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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι. Κοινωνικός διαχωρισμός: μια πρώτη προσέγγιση

Βασική μορφή αποκρυστάλωσης του κοινωνικού διαχωρισμού στην πόλη,

είναι τα "σχήματα" και στέγασης. Ιστορικά, η μελέτη του κοινωνικού

διαχωρισμού επικεντρώνεται στην κατοικία, σε συνδυασμό με την Θ

ανάmυξη των συγκοινωνιών και την προαστιοποίση. Η κοινωνική διαίρεση

του χώρου, αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία που προσδιορίζεται και

προβάλεται στο χώρο μέσα από τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων και την

επιλογή περιοχής κατοικίας.

Η πλειονότητα των ερευνητών του αστικού χώρου υποστηρίζουν ότι η

ένταση του κοινωνικού διαχωρισμού οφείλεται στη διάκριση του κλάδου

και τομέα απασχόλησης των εργαζομένων. Η διαφοροποίηση, της θέσης

στην Απασχόληση και την ιεραρχία του κοινωνικού συστήματος,

αποτελούν το βασικότερο άξονα ανάλυσης του διαχωρισμού στον αστικό

χώρο.

Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής κοινωνίας με τη συμπαγή οικογενειακή

δομή και τις άτυπες μορφές κοινωνικής αναπαραγωγής έχει αμβλύνει της

επίδρασεις των μηχανισμών του παραγωγικού συστήματος όσον αφορά

τις εργασιακές σχέσεις και το νόημα της κατοχής των μέσων παραγωγής.

Έως τώρα, η ελληνική κοινωνία μοιάζει ικανή να αντιπαρέρχεται την πίεση

των κρίσεων και να αποτρέπει την ανάπτυξη καταστάσεων έντονης

κοινωνικής πόλωσης και διαχωρισμού. Όμως, οι πόροι που

χρησιμοποιούνται για την αποτροπή αυτή περιορίζονται, οι δομές

κοινωνικής αναπαραγωγής παρακμάζουν, ενώ δεν είναι ευνο"ίκές και οι

γενικότερες οικονομικές προοπτικές. Η πίεση αυτή αναμένεται να αυξηθεί.

Οι διαφαινόμενες σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της πρέπει

να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης. Η αποτύπωση των ομοιοτήτων και

των διαφορών μεταξύ της ελληνικής και της κυρίαρχης ευρωπαϊκής
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μορφής κοινωνικού διαχωρισμού στον αστικό χώρο δεν μας οδηγεί

πουθενά, εάν δεν ασχοληθούμε με τις διαφορετικές δομές και τους

μηχανισμούς που υποκρύπτουν οι διαφορετικές πραγματικότητες.

Η ανισότητα στον αστικό χώρο, κοινωνικό και χωρικό, είναι αναμφισβήτητα

παρούσα σε κάθε αστική περιοχή. Ο κοινωνικός διαχωρισμός στην Αθήνα

εντάθηκε κατά τη δεκαετία του '70 (Μαλούτας, 1992). Το φαινόμενο αυτό

δεν συναρτάται με την κοινωνική πόλωση, αλλά με την αργή διαδικασία

επικράτησης των μηχανισμών της αγοράς γης και κατοικίας, η οποία

επέτρεψε στην υπάρχουσα κοινωνική πόλωση να αποκτήσει εντονότερη

γεωγραφική έκφραση (Μαλούτας, 1992).Τα τελευταία χρόνια, ο

κοινωνικός διαχωρισμός τροφοδοτήθηκε σημαντικά από την αυξημένη

παρουσία οικονομικών μεταναστών. Η ξενοφοβία και ο ρατσισμός είναι νέα

φαινόμενα, που επίσης εντείνονται Ο κατάλογος των ομοιοτήτων με την

Δ. Ευρώπη θα μπορούσε να συνεχιστεί με την αναφορά στην κακή

οργάνωση των υπηρεσιών προνοίας, τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, την

εγκληματικότητα κλπ., που συστηματικό εμφανίζουν άνιση κοινωνική και

γεωγραφική κατανομή.

Η βασική διαφορά, όσον αφορά τα συμπτώματα του κοινωνικού

διαχωρισμού, μεταξύ των ελληνικών αστικών περιοχών και εκείνων του

ευρωπα-ίκής Δύσης, είναι ότι στις πρώτες τα φαινόμενα διαχωρισμού και

αποκλεισμού είναι λιγότερο έντονα και όχι τόσο εντοπισμένα σε επίπεδο

μικρής κλίμακας (συνοικίας/γειτονιάς). Οι λεγόμενες περιθωρικές ομάδες

δεν είναι τόσο συγκροτημένες και εμφανείς ποσοτικό και ποιοτικό.

Τα προβλήματα που αναφέρονται στην "ποιότητα" του αστικού χώρου

(οχλήσεις από βιομηχανικές δραστηριότητες και απόβλητα, από τη

συγκεντρωμένη ανεργία, τη μαζική σχολική αποτυχία και τη γενική εικόνα

"υποβάθμισης", μάλλον χαρακτηρίζουν το σύνολο των περιοχών αυτών

(όχι όμως με ακραίο τρόπο) και όχι συγκεκριμένες συνοικίες, ενώ η

έλλειψη δημόσιων χώρων και υπηρεσιών προνοίας -παρά την άνιση

γεωγραφική κατανομή τους- παρατηρείται στο σύνολο των ελληνικών

πόλεων. Συνεπώς, και ο κοινωνικός στιγματισμός, που συνήθως απορρέει

από τα προβλήματα αυτά, είναι λιγότερο ανεπτυγμένος. Η μη έντονη

περιθωριοποίηση συνδέεται και με μικρότερη κοινωνικοπολιτική ένταση. Τα

φαινόμενα βίας στον ελληνικό αστικό χώρο είναι μάλλον περιορισμένα,

ενώ παράλληλα, δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι έχει εμφανισθεί,

όπως στις περισσότερες χώρες όπου τα φαινόμενα διαχωρισμού έχουν

ενταθεί, μια περιθωριακή πολιτική υπο-κουλτούρα στις προβληματικές

συνοικίες.
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Η περιοχή ανάλυσης (Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης) γνωρίζει

σημαντική ανάπτυξη και αναβάθμιση του ρόλου της στο χώρο της

Βαλκανικής. Ταυτόχρονα εντείνει την επικράτηση των μηχανισμών

αγοράς. Το γεγονός ότι η ανάλυση αναφέρεται σε μία μόνο αστική περιοχή

απαγορεύει, καταρχήν, τις γενικεύσεις. Ωστόσο, τα πολλό κοινό

χαρακτηριστικό των ελληνικών πόλεων επιτρέπουν ώστε τα

συμπεράσματά της να παρουσιασθούν και ως ερμηνευτικές υποθέσεις για

τα ευρύτερα σχήματα διαχωρισμού και για τους μηχανισμούς που τα

συγκροτούν.

Η παρούσα εργασία δεν έχει ως στόχο τη συνολική κάλυψη των

ζητημάτων του κοινωνικού διαχωρισμού. Η ανάλυση εντοπίζεται στην

προσπάθεια χρησιμοποίησης όσο το δυνατον λιγότερων θεματικών

ενοτήτων στοιχείων αλλά με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια. Μ'

αυτόν τον τρόπο, θα αποσαφηνιστεί με συνολικό τρόπο Ο' ρόλος των

ερευνόμενων θεματικών ενοτήτων στον διαχωρισμό. Αυτή η επιλογή

συνδέεται επίσης με τη χωρική κλίμακα ανάλυσης. Το χωρικό επίπεδο

αναφοράς ξεπερνά τα όρια διοικητικών ενοτήτων, περιλαμβάνοντας πλέον

χωρικές ενότητες που αντιστοιχούν σε πολεοδομικές ενότητες (ΠΕ). Με

την μεγάλη κατάτμιση του αστικού χώρο, θα προσπαθήσουμε να

αναδείξουμε τις ιδιατερότητες στην κοινωνικοεπαγγελματική σύνθεση

του αστικού ιστού.

Το βάθος των στοιχείων και το μεγάλο πλήθος χωρικών ενοτήτων

στρέφει την προσοχή της διερεύνησης στη χρήση εξελιγμένων

στατιστικών μεθόδων και δεικτών με μεγάλη περιγραφική δυνατότητα.

Επιβάλλεται λοιπόν εμπεριστατωμένη γνώση των χαρακτηριστικών των

ποσοστικών μεθόδων και αντίληψη για τις ιδιαιτερότητες τcu πληθυσμού

που μελετάται, ώστε να υπάρχει "κάλυψη" των χαρακτηριστικών

πληθυσμού από τις στατιστικές δυνατότητες του επιλεγόμενης ποσοτικής

μεθόδου.

Τα βασικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η παρούσα εργασία είναι:

• αν είναι πρόσφορη η μελέτη σχημάτων κοινωνικού διαχωρισμού με

βάση τη γεωγραφική σύνθεση των επαγγελματικών κατηγοριών.

• αν μπορεί να οριστεί γεωγραφικό και αν αποκτό κοινωνικό

περιεχόμενο στη συνέχεια, η προβολή στο χώρο των χωροθετικών

προτύπων των επαγγελματικών ομάδων και η σύνδεσή της με τη

διοικητική διάρθρωση ενός ΠΣ,

αν μπορεί να συνδεθεί η κοινωνικοεπαγγελματική ιεράρχηση του

χώρου (αν υπάρχει) με τη χωρική κατανομή άλλων μεταβλητών που

3
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εκφράζουν κοινωνικη και οικονομικη διαφοροποίηση, ώστε να

διαπιστωθεί κατά πόσα η συγκεκριμένη μεθαδολογΙα αποτελεΙ

ερμηνευτικό εργαλεΙο της κοινωνικής διαφοροποΙησης του αστικού

χώρου.

Η τελική επιδΙωξη είναι: α. η ανάδειξη μΙας μεθοδολογΙας που μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για τη στρατηγική μελέτη του αστικού χώρου με στόχο τη

συνολική παρουσίαση των κοινωνικών διaφοροποιησεων ώστε να είναι

δυνατή η εφαρμογή σε επιχειρησιακά προγράμματα επέμβασης και

αναβάθμισης του αστικού χώρου και 6. ο προσδιορισμός των θεματικών

χαρτογραφικών μεθόδων παρουσΙασης των αποτελεσμάτων.

11. Λόγοι επιλογής και ιδιαιτερότητα του επιλεγόμενου θέματος

Οι λόγοι για τος οποίους επιλέχτηκε το θέμα εΙναl η εξής:

• τα φαινόμενα του κοινωνικού διαχωρισμού, όπως φανηκε από τη

μέλετη του αθηναϊκού αστικού χώρου (Μασούτας, 1990), δείχνουν να

εντείνονται την τελευταία 20ετία. Παρ' όλα αυτά όμως τα φαινόμενα

είναι σαφώς λιγότερο έντονα σπο τον ευρωΠΩ'ίκό χώρο .

• Η παρατεταμένη οικονομική κρίση αποδυναμώνει τους

παραδοσιακούς τρόπους κοινωνικής αναπαραγωγής και

αυτορύθμισης στο τομέα της κατοικίας με σαφή κυριαρχια πλέον των

μηχανισμών τις αγοράς.

• Η lδιαιτέροτητα της Θεσσαλονίκης όσο αφορά την πολεοδομική της

οργάνωση όπως αυτή έχει διαμορφωθεΙ, από τις πρώτες προσπάθειες σε

πανελήνια κλΙμακα, από τις ελληνικές κυβερνήσεις στις αρχές του αl. για

σαφή διαχωρισμό των κοινωνικών ομάδων μέσω της επιβολής των

μηχανισμών της αγοράς εργασΙας. Η καινοτομΙα της εργασίας αυτής

εντοπίζεται στο γεγονός της απουσίας στον Ελλαδικό χώρο παρόμοιων

ερευνητικών προσπαθειών. Οι μελέτες κοινωνικού διαχωρισμού στην

Ελλάδα δεν εΙναl ιδιαΙτερα διαδεδομένες. Η συγκεκριμένη εργασΙα

αποτελεΙ μια από τις λίγες σχετικές προσπάθειες στο χώρο της

Θεσσαλονίκης.

Η πρωτοτυπία του προτεινόμενου θέματος προσδιορίζεται και από την

πρωτοτυπία των στατιστικών μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την

ανάλυση των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, οι δείκτες ανάλυσης των

κοινωνικών φαινομένων (δείκτες ανισότητας) που προβλέπεται να

χρησιμοποιηθούν δεν έχουν εφαρμοστεί παρά σε ελάχιστες

περιmώσεις στην Ελλάδα.
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ιιι. Δομή της εργασίας

Η .διπλωματική εργασία, διαπραγματεύεται ζητήματα κοινωνικού

διαχωρισμού στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Το θέμα

εντάσσεται σε 2 θεματικές ενότητες σύμφωνο με τον κανονισμό και τις

προδιαγραφές για τις διπλωματικές εργασίες.

1. Κοινωνικοοικονομικές Έρευνες

. εμπερική μελέτη κοινωνικού διαχωρισμού (διαδικασίες κοινωνικής

ανέλιξης/επιβίωσης στον αστικό χώρο

2. Εφαρμογή Μεθόδων Τηλεπισκόπησης

. Θεματική χαρτογραφία: Απεικόνιση κοινωνικο-επaΥΥελματικων δεδομένων.

Η λογική του Κοινωνικού διαχωρισμού (Social Segregation), σχετίζεται

άμεσα με τη δομή του κοινωνικού συστήματος, με τα οικονομικοπολιτικό

χαρακτηριστικό της περιόδου που αναλύεται και την ταυτότητα του

χώρου στον οποίο παράγεται. Επομενως, η διερεύνηση ενός τέτοιου

θέματος απαιτεί συνδυασμό στοιχείων ανάλυσης που καλύmουν πολλούς

θεματικούς τομείς. Η πολυπλοκότητα της ανάλυσης λοιπόν, οδηγεί στη

χρήση τεχνικών και μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων με μεγάλη

περιγραφική

Τίθενται λοιπόν θέματα που αφορούν:

1. Εννοιολογική αποσαφήνιση των θεωρητικών εργαλείων που θα

χρησιμοποιηθούν στην οργάνωση των ομάδων και μέτρηση της

έντασης των σχέσεων μεταξύ τους.

2. Σαφή γνώση των ποσοστικών μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν και

δυνατότητα σύνθεσης των αποτελεσμάτων τους, ούτως ώστε να

εξαχθούν συμπεράσματα για το εξεταζόμενο κοινωνικό φαινόμενο,

3, Διερεύνηση των ιστορικών εξελίξεων του χώρου που αναλύεται,

ούτως ώστε να διαπιστωθεΙ κατα πόσο η ιδιαίτερότητα της

οργάνωσης του επέδρασε και στη διαμόρφωση κοινωνικών σχημάτων

με σαφή χωρική υπόσταση.

4. Γνώση των θεματικών ενοτήτων που συχσχετίζονται με την παρουσία

του εξεταζόμενου κοινωνικού φαινομένου

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο η δομή της εργασίας θα αποτελείται από τέσσερα

μέρη: Το θεωρητικό, το ιστορικό, το στατιστικό-ποσοτικό και από ένα

εμπειρικό που θα αποτελείται από μια εφαρμογή στην περιοχή του ΠΣ

Θεσσαλονίκης.

2 Αναλυτικότερα, στο θεωρητικό τμήμα θα τεθούν ερωτήματα και

αναζητήσεις για τη δόμηση και την ομοιογενεια των κοινωνικών τάξεων

5



l
1
1

1

Ι

J

]

J

J
J
J

J
J

-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

και τη aχέαη τους με το χώρο. Επίσης θα οριοθετηθεί η έννοια του

κοινωνικού διαχωρισμού και αποκλεισμού και θα εξεταστούν οι συνθήκες

μέσα στις οποίες εμφανίζονται τόσο στον ελληνικό αλλά και στον

ευρωπα'ίκό χώρο.

Στο δεύτερο τμήμα, θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα σημεία στην

ιστορική εξέλιξη της πόλης της Θεσσαλονίκης, που διαμόρφωσαν

συνθήκες γεωγραφικού και κοινωνικού διαχωρισμού στους κατοίκους της.

Δεδομένου ότι η πόλη διατήρησε εκτός από το κοσμοπολίτικο χαρακτήρα

από την ίδρυση της μέχρι σήμερα και τη σπουδαία γεωπολιτική θέση που

κατέχει, διατηρήθηκαν ορισμένες χωρικές δομές στο πέρασμα του χρόνου

με σαφείς επιmώσεις έως σήμερα στην κοινωνική οργάνωση της πόλης.

Στο τρίτο τμήμα γίνεται μια προσπάθεια περιγραφής των ποσοτικών

μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των σχημάτων του

κοινωνικού διαχωρισμού. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν η

παραγοντική και η ταξινομική ανάλυση όπως επίσης και οι δείκτες

μέτρησης ανισότητας. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στη δυνατότητα

εφαρμογής των μεθόδων ώστε τα αποτελέσματα να έχουν σαφή κοινωνική

και γεωγραφική αναφορά. Ακόμη θα παρουσιαστούν οι ενότητες ανάλυσης

του αστικού χώρου και οι μεταβλητές που θα aχηματίσoυν τις ομοιογενείς

κοινωνικοεπαγγελματικές ομάδες.

Στο τέταρτο τμήμα, θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή στην περιοχή του

ΠΣΘ, που θα αποβλέπει στην προβολή κοινωνικοεπαγγελματικών

aχημάτων στο χώρο. Σε πρώτο στάδιο θα γίνει προσπάθεια σχηματισμού

των παραγόντων χωροθέτησης των επαγγελματικών ομάδων. Σε δεύτερο

στάδιο θα γίνει η συγκρότηση ομάδων των χωρικών ενοτήτων με παρόμοια

κοινωνικοεπαγγελματική σύνθεση και η παράλληλη ιεράρχηση τους. Σε

τρίτο στάδιο θα γίνει η συγκριτική παρουσίαση μεταβλητών που

περιγράφουν την κοινωνικο-οικονομική διαφοροποίηση στο χώρο με τις

ομάδες με ομοιογενή κοινωνικοεπαγγελματική σύνθεση. Η προβολή στο

χώρο όλων των μεταβλητών ανάλυσης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

ιν, Υλικό που χρησιμοποιήθηκε

Από την ΕΣΥΕ λήφθηκαν στοιχεία κοινωνικο-οικονομικά που καλύπτουν

αστικές ζώνες πολύ μικρής κλίμακας (επίπεδο πολεοδομικών ενοτήτων).

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της παρούσας

εργασίας είναι πολύ πρόσφατα (απογραφές 1991) με αποτέλεσμα τη

μεγάλη επικαιρότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Πιο

6
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συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που αφορούσαν κατηγορίες

επαγγελμάτων με διψήφιους κωδικούς, τομείς απασχόλησης σε

μονοψήφιο κωδικό, τη δομή του νοικοκυριού και το καθεστώς ενοίκησής

τους, τις ηλικιακές κλάσεις και το μορφωτικό επίπεδο του ενεργού

πληθυσμού. Από τους κατά τόπους ΟΤΑ αντλήθηκαν δεδομένα από

μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, προτάσεις

ένταξης σε κοινοτικά προγράμματα, χαρτογραφικό υλικό). Από τον

Οργανισμό θεσσαλονίκης, που αποτελεί θεσμοθετημένο όργανο ελέγχου

του Ρυθμιστικού Σχεδίου της θεσσαλονίκης, αντλήθηκαν στοιχεία σε

ευρύτερο πολεοδομικό. Τα στοιχεία έγιναν αντικείμενο επαξεργασίας σε

Η!Υ Macintosh με το λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας Systat 5.2.1.

Τα ψηφιοποιημένα υπόβαθρα που χρησημοποιήθηκαν, στηρίχθηκαν σε

χαρτογραφικά υπόβαθρα της ΕΣΥΕ σε κλίμακα 1/5000. Το τελικό

υπόβαθρο κατασκευάστηκε σε Η/Υ PC με το λογισμικό ΓΣΠ Arc lπ10 6.2. Οι
θεματικοί χάρτες παρήχθησαν με τη βοήθεια του λογισμικού Arc View 2.0.
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ΣΥΝΟΠΤιΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΩΡΗΤιΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

1.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ

Τάξη είναι ο πιο σημαVΤΙKός άξονας πάνω στο οποίο στρέφεται η ζωή ενός

ανθρώπου στη σύγχρονη εποχή. αλλά επίσης και ένα από τα πλέον

δύσκολα να κατανοηθούν κοινωνικά μορφώματα. Ο Marx προώθησε μια

δυναμική έwοια. η οποία έχει τις ρίζες της στον τρόπο παραγωγής. με την

οποία κατανοεί το χαρακτήρα της κοινωνικής ομάδας στις καπιταλιστικές

κοινωνίες.

Ο χώρος είναι μια άλλη θεμελιώδης διάσταση της ανθρώπινης ζωής,

ωστόσο το γεωγραφικό επίπεδο παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα

ατροφικό στις κοινωνικές επιστήμες ελλείψει ενός κατάλληλου

θεωρητικού και επιχειρησιακού πλαισίου μέσω του οποίου οι χωρικές

σχέσεις θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην κοινωνική θεωρία.

Αν προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την έννοια της διάρθρωσης των

τάξεων θα αντιληφθούμε την ανάγκη να προσθέ,σουμε τρία

συμπληρωματικά επίπεδα στη δομή των τάξεων: η διαίρεση της

εργασίας, απασχόληση και ο χώρος. Η προσπάθεια αυτή εστιάζεται

στην περιγραφή των σχέσεων απασχόλησης σαν σνοιχτό σύστημσ, μέσα

στο οποίο οι σχέσεις μεταξύ των τάξεων έχουν συσταθεί μέσω των

πρακτικών δραστηριοτήτων, αλληλεπιδράσεων και των εργασισκών

αγώνων. Ένα δεύτερο σημείο που δίνεται έμφσση είνσι η γεωγραφική

διάστσση στην παραγωγή. Η κινητικότητα των τάξεων και η σναπαραγωγή

τους, επιδρούν άμεσα στη σύσταση των κλάσεων της κοινωνικής

διάρθρωσης μέσα και δισμέσου των χρήσεων του χώρου.

Κάθε επίπεδο διάρθρωσης των τάξεων, σλληλεπιδρά με τους παραπάνω

πσράγοντες και δημιουργεί ένα σύστημα σχέσεων. Η διαίρεση της

εργασίας εκτός από τον κοινωνικό διαχωρισμό οδηγεί σε συσσώρευση

κεφαλαίου και επομένως ενίσχυση του οικονομικού "βάρους" των τάξεων.
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Οι σχέσεις απασχόλησης εκτός από τον αποφασιστικό ρόλο που παίζουν

στη διαμόρφωση των τάξεων, επηρεάζουν μέσω της διαίρεσης της

εργασίας και τη γεωγραφική κατανομή των εργαζομένων. Η χωρική

διάρθρωση της εργασίας εκτός των κλαδικών σχέσεων στην παραγωγή

συσχετίζεται άμεσα με τη λογική χωροθέτησης του δευτερογενή τομέα.

Σ' αυτή τη συλλογιστική θα πρέπει να προστεθεί η λογική της

εγκατάστασης της βιομηχανίας, για μια ειδική ομάδα επιχειρήσεων με

διαφορές από τις υπόλοιπες στην τεχνολογία. τις σχέσεις εργασίας και τα

πρότυπα εγκατάστασης. Αυτό το θέμα θα αναλυθεί διεξοδικά στο επόμενο

κεφάλαιο.

Η τάξη είναι μια διάσταση της ζωής όπου οι άνθρωποι αισθάνονται λίγο

έως πολύ εξαρτώμενοι από τις καταστάσεις. Βέβαια, ακόμα και ο εργάτης

που ζει ως ανθρακωρύχος στην πλέον καπιταλιστική-τυραννική εταιρία δεν

ετεροκαθορίζεται πλήρως από την κοινωνική θέση της εργαζόμενης τάξης.

Οι άνθρωποι "δοκιμάζουν" την τάξη όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από τη

ζωή με ιδιαίτερους τρόπους και αντιλαμβάνεται τη δύναμη της τάξης μέσα

κοι διαμέσου συνθηκών που κατανοούν και αντιλαμβάνονται με άμεσο

τρόπο. Σύμφωνα με τον Giddens: "τα όρια της τάξης δεν μπορούν να

καθοριστούν σε θεωρητικό επίπεδο". Ένας από τους συγκεκριμένους

σκοπούς της ανάλυσης της τάξης σε σχέση με τις εμπειρικές κοινωνικές θα

πρέπει να είναι απαραίτητα ο καθορισμός της έvτασης, της επίδρασης της

τάξης στο δομή της κοινωνίας. Έτσι ο μόνος τρόπος που οι άνθρωποι

μπορούν να κατανοήσουν τη σχέση των τάξεων, είναι με διασπασμένη

μορφή. Βέβαια, ξεKινώvτας από αυτή τη βάση δεν μπορούν οι άνθρωποι να

αναδειχθούν ταξικά, αφού η τάξη αντιμετωπίζεται ως μια θεωρητική και

ασυνάρτητη έννοια.

γπάρχουν και δύο σκοτεινά σημεία της ανάλυσης των τάξεων σε μια

γεωγραφική μελέτη. Το ένα, είναι η πλάνη από την ρύθμιση ή μεταχείριση

του χώρου ως πρόβλημα που τέθηκε από προϋπάρχουσες κοινωνικές

ομάδες. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος ανάλυσης της κοινωνικής

γεωγραφίας. Τίθεται όμως πρόβλημα στην κατανόηση της ενσωμάτωσης

του χώρου στη διαδικασία της διαμόρφωσης της τάξης καθ' αυτής.

Το δεύτερο σημείο, εντοπίζεται στις πρόσφατες θέσεις για την

"επανακάλυψη" του χώρου από τις ριζοσπαστικές θεωρίες. Τίθεται το

ζήτημα της περιγραφής του χώρου μέσω ασθενώς δομημένων κοινωνικών

τάξεων που βασίζονται στον τρόπο απόκτησης κατοικίας, οι οποίες

αντιμετωπίζονται ως συνεκτικές κοινωνικές ονΤότητες.
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σχηματιαμαί σκέψεις κλπ., μεταμαρφώθηκε. Νέες μαρφές εμφανίζανται και

φέρουν τη σφραγίδα από τα παρελθόν και τις λειταυργικές πιέσεις από τις

πρόσφατες επιταγές. Οι σχέσεις των τάξεων συνεχώς σχηματίζανται και

επανασχηματίζανται κάτω από διαφαρετικές συνθήκες, μέσω ενός πλήθαυς

από τεμνόμενα επίπεδα θεσμών, ομάδων και αντιπροσώπων και

χαρακτηριστικές παρείες της ανθρώπινης ύπαρξης.

1.1.3. Η Διαίρεση της Εργασίας

Η κοινωνική διαίρεση της εργασίας είναι δυσκολότερο να προσδιοριατεί,

από τη στιγμή που είναι ασαφής και ευρεία έννοια ιδίως για τους

Μαρξιστές. Αναπτύσσονται πάντως με την εμφάνιση νέων προϊόντων, νέων

μεθόδων παραγωγής, νέων μέσων κυκλοφορίας και νέων μορφών

οργάνωσης. Οι παρακάτω διακρίσεις πρέπει να γίνουν:

1. Μεταξύ των κλάδων του τρόπου παραγωγής ή ότι άλλο κανονικά

ονομάζεται" Βιομηχανία",

2. μεταξύ των σταδίων ολοκλήρου του κύκλου παραγωγής των

πρΟιόντων, που περιλαμβάνει : ί) την άμεση διαδικασία παραγωγής,

δηλαδή, διαδοχικά στάδια της διαδικασίας ή συστατικά

συγκεντρωτικά συστήματα και ίΙ) η παρεχόμενη διαδικασία

παραγωγής, συμπεριλαμβανόμενων της έρευνας παραγωγής και

ανάπτυξης πριν από την κανονική παραγωγή και συντήρηση και

επισκευή των υπηρεσιών μετά τη διανομή/εγκατάσταση του

προϊόντος.

3. ανάμεσα στην παραγωγή και ανταλλαγή (κυκλοφορί"! προίόντων) και

στον τομέα ανταλλαγής μεταξύ των κλάδων της δραστηριότητας

όπως χανδρεμπόρια, λιανικό εμπόριο, διαφήμιση και μεταφαρά,

4. μεταξύ της κυκλαφορίας των προίόντων και την κυκλοφορία ταυ

χρήματος-κεφαλαίου (συμπεριλαμβανόμενων των πιστώσεων και του

πλασματικού κεφαλαίου) δηλαδή τους διαφόρους κλάδους του

τραπεζικού συστήματας, των ασφαλειών κλπ.,

5. μεταξύ των αργανωτικών μονάδων ταυ κεφαλαίου, δηλαδή, σωματεία

και άλλοι τύποι εταιριών. Η διαίρεση αυτή καλύπτει εν μέρει και τα

προηγαύμενα σημεία.

1.1.4. Τάξη και Διαίρεση Εργασίας

Η τάξη και η διαίρεση της εργασίας είναι μόνιμα έννοιες που

αντιδιαστέλλονται. Αλλιώς, η τάξη γίνεται μια διάσταση της διαίρεσης
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εναρμονιστούν με σκοπό να κατανοηθεί η πολυπλοκότητα της

κοινωνικής κοτάταξης.

1.1.5. Η χωρική Διαίρεση της Εργασίας

Η αντιμετώπιση των κοινωνικών ομάδων ως ομοιογενών, πηγάζει ως ένα

βαθμό. από τη ουγκρότηοη τους ως εννοιολογικών εργαλειων, από τα

οποία λείπει, κατά παράδοοη η χωρική διάοταση, έλλειψη γενικότερη στην

κοινωνική θεωρία. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο κοινωνικά παραγόμενος χώρος,

οδηγείται να γίνει ένα ουδέτερο υπόβαθρο πάνω στο οποίο οργανώνεται η

κοινωνική δράση και διαμορφώνεται παθητικά ανάλογα με την εξέλιξη των

α-χωρικών κοινωνικών δομών. Την τελευταία δεκαετία όμως, οι

εκπρόσωποι των σύγχρονων ρευμάτων της γεωγραφίας, υποστηρίζουν

πως ο χώρος δεν είναι ουδέτερος1.

Η απασχόληση γίνεται χωρικό πρόβλημα- δηλαδή, εμφανίζεται μια χωρική

διαίρεση της εργασίας· εξαιτίας τριών αναπόφευκτων γεγονότων της

παραγωγής και αναπαραγωγής.

1. Πρώτον, οι επενδυτές πρέπει να επενδύσουν σε πάγιο και ακίνητο

κεφάλαιο (εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) με σκοπό να παράγουν, και

να εξασφαλίσουν μια ροή για τη διακίνηση του κεφαλαίου (πρώτες

ύλες και εργασία) στο σημείο της παραγωγής, καθώς θέτουν τη δική

τους παραγωγή στην κυκλοφορία (marketing). Αυτό είναι το βασικό

σημείο της παραδοσιακής θεωρίας εγκατάστασης: αγορά και

μεταφορά προς ένα καθορισμένο σημείο παραγωγής.

2. Δεύτερον, οι εργαζόμενοι χρειάζονται μεγαλύτερη σταθερότητα για

την αναπαραγωγή τους. Αυτό παραπέμπει και στο πάγιο κεφάλαιο και

στην κατανάλωση του αποθέματος, όπως κατοικίες, σχολεία και

πάρκα. και στον απαιτούμενο χρόνο στον οποίο θα αναmυχθούν με

ασφάλεια οι κοινωνικοί δεσμοί με την έννοια των πρακτικών

διαβίωσης. Το στοιχείο της σταθερότητας στη διαμόρφωση των

κοινωνικών εργατικών τάξεων παρουσιάζει ένα βαθμό απόκλισης

μεταξύ των δυνάμεων παραγωγής. Οι άνθρωποι δεν αναμιγνύονται

τυχαία στο χώρο.

3. Οι σχέσεις απασχόλησης απαιτούν ελάχιστο χρόνο για να

διαμορφώσουν ένα κοινωνικό σχηματισμό. Αντίστροφα οι

εργαζόμενοι θα πρέπει να επαναδημιουργούν τις κοινωνικές σχέσεις

1 Βλ. Giddens (1984)
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της τάξης μέσω της κινητικάτητσς της εργσσίσς στο χώρο κσι το

χράνο.

Η σπσσχάληση στο χώρο έχει δύο διαστάσεις: τομεακή και χρονική. Η

πρώτη αναφέρεται στη γεωγραφική αύνδεαη των αναγκών της εργααίας

στο χώρα με τα διαθέαιμα εργατικά απαθέματα. Αυτά τα είδος αύνδεσης

λαμβάνει χώρα ανεξόρτητα από το κατά πόσο το κεφάλαιο κινείται σ' ένα

πραϋπάρχον απάθεμα εργααίας. Η εργασία μεταναατεύει ατις θέαεις της

απασχάλησης. Η κατανομή των εργαζομένων είναι μια σχετικά στατική

έννοια. Προσθέτοντας τη χρονική διάατααη της απασχάλησης, η

δημιουργία και η αλλαγή των αχέσεων απασχάληαης, δημιαυργεί τα

ερώτημα όχι μόνο γιο το πού θα πάνε αλλά και πότε.

Η διαδικασία εγκατάστασης γίνεται ένα στρατηγικό μέσο της από τις

καινωνικές ομάδες. Απά μια απλαπαιημένη άποψη ο ''πάλεμας της θέσης"

μεταξύ των τάξεων, ο χωρικάς ελιγμάς είναι μια βασική τακτική, ταυ

managment αλλά και της απασχάληαης. Η κινητικότητα αυτή ιαχύει

φυσικό κάτω οπό τους περιορισμούς των πρακτικών προβλημάτων που

προέρχονται είτε από τη βιομηχανική παραγωγή είτε από τη συγκεκριμένη

διαίρεαη εργααίας και δεν αυνιατά φυσικά ένα ορθολαγικό μοντέλα λήψης

αποφάσεων εγκατάστασης των υποκειμένων.

Το αποτέλεαμα της διαδικααίας εγκατάστασης είναι, αε απαιαδήποτε

στιγμή ένα μωσα-ίκό των χώρων εργασίας και χώρων κατοικίας. Το

μωσαίκό μετατοπίζεται στο χώρο καθώς η παραγωγική διαδικααία

αναπτύσσεται και οι σχέσεις εργασίας επονασυγκροτούνται, με το νέο να

επικαλύπτει τα παλιό αε μια έντονη δικτύωαη της ιστορίας της παραγωγής

και της τάξης.

1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Ο κοινωνικός διαχωρισμός ως κοινωνικό φαινόμενο δεν παραπέμπει άμεσα

και στον οικονομικό διαχωρισμό ΚQΙ ιεράρχηση των κοινωνικών

υποκειμένων. Η έwαια αυτή προαδιορίζεται βααικά από τη διαφοροποίηαη

κοινωνικών πρακτικών που εντοπίζονται στον πολιτισμό την ιδεολογία και

γενικότερα τον τρόπο αντιμετώπισης του κοινωνικού γίγνεσθαι Η εξέλιξη

του κοινωνικού διαχωρισμού είναι αποτέλεσμα των ιστορικών εξελίξεων

και της καινωνικής δομής του αυγκεκριμένου γεωγραφικού χώραυ παυ

εξετάζεται. Ακόμα κοι ο χώρος αυτός καθαυτός αποτελεί βααική

συνιστώσα διαχωρισμού· στο μέτρο των διαφορετικών μορφών

οικειοποίησης του χώρου για κατοικία και εργασία.
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Η λογική του κοινωνικού διαχωρισμού στηρίζεται στη διαπάλη των

κοινωνικών ομάδων, στο πλαίσιο της επιδίωξης ατόμων και ομάδων για τη

μεγιστοποίηση ωφελειών στο παρόν κοινωνικό σύστημα. Το άθροισμα των

ατομικών πρακτικών για την επιδίωξη κοινωνικής ανέλιξης ισχυροποιεί την

ισχύουσα κοινωνική ιεραρχία αλλά αποτελεί μάλλον ακούσια επίπτωση

ατομικών επιδιώξεων. Η ευνοϊκή θέση σε δεδομένη κοινωνική ιεραρχία,

είναι η κατάληξη όλων των προσπαθειών των κοινωνικών υποκειμένων. Η

σχηματοποίηση όμως, μορφών κοινωνικού διαχωρισμού δεν αποτελεί αυτό

καθαυτό στόχο των ατόμ~ν.

1.2.1. Θεωρητικές διερευνήσεις

Παρότι κατεξοχήν πολιτιστικό φαινόμενο, η σύνδεση του με την

οικονομική και την πολιτική πραγματικότητα πρέπει να θεωρείται

αδιαμφισβήτητη.

Ο κοινωνικός διαχωρισμός προσδιορίζεται κυρίως με βάση το επάγγελμα.

Αναγνωρίζοντας οι μελετητές, πως οι παραγωγικές δραστηριότητες

αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κοινωνικού

''χάρτη'' σε μια πόλη. Έτσι λοιπόν δομούνται οι κοινωνικοεπαγγελματικές

κατηγορίες, οι οποίες με τη σειρά τους μορφοποιούν και ενισχύουν

σχήματα κοινωνικών διακρίσεων και διαχωρισμού.

Όμως, η γεωγραφική προβολή των κοινωνικών διαφοροποιήσεων στον

αστικό ιστό που προέρχονται από τις διαδικασίες αναπαραγωγής του

εργατικού δυναμικού δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με άμεσο

τρόπο. Η πολυπλοκότητα του κοινωνικού πλαισίου ζωής καθώς και οι

επιδράσεις των νόμων της αγοράς σαφώς δημιουργούν" ένα μείγμα

σχέσεων που επιδρούν στη χωροθέτηση δραστηριοτήτων και επιλογή

περιοχής κατοικίας.

Ο ρόλος της κατοικίας στον αστικό χώρο αναδεικνύεται σε βασικό

παράγοντα όσον αφορά τον κοινωνικό διαχωρισμό ξεπερνώντας σε

σημασία ακόμα και αυτού του τόπου εργασίας. Σ' αυτό ακριβώς το σημείο

σημειώνεται η τομή σε σχέση με την εποχή της βιομηχανικής ανάmυξης

του προηγούμενου αιώνα. Ο τόπος εργασίας αποτελούσε ουσιώδη

συνιστώσα στη διαμόρφωση του αστικού χώρου καθώς αποτελούσε τον

ελκτικό ή απωθητικό παράγοντα της κατοικίας, με αποτέλεσμα την

διαμόρφωση διαφορετικών κοινωνικών φυσιογνωμιών στις περιοχές

κατοικίας. Η κινητικότητα της κατοικίας (που υποστηρίζονταν από το

υψηλό ποσοστό ενοικίασης) αποτελούσε το αντιστάθμισμα των
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περιορισμένων δυνατοτήτων μετακίνησης σε περίπτωση ολλαγής του

τόπου εργασίας.

Με την ανόπτυξη τις ιδιοκατοίκησης αλλό κοι των μέσων μετακίνησης

αυξόνει σταδιακά ο ρόλος της αγοράς κατοικίας, καθώς επιτρέπει τη

στοθεροποίηση του τόπου κατοικίος με παράλληλη αύξηση του ποσοστού

ιδιοκατοίκησης. Αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών είναι η ένταση και η

σταθεροποίηση των μορφών κοινωνικού διαχωρισμού όσο το επίπεδο

ανάλυσης γίνεται λιγότερο γενικό.

1.2.2. ΠαράγoνTες~μηxανισμoί έντασης του κοινωνικού

διαχωριαμού

Η ένταση του κοινωνικού διαχωρισμού και της περιθωριοποίησης μεγάλων

κοινωνικών ομάδων στα αστικά κέντρα της Δυτικής Ευρώπης έχει ως

σημείο εκκίνησης τις διαδικασίες της οικονομικής αναδιάρθρωσης.

Γενικότερα. τα βασικά σημεία στα οποία συνίσταται η ένταση κοινωνικής

πόλωσης στην Δ. Ευρώπη αναλύονται παρακάτω:

• 'Οπως είναι ευρύτερα γνωστό, η κρίση που έπληξε το σύστημα των

φορντιστικών βιομηχανικών δομών οδήγησε σε αναζήτηση πιο

επικερδών (ευέλικτων) μορφών επένδυσης που προκάλεσε σοβαρά

προβλήματα ανεργίας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι δομές αυτές

ήταν πιο ανεmυγμένες. Η δομή των μεγάλων επιχειρήσεων επιτρέπει

πλέον όχι μόνο την κάθετη ιεράρχηση σε ομάδες επιχειρήσεων σε

περιφερειακο και εθνικό επίπεδο, αλλά και τη γεωγραφική διασπορά

των δραστηριοτήτων τους ακόμα και για τις επιμέρους

δραστηριότητες, συνδέοντάς τες με σύγχρονα μέσα _δικτύωσης Η

συνάρτηση τέτοιων μορφών οικονομικής κρίσης είναι εμφανής με την

κοινωνική πόλωση, καθώς τα κοινωνικά στρώματα που επιβαρύνονται

από τη δυσλειτουργία του οργανωμένου οικονομικού συστήματος

είναι οι βιομηχανικοί τεχνίτες- εργάτες χαμηλόμισθοι υψηλής

εξειδίκευσης. Η εξέλιξη αυτή είναι χαρακτηριστική της

μεταφορντικής εποχής καθώς η ευέλικτη οργάνωση των

παραγωγικών δραστηριοτήτων προωθεί τον κοινωνικό διαχωρισμό ως

απόρροια της γεωγραφικής διαφοροποίησης της αγοράς εργασίας,

• Παράλληλα ο ρόλος του κράτους πρόνοιας υποβαθμίστηκε, καθώς οι

κρατικές δομές αναδιπλώθηκαν, λόγω οικονομικής κρίσης,

περιορίζοντας σε μεγάλο ποσοστό τις κοινωνικές επενδύσεις, με

αποτέλεσμα να οδηγηθούν σημαντικά στρώματα της εργατικής

τάξης σε συνθήκες φτώχειας,
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• Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις έντασης κεφαλαίου με υψηλή απόδοση

στις υπηρεσίες έδωσαν πρόσφορο έδαφος για τη διαφοροποίηση

ιεραρχιών μεταξύ των πόλεων με ταυτόχρονη έκρηξη της κοινωνικής

πόλωσης και του διαχωρισμού στο εσωτερικό τους. Στις μεγάλες

μητροπόλεις παρατηρήθηκε το φαινόμενο της ανάκτησης του

κέντρου από τις εταιρίες υπηρεσιών και των ευπόρων στρωμάτων

(getrificaΙion/manhattanization). Τα νέα αστικά συστήματα των πόλεων

δημιουργούνται καθώς οι υψηλού επιπέδου βιομηχανίες υπηρεσιών

αναζητούν την κεντρικότητα, όχι πλέον λόγω προσιτότητας προς την

αγορά, αλλά λόγω των οικονομιών συγκέντρωσης που

δημιουργούνται ώστε να μοιράζονται ένα περιβάλλον συγκέντρωσης

υπηρεσιών, απαραίτητο για την παραγωγή τους. Τα καταλληλότερα

σημεία συγκέντρωσης "βιομηχανιών" παραγωγής αυτών των υψηλού

επιπέδου υπηρεσιών (8assen, 1991 και 1994) αποτελούνται από τις

κεντρικές επιχειρηματικές περιοχές (CBDs) των οικουμενικών πόλεων

(global ciΙies). Ο κοινωνικός διαχωρισμός και η πόλωση συνδέεται με

την ανάπτυξη τέτοιων πόλων παροχής υψηλού επίπεδου υπηρεσιών

στις οικουμενικές πόλεις και στα κέντρα ευρύτερων περιφερειών

αφού οι βιομηχανίες αυτές χρειάζονται ταυτόχρονα προσωπικό

μεγάλης εξειδίκευσης και υψηλών αποδοχών (νομικούς, λογιστές,

αναλυτές) καθώς και προσωπικό μικρής εξειδίκευσης και χαμηλών

αποδοχών, για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών (δακτυλογράφοι,

μεταφορείς, καθαριστές, φύλακες κ.λπ.). Δεν είναι σπάνιο το

φαινόμενο οι βοηθητικές εργασίες να εκτελούνται πολλές φορές

υπεργολαβικά από επιχειρήσεις οι οποίες κινούνται στον αδιαφανή

χώρο της παραοικονομίας και των άτυπων διαδικασιών της μαύρης

εργασίας.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν διακρίνουμε τρεις μηχανισμούς-διαδικασίες

που εντείνουν τον κοινωνικό διαχωρισμό.

1) Σε λίγες ευρωπαικές πόλεις (Παρίσι, Λονδίνο και μερικές ακόμη) ο

κοινωνικός διαχωρισμός είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης της

βιομηχανίας υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

2) Σε αρκετές, που βιώνουν τη βιομηχανική παρακμή, ο κοινωνικός

διαχωρισμός είναι εντονότερος με μεγαλύτερες πιθανότητες

περιθωριοποίησης των χαμηλών εργατικών στρωμάτων.

3) Τέλος, σε πολύ περισσότερες -ιδιαίτερα στις πόλεις μέσου μεγέθους

ο κοινωνικός διαχωρισμός αναmύσσεται ως έμμεσο σύμπτωμα των

συνολικών οικονομικών αλλαγών, που τις αγγίζει μέσω των

μεταβαλλόμενων συνθηκών στις διεθνείς αγορές.

,9
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Όπως έχει παρατηρηθεί από αρισμένες μελέτες, στον ελληνικό χώρο

(Μαλούτας 1990,1994) οι επιπτώσεις του κοινωνικού διαχωρισμού ΚΟΙ

αποκλεισμού είναι λιγότερο φανερές και όχι τόσο άμεσα προσδιορίσιμες

σε επίπεδο μικρής (αστικής) κλίμακας (συνοικίος/γειτονιάς). Στο σημείο

αυτό έγκειται και η βασική διαφορά μεταξύ των ελληνικών κέντρων και

εκείνων της Δυτικής Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής. Βέβαια ο κοινωνικός

διαχωρισμός εμφανίζει αυξητικές τάσεις στη δεκαετία του '80 σε σχέση με

τη δεκαετία του '70 (Μαλούτας 1990). Μπορούμε να διατυπώσουμε την

υπόθεση ότι στον ελληνικό αστικό χώρο ένας από τους πιο ουσιαστικοUς

άξονες διαχωρισμού είναι η αδυναμία συμμετοχής σε οικογενειακά δίκτυα

όταν το εισόδημα δεν επαρκεί (Karadinos, 1992)

Το γεγονός ότι η ανάλυση αναφέρεται σε μία μόνο αστική περιοχή

απαγορεύει, καταρχήν, τις γενικεύσεις. Παρόλα αυτά, μια συγκριτική

μελέτη παρουσίαση της Αθήνας και του Βόλου - πόλεις με πολύ

διαφορετικά πληθυσμιοκά και οικονομικά βάρη- (Μαλούτας 1994)
διαπιστώθηκαν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. που μας επιτρέπουν να

διατυπώσουμε και γενικότερα συμπεράσματα για τους μηχανισμούς και τα

σχήματα του κοινωνικού διαχωρισμού στον ελληνικό χώρο.

σ γεωγραφικός διαχωρισμός στην Αθήνα, παρά την περιορισμένη

ανάπτυξη του, τελικά εντάθηκε κατά τη δεκαετία 71-81. Η

κοινωνικοεπαγγελματική σύνθεση των σΤΑ του Πολεοδομικού

Συγκροτήμοτος,διαφοροποιείταιΠιο συγκεκριμέναπαρατηρήθηκε μείωση

των εργοδοτών του τριτογενούς σε μεγάλο ποσοστό (42%). Η μείωση

αντικατοπτρίζεται στο χώρο με διαφορετική ένταση. Η μείωση όμως στις

αστικές περιοχές ήταν της τάξης του 5% σε αντίθεση με το 62%των

εργατικών περιοχών. Παρόμοια φαινόμενα σημειώνονται στην ομόδα των

εργατών τεχνιτών, αλλά με αντίθετη φορά. Ενώ στο σύνολο της Αθήνας

παρουσίασε μείωση 16%, στις περιοχές υΨηλών στρωμάτων η μείωση

ήταν 29% και 13% στις εργατικές.

Παρατηρήθηκε λοιπόν πως η υποβάθμιση αυτή πολώνει ακόμη

περισσότερο τις περιοχές των υΨηλών στρωμάτων σε σύγκριση με τις

εργατικές περιοχές. Η ομοιογενοποίησηκαι ο διαχωρισμόςτίθενται πλέον

σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Ο κοινωνικός διαχωρισμός δεν

διαφοροποιήθηκε σημαντικά στη δεκαετία 71-81, όσον αφορά στην

αναλογία των θέσεων στο επόγγελμα, εντούτοις ο γεωγραφικός

διαχωρισμός την ίδια περίοδο γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτός. Η

δυσαναλογία αυτή είναι δυνατόν να αποδοθεί στις αλλαγές των
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μηχανισμών πρόσβασης στην κατοικία. Η υποβάθμιση του ρόλου των

παραδοσιακών τρόπων απόκτησης κατοικίας (aυτοστέγαση, αντιπαροχή,

παράνομη δόμηση) και η κυριαρχία των μηχανισμών αγοράς στη

διαδικασία απόκτησης γης και κατοικίας φαίνεται να οδηγούν την ελληνική

κοινωνία σε πιο Uκλασικά" χωροθετικά πρότυπα. Το παραδοσιακό πρότυπο

απόκτηση κατοικία aντικοθιστάται από μια άλλη στρατηγική: επιδιωκεται

στα πλαίσια του οικογενειακού προγραμματισμού η διατήρηση των

κτιριακών αποθεμάτων, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην ιδιοκτησία

κατοικίας γίνεται ολοένα και πιο απατηλή για τα λa"ίKά στρωματα που

αντιμετώπιζαν την κατοικία με τα παραδοσιακά πρότυπα απόκτησης.

Η παρουσία του είναι αισθητή και στον ελληνικό χώρο αλλά η προβολή

του στον αστικό χώρο παρουσιάζει μεγαλύτερη ομοιογένεια ιδιαίτερα αν

αναλυθεί με βάση την ταξική διαφοροποίηση. Στην ελληνική κοινωνία

υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες και μηχανισμοί που αναστέλλουν την

εμφάνιση έντονων διαχωριστικών τάσεων στον αστικό χώρο. Οι κυριότεροι

αναφέρονται παρακάτω:

• Η μεγάλη ανάπτυξη της ιδιοκατοίκησης των μικρομεααίων

στρωμάτων. Η ιδιότυπη ενσωμάτωση του αστικού χώρου από τα

"λα'ίκά" στρώματα πρόσφερε τη δυνατότητα σταθερής κατοικίας

μέσω της αυτοστέγασης και τη δημιουργία οργανωμένων

οικογενειακών δικτύων με τη συγκατοίκηση συγγενικών προσώπων

σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Η λαική ιδιοκατοίκηση αποτελούσε

δικλείδα ασφαλείας τα χρόνια της εργατικής κρίσης και κοινωνικής

ανασφάλειας, και χρησιμοποιήθηκε ως τρόπος ενσωμάτωσης των

προσφυγικών πληθυσμών. Η ιδιοκατοίκηση ως πρακτική

αντιμετώπισης των προβλημάτων διαβίωσης στην πόλη αποτέλεσε το

βασικότερο μηχανισμό αντίστασης στις μετέπειτα πιέσεις της αγοράς

γη και κατοικίας. Επίσης, οδήγησε στην αυτονομία της κατοικίας από

το τόπο εργασίας γεγονός που αναδεικνύει τις στεγαστικές

στρατηγικές ως βασικό αντιδιαχωριστικό παράγοντα. Σύμφωνα

πάντως με την Λεοντίδου (Leodidou 1990:132 και 236) βασικός

παράγοντας για τη μείωση του διαχωρισμού κατά περιοχές

(οριζόντιος διαχωρισμός) αποτελεί ο κάθετος διαχωρισμός, όπου η

διάκριση μέσων και λαϊκών στρωμάτων προέρχεται από την επιλογή

διαμερισμάτων σε διαφορετικούς ορόφους (υψηλότερα τα μέσα και

χαμηλότερα τα λαΊ'κά στρώματα. Η ένταση αυτού του φαινομένου

πρέπει να περιορίζεται σε κεντρικές ζώνες του αστικού ιστού.

• Η μεσοστρωματικήδιάρθρωση της κοινωνικής οργάνωσης

της Ελλάδας. Η έλλειψη μεγάλων ταξικών αντιθέσεων σαφώς και
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συντείνει στον περιορισμό της κοινωνικής πόλωσης, οποία αποτελεί

σημαντικότατη πηγή έντασης του κοινωνικού διαχωρισμού. Τα

μεγάλα πασαστά αυτααπασχόλησης και μικροεργοδοσίας με

παράλληλη σχετική απουσία μισθωτών οδηγούν στη διόγκωση των

μεσοστρωματκών τόξεων. ένα φαινόμενο που συντηρεί αυτήν την

κατόσταση είναι και το υψηλό ποσοστό απασχόλησης στο δημόσιο

τομέα.

Η διάχυση των 8ιομηχανικών και 8,0τεχνικών ομάδων στον

αστικό χώρο. Η έλλειψη οργανωμένων υποδομών για τη

βιομηχανία, ο ανύπαρκτος πολεοδομικός σχεδιασμός αλλά και το

μικρό μέγεθος των μονάδων επέτρεψαν τη χωροθέτηση τους στον

αστικό ιστό. Η πρακτική αυτή απέτρεψε καταρχήν το ταξικό

διαχωρισμό σε μικροκλίμακα, όπως αυτός ορίζεται από τη σχέση του

με τις παραγωγικές δραστηριότητες. Έτσι για παράδειγμα ο

βιομηχανικός εργότης είναι δυνατόν να συγκατοικεί με το

μικροεργοδότη. Βέβαια η διάχυση των δευτερογενών

δραστηριοτήτων δεν γίνεται απολύτως τυχαία. Η επιλογή τόπου

εγκατάστασης γίνεται μέσα ευρύτερες ζώνες του αστικού ιστού που

προσεγγίζουν τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Αυτό έχει ως

άμεσο αντίκτυπο στην εμφάνιση κοινωνικού διαχωρισμού σε

ευρύτερη κλίμακα όπως για παράδειγμα μεταξύ δήμων ενός

πολεοδομικού συγκροτήματος. Η μορφή του κοινωνικού

διαχωρισμού σ' αυτήν την περίπτωση εντοπίζεται κυρίως στη

διαφοροποίηση των ποσοστών απασχόλησης στο δευτερογενή και

τριτογενή τομέα παραγωγής.

• Οι άτυπες σχέσεις στο χώρο της οικονομίας. .Η ανάπτυξη

τέτοιων σχέσεων αποτέλεσε την όμυνα των λα'ίκών κυρίως

στρωμότων απέναντι, στην περιορισμένη ανόπτυξη του κράτους

πρόνοιας (όπως αυτό ορίζεται από το φορντικό πλαίσιο λειτουργίας

της οικονομίας) αλλά και τη στρεβλή και ατελή οργάνωση των δομών

παραγωγής. Τα οικογενειακά δίκτυα αλληλοβοήθειας αποτέλεσαν

εξισορροπητικό παράγοντα για την ένταση του κοινωνικού

διαχωρισμού, δρώντας παράλληλα σε δύο επίπεδα: α) αποτελώντας

υποβοηθητική αλλά σεβαστή εισοδηματική στήριξη στα νεότερα μέλη

των οικογενειών, β) δημιουργώντας τοπικές δομές που φρόντιζαν

την κοινωνική αναπαραγωγή σε συνδυασμό με την εξασφάλιση

ιδιοκατοίκησης. Έτσι τα δίκτυα γνωριμιών και οι σχέσεις εξασφάλιζαν

εργασία στα πλαίσια ότυπων δομών της παραοικονομίας. Ο

εκσυχρονισμός της οικονομικής ζωής έχει οδηγήσει στον περιορισμό
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1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού διαφέρει σημαντικά από την έννοια

του κοινωνικού διαχωρισμού. :Οπως αναλύθηκε παραπάνω ο διαχωρισμός

είναι κατά βάση πολιτισμικό φαινόμενο που βιώνεται μέσα σε συγκεκριμένο

οικονομικό πλαίσιο, γεγονός που προσδιορίζει την στρατηγική επιβίωσης

διάχυσης άτυπης πρσκτικών διαβίωσης. Επίσης η παρατεταμένη

οικονομική κρίση έχει επιφέρει ολλαγές στο τρόπο απόκτησης

κατοικίας καθώς παρατηρείται πλέον η προσπάθεια διαχείρισης και

όχι επέκτασης του στεγαστικού αποθέματος της οικογένειας.

• Το κυρίαρχο πρότυπο κοινωνικής αναπαραγωγής. Σ' αυτό

πλαίσιο, οι διαφορές στο ιδεολογικό επίπεδο ανάμεσα στα λαίκά και

τον πνευματικά στρώματα δεν ήταν χαώδης. Τα εργατικά στρώματα

επιδίωκαν την επαγγελματική άνοδο μέσω της εκπαιδευτικής

διαδικασίας, ώστε στην επαγγελματική απασχόληση να αποφεύγεται

η χειρωνακτική εργασία. Η επιδίωξη αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με

την προσπάθεια διαδικασία αλλαγής πολιτιστικών προτύπων και

κοινωνικής διαφοροποίησης. Η επαγγελματική άνοδος για τα λα'ίκά

στρώματα σημαίνει την ανώδυνη (πνευματική) επαγγελματική

ενασχόληση, διατηρώντας όμως τα ίδια πολιτισμικά πρότυπα. Σ' αυτό

οφείλεται η έντονη μεσοστρωματική οργάνωση της ελληνικής

κοινωνίας και η αύξηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Βέβαια υπάρχουν και τάσεις που ευνοούν την ανάπτυξη γεωγραφικού

διαχωρισμού. Αυτοί οι παράγοντες έχουν προσθετική επίδραση στην

αλλαγή της δεδομένης κοινωνικής πραγματικότητας που βιώνεται την

τελευταία δεκαετία.

• Η αλλαγή της οικονομικής πραγματικότητας, με την ένταση

του διεθνούς ανταγωνισμού, κάτι που επέτεινε η ένταξη της χώρας

στην ΕΕ, οδηγεί στην εμφάνιση οικονομικών μονάδων διαφορετικών

ταχυτήτων, που οδηγεί στην εμφάνιση νέων διαφοροποιήσεων στην

αγορά εργασίας.

• Η αύξηαη της κινητικότητας και της μείωαης του ρυθμού

απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας από νέα ζευγάρια, έχει

άμεση επίδραση στο γεωγραφικό διαχωρισμό, καθώς οι νέες επιλογές

περιοχής κατοικίας γίνονται σε συνθήκες κυριαρχίας κλασικών

μηχανισμών αγοράς γης.
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δηλ. τον τρόπο αντιμετώπισης των βασικών θεμάτων που αφορούν την

ανθρώπινη ύπαρξη όπως π.χ η κατοικία. Αντίθετα ο κοινωνικός

αποκλεισμός δηλώνει την κοινωνική απομόνωση που προέρχεται όμως από

την αδυναμία ένταξης των αποκλεισμένων με ομαλό τρόπο στην αγορά ί-
εργααίας.

