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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε τα τελευταία χρόνια και πήρε 

δραματικές διαστάσεις στη χώρα μας και έπληξε την πλειοψηφία του ελληνικού 

λαού, δηλαδή τα μικρομεσαία νοικοκυριά και ιδιαίτερα την νεολαία, προκάλεσε 

αλυσιδωτές επιδράσεις στην κοινωνική συνοχή του πληθυσμού, στην υποβάθμιση 

του βιοτικού επιπέδου και στη δυσκολία ακόμη και επιβίωσης στα νοικοκυριά των 

χαμηλών εισοδημάτων. Παράλληλα η διατάραξη της ειρήνης με τη συνέχιση 

πολέμων και το άνοιγμα νέων πολεμικών μετώπων και εμφυλίων πολέμων εξαιτίας 

του επιδιωκόμενου ελέγχου γεωστρατηγικών περιοχών και ενεργειακών φυσικών 

πόρων, δημιούργησε καταστροφικά φαινόμενα που προσομοιάζουν απόλυτα με 

εκείνα των δύο προηγούμενων παγκοσμίων πολέμων. Φαινόμενα όπως η 

οικονομική κατοχή σε αντιδιαστολή με την στρατιωτική δεν έχουν απώλειες 

διαφορετικές από εκείνες του τακτικού πολέμου ακόμη και σε έμψυχο υλικό με 

μία διαφορά στους αριθμούς μεν, αλλά όχι στις παράπλευρες επιδράσεις στις 

κοινωνίες που τις υφίστανται. 

Μία από τις σημαντικές επιδράσεις των παραπάνω φαινομένων αποτελεί η 

συνεχής διόγκωση μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από τις υπό κρίση 

περιοχές προς προορισμούς διαφαινόμενου μεν κοινωνικού παραδείσου, αλλά 

γενικής αστάθειας στις μελλοντικές εξελίξεις αν κρίνουμε την αδιέξοδη 

ακολουθούμενη πολιτική εκ μέρους των θεωρούμενων τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο ανθουσών οικονομιών. Παράλληλα, σε προγενέστερη χρονική περίοδο, η 

εκβιομηχάνιση των αστικών κυρίως κέντρων και η επακόλουθη αστικοποίησή τους 

έφερε στην επιφάνεια νέα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και που μέχρι τότε 

δεν υπήρχαν. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πληθυσμοί 

είναι πολλά και ποικίλουν ανάλογα με τον τόπο προορισμού, με κυρίαρχο το 

πρόβλημα της στέγασης που σε πρώτο βαθμό θα τους εξασφαλίσει την πρώτη και 

κυρίαρχη προστασία από τη έκθεση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το σημείο 

αναφοράς ενός εκάστου και των οικογενειών τους. 
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Σαν κυρίαρχο λοιπόν πρόβλημα η εξασφάλιση στέγης ήταν φυσικό να 

αποτελέσει, ιδιαίτερα για τεχνικούς, αντικείμενο έρευνας για τον τρόπο που 

αντιμετωπίστηκε διαχρονικά το οικιστικό πρόβλημα στις διάφορες χώρες και 

ανάλογα με το είδος των μετακινούμενων πληθυσμών, είτε πρόκειται για 

μετανάστες, πρόσφυγες ή για εσωτερική μετακίνηση εξαρτώμενη από διάφορους 

παράγοντες όπως εύρεση εργασίας, φυσικές καταστροφές κλπ. 

Η παρούσα έρευνα επομένως έχεις ως αντικείμενο την εξέλιξη και την 

αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος σε όλες του τις διαστάσεις, από τα 

αίτια που το προκάλεσαν μέχρι και τις εφαρμοσθείσες λύσεις, με κυρίαρχη 

αναφορά στη χώρα μας, που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσίας 

όλων των μορφών μετακίνησης πληθυσμών.  

INTRODUCTION 

The recent economic crisis that reached dramatic status in our region, mainly 

targeted the majority of the local population and especially the middle income class 

and young working force, caused a chain reaction that affected the low income 

households and plummet the living standards turning every day in to a struggle. In 

addition, the continuous overseas combat zones increased in volume due to the 

ever more present need for control of major geostrategic energy resources and 

gave way to conditions similar to those after the two resent world wars. The newly 

establish term of an Economic Occupation lacks little in comparison to a military 

one since both have great collateral damages in human casualties and added affects 

on population and economy. 

      As a result, the ever growing refugee flow from the wastelands towards 

the more economic stable regions in search of a new hope, adds to the potential 

future undermining of those currently flourishing economies given their present 

policies followed towards this phenomenon. In the last century, the industrialization 

of rural areas followed by the urbanization and the expansion of city limits bred 

new needs and tasks up until then never tackled before. Most common issue for the 
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moving masses, although given the destination may vary in some cases, was and 

still is housing. Providing a shelter from weather conditions and covering basic 

needs for individuals and families alike. 

Hence, major focal issue for engineers and a case study for everyone involved, 

was to provide a residence for those in need depending on their nature either 

immigrants or refugees, economic or otherwise driven, external or inner moving 

masses. 

Main focus of this research is the development confronting the housing issue 

in all its various forms, from cause to effect in different regions and countries, 

applied solutions in each case, with emphasis on our country, that given its distinct 

position, has experienced all the aforementioned forms of moving population. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓIKA 

1.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Στη χρονική περίοδο που μελετήθηκε το οικιστικό πρόβλημα, 

διαδραματίζονται γεγονότα και οικονομικό-κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που 

επηρέασαν σημαντικά τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς της παραγωγικής 

διαδικασίας, στις κοινωνικές διαστρωματώσεις, στις νέες απαιτήσεις διαβίωσης 

και επομένως στις ανάγκες στέγασης. 

Η Βιομηχανική Επανάσταση ήταν μια ιστορική περίοδος και ένα ιδιαίτερα 

σύνθετο σύστημα ραγδαίων μεταβολών και ανακατατάξεων οι οποίες οδήγησαν 

για πρώτη φορά στην εμφάνιση της εκβιομηχανισμένης κοινωνίας στη Μεγάλη 

Βρετανία μεταξύ των ετών 1760 - 1860. Την αλλαγή αυτή ακολούθησαν ανάλογες 

βιομηχανικές επαναστάσεις και σε άλλες χώρες που από την αγροτική κυρίως 

μορφή τους επέτρεψαν την εκβιομηχάνισή τους. Ιδιαίτερα επηρεάστηκε η Γαλλία 

και αργότερα οι ΗΠΑ. Η εκβιομηχάνιση συσσώρευσε στις πόλεις μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού λόγω της αστυφιλίας, καθώς εφαρμόστηκαν οι νόμοι των περιφράξεων 

και σταδιακά εξαφανίστηκε η γεωργία των μικροκαλλιεργητών. 

Η ανάπτυξη της Βρετανικής βιομηχανίας ήταν τόσο σημαντική για το 

εξωτερικό εμπόριο που επηρέαζε την κίνηση ολόκληρης της οικονομίας. Επίσης 

δημιούργησε μια κοινωνική κατάσταση που στηριζόταν στον έλεγχο των μέσων 

παραγωγής από τους καπιταλιστές, που τους έδωσε τη δυνατότητα να 

συσσωρεύσουν μηχανές και εργατικό δυναμικό και να τα εντάξουν στην υπηρεσία 

της επαυξημένης κερδοφορίας. Το κεφάλαιο εκμεταλλεύτηκε το εργατικό 

δυναμικό δημιουργώντας έτσι μια εργατική τάξη που εξαρτιόνταν αποκλειστικά 

από το ημερομίσθιο. 

Η νέα κοινωνική ομάδα ήταν οι εργάτες και οι εργάτριες. Οι εργάτες που 

κατασκεύαζαν τα βιομηχανικά προϊόντα δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να 

τα αποκτήσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς ζούσαν σε μικρά δωμάτια στο κέντρο 

της πόλης, σε άσχημες συνθήκες υγιεινής οι οποίες προκαλούσαν διάφορες 
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επιδημίες. Οι πρώτες εργατικές οργανώσεις δημιουργήθηκαν στη Μεγάλη 

Βρετανία μετά το 1820. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν για κάθε επάγγελμα 

ξεχωριστά εργατικά συνδικάτα. Αρχικά δεν ήταν νόμιμα, γιατί οι εργοδότες και οι 

κυβερνήσεις αντιδρούσαν, αργότερα όμως αναγκάστηκαν να τα αναγνωρίσουν. Τα 

αιτήματα των εργατών σχετίζονταν με τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και τα 

δικαιώματά τους. Οι απεργίες των συνδικάτων επεκτάθηκαν και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη.  

Μετά το 1840 οι κυβερνήσεις στα βιομηχανικά κράτη πήραν τα πρώτα μετρά 

για να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας. Τα πρώτα εργατικά νομοθετήματα 

περιόρισαν τη γυναικεία και την παιδική εργασία και  προστάτευαν τα μέλη τους 

και τις οικογένειες τους από αρρώστιες, ατυχήματα, θανάτους αλλά και από το νέο 

μεγάλο πρόβλημα, την ανεργία. Στη Γαλλία το 1841 ορίστηκε με νόμο το οκτάωρο 

για τα παιδιά 8-12 χρονών, στην Μεγάλη Βρετανία το 1842 απαγορεύθηκε στις 

γυναίκες να κατεβαίνουν στα ορυχεία και το 1847 καθιερώθηκαν σε ορισμένους 

κλάδους της βιομηχανίας δέκα ώρες δουλειά. 

Ο νέος τρόπος οργάνωσης της οικονομίας ονομάστηκε οικονομία της 

ελεύθερης αγοράς ή καπιταλισμός. Ιδεολογική βάση αυτού του συστήματος 

υπήρξε ο οικονομικός φιλελευθερισμός. Σύμφωνα με αυτόν, οι επιχειρηματίες 

είχαν το δικαίωμα να πράττουν ότι έκριναν αναγκαίο με γνώμονα το κέρδος. Στο 

σύστημα αυτό το ατομικό συμφέρον θεωρούνταν σημαντικότερο του κοινωνικού. 

Η ανάγκη συγκέντρωσης τεράστιων κεφαλαίων για να ιδρυθούν μεγάλες 

βιομηχανίες οδήγησε στη δημιουργία εταιρειών με τη συμμετοχή πολλών 

κεφαλαιούχων. Ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία ο κάθε 

κεφαλαιούχος κατείχε έναν αριθμό μετοχών. Την ίδια εποχή δημιουργήθηκαν 

μεγάλες τράπεζες που συγκέντρωναν κεφάλαια τα οποία δάνειζαν σε 

επιχειρηματίες με τόκο. Η ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής προκάλεσε 

συγχωνεύσεις και οδήγησε στη δημιουργία ολιγοπωλίων και μονοπωλίων. 

Παράλληλα άρχισαν να ξεσπούν, οικονομικές κρίσεις όταν η αγορά αδυνατούσε να 

απορροφήσει την παραγωγή. Έτσι άρχισε να αμφισβητείται ο απόλυτος 
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οικονομικός φιλελευθερισμός και να συζητείται η κρατική παρέμβαση στην 

οικονομία. 

Οι πρώτες σοσιαλιστικές θεωρίες εμφανίστηκαν τον 19ο αιώνα (Μαρξ 

/Ένγκελς) με σκοπό την αντιμετώπιση των έντονων προβλημάτων, που 

αντιμετώπιζαν οι τότε κοινωνίες. Το κύριο προτέρημά τους ήταν το κοινωνικό 

συμφέρον έναντι του ατομικού κέρδους. Μετά το 1830 και τον ξεσηκωμό των 

εργατών ξεκίνησε μία μεγάλη προσπάθεια για την καθιέρωση κάποιων 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η οκτάωρη εργασία. Την 1 Μαΐου 1886 έγινε 

απεργία του Σικάγου με αίτημα την καθιέρωση της οκτάωρης εργασίας, η οποία 

δυστυχώς έληξε άδοξα με τον θάνατο πολλών διαδηλωτών. Στα τέλη του 19ου 

αιώνα επιτεύχθηκε ο περιορισμός των ωρών εργασίας σε δέκα, η δημιουργία των 

ταμείων ασφάλισης και η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

1.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης ακολουθήθηκε μία μεθοδολογία με 

σκοπό την εύρεση των αιτιών που δημιούργησαν το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς 

και την ανάλυση των κρατικών επεμβάσεων για την εξομάλυνση του φαινομένου.  

Αρχικά, αναζητήθηκαν τα σημαντικότερα αίτια που καλλιέργησαν διαχρονικά 

το φαινόμενο και το κατέστησαν ως πρόβλημα μέχρι και σήμερα. Στην φάση αυτή 

εντοπίστηκαν ποικίλοι λόγοι που συμμετείχαν στην έξαρση του στεγαστικού 

προβλήματος. Μετά από την παραπάνω αρχική έρευνα, καταγράφθηκαν οι αιτίες 

και ιεραρχήθηκαν ως εξής: 

1. Το ξέσπασμα μεγάλων πολέμων είτε παγκοσμίων, είτε εντοπισμένων σε 

συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. 

2. Μαζικές πληθυσμιακές μετακινήσεις μεταναστών και προσφύγων. 

3. Αστικοποίηση τόσο ως γενικότερο φαινόμενο, όσο και ως αποτέλεσμα της 

βιομηχανοποίησης των μεγάλων αστικών κέντρων. 

4. Εμφάνιση φαινομένων φυσικών καταστροφών, καθώς και επιδημιών 

επικινδύνων για τη ζωή. 
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5. Παγκόσμιες, διεθνείς και τοπικές οικονομικές κρίσεις. 

Η έρευνα, των αντίστοιχων αιτιών, επεκτάθηκε εκτός Ελλάδος και κυρίως σε 

διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Εκεί εντοπίστηκαν τα προβλήματα, σε 

μεγάλο ποσοστό, λόγω την ανεπτυγμένης βιομηχανίας, των μεγάλων εκτάσεων 

γης, καθώς και της μεγάλης πληθυσμιακής συρροής μεταναστών από όλο τον 

κόσμο. Η έρευνα στην Ευρώπη οδήγησε στην καταγραφή των αιτιών σε 

συγκεκριμένο χρόνο και τόπο, βοηθώντας έτσι στην ιστορική τοποθέτηση του 

φαινομένου. 

Μετά την ταξινόμηση των αιτιών σε Ελλάδα και Ευρώπη αναλύθηκε η 

επίδραση των τρόπων αντιμετώπισης του στεγαστικού στην πολεοδομική 

ανάπτυξη, στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα των υποδομών και φυσικά στο 

γενικότερο δομημένο, φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, με την εμφάνιση 

πρακτικών αυθαίρετης δόμησης, του ελληνικού φαινομένου της αντιπαροχής και 

των ομοιόμορφων τυποποιημένων προτύπων εργατικών κατοικιών. 

Στην συνέχεια της εργασίας αναφέρθηκαν οι τρόποι επίλυσης του 

στεγαστικού προβλήματος σε διάφορες χώρες της Ευρώπης με ιδιαίτερη έμφαση 

στην χώρα μας. Μετά την καταγραφή των διαφόρων προγραμμάτων οικιστικής 

ανάπτυξης έγινε  μια σύγκριση των παρεμβάσεων στην Ελλάδα με των αντίστοιχων 

στην Ευρώπη. Τέλος, ακολούθησε μια συμπερασματική ανάλυση για κάθε 

πρόβλημα ξεχωριστά όπου και παρατέθηκαν οι συνέπειες που είχε κάθε κρατική 

παρέμβαση στην χώρα μας αλλά και στις υπόλοιπες χώρες που εξετάστηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 

2.1. ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

2.1.1. ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο 20ος αιώνας ήταν για την Ελλάδα, όπως και για την Ευρώπη, ένα διάστημα 

τεράστιων πολιτικών και κοινωνικών συγκρούσεων. Η μικρασιατική καταστροφή, 

οι δύο μεγάλοι Παγκόσμιοι Πόλεμοι, η σκληρή δικτατορία, ο Εμφύλιος και η 

Χούντα ήταν γεγονότα που κλόνισαν τον ελληνικό λαό φέρνοντας στο παρασκήνιο 

την κοινωνική, οικονομική και πολιτική αστάθεια. 

Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος & Μικρασιατική Εκστρατεία 

Το 1914 ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο τότε  πρωθυπουργός Ελ. 

Βενιζέλος θέλησε να ενταχθεί η Ελλάδα στον πόλεμο άνευ όρων στο πλευρό της 

Αντάντ. Ο  τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος καθώς επιθυμούσε έξοδο της χώρας από το 

πλευρό των Αγγλογάλλων, την αξίωνε με όρους και εδαφικά ανταλλάγματα. 

Οδήγησε σε παραίτηση δύο φορές τον Βενιζέλο ο οποίος έφερε αγγλογαλλικά 

στρατεύματα στην Βόρεια Ελλάδα. Τελικά ξέσπασε το Κίνημα της Εθνικής 

Άμυνας στη Θεσσαλονίκη το 1916, διασπώντας έτσι την Ελλάδα σε δύο κράτη. 

Ο Εθνικός Διχασμός έληξε όταν οι Αγγλογάλλοι εκδίωξαν τον Κωνσταντίνο και 

ενοποίησαν την Ελλάδα υπό το Βενιζέλο. Στο θρόνο ανέβηκε ο Αλέξανδρος. Η 

επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο είχε ως αποτέλεσμα τη 

συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας το 1918. Η Ελλάδα συμμετείχε και στην 

αποτυχημένη εκστρατεία στη Κριμαία. 

Με το τέλος του πολέμου η Ελλάδα ήταν στο πλευρό των νικητών. Η Συνθήκη 

των Σεβρών (1920) παραχωρούσε στην Ελλάδα τη Δυτική και Ανατολική Θράκη, τα 
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νησιά Ίμβρο και Τένεδο, επικύρωνε την κυριαρχία της στα άλλα νησιά του Αιγαίου 

που κατείχε από το 1913 και εμπιστευόταν τη διοίκηση της περιοχής 

της Σμύρνης στο ελληνικό κράτος. 

Οι κάτοικοι της περιοχής θα ψήφιζαν μετά από πέντε έτη να δηλώσουν αν 

προτιμούν την Ένωση με την Ελλάδα ή την παραμονή τους στην Τουρκία. Ωστόσο 

δεν ίσχυσε ποτέ επειδή δεν εγκρίθηκε από κανένα κοινοβούλιο των χωρών της 

Αντάντ, ούτε και της Ελλάδος. 

Στην Μικρά Ασία η Ελλάδα είχε να αντιμετωπίσει τον Μουσταφά Κεμάλ. Ο 

θάνατος του Αλέξανδρου, η ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του 1920 και η 

επιστροφή του Κωνσταντίνου ήταν οι αφορμές των Συμμάχων για να οδηγήσουν 

την Ελλάδα σε διπλωματική απομόνωση. Η Μικρασιατική εκστρατεία διήρκεσε 

μέχρι το 1922 και έληξε με την ήττα της Ελλάδας. Ακολούθησε η ανταλλαγή 

πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Η ιδεολογία της Μεγάλης 

Ιδέας έπαψε να υπάρχει. 

 

 

Εικόνα 1: Μικρασιατική Καταστροφή (Πηγή: tvxs.gr) 
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Μεσοπόλεμος 

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή βενιζελικοί αξιωματικοί υπό την ηγεσία 

του Πλαστήρα και του Γονατά έκαναν πραξικόπημα και έδιωξαν τον Κωνσταντίνο. 

Τον διαδέχθηκε ο Γεώργιος. Οι πραξικοπηματίες θεωρούσαν τους αντιβενιζελικούς 

υπεύθυνους για την ήττα που οδήγησε στη δίκη των έξι. Η Επαναστατική 

κυβέρνηση των Πλαστήρα - Γονατά θα προκηρύξει εκλογές στις 16 Δεκεμβρίου 

1923 για την ανάδειξη της Δ΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης η οποία και θα 

αποφασίσει για το πολίτευμα της Ελλάδας. Οι εκλογές αυτές ήταν οι τελευταίες 

που έγιναν με σφαιρίδιο. Εκλογικό σύστημα: Αθήνα, Πειραιάς και Νέες Χώρες με 

ψηφοδέλτιο και στην υπόλοιπη Ελλάδα με σφαιρίδιο. Στην εκλογική περιφέρεια 

της παλιάς Ελλάδας καθορίστηκε η Επαρχία (στενή), ενώ στις Νέες Χώρες ο Νομός 

(ευρεία). Στις βουλευτικές εκλογές του 1923 το κόμμα των Φιλελευθέρων νίκησε 

στις εκλογές. Η βασιλεία καταργήθηκε και ανακηρύχθηκε πρόεδρος ο 

ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης. 

Η Συντακτική Συνέλευση συνέρχεται στις 2 Ιανουαρίου 1924 και στις 4 

Ιανουαρίου ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει κυβέρνηση. Στις 6 Φεβρουαρίου ο 

Βενιζέλος παραιτείται και τη θέση του παίρνει ο Γεώργιος Καφαντάρης. Στις 24 

Μαρτίου 1924 ανακηρύσσεται νέα κυβέρνηση υπό τον Αλέξανδρο 

Παπαναστασίου. 

Η περίοδος της αβασίλευτης δημοκρατίας χαρακτηρίστηκε από τις 

επεμβάσεις του στρατού στην πολιτική ζωή. Το 1925 ο Θεόδωρος 

Πάγκαλος κατέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία για να εκδιωχθεί με τη σειρά 

του από πραξικόπημα του Κονδύλη. Το 1928 ο Βενιζέλος εκλέχθηκε ξανά, το κόμμα 

του όμως έχασε στις εκλογές του 1932 εξαιτίας της οικονομικής κρίσης του 1929 οι 

συνέπειες της οποίας είχαν φτάσει τότε και στην Ελλάδα. Σε αυτήν την τετραετία 

κατάφερε πάντως να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές. Στην εξουσία ανέβηκε τότε 

το Λαϊκό κόμμα του Τσαλδάρη. Οι βενιζελικοί έκαναν δύο αποτυχημένα 

στρατιωτικά κινήματα το 1933 και το 1935. Τελικά το 1935 ο Κονδύλης μετά από 

πραξικόπημα προκήρυξε δημοψήφισμα για την κατάργηση της αβασίλευτης 
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δημοκρατίας και την παλινόρθωση της βασιλείας. Το Δημοψήφισμα του 1935 με 

νοθεία επανέφερε τον Γεώργιο. 

Το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς αρχηγός του κόμματος των Ελευθεροφρόνων 

που είχε πάρει μόλις 4% στις εκλογές με την ανοχή του παλατιού κατέλυσε το 

κοινοβουλευτικό καθεστώς και επέβαλλε δικτατορία στις 4 Αυγούστου. Ο Μεταξάς 

κυβέρνησε απολυταρχικά. Αντιμετώπισε τους πολιτικούς του αντιπάλους, ειδικά 

τους κομμουνιστές, με εξορίες και φυλακίσεις. Ταυτόχρονα έλαβε και 

φιλοκοινωνικά μέτρα όπως μείωση τιμών σε αγαθά, ίδρυση ΙΚΑ κλπ. 

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 

Από τον Σεπτέμβριο του 1939 ξέσπασε στη Ευρώπη ο Β' Παγκόσμιος 

Πόλεμος με την ελληνική πολιτική ηγεσία να παρακολουθεί με αγωνία, ως 

ουδέτερη δύναμη, τις εξελίξεις των επιχειρήσεων. Τελικά την 28η Οκτωβρίου 1940, 

η φασιστική Ιταλία, με ηγέτη τον Μουσολίνι, αφού είχε επιδείξει έντονα τις 

ηγεμονικές προθέσεις της κατά της Ελλάδας με σειρά προκλήσεων, κήρυξε 

επίσημα τον πόλεμο. Η ελληνική κοινή γνώμη ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, 

ύστερα από την αρνητική απάντηση του Ιωάννη Μεταξά στο ιταλικό τελεσίγραφο, 

που ζητούσε ελεύθερη είσοδο των ιταλικών δυνάμεων στην χώρα. Κατά τη 

διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου που ακολούθησε, παρά την αριθμητική και 

τεχνολογική του υπεροχή, ο ιταλικός στρατός, που επιτέθηκε από την αλβανική 

μεθόριο, αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Τους επόμενους μήνες οι ελληνικές 

δυνάμεις είχαν διεισδύσει σε βάθος 50 με 80 περίπου χιλιομέτρων 

καταλαμβάνοντας την περιοχή της Βορείου Ηπείρου. 

Στις 6 Απριλίου 1941, η Γερμανία, ως σύμμαχος της Ιταλίας, κήρυξε τον 

πόλεμο κατά της Ελλάδας και εισέβαλε από το βουλγαρικά σύνορα. Ακολούθησε 

η μάχη των οχυρών, όμως οι γερμανικές δυνάμεις προήλασαν αστραπιαία και στο 

τέλος του Μαΐου κατέλαβαν όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Μετά την Μάχη της 

Κρήτης, ολοκληρώθηκε η κατάληψη της Ελλάδας που θα διατηρηθεί για σχεδόν 

τέσσερα έτη (1941-1944). Η περίοδος αυτή, από τις πιο δραματικές της σύγχρονης 

ελληνικής ιστορίας, γνωστή ως “Κατοχή”, κατά την οποία μεγάλος αριθμός αμάχων 
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πέθανε από ασιτία, αλλά και σταδιακά ενισχύθηκε το κίνημα Εθνικής 

Αντίστασης κατά των δυνάμεων κατοχής. Τελικά τον Μάιο του 1944, καθώς η ήττα 

του  Άξονα ήταν πλέον διαφαινόμενη, η υποχώρηση των γερμανικών 

στρατευμάτων, οδήγησε στην απελευθέρωση. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, τότε, 

σχημάτισε κυβέρνηση εθνικής ενότητας με μέλη από την εξόριστη ελληνική 

κυβέρνηση αλλά και από τις τοπικές αντιστασιακές οργανώσεις.  

 

 

Εικόνα 2: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Πηγή: sansimera.gr) 

Μεταπολεμική Εποχή 

Η γενική πολιτική και κοινωνική κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί στη 

χώρα, που μόλις έβγαινε από έναν παγκόσμιο πόλεμο με όλα τα δεινά που της είχε 

συσσωρεύσει όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο και σε έμψυχο υλικό, αλλά πολύ 

περισσότερο και σε διάλυση του κοινωνικού της ιστού μετά τη λήξη του πολέμου, 

δυστυχώς τα όπλα δεν σίγασαν αλλά ξαναοπλίστηκαν αυτή τη φορά για έναν 

ολέθριο ξενοκίνητο αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο. 

Ο Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει τρία έτη (1946-1949) θα οδηγήσει σε 

κοινωνική και πολιτική πόλωση τη χώρα. Ως κοινωνικό φαινόμενο αρχίζει να 

αναπτύσσεται ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1950 η αστυφιλία, δηλαδή η μαζική 
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φυγή πληθυσμού από την ύπαιθρο προς τις πόλεις και ιδιαίτερα στην 

πρωτεύουσα, την Αθήνα. Παράλληλα, στο χώρο της οικονομίας σημειώνονται 

ταχύτατα βήματα οικονομικής ανάπτυξης, σημαντικές μορφές της Ελλάδας την 

εποχή εκείνη υπήρξαν ο Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής και ο Γεώργιος Παπανδρέου. 

Το 1967 το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας καταλύεται πραξικοπηματικά, 

και για επτά έτη την εξουσία καταλαμβάνει στρατιωτική χούντα, αρχικά υπό τον 

συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο. Το 1973 και 1974 διαδραματίζονται 

η εξέγερση του Πολυτεχνείου και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, γεγονότα που 

σηματοδοτούν την κατάρρευση του καθεστώτος και την πλήρη αποκατάσταση των 

κοινωνικών ελευθεριών.1 

Οικονομική Στήριξη 

Την περίοδο που η Ελλάδα βρισκόταν εν μέσω του Εμφυλίου Πολέμου, η 

Βρετανία, η οποία στήριζε την κυβέρνηση εναντίον των ανταρτών, ανακοίνωσε το 

Φεβρουάριο του '47 ότι θα διέκοπτε κάθε βοήθεια στην χώρα, αδυνατώντας να 

επωμιστεί το βάρος. Το κράτος είχε ανάγκη τα λεφτά του Σχεδίου Μάρσαλ και οι 

ΗΠΑ τα έδωσαν, θεωρώντας πως αν στην Ελλάδα κέρδιζαν οι κομμουνιστές 

αντάρτες, σε λίγο καιρό όλη η Μέση Ανατολή θα βρισκόταν υπό τον έλεγχο της 

Μόσχας. Η αποδοχή της βοήθειας του Σχεδίου ήταν η πρώτη περίπτωση 

αμερικανικού παρεμβατισμού στη χώρα. Συνολικά, η Ελλάδα έλαβε, υπό μορφή 

δωρεάς, 706,7 εκατομμύρια δολάρια τα οποία αναλώθηκαν στη διετία 1947-49 

από τις κυβερνητικές δυνάμεις για τον εμφύλιο πόλεμο και την επιβίωση του 

πληθυσμού.2 Έτσι το 1949, που σταματάει η Αμερικανική βοήθεια με τη μορφή 

εισροής κεφαλαίων, η ανασυγκρότηση ξεκινά ουσιαστικά χωρίς διαθέσιμα 

κεφάλαια, ενώ η κοινωνία είναι βαθύτατα διχασμένη.3 

 

                                                           
1 Βερέμης Θ. – Κολιόπουλος Γ., «Ελλάς η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα», Εκδόσεις 
Καστανιώτη, Αθήνα 2006 
2 «Σχέδιο Μάρσαλ, η “αλληλεγγύη’’ του Ψυχρού Πολέμου», Πηγή: http://tvxs.gr 
3 Βαΐου Ντίνα - Μαντουβάλου Μαρία – Μαυρίδου Μαρία, «Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις 
της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα - Διαχρονικές αναγνώσεις.» 
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Τα Επακόλουθα Των Χρόνιων Πολέμων 

Η εισροή προσφύγων στην ελληνική επικράτεια, απότοκη της λεγόμενης 

Μικρασιατικής Καταστροφής, προκάλεσε μια σειρά ανακατατάξεων σε 

δημογραφικό και οικονομικό επίπεδο, τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει η 

Ελλάδα στα μέσα των ήδη διαμορφωμένων αρνητικών κοινωνικών και 

οικονομικών συνθηκών. Τα προβλήματα αυτά ήταν η στέγαση, οι υποδομές 

υποδοχής και εγκατάστασης, η δημόσια υγεία και η επαγγελματική αποκατάσταση 

των προσφύγων. Παράγκες και παραπήγματα ήταν οι κατοικίες που κυρίως οι ίδιοι 

κατασκεύασαν και συνεχίζουν να μένουν, αποτελώντας ένα αναπόσπαστο κομμάτι  

του ελληνικού οικισμού. 

 

Εικόνα 3: Μετακινήσεις πληθυσμών (Πηγή: users.sch.gr) 

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου, χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη 

ζωή τους από την πείνα ή σκοτώθηκαν από τους κατακτητές, καταστράφηκε πολύ 

μεγάλο οικιστικό απόθεμα, πολλά χωριά ερημώθηκαν και χιλιάδες άνθρωποι 

έγιναν πρόσφυγες και οι υπάρχουσες κατοικίες δεν επαρκούσαν για τη στέγαση 

όλων των οικογενειών.4 

                                                           
4 Γκιζέλη Βίκα Δ., «Κοινωνική Μετασχηματισμοί και Προέλευση της Κοινωνικής Κατοικίας στην 
Ελλάδα (1920-1930)», εκδόσεις: Επικαιρότητα, Αθήνα 1984 
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Στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου ο κυβερνητικός στρατός ανάγκασε 

700.000 περίπου κατοίκους ορεινών χωριών να αφήσουν τα σπίτια τους και να 

μετακινηθούν στις πόλεις. Μετά το τέλος γύρισαν στα χωριά τους, αλλά, επειδή 

ήταν καταστραμμένα, τα εγκαταλείψανε οριστικά αυτή τη φορά. Έτσι, πολύτιμη 

αγροτική γη και οικιστικός πλούτος στα χωριά εγκαταλείφθηκαν, ενώ 

δημιουργήθηκε οξύτατο οικιστικό πρόβλημα ιδιαίτερα στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη, που βρίσκει τη λύση του με τη ραγδαία καθ' ύψος και επιφάνεια, 

απρογραμμάτιστη, άναρχη και εν πολλοίς αυθαίρετη επέκτασή τους, χωρίς κανένα 

σεβασμό σε κριτήρια και πολεοδομικά πρότυπα και προδιαγραφές.5 

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

Οι Ενωμένες Δυνάμεις, καλούμενες και Δυνάμεις της Αντάντ (κυρίως οι 

Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, από το 1915 η Ιταλία και ως τις αρχές του 1918 η Ρωσία 

και, από το 1917, οι ΗΠΑ) νίκησαν τις Κεντρικές Δυνάμεις καλούμενες και Τριπλή 

Συμμαχία, (Γερμανία, Αυστροουγγαρία, Οθωμανική Αυτοκρατορία και Βουλγαρία) 

και οδήγησαν αφενός στην κατάρρευση τεσσάρων αυτοκρατοριών και σε ριζικές 

αλλαγές στον χάρτη της Ευρώπης, εκ του κατακερματισμού αυτών, αφετέρου στη 

μεγάλη Ρωσική Επανάσταση και σε τελική φάση την δημιουργία της Κοινωνίας των 

Εθνών. 

Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στις οικονομικές συνθήκες της εποχής και 

στις επεκτατικές βλέψεις των διαφόρων κρατών, που είχαν ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ανταγωνισμού μεταξύ τους.6 

Ειδικότερα η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας, που προήλθε από τη 

ραγδαία εξέλιξη της βιομηχανίας της, οδήγησε στην όξυνση του ανταγωνισμού της 

με την Αγγλία σχετικά με την εξασφάλιση του μονοπωλίου των διεθνών αγορών. 

                                                                                                                                                                    
 

5 Καλαμά Βάσω, «Κρίση κατοικίας στην Ελλάδα: παρελθόν και παρόν, οικιστικό απόθεμα και 
διαδικασίες πρόσβασης», 2013 
6 «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας», Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 
Βιβλίων, Αθήνα 
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Εικόνα 4: Οι χώρες που εμπλάκηκαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Πηγή: slideplayer.gr) 

Ταυτόχρονα, η γαλλική πολιτική της «ρεβάνς», δηλαδή η επιθυμία της 

Γαλλίας να αποκαταστήσει το γόητρό της και να ανακτήσει την Αλσατία και τη 

Λωρραίνη, (που είχε χάσει στο Γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870 - 1871) είχε 

δημιουργήσει ένταση στις σχέσεις της με τη Γερμανία. 

Την ίδια εποχή, η Αυστροουγγαρία βρισκόταν σε ανταγωνισμό με τη Ρωσία 

σχετικά με την κυριαρχία στα Βαλκάνια. Τα νέα εθνικά βαλκανικά κράτη, που είχαν 

δημιουργηθεί μετά την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κρατούσαν 

ευνοϊκή στάση απέναντι στις διεκδικήσεις των εθνικών μειονοτήτων της 

Αυστροουγγαρίας και απειλούσαν την ενότητά της. Έτσι, η Αυστροουγγαρία 

επιθυμούσε να διατηρηθεί το status quo των Βαλκανίων. 

Η Ρωσία, από την άλλη πλευρά, επιθυμούσε να βρει διέξοδο στη Μεσόγειο, 

υποστήριζε την κίνηση του πανσλαβισμού και θεωρούσε τον εαυτό της φυσικό 

προστάτη των ορθόδοξων λαών των Βαλκανίων. Την 1η Αυγούστου η Γερμανία 

κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας και δύο ημέρες αργότερα κατά της Γαλλίας. 

Στις 4 Αυγούστου η Αγγλία και στις 23 Αυγούστου η Ιαπωνία κηρύσσουν με τη 

σειρά τους τον πόλεμο κατά της Γερμανίας, όταν αυτή εισβάλει στο Βέλγιο (4 

Αυγούστου). 
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Οι Γερμανοί κυρίευσαν μεγάλο τμήμα των χωρών αυτών και απείλησαν το 

Παρίσι. Την περίοδο που οι Γερμανοί πολιορκούσαν το Παρίσι, τους επιτέθηκαν οι 

Ρώσοι και κυρίευσαν σημαντικά εδάφη της Ανατολικής Πρωσίας («Ανατολικό 

Μέτωπο»).Οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι κατέλαβαν τη Σερβία κι έτσι 

δημιουργήθηκε το «Βαλκανικό Μέτωπο». 

Στις 30 Οκτωβρίου 1918 υπογράφεται η πρώτη ανακωχή του πολέμου, η 

Συνθήκη ανακωχής του Μούδρου, μεταξύ των Συμμάχων της Αντάντ αφενός και 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αφετέρου. Αυτή η συνθήκη απετέλεσε και την 

απαρχή της λήξης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Την 11η Νοεμβρίου 1918 

υπογράφηκε και η δεύτερη και ουσιαστικότερη επί της κεντρικής Ευρώπης 

ανακωχή, η ανακωχή της Κομπιέν. Τα θύματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

ανήλθαν σε 9 εκατομμύρια στρατευμένους και σε άλλους τόσους αμάχους 

ξεπερνώντας συνολικά τα 18,5 εκατομμύρια ψυχών.  

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν η πιο εκτεταμένη γεωγραφικά και δαπανηρή 

σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους ένοπλη σύγκρουση στην ιστορία της 

ανθρωπότητας, αλλά και μια μεγάλη ιδεολογική σύγκρουση ανάμεσα στο φασισμό 

(τις δυνάμεις του Άξονα) και σε όσους τον πολεμούσαν (τους Συμμάχους), στην 

οποία ενεπλάκη η πλειονότητα των εθνών, με κόστος περίπου 55,5 εκατομμυρίων 

νεκρών. Άρχισε στις 7 Ιουλίου 1937 στην Ασία και την 1 Σεπτεμβρίου 1939 στην 

Ευρώπη και τελείωσε στις 2 Σεπτεμβρίου 1945. «Καινοτομία» αυτού του πολέμου: 

η ατομική βόμβα.  

Μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι νικητές επέβαλαν με τη 

Συνθήκη των Βερσαλλιών στην ηττημένη Γερμανία σκληρότατους όρους, με σκοπό 

να τη γονατίσουν οικονομικά. Οι πολεμικές επανορθώσεις που επιβλήθηκαν στη 

Γερμανία ήταν τόσο υπέρογκες, που δημιούργησαν ένα κύμα αντιδράσεων στον 

Γερμανικό λαό. Παράλληλα, ο κόσμος βρισκόταν σε μία οικονομική κρίση που 

ξεκίνησε με την κατάρρευση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, η οποία 

ακολουθήθηκε από μια ταχεία κάμψη της παραγωγής, ενώ η Φασιστική Ιταλία 
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εφάρμοσε αυστηρούς έλεγχους στην παραγωγή και προχώρησε στη 

στρατιωτικοποίηση της χώρας. 

Η απελπισία από την οικονομική κρίση και το αίσθημα, ότι οι Γερμανοί 

παρεμποδίζονταν, να έχουν όλα αυτά που δικαιούνταν, οδήγησαν σε μια έξαρση 

του εθνικισμού και διευκόλυναν την άνοδο στην εξουσία του Εθνικοσοσιαλιστικού 

κόμματος NSDAP με αρχηγό τον Χίτλερ. Η πολιτική του Χίτλερ ήταν να 

αναδημιουργήσει τη Γερμανία αποκτώντας τον αναγκαίο «ζωτικό χώρο» 

(Lebensraum) και να κάνει ένα «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» με όλους εκείνους, 

που θεωρούσε, ότι είχαν φέρει τη χώρα στην κακή αυτή κατάσταση. Το τελευταίο, 

πέρα από τη Γαλλία, περιελάμβανε και τους Εβραίους και ήταν και το βασικό 

επιχείρημα του αντισημιτισμού του. 

Αφού διασφάλισε την ουδετερότητα της Σοβιετικής Ένωσης (μέσω του 

Γερμανοσοβιετικού Συμφώνου Μη Επίθεσης του Αυγούστου του 1939), η Γερμανία 

ξεκίνησε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με την εισβολή στην Πολωνία την 1η 

Σεπτεμβρίου 1939. Η Βρετανία και η Γαλλία απάντησαν κηρύσσοντας πόλεμο στη 

Γερμανία στις 3 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε ένα μήνα, η Πολωνία ηττήθηκε από τις 

συνδυασμένες επιθέσεις των γερμανικών και σοβιετικών δυνάμεων και 

διαχωρίστηκε μεταξύ της ναζιστικής Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης. 

Η Ιταλία έκανε την είσοδό της στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της 

Ναζιστικής Γερμανίας του Χίτλερ τον Ιούνιο του 1940, όταν η Γαλλία είχε ήδη 

ηττηθεί. Ο Μουσολίνι συνελήφθη το 1943. Στις 13 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς η 

Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στη Γερμανία. Η χώρα βρέθηκε χωρισμένη στα δύο: στο 

νότο που ήταν στα χέρια των Συμμάχων και το υπόλοιπο στα χέρια των Γερμανών 

και των φασιστών. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1


Σ ε λ ί δ α  | 21 

 

 

Εικόνα 5: Οι κύριοι συνασπισμοί κρατών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Πηγή: el.wikipedia.org) 

Τον Ιούνιο του 1941 ο γερμανικός στρατός επιτίθεται στη Σοβιετική Ένωση. 

Μέσα σε μερικές βδομάδες φτάνει έξω από την πρωτεύουσα, τη Μόσχα, και το 

Λένινγκραντ (έτσι ονομάστηκε η Αγία Πετρούπολη μετά την Οκτωβριανή 

Επανάσταση), το οποίο αρχίζει να πολιορκεί. Οι Σοβιετικοί έχουν τεράστιες 

απώλειες σε στρατό και άμαχους. Όμως η γερμανική κατάκτηση δεν προλαβαίνει 

να ολοκληρωθεί πριν αρχίσει ο χειμώνας και ο γερμανικός στρατός εγκλωβίζεται 

στην παγωμένη ΕΣΣΔ. Ο σοβιετικός στρατός ανασυγκροτείται και το καλοκαίρι του 

1942 σταματάει τη γερμανική επίθεση στο Νότο. Μέχρι το φθινόπωρο το μέτωπο 

έχει σταθεροποιηθεί. 

Οι Σοβιετικοί εξαπέλυσαν μια επίθεση στις 12 Ιανουαρίου 1945, 

απελευθερώνοντας τη δυτική Πολωνία και εξαναγκάζοντας την Ουγγαρία 

(σύμμαχο του Άξονα) σε συνθηκολόγηση. Η τελική σοβιετική επίθεση στις 16 

Απριλίου 1945 επέτρεψε στις σοβιετικές δυνάμεις να περικυκλώσουν το Βερολίνο, 

πρωτεύουσα της Γερμανίας. Στις 30 Απριλίου 1945, και ενώ τα σοβιετικά 

στρατεύματα προέλαυναν προς την Καγκελαρία του Ράιχ, ο Χίτλερ αυτοκτόνησε. 
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Στις 7 Μαΐου 1945, η Γερμανία υπέγραψε άνευ όρων συνθηκολόγηση με τους 

δυτικούς Συμμάχους στην Ρεμ και με τους Σοβιετικούς στις 9 Μαΐου στο Βερολίνο. 

Τον Αύγουστο έληξε και ο πόλεμος στον Ειρηνικό, λίγο μετά τη ρίψη ατομικών 

βομβών εναντίον των ιαπωνικών πόλεων Χιροσίμα και Ναγκασάκι από τις ΗΠΑ, 

που είχαν ως συνέπεια το θάνατο 120.000 αμάχων. Η Ιαπωνία συνθηκολόγησε 

επισήμως στις 2 Σεπτεμβρίου. 

Η Γερμανία χάνει μεγάλα μέρη της ανατολικής της επικράτειας, κυρίως στην 

Πολωνία, ενώ το βόρειο τμήμα της ανατολικής Πρωσίας ενσωματώνεται στην ΕΣΣΔ. 

Έτσι δημιουργούνται δύο νέα κράτη, το 1947: η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γερμανίας (παλαιότερα ανεπισήμως και Δυτική Γερμανία) και η Λαϊκή Δημοκρατία 

της Γερμανίας (η λεγόμενη Ανατολική Γερμανία, DDR), η οποία θα υπάρξει μέχρι το 

1990, οπότε και τα δύο αυτά κράτη συνενώνονται αποτελώντας την σημερινή 

Γερμανία. Η Δημοκρατία της Αυστρίας επανιδρύεται με τα παλαιά της σύνορα.7 

Επιπτώσεις Του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου  

Οι ανθρώπινες απώλειες ήταν θεαματικά περισσότερες από κάθε άλλο 

πόλεμο. Από τα περίπου 50.000.000 νεκρών και αγνοουμένων, τα 35.000.000 ήταν 

Ευρωπαίοι, τέσσερις φορές περισσότεροι απ’ όσους χάθηκαν στον Α‘ Παγκόσμιο 

πόλεμο. Τεράστιος ήταν ο αριθμός των αμάχων θυμάτων. Μόνο η Σοβιετική Ένωση 

έχασε πάνω 20.000.000 ανθρώπους (το 10% του πληθυσμού της), από τους 

οποίους σχεδόν το 60% ήταν άμαχοι. Η Ελλάδα υπολογίζεται ότι έχασε συνολικά 

περίπου 500.000 ανθρώπους (ενόπλους και αμάχους). 

Οι υλικές καταστροφές οδήγησαν την Ευρώπη σε ένα σωρό από ερείπια. Στη 

Σοβιετική Ένωση είχαν καταστραφεί 6.000.000 σπίτια, στην Πολωνία το 80% της 

βιομηχανίας, στη Γαλλία είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές σχεδόν όλα τα λιμάνια και 

μεγάλο μέρος του συγκοινωνιακού και σιδηροδρομικού δικτύου, στην Ελλάδα 

είχαν καεί περίπου 160.000 κτίρια και είχαν πυρποληθεί 1.700 χωριά. Πόλεις όπως 

το Βερολίνο, το Λένινγκραντ (σημερινή Αγία Πετρούπολη), η Δρέσδη, η Χιροσίμα, 

το Ναγκασάκι και εκατοντάδες άλλες είχαν ισοπεδωθεί. Η συνολική βιομηχανική 

                                                           
7  Reymond Cartie, «Ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», Πάπυρος, Αθήνα, 1964 (μτφ. από τα 
Γαλλικά) 
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παραγωγή της Ευρώπης έφτανε στα τέλη του Β’ Παγκόσμιου πολέμου μόλις το 50% 

της προπολεμικής. Η Ελλάδα είχε χάσει σχεδόν το 75% της εμπορικής της 

ναυτιλίας. Τα περισσότερα κράτη είχαν δανειστεί για να προετοιμαστούν για τον 

πόλεμο και τώρα υποχρεώνονταν να το ξανακάνουν για να αρχίσουν την 

ανοικοδόμηση. Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων προερχόταν από τις ΗΠΑ. 

Η κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου, αν και με σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ 

των χωρών. Η Βρετανία, αν και δέχτηκε σκληρές επιθέσεις από τους ναζί, κατάφερε 

να διασώσει μεγάλο μέρος της βιομηχανίας και του εμπορικού της στόλου, ενώ ο 

ενεργός πληθυσμός της αυξήθηκε χάρη στη μαζική είσοδο γυναικών στην αγορά 

εργασίας. Η χειρότερη κατάσταση επικράτησε στη Γερμανία και στην Αυστρία, που 

μαστίζονταν από την πείνα, τη μαύρη αγορά και τον κίνδυνο επιδημιών. 

Η ηθική καταρράκωση της σύγκρουσης ήταν, επίσης, τραγική. Οι εμπόλεμοι 

βομβάρδισαν μαζικά όχι μόνο στρατιωτικούς στόχους αλλά και μεγάλες πόλεις, με 

σκοπό να καταρρακώσουν το ηθικό των αμάχων και να εξαναγκάσουν τον εχθρό να 

συνθηκολογήσει. Ο πόλεμος συνοδεύτηκε από ανήκουστες θηριωδίες, μαζικές 

εκτελέσεις αμάχων, βιασμούς και λεηλασίες, που έγιναν από όλες τις πλευρές. 

Αναμφίβολα, όμως, τα πρωτεία της φρίκης πρέπει να αποδοθούν στη ναζιστική 

Γερμανία: τα στρατόπεδα εξόντωσης, οι θάλαμοι αερίων, τα φρικιαστικά 

πειράματα των ναζί «γιατρών του θανάτου» σε αιχμαλώτους, τα βασανιστήρια και 

οι μαζικές εκτελέσεις αμάχων ως αντίποινα και η γενοκτονία των Εβραίων θα 

αποτελούν για πάντα σύμβολα του απόλυτου εγκλήματος σε βάρος του 

ανθρώπου. 

Η εξασθένηση του διεθνούς ρόλου της Ευρώπης. Η αποδυνάμωση της 

διεθνούς θέσης της Ευρώπης, που είχε ξεκινήσει με τον Α‘ Παγκόσμιο πόλεμο, 

επισφραγίστηκε μετά τον Β‘ Παγκόσμιο πόλεμο. Η κατεστραμμένη Ευρώπη του 

1945 ήταν, πλέον, αντικείμενο ανταγωνισμού των δύο νέων υπερδυνάμεων, των 

ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης. Παράλληλα, φούντωνε το κίνημα 

ανεξαρτητοποίησης των αποικιών. 

Οι αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών  περίπου 30.000.000 ανθρώπων. 

Πολλοί από αυτούς εγκατέλειψαν τα σπίτια τους φοβούμενοι την έλευση ξένων 



Σ ε λ ί δ α  | 24 

 

στρατευμάτων. Οι περισσότεροι, όμως, εξαναγκάστηκαν από τους εμπόλεμους να 

μετακινηθούν για διάφορους λόγους.8 Με την ήττα της Γερμανίας, όσοι ανήκαν 

στις γερμανικές μειονότητες που ζούσαν στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη 

αναγκάστηκαν να φύγουν από τον τόπο τους, για να γλιτώσουν από τα αντίποινα 

των κατοίκων που είχαν υποφέρει από τη γερμανική κατοχή. Υπολογίζεται ότι 

περίπου 12 εκατομμύρια Γερμανοί βρήκαν καταφύγιο στη δυτική Γερμανία. Το 

Τείχος του Βερολίνου (Berliner Mauer), «τείχος της ντροπής» για τους Γερμανούς 

της δύσης και επισήμως αποκαλούμενο από την ανατολικογερμανική κυβέρνηση 

ως «αντιφασιστικό τείχος προστασίας», ανεγέρθηκε στην καρδιά του Βερολίνου με 

αφετηρία το βράδυ μεταξύ της 12ης και της 13ης Αυγούστου1961 από την Λαϊκή 

Δημοκρατία της Γερμανίας (ΛΔΓ), η οποία επιχείρησε με αυτό τον τρόπο να θέσει 

ένα τέλος στην ολοένα και αυξανόμενη φυγή των κατοίκων της προς την 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (ΟΔΓ). Το τείχος, συνιστώσα της 

εσωτερικής γερμανικής συνοριογραμμής, αποτελούσε ένα φυσικό σύνορο μεταξύ 

του Ανατολικού Βερολίνου και του Δυτικού Βερολίνου για διάστημα άνω των 

εικοσιοκτώ ετών.9 Στα 1945 αυτοί οι πληθυσμοί συγκροτούσαν ένα τεράστιο, 

διάσπαρτο ανθρώπινο πλήθος χωρίς κανένα μέσο διαβίωσης. 

Η Οικονομική Υποστήριξη Μετά Τον Πόλεμο 

Η θηριωδία του πολέμου επανέφερε την ιδέα δημιουργίας ενός διεθνούς 

οργανισμού που θα ρύθμιζε τις διαφορές μεταξύ των κρατών αποτρέποντας νέες 

συγκρούσεις. Το 1945, λοιπόν, ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) με 

τη συμμετοχή πενήντα κρατών. Η έδρα του αποφασίστηκε να είναι στη Νέα Yόρκη, 

σύμπτωμα και αυτό της ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου των ΗΠΑ. Το κυριότερο 

όργανο αποφάσεων του ΟΗΕ ήταν το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο 

αποτελούνταν από μόνιμα μέλη με δικαίωμα βέτο [ΗΠΑ, Σοβιετική Ένωση (σήμερα 

Ρωσία), Μ. Βρετανία, Γαλλία και Κίνα] και από μη μόνιμα μέλη που εκλέγονταν 

από τη Γενική Συνέλευση. 

                                                           
8  «Τα αποτελέσματα του Β‘ Παγκόσμιου πολέμου και η ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», 
Β΄ Τάξη γυμνασίου, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα  
9  «Το τείχος του Βερολίνου», Πηγή: https://el.wikipedia.org  
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Λόγος ύπαρξης του ήταν να ρυθμίσει τις διαφορές μεταξύ των εθνών και 

αποτρέποντας τις νέες συγκρούσεις.  Σκοπός τους ήταν να διαφυλάξουν την 

παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, να καλλιεργήσουν φιλικές σχέσεις μεταξύ των 

εθνών, να επιτύχουν τη συνεργασία όλων των κρατών στην επίλυση των διεθνών 

προβλημάτων οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα 

και στην ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των 

θεμελιωδών ελευθεριών για όλους τους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις ανάλογα με 

το φύλο, τη γλώσσα ή τη θρησκεία, η φροντίδα για τους πρόσφυγες και η 

προστασία του περιβάλλοντος.  

Ο ΟΗΕ, ωστόσο, έγινε από νωρίς πεδίο ανταγωνισμού των ισχυρών, κυρίως 

των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις (1947: ιταλο-

γιουγκοσλαβική διένεξη για την Τεργέστη) πέτυχε τους στόχους του. Δεν ήταν 

λίγες, όμως, οι φορές που αποδείχθηκε αδύναμος να επιβάλει το διεθνές δίκαιο 

(1974: τουρκική εισβολή στην Κύπρο). Τέλος, σημαντικό υπήρξε και εξακολουθεί 

να είναι το έργο του ΟΗΕ στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και στη διάσωση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς.8 

Καθώς οι συνεχείς βομβαρδισμοί είχαν καταστρέψει τα δίκτυα μεταφορών, 

τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και τις βασικότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 

εκατομμύρια άνθρωποι διέμεναν σε προσφυγικά στρατόπεδα και επεβίωναν με 

την βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών. Με άδεια δημόσια ταμεία, κανένα κράτος δεν 

μπορούσε από μόνο του να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Έτσι, μία ακόμα 

οικονομική υποστήριξη ήρθε από τις ΗΠΑ, με το «Σχέδιο Μάρσαλ». 

Η οικονομική βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ διαιρέθηκε ανάμεσα στις 

συμμετέχουσες χώρες, βασισμένη στο "κατά κεφαλήν" εισόδημα. Περισσότερη 

ενίσχυση δόθηκε στις μεγάλες βιομηχανικές δυνάμεις, καθώς επικρατούσε η 

άποψη ότι η αποκατάστασή τους ήταν στοιχειώδης για τη γενική αναβίωση της 

Ευρώπης. 

Παρ’ όλη την εχθρότητα των ΗΠΑ απέναντι σε οτιδήποτε σοβιετικό, οι 

πρώτες συζητήσεις για το πρόγραμμα, τον Ιούνιο του 1947, περιελάμβαναν και τις 

χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Παρόλο που ο πρέσβης της ΕΣΣΔ υποψιαζόταν ότι 
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το Σχέδιο Μάρσαλ θα οδηγούσε στην δημιουργία μιας αντισοβιετικής ομάδας 

χωρών, ο ίδιος ο Στάλιν ήταν αρχικά θετικός στην ιδέα της οικονομικής 

βοήθειας. Στη συνέχεια, άλλαξε γνώμη όταν έμαθε πως για να πάρουν τη βοήθεια, 

οι ανατολικές χώρες έπρεπε να συμφωνήσουν με τους οικονομικούς όρους των 

ΗΠΑ, γεγονός που θα περιόριζε την ικανότητα των Σοβιετικών να ασκήσουν τη δική 

τους επιρροή. Μετά την άρνηση του Στάλιν, μία προς μία οι χώρες της σοβιετικής 

ζώνης απέρριψαν το Σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο αναγνωρίστηκε ως «το αμερικανικό 

σχέδιο για την υποδούλωση της Ευρώπης». 

