι:\' ι:ί\'(11 l:λλ11\'I:;, ::ίνω μ::ΙUνίHηπς

7. Eni;Icili ι:ί\'UII){πσιστi:ς. ()ιιι.φωνυύ" μc μας παντού

Χ. Enl:I61i ι.:ί\'uι Ι1πισΟοδρσμικοί

Τ,\ ΙΔΙ,\ ΜΙ Τ\ llrOI-lrOYMIΞNI-I

1110-1-: Ι. \ lι; τη\' ίφοσαΡ~lι1γιι τους σε μόνιμο τρόπο ι:γκαnΊσn:ωης

j \ 1:: τη\' μΙ1ηΟI:ιά μ(l,~ ωλω\' τω\' υπολοίπων ι:κτ6ς απί) (H)niJv)
~, IΞίνω ι/.προσάομοστιJl

-1-. Δι:\' (-)ΙλιΗ)\' ν(1 ι:c.ι:λιχHoΙ)ν

5. \ Ι,: ΤΨ' ]i()llO::lll 1υl) ιφιΊτσυ~ \'Ι1 τους παρί:χι:ι υλΙΚΙΗcχνική υΠOιiOμlΊ ι-.:nι
υΠΙ1στηι)lι-.:τικi:.; δρ\ωη~ριότητl::

(). U\'ιll ,':":υπ\'ιΗ. ι:c.ι:λιγιιΙ:\'Οι

7 1:~ιφnΊ.Τ(1\ (lΠΙ) τί1\)~ ί~)ΙUυς τι 0(1 κάωι)\τ

<11 o~.--\' Ι. \ 11: Τ11" πι)οσιφ,LlογιΊ τους σι: μlΊ\'Ιμο τρίJΠ{) εγ"uτύ,στασης

~. \ 11: "[η\' (Iι1l10I:ΙΙΊ. μυ~. πρι":πι:ι \'(1 τους (lπυιiι;χ(-)oύμι: ιμcίς οι υπ()λιΗΠΟΙ
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ΙιΖ:

ΙΙΖ;Ι:

J. Είναι Ι1προσάρμοστοι

-1-. Δι:ν Ο)':λοι)" \'0. εξελιχθού\'

5. ΕίΥUl ψ)η ι\'τυγμέ\'()!

(Ι, Μι: TJl\' 15()]lθCΙα της πολιn::ίας (προγράμματακατάρτισης. επιμόρφωσης) και μ~:

υποόομι':.;

7. ΙΙΡI';Π::Ι οι ίσιοι vu το αποφασίσουν για ν('( εξcl.ιχΟούν

1-:. JlρΙπC\ να τους αποδεχθεί το κοινωνικό σύνολο και οι ίδιοι να

αποφασισουν να υιωλσίιΟησουν του, κανόνα τη..:: κοl\ι(l)\'ια,
Ι. Ναι . - -
:Ι Όχι

99. ΔΞ/ΔΑ
1. Επει611 είωι φτώχοι

1. Γιατί έτσι ΤΟΙ)( βλέπι.:ι το υπόλοιπο κοινωνικό σι'Jvολσ

J. ΕπειδιΊ Ιχουν διαφορετικό τρόπο ζωιΊς. IΊΟη και έθιμα. 6ικυύς τους κανι')νες.
ι:ίναι άλλη φυλιΙ (εσωστρεφείς-απομονωμι;νοι)

-1-, lΞπειόl; 1((1νοον συγκclφιμένα επαγγέλματα (εμπόριο. μουσικlΊ. επαιη:ία.

ι:ργάn:,; γης) τα οποία οι:ν κάνουν άλλα; ιωινωνικι':ς ομάι)ες

5. Επει611 σι: τι τάξη (L\'liKH σ καlΗ:νας ι.:ξαρτάται από τη μόρφωση και το

ι:πάγγελμα του οπότε οι τσιγγαγαι γενικά bc", έχουν την ίδια μόρφωση κπι

επαγγίλματα. άρα δεν είνω τάξη

6. Όλοι άνθρωποι του Οωύ είμαστε. 11ρΘαμε για να φύγουμι:

ι. Πολιτιστικού, συλλί)γσυ,

2. Πολιτικές οργανώσεις 101 κόμματα
3. Αθλητικούς συλλόγους

~. Επαγγc).ματικσύς συλΙ.ι')γους

.5. Θρησκευτικές οργανώσεις

6. ::ε καμ ία

,11115_2: ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ IlΑΡΑΓιΑΝΩ

ιιI05,,: 1. Είμιιι αγράμματος

::Ι Δεν έτυχε. δεν το ι:πεδίωξα. δεν μι:: KIiAecrav
J. Δεν υπιίρχει στην πφΙΟΖ11 σύλλογος για \"ιl ασΧΙJλl]lJιί!. ι:ίμω ιιπογulιτ:;υμι';\"Ο,;

από τη ΙPUAli μου (δα οργανσηί!μασπ)

·Ι Δεν Ιχω καιρό να (lσΧOl.ηΘω (λόγω ΙΗκογένειας. 6ιωλ::ιάς. μετακινιiσι:ων)

Ο. Δεν πρι:πι:ι \'α ιιπάΡΖει ωτά\ιτηση

99. ΔΞ/ΔΑ

ιι1Ι16: Ι. Η ι:φσρία. αστυ\'Ομία. νόμσς (μας κυνηγά\ιι: για τις <Ίδω:ς λαϊκιiς-πλανl'J()ιου)

2. Ο δ11μος δf:\' δίνει δουλcιές
.j, ΚανΙνυ,

-t. ΟΙ ι:Ργοδότες μας ι:κμπαλλεύονται (δοtJι.cύιnιμε πoλJ"ι';.; 6φι:ς στα χ/,φιΊφω κω
π:';ρνουμι: μικρά μεροl\άμ(πα)

5, Οι Αλ[3ω'ιιί (μας δημιουργούν φασαρίες. μυ~ πιιίl)\'()\)ν Οι)(ιλuΙ:..;)

6, Οι μπαλαμοί μας δι(;lχ\'Ουν (jtC1\' κά\'ουμι: τη\' (}ΙJιJ/.uά μικ

7. Οι τσιγγάνοι κω σι γύφτοι. ι:ί\lαι πονηροί και προσπαΟούν να σι: ~!:γ!:i.(Ί()o\)\'

ψ). ΔΞ/ΔΑ

lιΙ07: 1. ΝΙΗ
2. "Οχι

Ψλ ΔΞ!ΔΑ

Ο. Δεν πρΙπι:ι γα υπιΊΡΖΙ;Ι απιΊντηση

ί.Ο'/ΙΚι)' {;/.::γΥιJC: αμιι ιιπαντηΟ/:ί η 2 11 ψ) στην /1 Ι 07 τοπ Οα πηγαίνα στην Ι11 12. Ι-:ι'οΙ

!χ,iwμw(ι Οα β(Ί.ςι.:ι Ο

<ιI07;1: Ποιι)()ς ι:\'\'Οεί ω..; ιιποι-:λι:ισμέ\'ους

Ι . l'συμαnΊΙ1λ(ΙΖΟΗς
2. Ι'σιγγ(ίχοιι(

3. ΛλΙ1α\'ιηΊ..; .
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..ι ]Jομ γl:\'ικ(ι

Ο, λίφιστσ

Ψ),ΔΞ.'ΔΑ

,1108_1:
'Ι 1118_2:
'Ι Ι 08_.1:
,II08_~:

ιιΙ (),~_5:

ιι ΙΟ8_(I:

,1111,\_7:
ιIIΟ8_8:

ιllll,~_9:

'Ι Ι Ι Ο:

ιlllll_l:

Απι') Π(ψέΙ1 - Κοινωνικές ΣχΙ;σεις - Φιλία

Από ΛπασΖόληση

Απι') Ι!lυΊ..ιι','ωγία

Λπι) Δημόσιες υπηΡί:σίες (Πολιτεία). ΚατασηΊματα

..\πι') γ;το60μι':..;. {ΓεωΎι1αφικός αποκλεισμός. κακές κατοικίες (χαμηλι)

::πίπι:δ\} ι')ιu[3ίωσης»)

Απ,) γγι.:ία. l1φίΘαλψη. Πρόνοια

~I: lJ/XHJ"; τους ωμι:ίς

Απι') Εκπαί<iι.:υση

Λπι1 τη\' ι:κκληc~α-Ορηr .. ':ΙU

Ι, Από στερι.:ότυπα.προκατάληψη.φι'JβO αυτών που αΠOKλ~ίoυνγια τους

(ιποκλιιι'ψι.:νοι)ς ι-:αι στο ότι δι.:ν γνωρίζουνοι πρώτοι τον τρόπο ζωιΊς των <iεlJπρων

(Oμιλίιl. \ιτι)σιμυ, βρωμι(Ι.. κλέφτες κ. τ,λ,)

2, λπι') κακία. Οι.:ωρούν τους τσιγγάνους κατώτερη φυλΙ1 και Οεωρούν τον ε

ιωτι') τους (l\'ι!,n:ρο (KOινωνΙOKεντrισμός). στο ότι τους βλGπoυν άλλη

φυλιΊ. ι}ιαφΟI1ι.:τικσι'ις (ριπσισμός)

~, 2:τσ ι'nι i':ZιH)\' 1.;ο/.11σι.:1 οι τσιγγά.νοι σηι φύ.ρα Ιι:σωστρέφι.:ια. απομονωση). στο

ότι ου.ουν \'U φαίνονται διαφορετικοίμε τ11" συμπl:ριφοριιτους. τον τρi'Jπο ςΙΙΗ1ς

rotJc. r\ποκλι.:ίΟ\'!UΙ ι-:ω Ι1ποκλι.:ίοl)\', AI1νoύ\'τuι να αλλ(ic.ουν,

..ι ~την ιιπίψριψη των ιιποκλι:ιόμι.;\,ων υπό αυτους που άποκλείOl)\'
5. 2:τψ ιψμορφωσΗΙ κω την ΚΗΚIΊ συμπεριφορά των αποκλω·ψι.:νων

(J. ~ω Ι'ΗΙ uπι) τφ' ιωινωνία προτιμύ.ται ο φΟηνοτερος εργάτης

7, ~τψ' OlKoyC\'CIil τους που δεν τους βοηθά να εξελιχθούν

Χ. 2:τφ' έλλαψη πρoσ:~\'των αϊ Ι) ωυς αποκλι.:ιόμενους και στην δυσκολία

ΠΡOσ(LρμOγI1'; του..;

ι), 2:την ~':λλ~:ιψη [)Ο!ΊΟ,:Η1ζ Ι1πό την ποΛιτεία. (ωπΊ δημιουργεί τον αΠOKλcισμί)

99, ..λΞ.:ΔΑ

Τ.Ι ΙΔΙ.Ι '·IΕ ΤΗΝ IlI'ΟΗΓΟΥtv1ΕΝΗ

1..\"1,; n~:Iρ(j,LCl (11'1'ύ. 61:\' μποριl) να κάνω τίποτα

2, j.~:\' μt1υ (ίρ~':σα k:lll προσπαΟιl, \'(1. τη\' ιιλλ(ιςω
3, Λποlcl.::ίω (ιυτι')\, ;του μι.: Ι1ποκλείει

..ι Τη ()~:{!)ριϊ) φuσιul.υγΙK11 και συμμορφιονομιιι μ'αοη;

5. Τψ ιηνοll). δι;\' ΟΟ,ουν νΙ1 ι:νταχι-)οι)ν οι τσιγγ(Χνοι. δεν βγάζcις τίποτα ω' ι':ρΟι:ι

σι: ...όντρυ μ'ιωτού..;

6. Αυτί>ς που Ι:ΧΕ1 τα μι':σα (ωτι')ς μπορεί \'α αλλάςει την κατάσταση (Άλλου

()ουλΙ:ΗΙ ~:ί\'(1Ι \'(J.. ι,ί)σει το πρ('Ψλημα)

1 Ι !ι)υσπιιΟ(\) \'(l !1γιiλω προς τα ι:ξω τα προβλιΊματα μας. να μας γνωρίσει ()
k:οσ~ω..:

, [πι(ςιι;)κω !ι!\' ι)ιιί.λUΥΟ. τφ' σ11\'ι;νι)ηση με τους μπαλάμους
J, !ΊI)(1σπαιJιl) \'(1. μιφφω(-)ι;, γl(1 να μπορι() να ιt\Tαπι:ξί:λθωστα προ[3λιΊμ(πα

-+, Δουλι:ι')ω γιιι \'(1 ω'ι:βιχσω το οικονομικό μου επίπεδο

5. Ντί)\'{\μω ιιφιι,ί(l .. Ι1λλάζω την προφορ(ι στφ' ομιλίυ μου

6, 130ηΟι'((ι) του..; ιΊΙKιJΙ)"; μου που i':lOtJ\' πρί>[3l.ημΙ1

Ι, 2:την σπ\'(ιX(I>ΡΙU. απελπισία, ταπείνωση. στο πουΟι.:νά. στην καταστr()φIΊ.

ι)uστι)χίιt. οικι)\'\}μικά προl3λι1ματα. άγχος για το αύριο

2, Τους ;φο[Ω.ημιιτίζι:ι γιιπί τους συμπcrιφι\χ)\ιται έτσι. στον Θυμ,').

~:\'ι')zΙ.ηση

..ι 2:τφ' ιΙ.\'τικοι\'ι,)\'ικιΊ αντίδραση, κακι; συμπεριφορά. παραματικι'Ηητα

-+. ~τψ τιωτιση μι: τφ' 1.:ιΗC1<ίταση lαυτοεκπληrοΙψι.:νη προφητεία)

.:'i, ~τφ' ~:σ(!)σηll':ιΡ~:l(1 (\'Ι1 ζουν oπισ(~υι)ρoμΙK(ί.). γΚΓοτοποίηση. ΠI:Ι1ιΟιϊφω. σι:

::\'!\η 'ι\τι:ι)\' 1<\ >ι \'ω\'ΙΚΙ') (J..ποκλι:ισμι')
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III Ι 2:

ιl Ι 13 2:
,1113-3:

(J. ~τo \'α φύγι:ι αΠΙ1 Τ11\' ;Τ1:ΡlOΧΙ1 (φυγι1 από τη \'τροπη)

7. Δι:\' το\' \'Οιάςι:ι. το (lj'\'Ot:ί. 8ι;\' κύ.\'t:ι τί;τοτα γω \!(L Ιlί.i.(l'::,:ι rll\' κιl.nΙσταΓιη.

6α (-)ί:λα \'α ΚΌι\'ωνικοποιηΟεί (αΠ(10πα)

~. ~Iην υ;ΤOI~(l(~μιση του ι:πιπι:οου τη~ ευρΙιιψη.; KOΙ\'(lι\'ία~

9 . .'\\'η6ριΊ> ()πΙιΚ μου φι;ρονιαι

ι.J9. ~Ξ/ΔA

Ο Δt:\' πρί:πει \'(1 υπάρχα Ιlπάνιηση

ΤΑ ΙΔιΑ ΜΕ ΙΉΝ ΠΙ'ΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Ι. Νω

2.Όχι

99. ΔΞ/ΔΛ

Ι. Πρέπει οι αποκλι;ισμf;\'OΙ Kαl οι ωΤOKλείoνrες να συνι:ργαστοι'ΗΙ. \'U rιι.

[,ροι)\,ι:. να συμφιλιω(~oύ\'.να πάψου\' να lJnC1fJXOlJV σπρι:ίΗ\))τυ κω ση.: 6ύο

πλι:υρί:ς .
~. Δι:\' υπάρχει λι;ση-Οέί.ηση από κανένα. οι:\' προσαρμ(JςlJ\'ΠΗ ()\ ιί.\'ΟI)(');Τ(\Ι

αυτοί. οε\' θέλOl)\' να συμμορφωΟού\'

3. Οι αΠOKλι.:ισμ~\'oι πρέπι.:ι \'α ;τάψουν να όημωιφγούν ΠΡOβλ1ΊμUΤα κω \'U

ακολουθούν τους Kανί)νι.:~ της κοινωνίας

4. Οι αποκλείονπς πρέπει να <pi;IJovrat ανΟριί>πινα. με Kαλύτεrη συμπφιφοριl.

φιλικά. και να προσπαΟιlσουν να γνωρίσουν να [,οηΟ)Ίσου\' τους

αποκλειόμενους

5. Το κράτος και ι~ι φoρε:~ εξουσίας πρέπει να πάψουν να συμπεριφι:ρο\'nΗ

στους αποκλειόμι.:νους Οιαφορεηκά. (απαιτείται ίση μι:ταχ6ριση). I~πίσης

πρι';π:.:ι να μι.:ριμ\'(l γιΊι.υτούς και να φηάξα l((lirOΙO κάμΠI\iΚ ωω,)ΟΧΙ1"; ι(ω T1~

lωτάλληλt:ς υποδομCς. \'U τους [)ι)ει Οουλι;ιi:ς.(πρόγραμ,ιιαι;\'ω~η.;)

6. llρί:πι:ι να μορφωΟού\' οι αποκλΙ:ΙΙ1με\'Οι ι-.:ω ι':rσι \'α ιιl.'-,ί.~oιι\' Τ11"

συμπεριφορά τους

7, llρι:πει οι τσιγγάνοι \'α αποκηΊσου\' δικοιι,; τους εKπρoσ(ί)πoυ~ Ι((/.\ \'(1
λl)(ΗΙΙΙ\' τι.; διαφορές τους (\'(1 αΠΟΚΤΙ1σο\)\' ομΟIOΊI;νεια)

Χ. Πρι':πει να ι.:Κ{Ηωχ{-)οΙ)\' αυτές οι ομάδες. να μην τους δί\'Ιllιμε σημιισίu

9. llρι':πι:ι γα [1γάλουν τα rOlJxa (να αφuμοιωΟΟΙJν) οι αποκλασμι':νοι

!σ. Jlf)t:nct \'α ζlΊσουν σι: συγκεκριμέ\'Ο μΙρος μ()\'ο τσιγγ(Ί\,οl. σε ()ΙΚΙ1 τους

συνOΙKΙU

Ι Ι. Δt:\' αλλάCoυν οι τσΙΊ{ά\'οι. εμt:ίς πrεπf,Ι \'α ::ιμαστε πιο ι;λll.στικο]

9ι.J. ::::'Ξ:'ΔΛ

ο. .3(:\' npGirct νιι υπ(ιρχα Ι1ΠΙl\'ιηση

ΤΑ ΙΔΙΛ ΜΕ ΤΗΝ IlI'ΟJ-lΓ()ΥΜΕΝΗ

ΤΑ ΙΔΙΛ ~IE ΤΗΝ IlI'OιιrOYMENlj

ιlll~: 1. Νιι.ι

'1 Οχι

99, ΔΞ/ΔΑ
ιl' Ι ~<I Ι: J. Πλέον {-)α [)cλτιωΟεί η ()ικονομΙΚ11 Kατr.ισταση στους τσιγγιιωυς

- 2. Θα πάψι:ι \'α υπάρχει [1ριφιά-φασαρία και κακομοιριά σ' αυτuι'Jς ΠΟΗ

αΠΟΚ).ι.:ίι)\'ται

:Ι. Δt:\! Ου οπάρχει πΛαJν ο 6ωχωρισμ()ς (ο γύφτος). ρατσισμός. φυί.CΤΙΚι':.;

6ΙΙ1κρίσl:ις. απορριψη μ:':σα στη\! κοινωνία

4. (-)α μποροι)\' πλι:ο\' οι Τ(ίι/,(Ί\'Οι να συμμεη':χοι)\' ως ισίHLμυ ~υ':λη στ ιΊλι;; τι.;

διιιωτηριι'nητ:.:ς. Οα μπορου\' \'α σ\Jνf,νuού\'ται μι: τον υπόλοιπο κ()σμ0. Ηυ ;:ί\,((\

κοlνωνlκ()Ι ΟΙ1 ~':x()ι)\' κυ/.Ιιn:ρη συμπt:ριφιψιl. δι:\' Ηιι. ()\)ηγυιι\'ιω στη\'

παΡ(l[,(Πικότητα (μl:l.τίωση όιl\'ι; τους για \'(l γί\'Ο\ιν lωλύη:ροι!

). (-λι υπιΊρςι:ι στην ΠΙ;ΡIOΧ1i ,,:αλΙ'Ηι:ρος κι1σμος. Οα υπιΊρχυι)\' 6υυλ::ιr:ς γι(ι ιΊl.ι)\ι..::

(J. (-)(l π(ιψο\)\' \'α υπαρχου\' i>λl\'τρι.:ς-μίσU';-Ιl\'ισΙ·Ηηπ.;-προ[)λ1Ί.lΙUTl1.Οιι ι)πυιηρ

ΓΗ)\'I:ργυσί(l. ()u συμ[~ιιίJνO\)\'υρμονικά. Ου υπαρχιι (lλληλt:γγιιη-σι)\'~:\'()ηση

ι"ΊΠ(l\'ι')ηση (Ι~cλτίωση ιΊλω\' των φορl:ων)
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7. (-)(1 υπ(φςυ (1φομοίωση στο υπόλιΗΠΟ κοινωνικό σίJνολο (μόνιμη

ι;γKαηΊσnιση Ι

Χ. (-)Ι1 ι:\'τυχ(-)υΙn· ΙΗ αποκλεισμ{:\,οι. (-)11 (l/.λάξουν φόπο ζω11ς. θα ζουν σαν του

IJit6iclJlit()lK
9. θ({ t·:ϊ.lJH\· Kιιί.ύπ~'·~ς συν(:';κες διαβίωσης και πιUανότηπς για μ()ρφωση
1Ο, Δι:\' 0(1 (lί.ί.(Ίςυ η κ(/.τι1.σταση. τους αρ{:σει να ~oυν Ι:τσι

11. (-)Ιl. l:ισπριΊςι:ι το κράτο-; πολλά i:σοόιι από την φορολογία

11, (-)(1 (φχίσΙ)1)\' \'α ιίναι παραγωγικοί για το ΚΡΙΗος και την κοι\'ω\'ία

13. θα πι1.\ΙΙΙJI)\' \'Ιl. υπ(Ίρχουν υ φί)βος. η προκατάληψη. τα σΠΡCΙIΤΙΙΠΙl

99 ΔΞ: ........Α
Ο . .3οΙ:\' ίTPI;itcl \Τ1 υπιίρχμ απάντηση

,ιΙ I~" 2: ΤΛ [ΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΙ-Ι

(Ι Ιι Ι:

ΙI11-2:

'ι 1,:::.1:
ιιιι_.ι:

ιlll_5:

(ι!ι 6:
41,-7:
ιι!ι Χ:

ιlll'='9:
ιllι_ΙΟ:

ΙΙΙI~II :

ψι:

ιμι:. :

[3ριίψικ(lς

Κλέφτης

Ψιύτηι;

Π u.ριl.γ(ύγιι..:ίJ';

Λλ]lτης

ΚιΗ\'ιύνικί)ς

ΦασαριίJ~ΙJς

ΔολΙ)(Ρι)\'ιlς

Επικ:ίν6υνος

ΟπισΟο6ρομικό.:

Ν(I.ρκωμω'11ς

ι. Πολίι ι<ll.I.I·1

~. κω,.]·,

J. !\,1ι:τριιι

-1-. KHKli
5. Γιολι) I<UKI1
99. :.."..Ξ:'Δ.\

ι ........ 1;\' πρΙπα \'(1 του, i)i\oεl ψει)τικι,,: συνταccιc. να μην τους μαΟαίνι:ι \'(l
~ητιω'ι;ι)o\ι\' ιω\ \'f'. ~ίφ' Τ"-)1)ζ ':ι..:μι::τcΙλλt:ΙΙΙ;Τ(l"Ι -
2. ..11:\' !\ΙJη(-)ιΊ το κρ(Ίτος

:J. Γιιl. τιι ι:πιι)ι·ψ(ιτα που ΤΟΙΙC i)ίνει

Ο. Δι:\" ::ίπι τί;τοτυ.

JΙjJΙ:ΠΙ;Ι \'({ υπι'φ.Ξη συμπαράσταση και αποδΟχl·, τους από το υπόλοιπο

κοι\'"ι\·ικί) σ,'!\'()λο. ίTfJocr(lIJ~llJYJi στους Kav6vc.; της κοινωνίας Ι1ί[ι) υυΤΟΙJς.

μι';ι)ιμ\'ιι ωη) τη\' ποl.ιτι:ίαωιωι)

2. lll)ι:πl:\ \'U ι)ωΟι)ι)\' τα xρ]·,~ω.T<l (Ι.πι·) τα προγριί.μματασ'αυτο\ιι;. \'α l:φ(I.Ρ,ω\σι:ι

το l,ι1!Ίτο:; σωση·ι ΚιΗ\"(Ι)\'ΙΚI1 ΠΙJλιτικ]·ι \'α του,; IllJllHJlcίI:t στο\' ωμ(;ιl. της

ψγιισίυς. στου,; lJιl-:ισμιιι)ς (σΤα(-)<.:ρJi κατοικία). υποι)ομ{:ς (ΚΟΙ\'(11\'ΙΚΙ\

l:ςοπι.ισμ(\ςΙ. Π!10γΡΙJ:μμuτιι:·:ντα~ης (πολιτεία)

:> Πρ(·;πει \οα τους προσφέριτ<1.l Κl1λυn:ρη μ()ρφωση. t:πιμόρφωση. κατι'φτιση

(π()i.ιπίι1)

-1-. Πl'ι:πα \"(/. τους ({ΠΟ,ΙΙΟ\'Ι;Jσοιψε σι:: {να χ(;ψο. είτε στην ΝΣ είτε κάπου

Il.λί.Ο\J. ιίJσπ \.(1. ,ΙΙI1\' ι:ί\'ω (ινιJι.ιt:σα μας και \'υ μην νοιώΘουν κατωτερότηΤΙ1

~. ΠI)ι·:π~;ι \'ιl. (ιρχίσι:ι τι) lφ':' ως να τους t:λΙγχει. σι: φορολογία. συντάξι:ις

(1\·ΙΙΠllΡΙK(~. ~:πιι)ι·ψυ.nι. 11\' τα 6ικαιοιn'ται και \·α τους επιβάλι:ι τον σωστά

η)ι·ιπο ~(')11ς

6 . ..11:\' υπιφ;ι::;ι ίΊψίπτωση νιι ω,/.ι:ιςα τίποτα. Ωι:\· μπορι:ί νl1 γίνι:ι κιΊτι

7. IIΙ1Ι:ί1Ί:l \-ιL cκι)ιω;ι:υοι)\, και \'Ι! μη τους τα δίνουμε ωcΙ1

,)Ι) . ..1Ξ '..1.'\
ο. ..."..::\' πρι;π::ι \'(l ΙJΠΙJ,ΡΧΙ:Ι (lΠ(l\'τηση

Σ:ι:λί,)Η 25



ΠΛJ';\Ι'ΤΗΜΛ - Ι-\ΩΔΙΚΟΙΙΟΙΗΣΙ-Ι ΓΩΝ ΑΓιΛΝΤΗΣΕΩΝ

ιlll S: Θα μπαί\'ΕΙ ο αριt!μι)ς πι)υ υπάrχι.:ι στο ερωτημιιωλΟΥω

Ο. Δι;\' ;τρΙ:πει γα υπ<'ψχει απά\'τηση

ιllll: Ι. Άνδρας

-; Γυναίκα

ιll \': 1. Μο\'Οκατοικία

~_ Διι:φοφο

3. ...""ιαμt:ρισμα

.:+. Ilιψάπηγμu
5, ΣΚlj\'ll

ιll ν_ι: Θα μπαίνΩ ο ι'φοφος που φαίνι:ται στο ψωτηματολόγω

ιl \': Ι. Μικρό (κάτω των 50 ,.μ)

") Μεσuίο (αΠΩ 50 ι.:ως 100 Τ.μ)

3. Μεγάλο {πάνω από 100 τ.μ)

<1,,"1: Ι. Kυlιll

2. Μέτρια
3. ΚακιΊ

ιl\'ΙΙ Ι: Αυλι1

ιl\"I(): ΠάρκηΎΚ
ιl''"1Ι_3: jJilutis
<Ι ,.,1 1_~: ΒεΡά\'τιι

<1'-'11 5: ΚλινuσκεmΊ

ιl\"Ι(51: Ι. κεραμίδι
~. τσίγκος

<Ι \-'1 1_(): Ilλι'ικα

<11\: Ι. Μη· ΙΚΤΙ\'l)πuιητικιΊ

~. Κuλ1i

3. Γιολ)Ί Kai.1i

~:IlllOS: ω ςι.:υγι1ΡΙ που εί\ΤI.Ι παντρεμμΙνο

Ι. Τσιγγά\'Ος-Τσl'{γά\'u.