Δεν υπάρχει σαφής ορισμός αυτού του φαινομένου. Ένας αρκετά

αυνεκτικός αρισμός που περιγράφει την προβληματική σύνδεση των

ατόμων με θεσμούς ή μηχανισμούς είναι ο εξής: "Κοινό χαρακτηριστικό

των αποκλεισμένων, είναι η ισχνή τους σχέση με τους πρωτεύοντες

κοινωνικούς μηχανισμούς που παρόΥουν η διανέμουν πόρους- την αΥορό

εΡΥcσίας, την ΟΙΚΟΥένεια ή όλλα διαπροσωπικό δίκτυα, και το κρότος".

(Κaraό:nοs, Koniordos and Tinios, 1990)

1.3.1. θεωρητικές διερευνήσεις

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι πολυδιάστατο φαινόμενο που περιγράφει

την αδυναμία των ομάδων που τον βιώνουν να έχουν πρόσβαση σε

κοινωνικά αγαθά που προσδιορίζουν άμεσα την κοινωνική και οικονομικής

τους πορεία μέσα σε μια κοινωνία που επιδιώκει συνεχώς την ευημερία.

Τομείς όr.l.ιJς η εκπαίδευση, η απασχόληση και η στέγαση, οι οποίοι

θεωρούνται βασικοί για την ένταξη στην κοινωνία, αποστερούνται

συστηματικά από ορισμένες ομό.δες ανθρώπων, με αποτέλεσμα την

παρεμπόδιση της συμμετοχής τους στον τρόπο ζωής που βιώνει η

πλειοψηφία. Σε δεύτερο επίπεδο, εφόαον παρεμποδίζεται η ομαλή

κοινωνική ένταξη, εμποδίζεται η αύμπραξη σε κοινωνικές ανταλλαγές,

σχέσεις και πρακτικές καθώς και δικαιώματα που εμπεριέχονται στους

κανόνες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η σύνδεση με τον κοινωνικό

διαχωρισμό εντοπίζεται στο σημείο πολιτιστικών προτύπων που είνια

δυνατόν να αναπαράγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.

ΣΙ αυτό το σημείο θα πρέπει να κάνουμε ορισμένες αποσαφηνίσεις.

Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρατηρείται ε κ ο ύ σ 10 ς

αποκλεισμός ορισμένων κοινωνικών ομάδων (π.χ μουσουλμανική

μειονότητα) στην εξάσκηση βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων. Ακόμα και

σ' αυτήν την περίπτωση όμως στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η

φαινομενικό.ηθελημένη απομόνωση στην κοινωνία προέρχεταισε μεγό.λο

βαθμό από προηγούμενους αποκλεισμούς από κοινωνικά αγαθά όπως

εκπαίδευση.πληροφόρησηΚ.ά.

Η έν/οια του κοινωνικού αποκλεισμού δεν πρέπει να ταυτίζεται με την

έwοια της φτώχειας. Η φτώχεια παραπέμπειαποκλειστικάσε προβλήματα
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,ι;ισοδήματος και προβληματικής ένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ ο

κοινωνικός αποκλεισμός περιλαμβάνει. προβλήματα αποστέρησης εκτός

·από τον τομέα της απασχόλησης" σε όλους τους τομείς κοινωνικών

παροχών όπως στέγαση, υγεία-πρόνοια και εκπαίδευση.

1.3.2. Παράγοντες έντασης του κοινωνικού αποκλεισμού

Την τελευταία δεκαετία γίνεται λόγος γιο αύξηση του ποσοστού των

ονθρώπων που ανήκουν σTlς ομάδες των κοινωνικά οποκλεισμένων.

Θεωρείται μάλιστα ότι η ένταση αυτού του φαινομένου υπονομεύει τις

προσπάθειες για οικονομική και κοινωνική συνοχή των ανεπτυγμένων και

αναπτυσσομένων κοινωνιών. Σε ένα πρώτο επίπεδο οι σύγχρονες μορφές

φτώχειας θεωρείται ότι επιβραδύνουν την οικονομική ανάmυξη γιατί:

1) υπάρχει σύνδεση μεταξύ φτώχειας και μακροχρόνιας ανεργίας και

επομένων προβληματική συμμετοχή ενός μέρους της κοινωνίας να

συμμετέχει στην παραγωγή

2) με την εφαρμογή εκτεταμένων προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας

αποστερούνται πόροι για παραγωγικές επενδύσεις

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όλες οι μορφές αποκλεισμού θεωρείται ότι

περιορίζουν την άσκηση βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα

την αύξηση των πηγών πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας.

Τα αίτια που συνθέτουν τις σύγχρονες μορφές αποκλεισμού αποδίδονται

σε πολλαπλές και σύνθετες αλλαγές στο παραγωγικό σύστημα και την

κοινωνική κατανομή των διαφόρων ομάδων. Αποτέλεσμα αυτών είναι να

δημιουργηθούν νέες μορφές περιθωριοποίησης με διαπλεκόμενα αίτια και

επίδραση σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας .

• Πρώτον, η διαδικασία της θιομηχσνικής σναδιάρθρωσης

επέδρσσε με καθοριστική σηJiασίσ στους εργσζόμενους με

υπερεξειδίκευση στη γρσμμή πσρσγωγής με χαμηλό επίπεδο

εκπαίδευσης. Η εξάπλωση νέων ευέλικτων μορφών απασχόλησης δεν

εγγυηθηκαν την κοινωνικη προστασία του κράτους και ενίσχυσαν την

ανασφάλεια στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα

• Η έντσση του ρεύματος της μετανάστευσης από τις χώρες

της Ανατολικής Ευρώπης κσι της λοιπής Βσλκσνικής,

πρόσθεσε ομάδες ατόμων στον κοινωνικό ιστό που δεν διέθεταν

διασυνδέσεις ούτε με το κράτος ούτε με την κοινωνία και με

δεδομένη την προβληματική ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας στην

Ελλάδα, οι ομάδες αυτές εντάχθηκαν με άτυπους στην καλύτερη
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περίπτωση τρόπσυς στην κοινωνική ζωή. Η οικονομική δυσπραγία της

ελληνικής οικονομίας δεν επέτρεψε την αποτελεσματική

ενσωμάτωση με αποτέλεσμα να παρατηρούνται δείγματα κοινωνικού

αποκλεισμού .

• Η μεταΒολή ατη συνοχή των άτυπων διαπροσωπικών

δικτύων έχει ενισχύσει τα φαινόμενα αποκλεισμού. Ο ρόλος

της οικογένειας και των άλλων διαπροσωπικών δικτύων όπως φίλοι

και γείτονες, έχει περιοριστεί αισθητό δεδομένων των αλλαγών στις

οικογενειακές δομές τις αξίες και τιςΖ αντιλήψεις. Ιδιαίτερα στον

ελληνικό χώρο, όπου τα διαπροσωπικά δίκτυα έπαιξαν καθοριστικό

ρόλο τόσο στην ένταξη των νέων ατόμων στην αγορά εργασίας όσο

και τη στέγαση (φαινόμενα αυτοστέγασης, αντιπαροχής, παράνομης

δόμησης), η κατάσταση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως

οι νέοι και οι ηλικιωμένοι τείνει να δείχνει επισφαλής και να

επιδεινώνεται μέσα σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των ομάδων που εμφανίζονται ως κοινωνικά

αποκλεισμένοι, είναι η απομόνωσή τους από το μηχανισμό που παράγει ή

κατανέμει τους κοινωνικούς πόρους. Συνεπώς, ο κοινωνικός αποκλεισμός

μπορεί να θεωρείται η κατάσταση της αποξένωσης ενός ατόμου από έναν ή

περισσότερους από τους κύριους μηχανισμούς:

α) Της αγοράς εργασίας

β) Της οικογένειας (φίλους, παρέα κτλ ...)

γ) Της πολιτείας.

Οι συνδέσεις του με αυτούς τους μηχανισμούς είναι είτε αδύνατες, είτε

ανύπαρκτες. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, η αντίληψη του

κοινωνικού ,αποκλεισμού αποκτά ένα διαφορετικό νόημα από τη στενή

αντίληψη της φτώχειας. Αναδεικνύται ο ρόλος του κράτους που μπορεί να

παίξει ρυθμιστικό ρόλο την κοινωνική ένταξη ομάδων ατόμων που δεν

διαθέτουν δεσμούς με τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων.

1.3.3. Σύνδεοη με κρατικές πολιτικές

Ο κοινωνικός αποκλεισμός σαν έννοια πηγάζει από την κοινωνιολογία και

τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σε έναν κόσμο έντονα ανταγωνιστικό και με

υποβόσκουσα οικονομική κρίση, οι άνθρωποι ''ανακαλύπτουν" ξανά το

κράτος πρόνοιας έπειτα από μια δεκαετία με συνεχείς αναφορές στο

φιλελευθερισμό.
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Ο ρόλος του κρότους θα πρέπει να επανεκτιμηθεί όχι μόνο λόγω

οικονομικών δυσχερειών αλλό κυRίω~ .. λόγω ης ανόγκης για μετόβαση σε

πιο ενεργές πολιτικές που σκοπεύουν στην ομαλή ένταξη των ατόμων

στον εργασιακό και κοινωνικό χώρο. Η κοινωνική πρόνοια θεωρείται πλέον:

"ως η βασΙKιj συνιστώσα της ΠOλΙΤΙKιjς ενός κράτους - σργανισμσύ για την

επίτευξη KOινωνΙKιjς συνoxιjς, ολληλεγγύης κοι εργOσισKιjς ειριjνης':

Τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής επηρεόζονται άμεσα από βασικά

προβλήματα-πιέσεις που παρουσιάζονται στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

1) Το πρό6λημα στην εξtλιξη της αγοράς εργασίας λόγω

διαρθρωτικών αλλαγών στους τομείς παραγωγής και η συνεχώς

αυξανόμενη ανεργία ιδιαίτερα στους νέους,

2) Το πρό6λημα της γιjρανσης του πληθυσμού καθώς και

μεταναστευτικές πιέσεις από χώρες μη μέλη της ευρωπαϊκής

κοινότητας.

3) Η αυξανόμενη ζήτηση από τις κυ6ερνήσεις για ένα

ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ιδιαίτερα

υψηλής ποιότητας.

4) Η αυξανόμενη εισροή φτώχειας με τη μορφή οικονομικών

μεταναστών. Η παράμετρος αυτή θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη

σημασία στο σύνολο του ελληνικού αστικού χώρου.

Η αναφορά στις κρατική δραστηριοποίηση, σχετίζεται με την πρόσφατη

αφύπνιση της ΕΕ για κοινωνικά φαινόμενα που σχετίζονται άμεσα με τη

γεωγραφική θέση των ατόμων που βιώνουν αυτές τις εξελίξεις της

οικονομικής αναδιάρθρωσης. Η επέμβαση για την ρύθμιση της οικονομίας

θα πρέπει να περιλαμβάνει πλέον και πρόβλεψη για την- μελέτη του

αστικού χώρου, ώστε να αποσαφηνιστούν οι σχέσεις απασχόλησης όπως

αυτές προβάλλονται στο χώρο.

Οι ποικίλες μορφές προστατευτισμού που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα

κατά τη μεταπολεμική περίοδο, διαφύλαξαν το μεσο-στρωματικό

χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας. Η βιομηχανία και η γεωργία

προφυλάχθηκαν από τον ανταγωνισμό με την εγγύηση των εισοδημάτων

και την προστασία της εγχώριας αγοράς. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

επιβίωσαν και η αυτοαπασχόληση διαφυλάχθηκε με την ανοχή της

φοροδιαφυγής. Η πίεση στην αγορά εργασίας απορροφήθηκε μερικώς από

την απασχόληση στο δημόσιο, ιδιαίτερα κατά την τελευταία εικοσαετία.

Μεταξύ 1981 και 1993, οι απώλειες των θέσεων εργασίας στη βιομηχανία

υπερκαλύφθηκαν (αριθμητικά) από νέες θέσεις στις "λοιπές υπηρεσίες",

δηλαδή κυρίως από το δημόσιο τομέα (περισσότερο από το 50% των

Zl
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θέσεων αυτών είναι δημόσιες). Η απο(ανό)διόρθρωση αυτού του

προστατευτικού ιστού, η οποΙα επιταχύνεται με την Εuρωπο·ίκή Ένωση,

αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης κοινωνικής και πολιτικής σημασίας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.1.1 Εισαγωγή

Το ενδιαφέρον αυτής της ιστορικής παρουσίασηςπροσανατολίζεταιστις

αλλαγές που επιτελέστηκαντα τελευταία 150 χρόνια, στο μεταίχμιο της

μετάβασης της πόλης στο πλέγμα παραγωγικών δραστηριοτήτων της

Δυτικής Ευρώπης, όπως γίνεται ορατό. από την αναβάθμιση του

θαλασσίου εμπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ανάπτυξη της αστικής

εμπορευματικής τάξης συνέτεινε στο σταδιακό εξευρωπαϊσμό του αστικού

χώρου.

Οι πιο παλιές εικόνες και γκραβούρες παρουσιάζουν τη Θεσσαλονίκη από

τη θάλασσα καθώς μέχρι να αποκτήσει σιδηροδρομικό δίκτυο, ο μόνος

αξιόλογος τρόπος να φτάσει κάποιος στην πόλη ήταν από τη θάλασσα. Η

Θεσσαλονίκη αποτελεί αξιόλογο δείγμα μεγάλου μεσογειακού λιμανιού

που έπαιξε και ρόλο πολιτιστικού κέντρου, όπου οι ιδέες της Ανατολής

αναμείχθηκαν με τον Ελληνικό πολιτισμό αλλά και τις νεότερες ιδέες της

ανεπτυγμένης τότε Ευρώπης.

Η σύγκριση της Θεσσαλονίκης με την Αθήνα είναι ένα πολύ κοινό λάθος,

δεδομένου ότι η Θεσσαλονίκη ήδη από την εποχή της ρωμαίκής

κατάκτησης, παρουσίαζε αυτόν το κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που

διατηρήθηκε έως τις αρχές του αιώνα μας. Το γεγονός αυτό, όπως είναι

φυσικό, είχε επιπτώσεις και στο αστικό χώρο, όπου διαφορετικές

φυλετικές και θρησκευτικές ομάδες επιδρούσαν με διαφορετικό τρόπο

στον ανθρωπογενή χώρο, ανάλογα με τις πρακτικές διαβίωσης.

Επιπλέον, η Θεσσαλονίκη, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, γνώρισε πολλές

αλλαγές στην πληθυσμιακή και εθνολογική της σύνθεση. Μέχρι την αρχές

του 20 αι., ο πληθυσμός της πόλης, αποτελούνταν από μωσαϊκό

εθνοτήτων και διαλέκτων. Οι βασικές πληθυσμιακές ομάδες όπως

καταγράφονταν στην οθωμανική αυτοκρατορία ήταν οι Μουσουλμάνοι, οι
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Εβραίοι και οι Χριστιανοί κατά κύριο λόγο Έλληνες. Μετό την ενσωμάτωση

της Μακεδονίας στο τέλος των Βαλκανικών πολέμων στο Ελληνικό

κρότος, η Θεσσαλονίκη γνώρισε εκτός από μεγόλες πληθυσμιακές

ανακατατόξεις και κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Η εθνολογική αστάθεια της

ευρύτερης περιοχής, η ανταλλαγή πληθυσμών και οι μεγόλες

καταστροφές του δομημένου χώρου (πυρκαγιές), δημιούργησαν τις

προϋποθέσεις για νέες μορφές επέμβασης στο χώρο. Πρώτα απ' όλα το

κράτος ανέλαβε πρωτοβουλίες για την κοινωνική ρύθμιση του αστικού

χώρου, φαινόμενο μοναδικό για τα ελληνικό δεδομένα. Με την είσοδο των

προσφύγων, η επιλεκτική χωροθέτηση προσφυγικών οικισμών στις

περιφερειακές ζώνες της πόλης, ενέτεινε τη γεωγραφικές

διαφοροποιήσεις, δεδομένου ότι οι πρόσφυγες αποτελούσαν συμπαγείς

ομόδες μικροαστικών στρωμότων. Με το τέλος του Β' Παγκοσμίου

πολέμου, η πόλη ακολούθησε την τόση της πρωτεύουσας, δέχτηκε

σημαντικό αριθμό εσωτερικών μεταναστών, οι οποίοι ενσωμάτωσαν το

περιφερειακό αστικό χώρο με ότυπες διαδικασίες (αυθαίρετη δόμηση). Τα

τελευταία χρόνια με την υποχώρηση των παραδοσιακών προτύπων

αναπαραγωγής, η κυριαρχία της αγορός στην κατοικία, εντείνει πολλές

φορές το γεωγραφικό διαχωρισμό, όπως θα φανεί και από την παρουσίαση

(40 & 50 κεφ.).

2.1.2. Διαχωριαμός, μια συνήθης πρακτική διαβίωσης

Η Θεσσαλονίκη θεωρούνταν μέχρι τα μέσα του 190υ αι καθαρό οθωμανική

πόλη με τους χαρακτηριστικούς Μιναρέδες και τα κυπαρίσσια στους

κήπους των σπιτιών να ξεχωρίζουν. Υπήρχαν κήποι που περιέβαλαν την

πόλη και αυτό της έδινε μια ξεχωριστή γοητεία από μακριό. Η

πολεοδομική οργάνωση ήταν και αυτή τυπική των οθωμανικών και

βυζαντινών πόλεων. Υπήρχε ένα βασικό οδικό δίκτυο που περιλάμβανε 3
μεγόλες οδούς και ένωνε τις βασικές πύλες των τειχών. Ανόμεσα τους

υπήρχε ένας ολόκληρος λαβύρινθος από δρομάκια, όπου σχεδόν κανένα

δεν ήταν λιθοστρωμένο, και συχνό κατέληγαν σε αδιέξοδα. Τα σπίτια

προεξείχαν πόνω στους δρόμους, εμποδίζοντας τη θέα αλλό και τον

εξαερισμό. Κανείς δεν φρόντιζε για την προστασία των δρόμων, που

μπορούσαν να σκεπαστούν με κτίσματα εντελώς αυθαίρετα και αιφνίδια.

Καθώς δεν υπήρχε υγειονομικός έλεγχος, τα προβλήματα καθαριότητας

ήταν ιδιαίτερα οξυμένα. Ελεύθεροι χώροι και πλατείες δεν υπήρχαν σε

μεγόλο ποσοστό. Η πόλη, που περιοριζόταν από τις Βυζαντινές

οχυρώσεις, χαρακτηρίζεται σαν μια τυπική intra-muras (εντός των τειχών)

αστική περιοχή. Εκτός των τειχών υπήρχαν μόνο κόποιες αγορές και
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βιοτεχνικές εγκοτοστάσεις. Γύρω οπό τις κεντρικές πύλες και έξω από

αυτές αναπτύσσονταν πανδοχεία που φιλοξενούσαν τους επισκέπτες της

πόλης.

Εικόνα 1

Η θεσσαλονικη το 1700 (Λιθογραφία του Daρρer)

Οι πληθυσμιοκές ομάδες διοχωρίζονταν στον τόπο κατοικίας με βάση όχι

τόσο τη φυλετική προέλευση αλλά την την θρησκευτική'. Οι ομόθρησκοι

χωροθετούντον σε συνοικίες αυστηρά διαχωρισμένες από αλλόθρησκους.

Η δεύτερη παράμετρος χωροθέτησης των κατοικιών στην πόλη ήταν η

επαγγελματική εξειδίκευση, Οι κάτοικοι συσπειρώνονταν σε συνοικίες

κοντά σε εξειδικευμένες αγορές όπου βρισκόταν και τα εργαστήρισ τους

ή ο τόπος εργασίας τους. Οι αγορές ήταν τόπος συνάθροισης και

ευρύτερων οικονομικών δραστηριοτήτων όπου οι φυλετικές και

θρησκευτικές διαφορές εξαλείφονταν.

2 Γενικότερα, την εποχη εκείνη η θρησκευτικη πεποίθηση ήταν ο ισχυρότερος παράγοντας
ομαδοποίησης των πληθυσμών. χαρακτηριστικά. στην Οθωματικη Αυτοκρατορία οι απογραφές

nρaγματoπoιoίινταν με βάση την θρησκεία,
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Η Θεοοολονίκη θεωρείται η λιγότερο εξιολαμιομένη από τις μεγάλες

πόλεις της αυτοκρατορίας καθώς μόνο το 1/3 του πληθυομού ήταν

μουοουλμάνοι. Στο μεγαλύτερο μέρος των τουρκικών ουνοικιών η ζωή

ακολουθούοε το ίδιο νωχελικό ρυθμό με τις άλλες πόλεις της

αυτοκρατορίας. Η κοινοτική ζωή οργανωνόταν γύρω από ένα τζαμί, το

κοιμητήριο το καφενείο το παζάρι και μια κρήνη. Οι τουρκικές ουνοικίες

χωροθετούνταν από το λιμάνι έως την Ακρόπολη. Ο κύριος όγκος των

Τούρκων κατοίκων βρισκόταν στην Ανω Πόλη σε μια συνοικία ονομαζόμενη

Μπαίρι. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συνοικίες των μουσουλμάνων

ήταν οι πιο απομονωμένες από αυτές των άλλων πληθυσμιακών ομάδων.
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Ο εβραϊκός πληθυομός αποτελούοε την πλειοψηφία οτην Θεοοαλονίκη.

Χωροθετούνταν κυρίως γύρω και μέσα στο εμπορικό κέντρο ανάμεσα στις

ελληνικές ουνοικίες του Αγίου Δημητρίου κοι του Βαρδαρίου. Η εβραϊκή

ι
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κοινότητα διέθετε μεγάλο ποσοστό επίσης εργατικών συνοικιών που

χωροθετηθηκον προς το τέλος του 1901. κοντά στο σιδηροδρομικό στσθμό

κοι το Βσρδάρη κσι αποτέλεσε την "μαγιά" για το εργατικό προλεταριάτο

της πόλης.

Μέχρι το 1912 ο διαχωρισμός του ελληνικού πληθυσμού συνέπιπτε με το

χωρισμό σε ενορίες. Οι Έλληνες σε μεγάλο ποσοστό συγκεντρώνονταν

στο νοτιοανατολικό άκρο της πόλης εντός των τειχών. Οι συνοικίες

βρίσκονταν κατά μηκος της οδού Εγνατίας έως την πύλη της Καλαμαριάς

και από εκεί κατά μήκος του ανατολικού τείχους έως την θάλασσα.

Διασκορπισμένες ανάμεσα σε τούρκικες συνοικίες βρισκόταν ορισμένες

πυκνοκατοικημένες συνοικίες στο Βόρειο άκρο της πόλης και κοντά στο

Βαρδάρη. Τέλος στο κέντρο της πόλης ανάμεσα σε εβραϊκές συνοικίες

βρίσκονταν ορισμένες αραιοκατοικημένες συνοικίες όπως αυτή της

Μητρόπολης.

Οι ξένοι και η δυτική αριστοκρατία εγκαταστάθηκαν κοντό στο νέο

πρoβλιjτα και στην παραλιακη περιοχη που απελευθερώθηκε από την

κατεδάφιση των οχυρώοεων. Η περιοχη αυτη ταυτίζεται με τη σημερινη

παραλία από το λιμάνι έως το Λευκό Πύργο.

2.1.3. Γεγονότα που άλλαξαν τη φυσιογνωμία της πόλης

Το σημείο όμως που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη της πόλης

στη σύγχρονη εποχη, είναι η προσπάθεια αναμόρφωσης στα γενικότερα

πλαίσια των μεγάλων αλλαγών που επιχείρησε η Οθωμανικη αυτοκρατορία

με τα "Τανζιμότ"3. Η επίσημη ανάγνωση του Χατ-ι-Χουμαγιούν φανέρωνε

την επιθυμία για δραστικές αλλαγές καθώς αναγνώριζε ίδια δικαιώματα σε

όλους τους υπηκόους της Αυτοκρατορίας. Βέβαια οι αλλαγές στον αστικό

χώρο εμφανίστηκαν μετά τα μέσα του 190υ αι όταν αυξάνουν οι πιέσεις

για να δημιουργηθεί δημοτικη αρχη και υγειονομικές επιτροπές.

Οι πρώτες προσπάθειες εξωραΊσμού της πόλης ξεκινούν με την ευκαιρία

της επίσκεψης του σουλτάνου Αβδούλ Μετσίτ το 1859, στα πλαίσια των

επισκέψεων του στην επαρχία της Μακεδονίας με σκοπό την ενίσχυση των

πολιτικών αλλαγών. Διευρύνεται ο βασικός άξονας που ενώνει το λιμάνι

με το κτίριο της διοίκησης και πλακοστρώνεται το βασικό γειτονικό οδικό

δίκτυο.

3 Τα Ταζιμάτ ήταν αr.::Jφόσε!c της Πύλης που επεβλή9ηκον οπό την μεγόλες Δυνάμεις γιο την

ευνοική αντιμετώπιση των μη Ι.10υσουλμάνων οπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
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Την εποχή ουτή, μετά από μια περίοδο εμπορικής και οικονομικής κάμψης,

η πόλη γνωρίζει σημαντική οικονομική ανάπτυξη. Η Θεσσαλονίκη

αναδεικνύεται σε εμπορικό κόμβο καθώς έπαιξε σημαντικό ρόλο στον

ανεφοδιασμό των συμμαχικών δυνάμεων στον πόλεμο της Κριμαίας.

Παρατηρείται ρεύμα επενδυτών από τη Δυτική Ευρώπη. Το 1864 τέθηκε

σε ισχύ ένας νόμος περί πολεοδομίας και ίδρυσης δημοτικής αρχής αλλά

μόνο πέντε χρόνια αργότερα θα φανούν αποτελέσματα αυτής της

εκσυγχρονιστικής προσπάθειας. Ήδη από το 1868 αποφασίζεται η σύνδεση

της Θεσσαλονίκης με το Ευρωπαικό δίκτυο σιδηροδρόμων.

Σημείο αναφοράς το έτος 1869, όταν ο Σαμπρί πασάς διοικητής του

Βιλαετίου της Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει την ανάδειξη της πόλης σε

σύγχρονο αστικό εμπορικό κέντρο. Πρώτη κίνηση προς αυτή την

κατεύθυνση είναι η κατεδάφιση των παραθαλασσίων οχυρωμάτων και η

κατασκευή σύγχρονου προβλήτα εκφόρτωσης. Μ' αυτό το τρόπο

ενώθηκαν οι σιδηροδρομικές και λιμενικές εγκαταστάσεις,

απελευθερώθηκε χώρος για την κατασκευή δημόσιων κτηρίων και η πόλη

απέκτησε σύγχρονο ευρωπαϊκό αέρα δίπλα στη θάλασσα καθώς οι

επιχειρηματίες έσπευσαν να αγοράσουν το οικόπεδα που δημιαυργήθηκαν

δίπλα στη θάλασσα. Ξενοδοχεία. πολυτελείς κατοικίες, τράπεζες και

ασφαλιστικές εταιρίες δημιούργησαν ένα οικονομικό κέντρο, και ένα χώρο

εφάμιλλο δυτικοευρωπαΊ'κών πόλεων. Βέβαια η υπόλοιπη πόλη παραμένει

στα πρότυπα των υπόλοιπων οθωμανικών πόλεων. Κατά τη δεκαετία του

1880 γίνεται προσπόθεια δημιουργίας ενός κύριου οδικού δικτύου

απαλλαγμένου από την αναποτελεσματικότητα του οθωμανικού τύπου

αστικής ανάπτυξης.

Μετά το 1879, επιτρέπεται η επέκταση εκτός των τειχών της πόλης και

κατεδαφίζονται τα ανατολικά τείχη. Οι πρώτες σημαντικές επεκτάσεις

"εκτός τειχών" λαμβάνουν συγκεκριμένη μορφή στο τέλος του 190υ αι.

Την περίοδο αυτή υπάρχουν δύο μεγάλα προάστια: Βορειοδυτικά η

συνοικία Cayir (Λιβάδι) και νοτιοδυτικά η συνοικία Hamidiye (Πύργοι).

Οι περιοχές αυτές όπως θα φανεί από την περαιτέρω παρουσίαση

αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα, όπως προκύmει από τις διαφαινόμενες

τάσεις επέκτασης των χρήσεων γης στον αστικό χώρο και την ευρύτερη

περιαστική ζώνη. Βορειοδυτικά συγκεντρώνονται οι κατοικίες των "λα'ίκών"

στρωμάτων με τα εργαστήρια που στεγάζουν επαγγελματικές

δραστηριότητες. Οι συνοικισμοί που οργανώνονται, χωροθετούνται κυρίως

γραμμικά γύρω από τους κύριους δρόμους όπως την οδό Λαγκαδά και την

οδό Μοναστηρίου όπου αποτελούσαν και το βασικό δίκτυο σύνδεσης της
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πόλης με τον υπόλοιπο κόσμο και συνέκλιναν προς τη δυτική πύλη της

πόλης, την πύλη του Βαρδαρίου. Νοτιοανοτολικά, η περιοχή των Εξοχών

συγκεντρώνει κατοικίες των αστικών αλλά και των μεγαλοαστικών

στρωμάτων. Η περιοχή περιλαμβάνει θερινές κατοικίες με κήπους δίπλα

στη θάλασσα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως αυτή η συνοικία ήταν

μικτή και συγκέντρωνε την αστική αριστοκρατία από όλες τις

πληθυσμιακές ομάδες.

Το 1888 εκδίδεται το πρώτο σχέδιο πόλης. Οι επεκτάσεις που

τοποθετούνται στα δύο άκρα της πόλης καλύmουν επιφάνεια ίση με αυτή

του παλιού κέντρου. Το δημοτικό σχέδιο όμως δεν περιλαμβάνει

επεμβάσεις στην υπάρχουσα πόλη παρά μόνο κάποιες διανοίξεις στο

εμπορικό τμήμα της πόλης. Η κατάσταση στο κέντρο της πόλης όμως είναι

οριακή καθως συγκεντρώνονται εκτός από την κατοικία και βιοτεχνικές

δραστηριότητες με ιδιαίτερα επικίνδυνες επιπτώσεις στο επίπεδο

διαβίωσης των κατοίκων.

Το 1890 είναι ένα ακόμα βασικό σημείο στην πορεία για τη χωροταξική

αναδιαμόρφωση της Θεσσαλονίκης. Η καταστροφική πυρκαγιά που

ξέσπασε σημαδεύει το τελικό στάδιο εκσυχρονισμού της Θεσσαλονίκης. Η

εφαρμογή νέου ομοιόμορφου σχεδίου άλλαξε κατά κύριο λόγο της

εβραίκές συνοικίες και αποτέλεσε την έναρξη της ανάμιξης των εθνοτήτων

στον αστικό χωρο σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες και όχι

σύμφωνα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Σιγά - σιγά πραγματοποιούνται έργα υποδομών που εξωραίζουν τις

συνθήκες διαβίωσης. Η δημιουργία των μαζικών μέσων μεταφοράς όμως

έχει γραμμική ανάπτυξη από το λιμάνι μέχρι το προάστιο Hamidiye με

αποτέλεσμα οι βορειοδυτικές συνοικίες δεν συνδέονται ικανοποιητικά με

την πόλη. Οι λοιπές υποδομές πάντως παρέχουν ικανοποιητικές

υπηρεσίες σε όλη την αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το 1912 ενώθηκε με την Ελλάδα. Ο χαρακτήρας της πόλης κρατούσε

ακόμα τον οθωμανικό και προβιομηχανικό χαρακτήρα σχετικά με την

ιδιοκτησία των εδαφών και την αρχιτεκτονική. Ο πληθυσμός σύμφωνα με

την επίσημη απογραφή του 1913 ανερχόταν σε 157.889 κατ. (32.184
οικογένειες). Από αυτούς 61.439 ήταν Εβραίοι, 39.956 Έλληνες, 45.867
Τούρκοι, 6.263 Βούλγαροι και 4.364 ξένοΙ. Ο χαρακτηρισμός λοιπόν

εβραιούπολη εξακολουθεί να υφίσταται

Η πρώτη απόπειρα πολεοδομικού ελέγχου των επεκτάσεων της πόλης

πραγματοποιείται με την ευκαιρία της ανοικοδόμησης της Θεσσαλονίκης

μετά την πυρκαγιά του 1917. Από πολιτική άποψη, η απόφαση για πλήρη



ανοικοδόμηση του ιστορικού κέντρου εγγράφεται μέσα στη γενική

προσπόθεια εκσυγχρονισμού των φιλελεύθερων που βρίσκονταν στην

εξουοία. Προοφέροντας μια νέα εικόνα στην πόλη, σύμφωνη με τα

"σύγχρονα" ιδεώδη, προσπόθησαν να εμποδίσουν την αναπαραγωγή

παραδοσιακών ομόδων, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες κοινωνικής

ανέλιξης για δυναμικούς αστούς, ευνοώντας την κοινωνική

διαστρωμάτωση του αστικού χώρου. Η πυρκαγιά που δημιούργησε 72.000
άστεγους έδωσε την ευκαιρία στο Βενιζέλο να επέμβει την κατάλληλη

στιγμή με ένα μεγάλο στρατηγικό σχέδιο σ' αυτήν την ασταθή από

γεωπολιτική άποψη πόλη. Στη διαδικασία ανοικοδάμησης της πόλης

αγνοήθηκε η παραδοσιακή ιδιοκτησία γης και περιείχε τις αρχές

επιχειρηματικής δράσης με σκοπό το ξεριζωμό των ατόμων από τον

παραδοσιακό τόπο κατοικίας και τη ρευστοποίηση της περιουσίας τους σε

συνθήκες ελεύθερου και οξύτατου ανταγωνισμού. Το κρότος έπαιξε το

ρόλο του εργολάβου στο τομέα των ακινήτων, προκαλώντας αύξηση της

τιμής γης και υπερεκμετάλλευση των μικρών οικοπέδων με την

υποχρεωτική χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος (Beton arme). Ο

"νόμος για την εκτέλεση του νέου σχεδίου της Θεσσαλονίκης" που

ψηφίστηκε το 1918 οδήγησε στην απαλλοτρίωση όλης της πυρίκαυστου

ζώνης (όπου τα τρία τέταρτα των ιδιοκτητών ήταν εβραίοι) προς όφελος

μεσιτικού γραφείου στο οποίο ανήκαν όλοι οι ιδιοκτήτες της

κατεστραμμένη ς περιοχής. Ο κάθε ιδιοκτήτης λάμβανε αποζημίωση ίση με

την οξία του οικοπέδου και κανείς δεν είχε το δικαίωμα να αρνηθεί αυτήν

την προσφορά. Σύμφωνα με το σχέδιο τα οικόπεδα θα πωλούνταν σε

πλειστηριασμό ανοικτό σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Αφετηρία αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε το γενικό σχέδιο του

Hebrard (1918-1921). Το σχέδιο αυτό υιοθετούσε τολμηρούς

πληθυσμιακούςστόχους (350.000 κατ.) και επεδίωκε την ενιαία σύλληψη

και τη ριζική αναδιάρθρωση του αστικού χώρου. Προέβλεπε ότι η

βιομηχανική περιοχή θα χωροθετείτο μεταξύ της πλατείας Βαρδαρίου και

του ρέματος που κατασκευάστηκε για την εξυγίανση της περιοχής δηλ.

τον Δενδροπόταμο. Βέβαια αυτή η περιοχή ήδη αποτελούσε πόλο

βιομηχανικής ανάmυξης λόγω κυρίως της ύπαρξης του σιδηροδρομικού

δικτύου.

Το νέο αρχιτεκτονικό πρότυπο που προωθείται για τα προόστια της

Θεσσαλονίκης είναι η κηπούπολη (garden cίtΥ). Από τα σχέδια των

συνοικιών που προβλεπόταν να οικοδομηθούν με αυτό το πρότυπο,

ξεχωρίζει η περίπτωση της εργατικής συνοικίας "Βαρδάρι" που

μελετήθηκε από τον Ε. Hebrard και τον Κ. Κιτσίκη. Το σχέδιο που
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εγκρίθηκε το 1919, προβλέπει την ονέγερση του οικισμού σε κατάλληλο

"υγιεινό" μέρος που χωροθετείται "πλησίον του κέντρου εργσσίσς, του

λιμένος, των σιδηροδρομικών στσθμών κσι των εργοστσσίων'. Κατά τον

Κιτσίκη ο συνοικισμός είναι άξιος λόγου τόσο για το μελετημένο

διάγραμμα ρυμοτομίας όσο και την εμπεριστατωμένη κτιριολογική και

οικονομική μελέτη. Η γενική διόταξη του συνοικισμού προσπαθεί να

παρουσιάσει μια οργανωμένη δομή, μια μικρογραφία μικρής πόλης, όπου

προβλέπονται χώροι για τη διοίκηση, ειδικές χρήσεις γης, ζώνες εμπορικής

δραστηριότητας, καθώς και δίκτυα τεχνικής υποδομής (ύδρευση και

αποχέτευση). Δυστυχώς όμως, τα στενά οικονομικά συμφέροντα, δεν

επέτρεψαν την εφαρμογή του σχεδίου εκτός από το κέντρο της πόλης.

Καθώς άρχιζε η μεγάλη οικιστική ανάπτυξη της πόλης, η γη μετατράπηκε

σε αντικείμενο κερδοσκοπίας, με αποτέλεσμα το σχέδιο να μην εφαρμοστεί

ποτέ.

2.1.4. Η σημασία του σιδηρόδρομου

Η ύπαρξη και ιστορία της βορειοδυτικής πλευράς του ΠΣ Θεσσαλονίκης

είναι άρρηκτα δεμένη με τη δημιουργία του σιδηρόδρομου, ο οποίος

επηρέασε καθοριστικά κοι τη χωροταξική ανάπτυξη της περιοχής.

Έως το 1870, ακόμη επί Τουρκοκρατίας, στο δυτικό μέρος της

Θεσσαλονίκης, στην περιοχή που σήμερα υπάρχουν οι μεγάλοι Δήμοι

Αμπελοκήπων, Ευόσμου, Μενεμένης, Ελευθερίου-Κορδελιού,

Σταυρούπολης, υπήρχαν αραιοκατοικημένοι οικισμοί με υποβαθμισμένες

συνθήκες διαβίωσης λόγω των ελών που υπήρχαν στην περιοχή. Η

περιοχή εκτός των δυτικών τειχών ονομαζόταν Τσαίρ, δηλ. λιβάδι στα

τούρκικα, καθώς είχε λιμνάζοντα νερά κοι αρκετή παρυδάτια βλάστηση.

Στη περιοχή υπήρχαν μερικές βιοτεχνίες πλινθοποιίας και πολλά

πανδοχεία.

Το Οθωμανικό κράτος το 1869 συνάπτει σύμβαση με τη γνωστή

κατασκευαστική εταιρία του Αυστριακού Βαρώνου Hirsch, με σκοπό την

κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Μεταξύ άλλων κατοσκευάζεται και η γραμμή Θεσσαλονίκη - Σκόπια

Μητρο6ίτσα, που παραδόθηκε το 1872. Όπως φαίνεται και στο χάρτη 2,
οι εμπορικοί και επιβατικοί σταθμοί (Depot) χωροθετήθηκαν στις παρυφές

της τότε πόλης μέχρι την πύλη του Βαρδάρη.

Για την κατασκευή όμως του σιδηροδρομικού δικτύου, κρίθηκε απαραίτητη

η εξυγίανση της περιοχής, με διευθετήσεις της ροής των ρεμάτων,

επιχωματώσεις, δρόμους και άλλα έργα υποδομής. Αυτή τη μεγάλη
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επιχείρηση την ανέλαβε η Εταιρία των Ανατολικών Σιδηροδρόμων

με τη συμμεταχή της ταυρκικής κυβέρνησης και κόστισε περί τα 1,75 εκατ.

μόρκα. Τα έργα αυτά αλοκληρώθηκαν τα 1895 και άλλαξαν εντελώς τη

φυσιογνωμία της περιοχής.

Αυτές αι επεμβάσεις συνέβαλαν στην αικιστική ανάπτυξη της περιοχής και

την ανάπτυξη αγροτικών δραστηριοτήτων όπως η καλλιέργεια

λαχανόκηπων και αμπελιών. Σε συνδυασμό με την κατεδάφιση μέρους των

δυτικών αχυρώσεων που πραγματαπαιήθηκε το 1864, ένα τμήμα του

πληθυσμού της πόλης εγκαταστάθηκε σ' αυτή την περιοχή. Τα όρια τη

πόλης πλέον μετατέθηκε 4 χλμ. δυτικά των τειχών, στο κανάλι που

κατασκευάστηκε το 1894 και χρησίμευε στην εκτροπή των υδάτων δυτικά

προς την θάλασσα.

Η έλξη παυ ασκεί η περιοχή των σταθμών στην ιδιωτική επιχειρηματική

πρωτοβαυλια αλλά και τη δημόσιο - δημοτική δραστηριαπαίηση, είναι

αρκετά έντονη και μορφοποιείται με την ανέγερση εργοστασίων,

δηματικών οφαγειων. πανδαχείων (χανιών) αλλά και καταικιών. Η περιοχή

αποτελεί πόλα εργατικών στρωμάτων. Εξάλλου, η υποστήριξη του

δημοοίαυ σ7ις επενδυτικές δραστηριότητες των εταιριών σιδηραδρόμων

είναι θεσμο6ετημένη από το 1878 με την απόφαση "περί σγοράς κτημάτων

δια δημόσιαν ωφέλειαν-. Με την απόφαση αυτή άνοιξε ο δρόμος για την

εκμετάλλευοη του αστικού εδάφους για δημόσια και δηματικά έργα. Οι

σιδηροδρομικές εταιρίες με την απεριόριστη δικαιοδοσία στη διαχείριση

αστικής γης. ενεπλάκησαν ενεργά οτη διαδικασία αστικού σχεδιασμού με

αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ζωνών καταικίας στις περιοχές επέκτασης

της πόλης. Μ' αυτόν τον τρόπο τέθηκον οι βάσεις για τη δημιουργία

εγκαταστάσεων υποδομής και τη διαμόρφωση της πρώτης -βιομηχανικής

περιοχής με ταυτόχρονη συσπείρωση εργατικών στρωμάτων στις δυτικές

συνοικίες της Θεσσαλονίκης.

2.1.5. Πρόσφυγες: Παράγοντας έντασης γεωγραφικού

διαχωρισμού

Στη προβληματική οικιστική ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης

συνέτεινε σε σημαντικό βαθμό η πληθυσμιακή διαφοροποίηση από τη

μικρασιατική καταστροφή. Μόνο η Θεσσαλονίκη δέχθηκε την οκταετία

1923-31 80.000 πρόσφυγες από τη μικρά Ασία και τον Πόντο. Σημειώνουμε

δε, ότι το 1928 το 37% του πληθυσμού της πόλης ήταν πρόσφυγες.

Η στεγαστι!(ή τους αποκατάσταση αντιμετωπίστηκε ταχύτατα αλλά με

πολύ πρόχειρο τρόπο. Την ευθύνη ανέλαβε η Ε n ι τ Ρ ο n ή
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Αποκαταστόσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) που ιδρύθηκε το 1923 και

ουσιαστικά πρόκειται για αυτόνομο υπερεθνικό οργανισμό, που όμως

λειτουργεί κάτω από την άμεση εποπτεία της Κοινωνίας ΕΘνών σε

συμφωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση. Τα πρώτα χρόνια λειτουργεί

παρόλληλα με το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων, που διαλύεται το

1925. Αντίθετα από το τελευταίο, η ΕΑΠ δεν είναι φιλανθρωπικός

οργανισμός'. Η ΕΑΠ αναλαμβάνει μια τεράστια προσπάθεια για την

αποκατάσταση των προσφύγων και διαλύεται το 1930, όταν οι πόροι της

εξαντλούνται. Γρήγορα τα αντίσκηνα των προσφύγων αντικαταστάΘηκαν

με παραπήγματα οργανωμένα σε πολυπληθείς συνοικισμούς με

στοιχειώδη πολεοδομικό σχηματισμό, χωρίς δίκτυα υποδομών. Ο κύριος

όγκος των προσφύγων κατέλαβε περιοχές εκτός των τειχών της πόλης,

ιδιαίτερα στο βορειοδυτικό τμήμα της. Δημιουργήθηκαν λοιπόν

πυκνοκατοικημένοι οικισμοί, οι λεγόμενοι προσφυγικοί οικισμοί, στα

δημοτικά σφαγεία (νέο Χαρμάκιοϊ), στην Καλαμαριά, στο νέο Κουκλουτζά

(παλιό Χαρμάκιοϊ) και σημερινός Εύοσμος, στο νέο Κορδελιό, στη

Νεάπολη, στην Εmάλοφο και το συνοικισμό Καϊστρίου των Αμπελοκήπων,

στην Πολίχνη, στην Ανω Τούμπα του Δ. Θεσσαλονίκης και στην Ν.

Ευκαρπία.

Οι προσφυγικοί συνοικισμοί αποτέλεσαν ουσιαστικά τους βασικούς πόλους

συγκράτησης πληθυσμού εκτός της παλιάς πόλης της Θεσσαλονίκης και

αποφασιστικό παρόγοντα επέκτασης των ορίων της πόλης εκτός των

τειχών. Η πολιτική αποκατάστασης των προσφύγων δημιούργησε αμιγείς

λα"ίκές και εργατικές περιοχές. Η οργάνωση του αστικού χώρου,

περιελάμβανε μικρές ιδιοκτησίες, και μονοκατοικίες. Δεν υπήρξε κανένας

προβληματισμός για συμπαγέστερη οικοδόμηση'.

Τα λαίκά προάστια δε δημιουργήθηκαν από αγρότες μετανάστες, ούτε από

πληθυσμούς προκαπιταλιστικούς. Οι πρόσφυγες που ουσιαστικά τα

δημιούργησαν, ήταν κατά κύριο λόγο αστικός πληθυσμός (Λεοντίδου

1989, Γκιζέλη 1984). Η μαζΙΚή μετακίνηση στον ελληνικό χώρο αυτών των

πληθυσμών έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της ιδιοκατοίκησης, της

αυτοστέγασης και της γαιοκτησίας, δημιουργώντας ένα τρόπο κατανομής

4 Σύμφωνα με το Πρωτόκολο της Γενεύης, τα κεφάλαια της ΕΑΠ δεν διοχετεύονται στην
προσωρινή περίθαλψη των προσφύγων, αλλά στην συνολική και αμετάκλητη αποκατάσταση τους

σε παραγωγική εργασία με όρο την τελική εξόφληση των xoρuγoύμων δανείων και ενοικίων από

τους Πρόσφυγες.

5Σημείώνεται ότι και μετά την πυρκαγιά του 1917 απορίφθηκε η λύση των εργατικών κατοικιων σε
όφελος της μικρής μονοκατοικίας ή του κτιρίου "αγγλικοίι" τύπου των 2-4 κατοικιων ανά κτίσμα

(Κιτσίκης, 1919)
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του οικιστικού χώρου που επηρεάστηκε άμεσα από τις ταξικές σχέσεις. Η

οικονομική κρίση του μεσοπολέμου, υποβοήθησε την έντοση του

φσινομένου της αυτοστέγασης και της παράνομης δάμησης, καθώς το

κράτος αδυνατούσε να εξυπηρετήσει όλους τους πρόσφυγες.

Το κράτος, αποδέχτηκε αυτές τις διαδικασίες, κυρίως γισ λόγους

κοινωνικής σταθερότητας. Δημιούργησε όμως μια κοινωνική

πραγματικότητα όπου τα λαϊκά στρώματα έλεγχαν μεγάλες αστικές

περιοχές με ομοιογενή και καθαρά εργατική σύνθεση.

2.1.6. Πρόσφατες εξελίξεις6

Την εποχή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η διαδικασία

αστικοποίησης της πόλης εντάθηκε και προσομοιάζει με αυτήν της Αθήνας.

Η εσωτερική μετανάστευση ήταν ο βασικός παράγοντας μεγέθυνσης της

Θεσσαλονίκης. Ο πληθυσμός της πόλης μέσα σε 40 χρόνια (1951-91)
υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση 148%).

Οι μετανάστες χωροθετούνταν κστά κύριο λόγο μέχρι τη δεκαετία του '70,
εκεί όπου Οι τιμές γης ήταν χαμηλές και η προσιτό τητα στη βιομηχανική

ζώνη ήταν δεδομένη. Πρόκειται για τους Δήμους και Κοινότητες Ευόσμου,

Πολίχνης, Αμπελοκήπων Σταυρούπολης και Κορδελιού. Το ρεύμα προς

αυτές τις περιοχές ανακόπηκε στα μέσα τις δεκαετίας του '70. Η οικιστική

ανάπτυξη επικεντρώθηκε στους Ανατολικούς ΟΤΑ., όπως η Τριανδρία και

οι Συκιές. Την ίδιο περίοδο ενισχύθηκε η κινητικότητα εντός του ΠΣ.

Γενικότερα πάντως, επικρατούσαν ιδιαίτερα μεγάλοι συντελεστές

δόμησης και μεγάλες καλύψεις, φαινόμενο διαδομένο σ' όλες τις αστικές

περιοχές της Ελλάδας. Μετά την δεκαετία του '80, ο πληθυσμός δείχνει

να σταθεροποιείται, αλλά αρχίζουν να διαφαίνονται έντονες τάσεις

προαστιοποίησης προς τα νότια και ανατολικά προάστια, στις περιοχές του

Πανοράματος και της Πυλαίας. Η διαδικασία αυτή ήρθε ως απόρροια της

υποβάθμισης των συνθηκών διαβίωσης στο κέντρο, με αποτέλεσμα την

έξοδο των υψηλών στρωμάτων στην περιφέρεια χωρίς πάντως το

παραδοσιακό κέντρο να χάσει την κοινωνική του αίγλη ιδιαίτερα για τους

γηραιότερους πληθυσμούς. Την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε σχετικά

έντονη τάση παλιwόστησης σπό την Ανατολική Ευρώπη που ενίσχυσε

πληθυσμιακά, τους στάσιμους βόρειους κσι αραιοκατοικημένους ΟΤΑ όπως

6 Η παράγραφος αυτή, στηρίχθηκε στα γενικά συμπεράσματα της Μελέτης της Οκιστικής

Ανάmυξης της Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε το 1981 στα πλαίσιο οργάνωσης του Ρυθμιστικού

σχεδίου ΘεσσCΛOνiKηC

4,
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ο Εύοσμος, το Κορδελιό κσι η Πολίχνη. Η Θεσσσλονίκη δέχτηκε το 15%
του συνόλου των παλΙν/οστούντων στην Ελλάδα τη δεκαετία του '80.

Συμπερασματικά, παρά τις δραματικές αλλαγές που έχουν συμβεί στην

Θεσσαλονίκη την τελευταία 30ετία, δύσκολα θα μπορούσε να πει κανείς

ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της διάρθρωσης της πόλης έχουν αλλάξει.

Χαρακτηριστικά όπως η συγκέντρωση των βιομηχανιών στους

βορειοδυτικούς σΤΑ του ΠΣ, η σημασία της θάλασσας στην οικιστική

ανάπτυξη της πόλης, η μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στο κέντρο και τις

περιφερειακές συνοικίες, καθώς και η συγκέντρωση των υψηλών

στρωμάτων στις κεντρικές περιοχές, έχουν διατηρηθεί σε ευανάγνωστα

σχήματα στον αστικό ιστό της πόλης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΟΣΟTlΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

3.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ

3.1.1. Στόχοι

Στις σημερινές πόλεις του ελληνικού χώρου δεν γίνονται άμεαα

κατανοητό τα σχήματα κοινωνικού διαχωρισμού, λόγω του μεγάλου

αριθμού περιοχών με ασαφή κοινωνικό χαρακτήρα. Η επιλογή μικρού

μεγέθους χωρικών ενοτήτων βασίζεται ακριβώς σ' αυτήν τη διαπίατωση. Η

ομαδοποίηση των δεδομένων ανά σΤΑ είναι υπεύθυνη για την απώλεια του

ιδιαίτερου χαρακτήρα των υποπεριοχών κυρίως των μεγάλων Δήμων.

Για τη μελέτη των σχημάτων κοινωνικού διαχωρισμού απαιτείται

συστηματική ανάλυση τριών βασικών εννοιολογικών αξόνων. Οι

στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν έχουν σαν στόχο την

ποσοτικοποίηση των παρατηρήσεων με βάαη αυτούς τους άξονες.

-
• Τη διερεύνηση των κοινωνικών αντιθέσεων όπως εμφανίζονται με τη

συστηματική έλξη ή απώθηση των κοινωνικό-επαγγελματικών

κατηγοριών στον τόπο κατοικίας.

• Τη διερεύνηση ύπαρξης χωρικής ομοιογένειας ή ανομοιογένειας στο

χώρο της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας τις ομάδες χωρικών

ενοτήτων σύμφωνα με την κοινωνική τους φυσιογνωμία.

• Τη διερεύνηαη της ομοιογένειας των διοικητικών ενοτήτων (ΟΤΑ) που

εντόσσονται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα με βάση τα κοινωνικά

χαρακτηριστικά των ομάδων των χωρικών ενοτήτων ανάλυσης που

περικλείουν.

Η αναζήτηση της κοινωνικής ομοιογένειας ή μη των διοικητικών ενοτήτων

έρχεται ως επιστέγασμα της προαπάθειας για τη μελέτη των σχημάτων

κοινωνικού διαχωρισμού στο επίπεδο ενός πολεοδομικού συγκροτήματος.
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Η διαπίστωση διαχωρισμού σε επίπεδο ΟΤΑ προσδίδει μια ιδιαίτερη

δυναμική στο επίπεδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η ρύθμιση του

χώρου σε επίπεδο πόλης αφορά άμεσα την ΤΑ στο σύνολο ενός αστικού

οργανισμού. Μέσω αυτής της προσέγγισης η γνώση του κοινωνικού

διαχωρισμού αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή

προγραμμάτων αστικής αναβάθμισης (πχ. κοινοτικό πρόγραμμα Urban),
στο πλαίσιο ενός ρυθμιστικού προγράμματος επέμβασης,

λειτουργικότητα για το σύνολο του αστικού χώρου.

3.1.2. Επιλογή θεματικών αξόνων

Για τη μελέτη σχημάτων κοινωνικού διαχωρισμού επιλέγονται

συγκεκριμένοι θεματικοί άξονες που είναι δυνατόν να περιγράφουν όχι

μόνο την κοινωνική ομάδα αλλά και θέση στην κοινωνική ιεραρχία. Οι

βασικοί άξονες (τάξη, εθνότητα και δομή νοικοκυριού)' που εντοπίζονται

στις περισσότερες μελέτες, αναπροσαρμόστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται

στα υπάρχοντα στοιχείο.

• Ο άξονας "τάξη" όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά κατεβλήθη προσπάθεια

να προσδιορισθεί οπό περισσότερες μεταβλητές και όχι μόνο από το

επάγγελμα (βλ. κοινωνικοεπαγγελματικές μεταβλητές). Για την

περιγραφή του θο χρησιμοποιηθούν επίσης η ανεργία, και η ηλικία. Η

δόμηση των κοινωνικών τάξεων δεν έχει αυτό καθ' αυτό τη

μεγαλύτερη σημασία. Το ενδιαφέρον της ανάλυσης,

προσανατολίζεται στην εύρεση των κατάλληλων κοινωνικών

μορφωμάτων που προβάλλονται με ευανάγνωστα σχήματα στο

χώρο .

• Προστέθηκε επίσης ένας άξονας που αναφέρεται στην κατοικία, καθώς

στις ελληνικές πόλεις οι μηχανισμοί στέγασης παράγουν σχήματα

διάκρισης τα οποία δεν ανάγονται στις εισοδηματικές διαφορές. Οι

διαφορές αυτές όχι μόνο δεν αποτελούν, στη συγκεκριμένη

περίπτωση, αποκλειστικό παράγοντα χωροθέτησης της κατοικίας,

αλλά δεν συγκαταλέγονται ούτε στους πιο σημαντικούς. Η μεγάλη

έκταση της ιδιοκατοίκησης (περίπου 68% των νοικοκυριών ταυ ΠΣΘ)

και οι ιδιόμορφοι μηχανισμοί παραγωγής και απόκτησης κατοικίας,

καθιστούν άλλους παράγοντες (οικογενειακή βοήθεια, ακίνητη

περιουσία), σημαντικότερους όσον αφορά τη χωροθέτηση της

7 Για μια παρουσίαση των βασικών θεματικών αξόνων στις μελέτες του κοινωνικοίι διοχωρισμοίι
στον αστικό χώρο, βλ. ΒΓυη, 1994 και Μολοίιτας, 1995,
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κατοικίας. Δηλαδή οι "στεγαστικές τάξεις" (housLng classes) στην

Ελλάδα δεν εμφανίζουν έντονη συσχέτιση με τις κοινωνικές τάξεις'.

Δυστυχώς άμως απά τα στοιχεία που διαθέτουμε για την εργασία

αυτή μπορούμε να κάνουμε μάνο υποθέσεις (βλ. μεταβλητές

ανάλυσης)

Συμπληρωματικά, και για την επιβεβαίωση της φυσιογνωμίας των χωρικών

σχημάτων επιλέχτηκαν ορισμένες θεματικές ενάτητες δεδομένων που

έχουν ουσιώδη συσχέτιση με τα φαινόμενα κοινωνικού διαχωρισμού στον

αστικό χώρο.

• Η δομή της οικογένειας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα,

που προσδιορίζει άμεσα τα κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα των

κατοίκων μιας περιοχής. Μάλιστα η οικογενειακή οργάνωση

εκλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία σε κοινωνικογεωγραφικές μελέτες,

καθώς προσδιορίζει άμεσα τις συνθήκες διαβίωσης τις πρακτικές

κατοίκησης και τα κοινωνικά δίκτυα αλληλοβοήθειας στη

μικροκλιμακα των γειτονιών. Στην ανάλυση άμως, ελήφθη υπάψη ως

δευτερεύων άξονας, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης οικογενειακών

δικτύων αλληλοβοήθειας. Η δομή του νοικοκυριού στην Ελλάδα είναι

πολύ πιο παραδοσιακή από ό,τι στις περισσότερες άλλες χώρες της

Ευρωπαικής Ένωσης, ενώ πολλά ξεχωριστά "με απογραφικούς

όρους" νοικοκυριά στην πραγματικότητα δεν είναι τέτοια. Το ποσοστό

των διευρυμένων νοικοκυριών, για παράδειγμα, στην πραγματικότητα

είναι μεγαλύτερο εκείνου της απογραφής, αφού πολλά νοικοκυριά

που "ανήκουν" στην ίδια οικογένεια διαμένουν σε ξεχωριστή κατοικία

στο ίδιο ή σε κοντινά κτίρια και λειτουργούν ως ενιαία νοικοκυριά από

πολλές απόψεις. Συνεπώς, η άνιση χωρική κατονομή των διαφόρων

δομών οργάνωσης των νοικοκυριών, δεν αποτελεί στην Ελλάδα σαφή

δείκτη διαχωρισμού, όπως συμβαίνει σε συνθήκες αυξημένης

ανεξαΡϊησίας των νοικοκυριών.