 Οι πρώτες χώρες που έλαβαν τη χρηματική ενίσχυση που παρείχε το σχέδιο 

Μάρσαλ ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία και στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες 

χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, 

Ελβετία, Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες). Το πρόγραμμα ξεκινούσε τον Απρίλιο 

του 1948 και είχε διάρκεια 4 χρόνων. Συνολικά, οι Αμερικανοί δαπάνησαν 13 

δισεκατομμύρια δολάρια για την ανόρθωση της Ευρώπης.  Οι κύριες εισαγωγές, 

κατά την έναρξη του προγράμματος, είχαν να κάνουν με προϊόντα αυξημένης 

ζήτησης, όπως τρόφιμα και καύσιμα. Αργότερα, οι παροχές στράφηκαν προς τις 

ανάγκες ανασυγκρότησης, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.2 

Οι πρώτες χώρες που έλαβαν τη χρηματική ενίσχυση που παρείχε το σχέδιο 

Μάρσαλ ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία και στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες 

χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, 

Ελβετία, Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες). Το πρόγραμμα ξεκινούσε τον Απρίλιο 

του 1948 και είχε διάρκεια 4 χρόνων. Συνολικά, οι Αμερικανοί δαπάνησαν 13 

δισεκατομμύρια δολάρια για την ανόρθωση της Ευρώπης. 
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Εικόνα 6: Ο κρατικός διαχωρισμός του Ψυχρού Πολέμου (Πηγή: slideshare.net) 

Μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Συμμαχία που νίκησε 

ολοκληρωτικά τις δυνάμεις του Άξονα διαλύθηκε. Οι δύο ισχυρότερες δυνάμεις 

στον πλανήτη ήταν πλέον οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ και τις χώριζαν αβυσσαλέες διαφορές 

σε όλα τα επίπεδα: η ΕΣΣΔ ήταν μονοκομματικό σοσιαλιστικό κράτος βασισμένο 

στις αρχές του Μαρξισμού-Λενινισμού ενώ οι ΗΠΑ ήταν κράτος με καπιταλιστική 

οικονομία και δημοκρατικό καθεστώς. 

Οι διαφορές που είχαν οι δύο μεγάλες δυνάμεις οδήγησαν στο ξέσπασμα του 

«Ψυχρού» Πολέμου που οριοθετήθηκε περίπου την περίοδο 1947-1991. Ο όρος 

«Ψυχρός» χρησιμοποιήθηκε διότι δεν συνέβη κάποια κύρια ένοπλη σύρραξη 

ανάμεσα στους δύο συνασπισμούς χωρών, παρόλο που συνέβησαν περιφερειακές 

συρράξεις σε διάφορες περιοχές του πλανήτη (Κορέα, Βιετνάμ, Αφγανιστάν κ.α.) 

με άμεση ή έμμεση εμπλοκή των δύο πλευρών. Οι δύο υπερδυνάμεις μπήκαν σε 

μακρόχρονη κούρσα εξοπλισμών και συγκρότησης ισχυρότατων στρατιωτικών 

δυνάμεων με τον φόβο ξεσπάσματος πιθανής γενικευμένης σύρραξης. Κομβικό 

ρόλο είχαν ιδιαίτερα τα πυρηνικά όπλα και τα συστήματα μεταφοράς τους 

(υποβρύχια, στρατηγικά βομβαρδιστικά, βαλλιστικοί πύραυλοι κλπ). Και οι δύο 

πλευρές διέθεταν κολοσσιαία οπλοστάσια πυρηνικών όπλων προκειμένου να 
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εξασφαλισθεί η βέβαιη ολοκληρωτική καταστροφή του αντιπάλου εάν αυτός 

επιχειρούσε πρώτος επίθεση με ατομικά ή συμβατικά όπλα.  

Πέραν του στρατιωτικού ανταγωνισμού, η αντιπαράθεση των δύο 

συνασπισμών εκδηλώθηκε σε πολλές σφαίρες, συμπεριλαμβανομένης της 

ιδεολογικοπολιτικής, της οικονομικής και της τεχνολογικής. Η προπαγάνδα και ο 

ψυχολογικός πόλεμος ήταν πεδία έντονης δραστηριότητας και αντιπαράθεσης 

εκατέρωθεν. Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός οδήγησε μεταξύ των άλλων στην αυγή 

της αστροναυτικής (με την εκτόξευση του πρώτου τεχνητού δορυφόρου στην 

ιστορία, του σοβιετικού Σπούτνικ) και της διαστημικής εποχής γενικότερα.10 

2.1.2. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Εικόνα 7: Μετανάστες (Πηγή: http://www.newsit.gr) 

Η Μετανάστευση τόσο κατά τις κοινωνικές επιστήμες όσο και κατά το 

Διεθνές Δίκαιο, είναι η μετακίνηση ανθρώπων σε μία χώρα της οποίας δεν έχουν 

την ιθαγένεια, προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί, ιδιαίτερα ως μόνιμοι κάτοικοι 

ή μελλοντικοί πολίτες της χώρας. Η μετανάστευση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς 

λόγους όπως οικονομική κρίση, η ανεργία, οι κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης κ.α. 
                                                           
10 «Ψυχρός πόλεμος», Πηγή: https://el.wikipedia.org 
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Όταν τα μεταναστευτικά κύματα είναι από τη μία χώρα στην άλλη τότε έχουμε 

εξωτερική μετανάστευση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οικογένειες 

μετακινούνται εντός της ίδιας χώρας, δηλαδή είναι εσωτερικοί μετανάστες. Η 

αναζήτηση καλύτερου τρόπου ζωής ή γενικά καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, 

είναι οι κύριοι λόγοι, που οδηγούν στη μετακίνησή τους. Εμπεριέχει πάντα πολλά 

ρίσκα, στα οποία όμως οι μετακινούμενοι είναι διατεθειμένοι να λάβουν και να 

αντιμετωπίσουν και ή να πετύχουν το στόχο τους χωρίς όμως να έχουν 

εγκαταλείψει και τη λύση της επιστροφής.  

Ακόμη ένα είδος μετακινούμενου πληθυσμού είναι και  οι πρόσφυγες. Οι 

λόγοι μετακίνησης τους διαφέρουν αρκετά από των υπόλοιπων μεταναστών. 

Πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, εθνικιστικές συγκρούσεις, διωγμοί από την 

πατρίδα τους, είναι σοβαρά γεγονότα που αναγκάζουν ή εξαναγκάζουν τους 

πρόσφυγες να εγκαταλείψουν την χώρα τους. Έτσι διακρίνουμε πως ο 

εξαναγκασμός της βίαιης εγκατάλειψης του τόπου τους προκαλεί δυσμενέστατες 

επιπτώσεις, που οφείλονται στην άσχημη ψυχολογική κατάσταση με τον 

αποχωρισμό τόπου, περιουσίας και προσώπων, σε κακουχίες κατά τη διάρκεια της 

πορείας προς μετεγκατάσταση, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο, 

στις άγνωστες συνθήκες, συνήθως όχι φιλικές, που αντιμετωπίζουν στους τόπους 

προορισμού και τον άγνωστο τρόπο επιβίωσης. Επίσης προσφυγικά κύματα 

μπορούν να υπάρξουν και στο εσωτερικό μιας χώρας όταν η μετεγκατάσταση 

γίνεται υποχρεωτική κυρίως λόγω φυσικών καταστροφών και άλλων βίαιων 

συμβάντων. Το εσωτερικό προσφυγικό φαινόμενο είναι λιγότερο συχνό και σε 

πολύ μικρότερο ποσοστό σε σχέση με το αντίστοιχο εξωτερικό. 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 

σταυροδρόμι μεταξύ Ασίας, Αφρικής και Ευρώπης και αποτελεί ένα από τα βασικά 

σημεία εισόδου μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη.  Ωστόσο, όταν  μιλάει 

κανείς για  πληθυσμιακές μετακινήσεις, θα πρέπει να κάνει διάκριση ανάμεσα στις 

δύο κατηγορίες. Πρόσφυγες - αιτούντες άσυλο είναι εκείνα τα άτομα που έχουν 



Σ ε λ ί δ α  | 30 

 

δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 

συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, και 

εγκαταλείπουν τη χώρα διαμονής τους για να αιτηθούν άσυλο σε κάποια ασφαλή 

χώρα η να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης τους αν και εφόσον αυτό είναι 

δυνατόν. Άρα η μετακίνηση τους προκύπτει λόγω του κινδύνου που διατρέχει η ζωή 

τους, σε περίπτωση παραμονής τους στην χώρα προέλευσης τους σε αντίθεση με 

τα άτομα της πρώτης κατηγορίας που μετακινούνται υπό πολύ διαφορετικές 

συνθήκες και για οικονομικούς κυρίως λόγους. 

H έξοδος των ελληνορθόδοξων της Μικράς Ασίας που άρχισε κάτω από 

τραγικές συνθήκες το Σεπτέμβριο του 1922 ολοκληρώθηκε το 1924/1925 υπό την 

εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ). Το γεγονός ουσιαστικά αποτέλεσε την 

κορύφωση στην εισροή Ελλήνων προσφύγων διαφορετικών προελεύσεων στη 

χώρα, που είχε αρχίσει ήδη από το 1910 για να επιταχυνθεί αμέσως μετά τον Α' 

Παγκόσμιο πόλεμο. Η ρωσική επανάσταση του 1917 είχε ως αποτέλεσμα την άφιξη 

μεγάλου αριθμού Ελλήνων από τη νότια Ρωσία κατά το 1917/1918, ενώ 

ακολούθησε η ανταλλαγή των πληθυσμών με τη Βουλγαρία ως αποτέλεσμα της 

συνθήκης του Neuilly (1919). 

Το  Φαινόμενο της διασποράς είναι τόσο παλιό, όσο και η ιστορία του 

ελληνικού έθνους.  Εποικισμοί και μεταναστεύσεις σε γειτονικές ή 

απομακρυσμένες χώρες αποτέλεσαν ένα κυκλικό και επαναλαμβανόμενο 

φαινόμενο της ελληνικής ιστορίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό 

ελληνικών κοινοτήτων, σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Οι λόγοι πολλοί αν και κατά 

κύριο λόγο οικονομικοί και πολιτικοί εξώθησαν Έλληνες να αναζητήσουν μια 

καλύτερη τύχη σε χώρες του εξωτερικού. Κατά τον 20ό αιώνα έως και τις αρχές της 

δεκαετίας του ’80, η Ελλάδα συγκαταλέγονταν στις παραδοσιακές χώρες 

αποστολής μεταναστών, προς χώρες με ταχεία οικονομική ανάπτυξη και αυξημένη 

ζήτηση εργατικών χεριών. Η διεθνής οικονομική κρίση, από τα μέσα της δεκαετίας 

του ’70, οδήγησε σε επαναπατρισμό και επιστροφή πολλών μεταναστών στις 

εστίες τους. Στις κυριότερες ομάδες του απόδημου ελληνισμού ανήκαν έως τα τέλη 

της δεκαετίας του ’80 και οι Έλληνες της Σοβιετικής Ένωσης. Με εξαίρεση ένα 
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μικρό αριθμό ομογενών απόγονων, κατοίκων παλιών ελληνικών κοινοτήτων της 

Ρωσίας (Οδησσός), και επίσης ένα μικρό αριθμό πολιτικών προσφύγων, οι Πόντιοι 

αποτελούσαν τον κύριο κορμό του ελληνισμού στην ΕΣΣΔ. 

Οι Πρόσφυγες Της Μικράς Ασίας 

 

Εικόνα 8: Οι πρόσφυγες στης Μικράς Ασίας (Πηγή: http://luben.tv) 

 Η είσοδος των Μικρασιατών προσφύγων είναι τέτοιας κλίμακας που 

ανατρέπει κάθε πληθυσμιακή ισορροπία στη χώρα. Ένα κράτος 5 εκατ. κατοίκων 

με περιορισμένους φυσικούς πόρους, διχασμένο πολιτικά και οικονομικά 

κατεστραμμένο, δέχεται ένα κύμα προσφύγων που ο αριθμός τους αγγίζει το 1,5 

εκατομμύριο. Ανάμεσά τους υπερτερούν οι γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 10 

ετών. Από αυτούς οι μισοί περίπου (47%) εγκαθίστανται σε αγροτικές περιοχές και 

οι υπόλοιποι (53%) σε αστικές. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο αριθμός των 

προσφύγων όπως αυτοί καταμετρήθηκαν στην πόλη εγκατάστασης τους.  

Πόλη 
Πλη/σμός 

1920 

Πρόσφυ-

γες 
Αύξηση Πόλη 

Πλη/σμός 

1920 

Πρόσφυ-

γες 
Αύξηση 

 

ΑΘΗΝΑ 
317.209 129.380 41% ΧΑΛΚΙΔΑ 14.498 4.896 34% 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
135.833 101.185 74% ΑΓΡΙΝΙΟ 11.892 2.863 24% 
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ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
174.390 117.041 67% ΒΕΡΡΟΙΑ 14.279 7.026 49% 

 

ΠΑΤΡΑ 
53.255 6.967 13% ΛΑΜΙΑ 11.895 1.061 9% 

 

ΚΑΒΑΛΑ 
22.939 28.927 126% ΚΑΤΕΡΙΝΗ 8.466 6.999 83% 

 

ΒΟΛΟΣ 
30.046 13.773 46% ΤΡΙΠΟΛΗ 12.067 708 6% 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29.491 14.069 48% ΑΛΕΞ/ΛΗ 6.963 8.262 119% 

 

ΞΑΝΘΗ 
16.584 14.867 90% ΚΑΡΔΙΤΣΑ 12.618 327 3% 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ 
30.569 2.064 7% ΕΔΕΣΣΑ 10.544 5.580 53% 

 

ΧΑΝΙΑ 
28.373 6.925 24% ΛΕΙΒΑΔΕΙΑ 8.470 592 7% 

 

ΔΡΑΜΑ 
16.765 22.601 135% ΑΜΑΛΙΑΔΑ 10.090 320 3% 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
20.081 14.820 74% ΚΟΖΑΝΗ 10.334 955 9% 

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
21.294 10.745 50% ΑΡΓΟΣ 9.810 1.539 16% 

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
4.185 15.516 371% ΣΑΛΑΜΙΝΑ 11.468 678 6% 

ΣΕΡΡΕΣ 14.564 14.950 103% ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 8.683 7.162 82% 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 20.977 3.587 17% ΞΑΝΘΗ 12.298 289 2% 

ΧΙΟΣ 20.032 9.357 47% ΜΕΓΑΡΑ 9.675 1.132 12% 

ΛΑΡΙΣΑ 22.401 4.400 20% ΚΑΣΤΟΡΙΑ 7.861 1.546 20% 

ΤΡΙΚΑΛΑ 21.474 632 3% ΑΙΓΙΟ 7.746 1.941 25% 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 21.266 3.117 15% ΦΛΩΡΙΝΑ 12.513 3.612 29% 
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ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 18.663 3.032 16% ΡΕΘΥΜΝΟ 8.783 2.640 30% 

ΠΥΡΓΟΣ 13.246 772 6% ΝΑΟΥΣΑ 8.483 2.080 25% 

    ΠΡΕΒΕΖΑ 8.993 1.144 
13% 

 

Πίνακας 1: Πληθυσμιακή καταμέτρηση μετά το 1920 (Πηγή: Νίκος Μπελαβίλας, «Η στέγαση των 

προσφύγων») 

 

 

Εικόνα 9: Μικρασιάτες πρόσφυγες στη Κέρκυρα 1924 (Πηγή: Νίκος Μπελαβίλας, «Η στέγαση των 

προσφύγων») 

Η προσωρινή στέγαση Μικρασιατών προσφύγων έγινε καταρχήν σε γήπεδα, 

θέατρα, αυλές εκκλησιών, δημόσια κτήρια, σε παράγκες, σε σκηνές, σε χαμόσπιτα 

και σε καλύβες που βρίσκονταν σε εγκαταλελειμμένα χωριά, σε οικισμούς αμιγώς 

προσφυγικούς. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες. Δεν υπήρχαν έργα υποδοχής, 

ούτε δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και αποχέτευσης. Έλειπαν παντελώς οι 

χώροι αναψυχής, ενώ μεταδίδονταν εύκολα επιδημικές ασθένειες όπως ο 

εξανθηματικός τύφος, η γρίπη, η ελονοσία, η φυματίωση και η ευλογιά, παρούσες 

ήδη στην Ελλάδα και πριν την άφιξη των προσφύγων. Φαίνεται λογικό, λοιπόν, το 

γεγονός ότι δόθηκε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση στοιχειωδών και πιεστικών 
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αναγκών, όπως ήταν η διατροφή που αντιμετωπίστηκε με την οργάνωση συσσιτίων 

και παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, όπως και η ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη. 

Δεδομένης της προσμονής εκμετάλλευσης των γαιών από τους ντόπιους 

πληθυσμούς, της υπερπροσφοράς εργασίας και των προσπαθειών του κεφαλαίου 

να την εκμεταλλευτεί, όπως επίσης και των συχνών επιτάξεων κατοικιών, οι 

πρόσφυγες αντιμετωπίστηκαν εχθρικά τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές 

περιοχές. Στον αντίποδα πιθανώς βρίσκεται η βοήθεια μερίδας ντόπιων κατοίκων 

και πολλοί ιδιωτών, οι οποίοι πρόσφεραν ατομικά ή οργανωμένα με τη διενέργεια 

εράνων, την οργάνωση πρόχειρων συσσιτίων, τη διανομή ψωμιού, την παροχή 

ρουχισμού, φαρμάκων κ.α. 

Τρομακτική είναι η άνοδος του πληθυσμού ιδιαίτερα σε Αθήνα και Πειραιά, 

όπου εγκαθίσταται περίπου το μισό (48%) του αστικού προσφυγικού πληθυσμού. 

Αμέσως κινητοποιούνται δημόσιοι φορείς και οργανισμοί όπως το υπουργείο 

Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως, το υπουργείο Γεωργίας, το Ταμείο 

Περιθάλψεως Προσφύγων (ΤΠΠ), η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) 

και η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ). Σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των 

προσφύγων παίζουν επίσης η ιδιωτική πρωτοβουλία καθώς και ξένες 

φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως οι αμερικανικός και σουηδικός «Ερυθρός 

Σταυρός», η “American Near East Relief”  κ.ά. 

H εγκατάσταση στην περιοχή της πρωτεύουσας και του Πειραιά γίνεται σε 12 

κύριους και 34 μικρότερους αστικούς οικισμούς στην περίμετρο της πόλης, 1-4 χλμ. 

πέρα από τα όρια της χτισμένης περιοχής. Η Αθήνα του 1922 μόλις που ξεπερνά τις 

200.000 κατοίκους και παρουσιάζει ήδη έλλειμμα σε κατοικίες: αντιστοιχεί ένα 

σπίτι σε 10 κατοίκους. Το οικοδομικό της αποθεματικό περιλαμβάνει φροντισμένα 

μικροαστικά διώροφα και τριώροφα με κήπους και υπόγειο, αρκετά –συχνά 

επώνυμα – κλασικά κτήρια με μπαρόκ λεπτομέρειες, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό 

εξαθλιωμένων σπιτιών που χρονολογούνται από την εποχή της οθωμανικής 

κυριαρχίας και στεγάζουν τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. 
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Αν και το κέντρο της πόλης ηλεκτροφωτίζεται, οι εργατικές συνοικίες 

φωτίζονται ακόμη με πετρέλαιο, ούτε καν με φωταέριο, ενώ η υδροδότηση είναι 

γενικά προβληματική. Κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι αναμενόμενο πως οι 

εργατικές γειτονιές, το Μοσχάτο, ο Ρέντης αλλά και ο Ψυρρής και το Γκάζι, 

«θύλακες εργατικής φτώχειας και περιθωριοποίησης», πλήττονται συχνά από 

πλημμύρες και επιδημίες, ενώ τη θνησιμότητα των εργατικών στρωμάτων αυξάνει 

η φυματίωση. 

Λίγο καλύτερες είναι οι συνθήκες όσον αφορά τουλάχιστον τον αερισμό και 

τον ηλιασμό, χάρη στο στοιχείο της αυλής στις καινούργιες –αν και πρόχειρα 

κατασκευασμένες– κατοικίες στην περιφέρεια της πόλης, τις οποίες έχτισαν 

εσωτερικοί μετανάστες που συνέρρεαν στην Αθήνα μετά τους Βαλκανικούς 

πολέμους (1912-1913). Όσον αφορά τις συγκοινωνίες και τις επικοινωνίες, ήδη 

κατά τη «μεταρρυθμιστική» δεκαετία 1900-1910 έχει ηλεκτροκινηθεί ο 

σιδηρόδρομος Αθήνας-Πειραιά, έχει διανοιχτεί η λεωφόρος Συγγρού και έχει 

αρχίσει η ασφαλτόστρωση των δρόμων, ενώ εμφανίζονται τα πρώτα τηλέφωνα και 

αυτοκίνητα. 

Η εγκατάσταση των προσφύγων δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την 

επέκταση και ανάπτυξη της βιομηχανικής ζώνης προς το δυτικό άξονα της πόλης. Οι 

επιδράσεις του προσφυγικού εποικισμού στη Μακεδονία είναι χαρακτηριστικό 

δείγμα της αξιοποίησης του επαγγελματικού δυναμικού των προσφύγων. Οι 

πρόσφυγες προβαίνουν στην εκτέλεση μεγάλων έργων, ανοίγουν δρόμους, 

κατασκευάζουν γέφυρες, εκτελούν μεγάλα λιμενικά έργα, εγγειοβελτιωτικά και 

αρδευτικά έργα, κυρίως σε τρεις περιοχές, στις πεδιάδες των Σερρών, της Δράμας 

και της Θεσσαλονίκης. Διευθετούν τις κοίτες χειμάρρων και των μεγάλων ποταμών, 

όπως του Αξιού, του Στρυμόνα, αποξηραίνουν λίμνες, όπως του Αχινού, Γιαννιτσών, 

Αρτζάν, Αματόβου και παραδίδουν τις γαίες σε ακτήμονες πρόσφυγες και γηγενείς. 

Ένα μεγάλο τμήμα του προσφυγικού πληθυσμού εμφανίστηκε ως αξιόλογη 

και ειδικευμένη φθηνή εργατική δύναμη, παρέχοντας επιπλέον κίνητρα για τη 

δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων. Πέραν τούτου, η παρουσία των 

προσφύγων στην Ελλάδα επέφερε επίσης μια αξιόλογη διεύρυνση της εσωτερικής 
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αγοράς. Η τεράστια προσπάθεια για την εγκατάστασή τους στους αστικούς και 

αγροτικούς χώρους λειτούργησε ταυτόχρονα και ως ευκαιρία για την αξιοποίηση 

κεφαλαίων και την απόληψη κερδών. Σε αυτό το στενό εννοιολογικό πλαίσιο θα 

μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η διεύρυνση της πιστωτικής πολιτικής των 

τραπεζών επέφερε διαρκή τόνωση της αγοράς. 

Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα έγινε η αιτία για να επιταχυνθεί και 

επεκταθεί η διαδικασία διανομής των μεγάλων αγροκτημάτων (τσιφλικιών) στους 

καλλιεργητές. Δεδομένης της υποχρέωσης της ελληνικής κυβέρνησης (Πρωτόκολλο 

της 29/9/23) να μεταβιβάσει περίπου 5.000.000 στρ. γης στην ΕΑΠ και της 

προσωρινής αδυναμίας της να εκποιήσει τα μουσουλμανικά τσιφλίκια, η 

αναδιανομή γαιών έγινε σταδιακά και με συνεχείς διαβουλεύσεις. Τα 

μουσουλμανικά εδάφη που αποδόθηκαν, περίπου 3.500.000 στρ., στην ΕΑΠ για 

την αποκατάσταση ακτημόνων προσφύγων θεωρείται πως συνέβαλαν 

αποφασιστικά στην ομογενοποίηση της εθνικής ταυτότητας του προσφυγικού 

αγροτικού πληθυσμού, τον οποίο μετέτρεψε σε κοινωνό της εθνικής κοινότητας. 

Γενική συνέπεια από την εγκατάσταση των προσφύγων και τη διανομή των 

μεγάλων αγροκτημάτων στους άμεσους καλλιεργητές ήταν η κινητοποίηση των 

εγχώριων πόρων για την εκβιομηχάνιση, με βάση την εσωτερική αγορά αλλά και 

την περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας. Η προσπάθεια στο 

σύνολό της θεωρήθηκε τόσο σημαντική ώστε προκάλεσε την εισροή και ξένων 

κεφαλαίων, αγγλικών και αμερικανικών, που επενδύθηκαν στην Ελλάδα με σκοπό 

την αξιοποίηση αυτής της οικονομικής συγκυρίας, κυρίως σε εισαγωγές που 

ελέγχονταν από την ΕΑΠ και συνήθως δεν απευθύνονταν σε Έλληνες 

παραγωγούς.11 

                                                           
11 Γεωργακοπούλου Φωτεινή, «Προσφυγικοί Συνοικισμοί στην Αθήνα και τον Πειραιά», 2002, 
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία  

http://asiaminor.ehw.gr/forms/fLemma.aspx?lemmaId=5944
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Εικόνα 10: «Μεγάλη Ελλάς» 1920 (Πηγή: Νίκος Μπελαβίλας, «Η στέγαση των προσφύγων») 

 

 

Εικόνα 11: Σμύρνη, Αύγουστος 1922 (Πηγή: Νίκος Μπελαβίλας, «Η στέγαση των προσφύγων») 
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Οι Παλιννοστούντες Στην ΕΣΣΔ 

 

Εικόνα 12: Περιοχή του Πόντου (Πηγή: http://www.pontos-news.gr) 

Ένα πρώτο κύμα έλευσης Ποντίων προσφύγων στην Ελλάδα σημειώνεται 

κατά τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Κυρίως, μετά την 

Μικρασιατική καταστροφή περίπου 400.000 Έλληνες του Πόντου εγκαθίστανται 

στην Ελλάδα. Τόσο οι πολιτικές συνθήκες, διωγμοί, ανταλλαγές πληθυσμών, 

περιορισμός οικονομικής δραστηριότητας κατόπιν νομοθετικών μέτρων, όσο και η 

νοσταλγία για την επιστροφή στις ρίζες δίνουν το σύνθημα της μαζικής 

μετανάστευσης στη «Μητέρα Ελλάδα» όπως την αποκαλούσαν. Η αποκατάστασή 

τους εξελίχτηκε σχετικά ομαλά, οι κρατικές πολιτικές ενσωμάτωσης ήταν σχετικά 

αποτελεσματικές, ενώ οι ίδιοι συνέβαλλαν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας μας με τις δεξιότητες, τα κεφάλαια που έφεραν μαζί τους, καθώς και την 

εργατικότητά τους. Το δεύτερο μεγάλο κύμα ομογενών προσφύγων από την 

περιοχή του πρώην Σοβιετικού Πόντου, αλλά και γενικότερα της πρώην ΕΣΣΔ, 

σημειώθηκε μετά το 1985. Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε το 1990, στο 

διάστημα 1985¬1990 εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα 30.000 Πόντιοι Έλληνες από 

την πρώην Σοβιετική Ένωση. Πρόκειται για ένα σύνολο 64.179 ατόμων που 

επαναπατρίστηκαν επισήμως μόνον από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Σ’ αυτούς 
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πρέπει να προστεθεί ένας σημαντικός αριθμός Ποντίων, οι οποίοι αν και φθάνουν 

ως τουρίστες, εκδηλώνουν την πρόθεση και παραμένουν τελικά στην Ελλάδα. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η μεγάλη εισροή μεταναστών είχε και επί 

μέρους χαρακτηριστικά όπως το γεγονός ότι ποτέ δεν ταυτίστηκαν με τους 

πληθυσμούς με τους οποίους ζούσαν. Η κατάρρευση του κοινωνικού συστήματος 

εκεί διευκόλυνε την επιστροφή τους. Οι κυριότεροι λόγοι που αναφέρουν οι ίδιοι 

οι ομογενείς στην έρευνα της Κασιμάτη (1992), είναι η μετανάστευση συγγενών 

(γονείς, παιδιά, αδέλφια), που δηλώνει την οικογενειακή μορφή της 

μετανάστευσης, η επιθυμία να ζήσουν στην πατρίδα, η μίμηση άλλων Πόντιων της 

περιοχής που έφυγαν, η ύπαρξη συγγενών στην Ελλάδα, τα εθνικά προβλήματα 

στις περιοχές που ζούσαν, αλλά και η επιθυμία για ένα καλύτερο μέλλον για τα 

παιδιά τους. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού των Ποντίων ομογενών της 

τελευταίας εισροής εγκαταστάθηκε στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στην Αθήνα 

και στη Θεσσαλονίκη, στην πλειοψηφία του στις παρυφές των πόλεων, σε 

συνοικισμούς συχνά απομονωμένους από τον ντόπιο πληθυσμό (για παράδειγμα, 

Ασπρόπυργος, Μενίδι κ.λπ.), καθώς και στη Βόρεια Ελλάδα (Κομοτηνή, Ροδόπη, 

Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Κατερίνη), περιοχές που είναι εγκατεστημένοι και οι 

παλαιότεροι. Έτσι, είχαν τουλάχιστον καλύτερες πιθανότητες να αφομοιωθούν από 

τον τοπικό πληθυσμό με ότι αυτό συνεπάγεται π.χ. ομογενείς γειτονιές, οικισμοί 

και προάστια που περιλαμβάνουν μια η δυο το πολύ εθνικότητες. 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά και επαγγελματικά προσόντα 

Σύμφωνα με την έρευνα του Μάου η αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών 

Ποντιακής καταγωγής, που ήλθαν στην Ελλάδα στο διάστημα 1985-1990 ,είναι 

παρόμοια με αυτή του ντόπιου πληθυσμού (48,7% άντρες και 51,3% γυναίκες), ενώ 

υπερτερούν οι παντρεμένες γυναίκες (62% περίπου του πληθυσμού). Οι 

διαζευγμένες Πόντιες υπολογίζεται ότι αποτελούν το 5,6% της κατηγορίας, δηλαδή 

ποσοστό τετραπλάσιο των ντόπιων Ελληνίδων, ενώ και οι άνδρες Πόντιοι 

εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό διαζευγμένων από τους Έλληνες γηγενείς (1,3%, 
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και 0,6% αντίστοιχα). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το εύρημα ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των αγάμων Ελλήνων Ποντίων είναι νέοι σε ηλικία 15-29 ετών και 

γυναίκες μεταξύ 15 με 24 ετών (Μάιος 1992). 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των Ποντίων ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ 

εμφανίζεται υψηλότερο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ελλαδικό πληθυσμό, στις 

κατηγορίες της τριτοβάθμιας και μέσης γενικής εκπαίδευσης. Οι γυναίκες 

υπερτερούν των ανδρών στις κατηγορίες της ανώτερης εκπαίδευσης, αλλά και 

στην κατηγορία «δεν φοίτησαν σε σχολείο». Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι οι Έλληνες 

Πόντιοι που επέστρεψαν στην Ελλάδα είναι, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους 

γηγενείς, απόφοιτοι μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης, παρουσιάζουν μεγάλη 

εξειδίκευση, που συχνά αποτελεί εμπόδιο στην ένταξή τους στην ελληνική αγορά 

εργασίας, ενώ δυσκολίες υπάρχουν και στην αντιστοίχιση των διπλωμάτων, 

πτυχίων και πιστοποιητικών σπουδών, με αυτά των ελληνικών σχολών και 

Πανεπιστημίων. 

Χαρακτηριστικά του κοινωνικού αποκλεισμού των παλιννοστούντων 

Οι παλαιότεροι παλιννοστούντες Έλληνες από τις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης και την ΕΣΣΔ εντάχθηκαν στην ελληνική κοινωνία, παρά τα προβλήματα 

οικονομικής και κοινωνικής ένταξης που αντιμετώπισαν τα πρώτα χρόνια, χωρίς να 

βιώσουν στην πλειονότητά τους κοινωνικό αποκλεισμό. Αντίθετα, οι Πόντιοι 

μετανάστες του δεύτερου κύματος, δηλαδή όσοι επέστρεψαν στο διάστημα 1985-

1990, αλλά και αργότερα, αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα οικονομικής 

ένταξης κυρίως επειδή α) δεν γνώριζαν καθόλου την ελληνική γλώσσα, β) οι χώρες 

προέλευσης δεν τους επέτρεψαν να εξάγουν χρήματα και γ) ότι οι ίδιες χώρες 

αρνούνται να επιστρέψουν τις ασφαλιστικές εισφορές που είχαν εισπράξει, σε 

αντίθεση με την περίπτωση των Ελλήνων προσφύγων του Εμφυλίου Πολέμου 

1946-1949. Έτσι, οι παλιννοστούντες βρέθηκαν σε ιδιαίτερα άσχημη κοινωνική 

κατάσταση κατά το πρώτο διάστημα της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα. 

Παρά το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των Ποντίων, έρευνες διαπιστώνουν ότι 

το 50% των ικανών προς εργασία πλήττεται από την ανεργία και την 
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υποαπασχόληση. Μεγαλύτερο μερίδιο στην ανεργία κατέχουν οι γυναίκες, ενώ οι 

άνδρες υποαπασχολούνται σε γεωργικά και οικοδομικά κυρίως επαγγέλματα. Οι 

Έλληνες Πόντιοι που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία 15 με 20 χρόνια, 

αντιμετωπίζουν έντονη επαγγελματική περιθωριοποίηση και ετεροαπασχόληση 

που βιώνεται μέσα από την αποδοχή υποβαθμισμένων, ανεπιθύμητων, 

κακοπληρωμένων, ασταθών και χαμηλού γοήτρου οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμα πιο έντονο στον γυναικείο πληθυσμό. 

Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η οικογένεια απαριθμεί συνήθως 4 με 5 άτομα, 

ότι οι οικογενειακές απολαβές είναι χαμηλές, ότι η πλειονότητα των Ποντίων 

διαμένει σε ενοικιαζόμενα σπίτια, συμπεραίνουμε ότι η οικονομική κατάσταση των 

Ποντίων είναι οριακή και ιδιαίτερα ασθενής. Ένα πρόβλημα που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι σχετικά νεοεισερχόμενοι Πόντιοι είναι το στεγαστικό, το οποίο 

όμως φαίνεται να αφορά, κυρίως, το πρώτο διάστημα ή να πηγάζει από το 

αίσθημα ανασφάλειας που αισθάνεται κάποιος, ο οποίος πριν είχε σπίτι (Σοβιετική 

Ένωση). Σε αντίθεση με τους Έλληνες Πόντιους που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα 

πριν τη δεκαετία του ’80, οι νεοεισερχόμενοι, λόγω των οικονομικών δυσχερειών 

που αντιμετωπίζουν, δεν μπορούν να αγοράσουν ή να κατασκευάσουν ιδιόκτητο 

σπίτι, την ύπαρξη του οποίου θωρούν απαραίτητη για την ανάπτυξη αισθήματος 

ασφάλειας και δημιουργίας σταθερούς και ασφαλούς βάσης δραστηριότητας. Το 

αίσθημα της ανασφάλειας είναι ιδιαίτερα έντονο κατά το πρώτο διάστημα της 

άφιξής τους, κατά το οποίο, όπως διαπιστώνεται σε έρευνα που διενεργήθηκε στην 

Αττική, φαίνεται να μην έχουν μόνιμη κατοικία και να φιλοξενούνται σε φιλικά ή 

συγγενικά τους πρόσωπα, έως ότου βρουν εργασία και εγκατασταθούν κάπου 

μόνιμα.12 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος, «Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής», Κεφάλαιο 19, Εκδόσεις: 
Διόνικος, 2003 
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Πρόσφυγες Από Την Ευρύτερη Μέση Ανατολή 

 

 

Εικόνα 13: Σύριοι πρόσφυγες εν πλω (Πηγή: http://quer-denken.tv) 

Το προσφυγικό ζήτημα έχει απασχολήσει πολλές φορές την χώρα μας. Τον 

περασμένο Σεπτέμβριο η Ελλάδα βρέθηκε πάλι στην θέση να αντιμετωπίσει μια 

μεγάλη εισροή μεταναστών σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά αλλά και 

κοινωνικοπολιτικά περίοδο. Διευκρινίζεται πως οι πρόσφυγες που καταφεύγουν 

στην Ελλάδα προέρχονται κατά 85% από τη Συρία, το Ιράκ, τη Σομαλία και το 

Αφγανιστάν. Πρόκειται δηλαδή για εμπόλεμες περιοχές και άρα πρόκειται για 

κύματα προσφύγων και όχι οικονομικών μεταναστών. Όσον αφορά τη Συρία, 

παρατηρείται ότι φεύγουν για την Ευρώπη άνθρωποι που είχαν εγκαταλείψει την 

πατρίδα τους εξαιτίας του πολέμου και έως τώρα περίμεναν σε μια γειτονική 

χώρα, όπου στο μεταξύ ζουν τέσσερα εκατομμύρια Σύριοι. Επειδή δεν υπάρχει 

προοπτική τερματισμού της διένεξης αναχωρούν για την Ευρώπη.  

Σύμφωνα με τον Φόλκερ Τιουρκ μόνη διέξοδος στο πρόβλημα είναι μέτρα τα 

οποία να βασίζονται στην αλληλεγγύη και στην εμπιστοσύνη, που αποτελούν 

θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες. Επίσης επισημαίνει πως παράλληλα με τη 

συζήτηση των ποσοστώσεων θα πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα ασύλου σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο, που χρειάζεται δημιουργικές λύσεις. Υποστηρίζει πως η 
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πολεμική δεν έχει καμία θέση στο θέμα του ασύλου και πως λύσεις βρίσκονται 

μόνο με νηφάλια θεώρηση, καθώς, όπως σημειώνει, σύμφωνα με τον Φρόιντ, η 

φωνή της λογικής είναι χαμηλών τόνων.13 

Σύμφωνα με έρευνες κατά το 2015: 

 758.596 αφίξεις μέσω θαλάσσης 

 3.283 αφίξεις στον Έβρο 

 66.400 πρόσφυγες σε πρόγραμμα μετεγκατάστασης από την Ελλάδα σε 

άλλη χώρα της ΕΕ 

 70% πρόσφυγες από την Συρία, 19% από το Αφγανιστάν, 5% από Ιράκ 

 94.024 διασωθέντες πρόσφυγες στην θάλασσα 

 206 έχασαν την ζωή τους 

 413 συλληφθέντες διακινητές 

Τελευταίες καταγραφές για τον Απρίλιο του 2016 σύμφωνα με τον ΟΗΕ είναι: 

 51.000 πρόσφυγες και μετανάστες σε όλη την χώρα 

 5.000 στα νησιά και 46.000 στην ενδοχώρα 

 μέσω όρος αφίξεων ανά μέρα 766 άτομα  

 

Η φύλαξη των θαλασσίων συνόρων παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με 

τα χερσαία σύνορα. Απαραίτητη ήταν η συνεργασία της Ελλάδας με τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό FRONTEX για την καταγραφή και ταυτοποίηση προσφύγων και 

μεταναστών που διέρχονται, μέσω θαλάσσης, στα νησιά του Αιγαίου. Ακόμα, 

ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, που θα προσφέρει 

υλικοτεχνική υποδομή όπως σκηνές, γεννήτριες, κρεβάτια, είδη υγιεινής και 

κιβώτια πρώτων βοηθειών έκτακτης ανάγκης. 

Το ζήτημα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ρευμάτων αφορά την ΕΕ 

στο σύνολό της, και όχι μόνο τις χώρες πρώτης υποδοχής. Χρειάζεται μια 

ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος από την ΕΕ, η οποία θα αντιμετωπίζει 

και τα δίκτυα παράνομης διακίνησης. 

                                                           
13 «Τουλάχιστον 70.000 πρόσφυγες στην Ελλάδα το 2015», 2015, Πηγή: http://www.efsyn.gr 
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Η χώρα μας αντιμετωπίζει την προσφυγική κρίση εν μέσω μιας οικονομικής 

κρίσης και διαχειρίζεται ικανοποιητικά το φαινόμενο με σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου και με γνώμονα την ασφάλεια των 

προσφύγων και των ευρωπαίων πολιτών. Η ελληνική κοινωνία έχει 

δείξει αλληλεγγύη και ευαισθησία στην αντιμετώπιση της κρίσης, παρά τις 

οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Η φύλαξη των θαλάσσιων και χερσαίων 

συνόρων είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Οι διακρίσεις των αιτούντων άσυλο με 

βάση την υποτιθέμενη εθνικότητά τους συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου.14 

Η Ευρώπη οπισθοχωρεί προς μια ακόμα μεγαλύτερη προσφυγική κρίση με 

την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που 

αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή λόγω του πολέμου και των συρράξεων στη 

Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και σε άλλες χώρες.15 

Οι εκτιμήσεις του ΟΗΕ στο τέλος του 2015 

Εκατόν σαράντα χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες εκτιμάται πως έφθασαν 

στην Ευρώπη διά θαλάσσης τον Νοέμβριο, σημειώνοντας μεγάλη μείωση από τον 

Οκτώβριο, ανέφερε η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 

σημειώνοντας ότι ο αριθμός των μεταναστών  θα μπορούσε να φθάσει το ένα 

εκατομμύριο. Έπειτα από ένα σύντομο διάλειμμα λόγω των κακών καιρικών 

συνθηκών, ο αριθμός ανέβηκε και πάλι, με περίπου 5.201 ανθρώπους να φθάνουν 

στα ελληνικά νησιά, ανέφερε. 

Μέχρι τώρα, ο αριθμός των ανθρώπων, που έχουν φθάσει στις ευρωπαϊκές 

ακτές και επιζητούν την ασφάλεια, είναι περίπου τέσσερις φορές περισσότερος 

από ότι ολόκληρο το 2014. Οι μισοί από αυτούς είναι Σύροι που διαφεύγουν από 

τον πόλεμο. Η μεγάλη πλειονότητα φθάνει στην Ευρώπη διά θαλάσσης. Σύμφωνα 

με το Ταμείο του ΟΗΕ για τα Παιδιά (UNICEF) και τον Διεθνή Οργανισμό 

                                                           
14 Μυρένα Σερβιτζόγλου, «Η Ελλάδα και η προσφυγική κρίση στο Αιγαίο και τα Βαλκάνια», 2015, 

Πηγή: http://greeknation.blogspot.gr   
15 «Εγκλωβισμένοι 25.000 πρόσφυγες & μετανάστες-Τους μοιράζουν σε όλη την Ελλάδα», 2016, 

Πηγή: http://www.iefimerida.gr 
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Μετανάστευσης, ο αριθμός των γυναικών και των παιδιών μεταξύ των μεταναστών 

και των προσφύγων δεν σταμάτησε να αυξάνεται τους τελευταίους μήνες και 

αποτελεί πλέον το 52% των αφίξεων έναντι 27% το καλοκαίρι. Εκατοντάδες παιδιά 

είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στα σύνορα, 

περιλαμβανομένων πολιτών του Λιβάνου, του Πακιστάν, του Ιράν και του 

Μπανγκλαντές. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο από αναπνευστικές 

λοιμώξεις και κρυοπαγήματα.16 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Εικόνα 14: Πλήθη μεταναστών (Πηγή: http://www.dotnews.gr) 

Εξωτερική Μετανάστευση 

Η κολοσσιαία ανάπτυξη της αγγλικής βιομηχανίας,  είχε αρχίσει ήδη από τα 

τέλη του 1849. Οι μικρές οπισθοδρομήσεις πού υπήρξαν αυτή την περίοδο, κυρίως 

σε μεμονωμένους βιομηχανικούς κλάδους, δε μπορούσαν να επηρεάσουν τη 
                                                           
 16«Πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2015», 2015, Πηγή: 
https://www.unhcr.gr  
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γενική ευημερία της βιομηχανίας στο σύνολο της. Η τεράστια μάζα των άνεργων, 

πού είχε σχηματιστεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1840, απορροφήθηκε 

απόλυτα από αυτή τη γενική βιομηχανική άνοδο. Μπορεί να πει κανείς ότι η 

αγγλική βιομηχανία, εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν είχε ποτέ τόσο μεγάλη έλλειψη 

εργατικών δυνάμεων. Ένας ακόμη λόγος της έλλειψης εργατικού δυναμικού ήταν 

ότι από τις αρχές του 1850, ιδιαίτερα όμως από το 1851-1855, άρχισε ένα 

ισχυρότατο μεταναστευτικό ρεύμα από την Αγγλία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και 

τη μακρινή Αυστραλία, εκεί είχαν ανακαλυφθεί πλούσια κοιτάσματα χρυσού. 

Μέσα σε λίγα χρόνια η αγγλική βιομηχανία έχασε έτσι περίπου δυο εκατομμύρια 

εργάτες, πού εγκατέλειψαν την Αγγλία για πάντα. Όπως συμβαίνει πάντα σε 

τέτοιες περιπτώσεις, δεν έφυγαν τα παιδιά ούτε οι γέροι, αλλά οι πιο υγιείς, οι πιο 

δραστήριοι και πιο ρωμαλέοι άνθρωποι. Έτσι το εργατικό κίνημα, έχασε τις 

εφεδρείες απ τις οποίες αντλούσαν τη δύναμη τους.17 

Επί δεκαετίες, η Ισπανία και η Πορτογαλία ήταν προορισμοί μεταναστών 

από τις πρώην αποικίες τους. Σήμερα, σε μια ιστορική αντιστροφή ρόλων,   τα 

σημερινά καθεστώτα βλέπουν κύματα  απογοητευμένων νέων να φεύγουν για τις 

παλιές κτήσεις, αναζητώντας καλύτερη ζωή. Η κρίση χρέους της Ευρώπης και τα 

οικονομικά δεινά που διαβρώνουν τις θέσεις εργασίας αναδιαμορφώνουν τις 

μεταναστευτικές τάσεις, με μια γενιά εγχώριων ταλέντων να αναζητούν την 

επιβίωση σε ηπείρους που άλλοτε τις αντιμετώπιζαν με περιφρόνηση. Οι 

Πορτογάλοι αναχωρούν για τις εκρηκτικά αναπτυσσόμενες Ανγκόλα και 

Μοζαμβίκη στην Αφρική, καθώς και για τον αναδυόμενο οικονομικό γίγαντα 

Βραζιλία, όπου υπάρχει έλλειψη μηχανικών που θα προετοίμαζαν τη χώρα για το 

Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 και τους θερινούς Ολυμπιακούς του 2016 στο Ρίο ντε 

Τζανέιρο. Οι Ισπανοί, πάλι, έλκονται από τις πρώην αποικίες τους στη Λατινική 

Αμερική. 

                                                           
17 «Η κρίση του 1857-1858 - Η ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στην Αγγλία, τη Γαλλία και τη 
Γερμανία - Η Διεθνής Έκθεση του Λονδίνου το 1862 - Ό εμφύλιος πόλεμος στην Αμερική - Η κρίση 
της βαμβακουργίας - Η πολωνική εξέγερση - Η ίδρυση της Πρώτης Διεθνούς - Ο ρόλος τον Μαρξ - Η 
ιδρυτική διακήρυξη», Έβδομο μέρος κύκλου διαλέξεων  Πηγή: http://www.wd-ist.org 



Σ ε λ ί δ α  | 47 

 

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Μετανάστευσης της Πορτογαλίας, ο αριθμός 

των Πορτογάλων που δηλώνουν τα στοιχεία τους στα προξενεία της Βραζιλίας 

εκτινάχθηκε από 678.822 το 2009 σε 705.615 ένα χρόνο αργότερα. Στην Ανγκόλα, 

αντιστοίχως, από σχεδόν 57.000 το 2008 σε πάνω από 74.500 το 2009. Ο αριθμός 

των αδειών παραμονής που παραχώρησε η Μοζαμβίκη σε Πορτογάλους το 2010, 

στο μεταξύ, ήταν αυξημένος σχεδόν κατά 13% σε σχέση με το 2009, σχεδόν στις 

12.000. Τα εκλογικά αρχεία της Ισπανίας δείχνουν ότι περί τα 30.000 άτομα 

μετανάστευσαν στην Αργεντινή μεταξύ Ιουνίου 2009 και Νοεμβρίου 2010 - 

αριθμός αυξημένος κατά 11%. Περί τις 6.400 πήγαν στη Χιλή -άλμα 24% για την 

ίδια περίοδο- και 6.800 στην Ουρουγουάη, αύξηση 16%. 

Στην Ισπανία, όπου ένα στα πέντε άτομα είναι άνεργο, οι ευκαιρίες στη 

Λατινική Αμερική έχουν γίνει μαγνήτης για όλους εκείνους των οποίων οι ελπίδες 

για καριέρα διαψεύδονται από την καλπάζουσα ύφεση. Ιδίως η Βραζιλία είναι 

μαγνήτης. Ο λατινοαμερικανικός γίγαντας προσλαμβάνει ξένους πολιτικούς 

μηχανικούς και αρχιτέκτονες για να καλύψει τη ζήτηση για μεγάλα δημόσια έργα, 

συμπεριλαμβανομένης ενεργειακής υποδομής ύψους άνω των 200 δισ. δολαρίων - 

ποσό κοντά στο ετήσιο ΑΕΠ της Πορτογαλίας. Η βραζιλιάνικη οικονομία 

αναπτύχθηκε κατά 7,5% το 2010 -με τους ταχύτερους ρυθμούς από το 1986- και 

από φέτος αναμένεται άνω του 5% ετησίως έως το 2014. 

Για τους Ισπανούς, των οποίων η χώρα αγωνίζεται να ξεπεράσει τη ύφεση 

που πυροδότησε η κατάρρευση της φούσκας των ακινήτων, η Λατινική Αμερική 

έχει γίνει το σύγχρονο Ελντοράντο. Είθισται να είναι άνδρες ηλικίας 25-35 με 

εξειδίκευση, συνήθως μηχανικοί, αρχιτέκτονες ή ασχολούμενοι με την υψηλή 

τεχνολογία. Πολλοί είναι έτοιμοι να θυσιάσουν μερικά χρόνια μένοντας μακριά 

από την πατρίδα τους, για να μπορέσουν επιστρέφοντας να αγοράσουν ένα σπίτι 

και να ιδρύσουν δική τους εταιρεία. 

Έτσι η οικονομική κρίση δεν επηρέασε μόνο την Ισπανία και την Πορτογαλία 

όσον αναφορά την μετανάστευση αλλά και τις υπερχρεωμένες Ελλάδα και 

Ιρλανδία, καθώς και τις πιο εύρωστες Γαλλία και Ιταλία. Παραδέχονται ότι και 

εκείνες χάνουν ταλέντα με τη φυγή των νέων τους: έξυπνων, δημιουργικών και 
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δυναμικών αποφοίτων πανεπιστημίων που θα τροφοδοτούσαν με ζωτικής 

σημασίας «καύσιμα» τις εθνικές οικονομίες. Η φυγή αυτής της γενιάς αποτελεί 

«από τα σημαντικότερα υποπροϊόντα της ευρωπαϊκής κρίσης», επισημαίνει ο 

Δημήτριος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού Ινστιτούτου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ουάσιγκτον και επικεφαλής της ομάδας δράσης 

για τη μετανάστευση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ: «Οι πρώτοι που 

φεύγουν σε μια κρίση είναι πάντα εκείνοι με τις περισσότερες ικανότητες», τονίζει. 

Και προσθέτει ότι ο ίδιος προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες πως η απώλεια 

«μυαλών» απαιτεί προσοχή ίση με εκείνη για τα δημοσιονομικά μέτρα που θα 

μειώσουν το εθνικό χρέος. «Χάνουν τους ανθρώπους που είτε μπορούν να τους 

βγάλουν από την κρίση μακροπρόθεσμα είτε θα χρειαστούν για να ξεκινήσει και να 

τροφοδοτηθεί η ανάκαμψη», δηλώνει.18 

Η Πορτογαλία την περίοδο 2007-2012 υπέστη μεγάλη μείωση πληθυσμού. Η 

μείωση του αριθμού των γεννήσεων, που συνδυάστηκε με την αύξηση των 

θανάτων και της μετανάστευσης πολιτών σε άλλες χώρες, συνέβαλαν στην μείωση 

αυτή, η οποία συνεχίζει να πλήττεται από την οικονομική κρίση, σύμφωνα με το 

πορτογαλικό εθνικό στατιστικό ινστιτούτο (INE). Ο πληθυσμός της Πορτογαλίας 

συρρικνώθηκε κατά περίπου 55.000 πρόσωπα το 2012 σε 10,49 εκατομμύρια —

πρόκειται για την τρίτη συναπτή χρονιά που καταγράφηκε μείωση του πληθυσμού. 

Ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε κατά 7,2% σε ένα επίπεδο κάτω από τις 

90.000 για πρώτη φορά αφότου άρχισαν να συγκεντρώνονται συγκρίσιμα 

στατιστικά στοιχεία. Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 4,6% το 2012 εν 

συγκρίσει με το 2011, με την παιδική θνησιμότητα να καταγράφει επίσης μικρή 

αύξηση. 

Το INE δεν συσχέτισε άμεσα τα στοιχεία αυτά με την οικονομική κρίση η 

οποία πλήττει την Πορτογαλία. Παρατήρησε όμως μια αύξηση της μετανάστευσης, 

καθώς αυξανόμενοι αριθμοί ανθρώπων εγκαταλείπουν την Πορτογαλία για να 

αναζητήσουν εργασία σε πρώην αποικίες της ή σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Σχεδόν 

52.000 άνθρωποι μετανάστευσαν μόνιμα, ενώ 69.500 εγκατέλειψαν τη χώρα με 

                                                           
18 Α. Ρ. «Ισπανοί, Πορτογάλοι: μετανάστες σήμερα σε πρώην αποικίες τους», 2011, Πηγή: 
http://www.kathimerini.gr 
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την πρόθεση να παραμείνουν στο εξωτερικό για διάστημα μικρότερο του ενός 

έτους το 2012. 

Την ίδια περίοδο η Πορτογαλία δέχθηκε μόλις περίπου 14.600 νέους 

μετανάστες. Η οικονομική κρίση στη χώρα της Ιβηρικής άρχισε το 2007, στο 

πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης, και συνεχίζεται ως σήμερα, έχοντας αυξήσει το 

επίπεδο της ανεργίας σε περίπου 16%. Η κυβέρνηση συνήψε μια δανειακή 

συμφωνία ύψους 78 δισεκατομμυρίων ευρώ με την διεθνή τρόικα των πιστωτών 

(ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ) το 2011. Η Λισαβόνα ελπίζει ότι η οικονομία της χώρας θα βγει από 

την ύφεση το 2014. Η κυβέρνηση προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα ανέλθει του χρόνου 

στο 0,8% του πορτογαλικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.19 

Στη Γαλλία οι μετανάστες προέρχονται κυρίως από το Μαγκρέμπ και τις 

άλλες γαλλικές αποικίες. Η γαλλική αντιμετώπιση ήταν θεωρητικά η πιο συνεπής 

αποδίδοντας στους μετανάστες την ιδιότητα του ισότιμου πολίτη με σχετικά 

εύκολο τρόπο. Άφηνε στην ευχέρεια της ατομικής συνείδησης τον 

αυτοπροσδιορισμό τους και αντιμετώπιζε ως ιδιωτική υπόθεση τις θρησκευτικές 

και άλλες κοινοτικές και πολιτιστικές εκφράσεις των μεταναστών. Η κακή 

διαχείριση των κοινωνικών αναγκών των μεταναστών και η εγκατάλειψη στην τύχη 

της ενσωμάτωσής τους, οδήγησε στο πιο σημαντικό μεταναστευτικό πρόβλημα. 

Θεωρώντας ότι οι μετανάστες έχουν την προδιάθεση και τη δυνατότητα να γίνουν 

Γάλλοι, ασκείτο ουσιαστικά μια πολιτική αφομοίωσης που έφθασε γρήγορα σε 

αδιέξοδο. Δημιουργήθηκαν έτσι ισχυρά γκέτο, τα οποία εξέθρεψαν τις 

διαδηλώσεις του Νοεμβρίου 2005 και στη συνέχεια τα βίαια επεισόδια στα 

προάστια του Παρισιού.20 

 

 

                                                           
19 «Πορτογαλία: Η μετανάστευση συνέβαλε στην μείωση του πληθυσμού», 2013, Πηγή: 
http://www.kathimerini.gr 
20 Γιαταγάνα Ξενοφώντα Α., «Η πρόκληση του μεταναστευτικού φαινομένου για την Ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση» 
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Εσωτερική Μετανάστευση 

Μετανάστευση Από Την Ανατολική Στη Δυτική Γερμανία 

Το Γερμανικό Γ΄ Ράιχ διαλύεται και στον πυρήνα του δημιουργούνται δύο νέα 

κράτη: η σημερινή Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (παλαιότερα 

ανεπισήμως και Δυτική Γερμανία) και η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (η 

λεγόμενη Ανατολική Γερμανία, DDR), η οποία θα υπάρξει μέχρι το 1990. 

Αμερικανοί και οι άλλοι δυτικοί σύμμαχοι συνέβαλαν στην ανόρθωση της 

δυτικογερμανικής οικονομίας, όπως άλλωστε και οι Σοβιετικοί πρόσφεραν βοήθεια 

στην Ανατολική Γερμανία.  

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο στη Γερμανία κατέφυγαν περισσότεροι από 

12.000.000 πολιτικοί πρόσφυγες και απελαθέντες από τα τότε καθεστώτα της 

Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Ύστερα από τη διχοτόμηση του Γερμανικού 

κράτους το 1949, η Δυτική Γερμανία συνέχισε να δέχεται μεγάλες μάζες 

προσφύγων, ενώ περίπου 2.000.000 Γερμανοί της Ανατολικής Γερμανίας 

εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και εγκαταστάθηκαν στη Δυτική Γερμανία. 

Επρόκειτο κυρίως για νέους ανθρώπους, με αξιόλογη πνευματική κατάρτιση, που 

συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη του τότε δυτικού Γερμανικού κράτους. Το 

ρεύμα της φυγής ήταν τόσο μεγάλο και οι συνέπειές του για την πρώην Ανατολική 

Γερμανία τόσο οδυνηρές, που το 1961 το κράτος προσπάθησε να το εμποδίσει, με 

οχυρώσεις κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων των δύο χωρών και με το χτίσιμο 

του τείχους του Βερολίνου. Για τριάντα περίπου χρόνια περιορίστηκε το ρεύμα 

φυγής των Ανατολικογερμανών προς τη Δύση. Ωστόσο, μετά την κατάρρευση του 

σοβιετικού συνασπισμού, άρχισε και πάλι το κύμα φυγής μέσω Ουγγαρίας και 

Τσεχοσλοβακίας.  

Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου (9 Νοεμβρίου 1989) και το 

άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων, περίπου 345.000 Ανατολικογερμανοί πέρασαν 

το 1989 στη Δυτική Γερμανία, ενώ ο αριθμός αυτός αυξήθηκε μετά το 1990. 

Υπολογίζεται ότι περίπου 250.000 άτομα, κάτοικοι της πρώην Ανατολικής 

Γερμανίας, εγκαθίστανται κάθε χρόνο στο δυτικό τμήμα της χώρας. Η άφιξη και 
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εγκατάσταση της νέας αυτής ομάδας μεταναστών προκαλεί ολοένα και 

αυξανόμενη δυσαρέσκεια στον πληθυσμό της πρώην Δυτικής Γερμανίας, κυρίως 

λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται από την αύξηση της ανεργίας και την 

έλλειψη στέγης. Πολλοί κατηγορούν τους μετανάστες από την πρώην Ανατολική 

Γερμανία για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα και 

απαιτούν από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τον περιορισμό της εισροής 

μεταναστών. 21 

Οι Πόντιοι Πρόσφυγες Στη Σοβιετική Ένωση 

Η διαδικασία οικοδόμησης του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση ξεκινάει 

στις αρχές της δεκαετίας του 1920 μέσα στις πλέον δυσμενείς συνθήκες, μέσα από 

τα ερείπια που άφησαν πίσω τους ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ήρθε ο 

εμφύλιος και η ξένη ιμπεριαλιστική στρατιωτική επέμβαση 16 κρατών (μεταξύ των 

οποίων και η Ελλάδα). Παρ' όλα αυτά, η νεαρή σοβιετική πολιτεία έδωσε από 

νωρίς δείγματα γραφής αναφορικά με τους ελληνοποντιακούς πληθυσμούς. 

Μερίμνησε άμεσα για την επανεγκατάσταση όσων είχαν εγκαταλείψει τις εστίες 

τους κατά τη διάρκεια των εθνικιστικών συγκρούσεων, ενώ για όσους ήταν είτε 

πρόσφυγες από τον Πόντο (τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση δε δέχτηκε να 

μεταφέρει στην Ελλάδα) είτε άστεγοι λόγω της ολοκληρωτικής καταστροφής των 

χωριών τους, η σοβιετική εξουσία διέθεσε γη προκειμένου να εξασφαλίσουν τους 

όρους επιβίωσής τους.22 

 

Συνοψίζοντας, όσον αφόρα την ανάγκη για μετανάστευση είναι γνωστό ότι 

πρόκειται για ένα φαινόμενο που δημιουργήθηκε από πολύ παλιά. Οι αρχαίες 

φυλές μετακινούνταν, υποχρεωτικά συνήθως, με πρώτο μέλημα τους την 

επιβίωση. Σήμερα αυτή η ανάγκη δεν σταματά, όμως κάθε εποχή δημιουργεί 

ποικίλες καταστάσεις και έτσι οι λόγοι την μετακίνησης των ανθρώπων 

εμφανίζονται σε διαφορετικές μορφές από ότι παλιότερα. 

                                                           
21 «Γερμανική ιστορία», https://el.wikipedia.org 
22 Γκίκας Ι. «Οι Έλληνες στη διαδικασία οικοδόμησης του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ», εκδόσεις 
Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 2008 
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Όταν αυτές οι μετακινήσεις επιφέρουν στην κάθε χώρα αύξηση πληθυσμού, 

συνήθως από μεγάλη μαζική εισροή, τότε είναι υποχρεωμένη η καθεμία να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν πάντα βέβαια με τη βοήθεια και 

συνδρομή της διεθνούς κοινότητας και των διεθνών οργανισμών. Ένα από αυτά 

είναι η ανάγκη των μεταναστών για στέγαση, όπου σε αυτό η κάθε χώρα 

επεμβαίνει με την δική της οικονομικοπολιτκή προσέγγιση. 

Παραπάνω αναφέρθηκαν μερικά από τα πολλά κύματα προσφύγων και 

μεταναστών που εισέβαλαν στην χώρα μας καθώς και κάποια σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Από την  ανάλυση του παρόντος θέματος δεν θα μπορούσε να λείπει  η 

αναφορά στην έκτακτη κατάσταση που βρίσκεται η Ευρώπη, αλλά ειδικότερα η 

Ελλάδα, λόγω των μεγάλων προσφυγικών εισροών αυτή την περίοδο, φαινόμενο 

που είναι ακόμη σε εξέλιξη και στην αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισής του με 

καθόλου θετικά προς το παρόν αποτελέσματα από την Ευρωπαϊκή κοινότητα και 

τους διεθνείς οργανισμούς.   

Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξεταστούν τα προγράμματα στεγαστικής 

μέριμνας για τους μετακινούμενους πληθυσμούς, καθώς και τα μέχρι τώρα μέτρα 

που έχουν ληφθεί για το πρόσφατο προσφυγικό ζήτημα, που αποτελεί 

πρωτοεμφανιζόμενο φαινόμενο ως δυνατότητα παροχής βοήθειας για διέλευση 

και όχι παραμονής, με προορισμό άλλες χώρες νέας μόνιμης εγκατάστασης.  

2.1.3. ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Αστικοποίηση είναι ένα κοινωνικό και πολεοδομικό φαινόμενο σύμφωνα με 

το όποιο πληθυσμοί συσσωρεύονται σε συγκεκριμένες αστικές περιοχές 

μεταβάλλοντας συνολικά το μέγεθος τους και τον τρόπο λειτουργίας τους σε όλους 

τους τομείς, παραγωγικούς και κοινωνικούς. Οι ανάγκες που δημιουργούνται κατά 

τη διάρκεια του φαινομένου της αστικοποίησης είναι πολυποίκιλες αλλά 

πρωτίστως εκφράζονται με τις αντίστοιχες ανάγκες στέγασης των μετακινούμενων 

πληθυσμών. Η αστικοποίηση έχει πολλές καλές και κακές συνέπειες σε μια χώρα. 

Καλές, γιατί αυξάνει την βιομηχανική παραγωγή και βελτιώνει σταδιακά τις 

υπηρεσίες, και κακές γιατί οι πόλεις είναι ένα τεχνητό περιβάλλον που αναγκάζει 
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τους ανθρώπους να ζουν σε συνθήκες που ήταν τελείως άγνωστες στο παρελθόν. Η 

αστικοποίηση, όπως και η αριθμητική διόγκωση της νεολαίας, εμφανίζεται κυρίως 

στις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν διαθέτουν την οικονομική, κοινωνική και 

υλική υποδομή για την προώθηση υποστήριξης της βιωσιμότητας του 

περιβάλλοντος.23 

 

Εικόνα 15: Η αστικοποίηση του πλανήτη (Πηγή : dreamstime.com) 

Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

Έχουν γίνει πολλές θεωρητικές προσπάθειες ερμηνείας του αστικού 

φαινομένου μεταξύ των οποίων είναι η νεοκλασική προσέγγιση, η μαρξιστική 

θεώρηση, η προσέγγιση του  κοινωνιολόγου Max Weber, καθώς και αυτή του  

                                                           
23 Ζαμάνη Αλεξάνδρα - Γρηγοριάδης Αλέξανδρος, «Τυπολογία και Χωρική Κατανομή της Κοινωνικής 
Κατοικίας στην Ελλάδα», Αθήνα 2013. 
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φιλόσοφου Emile Durkheim. Γενικότερα επικρατεί μία σύνδεση της αστικοποίησης 

με το βιομηχανικό καπιταλισμό. 

Αρχικά, πολλές από τις ερμηνείες για την αστικοποίηση αναφέρονται σε αυτή 

σαν να είναι κάτι ευνοϊκό. Σύμφωνα με τη νεοκλασική προσέγγιση η μετακίνηση 

του πληθυσμού από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές λειτουργεί ως ένας 

μηχανισμός μεταφοράς εργατικής δύναμης από περιοχές με χαμηλή 

παραγωγικότητα σε περιοχές με υψηλή παραγωγικότητα. Με τον τρόπο αυτό είναι 

δυνατός ο μετασχηματισμός μίας αγροτικής οικονομίας σε βιομηχανική. Η υψηλή 

αυτή παραγωγικότητα των αστικών περιοχών συνδέεται με μεγαλύτερο μισθό 

συγκριτικά με αυτόν του γεωργικού τομέα και αυτό γιατί υπάρχει υπερπροσφορά 

εργασίας στον αγροτικό τομέα, που έχει ως αποτέλεσμα οι μισθοί να κυμαίνονται 

σε χαμηλά επίπεδα και τα άτομα να αναζητούν καλύτερες αμοιβές στα αστικά 

κέντρα. Ο μηχανισμός της ελεύθερης αγοράς είναι ικανός να ρυθμίσει τη 

γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, ενώ οι περιφερειακές ανισότητες που 

δημιουργούνται αποτελούν μία προσωρινή κατάσταση, καθώς η αγορά 

αναλαμβάνει και εν τέλει αποκαθιστά τις συνθήκες για έναν ευνοϊκό ανταγωνισμό. 

Γεγονός βέβαια που μετέπειτα απορρίπτει ο Άγγλος οικονομολόγος J. Keynes, 

υποστηρίζοντας πως οι μεταναστευτικές ροές αποτελούν παράγοντα άρσης 

ανισοτήτων. Ο Keynes δεν βλέπει την οικονομία και την κοινωνία ως 

αυτορρυθμιζόμενο σύστημα και δεν θεωρεί πως μπορεί να υπάρξει τέλειος 

ανταγωνισμός, ενώ θεωρεί βασική την επαναφορά της ισορροπίας διότι οι 

ακαμψίες στις αγορές είναι βασική αιτία ανισορροπίας. Αναγκαίες είναι οι 

πολιτικές παρέμβασης στην αγορά εργασίας των αστικών κέντρων με τη μορφή 

δημόσιων επενδύσεων, με την προϋπόθεση να υπάρχει πλεόνασμα εργατικού 

δυναμικού στις αγροτικές περιοχές, προκειμένου να αυξηθεί η απασχολησιμότητα, 

ενισχύοντας ταυτόχρονα την μετανάστευση. 

Οι μαρξιστικές θεωρήσεις προσεγγίζουν το αστικό φαινόμενο έχοντας ως 

βάση τον καταμερισμό εργασίας και τον τρόπο παραγωγής. Πρόκειται για μία 

ιστορικό-αναλυτική προσέγγιση, όπου υποστηρίζεται ότι οι μορφές παραγωγής 

καθορίζουν τον καταμερισμό εργασίας και την αντίστοιχη κοινωνική οργάνωση, 
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που με τη σειρά τους καθορίζουν τη χωρική οργάνωση. Στις προ-καπιταλιστικές 

κοινωνίες η πόλη συνδέεται αλλά διαφοροποιείται από την ύπαιθρο και τίποτα δεν 

είναι μεταβιβάσιμο. Ωστόσο στον καπιταλισμό η εμφάνιση του βιομηχανικού 

τρόπου παραγωγής κάλυψε αυτές τις διαφορές μεταξύ πόλης και υπαίθρου, ενώ 

ταυτόχρονα η γεωργία εκβιομηχανοποιείται. Έχουμε τη διαίρεση χειρωνακτικής 

(ύπαιθρο) και πνευματικής εργασίας (πόλη) και αντίστοιχα εμπορίου με την 

παραγωγή. Στενά συνδεδεμένα με τα παραπάνω είναι ο πολλαπλασιασμός των 

αναγκών, η εμφάνιση της αλλοτρίωσης, η ανάδυση της αστικής τάξης και του 

προλεταριάτου. 

Κατά τον Max Weber, η συγκρότηση της πόλης κινείται γύρω από την 

οργάνωση της οικονομίας, την ιδεολογία και τον πολιτισμό. Περιγράφει μία 

μετάβαση από την πόλη ως αδελφότητα, όπου η θρησκεία, ο πολιτισμός και η 

ιδεολογία αποτελούσαν τον πυρήνα της εξουσίας για την οργάνωση της πόλης, σε 

πιο ορθολογικές μορφές εξουσίας. 

Ο Emile Durkheim με τη σειρά του δίνει μία διαφορετική όψη στη μελέτη του 

αστικού φαινομένου εστιάζοντας στη κοινωνική συνοχή και τη κοινωνική 

αλληλεγγύη, δύο βασικά κριτήρια κατάταξης των κοινωνιών. Περιγράφει μία 

μετάβαση από την μηχανική αλληλεγγύη της πρωτόγονης κοινωνίας, όπου το 

άτομο λειτουργεί συλλογικά, σε μία οργανική αλληλεγγύη της σύγχρονης 

κοινωνίας, όπου το άτομο στοχεύει στη μεγιστοποίηση του ατομικού 

συμφέροντος, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η συλλογική ικανοποίηση. Η 

μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο είναι αποτέλεσμα της πύκνωσης του 

πληθυσμού, της εμφάνισης της πόλης, της αύξησης του όγκου των κοινωνιών και 

του έντονου καταμερισμού της εργασίας, τα οποία σηματοδοτούν νέες εξελιγμένες 

μορφές συλλογικής ζωής. Το αστικό φαινόμενο είναι για τον Durkheim αποτέλεσμα 

της συγκέντρωσης ή διασποράς του πληθυσμού και των αντίστοιχων 

δραστηριοτήτων μέσα σε αυτή. Επιχειρεί μία σύνδεση της συλλογικής ζωής με την 

οικονομική και καθημερινή ζωή. Οι οργανικές σχέσεις αλληλεγγύης της σύγχρονης 
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κοινωνίας οδηγούν σε μία ποιοτική άνοδο των κοινωνιών και σε νέες μορφές 

δόμησης της συλλογικότητας.24 

 Μιλώντας Στατιστικά: 

 Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΗΕ, σχεδόν τα δύο τρίτα του 

αναπτυσσόμενου κόσμου θα ζουν σε πόλεις μέχρι το 2025.  

 Τουλάχιστον έξι πόλεις θα αυξήσουν τον πληθυσμό τους με ποσοστά 

αρκετά υψηλά ούτως ώστε να διπλασιαστούν σε μόλις 20 χρόνια. 

 Πολλές πόλεις στις ταχέως αστικοποιούμενες περιοχές θα αντιμετωπίσουν 

ποσοστά αύξησης του πληθυσμού 2,3% ανά έτος, σε σύγκριση με τον 

παγκόσμιο μέσο όρο του 1,8% για αστικές περιοχές και περίπου 1% του 

συνόλου του παγκόσμιου πληθυσμού, μεταξύ 2000 και 2030. 

Στην αύξηση της αστικοποίησης οδηγούν πολλοί παράγοντες όπως: 

 Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες και η συνακόλουθη 

άνοδος των αστικών κέντρων ως οικονομικά κέντρα ανάπτυξης.  

 Η αγροτική καταστροφή ή σταδιακή απώλεια της οικονομικής ζωτικότητας 

των αγροτικών περιοχών. 

 Εγγενή υψηλά ποσοστά γεννήσεων σε συνδυασμό με χαμηλότερα ποσοστά 

παιδικής θνησιμότητας. 

 Κυβερνητικοί ή άλλοι συγκρουσιακοί λόγοι που δημιουργούν τη 

μετανάστευση. 

Η «εξώθηση» στη μετανάστευση μπορεί να συμβεί λόγω της φτώχειας στις 

αγροτικές περιοχές, την έλλειψη ή την οριακή παραγωγικότητα της αγροτικής γης, 

και / ή το εχθρικό αγροτικό περιβάλλον σε διάφορες περιοχές. Όμως, κάποια 

αστικά κέντρα μπορούν να παρουσιάσουν οικονομική ανάπτυξη που θα στηρίξει 

την εισροή των ανθρώπων, και κάποια άλλα όχι. Η φτώχεια της υπαίθρου στις 

περιοχές της Αφρικής και της Ασίας θα οδηγήσει το 40 έως το 60% των αστικών 

περιοχών σε μεγέθυνση. 

                                                           
24 Παπάνη Ειρήνη Μυρσίνη - Μπαλάσα Αικατερίνη, Παπάνης Ευστράτιος, «Υπογεννητικότητα, 
Αστικοποίηση και Εκπαίδευση», 2010 
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Ανθρωπολόγοι υποστηρίζουν ότι η μετανάστευση από την αγροτική στην 

αστική περιοχή διασπά θρησκευτικές, οικογενειακές και κοινωνικές δομές, και 

συχνά καθιστούν δύσκολη την ενίσχυση των θετικών συμπεριφορών μεταξύ των 

νέων, συμβάλλοντας έτσι στη βία και σε ορισμένες περιπτώσεις την υποστήριξη 

ακραίων απόψεων. 

«Πόλοι Έλξης» της μετανάστευσης 

Οι κάτοικοι της υπαίθρου επιδιώκουν να εξισώσουν «εισόδημα και ποιότητα 

ζωής» με την κατοίκηση στα αστικά κέντρα υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται σε 

καλύτερη θέση από ότι οι κάτοικοι της υπαίθρου. 

 Μέχρι και 130 εκατομμύρια αγρότες έχουν μετεγκατασταθεί σε αστικές 

περιοχές από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, με την προοπτική των 

υψηλότερων μισθών και καλύτερου τρόπου ζωής. 

 Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το 80% της μελλοντικής οικονομικής 

ανάπτυξης θα σημειώνεται σε αστικές περιοχές, γιατί αυτές προσφέρουν τη 

δυνατότητα υψηλότερων εισοδημάτων, παιδεία, βελτίωση των συνθηκών 

υγείας και ποιότητα ζωής. 

 Η μετανάστευση είναι μία κινητήρια δύναμη για την αστικοποίηση. 

 Οι μετανάστες που αναζητούν απασχόληση τείνουν να έχουν υψηλότερα 

ποσοστά γεννήσεων από τους πληθυσμούς της χώρας υποδοχής. 

 Οι μεγαλουπόλεις των αναπτυσσόμενων εθνών έχουν τόσο υψηλές βάσεις 

πληθυσμού που ακόμη και μέτρια ποσοστά γεννήσεων δημιουργούν 

ανησυχητικά μεγάλες πληθυσμιακές αυξήσεις. 

Οι δυτικές χώρες χαλαρώνουν την νομοθεσία για να ενθαρρύνουν την ξένη 

μετανάστευση σε συγκεκριμένες ομάδες δεξιοτήτων που χρειάζονται για να 

αναχαιτίσουν κάπως τις δημογραφικές τάσεις γήρανσης ή για να δημιουργήσουν 

νέες εξελίξεις στην οικονομία. Οι περισσότεροι από αυτούς τους μετανάστες 

εγκαθίστανται, τουλάχιστον αρχικά σε αστικές περιοχές: 
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 Η Ιρλανδία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μετανάστευση για να 

τροφοδοτήσει μια νέα άνθηση της οικονομίας της τα τελευταία χρόνια, 

αλλά αυτή η κίνηση έχει προκαλέσει υπερπληθυσμό στις πόλεις, 

προκαλώντας, μεταξύ άλλων, τις τιμές στα αστικά ακίνητα να έχουν ανέβει 

στα ύψη. 

 Το φθινόπωρο του 2000, η Ουάσιγκτον θέσπισε νομοθεσία για να αυξήσει 

το όριο στις βίζες εργασίας αλλοδαπών από 107.500 άτομα σε 195.000 

άτομα. 

 Η Γερμανία (στο παρελθόν μία από τις πιο άκαμπτες χώρες της Ευρώπης για 

τη μετανάστευση) προσφέρει ειδικές θεωρήσεις για 20.000 αλλοδαπούς 

ειδικούς στην τεχνολογία των πληροφοριών. 

Μεγάλη αύξηση του πληθυσμού 

Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά των γεννήσεων επιβραδύνονται σε όλο τον 

κόσμο, σε πολλές μεγαλουπόλεις των αναπτυσσόμενων εθνών εμφανίζουν τόσο 

υψηλές βάσεις πληθυσμού που ακόμη και τα μέτρια ποσοστά γεννήσεων 

δημιουργούν ανησυχητικά μεγάλες αυξήσεις στο σύνολο του πληθυσμού. 

Επιπλέον, οι μετανάστες, οι οποίοι τείνουν να κλίνουν προς τις αστικές περιοχές, 

λόγω του παράγοντα «ευκαιρία απασχόλησης», έχουν γενικά υψηλότερα ποσοστά 

γεννήσεων από τους πληθυσμούς της χώρας υποδοχής: 

 Παρόλο που τα ποσοστά αύξησης του πληθυσμού έχουν μειωθεί σε μεγάλο 

μέρος της Ασίας, τα προηγούμενα υψηλά ποσοστά έχουν δημιουργήσει μια 

ηλικιακή διάρθρωση με μεγάλες πιθανότητες μετανάστευσης σε πόλεις, 

ενώ η αστική ηλικιακή δομή και φύλο είναι τέτοια που ευνοούν την αύξηση 

του πληθυσμού. 

Αν και υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την ταχεία ανάπτυξη των 

μεγαλουπόλεων, μεγαλύτερος κίνδυνος έγκειται στην υπερβολική ανάπτυξη των 

πόλεων του 1 εκατομμυρίου έως 5 εκατομμύρια κατοίκων. Αυτές οι πόλεις έχουν 

εκκολαπτόμενη υποδομή, κυρίως άτυπες οικονομίες που παρέχουν λίγες 
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κοινωνικές παροχές, καθώς και τοπικούς ρυθμιστικούς φορείς που είναι 

ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού. 

 Ο αστικός πληθυσμός των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, με τέτοιο αριθμό 

ατόμων, θα δει μία αύξηση της τάξης 2,7% σε αντίθεση με το 2,2% για 

πόλεις άνω των 5 εκατομμυρίων κατοίκων ή και πιο μεγάλες. 

Τα υπερβολικά αυτά ποσοστά της μη προβλεπόμενης ανάπτυξης, είναι 

υπεύθυνα για την τεραστίου μεγέθους εξάντληση των πόρων, την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος, την αποδυνάμωση της ποιότητας ζωής, την εγκληματικότητα και 

την πολιτική ή κοινωνική σύγκρουση. Η επιτυχής επίλυση αυτών των θεμάτων 

συχνά παρεμποδίζεται από αντικρουόμενα πολιτικά προγράμματα, εθνοτικές 

εντάσεις ή από τις ακραίες κοινωνικές ανισότητες. 

Οι πόλεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο της πρώτης βαθμίδας 

(μεγαλουπόλεις με πάνω από 8 εκατομμύρια κατοίκους) και της δεύτερης 

βαθμίδας (αστικά κέντρα άνω του 1 εκατ. κατοίκους) αυξάνονται ταχύτερα από ότι 

οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να επενδύουν 

για τις υγιεινές συνθήκες διαβίωσης. Οι νεοαφιχθέντες αναγκάζονται να ζουν σε 

παραγκουπόλεις χωρίς νερό ή αποχέτευση στην περιφέρεια των καθιερωμένων 

πόλεων. Παράνομα πηγάδια στραγγίζουν τα υπόγεια ύδατα και προκαλούν 

σημαντική καθίζηση, ενώ ανθυγιεινά συστήματα απόρριψης μολύνουν το 

υπόλοιπο πόσιμο νερό. Αυτό, σε συνδυασμό με την πυκνότητα και τις μεσαιωνικές 

συνθήκες διαβίωσης, δημιουργεί ένα γόνιμο έδαφος, τόσο για γνωστές όσο και για 

νέες επιδημίες. Επίσης, αυξάνεται η ευπάθεια αυτών των μεγάλων πληθυσμών σε 

περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών: 

 Το ξέσπασμα πνευμονικής πανώλης στην Ινδία το 1993 ξεκίνησε από ένα 

σεισμό, ο οποίος προκάλεσε τη μετανάστευση μολυσμένων αρουραίων σε 

πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Τότε, 855 άνθρωποι έχασαν τη ζωή 

τους όταν η λοίμωξη μεταφέρθηκε στο Νέο Δελχί και τη Βομβάη με τα 

αεροπορικά ταξίδια. 
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 Το 1984 το ατύχημα της Union Carbide στο Μποπάλ της Ινδίας, προκάλεσε 

περίπου 3.000 θανάτους, κυρίως σε παραγκουπόλεις κοντά στο εργοστάσιο 

χημικών. 

 Η ταχεία ανάπτυξη της αστικοποίησης και η ανάγκη για νερό στην Πόλη του 

Μεξικού έχει επιταχύνει την καθίζηση του εδάφους. Τμήματα της πόλης 

έχουν βυθιστεί έως και 7,5 μέτρα, ενώ η καθίζηση στην Τζακάρτα επέτρεψε 

στο θαλασσινό νερό να μολύνει πηγάδια 11 χιλιόμετρα μακριά, στην 

Κεντρική Τζακάρτα. 

 Η αστικοποίηση -κυρίως από οικισμούς καταληψιών- στην Τουρκία, στην 

Ινδία, στη Λατινική Αμερική και σε άλλες αναπτυσσόμενες περιοχές, γίνεται 

συχνά σε εκτάσεις ιδιαίτερα ευάλωτες σε σεισμούς, πλημμύρες και 

κατολισθήσεις λάσπης. 25 

Έτσι η αύξηση πληθυσμού στις πόλεις συνδυάζεται με διάφορα προβλήματα 

που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι μεγαλουπόλεις αλλά ακόμα περισσότερο τα 

μικρά αστικά κέντρα εμφανίζουν προβλήματα στην στέγαση των μεταναστών και 

στον πολεοδομικό σχεδιασμό που αναγκάζεται να αλλάξει μετά από ένα μεγάλο 

κύμα εισροής. Ανεπάρκεια κατοικιών, έλλειψη κρατικής παροχής στέγης (εργατικές 

κατοικίες),ελλείψεις βασικών υποδομών, παραβίαση ρυθμιστικών πλαισίων, 

παράνομη δόμηση είναι μερικά από τα προβλήματα των πόλεων. 

Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Η αστικοποίηση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα η μετατόπιση των 

πληθυσμιακών μαζών από τις αγροτικές και τις ημιαστικές περιοχές προς τις 

αστικές περιοχές αποτέλεσε έναν καταλυτικό παράγοντα στη διαμόρφωση της 

δομής, των λειτουργιών και της μορφής της οικογένειας. Αυτή η έντονη εσωτερική 

μετακίνηση του πληθυσμού από τις αγροτικές περιοχές προς τα μεγάλα κέντρα 

καπιταλιστικής ανάπτυξης εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα και εντάθηκε κυρίως τη 

δεκαετία του 1970. 

                                                           
25 «Long - Term global demographic trends: reshaping the geopolitical landscape», Έκθεση CIA, 2001, 
Πηγή: https://www.cia.gov  
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Οι δημογραφικές και πληθυσμιακές μεταβολές δημιούργησαν μεταβολές 

τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό τομέα. Η ποιοτική άνοδος της 

κοινωνίας συνδέεται άλλωστε με την αύξηση του πληθυσμού. Οι αξίες, τα πρότυπα 

και η κοινωνική ζωή στο σύνολό της έλαβε διαφορετικές μορφές διατηρώντας 

βέβαια αρκετές ιδιομορφίες από το παρελθόν. 

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, οι διαδικασίες και ο τύπος της αστικοποίησης, 

όπως αναφέραμε και παραπάνω, μεταβλήθηκαν ουσιαστικά κατά την διάρκεια του 

μεσοπολέμου. Η μεταβολή αυτή οφείλεται τόσο στην εισροή του προσφυγικού 

πληθυσμού όσο και στην αγροτική έξοδο προς τα αστικά κέντρα εξ’ αιτίας της 

ανακοπής όλων των διεξόδων μετανάστευσης. Ο προσφυγικός πληθυσμός των 

1.222.000 ατόμων (25% περίπου του πληθυσμού της Ελλάδας) που εγκαθίσταται 

υπό συνθήκες βίας στη χώρα δεν ακολουθεί την κατανομή σε αστικό και αγροτικό 

πληθυσμό που ίσχυε ως τότε στην Ελλάδα. Το 20% περίπου εγκαθίσταται στην 

Αθήνα, το 30% στα υπόλοιπα αστικά κέντρα και το 50% στους μικρότερους 

οικισμούς στην ύπαιθρο. 

Οι μεταβολές αυτές του πληθυσμού δημιούργησαν βασικό κοινωνικό 

πρόβλημα στη χώρα, το οποίο επικεντρώθηκε στο ζήτημα της κατοικίας. Η 

εγκατάσταση των προσφύγων και οι διαδικασίες αστικοποίησης του μεσοπολέμου 

οξύνουν την κρίση της κατοικίας. Η παραγωγή κατοικίας πλέον δεν μπορεί να 

εξασφαλιστεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Το κράτος θέτει σε λειτουργία νέους 

μηχανισμούς οικοδόμησης και ξεκινά στην χώρα για πρώτη φορά η παραγωγή 

κατοικίας μέσω της οργανωμένης δόμησης. Συγκεκριμένα αρχικά ιδρύει το Ταμείο 

Περιθάλψεως Προσφύγων (1922 – 1924) και την «Επιτροπή Αποκατάστασης 

Προσφύγων» (1923 – 1930), τα προγράμματα των οποίων τελικά ανέλαβε το 

Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών (1933 – 1940) το οποίο κατασκεύασε τις πρώτες 

τετραώροφες πολυκατοικίες.  

Οι σημαντικότεροι προσφυγικοί οικισμοί που κατασκευάστηκαν στο 

διάστημα 1923-1930 ως αποτέλεσμα της οργανωμένης δόμησης είναι του Bύρωνα, 

της Καισαριανής, της Νέας Ιωνίας, της Κοκκινιάς, του Υμηττού, και του Ταύρου. 

Έως το 1936 δημιουργούνται οι οικισμοί των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Συγγρού, 
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Νίκαιας, Δραπετσώνας, Ελληνικού, Ερυθρού Σταυρού, Στέγης Πατρίδος και με 

αυτοστέγαση οι οικισμοί της Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Σμύρνης, Νέας 

Kαλλικράτειας, Νέας Ερυθραίας. Έως το 1940 ολοκληρώνονται οι οικισμοί 

Δουργουτίου, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αγίων Αναργύρων Πειραιά. 

 

 

Εικόνα 16: Προσφυγικοί οικισμοί Λεωφόρου Αλεξάνδρας (Πηγή: http://news247.gr) 



Σ ε λ ί δ α  | 63 

 

 

Εικόνα 17: Τύποι προσφυγικών κατοικιών Ταύρου, της δεκαετίας του 1930 (Πηγή: http://1epal-

esp-tavrou.att.sch.gr) 

Αμέσως μετά τον πόλεμο η κρίση της κατοικίας στην Ελλάδα συνεχίζεται και 

παίρνοντας τεράστιες διαστάσεις. Ήδη κατά την απογραφή του 1940 υπολογίζεται 

ότι το 43% των οικογενειών είναι άστεγες ή στεγάζονται σε εντελώς ακατάλληλα 

καταλύματα.23 

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, καταγράφονται τα στατιστικά αποτελέσματα 

από απογραφές που έγιναν στα έτη 1951-2001 για την κατανομή πληθυσμού. 

 

Έτος 

απογραφής 

Συνολικός 

πληθυσμός 

Αστικός 

πληθυσμός 

Αστικός ως % 

του 

Συνολικού 

Πληθυσμού 

Αγροτικός ως 

% του 

συνολικού 

πληθυσμού 

Ημιαστικός 

ως % του 

συνολικού 

πληθυσμού 

1951 7.632.801 2.879.994 37,7 47,5 14,8 

1961 8.388.553 3.628.105 43,3 43,8 12,9 

1971 8.768.372 4.667.489 53,2 35,2 11,6 

1981 9.739.589 5.659.528 58,1 30,3 11,6 
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1991 10.259.900 6.036.660 58,8 28,4 12,8 

2001 10.964.020 8.211.646 74,8 14,8 10,4 
 

Πίνακας 2: Κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας κατά βαθμό αστικότητας (Πηγή : ΕΣΥΕ, 

Επεξεργασία αποτελεσμάτων Απογραφών 1951- 2001) 

Από την επεξεργασία των απογραφικών δεδομένων (Πίνακας 2), 

παρατηρείται η έντονη αστικοποίηση που έλαβε χώρα στη μεταπολεμική Ελλάδα 

και συγκεκριμένα η τεράστια αύξηση της αναλογίας του αστικού πληθυσμού στο 

σύνολο αυτού. Το 1951, 38 στους 100 κατοίκους είναι εγκατεστημένοι στα αστικά 

κέντρα, ενώ σε 50 χρόνια, δηλαδή το 2001, η αναλογία αυτή προσέγγισε τους 75 

στους 100. 

 

Πληθυσμός 

1961 

Πληθυσμός 

1971 

Πληθυσμός 

1981 

Πληθυσμός 

1991 

Πληθυσμός 

2001 

Περιοχή 

Πρωτεύουσας 
1.852.709 2.548.065 3.038.245 3.072.922 3.192.606 

Σύνολο 

Χώρας 
8.390.553 8.768.372 9.739.589 10.259.900 10.964.020 

Ποσοστό % 22,10% 29,10% 31,20% 30,00% 29,20% 

 

Πίνακας 3: Συμμετοχή της Περιφέρειας Πρωτεύουσας στο σύνολο του Πληθυσμού 1961-

2001 (Πηγή ΕΣΥΕ,  Επεξεργασία αποτελεσμάτων Απογραφών1961- 2001) 

Η άνιση κατανομή και η χωρική υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού 

αντικατοπτρίζεται, επίσης, στο γεγονός ότι το 30% περίπου του συνολικού 

πληθυσμού της Ελλάδος εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στην περιφέρεια της 

Πρωτεύουσας (Πίνακας 3). Η άνιση αυτή κατανομή  του πληθυσμού υπέρ των 

αστικών περιοχών και η υπερσυγκέντρωση αυτού, κυρίως στην πρωτεύουσα, 

αποτελεί και το βασικό περιφερειακό πρόβλημα της Χώρας καθώς έχει οδηγήσει 
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στην πληθυσμιακή αποψίλωση και στη δημογραφική αποδόμηση των αγροτικών, 

κυρίως, περιοχών.26 

Οι οικονομικές μεταβολές στην περιφέρεια κατά τη μεταπολεμική περίοδο 

οδήγησαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών και προς το 

δεύτερο αστικό κέντρο, την Θεσσαλονίκη. 

Συγκεκριμένα, την περίοδο 1961-2001, ο πληθυσμός και των δύο αστικών 

κέντρων, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αυξήθηκε κατά 82% και 93% αντίστοιχα. Η 

Αθήνα συγκέντρωνε το 35% του πληθυσμού της χώρας σύμφωνα με την απογραφή 

του 2001, ενώ υπολογίζεται ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να ξεπερνά το 40% 

του συνολικού πληθυσμού και το 42% του αστικού πληθυσμού. Πρόκειται για 

φαινόμενο που δεν παρατηρείται σε άλλη χώρα στην Ευρώπη. 

Οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές έχασαν το παραγωγικό τους δυναμικό, οι 

δυνατότητες αξιοποίησης των φυσικών τους πόρων περιορίστηκαν και πολλές από 

αυτές οδηγήθηκαν σε οικονομική και κοινωνική αποδιάρθρωση.27 

Φυσικά, τα παραπάνω δεδομένα θα μπορούσαν να ήταν πιο οξυμένα αν δεν 

υπήρχαν: 

Α) οι μεταναστευτικές περίοδοι (τέλη ’60 ως τέλη ’70), όπου μετανάστευσαν 

στον εξωτερικό περίπου 2 εκατομμύρια Έλληνες. 

Β) η τάση της ελληνικής κοινωνίας- και με τη συμβολή του κράτους σε 

κάποιες περιπτώσεις- για αποκέντρωση. 

Συνέπειες Της Αστικοποίησης 

Θετικές: 

 Η αύξηση της παραγωγής στο δευτερογενή ή τον τριτογενή παραγωγικό 

τομέα. 

 Η διευκόλυνση της λειτουργίας της οικονομίας στο πλαίσιο της ελεύθερης 

αγοράς, λόγω της ύπαρξης πληθυσμιακών συγκεντρώσεων. 

 Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
                                                           
26 Ζιώγα Μαρία Ευανθία, «Δημογραφικό Πρόγραμμα και Σύνταγμα», Αθήνα 2012 
27 Πολύζος Σεραφείμ, «Περιφερειακή Ανάπτυξη», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2011  
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 Κατά συνέπεια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

 Υψηλότερα επίπεδα κοινωνικών παροχών, αφού οι υποδομές (υγεία, 

εκπαίδευση, οδικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγίας κ.λ.π.)  είναι περισσότερες 

και καλύτερης ποιότητας στα αστικά κέντρα. 

 Αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων των πόλεων συγκριτικά με τους 

κατοίκους της υπαίθρου. 

Αρνητικές: 

 Η διαβίωση σε τεχνητό περιβάλλον, χωρίς επαφή με τη φύση. 

 Η ρύπανση του περιβάλλοντος, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και η 

ασφυκτική έλλειψη ζωτικού χώρου. 

 Αύξηση κοινωνικών προβλημάτων, όπως η δυσκολία στη δημιουργία 

κοινωνικών ή προσωπικών σχέσεων, η κοινωνική απομόνωση, η αύξηση της 

εγκληματικότητας κ.λ.π. 

 Αύξηση του κόστους ζωής, γιατί η διαβίωση στις μεγάλες πόλεις είναι 

περισσότερο δαπανηρή. 

 Υποαπασχόληση του ήδη επενδυμένου κεφαλαίου στις περιοχές που 

συρρικνώνονται πληθυσμιακά λόγω της αστικοποίησης. 

 Αύξηση των επιπέδων φτώχειας στα αστικά κέντρα.28 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Παρακάτω παρατίθενται τρία παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών, μια της 

νότιο-δυτικής Ευρώπης η Ισπανία, μια της βόρειο-δυτικής Ευρώπης Μεγάλη 

Βρετανία (Αγγλία, Σκωτία) και τα Σοβιετικά Κράτη, που αντιμετώπισαν το 

φαινόμενο της αστικοποίησης και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην κάθε 

μια. 

Η Βαρκελώνη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις, με 4,2 

εκατομμύρια κατοίκους και πολύ μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού (περίπου 2.300 

κατ./km2). Θα μπορούσε να θεωρηθεί η δεύτερη πρωτεύουσα της Ισπανίας. Η 

                                                           
28 «Η Αστικοποίηση», παρουσίαση διάλεξης - μέρος 2ο, Πηγή: http://eclass.uth.gr  
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πόλη και η μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης έφτασε στο σημερινό μέγεθός 

της, μετά από μία περίοδο πολύ γρήγορης αύξησης του πληθυσμού της κατά την 

δεκαετία του 1960 και τις αρχές του 1970, στην διάρκεια της οποίας, ο πληθυσμός 

σχεδόν διπλασιάστηκε. Αυτό το φαινόμενο ήταν συχνό και σύνηθες στην περίοδο 

αυτή και  σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, λόγω της αστυφιλίας που επικράτησε 

σταδιακά μεταπολεμικά. Η διαφορετικότητα της Βαρκελώνης έγκειται στον χαοτικό 

ρυθμό με τον οποίο αυτό συνέβη. Κατά την περίοδο αυτή, στην Ισπανία 

επικράτησε ένα απολυταρχικό πολιτικό καθεστώς, το οποίο δεν απασχολήθηκε με 

την εφαρμογή κανόνων σχεδιασμού για τις ισπανικές πόλεις και δεν εφάρμοσε 

οποιοδήποτε μέτρο με σκοπό την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. 

Σαν αποτέλεσμα αυτής της απουσίας πολιτικής, παρατηρείται ένας αστικός 

πυρήνας με πολύ σοβαρά προβλήματα, και η υποβάθμιση των περιοχών της 

περιφέρειας.29 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της αστικοποιημένης Ισπανίας είναι: 

 Ο πληθυσμός των μεγάλων πόλεων υπερδιπλασιάστηκε μεταπολεμικά 

 Ο υψηλός αριθμός προβιομηχανικών αστικών συγκροτημάτων 

 Η καθυστερημένη (μεταπολεμική) εκβιομηχάνιση 

Όλα τα παραπάνω προκάλεσαν έλλειψη πλαισίου σχεδιασμού, όπου 

εκδηλώθηκε: 

 Ανεπάρκεια κατοικιών (1 εκ. στην Ισπανία το 1961 & ½ εκ. το 1980, ενώ στη 

Πορτογαλία ½ εκ. το 1980) 

 Έλλειψη κρατικής παροχής στέγης (εργατικές κατοικίες) 

 Ελλείψεις βασικών υποδομών 

 Παραβίαση ρυθμιστικών πλαισίων 

 Παράνομη δόμηση στη Μαδρίτη με 3,7% του συνόλου 

 Άτυπη εργασία (1960) στην Ισπανία με ποσοστό 23% 

                                                           
29 Μοσχίδου Αλεξάνδρα, διπλωματική εργασία «Η αστική ανάπλαση στον ευρωπαϊκό και ελληνικό 

χώρο – Παράδειγμα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας», ΕΜΠ, Αθήνα 2011  
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 Ιδιοκατοίκηση στην Ισπανία με ποσοστό 75%, σε σχέση με την Ελλάδα κατά 

80%, την Πορτογαλία με 60% 30 

Στην περίπτωση της Αγγλίας και συγκεκριμένα της πόλης του Λονδίνου τον 

19ος αιώνας, συνάντησε γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο που σύμφωνα με 

στοιχεία, ήταν η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη. Όσον αφορά την βιομηχανική 

επανάσταση σε συνδυασμό με την κατασκευή των πρώτων σιδηροδρόμων 

εκτόξευσε τους πληθυσμιακούς της δείκτες σε σημείο που οδήγησε στη κατασκευή 

του πρώτου υπόγειου σιδηρόδρομου στο κόσμο το 1863. 

Το 1980, η χώρα της Αγγλίας ήταν η πιο αστικοποιημένη της Ευρώπης με 42% 

του πληθυσμού της σε πόλεις ή πολεοδομικά συγκροτήματα μεγαλύτερα του 1 

εκατομμυρίου κατοίκων, ενώ το ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει 32% στις άλλες 

μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Μετά το 1950, παρουσιάζεται πτώση του ρυθμού 

εξέλιξης με ταυτόχρονη ανάπτυξη της περιφέρειας τους (προαστιοποίηση). Λίγο 

αργότερα οι ρυθμοί αυτοί μειώνονται. Τα αστικά κέντρα βρίσκονται σε μια νέα 

κατάσταση όπου, είτε τα πληθυσμιακά μεγέθη διατηρούνται σταθερά με έντονα 

φαινόμενα κατανομής σε ευρύτερες αστικές περιοχές (αποκέντρωση), ή υπάρχει 

και απόλυτη μείωση του πληθυσμού (αποαστικοποίηση). Τα φαινόμενα αυτά 

παρατηρούνται σε όλες τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες, αλλά η έκταση τους 

στη Βρετανία είναι μεγάλη. Τα παραπάνω φαινόμενα αστικοποίησης-

προαστικοποίησης-αποαστικοποίησης συσχετίζονταν χρονικά με τους ρυθμούς ή 

το είδος ανάπτυξης της οικονομίας: πρώιμη και ταχύτερη βιομηχανική ανάπτυξη, 

διαφοροποίηση των κλάδων βιομηχανικής παραγωγής, συρρίκνωση της 

παραγωγικής βάσης ή και κατάρρευση ολόκληρων κλάδων της, κυρίως μετά τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν όμως δεχόμαστε ότι η αστικοποίηση υπήρξε αναπόδραστη 

συνέπεια της βιομηχανικής επανάστασης, δεν είναι απαραίτητο να δεχτούμε 

αντίστοιχη αιτιοκρατική σχέση αποβιομηχάνισης-αποαστικοποίησης. 

Η Γλασκόβη, η μεγαλύτερη πόλη και βιομηχανική πρωτεύουσα της Σκωτίας, 

αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα της μεταπολεμικής αστικής κρίσης, όπου όλες οι 

                                                           
30 Αργυριάδη Ευθαλία, παρουσίαση εργασίας: «Αστικοποίηση στη νότια Ευρώπη - Υψηλός αριθμός 
προβιομηχανικών αστικών συγκροτημάτων -Καθυστερημένη (μεταπολεμική) εκβιομηχάνιση.», 2015 



Σ ε λ ί δ α  | 69 

 

παράμετροι εμφανίζονται πρώιμα και με μεγάλη ένταση. Η αστικοποίηση της, που 

ήρθε σαν άμεσο επακόλουθο της εκβιομηχάνισης, υλοποιήθηκε μετά το 1860 και η 

ανάπτυξη του κέντρου της πόλης ολοκληρώθηκε το 1914, φτάνοντας του 800.000 

κατοίκους. Από τότε άρχισε και το φαινόμενο της προαστικοποίησης που 

κυριάρχησε μέχρι το 1950, όταν το κέντρο έφτασε στο μέγιστο πληθυσμό του με 

1.250.000 κατοίκους, ενώ το πολεοδομικό συγκρότημα αριθμούσε 1.950.000. 

Έκτοτε, άρχισε η αποαστικοποίηση, με ταυτόχρονη εσωτερική αποκέντρωση, που 

οδήγησε το 1980 σ' ένα πολεοδομικό συγκρότημα πληθυσμού 1.800.000, με 

κέντρο 800.000 κατοίκων. Οι παραπάνω αριθμοί ανταποκρίνονται σε εκτεταμένη 

ανοικοδόμηση της περιφέρειας, την περίοδο 1948-70, και σε μια εκκαθάριση των 

παραγκουπόλεων του κέντρου, την περίοδο 1955-70, με ρυθμούς που δεν γνώρισε 

καμία άλλη πόλη της Βρετανίας. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός κατεδαφίσεων ήταν 

15.000 κατοικίες /έτος, ενώ ο εθνικός 55.000 κατοικίες /έτος. Η πολιτική αυτή 

στηρίχθηκε σε δύο διαπιστώσεις. Πρώτον, η κεντρική περιοχή της πόλης είχε τις 

χειρότερες συνθήκες διαβίωσης από όλη τη χώρα  (πυκνότητες, άτομα/δωμάτιο, 

υποδομές, παροχές) και δεύτερον, η βιομηχανική βάση της είχε αρχίσει να 

αποδιοργανώνεται.31  

Κλείνοντας,  η Σοβιετική Ένωση κλήθηκε να παράξει ταχύτατα έναν νέο 

χώρο, σύμφωνα με τις έκτακτες ανάγκες της εποχής. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και 

ο Ρώσικος Εμφύλιος που ακολούθησε, η ραγδαία μετανάστευση από την ύπαιθρο, 

η διεύρυνση της κάλυψης των αναγκών εκατομμύρια περισσότερων ατόμων, όλα 

έβαζαν επιτακτικά ζητήματα για τους αρχιτέκτονες και πολεοδόμους. Η Σοβιετική 

Ένωση γνώρισε μία ταχύτατη αστικοποίηση και εκβιομηχάνιση μετά το 1917, 

μοναδική για την κλίμακα που υλοποίησε, σε όλον το κόσμο. Ήρθε επιπλέον 

αντιμέτωπη με το ζήτημα της ίδρυσης νέων πόλεων σε παρθένα εδάφη, κάτι που 

                                                           
31 Λουκόπουλος Δημήτρης (Αρχιτέκτων Πολεοδόµος) - Πολύζος Γιάννης (Αρχιτέκτων Πολεοδόµος, 
Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ) - Πυρπώτης Γιάννης (Αρχιτέκτων Πολεοδόµος) - Τούντα Φωτεινή (Αρχιτέκτων 
Πολεοδόµος), «Δυνατότητες και προοπτικές των προγραμμάτων ανάπλασης Προτάσεις για ένα νέο 
οργανωτικό σχήμα», Αθήνα 1990. 
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εμφανίστηκε στον υπόλοιπο κόσμο μόνο μεταπολεμικά (Αγγλία, Γαλλία, Βραζιλία 

κλπ). Επιπλέον, από το 1925 τίθεται έντονα το ζήτημα της στενότητας κατοικίας.32 

 

Η αστικοποίηση εντοπίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην χώρα μας, αλλά και σε 

ακόμα υψηλότερο ποσοστό στα μεγάλα αστικά - βιομηχανικά κέντρα της Ευρώπη. 

Οι λόγοι που οδηγούν στην ανάπτυξη αυτού του φαινομένου ποικίλουν για κάθε 

περιοχή, όμως έχουν ένα κοινό γνώμονα, την ανάγκη για καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης, ακόμη και αν αυτό φέρει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα σε μία 

κοινωνία.  

Στην Ελλάδα η οικονομική κρίση των αγροτών και η κακή  παραγωγικότητα, 

σε αντίθεση με τα κέντρα και τους υψηλότερους μισθούς, ανάγκασαν ένα μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού να μετακινηθεί προς αυτά και να προκαλέσει έτσι την 

υπερσυγκέντρωση τους. Όπως και στην Ελλάδα έτσι και στην Ισπανία το 

μεγαλύτερο κύμα αστυφιλίας εμφανίστηκε μεταπολεμικά, από τα περίχωρα της 

προς στην πρωτεύουσα. Αυξήθηκε έτσι ο όγκος του πληθυσμού αλλά κατά 

συνέπεια και η ανεπάρκεια κατοικιών, αδυνατώντας ο κρατικός μηχανισμός να 

ανεγείρει νέες οικοδομές ώστε να καλύψει τις ανάγκες του λαού. Αποτέλεσμα 

αυτού του φαινομένου, όπου θα αναλυθεί και εκτενέστερα στα επόμενα 

κεφάλαια, είναι τα υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης αλλά και αυθαίρετης δόμησης.   

Η έντονη εκβιομηχάνιση που άνθισε στη Μ. Βρετανία και στα Σοβιετικά 

κράτη  προπολεμικά δημιούργησε τη τάση για το φαινόμενο της αστικοποίησης. Οι 

καταστροφές όμως που υπέστησαν η Αγγλία και η Σκωτία μετά από τους πολέμους 

συντέλεσαν στην μειώνει της παραγωγικότητας στα κέντρα και την αύξηση της στα 

προάστια. Η πτώση αυτή οδήγησε στο φαινόμενο της αποαστικοποίησης. Αντίθετα 

με τα Σοβιετικά Κράτη που μεταπολεμικά είχαν συνεχή αύξηση του πληθυσμού 

τους με συνέπεια την μεγάλη ανάγκη για νέες κατοικίες στα κέντρα τους, πράγμα 

που οδήγησε την έντονη κινητικότητα και συμμετοχή των αρχιτεκτόνων και των 

πολεοδόμων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών. 
                                                           
32 Γκρέυ Κάμιλα, «Η ρωσική πρωτοπορία. Προεπαναστατική και επαναστατική τέχνη στη Ρωσία, 

1863-1922», μετάφραση: Πέπη Ρηγοπούλου, εκδόσεις Υποδομή, Αθήνα 1987 
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2.1.4. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ  

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

Ο όρος καταστροφή χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των 

αρνητικών αποτελεσμάτων μεγάλης κλίμακας, ως αποτέλεσμα της εκδήλωσης ενός 

φαινομένου. Χαρακτηρίζουμε ένα φαινόμενο καταστροφικό όταν προκαλεί 

ευρείας κλίμακας είτε κοινωνικής είτε οικονομικής φύσεως απώλειες. Οι φυσικές 

καταστροφές είναι αποτέλεσμα της εκδήλωσης φυσικών φαινομένων ικανών να τις 

προκαλέσουν, δηλαδή εν δυνάμει φυσικών κινδύνων. 

Το τελικό αποτέλεσμα, ήτοι ο κίνδυνος, άρα και το μέγεθος της καταστροφής, 

εξαρτάται από το μέγεθος και την ένταση του Φυσικού φαινομένου, από το κατά 

πόσο είναι ευάλωτο ή τρωτό το σύστημα που θα υποστεί την εκδήλωση του 

φαινομένου και από την αξία του στοιχείου που εκτίθεται στον κίνδυνο. 

Το κόστος στην παγκόσμια οικονομία σήμερα υπερβαίνει τα 60 

δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, από τα οποία τα 20 αντιστοιχούν σε έξοδα για 

την πρόβλεψη, πρόληψη και αποφυγή των φυσικών καταστροφών, ενώ τα 

υπόλοιπα 40 αντιστοιχούν στις άμεσες ζημιές από τις καταστροφές και την 

αποκατάστασή τους. Επιπλέον, οι φυσικές καταστροφές προκαλούν περίπου 

140.000 νεκρούς ετησίους. Τέτοια φυσικά εν δυνάμει επικίνδυνα φαινόμενα 

τουλάχιστον σε επίπεδο Ελληνικού αλλά και Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος είναι:  

1. Πλημμύρες 

2. Πυρκαγιές  

3. Κατολισθήσεις  

4. Ηφαίστεια  

5. Κλιματικές Μεταβολές  

6. Ακραία Καιρικά Φαινόμενα και τέλος    
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7. Σεισμοί. 33 

ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Η Ελλάδα, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, από άποψη σεισμικότητας, 

κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την Ευρώπη και την έκτη θέση σε 

παγκόσμιο επίπεδο, μετά την Ιαπωνία, Νέες Εβρίδες, Περού, νησιά Σολομώντα και 

Χιλή. 

Οι περιοχές οι οποίες έχουν μάθει να ζουν με τους σεισμούς είναι το Νότιο 

Ιόνιο και η Πελοπόννησος, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία - παρά το 

γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, συνθλίβεται 

από τις δύο τεκτονικές πλάκες και παρουσιάζει σεισμική διέγερση - δεν έχουν 

σημειωθεί μεγάλες καταστροφές σε σχέση με αντίστοιχης κλίμακας σεισμούς σε 

άλλες χώρες. 

Η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση στην Ελλάδα τα τελευταία εκατό χρόνια είναι 

ο σεισμός μεγέθους 7.2R που έγινε στις 12 Αυγούστου 1953 στη Κεφαλονιά. Η 

χρονιά αυτή έφερε μεγάλα σεισμικά πλήγματα στο Ιόνιο πέλαγος. Στις 7 

Αυγούστου έγινε η πρώτη δόνηση αισθητή σε Κεφαλληνία και Ιθάκη. Στις 10 

Αυγούστου γίνεται επιπλέον αισθητός ο σεισμός και στη Ζάκυνθο. Οι σεισμικές 

δονήσεις συνεχίστηκαν. Στις 12 Αυγούστου στις 09:29 έγινε ένας σεισμός και μετά 

από λίγη ώρα στις 11:20 άλλος ένας. Αυτοί οι δύο κατέστρεψαν εξολοκλήρου το 

Αργοστόλι και το Ληξούρι. Ο απολογισμός ήταν 476 νεκροί, 2.412 τραυματίες και 

τεράστιες υλικές καταστροφές. “Σε σύνολο 33.000 σπιτιών που υπήρχαν τότε στα 

νησιά αυτά, υπήρξαν 27.659 καταρρεύσεις, σοβαρές υλικές ζημιές σε 2.780 σπίτια 

και ελαφρές σε 2.394 σπίτια”.  

Με βάση την εκδήλωση του φαινομένου κατά χρονολογική σειρά οι 

ισχυρότεροι σεισμοί ήταν αυτός στον Άγιο Ευστράτιο μεγέθους 7,1 Ρίχτερ (19-2-

1968) με 20 νεκρούς και την κατάρρευση 175 κτιρίων, ο σεισμός στο χωριό Στίβο 

                                                           
33 Μακρόπουλος Κώστας, «Φυσικές Καταστροφές: Σεισμοί και Μέτρα Προστασίας», 15ο Συνέδριο 

Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Οκτωβρίου, 2006 
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Θεσσαλονίκης 6,5 Ρίχτερ (20-6-1978) με 45 νεκρούς και 9.480 κτίρια της ευρύτερης 

περιοχής με σοβαρές βλάβες, ο σεισμός στον Αλμυρό του Βόλου 6,5 Ρίχτερ (9-7-

1980), χωρίς νεκρούς αλλά με 5.333 κτίρια κατεστραμμένα σε Μαγνησία, 

Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Έναν χρόνο μετά έχουμε το σεισμό των 6,7 Ρίχτερ στις 

Αλκυονίδες (24-2-1981) με 20 νεκρούς, 500 τραυματίες και 22.554 κτίρια με 

μεγάλες ζημιές στις περιοχές της Κορινθίας, Βοιωτίας, Αττικής, Φωκίδας και 

Εύβοιας. Στις 13-6-1986 εκδηλώνεται ο πολύκροτος σεισμός της Καλαμάτας (6 

Ρίχτερ) με 20 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες, χιλιάδες αστέγους και πάνω από 9.000 

κτίρια να έχουν κριθεί κατεδαφιστέα. Μόλις το 28% των κτιρίων της Καλαμάτας 

έμεινε ανέπαφο. Εικοσιέξι  νεκρούς και μεγάλες ζημιές άφησε και ο σεισμός στο 

Αίγιο (6,1 Ρίχτερ) στις 15-6-1995 ενώ ο σεισμός με τους περισσότερους τραυματίες 

τα τελευταία χρόνια (1.600) ήταν αυτός της Πάρνηθας στις 7-9-1999. Ο 

απολογισμός του σεισμού αυτού (μεγέθους 5.9R) που συγκλόνισε την πρωτεύουσα 

ήταν 143 νεκροί, εκτεταμένες ζημιές ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 85 άτομα 

απεγκλωβίστηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. 

