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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Α.1. Θέμα και Στόχοι της εργασίας.

Πριν ακόμη ξεκινήσει οποιαδήποτε ανησυχία για την διεξαγωγή της

διπλωματικής μας εργασiας, μας είχε απασχολήσει έντονα η ανάmυξη διαφόρων

αντιδράσεων και επεισοδίων που καταγράφονταν στον τοπικό τύπο και συνέβαιναν

στην συνοικία του Αλιβερίου του Δήμου Ν. Ιωνίας του Νομού Μαγνησίας. Στην

συγκεκριμένη συνοικία έχουν εγκατασταθεί Τσιγγάνοι, που αποτελούν και την

πλειοψηφία των κατοίκων της, ΟΙ οποίοι είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι της, είτε έχουν

εγκατασταθεΙ προσωρινά σε αυτήν. ενώ ο πληθυσμός της συμπληρώνεται

παράλληλα και από μη Τσιγγάνους. Έτσι στο Αλιβέρι συχνά αναmύσσονται εντάσεις

τόσο μεταξύ των δύο φυλών όσο και μεταξύ των μονίμως εγκατεστημένων και των

πλανόδιων Τσιγγάνων. Η επίσκεψη μας στη συγκεκριμένη περιοχή στις αρχές του

προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (Σεmέμβριος 1994) ήταν καθοριστική για την

επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως την περιοχή μελέτης της διπλωματικής μας

εργασΙας. Τα ερωτήματα που γεwήθηκαν ήταν πολλαπλά και οι εντυπώσεις

συγκεχυμένες, ωστόσο δεν υπήρχε αμφιβολία για την αναγκαιότητα διεξαγωγής μιας

μελέτης, η οποΙα θα ερχόταν να διερευνήσει τις ελλείψεις και τον προβληματικό

χαρακτήρα του οικιστικού χώρου, καθώς και την δομή του κοινωνικού περιβάλλοντος

της περιοχής. Άρα η διερεύνηση που θα έπρεπε να γίνει για την υλοποΙηση της

συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας και οι προτάσεις που θα διατυπώνονταν, ήταν

ανάγκη να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα δεδομένων καταστάσεων και προβληματισμών.

Αυτός είναι ο λόγος που μας οδήγησε στην υλοποίηση μιας μελέτης που

χαρακτηρΙζεται ως ολοκληρωμένη παρέμβαση στην περιοχή Αλιβερίου.

Η ευρύτητα του θέματος απαιτούσε την πολύπλευρη προσέγγιση των

χαρακτηριστικών των κατοίκων και του χώρου της περιοχής μελέτης. Το γεγονός

αυτό μας οδήγησε, στη διατύπωση μιας σειράς ερωτημάτων που η διερεύνηση τους

αποτέλεσε σκοπό για την καλύτερη αντίληψη των συνιστωσών που χαρακτηρίζουν

την περιοχή. Η εξαγωγή συμπερασμάτων και απαντήσεων στα συγκεκριμένα

ερωτηματικά θα αποτελούσε το πλαΙσιο δράσης για την αντιμετώπιση των όποιων

προβλημάτων θα εντοπΙζονταν.
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Το πρώτο ερώτημα που μας απααχόλησε ήταν η διερεύνηση της προέλευσης

της φυλής των Τσιγγάνων, η εμφάνιση τους στον Ελλαδικό χώρο, η πορεία και ο

ρόλος τους στην Ελληνική κοινωνία και η αναγνώριση των κοlνωνlκοπολlτισTlκών

χαρακτηριστικών της φυλής, όπως αυτά καταγράφονται στα πλαίσια της ιστορικής

πορεiας τους στο Ελλαδικό χώρο από τις πρώτες περιόδους της εμφάνισης τους έως

σήμερα. Ο λόγος για τον οποίο διατυπώθηκαν τα συγκεκριμένα ερωτήμστα ήταν πως

πριν προχωρούσαμε σε οποιοδήποτε επόμενο στάδιο ανάλυσης θα έπρεπε να

γνωρίζουμε τουλάχιστον κάποια βασικά ιστορικά στοιχεία για αυτήν τη φυλή και να

κατανοήσουμε όσον το δυνατόν καλύτερα το τρόπο διαβίωσης τους και τη γενικότερη

συμπεριφορά τους.

Ένα πρώτο συμπέρασμα που καλό θα ήταν να διατυπωθεί από την αρχή, είναι

πως ο πλέον κατάλληλος χαρακτηρισμός για την ονομασία των Τσιγγάνων είναι

«(RQm)), όρος με τον οποίο αυτοαποκαλούνται οι lδιοl ΟΙ Τσιγγάνοι, ενώ ειδική

αναφορά και αιτιολόγηση της χρήσης αυτού του όρου γίνεται σε επόμενο κεφάλαιο.

Για να υπάρχει στην συνέχεια διάκριση ανάμεσα οτους Τσιγγάνους και τους μη

Τσιγγάνους, οι τελευταίοι θα αποκαλούνται στο εξής ως «Μπαλαμοί», χαρακτηρισμός

που χρησιμοποιείται από τους Rom όταν αναφέρονται στους υπόλοιπους Έλληνες.

Επόμενο θέμα που αποτέλεσε σημείο διερεύνησης, ήταν η αναγνώριση

κάποιων κοινωνικών, οικονομικών και βιοτικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τους

κατοίκους του Αλιβερίου, ανεξάρτητα από τη φυλή τους, προκειμένου να αποκτηθεί

μια εικόνα της φυσιογνωμίας του συγκεκριμένου χώρου από την ανθρώπινη και την

υλική διάσταση.

Η υποβαθμισμένη εικόνα ορισμένων γειτονιών στις οποίες κατοικούσαν Rom και

το πολύ χαμηλό βιοτικό επίπεδο αποτέλεσε ερέθισμα για την αναφορά μας στην

tW0IQ του κοινωνικού αποκλεισμού και την εξέταση των τρόπων εμφάνισης του

φαινομένου στη φυλή των Rom.

Στην συνέχεια τον ενδιαφέρον στράφηκε στην εξέταση των σχέσεων των Rom

του Αλιβερίου με κοινωνικούς και διοικητικούς φορείς της πόλης, ώστε να διερευνηθεί

αν και κατά πόσο υφίστανται τον κοινωνικό αποκλεισμό, τουλάχιστον όσον αφορά τις

σχέσεις τους με του παραπάνω φορείς και τις παροχές που αυτοί προσφέρουν.
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Όλα τα παραπάνω ερωτήματα στόχευαν στην διαμόρφωση μιας όψης της

φυσιογνωμίας των κατοίκων της περιοχής μελέτης και ειδικότερα των Rom, αφού

αυτοί κατέχουν και το μεγαλύτερο πληθυσμιακό μερίδιο στην περιοχή.

Μετά την διερεύνηση των χαρακτηριστικων του ανθρωπινου δυναμικού της

περιοχής μελέτης, προβήκαμε στην καταγραφή των χαρακτηριστικων του οικιστικού

χωρου, ωστε να εξεταστεί η ποιότητα του και η επαρκής κάλυψη, ή μη, της περιοχής

από κάποιες βασικές και απαραίτητες για την ποιότητα ζωής των κατοίκων,

υποδομές.

Η διαφοροποίηση του οικιστικού χωρου όσον αφορά την ποιότητα του και η

ανομοιογένεια των οικοδομικών τετραγώνων που κατοικούνται από Rom, σε σχέση

με αυτά που κατοικούνται από Μπαλαμούς, όπου το οικιστικό περιβάλλον εκεί είναι

καλύτερης ποιότητας, δημιούργησε το ερωτημα αν και κατά πόσο η εικόνα του

οικιστικού περιβάλλοντος είναι συνάρτηση του κοlνωνlκοφuλεTlκού στοιχείου, που

εγκαθίσταται σε αυτό.

Η απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν ωθησε στην εκ νέου προσέγγιση

της περιοχής μελέτης, ωστε πλέον να αναδειχθούν κάποια διαφαινόμενα προβλήματα

που η εξεύρεση πρακπκων και μεθόδων για την αντιμετωπιση τους αποτέλεσε ένα

νέο χωρο διερεύνησης.

Τέλος οι τελευταίες εξελίξεις το καλοκαίρι του 1995 στην περιοχή του Αλιβερίου

δημιούργησαν κάποια νέα ερωτηματικά σχετικά με την εφικτότητα των στόχων και την

αποτελεσματικότητα της δράσης των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκείνη τη

δεδομένη στιγμή και στη μελλοντική εξέλιξη της φυσιογνωμίας της περιοχή μελέτης.

Α.2. ΜεθοδολογΙα • ΦερεΥΥυότητα στοlχεΙων.

Η προσέγγιση των ζητημάτων που τέθηκαν απαιτούσε την χρήση μεθόδων και

τεχνικών, ώστε να κατανοηθούν ΟΙ μηχανισμοί που διακρίνουν τα προς εξέταση

θέματα, ωστε τελικά να μπορέσει να υπάρξει μια εμπεριστατωμένη τοποθέτηση επ'

αυτών.
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Η υλοποίηση του πρώτου στόχου μας, που ήταν η αναζήτηση της ιστορικής

ταυτότητας των Rom και των KOlνωVΙKOΠOλιτιστΙKών χαρακτηριστικών τους όπως

αυτά έχουν διαμορφωθεί από την παρουσία τους στον Ελλαδικό χώρο, επιτεύχθηκε

με την αναζήτηση και προσέγγιση ατόμων που έχουν να επιδείξουν συγγραφικό και

ερευνητικό έργο καθώς και επαγγελματική εμπειρία, σε θέματα που σχετίζονται με την

φυλή των Rom. Έτσι από συνεντεύξεις που πήραμε, συγκεντρώσαμε χρήσιμες

πληροφορίες που έδιναν απαντήσεις στα ερωτήματα μας, αλλά παράλληλα μας

δόθηκαν και κατευθύνσεις για την εξεύρεση έγκυρων γραπτών κειμένων, που κατά

την προσωπική τους εκτίμηση απέδιδαν εμπεριστατωμένα τις επικρατούσες απόψεις

επί των τιθέμενων ερωτημάτων μας.

Πρέπει εδώ να σημειωθεί πως η προσέγγιση των συγκεκριμένων ατόμων

αποτέλεσε αρκετά δύσκολη διαδικασία λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων τους και

της διασττοράς τους στο Ελληνικό χώρο. Ένα ακόμη σημείο το οποίο θα μπορούσε

να χαρακτηριοτεί ως περιοριστικός και χρονοβόρος παράγοντας της δράσης μας για

την εξέταση αυτών των ερωτημάτων ήταν η δυσκολία εξεύρεσης βιβλιογραφίας

συναφούς προς το αντικείμενο της εργασίας μας, καθώς και ο εντοπισμός και η

απόκτηση των όποιων βιβλίων κρίθηκε πως θα αποτελούσαν χρήσιμο εργαλείο στη

δουλεία μας.

Η αναγνώριση των κοινωνικών, οικονομικών και βιοτικών χαρακτηριστικών των

κατοίκων της περιοχής μελέτης έγινε από την ανάλυση του ερωτηματολογίου που

καταρτίστηκε για την μελέτη αναβάθμισης της περιοχής Αλιβερίου, Δήμου Ν. Ιωνίας,

Ν. Μαγνησίας. Τα ερωτηματολόγια υποβλήθηκαν σε κατοίκους του Αλιβερίου.

Ερευνητική μονάδα ήταν το νοικοκυριό και ερωτώμενος ένας από τους υπευθύνους

του νοικοκυριού. Η έρευνα διεξήχθη τον Νοέμβριο του 1991 και περιλάμβανε το

σύνολο των νοικοκυριών που παρίστατο την συγκεκριμένη περίοδο στην περιοχή.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη περίοδος επελέγη λόγω του υψηλού

ποσοστού παρουσίας των πλανόδιων - εποχιακών κατοίκων.

Η χρήση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου κρίθηκε ότι θα μπορούσε παρά

τις όποιες ελλείψεις παρατηρήθηκαν σχετικά με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης

εργασίας, να ικανοποιήσει σε αρκετά υψηλό βαθμό τις ανάγκες μας, αφενός, διότι η

χρονική περίοδος στην οποία είχε υποβληθεί δεν απείχε πολύ από το χρόνο
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διεξαγωγής της δικής μας μελέτης και όπως κρίναμε δεν είχαν σημειωθεί ριζικές

αλλαγές στα χαρακτηριστικά της περιοχής και των κατοίκων της, αφετέρου, διότι το

ποσοστό των κατοίκων που απάντησαν στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ήταν

πολύ υψηλό και άρα υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις για ικανοποιητική και αρκετά πιστή

αποτύπωση του χαρακτήρα της περιοχής μελέτης. Παράλληλα οι περιορισμοί σε

χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό που είναι εγγενείς με τον χαρακτήρα μιας

διπλωματικής εργασίας οδήγησαν στην λήψη απόφασης της χρήση του

συγκεκριμένου ερωτηματολογίου και όχι ενός νέου που ενδεχομένως θα κάλυmε με

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα ερωτήματα που χαρακτηρίζουν την εργασία μας.

Η προσέγγιση του ζητήματος του κοινωνικού αποκλεισμού έγινε σε πρώτη

φάση με την ανάγνωση σχετικής βιβλιογραφίας και στη συνέχεια για να επαληθευτεί

το ερώτημα, εάν οι Rom του Αλιβερίου είναι κοινωνικώς αποκλεισμένοι, καταφύγαμε

σε διοικητικούς και κοινωνικούς φορείς του Νομού, όπου πραγματοποιήσαμε

συνεντεύξεις με τους προϊσταμένους τους. Πιστεύουμε πως αυτή η μέθοδος ήταν

ίσως η πιο αποδοτική για την εξακρίβωση της ύπαρξης, ή όχι, αυτού του φαινομένου

στους Rom του Αλιβερίου, όπως συχνά αυτοί παραπονούντο, αν λάβει κανείς υπόψη

και την θετική αντιμετώπιση που είχαμε από τους υπεύθυνους αυτών των φορέων και

το κλίμα ειλικρινούς και γόνιμου διαλόγου που επικράτησε μεταξύ ημών και αυτών.

Η αναγνώριση του οικιστικού περιβάλλοντος υλοποιήθηκε έπειτα από επιτόπιες

επισκέψεις στην περιοχή μελέτης και καταγραφές των στοιχείων του οικιστικού χώρου

που κρίθηκε ότι είχαν αξία για την επίτευξη της ανάλυσης που θα επιχειρούσαμε και

για την ανάδειξη των προβλημάτων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγχρόνως

για την εκπλήρωση αυτού του στόχου απευθυνθήκαμε σε δημόσιες υπηρεσίες που το

αντικείμενο των εργασιών τους συμβάλλει άμεσα στη διαμόρφωση της ποιότητας του

οικιστικού περιβάλλοντος. Η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων που

συλλέχθηκαν έγινε με χαρτογραφική αποτύπωση τους. Η ποιότητα των στοιχείων

που προέκυψαν είναι αρκετά έγκυρη και αποδίδει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στα

πλαίσια βέβαια πάντα των απαιτήσεων της διπλωματικής εργασίας μας, την

πραγματικότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι δυσκολίες αντιμετωπίσθηκαν όσον αφορά

την προσέγγιση των κατοίκων του Αλιβερίου και ειδικότερα των Rom, οι οποίοι

διακατέχονταν από αισθήματα καχυποψίας και επιφυλακτικότητας, τα οποία, όταν

αντελήφθησαν το σκοπό της εργασίας μας μετατράπηκαν σε επιθυμία εκμετάλλευσης
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των γνώσεων μας για την προώθηση και υποστήριξη των θέσεων τους, κυρΙως στους

φορείς τοmκής αυτοδlοΙκησης.

Στα προηγούμενα στάδια της δουλειάς μας αναγνωρίστηκε η φυσιογνωμία της

περιοχής μελέτης, τόσο από απόψεως οικιστικού περιβάλλοντος, όσο και από

οlκονομlκοκοινωνlκής δομής των κατοίκων. Επόμενο βήμα αποτέλεσε η διερεύνηση

ύπαρξης, ή μη, σχέσης εξάρτησης μεταξύ του οικιστικού περιβάλλοντος και του

KolνωVΙKoφuλεTlKoύ παράγοντα.

Για την επΙτευξη αυτού του στόχου προσπαθήσαμε να ποσοτικοποιήσοuμε τις

έwοιες της φυσιογνωμίας του οικιστικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού προφίλ

των κατοΙκων καθώς και την αναλογία της φυλής στο χώρο. Για την υλοποίηση αυτής

της επιδίωξης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση του

ερωτηματολογΙου, στοιχεία που καταγράφηκαν και συλλέχθηκαν από επιτόπιες

επισκέψεις στην περιοχή μελέτης και από αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες (Τεχνική

Yπηρεσiα και ΠολεοδομΙα Δήμου Ν. Ιωνίας, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου, Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,

Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής επιμόρφωσης και Πρόνοια). Καταρτίστηκαν λοιπόν

κάποιοι δεΙκτες τόσο για την κοινωνική φυσιογνωμία. όσο και για την φUσιoΓVωμIα

του οικιστικού περιβάλλοντος, η δημιουργία των οποίων είναι απόρροια μιας

διαδικασίας εκμαίευσης απόψεων για την βαρύτητα όσον αφορά την χρήση

ορισμένων μεταβλητών, από αρμόδιους, ως προς τα σχετικά θέματα, εκπροσώπους

φορέων και επαγγελματΙες, που το τελικό αποτέλεσμα σαφώς εμπεριέχει αξιολογικές

κρίσεις, οι οποίες δύνανται να τεθούν υπό αμφισβήτηση όταν προσεγγιστούν από μια

άλλη οmlκή γωνΙα. Τα προβλήματα τα οποΙα συναντήθηκαν στην δημιουργία αυτών

των δεικτών, περιστρέφονταν κυρίως γύρω από την επιλογή συγκεκριμένων

μεταβλητών που τους συνθέτουν και από το αναλυτικό επίπεδο στο οποlο έφταναν

τα δεδομένα που προέκυψαν από την επεξεργασΙα του ερωτηματολογίου, η

δημlουργΙα του οποΙου δεν είχε γίνει για να προσαρμοστεί σε μια τέτοιου είδους

δουλειά, σαν αυτή που επιδιώξαμε να κάνουμε.

Η ανάλυση έγινε σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου και ΟΙ τιμές των δεικτών

ομαδοποιήθηκαν και κατόπιν χαρτογραφήθηκαν. Η σύγκριση των χαρτών και τα

αποτελέσματα της Cluster AnalysIs, που πραγματοποιήθηκε με την χρήση του
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προγράμματος Systat 5.0 ΙΟΓ Windows, έγινε για να διαπιστωθούν περιοχές με κοινά

χαρακτηριστικά βοήθησαν στην διεξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις σχέσεις

που διέπουν το οικιστικό περιβάλλον και το κοlνωνlκοφυλεTlκό χαρακτήρα των

κατοΙκων της περιοχής μελέτης.

Η προσεκτική επανεξέταση όλων των προηγούμενων κεφαλαΙων μας βοήθησε

στον εντοπισμό των προβλημάτων της περιοχής που αφορούν τόσο τον οικιστικό

χώρο όσο και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που

διαγνώστηκαν στο ανθρώπινο και ανθρωπογενές στοιχείο της περιοχής, βασίστηκε

στην εξεύρεση ανάλογης βιβλιογραφίας, στην αναζήτηση απόψεων ειδικών επΙ

αντίστοιχων θεμάτων, στην καταγραφή των απόψεων των κατοίκων της περιοχής

μελέτης και των διαφόρων κοινωνικών και διοικητικών φορέων. Όλα αυτά

αξιολογήθηκαν και όπου ήταν αυτό δυνατό προσαρμόστηκαν στις ιδιάζουσες ανάγκες

της περιοχής Αλιβερίου.

Τέλος η προσέγγιση του ζητήματος των τελευταίων κατεδαφίσεων στην περιοχή

ΑλιβερΙου από την τοπική αυτοδιοίκηση, αξιολογήθηκε βάσει της εμπειρίας που

αποκτήσαμε από την διερεύνηση όλων των προηγουμένων ζητημάτων και αφού

πρώτα προστταθήσαμε να έχουμε ενημερωθεΙ με συνεντεύξεις και ανάγνωση

γραπτών κειμένων για τις εξελΙξεις που συνέβησαν, όπως αυτές ovτιμετωπIζoνταν

από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τους κατοίκους του Αλιβερίου και από τον τοπικό

ημερήσιο τύπο.
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Α.3. Ερωτηματολόγιοκαι η συμβολή του στην υλοποίησητης εργασίας.

Στην παράγραφο αυτή θα γlνει μια συνοmική περιγραφή και αναφορά στο

ερωτηματολόγιο που καταρτlστηκε για την μελέτη αναβάθμισης της περιοχής

Αλιβερlου. Δήμου Ν. Ιωνlας, Ν. Μαγνησlας και χρηαιμοποιήθηκε για να καλύψει

κάποιες από τις ανάγκες της δικιάς μας διπλωματικήςεργασlας. Το ερωτηματολόγιο

σε πλήρη μορφή παρατlθεται στο Παράρτηματης εργασlας.

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 26 ερωτήσεις, από τις οποlες οι 20

συμπληρώνονταν βάσει των απαντήσεων του ερωτώμενου και οι 6 από τον

ερωτωντα. Τα ερωτήματα ήταν κατά το πλείστο «κλειστού» τύπου και αφορούσαν τα

χαρακτηριστικά: φύλλο, μέλη νοικοκυριού, θάνατοι παιδιών, εκπαίδευση παιδιών,

τόπο γέwησης, οικογενειακή κατάσταση, επlπεδο εκπαlδευσης, επάγγελμα (θέση,

χαρακτήρας, τόπος εξάσκησης, δεύτερο επάγγελμα), χρόνος εγκατάστααης στην

περιοχή, χρόνος παραμονής στην περιοχή (ετήσια), προθέσεις για την μελλοντική

παραμονή, καθεστώς ενοlκησης, εκτlμηση των τιμών των οικοπέδων, πρόθεση

απόκτησης σπιτιού, ύπαρξη κάποιων συγκεκριμένων αγαθών στο νοικοκυριό,

εκτlμηση αριθμού των Rom στο Αλιβέρι, χαρακτηρισμός περιοχής Αλιβερlου βάση

κάποιων συγκεκριμένων εξυπηρετήσεων, περιοχές εξυπηρέτησης ερωτώμενου,

προτάσεις για την αναβάθμιση του Αλιβερlου, χαρακτηρισμός σχέσεων και επαφών

μεταξύ συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, γλώσσες που μιλάει ο ερωτώμενος,

εlδος και μέγεθος καταλύματος και καταγωγή μελών νοικοκυριού.

Τα ερωτηματολόγια απάντησαν 163 νοικοκυριά, που αποτελούνταν από 1070

μέλη. Η επεξεργασlα τους έγινε με το πρόγραμμα MlcΓosoft Excel 5.0. Τα

συμπεράσματα θα παρατεθούν στις επόμενες παραγράφους της μελέτης.

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες μιας άλλης

μελέτης, που όμως αν και αυτή εξέταζε τον lδιο χώρο εlχε διαφορετικό χαρακτήρα

από την συγκεκριμένη διπλωματική. Το ερωτηματολόγιο κάλυmε ένα ευρύ φάσμα

αντικειμένων, χωρlς συχνά να επιτυγχάνει υψηλό βαθμό ανάλυσης των

διερευνούμενων ζητημάτων. Απόρροια αυτής της αδυναμlα ήταν η ανάmυξη

ουσιαστικού προβληματισμού για τον τρόπο με τον οποίο θα εκμεταλλευόμασταν την

πληροφορlα την οποlα απέδιδε, όταν χρειάστηκε να ερευνήσουμε πιο αναλυτικά

κάποια ζητήματα που αποτελούσαν σημεlο διερεύνησης της εργασlας μας.
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Η πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε αφορούσε την εξεύρεση των

κατάλληλων παραμέτρων που δlερευνOΎVΤσν από το ερωτηματολόγιο για να

αποδώσουμε ποσοτικά πλέον την κοινωνική φυσιογνωμία κάθε οικοδομικού

τετραγώνου της περιοχής μελέτης. Έτσι μετά από έντονο προβληματισμό και

συνεργασία με φορείς όπως ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

(ο.Α.Ε.Δ.), η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), η Πρόνοια και

με τους επιβλέποντες καθηγητές καταλήξαμε στην επιλογή της εκπαίδευσης του

επαγγέλματοςκαι του χαρακτήρα του επαγγέλματος.

Η επιλογή των συγκεκριμένων παραμέτρων σαφώς και εμπεριείχε αδυναμίες

όσον αφορά την αναλυτική ικανότητα που επιτυγχάνετο από το ερωτηματολόγιο για

την προσέγγιση τους. Έτσι όσον αφορά την εκπαίδευση οι κατηγορίες που

εξετάζονταν ήταν εναρμονισμένες ως προς το μορφωτικό επίπεδο της πλειοψηφίας

του Ελληνικού πληθυσμού. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί ως

πλεονέκτημα του ερωτηματολογίου, διότι τα αποτελέσματα από την περιοχή του

Αλιβερίου θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο σύστημα αναφοράς, αλλά

παράλληλα αττοτελεί και μειονέκτημα διότι δεν υπάρχει αναλυτική διαβάθμιση όσον

αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που θα απέδιδε μια πιο αναλυτική

εικόνα του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων, δεδομένου ότι εκ των προτέρων

κανείς περιμένει το μορφωτικό τους επίπεδο να ε!ναl χαμηλό.

Η προσέγγιση της παραμέτρου του επαγγέλματος από το ερωτηματολόγιο

γινόταν με εwέα κατηγορίες επαγγελμάτων οι οποίες όμως δεν μπορούσαν να

προσφέρουν μια ευδιάκριτη και κατά κάποιο τρόπο σαφή και χρήσιμη εικόνα για την

απασχόληση των κατοίκων της περιοχής μελέτης. Προβήκαμε λοιπόν σε μια

ομαδοποίηση αυτών των εwέα κατηγοριών λαμβάνοντας ως κριτήριο την υφή του

επαγγέλματος,την κοινωνική και οικονομική θέση που αυτό συνεπάγεται

Παρά τις όποιες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν από την χρήση του

ερωτηματολογίου,οι οποίες όμως δεν πρέπει να μας ξενίζουν αφού η δημιουργία του

είχε γίνει για τις ανάγκες κάποιας άλλης μελέτης, θα λέγαμε πως αποτέλεσε ένα

χρήσιμο εργαλείο για μια πιο εμπεριστατωμένη απόδοση των χαρακτηριστικών της

περιοχής μελέτης.
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Α.4. Περαιτέρω θέματα προς διερεύνηση.

Αν επιχειρούσαμε να αναζητήσουμε κάποια σημεία τα οποία θα βελτίωναν την

πιστότητα της εικόνας που λαμβάνεται για την περιοχή μελέτης, εξειδικεύοντας και

διερευνώντας την εφικτότητα των προτάσεων μας, τότε σε πρώτη φάση θα

καταρτίζαμε ένα νέο ερωτηματολόγιο το οποίο θα ήταν προσανατολισμένο

αποκλειστικά στις απαιτήσεις και στους στόχους της μελέτης μας. Ακάμη τα

αποτελέσματα που θα προέκumαν από την ανάλυση των απαντήσεων θα γινόταν

προσπάθεια να συγκριθούν με αυτά τα οποία εξάγονται από το ερωτηματολόγιοπου

χρησιμοποιήσαμε.

Σε ένα επόμενο στάδιο ανάλυσης θα επιχειρούσαμε να αποσαφηνίσουμε τις

προτάσεις μας, εξειδικεύοντας τις σχεδιαστικά, οριοθετώντας τους χώρους που θα

φιλοξενήσουν τις προτεινόμενες λειτουργίες και χρήσεις και θα διαμορφώναμε,

ενδεχομένως, κάποια τυπολογία κτιρίων, η οποία θα έθετε τις ελάχιστες απαιτούμενες

προδιαγραφές για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που

αvτιμετωπίζoυν ΟΙ Rom.

Τέλος θα πρoσrταθoύσαμε να διερευνήσουμε την αρμοδιότητα και ικανότητα

διαφόρων φορέων, να χρηματοδοτήσουν τις ενέργειες που προτείνονται από την

μελέτη μας, ώστε να υλοποιηθεί μια δουλειά παρέμβασης σε μια αστική περιοχή, με

παράλληλη αναβάθμιση της κοινωνικής φυσιογνωμίας των κατοίκων της.

Πιστεύουμε πως η υλοποίηση αυτών των ενεργειών, εάν υπήρχε χρονική

ευχέρεια και μεγαλύτερο πλήθος ατόμων που θα ασχολούνταν με την εκπλήρωση

αυτών των στόχων, θα έθετε τις βάσεις για μια πολυδιάστατη, εφικτή και

αποτελεσματική προσέγγιση του ζητήματος της ολοκληρωμένης παρέμβασης στην

περιοχή μελέτης.
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Β. ΙΣΤΟΡΙΑΤΩΝ ROM.

Β.1. Καταγωγή των Rom.

Η καταγωγή των Rom είναι μία υπόθεση που έχει απασχολήσει και εξακολουθεί

να απασχολεί έως σήμερα επιστήμονες από πολλούς κλάδους. Αποτέλεσμα αυτής

της εκτεταμένης διερεύνησης, ήταν η διατύπωση πολλαπλων απόψεων για την

καταγωγή των Rom. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιασθούν μερικές από τις

επικρατέστερες.

• Μία άποψη που έχει διατυπωθεί για τους Rom είναι πως αποτελούν Θρακικά

φύλα και πως εδω και τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια πλανωνται στη Βαλκανική, την

Ουγγαρία, την Μ. Ασία, την νότια Ρωσία, την Ασσυρία, την Aiyumo διαμορφωνοντας

και αναmίισσονταςτον πολιτισμό τους, ο οποίος είναι ταυτισμένος με τις τέχνες των

μετάλλων, την μουσική, τις θρησκευτικές τελετές και την ανάmυξη της μαντικής. Η

εξέλιξη αυτής της θεωρίας οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι Θράκες, οι Φρύγες, οι

Κάρες, οι Λυδοί, οι Πελασγοί, οι τρωες, οι Χάλυβες οι Χαλδαίοι, οι Κόλχοι, οι

Αιγύmιοι, οι Τυρρηνοί αποτελούσαν Τσιγγάνικη ομοφυλία. (Ελευθεροτυπία 26

Απριλίου 1994).

• Η αναζήτηση της καταγωγής των Rom στο απωτερο παρελθόν, οδήγησε

άλλους να υποστηρίξουν πως είναι άμεσοι απόγονοι του Κάιν, τεκμηριωνοντας την

άποψή τους με την παράθεση εδαφίων από την Παλαιά Διαθήκη. (Ελευθεροτυπία 26

Απριλίου 1994).

• Μία άλλη άποψη που έχει διατυπωθεί για τους Rom είναι πως υπάρχει

σαφής διαχωρισμός μεταξύ αυτων που αποκαλούνται άλλοτε ως Γύφτοι και άλλοτε

πάλι ως Τσιγγάνοι Έτσι οι Γύφτοι είναι Αιγυmιακής καταγωγής, ενω οι Τσιγγάνοι

Ινδικής. Η τεκμηρίωση αυτής της άποψης βασίζεται στο γεγονός πως πριν εκατό

χρόνια στην Ελλάδα Γύφτος ή Γύφτης σήμαινε Αιγύmιος. Άλλο ένα στοιχείο που

τεκμηριωνει αυτήν την άποψη είναι πως ο Ιμπραήμ Πασάς είχε για τακτικό στρατό

Γύφτους οι οποίοι ήταν γνωστοί για την βαρβαρότητά τους και προέρχονταν από την

Aiyumo. Αποτελούσε δε, μεγάλη ντροπή για τους Έλληνες να ηπηθούν από

Γύφτους. (Ελευθεροτυπία26 Απριλίου 1994).
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• Σύμφωνα με μΙα άλλη εκδοχή για την καταγωγή των Rom, πιστεύεται πως

αυτοΙ είναι Παφλαγώνες, οι οποίοι ήταν γένος AJγυmlακό. Η άποψη αυτή βααίζεταl

σε μαρτυρΙα του βασιλιά του Βυζαντίου, ΚωνσταντΙνου του Πορφυρογέννητου. Η

μαρτυρία αυτή δίνει ένα ακόμη στοlχεΙο για την παρουσία Rom στην περιοχή της

ανατολικής Μεσόγειου από τον δέκατο 1Ο μ,Χ. κιόλας αιώνα, αφού η βασιλεία του

Πορφυρογέwητου διήρκησε από το 945-959 μ,Χ. (Ελευθεροτυπία 26 Απριλίου

1994).

• Μία άλλη τοποθέτηση που υπάρχει όσον αφορά την καταγωγή των Rom,

αλλά δεν εΙναl δυνατόν να τεκμηρίωθεί, είναι αυτή που παρουσιάζει ως πρόγονους

των Rom τους επιζήσαντες από την Ατλαντίδα (Ελευθεροτυπία 27 Απριλίου 1994).

• Τέλος έχει διατυπωθεί η άποψη για την Ινδική καταγωγή των Rom. Σε αυτό

το συμπέρασμα έχει οδηγήσει η μελέτη της γλώσσας τους, Συγκεκριμένα οι λέξεις

Rom, Rommi που χρησιμοποιείται για τους Τσιγγάνους καθώς και Rommani που

αποκαλείται η γλώσσα τους, έχουν κοινή ρίζα με την Σανσκριτική λέξη Raama που

σημαΙνεl σκουρόχρωμος αλλά και εράσμιος, θελκτικός δηλαδή για έρωτα. Η λέξη

Raama χρησlμοποlεΙταl για να χαρακτηρίσει πολλούς θεούς και ήρωες της Ινδικής

μυθολογίας. Ένα ακόμη επlχεΙρημα που χρησιμοποιείται για να υποστηριχθεί η

παραπάνω άποψη, εΙναl πως οι Τσιγγάνοι αποκαλούν σήμερα Rom τον ομόφυλό

τους και τον συμβιό τους, ενώ Roma είναι η λέξη που χρησιμοποιείται όταν θέλουν να

αναφερθούν σε όλη τη φυλή τους. Οι ονομασΙες αυτές είναι δανεισμένες από τον

χαρακτηρισμό Raama, για τους θεούς που λατρεύονταν στην Ινδία (Ελευθεροτυπία

26 Απριλίου 1994).

• Στο ίδιο μήκος κύματος κlνεΙταl και η άποψη που θεωρεί τους Τσιγγάνους και

τους Γύφτους ένα και το αυτό, έχοντας και οι δύο ομάδες Ινδική καταγωγή. Σύμφωνα

με αυτή την άποψη στην ΙνδΙα των πρώτων αιώνων του μεσαΙωνα υπήρχε μία ταξική

διαστρωμάτωση η οποΙα βασίζετο στην καταγωγή και σε κάποιους ιερούς νόμους. Τα

χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα αποτελούν οι Παρίες που είναι δούλοι,

απομονωμένα άτομα και άνθρωποι κατώτερης καταγωγής. Ένα τμήμα από τους

Παρίες περlθωρlοποlεΙταl και δεν αποδέχεται την υπάρχουσα ταξική διαστρωμάτωση

και οδηγεΙταl στην δημιουργία μιας ομάδας ανθρώπων που οργανώνεται με βάση τις

γενιές. Μέσα σε αυτή την νέα ομάδα που δημιουργήθηκε υπήρχε μία φυλετική ομάδα,
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οι Ντομά οι οποlοl πιστεύεται πως είναι απόγονοι των σημερινών Roma (Ρομά),

Rom.

Παράλληλα στην βορειοδυτική Ινδία η τάξη των γαιοκτημόνων, επονομαζόμενοl

ως Τζατ, έχει αναmύξεl μια νέα μορφή θρησκευτικής πίστης που αποδέχεται την

ύπαρξη ενός μόνο θεού και την ισοτιμία όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την

καταγωγή τους, την οικονομική τους κατάσταση, το χρώμα του δέρματός τους και τη

γλώσσα τους. Εκεl λοιπόν πιστεύεται πως υπήρξε ενσωμάτωση των Ντομά όπου

μέσα από μια κοινωνική ζύμωση με τους Τζατ αναmύχθηκε η ομάδα που αποτελεl

τους πρόγονους των ανθρώπων που σήμερα χαρακτηρlζουμε Τσιγγάνους και

Γύφτους.

Σε αυτό το σημείο τίθεται το ερώτημα γιατί να χρησιμοποιούμε δύο

διαφορετικούς χαρακτηρισμούς για τους Rom αφού σύμφωνα με την παραπάνω

θεωρία η καταγωγή τους είναι κοινή; Η απάντηση δίνεται αν παρακολουθήσουμε την

μετέπειτα ιστορική πορεlα αυτής της ομάδας που δημιουργήθηκε γύρω στον όγδοο

80 μ.Χ. αιώνα στην βορειοδυτική Ινδlα. Η ομάδα αυτή αποτελούσε κάτι επαναστατικό

για την εποχή εκείνη με αποτέλεσμα να υπάρξουν συγκρούσεις που διάρκεσαν πολλά

χρόνια και να υποστεl διωγμούς.

Έτσι τον 90 μ.Χ. αιώνα οι ομάδες που βρίσκονταν στην βορειοδυτική Ινδlα

μεταναστεύουν, ενώ οι κυριότερες ονομασίες που υπάρχουν σε διάφορες μαρτυρίες

για αυτές είναι Τζάδ-Ζοτ, Νούροl ή Λούροl και Rom ή Λομ.

- Οι Τζατ-Ζοτ κατευθύνονται δια μέσου της Περσlας προς το Ιράκ όπου και από

εκεl εκδιώκονται, (Χάρτης 1).

- Οι Λούροl κατευθύνονται προς την δυτική Περσία στο Λουριστάν και προς το

Καζακστάν, ενώ αναφέρεται πως υπάρχουν και στη Μέση Ανατολή και την Alyumo

κατά τον 140 μ.Χ. αιώνα και είναι αυτοί που οι βυζαντινοl ονομάζουν Αlγυmlους και

αργότερα με παραφθορά της λέξης, ΓΥΦΤΟΥΣ, (Χάρτης 1).

- Οι Rom ή Λομ ακολούθησαν άλλη πορεία. Κατευθύνθηκαν προς τον Καύκασο

και την Αρμενία και ταυτlστηκαν από τους Βυζαντινούς και την Ορθόδοξη Εκκλησlα

με τους αιρετικούς Αθίγγανους του 80υ μ.Χ. αιώνα, εξαιτίας της ενασχόλησής τους με

.-. . .. ~.'
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μαντικές τέχνες. Αυτοί είναι που αργότερα εκ παραφθοράς ονομάστηκαν ΤΣΙΓΓΑΝΟI.

(Ελευθεροτυπία 26 Απριλίου 1994), (Χάρτης 1).

Η εκτίμησή μας είναι πως αυτή η τελευταία θεωρία περί προέλευσης των

Τσιγγάνων και των Γύφτων από περιοχές της Δυτικής Ινδίας φαίνεται να είναι η πιο

θετικά τεκμηριωμένη έχοντας αποφύγει ερμηνείες που μπορεί να χάνουν την

αξιοπιστία τους, επειδή βασίζονται σε εθνικιστικές ή ρατσιστικές διαθέσεις. Η

υιοθέτηση αυτής της θεωρίας αποτελεί τον κύριο λόγο που στην παρουσίαση που

γίνεται, δεν αναφερόμαστε ξεχωριστά σε Γύφτους και Τσιγγάνους, αλλά σε Rom.

Β,2, Εμφάνιση των Rom στον Ελλαδικό χώρο.

Οι διωγμοί που υπέστησαν οι Rom στην Δυτική lνδία κατά τον δέκατο αιώνα

τους ανάγκασε όπως ήδη έχουμε αναφέρει, να αναζητήσουν νέες περιοχές στις

οποίες θα μπορούσαν να «εγκατασταθούν». Έτσι τα ταξίδια τους προς τη Δύση και οι

διωγμοί που κατά καιρούς υφίσταντο από τους λαούς των χωρών που κατέφευγαν,

δεν άργησαν να τους φέρουν στην περιοχή της Μεσογείου και ως εκ τούτου και στον

Ελλαδικό χώρο, υπό την ευρεία έwοιά του.

• Η πρώτη μαρτυρία που έχουμε για την εμφάνιση Rom στον Ελλαδικό χώρο,

είναι από βιβλίο του Αγίου Όρους και συγκεκριμένα από τον «Βίο του Αγίου Γεωργίου

του Αθωνίτη». Το βιβλίο αυτό είναι του 1068 και σύμφωνα με αυτό Ανδρόνικος ο

Μονομάχος κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη μια ομάδα «Ατζιγγάνων» κατά το έτος

1050 μ.Χ.(Ελευθεροτυπία 29 Απριλίου 1994 σελ.22 «Οι μεγάλες μετακινήσεις των

Τσιγγάνων» ).

• Η επόμενη ιστορική αναφορά σε Rom γίνεται το 1322 από Φραγκισκανό

μοναχό περιηγητή όπου έξω από το Ηράκλειο Κρήτιης συναντά Rom οι οποίοι

αποτελούν μέλη της φυλής Χάιμ ή Κάιν, δηλαδή μέλη ομάδας AIyumiwv που

αναφέρεται πως κατοικούν σε σττηλιές ή σε αντίσκηνα, κάτω από άθλιες συνθήκες

διαβίωσης. (Ελευθεροτυπία29 Απριλίου 1994).
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• Άλλες μαρτυρίες επίαης κάνουν φανερή την ύπαρξη Rom στην Κέρκυρα το

έτος 1349, βάσει των οποίων, έχουν δημιουργήσει Feudum Acinganorum δηλαδή

Φέουδο Τσιγγάνων. (Ελευθεροτυπία 29 Απριλίου 1994).

• Χρονικά επόμενη περιοχή στην οποία έχει καταγραφεί η παρουσία Rom, είναι

η Μεθώνη που λεγόταν Gypre ή Μικρή Αίγυmος, ίσως γιατί έμοιαζε με το Δέλτα του

Νείλου, αφού ήταν μια εύφορη περιοχή ανάμεσα σε ξηρές εκτάσεις. Κατά το 1384

έξω από τα τείχη της πόλης είναι εγκατεστημένες ομάδες που ονομάζονται Ρομνίτες.

(Ελευθεροτυπία 29 Απριλίου 1994).

Συχνά οι Rom υποστηρίζουν πως κατάγονται από την AIyumo γεγονός που

έχει χαρακτηρισθεί ως .0 Μύθος των Γύφτων». Δεν πρέπει όμως να δημιουργείται

σύγχυση, διότι αναφέρονται στην Μεθώνη η οποία αποτέλεσε ένα από τα πρώτα και

σημαντικότερα σημεία εμφάνισης των Rom στην Ευρώπη. (Ελευθεροτυπία 27

Απριλίου 1994).

• Ένα ακόμη σημείο εμφάνισης Rom, αποτελεί η περιοχή του Ναυπλίου κατά

την ένατη δεκαετία του 140υ αιώνα μ.Χ. (Ελευθεροτυπία 29 Απριλίου 1994).

Βλέπε Χάρτη 2.

8.3. Ο. Rom στην Ελλάδα από τον μεσαίωνα έως σήμερα.

Η ιστορία δείχνει πως στην Ελλάδα οι Rom δεν δέχτηκαν διώξεις ανάλογης

έντασης με αυτές που έχουν κατά καιρούς συμβεί σε χώρες που αποτέλεσαν τόπο

εγκατάστασης τους. Μάλιστα, φαίνεται πως μόλις μερικές δεκαετίες πριν, για όποιες

αντιθέσεις προέκυmαν από την συνύπαρξή τους με τους υπόλοιπους Έλληνες

μπορούσαν να υπάρξουν αντισταθμιστικές δυνάμεις για την εξάλειψή τους,

βασισμένες στην προσφορά τους στο κοινωνικό περιβάλλον.

Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία τους στον Ελληνικό χώρο θα δει πως

αυτοί ΟΙ άνθρωποι παρουσιάζουν στοιχεία ενσωμάτωσης στην Ελληνική κοινωνία.

Συγκεκριμένα η επαγγελματική τους ενασχόληση αποτελεί το κύριο μέσο
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1349μ.Χ. ~~~~

rfl Κωνσταντινούπολη
1050 μ.Χ.

Μεθώνη

1384 .Χ.

Ηράκλειο

1322 μ.Χ.
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ενσωμότωσης. Παρακότω αναφέρουμε μερικό χαρακτηριστικό επαγγέλματα των

Rom που ασκήθηκαν από την εμφόνισή τους έως και μερικό χρόνια πριν.

Ειδικό:

• Ο Γύφτος-Σιδερός εΙναl απόλυτα αναγκαΙος για κόθε τοπική κοlνωνΙα και

χαΙρεl της αναγνώρισης των λοιπών μελών της για τις υπηρεσΙες που προσφέρει.

• Οι ΜουσlκοΙ-ΟργανοπαΙχτες αντιμετωπίζονται με πολύ θετικό τρόπο από τα

μέλη των τοπικών κοινωνιών καθώς κατέχουν μΙα τέχνη που τους καθιστό μορφές με

εξέχοντα ρόλο για κόθε κοινωνική εκδήλωση.

• Οι Αρκουδιόρηδες αποτελούν τους διασκεδαστές της εποχής τους.

• Οι Καζαντζήδες, οι Καρεκλόδες, οι Καλαθοποιοί είναι απόλυτα χρήσιμοι στις

τοπικές κοινωνίες αφενός γlατΙ το επόγγελμό τους είναι χρήσιμο, αφετέρου διότι

ασχολούνται με εργασΙες που οι υπόλοιποι Έλληνες αποφεύγουν.

Τα επαγγέλματα των Rom αποτέλεσαν συγχρόνως προσδιοριστικό παρόγοντα

για τον χαρακτηρισμό τους από τους Έλληνες.

- Έτσι Γύφτοι συνηθΙστηκε να λέγονται όσοι κατοικούσαν στις παρυφές και τα

όρια των οικισμών και των πόλεων και ασκούσαν μlκροεπαγγέλμaτα ή ασχολούνταν

με την κατασκευή και επισκευή αγροτικών εργαλεΙων.

- Από την όλλη πλευρό Τσιγγόνοl χαρακτηρίζονταν οι πλανόδιοι Rom που

ασχολούνταν με την καλαθοπλεκτική και με επαγγέλματα σχετιζόμενα με τον

νομαδισμό.

Ο παραπόνω διαχωρισμός εΙναl ενδεικτικός και δεν ισχύει για όλον τον Ελληνικό

χώρο αφού στη νότια Ελλόδα Γύφτοι ονομόζονταl οι νομόδες και Τσιγγόνοl οι

εγκατεστημένοι Rom.

Όσο και αν στην συνείδηση όλων μας η ζωή των Rom είναι ταυτισμένη με την

διαρκή περιπλόνησή τους σε διόφορους τόπους και χώρες, αυτό δεν σημαίνει πως

αυτή η κατόσταση αποτελούσε και αποτελεί επιθυμητή και ενσυνείδητη επιλογή. Η
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επιθυμία των Rom από την αρχή της πορείας τους από την lνδία προς, αργότερα,

όλο τον κόσμο, ήταν η εξεύρεση ενός χώρου μόνιμης εγκατάστασης.

Ωστόσο:

- Οι διωγμοί που δέχονταν,

- Τα επαγγtλματά τους που τους ανάγκαζαν να μετακινούνται και

- Η ανάγκη για επικοινωνία με ομόφυλες ομάδες ήταν και είναι οι κύριοι λόγοι

που συνετέλεσαν στο να «διάγουν βίο πλάνητα» όπως συνηθίζεται να λέγεταΙ.

Τα ταξίδια λοιπόν των Rom και η νομαδική ζωή ήταν μία κατάσταση δεδομένη

στον Ευρωπαϊκό χώρο και ειδικότερα στην περιοχή της Βαλκανικής. Η κατάσταση

αυτή διαταράχθηκε από την υπογραφή των «Συνθηκών Χάραξης και Παγίωσης των

Συνόρων» όπου:

- Τίθεται φρένο στις διασυνοριακές μετακινήσεις των Rom.

- Οικογένειες, «Σόγια» διασττώνταl και εγκλωβίζονται σε διαφορετικά κράτη.

- Ενισχύονται οι προσττάθεlές τους για εξεύρεση χώρων μόνιμης

εγκατάστασης.

Αν και η προσττάθεια των Rom για μόνιμη εγκατάσταση αποτελεί σημαντικής

προτεραιότητας ζήτημα, η διατήρηση της συνοχής ανάμεσα στα Σόγια και τις Φυλές

τους είναι το πρώτο και κύριο μέλημά τους. Αυτός είναι ίσως ο σημαντικότερος λόγος

για τον οποίο δεν διασπείρονται σε αστικές περιοχές και ερμηνεύει το φαινόμενο της

εγκατάστασής τους στα όρια των οικισμών και στις παρυφές των πόλεων. Όπου κάτι

τέτοιο δεν επιτυγχάνεται, συνεχίζουν το νομαδισμό.

8,4. Ο. φυλές των Rom στην Ελλάδα σήμερα.

Οι Rom που συναντάμε σήμερα στον ελληνικό χώρο δεν ανήκουν όλοι στην ίδια

φυλή. Ο λόγος είναι πως δεν έχουν όλες οι ομάδες των Rom απολύτως όμοια
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χαρακτηριστικά.Τα χαρακτηριστικάπσυ απστελσύν και κριτήρια κατάταξης των Rom

σε κάποια φυλή είναι κυρίως:

• η χώρα πρσέλευσης,

• τσ θρήσκευμα,

• το επάγγελμα και

• ο βαθμός ενσωμάτωσης.

Οι κυριότερες κατηγορίες που συναντάμε στον ελληνικό χώρο σύμφωνα με τη

χώρα προέλευσης είναι:

- οι Βλάχσl σι σποΙοl προέρχονται από τη ΜολδσβλαχΙα. ΑυτοΙ δlακρΙνσνταl σε

ΡουμελΙα, στσυς προερχόμενους δηλαδή από την Ανατσλlκή ΡωμυλΙα και σε

Φlλlπlτζiα, στους προερχόμενους από την Φιλιππούπολη.

- σι Χαντσύρια, σι σποίοl ήρθαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες από την Ανατολική

Θράκη και τη Μικρά Ασία με την Ανταλλαγή των Πληθυσμών ή την Μικρασιατική

καταστρσφή τσ 1913 και 1922 αντίστοιχα.

Οι φυλές που υπάρχουν στην Ελλάδα βάσει τσυ θρησκεύματσς είναι:

- Μπαλαμανέ-Ρσμά, οι οποίοι εΙναl Ρωμιόγυφτοl ΧρlστlανοΙ,

- Χοραχανέ-Ρομά, δηλαδή Τουρκόγυφτοι Μουσουλμάνοι,

- Αρναούτια-Ρσμά, Αρβανιτόγυφτοl Μσυσουλμάνοl.

Το επάγγελμα των Rom ως κριτήριο κατηγορlοποΙησης οδήγησε στις

ακόλουθες ομάδες:

- Ντερμετζήδες (Μυλωνάδες),

- Μετσκάρηδες (Αρκουδιάρηδες),

- Τσιληγκήρηδες (Κλειδαράδες),
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- Καρεκλόγυφτοι.

Ο βαθμός ενσωμάτωσης των Rom έδωσε τρεις κατηγορίες:

- Φυτσίρια (Νομάδες),

- Μπατσόρια (Ημινομάδες),

- Ερλήδες ( Εδραίοι και Ενσωματωμένοι).

Πηγή: (Ελευθεροτυπία 28 Απριλίου 1994).

Οι κατηγορίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω δεν είναι ΟΙ μοναδικές που

χρησιμοποιούνται, αλλά είναι ενδεικτικές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποlο έχουν

διακριθεί οι Rom του Ελληνικού χώρου σε φυλετικές ομάδες (Διάγραμμα 1).

8.5. Συμπεράσματα.

Συνοmικά θα μπορούσαν να επισημανθούν οι τρεις ακόλουθοι άξονες

σκιαγράφησης της προέλευσης, εμφάνισης και διαβίωσης των Rom, από τις πρώτες

περιόδους γένεσης της φυλής τους, έως και σήμερα.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως αν και έχουν διατυπωθεί πολλές

απόψεις για την καταγωγή των Rom, η πιο τεκμηριωμένη κατά τη δική μας άποψη,

εΙναι αυτή βάσει της οποiας ΟΙ Rom αποτελούν Ινδικά φύλα, τα οποία μεταναστεύουν

τον 90 μΧ αιώνα σε περιοχές της δυτικής Ασίας, από όπου στην συνέχεια περνάνε

στην Ευρώπη και στην Αφρική.

Η παρουσία τους στον Ελλαδικό χώρο έχει παρατηρηθεί από τον 11ο αιώνα

μ.Χ., στην Κωνσταντινούπολη, ενώ πληθαίνουν οι μαρτυρίες εμφάνισης τους στον

υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο κατά το 140 αιώνα μ.Χ..

Από τότε έως σήμερα ακολουθούν έναν ιδιόρρυθμο για την Ελληνική κοινωνία

τρόπο ζωής, τον οποίο χαρακτηρίζει η νομαδικότητα, που οφείλεται στους διωγμούς

που δέχονται, στα επαγγέλματα που ασκούν και στην ανάγκη για διατήρηση της

επικοινωνίας και της συνοχής μεταξύ τους.
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Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ- ΠOΛlΤΙΣΤΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ROM.

Γ.1. Διαβίωση - Οικογένεια.

Η πορεία των Rom από την Ασία στην περιοχή της Μεσογείου και στην

Ευρώπη συνοδεύτηκε από την διαμόρφωση ορισμένων στοιχείων που είναι

καθοριστικής σημασίας για την κοινωνική τους οργάνωση.

Έτσι το πλέον αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό των Rom είναι η νομαδική

ζωή και ο πλάνητας βίος. Στις συνειδήσεις όλων μας έχει καταγραφεί η διαρκής

περιπλάνηση των Rom, τα συνεχόμενα ταξίδια, που δεν γίνονται διότι όπως οι

περισσότεροι νομίζουν, αρέσκονται σε αυτόν τον τρόπο ζωής, αλλά κατά κύριο λόγο

επειδή οι επαγγελματικές τους ασχολίες το εmβάλουν (έμποροι, εργάτες γης κ.λ.π,).

Σε αυτόν τον τρόπο ζωής η σημασία της οικογένειας είναι σαφώς υψηλή. Έτσι

δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας των Rom

είναι η οικογένεια. Η οικογένεια είναι πατριαρχική και αποτελεί το κύπαρο που θα

εξελιχθεί στο Γένος-Φάρα και αργότερα στη Φυλή, κοινωνικοί σχηματισμοί πολύ

σημαντικοί για τους Rom. Επίσης μέσα από την οικογένεια θα υλοποιηθεί η

κοινωνικοποίηση των νέων Rom. Ακόμη η οικογένεια και ΟΙ συγγενικοί δεσμοί είναι

αυτοί που καθορίζουν επαγγελματικές συνεργασίες, επιλογή συγκεκριμένου χώρου

εγκατάστασης και γαμήλιες επιλογές. (Καθημερινή 8 lανουαρίου 1995).

Στην οικογένεια το κάθε άτομο έχει το ρόλο του, έτσι ο πατέρας έχει όλες εκείνες

τις υποχρεώσεις που συναντάμε σε μια πατριαρχική κοινωνία.

Η μητέρα έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο διότι είναι αυτή, που πέρα από τις

συνηθισμένες υποχρεώσεις που έχει μια μητέρα, πρέπει παράλληλα να φροντίζει για

τη διατήρηση και τη μετάδοση των παραδόσεων στις επόμενες γενεές, ενώ

παράλληλα πρέπει να φροντίσει για την διατήρηση των δεσμών και των καλών

σχέσεων μεταξύ των συγγενικών προσώπων. (Καθημερινή 8 lανουαρίου 1995). Η

μητέρα είναι αυτή που πρέπει σε κάθε μετακίνηση της οικογένειας να συγκεντρώσει

όλα τα υπάρχοντα και να φτιάξει τους «Γιούκους» (μεγάλα δέματα με τα ρούχα και τα

είδη του νοικοκυριού που περιβάλλονται από μεγάλα κομμάτια υφάσματος) και στη

συνέχεια να ξανατακτοποιήσει τα πράγματα της οικογένειας όταν αυτή εγκατασταθεί

κάπου αλλού.
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Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία βοηθούν την οικογένεια, έχουν δηλαδή

παραγωγικό χαρακτήρα, ενώ τα κορίτσια επιφορτίζονται με τη βοήθεια στις δουλειές

του σπιτιού και το μεγάλωμα των μικρότερωνπαιδιών της οικογένειας.

Οι ηλικιωμένοι άνδρες Rom δεν έπεται πως έχουν ηγετικό ρόλο μέσα στη δική

τους κοινωνία. Σαφώς είναι άτομα σεβαστά λόγω ηλικίας, αυτό όμως δεν σημαίνει

πως η άποψή τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, εάν δεν έχουν καταφέρει να πείσουν για

την «καλή σκέψη τους» και άρα να κερδίσουν και την εκτίμηση των υπολοίπων μελών

της κοlνωνίας.(ΟI Τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας και της Κάτω ΑχαΤας σελ.48).

Γ.2. Γάμος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται η οικογένεια.

Σαφώς η διαδικασία για τον σχηματισμό της οικογένειας δεν είναι άλλη από αυτή του

Γάμου που όμως διαφέρει αρκετά από τον συνηθισμένο Ελληνικό γάμο.

Η γαμήλια επιλογή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις φάρες. Είναι αν όχι

αδύνατο, τουλάχιστον πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί γάμος ενώ ο άντρας και η

γυναίκα ανήκουν σε διαφορετικές φάρες οι οποίες δεν έχουν καλές σχέσεις.

Ο πατέρας είναι αυτός που υποδεικνύει στο γιο τη μελλοντική του γυναίκα και

συνήθως αυτοί συμφωνούν. Δεν είναι λίγες πάντως οι περιmώσεις που ο γιος δεν

δέχεται να παντρευτεί το κορίτσι που του έχει υποδειχθεί.

Πρώτα από όλα πρέπει να τονίσουμε πως τα άτομα που παντρεύονται εΙναι

πολύ μικρής ηλικίας, σύμφωνα βέβαια με τα δεδομένα της κοινωνίας των

«Μπαλαμών», (δηλαδή των υπολοίπων Ελλήνων). χαρακτηριστικό είναι πως τα

κορίτσια θεωρείται πως είναι έτοιμα για να παντρευτούν από την στιγμή που θα

παρουσιάσουν περίοδο. Η ηλικία λοιπόν γάμου για τις γυναίκες είναι από 12-15 ετών,

ενώ για τους άντρες είναι από 16-18 ετών. Βέβαια δεν σημαίνει πως πέρα των

ηλικιών αυτών δεν τελούνται γάμοι. απλά η πλειονότητα των νέων ατόμων

παντρεύεται ενώ βρίσκεται σε αυτές τις ηλικίες. (Οι Τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας και

της Κάτω Αχαίας σελ.42).
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Σε πολλές περιmώσεις προκειμένου νσ ενισχυθεί κάποισ φάρσ κσι νσ

σποφευχθεί ο κατακερματισμός της, παρουσιάζονται φαινόμενα ενδογαμίας.

Παντρεύονται δηλαδή πρώτα ξαδέλφια. Γενικά όμως απαγορεύονται γάμοι ανάμεσα

σε «πρωτοξάδελφα»,ενώ προτιμώνταιγάμοι μεταξύ δεύτερωνξαδέλφων.

Εφόσον γίνει η επιλογή της νύφης υπάρχει μία περίοδος αρραβωνιάσματος

κατά την οποία η μέλλουσα νύφη προσφέρει κατά διαστήματα οικιακή εργασία στην

οικογένεια του γαμπρού, προκειμένου να πιστοποιηθεί η «αξιοσύνη της».

(Καθημερινή8 ίανουαρίου 1995).

Δύο είναι οι πρακτικές που ακολουθούνται για την υλοποίηση ενός Γάμου:

- Η εξαγορά της Νύφης. Ο πατέρας του αγοριού προσφέρει ένα χρηματικό ποσό

στο σόι της νύφης. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για την ενίσχυση του

ζευγαριού. Όμως είναι δυνατό να μην πρόκειται κατά ανάγκη για χρηματικό ποσό,

αλλά για υλικά αγαθά που αργότερα θα χρειασθούν στο νέο ζευγάρι πχ

επαγγελματικό αυτοκίνητο.

- Η απαγωγή της νύφης. Αυτή η πρακτική ακολουθείται όταν ο γάμος δεν έχει

εγκριθεί από τους γονείς του ζευγαριού. Αυτά τα ζευγάρια δεν γίνονται αποδεκτά και

αντιμετωπίζουν την απόρριψη των υπολοίπων. Συχνά όμως αυτή η πρακτική

εφαρμόζεται με την συγκατάθεση των γονιών προκειμένου για γάμους οι οποίοι

προκύmοuν από έρωτα.

Ο γάμος είναι σττουδαία κοινωνική εκδήλωση και διαρκεί τρία εικοσιτετράωρα,

ενώ παράλληλα αποτελεί την οδό για την ολοκλήρωση ενός ατόμου.

Η νύφη οφείλει να είναι «αγνή» γεγονός που θα πιστοποιηθεί από τις

γηραιότερες με την επίδειξη του συζυγικού σεντονιού. Η αγνότητα της νύφης είναι

ίσως το σημαντικότερο στοιχείο για επιτυχία του γάμου και την αποδοχή του

ζευγαριού από την υπόλοιπη κοινωνία. Έχουν υπάρξει περιmώσεις που το γλέντι

του γάμου έχει μετατραπεί σε πόλεμο μεταξύ των δύο οικογενειών-σόγια επειδή η

νύφη δεν ήταν αγνή. (Οι Τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας και της Κάτω Αχαίας σελ.42).
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Γ.3. ΜαγεΙα και Ανθρώπινεςσχέσεις.

ΜΙα ακόμη ενδιαφέρουσα mυχή της κοινωνfας των Rom εΙναι η αντΙληψη που

έχουν για το «κακό». Έτσι οτιδήποτε τους συμβεί που μπορεί να έχει αρνητικές

επιmώσεις στη ζωή τους, το αποδίδουν στο «κακό μάτι)) ή στο ότι κάποιος τους

έκανε <<μάγια». Για να εξορκΙσουν το «κακό». απαραΙτητη είναι η βοήθεια της σοφής

γερόντισσας-μάγισσας που θα λύσει τα μάγια και με μάγια θα επαναφέρει το «Kαλό)~.