• Το επίπεδο μόρφωσης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό δείκτη, που

περιγράφει με ακρίβεια το εργατικό δυναμικό των κατοίκων μιας

περιοχής. Αποτελεί μάλιστα έναν από τους βασικούς παράγοντες

ενσωμότωσης των ατόμων στην αγορά εργασίας, γεγονός που

μπορεί να εκληφθεί ως η ενδογενής δυνατότητα κοινωνικής ανέλιξης

μέσω της επαγγελματικής δραστηριότητας. Στο ελληνικό χώρο

8 Η γεωγραφικη κατανομή των "στέγαστικών τάξεων~ ενδεχομένως να υποδεικνύει διαφορές

όσον αc;oρό τη :-uμμετοχή σε οικογενειακό (και ευρύτερα) δίκτυα αλληλοβοήθειας, κάτι που η δομή

του νοικοκυριοί:. όπως φ:J.νηκε προηγουμένως δεν το αποκαλύπτει
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μάλιστα, όπου η ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση αποτέλεσε τη

μοναδική ουσιαστικά "πύλη" για την κοινωνική άνοδο μέσω της

δυνητικής επαγγελματικής κατοχύρωσης, η αποτύπωσης τέτοιου

είδους πληροφορίας στο αστικό χώρο, είναι δυνατόν να φανερώσει

χωρικούς δεσμούς κοινωνικών ομάδων που επηρεάζονται από τους

μηχανισμούς και τις διαδικασίες παραγωγής και οικονομικών

ανταλλαγών.

• Η ηλικιακή διάρθρωση μια δεδομένης περιοχής φανερώνει το

δημογραφικό δυναμικό της περιοχής μελέτη~:Kατά δεύτερο λόγο, η

ηλικιακή σύνθεση του ενεργού πληθυσμού, φανερώνει το βαθμό

ενεργοποίησης στην αγορά εργασίας των ηλικιακών κλάσεων. Στον

ελληνικό χώρο μάλιστα, όπου παρατηρούνται φαινόμενα

καθυστέρησης ένταξης των νεαρότερων μελών στην αγορά εργασίας,

μέσω του επιμηκυμένοu χρόνου σπουδών, η ηλικιακή σύνθεση του

ενεργού πληθυσμού, αποτελεί μια ένδειξη του τρόπου ένταξης των

κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας. Επίσης από την ελληνική

και ευρωπαική εμπειρία, είναι γνωστό πως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ

κοινωνικής ιεραρχίας και ηλικίας των εργαζομένων.

• Προστέθηκε το ποσοστό ανεργίας, που αποτελεί έναν από τους

σημαντικότερους δείκτες μελέτης κοινωνικών φαινομένων/Τα

τελευταία χρόνια η έντασή της έχει συνδεθεί με την αναδιάρθρωση

της βιομηχανικής παραγωγής. Στον ελληνικό χώρο η κρίση της

βιοτεχνικής παραγωγής έχει προσαρμόσει την αγορά εργασίας σε

συνθήκες ευελιξίας και μερικής απασχόλησης που. περιορίζει τα

επίσημα ποσοστά ανεργίας αλλά ωθεί ένα μεγάλο μέρος του

πληθυσμού σε οικονομική αποδυνάμωση. Για τη μελέ..η κοινωνικού

διαχωρισμού λαμβάνει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, γιατί από την κρίση

της απασχόλησης πλήττονται πολύ περισσότερο συγκεκριμένες

κοινωνικές ομάδες.

• Ο άξονας "εθνότητα" χρησιμοποιήθηκε μόνο συμπληρωματικά καθώς

στην απογραφή καταγράφεται μόνο η υπηκοότητα. Βέβαια στην

περιοχή οι εθνικές μειονότητες είναι περιορισμένες. Ο άξονας αυτός

αποκτά, ωστόσο, όλο και μεγαλύτερη σημασία για την ανάλυση του

κοινωνικού διαχωρισμού στις ελληνικές πόλεις, καθώς αυξάνονται τα

μεταναστευτικά ρεύματα προς τη χώρα μας. Το πρόβλημα

εντοπίζεται στην καταγραφή αυτών των ομάδων, που τις

περισσότερες φορές ενσωματώνονται στην ελληνικη κοινωνία με

παράνομους τρόπους (λαθρομετανάστες).
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3.1.3. Επιλογή στστιστικών μεθόδων

Για την αναζήτηση των σχέσεων μεταξύ των επαγγελματικών

κατηγοριών. χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Ανάλυσης σε Κύριες

Συνιστώσες. Η μέθοδος αυτή διευκολύνει την επίλυση θεωρητικών

ζητημάτων. αλλά απαιτεί εννοιολογική αποσαφήνιση των μεταβλητών

ανάλυσης, ώστε οι συσχετίσεις που διατυπώνονται με τις υποθετικές

συνιστώσες να είναι δυνατόν να αποδώσουν τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ

των μεταβλητών9.

Στην περίπτωσή μας χρησιμοποιώντας τις κοινωνικοεπαγγελματικές

κατηγορίες, καταβάλλεται προσπάθεια για την ανίχνευση συσχετίσεων

μεταξύ των μεταβλητών, ώστε να διαπιστωθεί ένα πλέγμα σχέσεων των

κοινωνικών ομάδων που επιδρά στη χωροθέτηση των κοινωνικών

υποκειμένων στον αστικό χώρο_ Το σύνολο των συσχετίσεων αποδίδεται

περιληπτικά μέσω της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών. Οι εξαγόμενες

συνιστώσες είναι ο βέλτιστος στατιστικά τρόπος περιγραφής της αρχικής

πληροφορίας που προσφέρει τη δυνατότητα ερμηνείας της διακύμανσης

των μεταβλητών ανάλυσης. Οι αιτιώδεις σχέσεις που αναδύονται από την

ερμηνεία του περιεχομένου των συνιστωσών, αποτελεί βασικό εργαλείο

στην αναζήτηση προτύπων χωροθέτησης των κοινωνικών ομάδων. Τα

πρότυπα αυτά σχηματίζονται με κριτήρια ποιοτικά που σχετίζονται με τη

χωρική γειτνίαση μεταξύ των ομάδων.

Η ερμηνεία των βασικών παραγόντων, επιτυγχάνεται με την παρατήρηση

των παραγοντικών φορτίσεων των μεταβλητών ανάλυσης. Ορίζεται ένα

κατώφλι απόλυτης τιμής την παραγοντικών φορτίσεων, πάνω-από το οποίο

δεχόμαστε τη στατιστική σημασία μιας μεταβλητής στο σχηματισμό ενός

παράγοντα. Η απόδοση κοινωνικού περιεχομένου στις βασικές συνιστώσες

προκύmεl από το συνδυασμό των φορτίσεων των στατιστικά σημαντικών

μεταβλητών για κάθε παράγοντα.

Παρουσίαζοντας τις συντεταγμένες των μεταβλητών στο χώρο,

ουσιαστικά προβάλουμε στο χώρο τις διαφοροποιήσεις των χωροθετικών

προτύπων, όπως προέκυψαν από τη διερεύνηση του τόπου κατοικίας των

διαφόρων κοινωνlκοεπαγγελματικών ομάδων. Με την αποτύπωση αυτή

διαπιστώνουμε την "επιρροή" του κάθε παράγοντα σε κάθε χωρική

ενότητα. Μ' αυτό τον τρόπο και γνωρίζοντας ήδη το κοινωνικό

περιεχόμενο του κάθε παράγοντα, διαπιστώνουμε με αδρό τρόπο τη

9 Για μια εισαγωγή στην μεθοδολογία χρηαιμοποίησης αυτής της μεθόδου βλ. Jae-On Kim., ΜυθΙlθ'
(1978α και 1978β)

47



Μοοαφήνωη JWO(JnXIiJv ΙlcOό~ων

1

]

]

Ι

]

]

J
j

J

1

)

-

χωρική οργάνωση των σχέσεων μεταξύ των κοινωνικοεπαγγελματικών

ομάδων. Οι μεγαλύτερες τιμές των συντεταγμένων σημαίνουν την

υπερίσχυση των ατόμων με επαγγέλματα που εμφανίζουν και τις

μεγαλύτερες φορτίσεις στη σύνθεση του παράγοντα.

Η αναζήτηση ιεραρχίας στον αστικά χώρο διερευνάται με την αναζήτηση

της κοινωνικής φυσιογνωμίας των χωρικών ενοτήτων. Bασιζ~μενoι στις

σχέσεις μεταξύ κοινωνLκοεπαγγελματικών ομάδων στο χώρο, είναι

δυνατή η αναζήτηση της εξειδίκευσης των χωρικών ενοτήτων στις

αιτιώδεις σχέσεις που βρέθηκαν με την παραγοντική ανάλυση. Η προβολή

των παραγάντων χωροθέτησης αποδίδει συγκεκριμένο ποσοτικά μέγεθος.

Το μέγεθος αυτό δεν είναι άλλο από τις συντεταγμένες του ζεύγους των

χωρικών ενοτήτων με τους παράγοντες. Τα μεγέθη αυτά είναι δυνατόν να

ιεραρχηθούν ώστε να προκύψει ομαδοποίηση των περιοχών κατοικίας. Η

ομαδοποίηση-ιεράρχηση επιτυγχάνεται με τη στατιστική μέθοδο της

ταξινομικής ανάλυσης1Ο Χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές ιεράρχησης

τις συντεταγμένες των χωρικών ενοτήτων ως προς τους παράγοντες,

επιτυγχάνεται η ομαδοποίηση τους, αξιολογώντας το ράλο που παίζει ο

κάθε παράγοντας χωροθέτησης σε κάθε ενάτητα. Στάχος μας είναι, η

αναζήτηση όσο το δυνατό πιο ομοιογενών ομάδων περιοχών, που να

φανερώνουν στο σύνολο της πόλης τις χωρικές τομές των κοινωνlκων

ομαδοποιήσεων.

Μια πρώτη ερμηνεία του κοινωνικού περιεχομένου των συσπειρώσεων

χωρικων ενοτήτων, επιτυγχάνεται με την παρατήρηση των ενδοομαδlκών

περιγραφικών στατιστικών (ΜΟ και Τυπ. Απάκλιση) των μεταβλητών

ανάλυσης. Για το σχηματισμά μιας ευρύτερης άποψης για τη φυσιογνωμία

των ομάδων χωρικων ενοτήτων με εσωτερική ομοιογενή κοινωνική

σύνθεση, παρουσιάζονται οι ποσοστιαίες κατανομές των μεταβλητών

ανάλυσης στο εσωτερικό των ομάδων αυτών.

Για την επιβεβαίωση του κοινωνικού περιεχομένου των χωρικών

σχημάτων που διαμορφώθηκαν είναι δυνατή η προβολή συμπληρωματικών

στοιχείων σ' αυτά (αλλοδαποί, ανεργία, οικογενειακή δομή). Μ' αυτήν τη

λογική, χρησιμοποιήθηκε η στατιστική μέθοδος της ανάλυσης

διακύμανσης. Μέσω αυτής της διαδικασίας επιχειρείται η αναζήτηση

σχέσεων μεταξύ των μορφών του κοινωνικού διαχωρισμού με συναφή

χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Ως μεταβλητή ελέγχου χρησιμοποιείται η

κωδικοποίηση της ομαδοποίησης των χωρικών ενοτήτων.

10 Για μια εισαγωγή στην μεθοδολογία χΡησιμοποΙησης αυτής της μεθόδου βλ WiJkinson, (1989)
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3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤιΣΤιΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤιΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

3.2.1. Παραγαντική ανάλυαη (Factor AnaIysis)

Η παραγοντική ανάλυση περιλαμβάνει ένα πλήθος στατιστικών τεχνικών.

Ο στόχος ουτών ουσιαστικά εντοπίζεται στην προσπάθεια να

αντικαταστήσουν ένα συνολο μεταβλητών από ένα μικρότερο αριθμό

υποθετικών μεταβλητών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρατηρείται

απώλεια μεγάλου τμήματος της αρχικής πληροφορίας.

Η παραγοντική ανάλυση στηρίζεται στη βασική υπόθεση ότι σε αριθμό

υποθετικών μεταβλητών. μικρότερο από το αριθμό παρατηρούμενων

μεταβλητών, μπορεί να αποδοθεί η συνδιασπορά (covariation) των αρχικών

μεταβλητών. Σ' αυτό το σημείο όμως θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση. Η

παραγοντική ανάλυση δεν εξετάζει την υπόθεση αν η συσχέτιση των

αρχικών μεταβλητών ειναι αιτία η μία της άλλης, αλλά ασχολείται με την

εξαγωγή κοινών παραγόντων περιγράφοντας τη συσχέτιση των

παρατηρούμενων μεταβλητών. Η χρήση αυτής της στατιστικής μεθόδου

πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

1. Ο πρώτος τύπος ανάλυσης ονομάζεται διερευνητικός

(expIoratory) και χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στις έρευνες των

κοινωνικών επιστημών. Σ' ουτή την περίπτωση η παραγοντική

ανάλυση καθορίζει τον ελάχιστο αριθμ!> υποθετικών παραγόντων

στους οποίους μπορεί να αποδοθεί η παρατηρούμενη συνδιqσπορά

ώστε να αναζητηθεί ο αριθμός των βασικών παραγόντων που

περιγράφουν ένα δεδομένο σύνολο στοιχείων και φυσικ·ά μειώνει τον

αρχικό όγκο των δεδομένων για ποιοτικές αναλύσεις σε επόμενα

στάδια.

2. Ο δεύτερος τύπος ανόλυσης ονομάζεται επιβεβαιωτικός

(confίrmatory). Σ' αυτήν την περίπτωση η παραγοντική ανάλυση

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ορισμένων υποθέσεων. Ανόλογα με

τα υπάρχοντα δεδομένα, γίνεται εκτίμηση αν ορισμένες πραγματικές

μεταβλητές ανήκουν σε κάποια ομάδα μεταβλητών που ανήκουν σε

μια "διάσταση" του φαινομένου που ερευνάται.

Τα βασικά σημεία της παραγOVΤΙKής ανάλυσης είναι τα εξής:

Επιλογή των αρχικών μεταβλητών που θεωρούμε ότι

περιγράφουν το φαινόμενο που μελετούμε

49

Θ



Κιψ'ιλιιιο :'ιο Λπoσ(lφή~'ιoη ποσ(Jnκώv μεOό~ων

1
1

]

1

]

]

]

]

J
Ι

j

J
J

• Εξαγωγή τελικών παραγόντων που περιγράφουν της αρχικές

μεταβλητές και προσπάθεια ερμηνείας και ονομασίας αυτών των

παραγόντων

• Περιστροφή για την εξεύρεση της τελικής λύσης και τελική

ερμηνεία των εξαγόμενων παραγόντων

• Δημιουργία του πίνακα παραγοντικών τιμών που είναι

δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερες αναλύσεις.

Για την εξαγωγή των παραγόντων υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Η πιο

διαδεδομένη είναι η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (Principal
components analysis). Σκοπός της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες

είναι λοιπόν η περιληπτική περιγραφή της αρχικής πληροφορίας που

περιέχει σε μια ομάδα μεταβλητών, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν

λιγότερες υποθετικές μεταβλητές, οι οποίες έχουν γραμμική συσχέτιση με

τις αρχικές μεταβλητές.

Σ' αυτό σημειο θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Η παραγοντικήανάλυση

όπως επίσης και η παλινδρόμηση συνδυάζουν γραμμικά τις μεταβλητές

ανάλυσης. 'Ομως η παλινδρόμηση συσχετίζει τις λεγόμενες ανεξάρτητες

μεταβλητές ανάλυσης με μια δεδομένη-συγκεκριμένη εξαρτημένη

μεταβλητή με σκοπό την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη επίδρασης αυτών

των μεταβλητών. Η ανάλυση παραγόντων συσχετίζει όλες μαζί τις

μεταβλητές ανάλυσης με σκοπό την καλύτερη δυνατή συσχέτιση και

συνοπτική περιγραφή.

Ως αποτέλεσματης Ανάλυσηςσε Κύριες Συνιστώσες (ΑΚΣ), εξάγεται ένας

αριθμός συνιστωσών, που αποτελούν σύνθεση των αρχικών μεταβλητών

και ερμηνεύουν κατά φθίνουσα κλίμακα τη διακύμανση των αρχικών

δεδομένων. Μ' αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η αξιολόγηση της σημασίας

των συνιστωσών ή των παραγόντων, με βάση το βάρος που κατέχουν στο

συνολικό ποσοστό ερμηνείαςτης διακύμανσηςτων αρχικών στοιχείων.

Σ' αυτή τη φάση εκείνο που έχει σημασία είναι η εξαγωγή του ελάχιστου

σημαντικού αριθμού παραγόντων και όχι βασικά η ερμηνεία. Το πιο

διαδεδομένο κριτήριο καθορισμού ελάχιστου αριθμού παραγόντωνείναι το

κριτήριο της ιδιοτιμής (eigenvalue criterion). Το κριτήριο θεωρεί

σημαντικούς τους παράγοντες που έχουν ιδιοτιμές μεγαλύτερες της

μονάδας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ιδιοτιμή που περιγράφει το

ποσοστό διασποράς που εξηγείται από ένα παράγοντα πρέπει να

υπερβαίνει το ποσοστό τ.ης διακύμανσης που εξηγείται από κάθε

μεταβλητή που περιγράφει τα αρχικά στοιχεία.
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Κάθε αρχική μεταβλητή έχει, με κάθε παράγοντα-αυνιατώαα, ένα

συντελεστή συσχέτισης που ονομόζεται και βάρος του παράγοντα

(component loading). Οι τιμές αυτού του αυντελεατή βρίακονται ατο

διάατημα μεταξύ ., και 1. Οι αρνητικές τιμές δηλώνουν αρνητική

συσχέτιση ενώ αντίστοιχα οι θετικές, θετική συσχέτιση. Αυτό όμως που

έχει μεγάλη αημααία είναι η απάλυτη τιμή του βάρους. Όαο μεγαλύτερη

είναι η τιμή του βάρους μιας αρχικής μεταβλητής προς ένα παράγοντα,

τάαο περιααάτερο αυαχετίζεται αυτή η μεταβλητή με αυτά τον

παρόγοντα, δηλ. το ποσοστό που ερμηνεύεται περιληπτικό από τον

παράγοντα περιγράφοντας την αρχική μεταβλητή αε αυνδυααμά με τις

υπόλοιπες.

Σε αυτά το ατάδιο οι παράγοντες είναι ορθογώνιοι μεταξύ τους, δηλ. η

αυαχέτιαη μεταξύ τους είναι μηδενική, δηλ. οι αυντελεατές γραμμικής

αυαχέτιαης (r) (pearson cοefίcίents) είναι μηδέν.

Σε δεύτερο στάδιο γίνεται προσπάθεια βελτίωσης των αποτελεσμάτων

των παραγοντικών φορτίσεων. Διερευνάται η δυνατότητα περιστροφής

των αξόνων αναφοράς του πολυεπίπεδου που ορίζουν οι παράγοντες που

εξήχθησαν από την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες. Ποιοτικό αυτό σημαίνει

προαπάθεια να παρατηρήαουμε τα δεδομένα απά διαφορετική οπτική

γωνία και να ξεκαθαρίσουμε τις διαπλεκόμενες σχέσεις μεταξύ των

πραγματικών μεταβλητών.

γπάρχουν αρκετές τεχνικές που χρηαιμοποιούνται. Οι πιο διαδεδομένες

μέθοδοι είναι αυτές που περιστρέφοuv του ορθογώνιους παράγοντες σε

νέο αύατημα αναφοράς. Μάλιατα η ατροφή των αξάνων αναφοράς

πραγματοποιείται με διάφορες μεθάδου. Επιλέξαμε τη μέθοδο Varίmaχ

περιατροφής. Το κριτήριο που χρηαιμοποιείται για την -περιατροφή,

μεγιατοποιεί τη διααπορά των τετραγώνων των φορτίαεων κάθε

παράγοντα. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια απλούστευσης των

παραγάντων δηλαδή των ατηλών αε μια μήτρα δεδομένων. Η επιλογή

αυτής της μεθάδου περιατροφής προαδίδει προτεραιάτητα ατις υψηλές

φορτίαεις των μεταβλητών διαχωρίζοντας αυτές που δεν παίζουν

αημαντικά ράλο ατους πρώτους παράγοντες.

Η επιλογή των τελικών παραγόντων εξαρτάται κυρίως από δύο κριτήρια:

ί) το ποαοατά της αυνολικής διακύμαναης που ερμηνεύουν οι

συνιστώσες,

ίί) τη δυνατάτητα εξαγωγής ερμηνεύαιμων αχέαεων απά τη αυαχέτιαη

των μεταβλητών με τον εξεταζάμενο παράγοντα.
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Η ερμηνεία των τελικών παραγόντων δεν υπόκειται μόνο σε ποσοτικά

κριτήρια. Απαιτείται γνώση του φαινομένου που εξετάζεται, ώστε τα

αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης να συμβαδίζουν με το

θεωρητικό υπόβαθρο της γεωγραφικής ανάλυσης και να επιτυγχάνεται η

συνοχή των συνιστωσών από άποψη εwοιολογlκού περιεχομένου. Για την

ερμηνεία των παραγόντων εξετάζονται οι συσχετίσεις (βάρη) των

μεταβλητών με τις συνιστώσες της ανάλυσης. Συνήθως η μεγαλύτερη από

τις συσχετίσεις μιας μεταβλητής με τις διάφορες συνιστώσες, θεωρείται

ότι υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη μεταβλητή "ανήκει" σε εκείνον τον

παράγοντα όπου πετυχαίνει το μεγαλύτερο συντελεστή. Για την απόδοση

νοηματικού περιεχομένου σε κάθε παράγοντα που επιλέχτηκε, μελετάται

η συσχέτιση των μεταβλητών που είναι σημαντικά συσχετισμένες με τον

εξεταζόμενο παράγοντα. Επιλέγεται ένα κατώφλι τιμών που καθορίζει

κάθε φορά τη σημασία κάθε μεταβλητής σε κάθε παράγοντα. Συνήθως

αυτό το όριο είναι σε απόλυτη τιμή 0.5. Μεταβλητές που δεν

παρουσιάζουν καμία σημαντική συσχέτιση δηλ. δεν πληρούν την

παραπάνω προϋπόθεση και δεν εντάσσονται σε καμία συνιστώσα, δεν

λαμβάνονται υπόψιν στην ερμηνεία των παραγόντων.

Σε επόμενο στάδιο είναι δυνατόν να μην συμπεριληφθούν οι στατιστικά

ασήμαντες μεταβλητές στις διαδικασίες της ανάλυσης σε κύριες

συνιστώσες. ώστε η εξαγωγή των τελικών παραγόντων να εμπεριέχει

μόνο μεταβλητές που να τους προσδίδει συνεκτικό περιεχόμενο.

Στην τελική φάση, αφού καταλήξουμε στον τελικό αριθμό των

παραγόντων και επιτευχθεί η ερμηνεία τους, εξάγονται οι συντεταγμένες

των παραγόντων. Αυτές οι συντεταγμένες (scores) υπολογίζονται για κάθε

ζεύγος τιμών της χωρικής ενότητας και της τελικής συνΤΝαγμένης. Οι

τιμές των συντεταγμένων αποτελούν ένδειξη του βαθμού συμμετοχής του

εξεταζόμενου παράγοντα στη χωρική ενότητα. Μ' αυτόν τον τρόπο είναι

δυνατή η αξιολόγηση της σχέσης των παραγόντων με τις εξεταζόμενες

χωρικές ενότητες και κατ' επέκτασιν με τις αρχικές μεταβλητές που ο

παράγοντας περιγράφει EπιτuγXάνεται λοιπόν η ιεράρχηση των χωρικών

ενοτήτων με βάση τη σχέση τους με κάθε παράγοντα. Δεδομένου ότι η

συντεταγμένη είναι μονοδιάστατο μέγεθος, η χαρτογράφηση της χωρικής

κατανομής των ερμηνευτικών παραγόντων είναι εύκολη, γεγονός

σημαντικό για το ρόλο του χώρου στη διαμόρφωση του ερμηνευτικού

σχήματος που επιλέχτηκε.

Η κατηγοριοποίηση των ενοτήτων όσο αφορά την εξειδίκευση σε κάθε

παράγοντα πραγματοποιείται με τη μέθοδο ecart type. Τα όρια των

χαρτογραφικών κατηγοριών προσδιορίζονται με βάση το μέσο όρο (μ) και
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Αί ~ μ + 1,55

μ+ 1,55~Aί~μ+O,55

μ + 0,55 ~ Αί ~ μ - 0,55

μ - 0,55 > Αί > μ - 1,55

μ-1,55~Aί

1
-

την τυπική απόκλιση (5) που πορουσιάζεl η

συντεταγμένων 11 όλων των χωρικών ενοτήτων.

κοτορτίζονταl ως εξής:

Υψηλή συσχέτιση

Σχετική συσχέτιση

Μέση κατάσταση

Σχετική έλλειψη συσχέτισης

ΜεΥάλη έλλειψη συσχέτισης

κατανομή των

Οι κατηγορίες

1

]

1

Ι

J

ΣΙ αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην περίπτωση σύνθεσης

παράγοντα με αρνητικές φορτίσεις σε όλες τις μεταβλητές με στατιστική

σημασία, για την οργάνωση των κατηγοριών, χρησιμοποιούμε τις

αντίθετες τιμές των συντεταγμένων. Στην περίmωση όπου υπάρχουν και

αρνητικές και θετικές τιμές, χρησιμοποιούμε τις απόλυτες τιμές

μεταβλητών.

Από τη χαρτογράφηση των συντεταγμένων των παραγόντων, εξάγονται

τα πρώτα συμπεράσματα σχετικά με την κοινωνική πόλωση στον

πολεοδομικό ιστό.

3.2.2. Ταξινομική ανάλυαη (CIU5ter anaIY5i5)

Η ταξινομική ανάλυση (clU5ter analY5i5) χρησιμοποιείται σε μια εντελώς

διαφορετικη λογική από την παραγοντική ανάλυση. Παρότι και στις δύο

επιδιώκεται η περιληπτική περιγραφή και σύνθεση της αρχικής

πληραφορίας, στη μεν παραγοντική ανάλυση συνοψίζονται οι μεταβλητές

ανάλυσης σε συνιστώσες-παράγοντες, στη δε ταξινομlκ!'f ανάλυση, η

διακύμανση των μεταβλητών επιδρά στην ομαδοποίηση των

περιπτώσεων l2 . Γενικότερα, η ταξινομική ανάλυση είναι μια

πολυμεταβλητή στατιστική επεξεργασία για τη διερεύνηση

ομαδοποιήσεων στα δεδομένα. Ο αριθμός των ομάδων (cIU5ter5)
καθορίζεται εξωτερικά από το μελετητή. Ο βέλτιστος αριθμός ομάδων

προκύπτει προφανώς σε σχέση με το πλήθος των προς ομαδοποίηση

περιπτώσεων και από την τιμή της ενδοομαδικής και διαομαδικής

διακύμανσης. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η στατιστική σημασία των

,1 Η κατανομή των συντεταγμένωντων παραγόντων είναι τυποποιημένη. Επομένως η μέση τιμή

εΙναι μηδέν και τη τυπική απόκλ!ση ένα.

12 Είναι δυνατή η ταξινόμηση και των μεταβλητών, αλλά οι ομάδες που θα προκύψουν είναι απλώς

συσπειρώσειςτων αρχικών μεταβλητώνκαι όχι σύνθεση τους σε κοινούς παράγοντες.
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13 Η ταξινομική αυτή μέθοδος εμφανΙστηκε σχετικά πρόσφατο στο επιστημονικό nροσκήνιο. Για μια

αναλυτική nαροuσίαση της μεθόδου βλ. στο Michel Jambu (1989), Exploration informafique ef
statisfique dew Donees.

μεταβλητών ανάλυαης. Ο λάγας F μετρά τα ατατιστικό βάρας των

μεταβλητών παυ καθαρίζαυν την αμαιογένεια της αμαδαπαίησης.

Χρηαιμαπαιώντας συγκεκριμένες μεταβλητές, η αμαδαπαίηαη γίνεται ατις

γραμμές (χωρικές ενότητες) και όχι ατις ατήλες (μεταβλητές) ταυ αρχικαύ

πίνακα δεδαμένων. Κριτήρια της αμαδαπαίηαης είναι η μεγιαταπαίηαη

συνδιaκύμaνσης των περιπτώσεων (cases) του πίνακα στο σύνολο των

επιλεγόμενων μεταβλητών (variables). Υπάρχαυν αρκετές τεχνικές

ταξιναμικής ανάλυσης.

Στην περίπτωαη μας επιλέχτηκε η ομαδοποίηση K-means. Η μέθοδος

αυτή ομαδοποιεί τις γραμμές του πίνακα με βάση την ελάχιατη ευκλείδεια

οπόσταση από το μέσο όρο των μελών της ομάδας και τη μεγιστοποίηση

της απόστααης μεταξύ των ομάδων ώατε να επιτευχθεί η μέγιστη συνοχή

στο εσωτερικό των ομάδων. Αυτό που επιδιώκεται λοιπόν με ουτήν τη

μέθοδο είναι η ελαχιστοποίηση της διακύμανσης μεταξύ των μελών των

σχηματιζόμενων ομάδων και η μεγιατοποίηαη της διακύμανσης μεταξύ

των σχηματιζόμενων ομάδων. Οι περιπτώσεις του πίνακα δεδομένων

ιεραρχούνται με βάση τη σχέση τους με το σύνολο των μεταβλητών. Για

την αποφυγή επίδρααης των ακραίων μεγάλων τιμών ατην ομαδοποίηαη,

συνήθως τυποποιείται (standardised) ο πίνακας των δεδομένων. Η μέθοδος

K-means παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την Πολυπαραγοντική

Ανάλυαη Διακύμαναης (multivariate analysis οΙ variance), με μόνη διαφορά

τον άγνωστο αριθμό των ομάδων ατη μεταβλητή ελέγχου.

Μια άλλη μέθοδος που χρηαιμοποιήθηκε για την ομαδοποίηαη χωρικών

ενοτήτων είναι και η ιεραρχική ταξινόμηση (ClassiIication
ascendante hierachique). Η μέθοδος αυτή ανήκει στην ευρύτερη

κατηγορία των ιεραρχικών ομαδοποιήσεων. Με τη μέθοδο αυτή

επιτυγχάνεταιο σχηματισμόςομάδων (clusters) που αποτελούνται επίαης

από ομάδες που εμπεριέχουν άλλες ομάδες. Τα αποτελέαματα είναι

δυνατόν να παρουσιαστούν αε ένα δενδρόγραμμα. Για την ομαδοποίηαη

των περιmώσεων χρησιμοποιείται το κριτήριο του Ward 13• Η μέτρηση των

στατιστικών αποστάσεων οπό το κέντρο βάρους, επιτυγχάνεται με τη

μέτρηαη της ευκλείδειας απόατααης.
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3.2.3. Δείκτης χωροθέτησης

Ο δείκτης χωροθέτησης (Iocation quotienI) εκφράζει την

συγκέντρωση της μεταβλητής σε μια περιοχή σε σχέση με τη μέση

συγκέντρωση της μεταβλητήςστα σύνολο της μελετώμενης περιοχής. Ο

μαθηματικόςτύπος είναι: (x,jΧ;)/(Σ Χ/Σ Χ;)

Xj = η τιμή της μεταβλητής στη συγκεκριμένη περιοχή

Xj= η τιμή του πληθυσμού αναφοράς της μεταβλητής στη συγκεκριμένη περιοχή

ΣΧί = η τιμή τ/ς μεταβλητής στο σίινολο της περιοχής μελέτης

ΣΧί = η τιμή του πληθυσμοίι αναφοράς της μεταβλητής στο σίινολο της

περιοχής μελέτης

Το πλεονέκτημα του δείκτη χωροθέτησης σε σχέση με το ποσοστό της

κάθε κατηγορίας είναι ότι επιτρέπει τη μελέτη της χωρικής διασποράς των

μελετώμενων μεταβλητών ανεξάρτητα από το εύρος των τιμών ταυς.

Επίσης επιτρέπει να ιεραρχούνται οι χωρικές ενότητες σε σύγκριση με το

μέσο όρο κατανομής της μεταβλητής στην περιοχή μελέτης. Εντοπίζεται η

σχετική θέοη των χωρικών ενοτήτων στο σύνολο της περιοχής μελέτης

χωρίς να λαμβόνεται υπόψιν ο απόλυτος αριθμός της τιμής της

εξεταζόμενης μεταβλητής σε κάθε χωρική ενότητα. Μ' αυτόν τον τρόπο

εξαλείφεται ο παραπλανητικός ρόλος του μεγέθους και εντοπίζεται η

ανάλυση στο ρόλο της σχετικής συγκέντρωσης της μεταβλητής στο χώρο.

3.2.4. Δείκτες ανισότητας14

Οι διαομαδικοί δείκτες μετρούν την ανισότητα σε μια κατανομή (ν) μελών

από δύο κοινωνικές ομάδες σε γεωγραφικές ενότητες μιας ευρύτερης

αστικής οργάνωσης ή σε τακτικές δεδομένες κλάσεις κάποιας μετρήσιμης

μεταβλητής που αναφέρεται στο εισόδημα, το επίπεδο μόρφωσης, ή το

επαγγελματικό επίπεδο (prestige) Κ.α.

Μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη των διαομαδικών δεικτών έδωσε η εργασία

των Jahn, Schmidt, and Schrag το 1947. Η χρήση τέτοιων δεικτών

εντάθηκε κυρίως στις μελέτες των κοινωνικών επιστημόνων που τους

απασχολούσαν οι φυλετικές σχέσεις στην Αμερική. Σήμερα, η χρήση τους

έχει επεκταθεί και στη μέτρηση της ανισότητας μεταξύ κοινωνικών ομάδων

που περιλαμβάνουν διαφοροποιήσεις κατά φύλο και εθνικότητα.

14 Για μια ευρ::Ιτερη κοι αναλυτικότερη παρουσίαση των χαρακτηριστικών των δεικτών μέτρησης

ανισότητας βλ. στο Phirip Β. Coulter, (1992) Measuring lnequality, κεφ 7.σελ. 135·158
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Ειδικότερα σι δείκτες του φυλετικού διαχωρισμού εστιάζονται πρωτίστως

σε δύο κοινωνικά φαινόμενα: τον οικιστικό κοι το σχολικό

διαχωρισμό. Ο οικιστικός διαχωρισμός, ο οποίος είναι ένα πολύπλοκο και

πολυδιάστατο εwοιολογικό εργαλείο, αναφέρεται με μεγάλη λεπτομέρεια

στην κατοικία σε μια αστική οργάνωση όπως η πόλη και αφορά κυρίως τα

εξής ζητήματα:

α) την εξέταση του αστικού προτύπου ανάπτυξης,

β) την ανισότητα της κατανομής,

γ) το σχετικό μέγεθος της διαχωριζόμενης κοινωνικής ομάδας και

δ) την ομοιογένεια των αστικών ενοτήτων σε σχέση με άλλες

Για τη μελέτη του κοινωνικού διαχωρισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται

δείκτες μέτρησης που να είναι δυνατόν να περιγράφουν τόσο τη σύνθεση

(composition) όσο και την ανισοκατανομή (unevenness) των εξεταζόμενων

πληθυσμιακών ομάδων στις αστικές ενότητες που μελετούνται

Υπάρχουν δύο τύποι δεικτών που εξετάζουν τον κοινωνικό διαχωρισμό.

Ι. Στην πρώτη περίπτωση, τόσο ο σχολικός όσο και ο οικιστικός

διαχωρισμός εμπλέκουν στην ανάλυσή τους έννοιες όπως η

διαφορετικότητα (differenlialion), η ποικιλία (diversily) ή η

ανομοιότητα (dissimilarily) στη χωρική κατανομή των

εξεταζόμενωνομάδων στις αστικές ενότητεςπου μελετούνται

11. Στη δεύτερη περίπτωση, η κοινωνικοοικονομική ανισότητα

περιγράφεται από την κατανομή των μονάδων κάποιων μετρήσιμων

αγαθών στις εξεταζόμενες πληθυσμιακές ομάδες. Συνήθως εστιάζεται

η προσοχή στην κατανομή του εισοδήματος, του - μορφωτικού
επιπέδου και του επαγγελματικού status ανάμεσα στις εξεταζόμενες

ομάδες. Επιχειρησιακά, προσδιορίζεται από την κατανομή των

ατόμων που ανήκουν σε διάφορες ομάδες μέσω ονομαστικών

κλάσεων που τοποθετούνται σε μια κλίμακα μέτρησης του

εισοδήματος, της επαγγελματικής κατάρτισης και της μόρφωσης,

Η παρούσα εργασία προσεγγίζει την πρώτη ομάδα μελετών του

κοινωνικού διαχωρισμού, Η ανάλυση προσανατολίζεται στη μελέτη

κατανομής των μεταβλητών ανάλυσης, στις χωρικές ενότητες που

μελετώνται. Η βασική επιδίωξη της εφαρμογής αυτών των δεικτών είναι η

σύνδεση της κοινωνικής ιεράρχησης του χώρου, με συμπληρωματικά

χαρακτηριστικά ώστε να διερευνηθεί η ομοιογένεια αστικών ενοτήτων σε

σχέση με άλλες, Επίσης, ενδιαφέρον υπάρχει και για το μέγεθος των

ομάδων που υπόκεινται σε διαχωριστικές πιέσεις.
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Για την παρουσίαση των δεικτών θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα ο

φυλετικός διαχωρισμός μεταξύ μαύρων και λευκών. Διαισθητικά, ο

πληθυσμός των μαύρων θα θεωρηθεί η πλέον αποκλεισμένη πληθυσμιακή

ομάδα. Η πρακτική αυτή είναι συνηθισμένη στις ΗΠΑ όπου και

αναπτύχθηκαν στην πλειονότητα τους οι δείκτες που παρουσιάζονται.

3.2.4.i. Δείκτης ανομοιότητας (Duncnan and Duncan indeχ οι Dissimilarity (ΙΟ))

Εμφανίστηκε το 1955 και από τότε δεν έπαψε να χρησιμοποιείται για τον

οικιστικό διαχωρισμό Ιδίως από τους αμερικόνοuς κοινωνικούς

επιστήμονες.

Ο δείκτης αυτός περιγράφει με γλαφυρό τρόπο την κοινωνική

διαφοροποίηση μέσα στην εξεταζόμενη γεωγραφική περιοχή.

IlD = 72· Σlw, - 8,11

όπου, Wj = τα ποσοστό των λευκών στη συνοικία ω και.

Bj = το ποσοστό των μσίιρων στη συνοικία (ί)

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού του δείκτη, ουσιαστικά

περιλαμβάνει το ποσοστό της μιας κοινωνικής ομάδας που πρέπει να

μετακινηθεί ώστε οι κατανομές των κοινωνικών ομάδων να γίνουν όμοιες,

στο μέτρο της έλλειψης διαφορών στα ποσοστά που διαθέτουν σε κάθε

αστική ενότητα και στο σύνολο της εξεταζόμενης αστικής περιοχής.

Γεωμετρικά. η αριθμητική τιμή του δείκτη είναι ίση με τη μέγιστη κάθετη

απόσταση μεταξύ της καμπύλης διαχωρισμού15 και της διαγωνίου.

Η μαθηματική τιμή περιγράφει την ανισότητα των κατανομών των

κοινωνικών ομάδων. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο

περισσότερο χωρικά διαχωρισμένη παρουσιάζεται η αστική περιοχή που

εξετάζεται.Ομως ο δείκτης αδυνατεί να παρουσιάσει τη συγκέντρωση των

ποσοστών σε συγκεκριμένες αστικές ενότητες, καθώς χρησιμοποιεί για τον

υπολογισμό του απόλυτες διαφορές ποσοστών. Ως συγκριτική σταθερά

για τη μέτρηση της ανισότητας χρησιμοποιείται το συνολικό ποσοστό των

μαύρων στην αστική περιοχή που εξετάζεται, η οποία συγκρίνεται με το

ποσοστό των μαύρων σε κάθε αστική ενότητα.

15 Η καμπύλη 5ιαχωρισμού, είναι μια παραλλαγή της καμπύλης Lorenls. η οποία σχηματίζεται ως
εξής: στον Kά€::τO άξονα τοποθετούμε τα αθροιστικά ποσοστά των "λευκών" ανά χωρική ενότητα

και στον οριζό\"Τιο των "μαύρων·. Η έλλειψη διαχωρισμού ορίζεται από την διαγώνιο της παραπάνω

συνάρτησης.
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Το μεγάλο πλεονέκτημα του δείκτη είναι ότι δεν επηρεόζεται άμεσα από

τον αριθμό των χωρικών διαιρέσεων της εξεταζόμενης αστικής ενότητας,

γεγονός που τον έχει κάνει δημοφιλή και τον διατήρησε στην

επικαιρότητα, παρ' ότι συμπλήρωσε ήδη 40 χρόνια.

3.2.4.ίί. Δείκτης πιθανότητας διάδρασης (Bell' s Interactlon probabiIity index

(Ρ'))

Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της πιθανότητας

συνάντησης ατόμων από την ίδια ή διαφορετική κοινωνική ομάδα σε μια

δεδομένη γεωγραφική περιοχή.

Εμφανίστηκε το 1954 ως επανεξέταση του δείκτη απομόνωσης των

Shesky και Willίams (1949). Η χρήση του από τους κοινωνικούς

επιστήμονες εντόθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80 και αποτέλεσε

βασικό αντίπαλο στον προηγούμενο δείκτη που εξετάστηκε.

•P*.=I(w,IWj(w,II,j (3)

.Ρ*, = I(w; Ι W)(b; Ι Ι;) (4)

οπου, bj '" πληθυσμός των μαίιρων στη συνοικία ω

Wj '" πληθυσμός των λευκών στη συνοικία ω

Β '" συνολικός πληθυσμός των μαύρων στην πόλη

W ;; συνολικός πληθυσμός των λευκών στην πόλη

~ ;; συνολικός πληθυσμός στη συνοικία ω

Βασικά περιλαμβάνει τέσσερις υπολογισμούς όταν εξετάζονται δύο

κοινωνικές ομάδες όπως σι μαύροι και οι λεuκοί. Δύο από τους

υπολογισμούς μετρούν την έκταση της φυλετικής απομόνωσης (διάδραση

μεταξύ λευκών με λευκούς και μαύρων με μαύρους, σχέσεις (2) & (3)
αντίστοιχα), και οι δύο μετρούν την έκταση της διαφυλετικής "έκθεσης"

(επαφή μαύρων με λευκούς και λευκών με μαύρους, σχέσεις (1) & (4)
αντίστοιχα).

Οι σχέσεις (2) & (3) αναφέρονται στην απομόνωση που αναμένεται για

τους κατοίκους των δύο κοινωνικών ομάδων. Π.χ. γιο μια τυχαία επιλογή

μαύρου κατοίκου η σχέση (2) μας παρουσιάζει την πιθανότητα ότι αν ο

επόμενος που θα επιλεγεί επίσης τυχαία από την ίδια αστική ενότητα θα

$θ
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είναι επίαης μαύρας. Έτσι, η μαθηματική σχέση του δείκτη bPb συντίθεται

από το σύνολο της μέσης αναλογίας των μαύρων σε κάθε αστική ενότητα,

σταθμισμένο με τον αριθμό των μαύρων κατοίκων σε κάθε τέτοια ενότητα

Οι σχέσεις (1) & (4) αναφέρονται αντίθετα στη διάχυση των κατοίκων των

δύο κοινωνικών ομάδων. Περιγράφουν δηλαδή την πιθανότητα έκθεσης

των κοινωνικών ομάδων στον οστικό χώρο. Π.χ. γιο μια τυχαίο επιλογή

μαύρου κατοίκου η σχέση (1) παρουσιάζει την πιθανότητα ότι ο επόμενος

που θα επιλεγεί τυχαίο οπό τη συγκεκριμένη αστική ενότητα με τη

συγκεκριμένη κατανομή των κοινωνικών ομόδων, θα είναι λευκός.

Η πιθανότητα διεπαφής. είτε απομόνωσης είτε έκθεσης, διαφέρει από την

ανισότητα κατανομής ως αποτέλεσμα του τυπικού διαχωρισμού για

διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα οι πιθανότητες διεπαφής περιγράφουν

καλύτερα την υπάρχουσα επίδραση των οικιστικών επαφών, και την

αντίδραση λόγω αυτής της επαφής μεταξύ των ομάδων. Φαινόμενα όπως η

διαγαμηλιότητα. η γλωσσική αφομοίωση και η επαγγελματική σύνθεση

περιγράφονται καλύτερα από τη συχνότητα διεπαφής.

Η ασυμμετρία είναι επίσης ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των τεσσάρων

ισατήτων. Αυτό αυμβαίνει γιατί η πιθανότητα απομόνωσης διαφέρει

συνήθως μεταξύ των εξεταζόμενων κοινωνικών ομάδων. Ο λόγος αυτής

της διαφοροποίησης είναι ότι οι ισότητες περιλαμβάνουν στον υπολογισμό

τους ΚΟι τις δύο κοινωνικές συνθέσεις και ονισότητες στη χωρική κατανομή

τους.

3.2.4.ίίί.Δείκτης ρυθμο(ι συνδιακύμανσης (Bell' s correlatίon ratio squared
(ΕΤΑ'))

Ως δείκτης διαχωρισμού, α δείκτης αυτός περιλαμβάνει μετρήσεις παυ

βασίζονται στη διακύμανση, η οπαία γίνεται κατανοητή ως ο λόγος των

ποσοστών των κοινωνικών ομόδων μεταξύ των αστικών ενοτήτων προς

τη συναλική διακύμανση της κοινωνικής σύνθεσης στην πόλη.

, Σι,b,: 8
eta" = -'=''':-:'- 

TW8 ~I

όπου, tί'" πληθυσμός των μαίιρων στη συνοικία ω

Ql. '" ποσοστό των μαίιρων στη συνοικία ω

Τ '" συνολικός πληθυσμός

Β '" γενικό ποσοστό μαύρων

W '" γενικό ποσοστό λευκών

59



Κεφ(:ιλ\ΗΟ 30 ΑΠQοαφτ;Vι.ση π<ιουnκ(ίιν μεUΌ~ ων

]

1

Ι

]

]

]

]

]

Ι

J
J

j

Ι
ι

J

J
J

-

Ο δείκτης λαμβάνει τη μικρότερη τιμή του (το μηδέν δηλαδή), όταν σε

κάθε αστική ενότητα η εξεταζόμενη κοινωνική ομάδα καταλαμβάνει το ίδιο

ποσοστό με το αντίστοιχο συνολικό για ολόκληρη την πόλη.

Το βασικό πλεονέκτημα ουτού του δείκτη, είναι η ευαισθησία του στη

συγκέντρωση, αφού ο αριθμητής του πρώτου κλάσματος συγκεντρώνει το

τετράγωνο των ποσοστών των μαύρων σε κάθε αστική ενότητα.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται ως μέτρο διασποράς των

τιμών της μιας κοινωνικής ομάδας με δεδομένη τη διακύμανση των

κοινωνικών ομάδων στο σύνολο της πόλης. Οι μικρότερες τιμές

φανερώνουν κοι μικρό εύρος διακύμανσης των ποσοστών της μίας

κοινωνικής ομάδας στις εξεταζόμενες χωρικές ενότητες.

3.3. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ

3.3.1. Χωρικές ενότητες

Ένα βασικό πρόβλημα στην παρούσα εργασία ήταν και η διαίρεση του

αστικού χώρου σε ζώνες ανάλυσης. Προσεγγίζοντας το σύνολο των

δομημένων εκτάσεων του ΠΣ, η πρώτη σκέψη ήταν να ακολουθηθεί η

διαίρεση με βόση τα όρια των συνοικιακών συμβουλίων αλλά η

προσπόθεια σταμότησε για τρεις κυρίως λόγους.

• Δεν υπήρχε σαφής καθορισμός των κριτηρίων οργάνωσης των

συνοικιακών συμβουλίων,

• Ο θεσμός αυτός παρ' ότι προσπάθησε να στηριχθεί στην οργάνωση

οικιστικών ενοτήτων με βάση τις "γειτονιές" και τις υπάρχουσες

συνοικίες δε στάθηκε δυνατόν να καλύψει αξιόπιστα όλες τις

περιοχές του ΠΣ λόγω ύπαρξης νεοδόμητων ή εκτός σχεδίου ζωνών

χωρίς ιστορική παράδοση στη διαίρεση του χώρου σε συνοικίες ή

γειτονίες,

• Σε πολλές περιπτώσεις, οι ζώνες που προέκυπταν με βάση τα

συνοικιακά συμβούλια ήταν εκτεταμένες, με αποτέλεσμα να χάνεται η

λεπτομερής διαίρεση που επεδίωκε η παρούσα εργασία.

Μια δεύτερη σκέψη ήταν να χρησιμοποιηθούν οι ζώνες αντικειμενικών

αξιών όπως αυτές οργανώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά και

σ' ουτήν την περίmωση διa~ιστώθηKαν δυσκολίες που δεν επέτρεπαν τη

χρήση τους για ολόκληρο το ΠΣ.
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• Πρώτα απ' όλα αι ζώνες αυτές δεν σχεδιάζανται με βάση λειτουργικά

παλεαδαμικά χαρακτηριστικά αλλά με βάση την αικανομική

κινητικότητα ζωνών όσον αφορά τις εμπορικές δραστηριότητες,

• Δεύτερον παρατηρήθηκε μεγάλη διακύμανση όσον αφορά την έκταση

των ζωνών αυτών. Μάλιστα παρατηρήθηκε το φαινόμενο, ζώνες με

μεγάλη έκταση να εμφανίζονται ακριβώς σε οικιστικές περιοχές με

μεγάλη πυκνότητα, γεγονός που επέτεινε την εσωτερική

ανομοιογένεια των ζωνών.

Θεωρήθηκε πως κατάλληλη κλίμακα διαίρεσης του χώρου αποτελούν οι

Πολεοδομικές Ενότητες (ΠΕ). Η οργάνωση ταυ χώρου σε ζώνες

ανάλυσης ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό την διαίρεση του αστικού χώρου

όπως προέκυψε από την εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων

(ΓΠΣ) στους ΟΤΑ του ΠΣΘ. Ο καθορισμός των ΠΕ είναι απαραίτητος

σύμφωνα με τις προδιαγραφές μελετών ΓΠΣ στα πλαίσια της εκπόνησης

του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. Η διαίρεση του χώρου σε

Πολεοδομικές Ενότητες δεν συνεπάγεται απαραίτητα την ύπαρξη

~γειτoνιών" με την κοινωνική έννοια του όρου. Τα κριτήρια που

χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των ΠΕ ήταν16 :

Χωρικές συγκεντρώσεις καταστημάτων τοπικής και υπερτοπικής σημασίας

που δημιουργούν ζώνες επιρροής και εξυπηρέτησης.

• Φυσικά χαρακτηριστικά εδάφους, όπως χείμαρροι, υΨώματα κ.ά, που

δημιουργούν "φυσικές" ενότητες· ζώνες κατοικίας.

• Η ύπαρξη οδικού δικτύου υπερτοπικής σημασίας που διακόπτει την

οικιστική συνέχεια του αστικού χώρου.

• Ο διαχωρισμός των εκτός σχεδίου από τις εντός σχεδίου περιοχές

καθώς και η ομοιογένεια του κτιριακού αποθέματος και η ηλικία

"εποικισμού" των διαφόρων περιοχών,

• Ιστορικά διαμορφωμένες ενότητες ανάλογα με την καταγωγή του

πληθυσμού και τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των

κατοίκων,

• Η ύπαρξη περιοχών με ειδικές χρήσεις γης, κατά κανόνα

ασυμβίβαστες με την κατοικία, όπως στρατόπεδα, νεκροταφεία Κ.ά

• Το ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος που προκύπτει με την εφαρμογή

των προηγούμενων κριτηρίων σε συνάρτηση με τα δεδομένα όρια

των συνοικιών ώστε η γενίκευση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης

16 Βλ. ΓΠΣ 1986 Δ. Αμπελοκήπων σελ 32.
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να πραγματοποιείται πάντα σε επίπεδο ΟΤΑ. Στο επίπεδο της

παρούσας ανάλυσης ορίστηκε ως ελάχιστο πληθυσμιακά άριο αι 200
κάτοικοι ανά ΠΕ17.

Θα πρέπει να τονιστεί πως η επιλαγή των ΠΕ δεν απατελεί την καλύτερη

επιλαγή άσον αφορά το κοινωνικό περιεχόμενο της διαίρεσης του χώρου.

Σίγουρα όμως είναι η μόνη συγκροτημένη προσπάθεια αργάνωσης ταυ

χώραυ με πολεοδομικά κριτήρια που ακολουθήθηκαν για όλους τους ΟΤΑ

του ΠΣ. Επιπλέον, η χρήση των ΠΕ προσδίδει ευελιξία στην ανάλυση των

δεδομένων της παρούσας εργασίας, καθώς διατηρείται η ίδια χωρική βάση

με τα ΓΠΣ ώστε να ελέγχεται η διαχρονική εξέλιξη των μεταβλητών

ανάλυσης σε χωρική κλίμακα μεγαλύτερη αυτής των ΟΤΑ.

Διάγραμμα 1

Κατανομή των χωρικών ενοτήτων ανάλυσης σε πληθυσμιακες ομάδες

15% -

Συνολικά προέκυψαν 225 ενότητες με συγκεκριμένη γεωγραφική

αναφορά. Τελικά χρησιμοποιήθηκαν αι χωρικές ενότητες που υπερβαίναν

τους 500κατ. με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να περιοριστεί στις 209. Ο

λόγος που έγινε η επιλογή αυτή, ήταν στα πλαίσια ομοιογενοποίησης της

μήτρας των στοιχείων. Οι μικρού πληθυσμαύ ζώνες εμφάνιζαν

1
)
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j

]

ίJ

10% -

5% -

ο 1=
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j

j

J
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17 Σε πρώτη φάση για τις εντός σχεδίου περιοχές, ο χωρισμός των ζωνών έγινε με βάση τις Π.Ε,
για τις εκτός σχεδiοu ο χωρισμό έγινε με βάση το ανάλγυφο και τις συγκεντρώσεις οικισμών με

βάση τοπική διερεύνηση. Σε δεύτερη φάση αφου παραλήφθηκαν τα στοιχεία από την ΕΣΥΕ
συνενώθηκαν οι γετονικες ζώνες που δεν υπερέβαιναν το ελάχιστο πληθυσμιακό όριο των 200
Kσr.
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προβληματική κατανομή των μεταβλητών ανάλυσης, με αποτέλεσμα την

απώλεια πληροφορίας στις πολυμεταβλητές αναλύσεις. Ο μέσος

πληθυσμός ανά ζώνη ανάλυσης είναι 3390 άτομα.

Η κατανομή του πλήθους των ζωνών όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1
χαρακτηρίζεται κανονική, γεγονός σημαντικό για τη χρήση

πολυμεταβλητών αναλύσεων.

3.3.2. Κο,νων,κοεπαγγελμαTlκές μετα6λητές ανάλυσης

Η διερεύνηση σχημάτων κοινωνικού και γεωγραφικού διαχωρισμού,

απαιτεί στοιχεία που αναφέρονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα

κοινωνικόεπαγγελματικών κατηγοριών. Η απουσία ενός τέτοιου

συστήματος στατιστικής πληροφορίας οδήγησε στη διπλή επεξεργασία

των στοιχείων με βάση, αφ' ενός, το επάγγελμα και αφ' ετέρου, τη θέση

στο επάγγελμα.

Η θέση στο επάγγελμα είναι ο αμεσότερος δείκτης της ταξικής θέσης ενός

ατόμου. Δεν παραπέμπει όμως με σαφήνεια στην ταξική διάρθρωση,

δεδομένου ότι οι κατηγορίες είναι ταξικά ανομοιογενείς. Οι κατηγορίες

τόσο των μισΘωτών, όσο και των εργοδοτών, εσωτερικά παρουσιάζουν

σημαντικές διαφοροποιήσεις, ιδιαίτερα από ταξική άποψη. Η διασταύρωση

εισοδηματικού επιπέδου με τη θέση στο επάγγελμα περιγράφει

ικανοποιητικά την ταξική θέση. Δυστυχώς όμως η ΕΣΥΕ δεν διαθέτει

στοιχεία σε χωρικό επίπεδο πολεοδομικών ενοτήτων, αλλά ούτε και σε

επίπεδο ΟΤΑ., ώστε να γίνει κάποιας μορφής διασταύρωση.

Οι επαγγελματικές κατηγορίες, ως επί το πλείστον περιγράφουν την

κοινωνική ιεράρχηση και τη διαφοροποίηση στα πολιτισμικά 'πρότυπα που

σχετίζονται με το επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης.

Με άλλα λόγια ο συνδυασμός των επαγγελματικών κατηγοριών με τη θέση

στο επάγγελμα είναι δυνατόν να αποκτήσει νόημα, περιγράφοντας

κοινωνικές-πολιτισμικές ομάδες ατόμων.

Για την παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκαν, όσον αφορά το επάγγελμα,

οι 86 κατηγορίες της ΕΣγΕ με διψήφιο κωδικό και για τα δύο φύλα, με

χωρικό επίπεδο αναφοράς τις ζώνες ανάλυσης. Παρατηρώντας τη σύνθεση

των επαγγελματικών κατηγοριών από χαμηλότερου επιπέδου γενίκευσης

κατηγοριών (κατηγορίες με τριψήφιο κωδικό), διαπιστώνεται πως

ορισμένες κατηγορίες συμπεριλαμβάνουν επαγγέλματα με πολύ

διαφορετικό κοινωνικό περιεχόμενο.
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Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία των σχεδιαστών υπομηχανικών Ανωτέρων

και Μέαων αχολών περιλαμβάνει ένα εύρος ατόμων με διαφορετικό

επίπεδο μόρφωσης και σαφώς διαφορετική θέση στο πλέγμα της διαίρεσης

εργασίας.

Παρόμοια περίmωση αποτελεί και η ευρεία κατηγορία των εκπαιδευτικών,

όπου κάτω οπό τον ίδιο κωδικό επαγγέλματος συγκεντρώνονται όλοι οι

εκπαιδευτικοί λειτουργοί, από τους νηπιαγωγούς μέχρι τους καθηγητές

πανεπιστημίου. Σ' ουτήν την περίπτωση κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί

πρόσθετη μεταβλητή ανάλυσης που περιλάμβανε επαγγελματικές

κατηγορίες με τριψήφιους κωδικούς, όπως τους καθηγητές πανεπιστημίου.

Για την ομάδα των βοηθών ελεύθερων επαγγελμάτων απομονώθηκαν, οι

βοηθοί φαρμακοποιών, οι διαιτολόγοι, οι βοηθοί των φυσικών επιστημών,

Οι βοηθοί βιολογικών και γεωπονικών επιστημών. Οι πρόσθετες

μεταβλητές συγχωνεύτηκαν σ' αυτήν την περίπτωση με συγγενείς

επαγγελματικές κατηγορίες.