Μπορεί ο σεισμός στην Κεφαλονιά να ήταν ο πιο τραγικός, αλλά σε επίπεδο 

ρίχτερ, ο μοναδικός σεισμός που έχει φτάσει τα 8 και έχει καταχωρηθεί ως τον πιο 

δυνατό σεισμό στη σύγχρονη Ελλάδα, είναι αυτός της Ρόδου, το 1926. Ο σεισμός 

κατέστρεψε εντελώς τον Αρχάγγελο της Ρόδου ενώ πολύ ισχυρός ήταν στο 

Ηράκλειο στη Μικρά Ασία, στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ενώ έγινε αισθητός στην 

Ανατολική Ιταλία, Σκόπια, Κωνσταντινούπολη, Κύπρο κ.α. Συνολικά κατέρρευσαν 

3.200 σπίτια ενώ 550 έπαθαν ανεπανόρθωτες βλάβες. Ενώ το αρχαιολογικό 

μουσείο της Ρόδου έπαθε σημαντικές ζημιές. Οι τραυματίες δεν υπολογίζονται και 

οι νεκροί ήταν περίπου μια ντουζίνα. 

Ακόμα ένας ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στη Χαλκιδική το 1932, όπου οι 

τραυματίες άγγιξαν το μέγεθος των 669 ατόμων, ενώ οι νεκροί ξεπέρασαν τους 

160. Οι δύο μετασεισμοί που ακολούθησαν μετά τον κύριο των 7 ρίχτερ, είχαν ως 

αποτέλεσμα την καταστροφή του Στρατωνίου και της Ιερισσού, ενώ συνολικά 
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4.106 σπίτια κατέρρευσαν και άλλα 3.218 υπέστησαν σοβαρότατες βλάβες. 

Μεγάλη καταστροφή και στο Άγιον Όρος στο οποίο μόνο 2 μονές άντεξαν.34 

 

Α/Α Ημερομηνία Γεωγραφικό 

διαμέρισμα 

Περιοχή Ρίχτερ 

1 26/6/1926 Ρόδος Αρχάγγελος 8 R 

2 11/8/1903 Κύθηρα Μιτάτα 7.9 R 

3 8/11/1905 Χαλκιδική Αθως 7.5 R 

4 9/7/1956 Αμοργός Ποταμός 7.5 R 

5 30/8/1926 Πελοπόννησος Σπάρτη 7.2 R 

6 12/8/1953 Κεφαλονιά Αργοστόλι 7.2 R 

7 25/4/1957 Ρόδος Ρόδος 7.2 R 

8 19/2/1968 Άγιος Ευστράτιος  7.1 R 

9 26/9/1932 Χαλκιδική Ιερισσός 7 R 

10 25/2/1935 Λασίθι Ανώγια 7 R 

11 6/10/1947 Μεσσηνία Πυλία 7 R 

12 30/4/1954 Καρδίτσα Σοφάδες 7 R 

13 18/2/1910 Κρήτη Χανιά 6.9 R 

14 11/8/1904 Σάμος Σάμος 6.8 R 

15 24/1/1912 Κεφαλονιά Ασπρογέρακας 6.8 R 

16 31/3/1965 Αιτωλία Αγρίνιο 6.8 R 

17 13/8/1992 Κρήτη Ζάκρο 6.8 R 

18 7/8/1915 Ιθάκη Ιθάκη 6.7 R 

19 23/8/1949 Χίος Καρδάμυλα 6.7 R 

20 24/2/1981 Αλκυονίδες Περαχώρα 6.7 R 

21 5/7/1902 Θεσσαλονίκη Ασσυρος 6.6 R 

22 20/6/1978 Θεσσαλονίκη Στίβος 6.5 R 

23 1/5/1967 Ιωάννινα-Άρτα  6.4 R 

24 22/4/1928 Κόρινθος Κόρινθος 6.3 R 

25 5/2/1966 Λίμνη Κρεμαστών Πετράλωνα 6.2 R 

                                                           
34 Παπαζάχου Βασίλης - Κατερίνα, «Οι σεισμοί της Ελλάδας», εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2003 
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26 15/6/1995 Αίγιο Αίγιο 6.1 R 

27 7/9/1999 Αθήνα Πάρνηθα 6.1 R 

28 17/10/1914 Βοιωτία Θήβα 6 R 

29 17/5/1930 Κόρινθος Σαρικό 6 R 

30 20/7/1938 Αττική Ωρωπός 6 R 

31 13/9/1986 Καλαμάτα Καλαμάτα 6 R 

Πίνακας 4: Οι ισχυροί σεισμοί ανά περιοχή της Ελλάδας (Πηγή: http://pyli-

apokalypseis.com) 

Νομοθεσία Περί Φυσικών Καταστροφών 

1. Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων 

Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 252 τ. Α΄) η εφαρμογή των 

διατάξεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται σε κτίρια από 

σεισμούς, επεκτείνεται και για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που 

προκαλούνται από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις. 

Προϋπόθεση για την υλοποίηση και γενικά τη διαχείριση του έργου της 

αποκατάστασης είναι η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής με έκδοση Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών 

και ΠΕΧΩΔΕ και γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων 

(ΥΑΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

2. Αποζημίωση πληγεισών επιχειρήσεων 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/97 (ΦΕΚ 17 τ. Α΄) 

το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση 

πληγεισών επιχειρήσεων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών με έκδοση Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

ΠΕΧΩΔΕ. 

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: 

 Η οριοθέτηση και ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως θεομηνιόπληκτης από 

το ΥΠΕΧΩΔΕ με έκδοση της προαναφερόμενης στην παρ. 1 ΚΥΑ 
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 Λεπτομερείς καταστάσεις καταγραφής ζημιών των επιχειρήσεων από τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που θα πρέπει να βρίσκονται  στην 

οριοθετημένη περιοχή. 

3. Παροχή Κοινωνικής Προστασίας 

Με την Π2/οικ.2673/29-8-2001 (ΦΕΚ 1185 τ. Β’) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας καθορίστηκαν όρια, προϋποθέσεις, 

δικαιολογητικά και διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης σε θεομηνιόπληκτους και 

σεισμόπληκτους της χώρας. 

4. Αγροτικές αποζημιώσεις 

Με την 271590/5-9-2002 (ΦΕΚ 1157 τ. Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, ανατέθηκε στον Οργανισμό Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) το έργο της εξατομίκευσης των ζημιών στη γεωργία 

και στην κτηνοτροφία που προκαλούνται γενικά από θεομηνίες και άλλα έκτακτα 

γεγονότα. 

 

Τέλος, οι μελέτες για την αποκατάσταση πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων 

κατοικιών, οι οποίες βραβεύτηκαν στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, 

που προκήρυξε το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, διατίθενται 

πλήρεις (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ) μόνο στους Τ. Α. Πυρόπληκτων και Τ.Α. 

Σεισμοπλήκτων. Μπορούν να αξιοποιηθούν, από τους ενδιαφερόμενους, για την 

υποβολή φακέλου προς τις αρμόδιες πολεοδομικές Υπηρεσίες με την προϋπόθεση 

ότι έχουν αναγνωριστεί δικαιούχοι Δωρεάν Κρατικής Αρωγής από τους αρμόδιους 

Τομείς της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων (Υ.Α.Σ). Οι μελέτες που 

διατίθενται αφορούν σε πρότυπους τύπους κατοικιών 65 μ2, 80μ2 και 95μ2. 

Στέγαση πληγέντων: μεταβατική στέγαση 

Η Μεταβατική στέγαση αφορά στο πού στεγάζεται και ζει ο πληθυσμός για 

ένα διάστημα που κατά κανόνα διαρκεί χρόνια, μετά από την καταστροφή και 

μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κτιριακού αποθέματος που θα στεγάσει 
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ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες την άμεση και την 

προσωρινή στέγαση.  

1. Άμεση Στέγαση πληγέντων (επείγουσα) 

 Υλοποιείται σε μερικές ώρες έως και σε λίγες μέρες 

 Σκηνές, πλοία, τροχόσπιτα, ξενοδοχεία, κ.α. 

 Διαρκεί ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, μερικών ημερών έως 

μερικών εβδομάδων 

Διαδικασίες - άμεση στέγαση 

 Λήψη απόφασης για την άμεση στέγασης των πληγέντων 

 Υλικά και μέσα για την άμεση στέγαση 

 Διενέργεια πρωτοβάθμιου μετασεισμικού ελέγχου 

 Διοικητική Μέριμνα πληγέντων - κάλυψη πρώτων αναγκών 

 

 

Εικόνα 18: Άμεση στέγαση πληγέντων (Πηγή: Χρύσα Γκουντρομίχου, «Άμεση Και 

Προσωρινή Στέγαση») 
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Εικόνα 19: Σεισμοί Κεφαλονιάς (Πηγή: Χρύσα Γκουντρομίχου, «Άμεση Και Προσωρινή 

Στέγαση») 

 

Υλικά και μέσα- επείγουσα στέγαση  

 Προμήθεια και διάθεση σκηνικού υλικού και κλινοσκεπασμάτων-

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας (Π.Δ. 972, ΦΕΚ 

265/τΑ'/1966, Π.Δ. 93, ΦΕΚ 39/τΑ'/1993, & ΠΔ 85/2012 - 

ΦΕΚ141/τΑ'/2012, ΠΔ 88/2012 - ΦΕΚ143/τΑ'/2012) 

 Προμήθεια και διάθεση σκηνικού υλικού και κλινοσκεπασμάτων-

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας (Π.Δ. 972, ΦΕΚ 

265/τΑ'/1966, Π.Δ. 93, ΦΕΚ 39/τΑ'/1993, & ΠΔ 85/2012 - 

ΦΕΚ141/τΑ'/2012, ΠΔ 88/2012 - ΦΕΚ143/τΑ'/2012) 

 Για την διάθεση από τον Περιφερειάρχη του σκηνικού ή άλλου υλικού 

από τα αποθηκευτικά κέντρα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλειας και Πρόνοιας χρειάζεται σχετική έγκριση διάθεσης από το 

αρμόδιο Υπουργείο (ΔΙα/οικ.463/12-1-73 Υπουργική Απόφαση). 
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Πρωτοβάθμιος Μετασεισμικός Έλεγχος 

 Τα κτίρια χαρακτηρίζονται:  

 ως κατοικήσιμα (κατάλληλα για χρήση)  

 ως μη κατοικήσιμα (προσωρινά ακατάλληλα για χρήση → θα 

επανελεγχθούν)  

 Πραγματοποιούνται από διμελείς επιτροπές μηχανικών - στις περιπτώσεις 

σεισμού μεγάλης έντασης ολοκληρώνεται το πολύ μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες, είτε με σάρωση της περιοχής είτε μετά από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου. 

Καταλύματα  

 οργανωμένοι χώροι στέγασης: καταυλισμοί σκηνών σε 

διαμορφωμένους κατάλληλα χώρους, πλοία (Λιμενικό Σώμα – 

Ελληνική Ακτοφυλακή με την εύρεση κατάλληλων πλοίων) 

 ατομικές λύσεις από τους πληγέντες: διανομή σκηνών, τοποθέτηση 

τροχοβιλών, προτροπή να εγκαταλείψουν την περιοχή όσοι έχουν 

εναλλακτική λύση στέγασης αλλού  

Επιλογή των δικαιούχων 

 η σοβαρότητα των βλαβών στα κτίρια  

 η δυνατότητα και διάθεση του νοικοκυριού να μετακινηθεί σε άλλη 

περιοχή  

 η διαθεσιμότητα δεύτερης κύριας ή παραθεριστικής κατοικίας  

 η δυνατότητα φιλοξενίας από συγγενείς ή φίλους για κάποιο χρονικό 

διάστημα   

 η αξιοποίηση ξενοδοχειακών μονάδων 
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2. Προσωρινή στέγαση πληγέντων 

 Μέχρι την αποκατάσταση του μόνιμου κτιριακού αποθέματος και την 

επιστροφή του πληθυσμού σε αυτό 

 Προκατασκευασμένοι οικίσκοι, μεταφερόμενοι οικίσκοι («κοντέινερ»), 

επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης, κ.α. 

 Διαρκεί μερικούς μήνες έως λίγα χρόνια 

 

Εικόνα 20: Προσωρινή στέγαση (Πηγή: http://limani24.gr) 

Οριοθέτηση πληγείσας περιοχής – αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια 

 Μετά από αυτοψίες που διενεργούνται από Μηχανικούς της 

Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας και του Υπουργείου Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ). 

 Η Περιφερειακή Ενότητα ή η Περιφέρεια υποβάλλει αίτημα προς τον 

Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ. για τη λήψη απόφασης οριοθέτησης περιοχών για την 

αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (ΑΠ 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιος 

του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. & 4524/Α42/26-8-2011 έγγραφο της 

Υ.Α.Σ./Γ.Γ.Δ.Ε/ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) 
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Δευτεροβάθμιος μετασεισμικός έλεγχος 

 Ο δευτεροβάθμιος έλεγχος πραγματοποιείται από επιτροπές μηχανικών 

της Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (πρώην 

ΥΑΣ) σε κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο μη 

κατοικήσιμα (προσωρινά ακατάλληλα για χρήση) 

 

 Τα κτίρια μπορούν να χαρακτηριστούν ως: 

 κατάλληλα για χρήση (πράσινα) 

 προσωρινά ακατάλληλα για χρήση (κίτρινα) 

 επικίνδυνα για χρήση (κόκκινα)  

Πολιτική Αποκατάστασης 

 Το 1978, μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης, με πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 867/1979 (περί 

αποκατάστασης ζημιών από τους σεισμούς) καθορίστηκε το νομικό 

πλαίσιο για την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων, το οποίο ισχύει 

σχεδόν αναλλοίωτο μέχρι σήμερα.  

 Το θεσμικό αυτό πλαίσιο προβλέπει τη συνδρομή του κράτους στους 

πληγέντες, τόσο για την αποκατάσταση των κτιρίων όσο και για την 

αντιμετώπιση των έκτακτων στεγαστικών αναγκών που προκύπτουν 

(δωρεάν κρατική αρωγή, άτοκα δάνεια) 

Τα ζητήματα που προκύπτουν στα κέντρα λήψης των αποφάσεων (ΣΤΟ) μετά 

από κάθε καταστροφή στη χώρα μας είναι: 

 οι μεγάλες πιέσεις για να ακολουθηθεί η προσέγγιση των 

μεταφερόμενων οικίσκων για τη στέγαση πληγέντων. 
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 η γνώση ότι οι προσωρινοί οικισμοί θα έχουν τάση μονιμοποίησης με 

μεγάλες δυσκολίες για την απομάκρυνση τους, ακόμη και όταν η 

αποκατάσταση έχει προχωρήσει αλλά και πολλές συνέπειες για την 

ανασυγκρότηση της περιοχής. 

 η εισαγωγή και εγκατάσταση προσωρινών μονάδων στέγασης πρέπει 

να είναι η τελευταία επιλογή, αφού εξαντληθούν όλες οι άλλες 

εναλλακτικές δυνατότητες.35 

 

Οι Σεισμοί Του 1953 Στα Νησιά Του Ιονίου 

 

Εικόνα 21: Χάρτης Κεφαλονιάς (Πηγή: http://ionia1953.blogspot.gr) 

Οι σεισμοί του 1953, που έπληξαν τις νήσους της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου 

και της Ιθάκης, υπήρξαν οι καταστροφικότεροι στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος. 

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, χιλιάδες έμειναν άστεγοι, πόλεις και οικισμοί 

ισοπεδώθηκαν, βασικές υποδομές καταστράφηκαν και ιστορικά μνημεία 

κατέρρευσαν. Παράλληλα, το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης και το δύσκολο 

                                                           
35 Γκουντρομίχου Χρύσα, παρουσίαση: «Άμεση Και Προσωρινή Στέγαση», Προϊστάμενη Τμήματος 
Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης –Πρόληψη, (Ο.Α.Σ.Π) 
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έργο της ανοικοδόμησης όχι μόνον δοκίμασαν τις δυνατότητες του μετεμφυλιακού 

κράτους, αλλά και προκάλεσαν τη διεθνή κινητοποίηση. 

Βασικό τεκτονικό γνώρισμα του ελληνικού χώρου είναι το ελληνικό τόξο, το 

οποίο αποτελεί το όριο επαφής και σύγκλισης της ευρασιατικής και της 

αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας. Το ρήγμα της Κεφαλονιάς αποτελεί το 

βορειότερο τμήμα του δυτικού ελληνικού τόξου και είναι η πιο δραστήρια 

σεισμογενής περιοχή της Ελλάδας. 

Από τις 9 έως τις 12 Αυγούστου 1953, τρεις καταστρεπτικοί σεισμοί 

αυξανόμενης έντασης έπληξαν την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη, ενώ κατά 

το ίδιο διάστημα σημειώθηκαν τουλάχιστον 135 μετασεισμοί. Ο πρώτος μεγάλος 

σεισμός, μεγέθους 6,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 9 Αυγούστου του 1953 και έπληξε 

ιδιαίτερα την ανατολική Κεφαλονιά, ειδικά τη Σάμη, καθώς και την Ιθάκη. Ο 

επόμενος μεγάλος σεισμός, μεγέθους 6,8 Ρίχτερ, έγινε στις 11 Αυγούστου και 

προξένησε σημαντικές καταστροφές στις πόλεις του Αργοστολίου, του Ληξουρίου 

και της Ζακύνθου. Η μεγαλύτερη, όμως, καταστροφή επήλθε από τον σεισμό του 

πρωινού της 12ης Αυγούστου 1953, μεγέθους 7,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο τη ΝΑ 

Κεφαλονιά, ο οποίος ακολουθήθηκε από ισχυρό μετασεισμό μεγέθους 6,3 Ρίχτερ 

το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. 

Ο απολογισμός ήταν τραγικός: 455 νεκροί, 912 σοβαρά τραυματίες και 12 

αγνοούμενοι. Οι πόλεις του Αργοστολίου, του Ληξουρίου και της Ζακύνθου 

ισοπεδώθηκαν, όπως και οι περισσότεροι οικισμοί των τριών νήσων με 

σημαντικότερη εξαίρεση το Φισκάρδο της Κεφαλονιάς. Σε σύνολο 33.000 

οικοδομών, 27.659 κατέρρευσαν και 2.780 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. 

Η καταστροφή στην πόλη της Ζακύνθου ολοκληρώθηκε από πυρκαγιές που 

ξέσπασαν μετά τον σεισμό και μαίνονταν επί ημέρες. Στις φλόγες παραδόθηκαν 

μοναδικά μνημεία, όπως η Παναγία η Φανερωμένη, με τα μοναδικά για την 

ιστορία της επτανησιακής ζωγραφικής έργα του Νικολάου Δοξαρά (14/08/1953), 

καθώς και το Μέγαρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης μαζί με χιλιάδες τόμους βιβλίων, 

χειρογράφων και κειμηλίων (16/08/1953). Ο έφορος βυζαντινών αρχαιοτήτων Μ. 

Χατζηδάκης, με τη συνδρομή πολιτών και στρατιωτών, διέσωσε από τις φλόγες ό,τι 
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ήταν δυνατόν. Πολιτισμός αιώνων, και στα τρία νησιά, είχε μετατραπεί σε σωρό 

ερειπίων.36 

Σεισμοί Γρεβενών-Κοζάνης, 1995  

 

Εικόνα 22: Κνίδη Γρεβενών, Πλήρης κατάρρευση στέγης (Πηγή: http://kpezakyn.gr) 

Στους μεγαλύτερους σεισμούς των τελευταίων χρόνων του 20ου αιώνα 

συμπεριλαμβάνεται και ο σεισμός που έπληξε την Κοζάνη και τα Γρεβενά την 13η 

Μαΐου 1995, εντάσεως 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με μία μικρή ιδιαιτερότητα 

σε σχέση με όλους τους άλλους μεγάλους σεισμούς των τελευταίων χρόνων: Δεν 

υπήρξε ούτε ένα ανθρώπινο θύμα. Τραυματίστηκαν μόνο 12 άνθρωποι, μικροί και 

σχεδόν επιπόλαιοι τραυματισμοί εξαιτίας του πανικού των πρώτων στιγμών. Ο 

σεισμός που χτύπησε στις 11:47, πρωί Σαββάτου, βρήκε τον πληθυσμό έξω από τα 

σπίτια του και τα σχολεία ήταν κλειστά. Έτσι αποφεύχθηκε συνωστισμός και 

επιπλέον αναστάτωση. Όμως οι οικοδομές δεν είχαν την ίδια τύχη με τους 

                                                           
36 Κουτσαδέλης Κωνσταντίνος, «Οι σεισμοί του 1953 στα νησιά του Ιονίου», 2013,  Πηγή: 

http://www.kathimerini.gr 
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ανθρώπους. Στον νομό Κοζάνης, κατέρρευσαν ή έπαθαν ζημιές 7.693 σπίτια σε 30 

κοινότητες και στο νομό Γρεβενών 2.523 σπίτια σε 12 κοινότητες και οικισμούς και 

οι άστεγοι και των δύο νομών ξεπέρασαν τις 10.000.37 

Στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί στεγαστική αποκατάσταση αστέγων από 

καταστροφές σε τρεις διαδοχικές φάσεις (άμεση, προσωρινή και μόνιμη στέγαση) 

που υποστηρίζεται τεχνικά και οικονομικά από την Πολιτεία. Μετά τους σεισμούς 

Γρεβενών-Κοζάνης του 1995 δόθηκε η δυνατότητα σε ορισμένες κατηγορίες 

πληγέντων, να επιλέξουν μεταξύ της δωρεάν παροχής μικρής έτοιμης 

τυποποιημένης κατοικίας στο οικόπεδο του δικαιούχου και της καθιερωμένης 

οικονομικής υποστήριξης για την ανακατασκευή της σεισμόπληκτης κατοικίας. 

Οι φάσεις αποκατάστασης είναι: άμεση στέγαση σε σκηνές, πλοία, 

ξενοδοχεία κλπ., προσωρινή στέγαση σε ημιμόνιμα καταλύματα -κατά κανόνα 

μεταφερόμενους οικίσκους- ή σε μη βλαμμένα κτίρια και τέλος μόνιμη στέγαση 

μετά την αποκατάσταση (επισκευή ή ανακατασκευή) του μόνιμου κτιριακού 

αποθέματος. Η όλη διαδικασία υποστηρίζεται τεχνικά και οικονομικά από την 

πολιτεία, βάσει του θεσμικού πλαισίου αποκατάστασης που τέθηκε σε ισχύ μετά 

το σεισμό της Θεσσαλονίκης του 1978. 

Σε λίγες περιπτώσεις υπήρξαν παρεκκλίσεις από το παραπάνω μοντέλο και 

δοκιμάστηκαν με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία, εναλλακτικές προσεγγίσεις. Οι 

περιπτώσεις αυτές αξίζει να εξεταστούν και αξιολογηθούν ώστε να 

τροφοδοτήσουν κατάλληλες προσαρμογές στο μοντέλο ανάλογα με τις τοπικές 

συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της πληγείσας περιοχής . Μια απόπειρα 

εναλλακτικής στέγασης επιχειρήθηκε μετά τους σεισμούς Γρεβενών-Κοζάνης του 

1995. Δόθηκε τότε η δυνατότητα σε ορισμένες κατηγορίες πληγέντων, όπως αρχικά 

νοικοκυριά ηλικιωμένων και πολύτεκνων μόνιμων κάτοικων, να επιλέξουν μεταξύ 

της δωρεάν παροχής έτοιμης μικρής τυποποιημένης κατοικίας στο οικόπεδο του 

δικαιούχου και της καθιερωμένης οικονομικής υποστήριξης (δωρεάν κρατική 

                                                           
37 Μάτσου Κατερίνα Μ., «Δεν ήταν γεωλογική έκπληξη ο σεισμός της 13ης Μαΐου 1995», 2012, 

Πηγή: http://www.kozan.gr  
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αρωγή και ευνοϊκή δανειοδότηση) για ανακατασκευή της σεισμόπληκτης 

κατοικίας. 

Όπως είχε καταδείξει η εμπειρία μετά τους σεισμούς της Καλαμάτας του 

1986, τα ηλικιωμένα και οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά ήταν απρόθυμα να 

εγκαταλείψουν τους προσωρινούς οικίσκους, κυρίως επειδή δυσκολευόταν να 

αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες για αποκατάσταση των 

σεισμόπληκτων κατοικιών τους. Με βάση την εμπειρία αυτή, η στεγαστική 

πολιτική μετά τους σεισμούς Γρεβενών – Κοζάνης επιδίωξε να διευκολύνει κάποιες 

κατηγορίες νοικοκυριών να αποκτήσουν ασφαλή κατοικία στον τόπο τους χωρίς να 

χρειαστεί να μπουν σε μακροπρόθεσμα εγχειρήματα ζωής, όπως η ανάληψη του 

βάρους δανείου και η κατασκευή κατοικίας. Βασική επιδίωξη αποτέλεσε η 

συγκράτηση του πληθυσμού στους απομονωμένους και φθίνοντες οικισμούς της 

σεισμόπληκτης περιοχής.38 

Πάρνηθα, 1999 

 

Εικόνα 23: Κατάρρευση στέγης οικίας στη Πάρνηθα  (Πηγή: 

https://eleftherovima.wordpress.com) 

                                                           
38 Μουστεράκη Κλαίρη, Δανδουλάκη Μιράντα, Συμεωνίδης Γιώργος, «Το πρόγραμμα στεγαστικής 

αποκατάστασης σεισμόπληκτων με παροχή ετοίμων τυποποιημένων κατοικιών. Σεισμοί Γρεβενών – 
Κοζάνης.», 2008 
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Ο σεισμός της Πάρνηθας του 1999, ευρύτερα γνωστός ως σεισμός της 

Αθήνας του 1999, με ένταση 5,9 στην Κλίμακα Ρίχτερ, έλαβε χώρα στις 7 

Σεπτεμβρίου 1999, 14:56:50 τοπική ώρα, και προκάλεσε 143 με 152 θανάτους, 

εκατοντάδες τραυματίστηκαν και χιλιάδες έμειναν άστεγοι. Δεκάδες ήταν τα κτίρια 

που κατέρρευσαν, ανάμεσα σε αυτά τρία μεγάλα. Εκτεταμένες ήταν οι ζημιές σε 

σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και καταστήματα. Οι ζημιές έφτασαν τα 3 

δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η δαπανηρότερη φυσική καταστροφή που έχει συμβεί 

ποτέ στην Ελλάδα και ο φονικότερος σεισμός των τελευταίων 50 ετών. Ο σεισμός, 

αν και όχι ιδιαίτερα ισχυρός, ενώ και η συνολική διάρκειά του ήταν μόλις 15 

δευτερόλεπτα, προκάλεσε πολλές καταστροφές εξαιτίας της εγγύτητάς του στην 

Αθήνα, με επίκεντρο 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, ανάμεσα στις 

Αχαρνές Αττικής και τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, καθώς και του μικρού εστιακού 

βάθους, από 9 μέχρι 14 χιλιόμετρα σε συνδυασμό με ασυνήθιστα υψηλές 

επιταχύνσεις εδάφους. Στην επιφάνεια του εδάφους υπήρξαν ελάχιστες 

ρηγματώσεις και ήταν δύσκολο να βρεθεί η προέλευση του σεισμού. 

Οι μεγαλύτερες καταστροφές έλαβαν χώρα εντός 10 χιλιομέτρων από το 

επίκεντρο, με τοπικές διαφορές που οφείλονταν σε διάφορους τοπογεωγραφικούς 

παράγοντες. Οι περιοχές που πλήγησαν περισσότερο από το σεισμό ήταν τα Άνω 

Λιόσια, το Μενίδι, οι Θρακομακεδόνες και η Φυλή Αττικής, όπου υπολογίζεται ότι 

τοπικά ο σεισμός είχε ισχύ IX (9) στην κλίμακα Μερκάλι, ενώ κατά τόπους έφτασε 

και την ισχύ Χ (10, με μέγιστο επίπεδο το 12), με το 30% των καλά 

κατασκευασμένων κτιρίων να έχει καταρρεύσει, ήταν δηλαδή «εξαιρετικά 

καταστροφικός», ενώ μεγάλες επιταχύνσεις παρατηρήθηκαν και στη περιοχή 

Αδάμες, λόγω του αργιλώδους εδάφους και της εγγύτητας στη κοίτη του Κηφισού. 

Δεν αναφέρθηκαν σημαντικές υλικές καταστροφές στο Δήμο Αθηνών και στα νότια 

και ανατολικά προάστια. 39 

                                                           
39 Λέκκας Ε., «Engineering Geology», Γεωλόγος ΕΚΠΑ, Εκδόσεις ELSEVIER, Αθήνα 2001 
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Εικόνα 24: Ερείπια σεισμού (Πηγή: http://www.toperiodiko.gr) 

 

 

Εικόνα 25: Ερείπια σεισμού  (Πηγή: http://www.tovima.gr) 
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Εικόνα 26: Κατάρρευση κτιρίου (Πηγή: http://www.902.gr) 

Σοβαρές βλάβες υπέστησαν και κάποια μνημεία της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς όπως η Μονή Δαφνίου, το Φρούριο της Φυλής και το τείχος της 

Ελευσίνας. Η μετασεισμική δραστηριότητα ήταν αρκετά έντονη και διήρκεσε επί 

αρκετούς μήνες. 40 

 

 

Εικόνα 27: Λυόμενα Πάρνηθας (Πηγή: http://www.inout.gr) 

 

                                                           
40 «Δέκα χρόνια από το σεισμό της Πάρνηθας!», 2012,  Πηγή:  http://www.inout.gr 
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Κεφαλονιά, 2014 

 

Εικόνα 28: Σοβαρές ζημιές στο λιμάνι του Ληξουρίου στην Κεφαλονιά (Πηγή: 

http://www.kathimerini.gr) 

Στις 26 Ιανουαρίου 2014 ώρα 15:55 συνέβη ένας ισχυρός επιφανειακός 

σεισμός μεγέθους Μw:6.1 (HRV) με επίκεντρο τις νοτιοδυτικές ακτές της 

Κεφαλονιάς, και συγκεκριμένα περί τα 9km νοτιοδυτικά του Ληξουρίου. Τον κύριο 

αυτό σεισμό ακολουθούν αρκετοί μετασεισμοί μειούμενης συχνότητας. Στις 3 

Φεβρουαρίου και ώρα 05:08 σημειώθηκε νέος ισχυρός επιφανειακός σεισμός 

μεγέθους ροπής Μw:5.8 (HRV) με επίκεντρο να εντοπίζεται στις Δυτικές ακτές της 

Κεφαλονιάς. Ο νέος αυτός σεισμός προέρχεται από την ενεργοποίηση γειτονικού 

ρήγματος.41 

 

 

 

 
                                                           
41 Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, «Επιστημονική μελέτη: Οι σεισμοί του Ιανουαρίου και 
Φεβρουαρίου 2014 στην Κεφαλονιά για τις κατασκευές μας», 2014, Πηγή: 
http://www.kefalonitis.com 
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Ο Σεισμός Στην Πορτογαλία 

 

Εικόνα 29: Απεικόνιση του σεισμού το 1755 (Πηγή: http://www.sansimera.gr) 

Ο 18ος αιώνας έφερε το μεγάλο σεισμό. Στις 9:20 το πρωί της 1ης 

Νοεμβρίου 1755, ανήμερα της εορτής των Αγίων Πάντων για τους καθολικούς, η 

Λισαβόνα συγκλονίζεται από την οργή του Εγκέλαδου. Ακολουθούν τσουνάμι και 

φωτιές, που σχεδόν ισοπεδώνουν το καμάρι της αποικιακής Πορτογαλίας. Οι 

σεισμολόγοι στις μέρες μας υπολόγισαν ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 9 βαθμοί 

της κλίμακας Ρίχτερ. Πάνω από 100.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, αριθμός 

που αντιστοιχεί στο μισό του πληθυσμού της πόλης και στο ένα τρίτο του 

πληθυσμού της Πορτογαλίας εκείνη την εποχή. 

Ο σεισμός κράτησε από τρεισήμισι έως έξι λεπτά και προκάλεσε μεγάλα 

ρήγματα μέσα στην πόλη, ορισμένα από τα οποία είχαν πλάτος πέντε μέτρων. 

Σπουδαία οικοδομήματα της πόλης κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα: Το Παλάτι 
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του βασιλιά Ζοζέφ Α', η ολοκαίνουργια Όπερα και το Βασιλικό Νοσοκομείο των 

Αγίων Πάντων, το μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο της Ευρώπης.42 

Πλημμύρες Στην Γερμανία 

 

Εικόνα 30: Πλημμύρες στη Γερμανία (Πηγή: Πηγές: http://www.dw.com) 

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις και η έντονη κακοκαιρία είναι συχνά φαινόμενα 

στη Γερμανία. Ένα σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας με αναχώματα πρασίνου 

στις όχθες ποταμών θα μπορούσε να δώσει λύση. 

Το 2012, πολλές περιοχές της νότιας και ανατολικής Γερμανίας επλήγησαν 

σοβαρά από πλημμύρες, ενώ μέχρι σήμερα οι υλικές ζημίες δεν έχουν 

αποκατασταθεί πλήρως. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο 

αριθμός των ακραίων καιρικών φαινομένων στη Γερμανία. Ο Έμι Ντίστερ, 

επικεφαλής ινστιτούτου του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF) στο 

Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης εκτιμά πως η αύξηση της συχνότητας των 

καταστροφικών πλημμυρών στη Γερμανία συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη μείωση 

των φυσικών αναχωμάτων πρασίνου στις όχθες των ποταμών. 

«Υπό κανονικές συνθήκες, ένας ποταμός δημιουργεί γύρω του μία φυσική 

κοίτη. Πριν αρχίσουν οι άνθρωποι να παρεμβαίνουν, οι επιπρόσθετες ποσότητες 

νερού από τις βροχοπτώσεις κυλούσαν στις φυσικές περιοχές πρασίνου κατά 

                                                           
42«9 Ρίχτερ στη Λισαβόνα», Πηγή:  http://www.sansimera.gr 

http://www.dw.de/%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%85%CF%81%CF%8E%CE%BD/a-17849164


Σ ε λ ί δ α  | 93 

 

μήκος των ποταμών», εξηγεί ο Έμιλ Ντίστερ, συμπληρώνοντας: «Σήμερα τα φυσικά 

προστατευτικά αναχώματα έχουν μειωθεί δραστικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

εμφανώς μικρότερη ελεύθερη πράσινη έκταση για να κυλήσει η ίδια ή και 

περισσότερη ποσότητα νερού»43 

ΕΠΙΔΗΜΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ 

Ως επιδημία ή λοιμός χαρακτηρίζονται οι εξάρσεις ασθενειών που 

εμφανίζονται σε έναν ανθρώπινο πληθυσμό και δεδομένη χρονική περίοδο, σε 

βαθμό μεγαλύτερο του αναμενόμενου. Όπως και οι φυσικές καταστροφές 

χρειάζονται μέτρα αποκαταστάσεις για τις ζημίες που προκλήθηκαν εξαιτίας τους, 

έτσι συμβαίνει και στις επιδημικές εξάρσεις οι οποίες αφήνουν στο πέρασμα τους 

απώλειες σε ζωές αλλά και οικονομικές.44 

Λέπρας Στην Ελλάδα 

Η επιδημική νόσος του Χάνσεν εμφανίστηκε στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα και 

στις αρχές του 20ου. Η ασθένεια από μόνη της δεν ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, τόσο 

για τους υγιείς όσο και για τους νοσούντες, όμως οι κακές συνθήκες διαβίωσης και 

η σχεδόν ανύπαρχτη υγιεινή,  επιδείνωναν την κατάσταση των πασχόντων αλλά 

ευνοούσαν και την μετάδοση της λέπρας. 

Η κοινωνία εκείνης της εποχής έπρεπε κάπως να προφυλαχθεί από τους 

χανσενικούς, οι οποίοι ζούσαν για πολύ καιρό κρυμμένοι στα βουνά εκτός των 

πόλεων και των χωριών. Έτσι λήφθηκαν μέτρα για την απομόνωση σου τους και 

την νοσηλείας τους ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση στις περιοχές που 

βρίσκονταν σε έξαρση η ασθένεια. 

 

 

 

                                                           
43 Quaile Irene, Κυρανούδη Δήμητρα, «‘’Πράσινα’’ αναχώματα κατά των πλημμυρών», Πηγή: 
http://www.dw.com  
44 «Επιδημία ή λοιμός», Νεοελληνικό λεξικό  



Σ ε λ ί δ α  | 94 

 

Χολέρα Στην Γάλλια 

Το 1832, μια επιδημία χολέρας αφήνει στη Γαλλία 18.602 νεκρούς. Μια 

δεύτερη επαναλαμβάνεται το 1892, τώρα με επίκεντρο το Παρίσι. Η υψηλή 

κοινωνία των bourgeois, τρομοκρατημένη, αποδίδει την ευθύνη στα χαμηλά 

στρώματα, σαν να είναι οι ίδιοι εστία μόλυνσης για κάθε ασθένεια που χτυπά την 

πόλη. Αρχίζει μία έντονη κινδυνολογία γύρω από τις λαϊκές συνοικίες και τις παλιές 

συνοικίες και τα “ανθυγιεινά τετράγωνα” (“quartiers insalubres”). Η μπουρζουαζία 

δεν έχει άδικο. Η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Καθαριότητα, νερό, φως, γκάζι, 

ελλιπή έως ανύπαρκτα. Επικρατεί συνωστισμός, υποβάθμιση, βρωμιά, και 

δυσωδία, που επεκτείνονται έως έξω, στους δρόμους και τις πλατείες. Η δημόσια 

αρχή (2ème République) θεσπίζει (με διάταγμα στις 18 Δεκεμβρίου του 1848), 

συμβούλια υγιεινής και καθαριότητας στο σύνολο της πόλης, ενώ δύο χρόνια μετά, 

καθορίζεται επιτροπή διαχείρισης όλων των βρώμικων συνοικιών με έξοδα του 

κράτους.45 

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω αναφορές συμπεραίνεται ότι, αίτιο στεγαστικής 

ανάγκης και οικιστικής αναδιάρθρωσης έχουν υπάρξει και μεγάλα φυσικά 

καταστροφικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες) καθώς και επιδημικές νόσοι 

(λέπρα, χολέρα). Οι καταστάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αιφνίδιες, τόσο για 

τους κατοίκους μιας περιοχής όσο και για τα διοικούντα στελέχη, που πρέπει να 

αντιμετωπίσουν άμεσα και με ακρίβεια την αποκατάσταση των ζημιών. Παρακάτω 

θα αναφερθούν οι επεμβάσεις που έκανε το κράτος σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά 

και τι σχέδια εφάρμοσε ανάλογα με της ανάγκες της περιοχής.  

 

 

 

                                                           
45 Αλεξίου Ιωάννα- Φωτοπούλου Φερενίκη, «H Κοινωνική Κατοικία Στο Παρίσι Άλλοτε Και Τώρα», 
2007- 2008, ΕΜΠ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
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2.1.5. H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Το κλείσιμο της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, βρίσκει την ανθρωπότητα 

να κλονίζεται από μια παγκόσμια οικονομική κρίση, που διαφέρει κατά πολύ από 

οποιαδήποτε άλλη κρίση του καπιταλιστικού συστήματος έχει συντελεστεί μέχρι 

τώρα. Ως σημείο έναρξης της κρίσης, ορίζεται η κατάρρευση της χρηματιστηριακής 

εταιρείας Lehmann Brothers, τον Σεπτέμβριο του 2008, αν και τα πρώτα σημάδια 

ήταν εμφανή δύο χρόνια πριν, με την «έκρηξη της φούσκας» της αγοράς κατοικίας 

σε πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ. Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, 

η οικονομική κρίση εκδηλώθηκε διαφορετικά. Πήρε τη μορφή της εκτίναξης του 

δημοσιοοικονομικού χρέους, επιφέροντας με αυτό τον τρόπο, πολύ μεγάλες 

αλλαγές σε διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.5 

Τα βασικότερα αίτια αυτής της κρίσης είναι:  

 η αλόγιστη χρήση τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων (Securitization)  

 η υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων (Financial Leverage)  

 η πλημμελής διαβάθμιση πιστοληπτικού κινδύνου ομολόγων 

μειωμένης εξασφάλισης (Bond Ratings)  

 το σύστημα αμοιβών στο χρηματοπιστωτικό τομέα (Bonus) και το 

κανονιστικό πλαίσιο  

 αδύναμη ανάπτυξη ποσοστού κέρδους οικονομίας Η.Π.Α 

(υπερσυσσώρευση κεφαλαίου)  

 χαλάρωση περιοριστικών όρων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά 

το 1992 46 

 

 

 

                                                           
46 Δοξαράς Δημήτρης, «Ο.Ν.Ε – Ελλάδα-Πορτογαλία και οικονομική κρίση», Πάτρα 2014 
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ΕΛΛΑΔΑ  

Η πρόσφατη οικονομική κρίση δεν ήταν ένα ανεξάρτητο και απρόσμενο 

φαινόμενο. Τα αίτια, η φύση και τα χαρακτηριστικά της συνδέονται με την όλη 

ιστορία της μεταπολεμικής διαδικασίας συσσώρευσης του κεφαλαίου στον 

ανεπτυγμένο καπιταλισμό και συγκεκριμένα τη «χρυσή εποχή» της συσσώρευσης 

του κεφαλαίου, την κρίση της δεκαετίας του 1970, τον τρόπο με τον οποίο 

«λύθηκε» ή αντιμετωπίστηκε η κρίση αυτή, την εμπειρία της «νεοφιλελεύθερης» 

περιόδου και ιδίως της τελευταίας της φάσης, όταν και εντάθηκε το φαινόμενο της 

χρηματιστικοποίησης της καπιταλιστικής οικονομίας.47 

Οι βασικοί πυλώνες της ελληνικής οικονομίας ανέκαθεν, ήταν λόγω 

γεωμορφολογίας ο τουρισμός και η γεωργία. Οι συγκεκριμένοι τομείς της 

οικονομίας έχουν στηρίξει την χώρα στα πόδια της κατά περιόδους κρίσεων, ενώ 

δεν είναι τυχαίο ότι το 2012 και μέσω οικονομικής κρίσης, ο τουριστικός κλάδος 

σημείωσε ανάπτυξη της τάξης του 4% παγκοσμίως ενώ στην Ελλάδα οι τουριστικές 

αφίξεις αυξήθηκαν κατά 3,5% σχετικά με το 2011, συνεισφέροντας 16,4% στο ΑΕΠ 

– αύξηση κατά 0,6% σε σχέση με το 2011, ενώ καλύπτει το 51,2% του ελλείμματος 

του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου, απασχολώντας 1 στους 5 κατοίκους της χώρας 

προσφέροντας 34 δις ευρώ στην ελληνική οικονομία.48 

Η οικονομία της Ελλάδας έτεινε να συγκλίνει με τις οικονομίες των 

αναπτυγμένων δυτικών χωρών ωστόσο αυτό διακόπηκε απότομα το 1973 λόγω της 

πρώτης μεγάλης πετρελαϊκής κρίσης, κάτι που συνετέλεσε και στην πτώση της 

χούντας. Κατά τη μεταπολίτευση, από την πτώση της Χούντας έως και το 1985 το 

ΑΕΠ της Ελλάδος μεγεθύνθηκε, κατά μέσον όρο, περισσότερο από αυτόν του 

μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως τα διαρθρωτικά 

προβλήματα της ελληνικής οικονομίας δεν άργησαν να φανούν με αποτέλεσμα η 

χώρα το 2013 να αντιμετωπίζει τα ψηλότερα επίπεδα ανεργίας από το 1980 και 

μετά με το έλλειμμα του ΑΕΠ ολοένα και να αυξάνει.46 

                                                           
47 European Commission,(2009), «Economic and Financial Affairs: Economic crisis in Europe: Causes, 
consequences and responses». European Economy, Brussels.   
48 ΣΕΤΕ - επεξεργασία στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος και του World Travel & Tourism Council, 
2013   
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Με το υψηλότερο δημόσιο έλλειμμα (αν και κοντά σε αυτό της Ιρλανδίας και 

του Ηνωμένου Βασιλείου) καθώς και το δεύτερο υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του 

ΑΕΠ στην ΕΕ. Το δημόσιο έλλειμμα του 2009 έφτασε στο 15,4% του ΑΕΠ. Αυτό, και 

τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους (στο 127,1% του ΑΕΠ το 2009) οδήγησαν σε υψηλό 

κόστος δανεισμού, που προκάλεσε μια σοβαρή οικονομική κρίση. Η χώρα 

χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα πολιτικής και οικονομικής διαφθοράς και 

χαμηλή ανταγωνιστικότητα συγκριτικά με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Η 

Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει το υπερβολικό δημόσιο έλλειμμα της στα ίχνη της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 49 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είχε βαριές συνέπειες και στον 

κοινωνικό ιστό της Ιταλίας. Η βιομηχανία πλήττεται σοβαρά, καθώς πολλές 

εταιρείες έχουν αναγκαστεί να αναδιοργανώσουν την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα, κλείνοντας βιομηχανικές μονάδες και απολύοντας εργαζομένους. 

Η Ιταλία βιώνει μια πραγματική αποβιομηχανοποίηση έχοντας απολέσει, σύμφωνα 

με τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής της ΕΕ, 20 ποσοστιαίες μονάδες από το 

2007, ενώ η ανταγωνιστικότητα της χώρας όσον αφορά το κόστος εργασίας, αλλά 

και την παραγωγικότητα έχει επιδεινωθεί σημαντικά. 

Από τα στοιχεία της ιταλικής στατιστικής υπηρεσίας ISTAT προκύπτει πως 

από το 2007 μέχρι το 2012 ο αριθμός των Ιταλών που ζουν σε κατάσταση 

«απόλυτης ένδειας» διπλασιάστηκε, φτάνοντας από τα 2,4 εκατομμύρια στα 4,8 

εκατομμύρια. Εξ αυτών, σχεδόν το 50% ζει στη Νότιο Ιταλία, ενώ ένα εκατομμύριο 

είναι παιδιά και έφηβοι. Επιπλέον, το 65% των ιταλικών νοικοκυριών έχει 

περιορίσει τις αγορές του λόγω της οικονομικής κρίσης.  

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η σημαντική αύξηση της ανεργίας, η οποία 

υπολογίζεται στο 12,2%, αγγίζοντας τα επίπεδα του 1977. Οι πολίτες που είναι 

επίσημα καταγεγραμμένοι ως άνεργοι και οι μη έχοντες εργασία, οι οποίοι έχουν 

πάψει να αναζητούν δουλειά, ξεπέρασαν για πρώτη φορά, στην Ιταλία τα έξι 

                                                           
49 «Οικονομία της Ελλάδας», Πηγή: https://el.wikipedia.org 
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εκατομμύρια, για το δεύτερο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με την ISTAT. Αναλυτικά, 

3.070.000 είναι οι επίσημα καταγεγραμμένοι ως άνεργοι, ενώ 2.999.000 είναι οι 

πολίτες, που αν και έχουν χάσει την δουλειά τους, δεν αναζητούν, τουλάχιστον 

επισήμως, νέα απασχόληση, καθώς έχουν απογοητευθεί από την ανυπαρξία 

προοπτικής. Σχεδόν το 50% των ιταλών ανέργων βρίσκεται στον ιταλικό Νότο, ενώ 

πάνω από τους μισούς - 1.538.000 – είναι νέοι μέχρι τριάντα τεσσάρων ετών. 50  

Από την αρχή της κρίσης ο αριθμός των οικογενειών που αντιμετωπίζουν τον 

κίνδυνο της έξωσης διπλασιάστηκε. Η κατάσταση επιδεινώνεται αφού 30.000-

40.000 δημοτικές κατοικίες είναι κενές, μολονότι υπάρχουν 650.000 άνθρωποι που 

έχουν ζητήσει να μείνουν σε αυτά. Συνεπώς, ο κύριος λόγος για τη στεγαστική 

κρίση στην Ιταλία είναι το ολοένα αυξανόμενο επίπεδο φτώχιας των χαμηλού-

εισοδήματος τάξεων καθώς και των οικογενειών που πριν την κρίση θεωρούνταν 

μέρος της μεσαίας τάξης. 

Όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όσον αφορά τη δομή της 

πορτογαλικής οικονομίας, το βασικότερο χαρακτηριστικό της τελευταίας 

δεκαετίας είναι η μεγέθυνση του τομέα των υπηρεσιών. Το 2012 η γεωργία, η 

δασοκομία και η αλιεία συνεισέφεραν μόλις κατά 2,2% στο ΑΕΠ (σε σύγκριση με 

24% το 1960 και 2,1% το 2011) απασχολώντας 10,5% του ενεργού πληθυσμού 

(έναντι 9,9% το 2011), ενώ η βιομηχανία, κατασκευές, ενέργεια και διαχείριση 

υδάτων συνεισέφεραν αντίστοιχα ποσοστά 23,4% και 25,6% στο ΑΕΠ και την 

απασχόληση (περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2011). Το υπόλοιπο τμήμα της 

οικονομίας αφορά υπηρεσίες, σε ποσοστό 79,3% επί του ΑΕΠ (έναντι 74,5% το 

2011), όπου απασχολείται το 63,9% του εργατικού δυναμικού της χώρας.51 

Μετά το τέλος της μεγέθυνσης της οικονομίας που ακολούθησαν την ένταξη 

της Πορτογαλίας στη ζώνη του Ευρώ και την εποχή των χαμηλών επιτοκίων 

δανεισμού, η οικονομία της χώρας άρχισε να δείχνει ότι στηρίζεται σε γυάλινα 

πόδια. Το χρέος της χώρας από 50.4% το 1995 έφτασε το 120% το 2012 ενώ το 
                                                           
50 Ελληνική Δημοκρατία Πρεσβείας της Ελλάδας-Ρώμη, Γραφείο οικονομικών και εμπορικών 
υποθέσεων, «Επισκόπηση της Ιταλικής Οικονομίας», 2013. 
51 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδος στην Λισσαβώνα, «Η 
οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς οικονομικές-εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας» , 
Ετήσια Έκθεση 2012   
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έλλειμμα από 2.8 % το 2001 εκτινάχθηκε το 10 % το 2012. Τα επιτόκια 

εκτινάχθηκαν από το 3,9% το 1999 στο 14% το 2012. Οι αγορές χρήματος έκλεισαν. 

Μέσα σε ένα έτος (2011-2012) χάθηκαν 500.000 θέσεις εργασίας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι από την ανεργία του 3,8 % το 2001 το ποσοστό των ανέργων 

εκτινάχθηκε στις 900.000 ανέργους ή 18% τον Φεβρουάριο 2013 και αυτό παρά 

την ισχυρή μετανάστευση των Πορτογάλων τόσο προς την Γερμανία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τις Σκανδιναβικές Χώρες και τις πρώην αποικίες της Πορτογαλίας με την 

μερίδα του λέοντος να πηγαίνει στην Βραζιλία. Σχεδόν 52.000 άνθρωποι 

μετανάστευσαν μόνιμα, ενώ 69.500 εγκατέλειψαν τη χώρα με την πρόθεση να 

παραμείνουν στο εξωτερικό για διάστημα μικρότερο του ενός έτους το 2012.46 

Αντίκτυπο Της Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης Στη Στέγαση 

Η μεγάλη ύφεση στην οικονομία, οι αλλαγές στα στεγαστικά δάνεια και η 

υψηλή φορολογία επηρεάζουν, ιδιαιτέρως αρνητικά, τον τομέα της ιδιόκτητης 

κατοικίας. Καθημερινά άρθρα, που δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο, κάνουν 

λόγο για μεγάλη πτώση της ζήτησης στην αγορά κατοικίας, η οποία, αποτέλεσε για 

πάρα πολλά χρόνια μια ιδιαίτερα διαδεδομένη πρακτική. Παρόλο που οι εμπορικές 

αξίες των ακινήτων, υφίστανται τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, 

σημειώνοντας ποσοστιαία πτώση, η ζήτηση για οικιστικά ακίνητα μειώνεται 

ελαχιστοποιώντας την κατασκευή νέων, με εξαιρετικά μεγάλη αρνητική επίπτωση 

στον κλάδο των κατασκευών. Το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα είτε παλιό είτε 

νεόδμητο αυξάνεται με τη σειρά του και η ύπαρξη του συμβάλει στην, ακόμη 

περαιτέρω, μείωση των εμπορικών αξιών των ακινήτων. 

Η ιδιόκτητη κατοικία 

Υπό το καθεστώς της οικονομικής κρίσης, αλλά και της μείωσης της αγοράς 

κατοικίας, το κράτος επιλέγει τη δεδομένη στιγμή να εφαρμόσει οριζόντια μέτρα 

στη φορολόγηση των ακινήτων. Στην πράξη, η Ελλάδα δοκιμάζει ένα αρκετά 

πρωτότυπο μοντέλο, που συνδυάζει από τη μια μεριά μέτρα νεοφιλελεύθερου 

δόγματος και ιδιωτικοποιήσεων και από την άλλη, μεγάλες φοροεισπρακτικές 
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ρυθμίσεις, που πολλές από αυτές σχετίζονται άμεσα με την κατοικία. Γίνεται 

κατανοητό λοιπόν, ότι μεγάλο μέρος του σημερινού δημοσιονομικού χρέους 

καλύπτεται μέσω της φορολογίας των ακινήτων. Η μεγάλη φορολόγηση των 

ακινήτων επιδεινώνει την δυνατότητα για ένα άτομο ή μια οικογένεια να διατηρεί 

μια ιδιωτική κατοικία. Βέβαια, η διατήρηση ιδιωτικής κατοικίας επηρεάζεται 

προφανώς και από τις μειώσεις μισθών, τις απολύσεις, την ανεργία και την πτώση 

του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού. 

Παράλληλα, οι οικονομικές πολιτικές των τραπεζών και της κτηματαγοράς 

είναι αλληλένδετες. Οι μεν τράπεζες προβαίνουν σε χρηματοδοτήσεις 

χρησιμοποιώντας σαν εξασφάλιση ακίνητη περιουσία, ενώ η κτηματαγορά 

βασίζεται σε δάνεια για να ολοκληρώνονται οι συναλλαγές και να παράγεται νέο 

κτιριακό απόθεμα. Η οικονομική κρίση, η μείωση της ζήτησης και των τιμών στα 

ακίνητα, η αύξηση του αδιάθετου κτιριακού αποθέματος, αλλά και τα πρόσφατα 

προβλήματα των δανειοληπτών έχουν συμβάλλει στη μετατόπιση των πολιτικών 

των τραπεζών. Οι τράπεζες, την παρούσα στιγμή, προβαίνουν σε αλλαγές ως προς 

τα κριτήρια παροχής δανείων και την κατάργηση των εκπτώσεων των τόκων των 

στεγαστικών δανείων, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά και την αγορά της 

κτηματαγοράς, αλλά και τη φορολόγηση των νοικοκυριών που έχουν ήδη 

αποκτήσει ιδιόκτητη κατοικία μέσω τραπεζικού δανεισμού. 

Αγορά Ιδιόκτητης Κατοικίας 

Οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, που ορίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών, διαχρονικά διαφοροποιούνται ανάλογα με την τοποθεσία και την 

παλαιότητα του ακινήτου. Παράλληλα, επηρεάζονται ιδιαίτερα, από την αγορά και 

τη ζήτηση της εκάστοτε χρονικής περιόδου, οι οποίες με τη σειρά τους 

διαμορφώνονται από μια σειρά κριτηρίων, όπως οι οικονομικές συνθήκες 

διαβίωσης του πληθυσμού μιας χώρας.  

Σήμερα στην Ελλάδα, η φορολόγηση των ιδιοκτητών προκύπτει βάση 

αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, που βρισκόταν σε ισχύ από το 2007. Οι 
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αντικειμενικές αξίες, αλλά ακόμη περισσότερο οι εμπορικές αξίες, όπως είναι 

αναμενόμενο, επηρεάζονται από την οικονομική κρίση.5 

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της 

Ελλάδας, οι εμπορικές τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν με μέσο ετήσιο 

ρυθμό 5,0% τους πρώτους εννέα μήνες του 2015, έναντι μείωσης κατά 7,5% το 

2014. Από το 2008 έως το γ’ τρίμηνο του 2015 οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν 

μειωθεί κατά 40,9%. Η επιδείνωση της ύφεσης, σε συνδυασμό με την αύξηση 

φόρων στα ακίνητα, ωθούν πολλούς ιδιοκτήτες να πωλούν ακόμα χαμηλότερα από 

τις αντικειμενικές αξίες.52 

Όπως αναφέρεται και στον ημερήσιο τύπο οι πτωτικές τάσεις στις τιμές των 

κατοικιών εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Η ανάκαμψη της 

αγοράς κατοικιών αναμένεται µε σχετική υστέρηση, καθώς συνδέεται κυρίως µε 

την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την αύξηση της 

απασχόλησης, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης από το 

τραπεζικό σύστημα. Στη δυσκολία ανάκαμψης της αγοράς έχουν συμβάλει, εκτός 

των άλλων, η οικονομική αβεβαιότητα, η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και η 

έλλειψη ρευστότητας, το υψηλό ποσοστό ανεργίας και το συνεχώς μεταβαλλόμενο 

φορολογικό πλαίσιο (επικείμενη αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών κ.ά.).53 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛΣΤΑΤ), κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής 

Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση 

τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.063 οικοδομικές άδειες, που 

αντιστοιχούν σε 178,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 775,5 χιλιάδες m3 όγκου, 

παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 3,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 

κατά 13,7% στην επιφάνεια και κατά 9,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μήνα του 2014 (Πίνακας 5). 