2. PΙHJμΙ1\'όβl.υχO~ -Ρουμα\·όβλυ.χη

J. Ρουμα\'ό[Ω.αχo~/η-Τσιγγά\'(1ι'Ος

~. POlJμΙl\'όβ/.αχo-.;.lη-Ιvlπαλαμό~/η

5. Ρuυμu\'όβλuχu..;-ruυμάνα

Ω. Ότα\' u φωτιJψενoς δι.:ν είναι παντΡεμμΙ:νος

ιί L'Hl;!I: 'Γ t ι:ί\'αι στψ πραγματικότητα ιΙσχι.:τα με το τι 6ηλι\)νι:ι

Ι . !)ΙΗJμu\'όβl.uχο..;:α

2. ΤσιγγιΙνο..; u
3. Iν[πυλαμό~:η

:ιΙοllιίο,',ί J.N.\I
2.0\1
Ί. Δι.:\' ι":Ζιηι\' γ\-ι:ψη

ΧΙ:I"ι'ί I"Ιι'S: Ι. Νι\1
, ΟΧΙ

Κω()ιlωπηίιμt1) ιll. ιl16 γω.1)λιι\"ίο. ι\"ιιι γιιt γιίμη

l.υ·Ι~ ") 15-μ}



.~. ~Ι)_~-4

..J. ~5-29
5. .10-3..J
(Ι . .15·j(j
7 4ΙΙ-44

~. -45-49
(j. 50-54
/0. 55-5(j
Ι Ι. 6ΙΙ-64

Ι:!. 65 J...ϊlL άνω

Κωόικιιποίιισιι 112_2
Ι . ~RGOLIDA 9. KARDITSA,
ΛΠΙΚΗ 10. ΚΟΖΆΝΙ_.

., . ΛXAI.~ 11. LARISSA
4. HOIOTlA 12. MAGNISIA
5. ΓΓΗIΟΤιΟΑ 13. PREBEZA
6. liEI~MANIA 14. SERRES
7. ljRfI3ENA 15. Tl-IESALONIKI
Χ. ωΑΝΝIΝΛ 16. TRIKALA

ΚωόlΚΗποίιισιι115_2
Ι. -\IGYrτOS

, -\ΙΤΟΙΙΛ

3. ~I~KAOIA

4. ΛΠΙΚΗ

5. ELLADA
6. EVROS
7. ΠΊ-ΙΙΟΟΙDΛ

Ν. ,iR[l3E",I"
9. IΜΑΤΗIι\

Ι ΙΙ. ΙΟΛΝΝΙ Α

Κωι)ιl\llποίl\σl\ Q3_~

Ι. Ι, ,
1 3-5
-4. ()-ΙΟ

5. 11 κω ιL,'Ι')

Kt'ΙC)IKIJiTIIiIJaal 1157, 1157Ι1, ιιΜI:

1,IΙ)ΟΟ-19-1-5

:!. 1')-46·1 (j50
.1. 1951-1955
-1-. 1956-1 (j60
5.1961-1965
6. Ι 966- 1970

ΚωΙ)ΙΚΗποιlισιι 1159_1:
Ι. 2ΙΙΙΙΙΙΙΙ

2. 2ΙΙΙΙΙΙ Ι -4ΙΙΙΙΙΙΙΙ

3. 4ΙΙΙΙΙΙ l-ύΙΙΙΙΙΙ5

Ι,ωι)ικοποίιισιl 1197-<1115:
Ι. Ι-Ι OOI!lJO
"Ί Ι ()ΟΟ(J 1-10()ΟΟ()

., 2()()Ο() 1-.10()()Ο()

4. 111ΙΙΙΙΙΙ J-40IIOI!l1
5. 400I!lJ 1-,I!lIOI!l1

11. KARDITSA
12. LARISSA
13. MAGNISIA
14. MOLDOBLAXlA
15. PELLOPONISOS
16. PETRITSI-BULGARIA
17. ROMANIA
ΙΚ. TRIKALA
19. ΧΑΝΤΗΙ

7,1971-1975
Ν. 1976-19ΚΙΙ

9.19ΚI-19Κ5

10. 19Κ6-19'10

11.1991-1995
1:2. Ι 995-199Μ

~.Δ.ίόιι 27



ΠΑ1). Ρ Η ΙΑ - J'Ω-.\ΙΚΟΠ Ι H_I-J Ω ΑΠ. . Η .Ω

6. -UOOO \-600ΙΙΟΟ

7. 60000 Ι - Ι Ο()Ο()ΟΟ

1~ωόιlωπυίηση ΚΟΙIΙ165:

Ι. Ι τριμηνσ

_. μισό χΡόνο

3. : τρίμη α

..ι ι)/ ι'),,} ηρσ χΡό\'ο

~ι;λίι)lι 23
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Πίνακας Ζ: Κωδικοποίησηεπαγγελμάτων(Ομαδοποιήσειςεπαγγελμάτων

σύμφωνα με Μαλούτας,1995,95-04, ΠΘ)
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18
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Πίνακας Ε: Κωδικοποίηση των επαγγελμάτων των ερωτώμενων (q24_2, q28_12, q30_2)

lεο.24 και εΟ.28 ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ

1. Οικιακά ΟIΚΙΑΚΑ Ι Ι Ι

2. Πλανόδιος μικροπωλητής (λαϊκές. γυρολόγος) εργαλία,

κάλτσες, εσώρουχα, πουκάμισα, μπλουζες, στυλό, αναπτήρες, PLANODΙOS 17

ιαοκαδόοουc είδη π"οικό,..

3. Παλαιοπώλης - σκοαπ PALAΙOPOLIS 13
4. ΕDΎάmc YJ1C, ERG GHS 25

SYNTAX_(ALLO ή ΑΝΑΠ ή

5. Συνταξιούχος (ανάπηρος-άλλος, μαγαζί, υπάλλ. Σε Εργατικό Μ ή ERG ή STR ή ΟIΚ) 51-
51,52,53

κέντρο, πολιτικό πρόσωπο στρατού, οικοδόμος) Ανάπηρος, 52-ΙΚΑ, 53-

Δn'ιοσίn"
6. Εανάτl1Ι:: καθαοιόmταc ERG ΚΑΤΗ 22
7.0ικοδόιlOc-σιδεDά, OIKODOMOS 32
8. Μουσικό, MUSIKOS 7
9. ΆνεDΎOc; ANERGOS 333
19. Μάνειnαc-ισσα MAGEIRAS 22
20. ΛΟΥιστήc LOGISTHS 6
2 Ι. Βοηθός λογιστή Β LOGISTHS 12
22. Δηιιόσιος υπάλληλο, (ΧΥΤΆ) ΧΥΤΑ ΟΗΜ 22
23. Χειριστή, ιιηΥαVl1ιιάτων XEIR ΜΗΧ 32
24. ΕΡΥάτ/ζ σε εΟΎοστάσlO (πλυντήΩΙΟ ρου"lων) ERG ERGOST PLY) 22
25. εκπαιδευτικός DASΚALOS 9
26. ΜαθηηΊζ MATHΠlS 444
27. Φοιτητ/ζ FOITHTHS 222
28. 'Ε ΙΠΟΟΟζ (έτοιια οοιΥια EMPOROS 13
29. Κηπουρόζ δηιι. Υπάλληλοζ ΚHPOYR ΟΗΜ 25
30. Μπακάληζ MPAΚALIS 14
31.lδιωτικόζυπάλληλΟζ EXALCO) EXALCO ΙΟΙΟΤ 28
32. lδιωτικόc: υπάλληλΟζ ((3ιοτεΥνία κου ιπιών' ΒΙΟΤΕΧ ΚΟΥΜΡ 30
33. Κόππκ ιαοιιάΩων MARMARA 30
34. Φυσιοθεραπεύτοια FYSIKO 4
35. Τε"lVΙKόζ αυτοκινήτων στο ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΡΕΧΟΟΕ ΟΗΜ 34
36. Βιβλιοπώληζ BIBLIOP 13
100. Κανένα ΚΑΝΕΝΑ 100

lεο.30 ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ

10. Καλαθοποιόζ ΚALATHOP 29
11. ΥπάλληλΟζ σε κάRα ΚAVA ΙΟΙΟΤ 18
Ι 2. ΥπάλληλΟζ σε κοεοπωλέιο KREAS ΙΟΙΟΤ 18
13. Ταc.ιτCήc: ΤΑΧΙ 33
14. Σιδερώστρια σε Bιoτε"/νiα ΒΙΟΤΕΧ SIDER 22
15. Εονάτηζ σε RιοιιηΥανία ERG ERGOST 28
16. ΠεριπτεοιούΥΟζ PERIPΊΈRO 14
Ι 7. Καθαnίστnια ΚATHAR 22
18. Εονάτηζ σε ΟΣΕ. ΔΕΗ. Κ.τα.λ. συιιBάσειc:) ERG ΟΕΚΟ 35
37. lδιωτικόc: υπάλληλΟζ ΙΟΙΟΤ YPAL 12
38. ΕλεύθεΟΟζεπαννελ ιαηαζ ELEFfH 2
99. ΔΞιΔΑ DX/DA 99

Ι 00. Κανένα ΚΑΝΕΝΑ 100

Σι λίδα 10
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 1: Δομή δείγματος κατά φύλο.

ΟΜΑΟΑ

MPAL NSR
ΟΙ ΟΙ

ΟΒΜ NSM Υι.Μ ToIaJ NSR ToIal
a 111 1.00 Counl 3 15 3 21 22 22

Row% 7.0% 34.9% 7.0";" 48.8% 51.2% 51.2%
Column % 60.0% 50.0% 60.0% 52.5% 53.7% 53.7'%
Table % 3.7% 18.5% 3.7%. 25.9% 27.2% 27.2%

2.00 Counl 2 15 2 19 19 19
Row% 5.3% 39.5% 5.3% 50.0% 50.0% 50.0%
Column% 40.0% 50.0% 40.0% 47.5% 46.3% 46.3%
Τable% 2.5% 18.5% 2.5% 23.5% 23.5% 23.5%

Tota! Count 5 30 5 4Q 41 41
Row% 6.2% 37.0% 6.2% 49.4% 50.6% 50.6%
CoIumn % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Table% 6.2% '7.0'1<. 6.2% 49.4% _ι;n.~% 50.6"'k

Page 1



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠIΝΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤIΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας Ζ: Κατανομή ΗΙΙΚΙΡ με ΟΜΑΟΑ

OMADA
MPAL NSR Tota!

ΗlIΚIΑ 1.00 CounI 1 1
..."ό.G.~ % within ΗΙΙΚΙΑ 100.0% 100.0%

% within OMADA 2.4% 1.2%

% οΙ TotaJ 1.2% 1.2%

2.00 Counl 2 4 6
% wiIhin HLlKIA 33.3% 66.7% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 5.0% 9.8% 7.4%
'Ίο οΙ Tolal 2.5% 4.9% 7.4%

3.00 Count 6 6 12
% wiIhin ΗLιΚIΑ 50.0% 50.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 15.0% 14.6% 14.8%
% οΙ Tolal 7.4% 7.4% 14.8%

4.00 Count 5 7 12
% within ΗLιΚIΑ 41.7% 58.3% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 12.5% 17.1% 14.8%
% of Tolal 6.2% 8.6% 14.8%

5.00 Counl 5 3 8
% within HLlKJA 62.5% 37.5% 100.0%
% within OMADA 12.5% 7.3% 9.9%
% of Tolal 6.2% 3.7% 9.9'%

6.00 Count 5 7 12
% wiIhin HL!KIA 41.7% 58.3% 100.0%
% wiIhin QMADA 12.5% 17.1% 14.8%
% οι Total 6.2% 8.6% 14.8%

7.00 Counl 2 4 6
% within ΗΙΙΚΙΑ 33.3% 66.7% 100.0%
% within OMADA 5.0% 9.8% 7.4%
% ΟΙ Tolal 2.5% 4.9% 7.4%

8.00 CounI 3 4 7
% within ΗΙΙΚΙΑ 42.9% 57.1% 100.0%
% wilhin OMAQA 7.5% 9.8% 8.6%
% οι TolaI 3.7% 4.9% 8.6%

9.00 Counl 2 3 5
% wilhin ΗΙΙΚΙΑ 40.0% 60.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 5.0% 7.3% 6.2%
% οΙ ToIaJ 2.5% 3.7% 6.2%

10.00 CounI 5 1 6
% wiIhin ΗlIΚIΑ 83.3% 16.70/0 100.0%
% wίιhίn OMADA 12.5% 2.4% 7.4%
% οΙ Tolal 6.2% 1.2% 7.4%

11.00 Coυnι 3 1 4
% wiIhin ΗΙΙΚΙΑ 75.0% 25.0% 100.0%
% wilhin OMADA 7.5% 2.4% 4.9%
% of Tolal 3.7% 1.2% 4.9%

12.00 Count 2 2
% wIthin ΗΙΙΚΙΑ 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 5.0% 2.5%
% οΙ Total 2.5% 2.5%

Total Counl 40 41 81
% wilhin HLJKIA 49.4% 50.6% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% οΙ ToIaJ 49.4% 50.6% 100.0%

Page 2



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 3: Στατιστικά χαρακτηριστικά μεταβλητών

Count Vafid Ν Maxirnurn Minimum Mean Me<ian

ΟΜΑDΑ ΜΡΑL ΟΙ 40 Ν4Ο 70.00 15.00 39.45 36.50
.

03_'Α 40 Ν=Ο ·
03_18 40 Ν=Ο · · . ·
03_2 40 Ν=Ο · · ·
03_3Α 40 Ν=Ο · · ·
03_38 40 Ν=Ο · · ·
03_5 40 Ν=35 7.00 1.00 3.94 4.00

03_0 40 Ν=35 2.00 .00 1.06 1.00

016 40 Ν=30 36.00 18.00 23.80 23.50

019 40 Ν=35 3.00 .00 1.63 2.00

N5R ΟΙ 41 Ν=41 61.00 14.00 33.63 34.00

03_1Α 41 Ν=41 8.00 .00 1.46 , .00

03_18 41 Ν=41 5.00 .00 1.76 2.00

03_2 41 Ν=41 3.00 .00 1.17 , .00

03_3Α 41 Ν=41 12.00 1.00 3.61 3.00

03_38 41 Ν=41 1.00 .00 .15 .00

03_5 41 Ν=41 21.00 2.00 8.10 7.00
03_0 41 Ν--41 4.00 1.00 1.59 1.00
0,6 41 Ν=31 29.00 14.00 17.68 17.00

019 41 Ν=-41 10.00 .00 3.44 3.00

Table ΟΙ 81 Ν=81 70.00 14.00 36.51 35.00
Totaf 03_1Α 81 Ν--41 8.00 .00 1.46 1.00

Q3_18 8, Ν=41 5.00 .00 1.76 2.00

03_2 81 Ν=41 3.00 .00 1.17 1.00
03_3Α 81 Ν=41 12.00 1.00 3.61 3.00
Ο3_38 81 Ν_41 1.00 .00 .15 .00

03_5 81 Ν=76 21.00 1.00 6.18 5.00
03_0 81 Ν=76 4.00 .00 1.34 1.00
0,6 81 Ν=61 ~~.~

14.00 20.69 19.00

0,9 81 Ν 76 , . 00 2.61 2.00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

Πίνακας 3: Στατιστικά χαρακτηριστικά μεταβλητών

Standard
Επα ο, S'd

Ranae Mean Deνiatίon Sum Vaήance

ΟΜΑΟΑ ΜΡΑΙ Ο, 55.00 2.38 15.06 15'78.00 226.87
Ο3_1Α · · ·
03_18 · · . ·
03_2 · . ·
Q3_3A · · ·
Ο3_38 · . · ·
03_S 6.00 .20 1.19 138.00 1.41

03_0 2.00 .08 .34 37.00 .11

016 18.00 .86 4.73 714.00 22.37

0'9 3.00 .17 1.03 57.00 1.08

NSR Ο, 47.00 '.99 12.73 1379.00 161.94

03_ιΑ 8.00 25 1.63 60.00 2.65
03_IΒ 5.00 .20 1.28 72.00 1.64

03_2 3.00 .17 1.12 48.00 1.25
03_3Α 11.00 .3' 2.01 148.00 4.04
03_38 1.00 .08 .36 6.00 . '3
03_S 19.00 .54 3.48 332.00 12.14
03_0 3.00 .14 .87 65.00 .75
016 15.00 .57 3.20 548.00 1023
019 10.00 .42 2.70 141.00 7.30

ΤΟΟIe Οι 56.00 1.51 14.15 2957.00 200.13

ΤΟ'" Q3_'A 8.00 .25 '.63 60.00 2.65

Q3_'8 5.00 .20 '.28 72.00 1.64
Q3_2 3.00 .17 1.12 48.00 '.25
Q3_3A 11.00 .31 2.01 148.00 4.04
Ο3_38 '.00 .08 .36 6.00 ., 3

03_S 20.00 .39 3.39 470.00 11.46
Q3_0 4.00 .06 .72 102.00 .52
016 22.00 .65 5.04 1262.00 25.45
019 10.00 .26 2.28 198.00 5.20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 4.1: Κατανομή της :ρ_~ με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑDΑ

MPAL NSR ΤΟΙθl

""'&~$ 1.00 CounI 1 1
(r: % wiIhin kodikopiisi !hs

q3_s 100.0% 100.0%

% within ΟΜΑDΑ 2.9% 1.3%
% ofΤotal 1.3% 1.3%

2.00 Count 2 1 3
% within kodikopiisi Ihs

66.7% 33.3% 100.0%q3_s
% within ΟΜΑDΑ 5.7% 2.4% 3.9%
% οι Total 2.6% 1.3% 3.9%

3.00 Count 29 6 35
% within kodikopiisi ths

82.9% 17.1% 100.0%q3_s
% within ΟΜΑDΑ 82.9% 14.6% 46.1%
%01 Τotal 38.2% 7.9% 46.1%

4.00 Count 3 26 29
% within kodikopiisi !hs

10.3% 89,]0/0 100.0%q3_s
% within ΟΜΑDΑ 8.6% 63.4% 38.2%
% οΙ Total 3.9% 34.2% 38.2%

5.00 CounI 8 8
% within kodikopiisi ths

100.0% 100.0%q3_s
% within ΟΜΑDΑ 19.5% 10.5%
% οΙ ToIal 10.5% 10.5%

Total Count 35 41 76
% within kodikopiisi ths

46.1% 53.9% 100.0%q3_s
% within ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 46.1% 53.9% 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πlνακας 4.2: Κατανομή της Q3_C με OMADA

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑL NSR Total
03_0 .00 CounI 1 1

% within 03_0 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 2.9% 1.3%
% of Total 1.3% 1.3%

1.00 Counl 31 25 56
% within Q3_0 55.4% 44.6% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 88.6% 61.0% 73.7%
% οΙ TotaJ 40.8% 32.9% 73.7%

2.00 CounI 3 10 13
% within Q3_0 23.1% 76.9% 100.0%
% wiIhin OMADA 8.6% 24.4% 17.1%
% ΟΙ ΤotaJ 3.9% 13.2% 17.1%

3.00 CounI 4 4
% within 03_0 100.0% 100.0%
% within OMADA 9.8% 5.3%
% ofTotaJ 5.3% 5.3%

4.00 CounI 2 2
% within Q3_0 100.0% 100.0%
% wilhin OMADA 4.9% 2.6%
% οι ToIal 2.6% 2.6%

Τotal CounI 35 41 76
% wiIhin 03_0 46.1% 53.9% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% ΟΙ TotaJ 46.1% 53.9% 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

Πίνακας 5: Κατανομή Tηςl~4_,4 με ΟΜΑΟΑ

OMADA
ΜΡΑL NSR Tolal

04_Α 12.00 Counl 5 5
% within Q4_A 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 14.3% 6.6%
% of TotaI 6.6% 6.6%

20.00 Count 3 10 13
% within Q4_A 23.1% 76.9% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 8.6% 24.4% 17.1%
% of Tolal 3.9% 13.2% 17.1%

21.00 CounI 2 2 4
% within 04_Α 50.0% 50.0% 100.0%
% wilhin OMADA 5.7% 4.9% 5.3%
% οΙ Tolal 2.6% 2.6% 5.3%

30.σο Count 1 1
% wiIhin 04_Α 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 2.9% 1.3%
% of Tolal 1.3% 1.3%

50.00 Count 1 1
% within Ο4_Α 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 2.4% 1.3%
% οΙ Tolal 1.3% 1.3%

60.00 Count 1 1
% within 04_Α 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 2.4% 1.3%
% of Total 1.3% 1.3%

110.00 Count 23 26 49
% within 04_Α 46.9% 53.1% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 65.7% 63.4% 64.5%
% οι Tolal 30.3% 34.2% 64.5%

111.00 Count 1 1 2
% within Q4_A 50.0% 50.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 2.9% 2.4% 2.6%
% of Total 1.3% 1.3% 2.6%

Total Counl 35 41 76
% within Ο4_Α 46.1% 53.9% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% οΙ Tolal 46.1% 53.9% 100.0%

Πίνακας 6: Κατανομή της GEO_PER2 με ΟΜΑDΑ

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑΙ NSR Tolal
GEO_PER2 1.00 Count 2 2
K~'1..o.5_1 % within GEO_PER2 100.0% 100.0%

% within QMAOA 5.0% 2.5%
% of Total 2.5% 2.5%

2.00 Count 1 1
% within GEO_PER2 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 2.5% 1.2%
% ofTotal 1.2% 1.2%

3.00 Count 1 1
% within GEO_PER2 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 2.5% 1.2%
% ofTotal 1.2% 1.2%
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π Ρ ΡΤΗΜ Π [ ΚΕΣ ΣΤ ΤΙ ΠΚΗΣ ΑΝ ΛγΣΗΣ

Πίνακας 6: Κατανομή της GEO_PER2 με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑL NSR ToIal

GEO_PER2 4.00 CounI 2 2
% wiIhin GEO_PER2 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 5.0% 2.5%
% of ToIal 2.5% 2.5%

5.00 Count 1 1
% wiIhin GEO_PER2 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 2.4% 1.2%
% of Tota! 1.2% 1.2%

6.00 CounI 1 1
% within GEO_PER2 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 2.5% 1.2%
% ofTotar 1.2% 1.2'%

7.00 Count 1 2 3
% within GEO_PER2 33.3% 66.7% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 2.5% 4.9% 3.7%
% ofTotal 1.2% 2.5% 3.7%

8.00 CounI 1 1
% within GEO_PER2 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 2.5% 1.2%
% of ΤοΙβl 1.2% 1.2%

9.00 Count 1 1
% within GEO_PER2 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 2.5% 1.2%
% ofToIal 1.2% 1.2%

10.00 CounI 1 2 3
% within GEO_PER2 33.3% 66.7% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 2.5% 4.9% 3.7%
% ofTotal 1.2% 2.5% 3.7%

11.00 Count 1 1
% within GEO_PER2 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 2.5% 1.2%
% of ΤοΙβl 1.2% 1.2%

12.00 Count 23 1 24
% within GEO_PER2 95.8% 4.2% 100.0%
% within OMADA 57.5% 2.4% 29.6%
% ofTotal 28.4% 1.2% 29.6%

13.00 CounI 1 1
% \vithin GEO_PER2 100.0% 100.0%
%wilhin Ο ΑDΑ 2.5% 1.2%
% ofTotal 1.2% 1.2%

14.00 CounI 2 2
% within GEO_PER2 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 4.9% 2.5%
% ofTotal 2.5% 2.5%

1500 Count 1 1
% within GEO_PER2 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 2.4% 1.2%
% ofTotal 1.2% 1.2%

16.00 Count 1 1
% wiIhin GEO_PER2 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 2.4% 1.2%
% ofToIal 1.2% 1.2%
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ΠΑΡΑΙ'ΤΗΜΑ ΠΓΝΑΚΕΣ ΣΤΑΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

Πίνακας 6: Κατανομή της 3EO_PER; μι ΟΜΑΟΑ

OMADA
ΜΡΑΙ NSA Τotal

GEO_PER2 17.00 Count 28 28
% within GEO_PER2 100.0% 100.0%
% wilhin OMADA 68.3% 34.6%
% ΟΙ TotaI 34.6% 34.6%

18.00 CounI 3 1 4
% WΊthin GEO_PER2 75.0% 25.0% 100.0%
% wiιhin OMADA 7.5% 2.4% 4.9%
% οι Total 3.7% 1.2% 4.9%

19.00 Count 1 1
% withίn GEO_PER2 100.0% 100.0%
% within OMADA 2.5% 1.2%
% οι τοιω 1.2% 1.2%

99.00 Count 2 2
% within GEO_PER2 100.0% 100.0%
% within OMADA 4.9% 2.5%
% ΟΙ Tota! 2.5% 2.5%

TotaI CounI 40 41 81
% within GEO_PER2 49.4% 50.6% 100.0%
% within QMADA 100.0% 100.0% 100.0%
%ofTotal 49.4~ 50.6% 100.0%

Πίνακας 7: Κατανομή της Q6 με ΟΜΑΟΑ

OMADA
NSA TotaI

06 1.00 CounI 34 34
%wilhinQ6 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 87.2"10 87.2%
%ΟΙΤΟΙΒI 87.2% 87.2%

4.00 Count 2 2
%within Ο6 100.0% 100.0%
% wlthin ΟΜΑΟΑ 5.1% 5.1%
% οΙ Tolal 5.1% 5.1%

5.00 CounI 2 2
%within Ο6 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 5.1% 5.1%
% οι Tolal 5.1% 5.1%

99.00 CounI 1 1
% wilhin 06 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 2.6% 2.6%
% ofTotal 2.6'Y~ 2.6%

Tolal CounI 39 39
%within 06 100.O"k 100.0%
% wiIhin OMADA 100.0% 100.0%
%ofToIal 100.0% 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

Π'νοκας 8.1: Συσχέτιση ΤΙ_ΕΙΝΑΙ με Ο7

Ο7

1.00 2.00 3.00
OMADA ΟΜΑΟΑ OMADA

NSR Total NSR Tolal NSR
ΤΙ_ΕΙΝΑΙ 1.00 CounI ,4 ,4 9 9

Row% 43.8% 43.8% 28.1% 28.1%
CoIumn % 93.3% 93.3% 69.2% 69.2%
Table % 34.1% 34.1% 22.0% 22.0%

2.00 Count 3 3
Row% 75.0% 75.0%
Column % 23.1% 23.1%
Tabte % 7.3% 7.3%

3.00 CounI , , 1 1 2
Row% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 40.0%
Column% 6.7% 6.7% 7.7% 7.7% 100.0%
Table % 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 4.9%