Αφού ολοκληρώθηκε η ομαδοποίηαη των επαγγελματικών κατηγοριών

έγινε η διασταύρωση τους με τη θέση στο επάγγελμα. Η θέση στο

επάγγελμα χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: εργοδότες, αυτο

απασχολούμενους, μισθωτούς και συμ60ηθούντα μέλη.

Προέκυψαν λοιπόν τετραπλάσιες μεταβλητές ανάλυσης. Για τη χρήση

όμως των πολυμεταβλητών αναλύσεων ήταν αδύνατη η ύπαρξη ενός τόσο

μεγάλου αριθμού μεταβλητών, δεδομένου ότι η πληροφορία παρουσιάζει

πρώτον σημαντική κατάτμηση με παλλές μηδενικές τιμές εντός των

μεταβλητών και δεύτεραν περιορισμένο αριθμό ζωνών σε σχέση με το

πλήθας των μεταβλητών.

Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια αμαδοποίησης των επαγγελματικών

κατηγοριών σε ένα μικρότερο αριθμό μεταβλητών ανάλυσης. Η τελική

εκδαχή περιέχει 37 μεταβλητές ανά φύλο. Προτιμήθηκε η συνένωση των

συμβοηθούντων μελών όλων των επαγγελματικών κατηγαριών σε μια

μεταβλητή, παρ' όλη τη μεγάλη κοινωνική σημασία αυτών των ομάδων

ατόμων, καθώς ο αριθμός ταυς ανά κατηγορία ήταν μικρός

Οι ομάδες όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, δεν είναι απλώς μια

''οριζόντια'' σύνθεση επαγγελματικών κατηγοριών, αλλά σε αρκετές

περιmώσεις, πραγματοποιήθηκε και "κάθετη" συνένωση επαγγελματικών

ομάδων με διαφορετική θέση στο επάγγελμα. Η ομαδοποίηση αυτή

επηρεάστηκε από ελληνική εμπειρία για τον ρόλο των λεγόμενων

μικρομεσαίων αυτόνομων (αυτοαπασχολαύμενων) στρωμάτων.
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Για τη διευκόλυνση της παρουσίασης της σύνθεσης χωρικών ομάδων,

προτιμήθηκε μια μαζικότερη ομαδοποίηση των κοινωνικοεπαγγελματικών

ομάδων. Σχηματίστηκαν 13 ευρύτερες ομάδες κατηγοριών που

εμπεριέχουν άμεση εμπειρική ιεράρχηση των κοινωνικοεπαγγελματικών

κατηγοριών. Κριτήριο ομαδοποίησης ήταν η σχέση των επαγγελμάτων με

την αγορά εργασίας. Η οργάνωση των ομάδων έγινε με τέτοιο τρόπο,

ώστε να συμπίπτουν με αντίστοιχες προσπάθειες στο εξωτερικό 18 .

Πίνακας 2

Ευρύτερες κοινωνικοεπαΥ.Υελματικές ομάδες ανάλυσης

j ΚΩΔΙΙ<ΟΣ ΠΕΡIΓΡΑφΗ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΗ 19

Ι

J

J

J

J

J

J

ΑΝ.ΕΠ. ΑΝΩΤΗ:.. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ GPR.GI G2,G3.G7,G10.GI1,G13

ΜΕΣ. Ι ANΩΤE~:"·MEΣAI.'. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ G4, GS. G6. G8. G9

ΜΕΣ.ΙΙ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ G12,G15

ΜΕΣ. II1 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠ"ΓΓΕΛΜΑΤΑ Gl4, G16.G19. G20

ΧΑΜ. ΤΡΙΤ. XAMHΛ~Y TPITOrEtfi ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ GIB,G21.G22.G23

ΕΡΓ.Ι EPrATlf~ EnArrEflMATATynoy 1 G26. G27, G29. G31. G33

ΕΡΓ.ΙΙ EPΓATlΚJ., ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 2 G2B, G30, G32. G34

ΕΡΓ.ΙΙΙ EPrATlr.:.. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΑ ΙΠΕΡlθΩΡIΑΚΑ! G35

ΠΑΡ. nAPAΔCΣIAKA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ G36

ΠΕΡ. ΠΕΡlθΩΡlΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ G25.G17

ΑΓΡ. ΑΓΡΟTlΙ:ιι, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 024

Σ' αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε τις επιφυλάξεις μας για την

ομοιογένεια στην ταξική συμπεριφορά των επαγγελματικών κατηγοριών

που ομαδοποιήθηκαν στη γεωγραφική τους ανάλυση. Έχουν γίνει αρκετές

18 ΟΙ ευρύτερες κατηγορίες συμβαδίζουν με τις κοινωνικοεπαγγελμαTlκές μεταβλητές της
ΓaλΙKής ΣταTlοτι,.;ής γπηρεσίας (CSP type 75).

19 Για την ομαδοποίηση των μεταβλητών ανάλυσης βλ. πίνακα 1 σ' αιιτήν την παράγραφο.
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συζητήσεις την τελευτσία δεκαετία για τη σημασία του χώρου και την

ταξική φόρτιση που προσδίδει στις κοινωνικές ομάδες. Ο αστικός χώρος

επιδρά με διττό τρόπο στα κοινωνικά δρώμενα.

• Πρώτον ο χώρος έχει διαφορετική επίδραση σε κάθε

κοινωνικοοικονομική ομάδα, που καθορίζεται άμεσα από τους

μηχανισμούς της αγοράς γης και κατοικίας. Ετσι Π.χ οι εκπαιδευτικοί

στις περιφερειακές συνοικίες, ενδεχομένως να ακολουθούν τα

πρότυπα κοινωνικής αναπαραγωγής στην κατοικία, που αποτελούν

την πιο διαδεδομένη στρατηγική στις περιοχές αυτές.

• Δεύτερον, η επίδρασή τους διαφοροποιεί το χαρακτήρα των

κοινωνικών ομάδων στο σύνολο του αστική χώρου μια περιοχής. Έτσι

Π.χ., διαφοροποιημένο βάρος προσδίδεται στον όρο "εργοδότης" σε

μια εργατική περιοχή και διαφοροποιημένο σε μια "αναβαθμισμένη"

περιοχή.
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4.1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΑΤιΣΤιΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4.1.1. Ανάλυση τελικών παραγόντων

Με βάση τη στατιστική μέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες

καταλήξαμε σε μια λύση με τέσσερις παράγοντες και περιστροφή αξόνων

τύπου Varimax. Για τη σύνθεση των παραγόντων χρησιμοποιήθηκαν τελικά

57 μεταβλητές που περιλάμβαναν. όπως προαναφέρθηκε, επαγγελματικές

κατηγορίες για τα δύο φύλα. Η συνολική πληροφορία που ερμηνεύεται

από την τελική λύση περιλαμβάνει το 55% της διακύμανσης της αρχικής

πληροφορίας. Οι παραγοντικές φορτίσεις (βάρη - component loadings)
παρατίθενται στο πίνακα 3. Η ιεράρχηση των μεταβλητών

πραγματοποιήθηκε με φθίνουσα κλίμακα των απόλυτων τιμών των

φορτίσεων ανά παράγοντα. Η ταξινόμηση αυτή προσφέρει τη δυνατότητα

για μια πρώτη αξιολόγηση της έντασης των συσχετίσεων και του ρόλου

που παίζει κάθε χρησιμοποιούμενη μεταβλητή στη σύνθεση των τελικών

παραγόντων.

Η τελική λύση στην ορθογώνια μορφή της, λαμβάνοντας υπόψιν το

κριτήριο της μοναδιαίας ιδιοτιμής, περιελάμβανε 11 παράγοντες. Όμως, το

νοηματικό περιεχόμενο μετά τον τέταρτο παράγοντα ήταν περιορισμένο.

Σε συνδυασμό με το ισχνό ποσοστό ερμηνείας που κατείχαν αυτές οι

συνιστώσες προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθούν οι τέσσερις πρώτοι

παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί, Θα ερμηνευτούν με βάση το κοινωνικό

τους περιεχόμενο, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη σχέση με τις

μεταβλητές που τους "σχηματίζουν". Το νόημα των παραγόντων,

συμπυκνώνει τις χωροθετικές επιλογές των κοινωνικοεπαγγελματικών

ομάδων
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Ο λόγος που επιλέχτηκε η περιεστραμένη λύση εντοπίζεται σε τρία

βασικά σημεία. Ο πρώτος παράγοντας συγκέντρωνε το μεγαλύτερο

ποσοστό της αρχικής πληροφορίας (37%) χωρίς ωστόσο να ξεχωρίζει

ξεκάθαρα ο ταξικός του χαρακτήρας όπως θα δούμε παρακάτω, στη

δεύτερη λύση. Στην ορθογώνια λογική ο πρώτος παράγοντας

συγκέντρωσε όλες τις μεταβλητές που διέθεταν υψηλή διακύμανση.

Όμως, απορροφώντας το μεγαλύτερο ποσοστό της αρχικής διακύμανσης,

δεν επέτρεπε στους επόμενους παράγοντες να σχηματίζουν

συγκεκριμένο "πρόσωπο" που να προσφέρει τα εννοιολογικά εργαλεία

ερμηνείας χωροθετικών προτύπων. Ο δεύτερος παράγοντας χάνοντας την

ερμηνευτική του ισχύ, έχανε επίσης και την ταξική διάσταση του

χαρακτήρα του. Οι μεταβλητές των επαγγελμάτων του δευτερογενή

τομέα "εξαντλούνταν" στη σύνθεση του πρώτου παράγοντα και δεν

απέφεραν παρά ελάχιστα στο σχηματισμό του δεύτερου. Ο τρίτος και

τέταρτος άξονας, διατηρούν παρόμοιο σχήμα και στις δύο λύσεις αλλά με

μικρότερη συμβολή στην ερμηνεία της αρχικής διακύμανσης.

Ο πρώτος άξονας ερμηνεύεται ως ο κατεξοχήν ταξικός παράγοντας που

επηρεάζει τη χωροθέτηση των κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων στον

αστικό χώρο. Το ποσοστό της διακύμανσης που εξηγείται από αυτόν

φτάνει στο 21,5%. Παρατηρούμε ότι δημιουργείται ένα δίπολο

πaραγοντικών φορτίσεων: ο συνδυασμός υψηλών αρνητικών και θετικών

τιμών υποδηλώνει πως υπάρχει μια σαφής και συστηματική τάση

διαχωρισμού μεταξύ των μεταβλητών που παρουσιάζουν αυτήν την

αντιστρόφως ανάλογη σχέση. Π.χ όταν σε μια χωρική ενότητα

παρατηρείται συγκέντρωση των μεταβλητών που φορτίζουν έντονα τον

πρώτο παράγοντα, θα παρατηρείται απουσία αυτών των μεταβλητών που

φορτίζουν επίσης έντονα αλλά με αντίθετο πρόσημο τον ίδιο άξονα.

Οι ιδιαίτερα θετικές υψηλές τιμές φορτίσεων (της τάξης του 0.6 και άνω)

που επιτυγχάνονται από τις επαγγελματικές κατηγορίες (που

περιλαμβάνουν υψηλά ελεύθερα επαγγέλματα, διευθυντικά στελέχη,

εργοδότες εμπόρους), συνδυάζονται με αντίστοιχα υψηλές αρνητικές

τιμές επαγγελματικών ομάδων που περιλαμβάνουν εργατικά

επαγγέλματα.

Πιο συγκεκριμένα τη μεγαλύτερη ένταση συσχέτισης με τον πρώτο άξονα

κατέχουν οι επαγγελματικές ομάδες των εργοδοτών καθώς και

αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών υψηλών ελεύθερων επαγγελμάτων

(γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί), των πανεπιστημιακών καθηγητών όπως

επίσης και των εργοδοτών εμπόρων. Μάλιστα, το φαινόμενο είναι το ίδιο

έντονο και για τα δύο φύλα. Ακολουθούν δύο μεταβλητές με αρνητικό
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πρόσημο οι οποίες περιλαμβάνουν τους εργαζόμενους στα σώματα

ασφαλείας καθώς και τους εργοδότες βιοτέχνες. Στη συνέχεια

τοποθετούνται τα μισθωτά διευθυντικά στελέχη αμφοτέρων φύλων. Τη

σκυτάλη αναλαμβάνουν δύο μεταβλητές με αρνητικό πρόσημο που

περιλαμβάνουν τόσο τους εργοδότες όσο και τους μισθωτούς άρρενες

εργαζομένους στις μεταφορές. Συνεχίζοντας την ανάλυση, παρατηρούμε

πως τον πόλο των χαμηλών στρωμάτων συγκροτούν οι μισθωτοί εργάτες

τεχνίτες στις μεταφορές, στη βιοτεχνία και τη βιομηχανία, παρ' ότι και στις

δύο τελευταίες κατηγορίες οι φορτίσεις είναι σε ακόμη υψηλότερο σημείο

στο δεύτερο παράγοντα. Η αντίθεση στον πρώτο παράγοντα είναι δυνατόν

να εντοπιστεί μεταξύ των εργοδοτών στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία και

τις κατασκευές, και των υψηλών ελεύθερων επαγγελματιών. Οι υπόλοιπες

μεταβλητές παρ' ότι είναι στατιστικά αρκετά σημαντικές (0.4-0.5),
εντούτοις το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης τους χρησιμοποιείται

για τη σύνθεση του δεύτερου παράγοντα,

Ο δεύτερος παράγοντας χαρακτηρίζεται επίσης ως ταξικός, ο οποίος

όμως, εκφράζει διαφορετικό κοινωνικό περιεχόμενο. Ουσιαστικά πρόκειται

επίσης για ένα δίπολο που εκφράζει τις χωρικές διαφοροποιήσεις μεταξύ

των μεσαίων και των εργατικών στρωμάτων.

Χαρακτηριστικό δε, είναι το φαινόμενο ότι στα μεσοστρωματικά

επαγγέλματα συμμεταβάλλονται και οι βοηθοί ελεύθερων επαγγελμάτων.

Επίσης, ακόμα ένα σημαντικό σημείο είναι ότι οι μεταβλητές που

παρουσιάζουν υψηλές αρνητικές φορτίσεις στον πρώτο άξονα,

εξακολουθούν να διατηρούν το ίδιο πρόσημο με παρόμοιο μέγεθος τιμών,

γεγονός που υποδηλώνει πως το ένα τουλάχιστον μέλος_του δίπολου

εμφανίζεται όμοιο στους δύο πρώτους άξονες, Οι μεταβλητές που

περιλαμβάνουν επαγγέλματα του δευτερογενούς τομέσ συστηματικά

διαχωρίζονται και προς τα υψηλά αλλά και προς τα μεσαία επαγγέλματα

υπηρεσιών και εμπορίου.

Το "θετικό πόλο" συνθέτουν οι μεταβλητές των υπαλλήλων γραφείου και

των εκπαιδευτικών, ακολουθούμενοι από τους λοιπούς ελεύθερους

επαγγελματίες και βοηθούς αυτών, περιλαμβάνοντας επίσης τους

εργαζομένους στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ασφάλειες. Τον

"αρνητικό πόλο" σχηματίζουν κυρίως οι μισθωτοί εργαζόμενοι στη

βιοτεχνία, στις κατασκευές, στη βιομηχανία όπως επίσης και οι

ανειδίκευτοι

Τα δεδομένα αυτά, δημιουργούν τις πρώτες υπόνοιες για τη

διαφοροποίηση του κοινωνικού διαχωρισμού και επέκτασή του στο χώρο

της Θεσσαλονίκης, Η σημασία αυτού άξονα δεν υπολείπεται σημαντικά του
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πρώτου, δεδομένου ότι ερμηνεύει γύρω στο 20% της δισκύμονσης της

αρχικής πληροφορίος. Οι υψηλότερες τιμές φορτίσεων παρατηρούνται

στις μετοβλητές που περιλομβόνουν τις ομόδες των εκπαιδευτικών κοι

των υπαλλήλων γραφείου.

Ο τρίτος παράγοντας ερμηνεύεται ως άξονος παραδοσιακών

επαγγελμάτων. Περιλαμβάνει μικρό αριθμό μεταβληηόν που διαθέτουν

όμως σημαντικές ποραγοντικές φορτίσεις. Μάλιστα στην πλειονότητά

τους αυτές οι μεταβλητές εμφανίζονται υποτονικές στους δύο

προηγούμενους ποράγοντες. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την έντονη

χωρική συγκέντρωση αυτών των μεταβλητών σε συγκεκριμένες χωρικές

ενότητες. Ο άξονος αυτός ερμηνεύει μικρό αλλά όχι αμελητέο τμήμα της

διακύμονσης της αρχικής πληροφορίας, κοντά στο 7,2%. Πιο συγκεκριμένα

περιλαμβάνει τα συμβοηθούντα μέλη, τους εργάτες γης κοι των δύο

φύλων, όπως επίσης και τους άνδρες ουτόνομους πωλητές. Παρ' ότι όλες

ουτές οι μεταβλητές έχουν αρνητικές τιμές, αυτό δεν προσθέτει τίποτα

στην τελική ερμηνεία δεδομένου ότι δεν υπάρχει ισχυρός αντίποδος

μεταβλητών με έντονες θετικές φορτίσεις. Τα συμβοηθούντα μέλη αυτού

του παράγοντα πιθανόν να ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της αγροτικής

δροστηριότητας.

Ο τέτορτος παράγοντας χοροκτηρίζεται από μια ομαδοποίηση

μεταβλητών σχετικών με το χαμηλό τριτογενή τομέο κοι ιδιαίτερα το

εμπόριο. Όμως σ' ουτήν την περίmωση παρατηρείται επίσης διπολισμός.

Στο ένα άκρο συγκεντρώνοντοι με αρκετά υψηλές τιμές οι μεταβλητές που

περιλαμβάνουν ουτοαπασχολούμενους έμπορους αμφοτέρων των φύλων.

Στον άλλο πόλο εντοπίζοντοι οι μεταβλητές που περιλαμβάνουν τους

μισθωτούς της κοτώτερης βοθμίδας υπηρεσιών. Σ' αυτόν τόν παράγοντα

λοιπόν γίνονται φανερές οι αντιθέσεις μέσα στο πλαίσιο του χαμηλού

τριτογενούς τομέα. Αυτοαπασχολούμενοι έμποροι που δεν είναι άλλοι από

τους μικροκαταστηματάρχες που κατακλύζουν τον αστικό χώρο

παρουσιάζουν όπως φαίνεται συστημοτική διαφοροποίηση στην επιλογή

τόπου κατοικίας σε σύγκριση με τους μισθωτούς κατώτερης βαθμίδας

υπηρεσιών. Το φαινόμενο αυτό δεν πρέπει να ξενίζει, λαμβάνοντας υπόψιν,

τις χωροθετικές πρακτικές αυτών των στρωμάτων. Σε εκτεταμένες

έρευνες και στο εξωτερικό, προέκυψε πως τα χαμηλά στρώματα που

απασχολούνται στις υπηρεσίες εντοπίζονται σε ζώνες κατοικίας κοντινές

των μεσαίων-υψηλών στρωμάτων όπου εντοπίζεται και η κύρια (δυνητική)

περιοχή εργασίος τους. Αντίθετα, οι μικρομεσαίοι καταστηματάρχες

αποτελούν και το κύριο σώμα των λεγόμενων μικροαστικών στρωμάτων,

συνήθως δεν ακολουθούν συγκεκριμένο χωροθετικό πρότυπο, δηλ.
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παρατηρείται μεγαλύτερη διάχυση στον αστικό ιστό, με προτίμηση φυσικά

τις περιοχές όπου το κόστος κατοικίας ε(ναι περιορισμένο.

Από τον έλεγχο γραμμικών συσχετίσεων μεταξύ των τελικών

παραγόντων, προκύmει ότι πρώτος και δεύτερος παράγοντας έχουν τη

μεγαλύτερη διάχυση στο χώρο όπως είναι φυσικό, αφού ερμηνεύουν και

το μεγαλύτερο όγκο της αρχικής πληροφορίας. Αντίθετα ο τρΙτος

παράγοντας ε(ναι ο περισσότερο χωρικά εντοπισμένος και ακολουθεί ο

τέταρτος. Η μεγαλύτερη διασπορά τιμών του πρώτου και δεύτερου

παράγοντα αποτελούν μια ένδειξη για τη διαφορετικότητα των αστικών

ενοτήτων με βάση τους ταξικούς άξονες διαχωρισμού. Η συγκέντρωση

των τιμών άλλων δύο παραγόντων αποτελεί μια ακόμη ένδειξη για τον

ιδιαίτερο χαρακτήρα ορισμένων χωρικών ενοτήτων.

Διάγραμμα 2

Συσχετίσεις μεταξύ των ουντεταΥμέων των συνιστωσών
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Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουμε ξεχωριστά τα χωρικά σχήματα

των εξειδικεύσεων του κάθε παράγοντα. ΜΙ αυτόν το τρόπο θα

αποκτήσουμε μια πρώτη άποψη για το ρόλο που έπαιξε ο χώρος στο

σχηματισμό των τελικών παραγόντων.

Οι μέγιστες θετικές τιμές του πρώτου παράγοντα σε κάποια χωρική

ενότητα σημαίνουν ουσιαστικό την υπερεκπροσώπηση των υψηλών

επαγγελμάτων με παράλληλη έντονη απουσία των εργατικών

στρωμάτων. Αντίθετα, οι αρνητικές τιμές υποδηλώνουν μεγάλη

συγκέντρωση εργατικών στρωμάτων με ταυτόχρονη έλλειψη υψηλών

επαγγελματικών ομάδων. Γεωγραφικά, εξειδικεύεται έντονα με θετικές

τιμές στις περιοχές του κέντρου την παραλιακή ζώνη, το βόρειο τμήμα της

Πυλαίας και το σύνολο του Πανοράματος. Ασθενέστερη (αρνητική)

παρουσία αυτού του παράγοντα εντοπίζεται στις εξής περιοχές 1) σε μια

συμπαγή ζώνη από ενότητες των κεντρικότερων βορειοδυτικών ΟΤΑ

(Αμπελόκηποι, Νεάπολη και Συκιές) 2) σε μια επίσης συμπαγή περιοχή των

νοτιοανατολικών συνοικιών του Δ. Θεσσαλονίκης (Τούμπα, Χαριλάου) και

της Τριανδρίας και

Ο μέγιστες θετικές τιμές του δεύτερου παράγοντα υποδηλώνουν σχετική

υπερσυγκέντρωση μεσαίων στρωμάτων σε σχέση με τα μισθωτά εργατικά

στρώματα. Το αντίθετο συμβαίνει με τις αρνητικές τιμές. Όπως φαίνεται

δεν υπάρχουν έντονα αρνητικές τιμές. Το γεωγραφικό σχήμα είναι σαφές.

Οι κεντρικές περιοχές του Δ. ΘεσΙκης, μαζί με τις αντίστοιχες του Δ.

Καλαμαριάς (όχι τις παραλιακές), έχουν θετικές τιμές συντΙμενων. Μια

μικρή ζώνη στον Δ, ΑμπΙπων έχει ελαφρά αρνητικές τιμές και αποτελεί το

μόνο εντοπισμένο πόλο συστηματικής συγκέντρωσης εργατικών

στρωμάτων σε βάρος των μεσαίων.

Ο τρίτος εμφανίζεται επιλεκτικά με έντονες θετικές τιμές σε 2 χωρικές

ενότητες (Πυλαία Εύοσμος) όπου προδίδουν ύπαρξη μεγάλου ποσοστού

ατόμων που οπασχολούνται στον αγροτικό τομέα. Συστηματική απουσία

αγροτων πρατηρείται στις ακραίες ζώνες του Δ. Πολίχνης και Μενεμένης.

Οι μεγάλες θετικές τιμές του 40υ παράγοντα υποδηλώνουν υπερίσχυση

των απασχολούμενων με της μεσαίας εμβέλειας εμπορική δραστηριότητα

κια εντοπίζονται στα άκρα του Δ. Πυλαίς, Πανοράματος και λιγότερο στις

κεντρικές περιοχές του Δ. Καλαμαριάς.Οι έντανα αρνητικές τιμές του

παράγοντα αυτού φανερώνουν συγκέντρωση απασχολουμένων στον

χαμηλό τρειτογενή κια ομαδοποιούνται χωρικό στο σύνολο του Δ.

Πολίχνης και το βόρειο τμήμα της κεντρικής ζώνης του Δ. ΘεσΙκης.
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με τον 1ο παράγοντα
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Χάρτης 3.3 Συντεταγμένες των Π.Ε

μι τον 30 παράγοντα
Χάρτης3.4

ΝΒσσlκό οδικό δίΚ1\lO

Π ΌριαΟΤΑ

.1 Ι Πολεοδομικές ενότητες

Ι Ι F <·1.50
~·1.5σ< F<·O.5o
0-0.50< F< 0.50
ΙΕ:Ί 0.50< F< 1.50
_ 1.50< F

Συντεταγμένες των Π.Ε

με τον 40 παράγοντα

1 Ο 1 234 5 6Kllamete~-......-..------..0;
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4.1.2. Παρουσίαση ομάδων ταξινομικής ανάλυσης

Στην εφαρμαγή της ταξιναμικής ανάλυσης χρησιμαπαιήθηκαν ως

μεταβλητές αμαδαπαίησης αι συντεταγμένες (scores) των χωρικών

ενατήτων ως πρας τις συνιστώσες της παραγαντικής ανάλυσης. Για την

εφαρμαγή της μεθόδαυ σταθμίσαμε τις συντεταγμένες κάθε παράγαντα με

τα πασαστό ερμηνείας διακύμανσης, ώστε να απακτήσει βάρας ανάλαγα με

τα αντίσταιχα πασαστό ερμηνείας της αρχικής πληραφαρίας κάθε

παράγαντα. Ακαλαυθήθηκε αυτή η λύση, καθώς διαπιστώθηκε πως αι

μεταβλητές αμαδαπαίησης δεν συμμετείχαν με βάρας ανάλαγα της

σημασίας ταυς στην αμαδαπαίησης των περιαχών. Αυτό απαφασίσθηκε

γιατί η στατιστική μέθαδας της ταξιναμικής ανάλυσης επηρεάζεται άμεσα

από τα εύρας των τιμών των μεταβλητών.

Για την αναζήτηση αμαιαγενών αμάδων εφαρμόστηκαν δύα μέθαδαι

ταξιναμικής ανάλυσης. Μία ιεραρχική και μια διαχωριστική. Με την

εξαγωγή των απατελεσμάτων θα γίνει μια συγκριτική παραυσίαση των

αμαδαπαιήσεων. Η τελική λύση, και στις δύα μεθόδαυς, περιλαμβάνει 30
αμάδες χωρικών ενατήτων όσα τα δυτατόν αμαιογενέστερες. Καταλήξαμε

σΙ αυτόν τον αριθμό έχοντας υπόψιν το ποσοστό ενδοομαδικής και

διααμαδικής διακύμανσης παυ συνθέταυν τη συναλική διακύμανση.

Θεωρήσαμε πως ένα πασαστό 10% γισ την ενδααμαδική και 90% για τη

διααμαδική, πρασφέρει τις πραύπαθέσεις για την αμαιογενή αμαδαπαίηση

με δεδαμένα ταν αριθμό των περιπτώσεων (209).

Με βάση αυτήν την παραυσίαση, παρατηραύμε πως η σύνθεση των

clusters, επιτρέπει την περαιτέρω αμαδαπαίησή ταυς, ώστε πρώταν να

σχηματίσαυμε μια συνεκτική άπαψη για την καινωνική σύνθεση ταυ

αστικαύ χώραυ κοι δεύτεραν να δημιαυργηθαύν χαρταγραφήσιμες αμάδες

χωρικών ενοτήτων.

Η ιεράρχηση και αμαδαπαίηση των αμάδων των Clusters πραήρθε από την

ταξινόμηση μεταβλητών ανάλυσης παυ θεωρήθηκαν ως

αντιπρασωπευτικότερες για τη σύνθεση και φυσιαγνωμία των αμάδων: η

μεταβλητή υψηλών ελεύθερων επαγγελμάτων (ΙΑ1,IG 1), υπαλλήλων

γραφείαυ (ίΑ12, IG 12), κοι μισθωτών εργατών βιομηχανίας, (ίΑ28, IG28).

4.1.2.i. Μέθοδος ταξινόμησης ClassIfication Ascendante Hierachique (CAH)

Όπως φαίνεται και σταν πίνακα 4.1 η σύνθεση των Clusters παραυσιάζει

μια συστηματική αντίθεση των υψηλών ελεύθερων επαγγελματιών σε
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σχέση με τα εργστικά στρώματα. Δύο ομάδες Clusters παρουσιάζουν μια

σχετική ομοιογένεια στην κατανομή των επαγγελματικών κατηγοριών σε

σχέση με το μέσο όρο της πόλης.

ΠΙνοκος 4.1

Παρουσίαση της κοινωνικοεπαΥΥελματικής σι)νθεσης των ομάδων της μεθόδου

ταξινόμισης CAH (ποσοστά %,,)

ΓΕΝΙΚΑ ΣTOIXEIA ΚΟIΝΩΝIΚΟΕΠΑΓΕΛΜΑΤιΚΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

< Θ ...
"

~

'"
ο:

< - ~ ...
~

< Ζ Θ " W - - - ~

" w ~ ... ~ ~
,. ..: ..: ~ .. ~ .. w

< Ζ Ζ W W W < .. .. .. w < ~ Ζ

CLCAH ~ ~ " w < ,. ,.
~ " w w w " " < <

1 0.9% 0.6% δ ()6~ 2069 330 132 176 61 85 29 60 6 • 23 5 88
2 3.9% 3.9% 27855 10395 309 13' 181 75 73 51 73 5 6 27 7 93
3 4.6% 4.3'ι: 32595 11561 217 125 179 68 108 62 113 11 7 22 3 ~

4 3.1% 2.9% 21972 7%5 20' 122 179 58 123 ~ 107 8 15 23 5 100
5 6.70/: 3.5% δ: 496 22329 140 112 175 60 132 76 164 10 9 2' • !3
δ 6.$7', 0.4% ~5 700 16692 129 89 154 \9 127 85 196 21 13 26 6 96
7 3.7'1: 3.5% 26069 ?354 111 89 162 52 145 ~ 19' 18 15 21 5 102

8 1.8% 1.6% 12677 (~31 270 120 18' 83 Π 81 W 3 • 27 7 55
9 0.2% 02% 1280 '8' 380 13' 157 76 39 7' 60 2 4 25 2 45
10 13.6% 13.5% 9f 150 35751 186 117 171 71 107 81 141 9 8 29 6 ~

11 9.6% 9.6% ο: 330 25334 92 69 131 66 128 115 251 14 11 31 • ~

12 4.2% ~2% 2?442 11044 111 98 154 63 132 96 198 17 13 29 5 83
13 2.1% 2.1% i5135 5458 135 105 154 81 106 102 190 9 8 41 • 67
14 0.9% 0.9% ~280 2323 146 87 128 ~ 99 92 166 13 2' '3 \9 93
15 0.9% 0.9% 0586 2529 '82 107 123 87 65 23 23 2 3 39 2 '5
1δ 0.1% 0.1% 952 38' 529 107 96 76 68 39 21 Ο Ι 10 3 ..
17 1.80/: 1.6% 12687 4332 '14 102 136 101 19 '5 35 • 6 36 8 55
18 0.1% 0.1% 5'8 229 502 39 '8 188 35 26 39 Ο 22 83 9
19 5.7% 5Ε% 40703 15355 89 '9 125 52 133 106 279 2' 12 2' 5 103
20 6.6* 6.9% 47666 17922 76 '9 111 58 126 115 302 2' 10 28 5 96
21 7.3% 7.7% 51660 19449 68 36 ~ 51 109 123 360 23 13 27 5 101
22 1.7% 1.7% 11696 3~87 50 29 ~ 54 93 120 370 29 12 36 14 104
23 6.1% 62% Ι3116 16079 85 47 105 67 111 133 295 17 11 31 9 89

24 0.4% 0.4% 2Μ2 99. 93 '2 76 68 103 127 267 14 ;;ι ~ 8 80
25 0.3% 03% 2161 7~ 2' • 25 '9 58 54 292 30 278 37 8 140
2δ 0.6% 0.6% 4379 1636 '0 19 83 '7 135 83 33' 72 32 17 14 125
27 0.7% 0.7% • 900 1815 19 19 89 '2 10' 111 393 6' 12 15 6 106
28 3.0% 3.1% 21100 800\ 46 30 7' '2 120 11. 383 32 17 21 6 11'
29 0.6;~ 0.6% , 500 1631 121 \9 131 50 120 91 25' 37 7 15 9 99

30 0.1% 0.1% 82' 25 .8 Ο 12 16 35 33 85 Ο 399 182 31 19'

Ι Ι 100%1100%1 708527 26"1556 142 83 1401 δ3 115 931213 1δl 121 28 δΙ 881
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Η ομάδα Clusters που τοποθετείται πρώτη οπην ιεραρχική κλίμακα σε

σχέση με την κaτανομη των "ανώτερων επαγγελματικών στρωμάτων",

εντοπίζεται στις ίδιες γεωγραφικές ζώνες άπως και οπην προηγούμενη

ταξινομική μέθοδο. Το νότιο τμήμα του Πανοράματος μαζί με την

παραλιακή ζώνη πριν το Λευκά Πύργο, αποτελούν το βαρύ πυροβολικά

των σημείων που εντοπίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα οι ανώτερες

κοινωνικοεπαγγελματικές τάξεις. Η λεγάμενη περιοχή λοιπάν του

φραγκομαχαλά (κατά τις αρχές του αιώνα), διατηρεί την αίγλη και την

έλξη της στο πέρασμα του χρόνου. Οι τάσεις προαστιοποίησης της

δεκαετίας του '70 παγιώθηκαν και φανερώνονται πλέον με την προτίμηση

των υψηλών στρωμάτων στο Πανόραμα και την Πυλαία. Η ομάδα αυτή

παρουσιάζει σημαντικό βαθμά πόλωσης καθώς εμφανίζει συγκέντρωση

εργατικών στρωμάτων 1Ο φορές κάτω του μέσου όρου αλλά ανώτερων

οπρωμάτων 3-4 φορές άνω του Μα. Τα μεσαία στρώματα εμφανίζονται

ελαφρώς εξισορροπημένα με εξαίρεση τα μεσαία-ανώτερα οπρώματα των

εμπόρων και των επιχειρηματικών στρωμάτων που παρουσιάζουν οχετικη

υπερεκπροσώπηση.

Η δεύτερη ομάδα Clusters αποτελείται απά ένα μέλος που εντοπίζεται

οπην ευρύτερη περιοχή του ενός από τους δύο πόλους της προηγούμενης

ομάδας, το βόρειο τμήμα του Δ. Πυλαίας. Το καθοριστικό σημείο για τη

διαφοροποίηση του από την προηγούμενη ομάδα αποτελεί η ύπαρξη

πολλών συμβοηθούντων μελών που συνδέονται με την μεγάλη

συγκέντρωση εμπόρων και επιχειρηματιών σ' αυτή τη ζώνη. Η αναλογία

μικροεμπόρων και επιχειρηματιών παροχής υπηρεσιών (ΜΕΣ 111) υπερβαίνει
κατά 3 φορές το μέσο όρο. Οι υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες

ακολουθούν με πιστότητα την κατανομή της πρώτης oμάδα~ με εξαίρεση

τα μεσαία-ανώτερα στρώματα όπου παρουσιάζουν σχετική

υποεκπροσώπηση στη συγκεκριμένη περιοχή (2 φορές κάτω του ΜΟ).

Η τρίτη ομάδα Clusters ακολουθεί επίσης πολωτικά πρότυπα, λιγότερο

έντονα όμως απά την πρώτη ομάδα. Πληθυσμιακά αντιπροσωπεύει το 8.5%
του συνολικού πληθυσμού και το 5.5% της συνολικής έκτασης του ΠΣ. Τα

εργατικά στρώματα εξακολουθούν να είναι απόντα, με μεγαλύτερη

συγκέντρωση 2,5-3 φορές κάτω του ΜΟ, τα ανώτερα στρώματα όμως

συμμετέχουν σε λιγότερο ποσοστό από τις προηγούμενες ομάδες 2 φορές

άνω του ΜΟ. Τα στρώματα που δείχνουν να συμμετέχουν ενεργά στο

προφίλ αυτής της ομάδας είναι τα ανώτερα-μεσαία στρώματα των

ελεύθερων επαγγελματιών και των δημοσίων υπάλληλων. Γεωγραφικά,

διακρίνουμε δύο συμπαγείς πάλους που εμφανίζονται στον αοπικό ιοπά. Ο

πρώτος περιλαμβάνει άλη την περιοχή του κέντρου που περικλείεται απά
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την πορολίο, την οδό Αριστοτέλους, την Διεθνή Έκθεση κοι την Εγνοτίο

οδό. Ουσιοστικά, πρόκειτοι γιο το τμήμα της πυρίκουστου ζώνης του 1917
που δεν διαθέτει ένταση εμπορικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων όπως τη

περιοχή μετοξύ Βαρδορίου-Αριστοτέλους. Το τμήμο ουτό οποτέλεοε την

οιχμή της διαδικοσίος έντονης οστικοποίησης της δεκαετίσς του '60. Ο
δεύτερος πόλος περικλείεται σχεδόν εξολοκλήρου από τα όρια τσυ Δ.

Καλαμαριάς και περιλαμβάνει τις βορειοδυτικές παραλιακές χωρικές

ενότητες καθώς και εκείνες που περικλείονται μεταξύ της οδού Γ.

Παπανδρέου και της Οδού Θεσ/κης-Αεροδρομίου. ιστορικά πρόκειται για

την περιοχή των Εξοχών που διατήρησε ένα χαρακτήρα προαστιακό μέχρι

την αρχές του '60 και έντονα αστικό την τελευταία 20ετία.

Η τέταρτη ομάδα Clusters με παρόμοιο πληθυσμιοκό βάρος με την

προηγούμενη 8,5% εμφανίζεται αρκετά διαφοροποιημένη από τις

προηγούμενες. Ο ρόλος των υψηλών στρωμάτων έχει μειωθεί σημαντικά

(1 φορά άνω ταυ ΜΟ) ενώ ενισχύθηκε ο ρόλος των μεσαίων στρωμάτων

στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας αυτής της ομάδας. Τα εργατικά

στρώματα δεν έχουν σημαντική εκπροσώπηση, ενώ η συμμετοχή των

μεσαίων στελεχών εμπσρίσυ ακολουθεί την κατανομή του Μα. Η σμάδα

αυτή λοιπόν διατηρεί ένα σχετικό υψηλό status, με έντονα

μεσοστρωματική υπόσταση. Γεωγραφικά, το μεγαλυτερο ποσοστό των

χωρικών ενοτήτων αυτής της σμάδας, καταλαμβάνουν τσ χώρο μεταξύ

των δύο "αστικών" πόλων του κορμού της πόλης, δηλ. την ζώνη της

λεγόμενης Ν. παραλίας. Ένα ποσοστό των ενοτήτων αυτής της ομάδας

εντοπίζεται επίσης μεταξύ της οδού Εγνατίας κοι Αγ. Δημητρίου σε άμεση

επαφή με τις ενότητες ανώτερων ιερορχικά ομάδων Clusters.

Εντύπωση πρσκαλεί η εμφάνιση χωρικής ενότητας τέτοιας φυσισγνωμίας

στο χώρο του Πρώτου διαμερίσματος του Δ. Θεσ/κης. Αν ανατρέξουμε

στις ιστορικές πηγές, θα παρατηρήσουμε ότι η ενότητα αυτή ταυτίζεται με

την παλιά εργατική συνοικία της πρώτης βισμηχανικής ζώνης στην

περιοχή του παλισύ Σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία συγκεντρώνει

πλέον μεσαία στελέχη βιομηχανικής παραγωγής.

Η πέμπτη ομάδα Clusters αποτελείται από μία χωρική ενότητα. Η

διαφοροποίηση της από την προηγσύμενη ομάδα προκύmει ουσιαστικά

από τη σχετική υπερεκπροσώπηση των μεσαίων ανώτερων στρωμάτων (2
φορές άνω του ΜΟ) και τη σχετική έλλειψη των μικρό-μεσαίων

επαγγελματικών κατηγοριών. Η έντονη μεσσστρωματική φυσιογνωμία της

ενότητας αυτής, την απομονώνει από τις υπόλοιπες με παρόμοιο ποσοστά

μεσαίων στρωμάτων, καθώς δεν ακολουθεί ανάλογη κατανομή με σταδιακή

αύξηση των μικρομεσοίων στελεχών εμπορίου και υπηρεσιών καθώς
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μειώνεται η εκπροσώπηση των ανώτερων στρωμάτων. Γεωγραφικά, αυτή η

χωρική ενότητα, εντοπίζεται στη δυτική κοι σχετικά αραιοκατοικημένη

περιοχή του Δ. Πυλαίας προς το Δ. Θεσ/κης. Πράκειται για περιοχή με

έντονη ανοικοδόμηση την τελευταία δεκαετία συγκροτημάτων κατοικίας

με πολυτελή κατασκευή.

Η έκτη ομάδα Cluslers εμφανίζεται ως η λιγάτερο πολωμένη. Επίσης είναι

και η μεγαλύτερη καθώς περιλαμβάνει το 34,6% του συνολικού

εξεταζάμενου πληθυσμού. Η κατανομή των διαφόρων κοινωνικο

επαγγελματικών κατηγοριών πλησιάζει αρκετά το ΜΟ του ΠΣ. γπάρχει

μια σχετική συγκέντρωση των μεσαίων και μικρομεσαίων στελεχών

εμπορίου κοι υπηρεσιών σε βάρος κυρίως των εργατικών στρωμάτων, οι

οποίες εμφανίζουν σχετική έλλειψη. Το πληθυσμιακό βάρος αυτής της

ομάδας είναι ιδιαίτερα μεγάλο ώστε να μη το λάβουμε υπόψιν.

γποδηλώνει ουσιαστικά, ότι το κυρίαρχο πρότυπο χωροθέτησης ομάδων

ανθρώπων με διαφορετική επαγγελματική φυσιογνωμία δεν είναι

πολωτικό, σε περιοχές με μέση αστική ζήτηση. Γεωγραφικά, διακρίνουμε

δύο ευρύτερες ζώνες που εμφανίζεται η συγκεκριμένη ομάδα Clusters. Η
μία εκτείνεται από την περιοχή της Άνω Πόλης μέχρι την πλατεία

Βαρδαρίου, περιλαμβάνοντας ακόμη και την παραλιακή ζώνη δίπλα στον

εμπορικό λιμένα. Η άλλη ζώνη περιλαμβάνει τις χωρικές ενότητες που

αποτελούν το κορμό του τρίτου διαμερίσματος και τις ζώνες του Δ.

Καλαμαριάς που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες ομάδες

ενοτήτων. Εντύπωση προκαλεί η μικρομεσαία-αστική διάρθρωση των

νότιων παραλιακών ενοτήτων του Δ. Καλαμαριάς παρόλο το υψηλό

επίπεδο αντικειμενικών αξιών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η περιοχή αυτή

αποτελείται οπό προσφυγικούς οικισμούς που την τελευταία 20ετία

δέχονται οικιστική πίεση με σαφή τάση αλλαγής της κοινωνικής τους

σύνθεσης.

Η έβδομη ομάδα Clusters αποτελεί τη συνέχεια της προηγούμενης.

Διατηρείται μια σχετική ισορροπία στις διάφορες κοινωνικοεπαγγελματικές

κατηγορίες. Το πληθυσμιακό βάρος είναι εξίσου σημαντικό με της

προηγούμενη ομάδα 34,9%. Οι δύο αυτές ομάδες λοιπόν περικλείουν τα

3/4 του συνολικού πληθυσμού. Στη συγκεκριμένη ομάδα παρατηρείται μια

σχετική υπερεκπροσώπησητων μικρομεσαίων που εργάζονται στο χαμηλό

τριτογενή κοι των εργατικών στρωμότων. Είναι πρώτη φορά που οι

εργατικές κατηγορίες επαγγελμάτωνπαρουσιάζουν σημαντικό βάρος στο

σχηματισμό της φυσιογνωμίας των Clusters. Θα πρέπει όμως να

σημειώσουμε πως αυτή η ομάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διακύμανση

τιμών ιδιαίτερα στις εργατικές κατηγορίες, γεγονός που δεν δείχνει
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ιδιαίτερα ομοιογενή ομάδα. Η ομαδοποίηση στηρίχθηκε στη συστηματική

απουσία υψηλών επαγγελματικών κατηγοριών κατά πρώτο λόγο (2 φορές

κάτω του ΜΟ), την έλλειψη περιθωριακών επαγγελμάτων κατά δεύτερο

λόγο και όχι στην εμφάνιση μικρομεσαίων και εργατικών κατηγοριών.

Ακόμη και με δεδομένη αυτήν την ανομοιογένεια τα εργατικά στρώματα

εμφανίζονται σαφώς υπερεκπροσωπούμενα (1,2-1,5 άνω του ΜΟ).

Γεωγραφικά αυτή η ομάδα περιλαμβάνει εμφανείς σχηματισμούς σε δύο

ευρύτερες περιοχές. Η πρώτη είναι μια συμπαγής περιοχή στα βόρεια της

πλατείας Βαρδαρίου και περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο του Δ.

Αμπελοκήπων, Δ. Νεαπόλεως, Δ. Συκεών, το νότιο τμήμα του Δ. Πολίχνης,

το Ανατολικό τμήμα του Δ. Μενεμένης και το βόρειο τμήμα του 1ου και

20υ διαμερίσματος του Δ. Θεσ/κης. Η δεύτερη αποτελείται από χωρικές

ενότητες που εντοπίζονται στο 50 διαμέρισμα και περιλαμβάνει τις

συνοικίες Άνω και Κάτω Τούμπας. Νησίδες ενοτήτων αυτής της ομάδας

εμφανίζονται στο κεντρικό τμήμα του Δ. Καλαμαριάς, Δ. Εύοσμου,

Κορδελιού και στο σύνολο του Δ. Ευκαρπίας. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει

κατά μεγάλο ποσοστό οικιστικές ενότητες προσφυγικών οικισμών με

παρόμοια κοινωνική φυσιογνωμία τόσο στην περιοχή του 50υ

διαμερίσματος (περιοχή Τούμπας) όσο στην περίπτωση των

Βορειοδυτικών Δήμων όπως φάνηκε και στο αντίστοιχο κεφάλαιο της

ιστορικής ανάλυσης.

Η όγδοη ομάδα Clusters χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό εργατική με

αυξημένα ποσοστά μισθωτών κατηγοριών (2 φορές άνω του μέσου όρου)

και σημαντική έλλειψη ανώτερων και μεσαίων στρωμάτων (3 φορές κάτω

του ΜΟ). Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει το 11,0% του πληθυσμού.

Γεωγραφικά, ο σχηματισμός της ομάδας είναι αρκετά σαφής και

συγκροτημένος και εντοπίζεται στο βόρειο τμήμα του ΠΣ Θεσ/κης. Πιο

συγκεκριμένα περιλαμβάνεται το βόρειο τμήμα του Δ. Πολίχνης, Το

σύνολο σχεδόν του Δ. Σταυρούπολης και του Δ. Κορδελιού, το νότιο και

ανατολικό τμήμα του Δ. Ευόσμου και ένα τμήμα του Δ. Μενεμένης. Στην

πλειοψηφία τους (60%), οι ζώνες που περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή,

προήρθαν από αυθαίρετη δόμηση που εντάθηκε τη δεκαετία 70-80.

Η ένατη ομάδα Clusters που περιλαμβάνει ένα πολύ μικρό ποσοστό

πληθυσμού (1,3%), χαρακτηρίζεται ως περιθωριακή. Περικλείει

ετερόκλητεςενότητες με κοινό σημείο τη μεγάλη (σχετικά) συγκέντρωση

παραδοσιακών και περιθωριακών επαγγελμάτων. Η ομοιογένεια δεν είναι

ιδιαίτερα μεγάλη. Το κύριο χαρακτηριστικόείναι η εργατική - περιθωριακή
φυσιογνωμία των περικλειώμενων Clusters και η φανερή έλλειψη υψηλών

και μεσαίων στρωμάτων. Η ανεργία κάνει έντονη την παρουσία της καθώς
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υπερβαίνει αιαθητά το ΜΟ (12,5% με ΜΟ=8,8%). Οι ενότητες εντοπίζονται

στο νότιο τμήμα του Δ. Πυλαίας σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή, στις

εργατικές κατοικίες του Φοίνικα, στην περιοχή Δενδροποτάμου του Δ.

Μενεμένης και σε μια ζώνη εκτός σχεδίαυ στη νότια ζώνη του Δ.

Σταυρούπολης. Στην πλειανότητα των ενοτήτων αυτών περιλαμβάνονται

πληθυσμοί μειονοτήτων (τσιγγάνοι, γύφτοι) χωρίς όμως να υπερισχύουν

πληθυσμιακά.

Η δέκατη ομάδα περιλαμβάνει μία χωρική ενότητα που αποτελεί την

εντονότερη περίπτωση καινωνικού αποκλεισμού στη Θεσ/κη. Η ζώνη αυτή,

βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης πάνω από τον περιφερειακό στο βόρειο

τμήμα του Δ. Εύοσμου. Περιλαμβάνει ένα μικρό αριθμό μονίμων κατοίκων

(824 κατ,) παυ στην πλειανότητα του όμως αποτελείται από μειονότητες

και αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες. Η κοινωνική φυσιογνωμία της

περιοχής προδίδει την προβληματική ένταξη των ατόμων στην αγορά

εργασίας, αφαύ τα πασαστά απασχόλησης σε παραδοσιακά και

περιθωριακά επαγγέλματα υπερβαίνει το 60%.

4.1.2.ίί. Μέθοδος ταξινόμησης K·means

Η ομαδοποίηση με τη μεθόδα K-means, φαίνεται στον πίνακα 4.2 όπου

παρουσιάζονται τα Clusters με ομοιογενή σύνθεση ως προς τη

χωραθέτηση των καινωνικαεπαγγελματικώνκατηγοριών στο Πολεοδομικό

Συγκρότημα Θεσσαλανίκης. Στο χάρτη 4 παρουσιάζονται οι ομάδες των

Clusters που περιγράφονται παρακάτω

Η ομάδα 1 παυ βρίσκεται στην κορυφή της κοινωνικοεπαγγελματικής

ιεραρχίας εμφανίζεται ταξικά πολωμένη. Κυριαρχούν τα υΨaλά ελεύθερα

επαγγέλματα με ιδιαίτερα υψηλούς δείκτες χωροθέτησης και ποσοστά

συμμετοχής (4 φορές άνω του ΜΟ). Συγχρόνως είναι παραύσες και οι

υψηλές-μεσαίες επαγγελματικές κατηγορίες, που εντοπίζονται στο

εμπορικό και επιχειρηματικό χώρο. Αντίθετα, παρατηρείται συστηματική

έλλειψη εργατικών επαγγελμάτων (1 Ο φορές κάτω ταυ μέσου όρου),

όπως επίσης και αυτών του χαμηλού τριτογενή. Το πληθυσμιακό βάρος

της ομάδας αυτής είναι ιδιαίτερα περιαρισμένο 0,8%, αλλά τα κοινωνικό

της περιεχόμενα είναι ιδιαίτερα ομοιαγενές ταξικά ώστε να ξεχωρίζει από

τις υπόλοιπες ομάδες χωρικών ενοτήτων. Η ομάδα αυτή αποτελεί την

πλέον διαχωρισμένη ταξικά ανώτερη ομάδα. Γεωγραφικά, ενταπίζεται στο

νότιο άκρο του Πανοράματος και ένα μικρό πόλο δύο ενοτήτων στο

παραδοσιακό κέντρα δίπλα στα Λευκό Πύργο.
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Πlνακας 4.2

Παρουσίαση της κσινωνικσεπαΥΥελμaτικής σύνθεσης των ομάδων της μεθόδου

ταξινόμισηςK-means (ποσοστά %ο)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΕΠΑΓΕΛΜΑΠΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

< Θ "c: ~ ~

< c: - = ... =< Θ c: w - - - ~Ζ ~c: w ~ w w w ~ L L ... ~ ~ w
< Ζ :i w w w < ~ ~ ~ w < ... Ζ

CLKM ... ... c: w < ~ ~ ~ >< w w w c: c: < <
1 8.8% '9% 62600 23209 82 '9 ,14 55 ,32 108 295 23 12 28 5 97

2 15.4% 15.3% 108917 4013.4 150 115 179 62 121 β1 '61 10 9 " • 83
3 0.1% 0.1% 82' 258 • Ο 12 '6 35 39 85 Ο 399 '82 31 19'
4 0.1% 0.1% 5'8 229 502 39 '8 18' 35 26 39 Ο 22 S3 9 9
5 6.3% 5.9% "506 15823 210 123 177 63 116 61 ,14 9 10 21 • 92
6 0.7% 0.6% 4626 1740 '83 116 11, 94 ~ 29 2) 1 3 28 2 55
7 10.0% 10.5% 70935 26488 6. 36 88 53 108 126 350 " 12 1I 7 100
8 0.6% 0.5% 3899 1404 55 '9 72 '6 '04 111 390 58 14 16 6 109

8 t7% 2.6% 19373 6953 307 145 175 73 Μ '5 62 • 8 28 6 65
10 0.2% Q.2% )280 ... 380 13' '57 76 39 " 00 2 • 25 2 '5
11 1.7% 1.7% 11 379 '550 '2' 56 125 53 120 9. 257 27 7 20 9 105

12 0.4% ~.4% 2602 999 93 42 76 6. 103 127 267 14 57 ~ 8 80
13 1.5% 1.6% 10958 4189 418 9' '31 '03 ~ '3 36 5 6 3β 9 55
14 0.9% 0.8% 606' 2069 330 132 176 61 85 29 00 6 • 23 5 88
15 11.9% 11.7% 8-4 658 31049 '32 9' 153 6' '31 85 '90 19 12 25 6 95
16 0.3% Q.3% 1987 78, 173 93 '" 92 70 132 15' 14 5 61 5 6,

17 0.3% 0.3% 2161 756 " • 25 '9 58 5' 292 30 278 'SI 8 140
18 0.8% 0.8% 585' 2228 330 117 16' 86 62 61 Μ 3 6 " 10 5'

19 4.2% 4.4% 29514 10976 51 30 76 '6 '11 116 3.0 32 15 25 9 10'
20 7.8% 7.8% 55460 20355 Β7 72 13' 66 128 115 246 15 12 31 5 ΒΒ

21 3.0% 3.0"/0 21080 8061 281 122 167 78 75 70 8ό 5 • 29 6 57
22 4.9% 4.9% 34499 12852 119 106 165 66 128 93 18' 12 ~ :Ι) • 80
23 2.4% 2.5% 17162 6189 149 97 150 75 108 '00 166 13 15 ~ 27 88
24 0.1% 0.2% 100' 411 73 19 61 32 102 '09 '04 83 5 12 5 95
25 0.1% 0.1% 638 253 75 28 13' 2β 142 95 356 32 20 Ο " 67
28 5.6% 5.4% 39825 14350 217 11' 171 76 '04 70 109 10 7 35 • 78
27 0'% 0.1% 952 38' 529 107 96 76 68 39 21 Ο 8 10 3 "28 0.3% 0.3% 1962 789 47. β7 148 72 77 11 28 5 3 63 3 "29 8.3% 8.5% 59022 22208 83 50 112 64 119 126 293 16 10 3' 5 92
30 05% 0.5% 3741 1383 ~ 17 73 51 13' 80 330 79 35 :JJ 12 136

100% 100% 708527 26,55& 142 83 140 63 115 93 213 16 12 28 6 88

Η δεύτερη ομάδα ClusIers, που ουσιαστικά αποτελεί υποομάδα της

προηγούμενης με μικρό πληθυσμιακό βάρος (0,8%), αποτελείται από

χωρικές ενότητες που φανερά καταλαμβάνονται από τα υψηλά στρώματα
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(3 φορές άνω του ΜΟ). Το σημείο στο οποίο διαφοροποιείται από την

προηγούμενη ομάδα, είναι η ύπαρξη αυξημένου αριθμού μεσαίων και

ανώτερων στελεχών εμπορίου καθώς και συμβοηθούντων μελών. Η

απουσία χαμηλών εργατικών στρωμάτων είναι και σ' αυτήν την περίπτωση

ιδιαίτερα εμφανής (8 φορές κάτω του ΜΟ). Οι περιοχές αυτές εντοπίζονται

στην Πυλαία και στο βόρειο μέρος του Πανοράματος, δηλ. σε περιοχές με

τάσεις προαστιοποίησης που γνωρίζουν οικιστική άνθηση από τις αρχές

της δεκαετίας του '80.

Η τρίτη ομάδα εμφανίζεται και αυτή πολωμένη, καθώς τα εργατικά

στρώματα είναι απόντα (5-6 φορές κάτω του μέσου όρου), αλλά η ένταση

της πόλωση σε σχέση με τα υψηλά στρώματα είναι σαφώς μετριασμένη (2
φορές άνω του ΜΟ). Τα μεσαία-ανώτερα στρώματα και ιδιαίτερα οι

επιχειρηματίες και οι έμποροι μαζί με τους εκπαιδευτικούς δείχνουν να

υπερεκπροσωπούνται σ' αυτές τις περιοχές. Πρόκειται για μια ομάδα

χωρικών ενοτήτων με όχι ιδιαίτερα ταξικό σχηματισμό αλλά με σαφή και

έντονο διαχωρισμό κυρίως μεταξύ μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων

προς τα εργατικά, που αντιπροσωπεύει το 8,9% του πληθυσμού. Κύριο

ρόλο δείχνει να παίζει η αγορά κατοικίας που διαμορφώνει τιμές υψηλές

στις συγκεκριμένες ζώνες. Άλλωστε γεωγραφικά η ομάδα αυτή, φαίνεται

να έχει σαφή σχηματισμό. Εμφανίζεταινα αποτελείται από δύο πόλους: τις

παραλιακές χωρικές ενότητες του κέντρου και της νοτιοανατολικής

περιοχής του Δ. Θεσσαλονίκης που συνεχίζει μέχρι τη βορειοδυτική

παραλιακή ζώνη του Δ. Καλαμαριάς. Ιστορικά, ο πρώτος πόλος

γεωγραφικών ενοτήτων αυτής της ομάδας εντοπίζεται στο κέντρο της

πόλης που άνθησε και αναπτύχθηκε στις αρχές του 20 αι.. Ο δεύτερος

πόλος χωροθετείται στο πρώτο "καλό" προάστιο της πόλης μετά την

κατεδάφιση των ανατολικών τειχών, την περιοχή των Εξοχών.