                                                           
52 Τράπεζα της Ελλάδος-Ευρωσύστημα, «Εξέλιξη και προοπτικές της αγορά ακινήτων», 2015, Πηγή: 
http://www.bankofgreece.gr 
53 Σούκη Στεφανία, «Τρίτη παγκοσμίως η Ελλάδα ως προς την πτώση στις τιμές των κατοικιών», 
2015,  Πηγή: www.newmoney.gr 
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Πίνακας 5: Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (επιφάνεια και όγκος), κατά περιφέρεια, για τον 

Σεπτέμβριο του 2014 - 2015 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ερεύνα Οικοδομικής Δραστηριότητας, 2015, 

http://www.statistics.gr) 

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της 

Χώρας, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015 αντιστοιχούν σε 165,5 χιλιάδες m2  

επιφάνειας και 729,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,5% στην 

επιφάνεια και κατά 13,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014 

(Πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6: Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (επιφάνεια και όγκος), κατά περιφέρεια, για τον 

Σεπτέμβριο 2014 - 2015 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ερεύνα Οικοδομικής Δραστηριότητας, 2015, 

http://www.statistics.gr) 
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Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα 

Σεπτέμβριο 2015, στο σύνολο της Χώρας, αντιστοιχούν σε 13,0 χιλιάδες m2 

επιφάνειας και 45,6 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας 

Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα 

Σεπτέμβριο 2015, είναι 5,9%. 

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Οκτώβριο 

2014 έως τον Σεπτέμβριο 2015, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής 

Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες 

οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 13.263 οικοδομικές άδειες, 

που αντιστοιχούν σε 2.789,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.561,4 χιλιάδες m3 

όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2013 - Σεπτεμβρίου 2014 

παρατηρήθηκε, αύξηση κατά 2,4% στην επιφάνεια και κατά 25,0% στον όγκο 

(Πίνακας 7). 

 

 

Πίνακας 7: Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (επιφάνεια και όγκος), κατά περιφέρεια, για την 

περίοδο Οκτωβρίου 2013 - Σεπτεμβρίου 2014 και Οκτωβρίου 2014 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ερεύνα 

Οικοδομικής Δραστηριότητας, 2015, http://www.statistics.gr) 

 

 



Σ ε λ ί δ α  | 104 

 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2014 - Σεπτεμβρίου 2015, η 

Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση 

κατά 6,3% στην επιφάνεια και κατά 5,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περίοδο Οκτωβρίου 2013 - Σεπτεμβρίου 2014 (Πίνακας 8). Το ποσοστό συμμετοχής 

της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την 

ανωτέρω περίοδο, είναι 25,8%. 

 

Πίνακας 8: Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (επιφάνεια και όγκος), κατά περιφέρεια, για 

Οκτώβριο 2013 - Σεπτέμβριο 2014 και Οκτωβρίου 2014 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ερεύνα Οικοδομικής 

Δραστηριότητας, 2015, http://www.statistics.gr) 

Το εννιάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015, η Συνολική Οικοδομική 

Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 10,4% στην 

επιφάνεια και κατά 40,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννιάμηνο του 

έτους 2014 (Πίνακας 9). 
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Πίνακας 9: Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (επιφάνεια και όγκος), κατά περιφέρεια, για 

Ιανουάριο – Σεπτέμβριο 2014 - 2015 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ερεύνα Οικοδομικής Δραστηριότητας, 2015, 

http://www.statistics.gr) 

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της 

Χώρας, μείωση κατά 3,0% στην επιφάνεια και κατά 2,3% στον όγκο, σε σχέση με 

την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014. (Πίνακας 10).54 

 

Πίνακας 10:  Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα (επιφάνεια και όγκος), κατά περιφέρεια, για την 

περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου των ετών 2014 και 2015,  (Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 

Ερεύνα Οικοδομικής Δραστηριότητας, 2015, http://www.statistics.gr) 

                                                           
54 Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ερεύνα Οικοδομικής Δραστηριότητας: Σεπτέμβριος 2015, 
http://www.statistics.gr 
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Στεγαστικός δανεισμός 

Οι οικονομικές πολιτικές που ακολουθούν οι τράπεζες, εξαρτώνται και αυτές 

από την εκάστοτε οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Από τη δεκαετία του 1990 

και έπειτα, η αγορά ιδιόκτητης κατοικίας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το 

τραπεζικό κεφάλαιο και το στεγαστικό δανεισμό. Μέχρι και το 2008, αποτελούσε 

ιδιαίτερα διαδεδομένη πρακτική η παροχή στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες 

με χαμηλά σχετικά κριτήρια, ως προς την δανειοληπτική ικανότητα των αιτούντων. 

Από εκεί και έπειτα, ξεκινάει να διαφαίνεται μια αύξηση των λεγόμενων 

στεγαστικών (αλλά και άλλων) «κόκκινων» δανείων, λόγω της αδυναμίας 

καταβολής των δόσεων από τους δανειολήπτες. Το γεγονός προκύπτει ως 

απόρροια της κατακόρυφης πτώσης του βιοτικού επιπέδου, σε συνδυασμό με την 

εκτεταμένη δανειοδότηση των πολιτών με υψηλά επιτόκια από τις τράπεζες των 

προηγούμενων ετών. Ως προς τον στεγαστικό δανεισμό που παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα, παρατηρείται σταδιακή μείωση των στεγαστικών δανείων και 

ραγδαία αύξηση των «καθυστερήσεων», με άμεσο κίνδυνο να στερηθούν το 

κοινωνικό δικαίωμα στην κατοικία χιλιάδες δανειολήπτες, μέσω της διαδικασίας 

των πλειστηριασμών.5 

Στον παρακάτω πίνακα, φαίνονται οι βραχυχρόνιοι δείκτες για την αγορά 

ακινήτων κατά τα έτη 2006 – 2015. Σημαντικό ενδιαφέρων έχουν οι δείχτες 

χρηματοοικονομικής πίεσης, όπου το ποσοστό των στεγαστικών δανείων σε 

καθυστέρηση για τους 9 πρώτους μήνες του 2015 φτάνει στα μεγαλύτερα ποσοστά 

του 31,7%.54 
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Πίνακας 11: Σύνοψη κυριότερων διαθέσιμων βραχυχρόνιων δεικτών για την αγορά ακινήτων, 

(Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ερεύνα Οικοδομικής Δραστηριότητας, 2015, 

http://www.statistics.gr) 

Απέναντι στον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπος ένας πολύ μεγάλος αριθμός 

οικογενειών και ατόμων με το να απολέσει μέσω πλειστηριασμού την κύρια 

κατοικία του, οι εκπρόσωποι των δανειστών εμφανίζονται μέχρι σήμερα να 

ερμηνεύουν αυστηρά το γράμμα του τρίτου μνημονίου, το οποίο προβλέπει ότι 

προστασία στις πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς θα πρέπει να δικαιούνται 

μόνο οι πραγματικά “οικονομικά ευάλωτοι” δανειολήπτες.5 Τα τεχνικά κλιμάκια 

έχουν ζητήσει να μειωθεί το όριο στις αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που 

προστατεύονται από πλειστηριασμούς στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, στα 

120.000 ευρώ, από 300.000 που είναι σήμερα για έναν άγαμο (αφορολόγητο 

απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%), ή στις 450.000 ευρώ για 

μια τετραμελή οικογένεια.55  

Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας 

Σε πολλά δημοσιεύματα στον τύπο γίνεται λόγος για την απαρχή καθιέρωσης 

ενός μοντέλου στην χώρα που με την πάροδο του χρόνου θα απομακρύνεται όλο 

                                                           
55 Γεώργας Βασίλης, «Πλειστηριασμούς σπιτιών για δανειολήπτες των 300 ευρώ ζητούν οι θεσμοί», 
2015, Πηγή: http://www.capital.gr 
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και περισσότερο από την ιδιοκατοίκηση, ενώ θα αυξάνεται η ζήτηση για ενοικίαση. 

Η αύξηση της ζήτησης για ενοικίαση, έναντι της ιδιοκατοίκησης, θα σηματοδοτήσει 

μια νέα εποχή για την Ελλάδα που παραδοσιακά σημείωνε υψηλά ποσοστά 

ιδιοκατοίκησης. 

Σύντομη καταγραφή των ισχυόντων φόρων σήμερα 

1. OI ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ 40 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Α. Φόροι - τέλη - κρατήσεις επί του εισοδήματος από ακίνητα 

1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων (επίκειται η θέσπιση νέας 

αυξημένης κλίμακας - ενδεχόμενη και η κατάργηση της αυτοτελούς 

φορολόγησης) 

11-33 % 

2. Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών)  3,6 % 

3. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων 1-4% 

4. Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας, ή από 

δωρεάν παραχώρηση κατοικίας προς τέκνα ή γονείς, για το άνω 

των 200 τ.μ. τμήμα της, ή προς τρίτο  

3% επί αντικ. αξίας 

5. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ 

β' κατοικία  
αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.  

 6. Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής 

στέγης  
 11-33 % 

 7. Κράτηση στα μισθώματα από το Δημόσιο υπέρ ΜΤΠΥ (υπό 

κατάργηση) 
 3 % 

 8. Κράτηση στα μισθώματα από τους ΟΤΑ υπέρ ΤΑΔΚΥ (υπό 

κατάργηση) 
 2 % 

Β. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων 
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9. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό 

στοιχείο φυσ. & νομ. προσώπων (πρόκειται να αντικατασταθεί με 

νέο σκληρότερο Φ.Α.Π.) 

Κτίσματα: 2,50-16,25 

€/τμ 

Οικόπεδα:0,003-9,00 

€/τμ 

10. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας με 

αφορολόγητο ποσό 300.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα (ως 

άνω) 

Φυσ.πρόσ.:1‰-1%  

Νομ.πρόσ.:2,5-5‰ 

11. Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), (κτίσματα+οικόπεδα)  

0,25-0,35‰ (έως 

10πλάσιο στους υπερ 

χρεωμένους ΟΤΑ) 

12. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιρειών  15 % (πλην απρόσοδων) 

13. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων 

(περιοδικός) 
γη 5 %, κτίρια 8 %  

Γ. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων 

14. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23 % 

15. Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων (ανεστάλη για έτη 

2015-16)  
15 %  

16 Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων  3 % 

17. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)     1,5% 

18. Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75% 

19. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 3 %  

 20. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: Δημοτικός φόρος και 

νέος φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13) 

  

3 % επί του ΦΜΑ 
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7% επί του ΦΜΑ 

21. Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών κατά τη σύνταξη/μεταγραφή 

συμβολαίων (υπό κατάργηση) 
7,75‰ 

22. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰  

Δ. Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων 

23. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων (πρόκειται 

να μειωθούν τα αφορολόγητα όρια και να αυξηθούν οι 

φορολογικοί  συντελεστές) 

  

Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παροχή), εγγονούς, συζύγους, 

γονείς 
1-10 % 

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20 % 

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40 % 

24. Φόρος Δωρεάς ακινήτων   

Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10 % 

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ.  5-20 % 

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40 % 

Ε. Αλλοι φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α. και τρίτων 

25. Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού   Ελεύθερα από ΟΤΑ 

26. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων Ελεύθερα από ΟΤΑ 

27. Δημοτικά Δυνητικά Τέλη (με διάφορες αιτιολογίες) Ελεύθερα από ΟΤΑ 

 28. Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας   Kwh x Μον.Χρ.€/Kwh 
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 29. Τέλος υπέρ της ΕΡΤ  3 ευρώ/μήνα 

30. Τέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση- χρήση).  Από ΔΕΚΟ – ΟΤΑ 

31. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων 

(Ν.1337/83 - 4315/14) 

σε γη 10-50 %,     σε 

χρήμα έως 25 % 

32. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο 

35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰ 

επί αντ. αξίας άνω των 

20.000€ με όριο τα 900 

ευρώ 

Εισφορά Υπεραξίας -Τέλος Ανάπλασης υπέρ ΔΕΠΟΣ  με το Ν.2508/97 

Ζ. Φόροι, Τέλη & Εισφορές οικοδ. αδείας - ανέγερσης κτιρίων - αυθαιρέτων κλπ. 

33. Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας  1 % επί προυπολ. 

34. Τέλος οικοδομικών εργασιών Ψήφισμα ΚΗ΄/1947 

35. Κράτηση υπέρ Δήμου, ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ Επί προϋπολογισμού 

36. Εργοδοτικές εισφορές προς ΙΚΑ & ΤΕΑΕΔΞΕ 
90 % επί τεκμαρτού  

ημερομισθίου 

37. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδομικών υλικών και 

εργασιών 
23 %  

38. Δημοτικά Τέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου Ελεύθερα από ΟΤΑ 

39. Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου) Ν.4483/65 (άρθρο 8) 

40. Πολεοδομικά πρόστιμα αυθαιρέτων κλπ. Ν. 4178/13 

2. ΟΙ 20 ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

Α. Τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα 
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 1. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης κατοικίας - 

επαγγελματικής στέγης  

 11-33 % 

2. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ 

β' κατοικία   

αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.  

Β. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων 

 3. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό 

στοιχείο  

Κτίσματα:2,50-16,25€/τμ 

Οικόπεδα:0,003-9€/τμ 

 4. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας με 

αφορολόγητο ποσό 300.000 ευρώ. 

Φυσ.πρόσ.:1‰-1%  

Νομ.πρόσ.:2,5-5‰ 

5. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα + οικόπεδα) 0,25-0,35‰  

6. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιρειών  15%  

Γ. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από επαχθή αιτία 

7. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23 % 

8. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων  3 % 

9. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 3 %  

10. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)     1,5 % 

11. Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75% 

12. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 % επί Φ.Μ.Α. 

13. Τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών (σύνταξη –μεταγρ. συμβολαίων) 6,50+1,25‰ 

14. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰  
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Δ. Φόροι κατά τη μεταβίβαση από: κληρονομιά- γονική παροχή-δωρεά 

15. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων    

Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παρ.), εγγονούς, συζύγους, γονείς 

 

1-10% 

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 

 

5-20% 

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 

 

20-40% 

16. Φόρος Δωρεάς ακινήτων    

Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 

 

1-10% 

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ.  

 

5-20% 

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 

 

20-40% 

Ε. Κτηματολόγιο-Πολεοδομικά πρόστιμα & εισφορές 

17. Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο  1‰ επί αντικ. αξίας 

18. Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων  Βλ. Ν.4178/2013 

19. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων κλπ.  Βλ. Ν.4178/2013 

20. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχ. Πόλεων (Ν.1337/83)  

 

σε γη έως 60%, 

σε χρήμα έως 25% 

Πίνακας 12: Ισχύοντες φόροι 2015 (Πηγή: http://www.pomida.gr) 

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών 

Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα 

των νέων φορολογικών μέτρων θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά θα αποβούν 

καταστροφικά για την ιδιόκτητη κατοικία: «Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής είναι η 

ακίνητη ιδιοκτησία να μην είναι πλέον δικαίωμα, αλλά βάρος ασήκωτο, ιδιαίτερα 

http://www.pomida.gr/
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για τη νέα και συχνά άνεργη γενιά, που αδυνατεί πλήρως να χρηματοδοτήσει τη 

φορολογία οποιουδήποτε ακίνητου περιουσιακού στοιχείου…».5 

Ενοικιαζόμενη κατοικία 

Αντίστοιχα με την ιδιόκτητη κατοικία, συνέπειες της οικονομικής κρίσης 

υφίσταται και η ενοικιαζόμενη κατοικία. Οι τιμές των ενοικίων έχουν υποχωρήσει 

από 10% έως και 40%, ανάλογα με το ακίνητο, ενώ μεγαλύτερη ζήτηση φαίνεται να 

έχουν οι κατοικίες μικρών επιφανειών λόγω μικρότερων ενοικίων και λιγότερων 

λειτουργικών εξόδων. Σε έρευνα του Βασίλη Κανέλη για την εφημερίδα Ημερησία, 

αναφέρεται πως στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές των ενοικίων κυμαίνονται από 4 

έως 6 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ στις «υποβαθμισμένες περιοχές» ενδέχεται να 

είναι και κάτω από 3 ευρώ/τμ. Εξαιρείται η περιοχή του Κολωνακίου που οι τιμές 

των ενοικίων κυμαίνονται πάνω από 15 ευρώ/τμ. Σύμφωνα πάντα με την ίδια 

έρευνα, στα ανατολικά προάστια, όπου υπάρχουν πολλές μεζονέτες προς 

ενοικίαση, οι τιμές κυμαίνονται 5 έως 7 ευρώ/τμ , ενώ στα δυτικά προάστια που 

απευθύνονται, κυρίως, σε χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, οι τιμές 

ενοικίασης κινούνται μεταξύ 4 και 6 ευρώ/ τμ.56 

                                                           
56 Κανέλης Β., «Στροφή στην ενοικίαση με εκπτώσεις έως και 40%», 2012, http://www.imerisia.gr 
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Πίνακας 13: Ισχύουσες τιμές ενοικίων σε 15 περιοχές της Αθήνας (Πηγή: Κανέλης Β., «Στροφή 

στην ενοικίαση με εκπτώσεις έως και 40%», 2012, http://www.imerisia.gr) 

Αδυναμία καταβολής ενοικίου 

Παρόλο που οι τιμές της ενοικιαζόμενης κατοικίας σημειώνουν πτώση, 

φαίνεται να είναι σε αύξηση το φαινόμενο της αδυναμίας καταβολής ενοικίου για 

την εξασφάλιση στέγης από πολλούς ενοικιαστές. Η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών 

Ακινήτων εκτιμά πως το 50% των ενοικιαστών στο κέντρο της Αθήνας αδυνατεί να 

καταβάλει το ενοίκιο των κατοικιών και οι οφειλές τους πολλές φορές αγγίζουν τα 

3.500 ευρώ, ενώ παράλληλα προβλήματα δημιουργούνται και για την 

αποπληρωμή των λογαριασμών της ΔΕΗ και του νερού. Η κατάσταση αυτή δεν 

περιορίζεται μόνο στις αστικές συνοικίες χαμηλών εισοδημάτων αλλά αγγίζει και 

τα μεσοαστικά προάστια όπως τη Γλυφάδα και του Ζωγράφου. Το φαινόμενο της 

καθυστέρησης των ενοικίων έχει οδηγήσει πολλούς ιδιοκτήτες να παραχωρούν τα 

https://akea2011.files.wordpress.com/2013/04/vaso17.jpg
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μισθώματα των ενοικίων τους στην εφορία έτσι ώστε να μην πληρώνουν φόρους 

για ανείσπρακτα εισοδήματα.5 

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπηρεσιακών Υπουργών Οικονομικών και 

Δικαιοσύνης παρατείνονται έως 31 Οκτωβρίου 2015 όλες οι κατασχέσεις, οι 

εξώσεις αλλά και η καταβολή πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων που 

καταβάλλονται στα δικαστήρια. Συγκεκριμένα παρατείνεται εκ νέου και μέχρι 31 

Οκτωβρίου, η ισχύς της υπ’ αριθμ. 49214/21.7.2015 κοινής υπουργικής απόφασης 

με την οποία είχε δοθεί παράταση στη διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής 

εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών 

(εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων.57 

Άτυπη διαμονή 

Ταυτόχρονα, υπάρχουν και άλλες μορφές άτυπης διαμονής, που βασίζονται 

κυρίως σε συμφωνίες μεταξύ ανθρώπων, που συνδέονται με κάποιου είδους 

έμπιστης φιλικής σχέσης. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν τη διαμονή ενός 

προσώπου σε ένα διαμέρισμα που για κάποιο λόγο δεν ενοικιάζεται ή 

ιδιοκατοικείται, άνευ ενοικίου ή παραχωρητηρίου με αντάλλαγμα (ή και όχι) την 

πληρωμή μόνο των λογαριασμών και των τρεχόντων εξόδων του διαμερίσματος. Η 

ύπαρξη εμπιστοσύνης μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών είναι απαραίτητη, διότι 

δεν συνάπτεται ανάμεσα στα δύο μέρη κάποιο ενοικιαστήριο ή δεν κατατίθεται 

στην εφορία κάποιου είδους παραχωρητήριο. Έτσι, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις 

στην εφορία από τη μεριά του ιδιοκτήτη και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται διαμονή σε 

φιλικά, προς τον ιδιοκτήτη, πρόσωπα που αδυνατούν να καλύψουν αυτόνομα τις 

στεγαστικές τους ανάγκες. Όπως είναι αναμενόμενο, για το φαινόμενο αυτό δεν 

έχουμε κάποια επίσημα στοιχεία, ούτε μπορεί να εντοπιστεί χωρικά, καθώς δεν 

βασίζεται σε προτιμήσεις ανθρώπων σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά προκύπτει 

από το που παρέχονται αυτά τα διαμερίσματα.5 

 

                                                           
57 «Νέα παράταση στην απαγόρευση κατασχέσεων και εξώσεων», Πηγή: http://taxheaven.gr 
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Κενό οικιστικό απόθεμα 

Ήδη από τη δεκαετία του ’60 και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70 η 

οικοδομική δραστηριότητα υπερκάλυψε σε επίπεδο οικιστικού αποθέματος τις 

στεγαστικές ανάγκες του πληθυσμού. Αντίστοιχα, από τα μέσα της δεκαετίας του 

’90 και για μία δεκαετία μετά, μία σειρά πολιτικών (μείωση επιτοκίων στεγαστικής 

πίστης, είσοδος μεταναστών ως φτηνό εργατικό δυναμικό κλπ) επέτρεψαν την 

διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επένδυση κεφαλαίων στον 

τομέα της κατασκευής.58  

Μια εικόνα για το κενό οικιστικό απόθεμα τόσο σε αστικό, όσο και σε 

αγροτικό επίπεδο, μας δίνουν και πάλι οι γενικές απογραφές της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας. Υπάρχουν όμως ορισμένα προβληματικά χαρακτηριστικά 

τα οποία οδηγούν σε μια στρεβλή εικόνα για τον αριθμό και τη διασπορά των 

κενών κατοικιών. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά, είναι πως πολλές κατοικίες που 

εμφανίζονται κενές, είναι παραθεριστικές. Οι παραθεριστικές κατοικίες 

καταγράφονται ως κενές και συνεπώς δεν μπορεί να διεξαχθεί ασφαλές 

συμπέρασμα εάν είναι κενές λόγω εγκατάλειψης ή καταγράφονται έτσι εξαιτίας 

της μη διαμονής εκείνη την περίοδο. Λόγω αυτού, οι τουριστικές περιοχές της 

χώρας παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό κενών κατοικιών. 

Ένα στα τρία σπίτια στην Ελλάδα εμφανίζονταν μη κατοικούμενο σύμφωνα 

με την απογραφή του 2011, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Πρόκειται για το 35,3% των 6.384.533 κατοικιών που μέτρησε η ΕΛΣΤΑΤ στην 

τελευταία απογραφή, από τις οποίες 453.901 ήταν κενές προς ενοικίαση και άλλες 

88.996 κενές προς πώληση. Περίπου 1.352.000 σπίτια δηλώθηκαν ως κενά επειδή 

λειτουργούν ως εξοχικά ή δευτερεύουσες κατοικίες. Το ποσοστό των κενών 

κατοικιών (35,3%) είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.59 

Σύμφωνα με την απογραφή του 1991, το 15 – 20% των αθηναϊκών 

νοικοκυριών διαθέτει εξοχική κατοικία που βρίσκετε σε κοντινή απόσταση από την 

πόλη. Ένα δεύτερο προβληματικό στοιχείο είναι η διαδεδομένη κουλτούρα 

                                                           
58 Μασούρας Κώστας, «Για την ‘’κρίση στην οικοδομή’’», Πηγή: www.aepem.gr 
59 «ΕΛΣΤΑΤ: Άδειο ένα στα τρία σπίτια στην Ελλάδα», 2014,  Πηγή: http://www.euro2day.gr 
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μετακίνησης του πληθυσμού την ημέρα της απογραφής στον τόπο καταγωγής του 

που συχνά δίνει πλασματικά αποτελέσματα. 

Ως προς την Αθήνα, η μετακίνηση του πληθυσμού προς τα προάστια, 

οδήγησε στη δημιουργία μεγάλου κενού οικιστικού αποθέματος κυρίως στο κέντρο 

της πόλης, έχοντας ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση πολλών συνοικιών. Το 1991, 

το ποσοστό των κενών κατοικιών στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αττικής, 

έφτασε το 22,8%. Τα μεγάλα ποσοστά των κενών κατοικιών την περίοδο αυτή, άνω 

του 30% και μερικές φορές άνω του 40%, συγκεντρώνονται στην Πλάκα, στο 

Μεταξουργείο, γύρω από την Ομόνοια, στην πλατεία Βάθης, στα Εξάρχεια και στις 

περιοχές γύρω από τη Σόλωνος, Ιπποκράτους, Ασκληπιού, και γύρω από το 

Λυκαβηττό. Το Μετς, το Παγκράτι και οι ζώνες που περιβάλουν τον Εθνικό Κήπο 

παρουσιάζουν επίσης σημαντικά ποσοστά κενών κατοικιών. Αντίθετα, γειτονιές 

όπως το Κουκάκι και τα Πετράλωνα, παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά κενών 

κατοικιών. Σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό των κενών κατοικιών δείχνει και το 

επίπεδο ζήτησης κατοικίας για μια περιοχή σε σχέση με τη προσφορά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001, που παρουσιάζονται στον 

παρακάνω πίνακα, αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι μια αύξηση των κενών 

κατοικιών στο σύνολο της χώρας την χρονική περίοδο 1991 – 2001 κατά 1,38%. 

Όμως αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι το 2001 περίπου μια στις τρεις 

κατοικίες στην Ελλάδα ήταν κενή, ποσοστό εξαιρετικά μεγάλο. Στο σύνολο της 

γεωγραφικής περιοχής της Αττικής όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, 

παρατηρείται μια μικρή μείωση των κενών κατοικιών από το 1991 έως το 2001 της 

τάξεως του 0,8%. Συνολικά, το 2001 υπήρχαν 511.000 κενές κατοικίες στην 

γεωγραφική περιοχή της Αττικής. Στη νομαρχία ανατολικής Αττικής παρουσιάζεται 

μια ιδιαίτερα μεγάλη μείωση των κενών κατοικιών της τάξεως του 5,99% από το 

1991 έως το 2001. Αντιθέτως, παρατηρείται μια μικρή αύξηση των κενών κατοικιών 

τόσο στη νομαρχία Αθηνών, όσο και στη δυτική Αττική. Υπάρχει μια συνεχιζόμενη 

υποβάθμιση των δύο αυτών νομαρχιών, με μικρούς όμως ρυθμούς. 
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Πίνακας 14: Κενές κατοικίες από τις απογραφές του 1991 και του 2001 (Πηγή: Βάσω Καλαμά, 

«Κρίση κατοικίας στην Ελλάδα: παρελθόν και παρόν, οικιστικό απόθεμα και 

διαδικασίες πρόσβασης.», 2013) 

Οι εξελίξεις αυτές, ενδεχομένως να αντανακλούν το γεγονός, πως τη 

δεκαετία του 1990, παρατηρείται μεγάλη εξωτερική μεταναστευτική εισροή. Οι 

εξωτερικοί μετανάστες επανακατοικούν το κτιριακό απόθεμα του κέντρου της 

Αθήνας, δίνοντας ξανά ζωή σε πολλές υποβαθμισμένες συνοικίες του. Λόγω λοιπόν 

και της εγκατάστασης των μεταναστών, το κέντρο διατήρησε τη χρήση της 

κατοικίας, αναφερόμενη μάλιστα σε διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, 

λόγω των μεγάλων διαφοροποιήσεων στις τιμές στην εκάστοτε περιοχής. Η ύπαρξη 

των μεταναστών σε περιοχές υποβαθμισμένες ξαναέβαλε στην αγορά ακινήτων 

μεγάλο κτιριακό απόθεμα που έμενε αχρησιμοποίητο και ερημωμένο από τους 

ντόπιους και συνέβαλλε στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση 

του εμπορίου στο κέντρο της πόλης. Σε συνδυασμό με την παράλληλη εισαγωγή 

νέων χρήσεων εμπορίου και αναψυχής σε πολλές περιοχές, το κέντρο της Αθήνας 

δεν ερήμωσε ποτέ, σε αντιδιαστολή με τέτοια φαινόμενα που παρατηρήθηκαν σε 

άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, μετά την μετακίνηση των κατοίκων τους προς τα 

προάστια. 

 

https://akea2011.files.wordpress.com/2013/04/vaso11.jpg


Σ ε λ ί δ α  | 120 

 

Αδιάθετο οικιστικό απόθεμα 

Ένας τρόπος για να εκτιμήσουμε αν υπάρχει πλεονάζον απόθεμα οικιστικών 

ακινήτων στην αγορά, είναι ο υπολογισμός του όγκου της ιδιωτικής 

κατασκευαστικής δραστηριότητας και των επενδύσεων, σε σχέση με τον αριθμό 

των αγοροπωλησιών ακινήτων για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία που δημοσιεύτηκαν  από την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τον αριθμό 

συμβολαίων αγοραπωλησίας ακινήτων (Κτηματολόγιο) για  το έτος 2014 στο 

σύνολο της χώρας, παρουσιάζεται μείωση κατά -64,5% μετά την πτώση κατά -

17,5% στο αντίστοιχο διάστημα του 2013. Παρατηρήθηκε επίσης, μείωση κατά -

18,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών το έτος 2014, κατά -14,8% στην 

επιφάνεια και κατά -8,9% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 

Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2013. Εφόσον λοιπόν, ο αριθμός πτώσης των 

αγοροπωλησιών είναι μεγαλύτερος από τις εκδοθείσες άδειες, μπορούμε να 

συμπεράνουμε πως στην αγορά ακινήτων υπάρχει αύξηση του αδιάθετου 

οικιστικού αποθέματος, με παράλληλη πτώση στη ζήτηση.  

Το φαινόμενο των «νεοαστέγων» 

Γίνεται αντιληπτό, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, πως η αδυναμία 

καταβολής ενοικίου ή αποπληρωμής των δανείων, ιδιαίτερα των στεγαστικών, 

οδηγεί στην αυξημένη απώλεια στέγης. Τα άτομα που πλήττονται, είτε 

καταφεύγουν σε φιλοξενία από συγγενικά πρόσωπα όπως αναφέρθηκε, είτε 

αναγκάζονται να διαμένουν σε πρόχειρα καταλύματα ή ακόμα και στον δρόμο. Το 

φαινόμενο των αστέγων πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα την δεκαετία του 1990, 

πολύ αργότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συνδέθηκε με την μαζική εισροή 

μεταναστών και αιτούντων για άσυλο. Ίσως η καθυστέρηση της εμφάνισης του 

φαινομένου στην Ελλάδα να οφείλεται στην ύπαρξη των άτυπων κοινωνικών και 

οικογενειακών δικτύων, που αποτελούσαν παραδοσιακά τον κύριο υποστηρικτικό 

μηχανισμό αντιμετώπισης των προβλημάτων στέγασης των μελών της οικογένειας. 

Οι μεταλλαγές όμως των τελευταίων χρόνων, ως προς την δομή της οικογένειας, 

των σχέσεων αλληλεγγύης και την συνοχή των διαπροσωπικών δικτύων, 
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συνέβαλαν στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου αυτού του υποστηρικτικού 

μηχανισμού για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αδύναμων μελών της 

οικογένειας. Από το 1990 και μετά, το πρόβλημα της έλλειψης στέγης αυξήθηκε με 

γρήγορους ρυθμούς και δεν αφορά μόνο στους αλλοδαπούς, αλλά και στον ντόπιο 

πληθυσμό. Τα τελευταία χρόνια οι άστεγοι στην χώρα μας αποτελούν μια ορατή 

κοινωνική πραγματικότητα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και το φαινόμενο 

αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτή που εκ πρώτης όψεως φαίνεται, 

δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός αστέγων διαφεύγει της αντίληψης μας. 

 

Εικόνα 31: Νεοάστεγοι (Πηγή: http://saveskouries.blogspot.gr) 

Τα περιορισμένα στοιχεία που διαθέτουμε για τον αριθμό και τα 

χαρακτηριστικά των αστέγων προέρχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 

κατά προσέγγιση, καθώς δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα συλλογής 

στατιστικών στοιχείων. Προβλήματα επίσης απορρέουν από τη δυσκολία 

προσέγγισης των αστέγων, λόγω της κοινωνικής τους απομόνωσης και της συχνής 

μετακίνησής τους. Το 2009, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

ανέθεσε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις την καταγραφή των εκτός στέγης 

ατόμων. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη καταγραφή, ο αριθμός των αστέγων 

υπολογίζεται για εκείνη την περίοδο σε 7.720 άτομα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται 

http://saveskouries.blogspot.gr/
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όμως ο αριθμός των παράνομων μεταναστών και των πολιτικών προσφύγων που 

φιλοξενούνται κάπου προσωρινά, ούτε μετακινούμενων Ρομά/Τσιγγάνων. Τα 

στοιχεία της καταγραφής αυτής αμφισβητούνται από εκπροσώπους Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων οι οποίοι μιλούν για πάνω από 20.000 άτομα που 

αποκλείονται από τη στέγη. Πιο συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για 

την Έλλειψη Στέγης για την Ελλάδα εκτιμά πως οι άστεγοι υπολογίζονται στα 

20.000 άτομα, εκ των οποίων 11.000 (ντόπιοι και μετανάστες) ζουν στην Αθήνα. 

Με τον αριθμό των 20.000 συμφωνούν και τα στοιχεία της ΜΚΟ «Κλίμακα» για το 

έτος 2014, μιλώντας όμως, και για αύξηση του αριθμού αυτού κατά 25%. Σε 

περισσότερους από 11.000 άτομα ανέρχονται οι άστεγοι στην Αθήνα, σύμφωνα και 

με τον κ. Τζανέτο Αντύπα, τον πρόεδρο της ΜΚΟ «Πράξις Ένταξις». 

Σε αυτό που συμφωνούν όμως όλες οι παραπάνω εκτιμήσεις είναι πως η 

οικονομική κρίση, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και οι περικοπές της περιόδου, 

εκτός του ότι οδηγούν σε δραματική αύξηση των αστέγων, διαφοροποιούν το 

φαινόμενο αυτό και ποιοτικά. Συγκεκριμένα, έρχεται στο προσκήνιο μια νέα γενιά 

αστέγων και στον ημερήσιο τύπο συναντάται όλο και πιο συχνά η χρήση του όρου 

«νεοάστεγοι». Ο όρος «νεοάστεγοι» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας που 

διαφέρει αρκετά από ότι μέχρι σήμερα γνωρίζαμε για τα άτομα που διαβιώνουν 

στον δρόμο. Πρόκειται για πληθυσμό που μέχρι πρότινος είχε ένα ικανοποιητικό 

βιοτικό επίπεδο. Στην πλειονότητα τους είναι άνδρες, ντόπιοι με μέτριο και υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο, πρώην εργαζόμενοι σε επαγγελματικούς κλάδους που έχουν 

πληγεί από την κρίση (Διαγράμματα 1 & 2). Είναι κυρίως άτομα παραγωγικών 

ηλικιών (30-45 ετών) που έχασαν την ιδιοκτησία τους με δήμευση, λόγω δανείων ή 

άλλων οφειλών, νέοι άνεργοι που δεν μπορούν να συντηρήσουν μια κατοικία και 

έχουν απομακρυνθεί από την οικογένεια τους και άτομα που έχασαν την δουλειά 

τους λίγο πριν συνταξιοδοτηθούν και αδυνατούν να επαναπροσληφθούν σε μια 

νέα εργασία λόγω της ηλικίας τους. Δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ψυχικών 

διαταραχών, ούτε εξάρτηση από χρήση ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ και 

διατηρούν ισχυρές σχέσεις με το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον. 
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Η παραπάνω περιγραφή για το προφίλ των αστέγων συνάδει με τα 

αποτελέσματα της Έρευνας «Homelessness in Greece 2012. An in depth research 

on homelessness in the financial crisis», η οποία παρουσιάστηκε από τη ΜΚΟ 

«Κλίμακα», στις 12/12/2012, στον Ξενώνα Αστέγων του συγκεκριμένου φορέα. Ένα 

από τα κομβικά ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι πως το 64,8% των 

αστέγων που ερωτήθηκαν, στερούνται κατοικία για λιγότερο από δύο χρόνια, 

περίοδος που η πρόσβαση στη κατοικία δέχεται έντονα την επίδραση της 

οικονομικής κρίσης. Το 82,2% των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι άνδρες, ενώ 

το 89,7% έχει ελληνική υπηκοότητα και ένα στους πέντε έχει ανώτερο/ανώτατο 

μορφωτικό επίπεδο. 

 

 

Διάγραμμα 1: Διάρκεια εκτός στέγης διαβίωσης (Πηγή: http://www.klimaka.org.gr) 

http://www.klimaka.org.gr/
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Διάγραμμα 2: Εκπαίδευση (Πηγή: http://www.klimaka.org.gr) 

 

Χωρικά το φαινόμενο των αστέγων εντοπίζεται, κυρίως, στο ευρύτερο κέντρο 

της Αθήνας, αλλά και του Πειραιά. Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει τις περιοχές 

με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των αστέγων που όμως, όπως επισημαίνει στη 

συνέντευξη της παρουσίασης η κα Αλαμάνου, πρόεδρος της ΜΚΟ «Κλίμακα», 

πολλές φορές είναι δύσκολο να εντοπιστεί χωρικά λόγω της συχνής μετακίνησης 

της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα. Σε αυτό 

το σημείο αξίζει να αναφερθεί και το εξής λυπηρό παράδοξο: οι άστεγοι πολλές 

φορές, και ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, θέλουν και επιδιώκουν να 

συλληφθούν, ώστε να εξασφαλίσουν διαμονή εντός σωφρονιστικών ιδρυμάτων. 

http://www.klimaka.org.gr/
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Εικόνα 32: Περιοχές με την μεγαλύτερη συγκέντρωση αστέγων (Πηγή: 

http://www.klimaka.org.gr) 

Στην χώρα μας, πολύ πρόσφατα αναγνωρίστηκε θεσμικά το πρόβλημα των 

αστέγων, αλλά δεν υπάρχει επίσημος προσδιορισμός της ομάδας των αστέγων. 

Γεγονός που έχει ως συνέπεια την έλλειψη δημόσιων πολιτικών πρόληψης και της 

αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αναγκών αυτής της ευάλωτης ομάδας 

πληθυσμού. Την έλλειψη αυτή προσπαθούν να καλύψουν αρκετοί φορείς, 

υλοποιώντας διάφορα προγράμματα στήριξης των αστέγων, κυρίως σε τοπικό 

επίπεδο. Στον Δήμο Αθηναίων λειτουργεί από το 1998, το Κέντρο Υποδοχής 

Αστέγων, παρέχοντας 3 ξενώνες βραχυπρόθεσμης φιλοξενίας και κέντρο σίτισης. 

Παράλληλα, αναπτύσσει δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως το κοινωνικό 

παντοπωλείο, το κοινωνικό φαρμακείο και την Αθηναϊκή αγορά. Επικουρικά στο 

έργο αυτό λειτουργούν και οι διάφορες ΜΚΟ Κλίμακα, Praksis, ΑΡΣΙΣ που στο 

πλαίσιο λειτουργίας τους αναπτύσσονται όχι μόνο δράσεις κατά του κοινωνικού 

αποκλεισμού αλλά και ενδυνάμωσης και επανένταξης οικονομικά και κοινωνικά 

αποκλεισμένων ομάδων, παρέχοντας και κάποιες υπηρεσίες προσωρινής στέγασης 

και διατροφής. 

http://www.klimaka.org.gr/
https://akea2011.files.wordpress.com/2013/04/vaso22.jpg
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Παρόλο τις αξιόλογες προσπάθειες των παραπάνω φορέων, το κράτος 

αδυνατεί να εξασφαλίσει το δικαίωμα στην κατοικία σε άτομα που είναι ήδη 

άστεγα, είτε να λειτουργήσει προληπτικά για τον περιορισμό του φαινομένου. 

Πράγματι, η αρμόδια Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας του ΥΠΕΚΑ, 

μέχρι σήμερα, εφαρμόζει προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης μόνο για 

επείγουσες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Επιπρόσθετα, η παροχή 

επιδομάτων, υπηρεσιών στήριξης ή άλλων διευκολύνσεων για τους αστέγους είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένες και μόνο κάποιες συγκεκριμένες ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες (ΑΜΕΑ, άποροι, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ) δικαιούνται ορισμένες 

κοινωνικές παροχές. Η μη διάθεση οικονομικών πόρων, λοιπόν, από τους 

ασκούντες της κρατικής εξουσίας, θέτει υπό αμφισβήτηση την εφαρμογή του 

συνταγματικά κατοχυρωμένου κοινωνικού δικαιώματος στην κατοικία. Γεγονός το 

οποίο το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι οι άστεγοι, οι οποίοι σε μια ανοιχτού τύπου 

ερώτηση για το τι πιστεύουν οι ίδιοι/ίδιες ότι πρέπει να γίνει για να μην βρίσκονται 

εκτός στέγης οι άνθρωποι, το 71,7% απάντησε ότι θα πρέπει να υπάρξει κρατική 

πρόληψη.5 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, στην παρούσα ενότητα μελετήθηκε εν συντομία την 

οικονομική κρίση που πλήττει τον τελευταίο καιρό την Πορτογαλία και την Ιταλία 

που βρίσκονται και αυτές σε εξαθλιωτικές συνθήκες όπως η Ελλάδα. Τα χρέη προς 

το κράτος είναι υπέρογκα με αποτέλεσμα πολλές βιομηχανίες να βάλουν λουκέτο 

και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα πολλοί εργαζόμενοι να βρεθούν χωρίς 

εργασία. Οι κρίση αυτή σαφώς επηρέασε το οικιστικό περιβάλλον. Πολλοί από 

τους ανθρώπους ζουν καθημερινά με τον φόβο της απώλειας στέγης. Στην Ελλάδα 

η οικονομική κρίση έχει φέρει απροσδόκητες αλλαγές στον τρόπο ζωής και στις 

συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της. 

Ο θεσμός στον οποίο έχει οικοδομηθεί μεγάλο μέρος της ελληνικής 

κοινωνίας είναι αυτός της ιδιοκατοίκησης. Συγκριτικά με την άλλες χώρες της 

Ευρώπης η Ελλάδα έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης, δεδομένου όμως 
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της κατάστασης και των αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών, το 

φαινόμενο αυτό δημιουργεί αρνητικά αποτελέσματα στους ιδιοκτήτες καθώς 

αδυνατούν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή της εφορίας, αλλά και κατά 

συνέπεια στην διατήρηση του νοικοκυριού τους. Άμεσα συνδεδεμένο με το όραμα 

κάθε οικογένειας να αποκτήσει το δικό της οίκημα, είναι και ο στεγαστικός 

δανεισμός. Όντας ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος, παλαιότερα, και με ιδανικές 

προδιαγραφές για να δανειστούν, σήμερα οι δανειολήπτες έχουν βρεθεί με ένα 

αβάσταχτο βάρος μη μπορώντας να εξοφλήσουν τις δόσεις τους. Η αδυναμία 

καταβολής ενοικίου είναι ένα ακόμη επακόλουθο της οικονομικής αυτής 

κατάστασης και της ανεργίας που πλήττει την χώρα μας. Πολλοί συμπολίτες μας 

στερούνται καθημερινά στέγαση διαμένοντας είτε στους δρόμους, είτε σε κέντρα 

φιλοξενίας αστέγων. Με ένα τέτοιο κοινωνικοπολιτικό σύστημα που μέρα με τη 

μέρα καταρρέει, η Ελλάδα όπως και οι άλλες δύο χώρες, βρίσκονται σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης περιμένοντας από το κράτος να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για 

την επιβίωση του λαού τους. Στο 3ο κεφάλαιο θα αναζητήσουμε τα δικαιώματα 

κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς 

διαβίωσης, καθώς και τις πολιτικές που εφάρμοσαν τα Ευρωπαϊκά  κράτη για το 

ζήτημα αυτό. 
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2.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

2.2.1. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  

ΕΛΛΑΔΑ 

Την περίοδο της δεκαετίας του 1930 η βιομηχανική παραγωγή και γενικά ο 

καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής αρχίζει να αναπτύσσεται και στο Ελληνικό 

κράτος, παρουσιάζοντας έτσι για πρώτη φορά την ανάγκη οργανωμένης στέγασης 

των κατώτερων στρωμάτων. Η αρχή θα γίνει το 1922 μετά τη λήξη του Α’ 

Παγκόσμιου Πολέμου και τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η πορεία που θα 

ακολουθήσει, έχει διάφορες διακυμάνσεις σε αρχιτεκτονικό και οικονομικό 

επίπεδο και εξαρτάται από τις κάθε φορά κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της 

χώρας. 

Αυτή η πορεία της εργατικής κατοικίας στην Ελλάδα μπορεί να εξεταστεί 

ασφαλέστερα σε τέσσερις περιόδους. 

α) 1920-1940: Η στέγαση των προσφύγων είναι επείγουσα ανάγκη της 

περιόδου και θα ενταθεί τη δεκαετία του ’30 από αξιόλογους Έλληνες αρχιτέκτονες 

που ήταν επηρεασμένοι από τις αρχές του μοντέρνου κινήματος. 

β) 1955-1967: Ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος κι ο Εμφύλιος θα ανατρέψουν την 

πορεία της προηγούμενης περιόδου και θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο κενό 

στην οικοδόμηση κατοικιών. Το κενό αυτό καλείται να καλύψει το 1954 ένας νέος 

οργανισμός, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Την περίοδο αυτή 

ωριμάζει ο ελληνικός μοντερνισμός που εμφανίστηκε με κύριο εκφραστή του τον 

Άρη Κωνσταντινίδη. 

γ) 1967- 1980: Τα χρόνια της χούντας, μαζί με τα κατάλοιπά της τα πρώτα 

χρόνια της μεταπολίτευσης, συνοδεύονται με την κατασκευή πολλών 

συγκροτημάτων, καθώς ο κατασκευαστικός τομέας αποτέλεσε συμφέρουσα 

επένδυση. Έτσι οι εργατικές κατοικίες γίνονται κι αυτές μέσο κερδοσκοπίας, στο 

όνομα της οποίας οι μηχανικοί σχεδιάζουν βάζοντας στην άκρη την αισθητική. 



Σ ε λ ί δ α  | 129 

 

δ) 1980- σήμερα: Τα τελευταία τριανταπέντε χρόνια υπάρχει μια κάμψη στο 

σχεδιασμό και την κατασκευή εργατικών κατοικιών. Το κράτος έχει δώσει έμφαση 

στη παροχή στεγαστικών δανείων, παρά στο κατασκευαστικό μέρος. Τα 

συγκροτήματα παρουσιάζουν μια σχετική ομοιογένεια, μια και που το μεγαλύτερο 

ποσοστό τους ανήκουν στον Ο.Ε.Κ..60 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παραγωγή κατοικίας στη 

μεταπολεμική περίοδο αποτελεί έργο κυρίως του ιδιωτικού τομέα. Το κράτος, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει την τεράστια κρίση κατοικίας, συνδέει την 

οικοδόμηση με πολιτικούς στόχους που έχει θέσει σχετικά με τις προοπτικές της 

ανάπτυξης της βιομηχανίας και της πλήρους απασχόλησης και το 1954 ιδρύει τον 

Αυτόνομο Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Α.Ο.Ε.Κ) με στόχο την χορήγηση στέγης 

σε εργάτες και υπαλλήλους. Στην πορεία, ίδρυσε και άλλους φορείς για την 

άσκηση της στεγαστικής του πολιτικής όπως το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και 

Αποκατάστασης Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.), τη Δημόσια Επιχείρηση 

Πολεοδομίας Στέγασης (ΔΕΠΟΣ), και τη Κτηματική Κατασκευαστική Ενεργού 

Πολεοδομίας (ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ).23 

 

Δικαιούχοι Των Προγραμμάτων Κοινωνικής Κατοικίας 

 

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας Ελλάδος είναι ο σημαντικότερος 

στεγαστικός φορέας αφού αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο το 96% της οικοδομικής 

στεγαστικής δραστηριότητας στο δημόσιο τομέα. Οι δικαιούχοι των 

προγραμμάτων του ΟΕΚ είναι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα που είναι ασφαλισμένοι 

κυρίως στο Ι.Κ.Α. και αντιπροσωπεύουν μαζί με τις οικογένειές τους πάνω από το 

60% του ενεργού πληθυσμού της χώρας. Τα στεγαστικά του προγράμματα 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, α) την παροχή έτοιμης στέγης, β) τις 

δανειοδοτήσεις και γ) την επιδότηση ενοικίου.60 

 

 

 

                                                           
60 Σαρηγιάννης Γ., «Η Αριστερή Ιδεολογία στην Πολεοδομία στην Ελλάδα, από το 1960 ως το 1990», 
Μέρος Β’, http://www.greekarchitects.gr  
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Χωροθέτηση Των Οικισμών Κοινωνικής Κατοικίας  

 

Σε όλες τις περιόδους βασικό πρόβλημα ήταν η εξεύρεση οικοπέδων 

μεγάλων και προσαρμοσμένων στον αστικό ιστό. Το γεγονός αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα οι παλαιότεροι κυρίως οικισμοί να οικοδομούνται σε μεγάλες 

αποστάσεις από τα όρια των πόλεων και να παραμένουν απομονωμένοι από τον 

αστικό ιστό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Ο προγραμματισμός του έργου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας 

ξεκινούσε με την επιλογή των πόλεων στις οποίες κρίνονταν απαραίτητο να 

ξεκινήσουν διαδικασίες ανέγερσης οικισμών. Η επιλογή αφορούσε στις πόλεις στις 

οποίες διαπιστώνονταν έντονες στεγαστικές ανάγκες και ήταν είτε τα μεγάλα 

αστικά κέντρα στα οποία οι πληθυσμιακές συγκεντρώσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλές, 

είτε μικρότερες πόλεις στις οποίες ο αριθμός των δικαιούχων εμφανίζονταν 

υψηλός, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών απογραφών που εκπονούσε ο 

οργανισμός. Έτσι, κατά τη διάρκεια των πενήντα εννιά ετών λειτουργίας του, 

κατασκεύασε συνολικά πεντακόσιους εβδομήντα (570) οικισμούς συνολικής 

δυναμικότητας σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα (49.190) κατοικιών. Η 

γεωγραφική κατανομή των οικισμών και των οικιστικών μονάδων παρουσιάζεται 

στις Εικόνες 33 και 34.  

 

Εικόνα 33:  Γεωγραφική Κατανομή Οικισμών Κοινωνικής Κατοικίας (Πηγή: Ζαμάνη-Γρηγοριάδης, 

«Τυπολογία και Χωρική Κατανομή της Κοινωνικής Κατοικίας στην Ελλάδα», 2013) 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εικόνας 33, οι περισσότεροι οικισμοί 

καταγράφηκαν στη Περιφέρεια Αττικής (17,54%, 100 οικισμοί) και Κεντρικής 

Μακεδονίας (14,56%, 83 οικισμοί) και ιδιαίτερα στο νομό Θεσσαλονίκης (37 

οικισμοί). Ακολουθούν, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (11,58%, 66 οικισμοί), 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (10%, 57 οικισμοί) καθώς και η Περιφέρεια 

Θεσσαλίας (9,47%, 54 οικισμοί) με την πλειονότητα των συγκροτημάτων να 

συγκεντρώνεται στο νομό Λάρισας (20 οικισμοί). Οι λιγότεροι οικισμοί 

καταγράφηκαν στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (2,46%, 2,63% 

αντίστοιχα) και στα Ιόνια Νησιά (2,98%, 17 οικισμοί). 

 

 

Εικόνα 34: Γεωγραφική Κατανομή Οικιστικών Μονάδων Κοινωνικής Κατοικίας (Πηγή: Ζαμάνη-

Γρηγοριάδης, «Τυπολογία και Χωρική Κατανομή της Κοινωνικής Κατοικίας στην Ελλάδα», 2013) 

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των οικιστικών μονάδων που 

κατασκευάστηκαν (Εικόνα 34) παρατηρούμε, ότι περίπου το ένα τέταρτο (25,82%) 

αυτών συγκεντρώνεται στην περιφέρεια Αττικής. Επίσης υψηλό είναι το ποσοστό 

των κατοικιών που υλοποιήθηκαν στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 
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Ελλάδας και Θεσσαλίας στις οποίες συγκεντρώνεται το 16,32%, 10,39% και 10,43% 

των οικιστικών μονάδων αντίστοιχα.23 

Τυπολογία Οικισμών Κοινωνικής Κατοικίας  

Ο ΟΕΚ προσπάθησε να επαναπροσδιορίσει τις κατευθύνσεις του με βάση τις 

αποτυχίες του παρελθόντος. Τόνισε τον κοινωνικό χαρακτήρα των οικισμών με τη 

χαμηλή δόμηση και τους μεγάλους υπαίθριους χώρους, αλλά οι γραφειοκρατικές 

μέθοδοι και ο χαμηλός οικονομικός προϋπολογισμός επιβάλλουν έναν ενιαίο τύπο 

κατοικίας και προχειρότητα στην κατασκευή.60 

Μέγεθος Οικιστικών Συγκροτημάτων 

Την τυπολογία των συνήθη οικισμών του οργανισμού χαρακτηρίζουν το 

μέγεθος και ο τρόπος χωροθέτησης τους. Στην Εικόνα 35 που ακολουθεί 

παρουσιάζεται η κατανομή των οικιστικών συγκροτημάτων σύμφωνα με το 

μέγεθός τους όπως αυτό το καθορίζει το πλήθος των κατοικιών που 

περιλαμβάνουν.  

 

 

Εικόνα 35: Γεωγραφική Κατανομή Μεγέθους Οικισμών Κοινωνικής Κατοικίας (Πηγή: Ζαμάνη-

Γρηγοριάδης, «Τυπολογία και Χωρική Κατανομή της Κοινωνικής Κατοικίας στην Ελλάδα», 2013) 
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Συγκεκριμένα, οι οικισμοί οργανωμένης δόμησης του ΟΕΚ είναι στην 

πλειονότητά τους (88,42%) μικρού μεγέθους, καθώς απαρτίζονται από μερικές 

δεκάδες (από 12 έως 150) κατοικιών. Ένα μικρό ποσοστό (11,23%) είναι οικισμοί 

μεσαίου μεγέθους καθώς απαρτίζονται από 151 έως 400 κατοικίες, ενώ εξαίρεση 

(0,35%) αποτελεί η ανέγερση οικιστικών συγκροτημάτων μεγάλης κλίμακας. 

Διαδικασίες Σχεδιασμού  

Οι οικισμοί σχεδιάζονταν από την Διεύθυνση Μελετών Έργων του 

οργανισμού. Μετά την μελέτη ακολουθούσε δημοπράτηση του έργου, βάσει της 

οποίας η κατασκευή ανατίθονταν σε εργολήπτες δημοσίων έργων. Η δημοπράτηση 

του οικισμού και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του γίνονταν από την 

Διεύθυνση Κατασκευών του οργανισμού. 

Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού οι οικισμοί μελετούνταν ως αυτόνομες 

πολεοδομικές μονάδες «ανοικτές» στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι στους 

μελετώμενους οικισμούς εκτός των κατοικιών υπήρχε πρόβλεψη για κοινωνικές 

υποδομές και εξυπηρετήσεις ενώ στους μεγαλύτερους οικισμούς προβλέπονταν 

χώροι εκπαιδευτικών πολιτιστικών και προνοιακών υποδομών. Βέβαια, όπως 

προαναφέρθηκε, οι προβλεπόμενες κοινωνικές υποδομές δεν επαρκούσαν για την 

κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Οι παλαιότεροι οικισμοί κυρίως της περιόδου 

1954 έως 1964, υπολείπονταν των παροχών κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών 

εξυπηρετήσεων εξαιτίας του γεγονότος ότι ο οργανισμός, με τους λιγοστούς 

οικονομικούς πόρους, έπρεπε άμεσα να ανταποκριθεί στις αυξημένες στεγαστικές 

ανάγκες της μεταπολεμικής περιόδου.  

Πολεοδομικοί Παράμετροι 

Όσον αφορά στις πολεοδομικές παραμέτρους των σύγχρονων οικισμών του 

οργανισμού, παρατηρούμε ότι ήταν κατάλληλες για την δημιουργία ενός ποιοτικού 

οικιστικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, το ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 

κυμαίνονταν από 20% έως 30% και ο συντελεστής δόμησης από 0,65 έως 1,00 στα 

οικοδομικά τετράγωνα (ΝΕΤΤΟ) και από 0,40 έως 0,45 στο σύνολο της έκτασης 



Σ ε λ ί δ α  | 134 

 

(BRUTTO), ενώ το ελάχιστο ποσοστό των κοινόχρηστων χώρων ορίζονταν σε 40%. 