Total Count ,5 '5 ,3 '3 2
Row'% 36.6% 36.6% 31.7% 31.7% 4.9%
CoIumn % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Table% 36.6% 36.6% 31.7'% 31.7% 4.9%

Πίνακας 8.1: Συσχέτιση ΤΙ_ΕΙΝΑΙ με Ο7

Ο7

3.00 4.00 5.00 99.00
QMADA OMADA ΟΜΑDΑ

Tolal NSR Tolal NSR Tolal NSR
ΤΙ_ΕΙ ΝΑΙ '.00 CounI 2 2 6 6 1

Row% 6.3% 6.3% 18.8% 18.8% 3.1%
CoJumn % 66.7"'" 66.70/0 100.0% 100.0% 50.0%
TabIe % 4.9% 4.9% 14.6% 14.6% 2.4%

2.00 CounI , ,
Aow% 25.0% 25.0%
Column % 33.3% 33.3%
Table % 2.4% 2.4%

3.00 Count 2 ,
Row% 40.0% 20.0%
Column % 100.0% 50.0%
Τable % 4.9% 2.4%

Total Counl 2 3 3 6 6 2
Row% 4.9% 7.3% 7.3% 14.6% 14.6% 4.9%
CoIumn % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0'%. 100.0%
Table % 4.9"- 7.'% 7.3% 14.6'" 14.6% 4.9%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

Πίνακας 8.1: Συσχέτιση ΤΙ_ΕΙΝΑΙ με Ο7

Q7

99.00

Total
η_ΕIΝΑI 1.00 Counl 1

Row% 3.1%
Column% 50.0%
TabJe % 2.4%

2.00 CounI
Row%
Column%
Table%

3.00 Counl 1
Row% 20.0%
CoIumn % 50.0%
Table % 2.4%

Total Counl 2
Row% 4.9%
Column% 100.0%
TabJe % 4.9%

Πίνακας 8.2: Κατανομή Ο7 με Ο8

08
1.00 2.00

ΟΜΑΟΑ OMADA
NSR Tolal NSR Tolal

07 1.00 Count 15 15
Row% 100.0 100.0
Column % 57.7 57.7
Table % 51.7 51.7

2.00 CounI 10 10 3 3
Row% 76.9 76.9 23.1 23.1
Column % 38.5 38.5 100.0 100.0
Table % 34.5 34.5 10.3 10.3

4.00 CounI 1 1
Row% 100.0 100.0
CoJumn % 3.8 3.8
TabJe % 34 3.4

ΤΟΙθΙ Count 26 26 3 3
Aow% 89.7 89.7 10.3 10.3
CoIumn % 100.0 100.0 100.0 100.0
Τable % 89.7 89.7 10.3 10.3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓlINAKEΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 9.3: Κατανομή της ΤΙ_ΕΙΝΑ" με ΟΜΑΟΑ

ΤΙ_ΕIΝΑί 1.00 Count
% wiIhin ΤΙ_ΕΙ ΝΑΙ

% wilhin OMADA
% ΟΙ Tolal

2.00 Count
% wiIhin ΤΙ_ΕΙΝΑΙ

% within OMADA
% ΟΙ Tolal

3.00 Count
% wiIhin ΤΙ_ΕΙ ΝΑΙ

% within OMADA
% ΟΙ Total

Total Count
% wilhin ΤΙ_ΕΙΝΑΙ

% wilhin ΟΜΑDΑ
% ΟΙ Tolal

ΟΜΑΟΑ

NSR
32

100.0%
78.0%
78.0%

4

100.0%
9.8%
9.8%

5
100.0%

12.2%
12.2%

41
100.0%
100.0%
100.0%

ΤΟΙθl

32
100.0%

78.0%
78.0%

4
100.0%

9.8%
9.8%

5
100.0%
12.2%
12.2%

41
100.0%
100.0%
100.0%

Πίνακας 9: Κατανομή της Ο10 με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ NSR Total
ΟlΟ 1.00 CounI 3 3

% within Ο10 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 7.3% 3.7%
% of ΤΟΙθl 3.7% 3.7%

2.00 Counl 40 9 49
% within Ο10 81.6% 18.4% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 100.0% 22.0% 60.5%
% ΟΙ Total 49.4% 11.1% 60.5%

3.00 Count 29 29
% within Q10 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 70.7% 35.8%
% ΟΙ Tolal 35.8% 35.8%

Tolal Counl 40 41 81
% within Q10 49.4% 50.6% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% ofTolal 49.4% Ι:;:0.6% 100.0%

Page 12



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

Πίνακας 10.1: Κατανομή της Q1' με DΜΑΟΑ

OMADA
NSA Total

011 1.00 Count 27 27
% withIn Ο11 100.0% 100.0%
% within OMADA 84.4% 84.4%
% of Total 84.4% 84.4%

2.00 Count 4 4
% wiIhin 011 100.0% 100.0%
% within QMADA 12.5% 12.5%
% ΟΙ ΤΟΙθl 12.5% 12.5%

99.00 Counl 1 1
% wiIhin Ο11 100.0% 100.0%
% within OMADA 3.1% 3.1%
% of Total 3.1% 3.1%

Total Count 32 32
% within Ο11 100.0% 100.0%
% wIthin OMADA 100.0% 100.0%
% of ΤοΙθΙ 100.0% 100.0%

Πίνακας 10.2: Κατανομή Ο11 με Ο11Α

011Α

1.00 2.00 3.00
OMADA OMADA OMADA

NSA Total NSA ΤΟΙθl NSA Total
011 1.00 Count 7 7 3 3

Aow% 25.9 25.9 11.1 11.1
Column% 100.0 100.0 100.0 100.0
Τable % 22.6 22.6 9.7 9.7

2.00 Counl 4.00 4
Aow% 100.0 100.0
Column % 100.0 100.0
Table % 12.9 12.9

ΤΟΙθl Count 7 7 4 4 3 3
Aow% 22.6 22.6 12.9 12.9 9.7 9.7
Column% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Table % 22.6 226 12.9 12.9 9.7 9.7

Πίνακας 10.2: Κατανομή Q11 με Q11A

Ο11Α

4.00 5.00
OMADA ΟΜΑΟΑ

NSA Total NSA Total
011 1.00 Counl 5 5 12 12

Row% 18.5 18.5 44.4 44.4
CoJumn% 100.0 100.0 100.0 100.0
Table % 16.1 16.1 38.7 38.7

2.00 Count
Row%
Column %
Table %

Tolal Count 5 5 12 12
Row% 16.1 16.1 38.7 38.7
Column % 100.0 100.0 100.0 100.0
Table % 16.1 16.1 38.7 38.7

Page 13



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 11: Κατανομή της Q13_~ με ΟΜΑDΑ

OMADA
NSR Tolal

013_2 .00 Count 9 9
% within 013_2 100.0% 100.0%
% wIthin QMAOA 22.0% 22.0%
% of TotaJ 22.0% 22.0%

1.00 Count 32 32
% wiIhin Ο13_2 100.0% 100.0%
% within OMADA 78.0% 78.0%
% ofΤοΙβl 78.0% 78.0%

TotaJ CounI 41 41
% within Q13_2 100.0% 100.0%
% within QMAOA 100.0% 100.0%
% ofToιaI 100.""'- .~-

Πίνοκας 11: Κατανομή τηςΟ13_3 με ΟΜΑΟΑ

OMADA
NSR TotaJ

Q13_3 .00 CounI 38 38
% within Ο13_3 100.0% 100.0%
% wIthin ΟΜΑΟΑ 92.7% 92.7%
% ΟΙ Τoιal 92.7% 92.7%

1.00 Count 3 3
% within 013_3 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 7.3% 7.3%
% ΟΙ ΤΟΙθl 7.3% 7.3%

Total CounI 41 41
% within Ο13_3 100.0% 100.0%
% wiIhin QMADA 100.0% 100.0%
% ΟΙΤΟΙθl 100.0% 10α.noιο

Πlνακας 11: Κατανομή της Ο13_5 με ΟΜΑDΑ

OMADA
NSR Total

Ο13_5 .00 Count 35 35
% wlthin Ο13_5 100.0% 100.0%
% wIthin OMADA 85.4% 85.4%
% οΙ Tolal 85.4% 85.4%

1.00 Counl 6 6
% within Ο13_5 100.0% 100.0%
% wIlhin ΟΜΑDΑ 14.6% 14.6%
%otTotal 14.6% 14.6%

TotaJ Count 41 41
% within Q13_5 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
% ο, TotaJ 100.0% 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠJNΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

nivακας 11: Κατανομή της ITALIKfJ μι OMADA

OMAQA
Ν5Α Tolal

ΙΤΑΙΙΚΑ .00 Counl 39 39
% within ALI_GLOS 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 95.1% 95.1%
% οΙ Tolal 95.1% 95.1%

1.00 Counl 2 2
% within ΑLI_GLOS 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 4.9% 4.9%
% οΙ Total 4.9% 4.9%

Total Counl 41 41
% within ALI_GLOS 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΩΑ 100.0% 100.0%
% ofTolal 100.0% 100.0%

Πίνακας 12.1: Κατανομή της ενοποίησης Ο15 και Ο15_1 με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ Ν5Α Total
.00 Count 2 2 4

Column% 5.7 4.9 5.3
1.00 Count 27 28 55

Column % 77.1 68.3 72.4
2.00 CounI 4 7 11

Column% 11.4 17.1 14.5
3.00 Count 2 3 5

Column % 5.7 7.3 6.6
4.00 Count 1 1

CoIumn % 2.9 1.3
5.00 Count 1 1

Column% 2.9 1.3
6.00 CounI 4 4

Column% 9.6 5.3
7.00 Counl 1 1

Column% 2.9 1.3
Tolal Counl 35 41 76

Column% 100.0 100.0 100.n

Page 15



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠIΝΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΙνακας 12.2: Κατανομή της :)ΑΝΤRΕΙ.ι με OMADA

ΟΜΑDΑ

MPAL NSR Total

PA~TAEIA 1.00 Count 4 4
.... ·0.,10 % wIlhIn ΡΑΝΤΑΕΙΑ 100.0% 100.0%

% within ΟΜΑΟΑ 12.9% 6.6%
% οι Total 6.6% 6.6%

2.00 Count 7 20 27
% withIn PANTREIA 25.9% 74.1% 100.0%
% wIthIn ΟΜΑΟΑ 23.3% 64.5% 44.3%
% ΟΙ Τotal 11.5% 32.8% 44.3%

3.00 Co<mt 11 6 17
% within PANTREIA 64.7% 35.3% 100.0%
% withIn ΟΜΑΟΑ 36.7% 19.4% 27.9%
% οι Τotω 18.0% 9.8% 27.9%

4.00 Co<mt 8 1 9
% within ΡΑΝΤΗΕΙΑ 88.9% 11.1% 100.0%
% withIn OMADA 26.7% 3.2% 14.8%
% ο, Total 13.1% 1.6% 14.8%

5.00 Count 3 3
% within ΡΑΝΤΑΕIΑ 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 10.0% 4.9%
% ο, TotaJ 4.9% 4.9%

6.00 Counl 1 1
% within ΡΑΝΤRΕΙΑ 100.0% 100.0%
% withIn ΟΜΑΟΑ 3.3% 1.6%
%ofToIal 1.6% 1.6%

TOΙal Count 30 31 61
% within ΡΑΝΤΑΕΙΑ 49.2% 50.8% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0% 100.0%
%01 Τotal 49.2% 50.8% 1nn,O%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας13: Κατανομή της 018Ρ με ΟΝΆΟΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ NSR Tolal
Ο1θΑ 1.00 CounI 5 8 13

% within Q18A 38.5% 61.5% 100.0%
% withln QMAOA 12.5% 21.6% 16.9%
% of TOlaJ 6.5% 10.4% 16.9%

2.00 Counl 8 2 10
% within Q1βA 80.0% 20.0% 100.0%
% wiIhin QMADA 20.0% 5.4% 13.0%
% ofTotal 10.4% 2.6% 13.0%

3.00 CounI 7 1 8
% within Q18A 87.5% 12.5% 100.0%
% within OMADA 17.5% 2.7% 10.4%
% of ΤοΙβl 9.1% 1.3% 10.4%

4.00 Counl 2 1 3
% within Ο1θΑ 66.7% 33.3% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 5.0"10 2.7% 3.9%
% of Total 2.6% 1.3% 3.9%

5.00 Counl 15 22 37
% within 018Α 40.5% 59.5% 100.0%
% withίn OMAQA 37.5% 59.5% 48.1%
% οΙ Total 19.5% 28.6% 48.1%

6.00 Counl 1 1 2
% wlthln Ο1βΑ 50.0% 50.0% 100.0%
% within OMAQA 2.5% 2.7% 2.6%
%oΙToιaΙ 1.3% 1.3% 2.6%

7.00 Counl 1 1
% withln Ο1θΑ 100.0% 100.0%
% wlthin OMADA 2.5% 1.3%
% οΙ Total 1.3% 1.3%

99.00 Count 1 2 3
% wlthin Q18A 33.3% 66.7% 100.0%
% wlthln QMADA 2.5% 5.4% 3.9%
% of Total 1.3% 2.6% 3.9%

Total Count 40 37 77
% within Q18A 51.9% 48.1% 100.0%
% within OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
% ofTotal 51.9% 48.1% 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΣΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

Πίνακας 14: Κατανομή της AR_PAIOI με ΟΜΑDΑ

ΟΜΑDΑ

ΑΑ_ΡΑΙDΙ .σο

....Ιί> Οι,,>

1.00

CounI
% within ΑΑ_ΡΑΙDΙ

% within ΟΜΑDΑ
% οΙ Tolal
Count
% wiIhin AA_PAIDI
% wiIhin OMADA

%olTolal

ΜΡΑL NSR
8 11

42.1% 57.9%
22.9% 26.8%
10.5% 14.5%

3
100.0%

8.6%
3.9%

Total
19

100.0%
25.0%
25.0%

3
100.0%

3.9%
3.9%

2.00

3.00

4.00

Tolal

CounI
% wiIhin AA_PAIDI
% within ΟΜΑDΑ
% οι ToIaJ
CounI
% wiIhin ΑΑ_ΡΑΙDΙ

% wiIhin ΟΜΑDΑ
% οι ToIal
Counl
% WIIhIn AR_PAIDI
% within ΟΜΑDΑ
% οι Tolal
Count
% wiIhin AR_PAIDI
% wiIhin ΟΜΑDΑ
% ΟΙ ToIaJ

24
70.6%
68.6%
31.6%

35
46.1%

100.0%
46.1%

10
29.4%
24.4%
13.2%

10
100.0%
24.4%
13.2%

10
100.0%
24.4%
13.2%

41
53.9%

100.0%
53.0%

34
100,0%
44.7%
44.7%

10
100.0%

13.2%
13.2%

10
100.0%

13.2%
13.2%

76
100.0%
100.0%
100,0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Π!ΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Πίνακας 15.1: Κατανομή της Ο24_:ί με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑΙ NSR Tolal
Q24_2 2.00 Count 1 1

% wilhin Q24_2 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 2.5% 1.2%
% οι Total 1.2% 1.2%

4.00 CοunΙ 1 1
% within 024_2 100.0% 100.0'%
% within ΟΜΑDΑ 2.5% 1.2%
% οι Tolal 1.2% 1.2%

6.00 Count 1 1
% within Q24_2 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 2.5% 1.2%
% ΟΙ Tolal 1.2%. 1.2%

7.00 CounI 2 2
% within 024_2 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 4.9% 2.5%
%οΙΤοΙθΙ 2.5% 2.5%

9.00 CounI 1 1
% wiIhin 024_2 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 2.5% 12%
% ΟΙ Τοlθl 1.2% 1.2%

12.00 Counl 2 2
% wilhin Q24_2 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 5.0% 2.5%
% οι Total 2.5% 2.5%

13.00 Count 2 .l :Ι
% wiIhin Ο24_2 Ι;ι;,ι;, 33)!,j, \ce~
% wiIhin DMADA 5.0% . 2;5% ~Ι~% οι ToIal 2.5% .I..~% ?>

14.00 Count 1 j 2
% within Q24_2 ~O% sqoi,: 100.0%
% within OMADA 2.5% 2ις~' "24%
% ΟΙ Tolal 1.2% l,a/. :iA. %

17.00 CounI 10 10
% wiIhin 024_2 100.0% 100.0%.
% wilhin OMADA 24.4% 12.3%
% of Tolal 12.3% 12.3%

22.00 CounI 4 1 5
% within 024_2 80.0% 20.0% 100.0%
% wilhin OMADA 10.0% 2.4% 6.2%
% ΟΙ TolaJ 4.9% 1.2"!ό 6.2%

25.00 Counl 1 17 18
% wilhin 024_2 5.6% 94.4% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 2.5% 41.5% 22.2%
% of ΤΟΙθl 1.2% 21.0% 22.2%

28.00 CounI 1 1
% wilhin 024_2 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 2.5% 1.2%
% ofTolaJ 1.2% 1.2%

30.00 CounI 2 2
% wiIhin 024_2 100.0% 100.0%
% wilhin OMADA 5.0010 2.5%
% of ΤΟΙθl 2.5% >.5%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

Πίνακας 15.1: Κατανομή της Q24_4 με ΟΜΑDΑ

OMADA

ΜΡΑΙ NSR Total
Q24_2 32.00 Count 1 1 2

% wIthIn Q24_2 50.0% 50.0% 100.0%
% wilhIn ΟΜΑDΑ 2.5% 2.4% 2.5%
% οι Total 1.2% 1.2% 2.5%

34.00 Count 1 1
% within Q24_2 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 2.5% 1.2%
% of ΤoIaJ 1.2% 1.2%

51.00 Count 1 1
% wiIhin Ο24_2 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 2.4% 1.2%
% οι ΤΟΙθΙ 1.2% 1.2%

52.00 Count 3 3
% wiIhin Q24_2 100.0% 100.0%
% wIthIn OMADA 7.5% 3.7%
% οΙ Tolal 3.7% 3.7%

53.00 CounI 2 2
% within Ο24_2 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 5.0% 2.5%
% οΙ Tolal 2.5% 2.5%

111.00 Counl 9 7 16
% within Q24_2 56.3% 43.8% 100.0%
% wIthIn OMADA 22.5% 17.1% 19.8%
% οι ΤΟΙθl 11.1% 8.6% 19.8%

222.00 CounI 5 5
% within Ο24_2 100.0% 100.0%
% wi!hin OMADA 12.5% 6.2%
% οι TotaJ 6.2% 6.2%

333.00 CounI 1 1
% wiIhin Ο24_2 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 2.5% 1.2%
(Ίο οΙ ΤοΙal 1.2% 1.2%

444.00 CounI 1 1
% wίΙhίn 024_2 100.0% 100.0%
% wίιhίn OMADA 2.5% 1.2%
% οΙ ToIaJ 1.2% 1.2%

ΤοΙal CοunΙ 40 41 81
% wiIhin Q24_2 49.4% 50.6% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% οΙ Tolal 49.4% 50.6% 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠJNAΚEΣ ΣΤΑΤ!ΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 15.2: Κατανομή της Q26 με ΟΝΑΟΑ

ΟΜΑΟΑ

MPAL NSR Tolal
026 1.00 Counl 12 1 13

%withinQ26 92.3% 7.7% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 63.2% 3.0% 25.0%
% ofTotal 23.1% 1.9% 25.0%

2.00 Count 7 32 39
%within Ο26 17.9% 82.1% 100.0%
% wiIhin OMADA 36.8% 97.0% 75.0%
% ofTotal 13.5% 61.5% 75.0%

Τolal Counl 19 33 52
% within Ο26 36.5% 63.5% 100.0%
% wilhin OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
% ΟΙ Total 36.5% 63.5% 100.0%

Page 21



nAPAPTHMA - n[NAKE~ ΣΤΑΤιΣΤIΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 16.1: Κατανομή της :124_4 με ~27

Ο27

1.00 2.00
ΟΜΑΟΑ OMADA

ΜΡΑΙ NSR Total ΜΡΑΙ NSR

Q24_2 2.00 Count 1 1
Row% 100.00% 100.00%
CoJumn% 14.29% 8.33%
Table% 1.92% 1.92%

4.00 Count
Row%
CoJumn%
Table %

6.00 Counl
Row%
CoJumn%
Table%

7.00 CounI
Row%
Column %
Table %

9.00 CounI
Row%
Column%
Table %

12.00 Coun1
Row%
CoIumn %
Table%

13.00 CounI
Row%
Co!umn%
Τable %

14.00 Count
Row%
Column%
Table %

17.00 Count 3 3 3
Row% 30.00% 30.00% 30.00%
Column% 60.00% 25.00% 25.00%
TabJe % 5.77% 5.77% 5.77%

22.00 Count 3 3 1
Row% 60.00% 60.00% 20.00%
Column% 42.86% 25.00% 100.000/0
Table% 5.77% 5.77% 1.92%

25.00 Count 1 2 3 9
Row% 5.56% 11.11% 16.67% 50.00%
CoIumn % 14.29% 40.00% 25.00% 75.00%
Τable % 1.92% 3.85% 5.77% 17.31%

28.00 CounI
Row%
CoJumn%
ΤabJe%

30.00 Counl 2 2
Row% 100.00% 100.00%
Column% 28.57% 16.67%
Table % 3.85% 3.05%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ • ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Πίνακας 16.1: Κατανομή της Ο24_2 με ~27

027
1.00 2.00

ΟΜΑDΑ OMADA
ΜΡΑι NSR Tolal ΜΡΑΙ NSR

024_2 32.00 Count
Row%
Column%
Table %

34.00 Count
Row%
eoιumn %
τ_%

TotaI Count 7 5 12 1 12
Row% 13.46% 9.62% 23.08% 1.92% 23.08%
CoIumn % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Table % 13.46% 9.62% 23.08% 1.92% 23.08%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠrNΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ
nίνακας 16.1: Κατανομή της 024_2 με ~27

Ο27

2.00 3.00 4.00
ΟΜΑDΑ ΟΜΑΟΑ

Tolal NSR ΤotaJ MPAL NSR Total
024_2 2.00 Counl

Row%
Column %
Table%

4.00 Counl
Aow%
Column%
Table%

6.00 Counl
Row%
Column %
Table %

7.00 CounI 1 1

Row% 50.00% 50.00%
Column% 50.00010 20.00%
TabIe % 1.92% 1.92'"/0

9.00 Count 1 1
Row% 100.00% 100.00%
CoIumn % 33.33"k 20.00%
Table % 1.92% 1.92%

12.00 Count
Row%
Column%
Table%

13.00 Count 1 1 2 2
Row% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00%
Column% 16.67% 16.67% 66.670/0 40.00%
Table% 1.92% 1.92% 3.85% 3.85%

14.00 Counl
Row'%
Column %
Table %

17.00 Count 3 2 2 1 1

Row% 30.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00%
CoIumn % 23.08% 33.33% 33.33% 50.00% 20.00%
Table % 5.77% 3.85% 3.85% 1.92"/0 1.92%

22.00 Count 1
Aow% 20.00%
CoIumn % 7.69%
Table % 1.92%

25.00 Counl 9 2 2
Row% 50.00% 11.11% 11.11%
Column% 69.23% 33.33% 33.33%
Table% 17.31% 3.85% 3.85%

28.00 CounI
Row%
CoIumn %
Table %

30.00 Count
Row%
Column%
Table %
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 16,1: Κατανομή της 024_2 με q27

Ο27

2.00 3.00 4.00
ΟΜΑDΑ QMADA

Total NSA Tolal ΜΡΑL NSA Tolal
Q242 32.00 Count 1 1

Row% 50.00% 50.00%
Column % 16.67% 16.67%
Τable % 1.92% 1.92%

34.00 Count
Aow%
Column %
Table %

Total CounI 13 6 6 3 2 5
Row% 25.00% 11.54% 11.54% 5.77% 3.85% 9.62%
Column % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Table % 25.00% 11.54% 11.54% 5.77% 3.85% 9.62%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΠΙνακας 16.1: Κατανομή της Q24_4 με q27

Ο27

5.00 6.00
OMADA OMADA

ΜΡΑΙ NSR Total ΜΡΑΙ NSR Total

024_2 2.00 Count
Aow%
Column %
Table %

4.00 CounI 1 1

Row% 100.00"/0 100.00%

Column% 100.00% 50.00%

Table % 1.92% 1.92%

6.00 Counl
Row%
CoIumn %
Τable%

7.00 CounI
Aow%
Column%
Τable %

9.00 CounI
Row%
Column %
Tab!e%

12.00 CounI
Aow%
Column%
Table%

13.00 Count 1 1
Aow% 25.00% 25.00%
CoIumn % 50.00% 33.33%
Table % 1.92''10 1.92%

14.00 Count 1 1
Aow% 100.00% 100.00%
Column % 100.00% 33.33%
Table % 1.92% 1.92%

17.00 Count
Aow%
CoIumn %
Τable%

22.00 Count 1 1
Row% 20.00% 20.00%
CoIumn % 100.00% 50.00%

Table% 1.92% 1.92%

25.00 Counl 1 1
Row% 5.56% 5.56%
Column % 50.00% 33.33%
Table % 1.92% 1.92%

28.00 Count
Row%
Column%
Table %

30.00 Counl
Aow%
Column%
Table %
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΙνaκας 16.1: Κατανομή της Ο24_2 με q27

027
5.00 6.00

OMADA QMADA
ΜΡΑΙ Ν5R Tolal ΜΡΑΙ NSR Tota/

024_2 32.00 CounI
Aow%
Column %

Table %
34.00 Count

Row%
Column%
Τable %

Tolal Count 1 2 3 1 1 2
Row% 1.92% 3.85% 5.n% 1.92% 1.92% 3.85%
CoIumn % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Table % 1.92% 3.85% 5.77% 1.92% 1.92% 3.85%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΓΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 16.1: Κατανομή της 024_2 με CΙ27

027
7.00 99.00

OMADA OMADA
MPAL ΤΟΙθl ΜΡΑΙ NSR Tolal

Ο24_2 2.00 Count
Row%
Column %
Table %

4.00 CounI
Row%
Column%
Table %

6.00 Counl 1 1
Row% 100.00% 100.00%
Column% 25.00% 25.00%
Table % 1.92% 1.92%

7.00 Count 1 ,
Row% 50.00% 50.00%
CoIumn % 20.00'%. 14.29%
Table % 1.92% 1.92%

9.00 Counl
Row%
Column%
Tabte %

12.00 Count 2 2
Row% 100.00% 100.00%
Column% 100.00% 28.57%
Table % 3.85% 3.85%

13.00 Counl
Aow%
CoIumn %
Table %

14,00 Count
Row%
Column %
Table %

17.00 Count 1 1

Row% 10.00% 10.00%
CoIumn % 20.00% 14.29%
Table % 1.92% 1.92"/0

22.00 Count
Row%
Column%
Table%

25.00 Counl 3 3
Aow% 16.67% 16.67%
Column % 60.00"/0 42.86%
Table % 5.77% 5.77%

28.00 Counl 1 1
Row% 100.00% 100.00%
Column % 25.00% 25.00%
Tabte% 1.92% 1.92%

30.00 Count
Row%

Cotumn%
Table %
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠιΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 16.1: Κατανομή της ~24_:i! με ~27

027
7.00 99.00

ΟΜΑΟΑ OMADA
ΜΡΑL Total ΜΡΑL NSR Total

Ο242 32.00 Counl 1 1
Row% 50.00% 50.00%
CoIumn % 25.00% 25.00%
Table% 1.92% 1.92%

34.00 Count 1 1
Row% 100.00% 100.00%
CoIumn % 25.00% 25.00%
Table % 1.92% 1.92%

Tolal Counl 4 4 2 5 7
Aow% 7.69% 7.69% 3.85% 9.62% 13.46%
CoIumn % 100.000/0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Table% 7.69% 7.69% 3.85% 9.62% 13.46%