Η τέταρτη ομάδα χωρικών ενοτήτων, χαρακτηρίζεται σαφώς από τη

σχετική κυριαρχία των μεσαίων στελεχών εμπορίου και υπηρεσιών (1,5-2
φορές άνω του ΜΟ). Η απουσία των εργατικών στρωμάτων και ιδιαίτερα

των μισθωτών είναι και εδώ αρκετά έντονη (2 φορές κάτω του ΜΟ). Η

κατανομή ανώτερων επαγγελμάτων σ' αυτή την ομάδα αντιστοιχεί μ' αυτή

του συνόλου της πόλης. Πρόκειται λοιπόν για μια συσπείρωση ενοτήτων

με μεσοστρωματική φυσιογνωμία. Το πληθυσμιακό βάρος της ομάδας

αυτής (12.1%) είναι αρκετά σημαντικό. Γεωγραφικά, η ομάδα αυτή

εντοπίζεται στο κέντρο του Δ. Καλαμαριάς, και στην παραλιακή ζώνη της

Ν. Παραλίας. Όλες οι ενότητες της ομάδας εμφανίζονται σε περιοχές που

γνώρισαν οικιστική ανάπτυξη στα τέλη της δεκαετίας του '60, και

αποτελούσαν συνήθως περιοχές προτίμησης μεσαίων-ανώτερων
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στρωμάτων. Ιστορικά στην πλειονότητσ τους οι περιοχές αυτές

αποτελούσαν ζώνες παραθεριστικών κατοικιών κυρίως εμπόρων μέχρι τις

αρχές του αιώνα, που εξελίχτηκαν σε πολυτελείς πολυκατοικίες.

Η πέμπτη ομάδα εμφανίζεται πιο "χαλαρή" από άποψη πόλωσης. Καμία

ομάδα επαγγελμάτων δεν δείχνει να ξεχωρίζει σημαντικά. Σχετική

υπερεκπροσώπηση εμφανίζουν μισθωτά μεσαία επαγγέλματα όπως

εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι γραφείου και λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες,

σε βάρος των εργατικών κατηγοριών που συμμετέχουν λίγο κάτω από το

ΜΟ για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της συγκεκριμένης ομάδας.

Πληθυσμιακά, η ομάδα αυτή είναι μία από τις πολυπληθέστερες καθώς

περιλαμβάνει το 18,1% του εξεταζόμενου πληθυσμού. Πρόκειται λοιπόν

για μια συγκέντρωση χωρικών ενοτήτων χωρίς εμφανή ταξικό σχηματισμό

και χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση σε κάποιο κλάδο απασχόλησης, με αρκετά

έντονη μισθωτή απασχόληση. Έχουμε λοιπόν ένα τυπικό μικροαστικό

σχηματισμό που συνήθως εντοπίζεται σε περιοχές κοντά στο κέντρο, όχι

όμως τόσο κοντά ώστε να επηρεάζεται από τις τιμές γης και κατοικίας.

Πράγματι, παρατηρούμε ότι γεωγραφικά η ομάδα αυτή σχηματίζει μια

ζώνη που καταλαμβάνει τον κορμό του Δ. Θεσσαλονίκης, οριοθετημένη

μεταξύ της Εγνατίας οδού και Αγ. Δημητρίου σε όλο το μήκος του Δήμου.

Ο σχηματιζόμενος άξονας αποτελεί μια ζώνη μόνωσης των αστικών από

τις μικροαστικές και εργατικές περιοχές.

Η έκτη ομάδα Clusters αποτελεί επίσης μια από τις πολυπληθέστερες με

ποσοστό 26,4% του συνολικού εξεταζόμενου πληθυσμού. Η ταξική

πόλωση και σ' αυτήν την περίπτωση είναι περιορισμένη. Η φυσιογνωμία

της ομάδας επηρεάζεται κυρίως από τη σχετική υπερεκπροσώπηση

εργαζομένων στο λεγόμενο χαμηλό τριτογενή τομέα καθώς και από

μικροεμπόρους και μικροεπιχειρηματίες υπηρεσιών. Οι εργατικές

κατηγορίες κάνουν αισθητή την παρουσίας τους χωρίς να ξεφεύγουν όμως

σημαντικά από το μέσο όρο. Αυτά τα μικροαστικά και ελαφρώς εργατικά

στρώματα χωροθετούνται συνήθως σε απόκεντρες συνοικίες των

κεντρικών δήμων με σχετικά εύκολη πρόσβαση προς το κέντρο. Η άποψη

αυτή ουσιαστικά επαληθεύεται καθώς ο κύριος όγκος των χωρικών

ενοτήτων, εντοπίζεται στην Άνω Πόλη. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη

περιοχή επίσης, που εκτείνεται από την περιοχή της Άνω και Κάτω

Τούμπας μέχρι τις δυτικές παρυφές του Δ. Πυλαίας. Στο Δ. Καλαμαριάς

επίσης οι νότιες συνοικίες ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Συμπληρωματικά

ορισμένες ενότητες αναμιγνύονται με εκείνες της προηγούμενης ομάδας.

Η έβδομη ομάδα CIusters περιλαμβάνει σχεδόν το 113 του συνολικού

πληθυσμού. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει εργατικές συνοικίες με έντονη
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αυτοαπασχόληση στη βιοτεχνική παραγωγή (1,2-1,5 φορές άνω του ΜΟ).

Η απασχόληση επίσης στο χαμηλό τριτογενή κάνει αισθητή την παρουσία

της. Η πόλωση εργατικών με ανώτερα στρώματα είναι σχετικά έντονη,

δεδομένου ότι τα ελεύθερα επαγγέλματα εμφανίζουν έλλειψη 2 φορές

κάτω του Μα. Γεωγραφικά, σχηματίζεται μια συμπαγής ζώνη στην

ευρύτερη περιοχή των Βορειοδυτικών ΟΤΑ του ΠΣ από το μεγαλύτερο

τμήμα του Δ. Αμπελοκήπων, Δ. Μενεμένης, Δ. Σταυρούπολης. Δ. Συκεών

και Δ. Πολίχνης. Όλη αυτή η περιοχή αποτελεί το βασικό κορμό της

βιοτεχνικής και βιομηχανικής απασχόλησης. Η ομοιογένεια των χωρικών

ενοτήτων δεν είναι η ιδανικότερη, αλλά ο χαρακτήρας όλων των συνοικιών

δεν ξεφεύγει από την επιρροή των εργατικών στρωμάτων.

Η όγδοη ομάδα περιλαμβάνει μόλις το 2% του πληθυσμού και αποτελείται

από έντονα εργατικές περιοχές. Η ομοιογένεια των ενοτήτων είναι μικρή.

Κύριο χαρακτηριστικό τους, το μεγάλο ποσοστό μισθωτής απασχόλησης

στη βιομηχανία. Ταυτόχρονα όμως σε αρκετά μέλη αυτής της ομάδας

παρατηρείται απασχόληση σε περιθωριακά και παραδοσιακά επαγγέλματα.

Γεωγραφικά. δεν παρατηρείται κάποιος ενιαίος σχηματισμός, στην

υποομάδα τριών ενοτήτων στο νότιο τμήμα του Δ. Πυλαίας. Στην

πλειονότητα τους οι περιοχές βρίσκονται στις παρυφές της πόλης με

εκτός σχεδίου δόμηση.

Η ένατη ομάδα αποτελείται όπως και στην προηγούμενη μέθοδο από μία

χωρική ενότητα έντονα διαχωρισμένη από τις υπόλοιπες. Αποτελεί μόλις

το 0,1% του εξεταζόμενου πληθυσμού. Πρόκειται για περιοχή

συγκέντρωσης μειονοτήτων και κοινωνικά αποκλεισμένων κοινωνικών

ομάδων, όπου δεν καλύmονται ούτε οι στοιχειώδειςανάγκες διαβίωσης.

4.1.2.ίίΙΣύγκρισητων ταξινομικών μεθόδων

Στους χάρτες 4.1 και 4.2 παρατίθενται οι τελικές ομαδοποιήσεις των

χωρικών ενοτήτων από τις δύο μεθόδους ταξινομικής ανάλυσης. Επίσης

στον πίνακα 5 παρατίθεται σχηματικά η φυσιογνωμία των γεωγραφικών

ομάδων. Από τη σύγκριση για την αποτελεσματικότητα των δύο μεθόδων

προκύmουν τα εξής συμπεράσματα όσον αφορά τις ομοιότητές τους

• Υπάρχει κοινός παράγοντας ομαδοποίηαης: Από την παράθεση

των δύο μεθόδων ταξινόμησης παρατηρούμε πως το σημαντικότερο

ρόλο για την ομαδοποίηση έχει παίξει ο πρώτος παράγοντας

χωροθέτησης δηλ. ο ταξικός διαχωρισμός μεταξύ υψηλών και

εργατικών επαγγελματικών κατηγοριών. Μάλιστα ισχυρότερο ρόλο

παίζει για το διαχωρισμό των χωρικών ενοτήτων ο "θετικός πόλος"
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του 1ου παράγοντα χωροθέτησης, δηλ. η ύπαρξη υΨηλών ελεύθερων

επαγγελμάτων. Η παρουσία τους σε περΙπτωση υπερεκπροσώπησης

υπερέβαινε τουλάχιστο 2 φορές το ΜΟ ενώ σε περίπτωση απουσΙας

τους, το ποσοστά συμμετοχής τους περιοριζάταν τουλάχιστον 3-4
φορές κάτω του ΜΟ του ΠΣ. Το γενικά σχήμα φαίνεται άμεσα στον

πίνακα 5.

• Εντοπίστηκε ισχυρός διαχωριστικός παρόΥοντας. Η πιο έντονη

διαχωριστική ικανότητα πάντως, συγκεντρώνεται στις

κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορΙες που μορφοποιούν τον 30
παράγοντα, δηλ τα λεγάμενα παραδοσιακά και περιθωριακά

επαγγέλματα. Το γεγονάς αυτά αναδεικνύεται σε σημαντικό εργαλείο

εντοπισμού των ''περιθωριακών'' συνοικιών, καθώς η κατανομή αυτών

των κοινωνικο-επαγγελματικών κατηγοριών στο χώρο παρατηρήθηκε

ότι είναι σημειακή με έντονες συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένες

χωρικές ενότητες.

• Παρατηρήθηκαν ομοιότητες στο σχηματισμό των ευρύτερων

ομάδων, καθώς πολλά CIusters παρουσιάζουν παρεμφερή σύνθεση.

ΙδιαΙτερα οι τέσσερις πρώτες ομάδες παρουσιάζουν συστηματικές

ομοιότητες. Η φυσιογνωμία λοιπόν της πόλης, όσον αφορά τη

μορφοποΙηση των ανώτερων ιεραρχικά ομάδων παρουσιάζει

ταυτόσημη εικόνα και με τις δύο μεθόδους. Από αυτήν την

παρατήρηση γίνεται φανερό, πως υπάρχει σαφής διαχωρισμός των

ανωτέρων επαγγελματικών στρωμάτων.

Παράλληλα όμως, προκύπτουν σημαντικές διαφορές, όσον αφορά τη

φυσιογνωμΙα των σχηματιζόμενων ομάδων (CIusters) με τις δΥο μεθόδους.

• Παρατηρήθηκαν διαφορές στο μέγεθος των σχηματιζόμενων

ομάδων, Και στις δύο μεθόδους υπήρχαν κοινές χωρικές ενότητες

με ακραίες τιμές που διαχωρίστηκαν από τις υπόλοιπες. Η μέθοδος

K-means πάντως, αποδεΙχθηκε περισσότερο ευαΙσθητη καθώς σε

σύνολο 30 ομάδων οι 10 αποτελούνταν από ένα μόνο μέλος.

ΑντΙστοιχα η μέθοδος CAH σε σύνολο 30 ομάδων, ανέδειξε μόνο 5
ομάδες με ένα μέλος. Η συσπεΙρωση των ενοτήτων σε ευρύτερες

ομάδες αποδεΙχθηκε ευκολότερη στην περΙmωση εφαρμογής της

μεθόδου K-means, δεδομένου ότι υπήρχε μεγαλύτερη διακριτική

ικανότητα μεταξύ των CIusters. Βέβαια στην περΙπτωση εφαρμογής
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της μεθόδου CAH, υπήρχε μεγαλύτερη ευχέρεια απομόνωσης των

ενοτήτων που διαφοροποιούνταν σημαντικά από το Μο20

• Παρατηρήθηκαν διαφορές στη φυσιογνωμία των

σχηματιζόμενων ομάδων. Η μέθοδος CAH ομαδοποιεί με τέτοια

φιλοσοφία ώστε οι περιοχές με ακραίες τιμές να ενσωματώνονται σε

όσο το δυνατόν μεγαλύτερο Cluster. Αντίθετα η μέθοδος K-means
ομαδοποιεί, απομονώνοντας τις περιπτώσεις με ακραίες τιμές. Μ'

αυτήν τη λογική, με τη μέθοδο CAH προέκυψαν περισσότερες

ομάδες που παρουσιάζουν κατανομή ''χαλαρή" που πλησίαζε το ΜΟ

της εξεταζόμενης περιοχής. Οι διαφορές μεταξύ των ομόδων που

σχηματίστηκαν με τη μέθοδο K-means είναι πιο έντονες, γεγονός που

ακολουθεί πιστό την αρχική φιλοσοφία του αλγόριθμου της μεθόδου .

• Οι διαφορές μεταξύ των ευρύτερων ομάδων εντοπίζονται

στις μεσαίες ιεραρχικά ευρύτερες ομάδες χωρικών

ενοτήτων: Παρατηρήθηκε ότι τα λιγότερο ταξικό πολωμένα (δηλ.

τα "μεσαία" Clusters, συσπειρώθηκαν με μεγαλύτερη ευκολία και σε

μεγαλύτερες ομόδες στην περίπτωση σχηματισμού τους με τη

μέθοδο CAH. Αντίθετα τα κατώτερα ιεραρχικά ClusIers,
συσπειρώθηκαν σε λιγότερες (όρα σε ευρύτερες ομόδες) στην

περίπτωση σχηματισμού τους με τη μέθοδο K-means. Σαν όμεση

συνέπεια αυτού του φαινομένου, στο σύνολο τους οι χωρικές

ενότητες των βορειοδυτικών ΟΤΑ εντάχθηκαν σε κοινή ομάδα.

Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπόνω παρατηρήσεις καταλήξαμε στην

επιλογή της λύσης που προέκυψε από την ταξινομική μεθόδο CAH. Η

ευαισθησία της μεθόδου στην ομαδοποίηση των εργατικών ομάδων

χωρικών ενοτήτων, δεν επηρέασε σημαντικό τη διακριτική της ικανότητα

στην ομαδοποίηση των "ανώτερων" ιεραρχικό ομόδων. Επιπλεόν, η τεχνική

εφαρμογής της, επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της ενδοομαδικής και

διαομαδικής διακύμανσης, γεγονός που οδηγεί σε σαφέστερο

προσδιορισμό της εσωτερικής συνόφειας των ομόδων.

Η μέθοδος K-means, σχηματίζει Clusters με μεγαλύτερη νοηματική

συνέχεια αλλό και πιο ασαφή φυσιογνωμία. Η δυσκολία της επιπλέον

ομαδοποίησης των Clusters που εξήχθησαν με αυτήν τη μέθοδο ήταν ένας

από τους βασικούς λόγους που επιλέξαμε την ιεραρχική μέθοδο.

20 ΤΟ γεγονός αυτό παρότι παρουσιάζεται ως σύγκρουση με τα προλεγόμενα., φανερώνει τα όρια

ομαδοποίησης της μεθόδου CAH, καθώς όσα Cfuslers είναι ολιγομελή, ουσιαστικό περιλαμβάνουν

χωρικές ενότητες με ιδιαίτερα ακραίες τιμές.
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Χάρτης 4.1

Απεικόνιση των ευρυτερων γεωγραφικών ομάδων της ταξινομικής μεθόδου K-means
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Χάρτης 4.2

Απεικόνιση των 'ευρύτερων γεωγραφικώνομάδων της τa{ινομικήςμεθόδου CAH
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4.1.3 Σύνδεση με συμπληρωματικό στοιχεία

Μετά την επιλογή των ομάδων ανάλυσης. θα γίνει μια προσπάθεια

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με βάση κάποιους δείκτες που

αναφέρονται;

στη δομή της οικογένειας,

• στο μαρφωτικό επίπεδο,

την ηλικιακή σύνθεση,

το επίπεδο ανεργίας και

• το ποσοστό αλλοδαπών.

Οι δείκτες αυτοί σχετίζονται άμεσα με τη μελέτη του κοινωνικού

διαχωρισμού, γεγονός που θα προσδώσει πληροφορίες για μια πιο

ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός αδρού κοινωνικού χάρτη της

Θεσσαλονίκης. Οι παράγοντες αυτοί δεν λήφθηκαν υπόψιν στη

συγκρότηση των χωρικών ομάδων. Σκοπός μας είναι η αναζήτηση των

ορίων της ερμηνευτικής δυνατότητας των χωρικών ομάδων που

σχηματίστηκαν. Συγκρίνοντας την κοινωνικοεπαγγελματική διαίρεση του

χώρου με την αντίστοιχη που προκύmει από τη χρήση καθεμίας από τις

παραπάνω μεταβλητές, θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την

αποτελεσματικότητα της ομαδοποίσης με επαγγελματικό κριτήρια.

4.1.3.ί. Δομη της οικογένειας

Η δομή της οικογένειας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, που

προσδιορίζει άμεσα τα κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα των κατοίκων

μιας περιοχής. Μόλιστα η οικογενειακή οργάνωση εκλαμβάνει ιδιαίτερη

σημασία σε κοινωνικογεωγραφικές μελέτες, καθώς προσδιορίζει άμεσα τις

συνθήκες διαβίωσης, τις πρακτικές στέγασης και τα κοινωνικά δίκτυα

αλληλοβοήθειας στη μικροκλίμακα των γειτονιών.

Για την ευκολία χαρτογρόφησης αλλά και την ανάδειξη βασικών

συμπερασμότων, εφαρμόστηκε μια διαχωριστική ταξινομική μέθοδος στις

χωρικές ενότητες της περιοχής ανάλυσης με βόση την οικογενειακή

διάρθρωση των νοικοκυριών. Προέκυψαν 12 ομάδες (Clusters) όσο το

δυνατόν πιο ομοιογενείς (πίνακας 6).

Οι βασικότεροι παράγοντες ομαδοποίησης ήταν η συγκέντρωση

πυρηνικών και μονομελών νοικοκυριών. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση τους

ήταν αντιστρόφως ανάλογη στη σύνθεση των ομόδων αυτών. Ένα άλλο

χαρακτηριστικό είναι η συμμεταβολή των ποσοστών συμμετοχής των
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μονομελών και πολυμελών νοικοκυριών. Οι κατηγορίες των διευρυμένων

νοικοκυριών με συγγενικά προσωπα δεν ακολουθούν αναγνωρίσιμες

γραμμικές σχέαεις με τις υπολοιπες κατηγορίες οικογενειακής οργάνωσης.

ΠΙνοκος 6

ΠεΡΙΥραφη των χαρακτηριστικών των C/usters των χωρικών ενolήτων με βάση

την OΙKoy~νειαKη οργάνωση
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Γεωγραφικό, η κατανομή των νοικοκυριών ακολουθεί συγκεκριμένους

κανάνες (χάρτης 6). Το βορειο και νότιο άκρο της πόλης εμφανίζει

παρόμοια σύνθεση. Πιο συγκεκριμένα. παρατηρούμε:

• Τη σαφή προτίμηση των μονομελών και ολιγομελών νοικοκυριών να

χωροθετούνται σε κεντρικές ζώνες κατοικίας. Ιδιαίτερα στο ιστορικό

κέντρο της πόλης παρατηρείται μια σαφής συγκέντρωση.Μάλιστα

στις ίδιες ζώνες παρατηρήθηκαν και πολλά νοικοκυριά συγκατοίκησης

μη συγγενικών προσώπων. κυρίως φοιτητών.

• Την υπεροχή των πυρηνικών νοικοκυριών σε περιοχές μικρομεσαίες

και ελαφρά εργατικές. Τα ποσοστά αυτών των περιοχών όμως είναι

μόνο οριακά μεγαλύτερα από εκείνα των νότιων προαστίων.
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• Την ύπαρξη διερυμένων ναικοκυριών στις ακραίες ζώνες τόσο του

βόρειου όσο και του νότιου τμήματος του ΠΣΘ. Η διαπίστωση αυτή,

ενισχύει τη νεότερη άποψη ότι τα ανώτερα κοινωνικά νοικοκυριά,

ακολουθούν πρότυπα αναπαραγωγής αρκετά "παραδοσιακά".

• Γενικότερα πάντως οι κεντρικές και ομοιογενείς περιοχές των βορείων

ΟΤΑ όπως του Δ. Αμπελοκήπων και Νεάπολης ακολουθούν

κατανομές νοικοκυριών που προσομοιάζουν τις ζώνες του Δ. Θεσ/κης

και Καλαμαριάς. Η ευρύτερη αυτή περιοχή θεωρείται η πλεόν

ενσωματωμένη στον "αστικό" τρόπο ζωής από τη βορειοδυτική ζώνη.

Οι υπόλοιπες ζώνες αυτής της περιοχής δείχνουν να ακολουθούν ένα

πιο παραδοσιακό τρόπο οικογενειακής οργάνωσης

• Η παραλιακή ζώνη τόσο του Δ. Θεσ/κης και Καλαμαριάς συνθέτουν μια

ομάδα χωρικών ενοτήτων που σαν κοινό χρακτηριστικό έχουν την

ύπαρξη μονομελών και ολιγομελών νοικοκυριών. Οι περιοχές αυτές

παρ' ότι έχουν παρόμοια κοινωνικοεπαγγελματική σύνθεση με το Δ.

Πανοράματος, διαθέτουν πολύ διαφορετικό δυναμικό νοικοκυριών.

Στη συνέχεια, χαρτογραφήθηκε η αναλογία των ατόμων ανά νοικοκυριό

ώστε να γίνει μια συγκριτική παρουσίαση του βαθμού διεύρυνσης των

νοικοκυριών σε σχέση με τον τόπο κατοικίας. Όπως φαίνεται και από το

χάρτη 7, η οργάνωση των νοικοκυριών δεν επηρεάζεται κατά πρώτο λόγο

από την κοινωνική "θέση" του νοικοκυριού αλλά, από την απόσταση από το

κέντρο. Παρατηρείται μια μεγάλη κανονικότητα στη χωροθέτηση των

νοικοκυριών. Τα βασικά συμπεράσματα συμπυκνώνονται στα παρακάτω

σημεία:

• Η σταδιακή αύξηση του αριθμού των μελών των νοικοκυριών καθώς

απομακρύνονται από το κέντρο είναι απόλυτα ακτινική. Η ανάmυξη

των πολυμελών νοικοκυριών εντοπίζεται μακριά από το κέντρο. Η

παραμονή στο κέντρο ισχύει είτε για τα μεγάλης είτε για τα μικρής

ηλικίας νοικοκυριά. Σ' αυτές τις περιπτώσεις όμως, ο αριθμός των

μελών δεν ξεπερνά τα 2 άτομα. Το φαινόμενο αυτό εντάσσεται στην

εμφανή επιρροή των μηχανισμών της αγοράς και του σύγχρονων

πρακτικών στη χωροθέτηση των νοικοκυριών.

• Οι περιοχές που ανήκουν στην ομάδα των πλέον διαχωρισμένων

κοινωνικά χωρικών ενοτήτων συμπίmουν με ακρίβεια με τα πλέον

διευρυμένα νοικοκυριά. Η ερμηνεία αυτού του φαινομένου

εντάσσεται σαφώς στο πλαίσιο των προτύπων ζωής που δεν

επηρεάζονται τόσο άμεσα από το σύγχρονο τρόπο ζωής και την

παραδοσιακή αντίληψη για τη συγκρότηση της οικογένειας.
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• Παράλληλα άμως, περιοχές που ανήκουν σε ανώτερα ιεραρχικά

Clusters, εμφανίζουν aVTlaΤOLxa αποτελέσματα, δηλ. αρκετά

διευρυμένα νοικοκυριά. Το φαινόμενο αυτό είναι δυνατόν να

συνδυαστεί άχι τάσο με το μεγάλο αριθμά των παιδιών αλλά με τη

συγκατοίκηση λοιπών συγγενών σε ενιαία νοικοκυριά. Οι περιοχές

αυτές εντοπίζονται στις παρυφές της πόλης, στα νοτιοδυτικά

προάστια.

Επιχειρήθηκε μια σύνδεση μεταξύ των ομοιογενών ομάδων με

κοινωνικοεπαγγελματικά κριτήρια και των αντίστοιχων με κριτήρια

οικογενειακής δομής νοικοκυριών. Όπως φαίνεται και στο χάρτη 8, η

ομαδοποίηση των χωρικών ενοτήτων με βάση τα οικογενειακά

χαρακτηριστικά. απέδωσε ιδιαίτερα σαφή αποτελέσματα. Σχηματίστηκαν

ιδιαίτερα συμπαγείς περιοχές με ομοιογενή σύνθεση νοικοκυριών.

Η δομή των νοικοκυριών παραπέμπει αμεσα σε έντονο χωρικό διαχωρισμό

που δεν οφείλεται όμως κατ' ανάγκην σε κοινωνικοεπαγγελματικα αίτια,

Αυτό που προκύπτει από τον πίνακα 7 είναι ότι, δεν υπαρχει άμεση

σύνδεση των κοινωνικοεπαγγελματικών μορφωματων με συγκεκριμένο

τρόπο οργάνωσης των νοικοκυριών, τα οποία να σχηματίζονται

ακολουθώντας διαφορετικά πολιτισμικά πρότυπα, που υπαγορεύει η

διαφορετική τους θέση στην ταξική ιεραρχία.

Τα συμπεράσματα από αυτή τη σύγκριση είναι δυνατόν να συνοψιστούν

στα εξής σημεία:

• Υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια στη σύνθεση των κοινωνικο

επαγγελματικών όσον αφορά την συγκρότηση των νοικοκυριών στο

εσωτερικά των περιοχών τους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ομάδα

των περισσότερο εργατικών περιοχών όπου η δομή των νοικοκυριών

δεν παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, με σαφή υπεροχή των

νοικοκυριών με πυρηνική οργάνωση.

• Η μεγαλύτερη ασάφεια εντοπίζεται στα "μεσαία" κοινωνικο

επαγγελματικά Clusters, άπου περιλαμβάνονται οι περισσάτερες και

πλέον διεσπαρμένες γεωγραφικά χωρικές ενάτη τες.

• Ο γεωγραφικάς σχηματισμάς των ομοιογενών ομάδων με κριτήριο τη

δομή των νοικοκυριών, παρ' ότι είναι ιδιαίτερα σαφής και

προσδιορισμένος χωρικά δεν συμπίmει με τα άρια ομάδων περιοχών

με ομοιογένεια κοινωνικοεπαγγελματική. Ο σχηματισμάς των

ομοιογενών ομάδων σχετίζεται περισσότερο με την απόσταση από

το κέντρο και τη σχετική τους θέση στους κεντρικούς άξονες. Η

παρατήρηση αυτή θα πρέπει να συνδεθεί τάσο με τις ιδιαίτερες

95



ΣΖημιnΙJ Kul \\ιΝΙΚΙ)\: Διιη;ωΥιομού

]

1

]

]

Ι

j

]

J
J

συνθήκες οικογενειακής αναπαραγωγής όσο και με την αγορά

κατοικίας. Η μεταπολεμική περίοδος της αυτο-ρύθμισης παγίωσε τα

μικροαστικά κοι εργατικά στρώματα προς το βορρά. Οι υΨηλές τιμές

στο κέντρο σε συνδυασμό με την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής

στον κέντρο, οδηγούν σε διάχυση των διευρυμένων νοικοκυριών

προς περιοχές με καλύτερες συνθήκες ζωής.

Ανακεφαλαιώνοντας, ο έλεγχος οικογενειακής οργάνωσης και

κοινωνικοεπαγγελματικών γεωγραφικών σχηματισμών, δεν απέδωσε

σημαντικές αναλογίες. Το γεγονός αυτό, ερμηνεύεται αν ανατρέξουμε στο

σχηματισμό αυτών των γεωγραφικών σχηματισμών. Η ομαδοποίηση έγινε

με κριτήρια πρωτίστως επαγγελματικά, που δεν αναφέρονται σαφώς στα

πολιτισμικά πρότυπα συμπεριφοράς των νοικοκυριών. Η δομή του

νοικοκυριού συνδέεται αμεσότερα με το μορφωτικό επίπεδο και τα

παλιτισμικά πρότυπα, παρά με την επαγγελματική κατάσταση. Η προβολή

στο χώρο της αργάνωση των νοικοκυριών, υποδηλώνει άμεσα την

προτίμιση συγκεκριμένων αστικών ζωνών από ομάδες ατόμων με

συγκεκριμένα πολιτισμικά πρότυπα, τα οποία όμως ενδεχομένως να

συνδέονται με το εισοδηματικό επίπεδο των νοικοκυριών και την αγορά

κατοικίας.

Σε επόμενο στάδιο, της μελέτης κοινωνικού διαχωρισμού θα πρέπει να

γίνει προσπάθεια εμβάθυνσης της στατιστικής ανάλυσης της κοινωνικής

φυσιογνωμίας της πόλης με τη συμμετοχή των μεταβλητών και της

οργάνωσης του νοικοκυριού. Έχει διαπιστωθεί πως διαφορετικά πρότυπα

οικαγενειακής αναπαραγωγής οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους

συλλογικής κατανάλωσης. Π.χ. ένας ευκατάστατος οικογενειάρχης παυ

κατοικεί σε προαστιακή ζώνη ακολουθεί ενδεχομένως -διαφορετικά

πρότυπα κατανάλωσης από έναν αντίστοιχου εισοδηματικού επιπέδου και

επαγγελματικής κατάστασης, που κατοικεί στο κέντρο της πόλης. Η

διαφοροποίηση της πολιτισμικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς, που

σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική ιεραρχία, είναι αδύνατον να διερευνηθεί

με την ιεράρχηση του χώρου με επαγγελματικά κριτήρια. Η ανάλυση

λοιπόν, της δομής του νοικοκυριού μας προσφέρει τη δυνατότητα

ανίχνευσης των διαφοροποιήσεων στο εσωτερικό των ομάδων ατόμων με

ομοιογενή επαγγελματική σύνθεση, γιατί εμπλέκονται θέματα

πολιτισμικών προτύπων κοινωνικής αναπαραγωγής και πρόσβασης σε

μηχανισμούς συλλογικής κατανάλωσης που διαφοροποιούν την κοινωνική

θέση του εξεταζόμενου πληθυσμού.
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Απεικόνιση των ομοιογενών αμάδων χωρικών ενοτήτων με βάση την οικογενειακή
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ΠΙνσκας 7

Σύνδεση ομοιογενών κσινωνικσπεΥΥελμaτ/κών ομάδων περιοχών (κάθετα) με τις

αντίστοιχες οικογενειακής οργάνωσης (οριζόντια)

CLUSΤER Ι 61 9 4 71 1 11110 12 2 8 3 5 ΙΥΝΟΛΟ

16 Ι 1
15 ι 2 3
16 ι 1
1 2 2

17 Ι Ι 2 4
2 1 1 4 1 1 8
8 2 1 3
3 1 4 2 7
4 3 2 5

14 1 1 2
9 1 1

10 1 3 5 3 4 3 19
5 2 6 4 1 2

13 1 1 2 1 1 6
6 1 5 1 4 11
7 1 2 2 2 7

29 1 1 2
12 2 2 4 2 1 Ο

22 4 1 5
11 2 8 6 2 1 19
23 3 5 1 2 1 2 1 - 1 5
19 4 2 1 4 1 1 1 3
20 1 2 6 1 4 1 1 5
28 1 5 1 3 1 Ο

21 2 9 3 3 1 18
27 1 3 4
25 1 1
26 1 1 2
24 2 2

30 1 1

Ι 11 Ι 1 43 5133112134 1 3 ΟΙ 2 281 91 2091
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4.1.3.ίί. Eπhιεδo μόρφωσης ενεργού πληθυσμού

Όσο οφορά τη μεθοδολογία, και σ' αυτήν την περίmωση ακολουθήθηκε η

ίδια διαδικασία. Χρησιμοποιήθηκε η ταξινομική ανάλυση ώστε να

σχηματιστούν ομάδες περιοχών με ομοιογενή σύνθεση ενεργού

πληθυσμού όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο. Προέκυψαν 14 ομάδες

(Clusters) όπως φαίνεται και στον πίνακα 8.

Οι βασικότερες μεταβλητές ομαδοποίησης ήταν το ποσοστό ανώτερης και

χαμηλότερης της στοιχειώδους εκπαίδευσης του ενεργού πληθυσμού.

Μεταξύ αυτών των μεταβλητών υπάρχει μια σχέση αντιστρόφως ανάλογη.

Παρατηρήθηκε επίσης, μεγάλη συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού

στοιχειώδους και ούτε στοιχειώδους εκπαίδευσης.

ΠΙνaκaς 8

Περιγραφή των χαρακτηριστικών των Clusters των

χωρικών ενoπjτων με βάση το μορφωτικό επίπεδο

Ζ
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1 8 4 9368
2 6 11 27673
3 14 17 76469
4 4 24 120325
s 9 , 1289
6 3 41 1581>1
7 1 42 139105
8 12 28 91573
9 13 11 26α/4

10 5 2 1533
11 7 20 46626
12 10 , 7334.
13 11 2161
14 2 824
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Γεωγραφικά υπάρχει μια αχετική πόλωαη, που εκφράζεται με τη

συστηματική αντίθεση των ανώτερων και κατώτερων εκπαιδευτικά

χωρικών ομάδων. Τα σχήμστα είναι αρκετά ευσνάγνωστα και παραπέμπουν

σφενός στη διαφοροποίηση μεταξύ βορρά και νότου και σφετέρου

κέντρου-περιφέρειας. Οι περιοχές που ονήκουν στα κατώτερο κοινωνικά

CΙusters και χωροθετούντσι κυκλικά στις παρυφές της πόλης, εμφανίζουν

τσυτόχρονσ, πολύ χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένσ

έχουμε νσ παρστηρήσουμε τσ εξής:

• Η πλέον αποκλεισμένη, κοινωνικά, περιοχή δισθέτει το μεγσλύτερο

ποσοστό ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει ούτε το στοιχειώδες

επίπεδο εκπαίδευσης. Το ίδιο συμβσίνει γισ τις χωρικές ενότητες που

τοποθεντούνται χσμηλά στην κοινωνικοεπσγγελματική ιεραρχίσ

εμφσνίζουν ποσοστά άνω του ΜΟ του ΠΣ.

• Τσ άτομα που έχουν ολοκληρώσει το βασικό επίπεδο εκπαίδευσης

εντοπίζοντσι στην πλειοψηφίσ στους Δ. Ευόσμου, Στσυρούπολης,

Ευκαρπίσς κσι Πολίχνης, δηλ σε περιοχές έντονα εργατικές. Εδώ,

όμως θσ πρέπει να εξαιρέσουμε τη βορειότερη ενότητσ του Δ.

Ευόσμου, δίπλσ την περιφερεική οδό, όπου εμφανίζει τάσεις

σναβάθμισης, με υψηλό για την περιοχή ποσοστό ατόμων με ανώτερη

μόρφωση.

• Το ποσοστό ατόμων με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης, δεν πσρουσιάζει

ιδισίτερες εξάρσεις, σλλά πσρουσιάζει όμως στσδιακή σύξηση

προχωρόντας σπό το βορρά προς το νότο. Εστίες έντασης

εντοπίζονται τόσο στο κέντρο όσο και στο Πανόραμα.

• Οι περιοχές με μεγάλο ποσοστό ατόμων με σνώτερο-κσι ανώτστο

επίπεδο εκπσίδευσης, συμπίπτουν με τις σνώτερες ιεραρχικά

περιοχές όπως προέκυψαν σπό την κοινωνικοεπαγγελμστική

ανάλυση. Μάλιστα η πόλωση αυτών των περιοχών είναι αρκετό

έντονη στις υπόλοιπες καθώς ξεπερνούν τουλάχιστον 2 φορές το ΜΟ

του ΠΣ.

Στην προσπάθεισ σύνδεσης των ηλικακών κλάσεων με τις ομοιογενείς

κοινωνικογεωγρσφικές ομάδες, ανσλύοντσς τον πίνακσ 9, καταλήγουμε

στο συμπέρσσμα πως υπάρχουν σσφείς δεσμοί επιπέδου μόρφωσης και

κοινωνικοεπαγγελματικής θέσης. Συνοπτικά οι πσρατηρήσεις μσς

παρουσιάζονται στα εξής σημεία:

• Οι πλέον ομοιογενείς "μόδες περιοχών, από άποψη εκπσιδευτικού

επιπέδου, είνσι εκείνες που βρίσκονται υψηλά στην ιερσρχίσ των
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ΚΟLνωνικοεπαγγελματικών ομάδων. Μάλιστα η ομοιογένεια εντείνεται

όσο πλησιάζουμε στην κορυφή.

• Η μεγαλύτερη χαλαρότητα από άποψη σύνθεσης μορφωτικού

επιπέδου εντοπίστηκε στις κατώτερες ιεραρχικά ομάδες περιοχών.

Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος περιοχών που στο ένα άκρο τους

διαθέτουν υψηλά ποσοστά μέσης τεχνικής εκπαίδευσης και στο άλλο

υψηλά ποσοστά με ούτε στοιχειώδες επίπεδο εκπαίδευσης. Σε όλες

τις περιπτώσεις όμως η κυριαρχία του βασικού επιπέδου εκπαίδευσης

είναι εμφανής.

• Αντίθετα οι περιοχές που ανήκουν σε μεσαίες ομάδες, παρ' ότι

γεωγραφικά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διασπορά, εμφανίζουν

αξιοσημείωτη σταθερότητα στη σύνθεση του πληθυσμού τους όσον

αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο. Η υπερεκπροσώπηση ατόμων

μέσης εκπαίδευσης αποτελεί το σημείο διαφοροποίησης των μεσαίων

από τις ανώτερες χωρικές ομάδες.

Συμπερασματικά για τη χωρική συμπεριφορά των ομοιογενών ομάδων

όσον αφορά το επίπεδο μόρφωσης μπορούμε να επικεντρωθούμε στα

παρακάτω σημεία:

• Η λογική σχηματισμού των ομοιογενών περιοχών είναι τομεακή και

όχι ακτινική. Οι ομάδες χωρικών ενοτήτων με κατώτερο εκπαιδευτικό

επίπεδο εντοπίζονται κατά πλειοψηφία στους Βορειοδυτικούς στΑ.

Αντίθετο στις ονώτερες κοινωνικά περιοχές που εντοπίζονται στο

κέντρο και τα νότια προάστια. η ομοιογένεια τους σχετικά με το

εκπαιδευτικό επίπεδο είναι πολύ μεγάλη και σε υψηλά επίπεδα.

· σ προσδιορισμός των υψηλών κοινωνικά ομάδων στις χωρικές

ενότητες, αποδεικνύεται αξιόπιστος με τη χρήση του μορφωτικού

επιπέδου. Αντίθετα, για τις χαμηλότερες κοινωνικά ομάδες περιοχών,

η χρήση του μορφωτικού επιπέδου δεν προσφέρει μεγάλες

δυνατότητες διακριτικής ικανότητας.

Από τις παρατηρήσεις αυτές, γίνεται σαφές πως υπάρχει σχέση μεταξύ

επίπεδου εκπαίδευσης και κοινωνικο-επαγγελματικών σχημάτων. Το

γεγονός αυτό κρίνεται φυσιολογικό καθώς το επίπεδο μόρφωσης

συσχετίζεται άμεσα με τις επαγγελματικές κατηγορίες και παραπέμπει

στο επίπεδο εξειδίκευσης στην αγορά εργασίας. Βέβαια η στατική

σύνδεση του μορφωτικού επιπέδου με τις επαγγελματικές ομάδες, δεν

επιτρέπει την αποτίμηση της προσφοράς του εκπαιδευτικού συστήματος

στη μεσοστρωματική οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας.
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Χάρτης 9

Απεικόνιση των ομοιογενών ομάδων χωρικών ενοτήτων με βάση το επίπεδο μόρφωσης
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ΠΙνακας 9

Σύνδεση ομοιογενών κοινωνικοπεγγελματικών ομάδων περιοχών (κάθετα), με τις

αντΙστοιχες μορφωτικού επιπέδου (οριζόντια)

ICLUSΤER~ 9!3~ 11! ΨΥΝΟΛΟ!

16 Ι 1
15 2 Ι 3
16 Ι 1
1 2 2

17 2 Ι Ι 4
2 4 4 8
8 3 3
3 3 4 7
4 Ι 3 Ι 5

14 Ι Ι 2
9 Ι 1

10 2 11 6 19
5 5 7 12

13 3 Ι 2 6
6 9 2 1 1
7 6 Ι 7

29 2 2
12 Ι 6 3 10
22 Ι Ι 3 5
11 3 13 3 19
23 5 6 2 Ι 1 15
19 2 6 3 2 13
20 6 7 2 15

28 Ι Ι 6 2 10
21 Ι Ι 6 3 7 18
27 3 Ι 4

25 Ι 1
26 Ι Ι 2
24 Ι Ι 2

30 Ι 1

Ι Ι 411111712412141142128111121201511111 2091
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4.1.3.ίίί. Ηλικιακές κλάσεις ενεργού πληθυσμού
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11 14

13 11
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Στην παρο"σα εργασία έγινε προσπάθεια ομαδοποίησης των χωρικών

ενοτήτων με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν συσπειρώσεις χωρικών

ενοτήτων (Clusters) με ομοιογενή ηλικιακή σ"νθεση του ενεργο"

πληθυσμο". Καταλήξαμε στο σχηματισμό 14 ομάδων που προέκυψαν από

την ταξινομική ανάλυση. Ως μεταβλητές ομαδοποίησης, χρησιμοποιήθηκαν

τα ποσοστά του ενεργο" πληθυσμο" κάθε χωρικής ενότητας που

καταγράφηκαν σε 7 ηλικιακές κλάσεις. Στον πίνακα 1Ο περιγράφεται η

σύνθεση των επιλεγόμενων ομάδων.

Πίνακας 10

ΠεΡΙΥρaφή των χαρακτηριστικών των ClusIers των χωρικών ενοτήτων με βάση

τις ηλικιακές κλάσεις του εν. πληθυσμού

Οι μεταβλητές που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη σ"νθεση των ομάδων

είναι τα ποσοστά των χαμηλών ηλικιακών κλάσεων (15-24). Παρατηρήθηκε
ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα έντονες γραμμικές σχέσεις μεταξ"

μεταβλητών που περιγράφουν την ηλικία. Σε γενικές γραμμές φαίνεται

ότι, υπάρχει αντιθέτως ανάλογη σχέση μεταξ" των ιδιαίτερα χαμηλών και
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των υψηλών ηλικιακών κλάαεων. Οι μεααίες ηλικιακές κλάαεις εμφανίζαυν

μια χαλαράτητα και έλλειψη αυμμεταβλητάτητας.

Σ' αυτό το σημείο όμως θα πρέπει να τονιστεί πως η ηλικιακή ομοιογένεια

αταν αατικό χώρο της Θεαααλονίκης είναι αρκετά μεγάλη. Ποαοατό άνω

του 90% του ενεργού πληθυσμού ανήκει σε 6 από τα 14 συνολικά

Clusters. Τα υπόλοιπα Clusters περιλαμβάνουν ελάχιατες χωρικές

ενότητες με εμφανή διαφοροποιημένη ηλικιακή αύνθεση από τη συνολική

κατανομή της πόλης.

Γεωγραφικά, υπάρχει σαφής ζωνοποίηση του χώρου αν αναλυθεί η

μεταβλητή της ηλικίας του ενεργού πληθυσμού. Όπως φαίνεται και στο

χάρτη 10, η κατανομή των ηλικιακών κλάσεων στον αστικό χώρο,

παρουσιάζει μερικά ιδιαίτερα εμφανή χαρακτηριστικά:

• Η επίσημη παιδική εργασία δεν φαίνεται να είναι διαδεδομένη στον

αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Τα ποσοστά σε όλες τις ζώνες είναι

ιδιαίτερα χαμηλά με εξαίρεση την ενότητα που παρουσιάζεται ως η

πλεόν διαχωρισμένη, τα παιδιά καλύmουν το 4% του ενεργού

πληθυσμού αυτής της ενότητας.

• Η υπερίσχυση των μικρών ηλικιών γίνεται έντονη στις βόρειες

χωρικές ενότητες που ανήκουν στους Δ. Ευόσμου, Κορδελιού,

Πολίχνης και Ευκαρπίας. Επίσης ένας πόλος με παρόμοια σύνθεση

εμφανίζεται στις κεντρικές ενότητες του Δ. Πυλαίας. Σ' αυτές τις

περιοχές χωροθετούνται και οι πλέον εργατικές πληθυσμιακές

ομάδες. Η διασπορά των τιμών αυτής της κλάσης είναι αρκετά

μεγάλη, συμβαδίζοντας με τη γεωγραφική διασπορά.

• Η υπερεκπροσώπηση των μεγάλων ηλικιών εμφανίζεται έντονη στον

κλειστό πυρήνα του κέντρου και του Δ. Πανοράματος. Όπως είναι ήδη

γνωστό, οι περιοχές αυτές ανήκουν στην ανώτερη κοινωνικά ομάδα

περιοχών. Όπως διακρίνεται και από το διάγραμμα, η διασπορά των

τιμών αυτών των κλάσεων είναι περιορισμένη.

• Η ηλικιακή κλάση των 25-34 που αποτελεί και τη δυναμικότερη στην

παραγωγική διαδικασία, εμφανίζεται εντονότερα στις κεντρικές

περιοχές του Δ. Θεσσαλονίκης κοι του Πανοράματος. Αυτό

ερμηνεύεται κυρίως από την προτίμηση των μικρών ηλικιών να

διαμένουν στις κεντρικές περιοχές. Το φαινόμενο αυτό ενισχύεται

από την τάση των νεαρών ζευγαριών να χωροθετούνται σε κεντρικές

περιοχές.

• Η επόμενη ηλικιακή κλάση, εμφανίζεται ακτινικά σε μεγάλη απόσταση

από το κέντρο, σε περιφερειακές χωρικές ενότητες σε όλους τους
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ΟΤΑ του ΠΣ. Σχετική οπουσίσ τους εντοπίζεται σε όλες τις κεντρικές

ζώνες του Δ. Θεσ/κης.

• Οι ηλικιακές κλάσεις των μεσηλίκων πσρουσιάζουν μισ ομαλή

κατσνομή χωρίς εξάρσεις σε όλη την επιφάνεια του ΠΣ. Το φαινόμενο

συτό, ερμηνεύεται κυρίως από την ομαλή πληθυσμισκή κστανομή

αυτών των ηλικιών.

Στην προσπάθεια σύνδεσης των ομάδων με ομοιογενή ηλικισκή σύνθεση

με τις αντίστοιχες με ομοιογενή κοινωνικοεπαγγελματική σύνθεση,

καταλήγουμε σε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις όπως φσίνεται ΚΟΙ στον

πίνσκσ 11. γπάρχει εμφανής γραμμική σχέση μεταξύ κοινωνικής ιεραρχίας

και ηλικιακής σύνθεσης του ενεργού πληθυσμού.

Συνοπτικά, τα συμπεράσμστσ από αυτή τη σύνδεση εντοπίζονται στα εξής

σημεία:

• Η ηλικιακή σύνθεση με ενισχυμένη συμμετοχή των γηραιότερων

πληθυσμιακών ομάδων συνδέεται με την ύπαρξη υψηλών ιεραρχικά

κοινωνικών ομάδων. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με δύο

κοινωνικές συντεταγμένες:

1. με τη σαφώς μετατοπισμένη προς τα πάνω ηλικιακή

πυραμίδα λόγω περιορισμένης γεννητικότητας αυτών των

κοινωνικών ομάδων.

2. με την επιμήκυνση του χρόνου εκπαίδευσης των νεαρότερων

μελών αυτών των ομάδων και την εύλογη καθυστέρηση ένταξης

στην αγορά εργασίας.

• Η ηλικιακή σύνθεση χωρικών ενοτήτων με έντονη συμμετοχή των

μικρής ηλικίας ηλικιακών κλάσεων εντοπίστηκε στις ομάδες περιοχών

που παρουσιάστηκαν ως οι πλέον κοινωνικοεπαγγελματικά

περιθωριποιημένες21. Το φαινόμενο αυτό, συνδέεται άμεσα με τα

κοινωνικά πρότυπα που οδηγούν στην πρόωρη πολλές φορές ένταξη

των νεαρότερων μελών στην αγορά εργασίας.

• Οι ομάδες περιοχών με "μέση" κοινωνική σύνθεση, συντίθενται από

μέλη των Clusters που περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο πλήθος

χωρικών ενοτήτων. Το γεγονός αυτό, σημαίνει ότι οι περιοχές με

μέση ηλικιακή κατανομή συμπίmουν χωρικά με τις μέσες κοινωνικά

περιαχές.

21 Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι οι ομάδες χωρικών ενοτήτων που προέκυψαν με βάση την
ηλικακή σύνθεση και παρουσιάζουν μεγάλη συγκέντρωση μικρών ηλικιών είναι ελάχιστα σε αριθμό

και έντονα διαφορετικά μεταξύ τους.
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ΣυνΟΨίζοντας, πιστεύουμε ότι η σύνδεση ομοιογενών κοινωνικά ομάδων

συνδέεται με επιτυχία με την ηλικιακή κατανομή του ενεργού πληθυσμού.

Η . διασπορά των ηλικιακών κλάσεων δεν εμφανίζει αντίστοιχη

κανονικότητα με την οργάνωση των νοικοκυριών σε σχέση με την

απόσταση από το κέντρο.

• Η διασπορά των ηλικιακών κλάσεων στον αστικό χώρο εμφανίζει

μεγάλη ποικιλία που ομαδοποιείται όμως με σχετική ευκολία και σε

μεγάλες συσπειρώσεις, καθώς τα σχήματα ηλικιακής σύνθεσης

παρουσιάζουν μέσες κατανομές με λίγες περιπτώσεις να διαφέρουν

ουσιαστικό.

• Οι γεωγραφικές περιοχές που σχηματίζονται δεν είναι ιδιαίτερα

σαφείς, αλλά παραπέμπουν στα αντίστοιχα σχήματα κοινωνικού

διαχωρισμού που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.
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Χάρτης 11

ΑΠΕικόνιση των ομάδων χωρικών ενοτήτων με ομοιογενή σύνθεση με βάση την

ηλικιακή σύνθεση του ενεργού πληθυσμού
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Σύνδεση ομΟΙΟΥενών κοινωνικοπεΥΥελματικών ομάδων περιοχών (κάθετα), με τις

αντ(στοιχες ηλικιακής σύνθεσης (οριζόντια)
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Σ'· αυτήν την περίπτωση δεν είναι απαραίτητη η χρήση στατιστικών

μεθόδων αμαδοποίησης αφού εξετόζουμε μια μόνο μεταβλητή: το

ποσοστό ανεργίας. Επιχειρείται η συσχέτιση της ανεργίας τόσο με τις καθ'

αυτό μεταβλητές ανόλυσης όσο και με τις ομάδες περιοχών που

σχηματίστηκαν με την ταξινομική ανάλυση.

Η σύνδεση της ανεργίας με τις κοινωνικογεωγραφικές ομάδες

αποδεικνύεται επιτυχής. Η ανάλυση διακύμανσης που εφαρμόστηκε,

αποκάλυψε ότι το 64% της συνολικής χωρικής διακύμανσης της ανεργίας

ερμηνεύεται με την κοινωνική ιεράρχηση του χώρου που επιχειρήθηκε.

Μάλιστα ο συντελεστής διακύμανσης προέκυψε αρκετά υψηλός (0,63),
γεγονός που υποδεικνύει τις σημαντικές διαφοροποιήσεις της ανεργίας

μεταξύ των ομάδων με ομοιογενή κοινωνικοεπαγγελματική σύνθεση. Η

στατιστική ση μασία της ανάλυσης αυτής, όπως δείχνει και ο λόγος F
(F=10.819), είναι αρκετά μεγάλη.

Η έξαρση της ανεργίας εντοπίζεται στις εργατικές επαγγελματικές

κατηγορίες. Το φαινόμενο αυτό ενισχύει ουσιαστικά την άποψη ότι το

πρόβλημα της ανεργίας συνδέεται άμεσα με τα διαρθρωτικά προβλήματα

του δευτερογενή τομέα παραγωγής. Ταυτόχρονα όμως σε μειονεκτική

θέση δείχνει να βρίσκεται και η κατηγορία των μικρομεσαίων

απασχολουμένων στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών. Αυτό,

αποτελεί μια ακόμα ένδειξη για την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η

χώρα μας που έχει ως αντίκτυπο τη μείωση των δραστηριοτήτων στο

χαμηλότερο τριτογενή τομέα. Αντίθετα, στις ανώτερες ιεραρχικά

επαγγελματικές κατηγορίες, η συσχέτιση με την ανεργία .είναι έντονα

αρνητική. Μάλιστα η επαγγελματική κατηγορία με τη χαμηλότερη σχέση

με το πρόβλημα της ανεργίας είναι η μεσαία, η οποία περιλαμβάνει

ουσιαστικά το μεγαλύτερο ποσοστό αποσχολουμένων στο δημόσιο τομέα.

Η γεωγραφική διασπορά του ποσοστού ανεργίας, όπως φαίνεται και στο

χάρτη 12, είναι αρκετά μεγάλη. Η πλειοψηφία των εξεταζόμενων χωρικών

ενοτήτων εμφανίζει μέσα ποσοστά ανεργίας. Πάντως, κέντρο βάρους της

ανεργίας δείχνει να βρίσκεται προς τις βορειοδυτικές αστικές ζώνες.

Όσο αφορά τη σύνδεση της ανεργίας με την ομαδοποίηση των χωρικών

ενοτήτων, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη

γραμμική σχέση μεταξύ του ποσοστού ανεργίας και της κοινωνικής

ιεραρχίας των γεωγραφικών ζωνών με ομοιογενή σύνθεση. Πιο

συγκεκριμένα έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
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• Τα μεγαλύτερα παααατά ανεργίας εμφανίζανται ατις περιαχές με

αντίαταιχα υψηλά παααατά μιαθωτής βιαμηχανικής απααχάληαης με

παράλληλη όμως έντανη παραυαία εργαζαμένων ατα περιθωριακά

επαγγέλματα. Θα πρέπει να τονιστεί πάντως, ότι οι ενότητες αυτές

δεν αχηματίζαυν ευρύτερες ζώνες με υψηλά παααατά ανεργίας.

Αποτελούν νησίδες στο αστικό ιστό, αλλά βρίσκονται στη συvτριmική

ταυ πλειαψηφίας αε διαικητικές ενάτητες με υψηλό ΜΟ ανεργίας,

κυρίως ατη βαρειαανατaλΙKή ζώνη ταυ ΠΣ. Τα μεγαλύτερα παααατά

ανεργίας μετρήθηκε ατην πλέαν απακλειαμένη καινωνικά περιαχή,

παυ ανήκει ατη χαμηλότερη βαθμίδα της κλίμακας παυ καταρτίατηκε

με την αμαδαπαίηαη των περιαχών.

• Οι χωρικές ενάτητες με τα χαμηλότερα παααατά ανεργίας,

αχηματίζαυν ευρύτερες και ιδιαίτερα αυμπαγείς ζώνες παυ

ταυτίζανται αυαιαατικά με τις αμάδες ενατήτων παυ απατελαύν την

υψηλότερη βαθμίδα ατην καινωνική ιεράρχηαη ταυ αατικαύ χώραυ.

Οι κεντρικές περιαχές ταυ Δ. Θεαααλανίκης, Δ. Καλαμαριάς και Δ.

Πανοράματος, συνθέτουν την κατηγορία των χωρικών ενοτήτων

χωρίς πραβλήματα ανεργίας.

• Η μεγαλύτερη διακύμαναη παααατών ανεργίας, ενταπίζεται ατις

μικραμεααίες καινωνικαεπαγγελματικά κατηγαρίες περιαχών. Τα

φαινόμενα αυτό ερμηνεύεται, απά την ύπαρξη αυξη μένων παααατών

μικραμεααίων ατελεχών εμπαρίαυ αε αρκετές απά αυτές. Μάλιατα

είναι δυνατόν να παρατηρηθούν τοπικές εξειδικεύσεις σε ορισμένες

επαγγελματικές κατηγαρίες, γνωρίζαντας εκ των πρατέρων τη

διακύμαναη της ανεργίας αε αχέαη με τις επαγγελματικές

κατηγαρίες.

Συμπερααματικά, άααν αφαρά τη αύνδεαη της ανεργίας με την

εξεταζόμενη κοινωνική ιεραρχία του αστικού χώρου, διαπιστώνουμε ότι

είναι επιτυχής αε γενικές γραμμές. Μάλιατα είναι δυνατάν να

χρηαιμαπαιηθεί ως εργαλεία για την ανάδειξη λεπτών χωρικών

διαφοροποιήσεων στην κοινωνικοεπαγγελματική σύνθεση των

εξεταζάμενων χωρικών ενατήτων.

Η αύνδεαη της ανεργίας με αυγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγαρίες,

εμπεριέχει ταν κίνδυνα της ταμεακής-κλαδικής αντιμετώπιαης των

πραβλημάτων απααχόληαης. Ο κίνδυνας αυτός παρακάμπτεται με τη

γεωγραφική απεικόνιαη. Τα πρόβλημα μετατίθεται λαιπόν, ατην επιλαγή

της κατάλληλης χωρικής κλίμακας.
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Χάρτης 12

Απεικόνιση ποσοστού ανεργίας στις ΠΕ
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Οι μετρήσεις του ποσοστού αλλοδαπών είναι δυνατόν χρησιμοποιηθεί ως

δείκτης κοινωνικού διαχωρισμού. Στον ελληνικό χώρο δεν υπάρχουν

μεγάλα προβλήματα εθνικής ομοιογένειας. Την τελευταία δεκαετία, με την

αύξηση των μεταναστευτικών ρευμάτων από την Ανατολική Ευρώπη, η

Θεσσαλονίκη αποτέλεσε ένα από τους στόχους μεγάλου όγκου

μεταναστών. Η ελλιπής ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα",

δημιουργεί προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού για τις ομάδες

μεταναστών και προσφύγων, οι οποίες δεν διακρίνονται για το οικονομικό

τους επίπεδο. Η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό, αποτελεί μια

διαδικασία αρκετά αργή. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, το

ενδιαφέρον της παρουσίασης εστιάζεται στη χωρική διασπορά των

ομάδων αλλοδαπών23 και τη συσχέτισή τους με το ρόλο που παίζουν στη

διαμόρφωση της κοινωνικής φυσιογνωμίας των ζωνών κατοικίας.

Ο επίσημος αριθμός των αλλοδαπών δεν είναι μεγάλος, με άμεση συνέπεια

την αδυναμία εφαρμογής στατιστικών μεθόδων με αξιόπιστο τρόπο. Όλες

οι προσπάθειες είναι ενδεικτικές, με απώτερο σκοπό την καταγραφή

κάποιων ενδείξεων στη χωροθετική λογική των αλλοδαπών στον αστικό

χώρο.