Οι κατοικίες σχεδιάζονταν σε στοίχους και οι επιφάνειες τους κυμαίνονταν από 80 

τ.μ. έως 128 τ.μ.  Τα κτίρια, ανάλογα με την περιοχή, αποτελούνταν από διώροφες 

μονοκατοικίες μέχρι, το ανώτερο τετραώροφες πολυκατοικίες. 

Χρόνοι Υλοποίησης 

Τα αποτελέσματα του απαραίτητου χρονικού διαστήματος για την 

υλοποίηση των οικισμών παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3 που ακολουθεί. Από το 

σύνολο των 570 καταγεγραμμένων οικισμών, διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις 

ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών υπήρχαν για τους τριακόσιους 

πενήντα εννέα (359, 62,98%).  

 

Διάγραμμα 3: Απαιτούμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης οικισμών κοινωνικής κατοικίας (Πηγή: 

Ζαμάνη-Γρηγοριάδης, «Τυπολογία και Χωρική Κατανομή της Κοινωνικής Κατοικίας στην 

Ελλάδα», 2013) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαγράμματος 3, οι χρόνοι για τη δημιουργία 

οικισμών κοινωνικής κατοικίας είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες καθώς ο μέσος χρόνος 

μετάβασης από το στάδιο της έναρξης των εργασιών έως την λήξη αυτών είναι 
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1400 ημέρες (3,9 έτη). Ο μικρότερος χρόνος (min value) που καταγράφηκε είναι 90 

ημέρες (3 μήνες) και ο περισσότερος (max value) 5.462 ημέρες (15,17 έτη).  

Με την παράδοση των κατοικιών και την κατοίκηση τους από τους 

δικαιούχους, σταματούσε το έργο του οργανισμού και ο οικισμός διοικητικά 

παραχωρούταν στην αρμοδιότητα του Δήμου στα όρια του οποίου ανεγέρθη. Από 

τον οργανισμό δεν υπήρχε καμιά θεσμοθετημένη διαδικασία εκ των υστέρων 

αξιολόγησης της εξέλιξης των οικισμών σε θέματα κάλυψης των αναγκών και 

κοινωνικής συνοχής των κατοίκων.  

Η απουσία διαδικασιών εκ των υστέρων αξιολόγησης και μηχανισμών 

στήριξης της ορθής λειτουργίας των οικιστικών συγκροτημάτων, αποτελεί κύρια 

αίτια των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην εξέλιξη τους καθώς η διοίκηση 

και διαχείριση από τους δήμους σε πολλές περιπτώσεις είναι ανεπαρκής και 

αναποτελεσματική στο να ικανοποιήσει τις ανάγκες τόσο των συγκροτημάτων όσο 

και των κατοίκων και έχει ως συνέπεια οι οικισμοί, μετά την ολοκλήρωσή τους, να 

παρουσιάζουν στοιχεία έντονης παραμέλησης, που οδηγούν στην οικιστική και 

κοινωνική τους υποβάθμιση.23 

Μοντέλα Κατοικίας 

Το καθεστώς της μικροϊδιοκτησίας, η έλλειψη ρυθμιστικών σχεδίων και η μη 

συνεργασία των Δήμων αποτέλεσαν τις βασικές αιτίες που οι οικισμοί ήταν μικροί 

και διάσπαρτοι. Τη δεκαετία του ’70, όμως, δίνεται προτεραιότητα στη μεγαλύτερη 

εκμετάλλευση των οικοπέδων και τα κτίρια μεγαλώνουν ως προς το ύψος και 

πλησιάζουν πολύ το ένα το άλλο. Αρχή του ΟΕΚ είναι οι οικισμοί να δίνουν την 

εικόνα της συγκροτημένης γειτονιάς. Τα κτίρια διατηρούνται χαμηλά το πολύ μέχρι 

τέσσερις ορόφους. Στο εσωτερικό των διαμερισμάτων δεν υπάρχει καμία 

καινοτομία. Το  μοντέλο κατοικίας που απευθύνεται στην οικογένεια παραμένει σε 

όλη την πορεία σταθερό και το μόνο που αλλάζει είναι το μέγεθός του. Οι 

κατοικίες αυτές εναλλάσσονται με κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους ενώ 

ειδική μέριμνα δίνεται στους χώρους πρασίνου. Οι επιφάνειες των διαμερισμάτων 

κυμαίνονται από 90-120 τμ με καθιστικό και υπνοδωμάτια. Η αρχιτεκτονική των 
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κτιρίων για χάρη της οικονομίας σε χρόνο και κόστος βασίζεται σε ένα βιβλίο με 

τύπους σπιτιών με κατόψεις, όψεις, τομές και λεπτομέρειες, που προσαρμόζονται 

στα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, με αποτέλεσμα τα κτίρια αυτά να 

παρουσιάζουν μια ομοιομορφία. Τα τυπολόγια αυτά δεν εξελίσσονται όσο συχνά 

θα έπρεπε κι ο αριθμός που εφαρμόζεται σήμερα φτάνει περίπου τα τριάντα.60 

Οικισμοί Εργατικής Κατοικίας Στην Αθήνα 

Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι από τους σημαντικότερους οικισμούς 

εργατικής κατοικίας στην περιοχή της Αθήνας, ανάμεσα στο τεράστιο και 

μεγαλοπρεπές έργο που πρόσφερε σε όλη την Ελλάδα ο Ο.Ε.Κ. 

 

1) Ο οικισμός του Ολυμπιακού Χωριού, είναι ο μεγαλύτερος οικισμός που 

ανεγέρθηκε από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, και χαρακτηρίζεται, 

λόγω της κλίμακάς του, ως το κυριότερο πολεοδομικό - οικιστικό έργο της 

χώρας. Είναι ένα νέο προάστιο της Περιφέρειας Αττικής, 2.292 οικιστικών 

μονάδων σε 366 συγκροτήματα με 19 διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς 

τύπους, το οποίο δημιουργήθηκε σε μία περιοχή εκτός αστικού ιστού, σε 

πολύ μικρό χρονικό διάστημα (3,5 ετών) στο οποίο σήμερα κατοικούν 

10.000 περίπου άτομα διαφορετικών δημογραφικών, κοινωνικό-

οικονομικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Σήμερα ο οικισμός 

αργοσβήνει καθώς είναι περιθωριοποιημένος από συγκοινωνίες, εμπορικά 

μικροκαταστήματα, χώρους ψυχαγωγίας, υπηρεσίες καθαριότητας κ.λπ.23-61 

 

                                                           
61 Σημαιοφορίδου O., «Κοινωνικές κατοικίες στην Αττική – αρχιτέκτονες», Δημοσίευση άρθρου στην 
περιοδική έκδοση "Αρχιτέκτονες", τεύχος 05, Σεπτέμβριος 2013  
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Εικόνα 36: Ολυμπιακό χωριό (Πηγή: http://www.efsyn.gr) 

2) Το συγκρότημα εργατικών κατοικιών της Νέας Φιλαδέλφειας είναι το 

πρώτο μεγάλης κλίμακας έργο του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, ως 

προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μελετών στον Οργανισμό Εργατικής 

Κατοικίας από το 1955 έως το 1957. Το συγκρότημα οργανώθηκε κατά το 

μοντέρνο, ελεύθερο σύστημα δόμησης σε οικόπεδα με κανονικό και 

ακανόνιστο σχήμα. Η γενική διάταξη των διώροφων και τριώροφων όγκων 

διέπεται από γεωμετρική καθαρότητα στα ορθογωνικά οικόπεδα, ενώ στα 

ακανόνιστα οικόπεδα η προσαρμογή των κτιρίων δημιουργεί εσωτερικές 

αυλές με ασύμμετρες πλευρές. 
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Εικόνα 37: Εργατικές κατοικίες Νέας Φιλαδέλφειας (Πηγή: http://www.sadas-pea.gr) 

 

3) Μετά το 1960 αρχιτέκτονες-μελετητές από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων 

(ΥΔΕ) και τον ΟΕΚ επιμελήθηκαν την ανέγερση του συγκροτήματος της 

Δραπετσώνας στο πλαίσιο εξυγίανσης της περιοχής από τα παραπήγματα 

με 1.859 κατοικίες. Στο πρώτο στάδιο του προγράμματος κατασκευάστηκαν 

διώροφες μονοκατοικίες με μικρό κήπο και τετραώροφες πολυκατοικίες, 

ενώ στη συνέχεια επταώροφα, οκταώροφα και δεκαώροφα κτήρια.  

 

Εικόνα 38: Εργατικές κατοικίες Δραπετσώνας (Πηγή: http://www.sadas-pea.gr) 
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4) Η οικιστική μονάδα στον Άγιο Σώστη (1962-64), επίσης έργο του ΥΔΕ και 

του ΟΕΚ, αποτελείται από 673 κατοικίες σε 32 τετραώροφα κτήρια.61 

 

 

Εικόνα 39: Εργατικές κατοικίες Αγίου Σώστη (Πηγή: http://www.sadas-pea.gr) 

 

5) Στον οικισμό του Ηλιακού Χωριού στη Πεύκη, ο οποίος περιλαμβάνει 435 

κατοικίες, πειραματικά εφαρμόστηκαν ενεργειακά συστήματα υψηλής 

τεχνολογίας για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για οικιακή χρήση σε 

μεγάλη κλίμακα. Το πρότυπο αυτό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε 

συνεργασία του οργανισμού με τα Υπουργεία Έρευνας και Τεχνολογίας της 

Ελλάδας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και ήταν το 

σημαντικότερο σε διεθνή κλίμακα πρόγραμμα εφαρμογής ηλιακών και 

άλλων ενεργειακών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας για την παροχή 

θέρμανσης και ζεστού νερού για οικιακή χρήση. Στις εγκαταστάσεις αυτές 

στεγάζονται οι δικαιούχοι του ΟΕΚ.23 
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Εικόνα 40: Ηλιακό χωριό (Πηγή: http://www.cres.gr) 

 

6) Οι εργατικές πολυκατοικίες του οικισμού της Αγίας Βαρβάρας, Αττικής, 

κτισμένες την δεκαετία του ’50 – ‘60, είναι ένα επίσης έργο του ΟΕΚ. Άξιο 

αναφοράς είναι το συγκεκριμένο συγκρότημα όπου επιλέχθηκε από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΚΑΠΕ) να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση 

των πέντε αυτών πολυκατοικιών. Σκοπός του προγράμματος ήταν να 

μηδενιστεί η κατανάλωση ενέργειας σε όλα τα διαμερίσματα. Τα υλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν τελευταίας τεχνολογίας. Θερμομονώσεις, νέα 

ενεργειακά κουφώματα και σκίαστρα ήταν οι βασικές λύσεις. Ο 

προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 7 εκατ. ευρώ και οι ένοικοι δεν 

επιβαρύνονται καθόλου.62 

                                                           
62 Κεμανετζή Στέλλα, «“Πράσινη” γειτονιά στην Αγία Βαρβάρα», 2014, Πηγή: http://www.ethnos.gr 
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Εικόνα 41: Η ανακαινισμένη ενεργειακά πολυκατοικία (δεξιά) και οι υφιστάμενες εργατικές 

πολυκατοικίες (αριστερά), (Πηγή: http://www.ethnos.gr) 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), 

μέσα από την πολυετή εμπειρία, είχε αναπτύξει συστήματα διαχείρισης και δομές, 

οι οποίες παρά τις όποιες βελτιώσεις απαιτούσαν, ήταν ικανές να αντιμετωπίσουν 

τα προβλήματα και να οδηγήσουν στην παραγωγή των οικισμών. Η κατάργηση του 

οργανισμού, στο πλαίσιο της γενικότερης συρρίκνωσης των προνοιακών δομών, 

αφαιρεί από το κράτος την δυνατότητα παροχής στέγης στους δικαιούχους 

εργαζόμενους και στις ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες, δημιουργώντας εξαιρετικά 

δυσμενείς επιπτώσεις στη χώρα συμβάλλοντας στην αύξηση των κοινωνικών 

ανισοτήτων.23 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Γαλλία 

Η μεγάλη τεχνολογική και βιομηχανική επανάσταση που έλαβε χώρα σε όλα 

τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, εφαρμόζονται και 

στη Γαλλία. Όπως και στις άλλες μεγαλουπόλεις η ίδρυση της βιομηχανίας και του 



Σ ε λ ί δ α  | 142 

 

καπιταλιστικού συστήματος, απαιτεί ριζικές και ταχύτατες επεμβάσεις στην αγορά 

και στην κοινωνία. 

Τα νέα παραγωγικά μέσα όπως η μηχανή, υποβαθμίζουν την αξία της 

αγροτικής παραγωγής και απαξιώνουν τις καθιερωμένες σχέσεις των εργατών. 

Σιγά-σιγά, η αγροτική γη υποτιμάται και μεγάλο πλήθος ανθρώπων την 

εγκαταλείπουν, με σκοπό να αναζητήσουν εργασία στις περιφέρειες και στα 

αστικά κέντρα, τα οποία συγκεντρώνουν πολιτική δύναμη, πλούτο και νέες 

υποδομές. Εξαιτίας της ραγδαίας εσωτερικής μετανάστευσης, ο πληθυσμός του 

Παρισιού μέσα σε έναν αιώνα τριπλασιάζεται. 

Το νέο εργατικό δυναμικό, φτωχές και λαϊκές οικογένειες και νέοι, πρέπει να 

στριμωχτούν σε ένα χώρο, που πάσχει από υπερσυσσώρευση και κοινωνικές 

ανισότητες. Οι κατοικίες που υπήρχαν ήδη δεν επαρκούν για να καλύψουν αυτές 

τις ανάγκες. Η κατάσταση στο Παρίσι είναι κρίσιμη και χρειάζεται άμεσα λύση για 

τη στέγαση. Η πόλη αδυνατεί να παραχωρήσει εδάφη και έτσι οι νέες εργατικές 

μάζες κατευθύνονται προς την περιφέρεια, “extra muros”, μέσα στις μικρές και 

μεγάλες βιομηχανίες που είναι διασκορπισμένες στην αγροτική γη. 

Την εποχή που η εργασία και η κατοικία είναι άμεσα συνδεδεμένες, 

κατασκευάζονται οι πρώτοι στρατώνες. Οι οικογένειες των εργαζομένων 

συσσωρεύονται σε ανθυγιεινούς και κοινόχρηστους χώρους, δίχως καμία βασική 

άνεση. Σύντομα, οι εργοδότες συνειδητοποιούν ότι για να είναι αποδοτική η 

εργασία, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να ζουν αξιοπρεπώς.  

Σοσιαλιστές & Φιλάνθρωποι  

Ουσιαστικά το ζήτημα της κατοικίας των εργατικών τάξεων, λαμβάνεται 

σοβαρά υπόψη μετά το 1830, από δύο κατηγορίες παρατηρητών, τους 

φιλάνθρωπους και τους σοσιαλιστές. 

Οι πρώτοι, διεξάγουν πλήθος ερευνών, γύρω από την ποιότητα ζωής αυτής 

της τάξης. Καταγράφουν με ζήλο την άσχημη κατάσταση των εργατικών μαζών που 

επιβιώνει κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής, χωρίς θέρμανση, φως, καθαρό 

νερό, υποβαθμισμένους οικισμούς. Το ποσοστό που ανήκει στο πληθυσμού που 
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ζουν και εργάζονται κάτω από άσχημες συνθήκες είναι το 1/3 του συνολικού 

πληθυσμού που απασχολείται στη βιομηχανία. Αποδεδειγμένα μια οικογένεια δεν 

μπορεί να επιβιώσει σε λιγότερο από δύο χώρους, αλλιώς επέρχεται υποβάθμιση. 

Η αστική πυκνότητα και η αύξηση των τιμών της γης, δικαιολογεί την εξαθλίωση 

της λαϊκής κατοικίας. 

Οι σοσιαλιστές από την άλλη πλευρά, θέτοντας το ζήτημα της κατοικίας στο 

επίκεντρο του στοχασμού τους, οραματίζονται νέες πόλεις κοινοτικής συμβίωσης. 

Γίνεται λόγος για συλλογικές εργατικές κοινότητες (φαλανστήρια), κοινωφελείς 

κατά βάση, προστατευμένες από τον εργοδότη. Προσεγμένες κατοικίες, ευάερες, 

φωτεινές, υγιεινές και άνετες, με κοινόχρηστους χώρους, για την ηθική και 

επιμορφωτική απασχόληση του εργάτη. Όλα σχεδιασμένα και υπολογισμένα με 

στόχο την κοινωνική συνεύρεση, την ανταλλαγή εμπειριών, την αρμονική 

συμβίωση, την ενίσχυση του παραγωγικού εργάτη. 

Ο Jean-Baptiste André Godin καταφέρνει τελικά να υλοποιήσει το 1829 το 

φαμιλιστήριο (Familistère-palais des familles) του Godin. Μια μεγάλη 

εργατούπολη, τοποθετημένη στην εξοχή της Guise, δίπλα στο εργοστάσιο αντλιών 

χυτήριο που διευθύνει ο ίδιος. Είναι ένα σύνολο από 465 κατοικίες, για 2000 

κατοίκους, συγκεντρωμένες σε ένα κτήριο που περιστοιχίζεται από παιδότοπους, 

σχολείο, βιβλιοθήκη, όπερα, κήπους, στοές, δραστηριότητες που θεωρητικά 

εξευγενίζουν το πνεύμα και ξεκουράζουν τον εργάτη. 

“Cités ouvrières” - Εργατικές πόλεις 

Η πλειοψηφία των εργατικών πόλεων, ή αλλιώς “cités ouvrières ” στη Γαλλία, 

δεν έχει πολλά κοινά με το παραπάνω σοσιαλιστικό μοντέλο. Οι εργοδότες 

συνειδητοποιούν τη δύναμη της εργατικής τάξης και αναζητούν τρόπους ελέγχου 

του χώρου διαβίωσής τους. Το μοντέλο της “πατερναλιστικής κατοικίας”, απαντά 

σε αυτή την ανάγκη με άμεσο τρόπο. Σύμφωνα με αυτό, εργοδότης και εργάτες 

πρέπει να ζουν μαζί σαν μέλη μιας οικογένειας. 

Οι μορφές των οικισμών αυτών, ποικίλουν ανάλογα με το πλήθος που πρέπει 

να στεγαστεί και τη μεγαλοδωρία του εργοδότη, ενώ η ιεράρχηση που επικρατεί 
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στο χώρο εργασίας αναπαράγεται και εκεί. Στον καθένα αντιστοιχεί χωρική 

επιφάνεια, ανάλογη με τη θέση του στην παραγωγική αλυσίδα. 

Σε επίπεδο τυπολογίας, πιο διαδεδομένη είναι η αυτόνομη κατοικία με μια 

λωρίδα κήπου στην είσοδο. Συχνά δύο ισομεγέθεις κατοικίες χτίζονται με 

μεσοτοιχία, συμμετρικά και αντίστροφα. Σε διάφορες περιπτώσεις, συναντάμε και 

συγκροτήματα συλλογικής εργατικής κατοικίας σε ενιαία κελύφη. Οι κατασκευές 

είναι πάντοτε φθηνές και σε σύντομο χρονικό διάστημα, με κύρια υλικά το τούβλο 

και την πέτρα, ενώ συνήθως δε λείπει ο στοιχειώδης εξοπλισμός και τα 

απαραίτητα μέσα διαβίωσης. 

Ο Louis Napoléon Bonaparte, κατασκεύασε το 1853 τη δική του εργατική 

πόλη, την επονομαζόμενη “Cité Napoléon”. Αποτελείται από 200 ημι-ιδιωτικές 

κατοικίες, με όλες τις μοντέρνες ανέσεις και τον καλύτερο τεχνικό εξοπλισμό της 

εποχής, ενώ στα ισόγεια υπάρχουν φαρμακεία, μπουτίκ, ατελιέ. Η φημισμένη πόλη 

της οδού Rochechouart, έμεινε στην ιστορία εξαιτίας της καινοτόμας σύνθεσης, 

αλλά και της έντονης κριτικής που τη συνόδεψε από μια μερίδα του λαού και των 

φιλάνθρωπων. 

 

 

 

Εικόνα 42: Τυπική εργατική κατοικία (Πηγή: Αλεξίου Ιωάννα- Φωτοπούλου Φερενίκη, «Η 

κοινωνική κατοικία στο Παρίσι άλλοτε και τώρα», 2007-2008) 
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Εικόνα 43: Τυπική εργατική κατοικία (Πηγή: Αλεξίου Ιωάννα- Φωτοπούλου Φερενίκη, «Η 

κοινωνική κατοικία στο Παρίσι άλλοτε και τώρα», 2007-2008) 

«Φθηνές κατοικίες», HBM 

Ο νόμος Siegfried το 1894, υπογράφει την πράξη γέννησης του τομέα 

κοινωνικής κατοικίας, θεσπίζοντας τον φορέα «φθηνών κατοικιών», HBM 

(Habitations à Βon Μarché). Μετά το νόμο Loucheur και την καταστροφή 400.000 

κατοικιών κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, ανοικοδομούνται 

συνολικά 260.000 φθηνές κατοικίες, ενώ έπονται πολλές ακόμη μαζικές 

ανεγέρσεις. Επιδιώκουν να προσφέρουν στον κάτοικο-πελάτη τους άνεση, υγιεινή, 

προστασία, ποιότητα διαβίωσης, μοντέρνα κελύφη και τιμές πολύ χαμηλότερες 

από τις αντίστοιχες της ελεύθερης αγοράς. Η μοναδική προϋπόθεση για πρόσβαση 

σε ένα τέτοιο σπίτι, είναι ένα ελάχιστο αλλά σταθερό εισόδημα. Η τυπολογία 

αυτών των οικημάτων χαρακτηρίζεται από ανοίγματα, κήπους, προεξοχές καθώς 

και επικαλυπτόμενοι τοίχοι με τούβλο που αρχίζει να παίζει το ρόλο 

διακοσμητικού στοιχείου. Οι εσωτερικοί χώροι όμως παραμένουν αρκετά μικροί 

και ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας. 

Στα επόμενα σαράντα χρόνια, οι διαρκείς τροποποιήσεις σε νομοθετικό και 

οικονομικό επίπεδο της δράσης τους, οδηγούν στην αντικατάστασή τους από τον 

οργανισμό «κατοικίες χαμηλού ενοικίου» HLM (Habitations à Loyer Modéré), που 

είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας στη Γαλλία. 
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«Κατοικίες χαμηλού ενοικίου», OPHLM 

Η πρώτη μαζική οικονομική παρέμβαση του κράτους γίνεται με την 

χρηματοδότηση του οργανισμού «Κατοικίες χαμηλού ενοικίου», OPHLM (Office 

Public d’Habitation à Loyer modéré). Το 1950, το OPHLM αντικαθιστά με νόμο τις 

“φθηνές κατοικίες”-ΗΒΜ, θέτοντας σε λειτουργία ένα σύστημα οικονομικής 

υποστήριξης της κοινωνικής κατοικίας, μέσω δημόσιων υπηρεσιών και εταιρειών 

ιδιωτικού οφέλους. Υπαγορεύει οργανισμούς, γραφεία και ανώνυμες εταιρείες 

ακίνητης περιουσίας, με αντικείμενο την υλοποίηση και διαχείριση νέων 

επιδοτούμενων κατοικιών, είτε για ιδιοκτησία, είτε για φθηνή ενοικίαση και η 

προστασία της οικιστικής κληρονομιάς, της οποίας είναι ιδιοκτήτης. Η δράση των 

ΟΡHLM, εμπεριέχει ξεκάθαρα μια πολιτική παρέμβαση.45 

Γερμανία 

Ο κόσμος της βιομηχανίας και της τεχνολογίας προσελκύει κατά 

εκατομμύρια κατεστραμμένους αγρότες στη Γερμανία, που συρρέουν  στις  

παραγωγικές μονάδες για  εξεύρεση  εργασίας. Συνωστισμός επικράτησε στις 

βιομηχανικές πόλεις της περιόδου, όπου μάζες φτωχών εργατών αναζητούν µία 

φτηνή κατοικία. Η αυξανόμενη αναγκαιότητα για σταθερό εργατικό δυναμικό δίπλα 

στο εργοστάσιο οδήγησε στη δημιουργία των βιομηχανικών οικισμών και της 

οργανωμένης εργατικής κατοικίας. 

Η ανάπτυξη πρώιμων μέτρων κοινωνικής πρόνοιας (σύνταξη, ασφάλιση από 

ατυχήματα, στοιχειώδης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) αλλά και η ανάπτυξη της 

εργατικής κατοικίας που κατασκευαζόταν από τον εργοδότη και παραχωρούνταν 

σχεδόν δωρεάν. Το αυξημένο εργατικό δυναμικό απαιτούσε χώρο κατοικίας µε τη 

μέγιστη δυνατή χωρική εγγύτητα προς τη βιομηχανική εγκατάσταση. 

Αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης της ανάγκης για κατοικία στις αρχές 

του 19ου αιώνα ήταν να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κύμα κερδοσκοπίας στην 

οικοδομή και την ελεύθερη γη των πόλεων: υπερκοστολογιμένες τιμές γης, πολύ 

υψηλά ενοίκια, άσχημες συνθήκες υγιεινής και ως συνέπεια αυτών υπερπλήρωση 

όλων των κατοικιών. 
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Ιεράρχηση στη στέγαση   

Μεμονωμένοι βιομήχανοι αρχίζουν να κατασκευάζουν κατοικίες κατά 

πρώτον για το υψηλόβαθμο προσωπικό τους, αφού τους είναι ιδιαίτερα αναγκαίο 

να ελέγχουν οικονομικά, εργασιακά  και κοινωνικά  ένα εργατικό δυναμικό. Οι 

κατοικίες αυτές συνοδεύονταν τις περισσότερες  φορές  από  καλλιεργήσιμους  

λαχανόκηπους που αποτελούσαν µια οικονομική βοήθεια για τους ιδιοκτήτες τους 

κρατώντας το κόστος διαβίωσης πιο χαμηλά. 

Κατοικίες για εργάτες και προϊστάμενους δημιουργήθηκαν ήδη στο τέλος του 

18ου αιώνα στο Schlesien και στις κεντρικές επαρχίες, την περίοδο της κρατικής 

οργάνωσης των μεταλλείων. Γύρω στο 1844 στο Oberhausen - Osterfeld οι 

επιχειρηματίες έκτιζαν για το υψηλό προσωπικό ιδιόκτητα διαμερίσματα. 

Το αστικό σπίτι, η κατοικία δηλαδή των ιδιοκτητών της βιομηχανικής 

εγκατάστασης, των ανώτερων διοικητικών στελεχών και προϊσταμένων, κτιζόταν 

συνήθως σε ένα ύψωμα και στη μέση ενός δακτυλίου πρασίνου, απομακρυσμένο 

και διαχωρισμένο από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. 

Το 1851 ιδρύθηκαν πολλά υπόγεια μεταλλεία που προσέλκυαν κατά 

εκατοντάδες πρώην αγρότες από τις γειτονικές επαρχιακές περιοχές, καλύπτοντας 

έτσι την ανάγκη για πλήθος εργατικού δυναμικού. Δημιουργήθηκαν τότε, κατά τα 

βελγικά πρότυπα, μεγάλοι σε μήκος στοίχοι χαμηλών σπιτιών, επονομαζόμενοι “D-

Zuege”, απομακρυσμένοι από τις πόλεις και ομαδοποιημένοι γύρω από τα 

φρεάτια και τις στοές. Συγκροτούνται οι πρώτες συνοικίες μεταλλείων, που δεν 

φημίζονται, όμως, για τις καλές συνθήκες διαβίωσης  (εγκαταστάσεις  υγιεινής  

λείπουν  παντελώς).   

Στα μέσα της δεκαετίας του 1860 άρχισε να διαδίδεται ο κτιριακός τύπος, 

γνωστός ως “Μuelhausener Typs”, των πολλών κατοικιών µε σταυροειδή κάτοψη, 

στον οποίο κάθε οικογένεια είχε τη δική της είσοδο και η κατοικία ήταν 

εξοπλισμένη µε εγκαταστάσεις υγιεινής. 
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Εικόνα 44: Εργατικές κατοικίες Leonhardsplatz  στο Feldkirch, κάτοψη (Πηγή: Κερεστέτζη Σύλβια, 

«Η Εργατική Κατοικία κατά τον Πρώτο Αιώνα της Εκβιομηχάνισης στη Δυτική Ευρώπη: Η 

περίπτωση της Γερμανίας») 

Εργατικές εστίες - Υπνωτήρια 

Παράλληλα µε τη στέγαση του μόνιμου εργατικού δυναμικού, οι εταιρείες 

προέβησαν γύρω στη δεκαετία του 1860 στην κάλυψη των αναγκών σε νοικοκυριά 

για τους ανύπαντρους εργάτες και εργάτριες και τους πολλούς εποχιακούς και 

μετακινούμενους από γειτονικές περιοχές εργάτες. Δημιουργήθηκαν έτσι εργατικές 

εστίες για τους ανύπαντρους και εργατικά στρατόπεδα για τους εποχιακούς και 

τους ξένους εργάτες. Πρόκειται για ενιαία κτίρια λίγων συνήθως ορόφων που 

διέθεταν δωμάτια πολλών κλινών. 

Η ανέγερση υπνωτηρίων αποτελεί ένα τυπικό φαινόμενο για τα ορυχεία της 

περιοχής του Saar τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα λόγω κυρίως της 

προσέλκυσης εργατικού δυναμικού από γειτονικές περιοχές. Οι εργάτες αυτοί 

παρέμεναν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κοντά στο ορυχείο και επέστρεφαν το 

Σαββατοκύριακο στις οικογένειές τους, αφού η καθημερινή μετακίνηση ήταν 

αδύνατη. Το 1902 υπήρχαν 29 τέτοιες εγκαταστάσεις µε 4.755 κατοίκους. Κάθε 

εργάτης δικαιούταν έναντι ενοικίου 2 μάρκων ένα κρεβάτι, σκεπάσματα και ένα 

ντουλάπι που κλείδωνε. Σε κάθε δωμάτιο χωροθετούνταν συνήθως 7 έως 12 

κρεβάτια ή και περισσότερα.  
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Εργατικές κατοικίες από εργάτες και συνεταιρισμούς τους 

Η περίπτωση του Praemienhaus (από το Praemie πριμ) είναι κατοικία που 

κατασκευάζεται από τον ίδιο τον εργάτη µε το επιπλέον πριμ και το δάνειο που 

για το σκοπό αυτόν του δίδει η διοίκηση. Ο σχεδιασμός των “τυπικών” κατοικιών, 

που ήταν πλίνθινες, έγινε από τη διοίκηση των ορυχείων του Saar. Το 1913 

υπήρχαν 7.708 τέτοιες  κατοικίες  στην  περιοχή  της  δικαιοδοσίας  της:  το 36,8% 

των εργατών και το 63% των παντρεμένων εργατών είχε επομένως δικό του σπίτι. 

 

Εικόνα 45: Επιδοτούμενη κατοικία του  Saarbruecken, όψη-κάτοψη (Πηγή: Κερεστέτζη Σ., 

«Η Εργατική Κατοικία κατά τον Πρώτο Αιώνα της Εκβιομηχάνισης στη Δυτική Ευρώπη: Η 

περίπτωση της Γερμανίας»)

 

Εικόνα 46: Επιδοτούμενη κατοικία του Saarbruecken, όψη-κάτοψη (Πηγή: Κερεστέτζη Σ., 

«Η Εργατική Κατοικία κατά τον Πρώτο Αιώνα της Εκβιομηχάνισης στη Δυτική Ευρώπη: Η 

περίπτωση της Γερμανίας») 
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Οι πρώτες σχεδιασμένες εργατικές κατοικίες απαντιούνται στο Hauptwill και 

στο Κennelbach µε τη μορφή μακρόστενων διώροφων σπιτιών µε στεγασμένες 

εισόδους. Ένα σημαντικό κριτήριο για τη χωροθέτηση τους ήταν η εγγύτητα µε το 

σιδηροδρομικό σταθμό. Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα κατασκευάζονται 

εργατικές συνοικίες στο Hard, Weinfelden, Kennelbach, Feldkirch-Gisingen, 

Rorschach και Arbon που αποτελούνται από διώροφα συνήθως σπίτια, τα οποία 

έχουν ακριβώς την ίδια δομή και ακολουθούν την ίδια οικοδομική γραμμή. 

Η εξέλιξη της αστικής κατοικίας 

Ο Alexander Schwab έδωσε το 1930 µία επισκόπηση των συνθηκών στέγασης 

των πλατιών μαζών του πληθυσμού. Οι ανάγκες στέγασης μεγεθύνονταν και 

επισωρεύονταν από τη μακρόχρονη ανακοπή της οικοδομικής δραστηριότητας 

λόγω του πολέμου, το χρήμα ήταν λίγο και ακριβό και η εργατική τάξη μπορούσε 

µόνο µέσω βοηθημάτων από κρατικούς πόρους να καλύψει τις ανάγκες της. Τα 

έξοδα για την οικοδομή ανέβαιναν σημαντικά, µε ρυθμούς που ξεπερνούσαν την 

αύξηση των εισοδημάτων και των ειδών διατροφής. Ο Schwab προέβλεψε την 

επείγουσα απαίτηση της εποχής για μείωση του κόστους κατασκευής. Αυτό έγινε 

δυνατό µε τη βιομηχανοποίηση της οικοδομής και την αντικατάσταση της 

χειρωνακτικής εργασίας από την εργασία της μηχανής. Απαραίτητες προϋποθέσεις 

για κάθε κατοικία, βάσει των νέων αναγκών του ατόμου (neues Koerpergefuehl), 

ήταν ο ηλιασμός, ο αερισμός και οι εγκαταστάσεις υγιεινής σε κάθε κατοικήσιμη 

ενότητα, η θερμομόνωση, η ηχομόνωση και η ασφάλεια της ιδιοκτησίας. Επίσης, η 

χρησιμοποίηση εντοιχισμένων επίπλων (κυρίως στα υπνοδωμάτια), η ύπαρξη 

μπάνιου µε μπανιέρα ή ντουζιέρα για κάθε σπίτι, η διαρρύθμιση ενός μικρού 

δωματίου στη σοφίτα για κάθε διαμερίσματα, η διάθεση λαχανόκηπων κ.ά. ). Οι 

παραπάνω λύσεις μας θυμίζουν αρκετά τη διάταξη της οργανωμένης εργατικής 

κατοικίας του 19ου αι.63 

 

                                                           
63 Κερεστέτζη Σύλβια, «Η Εργατική Κατοικία κατά τον πρώτο αιώνα της Εκβιομηχάνισης στη Δυτική 
Ευρώπη: Η περίπτωση της Γερμανίας», Αρχιτέκτων Μηχανικός, M.Sc. Αποκαταστάσεις Μνηµείων, 
Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, ΙI, τεύχ. 1-2 2000 
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Εικόνα 47, Franz  Schuster, παράδειγµα «ελάχιστης κατοικίας» του ’20, κάτοψη (Πηγή: 

Κερεστέτζη Σ., «Η Εργατική Κατοικία κατά τον Πρώτο Αιώνα της Εκβιομηχάνισης στη Δυτική 

Ευρώπη: Η περίπτωση της Γερμανίας») 

Πορτογαλία 

Μια από τις περιόδους που σηματοδότησαν την Πορτογαλία ήταν το χρονικό 

διάστημα που έλαβαν χώρα τα γεγονότα που έγιναν γνωστά ως «επανάσταση των 

γαρυφάλλων», όταν οι αξιωματικοί του πορτογαλικού στρατού που πολεμούσε 

στις αποικίες, ανέτρεψαν το δικτατορικό καθεστώς της χώρας κυριευμένοι από 

προοδευτικές και ριζοσπαστικές αντιλήψεις. Στην άνοιξη των κινημάτων που 

ακολούθησε, τέθηκε επί τάπητος και το ζήτημα της κατοικίας. Οι κάτοικοι των 

εργατουπόλεων, που μέχρι τότε πλήρωναν δυσανάλογα υψηλά ενοίκια για να 

κατοικούν στα συνωστισμένα ilhas (εργατικές κατοικίες), σχημάτισαν επιτροπές 

κατοίκων (Comissões de Moradores) και ξεκίνησαν να διεκδικούν συλλογικά το 

δικαίωμα στην αξιοπρεπή κατοίκηση, είτε με καταλήψεις δημόσιων και ιδιωτικών 

κενών κτιρίων, είτε στο πλαίσιο του προγράμματος S.A.A.L. (Serviço Ambulatorio 

Apoio Local), το οποίο ήταν το κρατικό πρόγραμμα των επαναστατικών 

κυβερνήσεων που είχε σαν στόχο τη συμμετοχή του λαού στη διαμόρφωση των 

συνθηκών κατοίκησης. Ένα από τα συνθήματα που σημάδεψαν την περίοδο και 

αποκτά ξανά επικαιρότητα στις μέρες μας ήταν: «καμία κατοικία χωρίς 

ανθρώπους, όσο υπάρχουν άνθρωποι χωρίς κατοικία!» 
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Εργατικές κατοικίες του Πόρτο - ILHAS 

Τον 19ο αιώνα, αρχίζει να μεγαλώνει η πυκνότητα κατοίκησης της πόλης και 

συγχρόνως να αναπτύσσεται ένας καινούργιος πυρήνας κατοικίας εκτός πόλης, 

κατά μήκος των συγκοινωνιακών αξόνων. Αυτή η νέα ανάπτυξη καθοριζόταν από 

τα quintas, τα οποία ήταν γεωργικά κομμάτια γης, που βρισκόντουσαν γύρω από 

την πόλη. Η γη συνήθως υποδιαιρείτο σε μικρές λωρίδες, με σπίτια μιας 

οικογένειας στην άκρη του δρόμου των οικοπέδων και αυλές ή εργαστήρια πίσω 

από τα σπίτια. 

Η δημιουργία βιομηχανιών, η οικοδόμηση γεφυρών και σιδηροδρομικών 

γραμμών πάνω από τον Douro ποταμό, προκάλεσε μετανάστευση προς την πόλη 

και οδήγησε σε νέες επεκτάσεις: η αστικοποίηση δημιουργεί νέες γειτονιές κατά 

μήκος της δύσης και της ανατολής. Οι εργάτες, οι οποίοι αποτελούν το εργατικό 

δυναμικό για τις αναπτυσσόμενες βιομηχανίες, ζουν σε ενοικιαζόμενα σπίτια που 

ανήκουν σε μεσαία στρώματα και τα οποία κερδοσκοπούν εις βάρος τους. 

Τα ενοικιαζόμενα αυτά σπίτια, γνωστά ως ilhas, εμφανίζονται το 1890 και 

ήδη το 1900 μένει σε αυτά ο μισός πληθυσμός. Η διαμόρφωσή τους έγινε ως εξής: 

οι ιδιοκτήτες κτίζουν στις πίσω αυλές τους απλές μονάδες κατοικίας, σε μία ή δύο 

σειρές, τις οποίες νοικιάζουν και οι ένοικοι έχουν πρόσβαση στα σπίτια τους μέσω 

ενός κατωφλίου, μέσα από το σπίτι του ιδιοκτήτη. Οι συνθήκες στα σπίτια αυτά, 

ήταν πολύ ανθυγιεινές και υποβαθμισμένες, χωρίς υποδομές και υπηρεσίες. H 

πυκνότητα κατοίκησης αυξάνεται όταν αργότερα, στις υπάρχουσες κατοικίες 

προστίθεται δεύτερος όροφος με νέες κατοικίες. Τα ilhas εξαπλώνονται παντού και 

καθορίζουν η δομή της πόλης, η οποία υπάρχει και σήμερα. 

Κρατική παρέμβαση στην οικοδόμηση κατοικιών  

Κοντά στα τέλη του 19ου αιώνα, το νέο βιομηχανικό προλεταριάτο αρχίζει να 

οργανώνεται και να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του. Η απάντηση του κράτους 

είναι η απόφαση για επένδυση στην υποδομή και στις υπηρεσίες (με 

προτεραιότητα το σύστημα ύδρευσης) και σε νέα σχέδια για κατοικίες – 

δημιουργία γειτονιών της εργατικής τάξης σε δημοτική γη. Παρόλα αυτά, μέσα σε 
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μια περίοδο 20 χρόνων, πραγματοποιούνται μόνο 3 έργα που εξασφαλίζουν 

στέγαση για ένα σύνολο 100 οικογενειών και στόχο έχουν την προβολή του 

γοήτρου του Κράτους. Ένα άλλο είδος κατοικίας, επίσης πολύ περιορισμένης 

έκτασης, αρχίζει να εμφανίζεται: οι εργατικές κατοικίες, για τις οποίες προνοούν οι 

μεγάλες βιομηχανίες, με στόχο να δεσμεύσουν τον εργάτη με την εταιρεία. 

Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο το Κράτος και ο Δήμος προσπαθούν να 

κτίσουν κατοικίες για να αντικαταστήσουν τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, με μικρή 

όμως επιτυχία. Η βιομηχανία πραγματοποίησε μόνο ένα έργο, ενώ το Κράτος και ο 

Δήμος τρία, για 230 οικογένειες. Τα σχέδια για τα έργα αυτά εισήχθησαν από 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά από την Ολλανδία. 

Αποκατάσταση των «Ilhas» και οι «Νέες Γειτονιές» 

Το 1936, ο Δήμος πραγματοποιεί μια έρευνα για 1150 ilhas, με ένα σύνολο 

13.600 μονάδων κατοικίας και αποπερατώνει ένα έργο με μεγάλης πυκνότητας 

κατοικίες, με 115 μονάδες κατοικίας διαφόρων τύπων. Αργότερα, η κυβέρνηση 

εξέδωσε δύο νέες πολιτικές για την κατοικία: αποκατάσταση των ilhas και 

οικοδόμηση «νέων γειτονιών». Το πρώτο πρόγραμμα είχε σκοπό να βελτιώσει τις 

συνθήκες διαβίωσης στα ilhas, μειώνοντας την πυκνότητα κατοίκησης και 

βελτιώνοντας τις υπηρεσίες. Αυτό οδήγησε στην καταστροφή ενός κομματιού των 

μονάδων κατοικίας σε κάθε οικόπεδο, γεγονός το οποίο ανάγκασε κάποιες 

οικογένειες να φύγουν. Οι οικογένειες αυτές, με το δεδομένο ότι δεν βοηθήθηκαν 

στην εξεύρεση νέας κατοικίας, καταφεύγουν σε ilhas τα οποία δεν είχαν 

συμπεριληφθεί στο αναβαθμιστικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα τον ακόμα 

μεγαλύτερο συνωστισμό τους. Μετά την κατεδάφιση των πρώτων 350 μονάδων 

κατοικίας, το πρόγραμμα αυτό τερματίστηκε. Το δεύτερο πρόγραμμα, για τη 

δημιουργία «νέων γειτονιών», είχε σκοπό να τις τοποθετήσει στην περιφέρεια της 

πόλης, λόγω των υψηλών τιμών γης στο κέντρο. Τελικά, μόνο μερικές από αυτές τις 

γειτονιές πραγματοποιήθηκαν. 

 



Σ ε λ ί δ α  | 154 

 

Νέο βελτιωτικό σχέδιο 

Η οικονομική ανάπτυξη της δεκαετίας του 50’ και η δύναμη και η «λογική» 

του βιομηχανικού κεφαλαίου, οδήγησαν σε μια νέα «σχεδιασμένη – οργανωμένη 

και ελεγχόμενη» ανάπτυξη της πόλης. Το 1956, ένα νέο «βελτιωτικό σχέδιο» 

κατατέθηκε για την πόλη. Ο κύριος στόχος του σχεδίου αυτού ήταν να βελτιωθεί η 

εικόνα της πόλης και να απελευθερωθεί γη στο εσωτερικό της, την οποία 

καταλάμβαναν τα ilhas και υποβαθμισμένες κατοικίες κερδοσκοπικών χρήσεων. Ο 

στόχος του σχεδίου να κτιστούν 6000 μονάδες κατοικίας σε μια περίοδο 10 

χρόνων, επιτεύχθηκε, αλλά με το κόστος του να διώχνουν τους κατοίκους από τα 

ilhas που κατεδαφίστηκαν, εξωθώντας τους στην περιφέρεια της πόλης, καθώς δεν 

μπορούσαν να προσεγγίσουν τα ενοίκια των νέων σπιτιών. 

Το πρόγραμμα S.A.A.L. 

Τον Αύγουστο του 1974, ο τότε γραμματέας του Κράτους, για την Κατοικία 

και την Πολεοδομία, Νuno Portas, εισήγαγε το πρόγραμμα S.A.A.L. το οποίο 

στόχευε στο να στεγάσει τα πιο αποστερημένα κομμάτια του πληθυσμού και να 

κάνει θεμελιώδεις αλλαγές στην πολεοδομία της Πορτογαλίας. «Το S.A.A.L. 

γεννήθηκε μετά από την εκπροσώπηση κάποιων γειτονιών από την Λισαβόνα και 

δύο από το Πόρτο, οι οποίες απευθύνθηκαν στον τομέα κατοικίας και πολεοδομίας 

του κράτους, διακηρύσσοντας την έναρξη κατασκευών με δική τους πρωτοβουλία, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα είχαν οικονομική και τεχνική υποστήριξη». Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του ήταν: εξαιρετικά περιορισμένα έξοδα, συχνή προσφυγή για 

ιδιοκατασκευή και αυθόρμητη ανάμειξη των κατοίκων. 

Οι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίστηκε το πρόγραμμα ήταν οι εξής: η 

προτεραιότητα στη δράση, η πρωτοβουλία και η οργάνωση των λιγότερο εύπορων 

κατοίκων, ο έλεγχος των έργων τεχνικής υποστήριξης, ο καθορισμός επιβλέπουσας 

διοίκησης και τέλος, ο έλεγχος της οικονομικής και κοινωνικής διαχείρισης της 

κατοικίας, καθώς και των περιοχών παρέμβασης. Υποβαθμισμένες ζώνες και 

ελεύθεροι χώροι, μετά από απαλλοτρίωση, θα παραχωρούνταν και θα 
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διαμοιράζονταν με δίκαιο τρόπο στους συλλόγους των κατοίκων, ούτως ώστε να 

τους δινόταν η δυνατότητα να εφαρμόσουν τα δικά τους «σχέδια» για την 

ανανέωση και ενίσχυσή τους, με τη βοήθεια του Κράτους. Κάθε σύλλογος θα 

ανέπτυσσε τη δική του διαδικασία με την υποστήριξη ενός τοπικού σώματος, σε 

τεχνικό επίπεδο. 

Το 1974, υπήρχαν 50.000 άνθρωποι που ζούσαν στις δημοτικές κατοικίες 

(bairros camararios) του Πόρτο. Τα έργα αυτά, ήταν το αποτέλεσμα του 

πολεοδομικού προγράμματος αστικής αναβάθμισης, του 1956. Ο σκοπός ήταν να 

μετακινηθούν τα ilhas από το κέντρο της πόλης, εξωθώντας τον πληθυσμό στα 

περίχωρα και επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο, μια πιο προσοδοφόρα χρήση της 

γης του κέντρου. Οι άνθρωποι που θα κατοικούσαν στις καινούριες κατοικίες, 

εξετάζονταν προσεχτικά, ενώ αυτοί που προέρχονταν από το ίδιο ilha, 

διαμοιράζονταν σε διαφορετικές κατοικίες, στη λογική μιας πολιτικής που στόχευε 

στην «ανάμειξη των ποικίλων στοιχείων της κοινωνίας». Οι bairros camararios 

έγιναν σύντομα γνωστές ως ilhas ao alto, δηλαδή νησιά στον αέρα, λόγω του πολύ 

χαμηλού κόστους κατασκευής τους, της περιορισμένης υποδομής και της 

συνολικής έλλειψης συλλογικού εξοπλισμού τους. Ενώ είχαν και το μειονέκτημα, 

της μεγάλης απόστασης τους από το κέντρο της πόλης, καθώς και της χείριστης 

εξυπηρέτησης τους από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.  

Το έργο του S.A.A.L. σε περιοχές του Πόρτο 

Το συγκρότημα LEAL βρίσκεται μέσα σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, σε μια 

συνοικία στο κέντρο της πόλης του Πόρτο, η οποία αποτελεί τυπικό παράδειγμα 

περιοχής εργατικής κατοικίας στα τέλη του 19ου αιώνα.  Μετά το 1974, ομάδα 

φοιτητών της Αρχιτεκτονικής σχολής της πόλης, υπό την καθοδήγηση του S.A.A.L., 

ξεκίνησε να δουλεύει πάνω στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τους κατοίκους της 

περιοχής, με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Η τυπολογία των 

κατοικιών που υιοθετήθηκε, βασίστηκε σε αυτά που οι κάτοικοι θεωρούσαν 

σημαντικά, όπως το να είναι ανεξάρτητη κάθε κατοικία και με λίγους ορόφους. Οι 

κατοικίες που προορίζονταν για μια μόνο οικογένεια, θα μπορούσαν να 
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οικοδομούνται χωρίς περίπλοκες τεχνικές και τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας 

τοπικά υλικά, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσαν να κατασκευαστούν από μικρές 

εταιρείες και από άνεργο εργατικό δυναμικό. Η περιουσία – ιδιοκτησία είχε γίνει 

συλλογική, το δάνειο για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης, μοιράστηκε μεταξύ 

όλων των κατοίκων, σύμφωνα με την οικονομική τους κατάσταση, και κάθε 

οικογένεια είχε το σπίτι που χρειαζόταν, ασχέτως με το εισόδημά της. 

Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η περιοχή των ANTAS άλλαξε από 

γεωργική, σε κατοικημένη ζώνη στα όρια της πόλης, εξυπηρετώντας την 

αυξανόμενη βιομηχανοποίηση. Το γεγονός ότι το βασικό κέντρο της ζώνης 

βρισκόταν μακριά από την περιοχή οικοδόμησης γύρω από την πλατιά λεωφόρο 

της πόλης απέτρεψε τη γρήγορη ενσωμάτωση του συγκροτήματος Antas στην 

υπόλοιπη αστική δομή της πόλης. Αυτή η ενσωμάτωση, είχε ήδη «αποτυπωθεί» 

από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, σε ένα σχέδιο που εγκρίθηκε όταν 

ξεκινούσε η επιχείρηση του S.A.A.L. στο Antas και το οποίο πρότεινε την 

κατεδάφιση όλου του υφιστάμενου πυρήνα κατοικίας.  

Η αποτυχία αυτού του σχεδίου, ωστόσο, οδήγησε σε μια γρήγορη κοινωνική 

απομόνωση της περιοχής, καθώς και σε υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Κατά συνέπεια, από τις 150 κατοικίες που ήταν προγραμματισμένο να κτιστούν, 

κατασκευάστηκαν μόνο 32, μετά την αναθεώρηση του έργου, σύμφωνα με τις 

αρχές του σχεδίου του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, με στόχο να δοθεί στην 

πόλη του Πόρτο μια πιο «ευρωπαϊκή εικόνα». 

Η συνοικία BELA VISTA εντοπιζόταν στα περίχωρα του Πόρτο, σε ένα 

αγροτικό περιβάλλον χωρίς υποδομές και υπηρεσίες, δυο χιλιόμετρα μακριά από 

τον τελευταίο αστικό πυρήνα Η συγκεκριμένη γη είχε παραχωρηθεί από τον 

βασιλιά σε διάφορες οικογένειες, χωρίς όμως αυτές να έχουν το δικαίωμα να την 

πουλήσουν. Τελικά, ένα μέρος της γης πουλήθηκε, ενώ ένα άλλο τμήμα της 

νοικιάστηκε για γεωργική χρήση και μεταγενέστερα για κατασκευαστικούς 

σκοπούς. Λόγω της πολύ μεγάλης ανάγκης για στέγαση, η περιοχή αυτή 

φιλοξένησε τις καινούριες κατοικίες και από αγροτική, η χρήση της μετατράπηκε 
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σε αστική. Όλα αυτά έγιναν χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά των νομικών τίτλων 

και αυτός ήταν ο λόγος που η περιοχή ονομάστηκε «παράνομος» συνοικισμός. 

Το έργο της Bela Vista, ήταν ένα από τα πρώτα εγχειρήματα του 

προγράμματος S.A.A.L. στο Πόρτο και όπως έχει ειπωθεί, περιλάμβανε 6 με 7 

γειτονιές, των οποίων πρωταρχικός στόχος ήταν η πρόνοια και η πρόβλεψη των 

υποδομών. Δύσκολα μπορούσε να αναλάβει κανείς τέτοιο εγχείρημα, σε 

συνδυασμό κιόλας με την χωροθέτηση του συνοικισμού σε απότομη πλαγιά. Πριν 

οι επιχειρήσεις του S.A.A.L. τερματιστούν, μόνο ένας πεζόδρομος κατασκευάστηκε 

στη περιοχή, ταυτόχρονα με ένα συγκροτημένο δίκτυο νερού, ενώ το ηλεκτρικό 

δίκτυο, μια τοπική κινητή ιατρική μονάδα και ένα μικρό 4τάξιο δημοτικό σχολείο, 

προστέθηκαν στον οικισμό τα επόμενα χρόνια. Το μόνο που έλειπε εκείνη την 

στιγμή, ήταν ένα οργανωμένο δίκτυο αποχέτευσης.64 

 

Στο παρόν τμήμα της μελέτης αναλύθηκε η πολιτική που εφαρμόστηκε για το 

θέμα της εργατικής - κοινωνικής κατοικίας στα χρόνια όπου άνθιζε η βιομηχανία σε 

όλους τους κλάδους. Εργάτες και αγρότες που ζούσαν στα προάστια ή στα χωριά, 

έρρεαν κατά χιλιάδες στα αστικά κέντρα διεκδικώντας μια θέση εργασίας. Στο 

επίκεντρο της έρευνας είναι οι Ελληνικές εργατικές κατοικίες, καθώς 

διερευνήθηκαν οι αντίστοιχες εκδοχές τους στην Γαλλία και στη Γερμανία όπου τα 

ορυχεία, τα λατομία και οι βιοτεχνίες συγκέντρωναν πλήθος εργατών από όλο τον 

κόσμο τον 19ο αιώνα, αλλά και αυτές της Πορτογαλία, όπου θα συναντήσουμε την 

επαναστατική κίνηση των εργαζομένων, στα τέλη του 20ου αιώνα,  αναζητώντας τα 

δικαιώματα τους σε μία αξιοπρεπή κατοίκηση.   

Η διαφορά που έρχεται στην επιφάνεια όσον αφορά τη στέγαση την 

εργατών, είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία των εργοδοτών βιομηχάνων στη παροχή 

κατοικίας κοντά στο χώρο εργασίας τους στη Γαλλία και στη Γερμανία, σε 

αντιπαράθεση με την κρατική ενέργεια μέσω των προγραμμάτων στέγασης και των 

φορέων που την  ανέλαβαν στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Μιλάμε βεβαία για 

διαφορετικές χρονικές περιόδους και για τις χώρες (Γαλλία και Γερμανία) στις 

                                                           
64 Πισσαρίδης Μιχάλης – Χριστοδούλου Μαρία, «Casas para todos, contra capitalismo! – Το 
πολύμορφο κίνημα για την κατοικία στην επαναστατημένη Πορτογαλία», ΕΜΠ, 2008 



Σ ε λ ί δ α  | 158 

 

οποίες αποτελούσαν τα μεγαλύτερα βιομηχανικά κέντρα και ήταν πηγή συρροής 

μεταναστών για την εύρεση εργασίας στα μεγάλα εργοστάσια, σε αντίθεση με τα 

Ελληνικά και τα Πορτογαλικά δεδομένα όπου ο κλάδος της βιομηχανίας δεν είχε 

ανθίσει σε τόσο μεγάλο βαθμό.  Τέλος, κοινό στοιχείο για όλες τις εργατικές εστίες 

που ερευνήσαμε, αποτελούν οι φτηνές και χαμηλού είδους υποδομές στέγασης 

των εργατών, σε μικρής έκτασης διαμερίσματα που κάλυπταν τις απολύτως 

βασικές ανάγκες μίας μερίδας ατόμων που συνήθως είχαν ανεπαρκή εισόδημα και 

βρίσκονταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.     

2.2.2. Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ & ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Η αυθαίρετη δόμηση αποτελεί ένα πολεοδομικό και κοινωνικό φαινόμενο το 

οποίο έκανε την εμφάνιση του στην Ελλάδα από το 1923, κυρίως λόγω του 

μεγάλου κύματος προσφύγων που ήρθε από τη Μικρά Ασία μετά την καταστροφή 

της Σμύρνης. Μέχρι εκείνη την περίοδο, δεν υφίστανται καμία πολεοδομική 

νομοθεσία στον ελλαδικό χώρο. Από το 1923 και μετά, το κράτος μέσω διαφόρων 

νόμων, διαταγμάτων και εγκυκλίων, δημιουργεί ένα ευρύτατο νομοθετικό πλαίσιο 

για τη ρύθμιση ή «καταπολέμηση» της αυθαίρετης δόμησης.  

Όπως αναφέρουν οι Κ και Γ. Βαρελίδης στην εισήγηση τους στη διημερίδα 

του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Πειραιά με θέμα: «Νέες Τάσεις και 

Κανονισμοί στην Επιστήμη και τις Εφαρμογές του Δομικού Μηχανικού», και 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 22 του Γ.Ο.Κ./85, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2831/00) είναι αυθαίρετη κάθε κατασκευή που 

εκτελείται ή εγκατάσταση που υφίσταται:  

Α. Χωρίς οικοδομική άδεια.  