(Καθημερινή 8 Ιανουαρίου 1995). Συχνά αυτό που για κάποιον είναι «καλό» για

κάποιον άλλο μπορεί να είναι «κακό»). Μπορεί λοιπόν, τα αποτελέσματα για κάποιον

να είναι πολύ ευεργετικά με την επΙλυση και την απαλλαγή από τα μάγια, ενώ

αντιθέτως αυτός που τα έχει προκαλέσει είναι δυνατόν να βρεθεί σε πολύ δύσκολη

θέση.

Ένα στοιχείο που κανείς μπορεί να διαπιστώσει από την επαφή με τους Rom,

εΙναι πως σε κάθε σχέση τους με ανθρώπους από διαφορετικές φυλές υπάρχει

διάχυτη μία διάθεση απόσττασης οφέλους. Ένας τρόπος για να ενισχύσουν τις

σχέσεις με κάποια πρόσωπα που επιθυμούν να έχουν μια πιο σταθερή επαφή,

συχνά για να αποκτήσουν προσβάσεις σε χώρους που διαφορετικά δεν θα

μπορούσαν, εΙναι η «(κουμπαριά).

Γ.4. Συμπεράσμαια.

Τα κοινωνικά και πολιτιστικά των Rom βρίσκονται υπό την άμεση επίδραση

δομών και αντιλήψεων που εΙναι απόρροια της ιστορικής πορείας της φυλής τους

από της πρώτες περrόδoυς εμφάνισης της έως σήμερα, καθώς και των βιωμάτων και

των εμπειριών των μελών της κοινωνΙας τους.

Συγκεκριμένα ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνΙα των Rom έχει ο θεσμός της

οικογένειας. όπου αποτελεί τον σημαντικότερο δομικό λίθο της. Μέσα από αυτήν

επιτυγχάνεται η «μύηση» των μικρών Rom στους κανόνες και στους θεσμούς του

μηχανισμού λειτουργίας της κοινωνΙας τους, ώστε κατά την ενηλικΙωση τους η ένταξη

τους και ενσωμάτωση τους σε αυτήν να επιτευχθεί με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο.

Οι ρόλοι των μελών της οικογένειας εΙναι σαφώς προσδιορισμένοι και κάθε άτομο

από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο. ανεξαρτήτως φύλου. έχει προδιαγεγραμμένες,
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με αυστηρό τρόπα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις στα πλαίσια της οικογενειακής

συνύπαρξης.

Επόμενο εΙναι λοιπόν να αποδΙδεται μεγάλη σημασία στον θεσμό του γάμου,

που τον χαρακτηρίζει tNa ξεχωριστό τελετουργικό, αφού αυτός οδηγεί στην

δημιουργΙα της ΟΙΚΟγtNεlας.

χαρακτηριστική της δομής της κοινωνίας των Rom εΙναι η αντίληψη και η στάση

που αυτοί διατηρούν απέναντι σης έwοιες του «καλού» και του «κακού» καθώς και η

«μεταφυσικοί» τρόποι επίτευξης του πρώτου και αποφυγής του δευτέρου.
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Δ. ΠΕΡΙΟΧΗΜΕΛΕΤΗΣΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΑΥΤΗΣ.

Περιοχή μελέτης αποτελεί ο οικιαμός του Αλιβερίου. Βρίσκεται στον νομό

Μαγνηαίας και αυγκεκριμένα στο βορειοδυτικό τμήμα του Πολεοδομικού

ΣυγκροτήματοςΒόλου (Π.Σ.Β.). Το Π.Σ.Β. αποτελείται από τους Δήμους Βόλου, Νέας

Ιωνίας και από τις κοινότητες Άλλης Μεριάς, Ανακασιάς, Άνω Βόλου, Διμηνίου.

Διοικητικάτο Αλιβέρι ανήκει στο δήμο Ν. Ιωνίας (Χάρτης 3).

Ο Δήμος Ν. Ιωνίας είχε 28248 κατοίκους το 1991, απόγονοι οι περισαότεροι

των περίπου 12000 προσφύγων που ήρθαν στην περιοχή μετά την Μικρασιατική

καταστροφή. Ως Δήμος ορίαθηκε το 1947. Το 1955 σεισμοί έπληξαν το δήμο, με

συνέπεια την καταστροφή και την εκ νέου οικοδόμηση του 80% των κτιρίων. Ένα

χρόνο μετά και πριν την έναρξη της διαδικασίας της Ε.Π.Α. έγινε επέκταση του

αχεδίου πόλεως. Η τελευταία επέκταση έγινε πρόσφατα και περιελάμβανε σχεδόν

όλη την περιοχή μελέτης.

Ο οικισμός του Αλιβερίου βρίσκεται επί του δρόμου Ν. Ιωνίας - Μελισσιάτικων

και δεξιά μετά την διασταύρωση της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου - Λάρισας με

την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Όρια της χωρικής οντότητας είναι από τα ανατολικά η

σιδηροδρομική γραμμή, από τα βορειοδυτικά ο χείμαρρος Ξηριάς και από νοτιοδυτικά

ο δρόμος Ν. Ιωνίας - Μελισσιάτικων.

Οι κάτοικοι του Αλιβερίου είναι επί το πλείστον Rom, αλλά υπάρχουν και αρκετοί

που δεν είναι (Μπαλαμοί ή Gaje στην γλώσσα των Rom). Οι αυγκεκριμένοι Rom του

Αλιβερίου κατάγονται από πρόσφυγες που ήρθαν από την Τουρκία με την

Μικρααιατική καταστροφή. Στο Αλιβέρι έκαναν την εμφάνιση τους περίπου στα τέλη

της δεκαετίας του '50 (2-3 οικογένειες). Στην δεκαετία του '60 εκτιμάται ότι

εγκαταστάθηκε περίπου το 20-25% του σημερινού πληθυσμού, ενώ το μεγαλύτερο

κομμάτι του πληθυσμού των Rom εγκαταστάθηκε την δεκαετία του '70. Στο σύνολο

τους είναι δημότες Ν. Ιωνίας ή Βόλου.
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Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ· ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ε.1. Δημογραφική δομή.

Ε.1.1. Στοιχεία πληθυσμού και νοικοκυριών.

Όσον αφορά το μέγεθος του πληθυσμού της περιοχής ατηριζόμαστε σε

εκτιμήσεις των ίδιων των κατοίκων. Οι εκτιμήσεις όσον αφορά το μέγεθος του

πληθυσμού των Rom το φθινόπωρο του 1991 (ερώτηση 14) είχαν μέσο όρο περίπου

τα 1800·1900 άτομα. Το 1995 εκτιμούν ότι ο πληθυσμός των Rom πρέπει να

υπερβαίνει τα 2000 άτομα. Είναι κατανοητό ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε με

αξιοπιστία σε μεταβολές του πληθυσμού, αλλά αυτήν την αύξηση μπορούμε να την

αιτιολογήσουμε από την φυσιογνωμία του μεγαλύτερου μέρους των κατοίκων και από

την «μονιμοποίηση» όλο και περισσότερων Rorn.

Όπως προαναφέρθηκε το Αλιβέρι κατοικείται από πληθυσμιακές ομάδες με

έντονες διαφορές στα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. Από την μια πλευρά υπάρχουν

Rom, σι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία των κατοίκων, ενώ ανάμεσα σ' αυτούς

μένουν αρκετές οικογένειες Μπαλαμών. Συγκεκριμένα την χρονική περίοδο που

πραγματοποιήθηκε η έρευνα με το ερωτηματολόγιο εντοπίσθηκαν 107 νοικοκυριά

Rom με 850 μέλη και 56 νοικοκυριά Μπαλαμών με 220 μέλη. Η ποσοστιαία αναλογία

των νοικοκυριών είναι 66% Rom και 34% ΜπαλαμοΙ, ενώ η αναλογία των ατόμων

του πληθυσμού της περιοχής είναι 79% Rom και 21 % Μπαλαμοί (Πίνακας 1). Η

διαφοροποίηση αυτή της ποσοατιαίας αναλογίας νοικοκυριών και μελών μεταξύ των

δύο πληθυσμιακών ομάδων ερμηνεύεται καλύτερα από τα μέσα μεγέθη των

νοικοκυρών αυτών. Συγκεκριμένα ΤΟ μέσο μέγεθος των νοικοκυριών των Rom είναι

7,9 άτομα / νοικοκυριό ενώ το αντίστοιχο των Μπαλαμών είναι 3,9 άτομα /

νοικοκυριό. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο μέσος αριθμός μελών ανά νοικοκυριό του

Δήμου Ν. lωνίας είναι 3,26 άτομα (Ε.Σ.Υ.Ε., 1991).

Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα νοικοκυριά των Rom έχουν υπερδιπλάσια μέλη από

τον υπόλοιπο πληθυσμό του Δήμου Ν. Ιωνίας. Αυτό οφείλεται στο ότι η οικογένεια

παίζει βασικό ρόλο στην κοινωνική τους δομή. Οι οικογένειες με πολλούς απογόνους

δικαιώνουν την ύπαρξη τους στην κοινωνία περισσότερο από αυτές με λιγότερους ή

καθόλου απογόνους. Ένας άλλος παράγοντας που δικαιολογεί το φαινόμενο είναι το
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Μέσο

Εθνότητα Νοικοκυριό Άτομα % να,κοκ. % άτομα μέγεθος

νοικοκυριού

Rom 107 850 66% 79% 7,9 άτομα

Μπαλαμοl 56 220 34% 21% 3,9 άτομα

Σύνολο 163 1070 100% 100% 6,6 άτομα. . . .
Πηγη: Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελετης αναβαθμισης ΑλlβερΙου, 1991 .

Πίνακας 1
(%) Ποσοστό ομάδων στην περιοχή & μέσο μέγεθος νοικοκυριού.

Η ηλικιακή διαστρωμάτωση των δύο κοινωνικών ομάδων που κατοικούν στο

Αλιβέρι εΙναl ανάλογη των χαρακτηριστικών της κάθε μίας (ΠΙνακας 2). Η ηλικιακή

διάρθρωση του πληθυσμού των Rom παρουσιάζει μεγάλες διαφορές σε σχέση με την

αντΙστοlχη των υπολοίπων κατοΙκων της περιοχής. Συγκεκριμένα το σχήμα της

πυραμΙδας στην περίπτωση των Rom (Διάγραμμα 2), εΙναl απόλυτα τριγωνικό, με τις

μικρές ηλικίες να καταλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό από τις μεγαλύτερες, είναι

δηλαδή μια ομάδα με αρκετά νεανικό πληθυσμό. Η μορφή της αντίστοιχης πυραμίδας

των υπολοίπων κατοίκων του ΑλlβερΙου (Διάγραμμα 2), έχει παρόμοια μορφή με

αυτήν της χώρας, δηλαδή σχεδόν ορθογώνια, αν εξαιρέσουμε τις μεγάλες ηλικίες.

Ε.1.2. Ηλικιακή διαστρωμάτωση.

πολύ μεγάλο ποσοστά διευρυμένων οικογενειών που παρουσιάζει ο πληθυσμός των

Rom, δηλαδή συστεγάζονται ο αρχηγός της οικογένειας και τα παιδιά της, μαζί με

γονείς, πεθερούς, τυχόν συγγενείς και διάφορους άλλους.

Η μορφή αυτή της πυραμίδας των Rom (αρκετά φαρδιά βάση) εξηγείται από την

υψηλή γεwητικότητα που παρουσιάζουν. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλές

γεwήσεις των Rom δεν είναι δηλωμένες ληξιαρχικά, οπότε δεν μπορούμε να

βγάλουμε ακριβή συμπεράσματα για τις γεwήσεις. Παρατηρούμε κάποιες απώλειες

από τις ηλlκΙες 5-14 (παιδική θνησιμότητα) που μάλλον οφείλονται στις άσχημες

συνθήκες ζωής και στην μειωμένη ιατρική παρακολούθηση των παιδιών (έλλειψη

εμβολιασμού κ.α.). Οι μεγάλες απώλειες στις ηλικίες 20-24 πρέπει να αποδοθούν
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στην στράτευση των ανδρών. Από τις ηλικίες των 45 και άνω παρατηρούμε μία

ισοκατανομή των ατόμων κατά ηλικιακή κλάση και μια σταδιακή μείωση του εύρους

της πυραμίδας. Η μείωση αυτή εκτιμάται ότι οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους, στην

εγκατάσταση νέων στην ηλικία Rom την δεκαετία του '80 και στον υψηλό δείκτη

θνησιμότητας που οδηγεί σε μικρότερο μέσο όρο ζωής των Rom, από των

υπολοίπων Ελλήνων.

Όπως προαναφέρθηκε η ηλικιακή κατανομή των υπολοίπων κατοίκων της

περιοχής ακολουθεί την κατανομή του συνόλου των κατοίκων της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζει μικρή γεwητικότητα (στενή βάση πυραμίδας) και μεγάλη

διόγκωση στις μεγαλύτερες ηλικίες, βλέπουμε δηλαδή έναν πληθυσμό αρκετά ώριμο.

Παρατηρούμε και εδώ απώλειες στις ηλικίες 20-24 λόγω στράτευσης των ανδρών.

Αξιοσημείωτη είναι η εσοχή που παρατηρούμε στις ηλικίες 45-49, με έτη γΈWησης

1942-1946, δηλαδή κατά την περίοδο της κατοχής της χώρας από τους Γερμανούς

και των πρώτων ετών του εμφυλίου πολέμου, που υπήρχε υψηλή παιδική

θνησιμότητα.
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Μπαλαμοί Rom
Ηλικίες Άτομα Ποσοστό (%) Ά.τομα Ποσοστό (%)

0-4 13 5,9% 117 14,1%
5-9 20 9,1% 110 13,3%
10-14 20 9,1% 109 13,2%
15-19 21 9,6% 118 14,3%
20-24 16 7,3% 83 10,0%
25-29 18 8,2% 57 6,9%
30-34 18 8,2% 46 5,6%
35-39 17 7,8% 56 6,8%
40-44 20 9,1% 39 4,7%
45-49 5 2,3"/0 17 2,1%
50-54 10 4,6% 17 2,1%
55-59 11 5,0% 12 1,4%
60-64 9 4,1% 10 1,2%
65-69 9 4,1% 18 2,2%
70-74 4 1,8% 13 1,6%

75-79 4 1,80./0 4 0,5%
80-84 1 0,5% 1 0,1%
85+ 3 1,4% 1 0,1%

Σύνολο 219 100,0% 828 100,0%. .
Πηγή: Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελέτης αναβαθμισης Αλιβερίου, 1991 .

Ε,1.3. Συνθετικοί δημογραφικοί δείκτες.

Πίνσκσς 2
Ηλικιακή κατανομή κατοίκων Αλιβερίου.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις συγκεκριμενοποιούνται από την εξέταση κάποιων

συνθετικών δεικτών του πληθυσμού της περιοχής (Πίνακας 3). Από τους δείκτες των

ευρύτερων ηλικιακών ομάδων (0-14, 15-44, 45-64 και 65+) φαίνεται ξεκάθαρα η

διαφορετική ηλικιακή δομή των δύο ομάδων. Από τον πληθυσμό των Rom το 40%

είναι μεταξύ 0-14 ετών, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από αυτό των Μπαλαμών. Η κύρια

παραγωγική ομάδα (15-44) καταλαμβάνει περίπου το ίδιο κομμάτι στους δύο

πληθυσμούς, περίπου 50%. Ο χαρακτηρισμός του πληθυσμού των Μπαλαμών ως

πιο ώριμου επιβεβαιώνεται και από τον αντίστοιχο δείκτη των ηλικιών 45-64 και 65+

που είναι υπερδιπλάσιος από αυτόν των Rom (Διάγραμμα 3).
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Πηγη. Επεξεργοσια ερωτημaτoλoγιoυ μελέτης αναβαθμισης Αλιβεριαυ, 1991 .

Δείκτες ηλικιακών ομάδων

Μπαλαμοί Rom
Ηλικrες Ά.τομα Ποσοστό (%) Άτομα Ποσοστό (%)

0-14 53 24.2% 336 40,6%
15-44 110 50,2% 399 48,2%
45-64 35 16,0% 56 6,8%

65 + 21 9,6% 37 4,5%

Σύνολο 219 100,0% 828 100,0%.. .

Πίνακας 3
ΣυνθετικοΙ δεΙκτες ηλικιακών ομάδων.

Ολσκληρωμtvη παρlμβαση στην. περιοχή AλJβερioυ, Δήμαι Ν. Ιωνίaς, Νομού Mσγvησfaς, 35

Τα παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώνονται για άλλη μια φορά και από

άλλους συνθετικούςδείκτες (Πίνακας4):

Ο δείκτης γήρανσης δείχνει την ποσοστιαία σχέση που έχουν σε έναν

πληθυσμό οι νέοι με τους ηλικιωμένους δηλαδή οι ηλικίες 0-14 και 65+ αντίστοιχα.

Από αυτόν τον δείκτη φαίνεται ότι στον πληθυσμό των Μπαλαμών, στους 100 νέους

«αντιστοιχούν» περίπου 40 ηλικιωμένοι, ενώ στους Rom «αντιστοιχούν» 11.

Βλέπουμε για άλλη μια φορά την τεράστια διαφορά στον ηλικιακό χαρακτήρα των δύο

ομάδων.

Ι

]

]

1

1
]

]

Ι

Ι

\

Ι

Ι

J
]

J

J

J
J
U

Ο δείκτης εξάρτησης είναι το κατά πόσο οι μη παραγωγικές ηλικίες 0-14 και 65+

«εξαρτώνται-συντηρούνται» από τις παραγωγικές 15-64. Αυτό είναι σχετικό για τους

Rom, οι οποίοι δεν ακολουθούν αυτό τον διαχωρισμό αφού εργάζονται από πολύ

μικρή ηλικία και σχεδόν στο σύνολο της ζωής τους, αφού οι περισσότεροι δεν

συνταξιοδοτούνται ή και αν πάρουν κάποια σύνταξη συνεχίζουν να ασκούν το

επάγγελμα τους. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ατους Rom υπάρχει εξάρτηση

των ατόμων που ανήκουν στις παραπάνω κλάσεις, περίπου 1 προς 1 όπως φαίνεται

από τον δείκτη (82%). Αντίθετα στους Μπαλαμούς, 2 άτομα που εργάζονται

«συντηρούν» 1 άτομο από τις μη παραγωγικές ηλικίες.

Τέλος από τον δείκτη αVΤIKατάστασης φαίνεται πόσα άτομα μπαίνουν στις

παραγωγικές ηλικίες και πόσοι αποχωρούν κυρίως λόγω παρόδου της ηλικίας τους

και συνταξιοδότησης. Στον πληθυσμό των Μπαλαμών είναι 45%, δηλαδή περίπου



Λοιποί δείκτες

Μπαλαμοί Rom
Δεlκτης γήρανσης 39,6% 11,0%
~εlκτης εξόρτησης 51,0% 82,0%
~είκτης aντΙKατόστασης 45,0% 9,2%.
Πηγη: Επεξεργασια ερωτημστολογιου μελέτης αναβάθμισης Αλιβερίου, 1991.
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Οι σημερινοί κάτοικοι του Αλιβερίου σχεδόν στο σύνολο τους κατάγονται απά

περιοχές της Ελλάδας, δεν παρατηρείται δηλαδή το φαινόμενο της εγκατάστασης

παλιwοστούντωντου εξωτερικού (Πίνακας 5). Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού

(45,1 %) προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή του Π.Σ.Β., ενώ από το υπόλοιπο του

Νομού Μαγνησίας κατάγεται ένα αρκετά μικρό κομμάτι (8%). Σημαντικά μέρος

κατάγεται από την υπόλοιπη Θεσσαλία (26,5%) και από την υπόλοιπη Ελλάδα

(19,8%). Ειδικότερα από αυτούς που προέρχονται από το υπάλοιπο της Ελλάδας, οι

μισοί είναι από την Μακεδονία και ένα ποσοστό 9,4% από την Στερεά Ελλάδα

(Πίνακας 6). Αξιοσημείωτο είναι ότι περίπου το ένα τρίτο απά τους παραπάνω δεν

δήλωσαν από πιο μέρος της Ελλάδας κατάγονται, με πιθανές εξηγήσεις είτε την

άγνοια του τόπου καταγωγής, είτε το νομαδικό χαρακτήρα της ζωής τους, στην

περίπτωση των Rom.

Ε.2.1. Καταγωγή κατοίκων περιοχής.

όσα άτομα αρχίζουν να εργάζονται άλλα τόσα αποχωρούν. Όπως προαναφέρθηκε

λόγω των παραγωγικών χαρακτηριστικών των Rom δεν μπορούμε να βγάλουμε

ασφαλή συμπεράσματα από τον συγκεκριμένο δείκτη.

ΠΙνaκaς4

Λοιποί συνθετικοί δείκτες,

Από του Μπαλαμούς οι περισσότεροι κατάγονται από το Π.Σ.Β. (41,8%) και το

υπόλοιπο της ΘεσσαΝας (32,7%), με το υπόλοιπο του Νομού Μαγνησίας και το

Ε.2. Κοινωνική δομή.
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Πηγή. Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελετης αναβοθμισης Αλιβεριου, 1991 .

Σύνολο Μπαλαμο[ Rom
Περιοχή καταγωγής. Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό

Νέα Ιωνία/Βόλος 73 45,1% 23 41,8% 50 46,7%

Αλλού Ν. Μαγνησίας 13 8,0% 7 12,7% 6 5,6%
Αλλού Θεσσαλfας 43 26,5% 18 32,7% 25 23,4%

Αλλού Ελλάδας 32 19,8% 6 10,9% 26 24,3%

Γερμανία 1 0,6% 1 1,8% Ο 0,0%

Σύνολο 162 100,0% 55 100,0% 107 100,0%
. . . . .

ΠίvακαςS

Καταγωγή κατο[κων (ερωτώμενων) περιοχής.

Ολοκληρωμtvη παρέμβαση οιην. περιοχή AλJβερioυ, Δήμου Ν. Ιωv/ας. Νομού Mσγvησlας, 37

υπόλοιπο της Ελλάδας να ακολουθούν. Το μοναδικό νοικοκυριό που ο αρχηγός του

απάντησε ότι κατάγεται από το εξωτερικό (Γερμανία) ανήκει στους Μπαλαμούς

(Διάγραμμα 4).

Παρόμοια είναι και η κατανομή ανάλογα τον τόπο καταγωγής του πληθυσμού

των Rom. Οι περισσότεροι κατάγονται από το Π.Σ.Β. (46,7%) και το υπόλοιπο της

Θεσσαλίας (23,4%), όμως αξιοσημείωτο είναι ότι περίπου το ένα τέταρτο των ατόμων

που απάντησαν (24,3%), κατάγεται από το υπόλοιπο της Ελλάδας. Αυτό εξηγείται

κυρίως από το νομαδικό χαρακτήρα τους, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και την τυχόν

ύπαρξη στην περιοχή συγγενικών προσώπων που οδήγησαν στην εγκατάσταση τους

εκεί (Διάγραμμα 4).
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Περιοχές της Ελλάδας που

τροφοδότησαν με άτομα την περιοχή

Περιοχή Άτομα Ποσοστό

Θράκη 1 3,1%
Στερεά 3 9,4%
Κ. MαKεδOVΙα 8 25,0%
Απική 1 3,1%
Δ. Μακεδονία 5 15,6%
Νησιά Αιγαίου 1 3,1%

Α. Μακεδονία 3 9,4%
Πελοπόννησος 1 3,1%

Δεν δήλωσαν 9 28,1%

Σύνολο 32 100,0%
. .

Πηγή: Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελ,της αναβάθμισης Αλlβερlου, 1991.

Πίνακας 6
Περιοχές της Ελλάδας από τις οποίες κατάγονται άτομα από το Αλιβέρι.

Ολοκληρωμtvη παΡέμβαση στην. περιοχή Αλιβερίου, Δήμου Ν. ΙωνΙας, Νομού Μαγνησίας. 38

Ε.2.2. Εγκατάσταση·Ένταξη κατοίκων περιοχής.

Όσον αφορά το έτος εγκατάστασης των κατοlκων στην περιοχή (Πlνακας 7),

περlπου το 42% απ' αυτούς εlναl γηγενεlς και παραπάνω από τους μισούς

εγκαταστάθηκαν μετά το 1961 μέχρι σήμερα. Εντονότερο ήταν το φαινόμενο της

εγκατάστασης. την δεκαετlα 1971-81 με ποσοστό 21% των κατοlκων και την δεκαετlα

1961-71 με ποσοστό 19%. Μόνο το 10,5% των κατοlκων εγκαταστάθηκε μετά το

1981.

Παρόμοια κατανομή με την παραπάνω παρουσιάζουν και οι επιμέρους

κοινωνικές ομάδες των κατοlκων. Οι μόνες διαφορές εlναl ότι, εντονότερη

εγκατάσταση, οι Μπαλαμοl παρουσιάζουν μέχρι το 1960, ενώ οι Rom από το 1961

και έπειτα. Ίσως η μεlωση του ποσοστού εγκατάστασης των Μπαλαμών από το 1961

και μετά να έχει σχέση με την παρουσία στο χώρο των Rom, η παρουσία των οποίων

θεωρεlταl «αρνητικό στοlχεlο» για μια περιοχή (Διάγραμμα 5).
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Πηγή: Επεξεργασιαερωτηματολογιουμελετης αναβάθμισηςΑλιβεριου, 1991.

Πρώτη εγκατάσταση στη Νέα Ιωvfα.

Σύνολο Μπαλαμοf Rom
Έτος εγκατάστασης. Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό

Γέwηση στη Νέα ΙωVΊα 63 41,4% 23 42,6% 40 40,8%
πριν το 1950 6 3,9% 3 5,6% 3 3,1%
1951-1960 6 3,9% 3 5,6% 3 3,1%
1961-1970 29 19,1% 10 18,5% 19 19,4%
1971-1980 32 21,1% 10 18,5% 22 22,4%
μετά το 1981 16 10,5% 5 9,3% 11 11,2%

Σύνολο 152 100,0% 54 100,0% 98 100,0%
, , ,

Πίνακας 7
Χρονολογία πρώτης εγκατάστασης του ερωτώμενου στην περιοχή.ι
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Οι Rom είναι μια ομάδα που παραδοσιακά ζει κυρίως νομαδικά. ασκώντας

πλανόδια επαγγέλματα. Η νομαδικότητα εΙναι περισσότερο από μια κατάσταση την

οποία βιώνουν. είναι μΙα ψυχική κατάσταση την οποία αισθάνονται Ο κάθε Rom

ακόμη και μόνιμα να είναι εγκατεστημένος, στην ουσία παραμένει νομάδας. Το ταξίδι

λοιπόν υπάρχει στην φυσιογνωμία τους περισσότερο σαν ιδέα. σαν στάση ζωής.

παρά σαν γεγονός καθεαυτό, Σήμερα η μηχανοκίνητη μεταφορά ατόμων και αγαθών

έχει επηρεάσει αρκετά το βαθμό εγκατάστασης τους, Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα

να EfvaI μόνιμα εγκατεστημένοι σε μια περιοχή και να μετακινούνται για την εργασία

τους,
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Παρόμοια με την παραπάνω κατάσταση παρουσιάζεται και στο Αλιβέρι

(Πίνακας 8), Συγκεκριμένα. περισσότεροι από το ένα τΡΙτο των ερωτώμενων Rom

(36,4%), παραμένει στο Αλιβέρι και τους 12 μήνες του έτους. ενώ περίπου το ένα

τέταρτο (23,8%) παραμένει 10-11 μήνες. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι και οι Rom

της περιοχής του Αλιβερίου έχουν αρχΙσει να εγκαθίστανται για μεγαλύτερα χρονικά

διαστήματα στην περιοχή. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που ζουν αρκετά νομαδικά, με

μικρό χρόνο παραμονής στο ΑλιβέρΙ. Συγκεκριμένα, περίπου το 11 % των Rom

παραμένει στην περιοχή 7-9 μήνες, το 10% περίπου παραμένει 6 μήνες και οι

υπόλοιποι (περίπου 18%) παραμένουν λιγότερο από 5 μήνες (Διάγραμμα 6).



J
J
J
J
U

ι Ι

OλoιMnρωutνn πaρtu8αon στη~ πφιqxή ΑλιΒερΙου. Δι)μgυ Ν. ιωνιας, Nouoύ ΜσννπσΙσς,

Ι Χρόνος παραμονής Rom στο ΑλιβέΡι.1

,-

π Π Π π Π
,

ο ~ Ν Μ ~ ~ φ ~ ~ φ ο ~ Ν
~ ~ ~

Χρόνος (μήνες)



ΟλοκληΡωμΙνη παρΙμβαση mηv περιοχή AλJβιρ/ou, Δήμου Ν. Ιωνfας, Νομού Mσγvησlaς, 40

Μήνες/ανά έτος παραμονήςστη Ν. Ιωνία

(Μόνο για τους Rom)
Μήνες Ά.τομα Ποσοστό (%)

Ο 2 2,3%
1 4 4,5%
2 Ο 0,0%
3 3 3,4%
4 4 4,5%
5 3 3,4%
6 9 10,2".'6
7 2 2,3%
8 5 5,7%
9 3 3,4%
10 17 19,3%
11 4 4,5%
12 32 36,4%

Σύνολο 88 100,0%
. . .

Πηγή: Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελετης αναβάθμισης AλJβερίoυ, 1991 .

Όπως φαίνεται από ης προθέσεις μονιμότερης παραμονής στο Αλιβέρι των

ερωτώμενων (πrνακας 9), υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τον επιθυμητό

βαθμό ένταξης των ατόμων των δύο ομάδων, στ/ν κοινωνία της περιοχής. Οι

Μπαλαμοί σχεδόν στο σύνολο τους (95%) επιθυμούν να κατοικούν και να εργάζονται

στο Αλιβέρι. Δηλαδή το «πρότυπο» εργασΙας/κατοlκΙας των Μπαλαμών εΙναl

επικεντρωμένο στο Αλιβέρι. Αντίθετα, οι Rom παρόλο που σχεδόν στο σύνολο τους

προτιμούν να έχουν ως τόπο κατοικίας το Αλιβέρι, το 55% επιθυμεί να ασκεί

πλανόδια εργασία, ενώ το υπόλοιπο 44% ΠΡΟTlμά να ασκεί την εργασία του στο

ΑλιβέρΙ.

Πίνακας8
Χρόνος παραμονής των Rom στο ΑλιβέρΙ.
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Πηγή: Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελετης αναβάθμισης Αλιβεριου, 1991 .

Πίνακας 9
Προθέσεις παραμονής των κατοίκων στο Αλιβέρι.

Ολσκληρωμtνη παρlμβαση οιην. περιοχή Aλιβερioυ, Δήμου Ν. lων/aς, Νομού Μαγνησίας, 41

Πρόθεση παραμονής στη Νέα lωνΙα

Σύνολο ΜπαλαμοΙ Rom
Προθέσεις κατοrκων Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό

Κατοικ. & Εργασία Αλιβέρι 102 61,1% 53 94,6% 49 44,1%
Κατοικ. Αλιβ. & Πλανόδ.Εργασ. 62 37,1% 1 1,8% 61 55,0%

Προσωρ.ΚάΤοικ.& Θέλει ΕγκάΤ. 1 0,6% Ο 0,0% 1 0,9%

Προσωρ.ΚάΤοικ.& Μέλλον ?? 1 0,6% 1 1,8% Ο 0,0%
Θα φύγει από ΝΙ Ο 0,0% Ο 0,0% Ο 0,0%

Φύγει από Αλιβ. & Θσ μείνει ΝΙ . 1 0,6% 1 1, S",{, Ο 0,0%

Σύνολο 167 100,0% 56 100,0% 111 100,0%. . .
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Ε.2.3. Σχέσεις κοινωνικών ομάδων.

Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων των Μπαλαμών,

των μόνιμων Rom και των πλανόδιων Rom, που ζουν στο Αλιβέρι, χαρακτηρίζονται

διαφορετικά από τους ερωτώμενους (Πίνακας 1Ο). Οι σχέσεις μεταξύ Μπαλαμών και

Rom θεμελιώνονται σε κίνητρα οικονομικά και πολιτικά. Αντίθετα οι σχέσεις μεταξύ

των Rom χαρακτηρίζονται γενικά από συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια, χωρίς να

εμπεριέχουν το στοιχείο των οικονομικών συναλλαγών, βέβαια δεν λείπουν ΟΙ

περιmώσεις αλ/ηλοσύγκρουσης μεταξύ Rom, μονίμως εγκατεστημένων και νομάδων

(Διάγραμμα 7), (Διάγραμμα 8).

Ειδικότερα τις σχέσεις μεταξύ των Μπαλαμών και των μόνιμων Rom, οι

περισσότεροι Μπαλαμοί της περιοχής (58,2%) τις χαρακτηρίζουν κακές και μόνο το

5,5% τις θεωρούν καλές. ΦαΙνεται λοιπόν η αρνητική στάση τους στην εγκατάσταση

Rom κοντά στα δικά τους σπίτια, με αποτέλεσμα να τους αποφεύγουν και να μη

συνάmοντας σχέσεις μαζί τους. Ένα μικρότερο ποσοστό των ερωτώμενων (27,3%)

τις χαρακτηρίζουν μέτριες που είτε βελτιώνονται, είτε χειροτερεύουν. Πιστεύουμε ότι οι

σχέσεις αυτές είναι κυρίως εμπορικές και αναφέρονται σε απλές γνωριμίες και δεν

είναι καθόλου ουσιαστικές. Αντίθετα οι περισσότεροι Rom (74,8%) τις ίδιες σχέσεις τις

χαρακτηρίζουν καλές. Η μόνη εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε γι' αυτή την

αντίφαση, που μάλ/ον δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι ότι συχνά

... "' - ~ ..-. .
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υπάρχει η τάση των Rom, να «ωραιοποιούν. την πραγματικότητα και να μη

δηλώνουν την γνώμη τους,

Όσον αφορά τις σχέσεις των Μπαλαμών και των πλανόδιων Rom, ακόμα πιο

πολλοί Μπαλαμοί (67,3%) λένε ότι είναι κακές. Η αρνητική στάση που έχουν απέναντι

στους μόνιμους Rom γίνεται εντονότερη για τους πλανόδιους. Αυτό μπoρεJ να

δικαιολογηθεί από το γεγονός της προσωρινής παραμονής τους στο Αλιβέρι, οπότε

δεν υπάρχουν τα περιθώρια δημιουργίας παρόμοιων εμπορικών σχέαεων. Την ίδια

περίπου άποψη έχουν και οι Rom, Το 21,5% του πληθυσμού τους υποστ/ρίζει ότι οι

σχέσεις μεταξύ Μπαλαμών και πλανόδιων Rom είναι κακές, αλλά και το 22,4% λέει

ότι είναι μέτριες που όμως χειροτερεύουν. Υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι των Rom

(31,8%) που τις χαρακτηρίζει καλές,

Τέλος οι σχέσεις μεταξύ των μόνιμων και των πλανόδιων Rom χαρακτηρίζονται

με κοινό τρόπο από τις δύο κοινωνικές ομάδες. Οι περισσότεροι Μπαλαμοί (57,3%)

και Rom (57%) θεωρούν ότι αυτές είναι κακές, ή μέτριες που συνεχώς χειροτερεύουν.

Ενδιαφέρον είναι ότι, αρκετοί Μπαλαμοί (41,8%) δεν απάντησαν σ' αυτήν την

ερώτηση, μάλλον από αδιαφορία για τις σχέσεις μεταξύ των Rom, ενώ και εδώ ένα

σημαντικό ποσοστό Rom (27,1%) τις χαρακτηρίζει καλές.

Από τις απαντήσεις τόσο των Μπαλαμών όσο και των Rom διαφαίνεται μια

γενική «αντίδραση-αντιπάθεια., για την παρoυσiα στην περιοχή πλανόδιων Rom.

Αυτό μπορεί να aποδοθεί στον τρόπο ζωής των πλανόδιων (διαβίωση σε παράγκες),

που πολλές φορές οδηγεί σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος και του τοπίου.

Φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχει πάντα η ομαλή συνύπαρξη αλλά υπάρχουν και

προστριβές, Οι μόνιμοι Rom στην προσττάθεια τους να μετατοπίσουν κάποιες

ευθύνες και «άσχημα χαρακτηριστικά της ομάδας τους. από αυτούς, τα εmρρίmουν

στους πλανόδιους ομοφύλους τους, Βέβαια υπάρχουν και οι μόνιμοι Rom που έχουν

καλές σχέσεις με τους πλανόδιους, πολλές από τις οποίες είναι μεταξύ συγγενικών

οικογενειών.

. , '.



Πίνακας 10
Σχέσεις μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων στο ΑλιβέρΙ.

Πηγή: Επεξεργσσισ ερωτηματολογιοu μελετης αναβαθμισης Αλιβεριοu, 1991 .

Ολοκληρωμlvη παρlμβαση στην περιοχή Aλιβlρlou, Δήμου Ν. Ιωvfσς, Νομού Mσγνησfaς. 43

ΣΧΕΣΕ'Σ ΜΕΤΑΞΥΠΛΗΘΥΣΜ'ΑΚΩΝΟΜΑΔΩΝ

ΜπαλαμοΙ· ΜπαλαμοΙ· Μόνιμοι Rom •

Μόνιμοι Rom Πλανόδιοι Rom ΠλανόδιοιRom

Άτομα Αριθμός Ά.τομα Αριθμός Ά.τομα Αριθμός

Όλοι

Κολές 83 51,2% 31 19,1% 30 18,5%

Μέτριες + 19 11,7% 16 9,9% 15 9,3%

Μέτριες - 21 13,0% 42 25,9% 44 27,2%
Κακές 33 20,4% 65 40,1% 43 26,5%
Δεν ξέρω 4 2,5% 8 4,9% 7 4,3%

Δεν δήλωσε 2 1,2% Ο 0,0% 23 14,2%

Σύνολο 162 100,0% 162 100,0% 162 100,0%

ΜπαλαμοΙ

Κολές 3 5,5% 2 3,6% 1 1,8",(,

Μέτριες + 6 10,9% 4 7,3% 3 5,5%

Μέτριες - 9 16,4% 9 16,4% 11 20,0%

Κακές 32 58,2% 37 67,3% 15 27,3%
Δεν ξέρω 3 5,5% 3 5,5% 2 3,6%

Δεν δήλωσε 2 3,6% Ο 0,0% 23 41,8%

Σύνολο 55 100,0% 55 100,0% 55 100,0%

Rom

Καλές 80 74,8% 34 31,8% 29 27,1%

Μέτριες + 13 12,1% 10 9,3% 12 11,2%

Μέτριες - 12 11,2% 24 22,4% 33 30,8%

Κακές 1 0,9% 23 21,5% 28 26,2%
Δεν ξέρω 1 0,9% 16 15,0% 5 4,7%

Δεν δήλωσε Ο 0,0% Ο 0,0% Ο 0,0%

Σύνολο 107 100,0% 107 100,0% 107 100,0%
. .
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Ε.2.4. Χαρακτηριστικά οικογένειας· νοικοκυριού.

Κατανομή νοικοκυριών κατά μέγεθος

Αρ. Μελών Αρ. Νοικοκυρ. Ποσοστό Ιύν. Ατόμων Ποσοστό

1 2 1,2% 2 0,2%

2 12 7,4% 24 2,2%

3 18 11,0% 54 5,0%

4 23 14,1% 92 8,6%
5 20 12,3% 100 9,3%
6 22 13,5% 132 12,3%

7 21 12,9% 147 13,7%

8 18 9,8% 128 12,0%

9 6 3,7% 54 5,0%
10 7 4,3% 70 6,5%

>10 16 9,8% 267 25,0%

Σύνολο 183 100,0% 1070 100,0%
. .

Πηγή: Επεξεργααια ερωτηματολογιου μελετης αναβαθμισης Αλιβερίου, 1991 .

Πίνακας 11
Κατανομή νοικοκυριών ανάλογα το μέγεθος τους στο Αλιβέρι.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην §Ε.1.1 και φαίνεται και στον Πίνακα 1, το μέσο

μέγεθος των νοικοκυριών της περιοχής μελέτης είναι περίπου 6,6 άτομα, αριθμός

κατά πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο της χώρας, Ειδικότερα, η κατανομή των

νοικοκυριών της περιοχής ανάλογα το μέγεθος τους, παρόλο που μπορεί να

χαρακτηριστεί κανονική, είναι αρκετά ιδιάζουσα, κυρίως όσον αφορά την παρουσία

πολυμελών οικογενειών (Πίνακας 11). Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα νοικοκυριά

έχουν από 3-8 μέλη, με τα ποσοστά τους να κυμαίνονται μεταξύ 10% - 14% περίπου.

Τα μέλη των προηγούμενων νοικοκυριών καταλαμβάνουν και το μεγαλύτερο κομμάτι

του πληθυσμού. ΣημαVΤIKό είναι ότι, ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό των

νοικοκυριών, περίπου το 10%, έχουν πάνω από 1Ο μέλη, τα οποία αποτελούν και το

25% του συνόλου των μελών. Αυτά τα νοικοκυριά παύουν να είναι συνηθισμένες

οικογένειες, αλλά αποτελούν μικρές κοινότητες, που στην περίπτωση του Αλιβερίου

φτάνουν μέχρι και τα 24 μέλη (Διάγραμμα 9).
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Η έντονη παρουσία στον πληθυσμό της περιοχής πολυμελών νοικοκυριών

εξηγείται από το γεγονός ότι περίπου ΟΙ μισές από τις οικογένειες είναι διευρυμένες.

Διευρυμένεςοικογένειες είναι αυτές στις οποίες συστεγάζονταιΟΙ γονείς και τα παιδιά

τους μαζί με γονείς, πεθερούς, τυχόν συγγενείς και διάφορους άλλους, Αντίθετα αυτές

στις οποίες συστεγάζονται μόνο οι γονείς με τα παιδιά τους χαρακτηρίζονται ως

πυρηνικές, Ειδικότερα, η ομάδα που παρουσιάζει εντονότερη παρουσία διευρυμένων

οικογενειών είναι ΟΙ Rom με ποσοστό 57%, ενώ στους Μπαλαμούς το αντίστοιχο

ποσοστό είναι 28,6% (Πίνακας 12), (Διάγραμμα 10).

Δομή οικογένειας

Σύνολο Μπαλαμοί Rom

Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό

Πυρηνική 86 52,8% 40 71,4% 46 43,0%
Διευρυμένη 77 47,2% 16 28,6% 61 57,0%

Σύνολο 163 100,0% 56 100,0% 107 100,0%
. . . .

Πηγη: Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελετης αναβαθμισης Αλιβεριου, 1991 .

Πίνακας 12
Δομή οικογενειών Αλιβερίου.

Το υψηλό ποσοστό διευρυμένων νοικοκυριών στους Rom οφείλεται στο ότι στην

κοινωνία τους συνηθίζεται, αν όχι επιβάλλεται, τα νέα ζευγάρια να ζουν στα σπίτια

των γονιών τους για αρκετό χρονικό διάστημα. Το ζευγάρι μένει με τους γονείς μέχρι

να κάνει παιδιά και να αποφασίσει να αποκτήσει δική του στέγη, χωρίς αυτό να είναι

απαραίτητο. Ακόμα, ο νεότερος γιος έχει την υποχρέωση να φροντίζει τους γονείς του

και να μένει με αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα κοινωνικά γνωρίσματα των Rom,

κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών, αλλά και τις σχέσεις με

υπόλοιπους συγγενείς, είναι αρκετά συγκεκριμένα και θέλουν αυτές οι σχέσεις να είναι

πολύ ισχυρές.
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Η σύνθεση του πληθυσμού των νοικοκυριών του Αλιβερίου διαφοροποιείται από

τον συνηθισμένο της Ελληνικής κοινωνίας. Εκτός από τον ερωτώμεvo, τον ή την

σύζυγο και τα παιδιά τους, συστεγάζονται και διάφορα άλλα πρόσωπα. Τα πρόσωπα

που παρουσιάζονται συχνότερα στα νοικοκυριά της περιοχής είναι τα εγγόνια
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Κατανομή νοικοκυριών ανάλογα με το μέγεθος στην

περιοχή ΑλιβερΙου.

16%

14%

12%

10%..,
15
" 8%

""ι: 6% Ι-

4% -

2% Ι--

0% Ιπ .n.n.n.n.n.n.n,n.n.n.n
- Ν Μ " "' '" ... .,

'" " ~ Ν Μ " "' '" ... .,
'" Μ " "- - - - - - - ~ - - Ν ':"1 -

Αριθμός μελών
Λ

ΙΔιάγραμμα 9 Ι

ΙΔομή νοικοκυριών Αλ,βεριου·1

80% .

70%

60%
Ο ΜπαλαμοΙ

.., 50%

15 DRom

" 40%

""ι: 30%

20%

10%

0% -

Πυρηνική Διευρυμένη

Διάγραμμα 10 Ι



Ι

]

Ι

Ι

Π

1

Ολσκληρωμtνη παρtμβαση σrην περιοχή Aλιβερioυ, Δήμου Ν. Ιωνlας, Νομού Maγvησίας. 46

(10,6%), ο γαμπρός ή η νύφη (5,1%) και οι γονείς (4,4%). Κάποια μικρότερη

παρουσία έχουν τα αδέλφια και τα ανίψια (ΠΙνακας 13).

Είναι σίγουρο ότι τα νοικοκυριά που διαμορφώνουν αυτή την εικόνα είναι αυτά

των Rom, τα οποlα όπως προαναφέρθηκε έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά λόγω της

συγκεκριμένης κοινωνικής τους δομής. Βλέπουμε λοιπόν τους Rom του ΑλιβερΙου, να

διατηρούν τη δομή και το χαρακτήρα της Τσιγγάνικης οικογένειας, παρ' όλο μεγάλο

μέρος του πληθυσμού τους, έχει σχεδόν σπσρνηθεί το νομσδικό χαρσκτήρα κσι

προστταθεl νσ ενταχθεl στην κοινωνίσ της Ν. ΙωνΙσς. Αυτό δεΙχνει την εμπιστοσύνη

που έχουν στο θεσμό και τη δύναμη της οικογένειας, που τους βοήθησε να

επιβιώσουν και να διατηρηθούν αναλλοίωτοι ως κοινωνική ομάδα στο πέρασμα των

χρόνων.

Πηγή: Επεξεργααια ερωτηματολογιου μελετης αναβαθμιαης Αλιβερίου, 1991 .

Σύνθεση του πληθυσμού (σχέση προς ερωτώμιvo)

Σχέση προς τον ερωτώμενο Αρ. Μελών Ποσοστό

Ερωτώμενος 162 15,1%

Πατέρας 21 1,9%
Μητέρα 27 2,5%

Πεθερός 8 0,7%

Πεθερά 16 1,5%
Σύζυγος (ο) 71 6,6%

Σύζυγος (η) 82 7,6%

Κουνιάδος/ -α 11 1,0%
Αδελφός! ή 24 2,2%
Γαμπρός! νύφη 54 5,1%
Γιος 237 22,0%
Κόρη 211 19,6%

Ανιψιός/ ά 21 1,9%
Εγγονός! ή 114 10,6%
Δεν δηλώθηκε 18 1,7%

Σύνολο 1076 100,0%
.

Πίνακας 13
Σύνθεση πληθυσμού νοικοκυριών σε σχέση με τον ερωτώμενο,
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Οικογενειακή κατάσταση

Σύνολο Μπαλαμοl Rom
Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό Ά.τομα Ποσοστό

Άγαμος 5 3,1% 2 3,6% 3 2,8"'"
Χήρος 5 3,1% 3 5,4% 2 1,9%
!Διαζευγμένος 1 0,6% 1 1,8% Ο 0,0%
Ένναμος 150 92,0% 48 85,7% 102 95,3%
Δεν δήλωσε 2 1,2% 2 3,6% Ο 0,0%
Σύνολο 163 100,0% 56 100,0% 107 100,0%. . . .
Πηγή: Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελετης αναβάθμισης Αλιβεριου, 1991 .

Τέλος να αναφερθούμε στην οlκογενEJακή κατάσταση των ερωτώμενων της

περιοχής του Αλιβερίου, όπου παρατηρείται μια κυριαρχία της έγγαμης κατάστασης,

με 85,7% στους Μπαλαμούς και 95,3% στους Rom. Οι λοιπές κατηγορίες

οικογενειακής κατάστασης (άγαμος, χήρος, διαζευγμένος), δεν αντιπροσωπεύονται

παρά ελάχιστα στην τοπική κοινωνία (Πίνακας 14).

Ολσκληρωμtvη παρέμβαση στην. περιοχή Αλιβερίou, Δήμου Ν. Ιωνfaς, Νομού Maγνησlaς. 47

Πίνσκσς 14
Οικογενειακή κατάσταση ερωτώμενου.
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Ε.2.5. Χώρος κατοικίας· Καθεστώς ενοΙκησης.

Ο τρόπος ενοίκησης που κυριαρχεί στο Αλιβέρι και στις δύο κοινωνικές ομάδες

είναι η ιδιοκατοίκηση (Πίνακας 15), (Διάγραμμα 11). Σχεδόν το σύνολο των

Μπαλαμών της περιοχής (92,5%), κατοικούν σε ιδιόκτητα σττίτια, ενώ πολύ υψηλό

είναι και το ποσοστό ιδιοκτησίας των Rom (81,3%). Μάλιστα τα παραπάνω ποσοστά

είναι πολύ ανώτερα από το μέσο όρο των αντίστοιχων ποσοστών, των αστικών

περιοχών της χώρας [το συγκεκριμένο ποσοστό σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες

εκτιμήσεις φθάνει το 55%, (6' φάση Μελέτης Αναβάθμισης της περιοχής Αλιβερίου,

Δήμου Ν. lωνίας, Νομού Μαγνησίας)]. Φαίνεταl λοιπόν, ότι η περιοχή ακολουθεί τη

γενικότερη αντίληψη στο τομέα της στέγασης, όπου η ιδιοκατοίκηση είναι ο πρώτος

στόχος για κάθε νοικοκυριό.

Η ενοικίαση ως τρόπος κατοικίας είναι αρκετά σττάνιος, ιδιαίτερα στους Rom.

Αυτό εξηγείται από το γεγονός του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων προς

'.,' - ι'" 'Ι" '" -.' .-
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Πηγη: Επεξεργασιαερωτηματολογιουμελετης αναβαθμισηςΑλιβεριου, 1991 .

Καθεστώς ενοίκησης

Σύνολο Μπαλαμοί Rom
Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό

Ιδιόκτητο σπίτι 123 85,4% 49 92,5% 74 81,3%

Ενοικιασμένο σπίτι 4 2,8% 3 5,7% 1 1,1%

Μη ιδιόΚΤ.lόχl ενοίκιο 17 11,8% 1 1,9% 16 17,6%

Σύνολο 144 100,0% 53 100,0% 91 100,0%
. . .

ενοικίαση σπιτιών και από την άρνηση των ιδιοκτητών να ενοικιάσουν τα σπΙτια τους

στους Rom.

Υπάρχουν αρκετά νοικοκυριά των Rom (17,6%) που κατοικούν σε μη ιδιόκτητα

σττίτια, χωρίς να πληρώνουν ενοίκιο στους ιδιοκτήτες (δωρεάν παραχώρηση). Η

ιδιομορφία αυτή δικαιολογείται προφανώς από τους ισχυρούς συγγενικούς δεσμούς

που υπάρχουν μεταξύ των Rom.

Πίνακας 15
Καθεστώς ενοίκησης νοικοκυριών Αλιβερίου.

Όσον αφορά τις προθέσεις των κατοίκων της περιοχής που δεν ιδιοκατοικούν,

φαίνεται να στρέφονται προς την ιδιοκατοίκηση. Συγκεκριμένα περίπου το 59% των

ερωτηθέντων και από τις δύο ομάδες προγραμματίζει με διάφορους τρόπους την

απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας. Σημαντικό είναι επίσης ότι κανείς δεν δήλωσε ότι

επιθυμεί να φύγει από την περιοχή λόγω του καθεστώτος ενοίκησης (Πίνακας 16).

Αντίθετα στους Rom, ουσιαστικά δεν υπάρχει η ενοικίαση στις μέχρι τώρα

επιλογές των νοικοκυριών, αλλά οι περισσότεροι μη lδιοκατοικούντες ζουν σε σπίτια

Ωστόσο, διαφοροποίηση παρατηρείται στις προθέσεις των μη ιδιοκατοικούντων

ανάμεσα στις δύο ομάδες (Διάγραμμα 12). Το σύνολο σχεδόν των Μπαλαμών, που

είναι ενοικιαστές, οι δύο στους τρεις (ποσοστό 66,7%), επιθυμούν την συνέχιση του

συγκεκριμένου τρόπου κατοίκησης. Φαίνεται λοιπόν ότι παρά την σχεδόν καθολική

κυριαρχία της ιδιοκατοίκησης στην ομάδα τους, τα συγκεκριμένα άτομα δεν τη θέτουν

ως επιθυμητό στόχο.
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1

συγγενών τους χωρίς αντίτιμο. Έτσι σρκετοί (38,7%) αποδέχονται το σημερινό

κσθεστώς ενοίκησης και επιθυμούν να το διστηρήσουν κσl στο μέλλον. Όμως στους

Rom η ιδιοκατοίκηση έχει χαρακτηριστιΚά ιδεατού προτύπου και αυτό επιβεβαιώνεται

σπό το γεγονός ότι περίπου τα 2/3 της περίmωσης αυτής αποβλέπουν στην

ιδιοκατοίκηση.

Πηγη: Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελετης αναβαθμισης Αλιβεριου, 1991 .

Προθέσεις σε περίmωση μη ιδιοκατοίκησης

Σίινολο ΜπαλαμοΙ Rom

Ά.τομα Ποσοστό Ά.τομα Ποσοστό Ά.τομα Ποσοστό

Σημερινή κατάσταση 14 41,2% 2 66,7% 12 38,7%

lδIΟΚΤ.οικόπ. -» σπίτι 9 26,5% Ο 0,0% 9 29,0%

Αγορά σπιτιού 9 26,5% 1 33,3% 8 25,8%

!Αγορά OIKOΠ.-» σπiτι 2 5,9% Ο 0,0% 2 6,5%

Θα φύγει από περισχ. Ο 0,0% Ο 0,0% Ο 0,0%

Σίινολο 34 100,0% 3 100,0% 31 100,0%
. , . . .

Πίνακας 16
Προθέσεις σε περίmωση μη ιδιοκατοίκησης,

J

1

Οι επιλογές σε πολεοδομική κλίμακα, του χώρου στον οποίο επιθυμούν να

αγορόσουν οικόπεδο ή σττίτι, διαφοροποιούνται ανόμεσα στις δύο ομάδες (Πίνακας

17). Ενώ οι Rom σχεδόν στο σύνολο τους (97,7%), επιζητούν την παραμονή τους

στο Αλιβέρι, οι επιθυμίες των Μπαλαμών είναι μοιρασμένες μεταξύ της περιοχής του

Αλιβερίου και των υπολοίπων περιοχών του Π.Σ.Β .. Οι προτιμήσεις αυτές όσον

αφορό τους Rom εξηγούνται από τους ισχυρούς δεσμούς (συγγενικούς και φιλικούς),

που είναι ανεmυγμέvοl μεταξύ τους. Αντίθετα οι Μπαλαμοί αποφεύγουν την περιοχή

του Αλιβερίου κυρίως λόγω της εγκατόστασης σ' αυτήν Rom, με τους οποίους

αρνούντοι να συμβιώσουν.
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ΠΙνακας 17
Επιλογή περιοχής απόκτησης σπιτιού ή οικοπέδου.

Πηγή. ΕπεξεΡγασlα ερωτημaτoλoγIoυ μελετης αναβσθμισης Αλιβερ!ου, 1991 .

Επιλογή περιοχής απόκτησης σπιτιού ή OΙKoπtδoυ

Σύνολο ΜπαλαμοΙ Rom
Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό

Αλιβέρι 91 92,9% 5 50,0% 86 97,7%
Αλ/ού Ν.1. Ι Βόλο 7 7,1% 5 50,0% 2 2,3%
Σύνολο 98 100,0% 10 100,0% 88 100,0%

. .

Στις μέρες μας υπάρχει πληθώρα αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται

στα νοικοκυριά και συμβάλουν στην άσο το δυνατάν καλύτερη διαβίωση τους. Μερικά

απά αυτά τα στοlχεΙα που αποτελούν τον εξοπλισμό των κατοικιών θα εξετάσουμε αν

και κατά πόσο υπάρχουν στις κατοικίες του AλJβερίoυ (Πίνακας 1θ), (Διάγραμμα 13).

Ε.2.β. Όροι διαβίωσης νοικοκυριών.
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• Η κατοχή αυτοκινήτου παρόλο που δεν αποτελεί εξοπλισμό κατοlκΙας, είναι

αλληλένδετη με θέματα που συνδέονται με την κατοικία και κυρΙως με την

κινητικότητα. Υπάρχει μία σημαντική υπεροχή των Rom σε σχέση με τους

Μπαλαμούς, όσον αφορά το ποσοστό lδιοκτησΙας (θ5% έναντι 60,7% aντίστοιχα).

Είναι φανερό ότι λόγω του τρόπου ζωής των Rom (συνεχείς μετακινήσεις είτε για

εργασία, είτε για κατοικία), το αυτοκίνητο αποτελεΙ ένα αναπόστταστο μέρος της

καθημερινής τους ζωής και δεν έχει πάντα άμεση σχέση με το εισοδηματικό τους

επίπεδο.

• Η ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος στις κατοικίες των Μπαλαμών είναι περίπου

93%. Το συγκεκριμένο ποσοστό μπορεί να φαίνεται υψηλό, αλλά στις μέρες μας

όπου το ηλεκτρικό ρεύμα μαζί με το νερό εΙναι πλέον απαραίτητα σε ένα νοικοκυριό, η

αδυναμΙα πρόσβασης του 7% των Μπαλαμών στην συγκεκριμένη υποδομή, δεν

μπορεί παρά να θέτει σοβαρούς προβληματισμούς. Ακόμα λιγότερες είναι οι κατοικίες

των Rom που έχουν ηλεκτρικό (60,7%). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι παράγκες

και τα αυθαίρετα κτίρια που αποτελούν χώρο κατοικίας αρκετών νοικοκυριών. δεν

συνδέονται με το δΙκτυο της Δ.Ε.Η ..
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• Παρόμοια με την προηγούμενη κατάσταση παρατηρείται και για την παροχή

νερού στις κατοικίες. Οι Μπαλαμοί υπερτερούν κατά πολύ από τους Rom (91,1 %

έναντι 59,8%), όμως και πάλι διαφαίνεται κάποιο πρόβλημα. Οι Rom που ζουν σε

παράγκες ή σε αυθαίρετα κτίρια δεν έχουν παροχή νερού.

• Οι κατοικίες στο Αλιβέρι που είναι συνδεδεμένες με δίκτυο υπονόμων είναι

ελάχιστες και στις δύο ομάδες, όπου πάλι υπερτερούν οι Μπαλαμοί (17,9%) έναντι

των Rom (5,6%). Φαίνεταl σημαντική η υπεροχή των Μπαλαμών αλλά και στις δύο

περιmώσεις τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά. Έχουμε λοιπόν μία αρνητική κατάσταση

ανεξάρτητη από πληθυσμιακές ομάδες.

• Η διάθεση των λυμάτων στην περιοχή γίνεται κατά πλειοψηφία σε βόθρους.

Το 80,4% των Μπαλαμών και το 58,9% Rom των εξυπηρετούνται από βόθρους. Το

άθροισμα των ποσοστών των δύο τρόπων αποχέτευσης (υπόνομοι και βόθροι) για

τους Μπαλαμούς είναι 98,3%, που καλύmεl πρακτικά το σύνολο τους, αν λάβουμε

υπόψη και κάποια πιθανότητα απωλειών απαντήσεων. Αντίθετα στους Rom το

παραπάνω άθροισμα είναι 64,5%, όπου φαίνεται καθαρά η κακή κατάσταση στον

τομέα της αποχέτευσης, πολλών νοικοκυριών, Τα νοικοκυριά αυτά είναι που

κατοικούν κυρίως σε παράγκες, κάτω από εξαιρετικά υποβαθμισμένες συνθήκες

διαβίωσης. Η ανυπαρξία αποχέτευσης δημιουργεί αρνητικές επιmώσεις στην

καθαριότητα του χώρου που περιβάλει τις κατοικίες και ενέχει κινδύνους μολύνσεων

και επιδημιών.

• Η θέρμανση με καλοριφέρ δεν συνηθίζεται ως τρόπος θέρμανσης στις

κατοικίες του Αλιβερίου. Στους Rom μονάχα ένα νοικοκυριό είχε καλοριφέρ (0,9%),

ενώ στους Μπαλαμούς παρόλο που είχαν περισσότερα νοικοκυριά κεντρική

θέρμανση (16,1%), δεν μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι ικανοποιητική.

• Άλλος τρόπος θέρμανσης είναι με ηλεκτρικό, τρόπος όμως που είναι εντελώς

περιορισμένος στις κατοικίες της περιοχής, με τους Μπαλαμούς και εδώ να

υπερτερούν.

• Φαίνεταl λοιπόν ότι οι κάτοικοι του Αλιβερίου χρησιμοποιούν άλλο είδος

θέρμανσης από τα δύο προαναφερθέντα. Αν και δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για τους

εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης των νοικοκυριών, μπορούμε εύκολα να
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συμπεράνουμε, από τις χαρακτηριστικέςσωλήνες-καπνοδόχουςπου βγαίνουν από

τις περισσότερεςκατοικlες, ότι χρησιμοποιούνταισόμπες, πετρελαίου, ξύλου, κλπ. Οι

Μπαλαμοί έχουν και εδώ μια μικρή υπεροχή έναντι των Rom (67,9% έναντι 63,6%).

Παρόμοιο φαινόμενο με την περίmωση της αποχέτευσης παρατηρείται και εδώ,

δηλαδή αν προσθέσουμε τα ποσοστά των τρόπων θέρμανσης (καλοριφέρ, ηλεκτρικό

και άλλους) της κάθε ομάδας, σε καμιά δεν καλύmεται το συνολο των κατοικιών της

περιοχής (Μπαλαμοί: 89,4% και Rom: 65,4%). Το φαινόμενο ElvaI εντονότερο στους

Rom όπου το 1/3 περlπου των κατοικιών δεν θερμαίνονται με κανένα τρόπο. Άλλη

μια εικόνα των συνθηκών διαβlωσης μερικών νοικοκυριών.