ΠiνOKας 16.2: Κατανομή της Ο27 μΕ OMADA

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑΙ NSR TotaI
027 1.00 CounI 7 5 12

%within Q27 58.3% 41.7% 100.0%
% with!n ΟΜΑΟΑ 36.8% 15.2% 23.1%
% ofTOIaJ 13.5% 9.6% 23.1%

2.00 Count 1 12 13
%within Ο27 7.7% 92.3% 100.0%
% within OMADA 5.3% 36.4% 25.0%
% of Total 1.9% 23.1% 25.0%

3.00 CounI 6 6
% wiIhin Q27 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 18.2% 11.5%
% of Total 11.5% 11.5%

4.00 Counl 3 2 5
%within Ο27 60.0% 40.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 15.8% 6.1% 9.6%
% of Total 5.8% 3.8% 9.6%

5.00 CounI 1 2 3
% within 027 33.3% 66.7% 100.0%
% wilhin OMADA 5.3% 6.1% 5.8%
% ΟΙ Total 1.9% 3.8% 5.8%

6.00 Count 1 1 2
%wiIhin027 50.0% 50.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 5.3% 3.0% 3.8%
% ofTotal 1.9% 1.9% 3.8%

7.00 CounI 4 4
%wilhin027 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 21.1% 7.7%
% οΙ Total 7.7% 7.7%

99.00 Count 2 5 7
%within 027 28.6% 71.4% 1QO.OOk
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 10.5% 15.2% 13.5%
% οΙ ToIal 3.8% 9.6% 13.5%

ToIaJ Count 19 33 52
% within 027 36.5% 63.5% 100.0%
% within OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
% of Tolal 36.5% 63.5% 100.0%
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ΠΙνακας 17.1: Κατανομη της ω~ με OMADA

ΟΜΑDΑ

NSR TOl81
Ο29 1.00 Count 11 11

%wilhin Ο29 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 91.7% 91.7%
% οι Tolal 91.7% 91.7%

2.00 Count 1 1
%within Ο29 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 8.3% 8.3%
% ΟΙ Tolal 8.3% 8.3%

Tolal Count 12 12
%wiIhin Ο29 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0%
% οι Tolal 100.0% 100.0%

Πίνακας 17.2: Κατανομή της 024_2 με 030_2

Ο302

14.00 17.00 18.00
ΟΜΑΟΑ ΟΜΑΟΑ ΟΜΑΟΑ

NSR Tolal NSR Tolal NSR
Q24_2 7.00 Counl

Aow%
Column %
Table %

13.00 Count 1 1
Row% 50.00% 50.00%
Column% 25.00% 25.00%
Table % 2.44% 2.44%

17.00 CounI
Row%
Column %
Table %

22.00 Count
Row%
Column %
Table %

25.00 Count 1 1 1 1 2
Row% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 11.76%
Cofumn % 100.00% 100.00% 25.00% 25.00% 100.00%
Τable % 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 4.88%

32.00 Count
Aow%
Column %
Table %

51.00 Count
Aow%
Column %
Table %

111.00 Count 2 2
Aow% 28.57% 28.57%
Column % 50.00% 50.00%
Table % 4.88% 4.88%

Total Count 1 1 4 4 2
Aow% 2.44% 2.44% 9.76% 9.76% 4.88%
Column % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Table % 2.44% 2.44% 9.76% 9.76% 4.88%
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Πίνακας 17.2: Κατανομή της 024_~ με a30_2

Ο30 2
18.00 22.00 25.00 28.00

ΟΜΑΟΑ ΟΜΑDΑ ΟΜΑΟΑ

Tolal NSR TolaJ NSR Total NSR
Q24_2 7.00 Count 1 1

Row% 50,00% 50.00%
Column% 12.50% 12.50%
Table % 2.44% 2.44%

13.00 CounI
Row%
Column%
Table %

17.00 Counl 1 1 6 6
Row% 10.00% 10,00% 60.00% 60.00%
CoJumn% 50.00% 50.00% 75.00% 75.00%

Table % 2.44% 2.44% 14.63% 14.63%

22.00 Count
Row%
Column%
Table %

25.00 Counl 2 1 1
Row% 11.76% 5.88% 5.88%
Column% 100.00% 50.00% 50.00%
Table % 4.88% 2.44% 2.44%

32.00 Counl 1

Row% 100.00%

CoJumn % 100.00%
Table % 2.44%

51.00 Count 1 1
Row% 100.00% 100.00%
Column% 12.50% 12.50%
Table % 2.44%1 2.44%

111.00 Count
Aow%
Column%
Table %

Tolal Counl 2 2 2 8 8 1

Row% 4.88% 4.88% 4.88% 19.51% 19.51% 2.44%

CoJumn% 100.00% 100.00% 100.00% 100,00% 100.00% 100.00%

Table % 4.88% 4.88% 4.88% 19.51% 19.51% 2.44%
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Π[νακας 17 .2: Κατανομή της 024_2 με Ο30_2

030 2
28.00 33.00 35.00 100.00

ΟΜΑΟΑ OMADA ΟΜΑΟΑ

Total NSR Tom! NSR Total NSR
Q24_2 7.00 Count 1

Row% 50.00%

Column% 5.00%

Table % 2.4401"

13.00 Counl 1

Row% 50.00%

CoΙUmn% 5.00%

Table % 2.44%

17.00 Count 1 1 2

Aow% 10.00% 10.00% 20.00''/0

Column% 100.00% 100.00% 10.00%

Table % 2.44% 2.44% 4.88%

22.00 Counl
Row%
Column%
Table %

25.00 Counl 1 1 11
Row% 5.88% 5.88% 64.71%

Column% 100.00% 100.00% 55.00%

Table % 2.44% 2.44% 26.83%

32.00 Counl 1
Row% 100.00%
Column% 100.00%
Table % 2.44%

51.00 Count
Row%
CoIumn%
Table %

111.00 Count 5

Row% 71.43%

Column% 25.00%

Table % 12.20%

Total Count 1 1 1 1 1 20

Row% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 48.78%

CoJumn % 100.00% 100.00% 100.00'% 100.00"/0 100.00% 100.00%

Table% 9.44% 2.44% 2.44% 2.44% 2.44% 48.78%
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Π(νοκας 17.2: Κατανομή της ::124_, με ~30_2

Ο3Ο 2
100.00 1725.00

ΟΜΑDΑ

Total NSR TotaJ
Ο24_2 7.00 GounI 1

Row% 50.00%
CoIumn % 5.00%
Table % 2.44%

13.00 Count 1
Aow% 50.00%
Column % 5.00%
Τable % 2.44%

17.00 Count 2
Row% 20.00%
CoIumn % 10.00%
Τable % 4.88%

22.00 Count 1 1

Aow% 100.00% 100,00%
Co1umn % 100.00% 100.00%
Tabte % 2.44% 2.44%

25.00 Count 11
Aow% 64.71%
Column% 55.00%
Table % 26.83%

32.00 Counl
Row%
CoIumn %

Table%
51.00 Count

Row%
CoIumn %
Ta~%

111.00 Count 5
Row% 71.43%
Column % 25.00%
Table% 12.20%

ΤΟΙθl CounI 20 1 1
Row% 48.78% 2.44% 2.44%
Column% 100.00% 100.00% 100.00%
Table % 48.78% 2.44°/ι 2.44%.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

ΠΙνακας 18: Στατιστικά χαρακτηρισικά των μεταβλητών

Count Valid Ν Maximum Minimum Mean Median
ΟΜΑDΑ ΜΡΑL Q32_1A 40 Ν Ο

Q32_18 40 Ν=Ο

Q32_2 40 Ν=Ο - .
Q32_3A 40 Ν=Ο . .
Q32_38 40 Ν=Ο

Q32_5 40 Ν=Ο

N8R Q32_1A 41 Ν=41 .00 .00 .00 .00
Q32_18 41 Ν=41 2.00 .00 .07 .00
Q32_2 41 Ν=41 3.00 .00 .44 .00
Q32_3A 41 Ν=41 5.00 .00 1.68 1.00

Q32_38 41 Ν=41 1.00 .00 .02 .00
032_8 41 Ν=41 8.00 .00 2.22 1.00

Table Q32_1A 81 Ν=41 .00 .00 .00 .00
Total 032_18 81 Ν=41 2.00 .00 .07 .00

Q32_2 81 Ν=41 3.00 .00 .44 .00
Q32_3A 81 Ν=41 5.00 .00 1.68 1.00
Q32_38 81 Ν=41 1.00 .00 .02 .00
Ο32 S 81 Ν=41 8.00 .00 2.22 1.00

Πίνακας 18: Στατιστικά χαρακτηρισικά των μεταβλητών

Standard
ΕΓΓΟΓ of 8td

Ranqe Mean Deviation Sum Variance
ΟΜΑDΑ ΜΡΑL 032- 1Α ·

Q32_18
032_2
Q32_3A · .
Q32_38 ·
032_8 .

NSR 032_1Α .00 .00 .00 .00 .00
Q32_18 2.00 .05 .35 3.00 .12
032_2 3.00 .14 .87 18.00 .75
Q32_3A 5.00 .23 1.46 69.00 2.12
Q32_38 1.00 .02 .16 1.00 .02
032_8 8.00 .30 1.93 91.00 3.73

Table Q32_1A .00 .00 .00 .00 .00
Total 032 18 2.00 .05 .35 3.00 .12-

032_2 3.00 .14 .87 18.00 .75
Q32_3A 5.00 .23 1.46 69.00 2.12
Q32_38 1.00 .02 .16 1.00 .02
Ο32 S 8.00 .30 1.93 91.00 3.73
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Πίνακας 19.1: Κατανομή της 024_2 με Ο33

Ο33

1.00 2.00 99.00
OMADA OMADA ΟΜΑΟΑ

NSR Totar NSR TotaJ NSR TotaJ
024_2 7.00 Count 1 1 1 1

Aow% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
CoIumn % 16.67% 16.67% 4.55% 4.55%
ΤabIe% 3.03% 3.03% 3.03% 3.03%

13.00 Counl 1 1 1 1
Row% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
CoIumn % 16.6'70/0 16.67% 4.55% 4.55%
Table % 3.03% 3.03% 3.03% 3.03%

17.00 Count 1 1 8 8 1 1
Aow% 10.00% 10.00% 80.00% 80.00% 10.00% 10.00%
CoIumn % 16.67% 16.67% 36.36% 36.36% 20.00% 20.00"10
Table % 3.03% 3.03% 24.24% 24.24% 3.03% 3.03%

22.00 Count 1 1
Row% 100.00% 100.00%
CoIumn % 4.55% 4.55%
Τable % 3.03% 3.03%

25.00 Count 3 3 10 10 4 4
Row% 17.65% 17.65% 58.82% 58.82% 23.53% 23.53%
Column % 50.00% 50.00% 45.45% 45.45% 80.00% 80.00%
Table% 9.09% 9.09% 30.30% 30.30% 12.12% 12.12%

32.00 CounI 1 1
Row% 100.00% 100.00%
Column % 4.55% 4.55%
TabIe% 3.03% 3.03%

ΤΟΙθΙ Counl 6 6 22 22 5 5
Row% 18.18% 18.18% 66.67% 66.67% 15.15% 15.15%
CoIumn % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Table % 18.18'% 18.18% 66.67% 66.67% 15.15% 15.15%
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Πίνακας 19.2: Κατανομή της :124_2 με :l33A

Ο33Α

1.00 2.00 3.00
ΟΜΑΟΑ ΟΜΑΟΑ ΟΜΑΟΑ

NSR ToIal NSR Total NSR
Ο24_2 7.00 Count 1 1

Row% 100.00% 100.00%
Column% 8.33% 8.33%
Τable % 4.55% 4.55%

13.00 Count 1 1
Aow% 100.()()% 100.00%
Column% 8.33% 8.33%
Τable % 4.55% 4.55%

17.00 Count 4 4 2 2
Row% 50.00% 50.00% 25.00% 25.00%
CoJumn% 33.33% 33.33% 100.00% 100.00%
Tabte% 18,18% 18.18% 9.09% 9.09%

22.00 Counl
Row%
Column%
Table%

25.00 Count 6 6 3
Row% 60.00% 60.00% 30.00%
Column% 50.00% 50.00% 75.00%
TabJe % 27.27% 27.27% 13.64%

32.00 CounI 1
Aow% 100.00%
Column % 25.00%
Τable % 4.55%

Totat CounI 12 12 2 2 4
Aow% 54.55% 54.55% 9.09% 9.09% 18.18%
Column % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
TabJe % 54.55%. 54.55% 9.Μ%, 9.0901. 18.18%
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ΠΙνακας 19.2: Κατανομή της 024_~ με Q33A

033Α

3.00 4.00 99.00
ΟΜΑΟΑ ΟΜΑΟΑ

ToιaJ NSA TOΙaJ NSA ΤotaJ

Q24.-2 7.00 Count
Aow%
CoIumn%
TabIe %

13.00 CounI
Aow%
CoIumn %
Table %

17.00 CounI 1 1 1 1
Aow% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
CoIurnn % 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
Table% 4.55% 4.55% 4.55% 4.55%

22.00 Count 1 1
Aow% 100.00% 100.00%
CoIumn % 50.00% 50.00%
Table% 4.55% 4.55%

25.00 CounI 3 1 1
Aow% 30.00% 10.00% 10.00%
CoIumn % 75.00% 50.00% 50.00%
Table% 13.64% 4.55% 4.55%

32.00 Count 1
Aow% 100.00%
CoIumn% 25.00%
TabIe% 4.55%

Toιal Count 4 2 2 2 2
Row% 18.18% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09%
Column% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Τable % 18.18% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

Πίνακας 20.1: Κατανομή της Cl36 με ΟΜΑDΑ

ΟΜΑDΑ

NSR ΤoIal

Ο36 1.00 CounI 2 2
%within Ο36 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 4.9% 4.9%
% ο. ΤΟΙΒI 4.9% 4.9%

2.00 Counl 6 6
% within 036 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 14.6% 14.6%
% ofTolal 14.6% 14.6%

3.00 Counl 5 5
%wiIhin Ο36 100.0% 100.00/0
% within ΟΜΑΟΑ 12.2% 12.2%
% ο, TolaJ 12.2% 12.2%

4.00 Count 6 6
% wiIhin Ο36 100.0"'10 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 14.6% 14.6%
% ofTOIaJ 14.6% 14.6%

5.00 CounI 4 4
% within Ο36 100.00/0 100.0%
% wiIhin OMADA 9.8% 9.8%
% οι Total 9.8% 9.8%

6.00 Count 14 14
% within Ο36 100.0% 100.0%
% withjn ΟΜΑDΑ 34.1% 34.1%
% ο, Total 34.1% 34.1%

99.00 CounI 4 4
% within Ο36 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 9.8% 9.8%
% οι ΤοlΒI 9.8% 9.8%

Total Count 41 41
% within Ο36 100.0% 100.0%
% within QMAOA 100.0% 100.0%
% οΙ ToIaJ 100.0% 100.0%

Page 38
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Πίνακας 20.2: Κατανομή της Ο3ί με OI'ιlAOA

OMADA
NSR Tolal

037 .00 CounI 1 1
% wilhin Ο37 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 2.7% 2.7%
% ΟΙ Tolal 2.7% 2.7%

1.00 CounI 7 7
% wiIhin Ο37 100.0% 100.0%
% wilhin OMADA 18.9% 18.9%
% ΟΙ Tolal 18.9% 18.9%

2.00 Count 12 12
%within Ο37 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 32.4% 32.4%
% of Tolal 32.4% 32.4%

3.00 CounI 2 2
% within 037 100.0% 100.0%
% wilhin OMADA 5.4% 5,4%
% of Tolal 5.4% 5.4%

4.00 Count 6 6
% within Ο37 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 16.2% 16.2%
% of Tolal 16.2% 16.2%

5.00 CounI 2 2
% wiIhin Ο37 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 5.4% 5.4%
% ΟΙ Tolal 5.4% 5.4%

6.00 Counl 2 2
%wiIhin Ο37 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 5.4% 5.4%
% of Tolal 5.4% 5.4%

99.00 Count 5 5
% wilhin Ο37 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 13.5% 13.5%
% of Tolal 13.5% 13.5%

Tolal Counl 37 37
%within 037 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0%
% οι Total 100.0% 100.0%
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Πίνακας 20.3: Κατανομή της Q37_1 με OMADA

ΟΜΑDΑ

NSR Tolal
Q37_1 1.00 CounI 1 1

% within Ο37_1 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 8.3% 8.3%
% οι Tolal 8.3% 8.3%

2.00 Count 1 1
% wiIhin Ο37_1 100.0% 100.0%
% wilhin OMADA 8.3% 8.3%
% of Tolal 8.3% 8.3%

3.00 Count 9 9
% within Q37_1 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 75.0% 75.0%
% of Tolal 75.0% 75.0%

4.00 Counl 1 1
% within Q37_1 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 8.3% 8.3%
% οΙ Tolal 8.3% 8.3%

Tolal CounI 12 12
% wilhin Ο37_1 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 100.0% 100.0%
% of Tolal 100.0% 1fV'1.0%

Πίνακας 21: Κατανομη της Ο38 μΕ ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑL NSR Tolal
Ο38 1.00 Counl 7 8 15

% within 038 46.7% 53.3% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 36.8% 24.2% 28.8%
% οΙ Tolal 13.5% 15.4% 28.8%

2.00 Counl • 13 17
%wiIhin Ο38 23.5% 76.5% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 21.1% 39.4% 32.7%
% οι Total 7.7% 25.0% 32.7%

3.00 Count 6 8 1.
% within Ο38 42.9% 57.1% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 31.6% 24.2% 26.9%
% οι ΤΟΙθl 11.5% 15.4% 26.9%

99.00 Count 2 • 6
% within Ο38 33.3% 66.7% 100.0%
% within OMADA 10.5% 12.1% 11.5%
% οι Tolal 3.8% 7.7% 11.5%

Total CounI 19 33 52
% wiIhin Ο38 36.5% 63.5% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% οι ΤΟΙθl 36.5% 63.5% 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Π!ΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 22.2: Κατανομή της Ο4( με O~ ΑDΑ

OMADA
NSR Total

Ο40 1.00 Count 13 13
% wiIhin Q40 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 39.4% 39.4%
% οΙ ToIal 39.4% 39.4%

2.00 Count 3 3
% within Ο40 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 9.1% 9.1%
% ΟΙ Total 9.1% 9.1%

3.00 Counl 1 1
% within Q40 100.0% 100.0%
% within OMADA 3.0% 3.0%
% οΙ Total 3.0% 3.0%

4.00 CounI 2 2
% within Ο40 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 6.1% 6.1%
% of Τotal 6.1% 6.1%

5.00 Count 6 6
%within Ο40 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 18.2% 18.2%
% of Total 18.2% 18.2%

6.00 Count 3 3
% within 040 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 9.1% 9.1%
% οι ToIal 9.1% 9.1%

99.00 CounI 5 5
% wiIhin Ο40 100.0% 100.0%
% within OMADA 15.2% 15.2%
% ofToIal 15.2% 15.2%

ToIal CounI 33 33
%wiIhinQ40 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0%
% of Tolal 100.0% 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 23: Κατανομή της Ο41 με ΟΜΑDΑ

QMADA
ΜΡΑL NSR Tolal

041 1.00 Coont 8 10 18
% within 041 44.4% 55.6% 100.0%
% within OMADA 20.0% 24.4% 22.2%
% οι Total 9.9% 12.3% 22.2%

2.00 Coont 3 2 5
% within 041 60.0% 40.0% 100.0%
% within QMAOA 7.5% 4.9% 6.2%
% οι TOlal 3.7% 2.5% 6.2%

3.00 Coon\ 13 17 30
% within 041 43.3% 56.'7% 100.0%
% within QMAOA 32.5% 41.5% 37.0%
% of Total 16.0% 21.0% 37.0%

4.00 Coon\ 2 2
% wίthin 041 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 4.9% 2.5%
% οι Toιal 2.5% 2.5%

5.00 Coon\ 10 5 15
% wίthin 041 66.7% 33.3% 100.0%
% within OMADA 25.0% 12.2% 18.5%
% οι Total 12.3% 6.2% 18.5%

6.00 Coont 3 3 6
% within 041 50.0% 50.0% 100.0%
% within OMADA 7.5% 7.3% 7.4%
% οΙ Τotal 3.7% 3.7% 7.4%

7.00 CounI \ 1
% wiIhin 041 100.0% 100.0%
% wiIhin QMAOA 2.4% 1.2%
%olTolal 1.2% 1.2%

8.00 Count 1 1
% wiIhJn 041 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 2.5% 1.2%
%01 ΤοΙβl 1.2% 1.2%

99.00 Gounl 2 1 3
% withln 041 66.7% 33.3°/0;> 100.0%
% wiIhin OMADA 5.0% 2.4% 3.7%
% οΙ ΤοΙβl 2.5% 1.2% 3.7%

TotaI Counl 40 41 81
% within Ο41 49.4% 50.6% 100.0%
% within OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
%01 ToIal 49.4% 50.6"'- 'oo.n%

Page 42



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

Πlνακας 24.1: Κατανομή της ΟΑ με OMADA

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ Total
ΟΑ 1.00 Count 23 23

% wilhin ΟΑ 100.0% 100.0%
% within OMADA 57.5% 57.5%
% οΙ ΤΟΙθl 57.5% 57.5%

2.00 Count 15 15
% wiIhin ΟΑ 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 37.5% 37.5%
% of Tolal 37.5% 37.5%

99.00 Count 2 2
% wilhin ΟΑ 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 5.0% 5.0%
% of Total 5.0% 5.0%

Total Counl 40 40
%within ΟΑ 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
% οΙ Total 100.0% 100.0%

Πlνακας24.2.1: Κατανομή της ΟΑΑ_21 με ΟΜΑDΑ

OMADA

ΜΡΑΙ ToIal
QAA_21 1.00 Count 4 4

% wiIhin QAA_21 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 25.0% 25.0%
% of Tolal 25.0% 25.0%

2.00 Count 4 4
% within QAA_21 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 25.0% 25.0%
% οΙ Total 25.0% 25.0%

3.00 Counl 8 8
% wilhin QAA_21 100.0% 100.0%
% wiIhin QMAQA 50.0% 50.0%
% of Total 50.0% 50.0%

Total Count 16 16
% within QAA_21 100.0% 100.0%
% wHhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
% of Total 100_0% 100.0%
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Πίνακας 25.2: Κατανομή της 043_1 με OI'ι'AOA

OMADA

NSR Total
Q43_1 1.00 CounI ,Ο 10

% wilhin 043_1 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 38.5% 38.5%
% of TOIal 38.5% 38.5%

2.00 Count 8 8
% wiIhin 043_1 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 30.8% 30.8%
% of Total 30.8% 30.8%

3.00 CounI 1 1
% wiIhin Q43_' 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 3.8% 3.8%
% of ToIaJ 3.8% 3.8%

4.00 Count 7 7
% wiIhin Q43_' 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 26.9% 26.9%
% of Total 26.9% 26.9%

ΤoIar CounI 26 26
% within 043_1 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0%
% οΙ Totar 100.0% 100.0%

Πίνακας 26: Κατανομή της Q44 με ΟΜΑDΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ NSR Tolal
Ο44 1.00 CounI 3 3

% wίthίn 044 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 7.3% 3.'7%
% οι Totar 3.'7% 3.7%

2.00 CounI 7 13 20
% wilhin 044 35.0% 65.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 17.5% 31.7% 24.'7%
% of ToIaJ 8.6% 16.0% 24.7%

3.00 CounI 18 16 34
% wiIhin 044 52.9% 47.1% 100.0%
% wiIhin OMADA 45.0% 39.0% 42.0%
% ofTotal 22.2% 19.8% 42.0%

4.00 CounI 10 4 14
% wiIhin Ο44 71.4% 28.6% 100.0%
% wiIhin OMADA 25.0% 9.8% 17.3%
% of ToIal 12.3% 4.9% 17.3%

5.00 CounI 3 5 8
% wiIhin Ο44 37.5% 62.5% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 7.5% 12.2% 9.9%
% of ToIal 3.7% 6.2'% 9.9%

99.00 CounI 2 2
% wiIhin 044 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 5.0% 2.5%
% of ToIal 2.5% 2.5%

ToIal CounI 40 41 81
%wiIhin 044 49.4% 50.6% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0%

10~~~% of Total 49.4% 5n.6% 100. 00
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Πίνακας 27.1: Κατανομή της Q45 με OMADA

OMADA
MPAL NSR ToIal

045 1.00 Count 9 9
%within Q45 100.0% 100.0%
% within OMADA 22.0% 11.1%
% οΙ Total 11.1% 11.1%

2.00 Count 25 2 27
% wilhin 045 92.6% 7.4% 100.0%
% within OMADA 62.5% 4.9% 33.3%
% ΟΙΤΟΙθl 30.9% 2.5% 33.3%

3.00 CounI 4 3 7
% within 045 57.1% 42.9% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 10.0% 7.3% 8.6%
% οΙ Total 4.9% 3.7% 8.6%

4.00 Counl 1 1
% within 045 100.0% 100.0%
% within OMADA 2.5% 1.2%
% ΟΙ Total 1.2% 1.2%

5.00 Counl 8 8
% wiIhin 045 100,0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 20.0% 9.9%
% οΙ Total 9.9% 9.9%

7.00 Count 25 25
% within 045 100.0% 100.0%
% within OMADA 61.0% 30.9%
% οΙ Total 30.9% 30,9%

8.00 Counl 1 1
% within Ο45 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 2.5% 1.2%
% οΙ Total 1.2% 1.2%

9.00 Counl 1 2 3
% within Ο45 33.3% 66.7% 100,0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 2.5% 4.9% 3.7%
% of ΤΟΙθl 1.2% 2.5% 3.7%

ΤΟΙθl CounI 40 41 81
%within Ο45 49.4% 50.6% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% οΙ Total 49.4% 50.6% 100.0%
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nίνακaς 28.2: Κατανομή της Q46.A_1 με ΟΜΑDΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑL NSR ΤοωΙ

04ΒΑ_1 1.00 Count 17 29 46
% within 046Α_' 37.0% 63.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 42.5% 70.70/0 56.8%
%ofTolal 21.0% 35.8% 56.8%

2.00 Count 1 1
% within 04βΑ_' 100.0% 100.0%
% within OMADA 2.4% 1.2%
% οι Τotal 1.2% 1.2%

4.00 Count 1 1 2
% wiIhin 046Α_' 50.0% 50.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 2.5% 2.4% 2.5%
% οΙ Tolal 1.2% 12% 2.5%

5.00 Count 2 2
% within Q46~ 1 100.0% 100.0%
% wilhίn OMADA 5.0% 2.5%
% of Totat 2.5% 2.5%

99.00 Count 20 10 30
% within 046Α_' 66.7% 33.3% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 50.0% 24.4% 37.0%
% οΙ TotaJ 24.7% 12.3% 37.0%

Τotal CounI 40 41 81
% within 046Α_ 1 49.4% 50.6% 100.0%
% wilhin OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
% ofToIal 49.4% 50.6% 100.0%
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ΠΙνοκος 28.3: Κατανομή της Q.46A_4 με OMADA

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ NSR ToIaJ
046Α...2 '.00 Counl 12 25 37

% within 046Α_2 32.4"0 67.6% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 31.6% 61.0% 46.8%
%ofTotat 15.2% 31.6% 46.8%