Β. Καθ` υπέρβαση οικοδομικής άδειας.  

Γ. Με βάση άδεια που ανακλήθηκε. 
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Δ. Κατά παράβαση ισχυουσών διατάξεων. 65 

«Αυθαίρετη», ουσιαστικά χαρακτηρίζεται η δόμηση που πραγματοποιείται 

κατά παράβαση διατάξεων της κειμένης πολεοδομικής και οικοδομικής 

νομοθεσίας, όπως η δόμηση εκτός Σχεδίου Πόλεως και κατά παράβαση των 

κανονισμών που ισχύουν γι’ αυτήν, ή η δόμηση καθ’ υπέρβαση των συντελεστών 

εκμετάλλευσης και κάλυψης του εδάφους, η δόμηση κατά παράβαση των 

διατάξεων του Γ.Ο.Κ. ή διαταγμάτων χρήσεων γης κ.ο.κ.  

Η αυθαίρετη δόμηση, στην εξέλιξή της διαφοροποιείται έτσι που μπορούν να 

διακριθούν σήμερα πολλοί τύποι ανάλογα με τα νομικά ή κοινωνικά κριτήρια που 

θα χρησιμοποιηθούν. Η πρώτη κατηγορία θα μπορούσε να βασιστεί στα 

αυθαίρετα που χτίζονται για πρώτη κατοικία στις παρυφές των αστικών κέντρων, 

και ιδιαίτερα της Αθήνας, από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, κυρίως 

εσωτερικούς μετανάστες που ζουν στα όρια της φτώχειας. Κυρίαρχος τρόπος 

στέγασης των αστικοποιημένων πληθυσμών είναι οι αυτοκατασκευές. Οι 

αυτοκατασκευές διέπονται κατ’ αρχήν από ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: 

Πραγματοποιούνται σε φθηνή γη, χρησιμοποιούνται τοπικά και, συνήθως ευτελή 

υλικά. Η εργασία εξασφαλίζεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από τους ίδιους τους 

ενδιαφερόμενους συγγενείς, φίλους και γείτονες. Η ιδιοποίηση του εδάφους, η 

οικοδόμηση όπως και όλες οι συναφείς πρακτικές δεν ανταποκρίνονται σε νομικά 

κατοχυρωμένες πράξεις. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα είδη 

αυθαίρετης δόμησης που κτίζονται από άτομα κάθε εισοδηματικής κατάστασης 

που δεν στερούνται πρώτης κατοικίας. Τα άτομα αυτά, εκμεταλλεύονται κυρίως, 

τους διοικητικούς μηχανισμούς και την ελαστικότητα της νομοθεσίας που 

καθιερώθηκαν κυρίως λόγω αυτής.  

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυθαίρετης δόμησης αυτής της κατηγορίας 

είναι οι πιο κάτω, που συχνά εμφανίζονται και συνδυασμένες: 

                                                           
65 Κ. και Γ. Βαρελίδης, «Στο Πλαίσιο των Ρυθμίσεων για την Αυθαίρετη Δόμηση: Εξέλιξη –Βασικές 
Αρχές –Κριτική Θεώρηση», Εισήγηση με θέμα: «Νέες Τάσεις και Κανονισμοί στην Επιστήμη και τις 
Εφαρμογές του Δομικού Μηχανικού», 2012 



Σ ε λ ί δ α  | 160 

 

- Η δόμηση σε περιοχές για περιβαλλοντικούς ή πολεοδομικούς λόγους 

απαγορεύεται, όπως σε αιγιαλούς, δασικές εκτάσεις, κοινόχρηστους χώρους 

της πόλης. 

- Η ανέγερση συχνά μεγάλων και πολυτελών εξοχικών κατοικιών εκτός 

σχεδίου και εκτός νομοθετημένων παραθεριστικών οικισμών και κατά 

παράβαση της νομοθεσίας για νόμιμη εκτός σχεδίου δόμησης. 

- Η εγκατάσταση χρήσεων σε περιοχές που υπάρχει σχετική απαγόρευση, 

όπως βιομηχανίες και κέντρα διασκεδάσεως σε περιοχές κατοικιών κ.ο.κ. 

- Η υπέρβαση της επιτρεπόμενης εκμετάλλευσης με διαμόρφωση κυρίως 

κατοικήσιμων χώρων σε υπόγεια, pilotis, βεράντες, δώματα.66 

Τα αίτια αυτού του φαινομένου επικεντρώνονται στην έλλειψη ελεγκτικών 

μηχανισμών για την παρακολούθηση των αυθαιρέτων και κυρίως την κατεδάφισή 

τους.67 

Νομίμως Υφιστάμενα Κτίσματα 

Όπως αναγράφουν και οι Κ. και Γ. Βαρελίδης, νομίμως υφιστάμενα 

θεωρούνται τα ακόλουθα κτίσματα:  

 Όλα τα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί πριν από το 1923 και βρίσκονται 

εντός σχεδίου πόλης, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα και δεν βαρύνονται 

με καταβολή προστίμων ή άλλου είδους κυρώσεις. 

 Κτίσματα που έχουν ανεγερθεί πριν από το έτος 1955 (συγκεκριμένα, πριν 

από την ισχύ του Β.Δ. του ΓΟΚ/55, δηλαδή πριν την 1-8-1955). Δεν είναι 

κατεδαφιστέα, εφόσον βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές και εντός 

πρασιάς. Για το νομίμως υφιστάμενο τμήμα τους δεν απαιτείται καμία 

διαδικασία νομιμοποίησης και είναι δυνατή η προσθήκη καθ` ύψος σε 

αυτό. Δεν υπόκεινται σε καταβολή προστίμων ή άλλου είδους κυρώσεις, με 

                                                           
66 Μαντουβάλου Μαρία - Μαυρίδου Μαρία, «ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ: Μονόδρομος σε αδιέξοδο;», 
2005 
67 Διμέλλη Μ., «Το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης στις Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες», 

2012, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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την προϋπόθεση ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για το χρόνο 

κατασκευής τους. 

 Κτίσματα που κτίστηκαν πριν την ισχύ του Νόμου 410/1968, εξαιρούνται 

της κατεδάφισης, εφόσον ήταν εντός σχεδίου πόλης και είχαν δηλωθεί με 

τις διατάξεις του Νόμου αυτού. 

 Κτίσματα που κτίστηκαν πριν την ισχύ του Νόμου 651/1977 (27-7-77) και 

δηλώθηκαν με τις διατάξεις του Νόμου 720/1977, εξαιρούνται προσωρινά 

της κατεδάφισης, σύμφωνα με το αρθ. 20 του Ν. 1337/1983.  

 Κτίσματα που κτίστηκαν μέχρι την 10-12-1981 και δηλώθηκαν σύμφωνα με 

το αρθ. 15 του Ν.1337/1983, εξαιρούνται προσωρινά της κατεδάφισης, 

μέχρις ότου κριθούν οριστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.  

 Κτίσματα που κτίστηκαν μέχρι την 31-1-1983 και δηλώθηκαν σύμφωνα με 

το αρθ. 15 του Ν.1337/1983, εξαιρούνται επίσης της κατεδάφισης, με την 

προϋπόθεση ότι αποτελούν τη μοναδική και κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη 

της (αφορά κτίσματα που κτίστηκαν στο χρονικό διάστημα από 10-12-1981 

έως 31-12-1983).  

 Κτίσματα που κτίστηκαν μέχρι την ισχύ του Ν.1512/1985 και υπάγονται στις 

διατάξεις του άρθρου 9 (παρ. 10) του Νόμου (αφορά κτίρια Ο.Σ.Α., 

Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια κ.λπ.). Μπορούν να 

εξαιρούνται της κατεδάφισης με απόφαση Υπουργού και σύμφωνη γνώμη 

του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.).  

 Κτίσματα που κτίστηκαν μέχρι 31-12-2003 (ισχύς του Ν. 3212), δικαιούνται 

προσωρινή ηλεκτροδότηση αλλά δεν εξαιρούνται της κατεδάφισης ούτε 

απαλλάσσονται της επιβολής προστίμων, τα οποία όμως είναι πολύ 

χαμηλότερα από εκείνα που επιβάλλονται για τα μετά την ημερομηνία 

αυτή ανεγειρόμενα αυθαίρετα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθ. 

1 της υπ` αρ. 1208/13-1-2004 Υπουργικής Απόφασης (ΥΕΚ 64/Β/20-1-2004). 

Για αυθαίρετα κτίσματα που ανεγείρονται μετά την 31-12-2003, 

προβλέπονται εξαιρετικά υψηλά πρόστιμα (Τπ. Απ. υπ` αρ. πρωτ. 

οικ.9732/27-2-2004).65 
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Παρακάτω θα αναφερθούν εν συντομία, κάποιοι από τους Νόμους που 

εκδόθηκαν τα τελευταία περίπου 50 χρόνια και μπορούν να χαρακτηριστούν σαν 

μια προσπάθεια περιορισμού/νομιμοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών. 

 Α.Ν.410/1968: Οι οικοδομικές άδειες δεν ήταν απαραίτητο να εκδοθούν 

μέχρι και το 1968, ενώ την περίοδο της στρατιωτικής χούντας όσοι είχαν 

κτίσμα χωρίς οικοδομική άδεια έπρεπε να κάνουν δήλωση, να πληρώσουν 

για την έκδοση άδειας, αλλά και για έναν επιπλέον φόρο της τάξης του 10-

30% της αξίας του κτίσματος. Με την δήλωση τους και την καταβολή του 

πρόστιμου, εξαιρούνται από την κατεδάφιση.67 

 Ν.Δ.8/73: Με τον καινούργιο ΓΟΚ οι Δημόσιες υπηρεσίες και τα 

Πολεοδομικά γραφεία έχουν την ευθύνη για την επίβλεψη και την 

κατασκευή των κτισμάτων. Ευθύνη που είχαν οι ιδιώτες μηχανικοί, βάσει 

του Α.Ν. 410/1968. Δίνεται ο ορισμός της αυθαίρετης κατασκευής και 

προβλέπει την κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων. Εξαιρεί όμως μικρές 

παραβάσεις που δεν βλάπτουν το κτίριο στατικά και αισθητικά. 

 Ν.720/1977: Ο νόμος αυτός νομιμοποίησε όλες τις αυθαίρετες κατασκευές 

που είχαν κατασκευαστεί μέχρι και τις 27/7/1976. Κρίθηκε όμως 

αντισυνταγματικός και δεν εφαρμόστηκε. 

 Ν.1337/1983: Πρόκειται για τον πρώτο νόμο μαζικής νομιμοποίησης 

αυθαιρέτων. Η διαδικασία της νομιμοποίησης ήταν η εξής: α) φάση: Εντός 

χρονικού διαστήματος 3 μηνών έπρεπε οι αυθαιρετούχοι να υποβάλλουν 

αίτηση (μαζί με παράβολο και φωτογραφίες), ώστε να έχουν δικαίωμα να 

συμμετάσχουν στις δύο επόμενες φάσεις, β) φάση: Οι αυθαιρετούχοι 

υπέβαλλαν πλήρη σχέδια (τοπογραφικό, αρχιτεκτονικά, κτλ), δήλωση 

αντοχής και 10% του προστίμου που προέκυπτε, το οποίο ήταν σχετικά 

χαμηλό, με «αντάλλαγμα» τη σύνδεσή τους στα δίκτυα κοινής ωφέλειας και 

την αναστολή της κατεδάφισης τους, γ) φάση: Μετά από την καταβολή του 

υπολοίπου του προστίμου και μόνο για τα αυθαίρετα που ήταν εντός 

σχεδίου, λαμβανόταν απόφαση νομάρχη για την οριστική εξαίρεση από 

κατεδάφιση. Σαν κύριο στόχο είχε την ένταξη εντός σχεδίου των περιοχών 



Σ ε λ ί δ α  | 163 

 

με αυθαίρετα κτίσματα. Ο νόμος συνεχίζει να ορίζει την εισφορά σε γη 

καθώς υπήρχε κλιμάκωση των εισφορών ανάλογα με το μέγεθος της 

ιδιοκτησίας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

 Ν.1577/85: Με την έκδοση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού μπορούσε ο 

κάθε ιδιοκτήτης να αναστείλει την κατεδάφιση του αυθαίρετου κτίσματός 

του, πληρώνοντας φυσικά το αντίστοιχο πρόστιμο. Επίσης τα αυθαίρετα 

κατηγοριοποιούνται σε αυτά που έχουν κατασκευαστεί χωρίς οικοδομική 

άδεια, καθ΄ υπέρβαση αυτής, ανάκλησή της και σε αυτά που παραβιάζουν 

τις πολεοδομικές διατάξεις. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ένα κτίριο για 

να είναι νόμιμο δεν αρκεί να έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, αλλά 

συγχρόνως θα πρέπει να είναι πολεοδομικά και οικοδομικά νόμιμο. 

 Ν.4014/2011: Είναι άλλη μία απόπειρα του κράτους να αντιμετωπίσει το 

¨φαινόμενο¨ της αυθαίρετης δόμησης. Βάσει νόμου ¨ρυθμίζεται¨ κάθε 

αυθαίρετο κτίσμα που έχει κατασκευαστεί μέχρι τον Ιούλιο του 2011. 

Επίσης απαγορεύει τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου 

δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή 

αλλαγή χρήσης. Παράλληλα υπάρχουν μερικές τροποποιήσεις σχετικά με 

την έκδοση των οικοδομικών αδειών και τον Γενικό Οικοδομικό 

Κανονισμό.68 

 Ν.4178/2013: Ο νόμος αυτός έδινε σε ιδιοκτήτες ακινήτων τη δυνατότητα 

να τακτοποιήσουν έως τον Φεβρουάριο του 2015, υφιστάμενες 

αυθαιρεσίες που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2011. Εξαιρούνται 

κατασκευές που βρίσκονται σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης, 

σε δάσος, σε ζώνη παραλίας, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε διατηρητέο 

κτίριο, σε δημόσιο κτήμα κλπ. Επίσης, ο νόμος διευκρινίζει κάποια 

ζητήματα που αφορούν στη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών σε 

αγροτεμάχια επί πλειόνων συνιδιοκτητών, λύνοντας έτσι ένα χρόνιο 

πρόβλημα τεραστίων διαστάσεων. O νόμος καθιστά δυνατή τη 

νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 

                                                           
68 Χατζηβασιλείου Αντώνης, «Η Αυθαίρετη Δόμηση στην Ελλάδα: μια διερεύνηση», Πάτρα 2013 
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εκδοθεί όμως οικοδομική άδεια νομιμοποίησης εντός τριών ετών από την 

ένταξη στο Νόμο. Οι αυθαιρεσίες κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες, 

ανάλογα με το είδος, το ποσοστό και το έτος κατασκευής τους, κάνοντας 

έτσι πιο δίκαιο τον υπολογισμό του προστίμου. Πιο συγκεκριμένα, στην 

κατηγορία 1 εντάσσονται: αυθαιρεσίες σε κτίρια με αποκλειστική χρήση 

κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975, ενώ στην κατηγορία 2 

εντάσσονται: κτίρια στα οποία οι αυθαίρετες κατασκευές υπήρχαν πριν από 

το 1983. Στην κατηγορία 3 ανήκουν: οι μικρές αυθαίρετες παραβάσεις, 

όπως θεωρούνται μεταξύ άλλων οι τοποθετήσεις δομικών στοιχείων σε 

ακάλυπτους χώρους, οι προσθήκες μόνωσης εξωτερικά στις όψεις, οι 

μικρές αλλαγές στις διαστάσεις επιφανειών των εξωστών και των 

ανοιγμάτων, υπερβάσεις περιτοιχίσεων ύψους έως 1,00 μέτρο, κλπ. Η 

τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει: αυθαίρετες κατασκευές ή μη 

εγκεκριμένες αλλαγές χρήσης, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 40% η κάλυψη και η δόμηση και σε ποσοστό 20% το 

επιτρεπτό ύψος. Στην πέμπτη και τελευταία κατηγορία εντάσσονται: όλες οι 

αυθαίρετες κατασκευές-χρήσεις, που δεν συμπεριλαμβάνονται στις 

προηγούμενες 4 κατηγορίες. Ο υπολογισμός του προστίμου, όπως και στο 

Ν.4014/2011, εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως το μέγεθος και το 

είδος των παραβάσεων, την τιμή ζώνης, την επικρατούσα χρήση, την 

ύπαρξη ή μη οικοδομικής άδειας, το εάν το γήπεδο είναι εντός ή εκτός 

σχεδίου, την παλαιότητα της αυθαιρεσίας κ.α. Να αναφερθεί, ότι ο νόμος 

προβλέπει αξιοσημείωτες μειώσεις επί του προστίμου για ειδικές ομάδες 

πληθυσμού, όπως άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, Α.Μ.Ε.Α., 

παλιννοστούντες ομογενείς, πολύτεκνοι και μακροχρόνια άνεργοι. 

Σημαντική βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο αποτελεί η αύξηση 

του αριθμού των δόσεων αποπληρωμής του προστίμου.69 

 

                                                           
69 «Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4178/2013 – Τελευταία Ευκαιρία!», Πηγή: 
http://www.mavvidis.com, 2014 
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Ανατρέχοντας λοιπόν, σε αυτές τις νομοθεσίες του παρελθόντος, 

παρατηρούμε ότι μόνο τρείς ήταν οι νόμοι που έδωσαν την δυνατότητα να 

νομιμοποιηθούν τα αυθαίρετα κτίσματα και αυτοί είναι ο Ν. 1337/83, ο Ν. 4014/11 

και ο Ν. 4178/13. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δύο όπου, ο Ν. 410/68 δεν 

έθετε περιορισμούς μιας και η οικοδομική άδεια μπορούσε να εκδοθεί και μετά 

την ολοκλήρωση του κτίσματος, ενώ ο Ν. 720/77 κρίθηκε αντισυνταγματικός και 

δεν εφαρμόστηκε ποτέ.68 

Τέλος, η αυθαίρετη δόμηση είναι το προϊόν συνειδητής επιλογής ενός τύπου 

κοινωνικής πολιτικής κατοικίας, συναρτημένης με σαφείς στόχους για το μέλλον 

της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Το γεγονός ότι το Κράτος στην Ελλάδα, 

αποδέχθηκε την αυθαίρετη δόμηση και την ενσωμάτωση στην πολιτική του, σε 

αντίθεση με ότι συνέβη στις περισσότερες από τις χώρες όπου κυριαρχούν οι 

αυτοκατασκευές, συνέβαλε σημαντικά στην ενσωμάτωση των αστικοποιούμενων 

πληθυσμών στην ζωή της πόλης.66 

ΕΥΡΩΠΗ 

Η αυθαίρετη δόμηση δεν αποτελεί ένα αποκλειστικά Ελληνικό φαινόμενο. Σε 

πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη αλλά με ιδιαίτερη ένταση στις 

Μεσογειακές χώρες, η αυθαίρετη δόμηση και η αντιμετώπιση της απασχολούν 

έντονα την πολεοδομική πραγματικότητα. Η έντονη τουριστική ανάπτυξη σε 

συνδυασμό με την υφιστάμενη πολεοδομική νομοθεσία έχουν οδηγήσει στην 

κατασπατάληση της γης, την αλλοίωση του φυσικού τοπίου και την άναρχη 

εξάπλωση του αστικού χώρου. Επιπλέον οι αυξημένες οικιστικές ανάγκες σε 

συνδυασμό με το χαμηλό βιοτικό επίπεδο σε κάποιες περιφέρειες έχουν οδηγήσει 

σε εξάπλωση των υφιστάμενων πόλεων αλλά και στην εξαρχής δημιουργία 

ολόκληρων οικισμών. Ιδιαίτερα στην Ισπανία και τη νότιο Ιταλία αν και έχουν 

επισημανθεί οι συνέπειες της αυθαίρετης δόμησης το φαινόμενο της εξακολουθεί 

να εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς, με την υφιστάμενη νομοθεσία να 

προσπαθεί να την αποτρέψει αλλά να αδυνατεί να εφαρμοστεί. 
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Η δημιουργία αυθαιρέτων αποτελεί ένα φαινόμενο που συναρτάται άμεσα 

από κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες. Οι αυξημένες 

οικιστικές απαιτήσεις των χαμηλών εισοδημάτων στα αστικά κέντρα και η 

υπερσυγκέντρωση πληθυσμού από την περιφέρεια στις πόλεις, οδήγησε στην 

επιδείνωση της αυθαίρετης δόμησης σε πολλές περιοχές οι οποίες στα πλαίσια της 

στεγαστικής πολιτικής μετατράπηκαν εκ των υστέρων σε περιοχές με σχέδιο πόλης 

αλλά και βασικές ελλείψεις σε στοιχειώδεις υποδομές. 

Η αυθαίρετη δόμηση όμως δεν αποτελεί ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζει 

μόνο η χώρα μας. Η ανάγκη για στέγαση αλλά και η τάση για εκμετάλλευση του 

χώρου με το μικρότερο δυνατό κόστος παρουσιάζονται και σε άλλες χώρες και 

εντείνονται με την ανοχή του κρατικού μηχανισμού. Οι μεσογειακές χώρες στις 

οποίες αντιμετωπίζεται έντονα το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης και 

επιτείνεται από την τουριστική ανάπτυξη είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η 

Πορτογαλία. 

Ιταλία 

Η περίοδος μετά τους δυο Παγκοσμίους Πολέμους αποτέλεσε για την Ιταλία 

την αφορμή για την ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη, η οποία έλυσε άμεσα το 

στεγαστικό πρόβλημα της. Ως βιομηχανικές υποδομές οι οποίες χωροθετήθηκαν 

χωρίς περιορισμό προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία της χώρας 

ακολούθησαν σε μικρή απόσταση οι αυθαίρετοι οικισμοί για τη στέγαση των 

εργατών οι οποίοι καταλάμβαναν ένα σημαντικό ποσοστό του αστικού και του 

αγροτικού χώρου. Ειδικότερα στη Νότια Ιταλία όπου το επίπεδο ζωής ήταν 

χαμηλότερο λόγω των παράνομων οργανώσεων που δρούσαν εκεί ανεξέλεγκτα η 

ένταση της αυθαίρετης δόμησης ήταν ακόμα μεγαλύτερη. 

Ο μεγάλος αριθμός των αυθαιρέτων κατασκευών της Ιταλίας σε συνδυασμό 

με τις κοινωνικές και τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν, οδήγησε το 

1983 στο πρώτο κύμα αμνηστίας αυθαίρετων, παρά τις αντιδράσεις κάποιων 

κοινωνικών ομάδων και του Υπουργείου Πολιτισμού της χώρας. Με τον τρόπο 
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αυτό οι περισσότερες αυθαίρετες κατασκευές νομιμοποιήθηκαν επιβαρύνοντας 

ανεπανόρθωτα το τοπίο. 

Παρά τις αντιδράσεις από τοπικές αρχές και εκπροσώπους της κοινωνίας που 

προσπάθησαν να ανατρέψουν την συγκάλυψη αυτής της κατάστασης, 

διατάσσοντας την κατεδάφιση των παράνομων κατοικιών, το φαινόμενο της 

αυθαίρετης δόμησης συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση, γεγονός που οδήγησε στη 

δεύτερη αμνηστία, το 1994 η οποία ενθάρρυνε ακόμα περισσότερο την αυθαίρετη 

δόμηση. Η επιδείνωση της κατάστασης επήλθε με την τρίτη αμνηστία του 2003, τη 

χειρότερη από τις δυο προγενέστερες, καθώς για πρώτη φορά επετράπη η 

νομιμοποίηση αυθαίρετων που ανεγέρθησαν και σε δημόσιες εκτάσεις. 

Το 2004 έγιναν αποδεκτά από την κυβέρνηση νέα εδάφια στο άρθρο του 

νόμου για την πολιτιστική κληρονομιά τα οποία επέτρεπαν, τη νομιμοποίηση των 

παράνομων κατασκευών σε προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές, αν αυτές 

ολοκληρώνονταν πριν τις 30 Σεπτεμβρίου 2004. Το Νομοθέτημα αυτό έδωσε την 

ευκαιρία στους παραβάτες να ολοκληρώσουν τις αυθαίρετες κατασκευές τους και 

σε μερικές περιπτώσεις να τις επεκτείνουν μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, 

εφόσον είχαν αυτή τη δυνατότητα από τη Νομοθεσία. Επομένως οι συνεχείς και 

επαναλαμβανόμενες παροχές αμνηστίας είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της 

κερδοσκοπίας και της παράνομης οικοδόμησης. 

Οι περιοχές της Ιταλίας που έχουν πληγεί περισσότερο από την αυθαίρετη 

δόμηση είναι οι περιοχές της Καμπανίας με 3.543 παραβάσεις, της Σικελίας με 

2.776 παραβάσεις, ακολουθεί η Puglia με 1.577 παραβάσεις και η Καλαβρία με 

1.435 παραβάσεις. Η επίδραση της αυθαίρετης δόμησης στην πολιτιστική 

κληρονομιά είναι πολύ έντονη δεδομένου ότι οι υποβάθμιση του περιβάλλοντος 

είναι ανεπανόρθωτη ενώ σε πολλές περιπτώσεις φυσικές καταστροφές με 

ανθρώπινα θύματα έχουν καταγραφεί. 

Η θεσμοθέτηση του Νομοθετικού Πλαισίου για την αρχιτεκτονική ποιότητα, 

το οποίο επιβάλλει την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών για την αποφυγή της 

αισθητικής ρύπανσης έχει αξιολογηθεί ως θετικό βήμα για την ανάσχεση της 

αυθαίρετης δόμησης, παρόλα αυτά όμως η παράλληλη ύπαρξη νομοθεσίας που 
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ουσιαστικά αντιτάσσεται στο νέο αυτό νόμο επιτρέποντας την καταστρατήγηση 

του, δεν έχει οδηγήσει στη βελτίωση της κατάστασης. 

Ισπανία 

Η μεταλλαγή της Ισπανικής οικονομίας από αγροτική σε τριτογενή από το 

1950 οδήγησε σε μεγάλες μετακινήσεις αγροτικού πληθυσμού στις βιομηχανικές 

περιοχές της Ανδαλουσίας αλλά και στα αστικά κέντρα της Μαδρίτης και της 

Βαρκελώνης. Το φαινόμενο της αστυφιλίας και της εγκατάλειψης της υπαίθρου 

που εντάθηκε ακόμα περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, οδήγησε στη 

δημιουργία αυθαίρετων περιοχών γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Χαρακτηριστική είναι επίσης και η συγκέντρωση πληθυσμού στις μεσογειακές 

ακτές της Ισπανίας που συγκεντρώνουν 15.600.000 κατοίκους (αντιπροσωπεύουν 

το 39% του συνολικού πληθυσμού). 

Στην Ισπανία οι κυριότεροι λόγοι αυθαίρετης δόμησης είναι δυο: η 

δημιουργία κατοικιών για τη στέγαση των οικονομικά ασθενών ομάδων σε 

περιοχές ακατάλληλες για διαβίωση οι οποίες χωροθετούνται περιμετρικά γύρω 

από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (κοντά σε περιοχές αποτέφρωσης 

απορριμμάτων, ΧΥΤΑ κλπ) και η δημιουργία κατασκευών μεγάλης κλίμακας για 

τουριστική εκμετάλλευση κυρίως στο παράκτιο μέτωπο της χώρας με την ανοχή 

των τοπικών αρχών. 

Η ισπανική νομοθεσία για να αντιμετωπίσει την αυθαίρετη δόμηση διέκρινε 

την ισπανική επικράτεια σε τρεις περιοχές: 

Α) Στις Ζώνες Οικιστικής Ανάπτυξης (SueloUrbano) τις οποίες διαχειρίζονται 

ιδιώτες και τοπικοί φορείς. Στις ζώνες αυτές προκαθορίζονται περιοχές για 

κατοίκηση, προκείμενου να αποτελέσουν οριοθετημένες περιοχές αποκλειστικά 

κατοικίας. Γύρω από τις Ζώνες Οικιστικής Ανάπτυξης, οριοθετούνται οι ζώνες 

περιαστικής ανάπτυξης στις οποίες επιτρέπεται η δόμηση με την προϋπόθεση ότι 

οι ιδιοκτησίες που ευρίσκονται εντός τους είναι μεγαλύτερες από 14 ή από 30 

στρέμματα. Εξαιρούνται αυτού του κανόνα αγροτικά κτίσματα όπως στάβλοι και 
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χώροι στέγασης τρακτέρ και μάνδρες οι οποίες όμως νομιμοποιούνται μετά την 

πάροδο οκτώ ετών από την κατασκευή τους.  

Β) Στις Πράσινες Ζώνες (Zonasverdes) στις οποίες απαγορεύεται εντελώς 

οποιοδήποτε είδος δόμησης καθώς αποτελούν προστατευόμενες περιοχές.  

Γ) Στις Αγροτικές Περιοχές (SueloRustico) στις οποίες απαγορεύεται εντελώς 

η δόμηση σε ιδιοκτησίες με εμβαδόν μικρότερο των δέκα στρεμμάτων. 

Παρά τη νομοθεσία που ισχύει για τη διαφύλαξη του εδάφους από την 

αλόγιστη κατασκευή κτισμάτων οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα κτίσματα στα 

παράλια της Ισπανίας θα τριπλασιασθούν, ο ρυθμός οικοδόμησης της χώρας είναι 

πενταπλάσιος από τον αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ έχουν καταγραφεί 

ένα εκατομμύριο αυθαίρετα τα οποία αναμένεται επίσης να πολλαπλασιαστούν. 

Παρά τη σαφή διαφοροποίηση των περιοχών και τους περιορισμούς που 

ισχύουν για την επιτρεπόμενη δόμηση η νομοθεσία συνεχώς παραβιάζεται με την 

ανοχή της πολιτείας. Επίσης η αλόγιστη τουριστική ανάπτυξη έχει οδηγήσει στην 

δημιουργία χιλιάδων κατασκευών που παραβιάζουν τη νομοθεσία (είναι 

χαρακτηριστικό ότι από τα 24 ξενοδοχεία που υπάρχουν στη Lanzarote των 

Καναρίων Νήσων και τα 24 είναι αυθαίρετα αν και η κατασκευή τους είναι 

συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση) σε τέτοιο σημείο ώστε 

περιβαλλοντικοί φορείς να καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα. 

Πρόσφατα, (2010) ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει ρητά την ανέγερση 

αυθαίρετων κατασκευών και τιμωρεί τους παραβάτες με κατεδάφιση, γεγονός το 

οποίο δεδομένης της έντασης του φαινομένου είναι αδύνατο. Παράλληλα, 

επιχειρείται η αυστηρή τιμωρία των φαινομένων διαφθοράς καθώς είναι σύνηθες 

το φαινόμενο να εμπλέκονται κρατικοί φορείς και ιδιώτες για την κατασκευή 

αυθαιρέτων που πωλούνται σε ανυποψίαστους αλλοδαπούς (κυρίως Άγγλους) που 

τα αγοράζουν ως παραθεριστικές κατοικίες και τα βλέπουν σε λίγο καιρό να 

κατεδαφίζονται. 
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Πορτογαλία 

Η Πορτογαλία μέχρι και το 1950 αποτελούσε μια αγροτική χώρα η οποία 

διέθετε δύο μεγάλα αστικά κέντρα, τη Λισαβόνα και το Πόρτο και μερικούς 

μεγάλους οικισμούς. Η εκβιομηχάνιση της χώρας οδήγησε στη συγκέντρωση 

πληθυσμού στα παράλια της χώρας στα οποία συσσωρεύτηκε εργατικό δυναμικό 

και δημιούργησε τις πρώτες αυθαίρετες κατασκευές προκειμένου να καλυφθούν οι 

στεγαστικές του ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο «ξεκίνησε» η δημιουργία 

αυθαιρέτων κτισμάτων στην Πορτογαλία τα οποία κατέλαβαν περιοχές με κακή 

τοπογραφία και δύσκολη πρόσβαση και είχαν κύρια χαρακτηριστικά το πολύ μικρό 

μέγεθος και το γεγονός ότι κατοικούνταν από εσωτερικούς μετανάστες ενώ στη 

συνέχεια κατοικηθήκαν από μετανάστες από τις Αφρικάνικες χώρες. 

Η αποβιομηχάνιση της χώρας και η στροφή προς την τουριστική 

εκμετάλλευση οδήγησε στη μεταλλαγή της αυθαίρετης δόμησης από το 1980 έως 

σήμερα και στη συγκέντρωση αυθαιρέτων κτισμάτων σε παραλίες και τουριστικές 

περιοχές. Παρόλα αυτά η αυθαίρετη δόμηση αποτελεί ένα πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει σε μικρότερο βαθμό η Πορτογαλία σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες 

που εξετάζονται καθώς η νομοθεσία που ισχύει για τα αυθαίρετα είναι αρκετά 

αυστηρή ενώ είναι συχνό το φαινόμενο των κατεδαφίσεων των αυθαίρετων 

κτισμάτων τα οποία εντοπίζονται τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στις 

τουριστικές περιοχές. 

Ο βασικός περιορισμός για την αντιμετώπιση της δημιουργίας αυθαιρέτων 

κτισμάτων ήταν ο νόμος που ίσχυε έως το 1994 σύμφωνα με τον οποίο κάθε 

αγροτεμάχιο μετά από έγκριση από το Υπουργείο Γεωργίας μπορούσε να 

μετατραπεί σε οικόπεδο στο οποίο μπορούσε να οικοδομηθεί κτίριο επιφανείας 

200-400τ.μ. Η Νομοθεσία αυτή ευνόησε την οικονομία της Πορτογαλίας καθώς 

έλκυε για επενδύσεις ξένους επενδυτές. 

Από το 1994 μέχρι σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Με βάση την σήμερα 

ισχύουσα νομοθεσία το 70% της έκτασης της χώρας είναι είτε προστατευόμενες 

περιοχές στις οποίες διεξάγονται αυστηροί έλεγχοι όσον αφορά τη δόμηση, είτε 

εντάσσεται στην Ζώνη Οικολογικού Ελέγχου (REN - ReservaEcologicaNacional). Και 
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στις δυο ζώνες απαγορεύεται εντελώς η δόμηση. Για τα υφιστάμενα κτίρια σε 

αυτές τις ζώνες οι περιορισμοί είναι τόσοι που παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει 

από τους ξένους επενδυτές η απαγόρευση επέκτασης αυτών των κτιρίων, που ως 

επί το πλείστον έχουν πολύ μικρό μέγεθος, καθιστά απαγορευτική την 

εκμετάλλευση τους και οδηγεί στη σταδιακή εγκατάλειψη τους. 

Για τις υπόλοιπες περιοχές πραγματοποιείται σχεδιασμός ο οποίος 

διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα, αντίστοιχα με τον Χωροταξικό, τον Πολεοδομικό 

σχεδιασμό και την Τομεακή μελέτη. Οι συνηθέστερες παραβάσεις στις περιοχές 

στις οποίες επιτρέπεται η δόμηση, αφορούν την υπέρβαση της επιτρεπόμενης 

δόμησης τις οποίες το Κράτος δεν μπορεί να ελέγξει καθώς οι περισσότερες 

πραγματοποιούνται κατά παράβαση της άδειας που έχει κατατεθεί και εγκριθεί 

από το εκάστοτε Τοπικό Συμβούλιο. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος 

οι τέσσερις εμπλεκόμενοι φορείς οι συμβολαιογράφοι, το τοπικό συμβούλιο, η 

φορολογική υπηρεσία και η κτηματογράφηση είναι μεταξύ τους ηλεκτρονικά 

διασυνδεδεμένοι προκειμένου να ελέγχουν με τον καλύτερο τρόπο την αυθαίρετη 

δόμηση.67 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η παραγωγή κατοικιών στην Ελλάδα είναι, σε μεγάλο βαθμό, αποτέλεσμα 

της διαπλοκής δυο βασικά τύπων οικοδόμησης: της εμπορικής κατασκευής 

κατοικίας με αντιπαροχή και της αυθαίρετης δόμησης. Η αντιπαροχή για να 

λειτουργήσει προϋποθέτει ένα κατάλληλο συνδυασμό τιμής οικοπέδου, 

επιφανειών που μπορούν να κτιστούν και ζήτησης. Έτσι κατ’ αρχήν, είναι 

απαραίτητο να ισχύει Συντελεστής Δομήσεως υψηλότερος από ένα ορισμένο 

ελάχιστο, ώστε να είναι δυνατό: α) από την πώληση των χώρων που θα κτιστούν 

να αντιμετωπισθούν τα έξοδα κατασκευής (υλικά, εργατικά, φόροι) και να υπάρχει 

επαρκές επιχειρηματικό κέρδος, β) να καλυφθεί η «αντιπαροχή» του ιδιόκτητου, 

που για να έχει συμφέρον να εκχωρήσει το οικόπεδό του, πρέπει να πάρει 

πρόσθετους χώρους, εκτός της κατοικίας του. Παράγοντα, που ευνοεί ιδιαίτερα την 
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αντιπαροχή αποτελεί το γεγονός ότι ο εργολάβος μπορεί να συμπιέζει το κόστος 

οικοδομής, στο βαθμό που δεν υποχρεώνεται να επενδύει σε υποδομή. 

Η αυθαίρετη εκτός σχεδίου δόμηση για πρώτη κατοικία κάλυψε ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό των αναγκών στέγασης των αστικοποιούμενων πληθυσμών 

μεταπολεμικά, υποκαθιστώντας την κοινωνική πολιτική κατοικίας. Μπορεί να 

αναφερθεί ότι η υποκατάσταση αυτή ολοκληρώνεται ουσιαστικά με τη σταδιακή 

ένταξη των περιοχών αυθαιρέτων στο Σχέδιο Πόλεως και τις διαδοχικές αυξήσεις 

του Συντελεστή Δομήσεως σ’ αυτές. Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα το ότι 

η αντιπαροχή λειτουργεί σε όφελος και των λαϊκών στρωμάτων που στεγάστηκαν 

μέσω αυθαιρέτων. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, αυτός ο συνδυασμός εισήγαγε τα 

λαϊκά στρώματα και στη σφαίρα της παραγωγής κατοικίας και τα κατέστησε έτσι, 

αναγκαστικά, αλληλέγγυα του συστήματος παραγωγής, παρά το γεγονός ότι αυτό 

συνεπάγεται τις ταλαιπωρίες της ανέγερσης αυθαιρέτων και τις δυσλειτουργίες της 

πόλης. Μέσα από τα οφέλη που απεκόμισαν, από την άνοδο της τιμής της γης, η 

όλη εξέλιξη ισοδυναμεί με συμμετοχή τους στην ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε 

στην Ελλάδα και συνέβαλε στην κοινωνική τους ενσωμάτωση. 

Τα αποτελέσματα της διαπλοκής της αντιπαροχής με την αυθαίρετη δόμηση 

είναι πολύ εμφανή στο επίπεδο της οργάνωσης του χώρου: Στις μεν περιοχές 

αυθαιρέτων, στις κατατμήσεις της γης και την οικοδόμηση κατοικιών 

ακολουθούνται ως πρότυπα τα ελάχιστα μεγέθη οικοπέδων και δρόμων, που 

προβλέπονται από τον Γ.Ο.Κ., ώστε να διευκολύνεται η μελλοντική ένταξή τους στο 

Σχέδιο Πόλεως. Στις περιοχές δε που εντάσσονται στο Σχέδιο παραμένει 

ουσιαστικά αμετάβλητη η οργάνωση του χώρου που έχει προκύψει από τις 

αυθαίρετες κατατμήσεις της γης. Συχνά δε κυριαρχούν χαμηλά κατασκευαστικά 

πρότυπα, με ευτελή υλικά, που εμπορική παραγωγή κατοικίας, όχι μόνο δεν 

αποκλείει, αλλά, σχεδόν, επιβάλλει.66 

Το Φαινόμενο Της Αντιπαροχής 

Η αντιπαροχή είναι μια ανταλλαγή σε είδος. Ο ιδιοκτήτης εκχωρεί 

οικοδομήσιμη γη στον κατασκευαστή και αυτός με τη σειρά του αντιπαρέχει ένα 
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ποσοστό έτοιμης οικοδομικής επιφάνειας στον ιδιοκτήτη, κρατώντας το υπόλοιπο 

για επιχειρηματική εκμετάλλευση. 

Η ιστορία της αντιπαροχής θα μπορούσε χρονολογικά να οριστεί με ένα πολύ 

συγκεκριμένο εύρος, από το 1929 έως το 2011 καθώς υπάρχουν κάποια 

συγκεκριμένα ορόσημα.  Το 1929 με τον Ν.3741/1929 ‘’Περί της ιδιοκτησίας κατ’ 

ορόφους’’ ο οποίος εισάγει την έννοια της οριζοντίου ιδιοκτησίας, βάση της οποίας 

μερικά χρόνια αργότερα επινοείται το σύστημα της αντιπαροχής. Αντίθετα τα 

τελευταία χρόνια, το 2006 με τον Ν.3427/2005 με την εισαγωγή του φόρου 

προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές και στη συνέχεια το 2011 με την 

εφαρμογή του Ν.4021/2011 περί ‘’Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων 

Δομημένων Επιφανειών’’, η εφαρμογή αυτής της φορολογικής νομοθεσίας αίρει 

την προνομιακή φορολογική μεταχείριση που έχει η στέγη στη Ελλάδα και με τον 

τρόπο αυτό η αντιπαροχή γίνεται ιδιαίτερα ασύμφορη και στην πράξη παύει να 

υφίσταται.70 

Στην Αθήνα, η πολυκατοικία της αντιπαροχής αποτελεί αναμφισβήτητα έναν 

από τους κυρίαρχους τύπους κτιρίου κατοικίας, που αναπτύχθηκε μάλιστα μέσα σε 

μικρή χρονική περίοδο. Η αντιπαροχή έγινε σχεδόν η αποκλειστική συνθήκη 

κατασκευής κτιρίων, αφού δημιουργήθηκε γι’ αυτήν ένα προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς, με αποτέλεσμα από τις περίπου 1.000 πολυκατοικίες που είχε η Αθήνα 

το 1950, να φτάσει το 1980 τις 35.000 πολυκατοικίες. 

Η πολυκατοικία της αντιπαροχής συνέβαλε, επίσης, στην αναδιαμόρφωση 

της κοινωνικής γεωγραφίας της πόλης. Την περίοδο 1950-80 οι καινούργιες 

πολυκατοικίες φιλοξένησαν νέους κατοίκους στο ευρύτερο κέντρο της πόλης, 

πολλοί από τους οποίους έρχονταν από την επαρχία, αλλά και παλιούς – συχνά 

ιδιοκτήτες οικοπέδων που τα έδωσαν αντιπαροχή. Όμως, μετά τη δεκαετία του ’70 

η κατάσταση αλλάζει. Η ελκυστικότητα του κέντρου υποχωρεί για τα μεσαία και 

υψηλά βαλάντια, που κατευθύνονται προς τα προάστια. Το κενό που άφησαν πίσω 

τους το κάλυψαν ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος και οι μετανάστες.  

                                                           
70 Βαρελίδης Γεώργιος Κ., Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ, «Πολεοδομική 
διάρθρωση και εξέλιξη της Ελληνικής πόλης-Δυνατότητες Κανονιστικών Ρυθμίσεων και 
Παρεμβάσεων», Εκδόσεις: Βαρελίδη, Αθήνα 2006 
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Εμφανίζεται, έτσι, μια κοινωνική απόσταση ανάμεσα στους παλαιούς κατοίκους 

στους πάνω ορόφους πολυκατοικιών –κυρίως ηλικιωμένοι που παρέμειναν στο 

κέντρο αντί να ακολουθήσουν τα παιδιά τους στα προάστια– και νέους κατοίκους 

(αλλοδαπούς, φοιτητές και, γενικότερα, άτομα με χαμηλά εισοδήματα). Η 

απόσταση αυτή αμβλύνθηκε συχνά από την καθημερινή πρακτική, αλλά 

παραμένει. Όπως αναφέρει ο κ. Μαλούτας σε συνέντευξη του στην εφημερίδα 

¨Καθημερινή¨ «Η Αθήνα είναι ιδιαίτερη περίπτωση καθώς στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές πόλεις, οι νέοι κάτοικοι κατευθύνονται συνήθως στα προάστια, όπου 

συγκεντρώνονται τα μεγάλα συγκροτήματα εργατικής κατοικίας», «Στην Αθήνα δεν 

προστατεύθηκε το απόθεμα νεοκλασικών ή άλλων κτιρίων αρχιτεκτονικού 

ενδιαφέροντος. Η οικοδομή χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ως μοχλός 

αναθέρμανσης της οικονομίας. Ωστόσο, η πολυκατοικία της αντιπαροχής είναι 

στοιχείο της πόλης. Εκτός από τα πολλά αρνητικά της, δίνει και δυνατότητες 

διαχείρισης των προβλημάτων της πόλης που δεν πρέπει να παραγνωρίζονται».71 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας 

στα αστικά κέντρα πέφτει κατά 50% έναντι της προηγούμενης δεκαετίας, στον 

αγροτικό χώρο η τάση που διαγράφεται είναι ακριβώς η αντίστροφη. Ο μέσος 

ετήσιος αριθμός νέων κατοικιών στις αγροτικές περιοχές ήταν, στην περίοδο 1971-

1979, 28.848, ενώ στην περίοδο 1980-1988 ανέρχεται σε 37.074 κατοικίες. Η 

ειδοποιός διαφορά που απομένει μεταξύ των δύο χώρων παραπέμπει και πάλι στη 

σφαίρα της παραγωγής. Προφανώς, πρόκειται για το μηχανισμό της αντιπαροχής 

και τη σύνδεσή του με τις τιμές της γης, ο οποίος, ενώ στα αστικά κέντρα αποτελεί 

τον επικρατέστερο τρόπο ανοικοδόμησης, στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, 

όπου κυριαρχεί η μονοκατοικία, έχει περιορισμένη μόνο σημασία.72 

Η ανάγκη για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων κατοικίας προέκυψε από: 

- Την συνεχή αύξηση του πληθυσμού. Ο διπλασιασμός του την δεκαετία 

1880-1890 και ύστερα η εκρηκτική αύξηση του με την μικρασιατική 

                                                           
71 Λακασάς Απόστολος, «Η αντιπαροχή καθορίζει την πρωτεύουσα», 2015, Πηγή: 
http://www.kathimerini.gr 
72 Κατσίκας Ηλίας, «Η κρίση κατοικίας στην Ελλάδα: η πολιτική οικονομία της αντιπαροχής», 1991 
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καταστροφή, γεννούν αυτομάτως στεγαστικό πρόβλημα αλλά και μεγάλη 

ζήτηση εργασίας. 

- Την δυνατότητα για κατασκευή ψηλών κτιρίων, που προσφέρει η 

τεχνολογία του σκυροδέματος που εισάγεται τότε. 

- Το θεωρητικό υπόβαθρο του μοντέρνου κινήματος για το ψηλό Κτίριο. 

Ο σημαντικότερος σταθμός των νομοθετικών ρυθμίσεων, ίσως και μέχρι τις 

μέρες μας, αν κρίνουμε από τις επιπτώσεις που είχε στην γέννηση αφενός της 

πολυκατοικίας αλλά και της μετέπειτα εξέλιξής της, είναι η θέσπιση της οριζόντιας 

ιδιοκτησίας το 1929. Το κάθε κτίριο, διαιρεμένο, θα μπορούσε να ανήκει σε 

περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες. 

Λίγους μήνες αργότερα από την θέσπιση της οριζόντιας ιδιοκτησίας, 

εκδίδεται ο πρώτος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ 1929). Σκοπός του ήταν 

η επανατοποθέτηση σε νέες βάσεις οποιουδήποτε θέματος αφορούσε την 

ανέγερση των οικοδομών μέχρι τότε. Χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο συστηματικό 

και ολοκληρωμένο κείμενο της σύγχρονης ελληνικής κτιριοδομικής νομοθεσίας. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις (76%) των πολυκατοικιών της περιόδου, ο 

χρηματοδότης ήταν και ο τελικός ιδιοκτήτης του κτιρίου και αποσκοπούσε κυρίως 

στη δημιουργία επένδυσης σε αστικό ακίνητο. Σημαντικό είναι πως η αντιπαροχή 

κάνει την εμφάνισή της στα χρόνια του μεσοπολέμου, καλύπτοντας το 7% της 

δραστηριότητας. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν, ότι οι πρώτες πολυκατοικίες 

χρηματοδοτούνται από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων, εύπορους ντόπιους ή 

πρόσφυγες, γεγονός που αντανακλά την υψηλή παιδεία και τις οικονομικές 

δυνατότητες των ιδιοκτητών αυτών. Σχετικό με την παιδεία των ιδιοκτητών είναι το 

γεγονός ότι οι πολυκατοικίες αυτής της περιόδου σχεδιάζονται ως επί το πλείστον 

από αρχιτέκτονες, οι οποίοι υποδέχτηκαν θετικά το ψηλό κτίριο. 

Όσον αφορά τον παραγόμενο κτιριακό τύπο, έχουμε συμπαγή κτίρια με 

μορφολογικά στοιχεία τα έρκερ και το ρετιρέ. Στην όψη η συνεργασία των έρκερ, 

των εξωστών και των ανοιγμάτων δημιουργούν ενδιαφέρουσες γεωμετρικές 

σχέσεις.. Η Μπλε πολυκατοικία είναι μια από τις παλαιότερες πολυκατοικίες της 

Αθήνας και αποτελεί σταθμό στην ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
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Κατασκευάστηκε την περίοδο 1932-1933 για λογαριασμό της οικογένειας 

Αντωνόπουλου από τον αρχιτέκτονα Κυριάκο Παναγιωτάκο (1902 - 1982) και 

βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Αραχώβης και Θεμιστοκλέους στην 

περιοχή των Εξαρχείων, δεσπόζοντας πάνω από το βόρειο τμήμα της πλατείας. Το 

όνομά της οφείλεται στο αρχικό της μπλε χρώμα που επιμελήθηκε ο γνωστός 

ζωγράφος Σπύρος Παπαλουκάς. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο κτήρια, με 

διαφορετικές εισόδους, που ενώνονται μεταξύ τους μέσω του δώματος και του 

φωταγωγού. Στο δώμα παλιότερα υπήρχε εντευκτήριο, το οποίο όμως διαλύθηκε 

για να φτιαχτούν επτά νέα διαμερίσματα αυξάνοντας έτσι τον αριθμό στα 39. Πολύ 

ενδιαφέρον, επίσης, έχει η εναλλαγή των εξωστών, κλειστών και ανοιχτών, 

προσδίδοντας μια σύνθεση πολυπλοκότητας για την εποχή. 

 

 

 

Εικόνα 48: Η μπλε πολυκατοικία (Πηγή: http://www.iefimerida.gr) 

https://el.wikipedia.org/wiki/1933
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1


Σ ε λ ί δ α  | 177 

 

 

Εικόνα 49: Η μπλε πολυκατοικία, κάτοψη (Πηγή: Μαρμαράς, 1991) 

Η περίοδος της ανασυγκρότησης, στην Ελλάδα, μετατίθεται χρονικά σε σχέση 

με τις Δυτικό-ευρωπαϊκές χώρες λόγω του εμφυλίου πολέμου. Ουσιαστικά χωρίς 

διαθέσιμα κεφάλαια, με πλήθος κατεστραμμένων κτιρίων και με εκ νέου μεγάλη, 

εσωτερική αυτή τη φορά, μετανάστευση, δημιουργείται και πάλι έντονο 

στεγαστικό πρόβλημα. 

Σε αυτά τα πλαίσια, έρχεται ο νέος Γ.Ο.Κ το 1955, να τροποποιήσει αυτόν του 

΄29. Γενικά οι σημαντικότερες ρυθμίσεις και επιπτώσεις είναι: 

 Η εισαγωγή του συντελεστή κάλυψης ο οποίος καθορίζεται στο 70% του 

οικοπέδου.  

 Η εμφάνιση πολυάριθμων ρετιρέ με μόνο περιορισμό την υποχώρησή τους 

κατά 2.5μ. από τον προκείμενο όροφο.  

 Η κατάργηση από το σώμα του κτιρίου των εσωτερικών αυλών και 

χρήσιμων διατάξεων θέας και εξαερισμού και η μείωση του φωταγωγού, ο 
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οποίος αποκτά τις γνωστές ελάχιστες διαστάσεις 1,20x1,20μ. που τον 

καθιστούν τρύπα. 

 Τα ύψη καθορίζονται και διαφοροποιούνται και πάλι με βάση τομείς στους 

οποίους είναι διαιρεμένη η πόλη και τα μέγιστα νούμερα εμφανίζονται 

αυξημένα. Με το διάταγμα του 194816 έχουν ήδη αυξηθεί κατά 5% τα ύψη 

όλων των οικοδομικών μετώπων. Η αλλαγή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση κατά ένα όροφο του μετώπου του κτιρίου και κατά συνέπεια την 

αύξηση της συνολικής εκμετάλλευσης των οικοπέδων.  

Το 1968 νέος νόμος προβλέπει αύξηση των συντελεστών δόμησης κατά 20 

έως 40% ανάλογα με τον ισχύοντα συντελεστή, με σκοπό την απόκτηση καλύτερου 

φωτισμού, αερισμού και ηλιασμού του κτιρίου όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν. 

Βέβαια η αντίφαση είναι προφανής, αφού το κύριο αίτιο έλλειψης ηλιασμού και 

αερισμού, είναι οι υψηλοί συντελεστές που δημιουργούν μεγάλους όγκους, χωρίς 

να μεταβάλλεται το πλάτος των δρόμων. Όπως προαναφέρθηκε, η ανοικοδόμηση 

της χώρας δεν στηρίχθηκε σε άμεσες κρατικές πρωτοβουλίες αντίστοιχες των 

Ευρωπαϊκών κρατών. Έτσι ο ρόλος του κράτος περιορίστηκε στην ισχυρή 

υποστήριξη της ιδιωτικής οικοδόμησης, ουσιαστικά αντιπαροχής η οποία 

εκφράστηκε με μια σειρά από μέτρα. 

 Η συνεχιζόμενη ανοχή στην κατάτμηση και μεταπώληση της περιαστικής 

γης από τους οικοπεδούχους.  

 Η συνεχής ένταξη των αυθαιρέτων, σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν οι 

έντονες κοινωνικές ανισότητες και να υπάρξει κοινωνική ενσωμάτωση. 

 Απαλλαγή του συστήματος της αντιπαροχής από σημαντικές φορολογικές 

επιβαρύνσεις. 

 Μέτρα για υψηλή φορολόγηση των μεταβιβάσεων ακινήτων, 

αποθαρρύνοντας έτσι τις αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων κατοικιών. Έτσι, 

είναι περισσότερο συμφέρουσα η ιδιοκατοίκηση η οποία λειτουργεί προς 

όφελος της αντιπαροχής. 
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 Οι νέες κατασκευές δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο ποιότητας και κατά 

συνέπεια οι εργολάβοι-κατασκευαστές μπορούν να συμπιέζουν το κόστος 

παραγωγής του κτιρίου. 

Ο οικονομικός χαρακτήρας της αντιπαροχής -ανεξάρτητα από τη νομική 

μορφή της σχέσης- προσδιορίζεται από το ότι με την συμφωνία μεταξύ 

οικοπεδούχου και εργολάβου εγκαθίσταται μια σχέση ανταλλαγής. Μέσα από 

αυτή τη σχέση τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του εδάφους εκχωρούνται στον 

επιχειρηματία έναντι μιας μελλοντικής πληρωμής με κατασκευασμένο χώρο, με 

σκοπό την ανέγερση της οικοδομής και εν συνεχεία την πώληση του προϊόντος που 

του αναλογεί. Η σχέση αυτή προσφέρει τελικά στον οικοπεδούχο ένα πιο σύγχρονο 

προϊόν, επαρκές και για οικονομική εκμετάλλευση, εκτός από ιδιοκατοίκηση, χωρίς 

κανένα κόπο, χωρίς διάθεση χρημάτων και ως μοναδική απώλεια την πλήρη 

κυριότητα του οικοπέδου. Αντίστοιχα ο αντιπαροχέας παίρνει το ρίσκο της όλης 

οικονομικής διαδικασίας, μειώνοντας αισθητά το απαραίτητο αρχικό κεφάλαιο, το 

οποίο αποδείχτηκε εκ των υστέρων μικρό.  

Η Αθήνα έχει πλέον χτιστεί αρκετά. Στο κέντρο και στα προάστια, σε συνεχές 

αλλά και πανταχόθεν, ελεύθερο σύστημα, έχουν κατασκευαστεί πλήθος 

πολυκατοικιών. Κριτικές αποτιμήσεις για την ποιότητα, της μέχρι τότε 

αστικοποίησης είχαν διατυπωθεί και τα προβλήματα είχαν επισημανθεί. Ο 

συγκεκριμένος τύπος κτιρίου έχει πλέον εδραιωθεί ως το κατεξοχήν κτίριο 

κατοικίας στην συνείδηση του οποιουδήποτε. Όχι όμως ως μια καλή συνθήκη 

κατοίκησης. Το χτισμένο περιβάλλον έχει επιβαρυνθεί. Το φυσικό τοπίο, στοιχείο 

ιδιαίτερης σημασίας για το λεκανοπέδιο, αντικαταστάθηκε ταχύτατα από ένα 

τεράστιο στρώμα χτισμένου όγκου πολυκατοικιών. Είναι η στιγμή που 

δημιουργούνται και αποτυπώνονται σε επιστημονικές συναντήσεις και σε 

νομοθεσίες, σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αντιλήψεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος, αρχές για την βιώσιμη ή αειφόρο ανάπτυξη και την 

προστασία της κτισμένης κληρονομιάς. 

