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Η κατοικία και το δικαίωμα στέγασης στην πόλη 

Τα τελευταία χρόνια, η επιδίωξη του κεφαλαίου και των «αγορών» για την πιο βίαιη και 
βάρβαρη επέλαση στο πεδίο του χώρου-ιδιωτικού και δημόσιου-πόλης, μετά τη μεταπολίτευση, 
είναι πια εμφανής και ολοκληρωμένη. Η Αθήνα και ειδικά το κέντρο της, πρέπει να 
ολοκληρώσει τάχιστα μια μεγάλη χωρική-αστική παρέμβαση που αποτελεί διακηρυγμένο 
στόχο των «αγορών» από τα προηγούμενα μνημονιακά χρόνια. Αυτή η πολυεπίπεδη 
παρέμβαση προωθείται πάνω στα μνημονιακά χρέη των νοικοκυριών, τους υπέρογκους 
φόρους και τέλη που επιβαρύνουν ακόμη και την κύρια κατοικία, καθώς και την ενεργειακή 
κρίση που οδηγεί σε ενεργειακή φτώχεια τα λαϊκά στρώματα. Προπαγανδίζεται ως η μόνη 
λύση, παράλληλα και μέσα από τη συνεχή υποβάθμιση δημόσιων χώρων, ακινήτων, 
υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε όλη την πόλη.  

Πόσο χωρά η λαϊκή κατοικία πλάι στις ανάγκες του κεφαλαίου για κερδοφορία σε κάθε 
πλευρά ζωής αυτής της πόλης; 

Αθήνα: από πόλη λαϊκή σε τουριστικό πάρκο 

Η Αθήνα ήταν και, ευτυχώς, παραμένει ακόμα ένα πολύχρωμο μητροπολιτικό κέντρο, όπου η 
κατοικία δεν σφραγίζεται από έντονο ταξικό διαχωρισμό, ενώ συνυπάρχει αρμονικά και με 
άλλες χρήσεις, ευκολότερα ή δυσκολότερα. Εργαζόμενοι/ες, χαμηλοσυνταξιούχοι/ες, 
μετανάστ(ρι)ες, φοιτητ(ρι)ες και νέα εργαζόμενα άτομα έβρισκαν φτηνή κατοικία, δίνοντας μια 
πραγματική έννοια γειτονιάς στις περιοχές του κέντρου της πόλης αφού καθόριζαν και τις 
αναγκαίες χρήσεις αυτών των περιοχών, πλαισιώνοντάς τες με ευρύτερες φτηνές αγορές.  

Από το 2011, με την επίθεση ακόμη και στην πρώτη κατοικία προς αποπληρωμή του χρέους 
σε ΔΝΤ-ΕΚΤ-ΕΕ, το διεθνές και ντόπιο κεφάλαιο στον τομέα του real estate άρπαξε την ευκαιρία 
για να αλλάξει το καθεστώς της μεγάλης ιδιοκατοίκησης, εισερχόμενο όλο και πιο έντονα στον 
οικιστικό χώρο και στις στεγαστικές ανάγκες, σαν ένα νέο προσοδοφόρο πεδίο κερδοσκοπίας. 
Από το νέο «city branding» για το Κουκάκι και τα Πετράλωνα, το Παγκράτι και τα «εναλλακτικά» 



Εξάρχεια μέχρι τον Κολωνό, τα Πατήσια, την Κυψέλη αλλά και τον Νέο Κόσμο, σύμφωνα με 
διαφημίσεις προώθησης, θα επηρεάσει τη λειτουργία της κατοικίας και των περιοχών της στον 
πυρήνα τους, θα εκτινάξει ακόμη περισσότερο τις τιμές αγοράς και τα ενοίκια ενώ θα αλλάξει 
δραματικά και την κοινωνική διαστρωμάτωση στην κατοικία. Σύμφωνα με το δόγμα 
επενδυτών-κυβερνήσεων και τοπικών διοικήσεων, η πόλη δεν έχει ανάγκη την πολυχρωμία της, 
ούτε καν από μόνιμους ενοικιαστές. Αντιθέτως έχει ανάγκες από τουριστικό προϊόν και ζεστό 
χρήμα! 