2.00 CounI 6 4 10
%within Q46A_2 60.0% 40.0% 100.0%
% within QMAOA 15.8% 9.8% 12.7%
% οι Total 7.6% 5.1% 12.7%

3.00 Count 2 3 5
% within 046Α_2 40.0% 60.0% 100.0%
%within OMADA 5.3% 7.3% 6.3%
% οΙ Total 2.5% 3.8% 6.3%

4.00 Counl 2 1 3
% wiIhin Q46~2 66.7% 33.3% 100.0"10
% within ΟΜΑDΑ 5.3% 2.4% 3.8%
%ofTOΙal 2.5% '.3% 3.8%

6.00 CounI , 1
%within Q46A_2 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 2.6% '.3%
% ofTotal '.3% 1.3%

99.00 CounI '5 8 23
% with.in 045Α_2 65.2% 34.8% 100.0%
% within OMADA 39.5% 19.5% 29.1%
% σf Τοιθl 19.0% 10.1% 29.1%

To<aI Count 38 41 79
% wίthin 046Α_2 48.1% 51.9% 100.0%
% wilhin QMAOA 100.0% 100.0% 100.0%
% οΙ Total 48.1% 51.9% 100.0%
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ΠΙνακας 29: Κατανομή της Q47 με ΟΜΑDΑ

OMADA
NSR ToIal

04, 1.00 Count 5 5
% withInΟ47 100.0% 100.0%
% wilhin OMADA 17.9% 17.9%
% οΙ ΤΟΙθl 17.9% 17.9%

2.00 Count 11 11
%wilhin Ο47 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 39.3% 39.3%
% οι Τotal 39.3% 39.3%

3.00 CounI 5 5
% wiIhin 047 100.0% 100.0%
% wIthin ΟΜΑΟΑ 17.9% 17.9%
% of Tolal 17.9% 17.9%

4.00 Count 4 4
% withIn 047 100.0% 100.0%
% wilhin QMADA 14.3% 14.3%
%ofTotal 14.3% 14.3%

99.00 Counl 3 3
0/0 wIthin 047 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 10.7% 10.7%
% οι ΤoIal 10.7% 10.7%

TolaJ CounI 28 28
% wiIhin Ο47 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 100.0% 100.0%
% of ΤΟΙθl 100.0% 100.0%

ΠΙνακας 30.1: Κατανομή της SYN_EPID με ΟΜΑDΑ

OMADA
NSR ToIal

SYN_~PID .00 Count 12 12
ε'iaι"ΙQIΛ"'" % wIthin SYN_EPIO 100.0% 100.0%
4\1. Ι % within ΟΜΑΟΑ 29.3% 29.3%

% of Tolal 29.3% 29.3%
1.00 Coun! 24 24

% w;Ihin SYN_EPID 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 58.5% 58.5%
% ΟΙ ΤΟΙθl 58.5% 58.5%

2.00 Count 5 5
% wiIhin SYN_EPtD 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 12.2% 12.2%
% ΟΙ ΤΟΙθl 12.2% 12.2%

Total Counl 41 41
% within SYN_EPID 100.0% 100.0%
% within OMADA 100.0% 100.0%
% of Total 100.0% 100.0%
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Πlνακας 30.3: Κατανομή της Q4~ μι ΟΜΑDΑ

OMADA
NSR TOIaJ

049 1.00 CounI 6 6
% wiIhin 049 100.0% 100.0%
% within OMADA 18.8% 18.8%
% of Τα/θ! 18.8% 18.8%

2.00 Cαιηι 24 24
% within 049 100.0% 100.0%
% withίn ΟΜΑΟΑ 75.0% 75.00"-
% oΙToιaJ 75.0% 75.0%

99.00 Cαιηι 2 2
% within 049 100.0% 100.0'Ί0

% WΊthin ΟΜΑΟΑ 6.3% 6.3%
% ΟΙ Τotal 6.3% 6.3%

Τotal Cαιnι 32 32
% within Ο49 100.00,," 100.0%
% wlιhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
% ofToιal 100.0% 1"".0%

Πίνακας 30.4: Κατανομή της Ο49Α μι ΟΜΑDΑ όταν Q48_1=1

ΟΜΑDΑ

NSR TotaI
Q49A 1.00 Counτ 17 17

% wiιhin Q49A 100.0% 100.0%
% wJIhin OMADA n::J:Ίο 77.3%
% ΟΙ Tota! 77.3% 77.3%

3.00 Count 1 1
% within Ο49Α 100.0% 100.0'%
% wilhin ΟΜΑDΑ 4.5% 4.5%
% ofToIal 4.5% 4.5%

4.00 Count 1 1
% wilhin Q49A 100.0% 100.0%
% wiIhJn ΟΜΑDΑ 4.5% 4.5%
% οΙ TOIal 4.5% 4.5%

99.00 Counl 3 3
% wiIhin Q49A 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 13.6% 13.6'%
% οΙ To!aI 13.6% 13.6%

ΤΟΙθl Count 22 22
% within C49A 100.0% 100.0'%.
% wilhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0'%
% ofTotal 100.0% 100.0%
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Πίνακας 31: Κατανομή της t:lSC με OMADA

OMADA
ΜΡΑΙ NSR Total

Ο5Ο 1.00 CounI 2 2 4
% within Ο50 50.0% 50.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 5.0% 4.9% 4.9%
% οΙ Tolal 2.5% 2.5% 4.9'%

2.00 CounI 11 21 32
%wilhin Ο50 34.4% 65.6% 100.0%
% within OMADA 27.5% 51.2% 39.5%
% οΙ Tolal 13.6% 25.9% 39.5%

3.00 CounI 19 12 31
% within Ο50 61.3% 38.7% 100.0%
% within OMADA 47.5% 29.3% 38.3%
% ΟΙ Tolal 23.5% 14.8% 38.3%

4.00 Count 5 5 10
%within Ο50 50.0% 50.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 12.5% 12.2% 12.3%
% οι Tolal 6.2% 6.2% 12.3%

5.00 Coun! 1 1 2
% wiIhin Ο50 50.0% 50.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 2.5% 2.4% 2.5%
% of Tolal 1.2% 1.2% 2.5%

99.00 Count 2 2
%within Ο50 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 5.0% 2.5%
% ΟΙ Tolal 2.5% 2.5%

Tolal Counl 40 41 81
%within Ο50 49.4% 50.6% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% of Tolal 49.4% 50.1::.% 100.0%

Πίνακας 32.1: Κατανομή της ΟΒ με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑL Tolal
08 1.00 Count 25 25

%wilhinQB 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 62.5% 62.5%
% of Tolal 62.5% 62.5%

2.00 Counl 6 6
%within ΟΒ 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 15.0% 15.0%
% ΟΙ Tolal 15.0% 15.0%

99.00 Count 9 9
%within ΟΒ 100.0% 100.0%
% wilhin OMADA 22.5% 22.5%
% of Tolal 22.5% 22.5%

Tolal Count 40 40
%wilhinQB 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
% of Tolal 100.0% 100.0%
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ΠΙνακας 32.2: Κατανομή εναπο{ησης ΟΒΑ και ΟΝΒΑ

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑL TotaJ
.00 Count 20 20

Row% 100.0% 100.0%
Column % 80.0% 80.0%
Table % 80.0% 80.0%

1.00 Count 9 9
Row% 100.0% 100.0%
Column % 36.0% 36.0%
TabJe % 36.0% 36.0%

2.00 Counl 8 8
Row% 100.0% 100.0%
CoJumn % 32.0% 32.0%
Table% 32.0% 32.0%

3.00 Count 13 13
Row% 100.0% 100.0%
Column% 52.0% 52.0%
Table % 52.0% 52.0%

Total Count 25 25
Row% 100.0% 100.0%
Column % 100.0% 100.0%
Table % 100.0% 100.0%

Πίνακας 32.3: Κατανομή της ΟΒΑ_1 με OMADA

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ Total
ΟΒΑ_1 1.00 Count 7 7

% wilhin QBA_1 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 53.8% 53.8%
% οΙ Total 53.8% 53.8%

2.00 Count 5 5
%wI!hIn 08Α- 1 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 38.5% 38.5%
% of Total 38.5% 38.5%

4.00 Count 1 1
% within ΟΒΑ_1 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 7.7% 7.7%
% of Total 7.7% 7.7%

Total Count 13 13
% withinQ8A_1 100.0% 100.0%
% within OMADA 100.0% 100.0%
% of Total 100.0% 1no.0%
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Πίνακας 33.1: Κατανομή της 051_1 με OMADA

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ Ν$Α ΤΟΙθl

Ο51 i 1.00 CounI
% wJιhin 051_'
% wiIhin ΟΜΑΟΑ
% οι Total

2.00 CounI
%wittΊinOS1_'

% within OMADA
% of Total

3.00 CounI
% within 05,_,
'" within OMADA
% οι ToIal

4.00 CounI
% wilt'in Q51_'
% with... ΟΜΑDΑ
% οΙ ΤΟΙθl

5.00 CounI
% within 051_1
% within OMADA
% οΙ Total

Τotθl CounI
%wilhinQS1_1
% wilhin OMADA
% ofTolal

5
100.0%
14.3%

6.6%
22

73.3%
62.9%
28.9%

1
6.3%
2.9%
1.3%

7
46.7%
20.0%

9.2%
35

46.1%
100.0%
46.1%

8
26.7%
19.5%
10.5%

15
93.8%
36.6%
19.'1%

10
100.0%
24.4%
13.2%

8
53.3%
19.5%
10.5%

41
53.9%

100.0%
53.9%

5
100.0%

6.6%
6.6%

30
100.0%
39.5%
39.5%

16
100.0%
21.'%
21.1%

10
100.0%
132%
132%

15
100.0%

19.'7%
19.'7%

76
100.0%
100.0%
100.0%

Π(νακας 33.2: Συσχέτιση Ο52 με QΙΙΙ

QI��

1.00 2.00
OMADA ΟΜΑΟΑ

Ν5Α Total NSA ΤoIal

Ο52 1.00 Count 15 15
Aow% 100.0% 100.0%
Column % 71.4% 71.4%
Table % 45.5% 45.5%

2.00 CounI 6 6 Β Β

Row% 42.9% 42.9% 57.1% 57.1%
Column% 28.6% 28.6% 66.7% 66.7%
Table % 18.2% 18.2% 24.2% 24.2%

99.00 Counl 4 4
Row% 100.0% 1oo.O"k
CoIumn % 33.3% 33.3%
Table % 12.1% 12.1%

ToιaI CounI 21 21 12 12
Row% 63.6% 63.6% 36.4% 36.4%
CoIumn % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Table % 63.6% 63.6% =.4~ 36.4%
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Πίνακας 33.3: Κατανομή της 054 με OMADA

OMADA
NSR Total

Q5' 1.00 Count • •
%wIthin Ο54 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 9.8% 9.8%
% ofTolal 9.8% 9.8%

2.00 Count 3 3
"!owithin Ο54 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 7.3% 7.3%
% ΟΙ Tolal 7.30/0 7.3%

3.00 Count 9 9
%withinQ54 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 22.0% 22.0%
% ofTotal 22.0% 22.0%

'.00 CounI Ι. 1.
"Iowithin Ο54 100.0% 100.00/0
% wiIhin ΟΜΑDΑ 34.1% 34.1%
% οι ToIal 34.1% 34.1%

5.00 Count 11 11
%within QS4 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 26.8% 26.8%
%ofTotal 26.8% 26.8%

Tolal CounI .1 .1
%wiIhinQS4 100.0% 100.0%
% within QMAOA 100.0% 100.0%
% ofTolal 100.0% 100.0%
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Πίνακας 34.1: Κατανομή της ΚΟD 56_' με ΟΜΑDΑ

OMADA
NSR ΤΟΙθΙ

KOD56_1(xor_ 1.00
diam)

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

21.00

99.00

Total

CounI
% within χΟR_DΙΑΜ

% wiIhin OMADA
% of Tola[
CounI
% wIIhin χΟΑ_DIΑΜ

% wiIhin ΟΜΑDΑ
% οι ΤΟΙθΙ

Count
% wilhIn XOA_D�AM

% wilhin OMADA
% of TolaJ
Count
% wiIhin χΟΑ_DIΑΜ

% wiIhin OMADA
% of Tolal
Counl
% wlthIn χΟR_DIΑΜ

% wiIhin QMAOA
% οι TotaI
Count
% wlthin χΟΑ_DIΑΜ

% within OMADA
% of Total
CounI
% wIlhin χΟR_DIΑΜ

% wiIhin OMADA
% of Tolal
Count
% wlthin χΟΑ_DIΑΜ

% within OMADA
% of Total
Count
% within χΟΑ_DIΑΜ

% within ΟΜΑDΑ
% of Total
Count
% within XOR_DIAM
% within ΟΜΑΟΑ
% of Total
Count
% wiIhin χΟR_ΟIΑΜ

% within ΟΜΑΟΑ
% ofTotal
CounI
% within χΟR_ΟIΑΜ

% wiIhin ΟΜΑΟΑ
% of Tolal
Count
% within XOR~DΙAM

% within ΟΜΑΟΑ
% οΙ Total

1

100.0%
2.4%
2.4%

15
100.0%
36.6%
36.6%

2
100.0%

4.9%
4.9%

6
100.0%

14.6%
14.6%

2
100.0%

4.9%
4.9%

2
100.0%

4.9%
4.9%

1
100.0%

2.4%
2.4%

1

100.0%
2.4%
2.4%

1

100.0%
2.4%
2.4%

2

100.0%
4.9%
4.9%

3
100.0%

7.3%
7.3%

5
100.0%

12.2%
12.2%

41
100.0%
100.0%
100.0%

1
100.0%

2.4%
2.4%

15
100.0%

36.6%
36.6%

2
100.0%

4.9%
4.9%

6
100.0%

14.6%
14.6%

2
100.0%

4.9%
4.9%

2
100.0%

4.9%
4.9%

1

100.0%
2.4%
2.4%

1
100.0%

2.4%
2.4%

1
100.0%

2.4%
2.4%

2
100.0%

4.9%
4.9%

3
100.0%

7.3%
7.3%

5
100.0%

12.2%
12.2%

41
100.0%
100.0%
100.0%
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Πίνακας 34.2: Κατανομή της Q56_~ μι DMADA

ΟΜΑΟΑ

NSR Total
056_2 1.00 Count 5 5

% within 056_2 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 25.0% 25.0%
% of Total 25.0% 25.0%

2.00 Count 9 9
% within 056_2 100.0% 100.0%
% within OMADA 45.0% 45.0%
% of Total 45.0% 45.0%

3.00 Count 6 6
% within 056_2 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 30.0% 30.0%
% of Total 30.0% 30.0%

TolaI Count 20 20
% within 056_2 100.0% 100.0%
% within OMADA 100.0% 100.0%
% of TotaI 100.0% 100.0%

Πίνακας 35: Κατανομή της ΚΟΟ57_2 με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑΙ NSR Total
ΚΟΟ57_2 1.00 Count 1 4 5

% within EG_NS 20.0% 80.0% 100.0%
% within OMADA 3.3% 9.8% 7.0%
% ofTotal 1.4% 5.6% 7.0%

2.00 Counl 1 7 8
% wilhin EG_NS 12.5% 87.5% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 3.3% 17.1% 11.3%
% of Total 1.4% 9.9% 11.3%

3.00 Count 4 4
% within EG_NS 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 9.8% 5.6%
% of Total 5.6% 5.6%

4.00 Count 3 8 11
% within EG_NS 27.3% 72.7% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 10.0% 19.5% 15.5%
% of Total 4.2% 11.3% 15.5%

5.00 Count 7 5 12
% wilhin EG_NS 58.3% 41.7% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 23.3% 12.2% 16.9%
% οΙ Total 9.9% 7.0% 16.9%

6.00 Counl 4 3 7
% within EG NS 57.1% 42.9% 100.0%-
% wilhin OMADA 13.3% 7.3% 9.9%
% of Total 5.6% 4.2% 9.9%

7.00 Counl 4 1 5
% within EG NS 80.0% 20.0% 100.0%-
% within OMADA 13.3% 2.4% 7.0%
% of Total 5.6% 1.4% 7.0%

8.00 Count 2 1 3
% wilhin EG NS 66.7% 33.3% 100.0%-
% within ΟΜΑDΑ 6.7% 2.4% 4.2%
o~ ΟΙ Total 2.8% 1.4% 4.2%
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Πινακας 35: Κατανομη της K0057_~ μ~ ΟΙVΑΟΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ NSR Tolal
KOD57_2 9.00 Count

% wiIhIn EG_NS
% within QMADA
% of Tolal

10.00 Count
% wiIhin EG_NS

% wilhin ΟΜΑDΑ
% οι Tolal

11.00 Count
% wiIhin EG_NS
% within ΟΜΑDΑ
% of Tolal

12.00 Count
% within EG_NS
% within OMADA
% of Total

99.00 Count
% wiIhin EG_NS
% within OMADA

% of Total
Total Count

% wiIhin EG_NS
% wiIhin OMADA
% οΙ Total

4
57.1%
13.3%
5.6%

3
75.0%
10.0%
4.2%,

100.0%
3.3%
1.4%

30
42.3%

100.0%
42.3%

2
100.0%

4.9%
2.8%

3
42.9%

7.3%
4.2%,

25.0%
2.4%
1.4%

2
100.0%

4.9%
2.8%

4'
57.7%

100.0%
57.7%

2
100.0%

2.8%
2.8%

7
100.0%

9.9%
9.9%

4
100.0%

5.6%
5.6%

1

100.0%
1.4%
1.4%

2
100.0%

2.8%
2.8%

7'
100.0%
100.0%
100.0%

Πίνακας36: Κατανομη της Ο58 με ΟΜΑDΑ

OMADA
ΜΡΑL NSR Tolal

058 1.00 Count 2 32 34
% within 058 5.9% 94.1% 100.0%
% within OMADA 6.7% 78.0% 47.9%
% οΙ Total 2.8% 45.1% 47.9%

2.00 CounI 22 3 25
%within 058 88.0% 12.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 73.3% 7.3% 35.2%
% ofTotal 31.0% 4.2% 35.2%

3.00 Count 2 3 5
% within 058 40.0% 60.0% 100.0%
% within OMADA 6.7% 7.3% 7.0%
% οΙ Total 2.8% 4.2% 7.0%

4.00 Count 4 2 6
% wiIhin 058 66.7% 33.3% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 13.3% 4.9% 8.5%
% οΙ Total 5.6% 2.8% 8.5%

99.00 Count , ,
%within 058 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 2.4% 1.4%
% οΙ Total 1.4% 1.4%

ToIal Count 30 41 71
% within 058 42.3% 57.7% 100.0%
% withιn ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% οι Total 42.3'% 57.7% 100.0%
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Πίνακας 37: Κατανομή ιης 05~ με ΟΝ ADA

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑL NSR Tolal
Ο59 1.00 Count 27 31 58

% within Q59 46.6% 53.4% 100.0%
% within OMAQA 77.1% 75.6% 76.3%
% οι Total 35.5% 40.8% 76.3%

2.00 Count 4 3 7
% within Ο59 57.1% 42.9% 100.0%
% wiIhin OMADA 11.4% 7.3% 9.2%
% οΙ Tolal 5.3% 3.9% 9.2%

3.00 Count 4 7 11
% within Q59 36.4% 63.6% 100.0%
% wiIhin OMAQA 11.4% 17.1% 14.5%
% of Tolal 5.3% 9.2% 14.5%

TotaJ Count 35 41 76
% wiIhin Ο59 46.1% 53.9% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% of TOlal 46.1% 53.9% 100.0°;'

Πίνακας 38: Κατανομή της ΚΟΟ60 με OMADA

OMADA

ΜΡΑΙ NSR Tolal
ΚΟD60 1.00 Count 1 1 2
(pote_ktisIhke) % within pole_ktisthke 50.0% 50.0% 100.0%

% wilhin ΟΜΑΟΑ 2.9% 2.4% 2.6%
% οΙ Tolal 1.3% 1.3% 2.6%

2.00 Counl 1 1
% wiIhin poIe_ktisthke 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 2.4% 1.3%
% of Total 1.3% 1.3%

3.00 Counl 4 1 5
% within pote_ktislhke 80.0% 20.0% 100.0%
% within OMADA 11.4% 2.4% 6.6%
% of Tolal 5.3% 1.3% 6.6%

4.00 Count 4 3 7
% within pole_ktisthke 57.1% 42.9% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 11.4% 7.3% 9.2%
% ΟΙ ToIal 5.3% 3.9% 9.2%

5.00 Count 6 2 8
% wilhin pote_ktisthke 75.0% 25.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 17.1% 4.9% 10.5%
% of TolaJ 7.9% 2.6% 10.5%

6.00 Coun! 1 4 5
% wiIhin pote_kIisthke 20.0% 80.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 2.9% 9.8% 6.6%
% of Tolal 1.3% 5.3% 6.6%

7.00 Count 3 5 8
% wiIhin pole_ktis!hke 37.5% 62.5% 100.0%
% wiIhin OMADA 8.6% 12.2% 10.5%
% of Tolal 3.9% 6.6% 10.5%

8.00 Counl 5 6 11
% within pote_kIis!hke 45.5% 54.5% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 14.3% 14.6% 14.5%
% of TolaJ 6.6% 7.9% 14.5%
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ΠΙνακας 38: Κατανομη ιης ΚΟΟ60 ~E DMADA

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑL NSR Total
KOD60 9.00 Count 2 4 6
(pote_ktisthke) % wIthin pote_kIislhke 33.3% 66.7% 100.0%

% within ΟΜΑDΑ 5.7% 9.8% 7.9%
% οι Total 2.6% 5.3% 7.9%

10.00 CounI 1 3 4
% within pote_ktislhke 25.0% 75.0% 100.0%
% within OMADA 2.9% 7.3% 5.3%
% οι Total 1.3% 3.9% 5.3%

11.00 Count 1 5 6
% within pote_ktisthke 16.7% 83.3% 100.0%
% wIthin ΟΜΑDΑ 2.9% 12.2% 7.9%
% οι Total 1.3% 6.6% 7.9%

12.00 Count 2 2
% within pote_ktisIhke 100.0% 100.0%
''Ίο wiIhin ΟΜΑDΑ 4.9% 2.6%
% οι Τotal 2.6% 2.6%

99.00 Count 7 4 11
% within pote_ktisthke 63.6% 36.4% 100.0%
% wIthIn ΟΜΑDΑ 20.0% 9.8% 14.5%
% οΙ Total 9.2% 5.3% 14.5%

ΤΟΙθl Count 35 41 76
% wIthIn pote_ktisthke 46.1% 53.9% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% οι Total 46.1% 53.9% 100.0%

Πίνακας 39.2: Κατανομή της Ο61_51 με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑL NSR Total
061_51 1.00 Count 31 21 52

% within 061_51 59.6% 40.4% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 88.6% 51.2% 68.4%
% οι Total 40.8% 27.6% 68.4%

2.00 Counl 1 15 16
% within 061_51 6.3% 93.8% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 2.9% 36.6% 21.1%
% of Total 1.3% 19.7% 21.1%

3.00 Count 3 4 7
% within 061_51 42.9% 57.1% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 8.6% 9.8% 9.2%
% οι Τolal 3.9% 5.3% 9.2%

4.00 Count 1 1
% within 061_51 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 2.4% 1.3%
% οΙ Total 1.3% 1.3%

Tolal Count 35 41 76
% within 061_51 46.1% 53.9% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% οι Τolal 46.1% 53.9% 100.0%

Page 58



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

ΠΙνακας 39.3: Κατανομή ιης 061_5~ μι OrιΛAOA

OMADA

ΜΡΑΙ NSR ToIaJ
061_52 1.00 Count 31 26 57

% wiIhfn 061_52 54.4% 45.6% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 88.6% 63.4% 75.0%
% οι ΤΟΙθl 40.8% 34.2% 75.0%

2.00 Coonτ 4 10 14
%within061_52 28.6% 71.4% 100.0%
% within OMAQA 11.4% 24.4% 18.4%
% οι Total 5.30/0 13.2% 18.4%

3.00 Coon' 5 5
% within 061_52 100.0% 100.0%
% wIlhin QMADA 12.2% 6.5%
% οι Toιal 6.5% 6.5%

ToιaJ Coon' 35 41 76
% within 061_52 46.1% 53.9% 100.0%
% wίthίn ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% of TotaJ 46.1% 53.9% 100.0%

Πlνοκος 39.4: Κατανομή της 061_53 με ΟΜΑΟΑ

OMADA
ΜΡΑΙ NSR Total

061_53 1.00 Coul'!l 6 6 12
% wtlhίn 061_53 50.0% 50.0% 100.0%
% wlthin OMADA 17.1% 14.6% 15.8%
% of Τα/θl 7.9% 7.9% 15.8%

2.00 CounI 27 31 58
% wtlhin 061_53 46.6% 53.4% 100.0%
% wιlhin ΟΜΑDΑ 77.1% 75.6% 76.3%
"/ο οι Τolal 35.5% 40.8% 76.3%

3.00 Cou!l\ 2 2 4
% withIn 061_53 50.0% 50.0% 100.0%
% within OMADA 5.7% 4.9% 5.3%
% οι Total 2.6% 2.6% 5.3%

4.00 Coun! 2 2
% wilhin Q61_53 100.0% 100.0%
% Wllhin ΟΜΑΟΑ 4.90/0 2.6%
%01 Total 2.6% 2.6%

Tolal COLJt)1 35 4, 76
% W!hin 061_53 46.1% 53.9% 100.0%
% \νl:hιn ΟΜΑΟΑ 100.00/0 100.O'fo 100.0%
%ofΤoIal 46.1% 53.9o/c 100.""'-
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Πlναιc:ας 39.5: Κατανομή της 061_6 με ΟΜΑΟΑ

OMADA

061_6 1.00 Count
% wllhίn 061_6
% wιlhIn OMAQA
%ofTolaI

2.00 Coont
% wlIrnn Q61_6
% W1thtn ΟΜΑΟΑ
% οΙ TotaJ

Total CounI
% W1Ihtn 061_6
% wlIhIn ΟΜΑΟΑ
%01,olal

ΜΡΑL NSR
33 29

532% 46.8%
94.3% 70.7%
43.4% 38.2%

2 12
14.3% 85.7%
5.7% 29.3%
2.6% 15.8%

35 41
46.1% 53.9%

100.0% 100.0%
46.1% 5".9%

Total
62

100.0%
81.6%
81.6%

14
100.0%

18.4%
18.4%

76
100.0%
100.0%
1~.~

ΠΙνοκος 39.G: Κοτονομη της Ο61_8 με ΟΜΑDΑ

ΟΜΑΟΑ

2.00

3.00

Total

Coun:
% wIln.n Q61_8
%WH IInOMADA
%01701al
Coun
% wll:ηn 061_8
% witJ1In ΟΜΑDΑ
%oI-olal

Coon
% WI\ }In 061_8

% WI; 11" OMADA
% οι ··olal
Coun'
% Wit :ϊπ 061_8
% wi. :in ΟΜΑΟΑ
%ο!' olal

ΜΡΑΙ

34
70.8%
97.1%
44.7%

1
4.5%
2.9%
1.3%

35
46.1%

100.0%
46.1%

NSR
14

29.2%
34.1%
18.4%

6
100.0%

14.6%
7.9%

21
95.5%
51.2%
27.6%

41
53.9%

100.0%
5390/,

TotaJ
48

100.0%
632%
632%

6
100.0%

7.9%
7.9%

22
100.0%
28.9%
28.9%

76
100.0%
100.0%
1Μ.Π·/,

Πlνοκας 39. ': Κατανομή της Ο61_9 με ΟΜΑDΑ

OMADA
ΜΡΑΙ NSR TotaI

061_9 1.00 CouI' 33 27 60
% WI ιίη 061_9 55.0% 45.0% 100.0%
% w,~ ιη ΟΜΑΟΑ 94.3% 65.9% 78.9%

% ο! ·~o"ι."ι__~"---",43".4"-%"-1"---",35"."5%!2-"--,,7,,8.,,,9%~
2.00 Coul' 2 14 16

% w: ιίη 061_9 12.5% 87.5% 100.0%
%ον. 1ιηΟΜΑΟΑ 5.7"k 34.1% 21.1%

% ο,·~0~laJ~__-+_--"2."6%.!!..!---,1,,8.,,,4-,,%,-+_-,2,,1,,.1-,%~

Total Cou 35 41 76
% w ιn 061_9 46.1% 53.9% 100.0%
% \\ m ΟΜΑΟΑ 100.0"/0 100.0% 100.0%

% ο; ~0E!"!..'__-l._~46...J.:'%i!<....I_--'53!i!'~.00;.!!L,L...J1i.\!!1;OOΙ.I!:2Ό""',",
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Πίνακας 40.1: Στατιστικό χαρακτηριστικά μεταβλητών

Count Maximum Minimum M.aπ Median Sum
OMADA ΜΡΑΙ Q5:J_2 40 65000.00 30000.00 51250.00 55000.00 205000.00

062 40 7.00 2.00 4.14 4.00 145.00

065 40 . . .
NSR O59~2 41 35000.00

Ο61 41 5.00 '.00 3.22 3.00 132.00
οε5 41 99.00 '.00 929 6.00 381.00

Table Q5:1_2 81 65000.00 15000.00 39285.71 35000.00 275000.00
Tolal 062 81 7.00 1.00 3.84 ~.~

277.00
Ο65 81 99.00 ,.~ 9.29 .0

Πίνακας 40.2: ΚατανΟί ή της ενοποίησης των Q63_1,Q63_2,063_3 με ΟΜΑ.ΟΑ

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑL NSR Tolal
063 .00 C υπ! 35 78 113

R 'Ν% 31.0% 69.0% 100.0%
C. iumn % 100.0% 190.2% 148.7%
Τ... }Ie % 46.1% 102.6% 148.7%

'.00 C ~πl 7 ,6 23
R· ιν% 30.4% 69.6% 100.0"'<'
C.lumn% 20.00,," 39.0% 30.3%
Τ: .Jle % 9.2",{, 21.1% 30.3%

2.00 C. υπΙ 5 4 9
R ''1% 55.6% 44.4% 100.0%
C. ,umn% 14.3% 9.8% 11.8%
Τ.σθο/. 6.6% 5.3% 1'.SOk

3.00 C υπΙ 8 4 ,2
R Ν% 66]% 33.3% '00.0%
C. umn% 22.9% 9.8% 15.8%
Ι, .>Ie % 10.5% 5.3% 15.8%

4.00 C ,πΙ 2 4 6
F.. Ν % 33.3% 66.7% 100.0%
C umn 0;0 5.7% 9.8% 7.9%- )Je % 2.6% 5.3% 7.9%

5.00 C ,πΙ '6 15 31

" ν% 51.6% 48.4% 100.0%
C umn% 45.'7"/0 36.6% 40.8%
τ )Je% 21.1% 19.7% 4O.SOIo•

6.00 C ,πΙ 2 2
ι. Ν% 100.0% 100.0%
(. umn% 4.9"10 2.6%
- :re% 2.6% 2.6%

7.00 C .Inl 1 1
C .ν% 100.0% 100.0%
C umn % 2.9% '.3%- le% 1.3% 1.3%

8.00 ( ,πι 1 1
ι ,% 100.0% 100.0%
( .Imn% 2.9% 1.3%
- le% 1.3% 1.3%

Tolal Counl 35 4, 76
Row% 46.1% 53.9% 100.0'%

Column% 100.0% 100.0% 100.0%

Table% 46.1% 53.9% 100.00/"

Page 61



llAPAmIMA _IIJN,' ,ΕΙ l"AT1ΣTIKII~ ΑΝΑλγΣΙΙΣ

l1Μο<ις'" /(Ο" '<Υ/ι "Κ KOD_" μι ΟΜ.ΟΟΟ.