• Ένα σTOIXElo που συνδέεται άμεσα με την αποχέτευση είναι η ύπαρξη WC

εντός του σττιτιού. Οι περισσότεροι Μπαλαμοί (82,1%) έχουν εσωτερικό WC, όμως

δεν καλύmεται ΤΟ σύνολο του πληθυσμού και η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική.

Δυσμενέστερη είναι η κατάσταση στους Rom. όπου μόνο το 30.8% των κατοικιών

τους έχει εσωτερικό WC. Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα που παραπέμπει στο

πρόβλημα της αποχέτευσης που προαναφέραμε.

• Η κατάσταση όσον αφορά την ύπαρξη κουζίνας εντός του σττιτιού ακολουθεί

παρόμοια κατανομή με την προηγούμενη (Μπαλαμοί: 91,1%, Rom: 30,8%). Έτσι

διαφένεται ακόμα μΙα mυχή του τρόπου διαβlωσης της συγκεκριμένης πληθυσμιακής

ομάδας.

• Όσον αφορά την ύπαρξη τηλεόρασης στα νοικοκυριά της περιοχής, στους

Μπαλαμούς ElvaI πάρα πολύ συχνή, σχεδόν καθολική (92,9%), ενώ και στους Rom

παρόλο που δεν είναι το ίδιο συχνή (61,7%), το ποσοστό παραμένει υψηλό. Φαίνεται

ότι οι κάτοικοι του Αλιβερlου ακολουθούν αρκετά πιστά τα πρότυπα της

καταναλωτικής κοινωνίας στην οποία ζουν.

• Το τηλέφωνο το οποίο αποτελεί μια σημαντική υποδομή δεν υπάρχει σε

πολλά νοικοκυριά, με τους Μπαλαμούς και εδώ να υπερέχουν των Rom (46% έναντι

39,3%). Διαφαίνεται και εδώ η ύπαρξη κάποιου προβλήματος.

Συμπερασματικά μπορούμε να διακρlνουμε πολλές ελλείψεις στην περιοχή,

κυρίως σε υποδομές (αποχέτευση, νερό, ηλεκτρικό, δlκτυα τηλεφώνου κ.α.), που

συντελούν στην υποβάθμιση των συνθηκών διαβlωσης. Τα φαινόμενα αυτά είναι
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Πηγή: Επεξεργοσιαερωτηματολογίουμελετης αναβαθμισηςΑλιβεριου, 1991 .

Εξοπλισμός κστοlκΙας

Σύνολο ΜπαλαμοΙ Rom

Ά.τομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό Ά.τομα Ποσοστό

Αυτοκίνητο 125 76,7% 34 60,7% 91 85,0%

Ηλεκτρικό 117 71,8% 52 92,9% 65 60,7%

Νερό (δίκτυο) 115 70,6% 51 91,1% 64 59,8%
Υπόνομος 16 9,8% 10 17,9% 6 5,6%

Βόθρος 108 66,3% 45 80,4% 63 58,9%

Καλοριφέρ 10 6, 1% 9 16,1% 1 0,9%

Θέρμ. με ηλεκτρ. 4 2,5% 3 5,4% 1 0,9%

Άλλη θέρμανση 106 65,0% 38 67,9% 68 63,6%

':NC στο σττtrl 79 48,5% 46 82,1% 33 30,8%
Κουζίνα στο σπίτι 84 51,5% 51 91,1% 33 30,8%
Τηλεόραση 118 72,4% 52 92,9% 66 61,7%

Τηλέφωνο 75 46,0% 33 58,9% 42 39,3%

Σύνολ. νοικοκυρ. 163 56 107
.

Πίνακας 18
Εξοπλισμός κατοικιών ΑλιβερΙου.

εντσνότερα στην ομάδα των Rom, που αρκετών η διαβίωση, θυμίζει άλλες εποχές.

Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι σε αρκετές περιτπώσεις κατοικιών των Rom, είναι

αδύνατη η σύνδεση τους με τα δίκτυα υποδομών (αποχέτευση, νερό, ηλεκτρικό,

δίκτυα τηλεφώνου κ.α.) λόγω του ότι είναι αυθαίρετες.
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Ε.2.7. Περιοχές αγοράς και εξυπηρέτησης κατοΙκων Αλιβερίου.

Οι περιοχές αγοράς και εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής ποικίλουν

ανάλογα με το είδος των αγαθών και των υπηρεσιών. Από τις περιοχές αυτές

μπορούμε να αντιληφθούμε τις εξαρτήσεις σε χωρικό επίπεδο του Αλιβερίου και των

κατοίκων του με την ευρύτερη περιοχή (Πίνακας 19), (Διαγράμματα 14,15).

Οι συνηθισμένες σχεδόν καθημερινές αγορές (π.χ. τρόφιμα), είναι το είδος των

αγορών που χαρακτηρίζεται από μικρή χωρική εμβέλεια. Οι περισσότεροι κάτοικοι

της περιοχής μελέτης εξυπηρετούνται, όσον αφορά την αγορά τροφίμων, κυρίως από
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την περιοχή της Ν, Ιωνίας, (Αλιβέρι και υπόλοιπο Ν,Ι), Συγκεκριμένα, στους

Μπαλαμούς 90,8%, εξυπηρετείται από την Ν. Ιωνία και μόνο το 9,2% από το Βόλο.

Οι Rom διαφοροποιούνται κάπως από την παραπάνω κατανομή, με αυτούς που

αγοράζουν τα τρόφιμα τους από την Ν. Ιωνία να καταλαμβάνουν το 78,6% του

πληθυαμού τους και αυτούς που τα αγοράζουν από το Βόλο να καταλαμβάνουν το

υψηλό ποαοστό, 20,7%.

Βλέπουμε λοιπόν τους Rom να μετακινούνται αε αρκετά μεγάλες αποστάαεις,

παρόλο που ο χαρακτήρας των αγορών αυτών δεν το απαlτεΙ Αυτό δικαιολογείται

από την έντονη κινητικότητα που διακρίνει την ομάδα των Rom, η οποία τους

χαρακτηρίζει και είναι ανεξάρτητη πολλές φορές από την αναγκαιότητα της

μετακίνηαης.

Εξετάζοντας ειδικά τις αγορές που πραγματοποιούνται στο εαωτερικό της Ν.

Ιωνίας, για τους Μπαλαμούς το 43,1% γίνονται στο Αλιβέρι και το 47,7% στο

υπόλοιπο της Ν. Ιωνία, ενώ για τους Rom τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 47,6% και

31 %. Φαίνεταl λοιπόν ότι το Αλιβέρι εξυπηρετεί ικανοποιητικά τις καθημερινές

ανάγκες σε αγορές των κατοίκων του.

Συμπερααματικά μπορούμε να παρατηρήαουμε ότι οι επιλογές των δύο ομάδων

διαφοροποιούνται' Εκτός από το Αλιβέρι που αχεδόν lαOεπlλtγεταl, οι Μπαλαμοί

έχουν μια ααφή προτίμηαη προς τη Ν. Ιωνία, ενώ οι Rom αχεδόν μοιράζονται μεταξύ

Ν. Ιωνίας και Βόλου. Από τις προηγούμενες παρατηρήαεις λαμβάνουμε μια εικόνα

του βαθμού εναωμάτωαης της κάθε ομάδας. Οι Μπαλαμοί έχουν υψηλό βαθμό

εναωμάτωαης στο δήμο Ν. Ιωνίας, ενώ οι Rom θα μπορούαε κανείς να πει πως

έχουν εναωματωθεί λιγότερο στην τοπική κοινωνία.

Όαον αφορά τις σττάνιες αγορές (π.χ. ενδυμααία, ηλεκτρικά είδη), φαίνεται ότι

το Αλιβέρι ως χώρος πραγματοποίηαης τους, δεν τους ικανοποιεί, αφού δεν έχει

αγορά τέτοιου χαρακτήρα. Οι επιλογές των δύο ομάδων στρέφονται κυρίως προς το

υπόλοιπο της Ν. Ιωνίας και το Βόλο. Συγκεκριμένα οι Μπαλαμοί εξυπηρετούνται από

τη Ν. Ιωνία σε ποσοστό 58,9% και από το Βόλο σε ποσοστό 37%, ενώ ΟΙ Rom σε

ποσοστά 44,9% και 46,8% αντίστοιχα. Παρατηρούμε και εδώ από τον

«προσανατολισμό» των αγορών των δύο ομάδων, ανάλογα με το πόσο

εναωματωμένεςείναι ατην τοπική κοινωνία της Ν. Ιωνίας.
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Η εξυπηρέτηση των νοικοκυριών από Δημοτικά σχολεία πραγματοποιείται

κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου. Συγκεκριμένατο 61% των Μπσλαμών

και το 38,9% των Rom, την επιλέγουν. Υπάρχουν βέβαια και νοικοκυριά που

επιλέγουν την υπόλοιπη Ν. Ιωνίσ ή το Βόλο, σλλά συτά είνσl σχετικά Νγα. Πολύ

σημαντικό είναι ότι από τις συγκεκριμένες απαντήσεις, ιδιαίτερα των Rom, φαίνεται

μεγάλη αποχή των παιδιών από το Δημοτικό σχολείο. Το ποσοστό των νοικοκυριών

που δεν δήλωσσν χρήση του Δημοτικού σχολείου είναι 57,8% γισ τους Rom κσl

31,7% για τους Μπαλαμούς. Το σχετικά υψηλό συτό ποσοστό των Rom, σε

συνδυασμό με την πυρσμίδσ του πληθυσμού τους (ευρεία βάση, δηλαδή μεγάλο

ποσοστό πσιδιών σχολικής ηλlκίσς), μας οδηγεί στο συμπέρσσμσ ότι πολλά παιδιά

δεν πάνε σχολείο. Αυτή είνσl μια πρώτη επισήμανση του προβλήματος εκπαίδευσης

που παρατηρείται στους Rom, το οποίο θα εξετάσουμε Εκτενέστερα στην επόμενη

παράγραφο (§Ε.2.8).

Στην πεΡίmωση του Γυμνσσίου αυξάνεται σημσντlκά ο όγκος των νοικοκυριών

που εξυπηρετούνται από την Ν. Ιωνία. Οι Μπσλαμοl lσομΟιΡάζονταl μεταξύ της

ευρύτερης περιοχής του Αλlβερlου και της Ν. Ιωνίας (30% και 30% αντίστοιχσ), ενώ

οι ελάχιοτοl Rom που εξυπηρετούνται από Γυμνάσιο επιλέγουν κυρίως την Ν. Ιωνlσ

(10,5%) και λιγότερο το Αλιβέρι (4,7%). Είναι σημαντικό ότι το ποσοστό των Rom

που δεν παρσκολουθούν μαθήματσ Γυμνασίου (83,7%) είνσl συξημένο σημαντικά σε

σχέση με το σντίστοιχο του Δημοτικού σχολείου, έτσι οδηγούμαστε στα ίδια με τα

παραπάνω συμπεράσματα.

Όσον αφορά τις τράπεζες οι κάτοικοι της περιοχής στρέφονται κυρίως προς το

υπόλοιπο της Ν. Ιωνίας και το Βόλο, ενώ οτην γειτονική περιοχή του Αλlβερlου δεν

εξυπηρετούνται παρά ελάχιστοι Οι Μπσλαμοί έχουν σχεδόν στο σύνολο τους

τρσπεζlκές συναλλαγές (89,9%), δείγμα του βαθμού διεlσδυσης του συγκεκριμένου

μοντέλου αποταμίευσης στην καθημερινή ζωή. Οι περισσότερες πραγματοποιούνται

στην Ν. Ιωνlα (60,9%) και οι υπόλοιπες στο Βόλο (27,5%), χωρίς να αποκλεlονταl

πεΡlmώσεις συνδυασμού των δύο περιοχών, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει

η κάθε τράπεζα (ύπαρξη εξειδικευμένων τραπεζών), την διαθεσιμότητα

υποκαταστημάτων, την ύπαρξη και άλλων κεντρικών λειτουργιών υψηλού επιπέδου ή

τέλος με τις μετακινήσεις κατοlκlα - εργασία των ατόμων.
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Περισσότεροι Rom δήλωσαν ότι δεν εξυπηρετούνται από τράπεζες (44,4%),

όμως αρκετοί είναι αυτοί που έχουν τραπεζικές συναλλαγές. Φαίνεται λοιπόν ότι

ανάλογα με τις ανάγκες τους, αποδέχονται κάποιες mυχές του κυρΙαρχου μοντέλου

οργάνωσης της ζωής. Οι περιοχές εξυπηρέτησης εΙναι και σ' αυτούς η Ν. ΙωνΙα και ο

Βόλος με παρόμοια κατανομή του πλήθους των εξυπηρετουμένων ατόμων (40,4%

και 13,1% αντΙστοιχα). ΑξιοσημεΙωτο είναι ότι υπάρχουν άτομα που έχουν τραπεζικές

συναλλαγές εκτός ΜαγνησΙας, απ' όπου φαΙνεται η κινητικότητα κυρΙως για

επαγγελματικούς λόγους της συγκεκριμένης ομάδας.

Στην περfmωση της διασκέδάσης παρατηρεΙται μια διάχυση των επιλογών στο

σύνολο του Π.Σ.Β., με σημαντικές όμως διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο ομάδων.

Ελάχιστοι ΜπαλαμοΙ (11,3%) δήλωσαν ότι δεν απολαμβάνουν κάποιες σχετικές

υπηρεσΙες, αλλά εξΙσου λΙγοι εΙναι και αυτοΙ που επιλέγουν το Αλιβέρι ως τόπο

διασκέδασης. Οι υπόλοιποι κατανέμουν τις επιλογές του ανάμεσα στην υπόλοιπη Ν.

ΙωνΙα και το Βόλο (31 % και 46,5%), εξυπηρετούμενοι από το ευρύ φάσμα τρόπων

διασκέδασης που παρέχει το Π.Σ.Β., αλλά και νιώθοντας πλήρως ενσωματωμένοι

στη περιοχή.

ΑξιοσημεΙωτο εΙναι ότι το 43,1 % του πληθυσμού των Rom δηλώνει ότι δεν

καταναλώνει σχετικές υπηρεσΙες. Όμως αυτό είναι εντελώς πλασματικό, αφού ο ίδιος

ο τρόπος ζωής τους εμπεριέχει την διασκέδαση που λαμβάνει χώρα στα πλαΙσια της

γειτονιάς ή ακόμα και του καταλύματος τους, χωρίς να έχει κάποιες τυποποιημένες

μορφές. Οι υπόλοιποι (66,9%) διαφοροποιούν τις επιλογές τους σε σχέση με τους

Μπαλαμούς. Το Ιδιο το Αλιβέρι επιλέγεται ως ο συνηθέστερος χώρος διασκέδασης

(33,3%), ενώ οι υπόλοιπες περιοχές ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά.

Αξιοσημείωτο εΙναι ότι υπάρχουν άτομα που επιλέγουν χώρους διασκέδασης από το

υπόλοιπο της Mαγνησfας και ακόμα εκτός του Νομού, απ' όπου φαίνεται η υψηλή

κινητικότητα της συγκεκριμένης ομάδας.

Τέλος όσον αφορά την άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων οι επιλογές

διαχέονται σε όλες τις εξεταζόμενες περιοχές. Οι περισσότεροι Μπαλαμοί ψηφίζουν

στην Ν. Ιωνία (59,6%), όμως σημαντικά ποσοστά δηλώνουν περιοχές του υπολοίπου

της Μαγνησίας και εκτός Νομού (13,5% και 15,4% αντίστοιχα), όπου επαληθεύεται το

φαινόμενο της EλληVΙKής κοινωνίας, με πολλά νοικοκυριά να εΙναι εγγεγραμμένα

... _..',.... ,- .. , ..
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Πηγή: Επεξεργασιαερωτηματολογιουμελετης αναβαθμισηςΑλιβεριου, 1991 .

Περιοχές εξυπηρέτησης

Σύνολο Πουθενά Αλιβέρι Υπόλοιπο Βόλος Υπόλοιπο Εκτός noMoπAtr

Ν.lωνfαc Ν.Μαννπa. Μαννπa. απαντήσεις

Αγορά τροφίμ. 0,5% 46,2% 36,2% 17,1% 0,0% 0,0% 129,6%

Σπάνιες αγορές 3,5% 2,2% 49,3% 43,7% 0,4% 0,9% 141,4%
!Δημοτικό 49,6% 45,8% 3,8% 0,8% 0,0% 0,0% 80,9%

Γυμνάσιο 69,8% 12,7% 16,7% 0,8% 0,0% 0,0% 77,8%
Τράπεζα 30,4% 1,2% 48,8% 19,0% 0,0% 0,6% 103,7%

!Διασκέδαση 30,1% 24,3% 19,7% 24,3% 0,6% 1,2% 106,8%

Εκλογές 3,6% 8,4% 66,9% 8,4% 5,4% 7,2% 102,5%

Μπαλαμοί Πουθενά Αλιβέρι Υπόλοιπο Βόλος Υπόλοιπο Εκτός Πολ/απΛες

Ν.lωνίας Ν.Μαννπa. Mανvπo. απαντήσεις

Αγορά τροφίμ. 0,0% 43,1% 47,7% 9,2% 0,0% 0,0% 116,1%
Σπάνιες αγορές 2,7% 1,4% 58,9% 37,0% 0,0% 0,0% 130,4%

Δημοτικό 31,7% 61,0% 4,9% 2,4% 0,0% 0,0% 73,2%
Γυμνάσιο 40,0% 30,0% 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,4%

ΤράΠεζα 10,1% 1,4% 60,9% 27,5% 0,0% 0,0% 123,2%

Διασκέδαση 11,3% 11,3% 31,0% 46,5% 0,0% 0,0% 126,8%
Εκλογές 3,8% 1,9% 59,6% 5,8% 13,5% 15,4% 92,9%

Rom Πουθενά Αλιβέρι Υπόλοιπο Βόλος Υπόλοιπο Εκτός Πολλαπλές

Ν.lωνΙαc Ν.Μαννπσ. Μαννπσ. απαντήσεις

Αγορά τροφίμ. 0,7% 47,6% 31,0% 20,7% 0,0% 0,0% 135,5%

Σπάνιες αγορές 3,8% 2,6% 44,9% 46,8% 0,6% 1,3% 145,8%

Δημοτικό 57,8% 38,9% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 84,1%

Γυμνάσιο 83,7% 4,7% 10,5% 1,2% 0,0% 0,0% 80,4%

Τράπεζα 44,4% 1,0% 40,4% 13,1% 0,0% 1,0% 92,5%

!Διασκέδαση 43,1% 33,3% 11,8% 8,8% 1,0% 2,0% 95,3%

Εκλογές 3,5% 11,4% 70,2% 9,6% 1,8% 3,5% 106,5%
. . . . .

Πίνακας 19
Περιοχές εξυπηρέτησης κατοίκων Αλιβιρίου.

στους τόπους καταγωγής, συνήθως των αρχηγών τους. Από την άλλη μεριά οι Rom

δείχνουν μια συγκέντρωση των εκλογικών τους δικαιωμάτων στον δήμο Ν. Ιωνίας

(81,8%), που φαίνεται ότι οι περισσότεροι ως νέοι οικιστές στην περιοχή εγγράφηκαν

στις καταστάσεις του Δήμου. Και εδώ υπάρχουνάτομα που ψηφίζουν στις υπόλοιπες

περιοχές αλλά είναι σχετικά λιγότερα και μόνο ο Βόλος ξεχωρίζει (9,6%).
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Ε.2.8. ΕκπαΙδευση.

Το επίπεδο μόρφωσης των κατοίκων του Αλιβερίου παρουσιάζει έντονες

διαφοροποιήσεις μεταξύ των αρχηγών των νοικοκυριών των δύο πληθυσμιακών

ομάδων που κατοικούν στην περιοχή. Οι ΜπαλαμοΙ έχουν αισθητά υψηλότερο

επΙπεδο εκπαΙδευσης από τους Rom (Πίνακας 20), (Διάγραμμα 16).

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από τους μισούς Μπαλαμούς (55,4%) έχουν

παρακολουθήσει το σύνολο των τάξεων του δημοτικού, ενώ το 14,3% μονάχα μερικές

τάξεις αυτού. ΑυτοΙ που δεν έχουν αποκτήσει σχολική μόρφωση είναι 12,5% και

ακολουθούν με μικρότερη συμμετοχή όσοι έχουν παρακολουθήσει ανώτερες

βαθμίδες της δημόσιας εκπαΙδευσης. Διακρlνουμε ένα σχετικά χαμηλό εττίπεδο

μόρφωσης των Μπαλαμών του Αλιβερίου, που ακολουθεί το ευρύτερο εκπαιδευτικό

επίπεδο του Δήμου Ν. ΙωνΙας το οποίο εΙναι χαμηλότερο από αυτό του Δήμου Βόλου,

χαμηλότερο από αυτό του συνόλου της χώρας και βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με αυτό

των ημιαστικών περιοχών του Νομού ΜαγνησΙας (Β' φάση Μελέτης Αναβάθμισης της

περιοχής ΑλιβερΙου, Δήμου Ν. Ιωνίας, Νομού Μαγνησίας).

Όσον αφορά τους Rom η κατάσταση είναι απογοητευτική. Σχεδόν το σύνολο

του πληθυσμού τους (86%) δεν έχει πάει σχολεΙο, ενώ μόλις το 10,3%

παρακολούθησε μερικές τάξεις του δημοτικού. Το 3,7% των ερωτηθέντων δεν

απάντησε στην συγκεκριμένη ερώτηση.
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1
Πίνσκσς 20
Επ[πεδο εκπα[δευσηςερωτώμενου,

~ .... . .., - ,-.' ".~ . .

Πηγη: Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελέτης αναβαθμισης Αλιβεριου, 1991.

Πίνακας 21
Μέλη νοικοκυριών ηλικ[ας 5·18 ετών που πάνε σχολε[ο.

ΕπΙπιδο εκπαΙδευσηςερωτώμενου

Συνολο ΜπαλαμοΙ Rom

Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό

!Δεν πήγε σχολείο 99 60,7% 7 12,5% 92 86,0%

Τάξεις Δημοτικού 19 11,7% 8 14,3% 11 10,3%

Δημοτικό 31 19,0% 31 55,4% Ο 0,0%

Τάξεις Μέσης εκπαίδ. 4 2,5% 4 7, 1% Ο 0,0%

6τάξια Μέση εκπαίδ. 2 1,2% 2 3,6% Ο 0,0%

Τεχνική Μέση εκπαίδ. 2 1,2% 2 3,6% Ο 0,0%

lΑνώτερη εκπαίδευση 2 1,2% 2 3,6% Ο 0,0%

!Ανώτατη εκπαfδευση Ο 0,0% Ο 0,0% Ο 0,0%

!Δεν δήλωσε 4 2,5% Ο 0,0% 4 3,7%

Σ(ινολο 163 100,0% 56 100,0% 107 100,0%
, , , , ,

Πηγη: Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελέτης αναβάθμισης Μιβεριου, 1991 .

Μέλη νοικοκυριών ηλlκΙας 5-18 ιτών που πάνε ΟΥολείο

Σύνολο (%) Ποσοστό (%) Ποσοστό
στο σ(ινολο στο σίiνoλo

πλnθυσuού 5-18 σων
Μέλη νοικοκυριών ηλικίας 5-18 370 34,4% 100,0%
ετών

Μέλη νοικοκυριών ηλικίας 5-18 87 8,1% 23,5%
ετών που πάνε σΥολείο

, . ,

Η παραπάνω μορφωτική κατάσταση των αρχηγών (γονέων) των νοικοκυριών

του Αλιβερίοu, τείνει να συνεχιστεί και στο μtλλoν, αφού μεγάλο ποσοστό παιδιών

σχολικής ηλικίας δεν πηγαίνει σχολείο. Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 5-18 ετών

που πάνε σχολείο είναι μόλις 23,5%, και τα περισσότερα από αυτά τα παιδfα ε{ναι

ΜπαλαμοΙ Βλέπουμε λοιπόν τους Rom να συμβάλουν στην διατήρηση του χαμηλού

μορφωτικού εTTlπέδου και για τα παιδιά τους (Πίνακας 21).
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Το υψηλότατο αυτό ποσοστό αναλφαβητισμού των Rom της περιοχής του

Αλιβερίου συμβαδίζει με τα αντίστοιχα υψηλά ποσοστό αναλφάβητισμού που

διακρίνουν τους Rom ως πληθυσμιακή ομόδα. Η «αποχή» τους αυτή από την

εκπαίδευση είναι σε ένα βαθμό ηθελημένη, σε ένα όλλο βαθμό αποτέλεσμα του

δεδομένου τρόπου ζωής τους, αλλό είναι και συνέπεια του δεδομένου εκπαιδευτικού

συστήματος της Ελλόδας.

Η κοινωνία των Rom δεν θεωρεί την εκπαίδευση απαραίτητο στοιχείο, η γραφή

και η ανόγνωση θεωρούνται λίγο πολύ όχρηστα, για την καθημερινή τους ζωή.

Βέβαια αυτές οι απόψεις τείνουν να αναθεωρηθούν, κυρίως από τους Rom που

έχουν πόψεl την νομαδική ζωή και έχουν εγκατασταθεί μόνιμα. Από γενιό σε γενιό

αυξόνεταl το ποσοστό παρακολούθησης των σχολικών προγραμμότων, αφού

αρχίζουν να εκτιμούν κόπως, τον παρόγοντα εκπαίδευση στη ζωή τους. Μόλ,στα στις

μέρες μας εκτιμούν πολύ τους «δικούς τους» που μπορούν να διαβόζουν και να

γρόφουν, ακόμα κι αν έχουν παρακολουθήσει μόνο λίγες τόξεις του δημοτικού.

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλόδας καθώς και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν

πλήρη όγνοια των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των Rom, οπότε αδυνατούν να τους

παρέχουν ουσιαστική και χρήσιμη γι' αυτούς γνώση. Ακόμα δεν λαμβόνεταl καθόλου

υπόψη ο τρόπος ζωής κυρίως αυτών που μετακινούνται, ώστε να υπόρξεl

προσαρμογή του προγρόμματος εκπαίδευσης. Όλα αυτό οδηγούν σε δυσκολία

προσαρμογής, παρακολούθησης και αφομοίωσης των μαθημότων, οπότε

αναπόφευκτα επέρχεται διακοπή της, ή παρακολούθηση χωρίς μόθηση, ενώ η

ο μέχρι πρότινος στους περισσότερους, κυρίαρχος τρόπος ζωής (νομαδική

ζωή, με συχνές και μακροχρόνιες μετακινήσεις), δεν επέτρεπε στα πα,δ,ό τους να

προσαρμοστούν στο σχολικό πρόγραμμα. Εκτός του νομαδικού τρόπου ζωής, η

συμμετοχή των παιδιών από μικρή ηλικία στην οικονομική ζωή της οικογένειας, είναι

ένας όλλος παρόγοντας που δεν τους εττιτρέπεl τη συστηματική παρακολούθηση των

μαθημότων, έτσι παρουσιόζονταl συχνές διαρροές. Ακόμα παρατηρείται αρνητική

αντιμετώπιση, προκατόληψη και καχυποψία από τα πα,δ,ό των Μπαλαμών, από

τους γονείς τους, αλλό πολύ συχνό και από τους ίδιους τους δασκόλους. Τέλος

παρατηρούνται ελλείψεις στην ένδυση, τα υλικό μέσα και τα εφόδια που απαιτούνται

για το σχολείο.
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συμμετοχή στην δευτεροβάθμισ και τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μηδαμινή.

Πρόβλημα επίσης δημιουργείται και από το φαινόμενο του αναλφαβητισμού των

γονέων, που αδυνατούν να βοηθήσουν ή να επιβλέψουν την εκπαιδευτική πορεία των

παιδιών τους.

Ε,2,9, Περίθαλψη· Ασφάλιση,

Οι κάτοικοι του Αλιβερίου, θεωρητικά έχουν πρόσβαση στις κοινωνικές

παροχές, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Ειδικότερα οι παροχές που δικαιούνται οι

Rom είναι επιδόματα, κυρίως πολυτέκνων, χαρτιά απορίας για την ιατρική και

νοσοκομειακή τους περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση και συντάξεις. Οι περισσότεροι

όμως είναι ανασφάλιστοι, είτε γιατί αυτοαπασχολούνταl, είτε γιατί αλλάζουν συχνά

είδος εργασίας και εργοδότες. Στον τομέα της υγείας εξυπηρετούνται από γιατρούς,

ιδιωτικούς κατά κύριο λόγο αλλά και του δημοσίου. Ένας μικρός αριθμός καταφεύγει

ακόμα σε παραδοσιακές πρακτικές (βότανα, εντριβές, κ.α.), για να αντιμετωπίσει

διάφορες ασθένειες.

Ε.2.10. Θρήσκευμα. Γλώσσα.

Το σύνολο των κατοίκων του Αλιβερίου (Μπαλαμοί και Rom) δήλωσαν

Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

Οι γλώσσες που δήλωσαν ότι μιλούν οι ερωτώμενοι είναι κυρίως Ελληνικά και

Τσιγγάνικα (Poμανf) (Πίνακας 22). Οι Μπαλαμοί στο σύνολο τους γνωρίζουν

Ελληνικά, λίγοι Ρομανί και Τούρκικα (9,1% και 7,3% αντίστοιχα) και ελάχιστοι ξέρουν

Αγγλικά και Γαλλικά. Οι Rom γνωρίζουν αποκλειστικά μόνο δύο γλώσσες, Ελληνικά

(78,5%) και Ρομανί (87,9%), ενώ αυτοί που δεν δήλωσαν είναι 12,1% (Διάγραμμα

17).

Φαίνεταl περίεργο ΤΟ ότι δεν μιλούν όλοι οι Rom την μητρική τους γλώσσα, αλλά

αν προσθέσουμε τα 94 άτομα που την μιλούν με τα 13 που δεν δήλωσαν φτάνουμε

το σύνολο του πληθυσμού τους, τα 107 νοικοκυριά. Υποθέτουμε ότι αυτοί που δεν

δήλωσαν γλώσσα μιλούν Ρομανί, γιατί πολλές φορές οι Rom όταν έρχονται σε επαφή
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με Μπαλαμούς, (συνεντευκτές) δεν αποκαλύmουν την πραγματικότητα. Έταl στην

συγκεκριμένη περίmωση ήθελαν να δείξουν την πλήρη ενσωμάτωση τους και την

αποστροφή τους στον μέχρι τότε τρόπο ζωής τους αλλά και α' αυτούς που τον

διατηρούν (πλανόδιοι Rom).

Πίνaκaς22

Γλώσσες που γνωρΙζει ο ερωτώμενος.

Γλώσσες που γνωρiζει ο ερωτώμενος

Σύνολο Mπαλαuo[ Rom
Γλώσσες Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό

Ελληνικά 139 85,8% 55 100.0% 84 78,5%
Τουρκικά 4 2,5% 4 7,3% Ο 0,0%
Τσιννάνικο 99 61,1% 5 9,1% 94 87,9%
Γαλλικά 1 0,6% 1 1,8% Ο 0,0%
Αννλlκά 2 1,2% 2 3,6% Ο 0,0%
Δεν δήλωσαν 13 8,0% Ο 0,0% 13 12,1%
Σύνολο 162 55 107.. . .
Πηγη. Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελετης αναβαθμισης Αλιβερίου, 1991 .

Ε.3. Οικονομικά χαρακτηριστικά· Απασχόληση.

Η απασχόληση των κατοίκων της περιοχής έχει πολλές ιδιαιτερότητες ανάλογα

την κοινωνική ομάδα που ανήκει ο κάθε εργαζόμενος. Οι Μπαλαμοί ακολουθούν τα

επαγγελματικά πρότυπα της Ελληνικής κοινωνίας. ενώ οι Rom έχουν τα δικά τους, με

έντονες διαφοροποιήσεις από αυτά των Μπαλαμών.

Η θέση στο επάγγελμα των κατοίκων του Αλιβερίου διαφοροποιείται ανάλογα

την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι (Πίνακας 23),

(Διάγραμμα 18). Οι περισσότεροι Μπαλαμοί της περιοχής είναι μισθωτοί (61,1 %) και

οι υπόλοιποι είναι αυτοαπασχολούμενοι, αφού δεν υπάρχει κανένας εργοδότης.

Αντίθετα στους Rom είναι πάρα πολύ έντονη η αυτοαπασχόληση που καταλαμβάνει

σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού τους (88,8%), ενώ ούτε εδώ υπάρχει κάποιος

εργοδότης και έτσι ΟΙ υπόλοιποι είναι μισθωτοί. Η αυτοαπασχόληση των Rom

εντοπίζεται στον κλάδο του εμπορίου, ενώ η μισθωτή εργασία στην γεωργία (θα

εξεταστεί στην συνέχεια). Φαίνεταl λοιπόν η κυριαρχία της αυτοαπασχόλησης στην
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Πηγη: Επεξεργασιαερωτηματολογίουμελετης αναβαθμισηςΑλιβεριοu, 1991 .

Θέση στο επάγγελμα

Σύνολο ΜπαλαμοΙ Rom
Ά.τομα Ποσοστό Ά.τομα Ποσοστό Ά.τομα Ποσοστό

Μισθωτό, 21 19,6% 11 61.1% 10 11,2%
lΑuτοαττάσχ. 86 80,4% 7 38.9% 79 88,8%
Εργοδότης Ο O,Q% Ο 0,0% Ο 0,0%

Σύνολο 107 100,0% 18 100,0% 89 100,0%. . . . .

Πίνσκσς 23
Θέση στο επάγγελμα του ερωτώμενου.

εργασία των Rom, που μαζί με την έντονη κινητικότητα είναι i:>Ja αναπόσπαστο

κομμάτι της ταυτότητας τους.

Στους Rom παρατηρείται μία καθολική υπεροχή των εμπόρων και πωλητών με

ποσοστό 78,7%, ενώ αμέσως επόμενη κατηγορία είναι ΟΙ απασχολούμενοι στον

πρωτογενή τομέα, κυρίως όμως στη γεωργία, με ποσοστό 15,7%. Επαληθεύεται η

παραπάνω αναφορά για το που εντάσσονται ΟΙ αυτοαπασχολούμενοl και μισθωτοί

Rom. Τα είδη που εμπορεύονται συνήθως είναι: χαλιά, είδη προικός, δερμάτινα,

κουβέρτες, κάποιες ηλεκτρικές συσκευές, πλαστικά έπιπλα, φρούτα - λαχανικά, Κ.α.,

που τα πωλούν, είτε στις λαΙκές αγορές, είτε είναι πλανόδιοι πωλητές γυρνώντας τις

διάφορες περιοχές με τα αυτοκίνητα τους. Αυτοί που απασχολούνται στην γεωργία

είναι συνήθως εποχιακοί εργάτες στην συγκομιδή των διαφόρων προΙόντων (φρούτα,

λαχανικά, βαμβάκι, ελιές, κ.α.) και ο χώρος μέσα στον οποίο κινούνται είναι, όπως

δήλωσαν οι ίδιοι, περίπου τα όρια του Νομού Μαγνησίας.

Διαφοροποίηση παρατηρείται και στα επαγγέλματα των κατοίκων της περιοχής

(Πίνακας 24), (Διάγραμμα 19). Οι Μπαλαμοί σχεδόν lσοκατανέμονταl στις

περισσότερες επαγγελματικές κατηγορίες, με τους τεχνίτες να ξεχωρίζουν κάπως

(26,3%) και να ακολουθούν οι έμποροι-πωλητές, οι εργαζόμενοι στην παροχή

υπηρεσιών και στον πρωτογενή τομέα με ποσοστό 15,8% η κάθε κατηγορία. Τέλος

υπάρχουν από 2 άτομα που έχουν επιστημονικό ή ελεύθερο επάγγελμα (ποσοστό

10,5%) και 1 άτομο που είναι στις ένοπλες δυνάμεις.
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ΕπάΥΥελμα

Σύνολο Μπαλαμοl Rom
Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό Ά.τομα Ποσοστό

Επιστ./Ελεύθ.επάγγ. 2 1,9% 2 10,5% Ο 0,0%
Διευθ./Ανώτερ.στελ. Ο 0,0% Ο 0,0% Ο 0,0%
Υπάλλ.γραφείου 2 1,9% 2 10,5% Ο 0,0%
Έμπορ.lΠωλητής 73 67,6% 3 15,8% 70 78,7%
Παροχ.υπηρεσιών 5 4,6% 3 15,8% 2 2,2%
Γεωργ.Κτηνοτρ.Μιεία 17 15,7% 3 15,8".4> 14 15,7%
ΤεJ(Viτης/Εργάτης 8 7,4% 5 26,3% 3 3,4%
Ένοπλ.δυνάμεις 1 0,9% 1 5,3% Ο 0,0%
Σύνολο 108 100,0% 19 100,0% 89 100,0%. .
Πηγη: Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελετης αναβάθμισης Αλιβεριου, 1991.

Πίνσκσς 25
Χαρακτήρας επαγγέλματος.

Πίνακας 24
Επάγγελμαερωτώμενου.

Χαρακτήραςεπαγγέλματος

Σύνολο ΜπαλαμοΙ Rom
Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό

Πλανόδιο 81 75,0% 2 10,5% 79 88,8".4>
Σταθεσό 27 25,0% 17 89,5% 10 11,2%
Σύνολο 108 100,0% 19 100,0% 89 100,0%

-. .
Πηγη. Επεξεργασlα ερωτηματολογιου μελετης αναβαθμισης Αλιβεριου, 1991 .

Ο χαρακτήρας των επαγγελμάτων των κατοlκων της περιοχής αντανακλά τα

κοιvωvικοπολιτισμlκά χαρακτηριστικά των δύο ομάδων που εμφανίζονται στον

συγκεκριμένο χώρο. Οι περισσότεροι Μπαλαμοl (89,5%) aπασxoλoύνται σε

επάγγελμα σταθερού χώρου, ενώ οι περισσότεροι Rom (88,8%) έχουν πλανόδιο

επάγγελμα (Πίνακας 25), (Διάγραμμα 20).

Εκτός από το κύριο επάγγελμα που ασκούν οι κάτοικοι της περιοχής εξετάζεται

και η τυχόν ύπαρξη δεύτερης απασχόλησης τους. Σχεδόν στο σύνολο τους οι

Μπαλαμοί (89,5%) και περlπου τα 3/4 των Rom ασκούν μόνο ένα επάγγελμα.
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Υπαρξη δεύτερης απασχόλησης

Σύνολο Μπαλαμοί Rom
Ά.τομα Ποσοστό Ά.τομα Ποσοστό Ά.τομα Ποσοστό

Δευτ. απάσν. 25 23,1% 2 10,5% 23 25,8%
Όχι 83 76,9% 17 89,5% 66 74,2%
Σύνολο 108 100,0% 19 100,0% 89 100,0%

. . . .
Πηγή. Επεξεργααια ερωτηματολογιου μελετης σναβαθμιαης Αλιβεριου, 1991 .

Είδος δεύτερης απασχόλησης

Σύνολο Μπαλαμοί Rom
Ά.τομα Ποσοστό Ά.τομα Ποσοστό Ά.τομα Ποσοστό

Έμπορ./Πωλητής 3 12,5% Ο 0,0% 3 13,0%
Γεωργία 17 70,8% 1 100,0% 16 69,6%
Τεχνίτ./Εργάτ. 1 4,2% Ο 0,0% 1 4,3%
Ί>λ/ο 3 12,5% Ο 0,0% 3 13,0%

Σύνολο 24 100,0% 1 100,0% 23 100,0%.
Πηγή: Επεξεργααια ερωτηματολογιου μελετης αναβαθμιαης Αλιβεριου, 1991 .

Πίνσκσς 27
Είδος δεύτερης απασχόλησης.

Πίνσκσς 26
Ύπαρξη δεύτερης απασχόλησης.

Ολοκληρωμένη παρέμβαση σrην περιοχή Αλιβερfou, Δήμου Ν. fωνfaς, Νομού Mαγvησiσς, 65

Σημαντικό είναι ότι το 1/4 των Rom αακεί και δεύτερο επάγγελμα για να εξασφαλίσει

τα προς το ζην (Πίνακας 26), (Διάγραμμα 21).

Μόνο ο ένας από τους δύο Μπαλαμούς που ασκούν δεύτερο επάγγελμα

δήλωσε ακριβώς το είδος του, που είναι γεωργική απασχόληση. Οι 23 Rom που

έχουν δεύτερο επάγγελμα απασχολούνται κατά το πλείστο με την γεωργία (69,6%),

το 13% είναι έμποροι ή πωλητές και μόνο το 4,3% τεχνίτες ή εργάτες (εκτός

γεωργίας). Σημαντικό είναι ότι το 13% δήλωσε άλλο είδος δεύτερης απασχόλησης,

που μάλλον είναι η επαιτεία, η χειρομαντεία, και άλλες παρόμοιες ασχολίες των Rom

(Πίνακας 27), (Διάγραμμα 22).
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Παραδοσιακά ΟΙ Rom ασκούσαν κάποια επαγγέλματα που σχετίζονταν με τις

συχνές μετακινήσεις τους. Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά πλανόδια

επαγγέλματα, εξετάζεται στη συνέχεια, αν τα γνωρίζουν οι Rom του Αλιβερίου χωρίς
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Eπoγγtλμσταπου γνωρΙζει αλλά δεν ασκεΙσήμερα

(ο, απαντήσειςαφορούνμόνο τουςRom)

Άτομα Ποσοστό

Ανοότ/ς 3 12,0%
Παπλωματοποιό, 1 4,0%
Καλαθοπλεκτική 13 52,0%

Καρεκλοποιία 1 4,0%

Μουσική 2 8,0%
Κατασκευή κόσκινων 1 4,0%
ΜαναΒική 1 4,0%
Μοδιστρική 1 4,0%
Σιδεράς 2 8,0%

Σύνολο 25 100,0%. . .
Πηγη: Επεξεργασια ερωτ/μστολογιου μελετης αναβάθμιαης AλJβερίoυ, 1991 .

Πίνακας 28
Τυχόν όλλα επαγγέλματαπου γνωρίζουνοι Rom.

όμως να τα αακούν, κυρίως λόγω της μη ικανοποιητικής αποδοτικότητας τους προς

τον αακούντα (Πίνακας 28), Περιααότεροι από τους μιαούς (52%) γνωρίζουν

καλαθοπλεκτική, ενώ υπόρχουν ότομα που έχουν γνώαεις παπλωματοποιίας (4%),

καρεκλοποιίας (4%), μουαικής (8%), καταακευής κόακινων (4%), μαναβικής (4%),

μοδιστρικής (4%), επεξεργααίας μετόλ/ων (αιδερόδες, 4%), ενώ τέλος υπόρχουν

ότομα που στο παρελθόν ήταν αγρότες (12%).

Συμπερααματικό παρατηρούμε ότι μόνο η εργααία στην γεωργία (εποχιακή

αυγκομιδή προϊόντων) και το γυρολογικό εμπόριο μπορούν να τους αποφέρουν τα

προς το ζην, αφού η αύγχρονη οργόνωαη της παραγωγής και του εμπορίου έχουν

εξαλείψει τα μέχρι τώρα χαρακτηριστικό επαγγέλματα των Rom, Στα νέα εργααιακό

δεδομένα της εποχής, αε ελόχιστο βαθμό μπορούν να αυναγωνισθούν τον υπόλοιπο

πληθυαμό αε προαόντα. Σημαντικότατο ρόλο θα πρέπει να παίξει η εκπαίδευαη και

κυρίως ατα παιδιό της αχολικής ηλικίας. Αυτό αρχίζουν να το κατανοούν και οι ίδιοι,

αφού δύσκολα θα καταφέρουν να επιβιώσουν και στο μέλλον με τον ίδιο τρόπο που

το κατόρθωναν μέχρι αήμερα,
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Ε.4. Συμπεράσματα.

Από την παρουσίασητων παραπάνω στοιχείων, θα μπορούσαννα προκύψουν

κάποιες παρατηρήσεις, ΟΙ οποίες θα αποδώσουν συνοmlκά την φυσιογνωμία των

κατοίκων και της περιοχής μελέτης.

Οι Rom εντοπlζονται για πρώτη φορά στην περιοχή μελέτης στα τέλη της

δεκαετίας του '50, ενώ εντονότερη γίνεται η παρουσία τους τις επόμενες δεκαετίες,

γεγονός που λειτουργεί ως αποτρεmικός παράγοντας για την περαιτέρω

εγκατάσταση Μπαλαμών σ' αυτήν. Η αντίδραση αυτή αιτιολογείται από την αρνηΓlKή

προδιάθεση των Μπαλαμών για τους Rom. Οι Rom του Αλιβερίου κατάγονται από

πρόσφυγες της Μικράς Ασίας που ήρθαν στην Ελλάδα με την Μικρασιατική

καταστροφή και είναι όλοι τους Χριστιανοί Ορθόδοξοι

Οι κοινωνικές δομές των Rom που θεωρούν ότι μία πολυμελής οικογένεια έχει

δικαιώσει τον ρόλο ύπαρξης της για τη διατήρηση της φυλής και του πολιτισμού της,

είναι ίσως ένας από τους σημαντικότερους λόγους που δικαιολογεί τα αυξημένα

ποσοστά γονιμότητας και άρα την έντονη παρουσία νεανικού πληθυσμού, σε σχέση

με τους Μπαλαμούς. Επίσης η παραδοσιακή αντίληψη για την ύπαρξη οικογενειακών

δικτύων αλληλοϋποστήριξης, που ως ένα βαθμό είναι απόρροια της αντιμετώπισης

της συγκεκριμένης φυλής από άλλες κοινωνικές ομάδες, ερμηνεύει την συνύπαρξη

μέσα από διευρυμένα νοικοκυριά, στοιχείο που εντοπίζεται και στην περιοχή του

Αλιβερίου.

Ενδιαφέρον στοιχείο για την φυσιογνωμία των Rom του Αλιβερίου αποτελεί η

θετική αντιμετώπιση για μόνιμη εγκατάσταση στην περιοχή μελέτης, με παράλληλη

επιθυμία απασχόλησης είτε στο Αλιβέρι είτε στην ευρύτερη περιοχή του.

Όσον αφορά το καθεστώς ενοίκησης ο κυρίαρχος τρόπος στέγασης είναι η

ιδιοκατοίκηση και στις δύο κοινωνικές ομάδες. Ωστόσο οι προθέσεις των μη

ιδlοκατοικούντων νοικοκυριών ανάμεσα στις δύο ομάδες διαφοροποιούνται αισθητά.

Έτσι οι Μπαλαμοί δεν προτίθενται να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία στο Αλιβέρι

κυρίως λόγω της γειτνίασης με Rom. Αντίθετα για τους Rom του Αλιβερίου η

απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας στην συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί πρώτης
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προτεραιότητας επιλογή, γεγονός που έρχεται να καταδείξει τις θετικές προθέσεις

τους για μόνιμη εγκατάστασηστην περιοχή μελέτης.

Το επίπεδο μόρφωσης των κατοίκων της περιοχής μελέτης είναι γενικά χαμηλό

και ειδικότερα στην ομάδα των Rom η εκπαίδευση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αυτή η

κατάσταση προβλέπεται να συνεχιστεί και στο μέλλον αφού τα περισσότερα από τα

παιδιά της σχολικής ηλικίας δεν παρακολουθούν τα μαθήματα του σχολείου.

Διαφοροποίηση παρατηρείται όσον αφορά την απασχόληση των δύο

πληθυσμιακών ομάδων. Οι Μπαλαμοί είναι κυρίως μισθωτοί και λιγότερο

αυτοαπασχολούμενοι και απασχολούνται στις περισσότερες επαγγελματικές

κατηγορίες. Aντfθετα οι Rom είναι σχεδόν αποκλειοτικά αυτοαπασχολούμενοι, κυρίως

έμποροι και πωλητές, ενώ οι ελάχιοτοι που ασκούν μισθωτή εργασία απασχολούνται

στην γεωργία ως εποχιακοί εργάτες. Τα επαγγέλματα των Rom είναι κυρίως

πλανόδια, ενώ οι παραδοσιακές τέχνες της φυλής τους δεν ασκούνται καθόλου,

παρόλο που πολλοί τις κατέχουν.

Οι συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών του Αλιβερίου είναι υποβαθμισμένες

λόγω των σημαντικών ελλείψεων που παρατηρούνται στην περιοχή κυρίως σε

βασικές υποδομές. Η κατάσταση είναι δυσμενέστερη στην φυλή των Rom, λόγω της

αυθαίρετης δόμησης που παρατηρείται σε αρκετές κατοικίες τους, πράγμα που κάνει

αδύνατη την πρόσβαση στα δημόσια δίKτuα υποδομών.

Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων των δύο πληθυσμιακών ομάδων

φαίνεται να είναι αρκετά οξυμένες και γενικά υπάρχει ένα κλίμα έντασης. Εντονότερη

είναι η αντίδραση από την πλευρά των Μπαλαμών αφού η γειτνίαση με τους Rom

έχει άμεσες επιδράσεις στην διατήρηση του επιθυμητού τρόπου διαβίωσής τους.

Αντίθετα φαίνεται οι Rom να μην είναι τόσο ενοχλημένοι από την συνύπαρξη οτην

περιοχή με τους Μπαλαμούς, στάση που μάλλον είναι λογική, αφού η δράση των

συνοικιστών Μπαλαμών δεν αλλοιώνει και δεν τους προβληματίζει άμεσα για την

διατήρηση ή μη, των βιοτικών και πολιτισμικών τους προτύπων.



1

Ι

l
J
1
]

Ι

J

Ι

Ι

Ι

J

]

Ι

J

1

J
ι

ΟλσκληρωμlVη πσρtμβaQη σιη_ περιοχή AJυβερicυ, Δήμου Ν, fONlας, Νομού Mαyvηαiας. 69

ΣΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ.

Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε την lwOID του

κοινωνικού αποκλεισμού και παρόλληλα να δούμε πως αυτό το φαινόμενο επηρεόζει

την κοινωνία των Rom.

ΣΤ.1. Ορισμός κοινωνικού αποκλεισμού.

Δεν θα είχε νόημα να ξεκινήσουμε την διερεύνηση του φαινομένου του

κοινωνικού αποκλεισμού χωρίς πρώτα να έχει γίνει σαφές τι εwοούμε.

Η προσέγγιση αυτού του θέματος σίγουρα δεν είναι καθόλου απλή και σε αυτό

συμβόλει ο περιορισμένος αριθμός μελετών και συγγραμμότων, που αφορούν την

Ελληνική πραγματικότητα.

Αν και δεν έχει υπόρξει κόποιος ορισμός που να προσδιορίζει ακριβώς τον

κοινωνικό αποκλεισμό, ωστόσο θα μπορούσε μέσα από την παρόθεση των

κυριοτέρων εκφόνσεών του, να καταστεί ικανή η απόδοση μιας περιγραφικής

ερμηνείας που θα έθετε την ελόχιστη απαιτούμενη βόση για την περαιτέρω

προσέγγιση του φαινομένου και των επιδράσεων του στην κοινωνία των Rom.

Τα σημαντικότερα σημεία τα οποία θα μπορούσαν να εντοπισθούν ως στοιχεία

που η αποστέρηση από αυτά συνθέτει την εικόνα του κοινωνικώς αποκλεισμένου

ατόμου ή ομόδας είναι:

- η στέγη

- η επαγγελματική κατόρτιση

- η απασχόληση

- οι υπηρεσίες συλλογικής κατανόλωσης (εκπαίδευση, κοινωνική

ασφόλιση, υγεία κ.λ.π.) .
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Φυσlκά ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, ώστε ΟΙ

αποστερήσεις που υφίστανται τα άτομα ή η ομάδα είναι πολλαπλές και δεν

επικεντρώνονταισε ένα μόνο από τα παραπάνωστοιχεία.

Ένα ακόμη ατοιχείο που θα μας βοηθήσει ατην κατανόηση του κοινωνικού

αποκλεισμού είναι ετυμολογική σημασία των λέξεων του όρου, Έτσι η λέξη

κοινωνικός υποδηλώνει την ύπαρξη ενός συνόλου, Ο όρος αποκλεισμόςδηλώνει την

αδυναμία πρόσβασης σε κάποιο χώρο, ατη συγκεκριμένη περίmωση πρόκειται για

τον κοινωνικό χώρο όπως αυτός γίνεται αvτιληmόςμε την ευρεία έwοια του.

Άρα αν θα επιχειρούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό για τον κοινωνικό

αποκλεισμό, διατηρώνταςκάθε επιφύλαξη, θα λέγαμε πως:

Η αποστέρησηή η αδυναμία πρόσβασηςσε ένα σύναλο αγαθών, απαραίτητων

για την εξασφάλιση του μέσου βιοτικού επιπέδου, που η πλειοψηφία των ατόμων

ενός ευρύτεραυαυνόλου απαλαμβόΥει,καλείται κοινωνικόςαποκλεισμός,

ΣΤ.2. Οι Rom και ο κοινωνικόςαποκλεισμός.

Έχοντας λοιπόν αντιληφθεί την έwοια του κοινωνικού αποκλεισμού δεν είναι

καθόλου δύσκολο να διακρίνουμεάτομα ή ομάδες που υφίατανται αυτό το φαινόμενο.

Μία από αυτές τις ομάδες που υπάρχουν ατον Ελληνικό χώρο είναι οι Rom.

Αναμφισβήτητα μεγάλο μέρος της κοινωνίας των Rom αντιμετωπίζει προβλήματα

ανεργίας, έλλειψης ατέγης, έλλειψης κοινωνικής ασφάλισης, αναλφαβητισμού,

παροχής υγειονομικής περίθαλψης κ.λ.π ..

Τα κύρια αίτια που έχουν δημιουργήσει φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού

ατην ομάδα αυτή είναι αρκετά και συχνά αλληλοτροφοδοτούμενα. Ας δούμε τα πιο

σημαντικά:

• Σίγουρα ένα στοιχείο που έχει συμβάλει ατη διαμόρφωση αυτής της

κατάατασης είναι η αλλαγή ατην δομή της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας που

συνέβη τα τελευταία πενήντα χρόνια. Οι αλλαγές αυτές είχαν καθοριατική σημασία

ατον προσδιορισμό του ρόλου των Rom ατη μεταπολεμική Ελληνική κοινωνία,
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εφόσον μια σειρά από παραδοσιακά επαγγέλματα τέθηκαν σε κρίση και τελικώς

εξαφανΙστηκαν.

• Η ανάmυξη προκαταλήψεων και η παγΙωση στερεοτυπικών αντιλήψεων που

παρουσιάζουν τους Rom ως προβληματικά στοιχεία που συμβάλουν στην δημιουργία

φαινομένων κοινωνικής παθογένειας, είναι άλλο ένα σημείο που δημιουργεί

φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού.

• Τα έντονα φαινόμενα αστικοποΙησης που έχουν παρατηρηθεί στην Ελλάδα

τις τελευταίες δεκαετίες έχουν συμβάλει στην ανάmυξη έντονου ανταγωνισμού για την

χρήση της αστικής γης, γεγονός που φέρνει συχνά την κοινωνία των Rom σε οξύτατη

αντιπαράθεση με τους Μπαλαμούς. Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι η

ανάmυξη ρατσιστικών συναισθημάτων που με τη σειρά τους έχουν συμβολή στην

ενίσχυση του κοινωνικού αποκλεισμού των Rom.

• Οι αποσττασματικές προσττάθειες ένταξης των Rom στην σύγχρονη Ελληνική

κοινωνΙα, συχνά συνέβαλαν στην κατάλυση των δικτύων αλληλοΟποστήριξης που

διακρίνουν την κοινωνία τους με αποτέλεσμα την ανεπιτυχή ενσωμάτωσή τους και την

δημιουργία φαινομένων εξάρτησης από αλκοόλ και ναρκωτικές ουσΙες. Το γεγονός

αυτό συμβάλει στη δημιουργΙα στρεβλών εντυπώσεων για αυτήν την ομάδα που έχει

ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των ρατσιστικών διαθέσεων των μελών του ευρύτερου

συνόλου.

• Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η αδυναμία πρόσβασης στα κοινωνικά

αγαθά και στην πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους, συχνά εξαιτίας της έλλειψης

εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκμετάλλευσης των Ευκαιριών εκείνων

που θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμβάλουν στην βελτίωση του βιοτικού

επιπέδου τους. Εδώ συμβαίνει αυτό που συνηθΙζεται να λέγεται πως ''ο αποκλεισμός

γεwά αποκλεισμό".

• Προκειμένου να αντιμετωπΙσουν ένα μη φιλικό περιβάλλον οι ίδιοι οι Rom

συνειδητά έχουν αναmύξει αμυντικούς μηχανισμούς οι οποίοι εκφράζονται μέσα από

την διατήρηση απόστασης από την ευρύτερη Ελληνική κοινωνία και με την μη

αποδοχή των προτύπων της. Αποτέλεσμα είναι η παραπέρα περιθωριοποίησή τους

και ο αποκλεισμός από τα κοινωνικά αγαθά.
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Από την παρουσίασητων κυριότερωναιτιών του φαινομένου, γίνεται φανερός ο

σύνθετος χαρακτήρας του και η αδwαμία αντιμετώπισής του με την ανάmυξη

πρωτοβουλιώνκαι δράσεωνπρος μεμονωμένεςκατευθύνσεις.

ΣΤ,3. Rom και μορφές εκδήλωσηςτου κοινωνικού αποκλεισμού,

Τα μέλη της κοινωνίας των Rom υφΙστανταl φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού

τα οποία οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις αιτίες που αναλύσαμε στην παραπάνω

παράγραφο. Ενδιαφέρον όμως θα ήταν να δούμε πλέον, πως εκδηλώνεται στην

πράξη ο κοινωνικός αποκλεισμός.

ΜΙα κλασσική περfmωση είναι αυτή της άρνησης από τις δημοτικές αρχές να

εγγράψουν στα δημοτολόγιά τους τα νεογέwητα παιδιά των Rom. Έτσι υπάρχουν

πάρα πολλά άτομα που ενώ κατοικούν σε συγκεκριμένες περιοχές εντούτοις, δεν

είναι δημότες κανενός Ελληνικού Δήμου.

ΣΙγουρα υπάρχουν Rom που tXOW κάποια μόνιμη εργασΙα και επιθυμούν να

κατοικήσουν σε μία συγκεκριμένη περιοχή κοντά στο χώρο εργασίας τους. Όμως,

πέραν των γνωστών προβλημάτων στέγασης που αντlμετωπΙζεl η ομάδα αυτή,

έρχεται και ο αποκλεισμός από το καθεστώς ενοίκησης που οξύνει το πρόβλημα

ανεύρεσης χώρου κατοικίας.

Είναι γνωστό πως ένα μεγάλο μέρος των ατόμων της κοινωνίας τους ασκούν το

επάγγελμα του μικροπωλητή. Όμως αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολΙα στην χορήγηση

της άδειας μlκροπωλητού με αποτέλεσμα σε πολλούς να μην δίνεται και να δέχονται

διώξεις από την αστυνομΙα όταν ασκούν αυτό το επάγγελμα.

Μία ακόμη περίmωση αποκλεισμού, πηγάζει από τις γραφειοκρατικές

δlαδlKασfες που απαιτούνται για την χορήγηση διαφόρων επιδομάτων. Έτσι ενώ

πολλές φορές οι Rom έχουν δικαίωμα απόκτησης κάποιου επιδόματος δεν είναι σε

θέση να το πάρουν διότι έχουν άγνοια των διαδικασιών, είτε γιατί η διαμονή τους σε
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χώρους που δεν προσδιορίζονταιαπό οδό και αριθμό λειτουργεί ως τροχοπέδη οτη

διαδικασία συμπλήρωσηςτων απαραίτητωνδικαιολογητικών.

Πέρα από ης περιτπώσεις των ατόμων που συνειδητά επιλέγουν την αποχή

τους από την διαδικασία εκπαίδευσης που προσφέρεται από τα Ελληνικά σχολεία,

δεν πρέπει να αγνοηθεί η προαττάθειαπου καταβάλλεταιαπό πολλές οικογένειεςτων

Rom να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Βέβαια δεν αρκεί μόνο η καλή πρόθεση

διότι τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν ένα περιβάλλον που δεν δημιουργεί τις

προΟποθέσεις για την ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κυριότερες απίες

είναι η έλλειψη διάθεσης των δασκάλων να καταβάλλουν ενδεχομένως περισσότερες

προσπάθειες για την υποστήριξη των μικρών Rom και οι αντιδράσεις των γονιών των

άλλων παιδιών που δεν δέχονται τα παιδιά τους να πηγαίνουν σχολείο με παιδία της

άλλης κοινωνικής ομάδας.

Είναι εύκολο λοιπόν να αντΙληφθεί κανείς πως ο κοινωνικός αποκλεισμός των

Rom είναι αποτέλεσμα καθημερινής πρακτικής της πλειοψηφίας των ατόμων της

υπόλοιπης Ελληνικής κοινωνίας.

Συμπερασματικά μπορούμε πούμε ότι η φυλή των Rom υφίσταται αποστερήσεις

αγαθών που η πλειοψηφία των Ελλήνων απολαμβάνει, με αποτέλεσμα να

περιθωριοποιούνται και να δημιουργείται ένα κλίμα αντιπάθειας για αυτή την ομάδα.

Έτσι παροχές όπως αυτή της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης, της εργασίας

Κ.α. δεν γίνονται κτήμα των Rom. Η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων μπορεί να γίνει

μόνο με ολοκληρωμένες και πολυδιάστατες παρεμβάσεις που θα λαμβάνουν σοβαρά

υπόψη τον ιδιαίτερο κοινωνικοπολιτισμικό χαρακτήρα αυτής της ομάδας.

ΣΤ.4. Συμπεράσματα.

Η αναζήτηση των κύριων αιτιών και των μορφών εκδήλωσης φαινομένων

κοινωνικού αποκλεισμού στην ομάδα των Rom, οδήγησε στην παρουσίαση μιας

σειράς εκδοχών που θα μπορούσαν εmγραμμαΤ1κά να συνοψιστούν στις επόμενες

παραγράφους.
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Οι μεταβολές που επήλθαν ατη δομή της Ελληνικής κοlνωνΙας και οικονομίας,

είχαν σημαντικές επιmώσεις στον προσδιορισμότου ρόλου των Rom, γεγονός που

οφείλεται ατον μαρασμό και την περlθωρlοποΙηση πολλών παραδοσιακών

επαγγελμάτων τους.

Το φαινόμενο της αατlκοποίησης των τελευταίων δεκαετιών, εΙχε ως

αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης της αατlκής γης, που οδηγεί σε αύξηση των

τιμών της, αποκλεΙοντας την κύρια μερίδα των Rom από την δυνατότητα πρόσβασης

σε αυτήν.