Tα ακίνητα φιλέτα του ΕΦΚΑ και ο φορέας ακινήτων ευάλωτων νοικοκυριών 

Στα πλαίσιο της αστικής αλλαγής που προωθείται, σημαντικό ρόλο παίζει η υπάρχουσα 
δημόσια ιδιοκτησία, όπως πρώην υπουργεία, οικοδομικά κελύφη ακινήτων και παλιές 
υπηρεσίες που ανήκουν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), πληρωμένα με τις 
ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Το τελευταίο διάστημα, ο ΕΦΚΑ έχει προκηρύξει 
σχετικούς διαγωνισμούς μακροχρόνιας παραχώρησης εκμετάλλευσης μέχρι και για 45 χρόνια, 
με στόχο τη ανακατασκευή και επαναλειτουργία των ακινήτων, κυρίως ως ξενοδοχείων, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα ακόμη και ανέγερσης κτιρίων γραφείων (π.χ. 
διατηρητέο Μέγαρο Σλήμαν με τον κινηματογράφο ΙΝΤΕΑΛ στην Πανεπιστημίου και ο 
κινηματογράφος ΑΣΤΟΡ, παλιό Εφετείο στη Σωκράτους, 2 ακίνητα στη Ζήνωνος, Μ. 
Κοτοπούλη και Σατωβριάνδου, Σταδίου, σταθμός Λαρίσης). Η αντίστροφη μέτρηση για την 
επιτάχυνση της αξιοποίησης των ακινήτων-φιλέτων του ΕΦΚΑ έχει ξεκινήσει, καθώς η σύσταση 
της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του υπερταμείου 
ασφάλισης προχωρεί με ταχύτατο ρυθμό. Ο φορέας έχει στο «portfolio» του περίπου 400 
ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. €, ενώ, ειδικά στο 
κέντρο της Αθήνας, ο ΕΦΚΑ διαθέτει κτίρια που θα ζήλευε ο κάθε ιδιώτης. Πρόκειται για ακίνητα 
που αναμένεται να αξιοποιηθούν μέσω μακροχρόνιας εκμίσθωσης ή και της πώλησης-
εκποίησης.  

Με αυτό τον τρόπο εντάσσεται και ο ΕΦΚΑ στο γαϊτανάκι της αδιάκοπης τουριστικοποίησης 
του κέντρου της Αθήνας, όπου, μέσα στην τελευταία πενταετία, δημιουργήθηκαν 59 
ξενοδοχεία ενώ παραδίδονται δεκάδες ακόμη. Εντείνεται έτσι η εκδίωξη της κατοικίας και των 
υποστηρικτικών για αυτή χρήσεων από το κέντρο της πόλης, κάτι πολύ δύσκολα 
αντιστρέψιμο. Έτσι αυτό μετατρέπεται σε πεδίο μονοκαλλιέργειας του τουρισμού, κάτι που, 
δεδομένου του ότι ο τουρισμός είναι από τους πιο ευαίσθητους κλάδους, είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνο και μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη εγκατάλειψη και ερήμωσή του. 

Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο «Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων» με το 
διαγωνισμό για την ανάληψη της διαχείρισής του. Ο εν λόγω «Φορέας» διαφημίζεται ως η 
δεύτερη ευκαιρία που έχουν τα «Ευάλωτα Νοικοκυριά» να μην πεταχτούν έξω από το σπίτι 
τους, το οποίο θα εκπλειστηριαστεί. Στο μεγάλο διεθνές fund, που θα αναλάβει τη διαχείριση 
του «Φορέα», θα εκχωρηθούν οι ληξιπρόθεσμες τραπεζικές οφειλές των νοικοκυριών, τα οποία 
θα παραδίδουν στον «Φορέα» την ιδιοκτησία τους, για να συνεχίσουν να μένουν στο σπίτι 
τους έναντι «ενοικίου» υπολογισμένου βάσει της εμπορικής αξίας του ακινήτου, διαιρεμένης για 
12 χρόνια και με επιβάρυνση το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου. Μετά τα 12 χρόνια θα 
μπορούν να το αγοράζουν ή να το εγκαταλείπουν. Ζώντας στη βαθιά κρίση του συστήματος, 
που παροξύνει τη φτώχεια με νέα κύματα φτωχοποίησης, είναι άμεσα αντιληπτή η βίαιη 
αλλαγή χεριών για εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες και το μέλλον των στεγασμένων σε αυτές.  

Με βάση τον συνολικό κυβερνητικό και κρατικό σχεδιασμό, έχουμε μια τεράστια παραχώρηση 
γης, διαμερισμάτων και οικοδομικών στρεμμάτων σε όλη την πόλη σε τράπεζες, οικιστικά και 



τουριστικά funds. Η κατοικία και τα δημόσια κτήρια, από δικαίωμα που χρήζει προστασίας για 
την ευημερία των κατοίκων και εργαζομένων στην πόλη, μετατρέπεται σε «portfolio» και σε 
ανταγωνιστικό προϊόν προς συνεχή εξαγορά και κερδοφορία. Η ιδιοκτησία αλλάζει χέρια, 
συγκεντροποιείται στους μεγάλους παίχτες σε βάρος των αναγκών των κατοίκων. 

ΠΥΡΚΑΛ: «κυβερνητικό πάρκο» αντί για έναν απολύτως αναγκαίο πράσινο ανοιχτό δημόσιο 
χώρο 

Ο σχεδιασμός μεταφοράς των υπουργείων και πολλών κυβερνητικών υπηρεσιών στο 
συγκρότημα της ΠΥΡΚΑΛ δεν είναι ούτε τυχαίος, ούτε έχει τις καλύτερες προθέσεις για την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο κέντρο της Αθήνας, από όπου θα μεταφερθούν τα 
περισσότερα, όπως παρουσιάζεται. Η ερήμωση μεγάλων κτηρίων, όπως τα υπουργεία, 
συμβάλλει τάχιστα στη μακροχρόνια εκμίσθωση και χρήση τους μέσω των μηχανισμών που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως. 217 κτίρια προβλέπεται να μετατραπούν σε άδεια κελύφη. Οι 
ενθουσιώδεις διακηρύξεις Μπακογιάννη, περί μεγάλης ευκαιρίας για μετατροπή σε κτίρια 
κατοικιών, ειδικά για νέους/ες και ευάλωτες ομάδες, αφορούν κτίρια όπως τα υπουργεία στο 
Σύνταγμα, στην πλ. Κλαυθμώνος, στην οδό Μπουμπουλίνας και αλλού στο κέντρο της πόλης, 
ακόμα και αν παρθούν τοις μετρητοίς, σαφέστατα δεν αφορούν τα λαϊκά στρώματα. Τα 
φιλέτα είναι προορισμένα για το real estate και τις χρήσεις που προτιμά: ξενοδοχεία, πολυτελή 
αναψυχή και γραφεία. 

