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Β
ρι σκό μα στε στη χώ ρα που έρ χε ται δεύ-
τε ρη ως προς τις κοι νω νι κές α νι σό τη -
τες στην Ευ ρώ πη. Ο πρω θυ πουρ γός
της, που δεν κέρ δι σε στις ε κλο γές την
α πό λυ τη πλειο ψη φία, η γεί ται μιας κυ-
βέρ νη σης της ο ποίας το υ πουρ γι κό
συμ βού λιο α πο τε λεί ται α πό αρ κε τούς
ε κα τομ μυ ριού χους και έ χει ε ξα πο λύ -
σει μια ι δε ο λο γι κά κα θο δη γού με νη οι-
κο νο μι κή πο λι τι κή α ντί θε τη με κά θε

υ πό δει ξη διε θνών ει δι κών. Η χώ ρα αυ τή ήρ θε
πρό σφα τα α ντι μέ τω πη με τις με γα λύ τε ρες α -
περ γίες των τε λευ ταίων δε κα ε τιών. Οι νο μο -
θέ τες της πο λύ πρό σφα τα πιά στη καν να «μα-
γει ρεύουν» τα δά νειά τους. Ο τύ πος της πιά-
στη κε να πα ρα κο λου θεί τα τη λέ φω να ε κα το -

ντά δων πο λι τών και πο λι τι κών χω ρίς να βρί-
σκει με γά λα ε μπό δια α πό την α στυ νο μία.

Μέ λη αυ τής της ί διας α στυ νο μίας εί χαν σκο-
τώ σει έ ναν πε ρα στι κό σε μια δια δή λω ση και εί -
χαν δε χτεί κρι τι κή για βία και εκ φο βι σμό σε
βά ρος ε νός άλ λου. Έπει τα, σκό τω σαν έ ναν άν -
δρα κα τη γο ρώ ντας τον α βά σι μα ό τι εί χε πυ ρο-
βο λή σει αυ τός πρώ τα, με α πο τέ λε σμα νέ οι άν-
θρω ποι σε ό λη τη χώ ρα να ε ξε γερ θούν, βά ζο -
ντας φω τιά σε α στυ νο μι κά ο χή μα τα, κά νο ντας
ε πι θέ σεις σε α στυ νο μι κά τμή μα τα, λε η λα τώ -
ντας κα τα στή μα τα και ε μπο ρι κούς δρό μους.
Και τό τε τα δι κα στή ρια έ πια σαν δου λειά σε
24ω ρη βά ση. Στο Μά ντσε στε ρ, μια μη τέ ρα δύο
παι διών τι μω ρή θη κε με ποι νή φυ λά κι σης πέ -
ντε μη νών, ε πει δή δέ χτη κε να α γο ρά σει έ να
κλεμ μέ νο πα ντε λό νι α πό έ να φί λο της και έ -

νας νέ ος ά ντρας τι μω ρή θη κε με ποι νή φυ λά -
κι σης έ ξι μη νών για τί έ κλε ψε έ να μπου κά λι
νε ρό. Τέ λος, στις οι κο γέ νειες αυ τών των νε α -
ρών αν θρώ πων άρ χι σαν να στέλ νο νται ε ντο -
λές ε ξώ σεων α πό την κοι νο τι κή κα τοι κία (μια
μορ φή κα τοι κίας που η κυ βέρ νη ση εί χε ή δη
φα νεί α πο φα σι σμέ νη να α πο διαρ θρώ σει). Ο
πρω θυ πουρ γός υ πο στή ρι ξε ό τι αυ τό θα μπο-
ρού σε να συμ βά λει στη διά λυ ση των ε γκλη -
μα τι κών συμ μο ριών.