~ ,~, • • •.......,"'"' ΚOO.J15
'.~

'00,"'"'• ,,,,",oι.ιo.o~ ,g,S'" 'i.S%

•• Cc_'" " "... ~."'KOD_M '00,"'"' ,.~

...._οι.ι.ι.ο.< .~ .~

•• ~. , ,
• ,_ΚΟΟ_Μ 100.0% '00.",",

• ."'OM...o~ ,~ ,~

• ,~ ,~ ,~

~ • " "• "*' ΚΟΟ_Μ '00,"'"' ,.~

• ~- 3'.1% 3',1'ΊΟο

• ,
~ • , ,

• ""KOD_M
'.~

'00,"'"'• -~~ ." ...
• ,~ 2'.... .",~ ο • "' "'• ,.., ΚΟΟ_Μ '00,0% 100.0%

• .~- '00,"'"' 'OO.O'JO.,
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nίvακας 42: Κατ νομή ιης QSE JI :JMADA

QMADA

NSR Tolal
066 1.00 Coun' 14 14

% WiIh:11 Ο66 100.0% 100.0%
% wIIh ~ OMADA 34.1% 34.1%
% of Τc:.:ιl 34.1% 34.1%

2.00 Coun, 2 2
%wIIh 066 100.0% 100.0%
% withI ι OMADA 4.9% 4.9%
%oITc:al 4.9% 4.9%

3.00 Coun' 18 18
%wItt".. 066 100.0% 100.0%
%wIlt OMADA 43.9% 43.9%
%01;- " 43.9% 43.9%

4.00 Coun, 5 5
% WItt: 066 100.0% 100.0%
% wίIt OMADA 122% 12.2%
%ofT " 122% 12.2%

5.00 Coun' 1 Ι

%wltl 066 100.0% 100.0%
%W1II .;)MADA 2.4% 2.4%
%01:

" 2.4% 2.4%
6.00 Coun: 1 1

% wίΙ~ ::>66 100.0% 100.0%
% wItl .JMADA 2.4% 2.4%
%01- Ι 2.4% 2.4%

Toιaι Coun- 41 41
%w!li ::>66 100.0% 100.0%
%wiIc. OMADA 100.0% 100.0%
%01":- ., 100.0% 100.0%
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ΠΙνοκος 43.1: Κατανομή ιης Ο6Ί μι ΟΝΑDΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ NSA ΤΟΙθl

Ο67 1.00 Count 2 2
% wiIhin 067 100.0% 100.0%
% wiιhin OMADA 4.9% 2.8%
% of To:at 2.8% 2.6%

2.00 CounI 11 9 20
% with8n Ο67 55.0% 45.0% 100.0%
% within OMADA 36.7% 22.0% 26.2%
%ΟΙΤΟlθl 15.5% 12.7% 26.2%

3.00 Counl 13 13 26
% wirhίn 067 50.0% 50.0% 100.0%
% within ΟMADΑ 43.3% 31.7'% 36.6%
% οι To:aI 18.3% 18.3% 36.6%

4.00 Counl 2 11 13
%wIthίn 067 15.4% 84.6% 100.0%
% withIn OMADA 6.7% 26.8% 18.3%
% of Τουl 2.8% 15.5% 18.3%

5.00 Counl 4 6 10
% withil' \)67 40.0% 60.0% 100.0%
% withIn ΟΜΑDΑ 13.3% 14.6% 14.1%
%ofTo:al 5.6% 8.5% 14.1%

TOΙaJ Counl 30 41 71
%wilhirl~7 42.3% 57.7% 100.0%
% wilhll OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
%oΙΤo~ ,ι 42.3% 57.7% 1"".""-

Πlνοκος43.::. Κατανομή της Ο71 με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ NSA ToIal
Q7, 1.00 COUl't 17 24 41

%withi ,Q71 41.5% 58.5% 100.0%
%wiIhI ΟΜΑΟΑ 56.7% 58.5% 57.7%
%οΙΤc

"
23.9% 33.8% 57.7%

2.00 CounI '2 17 29
%wI!hI 071 41.4% 58.6% 100.0%
% WItI11.: OMADA 40.0% 41.5% 40.8%
%ΟΙΤΙ:ΊΙ 16.9% 23.9% 40.8%

99.00 COUIl: 1 1
% wι1t,l' ')71 100.0% 100.0%
%WII'1. ;)MADA 3.3% 1.4%
% of 7( Ι 1.4% 1.4%

Τotal COUI':. 30 41 71
%wIIH; ;)71 42.3% 57.7% 100.0%
%wI!:-,' :JMADA 100.0% 100.0% 100.0%
%of- ι 42.3% 57.7% 100.0%
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Πlνακας 44.2: Κατανομή ιης 06~ μι DMADA

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ NSR Total
069 1.00 Coun\ 17 32 49

% withll Ο69 34.7% 65.3% 100.0%
% withi:) ΟΜΑΟΑ 56.7% 78.0% 69.0%
% οι Tctal 23.9% 45.1% 69.0%

2.00 Count 12 6 20
% withiil Ο69 60.0% 40.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 40.0% 19.5% 28.2%
% ΟΙΤΟΙθl 16.9% 11.3% 28.2%

99.00 CounI 1 1 2
% With::1 Ο69 50.0% 50.0% 100.0%
% wiIh: 1ΟΜΑΟΑ 3.3% 2.4% 2.8%
%oIT(lal 1.4% 1.4% 2.8%

Total Count 30 41 71
% Wi!hi:l Ο69 42.3% 57.7% 100.0%
% withl,] ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0% 100.0%
%ofTltaI 42.3% 57.7% 100.0%

Πlνακας44.3: Κω ~νoμή της ac_, με ΟΜΑDΑ

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑL Total
OC- 1 1.00 Coun! 27 27

% wit: .:n QC_1 100.0% 100.0%
% WiII [n OMADA 77.1% 77.1%
% οΙ Tolal 77.1% 77.1%

2.00 Count 7 7
%wl! n QC- 1 100.0% 100.0%
% witl .n OMADA 20.0% 20.0%
% οι T)lal 20.0% 20.0%

99.00 Coun' 1 1
%wi! ;10C- 1 100.0% 100.0%
% wiI; (10MADA 2.9% 2.9%
% οι - Jlal 2.9% 2.9%

Τotal Coun: 35 35
%wit' ~1 OC - 1 100.0% 100.0%
%wit :10MADA 100.0% 100.0%
%C f ' 'al 100.0% 100.0%

?age 65
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Πίνακας 44.4: Κατανομή της ενοποίησης των QC_21.QC_22 με OMADA

OMADA
ΜΡΑL Total

OC .00 CounI 22 22
Row"lo 100.0% 100.0%
Column% 64.7% 64,7'7''0
Table% 64.7%. 64.7%

1.00 CounI 7 7
Row% 100.0% 100.0%
CoIumn % 20.6% 20.6%
Table% 20.6% 20.6%

4.00 CounI 3 3
Row% 100.0% 100.0%
Column % 8.8% 8.8%
Table % 8.8% 8.8%

8.00 Counl 8 8
Row% 100.0% 100.0%
Column % 23.5% 23.5%
Table % 23.5"'10 23.5%

9.00 CounI 2 2
Row% 100.0% 100.0%
CoJumn"lo 5.9% 5.90/0
Table % 5.9% 5.9'Υο

10.00 Count 3 3
Row% 100.0% 100.0%
Co:umn% 8.8% 8.8%
Table % 8.8% 8.8%

11.00 CounI 1 1
Ro\" % 100.0~O 100.0%
Co!umn % 2.9% 2.90/0

Ta:Jle % 2.9'% 2.9%
18.00 Count 1 1

Ao~ν % 100,'.]% 100.0%
Co,umn % 2.Ώ% 2.9%
Taule % ~::.J% 2.9%

19.00 COllnI 2 2
Αο.ν% 10C,Λ, 100.0%
Co.umn % 5.:)"'0 5.9%
Τε Jle % 5.'::"/0 5.9%

99.00 CC,Jnl 5 5
Αον% 10l'..'':'' 100.0%
Cc. umn % 1 -:>. 14.7%". "
Τω!e% 1- ., 14.7%,

131.00 CG~nl " 2
Ac 1% 10l. '':J 100.0%

Cc Jmn % -...0, 5.9%
Ta.;le 0/0 ; ..... ~:> 5.9%

132.00 Cc Jnt 12 12
Α( "/% 10'. ~ 100.0%

C~ Jmn % 3. , 35.3%
Τ<. le% 3.. ι... " 35.3%

ΤΟΙθl Count 3·1 34
Aow% 10 , 100.0%

Column% 10 , 100.0%

Table % 10 - - 100.0%
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Π(νακας 45: Κατανομή της ενοπο{ησης των 070_1,070_2 με OMADA

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑL NSR Tolal
Ο70 .00 Counl 29 38 67

Row% 43.3% 56.7% 100.0%
CoIumn% 96.'7% 92.7% 94.4%
Table% 40.8% 53.5% 94.4%

1.00 Counl 5 4 9
Αο\ν% 55.6% 44.4% 100.0%
CoJumn% "6.7% 9.8% 12.'1%
Table % 7.0% 5.6% 12.7%

2.00 Counl 11 16 27
Row% ·,0.7% 59.3% 100.0%
Column % ~ιi.7% 39.0% 38.0%
Table % '5.5% 22.5% 38.0%

3.00 Count 2 4 6
Ro\v % :3.3% 66.7% 100.0%
Column % 0.7% 9.8% 8.5%
Tiible % ~.8% 5.6% 8.5%

4.00 C,)unI 2 2
Row% 100.00/0 100.0%
C.)lumn % 4.9Ψο 2.8%
T;,ble% 2.8% 2.8%

5.00 C,JunI 6 8
RO'N% 100.0% 100.0%
CoIumn% 19.5% 11.3%
T~ble % 11.3OJo 11.3%

6.00 CounI 8 6 14
Powoι.. 57.1% 42.9% 100.0%
":1lumn % :-.'3.7":' 14.6% 19.'7%
Tdble % ..3"{, 8.5% 19.7%

7.00 (:ount 2 2
F,Qw% 100.0% 100.0%
r.~,)lumn % 4.9% 2.8%
~..\ble % 2.8% 2.8%.

8.00 (ουπ! 2 1 3
How% •. υ.7"~ 33.3% 100.0%

;:::olumn % ·ί.7"~ 2.4% 4.2%
-_1ble % ;.8"{, 1.4% 4.2%

9.00 '~.::>unl 1 1
:JW ο:, ΙΙ J.O"{" 100.0%

• :;ιlumn % 1.3-{" 1.4%

tble% 4~{" 1.4%

99.00 L'JunI 2 1 3
i ow% 7" 33.3% 100.0%. .
\.olumn% 7c , 2.4% 4.2%. .
..tble % .8 • 1.4% 4.2%

Τolal Count :='0 41 71
Row% . ~.3-{" 57.7% 100.0%

Column% 11 ·.o-~ 100.0% 100.0%

Τable % .. 3-~ 57.~- 1fV\.n%
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Πίνακας 46.1: Κατανομή της ΟD με ΟΜΑDΑ

Ο;ν1ΑDΑ

Ι.~PAL Total
οο 2.00 Count 9 9

%witllin ΟD 100.0% 100.0%
% witllin ΟΜΑDΑ 22.5% 22.5%
% οι Total 22.5% 22.5%

3.00 Cour,t 10 10
%wilhin ΟΟ 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 25.0% 25.0%
% ΟΙ Tolal 25.0% 25.0%

4.00 Coun, 17 17
% wlrilin 00 ~oo.o% 100.0%
% wi;hln ΟΜΑDΑ -12.5% 42.5%
% οι Total ":2.::% 42.5%

5.00 Coul't 3 3
% wi,hln 00 .lO,O% 100.0%
% wl!hln ΟΜΑDΑ 7.5% 7.5%
% οι Total 7.5% 7.5%

99.00 COUI1' 1 1
'%wI ;lίπΟD -CO.Ό% 100.0%
% WI: lin OMADA 2.5% 2.5%
% ΟΙ Total '2.5% 2.5%

Τotal CΟUΓI 40 40
% w: ]lin ΟΟ '00,0% 100.0%
% wl ..'ln OMADA '.1.U% 100.0%
% οι Total '[,j,IO;" 100.0%

Πίν ;]r,O:; 46.2: Κατανομή ΟΟ με ΟΟΑ

ΟΟΑ

.)0 2.00 3.00
ΟΜι.: .-\. ΟΜΑΟΑ OMADA
MF,- ΤΟΙθl ΜΡΑL ToIal ΜΡΑL Tolal--

ΟΟ 2.00 Όunt
. 1

jow% 1 • 11.1%
:olumn % 6.7%
'3ble % ,

2.6%
3.00 ount < 2 4 4 1 1

;ow% < ,
20.0% 40.0% 40.0% 10.0% 10.0%

:olumn % , 13.3% 33.3% 33.3% 100.0% 100.0%
-able% 5.1% 10.3% 10.3% 2.6% 2.6%

4.00 :ount ( 10 7 7
;ow% < ,

58.8% 41.2% 41.2%
Όlumn% 6 66.7% 58.3% 58.3%
able% 2 25.6% 17.9% 17.9%

5.00 ount - 2 1 1
ow% f ,

66.7% 33.3% 33.3%
olumn % - 13.3% 8.3% 8.3%
.:Ible % 5.1% 2.6% 2.6%

Total CounI 15 12 12 1 1
Row% - 38.5% 30.8% 30.8% 2.6% 2.6%
Column % 11 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Table % : . 38.5% 30.8% 30.8% 2.6% 2.6%--

Page 68
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Πι- ..!,{ος 46.2: Κατανομή QD με ΟΟΑ

ΟΟΑ

4.00 5.00 6.00 7.00

Ofν':ADA ΟΜΑΟΑ ΟΜΑΟΑ OMAC
Mi-)~,L Total ΜΡΑΙ Τotal ΜΡΑΙ Total ΜΡΑΙ

οο 2.00 ~oυηl 3 3 2 2

~ow% 33.3% 33.3% 22.2% 22.2% 22.

':olumn % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 66.
-able % 7.7% 7.7% 5.1% 5.1% 5.

3.00 ·'::ount 2 2
:,ow% :;,0% 20.0% 10.
'::olumn % 1 .'.0% 100.0% 33.

'-able % 1% 5.1% 2.

4.00 .'::ount
jow%

'::olumn %
"able %

5.00 :ount
~ow %
;olumn %
'able %

ToIal CounI 2 2 3 3 2 2

Row% ::.1 % 5.1% 7.7% 7.7% 5.1% 5.1% 7.

Column % 1 .,.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100,

Table % 1ο;, 5.1% 7.7% 7.7% 5.1% 5.1% 7

Πί ..;ας 46.2: Κατανομή QD με ΟΟΑ

f--
~

Τ

ΟΟ 2.00 ΌυιιΙ

:ow%
;οlυιηπ %
-able %

3.00 ;ounl
iow%
;olumn %
able %

4.00 'ount
,QW"'o

Όlumn%

<'\ble %

5.00 ;ount

.οw':'ο

·olumn %
1ble %

Tolal Count
Row%
Column %
Table %

QDA
99.00

ΟΜΑΟΑ

, ΜΡΑΙ Total

" 1 1
,0 11.1% 11.1%_.
7'-: J 100.0% 100.0%

" 2.6% 2.6%..,
1

γJ

3C ,

"?,

J 1 1
?C , 2.6% 2.6%
J' , 100.0% 100.0%
7' 2.6% 2.6%
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Πίνακας :17.2: Κατανομή ιης KOD_an μι ΟΝΑDΑ

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑL NSR ΤΟΙθΙ

ΚΟD_Ο75 1.00 CounI 15 15
% wiΤhin KOD_075 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 36.6% 18.5%
%οlΤοlθl 18.5"10 18.5%

2.00 Count 1 9 10
'Ίο within ΚΟD_Ο75 10.0% 90.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 2.5% 22.0% 12.3%
% ΟΙ ΤΟΙ81 1.2% 11.1% 12.3%

3.00 Counl 2 8 10
% within KOO_Q75 20.0% 80.0% 100.0%
% wί1hίn OMADA 5.0% 19.5% 12.3%
%otΤΟl31 2.5% 9.9% 12.3%

4.00 Coun' 11 6 17
'Ίο within ΚΟD_Ο75 64.7% 35.3% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 27.5% 14.6% 21.0%
% οΙ Total 13.6% 7.4% 21.0%

5.00 Coun. 2 1 3
% wiΤhin KOO_Q75 66.7% 33.3% 100.0%
% wiIhίn ΟΜΑDΑ 5.0% 2.4% 3.7%
% ΟΙ Tolal 2.5% 1.2% 3.7%

6.00 Count 2 2 4
% within KOD_075 50.0% 50.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 5.0% 4.9% 4.9%
% ΟΙ Tolal 2.5% 2.5% 4.9%

7.00 Coonl 8 8
% wilhin KOD_Q75 100.0% 100.0%
% wilhln ΟΜΑDΑ 20.0% 9.9%
% ΟΙ Tolal 9.9% 9.9%

8.00 Counl 4 4
% wilhin KOD_Q75 100.0% 100,0%
% within ΟΜΑDΑ 10.0% 4.9%
% οι Totat 4.9% 4.9%

9.00 Counl 10 10
% within KOO_Q75 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 25.0% 12.3%
% of ToIar 12.3% 12.3%

Tolal CounI 40 41 81
% wilhin KOD_Q75 49.4% 50.6% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% ofTolal 49.4% 50.6% 100.0%
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Πίνακας 48: Κατανομή της ενοποίησης των 076_1,076_2 με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑDΑ

NSR Total
ΕΝΟΡΟΙΙ$Ι .00 CounI 36 36
APANTHSEON Row% 100.0 100.0
076 CoIumn % 87.8 87.8

Τable % 87.8 87.8
1.00 Count 14 14

Row% 100.0 100.0
CoIumn % 34.1 34.1
Τabte % 34.1 34.1

2.00 Count 1 1
Row% 100.0 100.0
Column % 2.4 2.4
Table % 2.4 2.4

4.00 CounI 1 1
Row% 100.0 100.0
Column % 2.4 2.4
Table % 2.4 2.4

5.00 CounI 21 21
Row% 100.0 100.0
CoΙUmn% 51.2 51.2
Table % 51.2 51.2

6.00 Count 3 3
Row% 100.0 100.0
CoIumn % 7.3 7.3
Table % 7.3 7.3

6.00 CounI 1 1
Aow% 100.0 100.0
Column% 2.4 2.4
Τable % 2.4 2.4

9.00 CounI 4 4
Row% 100.0 100.0
Column % 9.6 9.6
Τable % 9.6 9.6

10.00 CounI 1 1
Aow% 100.0 100.0
Column % 2.4 2.4
Table % 2.4 2.4

ΤΟΙθ! Counl 41 41
Aow% 100.0 100.0
CoIumn % 100.0 100.0
Table% 100.0 1~.0
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Πίνακας 49: Κατανομή της ενοποίησης των 079_1.078_2 με ΟΜΑDΑ

OMADA
NSR Total

ENOPOIISI 1.00 Count 6 6
Ο79 Ro\v % 100.0 100.0

CoIumn % 14.6 14.6
Table % 14.6 14.6

2.00 Count 12 12
Row% 100.0 100.0
Column% 29.3 29.3
Table% 29.3 29.3

3.00 Count 6 6
Row% 100,0 100.0
Column % 14.6 14.6
Table % 14.6 14.6

4.00 Count 3 3
Row% 100.0 100.0
Column % 7.3 7.3
Τable % 7.3 7.3

5.00 CounI 1 1
Aow% 100.0 100.0
Column% 2.4 2.4
TabJe % 2.4 2.4

6.00 Coun' 5 5
Ao\v % 100,0 100.0
Column% 12.2 12.2
Table% 12.2 12.2

7.00 CounI 5 5
Row% 100.0 100.0
Column% 12.2 12.2
Table% 12.2 12.2

8.00 Count 3 3
Row% 100.0 100.0
Column % 7.3 7.3
Τable% 7.3 7.3

9.00 Count 2 2
Row% 100.0 100.0
Column % 4.9 4.9
Τable % 4.9 4.9

99.00 CounI 3 3
Row% 100.0 100.0
Column % 7.3 7.3
Table % 7.3 7.3

Τοlβl Count 41 41
Row% 100.0 100.0
Column % 100.0 100.0
Table % 100.0 100.0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

nrνακας ~O.1: Κατανομή ιης 082_' μι O"',ADA

ΟΜΑDΑ

NSR Total

082_' 1.00 CounI 32 32
% wiIhin 082_1 100.0% 100.0%
% wίlhίn ΟΜΑDΑ 78.0% 78.0%
% οΙ Τοlθl 78.00/0 78.0%

2.00 Count 7 7
% within Ο82_1 100.Q% 100.0%
% wilhin OMADA 17.1% 17.1%
% ΟΙ Total 17.1% 17.1%

99.00 Counl 2 2
% wlIhin 082_' 100.0% 100.0%
% wiIhin QMAQA 4.9% 4.9%
% ΟΙ TotaI 4.9% 4.9%

Tolal Count 41 41
% wllhtn 082_' 100.0% 100.0%
% wιthin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
% σt Totaf 100.0% 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

n{vακας 50.2: Κατανομή της ενοποίησης των QS2_2A, Q_82_2B,aS2_2C με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑDΑ

NSR ToIal
ENOPQII$I .00 CounI 57 57
Ο82_2 Row% 100.0 100.0

CoΙUmn % 178.1 178.1
Table% 178.1 178.1

1.00 Counl 15 15
Row% 100.0 100.0
Column % 46.9 46.9
Table% 46.9 46.9

2.00 Count 7 7
Row% 100.0 100.0
Column % 21.9 21.9
Table % 21.9 21.9

3.00 Counl 2 2
Row% 100.0 100.0
Column% 6.3 6.3
Tabte % 6.3 6.3

4.00 Count 6 6
Row% 100.0 100.0
COΙumn % 18.8 18.8
Table% 18.8 18.8

5.00 CounI 1 1
Row% 100.0 100.0
Colurnn% 3.1 3. ,

Τabfe% 3.1 3.'
6.00 CounI 4 4

Row% 100.0 100.0
Column% 12.5 12.5
Table % 12.5 12.5

7.00 Count 1 1
Row% 100.0 100,0
Column % 3.1 3. ,

Table % 3.1 3. ,

8.00 Counl , ,
Row% 100.0 100.0
Column% 3.1 3. ,

Table % 3. , 3.1
9.00 Count 1 1

Row% 100.0 100.0
Column% 3.1 3.1
Table % 3.1 3.1

99.00 Count 1 1
Row% 100.0 100.0
Column % 3. , 3.1
Table% 3.1 3.1

Total Count 32 32
Row% 100.0 100.0
CoIumn % 100.0 100.0
Table % 100.0 100.0

Page 74



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 51.1: Κατανομή ιης O~ ~I DMADA

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑΙ NSR ΤΟΙθl

Q84 1.00 Coun. 22 39 61
%wilhin Οβ4 36.1% 63.9% 100.0%
% wilhin OMADA 78.6% 100.0% 91.0%
% ofTotaJ 32.8% 58.2% 91.0%

99.00 Counl 6 6
% wilhin Ο84 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 21.4% 9.0%
% of Τotal 9.0% 9.0%

ΤΟΙθl Coun. 26 39 fi1
% within Ο84 41.8% 58.2% 100.0%
% within OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
% ofToIal 41.8% "".2% 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

Π(νακας 51.2: Κατανομή της ενοπο(ησης των Ο84Α_1.084Α_2 με OMADA

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑL Ν$R Total
Enopoihsi .00 CounI 17 34 51
ΟΒ4 Row% 33.3 66.7 100.0

Column% 77.3 87.2 63.6
Table % 27.9 55.7 63.6

1.00 Count 3 14 17
Aow% 17.6 82.4 100.0
Column% 13.6 35.9 27.9
Table % 4.9 23.0 27.9

2.00 Count 1 11 12
Aow% 8.3 91.7 100.0
Column% 4.5 28.2 19.7
Table % 1.6 18.0 19.7

3.00 Count 1 7 8
Row% 12.5 87.5 100.0
Co[umn % 4.5 17.9 13.1
Table % 1.6 11.5 13.1

4.00 Count 3 3
Row% 100.0 100.0
Column % 7.7 4.9
Table % 4.9 4.9

6.00 CounI 13 5 18
Row% 72.2 27.8 100.0
Column % 59.1 12.8 29.5
Table % 21.3 8.2 29.5

7.00 CounI 1 2 3
Aow% 33.3 66.7 100.0
Column % 4.5 5.1 4.9
Table % 1.6 3.3 4.9

8.00 CounI 6 2 8
Row% 75.0 25.0 100.0
Column % 27.3 5.1 13.1
Table % 9.8 3.3 13.1

99.00 CounI 2 2
Row% 100.0 100.0
Column % 9.1 3.3
Table % 3.3 3.3

Tolal CounI 22 39 61
Row% 36.1 63.9 100.0
Column % 100.0 100.0 100.0
Table % 36.1 63.9 100.0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

Πίνακας 51.3: Κατανομή των αληθινών απαντήσεων στην Ο85 με ΟΜΑDΑ

QMADA
MPAL NSR Τolal

ΟΙ ALlτHlNES 1.00 CounI 16 5 21
APANT1SEIS % wilhin ΟΙ AUTHJNE$
STHN 085 APANTISEIS STHN ΟΒ5

76.2% 23.6% 100.0%

% wiIhin ΟΜΑDΑ 72.7% 12.8% 34.4%
% οΙ ΤΟΙθl 262% 82% 34.4%

2.00 Counl 4 26 30
% within ΟΙ AUTHINES

13.3% 86.7% 100.0%APANT1SEIS SτHN 085
% wilhin QMADA 18.2% 66.7% 49.2%
% ΟΙ ΤοΙaΙ 6.6% 42.6% 49.2%

99.00 Count 2 8 10
% within ΟΙ AL!THINES

20.0% 80.00/0 100.0%APANTISEI$ STΉN Q8S
% wiIhin ΟΜΑDΑ 9.1% 20.5% 16.4%
% οι Τotal 3.3% 13.1% 16.4%

Total Count 22 39 61
% within ΟΙ ALITHINES

36.1% 63.9% 100.0%APANnSEI$ STHN Ο85

"ΙΏ wiIhin OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
% ο, Total 36.1% ........ 100."'"