Μία άλλη παράμετρος δημlουργΙας φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού ατην

ομάδα των Rom, αποτελούν οι ανεπιτυχείς προαττάθειες ένταξής τους στην Ελληνική

κοινωνία. Συνέπεια αυτών είναι η κατάλυση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των

μελών της κοινωνίας τους, γεγονός που έχει οδηγήσει σε φαινόμενα εξάρτησης που

συχνά μετατρέπονται και σε εκδηλώσεις βίας και εγκληματικότητας. Όλα αυτά έχουν

συντελέσει στην ανάmuξη προκαταλήψεων και ρατσιστικών διαθέσεων από την

λοιπή κοlνωνΙα. Επίσης η αρνητική αυτή ατάση απέναντι ατην ομάδα τους συχνά

τους οδηγεί σε ηθελημένη περιθωριοποίηση τους από την υπόλοιπη κοινωνία.

Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της ομάδας τους κάνει συχνά αδύνατη την

πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσΙες, με συνέπεια την υποβάθμιση ακόμα

περισcότερο του επιπέδου ζωής τους.

Οι συνηθέατερες μορφές εκδήλωσης του κοινωνικού αποκλεισμού της ομάδας

των Rom εΙναl, η άρνηση των Δημοτικών αρχών για εγγράψουν στα δημοτολόγια

τους τα παιδιά των Rom, η συχνή άρνηση ιδιοκτητών κατοικιών να τους ενοικιάσουν

τα αττίτια τους, οι δυσκολΙες που αντιμετωπίζουν ατην χορήγηση αδειών

μικροπωλητών, οι δυσκολίες που συναντούν ατην χορήγηση κάποιων επιδομάτων

λόγω άγνοιας των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται και τέλος το

αρνητικό περιβάλλον που συναντούν τα παιδιά τους στην παρακολούθηση των

μαθημάτων του σχολείου.
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Ζ. ROM ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

Ζ.1. Εισαγωγή.

Για την ενότητα αυτή ερέθισμα αποτέλεσε το ενδιαφέρον αναζήτησης των

σχέσεων που χαρακτηρΙζουν τους Rom του Αλιβερίου με κάποιους διοικητικούς και

κοινωνικούς φορείς, αλλά και η στάση και η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων

φορέων προς αυτήν την lδlαΙτερη κοινωνική ομάδα. Έτσι μέσα από μια σειρά

συνεντεύξεων με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών αυτών, κατεγράφησαν οι

θέσεις των φορέων που εκπροσωπούν και που θα παρουrnαστούν αναλυηκά

παρακάτω.

Ζ.2. Ληξιαρχείο Νέας lωνίας.

Όπως έχει προαναφερθεΙ τα μέλη της φυλής των Rom παντρεύονται κατά την

εφηβική ηλlκΙα. Η τέλεση του γάμου τους ακολουθεί ένα ειδικό τελετουργικό

(Τσιγγάνικος γάμος), που δεν είναι ούτε αυτό του θρησκευτικού ούτε του πολιτικού

γάμου και άρα δεν αναγνωρίζεται επίσημα από το Ελληνικό κράτος. Στην συνέχεια

ακολουθεί η τεκνογονία όπου το ζευγάρι κάνει συνήθως τέσσερα και πλέον παιδιά.

Με την ενηλlκΙωση του πατέρα και με την προοπτική εκπλήρωσης των στρατιωτικών

του υποχρεώσεων, τελείται θρησκευτικός γάμος με παράλληλη αναγνώριση των

τέκνων και έπειτα ξεκινά η διαδικασία δημlουργΙας "Οικογενειακής Μερίδας" στο Δήμο

Ν. ΙωνΙας. ασχέτως αν τα παιδιά έχουν γεwηθεΙ σε άλλες περιοχές της χώρας.

Φυσlκά εφόσον ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες. οι άνδρες αποφεύγουν την

στράτευση τους ή υπηρετούν μειωμένη θητεία.

ΦαΙνεταl λοιπόν πως στο Ληξιαρχείο Ν. lωνΙας καταγράφονται κανονικά οι Rom,

χωρίς να έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα αντΙρρησης εγγραφής τους, παρά τις όποιες

καθυστερήσεις σημειώνονται στην έναρξη αυτής της διαδικασίας από την πλευρά των

Rom.

.. " ," .
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Ζ.3, ΣτρατολογικόΓραφείο Μαγνησίας,

Όπως όλοι οι Rom έτσι και αυτοί του Αλιβερίου δεν αποτελούν ειδική κατηγορία

και στρατευονται κανονικά. Ωστόσο πολλοί από αυτούς αποφεύγουν την στράτευση

διότι έχουν περισσότερα από τέσσερα παιδιά, είτε υπηρετούν έξι, εννέα, δώδεκα

μήνες ανάλογα με το αριθμό των παιδιών τους. Βέβαια υπάρχουν και περιmώσεις

Rom που δεν υπηρετούν διότι έχουν διάφορες ψυχοσωματικές ασθένειες.

Μέσα στο στράτευμα η αντιμετώπιση τους είναι η ίδια με τους συναδέλφους

τους. Φυσικά υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες όπως ο αναλφαβητισμός τους που τους

στερούν την δυνατότητα τοποθέτησής τους σε κάποια καλύτερη και πιο υπεύθυνη

θέση. Υπάρχουν βέβαια είδη εργασιών τις οποίες υλοποιούν με απόλυτη επιτυχία,

χωρίς να υστερούν από τους Μπαλαμούς συναδέλφους τους, Π.χ. φύλαξη σκοπιάς,

χειρονακτικές εργασίες Κ.λπ.. χαρακτηριστικό της προκατάληψης που επικρατεί για

τους Rom από τα λοιπά μέλη της Ελληνικής κοινωνίας είναι η τακτική αποκλεισμού

των στρατευμένων Rom από την ειδικότητα του μάγειρα προκειμένου να

αποφευχθούν ενδεχόμενες αντιδράσεις και επεισόδια από τους Μπαλαμούς

συναδέλφους τους μέσα στο στράτευμα.

Ζ.4. Πρόνοια.

Σε αδρές γραμμές ο ρόλος της Πρόνοιας είναι να δημιουργεί τις προϋποθέσεις

στήριξης των ατόμων που αδυνατούν από μόνα τους να το επιτύχουν. Για το σκοπό

αυτό χορηγεί επιδόματα σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη τους,

ανεξάρτητα από τη φυλή ή το θρήσκευμα.

Έτσι έχουμε την χορήγηση αναπηρικών επιδομάτων, βιβλιαρίων απορίας και

επιδομάτων παιδικής προστασίας. Τα αναπηρικά επιδόματα χορηγούνται σε όσους

κριθούν από επιτροπή ιατρών του Νοσοκομείου ότι είναι δικαιούχοι, τα βιβλιάρια

απορίας κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης για τα εισοδήματα των ενδιαφερομένων. Τα

επιδόματα παιδικής προστασίας χορηγούνται σε περιmώσεις διαζευγμένων γονέων

ή σε περιmώσεις στράτευσης του πατέρα, κατόπιν ελέγχου από κοινωνική λειτουργό

η οποία συχνά έχει να αντιμετωπίσει παραπλανητικές συμπεριφορές προκειμένου να
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χορηγηθεl το επlδομα, το ύψος του οποlου ανέρχεται στις 12 χιλιάδες δρχ. για κάθε

παιδl μηνιαΙως.

Ζ.5. Ένωση Πολυτέκνων.

Κάθε πολύτεκνη οικογένεια, η οποlα έχει τέσσερα και άνω παιδιά, δικαιούται τη

λήψη πολυτεκνικού επιδόματος. Το επΙδομα για κάθε παιδl εΙναι μηνιαΙως ίσο με

ενάμιση ημερομίσθιο ανειδlκευτου εργάτη (6500 δρχ.). Έτσι για μία οικογένεια με

τέσσερα ανύπαντρα παιδιά κάτω των 25 ετων, το επΙδομα αυτό ισούται με 26

χιλιάδες δρχ. το μήνα, παράλληλα δΙδεται επίδομα τρίτου παιδιού ίσο με 35 χιλιάδες

δρχ. το μήνα. Τα έσοδα λοιπόν μιας οικογένειας με τέσσερα παιδιά εΙναι 61 χιλιάδες

δρχ. μηνιαίως. Κάθε επιπλέον παιδl προσαυξάνει το ύψος των εσόδων της

οικογένειας κατά 6500 δρχ.. Αυτά τα επιδόματα χορηγούνται σε όλους τους Rom του

Αλιβερίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ζ.β. Διεύθυνση ΥΥιεινής: Τμήμα Εμβολιασμού.

Οι Rom της περιοχής του Αλιβερίου έχουν παρουσιάσει δεΙγματα επιθυμΙας

εμβολιασμού των παιδιων τους, γεγονός που οφείλεται ως ένα βαθμό στην

αναγνωριση της αναγκαιότητας εμβολιασμού τους και στις πιέσεις που δέχονται από

την Διεύθυνση Υγιεινής και τους άλλους συναρμόδιους φορείς (π.χ. Π.ι.Κ.Π.Α.).

Παρόλα αυτά ατην πλειοψηφlα τους ενω ξεκινούν το πρόγραμμα εμβολιασμων δεν το

ολοκληρωνουν, εΙτε διότι δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν την διαδΙKασiα που

πρέπει να τηρηθεl, λόγω αδυναμΙας ανάγνωσης των βιβλιαρΙων εμβολιασμων, εΙτε

γιατί δε δΙνεται η δέουσα σημασiα ατο ρόλο του βιβλιαρίου, με αποτέλεσμα την

φθορά του ή ακόμα και την απωλεια του, πράγμα που εΙναι συνδεδεμένο με τον

πλάνητα βίο, που αποτελεί μία ακόμη mυχή για την μη τήρηση και υλοποίηση των

εμβολιασμων.

Η γνωμη του Τμήματος Εμβολιασμων της Διεύθυνσης Υγιεινής του Νομού

ΜαγνησΙας εlναι πως θα πρέπει πρωτα να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση των Rom

επl του συγκεκριμένου ζητήματος, καθως και η lδια η υπηρεσlα θα πρέπει να
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διοργανώνει εξορμήσεις των ιατρών στις περιοχές κατοικίας, ώστε αν δεν μπορεί να

καλύψει τις ανάγκες των πλανόδιων Rom, να επιτυγχάνει τουλάχιστον τον

εμβολιασμό των παιδιών των μονίμως εγκατεστημένων Rom.

Ζ.7. Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.ΕΑΕ.).

Η Ν.Ε.Λ.Ε. Μαγνησίας κατά το παρελθόν (1985 έως 1988) είχε

πραγματοποιήσει προσττάθειες επιμόρφωσης των Rom του Δήμου Ν. Ιωνίας, οι

οποίες είχαν εστιαστεί αποκλειστικά στην εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας και

πραγματοποιήθηκαν στο χώρο των πρώην σχολών του Ο.Α.Ε.Δ. που βρίσκονται επί

της οδού Ελ. Βενιζέλου.

Από τότε έως σήμερα δεν έχει γίνει καμία προσττάθεια επιμόρφωσης των Rom

κυρίως λόγω της ανυπαρξίας χρηματοδότησης των προγραμμάτων. Αποτελεί

ωστόσο πρώτης προτεραιότητας στόχο η εκταμίευση χρημάτων για την δημιουργία

επιμορφωτικών προγραμμάτων των Rom, με αντικείμενο την αντιμετώττιση του

αναλφαβητισμού και την επαγγελματική τους κατάρτιση.

Ζ.β. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Στα πλαίσια λειτουργίας του Ο.Α.Ε.Δ. δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες

διατάξεις για την ομάδα των Rom.

Οι Rom του Αλιβερίου δεν προσφεύγουν στον Ο.Α.Ε.Δ. για εύρεση εργασίας,

δεδομένου ότι οι επαγγελματικές τους ασχολίες στρέφονται κυρίως στο πλανόδιο

εμπόριο. Από την πλευρά των εργοδοτών που καταφεύγουν στα γραφεία εργασίας

του Ο.Α.Ε.Δ. για την αναζήτηση εργατικού δυναμικού, έως σήμερα δεν έχει εκδηλωθεί

ενδιαφέρον για την απορρόφηση εργαζομένων της φυλής των Rom.

Παρόλα αυτά πρόσφατα υπήρξε μία περίmωση εγγραφής Rom, που όμως δεν

γνωρίζουμε αν ήταν από την περιοχή του Αλιβερίου, στα μητρώα εύρεσης εργασίας,

ο οποίος μόλις είχε αποφυλακιστεί. Ο λόγος για τον οποίο εγγράφηκε στα μητρώα,
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είναι ότι οι αποφυλακισθέντες δικαιούνται επίδομα 60 χιλιάδων δρχ. ανά τρίμηνο για

διάρκεια εννέα μηνών, συνολικά δηλαδή 180 χιλιάδες δρχ..

Ζ.9. Διεύθυνση Εμπορίου Νομαρχίας Μαγνησίας.

Η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών μικροπωλητού σε λαϊκές αγορές aνήKει στους

Νομάρχες, έτσι κάθε Νομαρχία θέτει τις προϋποθέσεις για την χορήγηση των εν λόγω

αδειών. Στην περίmωση του Π.Σ.Β. έχει συσταθεί Νομαρχιακή Εmτροπή

Οικονομικής Ανάmυξης και Απασχόλησης, που αποτελείται από έναν Αντινομάρχη

και δύο Νομαρχιακούς Συμβούλους, η οποία εξετάζει την τήρηση ή μη των

προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας μικροπωλητού λαϊκών αγορών.

Τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγηση τέτοιας

άδειας είναι:

- Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

- Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι δεν διώκεται ποινικά.

- Έναρξη επαγγέλματος στην εφορία.

- Εγγραφή στο Τ.Ε.Β.Ε ..

- Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

- Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας.

- Μία υπεύθυνη δήλωση.

- Φωτοαντίγραφα της πρώτης σελίδας και της σελίδας με την τελευταία

ψηφοφορία του εκλογικού βιβλιαρίου.

- Δύο χαρτόσημα των 100 δρχ.

- Διπλότυπο είσττραξης φόρου λαϊκών αγορών ποσού 50 χιλιάδων δρχ ..

Προτεραιότητα στην χορήγηση αδειών έχουν οι πολύτεκνοι, τα άτομα με ειδικές

ανάγκες και ΟΙ γονείς που προστατεύουν παιδιά με ψυχοσωματική αναπηρία, ενώ

παράλληλα λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα των υποψηφίων μικροπωλητών.

Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός πως στην τελευταία σύγκληση της

Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης χορηγήθηκαν

πενήντα άδειες και όλες σε Rom εγγεγραμμένους στα δημοτολόγια Βόλου και Ν.
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Ιωνίας. Εξαίρεση αποτέλεσαν δύο περιmώσεις Rom που δεν έλαβαν άδεια

μικροπωλητού διότι δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Μαγνησίας.

Ζ.10. Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Οι επισημάνσεις της Αστυνομlας όσον αφορά παραβάσεις του Θεσμικού

Πλαισίου, που εντοπlζονται στην περιοχή του Αλιβερίου εστιάζονται στην αυθαlρετη

δόμηση, στις οχλήσεις των περιοίκων από ηχορύπανση και οδήγηση χωρίς Αδεια.

Οι Αστυνομικές Αρχές όταν διαπιστώσουν την ανέγερση αυθαίρετου κτίσματος

συλλαμβάνουν τον παραβάτη, ο οποίος οδηγείται στο αυτόφωρο και συντάσσεται

δικογραφία εναντίον του. Παράλληλα η Αστυνομlα ενημερώνει την Πολεοδομία, η

οποία είναι υπεύθυνη για την κατεδάφιση του αυθαιρέτου. Η δυνατότητα επέμβασης

της Πολεοδομίας είναι έως και το πέρας του 24ώρου της επομένης ημέρας από την

διαπίστωση της παράβασης. Σε αντίθετη περίmωση η διαδικασία λήψης απόφασης

για την κατεδάφιση περιπλέκεται και γίνεται mo χρονοβόρα.

Όσον αφορά την ηχορύπανση και την παράνομη οδήγηση οχημάτων, η

αστυνομία κάνει συστάσεις και για όποιους δεν πειθαρχούν εφαρμόζεται το γράμμα

του Νόμου άλλοτε με την επιβολή προστίμων και άλλοτε με συλλήψεις.

Η βαρύτητα της Αστυνομίας δίδεται στην πάταξη της αυθαίρετης δόμησης και

πιστεύει πως, για την αντιμετώπιση τόσο αυτής όσο και των λοιπόν

προαναφερθέντων προβλημάτων, χρειάζεται συντονισμένη δράση και συνεργασία

όλων των αρμοδίων κρατικών φορέων, με πρώτης προτεραιότητας ζήτημα την

ενημέρωση των κατοίκων του Αλιβερίου και την επιδίωξη αναβάθμισης των

κοινωνικών τους προτύπων, ώστε στην έσχατη περίmωση να χρειάζεται η επέμβαση

της και η χρήση κατασταλτικών μεθόδων.
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Ζ.11. Συμπεράσματα.

Η εικόνα που σκιαγραφήθηκε όσον αφορά τις σχέσεις των Rom του Αλιβερίου

με τους κοινωνικούς κσι διοικητικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής, φάνηκε πως

δεν διαφέρει από την στάση που έχουν aUTof οι φορεfς απέναvτι στους υπόλοιπους

Έλληνες. Έτσι αν λάβει κσνείς υπόψη το σύνολο των επιδομάτων που χορηγούντσι

οτις οικογένειες των Rom σε συνάρτηση με το γεγονός εισόδου των μικρών Rom από

πολύ νωρίς σε μια διαδικασία απασχόλησης και οικονομικής προσφοράς στην

οικογένεια τους, φαίνεται ότι παρά την δεινή εικόνα που δίνετσι σπό τις συνθήκες

διαβίωσης τους, τσ γεγονότα όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους τους μάλλον

προτρέπουν στη διεξαγωγή αντίθετων συμπερασμάτων. Άρσ οι κσκές συνθήκες

στέγασης κσι δισβίωσης στους χώρους εγκατάστασης τους δεν θσ πρέπει να είνσι

ταυτισμένες με την κακή οικονομική τους κστάστσση, σλλά μάλλον με μια σειρά

επιλογών που τους επιτρέπουν να συγKεvτρώνoυν την συμπάθεια μιας μερίδας του

υπολοίπου Ελληνικού πληθυσμού, χωρίς νσ τους σποκλείουν από την δυνατότητα

οικονομικής τους αυτάρκειας.
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Η. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ·ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Η.1. Φυσικό περιβάλλον.

ΣιδΙκός Σταθμός

ΝεκροταφεΙο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ει Περιοχή Μελέτης

ΟΔήμOl:Βόλou & Ν.Iιι.ΝΙaς

- . - - Χείμαρροι

- Κύριοι Οδlκοι Άξονες

- _. - - Σιδηροδρομική Γραμμή

D Στρατόπεδο Ν.ll.ιλιίας,
ι .....

J.<--__ ο,

Χάρτης 4
Ευρύτερη περιοχή δήμων Βόλου και Ν. Ιωνίας.

_.--

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Π.Σ.Β. και

καταλαμβάνει έκταση εμβαδού 177630 m' (Χάρτης4).

Πιο συγκεκριμένα η περιοχή απέχει από τη θάλασσα περίπου 3 χιλιόμετρα σε

ευθεία. Είναι σε υψόμετρο περίπου 40 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και

δεν παρουσιάζει έντονες κλίσεις. Στην περιοχή το σημαVΤΙKότερo φυσικό

χαρακτηριστικό είναι ο χείμαρρος Ξηριάς, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της.
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Η,2, Ανθρωπογενέςπεριβάλλον.

Ανθρωπογενές περιβάλλον θεωρούμε αυτό που έχει επηρεαστεl ή έχει

δημιουργηθεl, άμεσα ή έμμεσα, από ενέργειες του ανθρώπου επl του φυσικού

περιβάλλοντος.

Στις επόμενεςπαραγράφουςθα εξετάσουμετην οικιστική και πολεοδομικήδομή

της περιοχής και τα χαρακτηριστικάπου έχει επιφέρει η εφαρμογή της επέκτασης του

πολεοδομικού σχεδlου του Δήμου Ν. Ιωνlας. Ακόμα θα δούμε τις τεχνικές και

κοινωνικές υποδομές που υπάρχουνστο Αλιβέρι.

Στον Χάρτη 5 παρουσιάζεται το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής μελέτης,

όπου σημειώνονται ΟΙ κωδικοί των οικοδομικών τετραγώνων και τα ονόματα των

οδών της.

Αξlζει να σημειωθεί πώς ένα σημαντικό τμήμα της περιοχής στα

βορειοανατολικά, το οποlο εκτεlνεται βόρεια από το πέρας της οδού Ηλlα Αποστόλου

έως την όχθη του χειμάρρου Ξηριά, εlναι εκτός πολεοδομικού σχεδίου, αλλά

εμπεριέχεται στην έκταση που ορlζουμε ως περιοχή μελέτης, εξαιτlας της παρουσlας

εκεl πολλών αυθαlρετων καταλυμάτων των Rom.

Η.2,1, Θεσμοθετημένες χρήσεις γης.

Γινεται φανερό αν κανεlς παρακολουθήσει τα ποσοστά του Πlνακα 29

(Διάγραμμα 23) πως η περιοχή μελέτης αποτελεί κυρίως χώρο κατοικίας (48%), ενώ

σημαντικό είναι το ποσοστό των χώρων που πρoβλtπoνται για την χωροθέτηση

βιοτεχνlας (9,2%).

Συγκεκριμένα οι Ειδικές Χρήσεις που επιτρέπονται στους οικοδομήσιμους

χώρους που χαρακτηρίζονται με το στοιχεlο Ο.Τ. (Χάρτης 5), σύμφωνα με το

προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ, αριθμός φύλλου 377, Αθήνα 21/4/1986), είναι οι κάτωθι:

- Κατοικίες και ξενώνες δυναμικού μικρότερου των 20 κλινών.

- Εμπορικά καταστήματα, προσωπικές υπηρεσίες.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κωδικός Οικοδομικού Τετραγώνου

Ονομασία οδού

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞίΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑηΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέμα: Όλακληρωμένη πολεοδομική

παρέμβαση στην περιαχή Αλιβερίου

Δήμου Ν. Ιωνίας, Νομού Mαγνησiας".

Χάρτης 5:
"Κωδικοί ΟικοδομικώνΤετραγώνων&
Ονουασία των οδών ynr πεΟIΟΥι'ιc"

Φοιτητές: ΚαλαμαράςΔημήτρης

Ξυδ!ανόςΧρυσοβαλάντης

Κλίμακα: 1:2000

ΣεmέμβΡιος 1995
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- Εστιατόρια, αναψυκτήρια, ταβέρνες.

- Χώροι συνόθροισης του κοινού.

- Πολιτιστικό κέντρα.

- Κτίρια εκπαίδευσης.

- Θρησκευτικοί χώροι.

- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

- Κτίρια στάθμευσης και γήπεδα στάθμευσης.

- Παιδικές χαρές.

- Μη οχλούντα επαγγελματικά εργαστήρια.

- Αθλητικές εγκαταστόσεις.
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Στα Οικοδομικά Τετράγωνα που χαρακτηρίζονται ως Βιοτεχνικά (Ο.Τ.Β.).

(Χάρτης 5), ορίζονται ως υποχρεωτικές χρήσεις οι εξής:

- Επαγγελματικά και βιοτεχνικά εργαστήρια που δεν οχλούν.

- Εστιατόρια, αναψυκτήρια.

Από την παρατήρηση του χάρτη των θεσμοθετημένων χρήσεων γης (Χάρτης 6)

φαίνεται μία συγκέντρωση των βιοτεχνικών τετραγώνων (Ο.Τ.Β.) στο δυτικό τμήμα

της περιοχής.

Η περιοχή καλύmεται από ικανοποιητικό ποσοστό εκτόσεων που διατίθεντο ι

για ελεύθερους χώρους (παιδική χαρά, πράσινο, πλατεία, λοιποί κοινόχρηστοι

χώροι). Σημαντική συγκέντρωση παρατηρείται στο νότιο και στο βόρειο τμήμα της

περιοχής μελέτης χωρίς ομοιογενή κατανομή τους στο χώρο. Επίσης δεν υπάρχει

πρόβλεψη διαχωρισμού των χρήσεων αυτών από την κατοικία, γεγονός που μπορεί

να οδηγήσει σε συγκρούσεις χρήσεων γης λόγω της ανάmυξης οχλουσών

δραστηριοτήτων στους χώρους αυτούς.
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• Πλατεία

• Βιοτεχνία
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Ι Ι Κατοικία

11 Εκπαίδευση

11 Κοινόχρ. χώρος

11 Παιδική χαρά
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Χάρτης θεσμοθετημένων χρήσεων νης

Ι
•



./

Κοινόχρηστοςχώρος

Εκπαίδευση

Πλατεία

Πράσινο

Παιδική χαρά

Βιοτεχνικότετράγωνο

Κατοικία

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Θέμα: "Ολοκληρωμένηπολεοδομική

παρέμβασηστην περιοχή Αλιβερίου

Δήμου Ν. Ιωνίας, Νομού Μαγνησίας".

ΔΙΠΛΩΜΑΤ1ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κλίμακα: 1:2000

Χάρτης 6:
"Θεσμοθετημένεςχρήσειςγης"

Σεπτέμβριος 1995

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ&
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Φοlτητές: Καλαμαράς Δημήτρης

Ξυδιανός Χρυσοβαλάντης
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Όσον αφορό την επιφόνεια που προβλέπεται για την κόλυψη των αναγκών της

πρωτοβόθμιας εκπαίδευσης, είναι περΙπου 3103 m'. Σύμφωνα με τα Πολεοδομικό

Πρότυπα της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Υ.Χ.Ο.Π., Αθήνα 1983),

η παραπόνω επιφόνεια κρίνεται ως επαρκής, σε συνόρτηση με τα παιδιό σχολικής

ηλικίας (6-11 ετών) και την αναγκαία επιφόνεια του σχολικού οικοπέδου ανό χρήστη.

Αναλυτικό έχουμε ότι ο εκτιμώμενος πληθυσμός της περιοχής μελέτης εΙναι περίπου

2000 ότομα, λαμβανομένου υπόψη ότι τα παιδιό σχολικής ηλικίας είναι το 10% του

πληθυσμού και η αναγκαία επιφόνεια του σχολικού γηπέδου ανό χρήστη είναι 9 m' 

15 m" προκύmει ότι απαιτούνται: 200 παιδιό χ (9 m' - 15 m') = 1800 m' - 3000 m'.

Θεσμοθετημένες χρήσεις γης

Κατηγορίες Εμβαδόν (m') Ποσοστό

Κατοικία 85251 48,0%
Βιοτεχνικό τετράγωνο 16415 9,2%
Παιδική χαρά 1865 1,0%

Πράσινο 6794 3,8%
Πλατεία 3317 1,9%

Εκπαίδευση 3103 1,7%

Λοmοf κοινόχρηστοι 4453 2,5%

Σύνολο περιοχής 177630
. . .

Πηγή: Υπολογισμος σπο χαρτη πολεοδομικου σχεδΙου.

Πίνακας 29
Θεσμοθετημένεςχρήσεις γης.

Ο ιδιαΙτερος χαρακτήρας των κατοίκων της περιοχής δεν αποτελεί εγγύηση για

την επιβεβαίωση του παραπόνω υποδείγματος, όρα ενδέχεται ο χώρος που

προβλέπεται για ανέγερση σχολικού κτιρίου, να καλύψει πλήρως τις ανόγκες της

περιοχής μελέτης και ενδεχομένωςνα εξυπηρετεί παιδιό από γειτονικές περιοχές.
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Η,2,2, Πραγματοποιημένεςχρήσειςγης' Συγκρούσειςχρήσεωνγης.

Η ανάγνωση του χάρτη των πραγματοποιημένωνχρήσεων γης (Χάρτης 7) δίνει

εύγλωπη εικόνα της φυσιογνωμίας της περιοχής μελέτης.

Παρατηρείται, μία υπεροχή στο χώρο. της χρήσης της κατοικίας, η οποία

υπερβαίνει κατά πολύ την έκταση που προβλέπεται για την χρήση αυτή από το

πολεοδομικό σχέδιο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έντονη παρουσία αυθαίρετων

κατασκευών που χρησιμοποιούνται για κατοικία (τρώγλες, παραπήγματα), οι οποίες

έχουν χωροθετηθεί κατά άναρχο τρόπο αγνοώντας τις προδιαγραφές του

πολεοδομικού σχεδίου. Γίνεται σαφές πως η χωροθέτηση των παραπάνω

κατασκευών, έχει γίνει και εντός εκτάσεων γης που δεν προβλέπονταν για κατοικία,

αλλά για την κατασκευή ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων.

Ειδικότερα στα Ο.Τ. 449 και 462 ο προβλεπόμενος χώρος πλατείας και στο

Ο.Τ. 488 ο χώρος παιδικής χαράς. έχει καταληφθεί από παράγκες των Rom.

Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται και στους κοινόχρηστους χώρους των Ο.Τ. 449,

452, 459, 492 και 481. Στο βόρειο τμήμα της περιοχής οι χώροι που προβλέπονται

για ζώνη προστασίας πρασίνου (Ο.Τ. 486 και βόρεια των Ο.Τ. 476 & 477) έχουν και

αυτοί καταληφθεί από τρώγλες, ενώ σημαντική έκταση βόρεια του Ο.Τ. 488 και

δυτικά του Ο.Τ. 490 έχει επίσης καταληφθεί από τρώγλες, αλλά και από κτίρια

περισσότερο σταθερού χαρακτήρα. Βλέπε Χάρτη 8.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαVΤΙKή είναι η επιβάρυνση του οικιστικού

περιβάλλοντος από την κατάληψη των ελεύθερων χώρων (πλατείες, κοινόχρηστοι

χώροι, παιδικές χαρές. χώροι πρασίνου), που τόσο μεγάλη αξία έχουν για την

ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα γίνεται αντιληπτό πως αν και οι

ελεύθεροι χώροι που προβλέπονται από το πολεοδομικό σχέδιο κρίνονται ως

επαρκείς, ωστόσο η πραγματικότητα διαψεύδει κατηγορηματικά την παραπάνω

διαπίστωση.

Το ΣΤ. 447 που προβλέπεται για ανέγερση σχολικού κτιρίου δεν έχει

καταληφθεί από καμιά μορφή κτιρίων, γεγονός που πιθανότατα δείχνει την έντονη

επιθυμία τόσο των Μπαλαμών όσο και των Rom, για την ανέγερση σχολικού κτιρίου

εντός της περιοχής μελέτης.
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• Βιοτεχνία

11Ι Παιδική χαρά

11 ΠλατεΙα

11 Κοινόχρ. χώρος
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Βιοτεχνικό τετράγωνο

Παιδική χαρά

Πλατεία

Κοινόχρηστος χώρος

Αδόμητοl - Αδιαμόρφωτοι χώροι

Σεπτέμβριος 1995

Κλίμακα: 1:2000

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠANEΠΙΣΠfMΙΘΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Θέμα: "Ολοκληρωμένηπολεοδομική

παρέμβασηστην περιοχή Αλιβερίσυ

Δήμου Ν. Ιωνίας Νομού Μαγνησίας".
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Φοπητές: ΚαλαμχράςΔημήτρης
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Θεσμοθετημένοι χώροι

που καταλαμβάνονται

από κατοικία :

11 Παιδική Χαρά

D Χώρος πρασίνου
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• Χώρος πλατείας

• Κοινόχρηστος χώρος
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Θεσμοθετημένος κοινόχρηστος χώρος

που καταλαμβάνεται από κατοικία

Θεσμοθετημένος χώρας πρασίνου

που καταλαμβάνεται από κατοικία

Θεσμοθετημένος χώρος πλατείος

που καταλαμβάνεται από κατοικία

...
Θεσμοθετημένος χώρος παιδικής χαρός

που καταλαμβάνεται από κατοικία
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Στο δυηκό τμήμα της περιοχής βρίσκονται τρία βιοτεχνικά οικοδομικά

τετράγωνα (Ο.Τ.Β. 464, 467, 475) τα οποία έχουν μείνει εντελώς αναξιοποίητα,

γεγονός που δείχνει πως η περιοχή δεν προσελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον,

δεδομένης και της κρίσης που διέρχεται ο δευτερογενής τομέας.

Η.2.3. Θεσμοθετημένοι όροι δόμησης.

Οι όροι δόμησης που ισχύουν στην περιοχή σύμφωνα με τον πολεοδομικό

κανονισμό είναι οι εξής:

- Συντελεστής δόμησης: 0,8.

- Μέγιστο ύψος κτιρίων: 7,5 m.

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφάνειας των οικοπέδων.

Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων όρων δόμησης, ορίζονται νέοι, για τα

οικόπεδα που υφίσταντο πριν της 1013/1982 και είναι οι εξής:

- Συντελεστής δόμησης: 1,40.

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα που έχουν εμβαδόν μικρότερο

από 150 m" αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη, ή εφόσον η συνολική

επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m'.

Η.2.4. Μέγιστη χωρητικότητα·Πραγματοποιημένος συντελεστής δόμησης.

Δεδομένου ότι ο συντελεστής δόμησης της περιοχής είναι 0,8 και η συνολική

επιφάνεια των οικοδομικών τετραγώνων που προβλέπονται για κατσlκΙα είναι

85251 m" προκύmει πως η μέγιστη οροφοεπιφάνεια της περιοχής μελέτης θα

ανέρχεται σε 68201 m'. Αντ' αυτής, η έως σήμερα υλοποιημένη οροφοεπιφάνεια είναι

20861 m" δηλαδή το 30,5% της μέγιστης.
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Χρηmμοποιώνταςτης συνολική υλοποιημένηοροφοεπιφάνεια και την συνολική

επιφάνεια των οικοδομικών τετραγώνων που προβλέπονται για κατοικία,

υπολογίζεταιο υλοποιημένοςσυντελεστήςδόμησης, που είναι 0,245,

Οπως φαίνεται, έχει υλοποιηθεί σχεδόν το ένα τρίτο του θεσμοθετημένου

συντελεστή δόμησης και της μέγιστης δυνατής οροφοεπιφάνειας, γεγονός που

παραπέμπει σε οικιστική περιοχή με αραιή δόμηση, Η εικόνα όμως που λαμβάνεται

από τα παραπάνω στοιχεία είναι πλασματική, διότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη στους

υπολογισμούς οι παράγκες, οι οποίες πέραν του γεγονότος ότι είναι αυθαίρετες δεν

ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν οι διαστάσεις τους,

Η.2.5. Οικιστική· Πολεοδομική δομή.

Η.2.5.1. Κτιριακό απόθεμα.

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιασθούν κάποια χαρακτηριστικά της περιοχής

μελέτης τα οποίσ προέκυψσν σπό επιτόπια έρευνα και εξετάζουν κατά κύριο λόγο τα

κατασκευαστικά στοιχεία των κτιρίων (Χάρτης 9), Για την παρουσίαση των

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών διαμορφώθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων:

. Κτίρια από μπετόν, είναι αυτά που ο σκελετός τους και η στέγη τους

αποτελούνται από οπλισμένο σκυρόδεμα, Παράλληλα έχει καταγραφεί και ο αριθμός

ορόφων της κστασκευής,

- Κτίρια από άλλα υλικά, είναι αυτά που τα κύρια δομικά υλικά τους είναι πέτρες,

τσιμεντόλιθοι, πλήνθες κ,α, και είναι μονοόροφα στο σύνολο τους,

- Τρώγλες είναι κατασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για μόνιμη ή ημιμόνιμη

στέγαση κυρίως από τους Rom και τα υλικά κατασκευής τους είναι: το ξύλο, ο

τσίγκος, ο μουσαμάς, το χαρτί κ,α ..

- Τέλος καταγράφηκαν κάποια βοηθητικά κτίρια της κατοικίας με χαμηλό ύψος

που κυρίως αποτελούν στέγαστρα για τη στάθμευση των αυτοκινήτων, αποθήκες,

W.C. Κ.λπ..



•

. -_:.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

J

J

[::IJ KήρlO από μπετόν και αριθμός ορόφων

Ι Ι KήρlO από όλλα υλικά (μονώροφο)

_ Τρώγλη

ι::::IJ Βοηθητικά κτίρια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ANAΠΤVΞHΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θtμα: 'Ολοκληρωμένη πολεοδομική

παρέμβαση στην περιοχή Αλιβερίου

Δήμου Ν. lωνίας, Νομού Μαγνησίας".

Χάρτης 9: Ι
L '~K~τι~pl~a~KO~'~σπ~όθε~μ~α:!.·____ .

Φοlτητές: Καλαμαράς Δημήτρης

Ξυδισνός Χρυσοβαλάντης

Κλίμα"α: 1:2000

Σεrπiμβρloς 1gg5



Ι

Ι

]

1
Ι

Ι

Ι

]

]

]

Ι

Ι

J
Ι

Ι

J

Ι

J

Ι

ΟλοκληρωμΙνη πσρtμβαση στη_ περιοχή AλΙΡερloυ, Δήμου Ν. Ιωvlσς, Νομο& Μσγνησίσς. 89

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν 203 μονοόροφα κτΙρια από μπετόν, 42

διώροφα κτΙρια από μπετόν, 1Ο κτΙρια από άλλα υλικά, 135 τρώγλες και 5 βοηθητικά

κτΙρια.

Γίνεται φανερό από την παραπάνω κατανομή πως το Αλιβέρι έχει σαφώς ένα

διαφοροποιημένο χαρακτήρα από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ν. Ιωνίας. Αν δει

κανείς τον αριθμό στον οποίο ανέρχονται οι τρώγλες, είναι εύκολο να κατανοήσει την

κρισιμότητα της κατάστασης για το οικιστικό περιβάλλον. Βέβαια υπάρχουν και

σύγχρονες κατασκευές, που πολλές φορές είναι εντυπωσιακές. Αυτό και μόνο το

γεγονός είναι άλλη μια έκφανση της κρισιμότητας της κατάστασης του οικιστικού

περιβάλλοντος και των κοινωνικών σχέσεων των κατοίκων, με την ύπαρξη έντονων

αντιθέσεων στο χώρο, που είναι διαομαδική (Μπαλαμοί - Rom) και πολλές φορές

ενδοομαδική (μεταξύ των Rom).

Ευνόητο είναι ότι οι τρώγλες στο σύνολο τους είναι αυθαίρετες, αφενός, διότι

συχνά δεν έχουν δομηθεί σε ιδιόκτητα οικόπεδα, αφετέρου, όπως εΙναι εύλογο, δεν

έχουν άδεια οικοδόμησης. Αποτέλεσμα είναι η αδυναμία σύνδεσης τους με τα δίκτυα

υποδομών.

Η.2.5.2. Κατάσταση κτιριακού αποθέματος.

Για την καλύτερη προσέγγιση των στεγαστικών συνθηκών στην περιοχή

μελέτης, παράλληλα με την καταγραφή του κτιριακού αποθέματος, όπως

παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο, προβήκαμε στην αποτύπωση της

κατάστασης των κτιρΙων (Χάρτης 1Ο). Σύμφωνα με αυτή έχουμε:

- Καλή κατάσταση, έχουν τα Kτiρια που είναι νέες ή καλοδιατηρημένες

κατασκευές από μπετόν.

• Μέτρια κατάσταση, έχουν τα κτίρια που είναι φτηνές κατασκευές, αν και είναι

κτίρια από μπετόν ή κτίρια από άλλα κατασκευαστικά υλικά μέτριας ποιότητας, ή δεν

έχουν διατηρηθεΙ ικανοποιητικά.

- Κακή κατάσταση, έχουν τα υπόλοιπα κτίρια και ΟΙ τρώγλες.

. .
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Η περιοχή μελέτης έχει χαμηλού επιπέδου κτιριακό απόθεμα γεγονός που

οφείλεται στην έντονη παρουσία κτιρίων μέτριας και κακής κατάστασης.

Από τις επιτόπιες επισκέψεις, αλλά και από την εξέταση του Πίνακα 30 που έχει

προκύψει από την επεξεργασiα του ερωτηματολογίου, μπορούμε να δούμε ποιοι

αποτελούν τον κύριο όγκο των κατοικούντων σε αυτά.

Συγκεκριμένα, ένα σημαντικό ποσοστό των κτιρίων, περίπου το ένα πέμmο,

έχουν κτισθεί πριν από τον πόλεμο. Επίσης το ένα τρίτο των καταλυμάτων είναι

παραπήγματα ή σκηνές, στα οποία σχεδόν αποκλειστικά διαμένουν Rom. Τα κτίρια

που έχουν κτισθεί μετά τον πόλεμο, καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των

κτιρίων της περιοχής, Σε αυτά διαμένει το μεγαλύτερο ποσοστό των Μπαλαμών και

το ένα τρίτο περίπου των Rom της περιοχής (Διάγραμμα 24),

Από την ανάγνωση λοιπόν των παραπάνω παρατηρήσεων επιβεβαιώνεται η

υποβαθμισμένη κατάσταση του κτιριακού αποθέματος της περιοχής, λόγω της

αυξημένης παρουσίας παραπηγμάτων, σκηνών και προπολεμικών κτιρίων, που

χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των κατοίκων.

Πίνσκσς30

Είδος καταλύματος.

Είδος καταλύματος

Σύνολο Μπαλαμο( Rom
Ά.τομα Ποσοστό Ά.τομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό

Μεταπολεμ. σπίτι 75 46,3% 42 76,4% 33 30,8%
Προπολεμ. σπίπ 29 17,9% 11 20,0% 18 16,8%

Παράπηγμα 47 29,0% 1 1,8% 46 43,0%

Σκηνή 4 2,5% Ο 0,0% 4 3,7%

!Δεν δήλωσαν 7 4,3% 1 1,8% 6 5,6%

Σύνολο 162 100,0% 55 100,0% 107 100,0%
, , .

Πηγή: Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελετης σναβσθμισης AλJβερlου, 1991 .

Όσον αφορά το μέγεθος των καταλυμάτων του συνόλου της περιοχής,

βλέπουμε από τον Πίνακα 31 μία υπεροχή αυτών που το εμβαδόν τους κυμαίνεται
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Μέγεθος καταλύματος

Σύνολο ΜπαλαμοΙ Rom

Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό Άτομα Ποσοστό

< 50 m2 60 37,0% 7 12,7.% 53 49,5%

50-120 m' 75 46,3% 44 80,0% 31 29,0%

>120 m2 24 14,8% 4 7,3% 20 18,7.%

~ενδήλωσαν 3 1,9% Ο 0,0% 3 2,8%

Σύνολο 162 100,0% 55 100,0% 107 100,0%
. . . .

Πηγή. Επεξεργασlα ερωτηματολογιου μελετης σναβσθμισης AλJβεριoυ, 1991 .

Η.2.5.3. Πυκνότητες.

Πίνσκσς31

Μέγεθος καταλύματος.

από 50 m2 - 120 m2, ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των μικρών καταλυμάτων

(μικρότερα των 50 m').

Παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση στην κατανομή του μεγέθους των

καταλυμάτων, στις δύο κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό

των Μπαλαμών (80%) κατοικεί σε κατοικίες 50 m' - 120 m'. Από την άλλη πλευρά οι

Rom διαμένουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σε καταλύματα μεγέθους μικρότερου

των 50 m' (49,5%), γεγονός που σε συνάρτηση με το μέγεθος των νοικοκυριών τους,

δίνει μια σαφή εικόνα για τις συνθήκες στέγασης τους (Διάγραμμα 25).

Αξίζει να σημειωθεί πως το ένα πέμmο περίπου των Rom διαμένει σε κατοικίες

μεγέθους άνω των 120 m', γεγονός που καταδεικνύει τις έντονες διαφοροποιήσεις

που υπάρχουν στην ομάδα τους. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εκτείνονται από το

οικονομικό επίπεδο, έως και την προσττάθεια υιοθέτησης σύγχρονων καταναλωτικών

και κοινωνικών προτύπων.

Σ' αυτήν την παράγραφο θα παρουσιαστούν οι πυκνότητες της περιοχής

μελέτης (μικτή-brυΙο, καθαρή-netlο).
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Μικτή πυκνότητα είναι ο λόγος του πληθυσμού της περιοχής προς την συνολική

της έκταση, αναγόμενος σε ένα εκτόριο, ενώ καθαρή πυκνότητα είναι ο λόγος του

πληθυσμού της περιοχής προς το σύνολο του εμβαδού των οικοπέδων κατοικίας,

αναγόμενοςσε ένα εκτόριο.

Ο πληθυσμός της περιοχής που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των

παραπόνω μεγεθών, είναι ο μέγιστος που παρατηρείται στην περιοχή κυρίως κατό

τους χειμερινούςμήνες, δηλαδή 2000 ότομα (§Ε.1.1.).

Η μικτή πυκνότητα της περιοχής μελέτης είναι 113 ότομαιha, ενώ η καθαρή

πυκνότητα είναι 235 ότομαιha. Τα μεγέθη αυτό δείχνουν πως ο χαρακτήρας της

περιοχής είναι αστικός με πυκνότητες που κυμαίνονται σε αποδεκτό όρια (Αθ.

Αραβαντινός, Πολεοδομικός σχεδιασμός, §15.4.2.). Παρόλα αυτό όμως δεν σημαίνει

πως η πυκνότητα κατανέμεται με ομοιογενή τρόπο στο χώρο, διότι υπόρχουν

οικοδομικό τετρόγωνα με πολύ χαμηλή πυκνότητα και όλ/α αντιθέτως με αρκετό

υψηλή.

Η.2.β. Υποδομές (τεχνικές & κοινωνικές).

Η.2.β.1. Οδικό δίκτυο· Κοινόχρηστοι & Κοινωφελείς χώροι.

Η καταγραφή των οδών και των χαρακτηριστικών τους, καθώς και των

κοινόχρηστων και των κοινωφελών χώρων είναι αποτέλεσμα επιτόπιας επίσκεψης

στην περιοχή μελέτης (Χόρτης 11).

Το οδικό δίκτυο διαπιστώθηκε ότι παρουσιόζει διαφοροποιήσεις που μας

οδήγησαν στην δημιουργία των τεσσόρων ακόλουθων κατηγοριών:

- Αδιόνοικτος δρόμος, είναι αυτός που ενώ ορίζεται από το πολεοδομικό σχέδιο,

στην πραγματικότητα δεν υφίσταται

- Χωματόδρομος, είναι αυτός που είτε ανταποκρίνεται σε δρόμο του

πολεοδομικού σχεδίου, είτε όχι, αλ/ό έχει προκύψει από τις κινήσεις των κατοίκων

στο χώρο. Και στις δύο περιmώσεις δεν υπόρχει υλικό επικόλυψης της επιφόνειας

της οδού.
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Αδιάνοικτος δρόμος

Τσιμεντoστρωμtνoς δρόμος

Αδιαμόρφωτος κοινόχρηστος χώρος

Χωματόδρομος

Ασφαλτοστρωμένος δρόμος

Διαμopφωμtνoς κοινόχρηστος χώρος

Σεmέμβρlος 1995

Κλιμακα: 1:2000

Χόρτης 11 :
·Κατάσταση οδικού δικτύου &

Κοινό στων ώ

Θέμα: "Ολοκληρωμένη πολεοδομική

παρέμβαση στην περιοχή Αλιβερίου

Δήμου Ν. Ιωνίας, Νομού Μαγνησίας".

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΠΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Φοlτητές: Καλαμαρός Δημήτρης

Ξυδιανός Χροοοβαλάντης
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- Τσιμεντοστρωμένος δρόμος, είναι αυτός που επικαλUmεται με τσιμέντο ή

μπετόν.

- Ασφαλτοστρωμένος δρόμος, είναι αυτός που το υλικό επικάλυψης του είναι

άσφαλτος και ακολουθεί τη χάραξη του πολεοδομικού σχεδίου.

Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου στην περιοχή μελέτης είναι 5585 m. Το

μήκος κάθε κατηγορίας καθώς και το ποσοστό της στο συνολικό μήκος φαίνεται στον

Πίνακα 32 (Διάγραμμα 26).

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των αδιάνοικτων δρόμων είναι 37%, γεγονός που

δηλώνει πως μεγάλο μέρος των δρόμων του πολεοδομικού σχεδίου δεν έχει

υλοποιηθεί, εξαιτίας αδράνειας της τοπικής αυτοδιοίκησης και κωλυμάτων που

προκύmουν από αντιδράσεις των κατοίκων. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι

να παρατηρούνται φαινόμενα αδυναμίας ομαλής διεξαγωγής της κυκλοφορίας, στην

περιοχή.

Eπfσης, σημαντικό είναι το ποσοστό των χωματόδρομων (23%), που έχει σαν

αποτέλεσμα την δυσχέρεια της κυκλοφορίας και την επιβάρυνση του χώρου με

σκόνη. Το χειμώνα η κατάσταση δυσχεραίνεται περισσότερο με τη βροχή η οποία

δημιουργεί λασττόλακκους.

Το διανοιγμένο οδικό δίκτυο καλύπτεται από άσφαλτο στο μεγαλύτερο μήκος

του και από τσιμέντο στο υπόλοιπο. Το ποσοστό αυτό χαρακτηρίζεται ως ανετταρκές

αφοίι δεν καλίιmεταl οίιτε το ήμισυ του συνολlκοίι μήκους του οδlκοίι δlκτίιου.

Κατηγορίες οδικού δικτύου

Είδος Μήκος (m) Ποσοσιό

Ασφαλτοστρωμένος 2066 37%

Τσιμεντοστρωμένος 188 3%

Χωματόδρομος 1262 23%

Αδιάνοικτος 2069 37%

Σύνολο 5585 100%
.Πηγή. Υπολογισμος απο χαρτη πολεοδομικου σχεδίου.

Πίvακας32

Κατηγορίες οδικού δικτύου.Ι
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Το οδικό δίκτυο πέραν των χαρακτηριστικώνπου προκύmουν από τα υλικά

επικάλυψης, θα μπορούσε κσνείς να πει ότι είνσι ασαφές, δεν το διακρίνουν κάποιοι

κύριοι οδικοί άξονες με μόνη ίσως εξαίρεση την οδό Έβρου και Ανδρομάχης. Οι οδοί

αυτοί σποτελούν τους άξονες που διατρέχουν την περιοχή από δυτικά προς

ανατολικά και από νότο προς βορά αντίστοιχα.

Άλλο ένα χαρακτηριστικό του οδικού δικτύου είναι η δαιδαλώδης μορφή που

έχει, με αποτέλεσμα την δυσκολία στην κίνηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων

προσανατολισμούστο χώρο.

Πρόβλημα τέλος αποτελούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου

που δεν ανταποκρίνονταιικανοποιητικάστις απαιτήσεις κίνησης των οχημάτων.Αυτό

συχνά οφείλεται στην υπάρχουσα δόμηση, που εμποδίζει την πλήρη διάνοιξη του

δρόμου.

Όσον αφορά τους κοινόχρηστους και τους κοινωφελείς χώρους της περιοχής

μελέτης (Χάρτης 11), εξετάσαμε αυτούς που ορίζονται από το πολεοδομικό σχέδιο,

για να διαπιστώσουμε εάν έχουν διαμορφωθεί ή όχι. Διαμορφωμένο χώρο θεωρούμε

αυτόν που έχει υποστεί τεχνική Kατεργασiα ώστε να ανταποκριθεί στη χρήση που το

πολεοδομικό σχέδιο καθορίζει

Οι εξεταζόμενες χρήσεις είναι οι εξής

- Χώρος προστασίας πρασίνου.

- Χώρος πλατείας.

- Χώρος παιδικής χαράς.

- Λοιποί κοινόχρηστοι χώροι

- Χώρος σχολείου (εκπαίδευσης).

Η μεγαλύτερη εττιφάνεια των θεσμοθετημένων κοινόχρηστων και κοινωφελών

χώρων της περιοχής του Αλιβερίου (88%), είναι αδιαμόρφωτη (Πίνακας 33).

Ειδικότερα το σύνολο του χώρου που θα καλύτπεται από πράσινο, ο συνολικός

χώρος που θα φιλοξενήσει το σχολείο, το 60% των χώρων πλατείας, το 74% των
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χώρων παιδικής χαράς, καθώς και το 88% των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, είναι

πλήρως αδιαμόρφωτοι

Σε γενικές γραμμές οι ελεύθεροι χώροι ενώ καλύmουν σημαντικό μέρος της

συνολικής έκτασης της περιοχής μελέτης (11%), μεγάλο μέρος τους παραμένει

αδιαμόρφωτο. Γεγονός που ενισχύει την εικόνα υποβάθμισης του οικιστικού

περιβάλλοντος.

Πίνσκσς 33
Κατάστασηκοινόχρηστων& κοινωφελών χώρων.

Πηγή: Υπολαγισμος αττο χαρτη πολεοδομικου σχεδιου.

Κατάσταση κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων

Σύνολο Διαμορφωμένοι Αδιαμόρφωτοι

Εμβαδόν Ποσοστό Εμβαδόν Ποσοστό Εμβαδόν Ποσοστό

1m') 1m') 1m')

Πράσινο 6794 3,8% Ο 0,0% 6794 100,0%
Πλατεία 3317 1,9% 1317 39,7% 2000 60,3%

Παιδική χαρά 1865 1,0% 482 25,8% 1383 74,2%

Λοmοί κοινόχρηστοι 4453 2,5% 503 11,3% 3950 88,7%

Εκπαίδευση 3103 1,7% Ο 0,0% 3103 100,0%
Σύνολο κοινόχρηστων 19532 11,0% 2302 11,8% 17230 88,2%

Σύνολο περιοχής 177630
. . . .
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Η.2.6.2. Ηλεκτρικό ρεύμα. ΤηλεπικοινωνΙες.
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Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες και την ηλεκτροδότηση της περιοχής, τα

στοιχεία που παρουσιάζονται στο Χάρτη 12, συλλέχθηκαν από επιτόπια έρευνα και

από υλικό που μας δόθηκε στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η.).

Η περιοχή μελέτης καλύmεται σε όλο το εύρος της από το δίκτυο ηλεκτρικού

ρεύματος και από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Υπάρχουν, δύο μετασχηματιστές τάσεως στη διασταύρωση των οδών Έβρου με

Ανδρομάχης και επί της Ελ. Βενιζέλου λίγο πριν τη γέφυρα του Ξηριά, ενώ, στην

διασταύρωση των οδών Έβρου με Ευαγγ. Σχολής υπάρχει ένας τηλεφωνικός

• • • ." - •• " '. ο. ~ 'Ι
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ο Στύλος {ου δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος

l§jJ Μετασχηματιστής ηλεκτρικού ρεύματος

• Στύλος του τιηλεmΚΟινωνlOκού δικτύου

[iJ Τηλεφωνικός θάλαμος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘEΣΣAΛJAΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙrJΛΩMAΤΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέμα: "Oλoκληρωμiνη πολεοδομική

παρέμβαση στην περιοχή Αλιβερίου

Δήμου Ν. IUNlας, Νομού Mαγνησlας".

Χάρτης 12:
"Δlκτυο ηλεκτρικού ρεύματος&
ΤηλεmΚΟινωνlOκό δίκτυο"

ΦοlτητΙς: Καλαμαράς Δημήτρης

Ξυδιανός Xρuσoβαλόντης

Κλίμακα: 1:2000

Σετπέμβρ/ος 1995
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θάλαμος με καρτοτηλέφωνο, Θα μπορούσε βέβαια για την καλλίτερη εξυπηρέτηση

των κατοίκων να υπήρχε άλλος ένας θάλαμος στο βόρειο τμήμα της περιοχής,

Παρόλο που το σύνολο της περιοχής KoλdmtTaI από τα παραπάνω δίκτυα

υποδομών, δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει το Ιδιο για τις κατοικίες, Αυτό οφείλεται

στο ότι πολλές κατοικίες, κυρΙως των Rom, είναι τρώγλες (άρα αυθαΙρετες) ή έχει

παρατηρηθεf υπέρβαση του σχεδίου της οικοδομικής άδειας κατά τη δόμηση του

κτιρίου, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα των

προαναφερθέντων υποδομών,

Η.2.6.3. Ύδρευση· Αποχέτευση.

Εξετάζοντας την εξυπηρέτηση της περιοχής από τα δίκτυα ύδρευσης και

αποχέτευσης. στηριχθήκαμε σε στοιχεία που πήραμε από την Δημοτική ΕπιχεΙρηση

Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΜεΙζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.). Τα τμήματα που

καλύmονται καθώς και το υλικό κατασκευής των αγωγών φαίνονται στο Χάρτη 13.

Όσον αφορά το δίκτυο ύδρευσης του Αλιβερίου, αποτελεί προέκταση του

αντίστοιχου δικτύου του Δήμου Ν. Ιωνίας. Ο αγωγός που διοχετεύει νερό στην

περιοχή μελέτης ξεκινά από το νοτιοανατολικό τμήμα της (διασταύρωση Ελ.

Βενιζέλου με σιδηροδρομικές γραμμές) και διακλαδίζετε σ' αυτήν.

Στο βόρειο τμήμα της οδού Ανδρομάχης και στο κοινόχρηστο χώρο που

βρίσκεται βορειοδυτικά του σημείου εκτροπής της οδού, υπάρχει αντλιοστάσιο το

οποίο τροφοδοτεί μέσω καταθλιmlκού αγωγού τον οικισμό των ΜελισσlάTlκων.

Το δΙκτυο ύδρευσης παρουσιάζει ελλείψεις όσον αφορά την εξυπηρέτηση της

περιοχής. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεΙ ως αποσττασματικό διότι καλύmει

μεμονωμένα τμήματα αφήνοντας άλλα δίχως τη δυνατότητα ύδρευσης. Καλλίτερη

εξυπηρέτηση προσφέρεται κάτω από την οδό Έβρου και εκατέρωθεν των οδών

Ανδρομάχης και Ηλία Αποστόλου, ενώ σημαντικό τμήμα του βορειοδυτικού μέρους

της περιοχής μένει χωρΙς εξυπηρέτηση.



ΥΤ10ΜΝΗΜΑ

Σετπtμβριoς 1995

Αγωγός ύδρευσης από αμίαντο Φ80

Αγωγός ύδρευσης από αμίαντο Φ150

Αγωγός αποχέτευσης (όμβριων υδάτων)

Αγωγός ύδρευσης από αμίαντο Φ60

Αγωγός ύδρευσης από πλαστικό (PVC) Φ90

Αγωγός ύδρευσης από πλασηκό (PVC) 57163

Αγωγός ύδρευσης από σίδηρο ή μαντέμι 3 112"

Αγωγός ύδρευσης από σίδηρο ή μαντέμι 1-

Αγωγός ύδρευσης από σίδηρο ή μαντέμι 2"

Αγωγός ύδρευσης από σίδηρο ή μαντέμι 1 112"

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ

ΔΙ[]ΛΩΜΑΠΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κλ/μακα: 1:2000

Χάρτης 13:
"Δίκτυο ύδρευσης& aπoXέτεUΣΗς"

Θέμα: "Ολοκληρωμένη πολεοδομική

παρέμβαση στην περιοχή Aλιβtρfoυ

Δήμου Ν. Ιωνίας, Νομού Mαγνηαiας".

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Φοιτητές: Καλαμαράς Δημήτρης

Ξυδιανός XΡUσoβαλάντης
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Ωστόσο η διέλευση αγωγού ύδρευσης από κάποιο τμήμα της περιοχής, συχνά

δεν σημαΙνει και την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των κατοικιών αυτού, διότι η ύπαρξη

κατοικΙας (συνήθως παράγκα • τρώγλη) δεν συνεπάγεται και ιδιοκτησία του

αντΙστοιχού τμήματος γης και άρα αδυναμία χορήγησης ρολογιού ύδρευσης.

Στον Πίνακα 34 φαίνεται αναλυτικά το συνoλJKό μήκος του δικτύου ύδρευσης

καθώς και η κατανομή ανά υλικό και διατομή αγωγού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η περιοχή δεν εξυπηρετείται από αγωγό αποχέτευσης

ακαθάρτων υδάτων και πως οι κατοικίες εξυπηρετούνται κυρίως από βόθρους, ενώ

υπάρχουν και κατοικίες (τρώγλες) που δεν έχουν ούτε αυτό. Υπάρχει ωστόσο

αγωγός αποχέτευσης ομβρΙων υδάτων κατά μήκος της Ελ. Βενιζέλου και σε ένα

μέρος της οδού Έβρου (από την Ελ. Βενιζέλου έως την Ανδρομάχης), συνολικού

μήκους 633 m (Πίνακας 34). Συνέπεια του μικρού ποσοστού κάλυψης της περιοχής

από τον αγωγό ομβρΙων υδάτων εΙναι η αδυναμία aπoφόρτισης της περιοχής από τα

νερά των βροχοmώσεων κατά τους χειμερινούς μήνες γεγονός που επιδεινώνει την

εικόνα υποβάθμισης του οικιστικού περιβάλλοντος.

Πίνσκσς 34
ΔΙκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.

. . . _..... -,~~.., .~'H"''''''-'''' '-, •...,., ,.':., -, ..

Πηγή: Υπολογισμος απο χαρτες υδρευσης-οποχετευσης, ΔΕΥΑΜΒ, 1995.

ΔΙκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης
Είδος κοι διατομή αγωγού Μήκος (m. Ποσοστό

Αγωγός από σίδπρο ή μσντέμι 1" 232 7,5%
"'-γωγός από σίδπρο ή μαντέμι 1 1/2" 55 1,8%
f'\γωγός από σίδηρο ή μαντέμι 2" 69 2,2%
Αγωγός σπό σίδπρο ή μαντέμι 3 1/2" 48 1,5%
Αγωγός από πλσστικό (PVC) 57/63 923 29,7%
Αγωγός από πλαστικό (PVC) Φ90 90 2,9%
Αγωγός από αμίαντο Φ60 83 2,7%
f'\γωγός από αμίαντο Φ80 1612 51,8%

Συνολικό μήκος αγωγού ύδρευσης 3112 100,0%

Αγωγός αποχέτευσης (ομβρίων υδάτων) 633
. . . .
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Η.2.6.4. Απορρίμματα.

Από την περιοχή μελέτης διέρχεται το απορριμματοφόρο του Δήμου,

σαρώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό των διανοιγμένων δρόμων όπως φαlVεταl στον

Χάρτη 14. Βέβαια η κίνηση του απορριμματοφόρου αντlμετωπlζεl δυσKoλiες που

προκύmουν από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου που

παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα σε προηγούμενη παράγραφο.