Αν εί ναι έ τσι, τό τε το Ηνω μέ νο Βα σί λειο στα
μά τια του κό σμου φα ντά ζει ό πως α κρι βώς ο υ -
πό λοι πος κό σμος θα έ πρε πε να μας βλέ πει: κά -
τι σαν μια με τα σο βιε τι κή δη μο κρα τία, που εί -
ναι έ τοι μη να υ πο στεί μια «πο λύ χρω μη ε πα -
νά στα ση». Ή σαν μια με σο γεια κή πρώην δι-

κτα το ρία που συ ντα ράσ σε ται α πό την κοι νω -
νι κή δια μαρ τυ ρία. 

∆υ στυ χώς, ό λα αυ τά τα γε γο νό τα δε συ σχε -
τί ζο νται στο μυα λό των αν θρώ πων με τη δη-
μό σια δια φθο ρά και τη βία των τε λευ ταίων
χρό νων. Ακό μα και αν συ ναι νέ σου με στην ε -
κτί μη ση της κυ βέρ νη σης και πολ λών άλ λων
ό τι οι τα ρα χές ή ταν α πλά μια πε ρίερ γη, α νε -
ξή γη τη έ κρη ξη «κα θα ρής ε γκλη μα τι κό τη τας»,
πρέ πει να ε πι ση μά νου με ό τι και για τους ε γ-
κλη μα τίες ι σχύει ο νό μος. Σε μια δη μο κρα τι κή
χώ ρα, αν έ νας νέ ος κα τα δι κα στεί για κλο πή
(πο λύ πε ρισ σό τε ρο αν εί ναι α πλά ύ πο πτος) θα
ή ταν α δια νό η το αυ τός και η οι κο γέ νεια του να
μεί νουν ά στε γοι για τι μω ρία. Κι ό μως αυ τό α -
κρι βώς συμ βαί νει στο Ηνω μέ νο Βα σί λειο. 

Αυ τό α πο τε λεί χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα

της α πο τυ χίας να κα τα νο η θεί η πιο βα σι κή
κοι νω νι κή α νά γκη, γε γο νός που σί γου ρα συ-
νέ βα λε στο να ξε κι νή σουν οι τα ρα χές. Η ι δέα
που ε πι κρα τεί φαί νε ται να εί ναι ό τι αυ τοί που
θα α πο βλη θούν α πό μια κοι νο τι κή κα τοι κία
θα μπο ρού σαν να βρουν αλ λού σπί τι, θα μπο-
ρού σαν να με τα κο μί σουν σε μια δι κή τους ή ε -
νοι κια ζό με νη κα τοι κία. Όπως συμ βαί νει και
με τις πα ρό μοιες προ τά σεις για κα τάρ γη ση
των στε γα στι κών ε πι δο μά των για τους ε γκλη-
μα τίες, αυ τή η πρό τα ση βα σί ζε ται στην α νι -
κα νό τη τα κά ποιων να συλ λά βουν τι εί ναι η
φτώ χεια, να σκε φτούν για μια στιγ μή τι θα
μπο ρού σε να συμ βαί νει σε μια οι κο γέ νεια που
χά νει το ει σό δη μα ή το σπί τι της. Με δε δο μέ νο
ό τι οι τα ρα χές κυ ρίως ε πι κε ντρώ θη καν σε πε-
ριο χές που ο υ περ βο λι κός πλού τος και η α πό -
λυ τη φτώ χεια συ νυ πάρ χουν, α πο δει κνύε ται ό -
τι υ πάρ χει έλ λει ψη α μοι βαίας κα τα νό η σης με-
τα ξύ γει τό νων. 

Από την άλ λη, το μέ τρο εί ναι αμ φί βο λης νο-
μι μό τη τας: για να κα ταρ γη θεί το δι καίω μα
στην κοι νο τι κή κα τοι κία, ο έ νοι κος πρέ πει να
έ χει κα τα δι κα στεί για έ να α δί κη μα που έ γι νε
μέ σα ή κο ντά στην κα τοι κία του, κά τι που δεν
συ νέ βαι νε πά ντο τε σε αυ τές τις τα ρα χές. Με
δε δο μέ νο μά λι στα ό τι οι πε ρισ σό τε ροι ε ξε γερ -
μέ νοι ή ταν α νή λι κοι, οι γο νείς τους θα εί ναι
αυ τοί που θα υ πο στούν την έ ξω ση. Αυ τή η τα-
κτι κή έ χει έ να ό νο μα: συλ λο γι κή (ποι νι κή) ευ-
θύ νη. Αυ τή η πρα κτι κή εί ναι α ντί θε τη με το
διε θνές δί καιο.