Πίνακας 51.4.2: Κατανομή της Ο86_ΕΑ_8 με ΟΜΑΟΑ

OMADA
ΜΡΑΙ NSR ToτaJ

086_ΕΑ_β .00 Count 25 36 6'
% within Οβ6_ΕΑ_θ 41.0% 59.0% 100.0%
% within OMADA 62.5% 92.3% 772%
% οι ΤΟΙΒΙ 31.6% 45.6% 772%

1.00 CounI 8 8
% wiIhin 086_ΕΑ_β 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 20.0% 10.1%
% οΙ Total 10.1% 10.1%

2.00 Count 5 5
% wiIhin Οθ6_ΕΑ_θ 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 12.5% 6.3%
% of ToIal 6.3% 6.3%

3.00 Counl 2 1 3
% within Οθ6_ΕΑ_β 66.7% 33.3% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 5.0% 2.6% 3.β%

% of ΤΟΙΒI 2.5% 1.3% 3.β%

4.00 Counl 1 1
% within Οβ6_ΕΑ_β 100.0% 100.0%
% withίn ΟΜΑΟΑ 2.6% 1.3%
% ofTolal 1.3% 1.3%

6.00 CounI , ,
% within Οβ6_ΕΑ_β 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 2.6% 1.3%
% of Total 1.3% 1.3%

Total CounI 40 39 79
% wilhin Οβ6_ΕΑ_β 50.6% 49.4% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 50.6% 49.4% 100.n%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣΑΝΑΛγΣΗΣ
Πίνακας 51.5: Κατανομή της ΟΕ με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑι ToIaJ
ΟΕ 1.00 Coun' 16 16

%within ΟΕ 100.0% 100.0%
% within OMADA 40.0% 40.0%
% οι ΤoIaI 40.0% 40.0%

2.00 CounI 22 22
%wiIhinQE 100.0% 100.0%
"10 wiIhin OMADA 55.0% 55.0%
% oITolaJ 55.0"10 55.0%

99.00 Count 2 2
%within ΟΕ 100.0% 100.0%
% withIn OMADA 5.0% 5.0%
% ο, Total 5.0% 5.0%

ΤotθΙ Coun' 40 40
%withIn οε 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
% ofTotal 100.0% 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 52: Κατανομή ιης QS1A ΙJΙ ONADA

OMADA
MPAL Tolal

aSTA 1.00 CounI 12 12
% within QSTA 100.00/0 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 30.0% 30.0%
% ΟΙ Tolal 30.0% 30.0%

2.00 CounI β β

% wiIhin QSTΑ 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 20.0% 20.0%
% οΙ Tolal 20.0% 20.0%

3.00 CounI 9 9
% wilhin QSTA 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 22.5% 22.5%
% οΙ Tolal 22.5% 22.5%

4.00 Count 5 5
% wiIhin aSTA 100.00/0 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 12.5% 12.5%
% οι TOlal 12.5% 12.5%

5.00 Count 2 2
% within QSTΑ 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 5.0% 5.0%
% ΟΙ Tolal 5.0% 5.0%

6.00 Count 1 1
% wiIhin QSTΑ 100.0% 100.0%
% within OMADA 2.5% 2.5%
% οΙ Τοτθι 2.5% 2.5%

7.00 Counl 1 1
% withIn QSTΑ 100.0"'/0 100.0%
% within OMADA 2.5% 2.5%
%ο'Τοlβl 2.5% 2.5%

99.00 CounI 2 2
% within QSTA 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 5.0% 5.0%
% οlΤοlβl 5.0% 5.0%

ΤοιβΙ Count 40 40
% within QSTΑ 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0%
% of Tolal 100.0% 1oo.nOΙo
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Πίνακας 55.1: Κατανομή της 093_· με ΟΥΑDΑ

OMADA
ΜΡΑΙ NSR ΤΟΙθl

093_1 1.00 CounI 19 40 59
% wiIhin 093_1 32.2% 67.8% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 63.3% 97.6% 83.1%
%ofToIal 26.8% 56.3% 83.1%

2.00 Counl 7 1 8
% wlIhin 093_1 87.5% 12.5% 100.0%
% wiIhin OMADA 23.3% 2.4% 11.3%
%ofΤΟΙθl 9.9% 1.4% 11.3%

99.00 CounI 4 4
% wilhin 093_1 100.0% 100.0%
% wiIhίn OMADA 13.3% 5.6%
% οι ToIaf 5.6% 5.6%

Τotal Counl 30 41 71
% Mthίn 093_1 42.3% 57.7% 100.0%
% wiIhin OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
% οι ΤΟΙθl 42.3% 57.7% 100.0%

Πίνακας 55.2: Κατανομή της 093_2 με ΟΜΑΩΑ

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑL NSR ΤOΙal

093_2 1.00 Counl 15 39 54
% wiIhin 093~ 27.8% 72.2% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 50.0% 95.1% 76.1%
%ΟΙΤΟΙθl 21.1% 54.9% 76.1%

2.00 CounI 11 1 12·
% wiIhin 093_2 91.7% 8.3% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 36.7% 2.4% 16.9%
% ΟΙ ToIaJ 15.5% 1.4% 16.9"1ό

99.00 CounI 4 1 5
% wilhin 093_2 80.0% 20.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 13.3% 2.4% 7.0"/0
% of Total 5.6% 1.4% 7.0%

ΤΟΙθl CounI 3Ο 41 71
% wilhin 093_2 42.3% 57.7% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% ofΤoIal 42.3% r::.7.7Ofι:, 100.0%
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Πίνακας 55.3: Κατανομή της 093_3 με OMADA

OMADA
ΜΡΑΙ NSA ΤΟΙθl

093_3 1.00 Count 11 30 41
% within 093_3 26.8% 73.2% 100.0%
% within OMADA 36.7% 73.2% 57.7%
% ο, ΤΟΙθl 15.5% 42.3% 57.7%

2.00 Counl 15 11 28
% WΊtl1in Q93_3 57.7% 42.3% 100.0%
% within OMADA 50.0% 26.8% 36.6%
%of ΤΟΙθl 21.1% 15.5% 36.6%

99.00 CounI 4 4
% within 093_3 100.0% 100.0%
% WΊIhin OMADA 13.3% 5.6%
% of ΤotaJ 5.6% 5.6%

Τοιal CounI 30 41 7'
% within 093_3 42.3% 57.7% 100.0%
% within OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
% ofTotal 42.3% 57.7% 100.0"4

Πίνακας 56: Στατιστικά χαρακτηριστικάτων μεταβλητών ΟΘ3_1Α, 093_2Α. 093_3Α AND 097

Count Maxmum Minimum Μοοη Median
ΟΜΑΟΑ ΜΡΑι 093_1Α 40 80.00 .00 28.39 25.00

093_2Α 40 30.00 .00 3.56 .00
097 40 800000.00 100000.00 352941.18 325000.00

NSA 093_1Α 41 100.00 5.00 41.88 35.00
093_2Α 41 60.00 .00 29.38 30.00
093_3Α 41 20.00 .00 5.00 2.50
097 41 1000000.0 100000.00 321951.2' 300000.00

Πίνοκας 57: Κατανομή της 094_1 με OMADA

OMADA
ΜΡΑΙ NSA Τοtθl

094_1 1.00 Counl 4 26 30
% within 094_1 13.3% 86.7% 100.0%,
% within QMADA 11.4% 63.4% 39.5%
% of Τοlθl 5.3% 34.2% 39.5%

2.00 Count 1 2 3
% within 094_' 33.3% 66.7% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 2.9% 4.9% 3.9%
% of ΤotaJ 1.3% 2.6% 3.9%

3.00 CounI 17 10 27
% within 094_1 63.0% 37.0% 100.0%
% WΊthin OMADA 48.6% 24.4% 35.5%
%ofTotal 22.4% 13.2% 35.5%

99.00 Count 13 3 16
% withίn 094_1 81.3% 18.8% 100.0%
%withίn ΟΜΑΟΑ 37.1% 7.3% 21.1%
% ofToIaJ 17.1% 3.9% 21.1%

ΤoιaJ Count 35 41 76
% within 094_1 46.1% 53.9% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% ο'ΤΟlθΙ 46.1% "'.90/0 ,~~
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Πίνακας 58: Κατανομή της Q9f μι ΟΝΑDΑ

ΟΜΑDΑ

NSR ToIal
095 1.00 CounI 3 3

% wiIhin 095 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 7.3% 7.3%
% οι Totaf 7.3% 7.3%

2.00 CounΙ 5 5
% wiIhin 095 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 12.2% 12.2%
% ofTotaJ 12.2% 12.2%

3.00 Counl 23 23
% wiIhin 095 100.0% 100.0%
% wilhin OMADA 56.1% 56.1%
% οΙ ToIaf 56.1% 56.1%

4.00 CounI 10 10
%within 095 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 24.4% 24.4%
%ofTotal 24.4% 24.4%

ToIal CounI 41 41
%within 095 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0%
% of Total 100.""'- 100.n%

Πίνακας 59: Κατανομή της Ο98 μι ΟΜΑDΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ NSR ToIal
098 1.00 Count 31 23 54

% within 098 57.4% 42.6% 100.0%
% within OMADA 77.5% 56.1% 66.7%
% οΙΤοΙβΙ 38.3% 28.4% 66.7%

2.00 CοunΙ 1 1
%wiIhin 098 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 2.4% 1.2%
% of ToIal 1.2% 1.2%

3.00 Count 5 17 22
% within 098 22.7% 77.3% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 12.5% 41.5% 27.2%
% ΟΙ ToIal 6.2% 21.0% 27.2%

99.00 CounI 4 4
% wiIhin 098 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 10.0% 4.9%
% of ToIal 4.9% 4.9%

ToIal Counl 40 41 81
% wiIhin 098 49.4% 50.6% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 100.00/0 100.0% 100.00/0
% of Tolal 49.4% 50.~% 100.0%
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Πίνακας 50.1: Κατανομή της Ο99_' με OMADA

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑΙ NSR ΤοΙβl

Q99_' 1.00 CounI 4 37 41
% within 099_' 9.8% 90.2% 100.0%
% within QMADA 10.0% 90.2% 50.6%
% of Total 4.9% 45.7% 50.6%

2.00 Count 17 2 19
% within 099_1 89.5% 10.5% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 42.5% 4.9% 23.5%
%of ΤoIaI 21.0% 2.5% 23.5%

3.00 Count 5 1 6
% within 099_1 83.3% 16.7% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 12.5% 2.4% 7.4%
%of Τοιβl 6.2% 1.2% 7.4%

4.00 CounI 3 , 4
% νfflhin 099_1 75.0% 25.0% 100.0%
% withίn QMADA 7.5% 2.4% 4.9%
% of Total 3.7% 1.2% 4.9%

5.00 CounI 6 6
% within 099_1 100.0% 100.0%
% within QMADA 15.0% 7.4%
%ofTotal 7.4% 7.4%

6.00 Coυnt , 1
% within 099_1 100.0% 100.0%
% within QMADA 2.5% 1.2%
% of Total 1.2% 1.2%

7.00 Count 2 2
% within 099_1 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 5.0% 2.5%
% ο! Total 2.5% 2.5%

99.00 Counl 2 2
% within 099_1 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 5.0% 2.5%
% of ΤοΙβΙ 2.5% 2.5%

ΤoIal Count 40 41 81
% withJn 099_1 49.4% 50.6% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% of ΤoIal 49.4% 50.6% 100.Π°/ι
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Πίνακας 50.2: Κατανομή τη Q99_, με OMADA

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑL Ν5R ToIal
099_2 1.00 Count 2 5 7

% wiIhin 099_2 28.6% 71.4% 100.0%
% wiIhin OMADA 5.0% 12.2% 8.6%
% of Tolal 2.5% 6.2% 8.6%

2.00 Counl ,Ο 9 19
% wiIhin 099_2 52.6% 47.4% 100.0%
% wiIhin OMADA 25.0% 22.0% 23.5%
% of Tolal 12.3% 11.1% 23.5%

3.00 Count 3 6 9
% wilhin 099_2 33.3% 66.7% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΩΑ 7.5% 14.6% 11.1%
% of ΤΟΙθl 3.7% 7.4% 11.1%

4.00 Counl 4 2 6
% wilhin 099_2 66.7% 33.3% 100.0%
% within OMADA 10.0% 4.9% 7.4%
% of Tolal 4.9% 2.5% 7.4%

5.00 CounI 6 4 ,Ο

% within 099_2 60.0% 40.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 15.0% 9.8% 12.3%
% of Total 7.4% 4.9% 12.3%

6.00 CoonI 2 1 3
% within 099_2 66.7''10 33.3% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 5.0% 2.4% 3.7%
% οΙ TolaI 2.5% 1.2% 3.'7"/0

7.00 Count 7 14 21
% within 099_2 33.3% 66.7% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 17.5% 34.1% 25.9%
% of ΤΟΙθl 8.6% 17.3% 25.9%

99.00 CounI 6 6
% wiIhin 099_2 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ . 15.0% 7.4%
% of ToIal 7.4% 7.4%

Total Counl 40 41 81
% wilhin 099_2 49.4% 50.6'% 100.0%
% wi!hin ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0'% 100.0%
% οι Total 49.4% 50.6% 11V1•n%
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ΠΙνακας 60.3: Κατανομή της 099_~ με ΟΜΑDΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑL NSR Total
099_3 1.00 GounI 2 13 15

% wiIhin 099_3 13.3% 86.7% 100.0%
% wilhin OMADA 5.0% 31.7"1" 18.5%
% ofTolal 2.5% 16.0% 18.5%

2.00 Count 15 12 27
% wilhin 099_3 55.6% 44.4% 1oo.0C'/"
% wilhin OMADA 37.5% 29.3% 33.3%
% ofTotal 18.5% 14.8% 33.3%

3.00 Counl 4 4 8
% within 099_3 50.0% 50.0% 100.00/"
% within OMADA 10.0% 9.8% 9.9"/0
% of ΤοΙβΙ 4.9% 4.9% 9.9%

4.00 Count 4 1 5
% within 099_3 80.0% 20.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 10.0% 2.4% 6.2%
% ofTotal 4.9% 1.2% 6.2'1"

5.00 Count 7 2 9
% within 099_3 77.8% 22.2% 100.0%
% within OMADA 17.5% 4.9% 11.1%
% οι ΤοΙβl 8.6% 2.5% 11.1%

6.00 Counl 2 1 3
% wίΙhίn 099_3 66.7% 33.3% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 5.0% 2.4% 3.7'%
% of Total 2.5% 1.2% 3.7%

7.00 Counl 2 8 10
% within 099_3 20.0% 80.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 5.0% 19.5% 12.3%
% of TotaI 2.5% 9.9% 12.3%

99.00 Count 4 4
% within 099_3 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 10.0% 4.9%
% οfΤοιal 4.9% 4.9'%

Tolal Counl 40 41 81
% wilhin 099_3 49.4% 50.6% 100.0%
% wilhin OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 49.4% 50.6";' 100.0%
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Πίνακας 60.4: Κατανομή της 099_4 με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑL NSR ΤotaI

099_4 1.00 CounI 4 1 5
% wilhin 099_4 80.0% 20.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 10.0% 2.4% 6.2%
% of Τοιβl 4.9% 1.2% 6.2%

2.00 Count 13 5 18
% within 099_4 72.2% 27.8% 100.0%
% within OMADA 32.5% 12.2% 22.2%
% of ΤoIal 16.0% 6.2% 22.2%

3.00 Count 2 2 4
% within 099_4 50.0% 50.0% 100.0%
% within OMADA 5.0% 4.9% 4.9%
% of ΤοΙβl 2.5% 2.5% 4.9%

4.00 CαJnt 1 6 7
%within0993 14.3% 85.7<'Α, 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 2.5% 14.6% 8.6%
% ΟΙ Τotal 1.2% 7.4% 8.6%

5.00 Count 2 2
% within 099_4 100.0% 100.0%
% wilhin OMADA 5.0% 2.5%
% of ΤοΙβl 2.5% 2.5%

6.00 CαJnt 4 4
% within 099_4 100.0% 100.0%
% within OMADA 10.0% 4.9%
% of Τotal 4.9% 4.9%

7.00 Count 12 27 39
% withjn 099_4 30.8% 69.2% 100.0%
% within OMADA 30.0% 65.9% 48.1%
% of Τotal 14.8% 33.3% 48.1%

99.00 Count 2 2
% within 099_4 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 5.0% 2.5%
% ΟΙ ΤοΙβl 2.5% 2.5%

ΤοΙβl Count 40 41 81
% wiIhin 099_4 49.4% 50.6% 100.0%
% wiIhin OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
% of ΤoIal 49.4% 50.6% 1rV1 •n%
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Πίνακας 60.5: Κατανομή της 099_~ με OMADA

ΟΜΑDΑ

NSR Total

•

Q99_5 1.00 Count
% within Q99_5
% within OMADA
% of Tolal

2.00 Count
% within Q99_5
% within ΟΜΑDΑ
% of ToIal

3.00 CounI
% within Q99_5
% wiIhin OMADA
% of ΤΟΙθl

4.00 Count
% wilhin Q99_5
% wiIhin OMADA
% of Total

6.00 Count
% withjn Q99_5
% within OMADA
% of Total

7.00 Count
% wiIhin Q99_5
% within ΟΜΑDΑ

% of Total
99.00 Count

% within Q99_5
% withIn ΟΜΑDΑ
% of ToIal

Τotal CounI
% withIn Q99_5
% withjn ΟΜΑΟΑ
% οΙ ΤΟΙθl

19
100.0%
46.3%
46.3%

10
100.0%
24.4%
24.4%

1
100.0%

2.4%
2.4%

1
100.0%

2.4%
2.4%

1
100.0%

2.4%
2.4%

β

100.0%
19.5%
19.5%

1
100.0%

2.4%
2.4%

41
100.0%
100.0%
100.0%

19
100.0%
46.3%
46.3%

10
100.0%
24.4%
24.4%

1
100.0%

2.4%
2.4%

1
100.0%

2.4%
2.4%

1
100.0%

2.4%
2.4%

β

100.0%
19.5%
19.5%

1
100.0%

2.4%
2.4%

41
100.0%
100.0%
100.0%

Πίνακας 60.6: Κατανομή της Ο99_6 με ΟΜΑDΑ

OMADA
NSR Total

Q99_6 1.00 Count 31 31
% within 099_6 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 75.6% 75.6%
% of Total 75.6% 75.6%

2.00 Count β β

% within 099_6 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 19.5% 19.5%
% of Total 19.5% 19.5%

3.00 Count 2 2
% within 099_6 100.0% 100.0%
% within OMADA 4.9% 4.9%
% of Total 4.9% 4.9%

Total Count 41 41
% within 099_6 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
% οΙ Total 100.0% 100.0%
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ΠΙνακας 60.7: Κατανομή της 099_7 με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ ToIal
099_7 1.00 Counl 15 15

% wilhin 0993 100.0% 100.0%
% within OMADA 37.5% 37.5%
% of Total 37.5% 37.5%

2.00 Count 10 10
% within 099_7 100.0% 100.0%
% wilhin OMADA 25.0% 25.0%
% of Total 25.0% 25.0%

3.00 Count 4 4
% within 099_7 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 10.0% 10.0%
%of Total 10.0% 10.0%

4.00 Count 1 1
% wilhin Ο993 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 2.5% 2.5%
% of ToIal 2.5% 2.5%

5.00 Count 4 4
% wirhin 0993 100.0% 100.0%
% witrun ΟΜΑDΑ 10.0% 10.0%
% οΙ Total 10.0% 10.0%

6.00 Count 1 1
% within 0993 100.0% 100.0%
% within OMADA 2.5% 2.5%
% οΙ Total 2.5% 2.5%

7.00 Count 2 2
% within 099_7 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 5.0% 5.0%
% of Total 5.0% 5.0%

99.00 Count 3 3
% within 099_7 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 7.5% 7.5%
% of Total 7.5% 7.5%

Tola! Count 40 40
% within 099_7 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
% of Total 1fV\.O% 1nn.0°j,
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Πίνακας 60.8: Κατανομή της 099_~ με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑΟΑ

MPAL NSR Tolar
Q99_9 1.00 Count 3 2 5

% within 099_9 60.0% 40.0% 100.0%
% within OMADA 7.5% 4.9% 6.2%
% ΟΙ ΤΟΙΒI 3.7% 2.5% 6.2%

2.00 CounI 11 4 15
% within 099_9 73.3% 26.7% 100.0%
% within OMADA 27.5% 9.6% 18.5%
% οΙ ΤΟΙΒI 13.6% 4.9% 18.5%

3.00 Counl 3 2 5
% wilhin 099_9 60.0% 40.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 7.5% 4.9% 6.2%
% ofΤolal 3.7% 2.5% 6.2%

5.00 Counl 4 3 7
% wilhin 099_9 57.1% 42.9% 100.0%
% wilhin OMADA 10.0% 7.3% 8.6%
% 01ΤΟΙΒl 4.9% 3.7% 8.6%

6.00 Counl 4 2 6
% within 099_9 66.7% 33.3% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 10.0% 4.9% 7.4%
%01ΤΟΙΒI 4.9% 2.5% 7.4%

7.00 Count 12 28 40
% wilhin 099_9 30.0% 70.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 30.0% 68.3% 49.4%
% of Tolal 14.8% 34.6% 49.4%

99.00 Count 3 3
% wilhin 099_9 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 7.5% 3.7%
%of Tolal 3.7% 3.7%

ΤΟΙΒI COunl 40 41 61
% wilhin 099_9 49.4% 50.6% 100.0%
% wilhin OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
% of Tolal 49.4% 50.6% 100.0%

Page 89



Πίνακας 61: Κατανομή της Q10( με OMADA

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑΙ NSR Total
0100 1.00 CounI 3 3 6

% wiIhin 0100 50.0% 50.0% 100.0%
% within OMADA 7.5% 7.3% 7.4%
% οΙ Total 3.7% 3.7% 7.4%

2.00 Counl 15 17 32
% within 0100 46.9% 53.1% 100.0%
% within OMADA 37.5% 41.5% 39.5%
% of Total 18.5% 21.0% 39.5%

3.00 Count 5 7 12
% wfthίn 0100 41.7% 58.3% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 12.5% 17.1% 14.8%
% ofToιaf 6.2% 8.6% 14.8%

4.00 CounI 3 10 13
% withίn 0100 23.1% 76.9% 100.0%
% withίn ΟΜΑΟΑ 7.5% 24.4% 16.0%
% ofTOΙaI 3.7% 12.3% 16.0%

5.00 Counl 1 1
% withίn 0100 100.0% 100.0%
% withίn OMADA 2.4% 1.2%
% ofToιa! 1.2% 1.2%

6.00 CounI 1 2 3
% withίn 0100 33.3% 66.7% 100.0%
% withίn OMADA 2.5% 4.9% 3.7%
% οι Total 1.2"1'0 2.5% 3.7%

7.00 Count 8 1 9
% within 0100 ββ.9% 11.1% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 20.0% 2.4% 11.1%
% of Total 9.9% 1.2% 11.1%

99.00 Count 5 5
% within 0100 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 12.5% 6.2%
% οΙ Total 6.2% 6.2%

Total Count 40 41 81
% withfn 0100 49.4% 50.6% 100.0%
% wiIhln ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 49.4% ι;:n .60/0 loo.no/"
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας 52.1: Κατανομή της Q103_!: με ΟΜΑDΑ

ΟΜΑDΑ

NSR Tolal
0103_5 1.00 Count 8 8

% within 0103_5 100.0% 100.0%
% within OMADA 19.5% 19.5%
% of ToIal 19.5% 19.5%

2.00 CounI 12 12
% within 0103_5 100.0% 100.0%
% within OMADA 29.3% 29.3%
% ο, ToIaJ 29.3% 29.3%

3.00 Coun! 2 2
% withίn Q103_5 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 4.9% 4.9%
% οΙ ToIaJ 4.9% 4.9%

4.00 CounI 6 6
% wirhin 0103_5 100.0% 100.0%
% wiιhin OMADA 14.6% 14.6%
% οΙ ΤoιaJ 14.6% 14.6%

5.00 CounI 12 12
% within OHXl_S 100.0% 100.0%
% wίthin OMADA 29.3% 29.3%
% οΙ Τotal 29.3% 29.3%

99.00 CounI 1 1
% within 0103_5 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 2.4% 2.4%
% of TotaJ 2.4% 2.4%

ΤΟΙθl Counl 41 41
% within 0103_5 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 100.0% 100.0%
% of Tolal 100.0% 100.0%