Στο νότιο τμήμα της περιοχής έχουν τοποθετηθεl από το Δήμο 5 κάδοι

απορριμμάτων, σε θέσεις που φαίνονται ατο Χάρτη 14. Η απόθεση των

απορριμμάτων στην υπόλοιπη περιοχή γlνεταl εις χύδην μορφή. Εlναl ευνόητο πως

το δίκτυο των κάδων είναι ανεπαρκές, ενώ συγχρόνως δημlουργεlταl επιπλέον

όχληση στην περιοχή από την διέλευση τριών ξεχωριστών τύπων

απορριμματοφόρων, δύο για την αποκομιδή των απορριμμάτων των κάδων και τον

καθαρισμό τους και ένα που σαρώνει την υπόλοιπη περιοχή και συλλέγει τα χύδην

απορρίμματα.

H.2.6.S. Κοινωνική υποδομή.

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της περιοχής θα προϊδέαζε για την ύπαρξη κοινωνικών

υποδομών, δηλαδή κάποιων χώρων παροχής υπηρεσιών όπως εκπαlδευση, υγεfα,

περlθαλψη, πρόνοια, κάποια συμβουλευτικά κέντρα Κ.α .. Παρόλα αυτά καμία μορφή

κοινωνικής υποδομής από τις παραπάνω δεν υπάρχει στην περιοχή. Εξαίρεση

αποτελεί η έκταση στα ανατολικά της περιοχής μελέτης που προορlζεταl για

ανέγερση δημοτικού σχολεlου.

Η.2.7. Προγραμματισμένα έργα - Προγραμματικό πλαίσιο.

Στα πλαίσια του 20υ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (κ'Π.Σ.), από το σύνολο των

προγραμματισμένων έργων που αφορούν τον νομό Μαγνησlας επελέγησαν αυτά που

θεωρούμε πως η υλοποlηση τους θα επιδράσει άμεσα ή έμμεσα στη «φυσιογνωμία»

της περιοχής μελέτης. Τα έργα αυτά φαίνονται στον Πlνακα 35.
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• Κάδοι απορριμμάτων

Πορεία απορριμματαρόρου

εντός της περιοχής μελέτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ θΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙI]ΛΩΜΑηΚΗ EPΓAΣJA

Θέμα: ·Oλoκληρωμtνη πολεοδομική

παρέμβαση στην περιοχή Αλιβερloυ

Δήμου Ν. Ιωνfας. Νομού Mαyνησfoς".

Χάρτης 14:
•Δίκτυο αποκομιδής απΟΡΡΨμά!ων"

Φοιτηπς: Καλαμαράς Δημήτρης

Ξυδιανός Χρυσοβαλάντης

Κλίμα"α: 1:2000

ΣεTΠtμβρloς 1995
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Η υλοποίηση του ΤΑΠ Αλιβερίου θα επιφέρει αλλαγές στη μορφή του οικιστικού

περιβάλλοντος καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό από απόψεως εκπαίδευαης και

επαγγελματικήςκατάρτισης. Στη διαμόρφωαητου οικιστικού περιβάλλοντοςενδέχεται

να επιδράαουντα έργα πολεοδομικώνεφαρμογώνκαι αναπλάσεωνσυνοικιώντης Ν.

Ιωνίας.

Η διευθέτηση των όχθων του χειμάρρου Ξηριά θα συμβάλει στην αναβάθμιση

του βορείου τμήματος της περιοχής μελέτης, με την σταθεροποίηση των πλευρικών

τοιχωμάτων του χειμάρρου. Επίσης η οριοθέτηση του θα σημάνει την διακοπή της

απόθεσηςσκουπιδιώνκαι μπαζών.

Τα έργα ολοκλήρωσηςτου αποχετευτικούδικτύου στην μείζονα περιοχή Βόλου

θα επιλύσουντο σημαντικό αποχετευτικόπρόβλημα και της περιοχής μελέτης.

Η κατασκευή υπέργειων ή υπόγειων σιδηροδρομικών διαβάσεων για τους

πεζούς, θα λύσει το πρόβλημα προσττελασιμότητας από και προς την περιοχή,

Παράλληλαθα εξαλείψει τον κίνδυνο που σήμερα παρατηρείταιαπό την διάσχιση των

σιδηροδρομικώνγραμμών,

Το έργο της βελτίωσης της οδού Ν,Ιωνίας - Μελισσιάτικων - Καναλίων 

Καλαμακίου θα κάνει ταχύτερη και ασφαλέστερη την μετακίνηση από την περιοχή

μελέτης προς τις αντίστοιχες περιοχές, γεγονός που θα διευκολύνει το πλανόδιο

εμπόριο και την μετακίνηση για απασχόληση στον πρωτογενή τομέα,
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Προγραμματισμέναέργα στα πλαίσια του 20υ κ.Π.Σ. Προϋπολογισμός

(σε εκατομ. δρχ.)

ΝομαρχιακόπρόγραμμαδημοσΙωνεπενδύσεων(ΣΑΝΤ/2)

Υποπρόγραμμα1: Αγροτική ανάmυξη
Μέτρο 1.10. Οδικά δlκτυα

Οδός Νέα lωνία-Μελισσιότικα-Κανάλια-Καλαμάκι Ι 80
Μέτρο 3.2. Μικρά οδικά δlκτυο

ΤΑΠ Αλιβερίου (ονοπλάσεις-οδοποιία) Ν. ίωνίσς 100
Διαβάσεις Ο.Σ.Ε. Ν. Ιωνίας 20
Υποπρόγραμμα4: Προατααία περιβάλλοντος' Ποιότητα ζωής
Μέτρο 4.1. Πολεοδομικές εφαρμογές· Χωροτσξικός & Πολεοδομικός

σχεδιασμός

Πολεοδομικές εφσρμογές Ν. Ιωνίας 350
Μέτρο 4.5. Πολιτισμός. Τουρισμός

Αναπλάσεις σwοικιών Ν. Ιωνίας 400
!Διευθέτησηανσβάθμισηχειμάρρου Ξηριά, Ν. ίωνίσς 200

Εθνικό πρόγραμμαΝομουΜαγ,νησΙαςστα πλαΙσια του 20υ κ.Π.Σ.

Εργα που εντάχθηκανστο Ταμείο Συνοχής

Αποχέτευσηκαι εγκατάστασηεπεξεργασίαςλυμάτων, μείζονος 6400
περιοχής Βόλου

.. . .
Πηγη. Διευθuνση προγρσμματισμου κσι σναmυξης, Νομσρχια Μαγνησιας, 1995.

Πίνακας 35
Προγραμματισμέναέργα.

Η Νσμαρχία Μαγνησίας όσο και ο Δήμος Ν. Ιωνίας δεν έχουν αναλάβει

πρωτοβουλία για την υλοποίηση κάποιων έργων που θα επηρέαζαν το οικιοτικό

περιβάλλον και την κοινωνική φυσιογνωμία της περιοχής του Αλιβερίου, αλλά

αρκούνται στην πραγματοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί και

χρηματοδοτούνταιαπό το 20 Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η

ετήσια απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων είναι πολύ υψηλή έως καθολική,

γεγονός που αποτελεί ενθαρρυντικόμήνυμα για το μέλλον της περιοχής μελέτης.
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Η.3. Συμπεράσματα.

Συνοmlκά θα μπορούσαμε να διακρίνουμε κάποιους άξονες που αποδίδουν την

εικόνα του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης.

Το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής μελέτης προβλέπει στο μεγαλύτερο μέρος

της επιφάνειας της την χωροθέτηση κατοικιών. Παράλληλα υψηλό είναι το ποσοστό

που προβλέπεται για χωροθέτηση βιοτεχνικών λειτουργιών, ενώ ικανοποιητικό θα

μπορούσε να χαρακτηρισθεί το ποσοστό των προβλεπόμενων ελεύθερων και

κοινόχρηστων χώρων. που όμως δεν έχουν ομοιογενή κατανομή στο χώρο. Βέβαια

το σχετικώς υψηλό ποσοστό των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων δεν θα πρέπει

να μας παραπλανά, αφού στην πραγματικότητα ΟΙ περισσότεροι από αυτούς είναι

αδιαμόρφωτοι και κατειλημμένοι από αυθαίρετες κατασκευές, γεγονός που συντελεί

στην υποβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος.

Η εικόνα του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής επηρεάζεται άμεσα από

την ποιότητα του κτιριακού αποθέματος, η οποία λόγω της ύπαρξης μεγάλου

αριθμού παραπηγμάτων και προπολεμικών κτιρίων είναι υποβαθμισμένη. Παράλληλα

στην περιοχή παρουσιάζονται έντονες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα μεγέθη και

την ποιότητα των κατοικιών, τόσο μεταξύ των δύο διαφορετικών κοινωνικών ομάδων,

όσο και μεταξύ των μελών της κοινωνίας των Rom.

Αν εξετάσει κανείς τον πραγματοποιημένο συντελεστή δόμησης καθώς και τις

πυκνότητες της περιοχής, η πρώτη εντύπωση που θα πάρει είναι πως πρόκειται για

μια αραlοδομημένη αστική περιοχή, που παράλληλα δεν έχει ιδιαίτερα υψηλές

πυκνότητες, (μlκτή·brutο, καθαρή·net10). Ωστόσο η εικόνα που δίδεται είναι

πλασματική, διότι κατά τον υπολογισμό του πραγματοποιημένου συντελεστή

δόμησης δεν λαμβάνονται υπόψην οι τρώγλες, επειδή είναι αυθαίρετες και το μέγεθος

τους είναι άγνωστο. Επίσης χαρακτηριστική είναι η σημαντική διαφοροποίηση των

πυκνοτήτων ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Το οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα που

οφείλονται στο ότι μεγάλο ποσοστό των οδών του δεν έχουν διανοιχτεί και δεν έχουν

επιστρωθεί με κάποιο σταθερό υλικό. Επίσης τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του είναι

φτωχά και γενικά η μορφή του είναι δαιδαλώδης και ασαφής.
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Ελλείψεις επίσης παρουσιόζονται στο αποχετευηκό και υδροδοτικό δίκτυο της

περιοχής, που εν μέρει οφείλονται οτον αρμόδιο φορέα, αλλό σε μεγόλο ποσοστό

στο γεγονός ότι οι χώροι στους οποίους διαμένουν οι Rom δεν είναι ιδιόκτητοι

Επίσης την υποβόθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων εντείνει και η αδυναμία

σύνδεσης των αυθαιρέτων κατοικιών των Rom με το ηλεκτροδΟTlκό και

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Προς την ίδια κατεύθυνση επιδρό και η μη ύπαρξη κόδων

για την εναπόθεση των απορριμμάτων των κατοίκων.

Η κοινωνική υποδομή είναι ανύπαρκηη στη περιοχή μελέτης. Μοναδική εξαίρεση

φαίνεται να αποτελεί η πρόθεση για ανέγερση δημοτικού σχολείου εντός αυτής, ενώ

παρόλληλα διαφαίνεται η προοmική βελτίωσης του περιβόλλοντος και των

συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή με την υλοποίηση κόποιων έργων που έχουν

ενταχθεί στο 20 Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
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Θ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣΤΟΥ ΑΛιΒΕΡΙΟΥ.

Θ.1. Εισαγωγή.

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί να διαmστωθεί κατά πόσο η εικόνα του

οικιστικού περιβάλλοντος επηρεάζεται από τον παράγοντα της φυλής και του

κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων που ζουν σε αυτό. Παράλληλα θα διερευνηθεί

ύπαρξη, ή μη, περιοχών μέσα στο χώρο όπου θα διακρίνονται από ομοιογένεια όσον

αφορά τις παραμέτρους του φυλετικού στοιχείου, της κοινωνικής φυσιογνωμίας των

κατοίκων και της ποιότηταςτου οικιστικού χώρου στο οποίο διαμένουν.

Η υλοποίηση των στόχων που αναmύχθηκαν, γίνεται με την προσττάθεια

κατάρτισης δεικτών που θα αποδίδουν τις παραπάνω παραμέτρους. Η χωρική

μονάδα που θα χαρακτηρίζεται από τους παραπάνω δείκτες θα είναι το οικοδομικό

τετράγωνο (οη, το οποίο κρίνεται ότι αποτελεί μια συνεκτική χωρική οντότητα ικανή

να επιτρέψει την ανάmυξη μιας μεθοδολογίας η οποία θα αποδώσει κάποια

ουσιαστικά συμπεράσματα.

Η απόδοση της εικόνας του οικιστικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής

φυσιογνωμίας των κατοίκων ανά οτ, έγινε με την σύνθεση επιμέρους

χαρακτηριστικών τα οποία επιλέχθηκαν βάση των δυνατοτήτων εύρεσης των

απαιτούμενων στοιχείων και κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιων φορέων και

διδασκόντων για την επιλογή τους. Αφού καταλήξαμε στο ποιες θα έπρεπε να είναι

εκείνες οι επιμέρους μεταβλητέςπου θα χαρακτήριζαντο οικιστικό περιβάλλον και την

κοινωνική φυσιογνωμία των κατοίκων, ζητήθηκε η γνώμη αρμόδιων φορέων, που

κρίθηκε ότι είχαν σημαντική γνώση και εμπειρία ως προς τα εξεταζόμενα ζητήματα,

για την κατά προσέγγιση αξιολόγηση και απόδοση βαρύτητας σε κάθε μια από τις

επιμέρους μεταβλητές, προκειμένου να σχηματιστεί ένας συνθετικός δείκτης για κάθε

ένα από τα δύο παραπάνωχαρακτηριστικάτης περιοχής μελέτης.

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της σύνθεσης και διαμόρφωσης

των δεικτών κοινωνικής φυσιογνωμίας και φυσιογνωμίαςοικιστικού περιβάλλοντος.

J
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Θ,2. Επιλογή κοινωνικών & τεχνικών παραμέτρων,

Όπως έχει προαναφερθεί η περιοχή κατοικείται από δύο πληθυσμιακές ομάδες

(Μπαλαμοί και Rom). Ενδιαφέρον λοιπόν θα αποτελούσε η διερεύνηση της

διασποράς των νοικοκυριών των δύο φυλών ατην περιοχή μελέτης, ώστε να διαφανεί

αν υπάρχουν τάσεις κοινωνικού διαχωρισμού.

Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί να προσδιορισθεί η κοινωνική φυσιογνωμΙα των

κατοίκων κάθε ΟΤ με την βοήθεια των ακόλουθων παραμέτρων:

- Εκπαίδευση, η οποία επελέγη διότι προσδιορΙζει σε μεγάλο βαθμό την

κοινωνική συμπεριφορά, την αποδοχή και την διαγραφόμενη πορεία κάθε ατόμου σε

ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

- Επάγγελμα, το οποίο είναι δείκτης της ενσωμάτωσης των ατόμων, της

κοινωνικής τους θέσης και της οικονομικής τους κατάστασης.

- Χαρακτήρας επαγγέλματος, αν δηλαδή το επάγγελμα ασκείται σε σταθερό

χώρο ή είναι πλανόδιο, συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του γενικότερου

τρόπου ζωής.

Από την επεξεργασία των τριών παραπάνω παραμέτρων θα δημιουργηθεΙ ένας

συνθετικός δείκτης που θα προσδιορίζει την «ταυτότητα» της κοινωνικής

φυσιογνωμίας των κατοΙκων κάθε ΟΤ της περιοχής.

Επόμενο βήμα είναι η ανάλυση τεχνικών παραμέτρων που θα καταδείξουν την

ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος, εικόνα που θα προκύψει από τον χαρακτήρα

των υποδομών και του στεγαστικού αποθέματος κάθε ΟΤ. Οι παράμετροι που

χρησιμοποιήθηκαν εΙναι οι εξής:

- Κατάσταση κτιριακού αποθέματος, που δεΙχνει τις στεγαστικές συνθήκες κάτω

από τις οποfες διαμένουν τα νοικοκυριά και εmδρά στην εικόνα του οικιστικού

περιβάλλοντος.

- Μέσο εμβαδόν κατοικΙας ανά άτομο, ο οποίος είναι ένας ακόμη δείκτης των

στεγαστικών συνθηκών των νοικοκυριών, αλλά αποτελεί και έκφραση των

γενικότερων συνθηκών διαβίωσης των μελών τους.
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- Οδικό δΙκτυο, το οποίο επελέγη λόγω της σημαντικότητσς του σφενός, ως

υποδομή, σλλά και αφετέρου, ως καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τα

επαγγελματικά δρώμενα πολλών κατοίκων της περιοχής (πλανόδια επαγγέλματα).

• Δίκτυο ύδρευσης, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία

εξοπλισμού των νοικοκυριών στις μέρες μας, πράγμα που κάνει την ύπαρξη του

απαραίτητη σε όλα τα στ έτσι ώστε να εξυπηρετείται το σύνολο των νοικοκυριών.

nρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι στις βασικές υποδομές εκτός από τις

προαναφερθείσες είναι το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος, το τηλεπικοινωνιακό

δΙκτυο αλλά και το δΙκτυο αποχέτευσης. Οι λόγοι όμως που δεν επιλέχθηκαν ως

παράμετροι στην προσπάθεια προσδιορισμού της ποιότητας του οικιστικού

περιβάλλοντος, εΙναι ότι, για μεν τις δυο πρώτες υποδομές (ρεύμα - τηλέφωνο),

κρίνουμε πως υπάρχει ικανοποιητική εξυπηρέτηση όλων των ΟΤ της περιοχής

μελέτης (§Η.2.6.2.), για δε την αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων, δεν υπάρχει

εξυπηρέτηση σε κανένα ΟΤ, ενώ για τα όμβρια ύδατα υπάρχει σε ελάχιστα ΟΤ

(§Η.2.6.3.).

Η επεξεργασΙα των τεσσάρων παραπάνω παραμέτρων θα μας οδηγήσει στην

δημιουργία ενός συνθετικού δείκτη, που θα προσδιορίζει την «ταυτότητα» του

οικιστικού περιβάλλοντος των ΟΤ της περιοχής.

Ας σημειωθεί πως για την αξιολόγηση κάθε μιας παραμέτρου χρησιμοποιήθηκε

η δεκαβάθμια κλίμακα (άριστα: 10) για την βαθμολογία κάθε μιας από τις επιμέρους

συνιστώσες που συνθέτουν την παράμετρο.
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0,3. Αναλυτικήπαρουσίασηπαραμέτρωνκαι συγκεντρωτικοίδείκτες.

0.3.1. Φυλή (Πίνακας36).

Η κατανομή των δύο φυλών στην περιοχή μελέτης έγινε με βάση την ποσοστιαία

αναλογία Μπαλαμών • Rom ανά ΟΤ. Η συγκεκριμένη αναλογία υπολογίσθηκε βάσει

του πλήθους των νοικοκυριών κάθε φυλής ανά ΟΤ. Απά τα αποτελέσματα φάνηκε

πως υπάρχουν ΟΤ με την αποκλειστική παρoυσiα μιας από τις δύο φυλές και άλλα με

την ύπαρξη και των δύο πληθυσμιακών στοιχείων, είτε με υπεροχή ενός εκ των δύο.

είτε με ίδια αναλογία.

Τα ΟΤ ταξινομήθηκαν σε ομάδες ανάλογα με την συμμετοχή κάθε φυλής στο

σύνολο των νοικοκυριών του. Οι ομάδες που δημιουργήθηκαν έχουν ως εξής:

- Αυτές που η μία φυλή υπερέχει σχεδόν αποκλειστικά έναντι της άλλης

(ποσοστά 80% - 100%).

- Εκείνες που παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό πρόσμιξης των δύο φυλετικών

στοιχείων (ποσοστά 50% - 80%).
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Πίνσκσc36

ΠοσοστιαΙααναλογΙα

κόθε φυλής ανά οτ

Ο.Τ. ΜπαλαμοΙ Rom
448 100.00% 0.00%
449 55,56% 44,44%
450 88,89% 11,11%
452 33,33% 66,67%
453 100.00% 0,00%
454 0,00% 100,00%
455 100.00% 0,00%
456 57,14% 42,86%
459 66,67% 33,33%
460 0,00% 100,00%
461 0,00% 100,00%

4610 0,00% 100,00%
462 50,00% 50,00%
464 20.00% 80,00%
465 33,33% 66,67%
466 0.00% 100,00%
468 0,00% 100,00%
469 0.00% 100,00%
470 16,67% 83,33%
471 0.00% 100,00%
475 0,00% 100,00%
476 0.00% 100,00%
477 0,00% 100.00%
478 0.00% 100,00%
479 0.00% 100,00%
481 0.00% 100,00%
482 0.00% 100,00%
484 0.00% 100,00%
485 0.00% 100,00%
486 0.00% 100,00%
487 0.00% 100,00%
488 0,00% 100,00%
489 0.00% 100.00%
490 100,00% 0,00%
491 100.00% 0,00%

Μ.Ο. 26,85% 73,15%

Πηγή: ΕπεξεργαΟ1α ερωτηματολογίαυ μελέτης αναβάθμιαης Αλιβερίαυ. 1991.

,
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Θ.3.2. Παράμετροι κοινωνικής φυσιογνωμίας των κατοίκων.

Θ.3.2.1. Εκπαίδευση (Πίνακας 37).

Το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής αποτελεί έναν πρώτο δείκτη

προσέγγισης της κοινωνικής φυσιογνωμίας τους. Για την ταξινόμηση των ατόμων

χρησιμοποιήθηκαν ομάδες οι οποίες ως κριτήριο δημιουργίας τους έχουν τις

βαθμίδες του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ παράλληλα λαμβάνονται

υπόψη και τα άτομα που δεν έχουν παρακολουθήσει καμιά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Έτσι δημιουργήθηκαν οι ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:

- Άτομα που δεν έχουν παρακολουθήσει καμία τάξη σχολείου (καθόλου).

- Άτομα που είτε έχουν παρακολουθήσει μερικές τάξεις του δημοτικού σχολείου,

είτε έχουν τελειώσει και τις έξι τάξεις (πρωτοβάθμια).

- Άτομα που είτε έχουν τελειώσει εξατάξιο γυμνάσιο ή γυμνάσιο - λύκειο. είτε

έχουν παρακολουθήσει μερικές τάξεις τους (δευτεροβάθμια).

- Άτομα που έχουν φοιτήσει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές (τριτοβάθμια).

Για κάθε ΟΤ επιχειρήθηκε η απόδοση της «εκπαιδευτικής φυσιογνωμίας» του, η

οποία προέκυψε ως συνάρτηση του επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων που

κατοικούν σ' αυτό. Οι βαθμολογίες που δώσαμε για κάθε επίπεδο είναι οι εξής:

- Καθόλου, η τιμή που δόθηκε στα άτομα αυτής της κατηγορίας είναι η

χαμηλότερη της δεκαβάθμιας κλίμακας, δηλαδή μονάδα (1), διότι είναι αδιανόητο στις

μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τουλάχιστον γραφή και

ανάγνωση.

- Πρωτοβάθμια, τα άτομα μ' αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης βαθμολογήθηκαν με

τρεις μονάδες (3), κάτω δηλαδή από τη βάση της κλίμακας που είναι η τιμή 5, διότι

είναι η ελάχιστη μόρφωση που μπορεί κάποιος να έχει και σαφώς δεν του αφήνει

πολλά περιθώρια εξέλιξης στην κοινωνία.

- Δευτεροβάθμια, η τιμή που αποδίδεται σ' αυτή την κατηγορία είναι έξι μονάδες

(6) και βρίσκεται μόλις μία μονάδα πάνω από την βάση, επειδή είναι επίπεδο
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εκπαίδευσης που μπορεί να δημιουργήσει κάποιες ικανοποιητικές προοmικές

κοινωνικής εξέλιξης αλλά απέχει σαφώς από τις δυνατότητες που παρέχει η

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πολύ περισσότερο από τις αντίστοιχες της ανώτερης

και ανώτατης μόρφωσης.

- Τριτοβάθμια, παίρνει την τιμή άριστα (10), διόιι μπορούσε να αποτελέσει το

κύριο μέσο κοινωνικής ανέλιξης, των ατόμων που προέρχονταν ακόμη και από τις πιο

χαμηλές κοινωνικές τάξεις.

Όπως παρατηρείται, κριτήριο για την συγκεκριμένη αξιολόγηση κάθε κατηγορίας

αποτελεί και η βαθμολογική απόσταση μεταξύ των καηηγοριών, που όσο προχωρούν

οι εκπαιδευτικές βαθμίδες, αυτή αυξάνεται Αναλυτικότερα η διαφορά μεταξύ των δύο

πρώτων κατηγοριών είναι δύο μονάδες, μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης τρεις

μονάδες και μεταξύ τιης τρίτης και της τέταρτης 4 μονάδες. σ λόγος για αυτήν την

κλιμάκωση είναι ότι η παρακολούθηση όλο και υψηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας,

αφενός προΟποθέτει την καταβολή προσαυξημένων προστταθειών, αφετέρου

δημιουργεί διαρκώς μεγαλύτερες πιθανότητες εξέλιξης και κοινωνικής ανάδειξης του

ατόμου.

Έτσι η συνάρτηση προσδιορισμού της «εκπαιδευτικής ταυτότητας» κάθε στ

διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΚ = (Ι '(ΝΙ) + 3'(Ν2) + 6'(Ν3) + ΙΟ'{Ν4)} Ι ΣΝ.

Όπου:

ΕΚ = η τιμή τιης εκπαιδευτικής ταυτότητας κάθε στ,

Ν1, Ν2, Ν3, Ν4 = το πλήθος των ατόμων της πρώτης, δεύτερης, τρίτης,

τέταρτης κατηγορίας αντίστοιχα,

ΣΝ = το σύνολο των ατόμων κάθε στ.
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0.3.2.2. Επάγγελμα (ΠΙνακας 37).

Η δεύτερη παράμετρος προσδιορισμού της κοινωνικής φυσιογνωμίας των

κατοίκων της περιοχής είναι το επάγγελμα που ασκούν. Από το ερωτηματολόγιο

καταγράφηκαν τα επαγγέλματα που ασκούν οι κάτοικοι του Αλιβερίου και

ομαδοποιήθηκαν με βάση την υφή του κάθε ενός, την κοινωνική θέση που προσδίδει

και την εισοδηματική στάθμη που συνεπάγεται για τα άτομα που το ασκούν, Οι

κατηγορίες που δημιουργήθηκαν από ομαδοποίηση των συναφών ετταγγελμάτων

είναι:

- Επιστημονικό ή ελεύθερο επάγγελμα ή τεχνικός βοηθός σε τέτοιο επάγγελμα 

διευθύνων ή ανώτερο διοικητικό στέλεχος,

- Υπάλληλος γραφείου - απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών - ένοπλες

δυνάμεις,

- Έμπορος ή πωλητής.

- Απασχολούμενος στην γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία - τεXνfτης ή εργάτης

(εκτός γεωργίας),

Η «επαγγελματική ταυτότητα» κάθε ΟΤ θα προκύψει ως συνάρτηση των

ατόμων που κατοικούν σ' αυτά και ασκούν επαγγέλματα κάποιας από τις παραπάνω

κατηγορίες. Κάθε κατηγορία αξιολογήθηκε ως εξής:

- Η πρώτη κατηγορία βαθμολογείται με άριστα (10), διότι περιλαμβάνει

επαγγέλματα που απαιτούν τις περισσότερες φορές υψηλό μορφωτικό επίπεδο από

τα άτομα που τα ασκούν και συγχρόνως τους αποφέρουν αρκετά υψηλά εισοδήματα

κατατάσσοντας τους έτσι στις υψηλότερες θέσεις της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.

- Η δεύτερη κατηγορία βαθμολογείται με δύο μονάδες χαμηλότερα από την

προηγούμενη (8), διότι τα επαγγέλματα αυτής αποδίδουν στους εργαζομένους

χαμηλότερα εισοδήματα και ενώ η κοινωνική θέση τους είναι αρκετά υψηλή ωστόσο

είναι χαμηλότερη από αυτή των ατόμων της πρώτης κατηγορίας.

- Η τρίτη κατηγορία βρίσκεται στη βάση της βαθμολογικής κλίμακας (5), διότι η

υφή του επαγγέλματος είναι τέτοια που δεν απαιτεί υψηλό μορφωτικό εττίπεδο, η

.' . .. ' " ... '.'
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άσκηση του συχνά εJναι επίπονη και ενέχει το στοιχείο της αβεβαιότητας. παρόλο

που μερικές φορές οι αποδοχές των ασκούντων αυτά τα επαγγέλματα ενδέχεται να

είναι αρκετά υψηλές .

• Η τέταρτη κατηγορία βρίσκεται μόλις μία μονάδα κάτω από την προηγούμενη

και κάτω από τη βάση της βαθμολογικής κλίμακας λαμβάνοντας την τιμή 4. διότι η

άσκηση των επαγγελμάτων της κατηγορίας αυτής διακρίνεται από στοιχεία

αβεβαιότητας και είναι ιδιαίτερα επίπονη. Το απαιτούμενο μορφωτικό επίπεδό είναι

χαμηλό έως μέτριο και οι αποδοχές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα.

Έτσι η συνάρτηση απόδοσης της «επαγγελματικής ταυτότητας» κάθε ΟΤ είναι:

ΕΠ = (10ΊΝ1) + 8ΊΝ2) + 5'{Ν3) + 4ΊΝ4)}/ ΣΝ.

Όπου:

ΕΠ = η τιμή της επαγγελματικής ταυτότητας κάθε ΟΤ.

Ν1. Ν2, Ν3, Ν4 = το πλήθος των ατόμων της πρώτης, δεύτερης, τρίτης.

τέταρτης κατηγορίας αντίστοιχα.

ΣΝ = το σύνολο των ατόμων κάθε ΟΤ.

Θ.3.2.3. Χαρακτήρας επαΥΥέλματος (ΠΙνακας 37).

Η τρίτη παράμετρος που χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση της κοινωνικής

φυσιογνωμίας των κατοίκων των ΟΤ είναι ο χαρακτήρας του επαγγέλματος. Η αιτία

που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη παράμετρος είναι πως εττιδρά άμεσα στις συνθήκες

διαβίωσης των νοικοκυριών. εφόσον η διάκριση τους γίνεται σε αυτά που ο αρχηγός

του νοικοκυριού ασκεί πλανόδιο ή σε σταθερό χώρο επάγγελμα.

Οι δύο κατηγορίες χαρακτήρα ετταγγέλματος (πλανόδιο • σταθερού χώρου).

αξιολογήθηκαν ως εξής:

- Σταθερού χώρου επάγγελμα. βαθμολογείται με άριστα (10). διότι εττιτρέπει την

πρόσδεση με την περιοχή κατοικίας των ατόμων που το ασκούν και άρα την ταύτιση

τους με το χώρο, εττιτρέπει την ευαισθητοποίηση τους για τα προβλήματα της
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περιοχής τους και την ανόmυξη πρωτοβουλιών για την αναβόθμιση του οικιστικού

περιβάλλοντος,που αντανακλά την διαμονή σ' αυτό ατόμων αντίστοιχου κοινωνικού

επιπέδου.

- Πλανόδιο επάγγελμα, βρΙσκεται στη βάση της δεκαβάθμιας βαθμολογικής

κλΙμακας (5), Πριν αιτιολογήσουμε αυτή την τιμή θα πρέπει να διακρΙνουμε τους

κατοίκους που αακούν πλανόδιο επόγγελμα σε αυτούς που εΙναι μόνιμοι κάτοικοι της

περιοχής και σε αυτούς που την επισκέmονται αε διάφορες περιόδους του χρόνου.

Οι μόνιμοι κάτοικοι διακρίνονται από όλα τα παραπάνω στοιχεία που

χαρακτηρίζουν αυτούς που το επάγγελμό τους ασκεΙται σε σταθερό χώρο και άρα δεν

τους εμποδίζει τΙποτα να έχουν αντίστοιχη συμπεριφορό όαον αφορά την

ευαισθητοποΙησή τους για τα προβλήματα της περιοχής τους. Ωστόσο η άακηση

πλανόδιου επαγγέλματος αντανακλά χαμηλότερη κοινωνική στόθμη.

Από την άλλη πλευρά η παρουαΙα σε διάφορες χρονικές περιόδους νοικοκυριών

στην περιοχή μελέτης που εξαιτίας του επαγγέλματος του αρχηγού τους δεν

διαμένουν μόνιμα σε αυτή, αυνεπάγεται την ύπαρξη πρόχειρων κατοικιών για την

εγκατόστασή τους και παράλληλα την έλλειψη ενδιαφέροντος για την κοινωνική

εικόνα που η περιοχή που τους φιλοξενεί προσωρινά, μπορεΙ να έχει.

Άρα φαίνεται πως η άσκηση πλανόδιου επαγγέλματος αν και σε ορισμένες

περιmώσεις δεν υποβιβάζει αημαντικά την κοινωνική φυσιoΓVωμIα της περιοχής, σε

άλλες δρα καταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Έται η συνάρτηση απόδοσης του «επαγγελματικού χαρακτήρα» κάθε ΟΤ εΙναι :

ΕΧ= (10'{Ν1) + 5'(Ν2)}/ ΣΝ.

Όπου:

ΕΧ = η τιμή του επαγγελματικού χαρακτήρα κόθε ΟΤ,

Ν1, Ν2 = το πλήθος των ατόμων της πρώτης και δεύτερης κατηγορΙας

αντίστοιχα,

ΣΝ = το σύνολο των ατόμων κόθε ΟΤ.
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Πηγή. Επεξεργααια ερωτηματαλογιου μελετης αναβαθμιαης Αλιβεριου, 1991,

Πίνακα,37

Εκπαίδευση Επάγγελμα Χαρακτήραςεπαγγέλμ.

Ο,Τ, Ν. Ν2 Ν3 Ν4 ΕΚ Ν. Ν2 Ν3 Ν4 ΕΠ Ν. Ν2 ΕΧ

448 Ο • Ο Ο 3,000 Ο 1 Ο Ο 8,000 1 Ο 10,000
449 4 3 2 Ο 2,778 Ο 2 3 4 5,222 6 3 8,333
450 2 7 Ο Ο 2,556 Ο 2 2 5 5,111 8 1 9,444
452 2 Ο 1 Ο 2,667 Ο 1 2 Ο 6,000 1 2 6,667
453 1 4 1 Ο 3,167 Ο 3 1 2 6,167 6 Ο 10,000
454 1 Ο Ο Ο 1,000 Ο Ο 1 Ο 5,000 Ο 1 5,000
455 Ο 3 Ο 1 4,750 1 2 1 Ο 7,750 Ο 4 5,000
456 4 2 Ο 1 2,857 Ο 3 3 1 6,143 4 3 7,857
459 1 2 Ο Ο 2,333. Ο 2 Ο 1 6,667 2 1 8,333
460 2 Ο Ο Ο 1,000 Ο Ο 1 1 4,500 1 1 7,500
461 3 Ο Ο Ο 1,000 Ο Ο Ο 3 4,000 • 2 6,667
461α 5 Ο Ο Ο 1,000 Ο Ο 2 3 4,400 3 2 8,000
462 2 Ο Ο Ο 1,000 Ο Ο 2 Ο 5,000 Ο 2 5,000
464 3 2 Ο Ο 1,800 Ο 1 3 1 5,400 3 2 8,000
465 4 2 Ο Ο 1,667 Ο 1 4 1 5,333 2 4 6,667
466 4 Ο Ο Ο 1,000 Ο Ο 4 Ο 5,000 Ο 4 5,000
468 6 1 Ο Ο 1,286 Ο Ο 7 Ο 5,000 Ο 7 5,000
469 10 3 Ο Ο 1,462 Ο Ο 11 2 4,846 2 11 5,769
470 6 Ο Ο Ο 1,000 Ο 1 4 1 5,333 1 5 5,833
471 2 Ο Ο Ο 1,000 Ο Ο 2 Ο 5,000 Ο 2 5,000
475 2 Ο Ο Ο 1,000 Ο Ο 2 Ο 5,000 Ο 2 5,000
476 2 Ο Ο Ο 1,000 Ο Ο 2 Ο 5,000 Ο 2 5,000
477 4 Ο Ο Ο 1,000 Ο Ο 2 2 4,500 1 3 6,250
478 2 1 Ο Ο 1,667 Ο Ο 3 Ο 5,000 Ο 3 5,000
479 Ο 1 Ο Ο 3,000 Ο Ο 1 Ο 5,000 Ο 1 5,000
481 4 2 Ο Ο 1,667 Ο Ο 4 2 4,667 2 4 6,667
482 1 Ο Ο Ο 1,000 Ο Ο 1 Ο 5,000 Ο 1 5,000
484 3 1 Ο Ο 1,500 Ο 1 3 Ο 5,750 1 3 6,250
485 3 1 Ο Ο 1,500 Ο Ο 4 Ο 5,000 Ο 4 5,000
486 9 1 Ο Ο 1,200 Ο Ο 7 3 4,700 Ο 10 5,000
487 4 Ο Ο Ο 1,000 Ο Ο 4 Ο 5,000 Ο 4 5,000
488 4 Ο Ο Ο 1,000 Ο Ο 4 Ο 5,000 Ο 4 5,000
489 2 Ο Ο Ο 1,000 Ο Ο 1 1 4,500 Ο 2 5,000
490 Ο Ο 1 Ο 6,000 Ο Ο Ο 1 4,000 1 Ο 10,000
491 Ο 3 Ο Ο 3,000 Ο Ο 3 Ο 5,000 3 Ο 10,000
Μ,Ο, 1,826 5,208 6,644
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Ο,3,3. Δείκτης κοινωνικήςφυσιογνωμίοςτων κατοίκων(Πίνακας38).

Προκειμένου να προσδιορισθεΙ η κοινωνική φυσιογνωμία των κατοίκων κάθε ΟΤ

και γενικότερα της περιοχής μελέτης, έγινε μΙα σύνθεση των τριών παραπάνω

παραμέτρων (εκπαίδευση, επάγγελμα και χαρακτήρας επαγγέλματος) με τη βοήθεια

μαθηματικής συνάρτησης που προσδίδει ένα συγκεκριμένο βάρος σε κάθε μία

παράμετρο, Τα βάρη που δόθηκαν εΙναι αποτέλεσμα της επιμέρους επίδρασης·

επιρροής, που αξιολογήθηκε πως κάθε παράμετρος έχει, στην διαμόρφωση της

κοινωνικής φυσιογνωμίας,

Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση κρΙθηκε ότι επιδρά κατά 50%, το επάγγελμα κατά

30% και ο χαρακτήρας του επαγγέλματος κατά 20%. Η παραπάνω κατανομή έγινε

διότι, η εκπαίδευση είναι το κύριο στοιχείο προσδιορισμού της κοινωνικής

συμπεριφοράς των ατόμων, της αποδοχής και της δυνητικής διαγραφόμενης πορείας

τους, σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το επάγγελμα αντανακλά την κοινωνική

θέση και την οικονομική κατάσταση του ατόμου. Τέλος ο χαρακτήρας του

επαγγέλματος προσδιορίζει την πρόσδεση με τον τόπο κατοικίας, την

ευαισθητοποΙηση για τα προβλήματα της και τον βαθμό ενσωμάτωσης των ατόμων.

Η συνάρτησης προσδιορισμού της κοινωνικής φυσιογνωμίας των ΟΤ της

περιοχής είναι:

ΚΦ = Ο,5ΈΚ + Ο,3·ΕΠ + Ο,2·ΧΕ.

Όπου:

ΚΦ = η τιμή της κοινωνικής φυσιογνωσίας κάθε ΟΤ,

ΕΚ = η τιμή της εκπαιδευτικής ταυτότητας κάθε ΟΤ,

ΕΠ = η τιμή της επαγγελματικής ταυτότητας κάθε ΟΤ,

ΕΧ = η τιμή του επαγγελματικού χαρακτήρα κάθε ΟΤ.
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Πίνακας 38

Δείκτης κοινωνικήςφυσιογνωμίας

Ο.Τ. ΕΚ ΕΠ ΕΧ ΚΦ

448 3.000 8.000 10.000 5.900
449 2.778 5,= 8,333 4,622
450 2,556 5,111 9,444 4,700
452 2,667 6,000 6,667 4,467
453 3,167 6,167 10,000 5,433
454 1,000 5,000 5,000 3,000
455 4,750 7,750 5,000 5,700
456 2,857 6,143 7,857 4,843
459 2,333 6,667 8,333 4,833
460 1,000 4,500 7,500 3,350
461 1,000 4,000 6,667 3,033

4610 1,000 4,400 8,000 3,420
462 1,000 5,000 5,000 3,000
464 1,800 5,400 8,000 4,120
465 1,667 5,333 6,667 3,767
466 1,000 5,000 5,000 3,000
468 1,286 5,000 5,000 3,143
469 1,462 4,846 5,769 3,338
470 1,000 5,333 5,833 3,267
471 1,000 5,000 5,000 3,000
475 1,000 5,000 5,000 3,000
476 1,000 5,000 5,000 3,000
477 1,000 4,500 6,250 3,100
478 1,667 5,000 5,000 3,333
479 3,000 5,000 5,000 4,000
481 1,667 4,667 6,667 3,567
482 1,000 5,000 5,000 3,000
484 1,500 5,750 6,250 3,725
485 1,500 5,000 5,000 3,250
486 1,200 4,700 5,000 3,010
487 1,000 5,000 5,000 3,000
488 1,000 5,000 5,000 3,000
489 1,000 4,500 5,000 2,850
490 6,000 4,000 10,000 6,200
491 3,000 5,000 10,000 5,000

Μ.Ο. 1,826 5,208 6,644 3,804
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Θ.3.4. Παράμετροιφυσιογνωμίαςοικιστικούπεριβάλλοντος,

Θ.3.4.1. Κατάστασηκτιριακούαποθέματος(Πίνακας39).

Η πρώτη παράμετρος πρασέγγισης της φυσιογνωμίας ταυ οικιστικού

περιβάλλοντος είναι η κατάοταση του κτιριακού αποθέματος. Όπως αναφέρθηκε σε

προηγούμενο κεφάλαιο (§Η.2.5.2.), η διάκριση της κατάστασης των κτιρΙων κατοικίας

έχει γΙνει σε καλή, μέτρια και κακή.

Η αξιολόγηση των παραπάνω κατηγοριών της κατάστασης των κτιρΙων της

περιοχής μελέτης έγινε βάση, την ποιότητα των κατασκευαστικών υλικών τους, της

εττΙδρασης τους στην ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος και τέλος βάση των

στεγαστικών συνθηκών που εξασφαλίζουν στα νοικοκυριά.

- Τα κτίρια καλής κατάστασης αξιολογούνται με άριστα (10), διόπ είναι κοινή

επιδίωξη κάθε νοικοκυριού η εξασφάλιση ιδανικών στεγαστικών συνθηκών. Επίσης η

συμβολή τους στην υψηλή ποιότητα οικιστικού περιβάλλοντος είναι η μέγιστη δυνατή.

- Τα κτίρια μέτριας κατάστασης αξιολογούνται με μΙα μονάδα πάνω από την

βάση (6), εττειδή η συμβολή τους στην ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος δεν

είναι η καλύτερη αλλά ούτε και χειρότερη και επειδή καλύmουν ικανοποιηπκά ένα

ελάχιστο επfπεδo στεγαστικών αναγκών των νοικοκυριών.

- Τα κτίρια κακής κατάστασης παΙρνουν την χαμηλότερη τιμή της δεκαβάθμιας

βαθμολικής κλΙμακας (1), διότι η επίmωση τους στην ποιότητα του οικιστικού

περιβάλλοντος είναι αρνητική, ενώ οι στεγαστικές συνθήκες που εξσσφσλίζουν στους

κστοίκους τους εΙνσι κατά πολύ χαμηλότερες σπό τις σύγχρονες συνθήκες στέγασης.

Έτσι η συνάρτηση σξιολόγησης της κατάστσσης του κτιριακού σποθέμστος

(ΚΚΑ) κάθε στ είναι η εξής;

ΚΚΑ = (ΙΟΊΝ1') + 6'(Ν2) + Ι'(Ν3)}/ ΣΝ.

Όπου ; Ν1, Ν2, Ν3 = το πλήθος των κστοικιών καλής, μέτριας κσι κσκής

κατάστασης αντίστοιχσ,

ΣΝ = το σύνολο των κστοικιών κάθε στ.

.... -. , '.,'
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Πίνακας 39

Κατόστασηκτιριακού αποθέμarος

ο.τ. Ν1 Ν2 Ν3 ΚΚΑ

448 Ο Ο 2 10.000
449 11 Ο 10 5.286
450 Ο 4 7 8.545
452 1 2 10 8.692
453 Ο Ο 6 10.000
454 Ο Ο 6 10.000
455 2 Ο 5 7,429
456 5 Ο 13 7.500
459 3 Ο 3 5.500
460 4 Ο 1 2.800
461 5 Ο 1 2,500

4610 7 1 Ο 1.625
462 3 1 1 3.800
464 Ο Ο 6 10.000
465 1 5 5 7.364
466 6 2 5 5.231
468 4 5 7 6.500
469 2 7 5 6.714
470 2 2 5 7.111
471 1 1 Ο 3.500
475 2 2 4 6.750
476 5 1 1 3.000
477 6 1 2 3.556
478 2. Ο 1 4.000
479 1 1 Ο 3.500
481 1 1 4 7.833
482 6 Ο 2 3.250
484 4 Ο 2 4.000
485 Ο 1 1 8.000
486 14 Ο Ο 1.000
487 9 2 3 3.643
488 3 Ο 1 3.250
489 2 Ο 1 4.000
490 Ο Ο 1 10,000
491 Ο 1 3 9,000
Μ.Ο. 5.673

..
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Θ.3.4.2. Μέσο εμβαδόν κατο,κΙας ανά άτομο (nrvaKa 40),

Η επόμενη παράμετρος που χρησιμοποιήθηκε στην προσέγγιση της

φυσιογνωμίας του οικιστικού περιβάλλοντος εΙναl το μέσο εμβαδόν κατοlκΙας ανά

άτομο.

Αυτή η παράμετρος είνσl ίση με το λόγο, της επιφάνειας κστοικίσς προς το

πλήθος των κατοίκων κάθε στ, όπως υπολογΙστηκσν από την σύνθεση των

αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου.

Η επιφάνεια κστοlκΙας κάθε στ υπολογΙστηκε με τον ακόλουθο τρόπο:

Από την χρήση των κατηγοριών του μεγέθους κστοικίας του ερωτηματολογΙου

« 50 m'. 50 m' - 120 m'. > 120 m'), θεωρήθηκε μια τιμή μεγέθους κατοlκΙας για κάθε

κατηγορία. Έτσι για την 1η κστηγορία η τιμή που χρησιμοποιήθηκε είναι τσ 25 m'. για

την 2η τα 85 m' κσl για την 3η τα 145 m'. Στην τρίτη κατηγορίσ θεωρήθηκε ένα άνω

όριο της κλάσης, ίσο με 170 m'. αριθμός που γενικά ανταποκρΙνεταl στο μέγεθος των

μεγάλων κατοικιών της περιοχής μελέτης κσl παράλληλσ συντελεί στην διατήρηση

μιας σταθερής απόστασης 60 m' ανάμεσα στις μεσαΙες τιμές των τριών κατηγοριών.

Αφού πσρατηρήθηκε πόσα νοικοκυριά δlσμένουν σε κατοικίες των παραπάνω

κατηγοριών, πολλαπλασιάστηκεο αριθμός τους με το αντΙστοlχο μέγεθος κατοlκΙας

της κστηγορΙαςστην οποία ανήκουν γισ νσ βρεθεί η συνολική επιφάνεισ κατοικίσς για

κάθε στ.

Αναλυτικά η συνολική οικοδομική επιφάνεια (ΣσΕ) του στ προέκυψε από τη

σχέση:

ΣΟΕ = 25 m" Ν1 + 85 m" Ν2 + 145 m" Ν3.

Όπου:

Ν1, Ν2, Ν3 = το πλήθος των νοικοκυριών κάθε κατηγορΙας.

Στην συνέχεια με την βοήθεισ του πλήθους των στόμων που κατοικούν σε κάθε

στ υπολογίσθηκε το μέσο εμβαδόν κατοlκΙας ανά άτομο για κάθε στ (ΜΕΚΑσΤ),

από την σχέση:

J
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ΜΕΚΑΟΤ= ΣΟΕΙΣΝ.

Πηγή. Πολεοδομικος σχεδιασμος, Αθ. Aραβaντινoς, 1988.

ΣΝ = το πλήθος των ατόμων που κατοικούν αε κάθε ΟΤ.

ΒΜΕΚΑ = 10'ΜΕΚΑΟΤΙ Emin .

Όπου:

Αριθμός μελών Ελάχιστη απαιτούμενη mιφάνεια

νοικοκυριού κατοικΙας ανά άτομο (m') : Emin
1 28
2 21
3 19
4 19

5 και άνω 17
. . .

Η ελάxιaτη απαιτούμενη επιφάνεια κατοικίας ανά άτομο ανάλογα με το αριθμό

μελών του νοικοκυριού είναι:

Αξιολογήθηκαν με άριaτα (10) τα ΟΤ των οποίων η τιμή του μέαου εμβαδού

κατοικίας ανά άτομο ήταν ίαη ή υπερέβαινε την τιμή που δίνεται από τον παραπάνω

πίνακα, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και το μέσο μέγεθος νοικοκυριού του κάθε ΟΤ. Η

βαθμολογία των υπολοίπων ΟΤ υπολογίστηκε αναλογικά προς αυτά που λαμβάνουν

την τιμή άριaτα.

Έτσι η σχέση αξιολόγησης της παραμέτρου του μέσου εμβαδού κατοικίας ανά

άτομο (ΒΜΕΚΑ) για κάθε ΟΤ είναι η εξής:
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Ι

Ι

Ι
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Όπου:

ΒΜΕΚΑ = ο βαθμός της παραμέτρου του μέσου εμβαδού κατοικίας ανά άτομο

για κάθε ΟΤ,

ΜΕΚΑΟΤ = το μέσο εμβαδόν κατοικίας ανά άτομο για κάθε ΟΤ,

Emin = η τιμή της ελάXιaτης απαιτούμενης επιφάνειας κατοικίας ανά άτομο

ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού (28, 21, 19, 17).
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Πίνσκσc40

Μέσο εμβαδόν κατοικίας ανό άτομο

Νοικοκuρια Ι Μέγεθος Μέσο ΜέΥεθος

Ο.Τ. Ν1 Ν2 Ν3 ΣΟΕ ΣΝ Νοικοκυριού ΜΕΚΑΟΤ ΒΜΕΚΑ

448 Ο 1 Ο 85 6 6,00 14,167 8,333
449 4 5 Ο 525 48 5,33 10,938 6,434
450 3 6 Ο 585 37 4,11 15,811 8,321
452 1 2 Ο 195 31 10,33 6,290 3,700
453 1 5 Ο 450 24 4,00 18,750 9,868
454 Ο 1 Ο 85 5 5,00 17,000 10,000
455 Ο 2 2 460 18 4,50 25,556 10,000
456 3 4 Ο 415 26 3,71 15,962 8,401
459 1 2 Ο 195 26 8,67 7,500 4,412
460 2 Ο Ο 50 8 4,00 6,250 3,289
461 3 Ο Ο 75 13 4,33 5,769 3,036
461σ 2 3 Ο 305 35 7,00 8,714 5,126
462 2 Ο Ο 50 9 4,50 5,556 2,924
464 2 3 Ο 305 38 7,60 8,026 4,721
465 Ο 5 1 570 50 8,33 11,400 6,706
466 2 Ο 2 340 34 8,50 10,000 5,882
468 Ο 4 3 775 70 10,00 11,071 6,513
469 2 7 4 1225 129 9,92 9,496 5,586
470 2 2 2 510 62 10,33 8,226 4,839
471 Ο 1 1 230 13 6,50 17,692 10,000
475 Ο Ο 2 290 13 6,50 22,308 10,000
476 2 Ο Ο 50 11 5,50 4,545 2,674
477 4 Ο Ο 100 22 5,50 4,545 2,674
478 3 Ο Ο 75 17 5,67 4,412 2,595
479 1 Ο Ο 25 7 7,00 3,571 2,101
481 2 2 2 510 55 9,17 9,273 5,455
482 Ο 1 Ο 85 8 8,00 10,625 6,250
484 1 3 Ο 280 30 7,50 9,333 5,490
485 2 Ο 2 340 45 11,25 7,556 4,444
486 10 Ο Ο 250 67 6,70 3,731 2,195
487 1 1 2 400 26 6,50 15,385 9,050
488 4 Ο Ο 100 33 8,25 3,030 1,783
489 2 Ο Ο 50 9 4,50 5,556 2,924
490 Ο 1 Ο 85 5 5,00 17,000 10,000
491 2 1 Ο 135 9 3,00 15,000 7,895

Μ.Ο. 6,97 9,822 5,778
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ΒΜΕΚΑ = η τιμή του μέσου εμβαδού κατοικίας ανά άτομο κάθε στ,

κσΔ = η τιμή που χαρακτηρίζει την κατάσταση του οδικού δικτύου κάθε στ,

ΒΥ = η τιμή που χαρακτηρίζει τον βαθμό υδροδότησης κάθε στ.

Πίνσκσς42

ΔΕΙκτης φuσιογνωμΙας οικιστικού ΠΕριβάλλοντος

Ο.Τ. ΚΚΑ ΒΜΕΚΑ ΚΟΔ ΒΥ ΦΟΠ

448 10,000 8,333 10,000 0,000 7,667
449 5,286 6,434 10,000 6,667 7,206
450 8,545 8,321 8,250 5,000 7,703
452 8,692 3,700 7,000 3,333 6,114
453 10,000 9,868 8,250 7,500 8,949
454 10,000 10,000 10,000 7,500 9,500
455 7,429 10,000 6,50 5,000 7,179
456 7,500 8,401 3,250 5,000 5,905
459 5,500 4,412 6,500 5,000 5,482
460 2,800 3,289 3,250 0,000 2,473
461 2,500 3,036 5,500 2,500 3,507

4610 1,625 5,126 7,75 6,250 5,088
462 3,800 2,924 3,250 5,000 3,700
464 10,000 4,721 6,833 5,000 6,994
465 7,364 6,706 7,500 7,500 7,300
466 5,231 5,882 7,500 7,500 6,496
468 6,500 6,513 7,500 10,000 7,503
469 6,714 5,586 7,625 5,000 6,419
470 7,111 4,839 7,750 0,000 5,426
471 3,500 10,000 5,333 1,667 4,983
475 6,750 10,000 3,833 0,000 5,175
476 3,000 2,674 2,600 0,000 2,215
477 3,556 2,674 2,600 4,000 3,181
478 4,000 2,595 5,000 0,000 3,219
479 3,500 2,101 5,250 0,000 3,045
481 7,833 5,455 8,333 0,000 5,941
482 3,250 6,250 3,00C 5,000 4,125
484 4,000 5,490 3,667 6,667 4,731
485 8,000 4,444 5,250 2,500 5,364
486 1,000 2,195 3,000 10,000 3,639
487 3,643 9,050 6,200 5,000 5,763
488 3,250 1,783 4,250 7,500 4,107
489 4,000 2,924 4,250 5,000 4,060
490 10,000 10,000 1,800 0,000 5,540
491 9,000 7,895 3,600 4,000 6,159

Μ.Ο. 5.673 5,778 5,685 3,851 5,333
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Ι. ΧΩΡΙΚΗΚΑΤΑΝΟΜΗΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ.

Σε αυτήν την ενότητα θα επιχειρηθεί η αποτύπωαητων δεικτων της φυλής, της

κοινωνικής φυσιογνωμίας και της φυσιογνωμίας του οικιστικού περιβάλλοντος στο

χωρο, ενω θα αναζητηθεί η ύπαρξη συσχετίσεων και αλληλεπιδράσεωνμεταξύ τους.

Επίσης θα διερευνηθεί η ύπαρξη ομάδων με συναφή τα παραπάνω χαρακτηριστικά

και η διαίρεση, ή μη, του χωρου από αυτές τις ομάδες.

1.1. Φυλή.

(Πίνακας 43) (Χάρτης 15).

Η παράμετρος αυτή δείχνει την εγκατάσταση των ατόμων των δύο φυλων σε

κάθε ΟΤ. Όπως έχει προαναφερθεί (§Θ.3.1.) η κατάταξη των ΟΤ έγινε σε τέσσερις

κατηγορίες βάση του ποσοστού συμμετοχής των δύο φυλων :

- Μπαλαμοί, ποσοστό 81% -100%,

- Μπαλαμοί, ποσοστό 50% - 80%,

- Rom, ποσοστό 50% - 80%,

- Rom, ποσοστό 81% -100%.

• Τα ΟΤ στα οποία το ποσοστό συμμετοχής των Μπαλαμων είναι 81% - 100%

είναΙ' 448, 453, 455, 490, 491,450.

• Τα ΟΤ που το ποσοστό συμμετοχής των Μπαλαμων είναι 50% - 80% είναΙ'

459, 456, 449.

• Το ΟΤ 462 κατοικείται με το ίδιο ποσοστό από τις δύο φυλές, 50% - 50%.

• Τα ΟΤ που το ποσοστό συμμετοχής των Rom είναι 50% - 80% είναΙ' 452,

465,464.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

• Rom 50-80%

• Rom 81-100%

Ι Ι Μπαλαμοί 50-80%

U Μπαλαμοί 81-100%
ι,

~ς Kατανoιmς Rom - Μπαλαμών ανά Ο.Τ.

Ι

Χάρτηc 15
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• Τα ΟΤ που το ποσοστό συμμετοχής των Rom είναι 81%·100% είναι: 470,

454, 460, 461, 461 α, 466, 468, 469, 471, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482,

484,485,486,487,488,489.

Από την χαρτογραφικήαποτύπωσητου ποσοστού συμμετοχής της κάθε φυλής

ανά ΟΤ, φαίνεται πως υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός της περιοχής σε ΟΤ που

κατοικούνταιοτην πλειοψηφίατους ή και αποκλειστικάαπό την μία ή την άλλη φυλή.

Έτσι φαίνεται μία συγκέντρωση των Μπαλαμών ανατολικά της οδού

Κωνοταντοπούλουκαι νότια της οδού Έβρου, επίσης στο ΟΤ 459, καθώς και κατά

μήκος της οδού Ηλία Αποστόλου. Το υπόλοιπο μέρος της περιοχής μελέτης

κατοικείται από Rom με καθολική υπεροχή τους στα ΟΤ που βρίσκονται βόρεια της

πρώτης παράλληλου προς την οδό Έβρου.

1.2. Δείκτης κοινωνικής φυσιογνωμίας των κατοίκων.

(Πίνακας 43) (Χάρτης 16).

Η κατανομή των τιμών των ΟΤ για τον συγκεκριμένο δείκτη κυμαίνεται από 2,85

·6,2, ενώ ο μέσος όρος της (ΜΟ) είναι 3,804. Το εύρος των τιμών κάτω του ΜΟ είναι

περίπου μία μονάδα (0,954) και απετέλεσε μία κατηγορία ΟΤ, η οποία έχει το

χαμηλότερο κοινωνικό προφίλ. Οι τιμές άνω του ΜΟ έχουν εύρος 2,396 μονάδων,

οπότε δημιουργήθηκαν δύο κατηγορίες ΟΤ, που το εύρος τους είναι περίπου το

ήμισυ (1,198) της απόστασης της μέγιστης τιμής και του ΜΟ της κατανομής.

Παράλληλα για τον σχηματισμό αυτών των κλάσεων ελήφθη υπόψη η βάση της

δεκαβάθμιας βαθμολογική κλίμακας (5). Έτσι δημιουργήθηκαν οι ακόλουθες κλάσεις:

• 1η κλάση: 6,2 • 5,

• 2η κλάση: 4,999 • 3,804,

• 3η κλάση: 3,803 • 2,85.

Φαίνεταl ότι ο ΜΟ του δείκτη κοινωνικής φυσιογνωμίας της περιοχής είναι κατά

πολύ μικρότερος της βάσης της βαθμολογίας, πράγμα που δείχνει το πολύ χαμηλό
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κοινωνικό επίπεδο που διακρίνει τους κατοίκουςτου Αλιβερίου. Λίγα είναι τα στ που

βρίσκονταιπάνω από τη βάση, ενώ τιμές τους δεν απέχουνπολύ απ' αυτήν. Ευνόητο

είναι πως δεν υπάρχουνστ υψηλό κοινωνικόεπίπεδο.

• Τα στ που ανήκουν στην 1η κλάση είναΙ' 490, 448, 455, 453, 491.

• Τα στ που ανήκουν στην 2η κλάση είναι: 456, 459, 450, 449, 452, 464, 479.

• Τα στ που ανήκουν στην 3η κλάση είναι: 465, 484, 481, 461α, 460, 469,

478,470,485,468,477,461, 486, 454, 462, 466, 471, 475, 476, 482, 487,

488,489.

Από την χαρτογραφική απεικόνιση των τιμών του δείκτη για κάθε στ, φαίνεται

ότι τα πέντε στ που ανήκουν στην 1η κλάση συγκεντρώνονται στο βορειοανατολικό

και νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής και αποτελούν αποκλειστικά χώρο κατοικίας

Μπαλαμών (βλέπε Χάρτη Φυλής).

Τα στ που ανήκουν στην 2η κλάση παρουσιάζουν μια συγκέντρωση νότια της

οδού Έβρου και ανατολικά της οδού Ηλία Αποστόλου. Τα περισσότερα από αυτά

αποτελούν περιοχή κατοικίας Μπαλαμών χωρίς όμως η παρουσία τους να είναι

αποκλειστική, ενώ υπάρχουν και μερικά ΟΤ στα οποία κατοικούν κατά το πλείστον

Rom. Επίσης το στ 479 είναι του ιδίου χαρακτήρα και βρίσκεται εντός της ζώνης που

κατοικείται αποκλειστικά από Rom. Η κάπως υψηλή τιμή που παρουσιάζει για τα

δεδομένα της περιοχής, οφείλεται στην παρακολούθηση Δημοτικού σχολείου από τον

ερωτώμενο.

Όλα τα στ της 3ης κλάσης συγκεντρώνονται βόρεια της οδού Έβρου, ενώ

εξαίρεση αποτελεί το στ 454 που όμως έχει χωρική συνέχεια με τα προηγούμενα.

Όλα τα στ αυτής της κλάσης κατοικούνται αποκλειστικά από Rom.

Μπορεί λοιπόν κανείς να παρατηρήσει ότι στον κύριο όγκο των στ που

κατοικούνται αποκλειστικά από Rom το κοινωνικό προφίλ είναι πάρα πολύ χαμηλό.