Η συσχέτιση του ποσοστού αλλοδαπών επί του πραγματικού πληθυσμού,

με την κοινωνικοεπαγγεματική διαίρεση του χώρου δεν αποφέρει θετικά

αποτελέσματα. Στην ανάλυση διακύμανσης που επιχειρήθηκε, προέκυψε

μικρός συντελεστής συσχέτισης. Μόλις το 25% της συνολικής

διακύμανσης των τιμών του ποσοστού αλλοδαπών ερμηνεύεται από την

ιεράρχηση του χώρου σε ομάδες με ομοιογενή σύνθεση επαγγελμάτων.

Επίσης η στατιστική σημασία της παραπάνω ανάλυσης ήτCϊν σε χαμηλά

επίπεδα (Λόγος F = 2.065).

Σε παρόμοια αποτελέσματα καταλήγουμε, αν επιχειρήσουμε να

συσχετίσουμε την χωρική κατανομή των επαγγελματικών κατηγοριών, με

τα ποσοστά αλλοδαπών στις εξεταζόμενες χωρικές ενότητες. Οι

22 Για μια αναλυτικότερη παρουσίαση του θέματος των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας βλ. στο
Μαλούτας Θ. 1988, ~χωΡIKή δομή και κοινωνική διαδικασΙα στην (υπ)ανάπτυξη του Ελληνικού

κρότους πρόνοιαςΜ. στο Μαλούτα θ., Οικονόμου Δ., nροβλήματα ανάπτυξης του κράτους nρόνοιας

στην Ελλάδα, Αθήνα, Έξαντας 273-325.

23 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μια διεκρύνηση. Ο καταγεγραμμένοςκαι επlσημoς αριθμός
αλλοδαπών ουσιαστικά συγκροτεΙται από τρεις ομάδες: πρώτον,τους μόνιμους υπαλλήλους

πρεσβειών, εταιριών, διεθνών υπηρεσιών, δεύτερον από φοιτητές και μαθητές σε κάθε εΙδους

σχολή και τρΙτον εργάτες μετανάστες. Η χωροθέτησηςτους ακολουθεΙ αντίστοιχα, διαφορετικά

πρότυπα επιλογής κατοικίας που συσχετίζεται άμεσα με την οικονομική τους κατάσταση.
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συντελεστές συσχέτισης, τείνουν σε μηδενικές τιμές. Επομένως, η

επαγγελματική σύνθεση του πληθυσμού δεν δείχνει να αποτελεί το πρώτο

κριτήριο για τη χωροθέτηση των αλλοδαπών. Μοναδική περίπτωση που

ξεχωρίζει, είναι η κατηγορία των εργαζομένων στο χαμηλό τριτογενή

τομέα, η οποία δείχνει να συσχετίζεται πιο έντονα με την ύπαρξη

αλλοδαπών στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας τους.

Η γεωγραφική κατανομή των αλλοδαπών στην πόλη της Θεσσαλονίκης,

δεν προδίδει έντονα σχήματα χωρικού διαχωρισμού (βλ, χάρτη 13). Ο
βασικός κορμός της πόλης, παρουσιάζει ποσοστά αλλοδαπών πολύ κοντά

στο Μα. Σε γενικές γραμμές δεν παρατηρείται προτίμηση των αλλοδαπών

στις κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές. Το γεγονός αυτό σχετίζεται

τόσο με την ανομοιογένεια πληθυσμού των αλλοδαπών, όσο και με την

αδυναμία καταγραφής όλων των λαθρομεταναστών, οι οποίοι αποτελούν

τις πλέον αποκλεισμένες ομάδες ατόμων, Οι βασικές παρατηρήσεις

συμπυκνώνονται στα εξής σημεία:

• γπάρχει μια σχετική υπερφόρτιση του βορειοδυτικού τομέα της

πόλης, όσον αφορά τους αλλοδαπούς. Μάλιστα το φαινόμενο αυτό

εντείνεται κατά μήκος του οδικού άξονα της οδού Μοναστηρίου και

κορυφώνεται στη διασταύρωσή της με την περιφερειακή οδό. Οι

ομάδες αλλοδαπών που κατοικούν σ' αυτές τις ζώνες, αποτελούν το

εργατικό προλεταριάτο που επανδρώνει στην πλειονότητά τους τις

βιομηχανικές μονάδες που χωροθετούνται στην περιοχή του λιμανιού

και τη ΒΙΠ Ε Σίνδου.

• Σε όλη την έκταση του Δ. Πανοράματος, υπάρχει σημαντική αναλογία

κατοίκων με ξένη υπηκοότητα. Στην περίmωση αυτή πρόκειται για

άτομα που ανήκουν είτε σε ομάδες υψηλόμισθων θέσεων, είτε σε

ευρύτερες ομάδες κατηγοριών υπηρετικού προσωπικού.

• Η ευρύτερη ζώνη των Χιλίων Δέντρων, συγκεντρώνει αλλοδαπούς

άνω του Μα. Στην πλειοψηφία τους, πρόκειται για φοιτητές και

εργαζόμενους στο χαμηλό τριτογενή τομέα.

Ανακεφαλαιώνοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως αφ' εαυτού το

ποσοστό αλλοδαπών σε μια χωρική ενότητα δεν προσφέρεται ως

εργαλείο αναγνώρισης κοινωνικών διαφοροποιήσεων στο χώρο,

δεδομένης της κοινωνικής τους ανομοιογένειας. Απαιτείται λοιπόν

σύνδεση με την κοινωνική σύνθεση της εξεταζόμενης περιοχής, ώστε οι

συμπληρωματικές πληροφορίες που θα αποκομιστούν να ενσωματωθούν

για την απόδοση της κοινωνικής φυσιογνωμίας του χώρου. Πιο
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συγκεκριμένσ, στην περίπτωση μσς, παρουσία αλλοδαπών σε

συγκεκριμένες περιοχές, ερμηνεύεται με διττό τρόπο:

α. η ύπαρξη αλλοδαπών σε περιοχές που τοποθετούνται σε υψηλή

βαθμίδα στην κλίμακα κοινωνικής ιεράρχησης του χώρου, αποτελεί

μια ένδειξη για το "διαισθητικά" υψηλό κοινωνικό status που διαθέτει

η επιλεγόμενη περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, οι αλλοδαποί

διαθέτουν οικονομική επιφάνεια και επιλέγουν τον τόπο κατοικίας με

αντικειμενικά κριτήρια (απόσταση οπό την εργασία. ευχάριστο

περιβάλλον), αφού δεν έχουν δεσμούς με τον κοινωνικό ιστό της

πόλης και

β. η ύπαρξη αλλοδαπών σε περιοχές που τοποθετούνται σε χαμηλή

βαθμίδα στην κλίμακα κοινωνικής ιεράρχησης του χώρου, αποτελεί

μια ένδειξη για τα χαμηλά επίπεδα τιμών στα ενοίκια. Η χωροθέτηση

αλλοδαπών, σε τέτοιες περιοχές, συνήθως οφείλεται στην

προσιτότητα τους από μεγάλους οδικούς άξονες και τη γειτνίασή

τους σε περιοχές με ένταση δευτερογενούς απασχόλησης.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ΚΟΙ η κοινωνική σημασία των στρωμάτων που

έχουν σχετικώς πρόσφατα εγκατασταθεί στις αστικές περιοχές, που έχουν

επισφαλείς απασχολήσεις και που δεν διαθέτουν οικιστικά αποθέματα και

δεν καταγράφονται ως αλλοδαποΙ Οι πλέον ευάλωτοι είναι, οπωσδήποτε,

οι πρόσφατοι πρόσφυγες -Ελληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση και

από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (περί τους 100.000 από το 1989)- και
οι ξένοι εργάτες/οικονομικοί πρόσφυγες από τις βαλκανικές, κυρίως,

χώρες και την Πολωνία, που το 1992 εκτιμήθηκαν σε περισσότερους από

400.000 (Karantinos et al., 1992: 93-4). Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο

τμήμα των προσφύγων αυτών κατευθύνετοι στις αστικές ·περιοχές ΚΟΙ

κυρίως στην Αθήνα," δημιουργείται μία κατηγορία δυνητικών θυμάτων

γεωγραφικού διαχωρισμού η οποία προσλαμβάνει μεγάλες διαστάσεις. Οι

ευάλωτες αυτές κατηγορίες εγκαθίστανται στις περιοχές των αστικών

κέντρων που εγκαταλείπονταιοπό τους παλαιούς τους κατοίκους, όπου η

ενοικίαση είναι πιο προσιτή ή σε εργατικές περιφέρειες και αγροτικές

περιοχές, όπου χρησιμεύουνως φθηνή εργατική δύναμη και κατοικούν σε

επισφαλείς συνθήκες, Ας σημειωθεί ότι οι πλέον ευάλωτοι είναι και οι

δυσκολότερα εντοπίσιμοι, είτε επειδή αποφεύγουν να απαντήσουν είτε

επειδή κατοικούν σε καταλύματαπου δεν θεωρούνται κατοικίες.

24 Οι Έλληνες πρόσφυΥες εγκαθίστα\'tQΙ στΟ\' ΠΣΘ σε ποσοστό 20% (Karantίnos eI aI .. 1992: 98),
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Χάρτης 13

Απεικόνιση του ποσοστού των αλλοδαπών επί του πραΥματικού πληθυσμού στις ΠΕ
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4.2. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

4.2.1. Εισαγωγή

Το ζήτημα της κατοικίας αφ' εαυτού, είναι χωρίς αμφιβολία από τους

σημαντικότερους παράγοντες, χωροθέτησης των κοινωνικών στρωμάτων

και υποδεικνύει τις βασικές στρατηγικές στέγασης και οικογενειακής

οργάνωσης στον αστικό χώρο. Η ειδική αναφορά στους στεγαστικούς

μηχανισμσύς είναι αναγκαία, αφού μέσω της στέγασης κυρίως αποκτά

μορφή ο κοινωνικός διαχωρισμός. Στο μεταπολεμικό πρότυπο κοινωνικής

αναπαραγωγής, η στέγαση υπήρξε κατ' εξοχήν τομέας 'Όυτο-ρύθμισης".

Γενικά, οι πολιτικές αυτές και οι επιmώσεις τους απέτρεψαν την κοινωνική

πόλωση και τον κοινωνικό διαχωρισμό συμπιέζοντας τις εισοδηματικές

διαφορές, προάγοντας τη σταθερότητα των κοινωνικών δομών και

παγιώνοντας τα χωρικά μορφώματα. Η στεγαστική πολιτική. ειδικότερα,

εμπόδισε σε σημαντικό βαθμό τον κοινωνικό διαχωρισμό, μέσω της

προώθησης εναλλακτικών μηχανισμών στην απόκτηση κατοικίας (ως προς

τους κλασικούς μηχανισμούς της αγοράς κατοικίας).

Οι διαδικασίες παραγωγής και απόκτησης κατοικίας (κατασκευή από την

ίδια την οικογένεια, κατά παραγγελίαν οικοδόμηση και αντιπαροχή)

οδήγησαν στην κοινωνική διάδοση της ιδιοκατοίκησης, στην ταχεία

βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών (Εμμανουήλ, 1977) και στην

αυξημένη γεωγραφική παγίωση της θέσης των αστικών πληθυσμών

(Leontidou, 1990). Οι τρόποι πρόσβασης στην ιδιοκατοίκηση CΙλλάζoυν:

- η αυτοστέγαση περιορίζεται δραστικά λόγω του αυξημένου κόστους

και του πολλαπλασιασμού των ελέγχων ενώ,

- η αγορά κατοικίας, ιδιαίτερα όσον αφορό τις νέες κατασκευές, γίνεται

δυσκολότερη λόγω των υψηλών τόκων και των πιεζόμενων

αποδοχών,

Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν στην εμφάνιση εντονότερων σχημάτων

κοινωνικού διαχωρισμού. Τα εργατικό και τα κατώτερα μικροαστικό

στρώματα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τους παραδοσιακούς τρόπους

απόκτησης κατοικίας. Τους απομένει μένει μόνο ο αμυντικός μηχανισμός

πρόσβασης στην ιδιοκατοίκηση, με τις οικογενειακές στρατηγικές

διαχείρισης ή της αναδιανομής των οικιστικών αποθεμάτων. Αυτό σημαίνει

ότι τα στρώματα αυτό ενδεχομένως δεν επεκτείνονται σε νέες περιοχές,

αλλά αντίθετα περιορίζονται περισσότερο στις "δικές τους" συνοικίες. Οι
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εναλλακτικές λύαεις παυ έχαυν είναι μάλλαν χειρότερες: εναικίαση σε

υπαβαθμισμένη περιαχή ή αγαρά καταlκίας παλύ χαμηλής παιότητας.

Γενικότερα πάντως το πλαίσιο χωροθέτησης των κοινωνικών ομάδων στον

αστικό χώρα είναι λίγα παλύ δεδαμένα. Η μαρφαλαγία των μεσαγειακών

πόλεων παραυσιάζεl αρισμένες συστηματικές διαφαραπαιήσεις από εκείνη

των δυτικοευρωπα'ίκών και αμερικανικών αστικών κέντρων. Στην ελληνική

πραγματικότητα, βρίσκουμε τις μεσοαστικές συνοικίες να αναmύσσονταl

ακτινωτά από το κέντρο κατά μήκος ενός τομέα προς τα πιο προνομιούχα

προάστια που εμφανίστηκαν στο μεσοπόλεμο. Αντίθετα, στην

αγγλοαμερικανική πόλη τα μεσοαστικά στρώματα εντείνονται προς τα πιο

αραlοκατοικημένα προάστια. Σύμφωνα με το μοντέλο Burges και

μεταγενέστερα ταυ Alonso (1971), οι τιμές γης σχετίζονται αντιστρόφως

ανάλογα με το εισοδηματικό επίπεδο του πληθυσμού. Οι υΨηλές τιμές γης

στο κέντρο έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση περισσότερου

πληθυσμού, ειδικότερα εργατικού, σε πολύ μικρή έκταση. Οι ευπορότερες

ομάδες εκμεταλλευόμενες τις χαμηλές γης στην περιφέρεια,

καταλαμβάνουν μεγάλα οικόπεδα και χτίζουν ανεξάρτητες κατοικίες με

κήπους. Το μοντέλο αυτό περιγράφει λοιπόν ένα παράδοξο: οι φτωχοί

ζουν στο κέντρο, καταλαμβάνοντας ακριβή γη, και οι πλούσιοι στη

περιφέρεια, καταλαμβάνοντας φτηνή γη. Το παράδοξο αυτό,

ερμηνευόμενο στα πλαίσια ελεύθερου ανταγωνισμού, επειδή λειτουργεί

αντίστροφα από το αναμενόμενο, καταλήγει σε πολύπλοκους

συλλογισμούς. Θεωρείται λοιπόν ότι οι καμπύλες γεωπροσόδου

αποτελούν συνάρτηση και εξισορρόπηση της τιμής της γης και της

χρονοαπόστασης από την εργασία25 .

Η αντίφαση αυτή δεν παρατηρείται στις μεσογειακές πόλεις και

γενικότερα στα αστικά κέντρα των "περιφερειακών" χωρών. Η καμπύλη της

γεωπροσόδου αποκτά σαφέστερο νόημα. Υπάρχει μεγάλη θετική

συσχέτιση της τιμής εδάφους με την κοινωνlκο-οικονομική τάξη που

κατοικεί πάνω σ' αυτό (Amato, 1970). Το μοντέλο του Burges
αντιστρέφεταΙ. Οι τιμές γης συσχετίζονται ευθέως με το εισοδηματικό

επίπεδο του πληθυσμού. Οι πλούσιοι καταλαμβάνουν το κέντρο, ενώ οι

περιφερειακές περιοχές καταλαμβάνονται από τα λα'ίκά στρώματα και

ενσωματώνονται στο χώρο με άτυπες και παράνομες διαδικασίες.

25 Τα εργατικό στρώματα, υποστηρίζεται ότι θεωρούν δαπανηρό το ταξίδι προς την εργασία και

γιαυτό επιλέγουν τις πλέον κεντριι<ές θέσεις, Το μοντέλο αυτό γενιι<ό υποστηρίζει την ορθολογιι<ή

συ;.ιπερlφορ6 των υποκοιμένων (homo economicus), που διαμορφώνουν την πόλη(Λεοντίδου. 1988).
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4.2.2. Αντικειμενικές αξΙες

Η ανάλυση των αντικειμενικών αξιών πρασφέρει σημαντικά στη μελέτη

του γεωγραφικού διαχωρισμού. Οι μηχανισμοί αγοράς γης και κατοικίας

όπως έχει προαναφερθεί αποτελούν σημαντικό παράγοντα "επιλογής"

τόπου κατοικίας που οδηγεί σε διαχωρισμό των οικονομικών-κοινωνικών

στρωμάτων.

Παρ' ότι, τα επίπεδα των νέων τιμών των αντικειμενικών αξιών είναι

υποβαθμισμένα σε σχέση με τη πραγματικότητα. εντούτοις η ερμηνευτική

αξία τους παραμένει. αν λάβουμε υπόψιν τη γεωγραφική διασπορά και

συγκέντρωση των τιμών, μελετώντας τις αναλογίες επιπέδου τιμών και τις

διακυμάνσεις τους στις επιμέρους ζώνες. Επιπλέον η ανάλυση των

αντικειμενικών αξιών, προσφέρει στη διερεύνηση της δυναμικής των

νεοεντασσόμενων περιοχών στο σχέδιο πόλης, καθορίζοντας το επίπεδο

τιμών γης και οικιστικής ανάmυξης.

Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές αντικειμενικών αξιών

του οικονομικού έτους 1993.

4.2.2.i. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης

Η Θεσσαλονίκη ακολουθεί το κοινό πρότυπο όλων των ελληνικών πόλεων.

Ένα κέντρο. όπου οι αξίες γης και οι τιμές κατοικίας παίρνουν την άγουσα,

συγκεντρώνονται "οι περισσότερο αποδοτικές" χρήσεις γης καθώς επίσης

και τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Γύρω από το κέντρο οι αξίες πέφτουν

σταδιακά και οι εξυπηρετήσεις υποβαθμίζονται.

Προχωρώντας στην ανάλυση, όπως φαίνεται και στο χάρτη 14, η διασπορά

των τιμών είναι ιδιαίτερα σαφής. Καταρχήν στο σύνολο των 144 ζωνών

παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση του επιπέδου των τιμών

ακολουθώντας τον άξονα Βορρά - Νότου. Οι ακραίες τιμές τοποθετούνται

στα δύο άκρα της πόλης και η μεταξύ τους διαφορά υπερβαίνει το 100%.
Οπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3, το 35% σχεδόν του αριθμού των

ζωνών έχει τιμές κάτω των 100.000 δρχ, ενώ μόλις το 2,5% των ζωνών

προσεγγίζει τις μέγιστες τιμές.

Βεβαίως, πολύ πιο εύγλωττη είναι η πραγματικότητα αν συνδεθεί η

επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι ζώνες με τις αντικειμενικές αξίες. Σχεδόν

το 40% της επιφάνειας των περιοχών εντός σχεδίου πόλης

χαρακτηρίζονταιως περιοχές χαμηλής αξίας (έως τις 100.000 δρχ.), ενώ

μόλις το 5% της συνολικής επιφάνειας χαρακτηρίζεται ως ζώνη υψηλής
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αξίας (άνω των 180.000 δρχ.) Χαρακτηριστική είναι η κατανομή που

παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.

ΔιόΥραμμα 4

Κaτανομη αθροιστικών ποσοστών επιφάνειας αστικής γης σε

ομάδες αντικειμενικών αςιών

Δ,όΥραμμα 3

Κατανομή των ζωνών αντικειμενικών αςιών σε ομάδες τιμών
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Η συνολική διακύμονση πάντως είναι περιορισμένη καθώς ο συντελεστής

συνδιακύμανσης προέκυψε χαμηλός (0.2) σε σύγκριση με την Αθήνα. Γισ

την πρωτεύουσα το έτος 1991 ο συντελεστής διακύμανσης υπολογίστηκε

σε 0.41. Εξετάζοντος το χάρτη με τις αντικειμενικές αξίες

αντιλαμβανόμαστε ότι προκύπτουν ιδιαίτερα ομοιογενείς ευρύτερες

ζώνες. Παρατηρούμε πως αυτές οι ευρύτερες ζώνες όμοιων τιμών

τουτίζοντσισε πολλές περιmώσειςμε τα όρια των ΟΤΑ.

Για την επιβεβαίωση της παραπάνω πορατήρησης εφαρμόστηκε η

στατιστική μέθοδος Ανάλυσης Διακύμανσης (ANOVA) με σκοπό να

διερευνηθεί η συσχέτιση των ορίων των ΟΤΑ με τα όρια των ζωνών

αντικειμενικών οξιών. Προέκυψε λοιπόν πως η διοικητική διαίρεση του ΠΣΘ

σε στΑ ερμηνεύει το 65% της διακύμανσης των τιμών των αντικειμενικών

αξιών. Επίσης, η στατιστική σημασία της παραπάνω ανάλυσης εξακολουθεί

να είναι ισχυρή ακόμη και σε επίπεδο εμπιστοσύνης 99%.

Για την εξήγηση αυτού του φαινομένου πρέπει να λάβουμε υπόψιν τους

εξής παράγοντες:

a. Η λογική των aντικειμενικών οξιών δεν αντικατοπτρίζει με σαφήνεια

τους μηχανισμούς αγοράς κοτοικίας στο χώρο. Η οργάνωσή τους

προγμοτοποιείτσι σε επίπεδο ΟΤΑ, ακολουθώντας γενικεύσεις με

ποσοτικό και όχι με κοινωνικά-ποιοτικό κριτήρια.

β. Πορατηρείται μια αδράνεια αναπροσαρμογής των τιμών εντός των

ζωνών, με αποτέλεσμα οι τάσεις οικιστικής ανάπτυξης να

ομαλοποιούνται στο πλαίσιο αυτών των ευρύτερων ομοιογενών

περιοχών.

γ. Δίνεται ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στις γραμμικές ζώνες

αντικειμενικών αξιών που εκτείνονται στους οδικούς άξονες, με

αποτέλεσμα ο υπόλοιπος χώρος να θεωρείται όσο το δυνατόν

περισσότερο ομοιογενής.

Οι πιο ομοιογενείς περιοχές με αυτή τη λογική είναι οι βορειοδυτικοί

(Κορδελιό, Εύοσμος, Αμπελόκηποι) και βορειοανατολικοί Δήμοι (Ν.

Ευκαρπία, Πολίχνη και Συκιές), όπου και οι τιμές προσεγγίζουν το κάτω

όριο.

Αντίθετα, οι Δήμοι που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του ΠΣ (Καλαμαριά και

Πυλαία), παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις τιμών εντός των ορίων

τους. Ο Δ. Θεσσαλονίκης φυσικά, που κατέχει και τη μεγαλύτερη έκταση

στο ΠΣ, εμφανίζει τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις τιμών με βάση τα όριά

του, όμως, αν η χωρική ανάλυση κατέβει σε επίπεδο Διαμερισμάτων, η

διακύμανση μειώνεται εντός των ορίων τους.

125



Η mQίJτtωσI) της Θεσσαλονίκη:

1

Ί

Ι

Ι

J

]

j

Ι

J

-

Ο γεωγραφικός διαχωρισμός των περιοχών κατοικίας με βάση τις

αντικειμενικές αξίες προκύπτει έντονος. Μάλιστα αν συνδυαστεί με τα

αποτελέσ ματα της ταξινομικής ανάλυσης για τις χωρικές ενότητες στο

επίπεδο της πόλης, παρατηρούμε μια συστηματική συνέπεια επιλογής

τόπου κατοικίας γισ όλα τα κοινωνικά στρώματα, με βάση της αξία αγοράς.

Το φσινόμενο αυτό υποδηλώνει τη συνεχώς εντεινόμενη επίδραση των

μηχανισμών αγορά κατοικίας στον ελληνικό αστικό χώρο. Τα παραδοσιακά

πρότυπα επιλογής τόπου κατοικίας δείχνουν να υποχωρούν ΚΟΙ η

ενσωμάτωση καινούργιων αστικών χώρων πραγματοποιείται πλέον με

κλασικές μεθόδουςπου υπαγορεύει η σγορά κατοικίας.

Αν εξετάσουμε τη διακύμανση των τιμών στο σύνολο της πόλης,

παρατηρούμε φυσικά πως οι ζώνες με τις υψηλότερες τιμές

χωροθετούνται στην παραλία και το κέντρο του Δ. Θεσσαλονίκης, στο

κεντρικό και παραλιακό τμήμα του Δήμου Καλαμαριάς και στο σύνολο του

Δ. Πανοράματος. Αντίθετα οι ζώνες με τις χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται

στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης στο σύνολο των Δ. Κορδελιού και Δ.

Ευόσμου. Μια αντίστοιχη περιοχή εκτείνεται στην Άνω Πόλη μέχρι και το

Δ. Συκεών. Οι περιοχές με μέσες τιμές χωροθετούνται ακτινικά και

καταλσμβάνουν το χώρο μεταξύ των περιοχών με ακραίες τιμές.

Οι περιοχές που αντιστέκονται στην κυριαρχία των μηχανισμών αγοράς

κατοικίας, εντοπίζονται στις ευρύτερες ζώνες των προσφυγικών οικισμών,

όπου τα σημάδια της πρόχειρης και ανεξέλεγκτης δόμησης είναι ορατά.Το

μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών που

αναβαθμίστηκαν τα τελευταία χρόνιο. Πιο συγκεκριμένα οι κάτοικοι των

προσφυγικών .οικισμών της Καλαμαριάς και της Γtυλαίας που

ενσωματώθηκαν στον αστικό χώρο με μαζικές και πρόχειρες λύσεις,

αντιμετωπίζονται πλέον οπό την εφορία μέσω των οντικειμενικών

κριτηρίων ως μεγαλοεισοδηματίες χωρίς το κτιριακό απόθεμα να

δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Στο γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί και η

πίεση των μηχανισμών αγοράς που αναζητούν περιοχές που να στηρίζουν

υψηλά πρότυπα δισβίωσης, ικανοποιητικό περιβάλλον χωρίς να βρίσκονται

σε μεγάλη απόσταση από το κέντρο.

Οι μηχανισμοί αγοράς προβλέπεται ότι θα λειτουργήσουν και για τις

βόρειες ζώνες καθώς η κατασκευή της Περιφερειακής Οδού, ενσωμάτωσε

γρήγορα πολλές περιφερειακές ενότητες που διαθέτουν ελεύθερους

χώρους για ανέγερση μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων. Οι τάσεις

αυτές έντοπίζοντοι κυρίως στο Δ. Ευόσμου και Σταυρούπολης.
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4.2.3. Χωρικές διαφοροποιήσεις του ιδιοκτησιακού καθεστώτως

Τα στοιχεία της ανάλυσης είναι αρκετά περιορισμέναγια την ανάλυση του

ιδιοκτησιακούκαθεστώτος. Αυτό που είναι δυνατόν να αναλυθεί είναι κατά

πόσο η κατοικία των νοικοκυριών είναι ιδιόκτητη ή όχι. Για μια

ολοκληρωμένη ανάλυση θα έπρεπε να περιλαμβάνονταιστοιχεία τρόπου

απάκτησης κατοικίας ώστε να είναι πραγματοποιήσιμη η δόμηση των

λεγάμενων στεγαστικών τάξεων. Στην παρούσα παράγραφο. θα

περιοριστούμε στη συσχέτιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τόσο με τις

κοινωνικοεπαγγελματικέςκατηγορίες όσο και με τις γεωγραφικέςομάδες

(Clusters).

Πιο συγκεκριμένα. επιχειρήθηκε μια ανάλυση διακύμανσης για να ελεγχθεί

κατά πόσο η διακύμανση του ποσοστού ιδιοκτησίας στο χώρο σχετίζεται

με την ομαδοποίηση των χωρικών ενοτήτων με βάση τα

κοινωνικοεπαγγελματικά τους χαρακτηριστικά. Ο συντελεστής

διακύμανσης έχει αρκετά μεγάλη τιμή (0.56). γεγονός που οδηγεί σε μια

πρώτη διαπίστωση γιο το ρόλο που παίζει η κοινωνική σύνθεση στην

ιδιοκτησία κατοικίας. Επίσης. ο συντελεστής συσχέτισης (r). υποδηλώνει

ότι το 56'% της διακύμανσης των ποσοστών της ιδιοκτησίας ερμηνεύεται

με την ομαδοποίηση-ιεράρχηση του χώρου. Το ποσοστό είναι αρκετά

μεγάλο αλλά όχι εντυπωσιακό. Τέθηκε ήδη το θέμα της διαφοροποίησης

του βάρους των στεγαστικών τάξεων με τις κοινωνικές στον ελληνικό

χώρο (βλ. 63.3.2.). Το ποσοστό ιδιοκτησίας. όπως φαίνεται, δεν είναι

δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως διαχωριστικός παράγοντας των κοινωνικών

υποκειμένων. Τουλάχιστον όχι, αν δεν γνωρίζουμε τον τρόπο αnόκτησης

κατοικίας.

Γεωφραφικά, όπως φαίνεται και στα χάρτη 15, διακρίνεται κατ' αρχήν μια

σχέση κέντρου-περιφέρειας. Όσο αυξάνει η απόσταση από το κέντρο, τα

ποσοστά ιδιοκτησίας αυξάνουν. Εντούτοις, μέσα σ' αυτό το γενικό

ερμηνευτικό σχήμα προκύmουν ορισμένες διαφοροποιήσεις στο χώρο που

σχετίζονται άμεσα με την κοινωνική φυσιογνωμία των εξεταζόμενων

περιοχών. Αυτό όμως που είναι εμφανές, είναι ότι τα μικρο-μεσαία αστικά

στρώματα έχουν τα μικρότερα ποσοστά ιδιοκτησίας (55-60%), όπως

επίσης και τα μεγαλομεσαία που κατοικούν στις κεντρικές περιοχές.

Αντίθετα τα πλέον εργατικά στρώματα όπως και τα ανώτερα, που

κατοικούν σε περιφερειακές ζώνες διακρίνονται για τα υψηλά ποσοστά

τους για διαφορετικούς πάντως λόγους. Τα συμπεράσματα για τη χωρική

καταναμή της ιδιοκτησίας της κατοικίας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
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• Οι κεντρικές περιοχές όπου κατοικούν τα υψηλά ανώτερα στρώματα

ξεχωρίζουν για τα χαμηλά ποσοστά ιδιοκτησίας, που αυξάνονται

στην παλιά παραλιακή ζώνη, προσεγγίζοντας το ΜΟ (68%). Τα

σχετικά υψηλά ποσοστά ενοικίασης στο κέντρο ερμηνεύονται από τη

μεγαλύτερη κινητικότητα που παρατηρείται, δεδομένου ότι

κατοικούν μεγάλο ποσοστά μονομελών νοικοκυριών (π.χ φοιτητές)

και νέα ζευγάρια.

• Η" κλασική_" μεσοαστική ζώνη (πάνω από την Εγνατία και κάτω από

την οδό Κασσάνδρου) αποτελεί μια ομοιογενή ζώνη, που διακρίνεται

για TQ ιδιαίτεραυψηλά ποσοστά ενοικίασης. Στην περιοχή αυτή όπως

έχει ήδη αναφερθεί, κατοικούν μεγάλα ποσοστά υπαλλήλωνπου δεν

έχουν μεγάλη πρόσβαση στην κατοικία με παραδοσιακούςτρόπους.

• Τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας (πάνω από 75%) εντοπίζονται σε

δύο σχετικά ομοιογενείς ζώνες από κοινωνική άποψη. Η πρώτη

περικλείει την πλειονότητα των χωρικών ενοτήτων του Δ. Πολίχνης

και το ανατολικό τμήμα του Δ. Συκεών. Πρόκειται για καθαρά

εργατικές και μικροαστικές περιοχές που αστικοποιήθηκαν μέσω των

παραδοσιακών και άτυπων διαδικασιών (αυτοστέγαση και αυθαίρετη

δόμηση). Η δεύτερη περιοχή βρίσκεται στο νότιο τμήμα του ΠΣΘ, και

περιλαμβάνει το σύνολο των ενοτήτων του Δ. Πυλαίας και

Πανοράματος. Τα υψηλά ποσοστά δεν είναι απόρροια μόνο των

υψηλών εισοδηματικών ομάδων που κατοικούν στην περιοχή, αλλά

και στους προσφυγικούς οικισμούς που χωροθετήθηκαν στην Πυλαία.

• Οι ΟΤΑ των βορείων ενοτήτων (Εύοσμος, Κορδελιό Μενεμένη και

Σταυρούπολη) εμφανίζουν επίσης υψηλά ποσοστά ιδιοκτησίας αλλά

χαρακτηρίζονται από μεγάλη διακύμανση τιμών (εξΏίρεση ο Δ.

Ευκαρπίας). Οι περιφερειακές ζώνες κατοικίας των Δήμων αυτών

εμφανίζονται ουσιαστικά ιδιαίτερα πολωμένες με ελάχιστα ποσοστά

ενοικίασης. Πρόκειται για περιοχές που είτε οικοδομήθηκαν με

αυθαίρετη δόμηση (Σταυρούπολη) και εντάχθηκαν την τελευταία

δεκαετία στο σχέδιο πόλης, είτε περιλαμβάνουν προσφυγικούς

οικισμούς (Ευκαρπία) είτε περιλαμβάνουν ζώνες και με τις δύο

περιπτώσεις (Εύοσμος, Μενεμένη) οικιστικής ανάπτυξης. Αντίθετα οι

κεντρικές ζώνες των Δήμων αυτών έχουν παγιωθεί οικιστικά τα

τελευταία χρόνια και τα μικρομεσαία στελέχη καλύπτουν τις

στεγαστικές τους ανάγκες με ενοικίαση κατοικίας.

• Μέσα ποσοστά ιδιοκτησίας εντοπίζονται επίσης σε δύο περιοχές και

μάλιστα με μεγάλη ομοιογένεια. Η πρώτη περιλαμβάνει το σύνολο

της έκτασης του Δ. Αμπ/πων της Νεάπολης και το δυτικό τμήμα του
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Δ. Συκεών. Οι κάτοικοι αυτών των ζωνών στην πλειοψηφία τους

αποτελούνται από μικροαστικά στρώματα και εργατικά στρώματα. Οι

περιοχές αυτές γνώρισαν αρκετά νωρίς την έκρηξη αστικοποίησης και

τις τελευταίες δεκαετίες κυριάρχησαν οι μηχανισμοί αγοράς

κατοικίας που δεν επιτρέπουν πλέον την απόκτηση κατοικίας με

παραδοσιακούς τρόπους. Η δεύτερη ομοιογενής περιοχή,

εμφανίζεται στα ανατολικά προάστια του Δ. Θεσσαλονίκης

(Χαριλάου, Κηφισιά) όπου περιλαμβάνει κατοίκους στην πλειονότητά

τους εργαζόμενους στον τριτογενή τομέα.

Συμπερασματικά, η μελέτη του στεγαστικού ζητήματος συνδέεται άμεσα

με την κοινωνlκοεπαγγελματική φυσιογνωμία των ζωνών κατοικίας, χωρίς

όμως και να καλύmεται πλήρως από αυτό. Οι μεταπολεμικές συνθήκες που

επικράτησαν στην αστικοποίηση των μεγάλων αστικών κέντρων

σχημάτισαν οικιστικά σχήματα που διατηρούνται ακόμα με σαφείς τάσεις

μεταλλαγής. Με την ένταξη στο σχέδιο πόλης και των τελευταίων

αυθαίρετων ζωνών του Βορείου τμήματος το σκηνικό δείχνει να

ξεκαθαρίζει. Η διατήρηση των υΨηλών ποσοστών ιδιοκτησίας θα

σχετίζεται όχι πλεον με την εισοδηματική θέση αλλά από τα κοινωνικά

πρότυπα αναπαραγωγής. Οι μικροαστικές και εργατικές περιοχές θα

διατηρούν υΨηλά ποσοστά ιδιοκτησίας μέσω της στρατηγικής

αναδιανομής του υπάρχοντος οικοδομικού αποθέματος (Μαλούτας 1992).
Οι υΨηλές κοινωνικές τάξεις θα έχουν πρόσβαση στις περιφερειακές ζώνες

"αναβαθμισμένων' προαστιακών ζωνών,

Η μελέτη όμως του στεγαστικού ζητήματος και η σύγκρισή του με τα

κοινωνικά μορφώματα του χώρου, δεν θεωρείται ολοκληρωμένη αν δεν

αναλυθούν στοιχεία που αφορούν τους λόγους επιλογής της περιοχής

κατοικίας και τον τρόπο απόκτησης του (αν είναι ιδιόκτητη). Μ' αυτόν τον

τρόπο επιτυγχάνεται ο έλεγχος της υπόθεσης σε πιο βαθμό υπάρχει

ταξική αμφισημία των "στεγαστικών" τάξεων και σε πιο βαθμό ο αστικός

χώρος ελέγχεται -ή όχι- από τους μηχανισμούς αγοράς,

Το γενικό συμπέρασμα από αυτήν την παράγραφο είναι ότι τα ερμηνευτικά

όρια του ποσοστού ιδιοκτησίας είνα ιπεριορισμένα στην ανάλυση του

κοινωνικού διαχωρισμού. Η αυξημένη ιδιοκτησία, ο α-ταξικός χαρακτήρας

της κατοχής κατοικίας δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη μελέτη

κοινωνικών διαφοροποιήσεων.
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4.3. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΟΥ ΠΣΘ

4.3.1. Εισαγωγή

Η ανάλυση παυ έχει πραηγηθεί στηρίχθηκε στην ομαδοποίηση χωρικών

ενοτήτων μεγάλης κλίμακας (μικρής έκτασης). βάσει κοινών χωροθετικών

παραγόντων που προσδιορίζονται απά τις σχέσεις μεταξύ των

κοινωνικοεπαγγελματικώνκατηγοριών στο χώρο. Στις παρακάτω σελίδες,

θα γίνει μια προσπάθειασύνθεσης των σχημάτων κοινωνικού διαχωρισμού

στα όρια των σΤΑ του ΠΣ Θεσσαλονίκης. Η προσπάθεια αυτή θα

υποβοηθηθείαπό συμπληρωματικάστοιχεία.

Θα επιχειρηθεί επίσης μια συνολική αξιολόγησητου αστικού χώρου με την

εφαρμογή των δεικτών μέτρησης ανισότητας στην κατανομή των

ορισμένων μεταβλητώνανάλυσης2•. Η ανάλυση αυτή παρουσιάζει μεγάλο

ενδιαφέρον διότι:

• προσφέρεται η δυνατότητα ποσοτικής αξιολόγησης της χωρικής

συμπεριφοράς κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών, μέσω τις

μέτρησης ανομοιογένειας κατανομής, πιθανοτήτων επαφής και

συγκέντρωσής τους στην πόλη,

• διευκολύνεται η ομαδοποίηση των διοικητικών ενοτήτων με βάση τη

χωρική συμπεριφορά των κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών.

Σκοπός μας είναι η προσπάθεια περίληψης της πληροφορίας σχετικά με

την ύπαρξη εμφανώς ομοιογενών κοινωνικά περιοχών που είναι διακριτά

σε μικρότερη κλίμακα χωρικής ανάλυσης. Η επιδίωξη aUTJj έρχεται σε

συμφωνία με τη γενικότερη επιδίωξη παρατήρησης του αστικού χώρου

στα πλαίσια της διοικητικής διαίρεσης του χώρου, όπως επιδρά στην

κοινωνική διαστρωμάτωση των κατοίκων ενός πολεοδομικού

συγκροτή ματος.

4.3.2. Ανάδειξη χωρικών δεσμών μεταξύ καινωνικα

επαγγελματικών κατηγοριών

Μέχρι τώρα στην παρούσα εργασία, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην

εξειδίκευση των χωρικών ενοτήτων στους παράγοντες χωροθέτησης,

26 Οι μετρήσεις θα πφιoριcπoυν στο χωρικό επίπεδο είτε του συνόλου του πΙ είτε των σΤΑ,
δεδομένου ότι ΟΙ δείκτες εφαρμόζονται σε ευρύτερες αστικές ενότητες και όχι σε μεμονομένες.
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όπως αυτοί μορφοποιήθηκαν από την ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Έγινε

δηλ. μια προσπάθεια γενίκευσης (περίληψης) του συνδυασμού των

επαγγελματικών κατηγοριών, όπως αυτές εμφανίζονται στον πολύπλοκο

αστικό ιστό. Σ' αυτό το σημείο θα προσπαθήσουμε να οντιμετωπίσουμε το

ΠΣΘ στο σύνολο του και να αναδείξουμε σχέσεις μεταξύ των

κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών ώστε να ελέγξουμε τη διακριτική

ικανότητα τους στην ιεράρχηση του αστικού χώρου.

Πίνακας 12

Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των ευρύτερων κο/νων/κοεπaΥΥελματικωνκατηγοριών

iΞ=Γ 11Ι

E=r 11

Ε?Γ.Ι

ΧΑΜ ΤΡΠ

ΙIΞΣ.11Ι

Ι,Ι:!,Ι

;. .... n

Στον πίνακα 12, φαίνεται η ένταση tων συσχετίσεων διακύμανσης μεταξύ

των γενικευμένων επαγγελματικών κατηγοριών. Οι έντονα θετικές τιμές

των συντελεστών συσχέτισης (pearson coefίcients) αποδίδουν γραμμικές

αναλογικές σχέσεις, και οι αρνητικές, αντιθέτως αναλογικές σχέσεις

μεταξύ των μεταβλητών αντίστοιχα. Οι τιμές που τείνουν στο μηδέν,

σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν ορατές συσχετίσεις.

Οι πιο έντονες συσχετίσεις εκλύονται οπό την μεταβλητή των ανώτερων

επαγγελμάτων. Η αντίθεση της με τις εργατικές κατηγορίες είναι κάτι

παραπάνω από φανερή. Επιβεβαιώνεται μ' αυτόν τον τρόπο, η δομή του

πρώτου παράγοντα που εξάχθηκε από την παραγοντική ανάλυση.

Σημειώνεται όμως επίσης η αντίθεση των ανώτερων κοινωνικά

επαγγελμάτων με την κατηγορία του χαμηλού τριτογενή. Ταυτόχρονα η

κατηγορία των υψηλών επαγγελμάτων, εμφανίζεται έντονα συσχετισμένη
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με τη μεσαία - ανώτερη κατηγορία. Γίνεται φανερό λοιπόν, πως οι δύο

αυτές κατηγορίες, σχηματίζαυν ισχυρό πόλο που συνεισφέρει

αποφασιστικά στο γεωγραφικό διαχωρισμό. Εντύπωση προκαλεί η θετική

συσχέτιση με την κατηγορία των αγροτών. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει

να προκαλεί έκπληξη, καθώς μεγάλο ποσοστό των ανώτερων κοινωνικο

επαγγελματικών κατηγοριών επιλέγει τόπο κατοικίας σε προαστιακές

ζώνες, όπου υπάρχουν υπολείμματα αγροτικών δραστηριοτήτων.

Οι σχέσεις ανώτερης-μεσαίας ομάδας με τις υπόλοιπες εμφανίζονται κατ'

αναλογία αλλά με μικρότερη ένταση από την προηγούμενη κατηγορία. Η

συσχέτισή της όμως με τη μεσαία κατηγορία είναι ακόμα μικρότερη και

αυτό φανερώνει ότι τα μεσαία ανώτερα στρώματα συμπεριφέρονται με

χωρικά πρότυπα κοντινό προς τα ανώτερα στρώματα.

Τα μικρομεοαία στρώματα δεν εμφανίζουν έντονες συσχετίσεις με καμιά

από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Διαφαίνεται μια μικρή θετική σχέση με τα

χαμηλότερα στρώματα αλλά και μια ελαφρά αρνητική με τα υπόλοιπα

περιθωριακα και παραδοσιακά επαγγέλματα. Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι η

κατηγορία αυτή δεν εμφανίζει συγκεκριμένα πρότυπα χωροθέτησης στον

αστικό χώρο. Διαχέεται στο χώρο σχεδόν ουδέτερα, με ελαφρά

προτίμηση, λόγω οικονομικής θέσης προφανώς, προς τις περιοχές που

υπάρχουν περισσότερο εργατικά στρώματα. Επιπλέον, η απουσία

συσχέτισης αυτών των στρωμάτων, με τις ανώτερες κατηγορίες ενισχύει

τις παραπάνω παρατηρήσεις.

Η επαγγελματική κατηγορία των εργαζομένων στο λεγόμενο χαμηλό

τριτογενή εμφανίζεται σαφώς "χρωματισμένη". Οι έντονες θετικές

συσχετίσεις με τις εργατικές κατηγορίες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία, ότι

η ομάδα αυτή ανήκει στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Η παρατήρηση

αυτή επιβεβαιώνεται από τις έντονα αρνητικές συσχετίσεις με τις

ανώτερες κατηγορίες. Όπως φάνηκε και από την ανάλυση των χωρικών

ομάδων με ομοιογενή σύνθεση, παρ' ότι οι εργαζόμενοι του χαμηλού

τριτογενή προτιμούσαν περιοχές κατοικίας κοντά στο κέντρο, εντούτοις οι

επιλογές τους πάντα ήταν προσανατολισμένες προς τις ευρύτερα

εργατικές ζώνες.

Οι εργατικές κατηγορίες που αντιμετωπίζονταν με συνολικό τρόπο έως

τώρα στην ανάλυση, φαίνεται ότι έχουν αρκετές εσωτερικές

διαφοροπαιήσεις όσον αφορά κυρίως τις συσχετίσεις τους με τις

υπόλοιπες κατηγορίες. Η πρώτη εργατική κατηγορία που περιλαμβάνει τη

μικροεργοδοσία και αυτοαπασχόληση, παρουσιάζεται ιδιαίτερα πολωμένη

με τις ανώτερες κατηγορίες. Αντίθετα εμφανίζει πολύ έντονη θετική

συσχέτιση με την κατηγορία των εργαζομένων στο χαμηλό τριτογενή,
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όπως επίσης και με τη δεύτερη επαγγελματική κατηγορία (όπως είναι

φυσικό). Η έντονη συσχέτιση με τους εργαζόμενους στο χαμηλό

τριτογενή προκύπτει γιατί και στις δύο κατηγορίες υπάρχει επιδίωξη για

κατάληψη θέσεων κεντρικής σημασίας στην ευρύτερη ζώνη κατοικίας

τους. Η πρώτη εργατική κατηγορία που χαρακτηρίζεται ως εργατική

αριστοκρατία, εκμεταλλευόμενη τη σχετικά υψηλή οικονομική της θέση,

υπερισχύει φυσικά της μισθωτής εργατικής τάξης και επιλέγει

κεντρικότερες θέσεις. Η σχετικά μεγάλη αρνητική συσχέτιση με την

κατηγορία των αγροτών προδίδει ακριβώς τη σχετική "αποστροφή" αυτής

της κατηγορίας για επιλογή περιφερειακών περιοχών κατοικίας.

Η δεύτερη εργατική κατηγορία εμφανίζει αντίστοιχα παρόμοιες

συσχετίσεις με την πρώτη, αλλά μικρότερες με ένταση. Το γεγονός αυτό

εκτός από την επιβεβαίωση της προηγούμενης παρατήρησης, φανερώνει

πως η μισθωτή εργατική τάξη διαχέεται ευκολότερα από τη

μικροεργοδοσία. Οι προσφυγικοί και προαστιακοί οικισμοί, οι οποίοι σε

αρκετές περιπτώσεις αποτελούν νησίδες σε ευρύτερες ζώνες κατοικίας

υψηλών στρωμάτων, είναι μια ένδειξη γι' αυτό το φαινόμενο.

Η κατηγορία των ανειδίκευτων εργατών, δεν διατηρεί κανένα δεσμό με τις

λοιπές εργατικές κατηγορίες. Η παρατήρηση αυτή, δημιουργεί

ερωτηματικά, για την επαγγελματική σύνθεση της κατηγορίας, δεδομένου

ότι αποτελούσε το βασικό πυρήνα του εργατικού προλεταριάτου. Η

κατηγορία αυτή μαζί με τα παραδοσιακά και περιθωριακά επαγγέλματα,

αποτελούν μια ενότητα. Η ενότητα αυτή δεν έχει συγκεκριμένα

χωροθετικά πρότυπα, αν λάβουμε υπόψιν την απουσία σχέσεων με τις

υπόλοιπες κατηγορίες. Τα επαγγέλματα αυτά αναφέρονται σε όλο το

εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων, γεγονός που δεν προσφέρει την

ερμηνευτική δυνατότητα για την ενιαία ερμηνεία των κινήσεων αυτών των

ομάδων στον αστικό χώρο.

Οι αγρότες, παρόλο που αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα με μικρή

σημασία στον αστικό χώρο, παρουσιάζουν τελικά μια αρκετά σαφή εικόνα

των χωροθετικών τους επιλογών. Εντοπίζονται συνήθως σε περιοχές

προτίμησης μιας μερίδας ανωτέρων στρωμάτων. Δεδομένου ότι

αποκλείουμε την παραμονή αγροτικών πληθυσμών στο κέντρο,

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κατοικούν συνήθως σε περιφερειακές

ζώνες που δεν υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, όπου αvτιμετωπίζoυν

οικιστικές πιέσεις από την προαστιοποίηση της πόλης από τα ανώτερα

στρώματα. Οι υποθέσεις αυτές στηρίζovται και στη χωρική ανάλυση των

συντ/νων (βλ. §4.1.1.ί.)
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Διάγραμμα 5
Γραμμικtς συχετίσεις μεταξύ των ευρύτερων κοινωνικοεπαΥγελματικών κατηγοριών
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Συμπερασματικά, η μελέτη των χωρικών συσχετΙσεων των ευρύτερων

επαγγελματικών κατηγαριών παραυσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτα απ'

όλα επιτρέπει τον έλεγχο της ομαδοποΙησης και ιεράρχησης των χωρικών

ενοτήτων με βάση τις επαγγελματικές κατηγορΙες. ΕπΙσης, η ανάλυση

αυτή βοηθά στη μελέτη της έντασης των σχέσεων μεταξύ των

επαγγελματικών κατηγοριών. Τέλος επιτρέπει τη γενΙκευση των

συμπερασμάτων που έχουν προκύψει από τη μελέτη των κοινωνικών

σχημάτων στο γεωγραφικό χώρο.
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4.3.3. Ενδείξεις κοινωνικών ανιαοτήτων ατους στΑ

Ως μεταβλητές ελέγχου. για τη μέτρηση κοινωνικών ανισοτήτων στο

χώρο θα χρησιμοποιηθούν τα ποσοστά συμμετοχής των γενικευμένων

επαγγελματικών μεταβλητών που καταλαμβάνουν τα δύο άκρα στην

κοινωνικοεπαγγελματική κλίμακα με βάση τη συμμετοχή των μισθωτών

εργατικών στρωμάτων που θεωρείται ότι αποτελούν τη βάση του

παραγωγικού συστήματος27.

Αρχίζοντας την ανάλυση αυτή απά το σύνολο της πάλης παρατηρούμε

ότι:

• ο δείκτης ανομοιότητας (ΙΟ) φανερώνει ότι υπάρχει ιδιαίτερα

μεγάλος διαχωρισμός μεταξύ των ανώτερων επαγγελμάτων και των

μισθωτών εργατικών. Πιο συγκεκριμένα. ο δείκτης ΙΟ έχει τιμή ίση με

0,410. γεγονός που σημαίνει ότι το αντίστοιχο ποσοστό των ατόμων

πρέπει να μετακινηθεί ώστε να προκύψει ομοιογένεια στη σύνθεση

μεταξύ όλων των χωρικών ενοτήτων.

• Όσο αφορά τις πιθανότητες επαφής. προκύπτει ότι η ομάδα των

ατόμων με ανώτερη επαγγελματική αποκατάσταση είναι περισσότερο

απομονωμένη από τους εργάτες (0,540 και 0.609 αντίστοιχα). Φυσικά

αν αντιστρέψουμε την παραπάνω έκφραση. παρατηρούμε ότι η ομάδα

εργατών διαχέονται πιο εύκολα στο αστικό χώρο. Οι πιθανότητες

αυτές επηρεάζQνται φυσικά από τα ποσοστά των ομάδων αυτών στη

σύνθεση του πληθυσμού.

• Αν εξετάσουμε το δείκτη ρυθμού συνδιακύμανσης (ΕΤΑ').

παρατηρούμε ότι η διαφορά διακύμανσης σε κάθε αστική ενότητα

είναι αρκετά μεγάλη (0.230), γεγονός που μας προΊ'δεάζει για τις

διαφορές κατανομής <πο ΠΣΘ. σ δείκτης αυτός μας φανερώνει

λοιπόν το βαθμό συγκέντρωσης των εξεταζόμενων ομάδων στον

αστικό χώρο. Προκύπτει λοιπόν ότι τα ποσοστά των δύο

εξεταζόμενων πληθυσμιακών ομάδων έχουν μεγάλο εύρος τιμών και

διασπορά.

Στον πίνακα 14 παρατίθεται η κατανομή των δύο αυτών μεταβλητών

στους σΤΑ του ΠΣΘ. Με μια πρώτη ματιά, παρατηρούμε ότι ο άξονας

βορρά-νότου επιβεβαιώνεται με τον πιο έντονο τρόπο. Τα αποτελέσματα

27 Δεν επιλέχτηκαν όλες επαγγελματικές κατηγορΙες, για το λόγο ότι η εφαρμογή των δεικτών

απαιτεΙ η σύνθεση των μεταβλητών να αποτελεΙται από δύο εσωτερικές κλάσεις, Κάτι τέτοιο όμως,

θα μεΙωνε την περιεχόμενη πληροφορΙΟ των μεταβλητών.
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της εφαρμογής των δεικτών μέτρηαης ανιαότητας αναδεικνύουν

αημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την ομοιογένεια και την πόλωση του

χώρου του αστικού χώρου (βλ. και πίνακα 13).

Πίνακας 13

Δείκτες διαχωρισμού των σΤΑ του ΠΣθ για δύο κοινωνιχές ομάδες

ΑΓιΟ! ΠΑΥΛΟΣ
0.1)5 0.685 0.315 0.699 0301 0.014

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
O.i)57 0.799 0201 0.804 0.196 0.004

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

0.853 0.147 0.857Ο.:ι.:4 0.143 0.004

εΥΟΣΜΟΣ

0.133 0.8720.Ε3 0.861 0.128 0.01

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

O.~;7 0.400 0.603 0568 0.432 0.166

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Ο"" 0.417 "" 0.54'. , 0,456 0.127

ΜΕΝΕΜΕΝΗ

"'~ 0.8"7 ".1" 02210.848 0.152

ΝΕΑΠΟΛΗ .'," './'-' 0."3 0.758 00Οδ0.242

ΠΟΛΙΧΝΗ

0.7630251 0.237 0.Β17 O.I!rJ 0.054

ΠΥΛΑΙΑ
0'17 0.433 0.567 0.590 Ο.!10 0.15

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ -
O.~2 0.817 0.183 0.825 0.175 0.00

ΙΥΚΙΕΣ
0.12'3 0]45 0.255 0.782 0218 0.03

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ

0.[131 0.697 0.303 0.701 0239 0.004

εΥΚΑΡΠIΑ

0.883 0.1170.::64 0.894 0.106 0.01

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΟΖ)1 0.081 0.919 0.098 0302 0.017

J
J
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Ποσοστά συμμετo)(fις των δύο κοινωνικοεπαγγελμαπκών ομάδων που εξετάζονται

1 ΔΗΜΟΣ

VWΗΛα

εΠΑπεΛΜΑΤιει ΠΟΣΟΙ'ΤΑ επι \", γUΙHΛΩN ΕΠΑΠΕΛΜΑΤιΩΝ ΚΑι MIΣΘnΤΩN ΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΝΑ ΕΡΓΑΤΗ

!ΤΙπ'<······::,·:'::···,·······················::··:·:.~.....

Ο 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 11.09

ΚΑΛΑΜΑΡιΑ 1.09

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.08

ΠΥΛΑΙΑ 0.95

ΑΠΟΣΠΑΥΛΟΣ 0.44

ΤΡιΑΝΔΡIΑ 0.43

ΝΕΑΓ1ΟΛΗ 0.32

ΣΥΚΙΕΣ 0.29

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 0.25

ΠΟΛΙΧΝΗ 0.24

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 0.21

ΜΕΝΕΜΕΝΗ 0.19

ΚΟΡΔΕΛΙΟ 0.17

ΕΥΟΣΜΟΣ 0.15

ΕΥΚΑΡΠΙΑ 0.12

J

J
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Πάντως αν συνδυασταύν τα ποσοστά συμμετοχής των μεταβλητών

ανάλυσης με τους δείκτες διαχωρισμού, καταλήγουμε σε παρόμοια

συμπεράσματα. Με βάση τις τιμές των δεικτών διαχωρισμού προκύπτει

εύκολα μια αδρή ομαδοποίηση των ΟΤΑ με βάση την κατανομή των δύο

ακραίων κοινωνικών ομάδων. Μάλιστα η γεωγραφική απεικόνιση της

ομαδοποίησης, είναι ιδιαίτερα συνεκτική.

Ο Δ. Πανοράματος, αποτελεί μακράν την πλέον "αστική" διοικητική

ενότητα. Έχει ήδη αναφερθεί πως η περιοχή αυτή αποτέλεσε το στόχο

"εποικισμού" των υψηλών στρωμάτων ακολουθώντας τη μεγάλη τάση

προaστιοποίησης των δεκαετία του '80 μετά τον υπερκορεσμό του

κέντρου.

Ακολουθεί μια ομάδα από τρεις Δήμους που καταλαμβάνουν το κεντρικό

και νότιο τμήμα του ΠΣ. Ένας από αυτούς είναι Δ. Καλαμαριάς, γεγονός

απόλυτα φυσιολογικό, δεδομένου ότι η περιοχή αυτή αποτέλεσε την

πρώτη ζώνη πολεοδομικήςεπέκτασης των ανώτερων στρωμάτων μετά την

αστική ανάmυξη της πόλης στις αρχές του αιώνα. Παρόλα αυτά, η μάζα

των εργατικών στρωμάτων δεν λείπει εντελώς δεδομένου ότι ο Δήμος

δέχτηκε μεγάλο ποσοστό προσφύγων με τη μικρασιατική καταστροφή. Ο

Δ. Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει επίσης μεγάλο ποσοστό υψηλών

επαγγελμάτων που έλκονται από το σκληρό πυρήνα του κέντρου, ο

οποίος προσελκύει ακόμα όπως φάνηκε από την ανάλυση ανώτερα

κοινωνικά στρώματα. Μάλιστα το ποσοστό συμμετοχής τους είναι το

μεγαλύτερο από όλους τους ΟΤΑ, αλλά η τελική αναλογία αστικών με

εργατικά στρώματα προκύmει μέτρια καθώς η ανομοιογένεια του χώρου

είναι μεγάλη περιλαμβάνοντας αρκετές εργατικές συνοικίες. Ακολουθεί ο

Δ. Πυλαίας, όπου διακρίνονται ισχυρές διαχωριστικές τάσεις μεταξύ των

δυο εξεταζόμενων ομάδων. Οι πιθανότητες απομόνωσης και η

ανομοιογένεια βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με τους 2 προηγούμενους

Δήμους. Ο δείκτης διακύμανσης όμως παρουσιάζεται αρκετά έντονος. Το

εύρος των τιμών των ποσοστών συ μμετοχής των δύο κοινωνικών είναι

πλατύ, φανερώνοντας μεγάλη διασπορά τιμών, παρ' ότι ο αριθμός των

χωρικών ενοτήτων είναι μικρός. Η Πυλαία είναι χαρακτηριστική περίπτωση

φαινομένου προαστιοποίησης. Το κέντρο του Δήμου συγκροτείται από

μικροαστικά και εργατικά στρώματα (προσφυγικοί οικισμοί), αλλά στις

βόρειες όσο και στις ανατολικές ζώνες δέχεται ένα ρεύμα των υψηλών

στρωμάτων για εγκατάσταση σε πολυτελείς κατασκευές.