Πίνακας 62.2: Κατανομή της Q103_M με OMADA

ΟΜΑΟΑ

NSR Tolal
Q103_M 1.00 Count 16 16

% wilhln Q103_M 100.0% 100.0%
% within OMADA 39.0% 39.0%
% of Tolal 39.0% 39.0%

2.00 Count 21 21
% wiIhin Ο103_Μ 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 512% 51.2%
% οΙ ΤΟΙθl 51.2% 51.2%

3.00 Count 3 3
% within 0103_Μ 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 7.3% 7.3%
% ofTotal 7.3% 7.3%

4.00 CounI 1 1
% wiιhin 0103_Μ 100.0% 100.0%
% within OMADA 2.4% 2.4%
% οΙ Toιaι 2.4% 2.4%

Toιal Count 41 41
% withίn Ο103_Μ 100.0% 100.0%
% within OMAQA 100.0% 100.0%
% ofToIaf 100.0% 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Πlνακας 62.3: Κατανομή της Q103_R με ΟΜΑΟΑ

OMADA
NSA Tolal

a103_A 4.00 Coun' 1 1
% within 0103_Α 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 33.3% 33.3%
% οΙ ΤΟΤθΙ 33.3% 33.3%

5.00 Coun' 2 2
% withrι a103_R 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 66.7% 66.7%
% οΙ Toιal 66.7% 66.7%

ΤΟ'" Count 3 3
% WΊthin 0103_Α 100.0% 100.0%
% withίn ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
% οΙ Total 100.0% 1~.~-

Πίνακας62.4: Κατανομή της Ο103Α_Τ μL ΟΜΑΟΑ

ΟΜADΑ

ΜΡΑΙ ΤΟ'"
Q103A...T 1.00 Coun. 5 5

% wίthίn Q103A-T 100.0% 100.0%
% within OMADA 12.5% 12.5%
% oΙToιal 12.5% 12.5%

2.00 Count 14 14
% within 0103Α_Τ 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 35.0% 35.0%
% οΙ TotaJ 35.0% 35.0%

3.00 Counl 2 2
% wilhin 0103Α_Τ 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 5.0% 5.0%
% οι ΤΟΙθl 5.0% 5.0%

4.00 Counl 5 5
% within 0103Α_Τ 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 12.5% 12.5%
% ΟΙ Total 12.5% 12.5%

5.00 Count 2 2
% withln Q103A_T 100.0% 100.0%
% withln OMADA 5.0% 5.0%
% οΙ ΤΟΙθl 5.0% 5.0%

6.00 CounI 5 5
% wiIhln 0103Α_Τ 100.0% 100.0%
% wilhin OMADA 12.5% 12.5%
% ofTotal 12.5% 12.5%

7.00 Count 6 6
% within ΟΙ 03Α-Τ 100.0% 100.0"..
% within ΟΜΑΟΑ 15.0% 15.0%
% ofTotaJ 15.0% 15.0"10

99.00 Count 1 1
% within 0103Α_Τ 100.0% 100.0"10
% withίn ΟΜΑΟΑ 2.5% 2.5%
% οΙ Total 2.5% 2.5%

Το'" Count 40 40
% withίn 0103Α_Τ 100.0% 100.0%
% wittjn ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
% σf ToιaΙ 100.0% ,,,,,,,OL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας S2.5: Κατανομή της Q103,A_R με ΟΜΑΟΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑL TOIa!
Q103A_R 1.00 Count 5 5

% within 0103A_R 100.0% 100.0%
% wiIhin QMADA 12.5% 12.5%
% of ToIaJ 12.5% 12.5%

2.00 Goont 13 13
% w;thin Q103A_R 100.0% 100.0%
% within OMADA 32.5% 32.5%
% of Total 32.5% 32.5%

3.00 CounI 1 1
% within Q103A_R 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 2.5% 2.5%
% of Total 2.5% 2.5%

4.00 Gount 6 6
% within 0103Α_Α 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 15.0% 15.0%
%ofTotal 15.0% 15.0%

5.00 CounI 1 1
% wiIhin Q103A_R 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 2.5% 2.5%
% οΙ Tolal 2.5% 2.5%

6.00 CounI 3 3
% within Ο1 03~A 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 7.5% 7.5%
% οι TOIaJ 7.5% 7.5%

7.00 Counl 9 9
% within Q103A_R 100.0"10 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 22.5% 22.5%
% of Total 22.5% 22.5%

99.00 CounI 2 2
% within Q103A_R 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 5.0% 5.0%
% οΙ Total 5.0% 5.0%

Totat CounI 40 40
% wiIhin 0103A_R 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 100.0% 100.0%
% ΟΙ Total 100.0% 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Πίνακας a3.1: Καταvομή της Ο104 με ΟΜΑDΑ

ΟΜΑDΑ

NSR TolaJ
0104 1.00 Count 13 13

% within Q104 100.0% 100.0%
% within OMADA 31.7% 31.7%
% οΙ Total 31.7% 31.7%

2.00 Counl 11 11
% wiIhin Q104 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 26.8% 26.8%
%ofTolal 26.8% 26.8%

3.00 Counl 5 5
% wiIhin Ο104 100.0% 100.0%
% wIthin OMADA 12.2% 12.2%
% ofToIal 12.2% 12.2%

4.00 Count 7 7
% wJthin Ο104 100.0% 100.0%
% wJthin OMADA 17.1% 17.1%
% of Total 17.1% 17.1%

5.00 CounI 2 2
% wiIhin 0104 100.0% 100.0%
% wIlhin ΟΜΑΟΑ 4.9% 4.9%
% of ToIal 4.9% 4.9%

6.00 Counl 1 1
% wilhln a104 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 2.4% 2.4%
% ofToIal 2.4% 2.4%

7.00 Counl 1 1
% withln Q104 100.0% 100,0%
"/0 wiIhin OMADA 2.4% 2.4%
% ΟΙ Total 2.4% 2.4%

99.00 CounI 1 1
% wilhin 0,04 100.0% 100.0%
% withjn OMADA 2.4% 2.4%
% οι Tolal 2.4% 2.4%

Tolal Count 41 41
% within Q 104 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
% of Total 100.0% 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ
Πίνακας 53.2: Κατανομή της Q104.δ μι ΟΜΑΟΑ

OMADA
ΜΡΑΙ Total

Q104A 1.00 Count 13 13
% wiIhin Ο104Α 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 32.5% 32.5%
% of ToIal 32.5% 32.5%

2.00 Count 5 5
% wilhin Q1Q4A 100.0% 100.0%
% w;Ihin ΟΜΑDΑ 12.5% 12.5%
% of ToIal 12.5% 12.5%

3.00 Count 5 5
% wiIhin Ο104Α 100.0% 100.0%
% w;Ihin ΟΜΑDΑ 12.5% 12.5%
% of Total 12.5% 12.5%

4.00 Count 11 11
% within ΟΙ Ο4Α 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 27.5% 27.5%
% οΙ Total 27.5% 27.5%

5.00 CounI 2 2
% wίthin Q 104Α 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 5.0% 5.0%
% οΙ ΤoIal 5.0'''10 5.0%

6.00 Count 2 2
% w;Ihin Q 104Α 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 5.0% 5.0%
% οΙ Total 5.0% 5.0%

7.00 Count 1 1
'% w;Ihin Q 104Α 100.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑΟΑ 2.5% 2.5%
% οΙ Tolal 2.5% 2.5%

8.00 Count 1 1
% within Ο104Α 100.0% 100.0%
% w;Ihin ΟΜΑΟΑ 2.5% 2.5%
'Ίο οΙ ToIal 2.5% 2.5%

Total Counl 40 40
% wiIhin Ο1 04Α 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
% of ΤοιaΙ 100.0<>10 100.0%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ
Πlνακας Ε4: Κατανομή της ΟΙ μΕ ΟΜΑDΑ

OMADA
ΜΡΑL Tolal

aΖ 1.00 Counl 26 26
% within ΟΖ 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 65.0% 65.0%
% οι Tolal 65.0% 65.0%

2.00 CounI 9 9
%wiIhin ΟΖ 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 22.5% 22.5%
% οΙ Tolal 22.5% 22.5%

99.00 Count 5 5
%within ΟΖ 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 12.5% 12.5%
% οΙ Tolal 12.5% 12.5%

Tolal Count 40 40
% within ΟΖ 100.0% 100.0%
% within OMADA 100.0% 100.0%
% οι Tolal 100.0% 100.0%

Πlνακας 65: Κατανομή της Ο107Α με ΟΜΑDΑ

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑL NSA Tolal
Q107A .00 Count 3 9 12

% within Ο107Α 25.0% 75.0% 100.0%
% within OMADA 7.5% 22.0% 14.8%
% οΙ Tolal 3.7% 11.1% 14.8%

1.00 Count 1 26 27
% within Q107A 3.7% 96.3% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 2.5% 63.4% 33.3%
% οΙ Tolal 1.2% 32.1% 33.3%

2.00 Count 2 5 7
% within Ο107Α 28.6% 71.4% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 5.0% 12.2% 8.6%
% of TotaJ 2.5% 6.2% 8.6%

4.00 Count 34 1 35
% wilhin Q107A 97.1% 2.9% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 85.0% 2.4% 43.2%
% of Tolal 42.0% 1.2% 43.2%

Total Counl 40 41 81
% wiIhin Q107A 49.4% 50.6% 100.0%
% wiIhin OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
% of Tolal 49.4% 50.6% 1 Μ 0%
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Πίνακας 66.2: Κατανομή της ενοποίησης των Ο109_1. Ο109_2 με ΟΜΑDΑ

OMADA
ΜΡΑL NSR Τοlβl

ENOPOIISI .00 Counl 18 23 41
0109_1,0109_2 Row% 43.9 56.1 100.0

Column% 84.3 85.2 74.5
TabIe % 32.7 41.8 74.5

1.00 Counl 8 11 17
Row% 35.3 64.7 100.0
CoIumn % 21.4 40.7 30.9
Table % 10.9 20.0 30.9

2.00 Count 8 5 11
Row% 54.5 45.5 100.0
CoIumn% 21.4 18.5 20.0
Tabte % 10.9 9.1 20.0

3.00 Count 9 4 13
Row% 692 30.8 100.0
Column% 32.1 14.8 23.6
Table % 16.4 7.3 23.6

4.00 CounI 1 2 3
Row% 33.3 66.7 100.0
Column% 3.6 7.4 5.5
Table % 1.8 3.6 5.5

5.00 Count 7 5 12
Row% 58.3 41.7 100.0
Column% 25.0 18.5 21.8
Table % 12.7 9.1 21.8

6.00 Counl 1 1
Aow% 100.0 100.0
Column% 3.7 1.8
Table% 1.8 1.8

7.00 Count 1 1
Row% 100.0 100.0
Column % 3.6 1.8
Table% 1.8 1.8

8.00 Counl 1 1
Row% 100.0 100.0
Column% 3.6 1.8
Table % 1.8 1.8

9.00 Counl 4 4
Aow% 100.0 100.0
Column% 14.3 7.3
Τable % 7.3 7.3

99.00 Counl 3 3 6
Row% 50.0 50.0 100.0
CoIumn % 10.7 11.1 10.9
Tabte% 5.5 5.5 10.9

To13l Count 28 27 55
Row% 50.9 49.1 100.0
Column% 100.0 100.0 100.0
Τable % 50.9 49.1 111<>.0
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Πlνοκος 56.3: Κατανομή της Q11C με ΟΜΑDΑ

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑL Ν$Α TolaJ
Ο1 ϊΟ 1.00 Counl 19 12 31

% wiIhin 0110 61.3% 38.7% 100.0%
% wirhin OMADA 67.gαfc, 44.4% 56.4%
% ΟΙ ΤotaJ 34.5% 21.8% 56.4%

2.00 Counl 8 8
% within ΟΙ10 100.0% 100.0%
% within OMADA 29.6% 14.5%
% οΙ Tolal 14.5% 14.5%

3.00 Count 1 1
% within 0110 100.0% 100.0%
% within OMADA 3.7% 1.8%
% οι Tolal 1.8% 1.8%

4.00 Coun' 3 2 5
% WΊthin Ql10 6O.{~'Ό 40.0% 100.0%
% WΊthin OMADA 10.7% 7.4% 9.1%
% οΙ ΤοιβΙ 5.5% 3.6% 9.1%

5.00 Coun' 5 4 9
% WΊthin 0110 55.6% 44.4% 100.0%
% within OMADA 17.9% 14.8% 16.4%
% οΙ ΤΟιθΙ 9.1% 7.3% 16.4%

99.00 Coun' 1 1
% wilhin ΟΙ1 Ο 100.0% 100.0%
% wJthin OMADA 3.6% 1.8%
% οfΤοlβ] 1.8% 1.8%

Tolal CounI 28 27 55
% wilhin ΟΙ1 Ο 50.9% 49.1% 100.0%
% within OMADA 100.0% 100.0% 100.0%
% οι ΤοΙβl 50.9% 49.1% 100.0%

ΠΙνακας 67: Κατανομή της Q112 με ΟΜΑDΑ

ΟΜΑΟΑ

ΜΡΑL Ν$Α Tolal
Ο112 1.00 CounI 36 35 71

% withIn 0112 50.7% 49.3% 100.0%
% within QMAOA 90.0% 85.4% 87.7%
%ofTotal 44.4% 43.2% 87.7%

2.00 Counl 1 5 6
% wiIhin 0112 16.7% 83.3% 100.0%
% wίlhin ΟΜΑΟΑ 2.5% 12.2% 7.4%
% οΙ Total 1.2% 6.2% 7.4%

99.00 Coun' 3 1 4
% wiIhin 0112 75.0%. 25.0% 100.0%
% wiIhin QMAOA 7.5% 2.4% 4.9%
%ΟΙΤΟΙθΙ 3.7% 1.20/0 4.9%

Total CounI 40 41 81
% wiIhin 0112 49.4% 50.6% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% οΙ Total 49-4% 50.6% 100.0%
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Πίνακας 59: Κατανομή της ΟΙ με ΟΜΑDΑ

OMADA
MPAL Tolal

ου 1.00 CounI 6 6
%withinQU 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 15.0% 15.0%
% οΙ Τotal 15.0% 15.0%

2.00 Count 6 6
% wIthinου 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 15.0% 15.0%
% ΟΙ Total 15.0% 15.0%

3.00 CounI 5 5
% withinου 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 12.5% 12.5%
% ΟΙ Total 12.5% 12.5%

4.00 Counl 9 9
%wIthIn ου 100.0% 100.0%
% wiIhin OMADA 22.5% 22.5%
% ofTotal 22.5% 22.5%

5.00 Count 4 4
%within ου 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 10.0% 10.0%
% of Total 10.0% 10.0%

99.00 Count 10 10
% withinου 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑΟΑ 25.0% 25.0%
% ΟΙ Tolal 25.0% 25.0%

Total Count 40 40
%withinQU 100.0% 100.0%
% within ΟΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
% οι Total 100.0% 100.0%
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ΠΙνακας 70: Κατανομή της ενοποίησης των ΟI_1, 01_2 με OMADA

OMADA
ΜΡΑΙ Tolal

ENCPOIISI .00 Count 30 30
ου,ΟΙ2 Row% 100.0 100.0

Column % 75.0 75.0
Table % 75.0 75.0

1.00 CounI 6 6
Row% 100.0 100.0
Column % 15.0 15.0
Table % 15.0 15.0

2.00 Count 12 12
Row% 100.0 100.0
Column % 30.0 30.0
Table % 30.0 30.0

3.00 CounI 12 12
Row% 100.0 100.0
Column% 30.0 30.0
Table % 30.0 30.0

4.00 Count 4 4
Row% 100.0 100.0
Column % 10.0 10.0
Table % 10.0 10.0

5.00 CounI 2 2
Row% 100.0 100.0
Column% 5.0 5.0
Table % 5.0 5.0

6.00 Count 4 4
Row% 100.0 100.0
Colurnn % 10.0 10.0
Table % 10.0 10.0

7.00 CounI 2 2
Row% 100.0 100.0
Column % 5.0 5.0
Table % 5.0 5.0

99.00 CounI 8 8
Row% 100.0 100.0
Column% 20.0 20.0
Table % 20.0 20.0

Tolal CounI 40 40
Row% 100.0 100.0
Colurnn % 100.0 100.0
Table % 100.0 100.0

Πίνακας 72.1: Στατιστικά χαρακτηριστικά της μεταβλητής Ο115

CounI Maximum Minimum Mean Median Ranae
ΟΜΑDΑ ΜΡΑΙ 0115 40 800000.00 .00 311714.29 300000.00 800000.00

NSR 41 900000.00 .00 184146.34 150000.00 900000.00
Table Total 0115 81 900000.00 .00 24?894.74 200000.00 900000.00

Π(νακας 72.1: Στατιστικά χαρακτηριστικά της μεταβλητής Ο115

Sum Valid Ν

ΟΜΑΟΑ ΜΡΑΙ 0115 10910000 Ν 35
NSR 7550000.0 Ν=41

Table Total 0115 18460000 Ν 76
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Πίνακας 72.2: Κατανομή της KOD_Q1H με OMADA

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑL NSR Tolal
KOD_Q115 1.00 Count 2 5 7

% within KOD_Q115 28.6% 71.4% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 5.7% 12.2% 9.2%
% ΟΙ Total 2.6% 6.6% 9.2%

2.00 Count 7 16 23
% within KOD_Q115 30.4% 69.6% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 20.0% 39.0% 30.3%
% οι Tolal 9.2% 21.1% 30.3%

3.00 CounI 7 3 10
% within KOD_Q115 70.0% 30.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 20.0% 7.3% 13.2%
% οΙ Tolal 9.2% 3.9% 13.2%

4.00 Count 10 3 13
% within KOD_Q115 76.9% 23.1% 100.0%
% within OMADA 28.6% 7.3% 17.1%
% οΙ Total 13.2% 3.9% 17.1%

5.00 Count 5 2 7
% within KOD_Q115 71.4% 28.6% 100.0%
% within OMADA 14.3% 4.9% 9.2%
% οΙ Tolal 6.6% 2.6% 9.2%

6.00 Count 1 1 2
% within KOD_Q115 50.0% 50.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 2.9% 2.4% 2.6%
% of Totai 1.3% 1.3% 2.6%

7.00 Coun\ 1 1 2
% wilhin KOD_Q115 50.0% 50.0% 100.0%
% wilhin ΟΜΑDΑ 2.9% 2.4% 2.6%
% οΙ Tolal 1.3% 1.3% 2.6%

99.00 Count 2 10 12
% wilhin KOD_0115 16.7% 83.3% 100.0%
% wilhin OMADA 5.7% 24.4% 15.8%
% οΙ Tolaf 2.6% 13.2% 15.8%

Total Counl 35 41 76
% within KOD_Q115 46.1% 53.9% 100.0%
% within ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0% 100.0%
% of Tolal 46.1% 53.9% 100.0%
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Πίνακας 73.1: Κατανομή της AFOMIOS με ΟΜΑDΑ

ΟΜΑDΑ

NSR Tolal
AFOMICSI 1.00 Count 23 23

% wiτhin AFOMIOSI 100.0% 100.0%
% wIthIn ΟΜΑDΑ 56.1% 56.1%
% οι Tolal 56.1% 56.1%

2.00 Count 15 15
% wIthin AFOMIOSI 100.0% 100.0%
% wIthin QMADA 36.6% 36.6%
% οι Total 36.6% 36.6%

3.00 CounI 1 1
% wilhin AFOMIQSI 100.0% 100.0%
% wIthin ΟΜΑDΑ 2.4% 2.4%
% οΙ Tolal 2.4% 2.4%

99.00 CounI 2 2
% within AFOMIOSI 100.0% 100.0%
% wIthIn OMADA 4.9% 4.9%
% ΟΙ Tolal 4.9% 4.9%

Tolal Count 41 41
% wiIhin AFOMIOSI 100.0% 100.0%
% wiIhin ΟΜΑDΑ 100.0% 100.0%
% οΙ Tolal 100.0% 100.0%

Πίνακας 13.2: Συσχέτιση γάμος με αφομοίωση

AFOMIOSI
1.00 2.00 3.00

QMADA ΟΜΑDΑ ΟΜΑDΑ

NSR Tolal NSR Tota! NSR
GAMQS .00 Coυnt 4 4 1 1

Row% 57.1% 57.1% 14.3% 14.3%
Column % 17.4% 17.4% 6.'7% 6.7%
Table % 9.8% 9.8% 2.4% 2.4%

1.00 Counl 2 2
Row% 100.0% 100.0%
Column % 13.3% 13.3%
Table % 4.9% 4.9%

2.00 Count 15 15 9 9 1
Row ο;, 60.0% 60.0% 36.0% 36.0% 4.0%
Column % 65.2% 65.2% 60.0% 60.0% 100.0%
Table % 36.6% 36.6% 22.0% 22.0% 2.4%

4.00 Coun! 3 3 3 3
Row ο" 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
Cοlulηn % 13.0% 13.0% 20.0% 20.0%
Table 0;0 7.3% 7.3% 7.3% 7.3%

5.00 Counl 1 1
Row ο{, 100.0% 100.0%
Cοlulηn % 4.3% 4.3%
Table % 2.4% 2.4%

Tolal Count 23 23 15 15 1
Row% 56.1% 56.1% 36.6% 36.6% 2.4%
Column % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Table % 56.1% 56.1% 36.6% 36.6% 2.4%
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Πίνακας 73.2: Συσχέτιση γάμος με αφομοίωση

AFOMIOSI

3.00 99.00
ΟΜΑΟΑ

Tolal NSR Tolal
GAMOS .00 Count 2 2

Aow% 28.6% 28.6%
Column % 100.0% 100.0%
Table % 4.9% 4.9%

1.00 Count
Row%
Column %
Table %

2.00 Count 1
Aow% 4.0%
Column % 100.0%
Table % 2.4%

4.00 Count
Row%
Column %
TabJe %

5.00 Count
Row%
Column %
Table %

ToIal Count 1 2 2
Row% 2.4% 4.9% 4.9%
Column % 100.0% 100.0% 100.0%
Table % 2.4% 4.9% 4.9%

Πίνακας 73.3: Συσχέτιση Ο7 με AFOMIOSI

Ο7

1.00 2.00 3.00
OMADA ΟΜΑΟΑ ΟΜΑΟΑ

NSR Tolal NSR Tolal NSR
AFOMIOSI 1.00 Count 8 8 5 5 2

Row% 34.8% 34.8% 21.7% 21.7% 8.7%
Golumn % 53.3% 53.3% 38.5% 38.5% 100.0%
TabJe % 19.5% 19.5% 12.2% 12.2% 4.9%

2.00 Count 7 7 6 6
Row% 46.7% 46.7% 40.0% 40.0%
Column % 46.7% 46.7% 46.2% 46.2%
Table % 17.1% 17.1% 14.6% 14.6%

3.00 Count 1 1
Rc,w % 100.0% 100.0%
CcJumn % 7.7% 7.7%
Table % 2.4% 2.4%

99.00 Count 1 1
Row ο{, 50.0% 50.0%
Cclumn % 7.7% 7.7%
T~:Jle % 2.4% 2.4%

ToIal Count 15 15 13 13 2
Row% 36.6% 36.6% 31.7% 31.7% 4.9%
Column % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Table % 36.6% 36.6% 3t.7% 31.7% 4.9%
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Πίνακας 73.3: Συσχέτιση07 με AFOMIOSI

07
3.00 4.00 5.00 99.00

OMADA ΟΜΑDΑ ΟΜΑDΑ

Τotal NSR Total NSR ToIal NSR

AFOMIOSI 1.00 Count 2 2 2 5 5 1

Row% 8.7% 8.7% 8.7% 21.7% 21.7% 4.3%

Column % 100.0% 66.7% 66.7% 83.3% 83.3% 50.0%

Table % 4.9% 4.9% 4.9% 12.2% 12.2% 2.4%

2.00 Count 1 1 1

Αο_ν% 6.7% 6.7% 6.7%

Column % 33.3% 33.3% 50.0%

Table % 2.4% 2.4% 2.4%

3.00 Count

RO':J ~/"

Column %
Table %

99.00 Count 1 1
Rο.ν% 50.0% 50.0%
Column % 16.7% 16.7%
Tat:e % 2.4% 2.4%

Total CounI 2 3 3 6 6 2
Row% 4.9% 7.3% 7.3% 14.6% 14.6% 4.9%

Column % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Τable % 4.9% 7.3% 7.3%. 14.6% 14.6% 4.9%

Πίνακας 73.3: ΣυσχέτισηΟ7 με AFOMIOSI

07
99.00

Τotal

AFOMIQSI 1.00 COL.I1\ 1
Ro\': % 4.3%
Coι..lmn % 50.0%
Table % 2.4%

2.00 Counl 1
Αο':ι % 6.7%
Column % 50.0%
Tal;:e% 2.4%

3.00 CO,.111

Ro",',' ~~

Co: 11l1n%
Τaι:lc %

99.00 COl.nl

RQ'..' %
Coijrnn %
Ta~;;e %

Tolal Count 2
Row% 4.9%
Column % 100.0%
Τable % 4.9%
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Πίνακας74: Κατονομη ~:Ίς xerei_tyles με OMADA

ΟΜΑDΑ

ΜΡΑΙ Tota!
xereUyles 1.00 Coonl 5 5

% wiIhin ::ereUyles 100.0"10 100.0%
% wiIhin OMADA 12.5% 12.5%
% οΙ ΤΟΙοl 12.5% 12.5%

2.00 Count 35 35
% wiIhin xereUyles 100.0% 100.0%
% within OMADA 87.5% 87.5%
% οΙ τοι...ι 87.5% 87.5%

TolaJ Coonl 40 40
%withrι oreUytes 100.0% 100.0%
% wiιhin )ΜΑΟΑ 100.0% 100.0%
,%οΙΤοι.. 100.0% ΙΜ-
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Διάγραμμα Ι: Ηλι.lο.,ακή δομή του πληθυσμoiι των

Ρομ της Νέας Σμύρνης Λάρισας
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Διάγραμμα 2α: Τι είναι οι ερωτώμενοι Ρομ
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Διάγραμμα2β: Τι δήλωσlΙν ότι είναι οι ερωτώμενοι Ρομ
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Διάγραμμα 3α : Επαγγέλματα των ερωτώμενων
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ΔιάΎραμμα 3β : ΕΠαΥΥέλματα των ερωτώμενων

45.00%

40.00%

35.00%

30.00%
~

~ 25.~'O

"
" ~o.oo%"ι::

15.00%

10.00%

5.00%

0.00"10
.G
;;
"-g....

• f\'!παλαμΟί

OPO~I

::::ι 7< § '" ::D
!j1~ ~ (~ ;.;

'" "" ~
6 ~ ~ §1 j'Ξ Β·

Ε
." - iΞ "''" ~ i §§"" .§ ;;; -θ

Ξ

.R '" α '" "~ --< ~. ~ ",.

~
S" J'I" J;I' """,.



Διίcyραμμα 4 : Ασφάλιση ερωτώμενων
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Διάγραμμα 5: Κατά πόσο γνωρίζουν οι ερωτώμενοι Ρομ τα

δικαιώματά τους
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Διάγραμμα 6 : Επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτώμενων
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Διάγραμμα 7: Πόσο χρονικό διάστημα μένουν μόνιμα οι Ρομ στην

ΠεΡιοχη
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Διά"Υρυμμu 8α: Προβλήμιπu περιοχής
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ΔιάΥραμμα 9: Ilώς πqινoύν τον υ.ευθερο χρόνο ΤΟ1)ς οι Ρομ
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Διάγραμμα 10α :Αποδοχή των παρακάτω από τους ερωτώμενους
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Διάγραμμα IΟβ : Απόρριψη τι,)ν παρακάτω από τους ερωτώμενους
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Διάγραμμα 1 Ι: Τυμείς αποκλεισμού των Ρομ
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Διάγραμμα 12: Χαρακτηριστικά των Ρομ, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις

των Μ παλαμών
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Διάγραμμα 13 : Δηλωθέν εισόδημα
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ιάγραμμα 14: Πόσοι από τους Ρομ θέλουν την α ομοίωση
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