Αντίθετα τα στ που έχουν τις υψηλότερες τιμές για τον δείκτη της κοινωνικής

φυσιογνωμίας, κατοικούνται αποκλειστικά από Μπαλαμούς.
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Στα περισσότερα ΟΤ που υπάρχει πρόσμιξη των δύο φυλών, με προβάδισμα

της μιας ή της άλλης ομάδας, ο δείκτης της κοινωνικής φυσιογνωμίας βρίσκεται άνω

του ΜΟ άλλα κάτω από τη βάση της βαθμολογικής κλίμακας. Το φαινόμενο αυτό

ερμηνεύεται από την παρουσία πληθυσμού Rom στα συγκεκριμένα ΟΤ, των οποίων

το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα και ο χαρακτήρας του, συνθέτουν την χαμηλή

εικόνα της κοινωνικής φυσιογνωμίας του χώρου στο οποίο βιώνουν.

1.3. Δε[κτης φuαιογνωμ[ας οικιστικού περιβάλλοντος.

(ΠΙνακaς 43) (Χάρτης 17).

Η κατανομή των τιμών του δείκτη φυσιογνωμίας του οικιστικού περιβάλλοντος

κυμαίνεται από 2,215 - 9,5. Ο ΜΟ της κατανομής είναι το 5,333. Η ομαδοποίηση των

ΟΤ έγινε σε τέσσερις κλάσεις, δύο κάτω και δύο άνω του Μα. Τα όρια της κάθε

κλάσης προέκυψαν, για τις μεν κάτω του ΜΟ, με την διαίρεση, δια δύο, της

αριθμητικής απόστασης της ελάχιστης τιμής και του ΜΟ της κατανομής, για τις δε

άνω αντίστοιχα, με την διαίρεση, δια δύο, της αριθμητικής απόστασης της μέγιστης

τιμής και του ΜΟ της κατανομής. Οι κλάσεις που προέκυψαν είναι οι εξής:

-1η κλάση: 9,5 -7,417,

- 2η κλάση: 7,416 - 5,334,

- 3η κλάση: 5,333 - 3,775,

- 4η κλάση: 3,774 - 2,215.

Παρατηρείται, όσον αφορά τη φυσιογνωμία του οικιστικού περιβάλλοντος, ότι

παρόλο που ο ΜΟ της κατανομής του δείκτη είναι μεγαλύτερος από τη βάσης της

δεκαβάθμιας βαθμολογικής κλίμακας (ΜΟ = 5,333), υπάρχουν ΟΤ με οικιστικό

περιβάλλον αρκετά καλής ποιότητας έως και άριστης, ενώ συγχρόνως υπάρχει

μεγάλος αριθμός ΟΤ με υποβαθμισμένο οικιστικό περιβάλλον.

• Στην 1η κλάση ανήκουν τα ΟΤ: 454, 453, 450, 448, 468,
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• Στην 2η κλάση ανήκουν τα στ: 465, 449, 455, 464, 466, 469, 491, 452, 481,

456,487,490,459,470,485.

• Στην 3η κλάση ανήκουν τα στ: 475, 461α, 471, 484, 482, 468, 489.

• Στην 4η κλάση ανήκουν τα στ: 462, 466, 461, 478, 477, 479, 460, 476.

Τα στ που κατατάσσονται στην 1η κλάση συγκεντρώνονται στο νότιο

νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης και κάτω από την οδό Έβρου. Εξαίρεση

αποτελεί το στ 468. Τα δύο από τα πέντε στ (448, 453) αποτελούν αποκλειστικό

χώρο κατοικίας Μπαλαμών, το στ 450 κατοικείται σχεδόν καθολικά από Μπαλαμούς,

ενώ τα στ 454 και 468 κατοικούνται αποκλειστικά από Rom.

Όσον αφορά τα στ της 2ης κλάσης παρατηρείται μία διάχυση στο σύνολο της

περιοχής μελέτης, ανεξαρτήτως της φυλής που κατοικεί σ' αυτά.

Παρατηρείται μία διάχυση των στ της 3ης κλάσης από την οδό Πατούχα, προς

το βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης, χώροι που αποτελούν αποκλειστικά περιοχές

κατοικίας των Rom.

Στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της περιοχής συγκεντρώνονται τα στ της

4ης κλάσης. Αξlζει να σημειωθεl πως και τα στ αυτής της κλάσης κατοικούνται

αποκλειστικά από Rom.

Παρατηρείται λοιπόν πως τα στ που κατοικούνται αποκλειστικά ή κατά το

μεγαλύτερο ποσοστό τους από Μπαλαμούς έχουν την καλύτερη ποιότητα οικιστικού

περιβάλλοντος, όμως σημαντικό ποσοστό των στ που κατοικούνται αποκλειστικά ή

κατά την πλειονότητα τους από Rom έχει επίσης αντίστοιχη εικόνα. Τα στ που έχουν

χαμηλή ποιότητα οικιστικού περιβάλλοντος κατοικούνται αποκλειστικά από Rom.

Φαίνεται λοιπόν πως όσον αφορά τους Μπαλαμούς η ποιότητα του οικιστικού

περιβάλλοντος τους εΙναι καλή έως άριστη, ενώ οι Rom κατοικούν σε περιοχές οπού

το οικιστικό περιβάλλον κυμαίνεται από πολύ κακό έως άριστο.
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Πίνακας 43

ΠοσοστlαΙααναλογΙα

κάθε φυλής ανά ΟΤ

Ο.Τ. Μπολ.μαΙ Rom
448 100.00% 0,00%
453 100,00% 0,00%
455 100.00% 0,00%
490 100,00% 0.00%
491 100,00% 0,00%

450 88,89% 11,11%

459 66.67% 33,33%
456 57,14% 42,86%
449 55,56% 44,44%

462 50,00% 50,00%

452 33,33% 66,67%
465 33,33% 66,67%

464 20,00% 80,00%

470 16,67% 83,33%
454 0,00% 100,00%
460 0,00% 100,00%
461 0,00% 100,00%
461α 0,00% 100,00%
466 0,00% 100,00%
468 0,00% 100,00%

469 0,00% 100,00%
471 0,00% 100,00%
475 0,00% 100,00%
476 0,00% 100,00%
477 0,00% 100,00%
478 0,00% 100,00%
479 0,00% 100,00%
481 0,00% 100,00%
482 0,00% 100,00%
484 0,00% 100,00%
485 0,00% 100,00%
486 0,00% 100,00%
487 0,00% 100,00%
488 0,00% 100,00%
489 0,00% 100,00%

Μ.Ο. 26,85% 73,15%

ΔεΙκτης κοινωνικής

φυσιογνωμιας

Ο.Τ. ΚΦ

490 6,200
448 5,900
455 5,700
453 5,433
491 5,000

456 4,843

459 4,833
450 4,700
449 4,622

452 4,467

464 4,120
479 4,000

465 3,767

484 3,725
481 3,567
461α 3,420
460 3,350
469 3,338
478 3,333
470 3,267

485 3,250
468 3,143
477 3,100
461 3,033
486 3,010
454 3,000
462 3,000
466 3,000
471 3,000
475 3,000
476 3,000
482 3,000
487 3,000
488 3,000
489 2,850

Μ.Ο. 3,804

~Kτης φυσ,αΥνωμΙας

οικιστικού περιβάλλοντος

Ο.Τ. ΦΟΠ

454 9.500
453 8,949
450 7,703
448 7.667
468 7,503

465 7.300

449 7.206
455 7.179
464 6.994

466 6.496

469 6.419
491 6.159

452 6.114

481 5.941
456 5.905
487 5,763
490 5.540
459 5,482
470 5,426
485 5.364
475 5.175
461. 5.088
471 4.983
484 4,731
482 4,125
488 4.107
489 4.060

462 3.700
486 3.639
461 3.507
478 3.219
477 3.181
479 3,045
460 2,473
476 2,215

Μ.Ο. 5.333
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1.4. Σχέσεις μεταξύ: κοινωνικής φuσιογνωμΙας και φuσιογνωμΙας

οικιστικού περιβάλλοντος.

(Χάρτες 16 -17).

Από την σύγκριση των χαρτών, που απεικονίζουν την φυσιογνωμία του

οικιστικού περιβάλλοντος και το κοινωνικό προφίλ των κατοίκων της περιοχής,

παρατηρείται ότι τα ΟΤ με τις υψηλότερες τιμές για τον δείκτη κοινωνικής

φυσ10γνωμίας δεν έχουν απαραίτητα την καλύτερη δυνατή ποιότητα οικιστικού

περιβάλλοντος, βρίσκονται όμως άνω του μέσου όρου (ΜΟ) και η ποιότητα του σ'

αυτά είναι καλή. Βέβαια υπάρχουν ΟΤ (ΟΤ 448, 453) που και για τους δύο δείκτες

έχουν τις υψηλότερες τιμές των κατανομών τους.

Γίνεται επίσης αντιληmό ότι, τα ΟΤ που ανήκουν στη 2η κλάση όσον αφορά το

δείκτη κοινωνικής φυσιογνωμίας, βρίσκονται δηλαδή κάτω από τη βάση της

βαθμολογικής κλίμακας (5) και άνω του ΜΟ της κατανομής (3,804), ανήκουν στη 1η

και 2η κλάση του δείκτη της φυσιογνωμίας του οικιστικού περιβάλλοντος, έχουν

δηλαδή οικιστικό περιβάλλον καλής και άριστης ποιότητας, δεδομένου του χαρακτήρα

της περιοχής ..

Στην περιοχή των ΟΤ χαμηλού κοινωνικού προφίλ διακρίνονται χωρικές

ενότητες (οη από όλες τις κλάσεις του δείκτη φυσιογνωμίας οικιστικού

περιβάλλοντος. Υπάρχει σημαντικό ποσοστό ΟΤ με οικιστικό περιβάλλον καλής

ποιότητας (2η κλάση), ενώ παρατηρείται και ένα (ΟΤ 454) με άριστη ποιότητα (1η

κλάση). Ωστόσο ο κύριος όγκος των ΟΤ αυτής της κλάσης κοινωνικού προφίλ,

χαρακτηρίζεται από κακής και μέτριας ποιότητας οικιστικό περιβάλλον (3η και 2η

κλάση).
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1.5. CIuster Analysis των δεικτών φυλής, κοινωνικής φυσιογνωμΙας και

φυσιογνωμίαςοικιστικούπεριβάλλοντος.

(Χάρτες18 • 19).

Με την συγκεκριμένη μέθοδο επlχειρεΙτε η δημιουργία ομάδων οικοδομικών

τετραγώνων (οη, με όσο το δυνατόν πιο ομοιογενή χαρακτήρα, όπως αυτός

προσδlορΙζεταl από τους δεΙκτες της φυλής, της κοινωνικής φυσιογνωμίας και της

φυσιογνωμίας του οικιστικού περιβάλλοντος.

Η εικόνα των Cluslers προσδιορίζεται κυρΙως από τους μέσους όρους των

τριών δεικτών των ΟΤ του κάθε Cluster. Αυτοί αποτελούν το κύριο στοιχείο για τις

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων και για την αξιολόγηση κάθε ομάδας σε σχέση με τη

συνολική φυσιογνωμία της περιοχής.

Ανόλυση σε 5 C/usters.

Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης με 5 Cluslers (Πίνακας 44) έχουμε τις

ακόλουθες ομάδες:

1ο Cluster: αποτελείται από τα ΟΤ 448, 449, 450, 453, 455 και 491. Τα

χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας ΟΤ εΙναl η υπεροχή των

Μπαλαμών, με υψηλό για. την περιοχή δείκτη κοινωνικής

φυσlογνωμΙας και πολύ καλό οικιστικό περιβάλλον. Αυτή η ομάδα

ΟΤ παρουσιάζει συνολικά την καλύτερη εικόνα από άποψη

κοινωνικής φυσιογνωμίας και οικιστικού περιβάλλοντος σε σχέση με

τα υπόλοιπα ΟΤ της περιοχής μελέτης.

20 Cluster: αποτελεΙταl ένα μόνο ΟΤ (ΟΤ 454), το οποίο κατοικείται

αποκλειστικά από Rom, έχει τη μέγιστη τιμή και πολύ κοντά στο

άριστα του δείκτη φυσιογνωμΙας οικιστικού περιβάλλοντος, αλλά

όσον αφορά την κοινωνική φυσιογνωμία του συγκεκριμένου ΟΤ και

άρα και του 30υ Clusler, αυτή βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο του
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αντίστοιχου δείκτη για την περιοχή μελέτης (Μ.ο. κοινωνικής

φυσιογνωμίας= 3,804).

30 Cluster: και εδώ έχουμε μόνο ένα στ (στ 490), το οποίο κατοικείται

αποκλειστικά από Μπαλαμούς, έχει την μέγιστη τιμή του δείκτη

κοινωνικής φυσιογνωμίας για την περιοχή μελέτης και το οικιστικό

περιβάλλον βρίσκεται ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο του

συγκεκριμένου δείκτη (Μ.ο. οικιστικής φυσιογνωμίας = 5,333).

40 Cluster: αποτελείται από τα στ 452, 456, 459, 461α, 464, 465, 466, 468,

469, 470, 471, 475, 481, 484, 485, 487. Σε αυτήν την ομάδα

υπερέχει κατά πολύ το στοιχείο των Rom, η τιμή του δείκτη

κοινωνικής φυσιογνωμίας βρίσκεται κάτω του μέσου όρου, ενώ ο

δείκτης φυσιογνωμίας οικιστικού περιβάλλοντος είναι λίγο πιο πάνω

από τον μέσο όρο της περιοχής.

50 Cluster: αποτελείται από τα στ 460, 461,462,476,477,478,479,482,486,

488, 489. Τα στ αυτής της ομάδας κατοικούνται στην πλειοψηφία

τους από Rom, η μέση τιμή του δείκτη κοινωνικής φυσιογνωμίας γι'

αυτήν την ομάδα είναι κάτω του μέσου όρου της περιοχής μελέτης,

ενώ αντίστοιχη εικόνα να παρατηρείται και για το δείκτη

φυσιογνωμίας οικιστικού περιβάλλοντος. Φαίνεταl πως τα στ αυτής

της ομάδας βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο κατάταξης σε σχέση

με τα υπόλοιπα στ της περιοχής, με κριτήριο αξιολόγησης του

δείκτες κοινωνικής φυσιογνωμίας και οικιστικού περιβάλλοντος.

. . ", ., .
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Πίνακας44

Συνολικά στατιστικά για 5 Clusters
νΜIΑθΙΕ BElWEEN SS DF WIΤHINSS DF F·RAΤΙO PROB

ROM 3,86 4 1,12 30 25,76 Ο

Κοlν.ΦυσIΟΥν· 23,80 4 8,54 30 20,90 Ο

Οlκιατ.Περιβ. 91,29 4 18,73 30 36,55 Ο

Cluster 1

CASE DISΤANCE VARIAθLE ΜΙΝΙΜυΜ ΜΕΑΝ ΜΑΧΙΜυΜ SΤ.DEV.

ΟΤ448 0,41 ROM 0,00 0,09 0,44 0,16

ΟΤ449 0,43 Κοlν.ΦυσIΟΥν· 4,62 5,23 5,90 0,49
ΟΤ450 0,33 Οlκιστ.Περιβ. 6,16 7,48 8,95 0,83

ΟΤ453 0,86

σΤ455 0,33
ΟΤ491 0,77

Cluster 2

CASE DISΤANCE VARIAθLE ΜΙΝΙΜυΜ ΜΕΑΝ ΜΑΧΙΜυΜ SΤ.DEV.

ΟΤ454 0,00 ROM 1,00 1,00 1,00 0,00

Κοlν.Φυσlογν. 3,00 3,00 3,00 0,00

Οικιστ.Περιβ. 9,50 9,50 9,50 0,00

CIusI8r 3
CASE Ι DISΤANCE VARIABLE ΜΙΝΙΜυΜ ΜΕΑΝ MAXIMUM SΤ.DEV.

ΟΤ490 0,00 ROM 0,00 0,00 0,00 0,00

Κοlν.Φυσιογν. 6,20 6,20 6,20 0,00

Οlκlστ.Περιβ. 5,54 5,54 5,54 0,00

Cluster 4

CASE DISΤANCE VARIAθLE ΜΙΝΙΜυΜ ΜΕΑΝ ΜΑΧΙΜυΜ SΤ.DEV.

ΟΤ452 0,52 ROM 0,33 0,86 1,00 0,21

σΤ456 0,75 Κοlν.ΦυσΙΟΥν· 3,00 3,61 4,84 0,62

ΟΤ459 0,81 Οlκιστ.Περιβ. 4,73 5,92 7,50 0,81

ΟΤ464 0,69
ΟΤ465 0,81
σΤ466 0,49
σΤ468 0,96
σΤ469 0,34
ΟΤ470 0,35
ΟΤ471 0,65
ΟΤ475 0,56

ΟΤ481 0,09
ΟΤ484 0,69
ΟΤ485 0,39
σΤ487 0,37
ΟΤ461. 0,50



OλOl<ληρωμΙνη παptμ(3aση στη_ πψaxή AλιfJεploυ, Δήμου Ν. 1ωvIaς, Ναμαύ Mayνηalaς. 136

Η αποτύπωση στο χάρτη των 5 ομάδων (Clusters) των στ (Χάρτης 18),

απεικονΙζει την χωρική κατανομή τους, σύμφωνα με τις τιμές των δεικτών κοινωνικής

φυσιογνωμΙας και φυσιογνωμΙας οικιστικού περιβάλλοντος.

Στο 40 CIuster η τιμή του δείκτη οικιστικού περιβάλλοντος βρίσκεται πάνω από

μέσο όρο της περιοχής, ενώ η θέση αυτής της ομάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες

βρίσκεται αρκετά χαμηλά, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη χαμηλή τιμή

του δεΙκτη κοινωνικής φυCJ10γνωμίας που είναι αποτέλεσμα της υπεροχής των Rom

Τα στ του 10υ Cluster συγκεντρώνονται στο νότιο και ανατολικό τμήμα της

περιοχής μελέτης. Σ' αυτά τα στ κατοικούν κυρΙως ΜπαλαμοΙ, το κοινωνικό προφίλ

βρίσκεται αρκετά υψηλά, καθώς και το οικιστικό περιβάλλον, τηρουμένων πάντα των

αναλογιών.

.- 0'0 ,·~'Ι-".··· .~- ...., -'ι"-"' ••••.• Ι"- ••• -.

Cluster 5

CASE DISΤANCE VARIABLE MINIMUM ΜΕΑΝ MAJ(IMUM SΤ.DEV.

ΟΤ460 0,54 ROM 0,50 0,95 1,00 0,14

ΟΤ461 0,10 Κοlν.Φυaιογν. 2,85 3,15 4,00 0,30
ΟΤ462 0,33 Οlκlστ.Περιβ. 2,21 3,39 4,13 0,61

ΟΤ476 0,68
ΟΤ477 0,13
ΟΤ478 0,15
ΟΤ479 0,53
ΟΤ482 0,44

ΟΤ486 0,17
ΟΤ488 0,42 .

ΟΤ489 0,43

Το 20 και το 30 Cluster αποτελούνται έκαστο από ένα στ, γεγονός που

οφείλεται στην αδυναμία ομαδοποίησης τους με άλλα στ, για το μεν 20 (στ 454)

εξαlτΙας της πολύ υψηλής τιμής του δείκτη οικιστικού περιβάλλοντος και της πολύ

χαμηλής τιμής του δείκτη κοινωνικής φυCJ10γνωμίας που επηρεάζεται από την

αποκλειστική παρουσΙα σε αυτό Rom, για το δε 30 (στ 490) λόγω της πολύ υψηλής

κοινωνικής φυCJ10γνωμίας του και της μέτριας εικόνας του οικιστικού περιβάλλοντος.

Στο σημείο αυτό λαμβάνεται μια πρώτη ένδειξη για την κατάρριψη της υπόθεσης ότι

το χαμηλού εττιπέδου οικιστικό περιβάλλον είναι άμεσα συνδεδεμένο με την παρουσΙα

στο περιβάλλοντα χώρο, Rom.
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~ηςκατανΟl!!iςτων ο.τ. της περlοχ!Κ.μελέτηςσε 5 C1usters
\

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

• 50CIuster

.40CIuster

D 30Cluster

iII 20 CIuster

D 10CIuster

Χάρτης 18
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σε αυτό. Τα στ αυτού του Cluster βρίσκονται κυρίως εκατέρωθεν της οδού

Ανδρομάχης και εκτείνονται από το νότιο έως το βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης.

Στο 50 Cluster οι τιμές των δύο δεικτών βρίσκονται κάτω από τους μέσους

όρους της περιοχής, γεγονός που φέρνει αυτήν την ομάδα στην τελευταία θέση της

κατάταξης. Χαρακτηριστικό αποτελεί ότι τα στ αυτής της ομάδας καταλαμβάνονται

σε πολύ μεγάλο ποσοστό από Rom. Ο εντοπισμός των ΟΤ αυτού του Cluster γίνεται

στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της περιοχή μελέτης.

Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια φθίνουσα τάση της «ποιάτητας. των Clusters

που έχουν δημιουργηθεί, καθώς παρατηρούμε το χάρτη από νοτιοανατολικά προς

βορειοδυτικά (Χάρτης 18).

Ανάλυση σε 7 C/usters.

Στην προσττάθεια μας για μια αναλυτικότερη προσέγγιση του χαρακτήρα της

περιοχής μελέτης, που θα απέδιδε πιο εύγλωπα την φυσιογνωμία του κοινωνικού και

του οικιστικού περιβάλλοντος, χωρίς όμως η αύξηση της ανάλυσης να οδηγήσει σε

κατακερματισμό των χωρικών ομάδων κοινών χαρακτηριστικών που επιδιώκουμε να

διακρίνουμε, προβήκαμε σε μία νέα κατά ομάδες ανάλυση (Cluster Analysis) με 7

Clusters (Πίνακας 45).

10 Cluster: αποτελείται από ένα στ το 453, με υψηλού επιπέδου κοινωνική

φυσιογνωμία και πολύ υψηλού επιπέδου οικιστικό περιβάλλον, ενώ

κατοικείται αποκλειστικά από Μπαλαμούς.

20 Cluster: αποτελείται από το στ 454, με την μέγιστη τιμή του δείκτη οικιστικού

περιβάλλοντος και κοινωνική φυσιογνωμία πολύ χαμηλή που

οφείλεται στην αποκλειστική κατοίκησή του από Rom.

30 Cluster: αποτελείται από τα στ 448,449,450,455, 491. Τα στ αυτής της

ομάδας κατοικούνται σχεδόν στο σύνολο τους από Μπαλαμούς,

χαρακτηρίζονται από πολύ καλό οικιστικό περιβάλλον ενώ η

J
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κοινωνική φυσιογνωμία των κατοίκων τους είναι λίγο κάτω από το

μέσο όρο της περιοχής μελέτης,

40 Cluster: το στ 490 συνθέτει αυτό το Cluster, το οποίο χαρακτηρίζεται από

την αποκλειστική παρουσία Μπαλαμών, γεγονός που δικαιολογεί

την υψηλή τιμή του δείκτη κοινωνικής φυσιογνωμίας, ενώ το

οικιστικό περιβόλ/ον είναι μόλ/ον μέτριο,

50 Cluster: περιλαμβόνει τα στ 464, 465, 466, 468, 469, κατοικείται στην

πλειοψηφία του από Rom, έχει χαμηλό δείκτη κοινωνικής

φυσιογνωμίας, ενώ το οικιστικό περιβόλ/ον εΙναι αρκετό καλό,

60 Cluster: αποτελείται από τα στ 452, 456, 459, 461α, 470, 471, 475, 481,

484, 485, 487, τα οποία κατοικούνται κυρίως από Rom, έχουν

χαμηλή κοινωνική φυσιογνωμΙα και το οικιστικό περιβόλ/ον

βρΙσκεται κοντό στο μέσο όρο της περιοχής,

70 Cluster: περιλαμβόνει τα στ 460, 461, 462, 476, 477, 478, 479, 482, 486,

488, 489, τα οποία καταλαμβόνουν από τις πιο χαμηλές τιμές της

κατανομής των δεικτών κοινωνικής φυσιογνωμΙας και οικιστικού

περιβόλ/οντος και κατοικούνται σχεδόν αποκλειστικό από Rom,

Στην νέα Cluster Analysis των 7 ομόδων παρατηρείται πως στην ουσία δεν

έχουν αλ/όξει ριζικό υφή οι ομόδες που είχαν παρατηρηθεί στην ΑVόλυση με 5

Clusters, Αυτό το οποίο συμβαΙνει είναι μια διόστταση κόποιων Clusters σε δυο,

Ειδικότερα το 1ο Cluster της πενταμελούς Cluster Analysis έχει δώσει το 1ο και 30

Cluster της εmαμελούς Cluster Analysis, Αντίστοιχα το 40 Cluster της πενταμελούς

ανόλυσης έχει δώσει το 60 και 50 Cluster της ετπαμελούς, Βλέπουμε λοιπόν πως εκ

των πραγμότων στην νέα Cluster Analysis αποδΙδεται με μεγαλύτερη ευκρίνεια η

ύπαρξη ομόδων στ που ο κοινωνικός χαρακτήρας και το οικιστικό περιβόλ/ον τους

έχουν μεγαλύτερη συνοχή,
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ΠΙνακας45

Συνολικά στατιστικά για 7 Clusters
ΥΜΙΑΒΙΕ BE1WEEN SS DF WΙΤHΙN 55 DF F-RAΤΙO PROB

ROM 3,88 6 1,10 28 16,39 Ο

Κοlν.ΦυσIΟΥν· 23,98 6 8,38 28 13,39 Ο

ΟΙΚΙσΤ.Περιβ. 101,53 6 8,50 28 55,75 Ο

Cluster 1

CASE DISΤANCE ΥΜIΑΒΙΕ ΜΙΝΙΜυΜ ΜΕΑΝ ΜΑΧΙΜυΜ SΤ,DEV,

ΟΤ453 0,00 ROM 0,00 0,00 0,00 0,00

Κοlν.ΦυσIΟΥν· 5,43 5,43 5,43 0,00
Οlκιστ.Περιβ. 8,95 8,95 8,95 0,00

Cluster 2

CASE DISΤANCE VARIABLE ΜΙΝΙΜυΜ ΜΕΑΝ ΜΑΧΙΜυΜ SΤ,DEV,

ΟΤ454 0,00 ROM 1,00 1,00 1,00 0,00

Κοlν,ΦυσιΟΥν· 3,00 3,00 3,00 0,00
Οlκlστ.Περιβ. 9,50 9,50 9,50 0,00

Cluster 3

CASE DISΤANCE VARIABLE ΜΙΝΙΜυΜ ΜΕΑΝ ΜΑΧΙΜυΜ SΤ,DEV,

ΟΤ448 0,50 ROM 0,00 0,11 0,44 0,17

ΟΤ449 0,38 Κοlν.Φυσlογν. 4,62 5,18 5,90 0,52

ΟΤ450 0,41 Οlκlστ.Περιβ. 6,16 7,18 7,70 0,56

ΟΤ455 0,30
ΟΤ491 0,60

Cluster 4

CASE DISΤANCE VARIABLE ΜΙΝΙΜυΜ ΜΕΑΝ ΜΑΧΙΜυΜ SΤ,DEV,

ΟΤ490 0,00 ROM 0,00 0,00 0,00 0,00

Κοlν.Φυσlογν. 6,20 6,20 6,20 0,00

Οlκlστ.Περlβ. 5,54 5,54 5,54 0,00

CIuster 5

CASE DISΤANCE VARIABLE ΜΙΝΙΜυΜ ΜΕΑΝ ΜΑΧΙΜυΜ SΤ,DEV,

ΟΤ464 0,38 ROM 0,67 0,89 1,00 0,14

ΟΤ465 0,30 Κοlν,ΦυσlΟΥν· 3,00 3,47 4,12 0,41

ΟΤ466 0,38 Οlκlστ.Περιβ. 6,42 6,94 7,50 0,43

ΟΤ468 0,38
ΟΤ469 0,32
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Cluster 6

CASE DISTANCE VARIABLE ΜΙΝΙΜυΜ ΜΕΑΝ ΜΑΧΙΜυΜ ST.DEV.

ΟΤ452 0.61 ROM 0.33 0.84 1.00 0.24
ΟΤ456 0.76 Κοιν.ΦυσIΟΥν. 3.00 3.67 4.84 0.68

ΟΤ459 0.73 Οικιστ.Περιβ. 4.73 5,45 6.11 0.42

ΟΤ470 0.23
ΟΤ471 0,48
ΟΤ475 0,43

.

ΟΤ481 0.30
ΟΤ484 0,43
ΟΤ485 0.26
ΟΤ487 0.44
ΟΤ461. 0.27

CIuster 7

CASE DISTANCE VARIABLE ΜΙΝΙΜυΜ ΜΕΑΝ ΜΑΧΙΜυΜ ST.DEV.

ΟΤ460 0.54 ROM 0.50 0.95 1.00 0.14
ΟΤ461 0.10 ΚΟΝ.ΦυσIΟΥν· 2.85 3.15 4.00 0.30
ΟΤ462 0.33 Οlκιστ.Πε.ριβ. 2.21 3.39 4.13 0.61

ΟΤ476 0.68
ΟΤ477 0.13
ΟΤ478 0.15
ΟΤ479 0.53
ΟΤ482 0.44
ΟΤ486 0.17
ΟΤ488 0,42
ΟΤ489 0,43

Η χωρική κατανομή των 7 Clusters ακολουθεl αντίστοιχη εικόνα με αυτή των 5

Clusters της προηγούμενης ανόλυσης (Χόρτης 19).

Το 10 και το 20 Cluster βρίσκονται στο νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης και

γεΙΤVιόζOυν. Έχουν πολύ υψηλής ποιότητας οικιατικό περιβόλ/ον, αλ/ό

διαφοροποιούνται όσον αφορό τον δείκτη κοινωνικής φυσιογνωμίας. Το 10 έχει

ικανοποιητικό για τα δεδομένα της περιοχής κοινωνικό προφίλ, γεγονός που

δικαιολογείται από την καθολική παρουσία σε αυτό Μπαλαμών, ενώ το 20 έχει

χαμηλή τιμή στο δείκτη κοινωνικής φυσιογνωμίας λόγω της αποκλειστικής παρουσίας

σε αυτό Rom. Βλέπουμε λοιπόν πως η φυλή και η κοινωνική φυσιογνωμία των

ατόμων που κατοικούν στα δύο στ των συγκεκριμένων ClusIers, ενώ διαφέρουν

σημαντικό, ωστόσο δεν αποτελούν παρόγοντα αποτροπής από την διαβίωση σε

καλής ποιότητας οικιστικό περιβόλ/ον.
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Τα στ που ανήκουν στο 30 Cluster εντοπlζονταl στο ανατολικό τμήμα της

περιοχής, με μεγαλύτερη αυγκέντρωαη στο νοτιοανατολικό, έχουν αρκετά καλό

οικιστικό περιβάλλον και κοινωνική φυσlογνωμlα, ενώ παράλληλα υπερέχουν σε αυτά

οι Μπαλαμοί.

Το 40 Cluster αποτελεlταl από το στ 490 το οποlο βρίσκεται στο

βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης, έχει την υψηλότερη τιμή του δεlκτη

κοινωνικής φυσlογνωμlας, λόγω της καθολικής παρουσίας σε αυτό Μπαλαμών, ενώ

το οικιστικό περιβάλλον εlναl μετρlου επιπέδου.

Τα στ του 50υ Cluster βρlακονταl δυτικά και κατά μήκος της οδού Ανδρομάχης,

κατοικούνται κυρίως από Rom, έχουν χαμηλή κοινωνική φυσlογνωμlα, ενώ το

οικιστικό περιβάλλον είναι πολύ καλής ποιότητας, γεγονός που επαληθεύει για μια

ακόμη φορά την ανεξαρτησlα της ποιότητας του οικιστικού περιβάλλοντος από την

φυλή και το κοινωνικό επίπεδο των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής,

Τα στ του 60υ Cluster εντοπίζονται αε διάφορα σημεlα της περιοχής μελέτης,

ενώ παρατηρεlταl συγκέντρωαη στο βόρειο τμήμα της, Βρίσκονται στο μέσο της

κατανομής τόσο του κοινωνικού δεΙκτη όσο και του οικιστικού, ενώ κυριαρχε! το

στοlχεlο των Rom.

Το 70 Cluster ταυτίζεται με το 50 Cluster της προηγούμενης ανάλυαης. Τα στ

του εντοπlζονταl στο κεντρικό και στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης και έχουν

το χειρότερο οικιστικό περιβάλλον, σε συνδυααμό με πολύ χαμηλή κοινωνική

φυσlογνωμlα των κατοίκων τους, που εlναl στην πλειοψηφία τους Rom.

Αυτή η πιο αναλυτική προσττάθεια ομαδοποlησης των στ της περιοχής

μελέτης, οδήγησε στην ανάmυξη μιας πιο εύγλωπης εικόνας του διαχωρισμού που

υφlσταταl ατην περιοχή, όσον αφορά την κοινωνική φυαlογνωμlα και το οικιστικό

περιβάλλον, σε συνάρτηση με την φυλή των κατοίκων. Φάνηκε πως υπάρχουν

δlακρlσεlς μεταξύ των δύο φυλών όσον αφορά κυρlως την κοινωνική φυσιογνωμία

των μελών τους, καθώς και διαχωρισμοί ανάμεσα στα μέλη της ίδιας πληθυσμιακής

ομάδας, αναφορικά με την ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος στο οποlο αυτά

βιώνουν.

Ι, . ... .,. . .-~~~ ," ~.... " .. ."
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Χάρτης κατανοιώςτων Ο.Τ. της περΙOYιis..uελέτηςσε 7 Clusters
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Χάρτης 19
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1.6. Συμπεράσματα.

Από την σύνθεση των στοιχείων που διεξήχθησαν σπό την σύγκριση των

χαρτών των δεικτών κοινωνικής φυσιογνωμίας και φυσιογνωμίας οικιστικού

περιβάλλοντος και από τις Cluster Analysis σε 5 κσl 7 ομάδες καταλήγουμε σε

ορισμένα συμπεράσματσ τα οποία συνοπτικά σκιαγραφούν την φυσιογνωμία της

περιοχής μελέτης.

Έγινε λοιπόν αντιληmό ότι οι Μπαλαμοl έχουν καλύτερο κοινωνικό προφίλ από

τους Rom, πράγμσ που ήτσν ανσμενόμενο, ενώ παράλληλα ζουν σε περιοχές όπου

το οικιστικό περιβάλλον είναι αρκετά κσλό έως άριστο. Γίνεται λοιπόν φανερή η τάση

των Μπαλσμών γισ εγκατάστσση σε σχετικά υψηλού επιπέδου οικιστικές περιοχές,

που η παρουσία τους σε αυτές, συμβάλει στην αναβάθμιση του οικιστικού

περιβάλλοντος, λόγω των προτύπων διαβίωσης, στέγασης και κοινωνικής

συμπεριφοράς τους.

Οι Rom αν κσl έχουν το χαμηλότερο κοινωνικό προφίλ των κατοίκων της

περιοχής μελέτης, κατοικούν σε περιοχές όπου η ποιότητα του οικιστικού

περιβάλλοντος ποικίλει Ωστόσο ο κύριος όγκος του πληθυσμού τους ζει σε περιοχές

υποβαθμισμένου οικιστικού περιβάλλοντος. Φαίνεταl λοιπόν πως οι Rom, ανεξάρτητα

από την κοινωνική φυσιογνωμία τους, επιδιώκουν την δισμονή τους σε χώρους καλού

οικιστικού περιβάλλοντος και δεν είναι λίγες οι φορές που με τη δράση τους (δόμηση

κσλής ποιότητας κστοικιών, άσκηση πiεσης σε αρμόδιους φορείς για σνάπτυξη

υποδομών στους χώρους κστοικίας, κ.λπ.) συμβάλλουν προς την σναβάθμιση του,

φαινόμενο το οποίο δεν είναι άμεσα αντιληmό. Δεν πρέπει ωοτόσο να θεωρηθεί πως

όλοι οι Rom συμπεριφέρονται κστά τον ίδιο τρόπο. Το μεγαλύτερο ποσοστό τους

επιβαρύνει με την ευρύτερη συμπεριφορά του την ποιότητσ του οικιστικού

περιβάλλοντος. Αυτό οφείλεται κυρίως στην δόμηση πρόχειρων κατσλυμάτων

(τρώγλες - πσρσπήγματα), που είνσl αποτέλεσμσ είτε του πλάνητα βίου, είτε της

δεινής οικονομικής τους κστάστασης, που τους σποτρέπεl από την απόκτηση

σταθερής και κσλής ποιότητας κατοικίας.

Παρστηρείταl γενικά, ότι το οικιστικό περιβάλλον δεν θέτει περιορισμούς ως

προς την φυλή, αλλά επηρεάζετσl σημαντικά σπό αυτήν, αφού η συμπεριφορά και τα

πρότυπα των κστοίκων αντσνακλώνταl στις στεγσστlκές τους συνθήκες, που

'. .-. '" '.
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διαμορφώνουν σε υψηλό βαθμό την ποιότητα του οικιοτικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα οτην περιοχή του Αλιβερίου η ομάδα των Rom έχει έγκατασταθεί σε

περιοχές όπου το οικιστικό περιβάλλον. για τα δεδομένα του Αλιβερίου και της Ν.

Ιωviας. κυμαίνεται από χείριοτο έως πολύ καλό, Παράλληλα οι Μπαλαμοί της

περιοχής μελέτης έχουν καταλάβει περιοχές κατοικίας όπου το οικιστικό περιβάλλον

εΙναι ικανοποιητικό και συχνά άριστο.

Μπορούμε να διακρίνουμε στην περιοχή μελέτης ένα φαινόμενο διαχωρισμού

του χώρου σε καλής και κακής ποιότητας οικιστικό περιβάλλον όπου η μετάβαση

από την μία ως την άλλη κατάστάση γίνεται μάλλον με προοδευτικό τρόπο. ΈΤσ1 το

ενδιαφέρον αυτό φαινόμενο που παρατηρείται σε τόσο μικρή χωρική κλίμακα. μόλις

λΙγων δεκάδων οικοδομικών τετραγώνων. συμβαδίζει με μΙα κοινωνική

διαφοροποίηση των κατοίκων, όσον αφορά την υιοθέτηση προτύπων διαβίωσης και

την κατάκτηση μίας συγκεκριμένης θέσης στην ευρύτερη κοινωνική διαστρωμάτωση.

Ειδικά η πραγματοποίηση του συγκεκριμένου φαινομένου γΙνεται από ανατολικά και

νότια προς το βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης, με κύριους διαχωριστικούς

άξονες την οδό Έβρου και Ηλ. Αποστόλου.

Ενδιαφέρον επίσης αποτελεί η ομοιογένεια που υπάρχει μεταξύ των Μπαλαμών

όσον αφορά το οικιοτικό περιβάλλον, στο οποίο διαμένουν και την κοινωνική

φυσιογνωμία που τους διακρίνει. ΑντΙθετα οι Rom ενώ διακρίνονται από ομοιογένεια

όσον αφορά την κοινωνική τους φυσιογνωμία, κατοικούν σε περιοχές όπου το εύρος

της ποιότητας του οικιστικού περιβάλλοντος εΙναι αρκετά υψηλό. Ως εκ τούτου θα

μπορούσαμε να πούμε πως παρατηρείται μια έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των

μελών αυτής της φυλής που κατοικούν στο Αλιβέρι και η οποΙα εκδηλώνεται πέραν

της διαφορετικής ποιότητας του οικιστικού περιβάλλοντος, με ποικίλους τρόπους στη

ευρύτερη συμπεριφορά τους, στα πλαίσ1α του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου της

περιοχής μελέτης και του Δήμου Ν. ΙωνΙας.
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ΙΑ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

Η ανάλυση της υφιστόμενης κατόστασης συνετέλεσε στην ανόδειξη των

προβλημότων που διακρίνουν το οικιστικό περιβάλλον και απασχολούν το

ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής μελtτης. Στη συνέχεια, προκειμένου να φανεί

συγκεντρωτικό η κρίσιμη κατόσταση στην οποία βρίσκεται η περιοχή, θα γίνει

αναλυτική παρουσΙαση των προβλημότων που εντοπΙσθηκαν.. '

IΑ.1. Προβλήματα οικιστικού περιβόλλοντος και υποδομών.

Το σημαντικότερο Ισως πρόβλημα που παρατηρεΙται στην περιοχή μελέτης,

είναι η έντονη παρουσία πρόχειρων κατασκευών (τρώγλες· παραπήγματα), οι οποίες

είναι αυθαίρετες, δεν πληρούν ούτε τις ελόχιστες προϋποθέσεις στέγασης των

κατοίκων τους και συχνά η κατασκευή τους γίνεται με καταπάτηση χώρων που

προβλέπονται για άλλη χρήση εκτός της κατοικΙας. Τα κατασκευόσματα αυτό

στεγόζουν σχεδόν αποκλειστικό οικογένειες Rom, που σε ορισμένες περιmώσεις

διόγουν πλόνητα βίο, ενώ τις περισσότερες φορές εfναι μόνιμοι κότοικοι Μιβερίου.

Το πρόβλημα εΙναl οξύτατο όσον αφορό την ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος,

αφενός λόγω του πλήθους αυτών των κατασκευών και αφετέρου εξαιτίας των πολλών

ατόμων που καλούνται να στεγαστούν σ' αυτές. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την

αδυναμία των αυθαίρετων αυτών κατασκευών να συνδεθούν με τα δημόσια δίκτυα

υποδομών (ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο κ.α.), με' αποτέλεσμα την

περαιτέρω υποβόθμιση των συνθηκών διαβΙωσης των νοικοκυριών.

Το κτιριακό απόθεμα της περιοχής είναι χαμηλής ποιότητας, γεγονός που κατό

κύριο λόγο οφεΙλεται στην παρουσΙα σ' αυτήν παραπηγμότων και μεγάλης ηλJKIας

κτιρίων, αλλό και στο γεγονός ότι η περιοχή δεν έλκει νέους κατοίκους, με εξαίρεση

τους Rom και όρα δεν υπόρχει ανανέωση του κτιριακού αποθέματος.

Το οδικό δΙκτυο της περιοχής, παρουσιόζει υψηλό ποσοστό αδιόνοικτων οδών

και χωματόδρομων, πέραν του γεγονότος αυτού, είναι ασαφές, δαιδαλώδες με φτωχό

γεωμετρικό χαρακτηριστικό και δΙχως την ύπαρξη κόποιων κύριων αξόνων, που θα

διατρέχουν την περιοχή σ' όλο της το εύρος. Επίσης σε πολλό σημεία του οδικού

J
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δικτύου δεν έχουν διαμορφωθεί τα πεζοδρόμια, η σηματοδότηση, οι διαβάσεις για

τους πεζούς, κάποιες απαραίτητες διαγραμμίσεις και διάφορα άλ/α στοιχεία των

οδών που βοηθούν την κυκλοφορία. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω η δυσχέρεια

ή πολ/ές φορές η αδυναμία της κίνησης των πεζών και των οχημάτων.

Αντίστοιχη εικόνα με αυτή του οδικού δικτύου παρατηρείται για τους

κοινόχρηστουςχώρους που προβλέπει το πολεοδομικό σχέδιο, οι οποίοι σχεδόν στο

σύνολο τους είναι αδιαμόρφωτοι, ενώ παράλ/ηλα έχουν καταπατηθείαπό αυθαίρετες

κατοικίες.

Πρόβλημα εντοπίζεται στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης, από την μη

διευθέτηση των όχθεων του χειμάρρου Ξηριά, με αποτέλεσμα την διαρκή απόθεση

μπαζών, την κατασκευή αυθαίρετων κτισμάτων και τον προοδευτικό περιορισμό του

εύρους της κοίτης του. Έτσι αν οι αρμόδιοι φορείς δεν αντιμετωπίσουνεγκαίρως το

πρόβλημα, διαγράφεται άμεσος κίνδυνος πλημμύρων και παράσυρσης χωμάτινων

όγκου που αποτελούν το υπόβαθρο φιλοξενίας της κατοικίας ολόκληρων

νοικοκυριών.

Από τα παραπάνωδιαφαίνεται μια άναρχη ανάmυξη του οικιστικού χώρου, που

δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές του πολεοδομικού σχεδίου της περιοχής, αλ/ά

προσαρμόζεταιστις διαθέσεις των μόνιμων ή των εποχιακών κατοίκων. Έτσι ο χώρος

δεν προσεγγίζει την προγραμματισμένη από το πολεοδομικό σχέδιο μορφή του, με

αποτέλεσμα την δημιουργία και την συντήρηση αλ/ηλένδετων προβληματικών

καταστάσεων, που υποβαθμΙζοuν ακόμα περισσότερο, την εικόνα του οικιστικού

περιβάλ/οντος.

Η μη ένταξη στο σχέδιο πόλης του βορειοανατολικού τμήματος της περιοχής

μελέτης, παρά την χωρική συνέχεια που έχει με την υπόλοιπη ρυμοτομημένηπεριοχή

και τον κοινό χαρακτήρα, το αφήνει ανεκμετάλλευτο,ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει

και αυτό χώρο φιλοξενίας οικιστικών χρήσεων που θα αποφόρτιζαν το υπόλοιπο

οικιστικό περιβάλ/ον.

Το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος αν και καλύmεl σχεδόν το σύνολο της περιοχής

και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επαρκές, ωστόσο η εξυπηρέτηση που

προσφέρεται στις κατοικίες δεν είναι καθολική εξαιτίας του μεγάλου αριθμού
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αυθαιρέτων. Προβληματικός είναι επίσης ο ηλεκτροφωτισμός των οδών και των

κοινόχρηστωνχώρων, με συνέπεια την δυσχέρεια της κίνησης κυρίως των πεζών τις

νυκτερινέςώρες.

Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δύναται να καλύψει το σύνολο των αναγκών της

περιοχής, σ' όλο το εύρος της. Κατό ανάλογο όμως τρόπο με το δίκτυο του

ηλεκτρικού ρεύματος, δεν είναι δυνατή η σύνδεση με αυτό όλων των κατοικιών της

περιοχής. Ελλιπής είναι επίσης η εξυπηρέτηση του Αλιβερίου από τηλέφωνα

δημόσιαςχρήαεως(τηλεφωνικούςθαλάμους), αφού υπάρχει μόνο ένας και αυτός στο

νότιο τμήμα της περιοχής. Έταl καθίσταται δύσκολη η επικοινωνία των κατοίκων με

πρόσωπαπου κατοικούνεκτός αυτής.

Η περιοχή μελέτης δεν καλύmεταl επαρκώς από το δίκτυο ύδρευσης, ενώ

συχνά όπου αυτό έχει διαμορφωθεί, η ύπαρξη αυθαίρετων κατοικιών κάνει αδύνατη

την σύνδεσή τους με αυτό. Έται επιδεινώνονται τα προβλήματα καθαριότητας και

υγιεινής, τα οποία αε ορισμένεςπεριοχέςτου οικιστικού χώρου είναι οξύτατα.

Παντελής είναι και η έλλειψη αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων υδάτων, που

σίγουρα θα συνέβαλε στην αναβάθμιση των στεγαστικών συνθηκών όσων

τουλάχιατον κατοίκων διαμένουν αε νόμιμη κατοικία. Το γεγονός αυτό παραπέμπει

στο πρόβλημα καθαριότητας και υγιεινής. Η κατάσταση είναι χειρότερη αε αρκετές

αυθαίρετες κατοικίες, οι οποίες δεν έχουν ούτε βόθρο.

Ανεπαρκές είναι επίσης το αποχετευτικό δίκτυο όμβριων υδάτων, με συνέττεlα

την αδυναμία αποστράγγισηςκατά τους χειμερινούς μήνες του νερού της βροχής από

τους δρόμους.

Η αποκομιδή των απορριμμάτων στην περιοχή μελέτης γίνεται με δύο

διαφορετικέςμεθόδους, απόθεση τους σε κάδους από τους οποίους τα συλλέγουν τα

κατάλληλα οχήματα του Δήμου και απόθεση τους εις χύδην μορφή από όπου τα

περlσυλλέγουνοι υπάλληλοι του Δήμου με τα χέρια. Ο πρώτος τρόπος αποκομιδής

δεν επεκτείνεταιστο σύνολο της περιοχήςπαρά σε ελάχιστα ΟΤ στο νότιο τμήμα της.

Πρόβλημα παρουσιάζεται λοιπόν από το γεγονός, ότι δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος

αποκομιδής των απορριμμάτων με συνέπεια την επανειλημμένη διέλευση πολλών

τύπων απορριμματοφόρωνκαι από την αναχρονιστικήμέθοδο αποκομιδήςτους που
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κυριαρχεί στο μεγαλύτερο κομμάτι της περιοχής. Πρόβλημο επfσης δημιουργείτοι

στην κίνηση των απορριμματοφόρων που οφείλεταl στην κατάσταση του οδικού

δlκτύου.

Στο βόρειο τμήμο της περιοχής μελέτης αλλά και σε μερικά αδόμητα στ

παρατηρείται το φαινόμενο της ρίψης σκοumδιών και μπαζών από τους κατοίκους, τα

οποία δεν συλλέγονται από Kανtνα και αποτελούν εστίες μόλυνσης και ακόμη χώρους

συγκέντρωσης φιδιών και ποντικιών με άμεσο κίνδυνο για την δημόσια υγεία και την

σωματική ακεραιότητα των κατοίκων.

Η διασύνδεση της περιοχής μελέτης με το υπόλοιπο Π.Σ.Β. μέσω αστικών

συγκοινωνιών EfvaI ανύπαρκτη αφού κανένα αστικό λεωφορείο δεν περνάει πλησfoν

αυτής.

IΑ.2. Προβλήματα ανθρώmνου δυναμικού.

Στην περιοχή του Αλιβερίου παρατηρείται υψηλό μέσο μέγεθος νοικοκυριού, 6,6

άτομα. Στη διαμόρφωση αυτής της υψηλής τιμής συμβάλει η παρουσία στην περιοχή

των Rom, των οποίων τα περισσότερα νοικοκυριά είναι διευρυμένα, με το μέσο

μέγεθος τους να ονέρχεται σε 7,9 άτομα. Αποτέλεσμα αυτής της συνύπαρξης πολλών

ατόμων ανά νοικοκυριό είναι ο περιορισμός της αυτόνομης και ανεξάρτητης

συμπεριφοράς των ατόμων, καθώς και η αδυναμία σνάπτυξης πρωτοβουλιών που θα

έρχονται σε αντίθεση με τα πρότυπα της φυλής. Επίσης πρόβλημα δημιουργείται

όσον αφορά τις στεγαστικές συνθήκες και τις συνθήκες διαβίωσης των μελών των

νοικοκυριών αυτών.

Το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής μελέτης είναι πολύ χαμηλό,

ενώ η πλειονότητα των Rom διακρίνεται από αναλφαβητισμό. Τα κοινωνικά πρότυπα

που αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της φυλής τιων Rom θέλουν όλα τα μέλη του

νοικοκυριού να εργάζονται για την εξασφάλιση των αναγκαίων προς το ζην,

αδιαφορώντας για την ,καλλιέργεια» των μελών της οικογένειας. Στα πλαίσια αυτής

της πρακτικής τα μικρά παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική ζωή της

οικογένειας απέχοντας από την εκπαιδευτική διαδικασία. Στην αποχή των μικρών

Rom από την παρακολούθηση των μαθημάτων συντελούν συχνά οι προκαταλήψεις
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της οικογένειας όσον αφορό την εκπαΙδευση, αλλά και η δομή των εκπαιδευτικών

προγραμμάτων των σχολεΙων που αδυνατούν να τους ενσωματώσουν. ΕπΙσης η

στάση των Μπαλαμών (παιδιών και κηδεμόνων τους) συμβάλλει στην αποστροφή

των Rom για το εκπαιδευτικό σύστημα.

Αν και όπως παρουσιάσθηκε, η τάση που διακρίνει τους Rom, εΙναl η αποχή

από τα εκπαιδευτικό προγρόμματα, ωστόσο η ανυπαρξΙα σχολεΙου στην περιοχή

μελέτης θα μπορούσε να ληφθεί ως παράγων που λεlτουργεΙ σαν αντlκΙνητρο στην

όποια ύπαρξη διάθεσης παρακολούθησης μαθημάτων από τους Rom.

Ένα ακόμη στοlχεΙο που διακρίνει την πλειονότητα των κατοΙκων της περιοχής

είναι τα χαμηλά ποσοστά κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης. Το

πρόβλημα αυτό συνΙσταταl στον άτυπο και εποχιακό χαρακτήρα των επαγγελμότων

που ασκούνται από τους κατοΙκους και αγγίζει όλο το φάσμα των ηλικιών. Έτσι πέρα

των προβλημάτων που αφορούν άμεσα τους ενήλικες, σημαντικό εΙναl το πρόβλημα

έλλειψης ιατρικής παρακολούθησης και εμβολιασμού των μικρών Rom που σε

συνάρτηση με τις γενικότερες συνθήκες δlαβΙωσης, γίνεται οξύτατο.

Η απασχόληση των Rom δlακρΙνεταl από εποχικότητα και αβεβαιότητα. Τα

επαγγέλματα τα οποΙα ασκούν οι περισσότεροι εΙναl το εμπόριο και η μισθωτή

εργασία στον πρωτογενή τομέα. Τα επαγγέλματα αυτά δεν έχουν ικανοποιητική

απόδοση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους

πόρους για την συντήρηση των πολυμελών οικογενειών τους.

Τα διαφορετικά κοlνωνlκοπολlTlσμlκά πρότυπα των δύο φυλών που διαμένουν

στην περιοχή του ΑλlβερΙου, σε συνδυασμό με τις έντονες στεγαστικές

διαφοροποιήσεις, που συχνά υφίστανται και μεταξύ ομοφύλων, συντελούν στην

ανάmυξη εντάσεων και συγκρουσιακών σχέσεων που ως συνέπεια έχουν την

καλλιέργεια αισθημότων αντιπάθειας μεταξύ των κατοΙκων. Οι κυριότεροι λόγοι

δημιουργίας αυτών των συνθηκών συνύπαρξης, είναι η υποβάθμιση του οικιστικού

περιβόλλοντος από τις τρώγλες και τα παραπήγματα, η μη τήρηση ορισμένων

βασικών κανόνων υγιεινής και η δημιουργία οχλήσεων από τους Rom (παραδοσιακός

ΤσlγγάV1κος γάμος που διαρκεί τρία εικοσιτετράωρα).
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ΚΙνδυνο για την δημόσια ασφάλεια και την ακεραιότητα των κατοίκων της

περιοχής ενέχει το γεγονός της οδήγησης των οχημάτων των Rom, από άτομα

μικρής ηλικίας (κάτω των 18 ετών), αλλά και από μεγαλύτερους χωρίς δίπλωμα

οδήγησης. Η κατάσταση γίνεται πιο επικίνδυνη, λόγω του όη συχνά, τα αυτοκίνητα

τους είναι μεγάλα φορτηγά και άρα δύακολα στο χειρισμό και το ότι πολλοί δρόμοι

της περιοχής του Αλιβερίου είναι στενοί ή χωματόδρομοι'

1Α,3, Προβλήματα που εντoπlζoυν ο. κάτοικο. του ΑλιβερΙου.

Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό (ικανοποιητικές, μέτριες, κακές). που δίνεται

από τους κατοίκους της περιοχής μελέτης, για κάποιες εξυπηρετήσεις που

προσφέρονται στην περιοχή και θΙγονται από το ερωτηματολόγιο, η συχνότητα των

απαντήσεων φαίνεται στον Πίνακα 44.

Τα σημαvηKότερα προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους είναι ΟΙ

έλλειψη δημοσίων υπηρεσιών (σχολεΙο, ιατρείο κλπ), η ανεπαρκής συγκοινωνιακή

εξυπηρέτηση, η καθαριότητα του χώρου, η κατάσταση των ελεύθερων και

κοινόχρηστων χώρων (αδιαμόρφωτοι) και το κόστος των οικοπέδων και των σπιηών.

ΑξιοσημεΙωτο εΙναι όη υπάρχει διάσταση των απόψεων όσον αφορά, την

εξυπηρέτηση της περιοχής από σχολείο και τον χαρακτηρισμό της κατάστασης των

κτιρίων κατοικίας. Παρατηρείται λοιπόν πως η κακή ποιότητα κατοικιών (τρώγλες

παραπήγματα), όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των κατοίκων, δεν τους

απασχολεί σε τέτοιο βαθμό, όσο θα αναμένετο. Πιστεύουμε ότι η εικόνα που λαμβάνει

κανείς από τις απαντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα είναι πλασματική και οφείλεται

στην προσπάθεια των κατοίκων να εξαλείψουν κάθε ενδεχόμενο εκτόπισης τους από

αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές, που είναι βέβαιο πως και γι' αυτούς τους ίδιους οι

συνθήκες στέγασης που προσφέρουν δεν είναι ικανοποιηηκές.

~ ...... .. . " ... . .
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ΠΙνακα,45

Πηγή: Επεξεργασιαερωτηματολογιουμελετης αναβαθμισηςΑλιβεριου, 1991 .

Ποιότητα εξυπηρετήσεων περιοχής ΑλιβερΙου

Ικανοπ. Μέτρια Κακή ΣOVολο % 'καν. % Μπρια % Κακή

Σχολεία 26 49 85 160 16,3% 30,6% 53,1%

Αγορά 9 25 125 159 5,7% 15,7% 78,6%
Δημόσ. Υπήρ. 2 2 154 158 1,3% 1,3% 97,5%
Συγκοινωνία 2 3 161 166 1,2% 1,8% 97,0%
Καθαριότητα 6 Ο 162 168 3,6% 0,0% 96,4%
Κατάστ.ελεύθ.χωρ. 1 10 154 165 0,6% 6, 1% 93,3%
Αποχέτευση Ο 18 139 157 0,0% 11,5% 88,5%
Κατάστ. σπιτιών 34 44 80 158 21,5% 27,8% 50,6%
Kόστ.OIKoπ.&σmτ. Ο 14 159 173 0,0% 8,1% 91,9%

. . .
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[ΆλλΟ σημαντικά προβλήματα [1ύομα Πoσoσr6

~ρόμol 28 37,3%

Οι τσιγγάνοι 19 25,3%

Ποιότητανερού 8 10,7%
Γραμμές τρένου 5 6,7%

Γιατρός 3 4,0%
Ηχορύπανση 3 4,0%
Αθλητισμός 2 2,7%
Δοχεία σκοumδιών 2 2,7%

Οικονομικά 2 2,7%

Γέφυρα 1 1,3%

Εκκλησία 1 1,3%

Να φύγουν οι Έλληνες 1 1,3%

Σύνολο 75 100,0%
. . .

Πηγή: Επεξεργασια ερωτηματολογιου μελετης αναβάθμισης Αλιβερίου, 1991 .

Τα κυριότερα προβλήματα που επισημαίνουν οι κάτοικοι του Αλιβερίου και δεν

προδιαγράφονται από τις παραπάνω κατηγορίες του ερωτηματολογίου είναι η

κατάστααη των δρόμων και η ύπαρξη στην περιοχή ατόμων της φυλής των Rom

(Πίνακας 45). Διαφαίνεται πως πέραν του σημαντικού προβλήματος της κακής

κατάστασης του οδικού δικτύου, εμφανίζονται σημαντικά δείγματα ρατσισμού και

αντιπάθειας για τους Rom.
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ΙΒ. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ AΛJBEPΙOY.

ΙΒ.1. Επιχείρηση κατεδάφισης αυθαιρέτων.

(Χάρτης 20).

Τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και συγκεκριμένα την Πέμmη 10

Αυγούστου 1995 στην περιοχή του Αλιβερίου πραγματοποιήθηκε σειρά

κατεδαφΙσεων αυθαιρέτων κατοικιών. Οι κατεδαφΙσεις έγιναν με πρωτοβουλία του

Δήμου Νέας Ιωνίας, έχοντας και την πολιτική στήριξη της Νομαρχιακής

ΑυτοδιοΙκησης Mαγνησfας. Η κίνηση αυτή αποτελεΙ έκφραση της πολιτικής των

φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για αποτροπή δημιουργΙας νέων αυθαιρέτων και

υπάγεται στην προσττάθεια ανάπλασης της σuvoΙKIας, με στόχο την εξυγΙανση του

οικιστικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.

Ο Δήμος Ν. ΙωνΙας γνωστοποΙησε τις προθέσεις του για κατεδάφιση των

αυθαιρέτων κατοικιών στους κατοίκους τους, δέκα ημέρες πριν την έναρξη της

επιχεΙρησης, με την διανομή περΙπου 150 πρωτοκόλλων κατεδάφισης, χωρίς όμως

να υπάρξει καμία ανταπόκριση.

Την πρώτη ημέρα της εmχεfρησης κατεδαφίστηκαν περίπου 30 αυθαίρετες

κατοικΙες, οι οποΙες ήταν κατά το πλείστο τρώγλες. Αυτές οι αυθαίρετες κατασκευές

βρίσκονταν είτε σε χώρους όπου το πολεοδομικό σχέδιο προβλέπει άλλη χρήση από

αυτή της κατοικΙας (παιδικές χαρές, πλατείες κ.λπ.), εΙτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα.

Παρατηρήθηκε δε το φαινόμενο της συγκέντρωσης περισσοτέρου του ενός

παραπηγμάτων εντός των ορΙων ενός ιδιόκτητου οικοπέδου, γεγονός που

ερμηνεύεται από την ύπαρξη δικτύων αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών της

κοινωνΙας των Rom (Χάρτης 20).

Η εmχείρηση κατεδάφισης άρχισε από το νότιο τμήμα της οδού Ανδρομάχης

(διασταύρωση με οδό Ελ. Βενιζέλου), στο οικοδομικό τετράγωνο (οη 452 όπου

κατεδαφίστηκαν δύο τρώγλες, συνεχΙστηκε κατά μήκος της οδού και επεκτάθηκε στην

υπόλοιπη περιοχή. Επεισόδια από τους κατοίκους την πρώτη μέρα δεν

δημιουργήθηκαν εκτός από κάποιες αντεγκλήσεις που συνέβησαν στο βόρειο τμήμα

της περιοχής κοντά στο χεΙμαρρο Ξηριά.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΔΛΙΑΣ

Κλιμακα: 1:2000

Κτίριο από άλλα υλικά (μονώροφο)

Κτίρι6 από μπετόν και αριθμός οραρων

Βοηθητικά κτίρια

Τρώγλη

Περιοχέςόπου πραγματοποιήθηκαν

κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατοικιών

ΔΙΠΛΡΜΑΠΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σεπτtμβρια; 1995

Χάρτης 20:
'Περιοχέςεπιχείρησηςκατεδάφισης

αuθaι ,i, κατotκιών"

Θέμα: "Ολοκληρωμένηπολεοδομική

παρέμβασηΑτΗv περιοχήΑλιβερίου

Δήμου Ν. Ιωνίας. Νομού Maγvησlας".