Επιπλέον, καταλαμβάνεται ένας τεράστιος χώρος, τον οποίο οι κάτοικοι των 
πυκνοκατοικημένων περιοχών Δάφνης-Υμηττού και Βύρωνα διεκδικούν δεκαετίες τώρα για 
χώρο πρασίνου και συμβατών κοινωφελών χρήσεων. Παράλληλα το κέντρο θα ερημώσει από 
τις χρήσεις που δημιουργεί η απομάκρυνση ενός τόσο μεγάλου κομματιού εργαζομένων με 
πολλαπλές λειτουργίες για τις ανάγκες τους. Με το σχέδιο αυτό, οι κυβερνήσεις επιδιώκουν 
επίσης να «συγκεντροποιήσουν» τα κέντρα ελέγχου και λήψεις αποφάσεων, τοποθετώντας τα 
μακριά από τις διαμαρτυρίες και τις αντιδράσεις των εργαζομένων. Η ΠΥΡΚΑΛ θα γίνει ένας 
κλειστός, στρατοκρατούμενος χώρος, όπου οι εργατικές και λαϊκές διαμαρτυρίες δεν θα έχουν 
λόγο. Το κέντρο θα ερημώσει για να δημιουργηθούν πάνω στα ερείπια του αγοραστικές ζώνες 
προσανατολισμένες αποκλειστικά στο τουριστικό κοινό.  

Ανταποδοτική και ανταγωνιστική «στέγαση» σημαίνει αφόρητη δυσκολία κατοίκησης για τον 
λαό 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Αύγουστο του 2022, ο δείκτης ετήσιας βάσης στην ομάδα 
«Στέγαση» κινήθηκε, με αυξητικό ρυθμό 31,4%, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενοίκια 
κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα. Με στοιχεία του 
2020, το κόστος στέγασης, σαν ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα, 
ανερχόταν περίπου στο 40%, κατατάσσοντάς τη στην 1η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της Ε.Ε. 
Η συνεχής προσπάθεια της κυβέρνησης, μέσω της στήριξης των πολιτικών της Ε.Ε στην 
όξυνση του πολέμου στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση, συμβάλλει στην επιτάχυνση της 
αλλαγής σχεδίου στην κατοικία, βαραίνοντας και πάλι τους λαούς με αίμα και χρήμα. 

Η βραχυχρόνια μίσθωση, τα προγράμματα κατοικίας και το βαθύ πλιάτσικο στην εργατική 
κατοικία 

Πλάι σε αυτές τις τεράστιες αλλαγές στην προσπάθεια μετάλλαξης της Αθήνας από μια 
ενδιάμεση στάση σε θερινούς και χειμερινούς προορισμούς σε έναν σταθερό τουριστικό 
προορισμό για ολόκληρο το χρόνο (City Break), έχουμε την ανεξέλεγκτη παραχώρηση 



ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ήδη από το 2017, τα ακίνητα 
βραχυχρόνιων μισθώσεων συγκεντρώνονται σε όλο και λιγότερα χέρια. Στον δήμο της 
Αθήνας, οι οικοδεσπότες που καταχωρούν στην πλατφόρμα περισσότερα από δύο ακίνητα 
αυξάνονται διαρκώς, αγγίζοντας το 62,5%. Αυτό που στην αρχή φαινόταν ως η δυνατότητα 
απόκτησης ενός συμπληρωματικού εισοδήματος, αποδεικνύεται φενάκη μέσα στο 
καπιταλιστικό σύστημα, όπου οποιοδήποτε δικαίωμα (υγεία, παιδεία, στέγαση κ.λπ.) 
παραχωρείται στην ιδιωτική κερδοφορία δίχως όρια.  