Αυ τή η στά ση ται ριά ζει α κρι βώς με τη γε νι -
κό τε ρη πο λι τι κή για τη δη μό σια κα τοι κία, η
ο ποία έ χει με τα τρα πεί σε κα τά λοι πο ε νός κά-
πο τε ση μα ντι κού θε σμού. Ο κυ βερ νη τι κός συ-
να σπι σμός θέ τει χρο νι κά ό ρια στις μι σθώ σεις
των δη μο τι κών συμ βου λίων και πα γώ νει τις
ή δη ε λά χι στες α νοι κο δο μή σεις. Τα Συμ βού λια
των Εργα τι κών προ χω ρούν σε προ γράμ μα τα
μα ζι κών κα τε δα φί σεων κα τοι κιών και στην α -
ντι κα τά στα σή τους α πό υ πο τι θέ με νες «φτη νές
κα τοι κίες*» (affordable housing) με μι κτές
χρή σεις υ πό την αι γί δα των κα τα σκευα στών.
Και τα δύο έ χουν το ί διο α πο τέ λε σμα: α πο μα -
κρύ νουν τους «α νά ξιους» φτω χούς α πό τα κέ -
ντρα των πό λεων με τις α κρι βές τι μές γης.

Πρό κει ται για την ε ντα τι κο ποίη ση μιας ή δη
υ πάρ χου σας ατ ζέ ντας. Γνω ρί ζο ντας ό τι πολ-
λοί α πό τις χι λιά δες των νέων αν θρώ πων που
ε ξε γέρ θη καν κα τοι κού σαν σε κοι νο τι κές κα-
τοι κίες, η έ ξω σή τους μπο ρεί να α πε λευ θε ρώ -
σει λί γο πε ρισ σό τε ρο χώ ρο, να κα θα ρί σει λί γο
αυ τή την υ περ φορ τω μέ νη λί στα α να μο νής.
Θα κά νει τις πό λεις μας α κό μη πιο βαλ κα νο -
ποιη μέ νες και ά νι σες, και τους νέ ους α κό μη
πιο α νυ πά κουους και ορ γι σμέ νους. Όσο βίαιες
και να εί ναι αυ τές οι προ τά σεις, σί γου ρα δεν
εί ναι χω ρίς συ νο χή. Όπως και οι α πό και ρό
προ βλε πό με νες τα ρα χές, δεν έ χουν έρ θει α πό
το που θε νά.

Με τά φρα ση: ∆η μή τρης Πού λιος,
ε πι μέ λεια: Ει ρή νη Γαϊτά νου

∆ημοσιεύθηκε στην Guardian (16/8/2011)

* Ο θε σμός της «φτη νής κα τοι κίας» (affor-
dable housing) έ χει ει σαχ θεί σαν μορ φή α ντι -
κα τά στα σης της ερ γα τι κής κα τοι κίας. Σύμ φω -
να με αυ τήν, οι κα τα σκευα στές εί ναι υ πο -
χρεω μέ νοι να που λούν έ να μι κρό πο σο στό των
κα τοι κιών που φτιά χνουν (20%) στο 70% της
ε μπο ρι κής τι μής.

Η αρ χή της συλ λο γι κής ευ θύ νης
με την τι μω ρία των ε ξώ σεω ν

Ο χάρ της δεί χνει τις πε ριο χές ό που κα τοι κούν οι ύ πο πτοι για συμ με το χή στις τα ρα χές στην πό λη του Λον δί νου
(με σκού ρες βού λες), κα θώς και τις πε ριο χές ό που εκ δη λώ θη καν τα ρα χές (με α νοι χτό χρω μες βού λες). 
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