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ&
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Φοlτητές: Καλαμαράς Δημήτρης

ΞUΔιανός XρuσoΒΑΛΌVτης
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Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι σχεδόν στο σύνολο τους οι κατοικίες που

κατεδαφίστηκαν ήταν άδειες και μόνο σε τρεις περιmώσεις παρενέβησσν υπάλληλοι

του Δήμου και περίοικοι για να τις εκκενώσουν από τα υπάρχοντα των κατοίκων τους.

Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί είτε στο ότι τα συγκεκριμένα αυθαίρετα ήταν

ακατοίκητα την δεδομένη περίοδο γιατί αποτελούσαν προσωρινές κατοικίες

πλανόδιων νοικοκυριών που βρίσκονταν μακριά από το Αλιβέρι, είτε λόγω της

εναρμόνισης των κατοίκων τους με τις επιταγές της δημοτικής αρχής.

Η συνέχιση της επιχείρησης κατεδάφισης των υπολοίπων αυθαιρέτων της

περιοχής του Αλιβερίου, την επομένη της 10ης Αυγούστου δεν υλοποιήθηκε, αφού

κατά την κατεδάφιση του πρώτου αυθαιρέτου στο στ 449, τα συνεργεία του Δήμου

και οι Αστυνομικές αρχές δέχθηκαν αντιμετωπiσθηKαν δυναμικά από τους

παραπηγματούχων Rom, που εξελίχθηκε σε σειρά σοβαρών επεισοδίων, όπου

προκειμένου να αποφευχθούν μεγαλύτερης έκτασης επεισόδια, οι Αστυνομικές

δυνάμεις καθώς και οι υπάλληλοι του Δήμου προέβησσν σε σναστολή των

κατεδαφίσεων.

Η σναστολή των κατεδαφίσεων είναι προσωρινή αφού σκοπός της τοπικής

αυτοδιοίκησης, είναι μόλις κατευναστούν τα πνεύματα να ολοκληρωθεί η κατεδάφιση

όλων των αυθαιρέτων κατοικιών της περιοχής του Αλιβερίου.

18.2. Θέσεις και απόψεις για την επιχείρηση κατεδάφισης.

Η Δημοτική Αρχή καθώς και η Νομαρχία Mαγνησiας συμπλέουν όσον αφορά

την εξάλειψη του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης στην περιοχή του Αλιβερίου.

Αποτελεί λοιπόν πεποίθηση και των δύο φορέων πως οποιαδήποτε προσπάθεια

αναβάθμισης του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής, που σκοπό θα έχει τη

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, συνίσταται στην εκτόπιση των

οποιονδήποτε αυθαιρέτων κατασκευών. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του

δημάρχου Ν. Ιωνίας κ. Στ. Φούσκη στην περιοχή του Αλιβερίου με την χρήση της

έκφρασης «απέραντη παραγκούπολη», γεγονός που με εύγλωπο τρόπο αποδίδει τις

συνθήκες στέγασης μεγάλης μερίδας των κατοίκων.
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Οι κότοικοι των αυθαιρέτων, που στη πλειοψηφία τους είναι Rom, μετό την

παύση των ενεργειών κατεδόφισης παραπηγμότων, διετύπωσαν έντονα παρόπονα

για την σπουσΙα μέριμνας για το θέμα της στέγασης τους. Εξέφρασαν επίσης την

δυσαρέσκεια τους για την συμπεριφορό της Δημοτικής Αρχής, η οποΙα από καιρό έχει

υποσχεθεΙ την εξεύρεση χώρου και την ανόΤ1Τυξη σ' αυτόν υποδομών, ικανών να

φιλοξενήσουν τους πλανόδιους και παραπηγματούχους Rom. Κατήγγειλαν δε πως οι

υποσχέσεις αυτές αποτελούν τμήμα της διαδικασίας εκμαΙευσης πολιτικής

υποστήριξης. Ενδιαφέρουσα εΙναι ακόμη η όποψη που διατύπωσαν για τις

κατεδαφίσεις οι κάτοικοι των αυθαιρέτων, σύμφωνα με την οποία πρότειναν στις

Δημοτικές Αρχές και στα συνεργεΙα κατεδόφισης για κόθε πέντε αυθαΙρετα που θα

κατεδαφίζονταν να παρέμενε μία κατοικΙα ανέπαφη, ώστε προσωρινό να

τακτοποιούσαν σ' αυτήν τα υπάρχοντα τους και να κάλumαν κάποιες βασικές

βιοτικές ανόγκες τους, έως ότου οι Ιδιοι βρουν κόποιον όλλο χώρο εγκατόστασης. Η

στόση των Αρχών ήταν αδιαπραγμότευτη, γεγονός που συνέτεινε στην όξυνση του

κλίματος.

Η αντιμετώπιση των αυθαιρέτων, πρέπει να αποτελεί πρακτική πρόληψης και

τακτικών ελtγχων εντός των οικιστικών περιοχών. Ωστόσο η αντιμετώπιση αυτού του

φαινομένου όταν έχουν κατασκευαστεί τέτοιου εΙδοuς κτίρια. θα πρέπει να γίνεται

μέσα από διαδικασίες διαλόγου και συναίνεσης. Βέβαια για να εΙναι αποδοτικός ο

διόλογος θα πρέπει να λαμβόνονται αμοιβαΙες δεσμεύσεις, παρόλληλα με τις οποΙες

θα πρέττει να καταρτίζεται χρονοδιόγραμμα το οποΙο θα αποτελεί προσδιοριστικό

παρόγοντα για την δρόση των ενδιαφερομένων πλευρών.

Κόθε προσττόθεια αναβόθμισης της περιοχής μελέτης εΙναι σαφές πως πρέττει

να έχει ως πρώτης προτεραιότητας στόχο την αντιμετώπιση της αυθαΙρετης

δόμησης, διότι αυτή είναι η κυριότερη αιτία, αφενός μεν για την έλλειψη μΙας σειρός

βασικών υποδομών, αφετέρου δε για την όναρχη και την χαμηλής ποιότητας

διόρθρωση του οικιστικού χώρου, που με τη σειρό τους οδηγούν στην υποβόθμιση

των συνθηκών διαβΙωσης των κατοΙκων. Από την όποψη αυτή, θα μπορούσε να

κριθεΙ θετική η δραστηριοποίηση, της πρωτοβόθμιας και δευτεροβόθμιας Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, για την εξόλειψη του φαινομένου.
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Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της τακτικής μπορεΙ να αντιμετωπlσθεΙ το πρόβλημα

των αυθαιρέτων στην περιοχή Αλιβερίου, αφού όμως πρώτα υπάρξει σοβαρός

σχεδιασμός βάσει του οποίου θα λαμβάνεται μέριμνα για την στέγαση των σημερινών

κατοΙκων. Κάθε είδους προσττάθεια που δεν θα είναι προϊόν διαλόγου και δεν θα

συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας των εμπλεκομένων μερών θα

συνοδεύεται από βία, που ως συνrnεια θα έχει την ανάmυξη κλΙματος

αντιπαλότητας, αντιπάθειας και έλλειψης εμπιστοσύνης, περlορΙζοντας στο ελάχιστο

κάθε ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως τα

τελευταΙα γεγονότα στην περιοχή του Αλιβερίου ίσως να έχουν εντελώς αντίθετα

αποτελέσματα από τα επιθυμητά, οξύνοντας έτσι το πρόβλημα και του οικιστικού

περιβάλλοντος αλλά και των σχέσεων κατοίκων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τις Τοπική ΑυτοδlοΙκηση δεν

πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής

μελέτης, εάν παράλληλα δεν συνοδευτούν από ενέργειες διαμόρφωσης των

ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων και υλοποΙησης του εγκεκριμένου πολεοδομικού

σχεδΙου. Κρίνεται όμως ότι με το κλίμα που έχει αναmυχθεf, οποιαδήποτε ενέργεια

συνεργείων του Δήμου στο χώρο του Αλιβερίου είναι εκ των προτέρων

καταδικασμένη σε αποτυχία. Συνέπεια λοιπόν της εκ των πραγμάτων αδυναμίας

άμεσης υλοποΙησης του πολεοδομικού σχεδίου είναι η δημιουργία κατάλληλων

προϋποθέσεων για την εκ νέου ανέγερση αυθαιρέτων κατασκευών.
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18.3. Συμπεράσμαια.

Οι ενέργειες της Τοπικής Αυιοδιοίκησης δείχνουν μία ουαιασιlκή πρόθεαη

αναβάθμισης ιης περιοχής Αλιβερίου, οι οποίες xαραKιηρίζovιαl από διάθεαη

δυναμικών επεμβάαεων. Η σιάση αυιή φαίνειαl να εμπεριέχει σιοιχεία αξιολόγηαης

ιης δράαης ιων καιοίκων ιης περιοχής, χωρίς να λαμβάνειαl υπόψην η lδιαlΥερόιηια

ιης κοινωνικής ομάδας που διαμένει εκεl' Αποιέλεσμα ιων ενεργειών ιης ήιαν ναι μεν

η καιεδάφιση μερικών αυθαιρέιων, αλλά και η εξαγρίωση ιων Rom. Έισl

δlαφαίνovιαl οι δυακολίες που έχει να αvιlμειωπίαεl ο Δήμος και η Νομαρχία

Μαγνηαίας σε οποιαδήποιε μελ/OVΙIKή ιους επέμβααη 010 χώρο ιης περιοχής

μελέιης. Παράλληλα δεν προβλέπειαl αναιροπή ιης ήδη βεβαρημένης καιάοιασης

ιου οlκιοιικού περlβάλλovιoς αφού ιο οιεγαοιικό πρόβλημα που αvιlμειωπίζoυν οι

κάιοικοι όχι μόνο δεν επιλύθηκε, αvιlθέιως μάλισια οξύνθηκε.
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ΙΓ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Η προσπάθεια μας σε αυτό το κεφάλαιο θα επικεντρωθεί στην διατύπωση

προτόσεων που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επισημασμένων

προβλημάτων που χαρακτηρίζουν το οικιστικό περιβάλλον και το ανθρώπινο

δυναμικό της περιοχής μελέτης, αφού πρώτα παρουσιαστούν κάποιες προτάσεις που

κάνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι για την αναβάθμιση της περιοχής τους. Θα ήταν σκόπιμο

να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον των τοπικών φορέων και οργανισμών έχει τον

τελευταίο καιρό ενταθεί και ενδεχομένως κάποιες από τις ακόλουθες προτάσεις να

βρίσκονται ήδη υπό σκέψη για την μελλοντική υλοποlηση τους.

ΙΓ.1. Επιθυμίες· Επισημάνσεις των κατοίκων του Αλιβερίου.

Σχεδόν το σύνολο των κατοlκων της περιοχής μελέτης (Μπαλαμοί και Rom)

θεωρεl ως πρώτης προτεραιότητας ζητήματα που χρήζουν επίλυση και διευθέτηση,

για την αναβάθμιση της περιοχής και την βελτlωση των συνθηκών δlαβlωσης τα εξής:

ύπαρξη τοπικού σχολείου, δημιουργία καταστημάτων και δημoσiων υπηρεσιών,

βελτlωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, ύπαρξη καθαριότητας και βελτίωση της

συλλογής των σκουmδιών, διαμόρφωση ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων,

δημιουργία συστήματος αποχέτευσης, ύπαρξη δυνατότητας απόκτησης φθηνού

σπιτιού και δημlουργlα θέσεων απασχόλησης στην περιοχή (Ερωτηματολόγιο:

Ερώτηση 17), (Πlνακας 46).

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι επισημάνσεις των κατοlκων της περιοχής μελέτης

αφορούν τόσο τις τεχνικές όσο και τις κοινωνικές υποδομές, γεγονός που δεlχνεl για

μια ακόμη φορά την χαμηλή ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος και τις ελλεlψεlς

που υπάρχουν όσον αφορά τις παροχές υπηρεσιών στους κατοίκους.
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Πίvακας47

Πηγη. Επεξεργασιαερωτηματολογιουμελετης αναβαθμισηςΑλιβερίοu, 1991 .

Προτάσεις των κατο[κων για ανάπτυξη του

Αλιβερ[ου

Σύνολο Μπαλαμοί Rom
Τοπικό σχολείο 69,1% 72,7% 67,3%
Καταστήματα, Δημόα. υπήρ. 84,6% 92,7% 80,4%
Βελτίωση συγκοινωνιών 90,1% 96,4% 86,9%
Καθαριότητα 93,8% 98,2% 91,6%
Ελεύθεροι χώροι, δρόμοι 94,4% 98,2% 92,5%
Αποχέτευση 85,2% 89,1% 83,2%
Δυνατότ. φθηνού σπιτιού 84,6% 69,1% 92,5%
ΘΙσεις αττασχόλησης 70,4% 63,6% 73,8%.. . . .
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ΙΓ.2. Προτάσεις

ΙΓ.2.1. Δράσεις αντιμετώπισης αυθαίρετης δόμησης.

Το πιο σημαντικό Ισως πρόβλημα που επισημάνθηκε και το οποίο έχει άμεσες

επιmώσεις, τόσο στο οικιστικό περιβάλλον, όσο και στην διαβίωση του ανθρώπινου

δυναμικού. είναι το φαινόμενο της διαμονής νοικοκυριών σε αυθαίρετες κατασκευές

από ευτελή υλικά (παράγκες • τρώγλες). Στις αυθαίρετες αυτές κατασκευές, όπως

έχει προαναφερθεί, ζουν Rom. των οποίων ο χρόνος διαμονής στην περιοχή μελέτης

κυμαΙνεται από ένα έως δώδεκα μήνες.
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Συγκεκριμένα από τους ερωτηθέντες αρχηγούς νοικοκυριών που απάντησαν

στην ερώτηση 10.2 (Πόσους μήνες το χρόνο κατοικεΙ και εργάζεται στην περιοχή;), οι

οποίοι είναι στο σύνολο τους 42, φαίνεται ο αριθμός και ο χρόνος διαμονής των

νοικοκυριών τους οτην περιοχή ΑλιβερΙου. Για την εκτίμηση του χρόνου διαμονής

όλων των νοικοκυριών της περιοχής μελέτης που διαμένουν σε παράγκες, έγινε

αναγωγή της κατανομής των 42 νοικοκυριών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο,

στα 135, που εΙναι το συνολικό πλήθος των νοικοκυριών που ζουν σε τρώγλες

(Πίνακας 47).
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Νοικοκυριά που διαμένουν σε τρώγλες

& Χρόνος παραμονής τους στο Αλιβέρι

Μήνες Δείγμα Ποσοστό Συν. NOIKOK.

1 3 7,14% 10

2 1 2,38% 3
3 2 4,76% 6
4 1 2,38% 3
5 2 4,76% 6
6 7 16,67% 23
7 1 2,38% 3
8 2 4,76% 6
9 1 2,38% 3
10 4 9,52% 13
11 2 4,76% 6
12 16 38,10% 51

1·7 17 40,48% 55

8 ·12 25 59,52% 80

Σύνολο 42 100,00% 135
,

Πηγή: ΕπεξεργασΙα ερωτημaτoλoγloυ μελέτης αναβάθμισης Αλιβερίου, 1991.

Η οξύτητα του προβλήματος της αυθαΙρετης δόμησης εΙναl δεδομένη,

Εναπόκειται λοιπόν στους τοπικούς φορείς να επιλέξουν την συγκεκριμένη

στρατηγική δράσης για την ουσ1αστlκή ή μη, προσέγγιση αυτού του φαινομένου, Είναι

λοιπόν ζήτημα βούλησης και συνδυασμού ενεργειών η αντιμετώπιση της αυθαΙρετης

δόμησης, η οποΙα έχει την τάση να αυξάνεται και να επεκτεΙνεταl χωρικά, όταν δεν

αντιμετωπίζεται από μέτρα αποθάρρυνσης και εκδίωξης των επίδοξων οικιστών,

nIvaKac:48
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Για την περιοχή του Αλιβερίου η αυθαΙρετη δόμηση αποτελεί φαινόμενο

καθημερινής πρακτικής. Οι όποιες αντιδράσεις των τοπικών αρχών έως πρόσφατα,

δεν ήταν τόσο σθεναρές όσο θα έπρεπε, για να αντιμετωπισθεί το κλίμα αλληλεγγύης

και αλληλοκάλυψης που δlακρΙνεl τους κατοίκους αυτής τιης μορφής κατοικιών.
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ΔlακρΙνονταl τρΙα σενάρια όσον αφορά την προσέγγιση του θέματος της

συθαΙρετης δόμησης εντός της περιοχής μελέτης.

10 Σενάριο.

Η αδράνεια και η αδlαφορΙα των τοπικών αρχών όσον αφορά το θέμα της

επΙλυσης του προβλήματος των αυθαιρέτων, αποβλέποντας στην αποφυγή εντάσεων

και αντιδράσεων από τους Rom, των οποΙων το ύφος δlαμαρτυρΙας όταν θΙγονταl τα

συμφέροντα τους εΙναl πολύ πιο έντονο από αυτό των λΙγων Μπαλαμών που

ενοχλούνται από την αυθαΙρετη δόμηση. Έτσι η δυσφορία που δημιουργείται από

τους κατοίκους της περιοχής για την δράση των αρχών είναι λιγότερο οξεία και το

κόστος που αυτή μπορεί να συνεπάγεται, ελαχιστοποιείταΙ.

Βέβαια μια τέτοια μορφή αντιμετώπισης στο θέμα των αυθαιρέτων δεν επιλύει

κανένα πρόβλημα κοινωνικού ή οικιστικού χαρακτήρα, αντίθετα συμβάλει στην

συντήρηση των ήδη υπαρχόντων αρνητικών καταστάσεων, ενώ παράλληλα επιτρέπει

την όξυνση και εντατικοποΙηση του φαινομένου.

20 Σενάριο.

Η δεύτερη δυνατότητα δράσης για την σντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης,

εναρμονίζεται με τις επιταγές της «Υγειονομικής διάταξης για την οργανωμένη

εγκατάσταση πλανόδιων νομάδων» (Φ.Ε.Κ., αριθμός φύλλου 243, 11/5/1983,

αριθμός διάταξης Α5/696), (Παράρτημα). Σύμφωνα με αυτήν (άρθρο 5), από την

στιγμή που θα διαπιστωθεί πως η συγκέντρωση σκηνιτών Αθίγγανων,

εγκατεστημένων σε πρόχειρες κατασκευές, δημlουργεΙ άμεσα υγειονομικά

προβλήματα, αυτοΙ απομακρύνονται υποχρεωτικά με Νομαρχιακή απόφαση, σε

χώρους που υποδεικνύονται προσωρινά από την αρμόδια επιτροπή (άρθρο 2,

παράγραφος 2 της Διάταξης), έως ότου οργανωθούν κανονικές εγκαταστάσεις όπως

ορΙζονταl από την συγκεκριμένη διάταξη.

Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν χώροι υποδοχής των Rom που κατοικούν σε

τρώγλες και λοιπά αυθαίρετα κατασκευάσματα, όπου η οργάνωση και η εποmεία της

•.•. "·Ι··~ '" . ~ . ...
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λειτουργίας τους θα γίνεται είτε από την Νομαρχία, είτε κατόπιν μεταβίβασης της

αχετικής αρμοδιότητας και ευθύνης, από τον ενδιαφερόμενο ο.Τ.Α. ή νομικό

πρόσωπο (άρθρο 4, παράγραφος 1).

Οι βασικές προΟποθέσεις που πρέπει να πληρεί αυτός ο χώρος φιλοξενίας

είναι, η ύπαρξη των απαραίτητων έργων υποδομής για την υγιεινή διαβίωση, δηλαδή,

πόσιμο νερό, υγιεινά αποχωρητήρια, δοχεία συλλογής και αποκομιδής των

απορριμμάτων και κατά προτίμηση δυνατότητες ατομικής καθαριότητας σε

κοινόχρηστα λουτρά και πλύσεως ιματισμού (άρθρο 3, παράγραφος 4).

Όσον αφορά την χωροθέτηση αυτού του χώρου φιλοξενίας, πέραν της

απαγόρευσης εύρεσής του, εντός κατοικημένης περιοχής και της απαίτησης για ικανή

απόσταση από το εγκεκριμένο σχέδιο ή από τις τελευταίες συνεχόμενες κατοικίες,

(άρθρο 3, παράγραφος 1), δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του κοντά σε

αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες, τοπία φυσικής ομορφιάς, εμφανή σημεία από

κύριους δρόμους ή σε περιοχές που μπορεί να επηρεαστεί η δημόσια υγεία, όπως

Π,χ. πηγές υδροληψίας πόσιμου νερού κ.λπ, (άρθρο 3, παράγραφος 3),

Η έκταση που θα επιλεχθεί για την δημιουργία χώρων εγκατάστασης των Rom,

θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές που θέτει η προαναφερθείσα

υγειονομική διάταξη, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ικανοποιεί τις αυξημένες ανάγκες

μετακίνησής τους προς το ΠΣΒ και εκτός του Νομού Μαγνησίας.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο τα άτομα που διαμένουν σε πρόχειρες κατασκευές

στην περιοχή του Αλιβερίου, θα μετακινηθούν σε οργανωμένο χώρο φιλοξενίας τους,

που θα ευρεθεί και θα διαμορθωθεί από τους αρμόδιους φορείς. Ο αριθμός των

ατόμων αυτών υπολογίζεται βάσει του πλήθους των νοικοκυριών που διαμένουν σε

τρώγλες (135 νοικοκυριά) και του μέσου μεγέθους των νοικοκυριών των Rom που

είναι 7,9 άτομα. Έτσι το πλήθος αυτών των ατόμων είναι 1067 άτομα. Τα άτομα αυτά

είτε θα φιλοξενούνται στο χώρο που προτείνεται να δημιουργηθεί εντός του Νομού

Μαγνησίας, είτε θα επιδιώξουν την απόκτηση νόμιμης κατοικίας σε χώρο εττιλογής

τους, είτε θα αναζητήσουν χώρους εγκατάστασης εκτός του Νομού.

.. . . . , .
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30 Σενάριο.

Η τρίτη προοmική αντιμετώπισης του θέματος της αυθαίρετης δόμησης θα

βασισθεί στην διάκριση των Rom που κατοικούν σε τρώγλες, σε μόνιμους και

πλανόδιους. Έτσι, όσοι κατοικούν στην περιοχή μελέτης από οκτώ μήνες και άνω,

θεωρήθηκε ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι, διότι, τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα του έτους

ζουν στο Αλιβέρι, χρόνος που είναι ικανός για να υπάρξει ταύτισή τους με τα

προβλήματα της περιοχής και για την εμφύσηση του συναισθήματος της μόνιμης

κατοίκησης στον συγκεκριμένο χώρο. Όσοι διαμένουν λιγότερο από οκτώ μήνες δεν

μπορούν να θεωρηθούν μόνιμοι κάτοικοι Αλιβερίου, διότι δεν βρίσκονται συνεχίίις

στην συγκεκριμένη περιοχή, αλλά κινούνται μέσα στον Ελληνικό χώρο, γεγονός που

αποτρέπει την δημιουργία ενός συναισθήματος πρόσδεσης με τον εκάστοτε χώρο

κατοικίας.

Έτσι σύμφωνα με τον παραπάνω διαχωρισμό, προτείνεται οι Rom που

στεγάζονται σε τρώγλες και διαμένουν λιγότερο από οκτώ μήνες στην περιοχή

μελέτης, να μετεγκατασταθούν σε χώρο που θα δημιουργηθεί για τη διαμονή τους,

όπως αναλύθηκε στο 20 σενάριο. Βέβαια το μέγεθος των εγκαταστάσεων φιλοξενίας

τους θα είναι μικρότερο από αυτό που προβλέπονταν για τη στέγαση όλων των Rom

που διαμένουν σε τρώγλες. Οι εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν πρέττει να

έχουν δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον 435 ατόμων, μέγεθος που προκύmει από

το γινόμενο των 55 νοικοκυριών που έχουν πλανόδιο χαρακτήρα και διαμένουν στην

περιοχή μελέτης (Πίνακας 47), με το μέσο μέγεθος νοικοκυριού των Rom (7,9 άτομα).

Για την στέγαση των μόνιμων Rom, αυτών δηλαδή που διαμένουν περισσότερο

από οκτώ μήνες στην περιοχή μελέτης, προτείνεται η εγκατάστασή τους εντός της

περιοχής του Αλιβερίου, ώοτε να μην διαταραχθούν, από μια ενδεχόμενη

απομάκρυνσή τους, οι κοινωνικές σχέσεις και οι συγγενικοί δεσμοί που τους

συνδέουν με τους υπόλοιπους Rom που κατοικούν σε σταθερού χαρακτήρα

κατοικίες. Σε 80 ανέρχονται τα νοικοκυριά που πρέττει να στεγασθούν στην περιοχή

μελέτης και ο αριθμός των μελών τους είναι 632 άτομα (Πίνακας 47).
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Αξιολόγησησενσρίων.

Είναι ευνόητο ότι το 1ο σενάριο, παρόλο που δεν απαιτεί καμία δράση και είναι

το λιγότερο ανώδυνο για τις τοπικές αρχές αλλά και για τους κατοίκους των

παραπηγμάτων, ωστόσο δεν αποτελεί μία υγιή και ουσιαστική αντιμετώπιση του

προβλήματος της αυθαlρετης δόμησης.

Το 20 σενόριο, το οποίο επιδιώκει την μετεγκατόσταση των κατοίκων των

αυθαιρέτων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο υποδοχής τους, δεν προδιαγράφει την

επιτυχή έκβαση της προσπάθειας, αφενός λόγω δυσκολιών εποmείας·και

λειτουργίας ενός τέτοιου χώρου και αφετέρου λόγω ενδεχόμενης μη αποδοχής ενός

τέτοιου συστήματος από τους μόνιμους και επί χρόνια κατοlκους αυθαιρέτων της

περιοχής του Αλιβερίου. Οι πιθανότητες επιτυχούς έκβασης της προσττάθειας

φιλοξενίας των κατοίκων των αυθαιρέτων σε ένα ενιαίο χώρο, εκ' των προτέρων

διαμορφωμένογια αυτό το σκοπό, ελαχιστοποιούνταιλόγω του μεγάλου αριθμού των

ατόμων που προβλέττεταl να φιλοξενηθούν και όλων των πιθανών αδυναμιών

συνύπαρξηςκαι συνεννόησηςτων Rom.

Το 30 σενάριο κρίνεται ως το πλέον αποδεκτό, με τις λιγότερο αρνητικές

επιπτώσεις, όσον αφορά την διατήρηση των κοινωνικών σχέσεων των κατοίκων και

την ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής. Σύμφωνα με αυτό 435

άτομα πρέττεl να μετεγκατασταθούν σε χώρο εκτός της περιοχής Αλιβερίου που θα

διαμορφωθεί για την φιλοξενία τους και 632 άτομα θα πρέττεl να στεγαστούν σε

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρου εντός της περιοχής μελέτης.

Η εγκατάσταση των 632 ατόμων εντός της περιοχής μελέτης δεν θα γίνει σε

χώρο που θα έχει διαμορφωθεί από στεγαστικό φορέα. Η χρηματοδότηση ενός

τέτοιου έργου μπορεΙ να γίνει είτε από Κοινοτικό ταμεία, είτε από την Νομαρχία ή τον

Δήμο, είτε από κάποιο τραπεζικό οργανισμό, εlτε από οποιονδήποτε άλλο φορέα

ιδιωτικό ή δημόσιο, ή ακόμη και από χρηματοδότηση των ιδίων των κατοίκων, άμεση

ή έμμεση (χρήμα ή γη ή εργασlα), είτε και με συνδυασμό των παραπάνω. Αυτός ο

πληθυσμός θα στεγαστεί στο Habitat που θα διαμορφωθεl με την ενεργή συμμετοχή

των Rom για την υλοποίηση του, υπό την επίβλεψη κάποιου επιστημονικού

προσωπικού των παραπάνω φορέων. Έτσι ο οικιστικός χώρος (Habitat) θα είναι

προϊόν των ενεργειών των Rom και θα εναρμονίζεται με τα κοινωνικό τους πρότυπα,
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ενώ παράλληλα θα πληρεΙ τις απαραίτητες συνθήκες στέγασης και υγιεινής

διαβΙωσης, χωρΙς να είναι ένα δημιούργημα ανθρώπων με άλλα πρότυπα, επιθυμΙες

και βιοτικές συνήθειες. Ο νέος λοιπόν αυτός χώρος θα υπακούει στην αρχή του

Habitat αφού θα εΙναι δημιούργημα των μελ/οντικών οικιστών του, που θα

αισθάνονται τον οικισμένο χώρο ως τμήμα της προσωπικής τους ζωής και των

ιδιόκτητων αγαθών τους.

Για να υπολογΙσουμε το εμβαδόν της έκτασης που απαιτείται για να φιλοξενήσει

τα 632 άτομα εντός της περιοχής μελέτης θεωρούμε βάση των οικιστικών

προδιαγραφών για νοικοκυριά άνω των 5 μελών η ωφέλιμη επιφάνεια κατοικίας ανά

άτομο εΙναι17 m' (βλέπε §Θ.3.4.2.). Άρα το συνολικό εμβαδόν οροφοεπιφάνειας που

απαιτείται για την στέγαση των 80 νοικοκυριώνείναι:

(80 νσικοκυριά) χ (7,9 άτομα/νοικοκυριό)χ (17 m'/άτσμσ) = 10744 m'.

Η καθαρή συνολική οικοπεδική επιφάνεια για συντελεστή δόμησης 0,8 είναι:

10744m'/0,8= 13430m'.

Η έκταση αυτή μπορεΙ να αναζητηθεί στο προτεινόμενο για ένταξη στο

πολεοδομικό σχέδιο βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης (βλέπε § 1.2.2),

καθώς και στα αδόμητα ΟΤ και σ' αυτά που θα απελευθερωθούν από την

απομάκρυνση των παραπηγμάτων.

ΙΓ.2.2. Αντιμετώπιση προβλημάτων οικιστικού περιβάλλοντος.

Αναγκαία κρίνεται η ακριβής οριοθέτηση και διευθέτηση των όχθεων του

χειμάρρου Ξηριά, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης. Οι λόγοι

που καθιστούν αυτό το έργο ως πρώτης προτεραιότητας είναι, η διαμόρφωση των

χώρων μέχρι τους οποίους μπορούν να εκταθούν οι οικιστικές χρήσεις και η ανακοπή

της αυθαίρετης ρίψης σκουπιδιών και μπαζών σ' αυτόν. Παράλληλα με τις ενέργειες

οριοθέτησης του χειμάρρου, απαιτείται η διαμόρφωση των πλευρικών τοιχωμάτων,

είτε με λιθόστρωση, είτε με δενδροφύτευση, η ακόμη και με συνδυασμό των δύο

μεθόδων, για την συγκράτηση των χωμάτινων όγκων που παρασύρουν τα νερά του

χειμάρρου και οι βροχοmώσεις.

.-. . '-.- ,
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Συμπληρωματικό έργο αυτού της οριοθέτησης και διευθέτησης του χειμάρρου

πρέπει να αποτελέσει η διάνοιξη παρόχθιας οδού στο βόρειο τμήμα της περιοχής. Το

έργο αυτό θα απoτελtσει όριο των οικιστικών χρήσεων, καθώς και κυκλοφοριακό

άξονα που θα συγκεντρώνει και θα διαχέει κυκλοφοριακούς φόρτους από και προς

την περιοχή μελέτης, αποφορήζοντας το υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Ένα τμήμα της

προτεινόμενηςπαρόχθιας οδού έχει ήδη διαμορφωθεί καθώς προβλέπεται από το

πολεοδομικό σχέδιο. Ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί τα οικοδομικά τετράγωνα ΟΤΒ 474,

475, ΟΤ 475 και φτάνει έως το δυτικό άκρο του ΟΤ 476.

Επόμενη ενέργεια για την αξιοποίηση της περιοχής μελtτης θα πρέπει να

απoτελtσει η ένταξη στο σχέδιο πόλης του βορειοανατολικού τμήματος της, που

βρίσκεται βόρεια των ΟΤ 488, 490 και 446 και εκτείνεται έως τις όχθες του χειμάρρου

και τις γραμμές του σιδηροδρομικού δικτύου. Η επέκταση του πολεοδομικού σχεδίου

σ' αυτό το τμήμα του Αλιβερίου αποσκοπεί στην διαμόρφωση και αναβάθμιση του

οικιστικού χώρου, από τις ενέργειες που ακολουθούν την ένταξη στο σχέδιο μιας

περιοχής, δηλαδή διάνοιξη δρόμων, θεσμοθέτηση χρήσεων γης και ανάmυξη

υποδομών.

Ουσιαστικής σημασίας έργο για την ανάmυξη του οικιστικού περιβάλλοντος και

την βελτίωση των μετακινήσεων εντός της περιοχής μελέτης, αποτελεί η διάνοιξη και

η ασφαλτόστρωση του συνόλου του οδικού δικτύου, όπου αυτό δεν έχει υλοποιηθεί

και πρoβλtπεται από το πολεοδομικό σχέδιο. Όμως δεν αρκεί απλό η διάνοιξη και η

επίοτρωση των οδών, αλλά και η συμπλήρωση τους με όλα αυτά τα απαραίτητα

στοιχεία που καθιστούν την κίνηση των οχημάτων και των πεζών όσον το δυνατόν

ευκολότερη και ακίνδυνη (πεζοδρόμια, σηματοδότηση, διαβάσεις, διαγραμμίσεις κ.α.).

Για την αναμόρφωση του οικιστικού περιβάλλοντος απαραίτητη είναι η

διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων (ελεύθεροι χώροι, παιδικές χαρές, πλατείες,

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών

που δημιουργούνται από την δαιδαλώδη μορφή του οδικού δικτύου και τα φτωχά,

κατά τόπους γεωμετρικά χαρακτηριστικά του, θα μπορούσε να επιτευχθεί με την

εκπόνηση κυκλοφοριακής μελtτης, όπου, λαμβάνοντας υπόψη και τους

κυκλοφοριακούς φόρτους θα υπάρξει πρόταση διευθέτησης της κυκλοφορίας

(μονοδρομήσεις, σηματοδοτήσεις, διαβάσεις πεζών, θέσεις στάθμευσης κ.α.).
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χώροι πρασίνου), ώστε να υπάρξουν εκείνες οι χρήσεις που θα συμβάλλουν στην

οmική αναβάθμιση του αστικού χώρου και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης

των κατοίκων.

Η ολοκλήρωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή μελέτης πρέπει να

πραγματοποιηθεί όσον το δυνατόν συντομότερα στους ασφαλτοστρωμένους

δρόμους και τους διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους, ενώ πρέπει να

επεκτείνεται συγχρόνως με την διόνοιξη και την διαμόρφωση των υπολοίπων οδών

και κοινόχρηστων χώρων.

Το μικρό ποσοστό σύνδεσης των κατοίκων με το δίκτυο τηλεπικοινωνιών,

παράλληλα με τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας, καθιστούν αναγκαία την

τοποθέτηση ενός δεύτερου κοινόχρηστου καρτοτηλεφώνου στο βορειοδυτικό τμήμα

της περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται μεταξύ

των στ 478 και 481.

Όπως έχει επισημανθεί στην ενότητα εντοπισμού προβλημάτων οικιστικού

περιβάλλοντος, σημαντικότατη θα είναι για την ποιότητα του, καθώς και για την

διαβίωση των κατοίκων, η ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης, που θα πρέπει να

καλύmει όλες τις πλευρές των οικοδομικών τετραγώνων.

Στην κατεύθυνση βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και της διατήρησης των

απαραίτητων κανόνων υγιεινής και καθαριότητας, βρίσκεται το έργο της επέκτασης

του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων υδάτων του Π.Σ.Β., προς την περιοχή του

Αλιβερίου.

Παράλληλα με την ανάmυξη του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων υδάτων,

πρέπει να ολοκληρωθεί το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων, ούτως ώστε σε

συνδυασμό με την διάνοιξη και την ασφαλτόστρωση των οδών της περιοχής, να

αποστραγγίζονται τα νερά των βροχοmώσεων, που πλέον δεν θα απορροφούνται

από τους χωμάτινους δρόμους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα πλημμύρων.

Για την αποκομιδή των απορριμμάτων πρέπει να υιοθετηθεί μία ενιαία μέθοδος,

πιο σύγχρονη από την συλλογή τους εις χύδην μορφή. Έτσι τα σκουπίδια προτείνεται

να συγκεντρώνονται σε κάδους, από τους οποίους θα συλλέγονται από τα ειδικά

οχήματα του Δήμου. Πρέπει λοιπόν να καλυφθεί η περιοχή μελέτης στο σύνολο της
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από κάδους απορριμμάτων, ώστε να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος και να

αντιμετωπιστούντα προβλήματαπου ο διπός τρόπος αποκομιδήςσημαίνει

Προτείνεται η αλλαγή της πορείας του αστικού λεωφορείου της γραμμής

Άναυρος - Ν. Ιωνία (νούμερο 1), ώστε να διέρχεται από την οδό Ελευθερίου

Βενιζέλου και να φτάνει έως το ύψος των σιδηροδρομικών γραμμών,

ΙΓ,2,3. Αντιμετώπιση προβλημάτων ανθρώmνσυ δυναμικού.

Το μείζον πρόβλημα του χαμηλού έως ανύπαρκτου μορφωτικού επιπέδου που

πσρατηρείταl στους κατοίκους του Αλιβερίου και αφορά κυρίως την φυλή των Rom

χρήζει άμεσης επίλυσης, Για αυτό το λόγω προτείνεται η δημιουργία ειδικού τύπου

σχολείου, εντός της περιοχής μελέτης, που θα αφορά αποκλειστικά την ομάδα των

Rom. Θα απασχολούνται σε αυτό ειδικά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, ΟΙ οποίοι θα

διδάσκουν βάση προγράμματος που θα διαμορφωθεί από την Γενική Γραμματεία

Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΓΓΛΕ) και την Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης

(ΝΕΛΕ),

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα απευθύνεται τόσο στους μικρούς Rom και η

διδαχή τους θα γίνεται κατά τις πρωινές ώρες, όσο και στους ενήλικες Rom που η

διδασκαλία τους θα πραγματοποιείται τις απογευματινές ώρες. Το πρόγραμμα

εκπαίδευσης των μικρών Rom θα περιλαμβάνει βασικές γνώσεις γραφής, ανάγνωσης

και μαθηματικών καθώς και μαθήματα απόκτησης ευρύτερων γνώσεων (ιστορία,

γεωγραφία κλπ), Θα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος ή ίσως λίγο λιγότερο και θα έχει ως

σκοπό την προετοιμασία τους και τον εγκλιματισμό στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε

την επόμενη χρονιά να μπορούν να παρακολουθήσουν όσον το δυνατόν ομαλότερα

τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου. Το πρόγραμμα διδασκαλίας των ενήλικων

Rom, δεν κρίνεται αναγκαίο σε πρώτη φάση ίσως, να έχει τόσο ευρύ φάσμα

γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων, αλλά πρέπει να εστιαστεί στσν αλφαβητισμό

τους (γραφή και ανάγνωση), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε κάποιες

ελάχιστες, πλην όμως αναγκαίες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας,

Η χωροθέτηση του κτιρίου του ειδικού σχολείου για τους Rom θα πρέπει να γίνει

σε χώρο κεντρικό προς τις περιοχές κατοικίας τους (ΟΤ 461 ή 461Α), ώστε η θέση να

J , . ',.'."' " .. .., ," .. ~ ,", ι ," ~ .
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λειτουργεί ως πόλος έλξης των μαθητών, μικρών και μεγάλων. Παράλληλα οι

εγκαταστάσειςτου ειδικού σχολείου δεν πρέπει σπσραίτητσ να σποτελούν μεγάλης

έκτασης οικοδομικό έργο, σφού θα δομηθεί σχολείο κανονικού χσρακτήρα στο στ

447 κσι αφού το ειδικό σχολείο θσ έχει προκατσρκτικής μορφής εκπαιδευτικό

πρόγρσμμα που θσ λειτουργεί ως προθάλσμος γισ την εισσγωγή των μικρών Rom

στο Δημοτικό σχολείο.

Προτείνετσι η δημιουργίσ και λειτουργία συμβουλευτικού κέντρου στο χώρο του

ειδικού σχολείου, στο οποίο θσ απσσχολείτσι κοινωνική λειτουργός κσι θα παρέχει

συμβουλές πολλαπλού χαρακτήρά στις οικογένειες του Αλιβερίου.

Στον ίδιο χώρο κσι ίσως συστεγασμένο με το συμβουλευτικό κέντρο, θα πρέπει

να υπάρξει ένσ κέντρο ιατρικής πσρακολούθησης, όπου θσ παρέχοντσι κάποιες

βσσικές ιστρικές εξετάσεις σπό πσθολόγο ιστρό, κσθώς και ο συστημστικός

εμβολισσμός των πσιδιών, όπου έχει διαπιστωθεί σημαντικό πρόβλημσ.

Η σπασχόληση των Rom σποτελεί έναν από τους σημσντικότερους, σν όχι τον

σημαντικότερο παράγοντσ προσδιορισμού του τρόπου δισβίωσης τους. Η

ιδιορρυθμίσ των επαγγελμστικών τους ενσσχολήσεων (πλανόδιο εμπόριο, εττοχισκή

σπσσχόληση στη γεωργίσ), δρα τις περισσότερες φορές κατσλυτικά στη

δισμόρφωσης της δεινής εικόνσς που έχουν κσι στην αδυνσμίσ εττίτευξης συνθηκών

δισβίωσης ανάλογων με αυτές που η πλειοψηφία των υπόλοιπων Ελλήνων

Για την αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούνται από τις συνσθροίσεις

των Rom, είτε γισ τον εορτασμό κάποιων εθίμων, είτε ειδικότερα για την τέλεση του

Τσιγγάνικου γάμου κσι γενικά για το σκοπό της ψυχσγωγίσς τους, προτείνετσι η

σνάmυξη δημοτικής ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την δημιουργία ενός στεγσσμένου

χώρου που θα φιλοξενεί τις εκδηλώσεις τους κσι θα σποτελεί χώρο συγκέντρωσης γισ

τις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίσς τους. σ χώρος ο οποίος θσ φιλοξενήσει το

πσραπάνω κέντρο εκδηλώσεων πρέπει να βρίσκεται σε απόστσση σπό τις κατοικίες

των Μπσλαμών ώστε να αποφευχθούν νέσ φαινόμενα όχλησης τους. Πσράλληλσ δε

θσ πρέπει ο χώρος αυτός νσ βρίσκετσι μσκριά από τις κστοικίες των Rom ώστε τελικά

η απόστσση νσ δράση ως πσράγοντας αποτροπής της επίτευξης του σκοπού για τον

οποίο δημιουργείτσι.
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απολαμβάνει Δr:.ι θα μπορούσε λοιπόν οι Rom του Αλιβερίου να έχουν ξεχωριστής

υφής προβλήματα όσον αφορά την απασχόληση τους.

Μια πρώτη προσττάθεια για την αντιμετώπιση των επαγγελματικών

προβλημάτων των Rom της περιοχής μελέτης, θα μπορούσε να αποτελέσει η

δημιουργία μιας δημοτικής επιχείρησης εκμετάλλευσης και διατήρησης των

παραδοσιακών τεχνών των Rom. δηλαδή επεξεργασίας μετάλλου, καλαθοπλεκτικής,

υφαντικής, Κ.α., αφού πολλοί Rom του Αλιβερίου γνωρίζουν αυτές τις τέχνες.

Συγχρόνως, ο προσανατολισμός της παραγωγής θα πρέπει να είναι προς την

κατεύθυνση της κατασκευής έργων λαϊκής τέχνης, εργόχειρων και άλλων κατασκευών

που η αξία τους στην σημερινή εποχή της τυποποίησης είναι πολύ μεγάλη.

Η χωροθέτηση αυτής της εττιχείρησης προτεΙνεται να γΙνει στα στ που

χαρακτηρίζονται ως βιοτεχνικά και βρίσκονται στο δυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης

και κατά μήκος της οδού Ελ. Βενιζέλου. Η χωροθέτηση σε αυτή την περιοχή κρίνεται

ως ιδανική αφού θα βρίσκεται κοντά στους χώρους κατοικίας των εργαζόμr:.ιων σε

αυτή, Rom, καθώς και επειδή οι δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα εκεί δr:.ι θα

είναι οχλούσες ώστε να παρατηρείται το φαινόμενο σύγκρουσης χρήσεων γης με την

υπόλοιπη περιοχή κατοικίας.

Μία άλλη προοmική απασχόλησης και παράλληλα επαγγελματικής κατάρτισης

αποτελεί η υλοποΙηση της πρότασης για δημιουργία Habitat στην περιοχή μελέτης,

όπου η ενεργή συμμετοχή των Rom στην κατασκευή των κατοικιών, υπό την

επίβλεψη και την καθοδήγηση έμπειρων τεχνητών, θα συντελέσει στην εκμάθηση των

οικοδομικών τεχνών. τις οποΙες αργότερα θα μπορούν να ασκήσουν επαγγελματικά.

Βλέπουμε λοιπόν τη δυνατότητα καλλιέργειας και ανάmυξης επαγγελματικών

r:.ιασxoλήσεων μόνιμου και χωρικά σταθερού χαρακτήρα, που σε συνδυασμό με την

σταδιακή βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου, θα συμβάλλει στην ουσιαστική

βελτίωση των συνθηκών διαβΙωσης των Rom, αλλά και στην κοινωνική τους ανέλιξη.
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ΙΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ AΠOΛOΓlΣMOΣ.

Ανεξάρτητα από το αν επιτύχαμε τους ατόχους της διπλωματικής μας εργασίας,

πιατεύουμε πως οι εμπειρίες που αποκτήσαμε από την προαττάθεια υλοποίησης της,

ήταν μοναδικές. Η επαφή με τους Rom του ΜιβερΙου και η προαττάθεια προσέγγισης

τους, αποτέλεσαν διδασκαλία για την ανθρώmνη διάαταση, πρώτα από όλα πρέπει

να διακρίνει το μελετητή. Η πρoαττάθεtα διερεύνησης του κάθε ζητήματος,

λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων και η δημιουργία

τελικής άποψης, αποατασιοποιημένα και δΙχως επηρεασμούς από αυτά που πολλές

φορές μπορούν να φαίνονται ως προφανή, ήταν ένα ατοιχείο μεθοδολογικής

προσέγγισης, που η επίτευξη του ήταν αρκετά δύσκολη και πιατεύουμε πως ήταν ένα

σημαντικό απόκτημα, όσον αφορά την εμπειρΙα που αποκομίατηκε από την

υλοποίηση αυτής της εργασίας.

Μια ακόμη mυχή που καλό θα ήταν να επισημανθεΙ, όταν έχει διαβάσει ο

αναγνώατης το περιεχόμενο αυτής της μελέτης, είναι πως η κριτική που θα ασκήσει

θα πρέπει να λαμβάνει υπόψην τη δυσκολΙα με την οποία υλοποιήθηκε αυτή η

δουλειά, η οποία είχε πολύ μικρό συγγραφικό έργο αντΙατοιχου περιεχομένου να

συμβουλευτεΙ και σε καΙρια σημεία της πορεΙας της, χρειάατηκε να επιατρατευτεί η

ευρηματικότητα και η επιμονή των μελετητών, για την εκμαΙευση πληροφορΙας,

συμβουλών, κατευθύνσεων και τεχνικών, που τελικά θα καθιατούσαν την υπέρβαση

των οποιονδήποτε εμποδΙων εφικτή, με αξιοπρεπή κατά το δυνατόν τρόπο. Η

ανάmυξη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων, οι οποΙες

συχνά δεν είχαν το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο υποατήριξης, κρίνουμε ότι

ήταν από τα πλέον ωφέλιμα σημεία του εκπαιδευτικού ρόλου, που η διπλωματική

εργασία έχει

Η υλοποΙηση αυτής της δουλειάς συνοδεύτηκε τόσο από προσωπικό

ενδιαφέρον των μελετητών, όσο και από επιδοκιμασία ανθρώπων που έχουν

αναλώσει ερευνητικό έργο για την φυλή των Rom. Πιατεύουμε πως το αποτέλεσμα

που επετεύχθη δεν θα τους απογοητεύσει Επιθυμούμε η εργασία αυτή να

αποτελέσει ερέθισμα για τους φοιτητές και τους διδάσκοντες του Τμήματος

Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ώατε να εντεΙνουν τις
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προσπάθειες τους για την λήψη δράσεων, στα πλαΙσια του ακαδημαϊκού χαρακτήρα

των σπουδών σε αυτό το τμήμα, που θα αποδώσουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα στη

σχέση που έχουν τα χωρικά ζητήματα με το ανθρώπινο στοιχεΙο και ειδικά αν

πρόκειται για κοινωνικές ομάδες που διακρίνονται από ουσιαστικές ιδιαιτερότητες.

Ευχόμαστε τα κενά που λόγω εγγενών αδυναμιών υπάρχουν σε αυτήν την εργασΙα,

να αποτελέσουν ερέθισμα για την εκπόνηση φοιτητικών ή επαγγελματικώνεργασιών,

που στόχο θα έχουν την κάλυψη τους και την καλύτερη δυνατή προσέγγιση των

θεμάτων που θίXθηKαv στην παρούσα διπλωματική εργασία.
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Νέα Ιωνlα, (Ενημερωτική έκδοση Δήμου Ν. Ιωνlας ΜαγνησΙας).

«Αναγκαlα η ένταξη ΑλlβερΙου και κέντρου της Ν, lωνlας στα προγρόμματα της

ΕΟΚ», Σεmέμβρlος 1992, σελ. 7.

«Καθημερινό φαινόμενο η ρύπανση στον Ξηριό», Σεmέμβρlος 1992, σελ, 19.

Νέα Ιωνlα, (Ενημερωτική έκδοση Δήμου Ν, ΙωνΙας ΜαγνησΙας).

«ΧρηματοδοτεΙστε επιτέλους τα έργα ΑλlβερΙου», Δεκέμβριος 1992, σελ. 14·15.

Νέα lωνfα, (Ενημερωτική έκδοση Δήμου Ν. lωνlας ΜαγνησΙας).

«Υπόγεια διόβαση στην οδό Έρβου», Δεκέμβριος 1994, σελ. 23.

«Προσττόθειες αναβόθμισης του Αλlβερlου», Δεκέμβριος 1994, σελ. 24.

«Ξηριός: "Πρόσινο ουρόνιο τόξο" στην βόρεια πλευρό της πόλης», Δεκέμβριος

1994, σελ. 29.

Νέα lωνlα, (Ενημερωτική έκδοση Δήμου Ν, ΙωνΙας ΜαγνησΙας),

Σημαντικό στοlχεΙα ημερΙδας: «Τα Τσιγγανόπαιδα στο Ελληνικό σχολεΙο»,

Μόιος 1995, σελ, 30-31.

Οικονόμου Δ., Πετρόκος Γ" Τρlμης Ν ..

«Μελέτη αναβόθμισης της περιοχής Αλlβερlου Δήμου Νέας ΙωνΙας,

Ν.ΜαγνησΙας», Β' φόση, Ιούνιος 1994.

OkeIy Judith.

«The traveIIer· GypsIes», Cambridge 1983.

Παυλή Μαρία, Σlδέρη Αθηνό.

«Οι Τσιγγόνοl της Αγίας Βαρβόρας και της Κότω Αχαίας», Υπουργείο

Πολιτισμού· Γ.Γ.Λ.Ε., Αθήνα 1990.

Σαπουνόκης Άρης.

Εισήγηση στο Συνέδριο: «Στεγαστική πολιτική για τις λιγότερο ευνοημένες

ομόδες», Πέραμα, 29·30 14/1993,

Σπανούλη Ρlτα.

Καθημερlνή,ένθετο:Εmό ημέρες-Ταξιδεύονταςμε τους Τσιγγόνους, σελ.18.

«ο ρόλος της Τσιγγόνας»,8 ΙανουαρΙου 1995.
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ΟλοκληρωμΙνη πσplμβαση σΙην περιοχή Aλι{lερloυ, Δήμου Ν. Iωvfσς, Νσμού Μ_φας, 174

Ταχυδρόμος (τοπική εφημερίδα Ν. Μαγνησίας).

Άρθρο: «Αυθαίρετα τέλος, Άρχισε η εττειχήρηση κατεδάφισης τους,

Αποσοβήθηκαν επεισόδια, Έργα στο Αλιβέρι», Βόλος, 11 Αυγούστου 1995,

σελ. 1 και 7.

Ταχυδρόμος (τοπική εφημερίδα Ν. Μαγνησίας).

Άρθρο: «Σοβαρά επεισόδια, Συμπλοκή Αθιγγάνων με αστυνομικούς χθες στο

Αλιβέρι, Προσωρινή αναστολή των κατεδαφίσεων», Βόλος, 12 Αυγούστου 1995,

σελ. 1 και 8.

Ψύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησης (Ψ.Ε.Κ.).

Αριθμός φύλλου 243, «Υγειονομική διάταξη για την οργανωμένη εγκατάσταση

πλανόδιων νομάδων., Αθήνα, 11/5/1983.

Αριθμός φύλλου 377, «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της συνοικίας Αγίου

Σπυρίδωνα του Δήμου Ν. Ιωνίας., Αθήνα, 21/4/1986.
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ΟλοκληρωμΙνη πσρΙμβαση στην περιοχή Aλιβερlou, Δήμου Ν, Ιωνίας, Νομού Μαγνησίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Ερωτηματολόγιο που καταρτίστηκε για την μελέτη αναβάθμισης της περιοχής

Αλιβερίου, του Δήμου Ν. Ιωνίας, Νομού Μαγνησίας.
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ΠΒΡΙΟΧΉ ΑλIβ8ρΙου ΝΙαι; Ιωνlαι; Β6λου
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ

1 ΠΙνακας μΒλών νοικοκυριού (ατ6μων που κατοικούν κάτω aπό την ίδια στΙΥη)·
(Αν πρόιcσιται. rια Buo ή 1τ8eισσό'teecς τGλσΙωe; δι.a.φορeτιx6c; OΙXOY~Yδι. ..ς, xωeί~ Kαμμiα.
συYY8νι.1C'ή σxeoη, τόΤ8 να. σuμπληpω80IN δύο ni.vα.xcς. λν nρόlC8ι.τ(U. Υι..α διαφΟΡIi:'tιιc';ς
(,ILKOy8νeι..ec; cιλλiι. ΜC ouoyyσνι:ιa; σχ8ση neot; 'τον S{)ιι,ιτώμι;νο, ΣUΜπληQώvA'tα/ μoόva GVOC;

πίνακας)
(Η στήλη 4 θα naeαμaίνo, aouμπλήeωτη)

α/α :txόoη 1'$ ",",τώμsνo .. Hλudα Κωδ,κός

(1) (2) (3) (4)

ιι ΙΙ (EPΩI'ΩMJlNOε) . • . • . • •• UJI 00 """"" ..ν"""ςΟ, rwa,,,,,DJ
ι.υ Πατ'οας , .. Ι Ι Ι οι

ι.ι.ι Μητί(>n .. .. .. .. .. .. Ι Ι Ι ο:
Ι Ι Ι Π"""ι>ό': Ι~I:I 03
ι:ι:ι πoβoQιι·................ Ι Ι Ι QoI
ιυ Evtll'foς Ιο) .. .. • .. • .. 1:1:1 OS
Ι Ι Ι :t((\I'fQς (η) .... . .. .. ιυ 0&
ι:Ο Jι.lMόδoς . . . . • . • • • • . • .. ιυ 07
1.1.1 Jι.lMάδoς .. .. • • ιυ rrι
ι_υ ΚΟΙΜΙΙ6ος ι ι ι 07
Ι ,υ ΚΟΙΜΙΙδ. ι:ι:ι 011
ιυ Κ"'Μά"" Ι Ι Ι nιι
Ι Ι Ι Κ"'Μ""" . .. • . .. ι:ι:ι nιι
ι:ι:ι λ6",ός ι , ι· 09
ι_υ λ6",ός ,.............. ,γι fI9
, , Ι λ~.Io'>o; ιγι 09
Ι:Ι:Ι 1,;, lγι ,ο
ιυ AδeItή ι:I:1 10
ιυ λ4ο1οή ιυ 10
ιυ Γαμπρός ι_υ ΙΙ

ιυ Γαμπρός ιυ 11
ιυ I'c,μnpός ιυ 11
ιυ ~"'η .. ... ι.υ u
ιυ ΝΙ,. . .. . .. .. .. . .. .. ιυ u
υ_ι Ν"οη ιυ u
ιυ 11",01 ( ό<> ι.υ 13
ιυ π",61 Ι ό<> υ.ι ΙS
ιυ Π",δi Ι ό<> I..:U 13
ιυ π 61 ΙΥ...:.;) ιυ ΙS

ιυ Π",6ί ΙSΌpη) .. .. .. .. ιυ 14
ιυ Π",δι Ιοό",,) ιlJ 14
ιυ 11",'" Ι.-ό..... •.. .. .. . ιυ Ι4

ιυ Π",Α, Ι.ό " ιυ 14
ιυ λν.."ός ιυ ι5

ιυ ..."ός ι.υ 15
υ_ι "ν..,.ός , ,.. ιυ 15
ιυ λν""ά • .. .. .. ιυ 16
ιυ """'ΙΙ ... .. .. .. .. ιυ 16
ιιι λν.."ΙΙ .. ,... .. .. • 1.1.1 16
ι_υ υΥΥονός ιυ 17
ιυ ΒΥΥονός • .. .. .. ιυ 17
ιυ ΕΥΥονός '........ ιυ Ι7

1_1_1 I!ΥΥ.νή .. . .. • .. .. ιυ 18
ιυ Byyoνόj .. .. .. .. .. ι.ι.ι 18
ιυ ΒΥΥ.'"', , υ.Ι 18
υ_ι .. ,................... Ι Ι Ι Ι Ι Ι
υ_ι 1:1:1 1:1:1
1_1_1 ιυ ιυ

1

1
..... '., .. . .. ' ....•. .... _. . ... .,... '"

. ~ ....- ..... , ... ..
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Ί

2 Μ"πωι; σΒ κάπΟΙΒς ΠΒριόδους του χΡόνου ,ιλDξBνoiινται και άλλα άτομα στο

σπlτι; Αν αυτό γΙνΒται συχνά, να nPDCJTB8Diιv αυτά τα άτομα στον παρακάτω
πίνακα, συμπληρώνοντα.; στη στήλη S την tνδ8.ξη 8Ξiνoc;8 (αν πρόκe-lτι:'Ιl ΥΙΙΙ mnIIn
χωρlς συYYBVΙK"σμση μΒ τον ΒρωΤώμΒΥΟ) " την αντΙcrτOΙXII iνδBιξη συΥΥιίνΒιας,

αν πρόΚΒιται για συΥΥ_ν".

(Η στήλη 4 θα _cίνa, ασuμn>-ήeωτη)

α/α Σχόση μc _tώμεvo .. HλιΙCΊα ... Κω<'5ιιroς

(Ι) (2) (3) ...•.. (4)

]

1

1..11 111 1
ι_υ ι-Γι --
ιυ ΓΓι --
U.I 1·'-' γι
ΙΙ., 0=1 1:1:1
ιιι ιιι ιιι

ιΙ. f Υπόρχουν ΠΒριπτώCl8ις παιδιών που γΒννι'\8ηκαν από το f 8θ5 και μΒΤά και δΒν

ζoiιν σ"μΒρα; Αν ναΙ, πόσα:

.... 04
................ ο"

Σ. άλλη ""I?'DX'i τ/<; E1Wι6aς, δηλαδή:. _

Στο SΞωΤδQΙKό, δηλαδή: _

Lt:. α/η 1LψUxή ·"11\; θβυυαλίa.ς .•..•.. ι ••••• ι ••••••••••••••• 03

NCΙΊ. 1_1_1 ι ι • ι •••••••••••••••••• 02
Οχι ...•••.•.••••••••.•••••.•...•••.•••.•••••••••••••••..... Οι

%:'\..,1 Nw lωνίu./BύΛυ .•.•........•....••..••....•....•.•.•• ΟΙ

Σάλλσ" Οc μeeoc; το. νσμσο Mαyvησiας 2

ιυ

S.2 Πόσα από τα μ6λη του νOΙKOKυριoiι μBTαξiι δ και f 8 χρονών πάν. crxo""ID;

4 ΠΒΡΙΟ)(Ι'Ι στ"ν οποία ιίΧΒΙ γΒννη8_Ι D ΒρωτώμΒΥος;

Ι

]

1
]

Ι

Ι

J
6 ΟικογΒνΒιακι'Ι κατάσταση του ΒρωΤώμΒΥου:

] ΛΥα.μος/η .......................•.•....•.•.......•...... ΟΙ

Χ;Υ,Ζος}α .•.••..•••••....••...•..••••••.•..•..........•.. 02
α/αζΟιιΥμ5νσς/η ή σο διάσταση 03
Eγyαμσςjη ....................•......•....•..•........ _. 04

1

J
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e EπlΠ8δa 8κπαισ8υαηc; του 8ρωtώμ8Vου:

Δεν πήys αχοΜΙο ΟΙ

Μ8("""Ι; τάξοιι; του Δημοτικού ,., .. , ,.". 02
TR)..ιUIIJιnf\ .το Δ1J1Otιkό , 03
Mιe,ιcός; τάξ.,ι; στη μeαη ιιcrταίδ.UΑΗ ..........•....•.•....... 04
Aπo>.uτήeιo SΞατάξ,oι; 1'ίσ1l> 8ιcrtαίδ.UΑΗΙ; ...•..•.........•.... Os
AπoMm;eιo Ι'ίαηι; ")(\"ιcΉc; 6ιcrtaiδ.UΑΗΙ; ..............••.•.... 06
Πτυχίο oνώTOQηo; .ιcrταίδ.uΑΗι;

(Παtδαyωy,ΙCΉ Aιcaδημiα, Μι"ι'ό ΠολUΤ6J(V6ίο κλπ.) ....•...... 07
Πτuxio ανώτατης; .ιcrταίδ.UΑΗΙ; OR

7.1 θtαη aτo 8πάyyaλμα του eρωTώμ8VOU

(Σημ. Ο, oeomiooι,> 7.1,7.2, 7.3 _7.4 _iιv το ΜΙ(! cπάn'eλιιst. οε rτιeίΠΣwση διπλήι;

αrτaσxόλΗΑΗC;):

Μι.oθcιJtός ... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • . . , • . . . . .οι

Δ,ιcή του &'uλ&ι4 χ"'l?ίι; ...σ9ωtoύι; (αυU><IΠασχoλoiιμaνo<;) .....•........... 02
Δueή του &'uλ&,ά Ι'" σθωτούι; (oeγoδόΤΗC;) , , 03
~λo ..............................•....•........................ 04

7.2 &πάΥΥ8λματου ιρωτώμ8Vου:

Erτιoτηιιoνucό ή .λ.iιθseo srτάyyoφa ή Τ6)(\"ΙCΌΙ; βoηθlίι; σ. τ;;τοιο .πάΥΥολμα .. ΟΙ

Δ,.ιιθiινων ή ανώτ"l!" διo,ιcητucό oτmXOΙ; 02
Yrτάλληλoς; "feaφaΙOu •• , , , [13
!!I, rτσeσι; ή rτωλητής; , 04
λrταaχoλolίμoυα; στην rταeoχή "'τ/I?aσιών , 05
Anασxoλolίμs..".. στη y""'!?Tίa, Ktην0τeoφ!α, aλι8ία κλrτ.....•..•.•••.•.•... DG
....... . . (' . 07
,οχν",!,> 'Ι "\1Υα\1!'> .~Ί.υ~ Y""YYιw,;) • , .•• , .