Ακολουθεί μια ομάδα από δύο ΟΤΑ που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα

του ΠΣΘ. Η υπερίσχυση των εργατικών στρωμάτων αρχίζει και γίνεται

εμφανής. Εμφανίζονται πάντως αρκετές εσωτερικές διαφοροποιήσεις που
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δεν είναι αμελητέες. Ο Αγιας Παύλας απατελεί μια περίπτωση μικραύ

Δήμαυ όπαυ απατελεί στόχα των υψηλών στρωμάτων στις ανώτερες και

ακραίες ζώνες διατηρώντας όμως ένα ισχυρό πόλα μικρααστικών και

εργατικών στρωμάτων στις χαμηλότερες και κεντρικότερες. Ο

διαχωρισμός επομένως είναι αρκετά έντονος, παρ' ότι τα ποσοστά τους

δεν είναι ισαρραπημένα. Η συγκέντρωση τιμών είναι μεγάλη ( άρα α

δείκτης ΕΤΑ' μικρός). γιατί α αριθμός των ζωνών είναι μικρός (2 ζώνες).

Αντίθετα α Δ. Τριανδρίας δεν παραυσιάζει τόσα μεγάλη πόλωση, παρ' ότι η

αναμαιαγένεια ταυ πληθυσμαύ είναι αυξημένη. Η διάχυση των ανωτέρων

στρωμάτων είναι αρκετά μεγάλη καθώς α δείκτης συγκέντρωσης είναι

χαμηλός.

Ακαλαυθεί μια αμάδα με μεγάλαυς χωρικαύς δεσμαύς μεταξύ των μελών

της. Οι Δ. Σuκεών και Νεάπολης αποτελούσαν και αποτελούν τουλάχιστον

στα νατιότερα τμήματά ταυς μια αμαιόμαρφη ζώνη καταικίας με υψηλές

πυκνότητες. Τα μικρομεσαία στρώματα υπερεκπροσωπούνται σ' αυτή τη

ζώνη. Η αμαιαγένεια είναι μεγάλη και αι δείκτες απαμόνωσης πρακύmαυν

σχετικά μεγάλαι. Ωμως α Δ. Συκεών δείχνει να διαφαραπαιείται, καθώς

εμφανίζανται μεγαλύτερες παλωτικές τάσεις εντός των αρίων ταυ. Αυτό

συμβαίνει γιατί κάπαια τμήματα των υψηλών επαγγελμάτων πρατιμαύν

επιλεκτικά να κατοικούν στην ανατολική ζώνη.

Η επόμενη αμάδα δήμων ταπαθετείται στα βόρειο δυτικό τμήμα ταυ ΠΣΘ.

Πρόκειται για ταυς Δ. Αμπελακήπων και Σταυραύπαλης. Η αμαιαγένεια

ταυς είναι ιδιαίτερα αυξημένη, χωρίς να υπάρχει σημαντικό πασαστό

υψηλών στρωμάτων σ' αυτές τις περιαχές. Ως απόρραια αυτών είναι και τα

χαμηλό επίπεδα χωρικής πόλωσης αυτών των Δήμων. Και στις δύα

περιπτώσεις η αικιστική ανάmυξη και α καρεσμός ήρθε νωρίς~δεKαετία 60)
και αποτελούσαν πάντα τόπο κατοικίας εργατικών στρωμάτων. Βέβαια, η

κεντρική θέση των δήμων στα πλέγμα σχέσεων όλων των βαρειαδυτικών

ΟΤΑ έχει διαφαραπαιήσει λίγα την καινωνική σύνθεσή ταυς και απατελαύν

τόπο κατοικίας των μικροαστικών συνήθως στρωμάτων.

Οι Δ. Μενεμένης και Παλίχνης σχηματίζαυν μια αμάδα ΟΤΑ με σαφή

εργατική σύνθεση αλλό με αρκετά μεγάλη αναμαιογένεια. Δηλ. παρ' ότι

υπάρχουν μικρά ποσοστά ανωτέρων στρωμάτων, δεν ομοιοκατανέμονται

με κανανικό τρόπα σε όλες τις ζώνες των Δήμων αυτών. Μάλιστα στην

Μενεμένη, η πόλωση είναι έντανη καθώς υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ

του κεντρικού και οργανωμένου οικιστικά τμήματος της και των

υπόλαιπων εκτάσεων παυ περιλαμβάνει όπως είδαμε νησίδες

απακλεισμένων πληθυσμών (π.χ Δενδραπόταμας). Η Παλίχνη, παυ την

τελευταία δεκαετία έχει δεχθεί τα μεγαλύτερα τμήμα των αυθαίρετων
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κτισμάτων. απόκτησε μια ομοιογενή σύνθεση καθώς η ανοικοδόμηση έγινε

από εργατικά στρώματα.

Η τελευταία ομάδα περιλαμβάνει τους Δ. Ευόσμου. Κορδελιού και

Ευκαρπίας οι οποίοι αποτελούν τη βόρεια ζώνη του ΠΣΘ. Η ομοιογένειά

τους είναι πολύ μεγάλη και η υπερίσχυση των εργατικών στρωμάτων είναι

καταλυτική. Αυτό έχει ως συνέπεια και το χαμηλό επίπεδο πόλωσης

Πρόκειται για δήμους που αναmύχθηκαν πληθυσμιακά την τελευταία

15ετία και αποτέλεσαν το βασικό χώρο υποδοχής των εργατικών

στρωμάτων και παλιwοστούντων. καθώς οι τιμές γης ακόμα και τώρα

βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Με την ανάπτυξη της

περιφερειακής οδού. η οικιστική ανάπτυξη των ακραίων τμημάτων υπήρξε

σημαντική και απέτρεψε την οικειοποίηση του αστικού χώρου με

παραδοσιακές μεθόδους.

Συμπερασματικά οι δείκτες διαχωρισμού μας απέδωσαν μια συνεκτική

εικόνα του αστικού χώρου. Αποδείχτηκαν χρήσιμοι για τη συγκριτική

παρουσίαση των χαρακτηριστικών κατανομής κοινωνικών ομάδων στις

αστικές ενότητες. Γιο την ερμηνεία τους όμως απαιτείται η γνώση τόσο

της κοινωνικοοικονομικής σύνθεσης των περιοχών ανάλυσης όσο και των

ιδιαιτεροτήτων που προκαλούν τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

ΙΥΜΠΕΡΑΙΜΑΤΑ

5.1 Παρατηρήσεις για τα σχήματα κοινωνικού διαχωρισμού

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλσιο ο χώρος της Θεσσαλονίκης

παρουσιάζει ευδιάκριτσ σχήμστα διαχωρισμού άσον αφορά την

κοινωνικοεπαγγελματική φυσιογνωμία των πολεοδομικών ενοτήτων. Η

επιλογή συτής της κλίμακσς σνάλυσης ανάδειξε σημαντικές εσωτερικές

διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες στη σύνθεση των χωρικών ενοτήτων

που υπερέβαιναν τα διοικητικά άρια των σΤΑ του ΠΣΘ.

Α. Επιβεβαιώθηκε ότι η κοινή άποψη ότι στη Θεσσσλονίκη το κέντρο

εξακολουθεί να είναι θέση προνομιοκής εγκατάστασης των ανώτερων

κοινωνΙΚΩ-επαγγελματικών στρωμάτων και οι διαδικασίες υποβάθμισης

εντοπίζονται, συνήθως, στην περιφέρεισ. Επίσης επαληθευτηκε ότι ο

διαχωριστικός άξονας βορρά· νότου παραμένει παρών. Η κανονικότητά

του προκαλεί κάποια έκπληξη αλλά με τη γνώση των ιστορικών

διαδικασιών μετασχηματισμού της πόλης το φαινόμενο συτό είναι

απολύτως δικσιολογημένο. Η σστική περιφέρεια του ΠΣΘ σαν έννοια δεν

έχει την ίδια κοινωνική σημασία σε όλσ τα σημεία της. Το βόρειο τμήμα

αποτελεί τον πόλο συγκέντρωσης των εργατικών και περιθωριακών

στρωμάτων που εκμεταλλεύονται την προσιτότητα με τη βιομηχανική

ζώνη και τις χσμηλές τιμές γης. Το νότιο τμήμα δέχεται επιλεκτικά τις

οικιστικές τάσεις προaστιοποίησης που ξεκίνησαν τη δεκαετία του '80. Η
μαζική ζήτηση για καταικία σ' αυτήν την ζώνη, σνέβασε τις τιμές γης στσ

ύψη και προκάλεσε την ομοιογενοποίηση του Δ. Πανοράμστος. Την ίδισ

τάση σκολουθεί κσι ο Δ. Πυλσίσς μόνο που σ' αυτήν την περίmωση

υπάρχει ο οικιστικός πηρήνας των προσφυγικών πληθυσμών που

σντιστέκεται στην αλλαγή.

Β. Επέτρεψε τη διαπίστωση ότι η ύπαρξη προσφυγικών οικισμών

επέδρασε με διπλό τρόπο στην οργάνωση την κοινωνικής ιερσρχίσς του

αστικού ιστού της πόλης.
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1) δημιούργησε του πόλους πληθυσμιακής ανόπτυξης στο βόρειο τμήμα

της πόλης που συγκέντωσαν το μεγαλύτερο όγκο των εσωτερικών

μεταναστών στις δεκαετίες 60-70. Οι εργατικές συνοικίες της πόλης

παρουσιόζουν υψηλή κοινωνικο-επαγγελματική ομοιογένεια, η οποία

γεννήθηκε ιστορικό από τις αρχές του 20αι. (με την επέμβαση του κράτους

μετά την πυρκαγιά του '17 και με την εγκατάσταση των προσφύγων το

1922 όταν δημιουργήθηκαν οι συνοικίες αυτές) και έχει αναπαραχθεί

"μέσω παραδοσιακών" στεγαστικών διαδικασιών (κυρίως αuτοστέγαση και

οικογενειακή αλληλοβοήθεια στην κατασκευή). Ως αποτέλεσμα των

παραπάνω ο αστικός χώρος δεν είναι έντονα ιεραρχημένος (ταξικά,

λειτουργικά κ.λπ.), όπως θα συνέβαινε αν λειτουργούσαν οι "κλασικοί

μηχανισμοί" αγοράς γης και κατοικίας. Αντιθέτως, προέκυψε η γενική

χωρική διαίρεση της πόλης στις εργατικές-λαίκές περιοχές και στις

υπόλοιπες, όπου οι ιεραρχήσεις είναι περισσότερο φανερές. Το

διαχωριστικό αυτό σχήμα δεν χαρακτηρίζει αποκλειστικά το ΠΣΘ αλλά τα

περισσότερα μεγάλα αστικό κέντρα της χώρας, αφού παντού είναι το

αποτέλεσμα ανάλογων στεγαστικών διαδικασιών. Η κατοικία των λαΊ'κών

στρωμότων είναι συνήθως χωροθετημένη στις λιγότερο περιζήτητες

περιοχές των πόλεων. Η ιδιόκτητη κατοικία, που αποτέλεσε καταρχάς το

διαβατήριό τους για την ενσωμάτωση στη ζωή της πόλης, φαίνεται σήμερα

να σηματοδοτεί τον εγκλωβισμό τους στις ήδη υποβαθμισμένες περιοχές ή

σε εκεiνες που βρίσκονται σε πορεία υποβάθμισης. Ο εγκλωβισμός αυτός

δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα της αδυναμίας των στρωμάτων ουτών να

έχουν πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση στις σημερινές συνθήκες, αλλά και

της δυσκολίας τους να αποχωρισθούν τα δίκτυα αλληλοβοήθειας.

2) Δημιούργησε αστικές νησίδες στο νότιο τμήμα του ΠΣΘ, που

διακόmουν τη χωρική συνέχεια μιας γενικά "αναβαθμισμένης-περιοχής". Οι

επιπτώσεις της έντασης του γεωγραφικού διαχωρισμού είναι διαφορετικές

ανάλογα με τα χαρακτηριστικό των νοικοκυριών. Τα νοικοκυριά που

ανήκουν στο ονώτερα και στα ανώτερα-μεσαία στρώματα -με την

αυξημένη συχνότητα μεταστεγάσεων και την περιορισμένη εξάρτησή τους

από το παραδοσιακό πρότυπο κοινωνικής αναπαραγωγής- θα είναι τα

υποκείμενα της αυξανόμενης ομοιογενοποίησης των υφιστάμενων "καλών"

περιοχών και της δημιουργίας νέων, με το σταθερό προσανατολισμό της

ζήτησής τους στις προνομιούχες περιοχές, οι οποίες γίνονται όλο και πιο

απρόσιτε ς για τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες. Στη Θεσσαλονίκη η πλέον

"διαχωριστική" συμπεριφορά προκύπτει από τις επιλογές περιοχής

κατοικίας της ομάδας αυτής: Στις περιοχές όπου παρουσιάζονται οι

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις κατοικίας των υψηλότερων κοινωνικών

στρωμάτων, το ποσοστό των ανώτερων επαγγελματικών στρωμάτων ήταν
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5 φορές μεγαλύτερο του μέσου όρου για το σύνολο της πόλης, ενώ το

ποσοστό των μισθωτών εργατών στις περιοχές με την υψηλότερη

συγκέντρωση λαϊκών στρωμάτων ήταν 2,6 φορές μεγαλύτερο του μέσου

όρου.
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Γ. Ταυτόχρονα, η δισφοροποίησηπου παρατηρήθηκεστο εσωτερικό των

σΤΑ δεν έχει την ίδια ένταση σ' όλους. Από την ταξινομική ανάλυση,
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διαπιστώνουμε πως οι Δήμοι με τη μεγαλύτερη ομοιογένεια είναι αυτοί

που επηρεάζονται από τη χωρική πόλωση των υψηλών και εργατικών

στρωμάτων (βλ. πίνακα 17). Επιπλέον με την χρήση των δεικτών

ανισότητας έγινε προσιτή η δυνατότητα για τη συπμληρωματική

διερεύνηση της κοινωνικής σύνθεσης στα όρια των ΟΤΑ.

Ο Δ. Θεσσαλονίκης έχει τη μεγαλύτερη ανομοιογένεια όπως είναι φυσικό

λόγω της πολυμορφίας και της μεγάλης έκτασής του. Οι ΟΤΑ που

εφόπτονται σ' αυτόν διακρίνονται επίσης για την ομοιογένεια τους σε

μικρομεσαία στρώματα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προσεχθεί στο μέλλον, η

μεταλλαγή της κοινωνικής φυσιωγνωμίας των Δήμων Αμπελοκήπων

Νεάπολης ΚΟΙ Σuκεών, οι οποίες οπό εργατικές μικροσuνΟLκίες

εξελίχθηκαν σε μικροαστικές ζώνες με εμφανή υπερεκπροσώπηση του

τριτογενή τομέα απασχόλησης. Προσοχή θα πρέπει να δωθεί και στον Δ.

Πυλάιας, ο οποίος αποτελεί τον στόχο φαινομένων προοστιοποίησης,

διατηρώντας ταυτόχρονα όμως υπολλείματα αγροτικών πληθυσμών στην

περιφέρεια, μεγάλο όγκο εργατικών στρωμάτων στις κεντρικές ζώνες.

5.2. Αποτίμηση της μεθοδολογίας

Η εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων σε γενικές γραμμές ήταν

ικανοποιητική. Οι επιδιωκόμενες συσχετίσεις απαιτούν σημαντικό βαθμό

ποσοτικοποίησης, ώστε να συνυπάρξουν στο πλαίσιο πολυμεταβλητών

αναλύσεων. Οι ποσοτικοποιήσεις αυτές αποτελούν, κατ' ουσίαν σειρά

παραδοχών, και στόχος τους είναι η απλοποίηση των αρχικών μεταβλητών

και η έκφρασή τους με αριθμητικές μορφές κατάλληλες για τις εν λόγω

αναλύσεις. Είναι σαφές ότι κάθε ποσοτικοποίηση είναι συνυφασμένη με την

απώλεια πληροφοριών, όπως και κάθε άλλη διαδικασία αφαίρέσης.

Στην περίπτωση μας τα αποτελέσματα της παραγοντική ς ανάλυσης ήταν

αρκετά συγκροτημενα και οι τελικοί παράγοντες που εξέφραζαν τις

χωρικές συσχετίσεις των επαγγελματικών κατηγοριών είχαν σοφές

περιεχόμενο.

Τα αποτελέσματα της ταξινομικής ανάλυσης εξήχθησαν με μεγαλύτερη

δυσκολία δεδομένου ότι η κλίμακα ανάλυσης ήταν μικρή και επηρεάστηκε

περισσότερο από την οριακή κατανομή ορισμένων χωρικών ενοτήτων με

μικρό πληθυσμό. Η τελική ομαδοποίηση περιέχει γενικεύσεις που

καλύmουν της διαφοροποιήσεις των "ακραίων" περιπτώσεων. Όμως η

ιδαιίτερότητα ορισμένων ζωνών κατάφερε να υπερισχύσει της διαδικασίας

ομαδοποίησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό των κοινωνικά

ακραίων συνοικιών που διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι βρίσκονταν στο

146



J

1

Ί

]

]

J

1
l
j

]

J

j

j

lYΛιU1EfA2MΛTA

κάτω άκρο της κοινωνικής ιεραρχίας ΚΟΙ αποτελούσαν τις πλεόν

απακλεισμένες περιοχές.

Ο συνδυασμός παραγοντικής και ταξινομικής ανάλυσης απαιτεί τη άριστη

γνώση των διαδικασιών "δόμησης" των αρχικών μεταβλητών ανάλυσης και

της χωρικής προβολής αυτών. Θα πρέπει να διεκρυνιστεί ότι η εφαρμογή

των μεθόδων ουτών σε κάθε αστική ενότητα δεν αποδίδει τις ίδιες

συνιστώσες ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν Οι ίδιες μεταβλητές ανάλυσης.

Το φαινόμενο αυτό είναι σύμφυτο με τις τοπικές ιδιαιτερότητες χωρικών

συσχετίσεων των αρχικών μεταβλητών ανάλυσης.

Η συγκρότηση των κοινωνικοεπαγγελματικών μεταβλητών ανάλυσης

έγινε με τρόπο ποιοτικό παρ' ότι έγινε προσπάθεια σύμπλευσης με τις

αντίστοιχες κατηγορίες της Γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας. Στη

διαδικασία της εννοιολογικής αποσαφήνισης των αρχικών μεταβλητών

ανάλυσης, λήφθηκε σοβαρά υπόψιν η ελληνική ιδιαιτερότητα της μεγάλης

ανάπτυξης των μικρομεσαίων στρωμάτων αυτόνομης απασχόλησης στις

υπηρεσίες κα ιτο εμπόριο.

Η εφαρμογή των δεικτών διαχωρισμού αποτέλεσε έναν εναλλακτικό

τρόπο παρουσίασης των κοινωνικών ανισοτήτων. Ο χαρακτήρας τους είναι

αρκετά γενικός. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να εκληφθεί είτε με αρνητικό

είτε με θετικό τρόπο. Αν η επιδίωξη του μελετητή είναι η συγκριτική

παρουσίαση αστικών ενοτήτων, τότε ο συνδυασμός δεικτών διαχωρισμού

αναδεικνύεται σε σημαντικό εργαλείο. Αν όμως ο μελετητής επιδιώκει την

μελέτη αστικών προτύπων κατοίκησης (patterns) τότε η χρήση των

δείκτων θα πρέπει να συνδυαστεί με μεθόδους που αναδεικνύουν την

ιδιαίτερη φυσιογνωμία των πληθυσμιακών ομάδων που εξετάζονται

5.3. Κριτική

Ένα βασικό σημείο κριτικής της παρούσας εργσίας είναι ότι περιγράφει μια

στατική εικόνα του κοινωνικοu διαχωρισμού. Για την πληρέστερη

διερεύνηση ενός τόσο πολύπλοκου φαινομένου σαφώς εντοπίζεται ανάγκη

συμπλήρωσης με άλλες μεθόδους ανάλυσης (π.χ επιτόπιες έρευνες),

δεδομένου ότι τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία (ΕΣΥΕ) δεν καλύπτουν

πλήρως τις απαιτήσεις της έρευνας.

Η αλληλοτροφοδοτούμενη κοινωνική και χωρική συγκέντρωση και

ομαδοποίηση γίνεται καθημερινή πραγματικότητα στην πόλη και

ενσαρκώνει τον κοινωνικό "διαχωρισμό ως φαινόμενο εμβέλειας πολύ

μεγαλύτερης από την απλή άνιση χωρική κατανομή των
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κοινονικοεπαγγελματικών ομάδων. Τα όρια της μεθοδολογίας που

επιλέξαμε εξαντλούνται στον εντοπισμό της οργάνωσης ομοιογενών

ομάδων στο χώρο χωρίς να εξετάζονται πολιτισμικά πρότυπα,

στεγαστικές συνθήκες, επίπεδο κατανάλωσης κλπ. Πιο συγκεκριμένα το

θέμα της στέγασης πρέπει να συνδεέται με την μελέτη κοινωνικού

διαχωρισμού. Οι "στεγαστικές τάξεις" συμμετέχουν έως τώρα πολύ λιγό

σε αυτή την κοινωνικά διαχωριστική διαδικασΙα. Αυτό κυρίως οφεΙλεται

στον αμφίσημο ταξικό χαρακτήρα των σημαντικότερων "στεγαστικών

τάξεων", που κατά το πρόσφατο παρελθόν αποτέλεσε το βασικό εμπόδιο

στην ανάmυξη του κοινωνικού διαχωρισμού, με την ευρεία κοινωνική

διάδοση της ιδιοκατοίκησης και τον έλεγχο της αστικής γης. Η

αυξανόμενη ταξική ομοιογένεια των "στεγαστικών τάξεων", μέσω της

παρακμής των παραδοσιακών λαίκών προσβάσεων στην ιδιοκατοίκηση, και

ο προοδευτικός κοινωνικός και χωρικός κατακερματισμός στην αγορά γης

και κατοικίας αποτελούν τις καθοριστικές δομικές αλλαγές που οδηγούν

στην εναρμόνιση της στέγασης με τους υπόλοιπους άξονες διαχωρισμού,

και στην απελευθέρωση της διαχωριστικής δυναμικής.
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ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ·ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤιΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΑΣΤιΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Μέχρι την έκδοση της προοmικής για την Ευρωπαίκή Ένωση (Ευρώπη

2000 pIus) δεν υπήρχε κάποια συγκροτημένη άποψη για τα προβλήματα

του αστικού χώρου. Το 1989 εκφράστηκε η άποψη για τη δημιουργία

αστικών δικτύων, και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού στον

αστικό χώρο.

Η Ευρωπαίκή Ένωση από το 1993 έχει διαπιστώσει την ανάγκη για

προώθηση προτάσεων επέμβασης σε αστικές περιοχές. Η ανάμιξη της

Κοινότητας σαν σκοπό έχει την ανάmuξη ενός αστικού συστήματος με

διευρωπο"ίκή σημασία και αποτελεσματικότητα.

Ειδικότερα το Ευρωπαίκό κοινοβούλιο πρότεινε ένα πρόγραμμα

ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης για την αναζωογόνηση της τοπικής

ανάmυξης. Τελικά το 1994 εγκρίθηκε η κοινοτική πρωτοβουλία URBAN. Οι

σκοποί και στόχοι της Κοινοτικής πρωτοβουλίας υΑΒΑΝ συνοψίζονται στα

εξής σημεία:

• Την τελευταία δεκαετία μερικά από τα σημαντικότερα- πραβλήματα

στην Κοινότητα συνδέονται με μείωση οικονομικών ευκαιριών,

χαμηλό εισοδηματικό επίπεδο και γενικότερα υποβαθμισμένα επίπεδο

ζωής σε ορισμένες αστικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα

παρατηρήθηκαν αυξητικοί ρυθμοί στον κοινωνικό αποκλεισμό σε ένα

όλο και μεγαλύτερο αριθμό πόλεων σε κεντρικές ή περιφερειακές

ζώνες.

• Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται οπό τις οικονομικές δυνατότητες

των τοπικών αρχών, οι οποίες αδυνατούν να προωθήσουν

μεγαλύτερα κονδύλια για υπηρεσίες προς τους κοινωνικά

διαχωρισμένους πληθυσμούς τους. Οι υποδομές και η αναγέwηση

της βιομηχανίας σαφώς ξεπερνούν τα όρια των τοπικών παραγόντων
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• Οι προβληματικές περιοχές συνήθως εύκολα προσδιορίζονται

γεωγραφικά. Ο εντοπισμός των προβληματικών ζωνών που μπορεί

na είναι και ευρύτερες ζώνες πόλεων ή και πόλεις πραγματοποιείται

με την εφαρμογή δεικτών. Περιλαμβάνουν επίπεδα ανεργίας, επίπεδο

εκπαίδευσης, το ρυθμό εγκλημάτων, τα πρότυπα κατοικίας, το

ποσοστό των διατιθέμενων κονδυλίων για πρόνοια, τηπ εθνολογική

δομή του πληθυσμού, επίπεδο εξυπηρέτησης από τις υποδομές Κ.ά.

Οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο

των πολεοδομικών συγκροτημάτων ή χώρας ανάλογα με την κλίμακα

επέμβασης.

• Τα μέτρα που θα ληφθούν για τις επιλεγόμενες περιοχές θα πρέπει να

είναι ολοκληρωμένα, περιλαμβάνοντας δημιουργία νέων θέσεων

εργασίας, βελτίωση υποδομών και φυσικού περιβάλλοντος,

προωθώντας επίσης και μέτρα για την επανεκπαίδευση εργατικού

δυναμικού .

• Η χωρική κλίμακα επέμβασης στον αστικό χώρο είναι μεγάλη και για

αυτό το λόγο δεν αναμένεται αποφασιστική βελτίωση στα σημαντικά

προβλήματα στον ευρύτερο αστικό χώρο. Σκοπός της Κοινότητας

είναι, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να παίξει το ρόλο καταλύτη στην

ανάληψη αποφάσεων στη χαμηλότερη βαθμίδα διοίκησης ώστε

λαμβάνοντας καίρια μέτρα να υποβοηθούν υποβαθμισμένες αστικές

περιοχές βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους

τους.

• Η υποβοήθηση των τοπικών αρχών θα προβάλει επίσης τις

δυνατότητες για την παροχή μέτρων πολιτικής πo~ θα έλκουν

οικονομικές δραστηριότητες και θα δημιουργήσουν συνθήκες

σταθερότητας και ασφάλειας για τον αστικό πληθυσμό, με

συγκροτημένο τρόπο και στον οικονομικό αλλά και στοπ κοινωνικό

τομέα.

Οι περιοχές που θεωρούνται υποψήφιες για την επιλογή στο πρόγραμμα

υΑΒΑΝ περιλαμβάνουν αστικές ζώνες πόλεων και πολεοδομικά

συγκροτήματα με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατ. Οι επιλεγόμενες

περιοχές είναι δυνατόν να περιλάβουν είτε πολεοδομικές ενότητες ή

γειτονιές γεωγραφικά προσδιορίσιμες, είτε περιοχές που ορίζονται από

διοικητικά όρια όπως πολεοδομικά διαμερίσματα, ΟΤΑ, είτε ακόμα

μικρότερες ενότητες πυκνοκατοικημένων αστικών ζωνών. Σε όλες τις

περιπτώσεις, τα κριτήρια επιλογής είναι το υψηλό επίπεδο ανεργίας που

συνδυάζεται και με την υποβαθμισμένη βιομηχανική παραγωγή,

προβληματικές συνθήκες κατοικίας, έλλειψη κοινωνικών παροχών.

154



\

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ J

Μεγάλη έμφαση για την επιλεξιμότητα μιας περιοχής δΙνεται στο βαθμό

ολοκλήρωσης του προτεινόμενου προγρόμματος. Σκοπός της Κοινότητας

είναι η παρακΙνηση των τοπικών αρχών για ανάληψη πρωτοβουλιών με

αφορμή την κατάθεση προγραμμάτων για το URBAN. Τα ολοκληρωμένα

προγράμματα θα πρέπει να συνδυάζουν μια ισορροπημένη και συνεκτική

δέσμη οικονομικών μέτρων, κοινωνικής πρόνοιας, και περιβαλλοντικών

πρωτοβουλιών. Το σύνολο των μέτρων ενός προγράμματος βασίζεται σε

προτάσεις των τοπικών παραγόντων.
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FMOΓ""~ON"""o'c"o'"n"."""O''_ _1---'5c7_'i7 5.3%

~"""=:"'=ON"""<'""'•."r-'ON"""""'""""n'."'~",I-_c"'n,:l7 0.97-
f""",,,,==",~,,",,- +--,I"'c5'=j2 13.3%

I,AO~On"'"n"o~A'-'e"o'eAo"'_ --'7"--'."''"s 3.8%
Πα/οπαεπl roy ΠΣΘ Ι

10

115 Ηι1

'38

• •

1107

59.9'% 68.2%
23.1% 12.6%

10.34 4.7%

ΑλλΟΔΑΠΟI

,ι,ΝΕΡΓΟI

220

598
3224

ΓΥΝΑι<:Ε1

935

5421
2092

ΓΕΙΤΟΝΕΙ

ΕΚΤ,ΗΗ

OUΝΣΤΟ ΕΠλΠΕΙΙΙΙΙΑ

137801 90ΙΗΙ 4729

πρ.ιΓΜ.ι.ΠΚΟΙΠλΗΟΥΣΜΟΣ

100.00% 48.1%1 51.9'J'~

ΕΡΓΟΔΟΤΕΙ

3401)0 163791 17671

WlIGΩΤOI

ΑΥΤΟΙΜΕΝΟΙ

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΟΥΙΜΟΣ

ΣνΚIΕΣ

t- "IO"O".O-'-"'''/I 65.7%1 34.3%
f1τ/~

ι\IIΜΟΓΡΑΦIΚΑ ΠΟΙΧΙΟ:ΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ "ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΙΙ(ΤΕΙ ΑΝΑΛΥΙΝΙ ΔΕΙΙ(ΤΕΣ Δι.ιχnPlΣΜΟV

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΙ ΔlEΠAeHI

ΔΕιΚΠΣ T~EI MOIiΑΔΙΙ θΕΜΑΤΙΚΕΕ ENoπrτα • Ρ- Ρ- Ρ- Ρ- Ε'"
rτnιHDTHTA 296.09 xIno.,o,Ih. l>tO~rιrIXOΕI1ΠΕΔΟ 0.082 0.123 0.877 0.130 0.870 0.007 ~
..,."""ΠΑ _PONΙΓVNAlΚIIN 0.93 ΙΙνδι><ςΙvwσ'ι<.ς Ηλιι<1Α EPIλloι,oEf&1N 0.085 0.898 0.102 0.901 0.099 0.003 ~
Mf1OHOIΚOI(VI>IO 3.13 "'" ο.... 0.081 0.919 0.083 0.917 0.002 "ιιτομο .,
ΠΟ1ΟΠΟ ..,.ΕΡΙΙλΙ 8.03% '"~

11

~<3> ΟΟ1ΟΗΟ Α.Μ0ΔΝ10'" 0.99%
ο Ν

OO101ro Eι<fΡΓον ΓWlllνtrιιoν 40.47%

.........0"" ΙPΓAπιcoν6,νNAIIIΙCOν 2.84 νΙΟ. Ι ψ,unι>μΙνoι
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Ι

rF.NIKA Σ'fOΙXEIΛ ΛΟΜΙΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΧΛΡΛΚΤIΙΡΙΣΤΙΚλ F.PrAZOMENnN

(ΙΔΟ! ΝΟΙΙ(ΟΚΥΡΙΟΥ
Γ----·-----
HAIKLtdtH ΚλΤΑΝΟΜΗ

ΣτΑνΡΟ....πΟΛΗ ΕΚΤΑΣΗ 430.7 Η. "''''8Μ)[
, ΙΥΝΟΛΟ %

ΓΕIΤα/ΕΙ 14 ΣΎΝΟΛΟ 11364 Ο·Ι( 15 0.1% ,
ΖεΥΓΑΡI 1783 15.7% 15·24 2462 16.0% ~"W

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ Γ1ΛΗΟΥΙΜΟΣ ΑΜΟΔΑΠΟΙ ΖΕΥΓι\ΡI ΜΕ ΠΑιΔIΑ 6495 57.2% 25·3( 4685 30.5'1'0 ....................... ..1;U
~M ~"

~~, ~M ΖεγΓΑΡΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΙ 23. 2.0% Ι ,;« 4044 26.3% ...... ~,~" ..Ξ..~.N
36671 178671 18804 .32 62. 5.5%

,
2796 18.2%

~..
.~

ΖεΥΓΑΡΙ ΜΕ ΠΑιΔIΑ ΚΑι ΓΟΙ'ΕΙΣ (5·5(

100.00% 48.7%1 51.3""~ Μα"ΟNlΚΑ ιιΕ ΠΑιΔIΑ 610 5.4% 55.1).4 1310 8.6%

~λ,«," ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΑ ΜΕ ΓΟΟΕΙ! ΚΑΙ ΠΑιΔIΑ 110 Ι.Ο% ". 64 0.4%
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΟΥΙΜΟΣ ΑΝΕΡΓΟI ΜΟΝΟΜΕΛΗ 1122 9.9% Ι

~._._-_._--------_.__._------
ΙΥΝΟΛΟ N-IlIPEI ιγ.ι.~I ~ ΛΟΙΠ" ΠΟΛΥΜΕΛΗ 392 3.4%

15376 9908] 5468 1403 πoΣorτoεπι 1ΌγΠΣΘ Ι εΠIΠΕΔΟMOHnIHI

l00.00%~ ΣΥΝΟΛΟ %
~~.~.

ΚΑΟΕΠΩΙ ΕΝΟΙΚΙΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ι Ν'/ΩΤΑΤΗ 1617 9.'% - ,
ΟΕ1ΗΈΤΟ EΠA.rrΈΛMA ~~" ~~ • • ΑΡιΘΜΟΣ % ΜΕΙΗ 3342 21.7%

ΕΡΓΟΔΟΤΕ! 1048 233 10.6% ••3% IΔιΟΚΑΤΟΙΚΗΙΗ ,,,. 70.2% ΜΕΙΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 1289 8.4%

~ΑΥΤΟΙΜΕΝΟΙ 1835 .93 18.5% '.0% ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 2726 24.0% ΥΠΟΧΡΕΩ11ΚΗ 1841 12.0'70
ΜιΣΘΩIΟI 6255 3927 63.1% 71,θo/~ ΜΝΟ 652 5.7% ΙΤΟΙΧΕΙΩΔΗΙ 6537 42.5% ,

ΟΥΤΕ !ΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ 86. 5.5% !α/J

ΔΕΙΚΤΕΣΑΜΑΛΥΙΗΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΧΟΡΙΙΜΟΥ

flI&A.HOHUE1 lIIen.ι8tll

~EΙΚΤΠ n ..EI
,

θEMλTIΚE% ENOrHTEZ • ". ". ". ". ΠΑ'_ΜΕΙ

ΠΥΚΝΟΤΗΤ.. 85.14 "ΙΙΤοι<ο,'I,. N~rnιoεnnuo 0.085 0.098 0.902 0.102 0.898 0.004
........or'" .111.1/11,01.11 n'NAI"f)N 0.95 /lvδQc<: ι yuν<ι(ο;cς ΙΙΛΙ<\Α EΡΓAιcι.ιENON 0.096 0.907 0.093 0.911 0.089 0.004
".,10 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 3.23 ~~ "'NEPΓ~ 0.076 0.091 0.909 ..... 0.906 Ο......
ηΟΣοrtΟ_pn,ι,ι 9.12%

ΠOΣOΣI0A"IIOΔAnΩN 1.18%

ΙnO[0110 ENEPf"OY I1ΑΗ"ΠΜΟν 41.93%

......"on" EPr"πκον Α\'ΝΑ••ΟΥ 2.69 νιοι!",,_μι...,.

σ>-

ΛΙIΜΟΓΡΛ4'IΚλ ΣΤΟIΧΕΙλ ΚΟΙΝΩΝIΚΟΣΛlλΧΩΡIΣΜΟΣ
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-

ΓΕΝΙΚ,\ Σ'fOΙXEΙλ

-

ΔΟΜΙΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡ'ΟΥ Χ"ΡΑΚΤΙIΡI1.ΤΙΚλ ΕΡΓΑι.οΜΕΝΩΝ

Ι

r"-"---"-'
ΕΙΔΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΎ .- Ι ΗΛιΚIΑΚΗ ΚΑΤ,ι.ΗΟΜΗ

ηνΛΑιΑ ΕΚΤΑΙΗ 2817 He ..... ~..,I , Ι ΙΥΝΟΛΟ %

TEITOf'.lEI • ΣΥΝΟΛΟ 6203
,

0·14 12 Q.l% ,,
lεΥΓΑΡI ". 15.8% i 15·24 907 IQ.9%

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΛΗΟΥΣΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟί levrAPI ΜΕ Π"-ΙΔΙΑ 3r.87 57.8% i 25.34 2319 21.9% "
Ι\'ΝΟΛΟ AtI/1ΡΕΣ rvNA",~1 ~,~ levrAPI ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ " 1.5'1,. Ι 35-•• 2697 31.3% """~~,:«ι... « '~.

20451 10002 10449 176 levrAPI ΜΕ ΠΑIΔιΑ ΚΑι Γα.ΕIΙ 402 6.5Ι~ 45·54 1753 21.1%

100.00% 48,9% 51.1% ΜΟΓΟΝΙΚΑΜΕ ΠΑιΔΙ... 287 4.6% 55-64 640 1.7%

-_Ι, Ι ΜΟΝα"ΟΝIΚΑΜΕ ΓΟΝΕΙΙ ΚΑΙ ΠΑιΔIΑ " 0.1% ". 76 0.9%

ΕΝΕΡΓΟΣΠΛHΘVΣMOΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΟΝΟΜΕΛΗ 6<>2 9.7% f··..·..--_·_·..·_·_-_·_--1--
~~ ι.ιιόP~Σ rVNAIΚEI I'wN(lΛO Λοιη... ΠΟΛΥΜΕΛΗ 210 3.4%

83031 5354 2949 478
,

ΠΟΣΟΣΤΟ επι ΤΟΥ ΠΣΘ Ι !ΕπιπεΔΟ ΜορφΩΣΗΣ

lOO.O~.5% Ι ΙΥΝΟΛΟ %
..,,_.Λ.

1'<1- ΚΑΘΕΠΩΙ ΕΝΟΙΚΙΣΗΣ

ΑΡIΘΜοΣ ---:,;:-

Α/ι/ΩΤΑΤΗΙ ΑΝΩΤΑΤΗ 2220 26.7% Cϊ±±t;E%1Z! ,
ΘΕΙΗ ΕΤΟ ΕΠΑrrEΛΜΑ _,ο ΓYNAlo:εl , , ...," 2439 29.4% -ΕΡrΟΔΟΙΕΣ 77' 187 14.5% 6.3% ΙΔιΟΚΑΤΟΙΚΗΙΗ 4146 76.5% ΜΕΙΗ ΤΕΧΝΙΚΗ .41 7.7% F--AνΤQιMENOI 1228 ". 22.9% 14.4% ΕΝΟΙΚΙΑΙΗ 1148 18.5% νΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ .... 8.0%
ΜιΣΘΩΤΟΙ 3113 200. 58.1% 68.0% λ/ΝΟ 294 4.7% ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΙ 204. 24.7%

ΟΥΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΙ 290 3.5%

ΛIΙΜΟΓΡΑΦIΚλΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΛΙ"ΧΩΡΙΣΜΟΣ

σ>

'"

ΔΕΙΚΤΕΙΑΝΑΛΥΙΗΙ ΔΕΙΚΤΕΙ ΔlΑχnΡIΙΜΟΥ

l1θΑΝΟΤΗΤε1 ΔIεno..HI

ΙΙΕΙΙΠΕΕ ΤΙΜΕΙ -. θEΛl'λT/l(Er ENonιτα D .. .. .. .. ΕΤΑ'

rmιNO,"'A 7.26 .Δ1ο..," ΙΗ. "Ο"'ιΊΤ1ΙωΕΟΟΕΔΟ 0.196 0.255 0.745 0.300 0.700 0.046
.οΙ'Ι.ι.ο"Α .oI'IoPOHΙΓVNAI.OH 0.96 ~Iνoνo"~ς HΛOOAEPΓλlONE_ 0.181 0.893 Ο.ΙΟ7 0.914 0.086 0.021
MEtO_OιιYPΙO 3.30 ..~ .HEPI"~ Ο.()'71 0.069 0.9<11 0.062 0.938 0.003
nOtOnO ...EPΠ.t 5.76%
notOJTO .........ΟΟΑΠΟΝ 0.86%

Ι 11 Ι
notOt10 ΕΝιρroνnNleνtoooy 40.60%

ΑΝλ/ΟIU. EpΓ.ΠKoνOνtl....ΙΙOν 2.36 vtο,Ι<ι/....ωιιe,,<l,



I'ΕΝIΚλ ΣΤΟΙΧΕΙλ ΛΟΜΙΙ ΝΟΙΚΟΚΥρlον

Ι

ΧλΡΑκηΙΡIΣηΚΑ 1<:PI'A7,OMI<:NnN

,-----------_._--
εlΔΟΙ NOIΚOKYΡκ\Y ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑτ,ι,ΝΟΜΗ

ΠΟΛΙΧΝΗ ΕΚΤΑΙΗ 705.5 He "'A8~1 , ΙΥΝΟΛΟ %

ΓεlΤΟΝΙΕΣ 10 ΣΥΝΟΛΟ 8396 0·1. , 0.1% ,
ΖΕΥΓΑΡΙ 1414 16.8~ Ι 15-2. 1882 16.3% <

ΠΡΑΓΜ,ι,ΤιΚΟΣ ΠΛΗΟΥΙΜΟΣ ΑλΛΟΔΑΠΟI ΖεΥΓι\ΡΙ ΜΕ ΠΑιΔιΑ 4721 56.2% 25·34 3546 30.1% ~I

nΝΟΛΟ NfΔPEl ΓΥΟΙΑIΚεΣ ~~ ΖΕνΓ.ι.ΡΙ ΜΕ rOf\EI! 165 2.0% 35-•• 2831 24.5%

~27413 13403 14010 373 ΖενΓΑΡΙ ΜΕ ΠΑιΔιΑ ΚΑι ΓΟΝ:ΙΣ 561 6.7% .5·5-( 2055 17.8% .'100.00%~",5:Ι.ι% Μα-ΟΟII(Α ΝιΞ ΠΑιΔιΑ ." 5.2% 5S·&ι 1198 10.3%

, '- ΜΟΝΟΓα.ιIΚΑ ΝΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑι ΠΑιΔΙΑ 99 1.2% ". 52 0.4%

ENEPfOl ΠΛΗΘΥΣΜΟ:Ι: ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΟΝΟΜΕΝ< 755 9.O'k
.