Παράλληλα, η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια των νέων εργαζομένων με το 
πρόγραμμα «Σπίτι μου», ως αντιστάθμισμα στην ανελέητη αύξηση κατοικίας που υπάρχει 
ευρύτερα στη χώρα. Παρόλα αυτά, όπως ήδη επισημαίνεται, το πρόγραμμα αφορά ελάχιστο 
ποσοστό πραγματικών νέων εργαζομένων, δηλαδή όσων μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν 
μόνιμη εργασία και με εμφανείς αμοιβές, πρακτικά δημόσιους υπαλλήλους μέχρι 39 ετών, 
αφού είναι γνωστή η κατάσταση που επικρατεί με τους/ις νέους/ες στην ιδιωτική αγορά 
εργασίας. Επιλέγεται, βέβαια, όχι η παραχώρηση ακινήτων, αλλά η προσοδοφόρα για το 
τραπεζικό σύστημα πολιτική της δανειοληψίας. Ακολουθούν κυβερνητικά προγράμματα, 
όπως η «Κοινωνική Αντιπαροχή» μέσω σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα για την εκμετάλλευση 
ακινήτων που ανήκουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τη διάθεσή τους ως κατοικιών 
σε ποσοστό 30%-60%, έναντι ελεγχόμενου μισθώματος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκχωρεί 
το δικαίωμα της κοινωνικής στέγασης στον ιδιωτικό τομέα ενώ θα βελτιώσει ελάχιστα και 
αποσπασματικά την κατάσταση, και μάλιστα όχι άμεσα αλλά σε βάθος πενταετίας. Επίσης, 
το πρόγραμμα «Κάλυψη» που έρχεται ρατσιστικά να αντικαταστήσει το κενό του 
προγράμματος «Εστία», εκτοπίζοντας χιλιάδες νοικοκυριά προσφύγων από το κέντρο της 
πρωτεύουσας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην περιφέρεια. 

Όλες αυτές οι πολιτικές έντασης της επίθεσης στο δικαίωμα στην κατοικία στην πόλη είναι 
κομμάτι και της ευρύτερης πολιτικής του δήμου της Αθήνας, των δημοτικών και περιφερειακών 
αρχών που συντάσσονται πλήρως με τις κυβερνητικές πολιτικές. Ο δήμος της Αθήνας, ο 
δήμος του «νόμος-τάξη-κέρδος», ο δήμος-καλύτερο μακρύ χέρι των επενδυτών και μόνιμα 
ενάντιος στην ανακούφιση των φτωχών και λαϊκών στρωμάτων των γειτονιών, δεν προχωρά 
στη μείωση ή και απαλοιφή δημοτικών τελών, ειδικά στα πιο φτωχά νοικοκυριά. Πετά ψίχουλα 
με το πρόγραμμα ΤΕΒΑ στις φτωχές οικογένειες και συμπεριφέρεται εκδικητικά στους/ις 
άστεγους/ες αυτής της πόλης, που ολοένα και αυξάνονται, γιατί απλά του χαλάνε την 
τουριστική βιτρίνα. Την ίδια στιγμή που δημοτική αρχή, κυβέρνηση και κεφάλαιο μοιράζουν 
φτώχεια στις γειτονιές της Αθήνας, προωθούν εντελώς άχρηστα φαραωνικά έργα βιτρίνας για 
να κάνουν την πόλη «πιο ανταγωνιστική». Και όταν οι κάτοικοι αντιδρούν στην εκδίωξη, στη 
βάναυση αλλοίωση του ζωτικού τους χώρου και στη διάλυση της ποιότητας ζωής τους, 
αντιμετωπίζονται με τρομοκρατία, αστυνομοκρατία και συγκάλυψη.  

Πέρα από το κέντρο της πόλης, μεγάλα τμήματα γης που ήταν δεκαετίες πριν σε ένα ειδικό 
καθεστώς «προστασίας», σήμερα εμπορευματοποιούνται-οικοπεδοποιούνται και 
οικοδομούνται, ως χώροι εκμετάλλευσης από εφοπλιστές και τράπεζες, μεγάλων ξενοδοχείων-
κτιρίων γραφείων κ.λπ. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η περιοχή του Ελαιώνα, που αποτελεί έναν 
από τους ελάχιστους αδόμητους χώρους της πόλης. Αντίστοιχα, η περιοχή γύρω από το 
Μαρκόνι ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια σειρά χώρους χρήσεων της πόλης (αποτεφρωτήριο, 
τζαμί, μονάδα μεταφόρτωσης κ.λπ.). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία 
πρόβλεψη για την απαραίτητη δημιουργία κατοικιών. Κατοικιών που θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να στεγάζουν νέους/ες, εργαζόμενους/ες-άνεργους/ες, με σύγχρονους 
οικισμούς, με την ευθύνη κεντρικού-τοπικού κράτους, με πρότυπες κατοικίες χαμηλού ύψους 
και πράσινο, που θα εκχωρούνται με ένα συμβολικό αντίτιμο ανάλογο με τα εισοδήματα. 