Eνoπλsι; Δυνάμεις ........•.....•...•...•..•.•....•......•........• 08
Αλ/ο Dsι

3

. ..~.. ~ -. -"



8.2 Αν ναι, ποιο Βlναl το δΒύΤΒΡΟ snάyyRλμα;

Ναι 02

ΥπάΑληΧοι: yoaφ$ί.o.... ο •••••••• ' ••• ' •••••• ι , ••••••••••••••••••••••••• D~

~μπnιιnι; ή TτωA.ΗτΉc; .••.•...••...•.••...•.•.••••..•••.•.••••....••.• 04

Οι...................................................................0)(1

Eπ,CΠ1JI"'Y''''' ή cλcϋeeeo CΠΆyycλfι4 ή τeχνucό~ βoηθδ~ σΒ "ΤΟ", sπάYΎeλμιι .. D Ι

ΔL8Uθύvων ή ιιYώuqo BIOι.ιcητucδ στiλaχo~ ο,

Aπιιαxo>.oύμινo~ στην πιιqoxΉ uπηeισιώv 05
AπιιO)(oλσ~ στη rawerL4, """1""τeoφι.., ιιλιalιι ιώτ..••••.•....•....... CI6
Tsχνl~ ή seYάτηc; (s""ό~ y~~) 07

Naα Ιωνία/ΒόΛΟ(: : ι •••••••••••••••• D 1

Γί~ι nR ιTτιΣAF.e6 τόπο ι ••• , • D2

ΑΛλο ~o~ του νομού MιιyνηαΙ~ 02
Αλλη n8QIoXΉ ~ θβOOιιλ,~ 03
Αλ/8 ιτselδxΉ τη'. χώι"'ι; 04

7.3 Χαρακτήραςτου Bπαyytλματoς:

ΕΙναι πλανόδιο ιmίryyRλμιι ...........•....•.•••••.••........Οι

8. t ΥπάρΧ81 και δΒύτΒρη απασχόληση του Bρωτώμsνoυ;

7.4 Ποιός 8ίναl ο τόπος ή οι τόποι (08 ΠBρinτωση πλανόδιας απαCJ}(6λησηc;)

_ξάσκησης του Bπαyytλματoς:

(ΔWΑΤΌτma πο>J.cm).,ής απάYD"e'ηι:)

!
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\

Q

1

\

1

J
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J

1
J

'f/, ,

(

BνoΠΛSς ΔIJVάί.ι.su; .•.•...•••••••.••••.••••••.••.•••.••...••••.•• ο •• 08
Aλ>.u ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•.••• 09"

9 Ποια Βίναl τα προηΥούμsνα BΠαyytλματα ή οι Ttxνsι; που ξΙΡ81 ο Βρωτώμονος;

(Aνu')(1.ή ",ιάVΙΗUη. Ν" υημιιwιθ>.ί ό", 8η>.ωθtιί).

1

J
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10.1 Πότβ ΒΥκσταστόβηκβγια πρώτη fOρό στη Nca 'ωνlα ο epωrώIIevOC;;

ΓBWήθηκ6~ •••.....•••••••• ι •••••••••••••••••••••••••• Οι

R'Y""τιuπάllηK. το ίτος 19 '-ι_Ι 02

10.2 Πόοουι; μήνcι; το χρόνο κατο.κβ' και _ργόζeτα.στην π_ρ.οχή;

ιιι

11 Ποι_ι; _'ναι οι πρoeΙοβlι; του cρωτώμcνoυ OX8TlKlI μβ την παραμονή του στην

Νι!α 'ων/α:

θα πaeal"'Ινc, ιcαι θα ιιeyάζsται μονΙμως στην πseιoJ(ή AMβιeίo. . ΟΙ

Θα .Ιναι μόνιμος κάτο,κος ~ πoeι.oxΉς (ι),).ά μa πλανό&ο cnάΥΥ_λμα 1:12
ειναι πeσσ"'l1ινός κάΤΟΙΚΟ'" <ι>.Μ μά>.λσν θα ήθaλ. να β'Υ""",οταθ_ί 03
εΙνα, nι><>σωρινός ιcάτo,κoς. δον .χει αΠΟ,ΩΟΙσ_, Υια το μi».oν 04
ΕΙναι OLY0"l10 ή σχοδόν oiyαue<> ότι θα φιiyoι από την ΝόΩ Ιωνία Os
θα ,iry., από το λλιβ8e' (ι),).ά μά>.λον θα ΜSινcι σ. όλ/ο Ίι.ίι><>ς ~ Nιiας Ιωνίας 06

12.1 Το απ'τι στο οποlο μΙνc. ο βρωτώμcνόc;_Ιναι:

lδιόιtτqro από a'άπoιo μμο( του νoιrcικιιριoύ .............•••••. ,................. ο]
Eνoιιa.ασμtνo •.....•..••.•••.....•..•.....•.....................•. 02
ΔΒν Βί.ναι ιδιόκτητο ούτι; πXτphν6Ται ..νοί.κια ................•........... o~

12.2 Αν το απlτι δ_ν β'νσ"δ,όκτητο:

Θα οξακολοιιθήσ_ι η <7IJμ8q,νή κατάοταση ..•.•.•..•.....•.........•.... ΟΙ

Yn"eX" οu<όποδο ιδιόιmjτo στην πιιeιoxή όπο. θα κτισeoi σπΙτι ......•..... 02
Yπάρxsι πeόθ6011 να αyoeιισθ.ί σπί.. στην ποριοχή .......•...•....•...... 1:13
Θα αΥοριισθ.ί o,ι<όn~ Υια μελ/οντικό ΙCΤΙσιμo σπιτιοό .••.....•...•.•.... 04
Μάλλον θα firy., από την πιιeιoxΉ Os

12.3 πο.Ι.. βlναl nep'nou οι τιμΙι; των οlκοπΙδωνστο AλI~έρ.;

ΙΙΙΙΙ χιλιάδος δραχμές Υια OικόπCΔO tωY ΙΙΙΙΙ tδτeαYWVΙKών μi>τl!α/Y.
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12.4 Αν υπΙΙρχιιι πρόθcσηνα αnoΚΤΗΘCI σπlτι (ι'ι οικόπιδογια οικοδόμησησπιτιού)

θα β'ναl:

Κατά neoτiμηoη στην ""eιοχή Αλιβφου ΟΙ

Mιiλ/oν σ. άλλη "eeιo)(ή της Νόας Iων!aςIBό~υ 02

13 ΥπΙΙρχουνστο νοικοκυριότα ΠΩpαKtJTωαΥαθΙΙ;

-Αυτοκίνητο ι •••••••••••••••• ι •••••••••••••υ1

HλsιcτQικό 08Uμcι ..•••..••.•..••••.•.....•..•.••.•.•....•. 02
TII.x~ίlιι""" ΥΛ(!ι\ (~ίι<τUn) ...••.••••....••.•..•••••••••••.•. 03
Aπoχότouση (σ~oση υπόνομο) .............•............. 04.1

AπoX"oUΣΗ (~ς) 04.2

θόeμανση (καλοeιφ6e) 05.1

θόeμανση (η).sι<τeu<oς σόμπος ή ιiλ/o ai&ς μο ηλaιcφkό) •....... D5.2

~.., ..'lN",\ θ""'μ.«νv~ ... :'~'r"';;'~i'!; •...•.. D!i.:'\

ToUΑΛtta (WC) μέσα στο σπίτι ...'.................•......... 06
lCoul;ίνα μeσα στο oπίu που xeησψ.oπoιaίται D7
Tηλsόoαση ι •••• 08
Τ\1λ8ιρωνο 09

14 Σσ τι ύ,ος,θόνσι KaτΙΙ την σκΤΙμησητου σρωτώμσνουο τσΙΥΥόνικοςπληθυσμός

τηι; πιριoxι'lι; Αλιβιρlου;

Τσ'ΥΥάνο,.μόνιμο, ","Ο,,,,,, (ανcEaeτήτως π).ανόδιας ή στaθeeής αποοχόληαης) 1..1.J__U ι

Τσ,γΥάνο,ο.ποχικοί (n<e",,,,,,,aιcoi) ","0'''0' .•••••..•......•.•••....... Ι Ι ΓJ 12-- ~

6



r
1!1 πω" XOρaιcτηρΙζ8ται την Π8ΡΙO)(fι ΛΑιll8ρΙου απ6 τις παραιctJτω απ6,ας;

Ms'tQια , ...................•.....

15.1 YπaρEη oxoΛsΊ"",

1ΚC1YOΠoιητιΙCΉ ..••••...••.... , ..•••...•.. ι •• ι , •••••• ι ..... ι

KαΙCΉ ...••• ι •••••••••••••••• ....... . . ...................
15.2 YπαeEη "ΥοI?Ως (ιcαταaτιιιάτων):

ΙιcανoπoιΗΤΙΙCΉ .....•.••.•.•.•....••....••.•.........•••..• Οι

Μitoι.α ..........•...................................... 02
Κακή 03

1κaνonoι.ηuΙCΉ .•.•••••••............••.•••.••.•.•......... ΟΙ

Μίτρια 02
Καkή .......• ........................................... 03

Κak'ή .....••......••...........................

· .

Οι

02
03

...... .. .. ......................· .

· .

· .

· .
·....Κακή , •

15.4 Σvy1coιYOMαι<ή ιξ~

IιcανoπoιηtU<ή

MiTQLα

IS.S Καθαριότητα:

lιcανoπoιητιΙCΉJ

j

]

· .
...............................................

. .Kak'ή . ••••.........

IS.6 K",ιIιcM:"ση 'ων oMιίθoeων x"'eων. nλa_ών "'" Βι?όμων:

lιcανoιτo,ητιΙCΉ

MiTQLα

]

]

Ι •••••••• ι •• Ι Ι •• , ι •• , ••••• ι , ι •• ι Ι ι ι • , • Ι • Ι ••••• Ι ••

· .

........................

.................. . .....· .

. .

· .

· .

M"τeLα

κ"..., ..

15.7 Yιτcιeξη ΙΙΠΩχι<=χτη<;

lιaινoιτoιητιΙCΉ

MiTQLα

K"ΙCΉ ..
15.8 Κιιτcicn<ιoη των σmnών

Ιιcανoπo,ηtU<ή

J

J
7
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1

1

1

Ι

]

1
1

Ι

J

J

j

15.9 Κόστος των σιιcomίδων ιc:aι τ.ων mnτιών:

"cnDLm .........................•. , D1
02Ετ.(1Ι ιn. R't01. .••••••• , •••••••••••.•.•••••••.•••• , ••..•••• ι

Πολu uψΗΛΌ, απρόσιτο .......•••.•...•..••..........••• , ... t:J3
15.10 Yπαeζ"1 ""ποιων ciλ/ων σημαντικών προβλημάτων, δηλαδή:

. 18 Σ8 ποια Π8ΡIOJCή πηΥαΙνσι ο 8ρωτώμσνο.. για τι.. σξή.. δραιπηριότητ...:
(Να μπαίνaι ιώιtλoς aτηv αντίστοιχη πφ.οχή • Δuνστότητσ no)J"gnλώY απSΙΝΤΉΣιιων)

1 KαθηjιφνάJJίιyια (~~UJO)
Πυι.&vU Ι t-A).ιβίμ j :\'ΠD~ N~ lωνiας JΙΒδ).ο Ι YJtό).oιrro Ν. MaY"l"lC'iaς Ι εεω από τ/ ΜαΥνησΙα

2 Σ:πιΜ.ο ψllMα (πχ, 1j).σι<φ. 1,0";)
Ποι.ιθινά ι λΜρ&Ρ. ΙYnoι. Nkίς .ωνιa.;lΙBό>.Φ,. νπό).oιno Ν. MClMσ~ Ι ΒΕ,ω aπό τη ΜαΥνηαία

3 Δημοτικό .000oλo!o - . . - . - -
DoukYά Ι',ιUιptp. Ι ιYno).. Ntας Iωνkις: Ι Βδ).ο Ι Ynό).ouιo Ν. Mαyvτιoίας Ι Β(ω αιιο τ/ Mαyνrια ίιι

4 Γυυνάα"'·
:α~;,}:J λλaβι(ιι ι Υπο1. N~ lωνiυς Ι DόΜ Ι Yπό1oιno Ν. ΜαΥνησίας Ι Βξω aπό πι M"yνηrιϊ"

5 Τράn6ζα
ΠouOeνά Ι AMfWiι Ι Vno).. N~ Iωvi.aς Ι βω.ο Ι Yπόιouιo Ν. Mcryνιισiac;. Ι Βξω aπό τη Mcιγνr'1oίιι,
δη)οαδή: ο·

6 Διcισκβδcιo1'=ϊj-.....·~"-
DouOeνb: Ι λ.λιβtρt , IYnoλ. Μίας lωνicις Ι Βδιο Ι YnόMκno Ν. ΜαΥνφΙας Ι Βξω aπό τ/ MαyνηnίII

7 Για να ψηφ,σ.. στις σκλoyi<;

Π_ Ι λNIIi\Λ Ι Υ,<Ολ. ΝΟ<υ; Ιω""" Ι lΙόΜ> Ι YnόI.ouIo Ν. Mal"'1"lας Ι Ι!ξω .... "Ι MCΓ(Y'1OΙα,
Λη>n~ _

17 Τι νομΙζ81 ο 8ρωτώμσνο.. ότι nptm81 να yi'!81 για να αναnTUJ(88I η Π8ΡΙOJCή

Αλι8ιρΙου:

Να unciρeeL wnUCΌ ΣXoλ6io •••••••••• , ••••••••.•.••••••••.••••••••••. ΟΙ

Να γίνουν ιcatαoti1l""" "'" δημόσU;ς οπηΡ6σί.6ς .....•......•...•........ Qρ

Να jJελΤιωθ.ι η αvyxoι_ιcΉ ΕΞUΠΗΡΙtηιlη .•...•.•.•...........•••.•••. 04

Να unC(>ξ., ~ιότ/"'o να βeλ_θ.ί η <ΝλλαΥή των OI<Oυπu3ιών κλπ....•.. , . 05
Να ~αtα"".uaσι:oόν eλσiιtιoqo, xόι{ιo~ δ{ιόμo~ πλα",ί.ς .•.•.•.............. 06
Να ΥίνδΙ σίιστημα αΠOX8ΤδUΣΗς •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 07
Να unC(>ξ., δuν<ιtόtηtα απόΙCΤΗΣΗς φΟηνσύ οπιτωύ .•......•.....•...•.•• , 08
Να δημwupyη6uόν θόσ"'ς ωιασxυληuης uτΗΝ "OΙΙWXή ....•..•...•......... 09
Αλλο, δηλαδή:

__________________ 010

8

.-.., ... ' ~.. " ..... ....... .. .. .. . . . ," ,.... ... ~'" ""';" .... ' .. ... _.... ,,~ Ι . .. . -,.:- .



r

J

18 πως χαρακτηρΙζ8Ιο 8ρωτώμcνoςτις α)(6σ8ις και 8na,tc; μcταξύ των παρακάτω
πληθuσμιακώvομΙΙδων:

1 Παλι:uόΤ6i?ΟΙ ιcά'tOucoι.μόνιμα ιyκσ't8Cf'Π'I.LSνoι tαιπάνοι:

ΚιW>;OI~,.,.ββλ1lώ.<MΣnCh~,.,υ~~ΔrN~
2 Παλαιότ"!!ο, κά1ο"",ι-πλαΥόδ"" ταιΥΥάνοι:

--ΡΙMt~muββλ~~""υX"'eo~~Δ..ι;oe.Ω
3 Μό>ψ<ι "'Y""~' τσ'yyάνoι-11λιιvό&oΙ ΤΟ1ΥΥάνοι .

,,-OI~mupoλ~MWιeu>;muX'"'l"~~ΔrNc-seωDs

18 Γλώασ8ς nou μιλά8ι ο 8ρωτώμcνoς:

_________ Οι

________ 02
_________ 03
_________ 04

20 Ενδιικτικ6λ8ξιλόΥΙΟ

(Σ:ημ. Σ:uμιτληpώv8ται στην ιτφπτωση =yyiινωv)
J

1
j

]

]

ιιmτρo μauρo 'ΙΙωμι

ν8Qό .v.oYO Μοωιτος

Ο ai>ι;uyος ,- η ai>l;uyoς μητίQCΙ

πιιτ!\ρας , . ,.,
• • Ι Ι Mιιλφιlι; nliRλφής

κιιλός KΙΙΙCΌς . ' σίδ8QO

χ,,>.κός '>. MYC1Toς " χιόνι

νύχτα. """"". . ημtecι cι!μa

ψυχή •••• t _ . hός . &άβολος

βC10ιλuiς . , . . . βQOχή μaxCΙΊΡΙ

νύφη Ύ'Ψπeoς γάμος

1 ι ι , 2 3

4 ' t , , 5 ... , lυ

9

..
..

'd

•

. , . . ,

.. ~

......._.-. ο_ο.., _~.... •• ~ ._., .ι .ι_ _ ~ . ο'ι

Ι' ~. ._ ~•• ~ "~r_' ο, -.,- - ",-- _. -



Γ, ~IOΙXEIA ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΟΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ, ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ

εκτΙΜΗΣΗ

21 Oνoματιιnώwμo aρauνητtI: _

1 22 Θtοη οtιμaiοu συμπλl\ρωσηςaρωτηματoλoyloυιι6vw στο Χάρτη:

23 Ημ8ρομηνΙασυμπλ!lρωσης: 1~1_I/I_I._ΙΙ1ιιrι1

1
1

]

]

Ι

24 ΕΙδο,. καταλύματο,.

Mιn:απoλιμιΙCΌ σπίτι (σovήθωo; cmό μπιn:όν) __ ΟΙ

Π~πoMω.ιcΌ απi ( .•..:.Δ... • ...., ~) 02ς"~ r ΤΙ o ,rv-C; απο 'tO"'JH'O η ~ .

Ώιιeόπττrt'" (σuνήfIωc; από εw.o ή μ. πι>όxsιecι o~ιcΌ) .......•.... 03
Σ:xηvή .•...••••..•••.••••..•.•.••••• , •••••.•..•.•.••.•.• 04

25 M6yaθoc; καταλύματος(Kατ'aιcτΙμηση):

MI."v. (νήTlΙI πιιν 11) ηι) .•• , , , ι ι • , • , •••• ΟΙ

M.uai" (από 50 τμ. μίχι?' 120 τμ.) .....•..•.......•.......... 02
Μ.Υόλα (πάνω από 120 τμ.) ... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 03

,8 KmaywytI μRλών νηικοκιιριοίl:

Τσι.ΥΥάνοι ...............•.••.••......•...•..•.••...•.... 02
Παληοί Θτο,lCX>, ΝΙας Ιωνίας ... ,.,,' •.•.. , .•.....•......... ΟΙ]

]

J

Ι

J
J

Αλλο, δηλαδή: _

10

~_.. , _. ~

.................... 03
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Ι
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Ι
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Ι
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ΟλοκληΡωμ!.νη παΡΙμ(3αση ωην περιοχή Αλι{3ερ/ου, Δήμου Ν. Ιωνιaς, Νομού Maγνηalaς,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

Φ.Ε.Κ., Αριθμός φύλλου 243, .Υγειονομική διάταξη για την οργανωμένη

εγκατάσταση πλανόδιωννομάδων», Αθήνα, 1115/1983.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Α 8 Η Ν ..

11 ......0'( 1••3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΡΙ8ΜΟΣ .'(""ΟΥ

243

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Αηο• .ιΣΕΙΣ _ΑΙ ΕΓr:ΡIΣJ;.IΣ

ί.ι:zτ~o;.ή aι3Ι;:ΙΜ~ί~ων ::ιn~οιών ::ι 1·:22 μι:rSωτΟ'.Jς; ':Ι;;

(7.~:ΙΙ;;;Τ,:Jr~ ΠA:AΣΊUl(A l\ΆBAΛAΣ Α.Ε. 11:1;:1 Ι-ί-'. 'CΓJ;;YT2t :1'1 ι=~r.ιΙ:Jτ, ΙΓ'Τ27Ι2'ί. •••• •.•• • ••••••••
Υ" ~. •
\.:Ι;~Ύτ..η ~~τ:ι1tτ1j; ι:::I.ΟΤΊ')1'1); 1Τι:.:ι'ί 7ΙΙfΎ0:.ι; <3μ:λ?ι3ι;;-

Ι Τ2Τ~'ί N2;(;:.t...•..••••.•.•••.•.•••••• _. _. 2
J:<:mφη ί'ΙC.τ:ι1tΤΤ;; (,IΧGνφιJι"," tYi'T.(WTj; "11.ιΙ; 2-ιΙΗi7J;

τ,·)r.;οιι:.:ί; ·~t2.1';W, 'ιC.ι"rr:ΙΤ'lΡ2"to'J Χ:ΖΙ ΤΤιΛ.ιόΥ:Ι1Τ,;... 3
ίTΙI'O\I~nι."; at&TιIoξ..; "!'ι:ι η;ν οn:Ζ-ιω;.ιίνr, i"(7-n:iΤ":2Q"η

_ τ;λ;ινό~ιων νω&aω"l. ••• ••. ". • 1 • " '" ••• 4
1.1,1:1'1"171; ..si;rιων ιι!ιχι...ο:.ι.l-ιων τ~lΠ;ών. ••.. .... . .. , 5
!(upw:JTj ~λλC;Ύν/,ή'ί ΣoJμΙ:Ιl1,ς Π λ""'Q,:;';(ων l\Iι:rι.ΤΙΙ:ΙΧώ'l-

"1 Το;ιγl:Jτι:ιιώ'; &Ι!:Ι:Τ1'j'fώ", '#λο:ων. ..•• ...• . ο •• • 6
F':I'''i τοl,l Eι~III.(;o~ 1{2VOVI1'jl.ι,U τO'~ Λψ.iν2 Κα~:iλ2"

1If1-B. 17. .... .. Ο' • ο '. '.,' •• • • •• • 7
Xo;:T,r"i'!) r.-II2~ ί~;ιι.:τ,.. ίUIIΙ λclτο:.l;γΙα,. ;ι.ιll.ρΟΙιοi..C'!'I7.Go,j

'ι ,~γ1,.~τ,pίO''I O"'\"'t,v :2'tf! Ί~:ιΙίλ2" Π 1I',••:Jγ!ώη '\"~:ι. X~ή.
v(ο:.ι, 1TG NGμδ θΙC'12/.0νl:tr,.; ••.• ο •••••••••••• 8

,...r.F~rTj'1J l:ίaΙl2Ι; ί!γ:.ιΟ"τ,.. :t~ λtιτ":ψ:ί:ι:<; c>.GV1"I21";!i-:.:)
,τον O'~'"Vti:2T;O Π :2"':2r~t(a't; Iω&ν~τι Τtι'~ Κωv/.[~:ι

1C'τ:) Nc.v-t. θω'1α"οvί~'t,,.. .... .... .... .... ..' 9
0Γτ'ίΙ;1τ, ί!Ι!2Ι; iaFt.IO''!X: "'2! λιl'\"w;γί2" ~οvτ,;ι:τ:t(ω

j )' <ς'Ι '''-Ι_Ο .
C''\"r.v Ι4c.VΤΙ:2Τρο ~2Vt"j n.ωvΛο, ,το Νφό θt:Ι:Ι:2λονίΧ:1':4.tΟ

Χ • ')' . ,...
ο "ρηγ.",Υ, α.112" 11'11'1","';" 1~2γ~λ;J.η,,. I:2ΤΓO~ Ο''\"'Ι)ν

jΠ ;ι:μr.v:.ι~Ι~ι,:ι ~Ι2;ίa '\"Co',I EJλ"".iι,(ο:.ι "ιιι τ,"'" I;ι:τ·l~o'
,.,.. Ν θ /. . " ~__lλ.λΟγ" . Ι1 "c"'τι". .• .... . •.•.•.•....... ! J

ΧΙ:ΙFΤ,'Ί'Υί1'1) i~II2; 1217..",..,,; 'J:"2Ύγιί"'J.2.'''' Ι;Ι:-Τ'w :ιττ. :\1·-
~_, _,~ , • ' -.. r , •.

• '.{"",I,0"",cι.ι Α.".Ι2 1"0:Ι Δ~J.1"ι'\"rι:ι 't1a' τον 12τ;ιll.ό 1}jλλr,·

\ΤΟ Ν. θΙ"2λr,~ίll.~; 12
'" ') • h

· :-Τ,l'ΤΡ'τ, Φ.Ι!2Ι; 21ΧΤ,,,.ιω,. IJ:"rrrtkJ%~O; ;t2ί2; 1~r" Α!-

1Ι.2':"t,:ί,r Γ,ΤΜ;' 11 :ιη:2ίΙ!ι:.ι. " ••.• '" .....• 13
• 'λ "" ) ,,,·Ι.2~ :'{,11"J :;ι.:ιι:ι; 1~;:.Ι1tω; "'2! .ιι;o~γl%; 924μ:Ι:7.2::ι,·$i-

;1.,,; Λι.ίa-:ι ~yT,nι:.I ~H;1 Κ%~:i).:ι. Mη.;~:όλιω; Ii,
r.'•• τ,·ι ι;;ων:.ι'ιl:Ι "χ. ΑΕn iΔι.\ιΣ -- .Σ. ιωΤΣΑ,Ιn .\_
ΣΑ:Κ()ιΣ ,11:ι.;:;Ι211.2~~.9r.χ." 1\2oik2; ΟΧ" r.1

~o :ήτ..."." (Ηιl:ι:; r:ιxTt1NO; C-:2Πί),~J.ατο; ;ι.:2ί:ι:; ι:τηι Αι:-
, Χ 'λ '[ 'λ' •l:2·,ltr.) • ::.ι1~:.I :ι: ~G'J .\ :';(21; . Τl2 ,λτ, 'Τ,1 Po:~x;;Z_

f!2. '" ". . .• ,.. . .. '" ... '" '" " .. ι;,

ΔΙΟΡ8ΩΣεΙΣ Σ.ΑΛΜΑΤΟΙΙ, '

Δ b'~ωη'ί '9ι;ίλ·ι.:ιτ~; 1ττ,'Ι ;)ί5n/I~.3.83 2::6;':Ι:111 ~~~ NG
.1:ZFZ1J ΔI:ιμΙΓί~:ιτ-:.ς Α~1'jVών::-: _- .•.. ; .. _:-. : .-'--. lli,

ΥΠΟΥΡΓ1ΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

(Ι)

I{αταβ~~ή &3rItJ~uμbw'l αποδο:ι.ών σε 122 μισθωτoιJς τ/ι>

εΠΙ;Ι:!:Ψ11ση; !J"Al.-rIKA ΚΑΒΑΛΛΣ Λ.Κ που βρί'
axονται σε επίσ:Ζιση εργασίας.

Ο νΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

'Ειοντας uπόΦη ;

Ι) Τι.ι; διοι~&.ξtu;. roυ πα.ρ. f tr.u ~Oρoυ μό'lου Π.ιυ Νόμου

Ι-ιΊ2/Ή1 ~ιπι:ρι χυρωσεωι:;, mιμπληρωσεω<;χο:ι ερμηνείο:ι:; της

ω;:ό χρowιλ:,τίo:'I 2-3.~Ι ΙΙριiξεωι; Νομ(,Οετι~οu Jιι:ρο.ε:ι.ο
μι:v<ιυ cιπφι χοιτο:βι.λ1Jς υπό του Οργο:'Ιισμου ΑΠΟ:ιΤ,(ολή

σεωι:; Epyo:τIxIιU AU'lO'.μIXOU, δεδοuλεuμivω'l ο:ποδοχι:Ι'l χα.ι

οιποζ1Jμιώσεω'l εις μισΟωτοuς Χ.λ.π.ιι

2) ΊΌ 7G537/2U-4·1:)3 Ιπρο:φο του OA~Δ, με το οποίο

μιχ:; U'ιuβιxλt ο:πόσπο:σμα πρα.χτιχού ':'ης 5"1/19-4-83 mJV:
οριοιστις του Δ.Σ. του όπου α.ποφα.σίσΟηχε ν« υποβληΟεί πρό

1'«01), για. T'IJ'I χα.1'α.βολlj μtΡC;'JΙ:; των δεl)oυλευμέ'lω'l α.πιι1)ο

χώ.. σε 122 μισΟωτοuι:; ':'ης επlχείΡ'ljσης Πι\ΛΣ1ΊΚΑ ΚΙ\

ηΑι\ι\Σ Λ,Ε. που συνεχίζουν T'lJv Επίσχεση εΡΥα.σί«ς που
&'ρχισ-α'Ι T'lJ" 31-I·I9~.

3) Τη γvωμοδ6t"Ijσ1'J ':'ης 25-4-8.1 της Τριμελιιύι:; Επι

τροπής του ,*.ρΟρου τρίτου του Ν. 11721'131, που σuγχριιτή
Οηχ!: με τη'" 31934/J4-5-82 χοινή ο:πόφα.ση τω.. 1'πουΡΥών

~u'lτ.ονισ-μού, Οιχ,ο'lιιμιχώ,l. χ«ι •Ερτa.σί:ις, ότι mιντρίχει
cxδ'IjI:1j f}ιχονομιχ'l) o:l)υνι:r.μιoι, mιμφΙΙJV« με τις δια.τάξεις

του Νόμου 1172/Ι!Ι81.

.ιι) Κρί'lοντο:ι:;,. ότι ιn;rι πιρίπτωση :.ιυτή, συντρέχει Υε,lΙ'
χοτεΓΟ χοι'lωνιχο σuμCjιtρΟ,l, α.πoφa.σίζoυμε:

Εγχρί'lουμι: τ/'1 χα.τa.β(»,:ή ο:πό το" ():\Ej, σε ·122 μισΟω

'fou; τ/Ι; ZΠIxcip'l)~; ι~II.\ι\ΣTI!~ι\ Κ:\ΙΙι\ΛΛΣ Λ.Κ μέ
ρουι:; κοιι μi:ι.ρι δcχ:ι πέντε χιΛιιιtlες (Ι~.(}O(» δρ:ι.. σro"

xaOi'lIX τω'l lΙεnouλwμi'll.ιν ο:π,..κ,:ι.ώ,l 'fW':; τΙΟ: το μήvα Μάρ

τη 1!m:~ mι'lολιχοu πι.ο(,ιU &Υόι:; :tχο:τομμuρίοu ox~o:χ"σί(,},.

μιο::; :ι.ιΛιιViω'l εννιι:αοοίω .. εwεv"ήxo·,τα. (I.801.a!JO) 8ρχ.

11 ο:πό,φο:ση αυ;ή, που χOΙ'l(ιπι.ι!:ίτa.~ "(12 εχ~έλεσl), v« δη.

μ()ι'\"!roΟt~ ιJ-:"''ι'' Ι'οΙ;"fιιιtρί}l~ 7"fj:; -:"'Ι;'; J\uIii?Vf,r;τιIό.

.\ιΗι·IΧ, :.!:Ί .\n;:i.ir.u Ι!ΙΧ;Ι

ο "'0'''(01
ιc.YAΓΓεΛOΣ ΓΙΑιιιιοπονλΟΣ

J
• , _,Ο

.-~ ..
"

_ '0 , ... '



JΧορήγηση tXTor.XTη'; ι-ικ<.νoμιX"~ς ε ... ίσ-,(υιrι;ς σ·τω.; ιίνεFγι.uς
1jΟ<.ΠΟΙΟUζ Οειίτρου, κιvημor.τογρ.χφοu xor.L TηU6For.oη:;.

..

. ,

(4 )

ν ., --.;r,'·· ....;. .'-'. ... ~

ο ΥΠΟΤΗΟΣ

ενΑΓΓεΛΟΣ ΓΙΑΝΝοπονΛΟΣ

~ ".~ν . ,.~ •••.• ," ~ .- - .... , • - ...... - ..... ,.. -: ':'-"

'. .~ '. ' ., .

π.σης γιοι π«ρο;ιή iX';"«XTηC:; οικονομικΤις ενίσχυσης στους

.χνεργους ηΟοποιούς OtciTpou, KΙVΗμOΙΤOγpcί.φoυ χcn τηλt6·

ρcι:σης, επει,llή σuVTpixouv tξοιιρετικοΙ λόγοι, οιποφασίζω

μ<'

1) εγκρΙvοuμε τ/" κ«τoιβoλ·~ ~χΤOΙΚTlμ οικονομικής ε~Ι·

"luoη.; οιπ6 ,ΙΙώ'llεκοι χιλιcί.όες (1 '!..ΟΟΟ) όρχ. στον xor.Otv1t; or.πό

τους «"tpyouc:; ηΟοποιούς Oεcί.τpoυ, κ~νημ;(τ<ιγpcί.φι,υ xor.t τ/
λcόρ;(σης όλης της Χc:Ιρor.ς, με τ~ς εξής προυποΟέι:11.ΙΙ; :

«) Νοι ποιρ:χμέ....ιυν cί.νιι-yoι xor.T« το χρό"ο κ«-:οιβ,,}3.ς

'Π'}ζ txTor.XTYjC:; ι,ικ<.\((IμιΧ"~ς ε\ΙσΖυσης χor.ι να μη όικοιι<.ύΥΤJ.Ι

τor.χτικής επι86τησηζ.

β) Να. έ;ιου" πρor.γματ~ποιήσει οιπό 1·1·1!180 κoι~ εφεξής

εκ«τ6... ~'!ήψ..« (150) τoυλ:iZιστ...." ημtΡOμΙσOιor. στ/ν or.aOfIci
λιση του χλιίiiι-u α.νtργΙor.ς.

γ) Νοι μην επι,llοτ"u"τοιι λόΥω or.νεΡΥίοις «πό 1-/ι-ωK~ κ«ι

ειΡεξήι;·
2) I1 καταβo,:~ τ/ς έΧ·:or.κ'..η:; οικονομικής ~"ίσχυσης Οα

πρor.γμο:τοποιηΟεΙ με T1j'" προσκόμιση τω'l χο:τω'.-έρω όικοιιο

λΟΥιιτ:κι.:lν :

οι) λσφor.λιστικcί. βιβλιιίριοι ΙΚΑ xor.L βεβor.ίωση του Το:

μcΙου Σιιντ«;εως Ηθοποιών 'Πti"l τη.; πρor.Υμ<Χτοποίησης ή

μη των οινωτiΡω ημΖΡομισΟΙων, or.ν τ:χ ·/jμΖρομΙσΟι« τ<ιιις 8εν

έχοιιν οικίψor. μετor.φερΟ~Ι

β) ){or.-;ο.χσ-;ο.ι:ση τη:; οιxtίοις οργ.χνωση:; μισΟωτώ", πtιlJ

ν« :::ριλοιμβ:i'iει τους cί.νερyoυς ηθ<ιποιοίις xor.t στην οποί<Χ

Οοι β!βοιιώνετοιι ",πείιΟυ,,«, οτι 8εν έ;ιουν ZFyor.aO.l σε ΟΠΟΙΟΙ'

s-r,r-o-:z or.πor.σ-ι.όλφη :XΠ~ 1-\ ·83 μέΖΡΙ 3 Ι -3·t)3 κ;(~ ....τι r-:r:
ραμέν':οΙΙ'Ι ιί"φΥΟΙ. Όσοι ό~" είν«ι γΡOΙμμέYCΙΙ σε σωμor.π:W
IlΟοπ.:ιιώ" Oor. uποβ:iλλοuv uπεuΟu'lη δ'~λωση τοΙ,) Ν-Δ. 1051
69, οτι 'ιιεν clxor.v οποιor.ό·'jπο":t or.π:χσχόλ1jση or.πό 1-\-83 μέ

χρι 31-3-83 και ότι παροιμένουν cί."εpγoι, οιυτό δο: Oor. or.πo·

α/:ΙΧ'Υ,jετor.ι χο:ι «πό το or.σφor.λιστιχ6 τους βιβλιιίριο.

3) IJ έχτοικτη οιuΠι oικoνoμ~κή Ζ',ίσχuση Oor. σuμofηψι

σO~Ι με 11.Ζ:Ι"η πι-Ι,) :ι.r'Ρ't,γεΙ';"or.ι i.lJΎI" ';"<ιιι IIcί.σZor. lUtG{aZt
ΤΙX"~ ./j ;ΊI;IΙ/!Ι/I!{-.'ι-!·;:Ι :χπό",...:ι:σ·;' {Lor.:;) στ<ιυζ μη ι:-::ιό .... ·..<ι,j·
μεvr.uc ά:νεΡΥωJ~, ~::xOι:,' ;:or.t με x:ifl11. :χι.ρι(:.σ':'Ι(:"1 1 Π:ΧΡ<"/."ίι ,,:,ι,υ

()ΛΕΔ.

(1 ) Γιοι τη... χor.τ«βι,λή ":'l'].; or."'ωτέρω έχτor.κτ/ς ΟΙΚΟVQμι

κής ε"ίσ-,(uσ1jς ισχύουν οι 7οΖ?ί πor.ι:οιγροιιγής όιor.τcί.Cειc τοιι

cί.ρOpCΙIJ 27 τοΙ,) Ν.Δ. 2!JG1/5/i.
5) Ι Ι οιπόφι.ι:ση ι;ι,υT"~, ΠΟΙJ ΚΟΙ,lοποι:ίτ;(ι '(.or. tXTtxzoη,

"ιχ ίΙημοσιευΟεί στη ... εψημερίόι.ι: της ){ιιβερ"ησ'ιjς .

λΟήνοι, 25 ΛΠ;JιλΙοu 19&1.

, )'γ11.ι<ι'!<ιμι:-·ίj ~ι:i-:«;:rι ,
για τη'ι Ι',~ϊ;(νωμεν'fJ :γχor.τ«π-:::ιιση π/.::ι.'It,'ιιιων νομάδων.

οι \'110)'111'0/
1·:~ΠI~I·IIi:!.!:--Ι; )TE1.\~ 1i: ..\I 111'()~ol.υ:

'Ε,.'t'I':"Χζ \Jπί,ψ1J :

Ζ) To'J λ.Ν. 2:-.'!.ο{lιο ιιπε;;ί 'Ιϊ~:o" ....μικ<-'ιv ίI(.;(-:cί.ξ~(,ιν\,.

β) Την ::ιιν:i)~/.·η I:~Ψε(,l:; μέ,ι:ω'l, ytor. την πρ<ιπ,or.σίor. ":".1};

δημόσιιχ:; υγ:ίor.:;. οιπ6 τη" oι,,:;ii.tYΚTη εγχιχτ:iσ,::ι.σlj νομ:iίlωv

(<<ΟίΎΎχν"ι .ίj :Χλί..... ι πλΙΧ'lόδιι.ι με πχ.".ιέ:; κ.λπ_), :Χποφ;(σίζοιι'

με:

':\ρΟρο Ι.

J. A:τ::ιιy<ιρzίι~':"::ΙΙΙ η or.νtξiλεγκτη ~γχ«τcί.στι;ι,σ-rl πΛor.ΥόRιω'l

ν"ψ:iR(,ιν (σ.(J[ΊΎor.'",ι κ.λπ.), ΧΙ'ιΡί:; σχεnX"ίj ιί'llει::ιι σι Ι,Π<ΙΙ1:-

'ιι·'ιπι.τ: :;-ψ~ι-r.'ι' •
'!.. ΕΠΙτΡέΠΠΖΙ η π~<ισωρι,,·ιj εγχι;ι,τιίστι;ι,ση των πιο πά.ν(,ι

με πρ6ΖειΡor. στεγcίσμor.τor. (~Κ·Iι"ές κ.ί.π.), ιTt ει'IIι.χιi xor.O"p~·

σμέ."ες πεr,ιι,χές, "'I'fτερor. απ'~ ;;\;)ΙΚ·'Ι '~πr~'f'αtTη Τ<"'Ι Νι,μάρ,:,ι

κι;n ΠχΖ":"ΙΚ-', cilizL'Jt, π<.υ χι,;;'ηγΖί σ' ΖΚ7Ζί.εσι; Trl:; 'Jt::"φiσt"'~ '1,
or.σ"ινι,μικ·ίj 7.ΡΧ'I, ε'ρί,πιι'l r-;:tJr-','~·J7'J.t '4 r.:r-'.ijπ,.(IΙI'f~Ι:; :'"
ά.ρΟ;;<-'.! ::.

(2)

•

(3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

. ,.
•.......... " .·ι"'_·'· -~"'~''''''''''''Y ·~-·'ι"~-·'~···

Ο ynOv~rOl

ενΑΓΓεΛΟΣ Γι.ι.ΗΝοπονΛΟΣ

Αρι..9. 31396

_.... -..... - ..

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ!2Σ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ)

XopYιnσJ} έκτ<ΧΧτηι; ~πιBότ/σΊJΙ:; στους CΊνι:ργoυςσμυρι8ερ

γιίτες NCΊξoυ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχο....ας υπόψη :

t. Τις 8ιcι.τriξεις του παρ. 3 του CΊpOpoυ 17 του Ν.Δ/το:;

2061/54 ~(ΠEpί σuστcί.σεως Οργαvισμοό Aπ«σχoλήcπ:ως κcι.\

Aσφcιλ{ικως ΑvεΡγl«ς)l, όπως σuμπληρώOηκz fΚ το ιίρlJρο

6 π«ρ. 1 του Νόμου 74175.
2 Τις 8ι«τάξειι; του Ν.Δ/τος 212/60 (jm:pt ΟΡΥ« ...ώσεως

. χcr:ι ΔιοικήσΕως του ΟΡΥοινισμοό Απ«<r,<.ο).ήσεως εΡΥΙΧΤΙ

χου Δυναμικού)),

3 Το 76721/22-4-1983 iγγp«φo του Οι\ΕΔ με το <.ποίο
μα.ι; υπΙβαΜ οιπόσπ«σμ« πpcι.χτιχoίι Τ/Ι; 51/19-fι-1983 συ

νεδρίιχσης Tou Δ.Σ. του, χατά την ΟΠΟ(ΟΙ οιποφοισίσθηχε η

υποβολ'ή πρ6ΤΜΙ']Ι; γιοι: πιχροχή έχτ«χτη:; επιδότησης στους

άνεργους σμuρια/:ΡΥ.χτες NCΊξoI) επει8'ή au\lτptxoull εξΟΙιΡε
τιχοί λόγοι, «ποφασΙζοufU :

Εγκρίνουμε την εφ:iποιξ ΚιΧτοιβολή έκ-;οοικτης tπι8ότησ1J:;
οιπό είχοσι τέσσερες χιλιιί8ε:; (24.000) 8ρχ. στο" xoιOΈVoι

οιπό τους ά....εργους σμυρι.οΖργιίτες Νιίξου, μι: τις εξής προϋ

ποΟέσεις :

οι) Νοι εΙ"οιι κοιτιί κυριο tπά.γγtλμοι σμυρι80ρίικτες κοιι vor.
έχου ... πρor.γμοιτοποιήσει το 1982 τοι πtρισσότερ« ημερομΙσ
Οι« με την ι8ιότητ« «υτΤ,.

β) Ν« txoU\' πρ«γμ<Χτοποιήσει με τη... ως ιί ...ω tStOTηTor.

εβ80μή ...τ« πέντο: (75) τoυλ:iχιστo... ημΣρομίσΟιοι σu"oλικά.

xor.Tti τ« έτη 1980-1982 «πό τ« οποίor. είκοσι πt...τε (25)
τουλιίχιστο... το 1982.

γ) Nor. μη... έχου... πρor.γμ<Χτοποιήσt1. m:ptoooTtpoι «πό

χοιτ«βολής της, το έτος 1982 σο: οπ<.t«8·ίjποτε .χσφor.λιστέ«

or.π«σ-,(όληση εκτός του σμυριόορίιχτου.

8) Ν« μη όικ«ιούντ«ι τιχχτική επt8ότηση xor.t ...or. πor.ρor.

μέ...ου ... ιίνεργοι χοιτά. το χρό"ο κοιτ«βολ-r,ς της σ-ι.ετιχ1ιζ έχ

τ«χτης οιχο ...ομιΧής ε...ίσ-,(υσης «uτό 8c ...« or.ποnεΙΧ"ύετor.ι με

υπι:ύO\J\lη όήλωση Tf.U Ν.Δ/τος 105j6tl, πι-υ Oor. υπογρ.χφε

τ«ι or.πό τους 8ιχοιιούχους CΠIJ" «ρμό8ι« γι« επιόότησ1J υπη

ρεσί«.

2. l\or. τη... χor.τ«βολή τ/ς π«ρor.π.χ"ω έκτ«κτ/ς επι8ό

πρ-η,", Ισ-,.{%.:ι') 1)1 ~ει:ί π:φΖ.·(ρη,';,ι; ~I ,,.:ιμηλ.';'~~ω; ~~ιτ,j

.ξιι," ~ Ν. Διτο," 2961/54.
3. Η lXTor.XTη tπt8ότηση που πor.ρέχtτ«ι με τη ... «πόφ«

ση «u'T"ή, συμψηφΙζετ«ι μt Cxtlvη που χορηγι:ίτ«ι στους επι

80τοUμt ...ους ci...tpyou.; της χώρ«ς, λόγω τω" εορτώ... Π ιίσ-.(<<,

198;3, χαΟώς Χαι με οποt«ό·~ποτε «ξίωση οιπό αχΡεώστητη

κor.τ«βολή π«ροχών του ΟΑεΔ.

Η «π6φ«ση or.υτ/ που χοι"οποιε:Ιτor.ι γιor. εKτέλtση, ...«
8"1)μοσιε:υΟεί στψ Εφ"l)μφίόα της ){υβipvησης.

.<
. - Αθ-ή...«, 25 Απριλίου 1983

'ExovTor..; lJπόψ"l) :

1) Τις 8ι«,,:,.χξεις ":'l'].; πor.Ρ' 3 του ά.ρΟροlJ 17 του Ν. Δ/τος

1
2961/5fι ιιπερΙ σuστcί.σtι..-.ς Οργor.vισμοU Λποισι.w,ιjmως κor.ι

Λσφor.λΙσεως Ανεργί<Χς,), όπως ΤΡι.ποπι,ι-r,Ο1jκε or.Pyί,~p«.

2) Τις 8ιor.τ.ιίξεις τι.υ Ν.Δ. 212H!~6Ρ. cι..πεe:U.'foγor.vώσt(,ις
χ«ι Διοικήσtως του ')Λ ΕΔ,).

1 :1) 'I'r, 7Ιί721 {'!.'!../i-H:I tΎYPor.ιpr. τι,υ (ΙΛΕΔ. με -;οι, ',πι,ίι,

μοις υπέβ«λε or.πόσπασjΙ« ΠΡοι~τιχr"j της :11 (IO·/i ·ΚΙ συ"ε

Splor.oη.; τ<.υ .Δ.'f... τι-υ, όπι-υ «π<ιψιισΙσU-ηκo: .η uπι,fS<ιί:ίj πι:Ι-
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(5)

•"\pOj'o 6.
J. ιι παροuΟ'Iχ δι.xτcιξη ιαχυει μετ.χ 15 ημέρες ο:πό τη δημο

O'ί.tυcn] στην ΕφημερΙδα της ((υβερν·';Ο'εως.

2 Η εκτέλεση ανατίθεται ατά Τγειονομικ.χ KCΙΙ Αστυvo

μιΚ όρ-rανcι )(a;! οι παραβ.χτες της παρουΟ'ας διώκονται και

τιμωροUvΤCΙΙ, αίιμφωνα με το .χρορο 3 του Λ.Ν. 2520140,
όπως έχει cιvτικατα:σταOεΙ με το .χρορο μόνο του Ν. 2D0/43,
πw χυρώΟηκε με την 303/46 Π. T.A~. αν cιπό CΊΛΛΕς διατ.χ

ζtte . Νόμων ή Διαταγμ,χτων δεν πρoβλέπετcιι βαρυτερη........ .
3. Η πιχρο,:ΙΟ'α διιiταξη δε... cιναφέρετcιι στους oργcινω

μένovι; Ζώρους κατααχηνώΟ'εωι; (ΚΛ ~ι ιι ΙΝ1'1<), που επο

πτώει ο ΕΟΤ. οίιτε Ο'το:. Aaix.x ΟέρετροΧ και τις Οερινές )(a;ΤΟ:

ιnnpώιπι.ι;. που καΟορίζονται cιπό .χ!.λες διατ,χξεις.

&.ιαχυουνοι περιοριΟ'μοΙTl)':; διο:τ.χξεως γιά εγχα;ταΟ'τ.χ

Ο'εις χα)J.t.φγηΤ(~ν Ο'ε cιγρoτικ~ς περιοχές .'; κτψοτρόφων Ο'ε

ozp~.,.j, '1 χεψεριv.χ βοακοτόπια .'; γΖν\κ.χ περιηγητώv.

AG-';va, 25 Απριλίου ΙΟ83

οι yπoιrΓOI

EIllyεr!KII" ,.,πoιrΓOI ειlιτΕΡIΚIΙ"

ΓEJtPΓΙOΣ ΓΣΝΝΗΜΑΤΑΣ ΜΙΛΤ. nAn....O.NNO"
ΠΕΙΑΙ ΚΑΙ nPO"OIAI '.IΓΟΣ ,ΓεIΑΙ ΚΑΙ ΙΙΡΟ"ΟΙΑΙ

ΠΑΡ. Α"ΓΕΡιΝΟΣ Μ. κ"πριστ.κ".nEPPAK"

.~---

ΘέΟ'ε!; εξήvτcι δίι<ι (6:!) που κιχτcινίμf,ντχ\ :

Ι. ΠΛNEIΙΙ~ΊΊlrιΙΙΛKEΣ Ι{.\INII{E~:

α) ΠαΟολογική ΟέΟ'εις Ε;ι (6)
β) ΧεφουργιΚ''; ΟέΟ'εις τέΟ'Ο'Ζρις (ιι)

γ) !\'Ιο:ιευτικ''; - rυναικολογιΚ''; έξ~ (:Ι)

δ)"'Ουρολογικ''; ΙΙέΟ'εις τρεις (~η

ε) Ilιχιl)ιατρική ΟέΟ'εις εξη (Η)

0'1') ΟφΟαλμολογιΚ''; ΟέΟ'εις τέΟ'Ο'ερις (4)
ζ) Ω.Ρ.Λ. υέΟ'εις τρεις (~i)

ΣυO'τcιση ΟέΟ'εω... EιδΙKευμiνων γΙCΙτρών

or ,πσrrrω
lιlη)EΔΙ'ΙΛ~ KTBEPNιl~εΩΣ, ΟII{ΟI\Ο~III(ΩΝ"

Κι\1 )TEΙ\~ ((ΑΙ ΠΡΟΝΟΙΛΣ

Έχovται; υπόΦ7J :
1. Τις διατ,χξειι; : α) Της πcιραγρ. 2 του ,χρΟρου 10 του

Ν. 1278{82 «(rttt. τη αίιΟ'ταση ((εντρικ<ιυ Συμβουλίου ίγι:ίας

(ΦΕΚ 105{82 Α). β) του ,χρΟρου 15 του Π.Δ. 770{75 «(περΙ

δι.α.ρθρώΟ'εως του )'πουργείου Προεόρίιχς KυβερvΊjσεωι; KCΙΙ

Oργαvιαμoυ ΥπηρεΟ'ιών τινώ" cιυτoυ (ΦΕΚ 248/75 Λ'.).

• 2. Την Η355{Ι2.7.82 απόφαση του ΠρωΟυπουργοu)(a;Ι

του ίπουργου Οικονομικώνll Αν.χΟεση cιPfLoQtor';τwv )'φυ

πουργους ()ικονομιχών (ΦΕΚ 1ι7/,{Π/82).

:.1. Την 18/6.ΗΊ.Η2 cιπόφcιση του Δ.~. του Ιππ<ικρcιozίoυ

Ι'εν. ΝοΟ'.'μείου .-\Οfjvών, την 1{H.l/27.10.S2 απόψι.ση του

Δ.Σ. του rtv. ΝοΟ'/μείου Ί\λεξcιναρoυπόΛZως,τη... 33/21.10.
1D82 cιπόφcιση του Δ.Σ. του rtv. ΝοvΟ'οκιιι"μείου Πατρώνll

"ο ArJO~ ANΔPE.A~II και την l,fιI20.10.82 cιπόιpαση του
Δ.Σ. rtVIx01 ΝοΟ'/μεΙου lωαννίνων (jr. ΧΑΤΖιιω,ll.ί'ΛIι

ά.ποφαΟ'ίζουιι.ε :
Στους ΟργανιΟ'μους των ΝοΟ'οκψείων: cι) ΙΠΠΟΙ{ΡΑ

ΤΕΙΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΩΙ{Ο,\ΙΕΙΟ ΛΗΙΙΝΩΝ. β) rENII{O
ΝΟΣ{λιΕΙΟΙΩ.\ΝΝΙΝΩΝtt Ι'. XΛTZI1I{Ω~T.\II,Υ) I'Ε

ΝΙΙ{Ο ΚI)ΛΊΊΙ{(1 Nt)~t)Ii:(I~IEJ(1 Λ"ΕΞ;\ΝΔΡο1ΊΙΙ)·

.\lI~, ,η I'I~NΙΙ{O No~oιωMEIO ΙΙΛΤΡΩΝ "ο

Λ rlol: ANΔΙIEΛ~II αuνιO'τώντo:ι αντίO'τoιχcι <ΙΙ ΠΙXΡCΙK.xτω

ΟέΟ'εις ειδικευμένωνγιcι:τρώv.

Λ'. ΙΠΙΙΟΚΙ)ι\ΤΕΙΟ I'ΕΝιιω ΝΟΣοιωΜΕIΟ ΛθΙΙ

ΝΩΝ,

I::)έΟ'εις δίιο (2) Ο'τψ I<ΡΧΤΙΚ'ί; zvnl)κριv<ιλογ!Κ''; IO,ινΙK~.

Β'. rENII{O NO~OI(υMEΙU JΩΛNNINΩN "Ι'. ΧΑ

ΤΙΙΙI(i!~Τι\1ι :

•ΛρΟρο 2.
Ι. rtcι τον κcιO<ιριO'μό των κcιτcιλλήλων χΙ:lρων, οι αFμόδι.ες

Noμcιpχιακέ:ς υπηρεΟ'ίες (Γγειoνoμικfι, Τμήμcι Πο/'<:οδομίας

)(a;! Πολεοδομικών Εφαρμογών, ΤΤΔΙ{), Ο'ε αuνεργαO'ίcι μ~

οποι.α.δήποτε α/η υπηρεΟ'ία fι αρχή ορίσει ο Νομ.χρχης,

επιλtγoυν κcιι προτείνουν τήν περιοχή ή τις περιοχές εγχα;τα·

στ.χΟ'εως. .
2. ιι τελική έγκριση κcιOoριαμoυ των χώρων tΓXCΙΤcιO'τ.x

σεως γίνεται με απόφασ-ιι του Νομ.χρχη, υσuρα από γνωμο

δότηση του Noμa;ρχιακoll ~lIμβOllλίoυ επί Ο'χετικ'';Ι; ειαηΥή

ιn:ως l::πιτροπή;. που auγxρoτεΙτcιι με απόφcιαη του Νομ.χρχη

γι.α. το ακοπό cιυτό κcιι απoτελείτcιι cιπό εκπροΟ'ώπους Τ7JC>

ίγειονομικής ΥΠ7Jρtαία:ς. της ΤΤΔΚ, του Τμήματος Πολεο

δoμίcις κcιι Πολεοδομικών Eqχιρμoγών, της Tπηρεαιcις rcwp
γ(cις. των AO'τuνoμικών Αρχώv, της Τοπικ';ς Ενι.'IΟ'εως Δ'';·

μων και Κοινοτήτων.του Δήμου .'; Ι(οινότητας Ο'την mptu)':';
των οποίων πρόκειτa.ι "ά γίνει η εyκcιτ.xO'τ.xση κ,;>:ι κcιτ,x r.ερ[

πτωση. εφόΟ'ον αuντρέχει λόγος. του ΤουριΟ'μου ή CΊΛλης

υπηρεO'ίcι-; και .χΡϊ..ή;.

'ΆρΟρο 3.
1. Οι χώροι opyavwμiνηc; εγκατcιO'τ,xO'εωι;των πλcινόδιων

νομ.χδων, που Οα )(a;OoptαOouv, αUμφωνcι με το .χρορο 2 της

1
παρoυO'cις~ πρέm:ι να; βρίακovτcιι έξω cιπό κcιτoικημέvες περι<ι
χέι; κcιι σέ ικα""'; cιπόσταση από το εyκεxptfLlvo αχέδιο .'; από
τις τελευταίες αuνεχόμενες κcιτoικί"ς.

2. ιι χωρητικότητα κάΟε χώρου, Ο'ε αριθμό πρόχεφων

στεγαΟ'μ,χτων και cιτόμων, καΟορίζεται fLi τη N<ιμαΡΊ.ιcική

απόφαση, με γν<ι'lμονοΧ την lIγιειVΉ και αποδεκτή ανΟρώπινη

'δι.α.βίωση.

3. Δεν επιτrέπεται η εγκcιτ,xαταση κοντ.χ Ο'ε .χρχαιο),ο-

j YLXoi.o.:; χώρους, παραλίες, τοπία φυΟ'ικής ομορφ\,χς, εμφα'lή

σημεΙα από κυρίους δρόμου; ή Ο'ε περιοχές Π(.ιυ μπορεί νcι επη

ρε.χΟ'ουν τη δημόΟ'ιοΧ υγεία. (πηγές ooρoληψίcις πόΟ'ιμου νερου.

κ.λπ. ).

l
4. Οι χώροι oργcινoμένης εγχαταΟ'τ,χΟ'εως πρέπει να δια

Οέτουν τcι cιΠoXραίτητα έργα υποδομής γιά Πι'} υγιει'ιή διcιβίω

ση. όπως πόΟ'ιμο νερό, υγιειν.χ cιπoχωρητήρια. δοχεία αuλλo

Υής κcιι μέΟ'α αποκομιδής των απορριμ.χτων και κατιΧ προτί-

1
μηση δυνατότητες ατομικ';ς καOcιριότητας Ο'ε κοιvόχρηΟ'τcι

λουρτ,χ και πλύΟ'εως ιματιΟ'μου.

ΟΙ λεπρομέρειες γιά τα έργα uγιειτ/:; καΟορίζονται σε κ,χΟε

αuγxεκριμένη περίπτωση από την υγιειvομική lIπηρεΟ'ία, με

β.χαη τις ισχίιουΟ'ες υγειονομικές διατ.χξεις )(a;L με γνώμονα

τη ... προΟ'τααία της υγείας τω ... καταακηνωτώ ... κcιι rfιιo δημο

Ο'ιας υγείας ycvIxQTεPιX.

5. Τα αποχωρητήρια, λουτρ,χ. εγκcιτcιO'τ.xO'ει:; πΜΟ'εως

1
., ,Ι.' .!~~-'

ιμa;τιO'μoυ, τuχoν ανCΙψlIκτηρια και """""" προχειρα κcιτα-

αxtll.xO'ματCΙ. Οα πληρουν τις Ισ',(υoυιnς δι::r.τ.χξtις του r.O.I(·

ΆρΟρο 4.
1. Η οργ.χ·ιωση και εποπτεία της Λειτουργίας των εΥκεκρι-

]
μένων χώρων εγκαταατ.χΟ'εω:;, γίvετcιι cιπό .1) Νομχρχία. που
~It0pci νά μετcιβιβ.xc;τι τη σχετική αρμoδιότητcι κχι z\ιΙI'~'ιη
στον ενδιαφερόμενοστΑ ή "'ίJμΙKό πρόΟ'ωπο.

.' 2. rta την κ,xλυΦ7J τω... εξόδων zγκατcιατ.xO'ειυς λειτουρ-

JΥίιχι;. μπορεί να επιβληΟοUv. με νoμcιρχιαxή cιπόφcιαη. αντcι-
ποδοτικ.χ τέλη. .

3. Τα cιπαραίτητcιέργα υποδομήςστους χώρ<ιυςεγκcιτα.στ.x

Ο'εως πλανοδίων νομ,χδων (υδρευση, cιπoχωρητY,ριoX κ.λπ.),

Jεντ.xO'O'oντcιι. έπειτcι από πρότcιση της ΥγειοvoμιχΥις "πηρ~
Ο'ία:ι;. Ο'ε ένα από τα προγρ::ίμματα του Noμcιρχι:xκo':. ΊΊχμΖίι,;

και ειδικότερα 0'1'0 πρόγραμμcι 1(~lικρ,x Eξυγιcιντ!κ.x 'Ε?γα

του Yπι:.uργείoυ ίγείαι; κcιι Ι Iιo.όνOΙCΙς. •

J 'ΆρΟρο 5.
1. Οι υπ.χρχουΟ'ες κcιτ.x τη δημοΟ'ίευση Τ7J'> &cιτiξεως ::pr,

χειρες εγκαΤοΧΟ'τ.χΟ'εις ακηνιτών ιxOtTI.xvwv κ.λπ. ιn δι.xφoρcι

JαJ]μεία. ε~όO'oν δημΙΟllργουν ~μεO'.x υγειoνoμι~.x πρ~βλ';μιχτ;;ι;,
cιπιιμακρυνoντcιι υποχρεωτικιΧ με "'l)μαΡϊ.ιcιΚΊ) cιπr,φcιση rιε

χώρους, που υπl)όειχvUοvτa.ι· προΟ'ωριv::ί, ο:πι) Τfjγ-Επιτροπή

του cipOpou 2 ,παρ. 2 της πο:ρουΟ'ας, ιιiΧΡΙζ ό,ι:.υ t.opyo:vwOoUv

J
XCΙYOytχi .:; εγκcιτIχΟ',.χΟ'εις, αύμφωvα με του.:; όρι:.υς Τιjς π'Xρι:.I~

Ο'ας διο.τ.χξε<ιις.

1
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