244 2.9%

CnιnEΔOMOv.ΩΣHΣ
--

~~~ ~ IΎNAJ\el ~~ Λοιη ... ΠΟΛΥΜΕΝ-Ι

11568 7616 3952 1172 ΠOΣQΠOΕΠΙ my ΠΣθ Ι

lOO.OO%~ ΣΥΝΟΛΟ %
..~,-.

κ,ι,ΟΕΣΤΩΙ ENOIΚIIHI ΑΝ:1ΤΑΤΗ ι Ν-ιΩΤΑΤΗ 1141 9.9%

~
,

ΘαΗ πα ΕΠΑΠΕΛΜΑ .οΗδΡΕΙ rιNA,ΚEl , , ΑΡΙΘΜΟΙ % '.,Η 2491 21.5%

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ '" 161 10.7% 4.1% ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 6413 16.4% ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 900 1.8% FΑΥΤOJΜΕΝΟΙ 1416 300 18.6% 10.1% ΕΝΟΙΚΙΑΙΗ 1498 J7,8% ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 1482 12.8%

ΙΙΙΙΣΟΟΤΟΙ 4914 "66 64.5% 73.0% ... 5.8% 4812 41.6%
,

λ/Λσ ΙΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

ΟΥΤΕ ΙΤΟΙΧΕΙQΔI-t! ,,2 6.4%

ΔΕΙΚΤΕΙΑΝΑΛΥΣΙΙΣ ΔΕΙΚΤΕΙ ΔIΑΧΩΡιΣΜΟΥ

IΊθ.ι.t«:oTHTE1ΔιΕIιΑ8Η1

ΔΕΙΚΤΕΕ '~I ~_I θΕΜΑΤIι<ΕΕΕΝΟΤΗΤΕΕ D ρο ρο ρο ρο u,'
πνκtOOlHT.. 38.86 KllfooιcoιlM• MO~TΙKO ΕI1Ι'ΙΕΟΟ 0.208 0.097 0.903 0.116 0.884 0.019
.........onA _ΡηΗΙrνιu.ιIιON 0.96 IJvδρtt Ι yovσllCtt ΜΑ"",, ΕΡΓι..ΖΟ"ΕNιJΝ 0.040 0.891 0.109 0.892 0.108 0.001
ΜΕΣΟ NOIIιOlrιΡ!O 3.27 ιι,ομα .~"" 0.039 0.101 0.8!t9 0.102 0.898 0.001
ΠO~OΣTO ΑΝΕΡΠ.,Ι 10.13%
ΠΟΣΟΙΤΟ AΛλooι.nΩN 1.36%

ΙΠΟΣΟΣΤΟ ΟΟΙ:ΡΓΟΥ IΙΑΗΟΠΜΟν 42.2Κ

AHAλQN ~ΡΓAΤΙKO'Ο_ΚΟ' 2... νιο, /ΗΛWΩμt_

'"ω

ΛΙΙΜΟΙl'Λ4>IΚΛ ΠΟΙΧΕΙΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΙΛΧΩΡΙΣΜΟΣ
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Ι

ΓΕΝ!Κ" Σ'ΤΟΙΧΕΙΛ 60ΜΙΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΧΛΡΛΚΠIΡIΣΤIΚΛ ΕΡΓλΖΟΜΕΝΩΝ

.._---- ------
ΕΙΔΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΗΛIΚIλΚΗ Κλ'''ΝΟΜΗ

ΝΕΑηΟΛΗ ΕΚΤΑΙΗ 108.3 Η, APΙΘJιo;)Τ , ΔΕΝ ΔΗ ΙΥΝΟΛΟ •
ΓΕIΤΟNlΕΣ • ΙΥΝΟΛΟ !lIoll 0·14 • 0.1% Ι ,

ΖΕΥΓΑΡΙ 1777 17.8% Ι 15-24 1971 16.1%

~
ΠΡΑΓΜλJlΚΟΣΠΛΗΘΥ1ΜΟ:Ι: ΑΛΛΟΔΑΠΟί ΖΕΥΓλPl ΜΕ ΠλιΔIΑ 5018 50.1% 25·301 3689 30.1%

~M ~~, ~~. 1\'010"0 levrAPI ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ '52 1.5% 35·44 2893 23.6%

30568 14644 15924 329 ZEyrAPI ΜΕ ΠAιΔlA ΚΑι ΓΟΝΕΙΣ .55 4.5% 45·$4 2361 11.2% J&"t~

ΙΟΟ.ΟΟ% 47.9% 52.1% ΜΟΓΟΝΙΚΑΜΕ ΠλιΔIΑ 540 5.4% 55.64 1262 10.3%

~I-,:',':,.v
ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΑ ~ ΓΟΝΕΙΙ ΚΑΙ ΠΑιΔIΑ 82 Ο.Ι% ." aι 0.7%

ΕΗΕΡΓΟΣ!\ΛHOVΣMoΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΟΝΟΜΕΛΗ 1544 15.4% .
Ι
..-.._._.•..•..•.._._--_.- ._- --

~M .ιΗδΡΕI ~~. ~= Λοιη... ΠΟΛΥΜΕΛΗ ... 4.3%
12266 8068 4198 1056 nO[OITO επι my ΠΣΟ Ι ίεΠΙΠΕΑΟΜορφαΣΗΣ

ιoo.oO%~ Ι ΔΕΝ ΔΗ ΙΥΝΟΛΟ • .~....
ΚλοωηΣ εNOIKIΣH:Ι: IAN:}TATH/..-NQTATH 1563 12.7% ,

ΟΕΕΗ ΕΤΟ EΠAΠEλJιIA -" ΙΥΝΑΙΙ<!'.Ι • , ΑΡΙΘΜΟ]- •• Ι ΜΕΣΗ 3470 28.3% !εPΓOΔQτεΣ 98' 313 12.3% 5.1% ΙΔ!ΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ 6870 f8.6% Ι ΜΕΙΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 92' 7.6%

ΑΥΤΟΙΜΕΝΟΙ 1638 .23 20.3% 10.1% ENOIKIAΣH 2741 27.4% Ι νπΟΧΡΕΩΤ1ΚΗ 1367 11.1%

ΜιΙΘΩΤΟΙ 4896 2933 60.7% 69.99'δ 'ΜΟ 300 4.0% ΣΤοιχΕIΩΔΗΙ 4479 36.$%
. .•~

OVΤE ΙΤΟΙΧΕΙΩΔΗΙ .58 3."" 18

ι\ΙΙΜΟΠ".IΚ" Ι.ΤΟΙΧΕΙ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛlλΧΩΡIΣΜΟΣ

ΔΕΙΚ'ΕΣ ΑΝΑΛΥΙ.ΗΣ ΔΕlκτε:ι: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

J1θoOtfOTHTEI ΔιΕΠΜΗΙ
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ΖΕΥΓΑΡΙ 4464 11.2% 15·24 3637 11.5%
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31σοσ 19923Ιιισ83 2172 noΣΟΠΟεπι ΤΟΥΠΣΘ • , ΙεΠIΠΕΔΟ ΜΟΡ,ΗΙΣΗΣ
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CL CAH 1 451 549 1.22 352 Ο 113 325 234 173 123 31 431 57 346 30 39 88 9
CL CAH 2 464 536 1.16 388 Ο 86 284 276 219 114 21 381 56 359 47 45 102 10
CΙ CAH 3 456 544 1.19 368 Ο 122 318 251 184 109 16 289 62 354 55 67 157 16
CΙ CAH 4 454 546 1.20 373 Ο 133 338 236 166 109 18 306 65 352 59 59 143 16
CΙ CAH 5 464 536 1.15 386 Ο 135 320 247 192 97 9 217 61 331 71 75 220 25
CΙ CAH6 469 531 1.13 390 Ο 142 293 262 195 99 8 174 45 318 74 91 270 28
CΙ CAH 7 469 531 1.13 379 Ο 155 324 238 177 96 9 166 56 314 80 87 269 29
CΙ CAH 8 465 535 1.15 396 Ο 92 278 303 224 94 9 319 52 376 48 61 131 13
CL CAH 9 479 521 1.09 394 Ο 89 210 300 298 95 8 367 32 337 24 56 179 6
CΙ CAH 10 472 528 1.12 392 Ο 110 301 294 197 88 10 249 55 337 73 76 193 18
CΙ CAH 11 476 524 1.10 393 1 153 294 252 195 98 8 114 40 283 79 104 343 37
CΙ CAH 12 473 527 1.11 397 Ο 126 299 289 193 86 5 173 53 305 80 94 272 22
CΙ CAH 13 481 519 1.08 387 1 119 291 296 210 80 4 188 43 316 74 89 267 23
CL CAH 14 489 511 1.05 395 Ο 124 284 292 211 81 7 190 48 266 69 96 288 43
CΙ CAH 15 454 546 1.20 400 Ο 73 253 283 208 131 52 512 51 325 21 33 51 8
CL CAH 16 483 517 1.07 420 Ο 55 255 340 260 80 10 435 48 343 15 58 100 3
CΙ CAH 17 467 533 1.14 404 Ο 75 264 275 218 132 36 437 42 359 30 39 85 8
CL CAH 18 462 538 1.17 436 Ο 96 188 192 272 180 71 427 25 414 29 50 46 8
CΙ CAH 19 480 520 1.08 402 1 161 300 241 184 104 8 90 39 259 81 117 360 55
CΙ CAH 20 481 519 1.08 404 1 160 301 254 183 95 6 83 37 245 87 118 381 49
CL CAH 21 489 511 1.05 412 1 162 307 260 174 94 4 62 31 214 89 124 426 55
CL CAH 22 494 506 1.02 413 , 2 177 293 246 174 99 8 50 26 204 84 125 437 73
CL CAH 23 486 514 1.06 402 1 161 290 254 193 95 7 84 32 252 87 113 390 43
CL CAH 24 489 511 1.04 409 10 163 260 256 210 91 10 83 39 176 75 107 374 146
CL CAH 25 503 497 0.99 352 11 242 253 228 159 100 8 9 7 66 42 91 449 337
CL CAH 26 471 529 1.12 383 2 175 265 262 183 104 9 26 15 170 64 114 475 136
CL CAH 27 499 501 1.00 404 1 179 292 239 189 97 4 37 20 175 83 120 480 85
CL CAH 28 489 511 1.04 416 1 178 297 236 181 102 5 43 26 183 81 125 459 83
CL_CAH 29 478 522 1.09 383 1 145 279 300 181 88 6 132 43 285 78 89 336 37
CL CAH 30 489 511 1.04 313 27 357 279 190 89 54 4 4 23 74 23 27 120 729
ΣΥΝΟΛσ 474 52δ 1.11 394 1 139 300 2δ2 '9' 98 ,Ο 178 48 293 73 92 283 36

1 Βασικό χαρακτηριστικό των οιιαδσπσlημένων χωρικών ενοτήτων με την μέθοδο ταξινόμισης CAH
(Ποσοστό%0)

"

Ε7ΕδΕ2 Ε3 Ε4 Ε5

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ε'Α7Αδ

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

Α2 Α3 Α4 Α5ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΕΙ θΗΝΑΡ ΕΝ. ΠΑ Α1

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑCA"
CLUSTER

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΗΓΗ:ΕΣΥΕ (1991). επεΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια) Βασικό χαρακτηριστικό των ομαδοποιημένων χωρικών ενοτ!'lτων με την μέθοδο ταξινόμισης CAH
(Ποσοστό%0)

ΟΑΗ τα.tEΛl ΛIlΑΣΧΟΛΗlIΙΙ

CLUSTER ΟΕ ΙΑΙ ΙΟΑ ΙΜΕ ΙΙΙ ΙΚΑ ΙΕΜ ΙΧΕ Ι'" ΙΒΑ ΙΑΕ Ιοο ΙΕΚ lγο IΑγ ΙΙΕΤ ΙΝΕ ΙΑ_

CL CAH 1 5 Ο Ο 119 3 18 175 29 34 44 123 62 130 89 47 Ο 53 60
CL CAH 2 6 2 Ο 138 5 29 203 26 45 43 93 75 121 76 33 Ο 30 67
CL CAH 3 4 1 Ο 161 5 33 191 37 50 33 73 77 105 72 39 Ο 45 70
CL CAH 4 5 1 1 153 5 35 167 46 46 29 79 81 103 77 43 Ο 50 71
CL CAH 5 4 Ο 1 188 5 47 178 38 60 26 56 77 87 67 37 Ο 43 79
CL CAH 6 5 2 1 216 5 56 180 40 61 23 50 67 72 50 37 Ο 48 82
CL CAH 7 5 Ο Ο 203 4 52 178 42 60 21 46 70 73 65 38 Ο 54 80
CL CAH 8 4 3 Ο 161 6 39 220 25 54 47 73 77 108 62 33 Ο 26 60
CL CAH 9 Ο Ο Ο 169 8 48 200 22 34 36 85 75 115 107 24 Ο 22 52
Cl CAH 10 5 2 1 179 6 44 193 35 59 33 61 84 95 60 34 Ο 36 70
Cl CAH 11 4 1 1 274 4 65 182 32 69 18 33 60 53 43 31 Ο 39 87
Cl CAH 12 4 2 1 211 6 59 181 38 61 22 47 77 74 55 36 Ο 42 78
CL CAH 13 4 1 3 220 7 58 177 35 64 24 47 81 85 57 29 Ο 34 73
CL CAH 14 17 67 Ο 212 2 42 184 38 53 25 42 63 71 49 27 Ο 28 73
CL CAH 15 3 Ο Ο 114 4 12 207 26 24 30 136 48 110 120 29 Ο 19 96
CL CAH 16 3 Ο Ο 160 Ο 25 255 15 25 30 98 58 88 115 23 Ο 20 68
CL CAH 17 9 Ο 1 113 3 22 224 27 36 33 108 59 98 87 27 Ο 25 119
CL CAH 18 8 Ο Ο 113 4 21 397 4 17 13 138 13 75 42 8 Ο 4 138
CL CAH 19 5 Ο 1 278 4 69 171 40 74 12 30 58 38 39 34 Ο 40 101
CL CAH 20 4 Ο 1 313 4 67 174 34 76 11 27 53 38 36 29 Ο 39 89
Cl CAH 21 4 1 1 356 3 93 153 29 64 8 24 46 ΖΙ 31 26 Ο 40 92
Cl CAH 22 14 Ο 1 342 , 2 88 124 30 52 6 18 32 20 26 22 Ο 35 182
Cl CAH 23 8 1 1 311 5 80 181 30 71 13 31 50 36 31 32 Ο 39 79
Cl CAH 24 19 1 Ο 322 Ο 86 254 23 58 11 24 45 30 33 13 Ο 25 49
Cl CAH 25 11 5 Ο 204 3 72 432 28 54 4 5 25 3 14 21 Ο 72 38
Cl CAH 26 10 16 Ο 272 1 119 162 36 55 5 37 51 20 24 42 Ο 43 98
Cl CAH 27 5 1 2 335 3 129 123 34 62 5 19 50 17 18 17 Ο 42 132
Cl CAH 28 6 1 1 347 2 112 141 31 67 6 24 40 23 32 28 Ο 41 93
CL_CAH 29 2 6 1 247 6 69 157 38 64 21 34 63 53 45 40 Ο 41 102
Cl CAH 30 112 Ο 4 78 Ο 43 566 12 8 Ο 4 12 Ο 8 8 Ο 4 143
ΣΥΝΟΛΟ 5 2 1 236 4 5. 180 34 61 22 4' 65 67 52 33 Ο 40 .3

ΠΗΓΗ:ΕΣΥΕ (; '991). εΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑΣΤΟ/ΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βασικά χαρακτηριστικά των ομαδοποιημένων χωρικών ενοτήτων με την μέθοδο ταξινόμισης K-means
(Ποσοστά %0)

Κ· mean5 ΙΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑΣTOIXEIA Ι ΗΛΙΚΙΑΚΕΣΚΛΑΣΕΙΣ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ι
ClUSΤER ΙΑΡΡΕΝΙΘΗΛΕΙΣ!ΘΗΝΑΡ ΕΝ.ΠΛ ΙΑ1 ΙΑ2 Α3 Α4 ΙΑ5 Α6 Α7 Ε1 ΙΕ2 Ε3 ΙΕ4 IΕ5 Ε6 Ε7 Ι

CΙ ΚΜ 1 479 521 1.09 398 1 164 295 247 186 100 7 84 37 249 84 115 376 55
Cl ΚΜ 2 468 532 1.13 391 Ο 125 314 273 192 87 8 223 60 333 74 76 212 22
CΙ ΚΜ 3 489 511 1.04 313 27 357 279 190 89 54 4 4 23 74 23 27 120 729
Cl ΚΜ 4 462 538 1.17 436 Ο 96 188 192 272 180 71 427 25 414 29 50 46 8
CΙ ΚΜ 5 456 544 1.19 371 Ο 128 332 240 173 110 17 292 64 355 58 64 151 17
Cl ΚΜ 6 445 555 1.25 387 Ο 67 248 279 201 142 64 561 42 314 16 28 33 7
CL ΚΜ 7 490 510 1.04 411 1 164 305 254 177 94 5 61 30 214 89 123 427 56
CL ΚΜ 8 499 501 1.00 393 1 175 284 244 190 102 5 41 18 175 72 124 482 88
CL ΚΜ 9 455 545 1.20 370 Ο 90 305 257 200 123 26 413 54 352 40 41 91 9
CΙ ΚΜ 10 479 521 1.09 394 Ο 89 210 300 298 95 8 367 32 337 24 56 179 6
CΙ ΚΜ 11 481 519 1.08 406 Ο 140 301 276 181 98 4 123 41 270 75 110 342 39
CΙ ΚΜ 12 489 511 1.04 409 10 163 260 256 210 91 10 83 39 176 75 107 374 146
CΙ ΚΜ 13 468 532 1.14 407 Ο 77 262 275 222 134 30 427 42 361 32 41 90 7
Cl ΚΜ 14 451 549 122 352 Ο 113 325 234 173 123 31 431 57 346 30 39 88 9
CΙ ΚΜ 15 472 528 1.12 387 Ο 141 300 260 192 97 9 176 47 316 76 92 266 27
CΙ~KM 16 486 514 1.06 421 Ο 124 287 311 203 73 2 176 38 306 68 98 277 37
Cl ΚΜ 17 503 497 0.99 352 11 242 253 228 159 100 8 9 7 66 42 91 449 337
Cl ΚΜ 18 470 530 1.13 391 Ο 82 268 285 232 100 33 366 55 340 45 53 124 17
CΙ ΚΜ 19 490 510 1.04 417 2 178 295 242 179 99 6 45 25 189 81 125 454 80
CΙ _ΚΜ 20 476 524 1.10 391 1 148 295 261 195 94 7 118 42 280 60 103 341 36
Cl ΚΜ 21 464 536 1.15 399 Ο 92 274 300 223 99 11 333 53 378 49 55 121 12
CL ΚΜ 22 473 527 1.12 396 Ο 125 294 288 198 88 6 191 54 322 77 90 245 22
CL ΚΜ 23 485 515 1.06 398 Ο

, 115 289 303 203 83 7 197 49 301 78 85 262 28
CL ΚΜ 24 497 503 1.01 447 2 192 318 219 188 81 Ο 22 29 177 121 105 472 74
CL ΚΜ 25 478 522 1.09 406 Ο 181 313 189 216 97 4 39 15 263 35 166 425 58
CL ΚΜ 26 463 537 1.16 379 Ο 112 298 268 198 109 15 286 54 344 62 67 171 16
CL ΚΜ 27 483 517 1.07 420 Ο 55 255 340 260 80 10 435 48 343 15 58 100 3
CL ΚΜ 28 475 525 1.11 431 Ο 85 263 293 224 109 26 409 69 349 31 45 88 9
CL ΚΜ 29 482 518 1.07 403 1 160 297 248 193 96 6 85 36 266 66 113 374 40
CL ΚΜ 30 469 531 1.13 360 3 174 256 275 177 105 10 23 15 153 70 105 484 151
ΣΥΝΟΛΟ 474 526 1.11 394 1 139 300 262 191 98 1. 178 46 293 73 92 283 36

ΠΗΓΗ: ΕΙΥε (1991), ΕπεΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΣτΌΙΧΕΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΙ/ΑΙ
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ΠIΝΑΚΑΙ 2 (συνέχεια) l3ασlκό χαρακτηριστικό των ομαδοποιημένων χωρικών ενΟτr'\των με τllV μέθοδο ταξινόμιοης K-me;
(Ποσοστό %0)

Κ· melln. Ι ΤΟΜΕΑΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ι
CLVSΤER IOE ΑΙ ΟΑ ΙΜΕ ΙΙΙ ΚΑ ΙΕΜ ΧΕ m ΙΒΑ ΑΕ Ιοο ΕΚ IVG ΑΥ Ilετ ΙΝΕ AS Ι

Cl ΚΜ 1 5 Ο 1 304 4 63 177 36 7Β 11 30 51 3Β 36 32 Ο 39 8Β

Cl ΚΜ 2 4 1 1 186 6 47 182 36 61 29 56 Β3 91 64 34 Ο 39 74
Cl ΚΜ 3 112 Ο 4 7Β Ο 43 566 12 Β Ο 4 12 Ο Β Β Ο 4 143
Cl ΚΜ 4 Β Ο Ο 113 4 21 397 4 17 13 13Β 13 75 42 Β Ο 4 138
Cl ΚΜ 5 4 Ο 1 159 4 33 180 41 4Β 31 76 79 103 76 41 Ο 48 68
Cl ΚΜ 6 3 Ο Ο 93 3 7 201 23 23 31 157 43 116 144 34 Ο 26 Β2

Cl ΚΜ 7 6 1 1 342 3 92 155 30 66 Β 24 47 27 29 26 Ο 39 101
Cl ΚΜ 8 5 1 1 313 3 127 127 27 59 5 21 50 18 20 19 Ο 43 151
Cl ΚΜ9 6 1 Ο 135 4 23 196 29 43 41 100 78 133 Β3 39 Ο 32 50
Cl ΚΜ 10 Ο Ο Ο 169 Β 48 200 22 34 36 85 75 115 107 24 Ο 22 52
Cl ΚΜ 11 7 2 1 259 4 78 162 36 60 15 37 67 48 44 36 Ο 37 100
Cl ΚΜ 12 19 1 Ο 322 Ο 86 254 23 58 11 24 45 30 33 13 Ο 25 49
Cl ΚΜ 13 9 Ο 1 116 3 23 225 29 36 33 107 58 93 79 26 Ο 27 121
Cl ΚΜ 14 5 Ο Ο 119 3 18 175 29 34 44 123 62 130 89 47 Ο 53 60
Cl ΚΜ 15 5 3 1 209 5 55 180 40 60 23 48 69 74 52 40 Ο 48 82
Cl ΚΜ 16 6 Ο 2 243 10 70 179 26 55 19 38 61 86 49 35 Ο 13 105
Cl ΚΜ 17 11 5 Ο 204 3 72 432 28 54 4 5 25 3 14 21 Ο 72 38
Cl ΚΜ 18 4 9 Ο 135 3 35 220 28 42 43 89 69 107 87 37 Ο 16 69
Cl ΚΜ 19 9 1 1 351 2 107 137 31 63 6 23 38 22 31 26 Ο 38 110
CL ΚΜ 20 4 1 1 268 5 62 181 35 68 18 38 64 54 45 33 Ο 42 76
Cl ΚΜ 21 5 2 1 151 6 38 211 24 51 46 79 73 108 66 29 Ο 30 77
Cl ΚΜ 22 4 1 1 206 6 58 180 38 60 24 47 79 81 57 33 Ο 41 77
Cl ΚΜ 23 11 24 Ο 200 • 5 48 176 32 55 23 44 79 63 54 29 Ο 30 100
Cl ΚΜ 24 2 Ο 2 409 2 136 112 58 72 4 13 47 13 11 11 Ο 38 65
Cl ΚΜ 25 23 Ο Ο 266 Ο 154 127 19 66 12 56 54 31 19 35 Ο 15 120
Cl ΚΜ 26 4 1 1 162 4 35 205 35 54 34 68 76 98 64 33 Ο 40 80
Cl ΚΜ 27 3 Ο Ο 160 Ο 25 255 15 25 30 98 58 88 115 23 Ο 20 88
Cl ΚΜ 28 4 Ο 1 159 6 21 221 31 27 28 92 56 97 69 19 Ο 5 127
Cl_KM 29 3 1 1 309 4 75 182 32 73 13 29 52 37 36 29 Ο 39 80
Cl ΚΜ 30 7 19 Ο 273 1 113 168 39 54 4 33 51 18 25 43 Ο 48 94
ΙΥΝΟΛΟ 5 2 1 236 4 5. 180 34 61 22 4' 65 67 52 33 Ο 40 83

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ (;Ι99/). ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΜΕΝΑ ΣΤΟ/ΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣ/ΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΔεΙκτες χωροθέτησης των κοινωνlκοεπαγγελματικών μεταβλητών αVΌλυσης στις ομαδοποΙησεlς ενοτητων με μέθοδο CAH

CLUSTER ΙΑΡR IGPR ΙΑ' IG, IΑ2 IΟ2 IΑ3 IΟ3 IΑ10 IG10 IΑ11 IG11 IΑ13 IG13 IΑ7 IG7 IΙΙΑ4 IG. IΑ5 IΟ5

lbl 4.18 1.73 8.39 6.34 3.44 3.48 2.21 7.52 5.50 5.16 4,20 4.34 3.45 2.95 0.72 2.20 1.19 0.00 2.17 0.69

15 4.76 4.98 6.93 5.78 4.64 3.93 2.85 4.28 2.58 3.25 1.92 1.76 2.89 2.73 1.59 2.59 1.26 0.89 2.39 1.58

18 5.83 14.44 6.15 2.12 3.54 2.22 0.00 0.00 5.95 4.94 2.34 4.84 3.28 4.44 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00

1 4.31 6.47 5.50 6.65 3.09 2.89 2.28 3.52 1.06 1.80 1.25 1.35 1.38 1.55 2.71 2.57 2.22 1.28 1.83 2.20

17 4.67 3.90 4.66 3.36 3.62 3.17 2.07 3.22 2.48 2.70 2.18 1.58 2.77 32<; 0.79 1.46 0.92 0.58 1.27 1.51

2 3.61 3.52 3.46 3.33 2.72 2.47 2.13 2.16 1.87 1.53 2.34 2.41 1.66 1.97 1.39 2.02 1.89 1.30 1.91 1.66

8 2.05 1.65 2.63 2.93 2.12 1.59 2.03 1.65 1.93 1.88 2.87 2.65 1.75 1.93 1.18 1.71 1.04 0.93 1.17 1.10, 1.60 2.24 2.10 2.11 1.82 1.90 1.58 1.82 1.16 1.62 1.62 1.45 1.30 1.24 1.28 1.76 1.34 1.62 1.66 1.6\

4 2.04 2.69 1.97 1.73 1.88 1.97 1.67 1.65 0.81 0.90 1.47 1.55 0.92 1.03 1.80 1.74 1.39 1.28 1.69 1.41

14 2.14 1.11 1.35 0.61 0.94 0.75 1.25 1.82 1.75 2.38 1.30 1.40 0.66 0.33 0.64 0.98 0.96 0.79 1.31 0.78

9 1.11 1.37 1.25 3.02 3.22 2.89 1.75 0.00 1.80 1.76 1.95 5.74 3.56 5.38 0.86 0.87 0.00 0.00 1.29 1.65

10 1.65 1.59 1.18 1.27 1.40 1.45 1.22 1.42 1.17 1.32 1.54 1.61 1.25 1.19 1.11 1.33 1.17 1.40 1.46 1.47

5 0.94 0.73 0.89 0.96 1.06 1.25 1.23 1.08 0.82 0.85 1.12 0.88 0.87 0.87 1.14 0.97 1.46 1.58 1.34 1.62

13 0.76 1.06 0.64 0.87 0.95 1.13 0.91 1.93 0.68 0.40 1.29 1.48 1.01 0.87 0.77 0.98 1.38 1.46 1.55 0.94

6 0.81 0.66 0.57 0.68 0.90 0.95 0.99 0.51 0.80 0.81 1.12 1.14 0.96 0.94 1.20 1.07 1.07 0.96 0.78 0.78

7 0.56 0.70 0.55 0.62 0.80 0.82 1.03 0.46 0.50 1.02 0.68 0.41 0.81 0.86 1.45 1.02 1.30 0.91 0.94 1.04

29 0.65 1.60 0.49 0.29 0.70 0.85 1.28 1.31 1.28 1.71 0.57 1.34 0.63 0.75 1.60 0.89 0.55 0.90 0.76 0.80

12 0.52 0.47 0.45 0.43 0.76 0.84 0.79 0.45 1.01 0.91 0.71 0.84 0.83 0.66 0.74 1.11 1.34 1.56 1.28 1.23

22 0.06 0.00 0.39 0.00 0.20 0.11 0.55 0.16 0.39 0.18 0.46 0.12 0.59 0.37 0.54 0.59 0.29 0.48 0.13 0.40

11 0.34 0.20 0.38 0.50 0.45 0.46 0.66 0.58 0.80 0.66 0.58 0.64 0.88 0.85 0.85 0.63 0.89 0.94 0.69 0.91

23 0.21 0.28 0.34 0.32 0.38 '0.39 0.59 0.56 0.92 0.61 0.45 0.50 0.83 0.80 0.79 0.43 0.68 0.65 0.58 0.62

19 0.14 0.25 0.33 0.43 0.39 0.32 0.59 0.46 1.01 0.74 0.58 0.88 0.82 0.79 0.95 0.67 0.41 0.57 0.57 0.52

20 0.17 0.04 0.24 0.18 0.35 0.42 0.53 0.39 0.70 0.53 0.49 0.36 0.75 0.76 0.68 0.58 0.79 0.54 0.56 0.47

28 0.06 0.08 0.22 0.35 0.14 0.13 0.40 0.43 0.51 0.74 0.32 0.26 0.37 0.44 0.61 0.40 0.27 0.67 025 0.38

21 0.08 0.06 0.14 0.17 0.26 0.23 0.41 0.49 0.94 0.86 0.28 0.27 0.63 0.62 0.66 0.50 0.53 0.38 0.40 0.23

27 0.28 0.00 0.00 0.00 0.04 0.20 0.45 0.00 0.56 1.04 0.14 0.88 0.75 0.71 0.80 0.33 0.72 0.20 0.33 0.14

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.39 0.37 0.00 0.34 0.47 0.38 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00

26 0.17 0.41 0.00 0.00 0.11 0.08 0.79 0.90 0.23 0.00 0.00 0.00 0.56 0.35 0.95 0.65 0.00 0.46 0.00 0.33

24 1.05 0.65 0.00 0.00 0.46 0.56 0.00 0.71 1.52 0.55 0.39 0.00 0.77 1.00 0.27 0.21 0.45 0.73 1.02 0.78

30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ΠΙΝΑΚΑΣ: (συνέχεια). ΔεΙ,σες χωροθέτησης των κοlνωVlκοεπaγγελματικών μεταβλητών αν6λυσης στις ομοδοποΙηοεlς ενοτήτων με μέθοδο :::ΑΗ

CLUSTER IΑ6 IG6 IΑ8 IG8 IΑ9 IG9 IΑ12 1012 IΑ15 1015 IΑ14 1014 IΑ16 1016 IΑ19 1019 1Α20 1020 IΙΙΑ18 1018

" 4.28 2.29 0.75 0.00 0.50 1.48 0.3., 0.89 1.27 1.57 1 10 2.03 0.64 0,00 1.99 0.00 0.48 0.00 0.85 0.64

15 0.57 1.39 0.57 2.23 1.02 1.46 0.70 1.06 0.96 0.96 1.20 1}Ο 2.51 2.75 1.44 2.67 0.59 1.34 0.50 0.45

18 1.79 0.00 0.00 2.24 0.62 0.39 0.22 0.52 0.00 0.00 4.1 , 4.08 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.21

1 1.70 1.72 1.26 2.75 1.35 1.68 1.22 1.36 1.36 1.18 0.76 1.45 1.43 3.05 0.93 0.00 0.91 0.00 0.75 0.94

17 1.29 0.71 1.34 1.04 1.11 1.39 0.80 1.09 1.01 1,47 1.39 1.93 2.48 3.81 1.36 3.43 0.83 1.20 0.48 0.64

2 1.57 1.16 1.39 1.83 1.38 1.86 1.07 1.49 1.58 1.72 1.10 1.36 1.89 2.88 1.11 1.30 0.86 0.49 0.78 0.86

8 1.62 1.28 1.07 1.17 1.51 1.67 1.08 1.55 1.56 1.44 1.44 1.30 1.73 1.59 1.27 0.70 0.85 0.88 0.89 0.85

3 1.43 1.45 1.45 1.74 1.35 1.66 1.16 1.43 1.32 1.57 1.00 1.23 1.57 2.05 1.01 1.76 0.87 0.81 1.02 1.08

4 1.57 1.49 1.24 2.28 1.44 1.51 1.12 1.46 1.16 1.61 0.76 0.92 1.37 1.68 1.19 1.57 1.13 0.86 0.87 1.06

14 1.04 1.11 1.57 1.08 1.08 0.96 0.82 0.87 1.48 1.90 1.38 1.25 1.13 0.58 1.53 1.42 1.40 0.71 1.05 0.70

9 2.12 1.21 0.59 1.06 2.17 1.73 1.23 1.20 0.50 0.00 1.41 1.77 1.52 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.48 0.31

10 1.35 1.53 1.41 1.32 1.43 1.44 1.17 1.28 1.23 1.30 114 1.15 1.48 1.17 1.14 0.90 0.93 0.91 1.04 0.99

5 1.15 1.40 1.16 1.37 1.41 1.29 1.20 1.30 1.25 1.13 0.95 0.96 1.06 1.28 0.80 1.19 0.91 0.82 1.06 1.11

13 1.06 0.89 1.07 0.82 1.39 122 1.15 1.09 0.71 0.91 1.46 1.26 1.09 0.87 1.06 0.00 0.99 0.75 0.93 1.12

6 1.14 1.01 1.19 0.93 1.11 1.14 1.10 1.13 1.07 1.02 0.95 0.89 1.00 0.65 1.01 0.92 0.98 0.89 0.98 1.24

7 0.98 1.21 0.70 1.08 1.17 1.08 1.19 1.17 1.09 0.99 0.75 0.82 0.98 1.17 0.95 0.95 0.84 1.07 1.13 1.19

29 0.62 0.18 0.70 0.62 0.69 0.80 0.83 0.90 1.84 1.46 0.75 0.94 1.18 0.84 1.16 0.68 1.12 1.02 0.98 0.86

12 1.32 0.97 1.25 1.37 1.21 1.08 1.19 1.07 0.98 0.78 1.00 1.01 1.11 0.50 0.92 0.90 1.14 0.98 1.23 1.22

22 0.40 0.51 0.56 0.44 0.30 0.24 0.65 0.41 0.39 0.26 0.79 0.49 0.26 0.15 1.20 1.94 1.00 1.09 0.55 0.66

11 0.99 0.89 0.88 0.73 0.85 0.78 1.01 0.86 0.90 0.93 1.10 0.99 0.86 0.72 0.94 0.86 1.02 1.00 1.20 1.15

23 0.58 0.58 0.66 0.46 0.59 d.50 0.84 0.64 0.83 0.62 1.18 0.97 0.60 0.50 0.88 1.02 1.05 1.27 1.01 0.91

19 0.67 0.65 0.59 0.56 0.62 0.57 1.01 0.77 0.92 0.98 0.82 0.81 0.40 0.62 0.99 1.15 1.03 1.08 1.06 1.09

20 0.69 0.66 0.79 0.55 0.64 0.50 0.87 0.72 0.78 0.59 0.94 0.90 0.43 0.45 0.78 0.79 1.26 1.37 1.15 1.05

281 0.20 0.56 0.72 0.24 0.36 0.31 0.62 0.42 0.50 0.50 0.61 0.53 0.32 0.17 1.00 0.27 1.10 1.10 0.90 0.72

21 0.43 0.51 0.63 0.30 0.44 0.41 0.66 0.52 0.51 0.56 0.78 0.75 0.38 0.27 0.99 0.55 1.03 1.19 0.85 0.80

27 0.11 0.15 0.00 0.54 0.23 0.20 0.62 0.35 0.64 0.32 0.62 0.49 0.39 0.00 0.91 0.59 1.27 1.33 0.93 0.54

", 0.00 0.00 0.00 0.70 0.07 0.04 0.26 0.12 0.33 0.00 0.76 0.75 0.00 0.00 0.52 0.00 2.54 1.16 0.51 0.20

26 0.25 0.55 0.53 0.32 0.24 0.19 0.66 0.59 0.60 0.19 0.85 0.44 0.30 0.43 1.19 0.00 0.92 2.62 0.81 0.89

24 0.80 0.00 0.84 1.00 0.28 0.47 0.77 0.41 0.12 0.30 1.27 1.15 0.72 0.68 0.56 0.00 0.91 0.83 1.23 0.68

30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 3.41 0.19 0.80



ΠιΝΑΚΑΣ ~ (συνέχεια). Δείκτες χωροθέτησης των κοινωνικοεnαγγελμαπκών μεταβλητών ανόλυσης στις ομαδοnοlησεις ενοτήτων με μέθοδο :;ΑΗ

CΙUSTER IΑ21 IG21 1'22 IG22 IΑ23 IG23 IIΙΑ26 IG26 ΙΑ27 IG27 ΙΑ29 1G29 ΙΑ31 IG31 IΑ33 IG33 ΙΑ28 IG28 ΙΑ30 IG30,. 0.99 0.00 0.15 1.05 0.00 0.00 0.00 3.58 0.22 0.00 0.23 0.29 0.81 0.00 0.33 0.00 0.10 0.00 0.00 0.11

15 0.30 1.07 0.62 0.94 0.00 0.58 0.47 0.54 0.03 0.00 0.42 0.44 0.15 0.80 0.17 0.00 0.15 0.00 0.08 0.07

18 0.00 0.74 0.00 0.32 0.32 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.09

1 0.28 0.91 0.90 0.73 0.53 0.00 0.35 0.00 0.24 0.00 0.44 0.54 0.23 0.00 0.28 0.00 0.25 0.00 0.29 0.29

17 0.35 0.96 0.47 0.51 0.31 0.60 0.53 0.84 0.35 1.73 0.43 0.61 0.48 1.24 0.52 0.00 0.17 0.38 0.15 0.12

2 0.80 0.98 0.51 0.51 0.35 1.28 1.15 1.19 0.56 1.64 0.59 0.60 0.54 0.39 0.36 1.26 0.36 0.73 0.35 0.32

8 0.67 0.88 0.57 0.46 0.67 1.22 1.43 1.71 1.12 1.76 0.91 0.73 0.78 0.42 0.77 1.36 0.50 0.00 0.34 0.44

3 0.85 1.02 1.12 0.87 0.72 0.89 0.95 1.31 0.58 1.11 0.71 0.80 0.61 0.88 0.68 1.13 0.59 0.74 0.50 0.58

4 1.44 1.21 1.32 1.15 0.88 1.12 1.00 1.39 0.38 2.16 0.61 0.70 0.65 1.03 0.54 0.83 0.40 0.24 0.49 0.54

14 0.95 1.14 0.99 0.71 0.71 1.24 1.00 1.15 0.87 1.79 1.14 0.93 1.09 0.00 0.71 2.74 0.69 0.00 0.77 0.85

9 0.00 0.70 0.12 0.46 0.30 0.00 0.98 0.00 1.03 0.00 0.83 0.68 0.80 0.00 0.78 0.00 0.32 0.00 0.29 0.18

10 0.94 1.12 0.92 0.77 0.96 1.26 1.05 0.65 1.00 1.29 0.91 0.77 0.87 0.84 0.80 1.08 0.73 0.78 0.57 0.62

5 1.24 1.00 1.27 1.12 1.29 1.16 1.11 1.33 0.73 0.37 0.80 0.81 0.86 0.80 0.78 0.86 0.81 0.79 0.78 0.70

13 1.08 1.12 0.71 0,76 0.97 1.05 0.63 0.49 1.17 0.00 1.32 1.10 1.03 0.72 0.97 1.16 0.88 0.67 0.89 0.88

6 1.24 1.11 1.26 1.06 1.06 0.95 1.14 0.72 0.81 0.75 0.92 0.96 0.95 0.71 0.93 1.15 0.96 0.94 0.84 0.98

7 1.28 1.04 1.38 1.49 1.14 1.40 0.98 1.01 0.80 2.24 1.00 0.94 0.95 1.71 0.74 0.69 0.85 0.60 1.00 0.85

29 0.57 1.23 1.22 1.44 0.62 0.00 1.01 1.66 0.70 0.00 1.08 1.40 0.99 1.23 0.84 0.00 1.30 2.28 1.22 1.08

12 1.28 1.13 1.04 1.05 1.29 1.44 1.52 1.10 0.90 0.38 1.06 0.86 1,11 1.26 0.99 0.00 0.91 1.09 0.90 0.91

22 0.94 0.44 0.74 0.91 0.66 0.32 0.72 0.30 1.38 0.00 1.00 1.09 1.12 4.37 1.25 0.00 1.52 1.42 1.72 1.46

11 1.00 0.91 1.02 1.04 1.26 1.18 0.81 0.94 1.07 0.49 1.37 1.17 1.17 1.09 1.41 1.25 1.11 1.04 1.37 1.22

23 1.00 1.10 0.76 0.97 1.08 ό.80 1.09 1.24 1.50 1.02 1.44 1.41 1.41 1.71 1.42 1.18 1.38 0.79 1.46 1.38

19 1.11 0.93 1.27 1.26 1.14 1.50 1.13 1.22 1.25 0.00 1.02 1.19 1.12 0.65 1.25 0.42 1.25 1.32 1.30 1.33

20 0.94 0.88 1.09 1.12 1.12 0.95 1,02 0.96 1.33 1.83 1.23 1.25 1.15 1.20 1.30 0.70 1.44 1.37 1.46 1.46

28 0.92 1.11 1.08 1.34 0.94 0.17 0.59 0.33 1.34 1.51 0.96 1.22 1.44 0.48 1.17 1.55 1.69 1.79 1.72 1.67

21 0.95 0.85 0.85 1.03 1.11 0.29 1.02 1.14 1.39 1.04 1.15 1.32 1.28 1.09 1.47 1.59 1.68 1.65 1.59 1.73

27 0.50 0.80 0.68 1.37 0.77 0.77 0.88 0.00 1.57 2.24 0.73 1.51 1.45 0.00 0.89 6.87 1.62 4.47 1.49 1.74

25 0.52 1,63 0.38 0.65 0.80 0.00 0.00 3.76 0.46 0.00 0.61 0.61 0.53 0.00 0.95 0.00 1.23 2.58 1.21 1.15

26 0.70 0.95 1.18 2.39 0.45 0.00 0.59 0.85 0.83 0.00 0.78 1.71 1.06 1.26 0.62 0.00 1.09 3.51 1.54 1.49

24 0.56 0.33 0.77 1.01 1.00 1.44 0.70 4.03 1.71 4.16 1.27 0.86 1.52 0.00 1.35 0.00 1.07 0.00 1.11 1.52

30 1.53 0.00 0.23 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.36 0.45 0.78 0.00 0.00 0.00 0.31 7.61 0.29 0,35

-.
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ΠIΝΑΚΑΣ 3 (συνέχεια). Δεlκτες χωροθέτησης των κοινωνικοεπαγγελμαTlκών μεταβλητών ανόλυσης στις ομαδοπο[

CLUSTEA IΑ32 IG32 '.34 IG34 IΙΙΑ35 IG35 IΙΙΑ36 IG36 IΑ24 IG24 IΙΙΑ25 IG25 ΙΑΗ IG17

Ι.Ι 0.15 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.49 0.31 0.00 3.34 0.00 0.00 0.70 1.07

15 0.13 0.14 0.09 1.96 0.10 0.20 1.58 1.33 0.30 1.01 0.00 0.00 0.21 0.49

18 0.31 0.53 0.16 0.00 0.00 0.00 2.07 3.68 1.68 000 0.00 000 1.76 3.58

1 0.34 0.24 0.23 2.42 0.17 1.12 0.88 0.82 0.84 0.62 0.00 0.00 0.33 0.80

17 0.16 0.10 0.26 0.00 0.15 0.52 1.06 1.43 1.48 0.52 0.27 0.84 0.38 0.83

2 0.35 0.32 0.41 0.00 0.30 0.25 0.89 1.06 1.06 1.85 0.51 0.40 0.49 0.71

8 0.41 0.35 0.51 0.00 0.16 0.37 0.87 1.10 1.16 0.80 0.27 0.85 0.39 0.26

3 0.52 0.54 0.56 0.86 0.63 0.93 0.71 0.88 0.50 0.89 0.63 0.72 0.48 0.86

4 0.56 0.60 0,48 0.63 0.48 0.52 0.82 0.86 0.71 1.46 0.83 1.57 1.21 1.72

14 0.74 0.97 0.81 2.08 0.82 0.86 1.44 1.65 11.07 0.54 9.63 3.46 0.74 1.04

9 0.44 0.25 0.08 0.00 0.18 0.00 0.59 1.12 0.40 0.00 0.00 0.00 0.28 0.85

10 0.69 0.58 0.76 0.96 0.58 0.63 0.94 1.11 1.02 1.20 1.25 0.34 0.54 0.82

5 0.79 0.72 0.80 1.31 0.61 0.75 0.83 0.92 0.67 0.84 0.69 0.00 0.77 0.72

13 0.90 0.75 0.91 0.00 0.62 0.32 1.13 1.67 0.68 0.68 0.81 0.73 0.46 1.10

6 0.93 0.89 0.92 0.87 1.30 1.27 0.97 0.93 0.87 1.27 0.96 0,48 1.06 Ι.39

7 0.93 0.79 1.05 1.57 1.15 1.16 0.78 0.78 0.85 0.81 1.17 1.30 1.34 1.26

29 1.26 0.95 1.22 0.00 2.61 1.54 0.57 0.51 1.51 1.55 0,40 0.00 0.73 0.50

12 0.94 1.01 0.99 0.88 1.12 0.84 1.08 1.03 0.82 0.80 1.28 0.73 1.13 Ι.06

22 1.56 1.96 1.27 1.07 1.53 1.81 1.31 1.05 2.07 1.93 1.27 1.78 0.76 0.80

11 1.10 1.12 1.14 1.71 0.96 0.61 1.16 1.05 0.58 0.88 0.55 1.10 0.89 1.05

23 1.33 1.46 1.38 0.60 1.14 0.72 1.18 1.08 1.55 0.77 0.83 0.50 0.99 0.82

19 1.26 1.51 1,41 0.95 1.38 1.82 0.97 0.82 0.73 1.55 0.96 0.00 1.00 1.10

20 1.30 1,42 1,46 Ι.8Ο 1.48 1.33 1.05 0.98 0.84 0.69 0.67 1.55 0.75 0.97

2' 1.95 1.62 1.50 0.00 1.73 2.60 0.92 0.62 1.12 0,46 0.93 1.96 1.44 1.41

21 1.66 1.70 1,43 1.21 1.39 1.30 0.99 0.89 0.77 0.62 0.73 1,41 1.10 1.04

27 2.12 1.72 1.54 0.00 3,43 5.23 0,40 0.63 1.11 0.00 2.07 4.34 0.92 0.00

251 1.78 1.66 1.50 0.00 2,44 0.70 2.60 0.66 1.58 0.00 2.69 5.65 34.90 9.57

26 1.96 2.18 1.36 0.00 4.94 3.63 1.00 0.37 2.51 1.59 7.72 0.00 2.67 0.51

24 1.30 1.54 0.97 4.85 1.08 0.25 2.32 2.30 1.13 2.51 6,41 24.19 4,48 2.81

30 0.51 0.00 0,44 0.00 0.00 0.00 11,49 4.14 4.66 10.34 23.79 99.78 47.87 0.00

ι
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Δεlκτες χωροθέτησης των κοινωνιι<οεηaγγελματικών μεταβλητών ανόλυσης στις ομαδοπolησεις ενοτήτων με μέθοδο K-means

CLUSTER IAPR IGPR IΑI IΟI IΑ2 IΟ2 IΑ3 IΟ3 IΑ10 IG10 IΑ11 IG11 IΑ13 IG13 IΑ1 IΟ1 1Α4 IG. IΑ5 IΟ5

27 4.18 1.73 8.39 6.34 3.44 3.48 2.21 7.52 5.50 5.16 4.20 4.34 3.45 2.95 0.72 2.20 1.19 0.00 2.17 0.69

6 4.83 5.40 7.28 5.39 5.72 4.56 2.22 2.10 2.17 3.14 1.72 2.27 2.07 2.04 2.02 3.07 1.33 0.44 2.54 1.70

28 4.62 4.08 6.21 6.60 2.34 2.59 4.18 8.90 3.45 3.49 2.32 0.68 4.64 4.18 0.69 1.56 1.12 1.84 2.05 1.64

4 5.83 14.44 6.15 2.12 3.54 2.22 0.00 0.00 5.95 4.94 2.34 4.84 3.28 4.44 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00

14 4.31 6.47 5.50 6.65 3.09 2.89 2.28 3.52 1.06 1.80 1.25 1.35 1.38 1.55 2.71 2.57 2.22 1.28 1.83 2.20

13 4.74 3.56 4.98 3.64 3.41 2.97 2.18 2.69 2.62 2.84 2.35 1.81 2.94 3.35 0.75 1.33 0.85 0.61 1.21 1.55

9 3.81 4.14 3.54 3.61 2.98 2.52 2.28 1.99 1.66 1.40 2.13 2.75 1.36 1.71 1.70 2.30 2.32 1.47 2.36 1.66

18 2.56 3.32 3.12 2.88 2.93 2.67 2.90 5.25 1.61 1.29 2.39 2.53 1.99 2.78 1.64 2.40 2.07 1.02 1.80 1.09

21 2.55 2.30 2.84 2.71 2.30 2.00 1.73 1.52 1.97 1.79 2.56 2.06 1.77 1.89 1.12 1.54 1.13 1.02 1.29 1.38

5 1.81 2.39 2.11 2.00 1.81 1.97 1.61 1.69 1.02 1.36 1.49 1.40 1.11 1.12 1.47 1.69 1.27 1.56 1.60 1.61

26 2.24 2.33 1.36 1.45 1.85 1.81 1.23 1.50 1.21 1.49 1.71 2.23 1.36 1.22 1.19 1.44 1.10 1.29 1.42 1.45

10 1. 11 1.37 1.25 3.02 3.22 2.89 1.75 0.00 1.80 1.76 1.95 5.74 3.56 5.38 0.86 0.87 0.00 0.00 1.29 1.65

23 1.71 1.62 1.14 0.89 0.89 0.79 0.84 1.65 0.93 1.34 1.02 1.78 1.11 0.88 0.97 1.03 0.62 0.97 0.79 1.01

2 1.05 0.81 0.93 1.06 1.12 1.21 1.26 1.17 0.94 1.05 1.33 0.90 0.98 0.98 1.05 1.07 1.30 1.50 1.40 1.59

16 0.00 0.00 0.75 Ι .21 1.01 1. 11 2.11 4.49 2.63 1.41 1.17 1.38 0.94 1.13 0.35 1.31 0.00 0.93 0.78 0.66

15 0.82 0.67 0.69 0.76 0.89 0.94 1.00 0.62 0.83 0.95 1.03 1. 10 1.00 0.98 1.26 1.10 1.17 0.87 0.93 0.82

11 0.40 0.72 0.57 0.63 0.63 0.61 1.19 0.78 1.29 1.41 0.73 1.68 0.92 1.25 1.23 0.68 0.39 0.57 0.94 0.52

22 0.69 0.91 0.51 0.59 0.82 1.00 0.65 0.83 0.90 0.78 0.90 1.02 0.83 0.73 0.88 1.06 1.49 1.94 1.56 1.40

20 0.30 0.16 0.35 0.40 0.44 0.56 0.73 0.66 0.71 0.54 0.52 0.53 0.80 0.70 0.81 0.76 1.03 1.01 0.80 0.93

1 0.17 0.19 0.29 0.24 0.36 0.38 0.48 0.45 0.90 0.62 0.55 0.35 0.77 0.77 0.82 0.57 0.63 0.56 0.57 0.50

19 0.05 0.06 0.26 0.25 0.16 0;12 0.47 0.37 0.52 0.60 0.36 0.24 0.47 0.45 0.57 0.46 0.27 0.67 0.19 0.40

29 0.20 0.23 0.25 0.36 0.40 0.39 0.67 0.41 0.79 0.57 0.51 0.58 0.81 0.80 0.78 0.51 0.82 0.83 0.54 0.78

7 0.07 0.02 0.19 0.14 0.25 0.21 0.42 0.46 0.89 0.76 0.28 0.34 0.67 0.62 0.66 0.53 0.52 0.33 0.42 0.22

25 1.08 2.67 0.00 0.00 0.00 0.26 3.41 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.91 1.12 1.70 0.00 1.50 0.00 1.07

12 1.05 0.65 0.00 0.00 0.46 0.56 0.00 0.71 1.52 0.55 0.39 0.00 0.77 1.00 0.27 0.21 0.45 0.73 1.02 0.78

8 0.36 0.00 0.00 0.00 0.05 0.17 0.58 0.00 0.59 0.96 0.09 0.00 0.68 0.62 0.95 0.14 0.62 0.25 0.28 0.18

30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.05 0.31 0.53 0.27 0.00 0.00 0.00 0.47 0.25 0.92 0.46 0.00 0.27 0.00 0.19

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.43 1.32 0.31 3.88 1.00 1.05 0.32 0.98 1.06 0.00 0.48 0.00

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.39 0.37 0.00 0.34 0.47 0.38 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (συνέχεια). Δεlκτες χωροθέτησης των κοινωνικοεπαγγελματικών μεταβλητών ανόλυσης στις ομαδοποlησεις ενοτήτων με μέθοδο K-means

CLUSTER ΙΑδ IG6 ΙΑθ IG8 ΙΑ9 IG9 IΙΙΑ12 IG12 ΙΑ15 IG15 IΑ14 1014 ΙΑ16 IG16 ΙΑ19 1019 ΙΑ20 IG2(I IΙΙΑ18 IG18

27 4.28 2.29 0.75 0.00 0.50 1.48 0.36 0.89 1.27 1.57 1.10 2.03 0.64 0.00 1.99 0.00 0.48 0.00 0.85 0.64

6 0.48 1.71 0.17 3.29 1.14 1.66 0.63 0.99 0.64 1.23 1.38 2.14 2.56 2.43 0.78 1.31 0.76 1.97 0,49 0.49

28 0.76 0.72 1.42 0.00 0.77 1.03 0.84 1.20 1.65 0.37 0.80 0.77 2,41 3.43 2.83 5.55 0.23 0.00 0.52 0.36

4 1.79 Ο.σο 0.00 2.24 0.62 0.39 0.22 0.52 0.00 0.00 4.11 4.08 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,40 0.21

14 1.70 1.72 1.26 2.75 1.35 1.68 1.22 1.36 1.36 1.18 0.76 1.45 1.43 3.05 0.93 0.00 0.91 0.00 0.75 0.94

13 1.34 0.68 1.27 1.08 1.03 1.30 0.74 1.07 1.05 1.41 1.36 1.88 2.74 4.06 1.52 3.68 0.91 1.38 0.47 0.62

9 1.46 1.11 1.04 2.68 1.60 1.99 1.01 1.48 1.50 1.76 1.01 1.37 2.24 2.73 1.06 1.96 0.76 0.49 0.82 1.00

18 0.94 0.93 1.70 0.70 1.28 1.69 1.05 1.32 1.33 1.65 1.45 1.53 1.45 2.22 1.22 1.54 0.93 0.77 0.70 0.63

21 1.70 1.27 1.35 1.33 1.35 1.70 1.13 1.54 1.52 1.57 1.28 1.27 1.63 2.15 1.21 0.70 0.90 0.63 0.64 0.85

S 1.58 1.44 1.51 1.88 1.33 1.58 1.10 1.45 1.27 1.51 0.91 1.07 1.39 2.02 1.03 1.28 0.96 0.85 0.96 1.06

26 1.46 1.76 1.37 1.63 1.37 1.46 1.15 1.29 1.25 1.54 1.24 1.22 1.54 1.44 1.03 1.48 1.04 0.99 1.05 1.13

10 2.12 1.21 0.59 1.06 2.17 1.73 1.23 1.20 0.50 0.00 1.41 1.77 1.52 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.48 0.31

23 1.16 1.07 1.23 0.63 1.22 1.20 1.04 1.02 096 1.10 1.20 1.27 1.23 0.42 1.11 1.03 0.82 0.51 1.00 0.83

2 1.21 1.49 1.07 1.43 1.46 1.37 1.23 1.33 1.24 1.23 0.95 1.00 1.25 1.19 0.97 0.99 0.87 0.89 1.08 1.02

16 0.77 0.36 1.79 1.28 1.60 1.04 0.96 1.06 0.91 0.75 1.62 1.55 0.91 1.73 1.43 0.00 1.15 0.00 0.46 0.61

15 1.10 1.00 1.26 0.83 1.16 1.14 1.09 1.11 1.06 1.05 0.98 0.96 1.07 0.75 1.10 0.86 0.95 0.89 1.00 1.18

11 0.67 0.51 0.62 0.44 0.64 0.75 0.97 0.81 1.05 0.91 0.65 0.93 0.79 1.20 1.16 1.46 1.24 1.28 0.93 0.95

22 1.32 1.01 1.23 1.29 1.30 1.16 1.25 1.16 1.00 0.76 1.08 1.05 1.03 0.96 0.92 0.86 1.19 0.84 1.17 1.14

20 1.03 1.06 0.97 0.79 0.90 0.79 1.06 0.86 0.93 1.04 1.13 0.98 0.85 0.67 0.91 0.81 1.04 1.10 1.16 1.21

1 0.70 0.61 0.79 0.64 0.63 0.52 0.87 0.74 0.89 0.76 0.93 0.84 0.37 0.41 0.88 0.80 0.98 1.13 1.16 1.10

19 0.28 0.57 0.66 0.35 0.34 0.78 0.64 0.41 0.47 0.43 0.68 0.52 0.33 0.18 1.07 0.95 1.01 1.14 0.77 0.67

29 0.62 0.64 0.57 0.54 0.62 0.53 0.90 0.70 0.90 0.67 1.10 0.92 0.71 0.55 0.63 0.64 1.27 1.18 1.13 1.05

7 0.44 0.48 0.68 0.24 0.44 0.41 0.71 0.53 0.53 0.54 0.82 0.80 0.37 0.32 0.98 0.76 1.06 1.30 0.86 0.80

2S 0.00 1.18 0.00 0.00 0.38 0.24 1.17 1.02 0.00 0.00 0.39 0.00 1.97 0.00 0.77 0.00 0.00 3.40 0.56 1.19

12 0.80 0.00 0.84 1.00 0.28 0.47 0.77 0.41 0.12 0.30 1.27 1.15 0.72 0.68 0.56 0.00 0.91 0.83 1.23 0.68

8 0.14 0.00 0.00 0.70 0.19 0.22 0.67 0.34 0.66 0.21 0.71 0.53 0.50 0.00 0.78 0.76 1.14 1.72 0.98 0.64

30 0.30 0.43 0.63 0.38 0.21 0.18 0.56 0.51 0.71 0.22 0.93 0.52 0.00 0.51 1.26 0.00 1.09 2.48 0.85 0.83

24 0.00 0.68 0.00 0.00 0.33 0.14 0.44 0.38 0.57 0.70 0.30 0.36 0.00 0.00 1.34 0.00 1.73 0.00 0.76 0.23

17 0.00 0.00 0.00 0.70 0.07 0.04 0.26 0.12 0.33 0.00 0.76 0.75 0.00 0.00 0.52 0.00 2.54 1.16 0.51 0.20

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 3.41 0.19 0.80



L- L..J L..J

'"ω

Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (συνέχεια). ΔεΙκτες χωροθέτησης των κοινωνικοεπαγγελμοτικών μεταβλητών ανόλυσης στις ομαδοπο[ησεις ενοτήτων με μέθοδο K·means

CLUSTER IΑ21 IG21 IΑ22 IΟ22 IΑ23 IG23 IΙΙΑ26 IG26 IΑ27 IΟ27 IΑ29 IΟ29 IΑ31 IΟ31 1Α33 IΟ33 IΙΙΑ28 1028 IΑ30 IG30

"Ι 0.99 0.00 0.1 !Ί 1.05 0.00 0.00 0.00 3.58 0.22 0.00 0.23 0.29 0.(11 0.00 0.33 0.00 0.10 0.00 0.00 0.11

6 0.22 1.19 0.78 0.62 0.00 0.86 0.14 0.80 0.05 0.00 0.57 0.58 0.20 1.18 0.22 0.00 0.11 0.00 0.10 0.09

28 0.47 0.84 0.28 1.63 0.00 0,00 1.17 0.00 0.00 0.00 0.11 0.14 0.05 0.00 0.08 0.00 0.24 0.00 0.04 0.03

4 0.00 0.74 0.00 0.32 0.32 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.09

14 0.28 0.91 0.90 0.73 0.53 0,00 0.35 0.00 0.24 0.00 0.44 0.54 0.23 0.00 0.28 0.00 0.25 0.00 0.29 0.29

13 0.35 0.87 0.50 0.54 0.32 0.69 0.50 0.96 0.33 1.98 0.39 0.54 0.46 1.42 0.56 0.00 0.19 0.44 0.17 0.11

9 0.85 1.16 0.62 0.62 0.52 0.86 1.07 1.40 0.39 1.24 0.55 0.61 0.46 0.00 0.37 0.95 0.23 0.82 0.35 0.26

18 0.69 1.16 0.49 0.47 0.17 2.01 1.41 1.87 0.72 0.00 0.73 1.00 0.60 0.92 0.26 0.00 0.55 0.86 0.35 0.37

21 0.73 0.76 0.53 0.48 0.53 1.27 1.18 1.19 0.94 2.10 0.77 0.66 0.72 0.50 0.61 1.62 0.44 0.12 0.38 0.41

5 1.16 1.15 1.26 1.01 0.77 1.02 1.02 1.47 0.50 1.61 0.68 0.72 0.62 0.77 0.66 0.82 0.52 0.54 0.49 0.59

26 0.76 1.13 0.86 0.74 0.81 0.71 0.53 0.38 0.78 1.47 0.85 0.77 0.73 1.26 0.76 0.90 0.58 0.52 0.46 0.54

10 0.00 0.70 0.12 0.46 0.30 0.00 0.98 0.00 1.03 0.00 0.83 0.68 0.60 0.00 0.78 0.00 0.32 0.00 0.29 0.18

23 0.92 1.32 0.95 0.77 0.83 2.24 1.05 1.26 0.90 1.30 1.16 0.86 1.14 0.31 0.89 1.00 0.86 0.72 0.75 0.67

2 1.06 1.00 1.10 1.00 1.17 1.48 1.20 1.01 0.87 1.14 0.86 0.81 0.89 0.99 0.81 1.44 0.79 0.74 0.71 0.69

16 0.24 0.63 0.70 0.82 0.45 0.00 0.59 0.00 1.66 0.00 1.50 2.20 1.55 2.52 0.70 0.00 0.68 0.00 0.44 0.64

15 1.35 1.05 1.29 1.15 1.12 1.12 1.09 0.92 0.89 0.81 0.93 0.94 0.95 0.77 0.84 0.62 0.90 0.84 0.86 0.90

11 0.94 1.10 0.95 1.24 1.15 0.95 1.59 1.48 1. 11 0.00 0.92 1.00 1.12 0.88 1.01 0.00 1.09 1.22 1.18 1.18

22 1.20 1.14 1.06 1.00 1.24 1.35 1.51 1.15 0.83 0.32 1.05 0.83 1.09 1.08 0.91 0.00 0.84 1.30 0.84 0.83

20 1.21 1.01 1.01 0.99 1.28 0.99 0.87 0.92 1.07 020 1.43 1.30 1.14 1.07 1.36 1.57 1.07 0.95 1.40 1.21

1 1.02 0.94 1.20 1.21 1.05 1.17 0.98 1.15 1.19 1.24 1.16 1.17 1.08 0.68 1.27 0.82 1.44 1.34 1.45 1.43

19 0.96 0.91 0.99 1.25 0.80 0.\2 0.66 0.35 1.38 1.08 0.99 1.22 1.37 1.55 1.20 1. 11 1.68 1.68 1.73 1.61

29 0.84 0.94 0.91 1.02 1.17 0.90 0.89 1.08 1.46 0.93 1.38 1.29 1.29 1.78 1.44 0.57 1.36 1.24 1.42 1.44

7 0.95 0.88 0.82 1.00 1. 11 0.32 1.02 0.88 1.44 0.91 1.16 1.32 1.33 1.30 1.48 1.63 1.63 1.41 1.57 1.84

25 0.00 0.68 0.90 2.66 1.17 0.00 1.91 0.00 2.01 0.00 1.26 0.44 0.47 0.00 1.26 0.00 1.25 0.00 1.28 1.82

12 0.56 0.33 0.77 1.01 1.00 1.44 0.70 4.03 1.71 4.16 1.27 0.86 1.52 0.00 1.35 0.00 1.07 0.00 1.11 1.52

8 0.84 0.58 0.65 1.42 0.60 0.00 0.97 0.00 1.53 0.00 0.82 1.58 1.53 0.00 0.64 8.88 1.72 5.13 1.28 1.74

30 0.83 1.00 1.23 2.34 0.32 0.00 0.35 1.01 0.61 0.00 0.69 1.94 1.17 1.49 0.51 0.00 1.06 4.15 1.59 1.44

24 0.00 1.58 0.78 1.20 1.36 3.43 0.55 0.00 1.74 9.90 0.42 1.29 1.18 0.00 1.76 0.00 1.27 2.20 2.23 1.75

17 0.52 1.63 0.38 0.65 0.60 0.00 0.00 3.76 0.46 0.00 0.61 0.61 0.53 0.00 0.95 0.00 1.23 2.58 1.21 1.15

3 1.53 0.00 0.23 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.36 0.45 0.78 0.00 0.00 0.00 0.31 7.61 0.29 0.35
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (συνέχειο). ΔεΙκτες χωροθέτησης των KOIνωVΙKOεπαγγελματικών μεταβλητών ανόλυσης στις ομσδοπο[

CLUSΤER IΑ32 IΟ32 IΑ34 IG34 IΑ35 IΟ35 IΙΙΑ36 IΟ36 IΑ24 IΟ24 IIΙΑ25 lω5 IΑ17 1017

27 0.15 0,00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.49 0.31 0.00 3.34 0.00 0.00 0.70 1.07

6 0.10 0.21 0.06 0.00 0.05 0.00 0.94 1.09 0.22 1.49 0.00 0.00 0.24 0,48

28 0.19 0.00 0.14 6.11 0.21 0.63 2.92 1.86 0,47 0.00 0.00 0.00 0.17 0.51

4 0.31 0.53 0.16 0.00 0.00 0.00 2.07 3.68 1.68 0.00 0.00 0.00 1.76 3.58

14 0.34 0.24 0.23 2.42 0.17 1.12 0.88 0.82 0.84 0.62 0.00 0.00 0.33 0.80

13 0.17 0.08 0.26 0.00 0.18 0.59 1. 11 1.52 1.62 0.60 0.31 0.96 0.41 0.86

9 0.33 0.28 0.32 0.00 0.27 0.33 0.81 1.08 0.64 1.68 0.10 1.20 0.80 0.78

18 0,41 028 0,43 0.00 0.19 0.12 1.08 0.77 1.66 2.33 1.79 0.00 0.31 0.37

21 0.38 0,40 0.51 0.00 0.31 0.38 0.83 1.19 1.02 0.95 0.24 0.51 0.37 0.46

5 0.55 0.61 0.52 0.63 0.53 0.63 0.74 0.81 0.55 1.21 0.83 1.04 0.72 1.27

26 0.50 0.37 0.59 1.03 0.53 0.83 1.11 1.39 0.69 0.97 0.90 0.57 0.52 0.60

10 0.44 0.25 0.08 0.00 0.18 0.00 0.59 1.12 0.40 0.00 0.00 0.00 0.28 0.85

23 0.73 0.92 0.79 2.27 0.87 0.58 1.03 1.27 4.69 0.98 4.19 1.26 0.64 0.94

2 0.79 0.73 0.84 1.34 0.64 0.70 0.84 0.88 0.69 1.04 0.85 0.30 0.76 0.92

16 0.91 0.75 0.59 0.00 0.95 0.63 2.13 2.25 0.72 1.59 0.81 0.00 0.50 0.00

15 0.91 0.81 0.95 1.10 1.16 1.17 0.91 0.90 1.07 1.02 1.21 0.39 0.98 1.12

11 1.25 1.39 1.30 0.00 1.74 1.49 0.70 0.74 1.33 2.22 0.57 0.00 0.55 0.98

22 0.89 0.89 0.92 0.38 0.82 0.60 0.98 1.17 0.72 0.68 1.15 0.53 0.89 1.16

20 1.10 1.07 1.09 1.19 1.05 0.71 1.14 1.12 0.82 1.05 0.53 0.99 1.04 1.30

1 1.25 1.41 1.49 1.66 1.39 1.45 1.10 0.95 0.85 0.86 1.01 1.38 0.95 0.94

19 1.85 1.74 1.44 0.42 1.72 2.46 1.06 0.75 1.45 0.87 1.16 2.09 1.21 1.18

29 1.30 1.42 1.36 0.87 1.11 0.70 1.15 1.06 0.79 0.78 0.63 0.72 0.83 0.86

7 1.61 1.68 1.44 1.06 1.42 1.40 1.00 0.89 1.08 0.82 0.75 1.03 1.06 1.01

25 2.33 0.97 1.32 0.00 2.39 1.02 0.00 0.00 4.64 0.00 2.63 0.00 2.17 0.00

12 1.30 1.54 0.97 4.85 1.08 0.25 2.32 2.30 1.13 2.51 6.41 24.19 4.48 2.81

8 2.11 1.73 1.54 0.00 3.34 4.16 0.45 0.56 1.18 0.00 2.67 5.60 1.01 0.00

30 1.90 2.40 1.37 0.00 5.41 4.11 1.18 0.44 2.12 1.88 8.64 0.00 2.77 0.60

24 2.14 1.69 1.53 0.00 3.75 8.90 0.22 0.56 0.90 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00

17 1.78 1.66 1.50 0.00 2.44 0.70 2.60 0.56 1.58 0.00 2.69 5.65 34.90 9.57

3 0.51 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 11.49 4.14 4.66 10.34 23.79 99.78 47.87 0.00
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Σχήματα Κοινωνικού Διαχωρισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3

ΙΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤιΚΟI ΧΑΡΤΕΙ

Η περίJ!:τωση τηι; θεσσαλoνίXΗS
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Σχήματα Κοινωνικού Διιιχωρtσμoύ

Χάρτης 3.1.1
.......""'0 ιρΥοΑο-ι .... .,,; .... "I~νou
,,~ gν6!lώ.a.οrιε

ΑΝΔΡΕΣ
""r--r:..;;,=r;=-r-

'"
100%

ΠΑΡΛΡΤΗΜΑ2

Χάρτης 3.2.1
Πcισoι;nO 'OVOOO,ώv .IIr .......ρνoU
"ληθuoyι:M)νυν-wv•..., n Ε

2D

Ι

]

Χάρτης 3.1.2
noσoσfO a"'/νων ,IIj,C'U (νΙΙΙVCύ

"ληθooμo~ ovδpι;,. ον. Π.Ε

Χάρτης 3.1.3
Π<>σοσΊό ~ooθωιών ,πΙ ,ου <νcρνoU

πλιιθ""μοΟ ••5;ΙΏV ••• Π.Ε

,,.

OΌριaOΤA

Ι noλtoδoμιltlc; rνότηTΙΙ;

0.0% - 5.0%
5.0%·10.0%

...... 10.0% - 15.0%
15.0%·20.0%

m 20.0"'· 25.0%
:::!Ι 25.0%· 30.0%
CIiI 30.0% - 35.0%= 35.0%· 40.0%
_ 40.0% - 45.0%

m 45.0%· 50.0%
_ 50.0%·55.0%
_ 55.0% - 50.0%
_ 60.0%·65.0%

8: 65.0%·70.0%
_ 70.0%·75.0%
_ 75.0% και άνω

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
--r~::..;.=r-m ..

ι

ι

ι

Ι

Ι

Χάρτης 3,2.2
π"".,.,..Ο ου'I""" '"I'O<J 'ν<Ρ'ιού

,,~ύ Υ"""""'ν 0110 η,Ε

Χάρτης 3.2.3
Πooocτoό μ,αθω,ι.:ι. ι ιι! ''''' ",.1",0
.....,6ucιμοΥ ywot""'v."" Π.Ε

w.... 01234 561Β910 Kilometers
~
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Σχήματα Κοινωη"-Ον ΔισΙω{)Ισμού

ΟΌρισστιι.

D~~rmη..ς

Ο Eιδιo:fς Χρι\ι:ιι>( rIΚ ~ ~λιιOιJ(ι;.;-.;

",,,ο,,,,'''.

'iJe σ - 5tI
50. 100

_ IΙΙΟ· 2QO
_ 2'JO_ soo
_ ~·100C1

_ f~_2ODD

_ Ζ:ιοο • 5ODO
_ s.:xJO_ι:......

Χάρτης 1

Μικτή πυκνότητα πληθυσμού σης ΠΕ

Η itερί;ηω011 της θεσοο).ογίκτις

s
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Σχήματα KOΙV(ιNιx.o"ί: Διαχω9ισμού

t:::'IOρoι:ιOTA

ο ΠoλεClδo\.odι: <Υ6,η,ι(

ΓΙ Eιδ-f< Xpfισuι; Γικ" oNoιo"λιι8<~ (o:Jwc(

ηororτo ΕΝ. fWtE)VΣJoι;OV (ΊQ

3O.0'JI..32.0'JI.
α 32.0'1.·301.0'1'
_ 3oι.1)'JI,·3M%

_ 38.0%· 38.0%
_ 31.0%·(00%
_ (O.O'JI,·(2..O"
_ (2.0'II0-~0'II.

•• 44.0"10 .... _

ΠΑΡΑΡΊΉΜΑ2

s

1 "'" .,
""' '"
''''' "

""' "" "" '" S2% .,,,

J Χάρτης 2

Ποοοοτό ενεργού πληθυσμού στις πε

Ι
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