- 

Από την πλευρά μας, ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα τασσόμαστε ενάντια στις 
καταστροφικές αλλαγές που επιδιώκουν κεφάλαιο, κυβέρνηση και δήμος ευρύτερα στην πόλη 
μας. Δε θα παραχωρήσουμε την πόλη, την κατοικία, τους ελεύθερους χώρους και τη 
φυσιογνωμία των γειτονιών της πρωτεύουσας στα αρπακτικά της κερδοφορίας. Μαζί με τους 
αγώνες των κατοίκων των γειτονιών απαιτούμε την ενίσχυση του δικαιώματος στη στέγαση για 
τα φτωχά και εργαζόμενα λαϊκά στρώματα, χωρίς αμφιταλαντεύσεις και παραχωρήσεις στη 
λογική της τουριστικοποίησης της πόλης. 

Διεκδικούμε-απαιτούμε: 

 Μείωση των δημοτικών τελών στη λαϊκή κατοικία. Κατάργησή τους για τους/ις 
ανέργους/ες, ΑμΕΑ, πολύτεκνους/ες, ενταγμένους/ες στο Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) κ.λπ. 

 Μείωση δημοτικών τελών στα μικρά καταστήματα που καταλαμβάνουν λίγα τετραγωνικά, 
και στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Ταυτόχρονη αύξηση τους σε μεγάλες 
επιχειρήσεις, πολυεθνικές, μεγάλα ξενοδοχεία, αλυσίδες καταστημάτων, τράπεζες και γενικά 
επιχειρήσεις με πολλά τετραγωνικά κατάληψης όσο αφορά τα τραπεζοκαθίσματα και 
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, πάντα με κριτήριο τη διασφάλιση του χαρακτήρα των 
ελεύθερων δημόσιων χώρων. 

 Κατάργηση κάθε είδους τέλους ή φόρου που αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων (όπως ο 
επιβληθείς φόρος ταφής). 

 Δωρεάν γεύματα για όλους/ες τους/τις μαθήτ(ρι)ες των σχολείων του δήμου και των 
εργαζόμενων σε αυτά. 

 Τα έσοδα του δήμου να δοθούν για μόνιμες και σταθερές προσλήψεις προσωπικού στις 
υπηρεσίες του, δημιουργία χώρων πρασίνου και αθλητισμού, κάλυψη όλων των αναγκών 
σε κτιριακή υποδομή σχολείων-νηπιαγωγείων-παιδικών σταθμών, δημιουργία δομών 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, οικονομική στήριξη των πιο ευάλωτων. 

 Γενναίο δημόσιο πρόγραμμα κοινωνικής και εργατικής κατοικίας με δεσμεύσεις 
διαθέσιμων ακινήτων και ανέγερση νέων, με αξιοποίηση όλων των ακινήτων υπουργείων, 
τραπεζών, εκκλησίας στην πόλη. Κίνητρα και διευκολύνσεις για τη συντήρηση και ανανέωση 
του κτιριακού δυναμικού.  

 Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας, καμία έξωση, κανένα σπίτι στα χέρια κράτους-
τραπεζίτη- funds.  

 Να αξιοποιηθούν τα κενά κτίρια του δήμου για τη διαμόρφωση ποιοτικής δωρεάν 
κατοικίας για τους πιο ευάλωτους ντόπιους/ες και μετανάστες/ριες. Να μην 
παραχωρηθούν στα funds για χάρη της τουριστικοποίησης της πόλης. 

 