Σε αυτή την περίοδο υπάρχει μια άνοδος του βιοτικού επιπέδου των 

μεσοστρωμάτων του πληθυσμού, με ταυτόχρονη μετακίνηση ενός μέρους του στα 
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προάστια. Παράλληλα διαμορφώνεται από τις τράπεζες η λογική του δανείου ως 

ένα δημοφιλές και προσιτό σε πολύ κόσμο τραπεζικό προϊόν. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με ρυθμίσεις που απαλλάσσουν από φόρο μεταβίβασης, τους 

αγοραστές πρώτης κατοικίας, αυξάνει την ζήτηση γενικά και ωθεί σε μεγαλύτερη 

εμπορευματοποίηση της πολυκατοικίας. 

Ο Γ.Ο.Κ του 85΄ (αναθεωρημένος) αποτελεί το πλαίσιο προσαρμογής των 

οικοδομικών μελετών μέχρι σήμερα. 

 Εισάγει την έννοια του νοητού στερεού, διαφοροποιώντας την μέχρι τότε 

λογική του σχεδιασμού, δίνοντας στον σχεδιαστή μεγαλύτερη, 

φαινομενικά, ελευθερία επιλογών, γεγονός που συνεπάγεται και μικρότερη 

άμεση εμπλοκή του στον καθορισμό της εικόνας της πόλης. 

 Το μέγιστο ύψος του στερεού καθορίζεται με βάση τον Σ.Δ που ισχύει για 

κάθε περιοχή. 

 Πριμοδοτεί συγκεκριμένους χώρους. Την πιλοτή, μια κοινόχρηστη αίθουσα 

καθώς και το σημαντικό ποσοστό του 40% επί της δομήσιμης επιφάνειας, 

για κατασκευή ημιυπαιθρίων χώρων και εξωστών (20% και 20%, 

αντίστοιχα). Με την πριμοδότηση των χώρων αυτών είχαμε έμμεση 

προσαύξηση του συντελεστή δόμησης αφού οι χώροι αυτοί δεν 

προσμετρώνται στην συνολική δόμηση. 

 Εισάγει την έννοια του ενεργού-ενοποιημένου οικοδομικού τετραγώνου, ως 

απάντηση στον κατακερματισμό του. Δυστυχώς όμως, δεν εφαρμόστηκε 

παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. 

Γενικά όμως δεν προνοεί για ζητήματα κλίμακας, τα οποία δημιουργούν στην 

συνέχεια περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι απαιτήσεις για βιοκλιματικό σχεδιασμό 

δεν λογίζονται και δεν ενθαρρύνονται καθόλου. Σημαντικό είναι να τονιστεί η 

αναμφισβήτητη βελτίωση των στατικών και μηχανολογικών (θερμομόνωση, 

ανελκυστήρα, πυρασφάλεια, αντισεισμική επάρκεια) μελετών και γενικά όλων των 

μελετών που απαιτούνται για να εκδοθεί η άδεια. Φυσικά αυξάνοντας το κόστος 

της μελέτης και της κατασκευής. 
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Το κτίριο σύμφωνα με τον Γ.Ο.Κ του 85΄ μπορεί να τοποθετηθεί με 

μεγαλύτερη ελευθερία στο οικόπεδο. Το περίγραμμα της οικοδομής, πρέπει πάντα 

να είναι μέσα στα όρια του νοητού στερεού, δίχως να είναι απαραίτητο να 

εφάπτεται στην οικοδομική γραμμή. Το νοητό στερεό προκύπτει από τις παρακάτω 

σχέσεις: 

 Το μέγιστο ύψος στην οικοδομική γραμμή ορίζεται από το γινόμενο 1,5 επί 

το εκάστοτε πλάτος του δρόμου. 

 Οι υπόλοιπες τρεις πλευρές, στην περίπτωση που το κτίριο δεν κολλάει στο 

όρια του οικοπέδου, καθορίζονται από την σχέση Δ= 3+0.1x Ύψος. 

Μόνη ίσως διαφορά αποτελεί, το μεγαλύτερο ποσοστό αντιπαροχής που 

δίνεται στον οικοπεδούχο. Ο ρόλος του τελευταίου αποκτά λίγο μεγαλύτερη ισχύ. 

Βέβαια η συνδιαμόρφωση του κτιρίου στην οποία λαμβάνει μέρος είναι πάντα σε 

προκαθορισμένα πλαίσια. Παρόλα αυτά, η διαμόρφωση του τυπικού ορόφου 

γίνεται συχνά με βάση τις δικές του ανάγκες. Συνεπώς έχει μερίδιο και όσον αφορά 

τον σχεδιασμό του κτιρίου αλλά και για την συναίνεσή του στην παράνομη αύξηση 

του χώρου, μέσω του κλεισίματος των ημιυπαιθρίων. Η πιλοτή αποκτά ευρεία 

διάδοση ύστερα από τον νόμο Μάνου στο τέλος της δεκαετίας του ΄70, ο οποίος 

υποχρεώνει τις νέες οικοδομές να έχουν μία θέση στάθμευσης για κάθε 

διαμέρισμα άνω των 50τ.μ. Η αναφορά στο δώμα ως τελείωμα του κτιρίου δεν θα 

μπορούσε να μην συμπεριλάβει την γενική αντίληψη του μοντέρνου κινήματος για 

λειτουργική χρήση αυτού του χώρου. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το φαινόμενο των 

ιδιοκατασκευών, που παρατηρείται στην ζώνη των ρετιρέ, η οποία αποτελεί άλλον 

ένα χώρο που εντοπίζεται η παραβατικότητα. Ολόκληρο ή μέρος του ρετιρέ 

κλείνεται με πλήθος υλικών. 

Όμως ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 90΄ δημιουργούνται συνθήκες που 

ωθούν σε μεταλλαγή αυτού του συστήματος γης και οικοδομής. Η μεταλλαγή 

προσδιορίζεται γενικά από την διαμόρφωση μεγάλων επιχειρήσεων και τεχνικών 

εταιρειών μέσω συγχωνεύσεων, διαμορφώνουν νέα δευτερογενή προϊόντα, 

δηλαδή επενδύουν σε ακίνητα και στη μεγέθυνση της ιδιοκτησίας της γης. Προς 

αυτή την κατεύθυνση ωθούν οι παρακάτω παράγοντες: 



Σ ε λ ί δ α  | 182 

 

 Αλλαγές στην φορολογική πολιτική απέναντι στην οικοδομή. Με πιο 

διακριτά παραδείγματα, την επιβολή του Φ.Π.Α στην αντιπαροχή και την 

μείωση φόρου στις μεταβιβάσεις ακινήτων, οι οποίες ευνοούν την αύξηση 

της κινητικότητας στις αγοραπωλησίες και την συνένωση και μεγέθυνση 

των αστικών ιδιοκτησιών. 

 Τα έργα υποδομής που πραγματοποιούνται την τελευταία δεκαετία στο 

σύνολο της πόλης και αλλάζουν την γεωγραφία της (ενοποίηση 

αρχαιολογικών χώρων, Αττική οδός, προαστιακός, μετρό, ολυμπιακές 

εγκαταστάσεις κ.α). Αυτές οι υποδομές φέρνουν αλλαγές και στην 

δυναμικότητα επιμέρους περιοχών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την 

τάση επανακατοίκησης του κέντρου, εισάγει περιοχές με σχετικά χαμηλές 

τιμές γης, δυναμικά, στην αγορά ακινήτων. 

Παρά τις σημαντικές αλλαγές που προαναφέρθηκαν, τα στοιχεία 

αποδεικνύουν ότι μέχρι σήμερα, το παραδοσιακό μεταπολεμικό σύστημα της 

αντιπαροχής δεν έχει παραγκωνιστεί, ούτε έχει θιγεί καίρια. Όμως παράλληλα με 

αυτή, πράγματι, πραγματοποιούνται παραδείγματα ανοικοδόμησης κατοικιών 

μεγάλης κλίμακας από μεγαλύτερους κατασκευαστές ή εταιρείες. 73 

 

Συνοψίζοντας το παρόν κεφάλαιο, διαπιστώνεται ότι σε όλες τις 

Μεσογειακές χώρες που εξετάστηκαν η ανοχή της παράνομης εκμετάλλευσης του 

χώρου, σε συνδυασμό με ανυπαρξία, ελεγκτικών μηχανισμών έθρεψαν την 

αυθαίρετη δόμηση. Οι νομοθεσίες περί αυθαίρετης δόμησης ποικίλουν και έχουν 

διαφορετικό χαρακτήρα στην κάθε χώρα. Συνοπτικά από την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι υφίστανται ομοιότητες αλλά και διαφορές 

στο λόγο δημιουργίας, στο πλήθος, στον τρόπο χωροθέτησης και στην 

αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης: 

Αναλυτικότερα, ως προς το λόγο δημιουργίας, σε όλες τις χώρες που 

εξετάστηκαν η αυθαίρετη δόμηση αρχικά προέκυψε από την άμεση ανάγκη για 

                                                           
73 Τσαφούλιας Θεόδωρος, «Η αστική πολυκατοικία σε εξέλιξη», ΕΜΠ, 2008 
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κάλυψη στεγαστικών αναγκών. Στη συνέχεια η τουριστική εκμετάλλευση αλλά και 

η ανέγερση κτισμάτων, ακόμα και πολυτελών, με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Επιπλέον, στην Ιταλία και την Ισπανία οι αυθαίρετες κατασκευές αποτέλεσαν 

ευκαιρίες και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με την κατάσταση να επιδεινώνεται 

από τη διαφθορά των τοπικών φορέων.  

Ως προς την αντιμετώπιση από την Πολιτεία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα οι 

αυθαίρετες κατασκευές νομιμοποιούνται ενώ στην Ισπανία, αν και η Νομοθεσία το 

επιβάλλει, δεν κατεδαφίζονται. Τέλος στην Πορτογαλία οι κατεδαφίσεις 

αυθαιρέτων αποτελούν συχνό φαινόμενο. Ως προς τη χωροθέτηση, αυθαίρετες 

κατασκευές δημιουργούνται σε μεγάλο βαθμό σε παράκτιες περιοχές αλλά και 

γύρω από τα υφιστάμενα αστικά κέντρα για τουριστική εκμετάλλευση και στις 

τέσσερις χώρες. 

Ως προς το πλήθος, στην Πορτογαλία η νομοθεσία που ισχύει είναι 

αυστηρότερη με αποτέλεσμα να είναι λίγες συγκριτικά οι κατασκευές που 

υπάρχουν στη χώρα αυτή. Αντίθετα στην Ισπανία στην Ιταλία και στην Ελλάδα, η 

ανοχή της πολιτείας καθώς δεν κατεδαφίζονται τα αυθαίρετα κτίσματα και οι 

συνεχείς νομιμοποιήσεις που πραγματοποιούνται, έχουν οδηγήσει στην έξαρση 

του φαινομένου. 

Διαπιστώνεται, επίσης, ότι στην Ελλάδα η αυθαίρετη δόμηση ποτέ δεν 

αντιμετωπίστηκε εμπεριστατωμένα, έχοντας σαν αποτέλεσμα την όλο και 

αυξανόμενη υποβάθμιση του οικιστικού αλλά και βιώσιμου περιβάλλοντος. Η 

νομοθεσίες είχαν ως γνώμονα τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, 

μέσα από περιορισμούς και πρόστιμα, κάνοντας έτσι την κατάσταση πιο περίπλοκη 

χωρίς εμφανή αποτελέσματα.  

Η αντιμετώπιση της Ιταλίας ταυτίζεται με αυτή της Ελλάδας, καθώς η μια 

νομοθεσία διαδέχεται την άλλη δημιουργώντας έτσι μια χαοτική και 

δυσλειτουργική κατάσταση. Η αυθαίρετη δόμηση θα έπρεπε να περιορίζεται και 

να αφήσει χώρο στις φυσικές ομορφιές αλλά και στα ιστορικά οικοδομήματα, 

κρατώντας ζωντανή την ιστορία του κάθε τόπου διαχρονικά. 
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Όσον αφορά το φαινόμενο της αντιπαροχής, μπορούμε να πούμε ότι πέρα 

από την οικονομική του διάσταση, έχει και κοινωνική διάσταση. Οι ανθρώπινες 

σχέσεις συσφίγγονται, δημιουργώντας έτσι ένα νέο πρότυπο διαβίωσης. Η ανάγκη 

προέλευσης αυτού του θεσμού προέρχεται από αύξηση του πληθυσμού στις 

πόλεις (αστικοποίηση) για εύρεση εργασίας, καθώς και την έλευση προσφύγων 

μετά την μικρασιατική καταστροφή. Πλέον οι κάτοικοι των πόλεων μετακινούνται 

στα προάστια λόγω της υπερβολικής συσσώρευσης των πολυκατοικιών στο κέντρο, 

μετατρέποντας έτσι την Αθήνα σε μία άναρχη και ακανόνιστη δομημένη έκταση. 

Όπως  προαναφέρθηκε, η ανοικοδόμηση δεν στηρίχθηκε σε κρατικές 

παρεμβάσεις, αλλά στην ιδιωτικής πρωτοβουλία. Η φορολογική απαλλαγή και το 

γεγονός ότι οι κατασκευές δεν υπόκεινται σε κάποιον έλεγχο αποτέλεσαν λόγω 

άνθησης του φαινομένου, καθώς και την ένταξη των αυθαιρεσιών. Τέλος, η πιο 

σημαντική παρενέργεια του θεσμού της αντιπαροχής ήταν το ότι επέβαλε σαν 

κανόνα την αποτίμηση της γης, την έκφραση δηλαδή της τιμής της, σε όρους 

προϊόντος κατοικίας. Πλέον τα φορολογικά προνόμια δεν υφίστανται και επομένως 

η έννοια της αντιπαροχής αρχίζει να ξεχνιέται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 

3.1. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Είναι γνωστό ότι μετά το τέλος των μεγάλων πολεμικών διαμαχών, οι 

περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις είχαν υποστεί τεράστιας κλίμακας καταστροφές. 

Εκείνες οι καταστροφές στάθηκαν η αφορμή για την ανανέωση του πολεοδομικού 

ιστού των ίδιων αυτών πόλεων, την πολεοδομική ανάπλαση των κατεστραμμένων 

εκτάσεων. Η διαδικασία της πολεοδομικής ανάπλασης οφείλεται επίσης στις 

συνεχείς πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες πόλεις στο να ανταποκριθούν στις 

μεταβολές των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων. Οι καταστροφές του πολέμου 

έδωσαν απλά το έναυσμα για τις διαδικασίες πολεοδομικής ανάπλασης των 
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μεγάλων πόλεων των αναπτυγμένων βιομηχανικά Ευρωπαϊκών κρατών που 

ακολούθησαν και την άσκηση μιας σύγχρονης πολεοδομικής πρακτικής. 74 

ΕΛΛΑΔΑ 

Η πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα σχετικά με το θέμα της 

οικιστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με την γενική πολιτική και την κοινωνική 

κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί στη χώρα που έχει βγει από έναν παγκόσμιο 

πόλεμο αλλά και ένα αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο μαζί με όλα τα δεινά που της 

είχε συσσωρεύσει όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο και σε έμψυχο υλικό αλλά πολύ 

περισσότερο και σε διάλυση του κοινωνικού της ιστού, ήταν ιδιαίτερα 

περιορισμένη. 

Με την έλευση των Μικρασιατών προσφύγων το 1923, δημιουργήθηκε το 

Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων (Τ.Π.Π.). Σκοπός του ήταν η επίλυση του 

στεγαστικού ζητήματος, καθώς πλέον με την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης 

κατέστη σαφές ότι η εγκατάσταση των Μικρασιατών δεν ήταν προσωρινή.75 

Μετά από αρκετά χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος της κατά κανόνα 

περιορισμένης στεγαστικής συνδρομής παρεχόταν από τον Οργανισμό Εργατικής 

Κατοικίας (ΟΕΚ) με την επικουρική συμβολή των στεγαστικών προγραμμάτων του 

Υπουργείου Υγείας. Ο ΟΕΚ που διέθετε προγράμματα ανέγερσης κατοικιών που 

διανέμονταν στους δικαιούχους με κλήρωση, άρχισε να δραστηριοποιείται το 1954 

και έπαυσε το 2011. Κατά την περίοδο της λειτουργίας του Οργανισμού, οι 

δικαιούχοι του είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σπίτι, να πάρουν 

επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο για αγορά, επισκευή ή ανέγερση πρώτης 

κατοικίας ή να εκμεταλλευθούν το παρεχόμενο σύστημα επιδότησης ενοικίου. 

Από την άλλη πλευρά, τα στεγαστικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας 

και Πρόνοιας που στηρίζονται στον νόμο της κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου για 

την ‘Λαϊκή Κατοικία’ του 1964 απευθύνονταν αποκλειστικά στα ευάλωτα 

στρώματα του πληθυσμού και για το λόγο αυτό θα έπρεπε λογικά να έχουν 

                                                           
74 Καραβιά Ευαγγέλια Π., «Αστικές Αναπλάσεις Υποβαθμισμένων Περιοχών», ΕΜΠ, Αθήνα 2006. 
75 Καπουράλου Μαριάννα, «Πολεοδομική εξέλιξη προσφυγικού συνοικισμού. Μελέτη περίπτωσης 
Καισαριανής», ΕΜΠ, 2010 
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μεγαλύτερη απήχηση σε σχέση με τις ανάγκες του θιγόμενου πληθυσμού. Η 

συμβολή τους στην παροχή κοινωνικής κατοικίας με τη μορφή κατοικιών καθώς 

και χαμηλότοκων δανείων ήταν στο παρελθόν ιδιαίτερα σημαντική. Το πρόβλημα 

των στεγαστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας είναι ότι, 

λόγω των συνεχών δυσκολιών εξεύρεσης πόρων, η απόδοσή τους διατηρήθηκε σε 

εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα με ουσιαστική ανάσχεση της λειτουργίας τους για 

αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Αντίστοιχο αντικείμενο με την δραστηριότητα του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας φάνηκε ότι θα είχε και η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης 

(ΔΕΠΟΣ) που ιδρύθηκε το 1976 και έπαυσε να λειτουργεί μετά από τέσσερεις 

δεκαετίες το 2006. Θα πρέπει εν τούτοις να σημειωθεί ότι παρά το ότι στο 

ενεργητικό του οργανισμού συγκαταλέγονται οι αναπλάσεις του Ταύρου και της 

Καισαριανής, το στεγαστικό του έργο παρέμεινε ελάχιστο. 76 

Το παράδειγμα της Ανάπλασης του Ταύρου 

Στην περιοχή του Ταύρου υπήρχαν 8 παλιές προσφυγικές πολυκατοικίες, 6 

διώροφες που χτίστηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Υ.Κ.Υ.) το 1936 

και 2 τριώροφες από το Υπουργείο Ανοικοδομήσεως το 1950. Οι διώροφες 

πολυκατοικίες περιλάμβαναν 100 διαμερίσματα, εμβαδού 39-45 τ.μ., ενώ οι 

τριώροφες 36 διαμερίσματα, εμβαδού 35-56 τ.μ. Στις περισσότερες κατοικίες δεν 

υπήρχε κουζίνα ή λουτρό και το δίκτυο ύδρευσης ήταν πολύ παλιό και σχεδόν 

κατεστραμμένο. Από τα 9.687 τ.μ. της επιφάνειας του ΟΤ, τα 5.639 τ.μ., που 

αποτελούσαν κοινόχρηστους χώρους και ανήκαν στο ΥΚΥ, παραχωρήθηκαν στη 

ΔΕΠΟΣ για την ανάπλαση. Η καλυμμένη επιφάνεια ήταν γύρω στο 32%, αλλά με τις 

προσθήκες που δημιούργησαν αυθαίρετα στις κατοικίες τους 80 περίπου 

ιδιοκτήτες, το ποσοστό αυτό ανήλθε τελικά στο 45%. 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος της ανάπλασης ήταν η στεγαστική 

αποκατάσταση των δικαιούχων σε καινούργια διαμερίσματα στη βάση της 

                                                           
76 Σαπουνάκης Άρης, «Προβλήματα ένταξης σε κανονική κατοικία στην Ελλάδα της οικονομικής 
κρίσης», 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Κοινωνική Πολιτική την Εποχή της Κρίσης: Στο 
Σταυροδρόμι των Επίλογων, Αθήνα 2014 
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οργανωμένης δόμησης από φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η αξιοποίηση 

της υπάρχουσας νομοθεσίας για εξασφάλιση των μεγαλύτερων δυνατών 

επιχορηγήσεων, καθώς και η επίτευξη της συμμετοχής όλων των κατοίκων - 

ιδιοκτητών στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του έργου περιλαμβάνει 8 

πολυκατοικίες 6όροφες ή 7όροφες σε 3 πτέρυγες, διατεταγμένες περιμετρικά του 

ΟΤ και ένα 7όροφο εμπορικό κέντρο επί της Πειραιώς. Στις πολυκατοικίες αυτές 

υπάρχουν 144 διαμερίσματα, όλα διαμπερή ή γωνιακά. Κατασκευάστηκαν 5 τύποι 

διαμερισμάτων, ώστε οι κάτοικοι που ήθελαν να μπορούν να αγοράσουν 

πρόσθετα τ.μ. στην πολύ χαμηλή τιμή των 38.000 δρχ. Επίσης, λόγω της ανάγκης 

μεταστέγασης των ιδιοκτητών προβλέφτηκε επιδότηση του ενοικίου καθ' όλη την 

διάρκεια κατασκευής του έργου (30 μήνες). Όλη η διαδικασία ανάπλασης 

διεκπεραιώθηκε με την μέθοδο της αντιπαροχής.31 

ΕΥΡΩΠΗ 

Γαλλία 

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, που μεσολαβεί, παρά τις καταστροφικές του 

συνέπειες, λειτουργεί σαν εργαστήριο ζύμωσης της ιδέας της συνέργιας, της 

συσπείρωσης του έθνους, της αναμόρφωσης της κοινωνίας. Το ζήτημα της 

στέγασης θα γίνει εθνικό ζήτημα. Ο νεογέννητος κλάδος της πολεοδομίας, θα 

θέσει την κατοικία στο επίκεντρο οργάνωσης της πόλης. 

Έτσι αναπτύσσεται ένα μοντέλο συλλογικής κατοίκισης σε μεγάλα οικιστικά 

συγκροτήματα, στο οποίο εντάσσονται οι υλοποιήσεις «φθηνών κατοικιών» 

(HBM). Εδώ, οι κατοικίες αλληλεπικαλύπτονται καθ’ ύψος, σύμφωνα με τη 

μοντέρνα καθετοποίηση των τεχνικών εξοπλισμών και τις συνθήκες άνεσης και 

υγιεινής. Λίγο αργότερα, το δημόσιο γραφείο «φθηνών κατοικιών», ΟΡΗΒΜ, 

μεταξύ 1925 και 1939, θέτει σε εφαρμογή ένα ευρύ πρόγραμμα ανοικοδόμησης 

δεκαπέντε νέων κηπουπόλεων (“cités jardins”) που ισοδυναμούν σε 25.000 νέες 

κατοικίες (πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες που αγγίζουν 

τα 4.000.000). H μεγάλη απήχηση των ΗΒΜ, έγκειται σε αυτό ακριβώς το σημείο, 

καθώς από τη φύση τους, απευθύνονται σε άτομα και νοικοκυριά με ασταθές 
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εισόδημα και σε πολυπληθείς οικογένειες. Το όνομα HBM, είναι για πολλά χρόνια 

το σήμα κατατεθέν της κοινωνικής κατοικίας. Μετά το νόμο Loucheur και την 

καταστροφή 400.000 κατοικιών κατά τη διάρκεια του πολέμου, ανοικοδομούνται 

συνολικά 260.000 φθηνές κατοικίες, ενώ έπονται πολλές ακόμη μαζικές 

ανεγέρσεις. 

 

 

Εικόνα 50: Τυπικό συγκρότημα HBM (Πηγή: Αλεξίου-Φωτοπούλου, «Η κοινωνική κατοικία στο 

Παρίσι») 

Το 1930, ιδρύεται ο φορέας SEM (societé d’ économie mixte), δηλαδή μια 

εταιρεία μικτής χρηματοδότησης, που εξισορροπεί την οικονομική παρέμβαση 

μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε θέματα που αφορούν τις τοπικές 

κοινότητες, ιδίως δε στη διαχείριση της κατοικίας.  

Όμως στο τέλος της δεκαετίας 30΄, οι καταστροφές του Β’ Παγκόσμιου 

Πολέμου, προκαλούν πολλαπλά αδιέξοδα στη γαλλική κοινωνία. Με τους 

βομβαρδισμούς του 1940 και κυρίως αυτούς του 1944, 460.000 κατοικίες 

καταστρέφονται ολοσχερώς και 1.600.000 υφίστανται σοβαρές βλάβες. Σε 

ποσοστά, το 1/20 των κατοικιών υπολείπεται και το 1/3 βρίσκεται υπό συνθήκες 

υποβάθμισης, ενώ μόνο το 10% διαθέτει τον στοιχειώδη εξοπλισμό άνεσης και 
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υγιεινής. Επικρατεί και πάλι συνωστισμός και ανεπάρκεια, που εντείνεται με την 

εσωτερική μετανάστευση και τη νέα μαζική αγροτική έξοδο. Χαρακτηριστικά, η 

ετήσια αύξηση του πληθυσμού της πόλης του Παρισιού μεταξύ του 1946 και του 

1954 κυμαίνεται στους 285.000 κατοίκους. Η κρίση της κατοικίας παίρνει 

διαστάσεις άνευ προηγουμένου. 

Με τη διακοπή των πολεμικών επιχειρήσεων, εγκαινιάζεται η ημερομηνία 

γέννησης της γαλλικής πολιτικής που θα εφαρμοστεί για τα επόμενα τριάντα 

χρόνια. Η πολιτική αυτή, συμπυκνώνεται στην έννοια «Κράτος Πρόνοιας» και 

καθιερώνεται μεταπολεμικά, στα περισσότερα κράτη της Κεντρικής και Δυτικής 

Ευρώπης. «Κατεδάφιση – ανοικοδόμηση – αποκατάσταση» είναι το τρίπτυχο της 

νέας πολεοδομικής πρακτικής, αυτής που θα μεταβάλλει ριζικά την αστική 

μορφολογία της πόλης και των προαστίων του Παρισιού. Προτεραιότητα δίνεται 

στην αποκατάσταση του τομέα της βιομηχανίας και των υποδομών. Έπεται η 

μαζική ανοικοδόμηση κατοικίας, στις περιοχές που ανακατασκευάζονται ταχύτατα 

με τις σύγχρονες υποδομές. 

Συνοπτικά, η ανάγκη για νέες κατοικίες μεταπολεμικά, προκύπτει από 

τέσσερα αίτια: την αύξηση των νοικοκυριών, λόγω δημογραφικής ανόδου και 

αλλαγών στις οικογενειακές δομές, τη ζήτηση δεύτερης κατοικίας πέρα από την 

κύρια, την ανάγκη να αποκατασταθεί ή να βελτιωθεί μέρος του οικιστικού 

αποθέματος και την κινητικότητα του πληθυσμού, λόγω εργασίας. 

Για να θέσει λοιπόν, το κράτος, σε εφαρμογή τα πολεοδομικά του σχέδια, 

θεσπίζει ένα σύστημα έμμεσης παρέμβασης, μέσω θεσμοθετημένων κρατικών 

οργάνων. Το 1944, ιδρύεται το Υπουργείο Ανοικοδόμησης και Πολεοδομίας MRU 

(Ministère de la Reconstruction et de l’ Urbanisme), η Εθνική Υπηρεσία Κατοικίας 

(Service National du logement), και το Εθνικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Conseil 

National d’Architecture). Επιπλέον, ορίζονται και διάφοροι φορείς δημόσιου και 

ιδιωτικού συμφέροντος, που αναλαμβάνουν τα τοπικά χωροταξικά σχέδια, τους 

εξοπλισμούς και τη γενική χρηματοδότηση της κατοικίας. 

Το 1953, τίθεται σε λειτουργία ο τομέας SCET (Société Centrale d’ 

Equipement du Territoire) που ελέγχει τα πολεοδομικά σχέδια σε τοπικό επίπεδο 



Σ ε λ ί δ α  | 190 

 

και το 1954, ο SCIC (Société Centrale Immobilier de la Caisse), υπεύθυνος 

οργανισμός για τη γενική χρηματοδότηση της κατασκευής κατοικίας, που τα 

επόμενα χρόνια λειτουργεί σαν εργολάβος των ανοικοδομήσεων. Η πρώτη μαζική 

οικονομική παρέμβαση του κράτους γίνεται με την χρηματοδότηση του 

οργανισμού “κατοικίας χαμηλού ενοικίου”, OPHLM (Office Public d’Habitation à 

Loyer modéré). 

Το 1950, το OPHLM αντικαθιστά με νόμο τις “φθηνές κατοικίες” (ΗΒΜ), 

θέτοντας σε λειτουργία ένα σύστημα οικονομικής υποστήριξης της κοινωνικής 

κατοικίας, μέσω δημόσιων υπηρεσιών και εταιρειών ιδιωτικού οφέλους. 

Υπαγορεύει οργανισμούς, γραφεία και ανώνυμες εταιρείες ακίνητης περιουσίας, 

με αντικείμενο την υλοποίηση και διαχείριση νέων επιδοτούμενων κατοικιών, είτε 

για ιδιοκτησία, είτε για φθηνή ενοικίαση και η προστασία της οικιστικής 

κληρονομιάς, της οποίας είναι ιδιοκτήτης. Λόγω ανεπάρκειας χώρου και υψηλών 

τιμών γης στις κεντρικές περιοχές, τα περισσότερα μεγάλα συγκροτήματα 

τοποθετούνται σε περιφερειακές αναπτυσσόμενες περιοχές, όπου παράλληλα 

αναπτύσσονται μεγάλα έργα υποδομών, λεωφόροι, βιομηχανικές μονάδες, 

γέφυρες κτλ. 

Τέλος, ένα ακόμα πιο μεταγενέστερο πρόγραμμα οικιστικής ανάπλασης είναι 

αυτό των αστικών ζωνών, όπως ονομάζονται: “ζώνες με προτεραιότητα στην 

πολεοδομική ανάπτυξη” ZUP (Zones à urbaniser en priorité). Ιδρύονται το 1958 και 

αποτελούν εγκεκριμένες εκτάσεις για ανάπτυξη, στα πλαίσια των σχεδίων 

επέκτασης. Το προαστιακό συγκρότημα παρέχει σχολεία, εμπορικές 

δραστηριότητες, μέσα μεταφοράς. Δεν παρέχει όμως, κεντρικές χρήσεις και 

μεγάλες υποδομές.45 

Αγγλία 

Τα Docks είναι μία παράκτια περιοχή κατά μήκος του Τάμεση, περίπου 12 

χιλιομέτρων. Βρίσκεται ανατολικά του Πύργου του Λονδίνου και αποτέλεσε το 

μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου πριν τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Οι 

αποβάθρες (docks) λειτούργησαν και αναπτύχθηκαν για περισσότερα από 100 
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χρόνια. Επίσης, στην περιοχή αναπτύχθηκαν και οι σχετικές βιομηχανίες, όπως η 

διύλιση και η επεξεργασία, που χρησιμοποιούσαν τα εισαγόμενα προϊόντα και τις 

πρώτες ύλες, η ναυπηγική και η επισκευή. Αυτές συνδυάστηκαν και με άλλες 

βιομηχανίες κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που η τοποθέτησή 

τους μέσα στην πόλη του Λονδίνου ήταν απαγορευτική.  

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας τους ’30, οι αποβάθρες βρίσκονταν στην ακμή 

τους, έχοντας πολύ έντονη βιομηχανική δραστηριότητα και οι δυνατότητες για 

εργασία ήταν πολύ μεγάλες. Μετά τον πόλεμο, όμως, η περιοχή βρέθηκε 

βομβαρδισμένη και κατεστραμμένη. Ο πολεοδομικός ιστός της αποκαταστάθηκε, 

αλλά δεν μπόρεσε να ανακτήσει την παλιά της δραστηριότητα. Η χρήση των 

containers είχε υποβαθμίσει τον ρόλο του ποταμού και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

που άνθιζαν στην περιοχή, μεταφέρθηκαν ανατολικότερα, όπου η γη είναι 

φθηνότερη. Από το 1965 ως το 1980 περίπου, τα παλιά Docks είχαν σχεδόν 

εγκαταλειφθεί. 

Τα Docklands αποτελούσαν ένα μεγάλο και επίπονο αστικό πρόβλημα για την 

αγγλική πρωτεύουσα και η ανάπλασή τους ήρθε να δώσει την λύση. Η ανάπλαση 

αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας πολιτικής ελεύθερης παρέμβασης σε συνδυασμό με 

την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, το 1981, 

μετά από διάφορες κινήσεις και συστάσεις επιτροπών, ιδρύθηκε η Εταιρεία 

ανάπτυξης των Docks, η London Docklands Development Corporation (L.D.D.C.). Η 

κυβέρνηση παραχώρησε στο L.D.D.C. πρωτοφανείς δικαιοδοσίες που μέχρι τότε 

ανήκαν στις τοπικές αρχές. Οι στόχοι του L.D.D.C. μπορούν να συμπυκνωθούν στα 

εξής: 

- Διατήρηση των υπαρχουσών επιχειρήσεων 

- Προσέλκυση νέων εταιρειών στην περιοχή 

- Κατάρτιση και υποκίνηση των νέων πρωτοβουλιών 

Ως προς τις βιομηχανίες που μετακινούνται σταδιακά στην περιοχή, 

παρατηρείται μία προτίμηση από την τυπογραφία. Έτσι, πολλές μεγάλες 

εφημερίδες μετακινούν εκεί την διοίκηση και τις τυπογραφικές μονάδες τους. 

Ακόμη και τα γραφεία των Reuters, καθώς και εταιρειών παραγωγής μεταφέρονται 
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στην περιοχή. Το λιανικό εμπόριο, με την ίδρυση μεγάλων σούπερ μάρκετ, 

πολυκαταστημάτων και outlets, προσφέρει επίσης, σημαντικό αριθμό θέσεων 

εργασίας. Τα Docklands, λοιπόν, αρχίζουν να παίρνουν σημαντική θέση στην 

αγορά, αφού διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους για την ανάπτυξη τέτοιων 

επιχειρήσεων. Ως προς τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, το L.D.D.C. αναλαμβάνουν 

την χρηματοδότηση, την επέκταση και την σταθεροποίησή τους. Επίσης, οι 

εταιρείες που δεν θα ταίριαζαν στην εικόνα και τον χαρακτήρα της περιοχής, θα 

μετακινούνταν. 

Μεγάλες και αποτελεσματικές αλλαγές έγιναν και στον τομέα των 

μεταφορών και της σύνδεσης της ευρύτερης περιοχής με το υπόλοιπο Λονδίνο. 

Έτσι, ο DLR (Docklands Light Railway) με τις επεκτάσεις του, η επέκταση της 

γραμμής Jubilee του μετρό και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι πραγματοποίησαν ριζική 

αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούσε μέχρι τότε το Ανατολικό Λονδίνο. 

Ως προς το αστικό και οικιστικό κομμάτι της περιοχής, δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση στον σχεδιασμό, προσπαθώντας να δώσουν έναν χαρακτήρα στην 

περιοχή. Η συνέχεια, η ποικιλομορφία, η προσβασιμότητα, οι υδάτινες εκτάσεις, η 

ευελιξία, η ένταση της ανάπτυξης αποτέλεσαν το κύριο αντικείμενο συγκεκριμένης 

έρευνας που αφορούσε στο σχέδιο ανάπτυξης. 

Αυτές οι βασικές κατευθύνσεις για το σχεδιασμό, δημοσιεύτηκαν με τη 

μορφή και τη φύση συγκεκριμένων οδηγιών για διάφορα ζητήματα. Η πρώτη 

δημοσίευση παρείχε οδηγίες για τους αρχιτέκτονες που σχεδίαζαν τα δημόσια 

κτήρια, τόσο για την πρόσβαση σε αυτά όσο και για την κίνηση εντός αυτών. Οι 

επόμενες δημοσιεύσεις παρείχαν οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες σχετικές με την 

αλλαγή και την επέκταση των σπιτιών τους, προκειμένου να προστατευθεί ο 

χαρακτήρας της γειτονιάς, προς τους λιανοπωλητές σχετικά με το σχέδιο των 

προσόψεων των καταστημάτων, προς τα διαφημιζόμενα πρακτορεία για το 

σύστημα προβολής και διαφήμισης της περιοχής. 

Το στοιχείο που δίνει ταυτότητα στην περιοχή είναι αναμφισβήτητα οι 

αποβάθρες στον Τάμεση και επομένως χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικό προτέρημα 

που έπρεπε να διασωθεί, να ενισχυθεί και να προωθηθεί. Οι υδάτινες εκτάσεις θα 
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διατηρούνταν ως αναπόσπαστο τμήμα της ανάπλασης. Το L.D.D.C. επεδίωξε να 

αναβαθμίσει και πάλι μια περιοχή, που προηγουμένως είχε θεωρηθεί από τις 

χειρότερες του Λονδίνου. 

 

 

Εικόνα 51: DOCKLANDS (Πηγή: http://www.britannica.com) 

Ενώ η δυνατότητα του ποταμού να αποτελέσει ένα καλό υπόβαθρο για τις 

νέες εγκαταστάσεις είχε αναγνωριστεί, η αξία της περιοχής για τη συνολική εικόνα 

του Λονδίνου είχε ουσιαστικά αγνοηθεί στην πράξη κατά το παρελθόν. Ο 

χαρακτήρας της ανάπλασης στα Docklands έχει ενισχύσει σημαντικά τον αστικό 

χαρακτήρα της περιοχής. Εμπορικές, βιομηχανικές χρήσεις καθώς και κατοικία 

έχουν τοποθετηθεί ιδιαίτερα κοντά ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των χρήσεων 

γης.  

Ένα επιπλέον σημαντικό συστατικό στοιχείο στη στρατηγική χρήσεων γης 

ήταν οι ανοικτοί χώροι. Ο στόχος της στρατηγικής τοπίων του L.D.D.C. ήταν διπλός: 

Αφενός, έπρεπε να βελτιώσει σημαντικά την περιβαλλοντική ποιότητα της 

περιοχής των Docklands με τον εξωραϊσμό, την αποκατάσταση των βασικών 

κτιρίων και άλλων περιβαλλοντικών βελτιώσεων. Αφετέρου, η δημιουργία των 

νέων πάρκων, η αύξηση των ανοικτών χώρων και η δημιουργία των διαδρομών 
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πεζών και ποδηλάτου ήταν θέματα προτεραιότητας. Σε μεγάλη έκταση κατά μήκος 

των Docklands χωροθετούνται δραστηριότητες σχετικές με το υδάτινο στοιχείο, 

όπως είναι τα θαλάσσια σπορ, οι μαρίνες και οι χώροι για ψάρεμα. Επιπλέον, 

τοποθετείται ένα νέο Πανεπιστήμιο (παράρτημα του Πανεπιστημίου του 

ανατολικού Λονδίνου στα Docklands). 

Η αναζωογόνηση των Docks πραγματοποιήθηκε σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα για το εύρος της. Τα τελευταία 30 χρόνια, ο πληθυσμός 

υπερδιπλασιάστηκε και η περιοχή μετατράπηκε σε ένα ισχυρό εμπορικό και 

βιομηχανικό κέντρο, αλλά και σε μία όλο και πιο κοινωνικά αποδεκτή περιοχή 

κατοικίας. Τα κέρδη των ντόπιων εμπόρων αυξήθηκαν κατά πολύ και οι 

επιχειρήσεις προτιμούσαν την εγκατάστασή τους εκεί λόγω των χαμηλών ενοικίων 

και την μόλις 10 λεπτά απόσταση από το κέντρο του Λονδίνου. Πολύ σημαντικό 

αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης προσπάθειας, αποτέλεσαν και οι 22.000 

καινούριες κατοικίες, η περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της 

περιοχής καθώς και η ανάπτυξη των μεταφορών.29 

Σοβιετικά Κράτη 

Η Ένωση Σύγχρονων Αρχιτεκτόνων (ΕΣΑ ή πιο σωστά ως προς το πρωτότυπο: 

ΟΣΑ) ήταν μια ομάδα αρχιτεκτόνων η οποία δραστηριοποιήθηκε από το 1925 μέχρι 

το 1930, όπως και ο Σύλλογος Νέων Αρχιτεκτόνων (ΑΣΝΟΒΑ) έδρασε τη περίοδο 

από το 1923 μέχρι το 1932 στη Σοβιετική Ένωση και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 

στην αρχιτεκτονική της μετεπαναστατικής Ρωσίας. Η ΟΣΑ και η ομάδα ΑΣΝΟΒΑ, 

γεννήθηκε μέσα από την Αβάν-γκαρντ τάση του ερευνητικού ινστιτούτου 

ΒΧΟΥΤΟΜΑΣ στη Μόσχα. Εκείνη την εποχή το πρόβλημα της στέγασης ήταν 

εξαιρετικά μεγάλο. Τίποτε δεν είχε χτιστεί από την εποχή που άρχισε ο Α’ 

Παγκόσμιος Πόλεμος και τα προπολεμικά κτίρια είχαν πια φθαρεί. 

Από την δημιουργία της η «Ένωση Σύγχρονων Αρχιτεκτόνων» ήταν οργάνωση 

με μέλη που είχαν ως αντικειμενικό στόχο όχι την «κλειστή» δράση και τις 

θεωρητικές συζητήσεις μεταξύ τους αλλά αντίθετα, την διαμόρφωση και ανάπτυξη 
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των βασικών αρχών της αρχιτεκτονικής μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας μέσα από 

πολιτικούς αγώνες. 

Η ΟΣΑ, ανέλαβε με δική της πρωτοβουλία, να καταρτίσει τα απαραίτητα 

προγράμματα και τους κατάλληλους τύπους μορφών για μια αναδυόμενη 

σοσιαλιστική κοινωνία, στρέφοντας το ενδιαφέρον της και σε κάποια ευρύτερα 

ζητήματα κατανομής της ενέργειας και διασποράς του πληθυσμού. Κύρια, λοιπόν, 

ζητήματα ήταν: πρώτο, το ζήτημα της κοινοτικής κατοικίας και η δημιουργία των 

κατάλληλων κοινωνικών μονάδων και δεύτερο, η διαδικασία κατανομής, δηλαδή 

οι μεταφορές σε όλες τους τις μορφές. Μετά την πρώτη, ακολούθησε και μια 

δεύτερη έρευνα το 1927, με στόχο τον προσδιορισμό της κατάλληλης μορφής της 

νέας κοινοτικής κατοικίας, της ντομ-κομμούνα. Επίσης, οι αρχιτέκτονες της ΟΣΑ θα 

πρωτοεισάγουν στη Σοβιετική Ένωση τις ιδέες της προκατασκευής, της 

βιομηχανοποίησης και της τυποποίησης στις αρχιτεκτονικές κατασκευές. 

Όλη αυτή η δραστηριότητα παρακίνησε την κυβέρνηση να συστήσει μια 

ομάδα έρευνας για τις προδιαγραφές της κατοικίας, υπό τη διεύθυνση του 

Γκίσνπουργκ. Το προϊόν της εργασίας αυτής της ομάδας οδήγησε στον σχεδιασμό 

μιας σειράς μονάδων Stroikem, από τις οποίες μάλιστα μια χρησιμοποίησε και ο 

Γκίνσμπουργκ στην πολυκατοικία Ναρκόμφιν, που έχτισε στη Μόσχα το 1929. Η 

πολυκατοικία Ναρκόμφιν αποτελούνταν από έναν εσωτερικό διάδρομο με 

πρόσβαση σε ένα διπλανό κτίριο, όπου βρισκόταν μια καντίνα, ένα γυμναστήριο, 

μια βιβλιοθήκη και ένας βρεφονηπιακός σταθμός. Ο Γκίνσμπουργκ εκτός από την 

πολυκατοικία Ναρκόμφιν, έκτισε την επίσης γνωστή πολυκατοικία Γκόστρακ και 

άλλες όπως αυτές στο Gogolsky Boulevard, στη Μόσχα και στο Σβερντλόβσκ. 

Υπάρχουν, επίσης, διάφορα παραδείγματα κατασκευασμένων έργων που 

σχεδιάστηκαν από τα υπόλοιπα μέλη της ΟΣΑ στην Σοβιετική Ένωση. Τέτοια ήταν 

τα έργα των δεκαετιών ’20 με ’30 των αδερφών Βεσνίν, που περιλαμβάνουν το 

πολιτιστικό μέγαρο Likhachev, το πολυκατάστημα Mostorg στη Μόσχα, την 

τράπεζα Ivanovo και τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας DneproGES. 

Επίσης, έργα του Μ. Μπαρστς, όπως το πλανητάριο της Μόσχας (συνεργασία με 

τον Sinyakvsky) και το συγκρότημα γραφείων Gostorg (ως μέλος μιας ομάδας με 
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επικεφαλής τον Μπ. Βελικόβσκι). Έργα του Ι. Νικόλαεβ, όπως το ηλεκτρικό-τεχνικό 

συγκρότημα στη Μόσχα (σε συνεργασία με τον Φισένκο, το οποίο παρουσιάστηκε 

και στην Διεθνή Έκθεση Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

στη Νέα Υόρκη το 1932) και η μεγάλη κοινοτική κατοικία για φοιτητές στη Μόσχα 

και τέλος οι εργατικές κατοικίες που σχεδιάστηκαν από τον Α. Νικόλσκυ στην οδό 

Τράκτορ, στο Λένινγκραντ.77 

 

Ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος και στη συνέχεια ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος ήταν οι 

πιο καταστροφικοί πόλεμοι των εποχών για όλο τον κόσμο. Οι χιλιάδες ανθρώπινες 

απώλειες, οι υλικές καταστροφές, οι αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών και 

πτώση του βιοτικού επιπέδου απετέλεσαν κάποιες από τις επιπτώσεις του 

πολέμου. Το κράτος αλλά και η διεθνής κοινότητα όφειλε να υποστηρίξει την κάθε 

πληγείσα περιοχή, εκτελώντας έργα για την τόνωση των συνθηκών διαβίωσης, της 

οικονομίας κάθε πόλης, αλλά και της ψυχολογίας των κατοίκων τους. 

Για κάθε μια χώρα παρατηρείται μια διαφορετική αντιμετώπιση σε θέματα 

στέγασης μετά από τις καταστροφικές επιπτώσεις των πολέμων.  Στη Γαλλία ο 

βασικός τομέας ενίσχυσης της κατοικίας αποτέλεσε ο δημόσιος, δημιουργώντας 

διάφορα προγράμματα ανοικοδόμησης κατοικιών καθώς εφαρμόστηκε και το 

κράτος πρόνοιας. Μετέπειτα βοήθεια ήρθε να προσθέσει και ο ιδιωτικός τομέας 

χρηματοδοτώντας και υλοποιώντας σπουδαία έργα. Εν αντιθέσει, στην Αγγλία ο 

ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που ευαισθητοποιείται περισσότερο στα θέματα 

στέγασης, υλοποιώντας πιο εφήμερα προγράμματα ανακαίνισης κατοικιών, με 

σκοπό την σταδιακή και συνεχόμενη παρέμβαση. Σε έργα μεγαλύτερης έκτασης 

παραχωρούνται στα ιδιωτικά προγράμματα δικαιώματα τοπικών αρχών για την 

υλοποίηση τους. Από την άλλη μεριά, τα Σοβιετικά κράτη υιοθέτησαν την ιδιωτική 

πρωτοβουλία σαν αρχή ανάπτυξης τους μετά από τις πολεμικές συγκρούσεις, 

καθώς πριν τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο δεν είχαν εκτελεστεί νέες κατασκευές και οι 

υφιστάμενες είχαν ήδη καταστραφεί μεταπολεμικά. Τα νέα αρχιτεκτονικά τους 

                                                           
77Anatole Korr, «Πόλη και Επανάσταση. Η Σοβιετική Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία στα Πρώτα 
Μετεπαναστατικά Χρόνια», Εκδόσεις Νέα Σύνορα, Αθήνα 1976 
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επιτεύγματα ήταν καθαρά επηρεασμένα από την Ρώσικη Πρωτοπορία.  Τέλος, για 

την Ελλάδα προκύπτει ότι το οικιστικό πρόβλημα στη χώρα δεν αντιμετωπίστηκε 

ποτέ σοβαρά. Διαχρονικά αντιμετωπίστηκε περιστασιακά από κρατικούς φορείς με 

βάση ανάγκες που προέκυπταν κάθε χρονική περίοδο με αποτέλεσμα να μην έχει 

και σοβαρή πιθανότητα επιτυχίας αφού κύριο χαρακτηριστικό των κυβερνήσεων 

υπήρξε ανέκαθεν η διακοπή της συνέχειας του κράτους με την κάθε φορά 

προκύπτουσα εναλλαγή στην εξουσία. 

3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

ΕΛΛΑΔΑ 

Μέτρα Για Την Αποκατάσταση Των Προσφύγων Της Μ. Ασίας 

Στις αρχές Δεκεμβρίου του 1922, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του 

δημάρχου Αθηνών, περίπου 70.000 πρόσφυγες διέμεναν σε 130 πρόχειρους 

καταυλισμούς διάσπαρτους σε ολόκληρη την πόλη. Η δημοτική αρχή επιδόθηκε σε 

ένα αγώνα με το χρόνο για να καθαρίσει και να διαμορφώσει κατάλληλα χώρους 

στους οποίους θα μπορούσαν να διαμείνουν προσωρινά οι πρόσφυγες. Άμεσα 

παραχωρήθηκαν χώροι στο Σταθμό Λαρίσης, στους στρατώνες του Ρουφ, στο Νέο 

Κόσμο, στον Άγιο Ιωάννη Βουλιαγμένης, στη Γούβα Παγκρατίου και στη συνοικία 

Άρεως. Επίσης πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στον εσωτερικό χώρο του 

Πολυτεχνείου, στα υπόγεια του Υπουργείου Επισιτισμού, ενώ διαμορφώθηκαν 

κατάλληλα οι χώροι των λουτρών στον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων όπου 

εγκαταστάθηκαν 150 άτομα, ο χώρος των Παλαιών Σφαγείων όπου βρήκαν στέγη 

600 πρόσφυγες και ο χώρος του Δημοτικού Θεάτρου για να φιλοξενήσει 1.300 

άτομα. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του δήμου κατασκεύασαν τέσσερα μεγάλα 

περίπτερα στην οδό Πέτρας στον Κολωνό, όπου στεγάστηκαν 500 οικογένειες 

προσφύγων.      
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Εικόνα 52: Δημοτικό Θέατρο Αθήνας, 1925 (Πηγή: Η στέγαση των προσφύγων Νίκος Μπελαβίλας) 

Πρόσφυγες στεγάστηκαν επίσης στο αεροδρόμιο Γουδίου, το οποίο 

επιτάχθηκε για αυτό τον σκοπό, στο Εθνικό Θέατρο, στο θέατρο Ολύμπια, στο 

Ζάππειο Μέγαρο, στα Παλαιά Ανάκτορα, σε όλα τα σχολεία του Πειραιά και σε 

μεγάλο αριθμό σχολείων της Αθήνας, σε αποθήκες του Δημοσίου, σε εργοστάσια, 

ακόμα και σε όλες τις χαρτοπαικτικές λέσχες όπου εγκαταστάθηκαν οι καλύτερες 

κοινωνικές τάξεις προσφύγων με την καταβολή ανάλογου μισθώματος. Παράλληλα 

το Βαρβάκειο στην οδό Αθηνάς και η Αστυκλινική Αθηνών μετατράπηκαν σε 

νοσοκομεία προσφύγων. 

Το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων (ΤΠΠ) ιδρύεται το Νοέμβριο του 1922 

ως ΝΠΔΔ. Σχεδόν ταυτόχρονα, με το νόμο «Περί επιτάξεως ακινήτων δι’ 

εγκατάστασιν προσφύγων» επιτάσσονται αρχικά περίπου 8.000 κενά ακίνητα. Το 

μέτρο επεκτείνεται σύντομα και σε σχετικά ευρύχωρα ακίνητα όπου κατοικούν 

μικρές οικογένειες. Από την αρχή είναι ξεκάθαρο ότι το μέτρο της επίταξης δε θα 

μπορέσει να καλύψει παρά ένα πολύ μικρό μέρος της ανάγκης για στέγαση, γι’ 

αυτό αποφασίζεται να ανατεθεί η κατασκευή καταλυμάτων στο ΤΠΠ. Το Ταμείο 

επιχορηγείται από το κράτος υπό μορφή δανείου που θα εξοφλήσει από τα δικά 

του έσοδα. Το καταστατικό του προβλέπει τη διαχείριση ποσών που προέρχονται 

κυρίως από εράνους, δωρεές και κληροδοτήματα. Συνολικά το ΤΠΠ αναλαμβάνει το 
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έργο της αστικής αποκατάστασης, ενώ το υπουργείο Γεωργίας ασχολείται με την 

αποκατάσταση των αγροτών προσφύγων. Πέρα όμως από τις επιτάξεις ακινήτων, οι 

σχέσεις ανάμεσα στους παλιούς και τους νέους κατοίκους της Αθήνας 

δοκιμάστηκαν και από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που διενεργούσε η 

Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ). 

Στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης των κοινωνικών αναταραχών που 

προέκυπταν από τις επιτάξεις δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, οι αρχές που ήταν 

επιφορτισμένες με την οικιστική αποκατάσταση των προσφύγων, πρόκριναν τη 

λύση της δημιουργίας προσφυγικών συνοικισμών σε ασφαλή απόσταση από τον 

υπάρχοντα οικιστικό ιστό της Αθήνας και του Πειραιά. Η επιλογή αυτής της λύσης 

συνεπαγόταν εκτεταμένες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Στην πρωτεύουσα του 

ελληνικού κράτους όπου το ιδιοκτησιακό καθεστώς χαρακτηρίζονταν από τη 

σχεδόν παντελή απουσία δημόσιας περιουσίας, οι εκτάσεις αυτές έπρεπε να 

βρεθούν μέσω της απαλλοτρίωσης ιδιωτικών περιουσιών. 

Στο Παγκράτι ανεγείρεται ο πρώτος αστικός συνοικισμός σε μια περιοχή 100 

περίπου στρεμμάτων. Το πείραμα κρίνεται επιτυχημένο και η κατασκευή κατοικιών 

επεκτείνεται και σε άλλες κατάλληλες τοποθεσίες: στους Ποδαράδες (αργότερα 

Νεά Ιωνία), στην Καισαριανή στην Αθήνα και στην Κοκκινιά στον Πειραιά με το 

σκεπτικό ότι δεν ήταν μακριά από τα αντίστοιχα αστικά κέντρα και ότι είχαν νερό. 

Καθώς οι αιτήσεις για κατοικία υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητές του, το 

ΤΠΠ τοποθετεί μία οικογένεια σε κάθε δωμάτιο. 

Παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα και το υπουργείο Πρόνοιας, το οποίο 

στο διάστημα 1922-1924 κατασκευάζει 18.337 οικήματα, ενώ ήδη από το 1923 

στελεχώνεται η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) που θα επιτελέσει 

και το συνολικό έργο τόσο της αστικής όσο και της αγροτικής προσφυγικής 

αποκατάστασης. Η ίδρυση της ΕΑΠ αποτελεί ουσιαστικά την εγγύηση που απαιτεί 

η Κοινωνία των Εθνών (ΚΤΕ) για να χορηγήσει στην ελληνική κυβέρνηση δάνειο για 

την αποκατάσταση των προσφύγων. Η ΕΑΠ επιδιώκει αρχικά να ασχοληθεί 

πρωτίστως με την αγροτική αποκατάσταση, τουλάχιστον ως το 1927, ωστόσο στη 

συνέχεια αναδεικνύεται κύριος ρυθμιστής της αστικής εγκατάστασης. Με 
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προτεραιότητα τη στέγαση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού προσφύγων, η 

ΕΑΠ φτάνει να τοποθετεί ως και 12 οικογένειες ανά όροφο, κάτι που δε θα την 

οδηγήσει πάντως σε πολυώροφες λύσεις. Στο μεταξύ συνεχίζοντας την παράδοση 

που είχε εισαγάγει το ΤΠΠ, η ΕΑΠ από το 1924 ξεκινά ένα σύστημα εκμίσθωσης 

των κατοικιών, το οποίο ένα χρόνο αργότερα θα επεκταθεί και σε πωλήσεις. Η 

προώθηση των αποζημιώσεων με τη μεσολάβηση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 

(ΕΤΕ), έστω και με ατελή και αποσπασματικό τρόπο, ανακουφίζει τους πρόσφυγες. 

Η υπογραφή της Σύμβασης της Άγκυρας από τον Βενιζέλο το 1930, που εγκαινιάζει 

τη φιλία και την ουδετερότητα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, σηματοδοτεί 

επίσημα την αποποίηση των εγκαταλελειμμένων περιουσιών των προσφύγων 

χάριν της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. 

Από την απογραφή που διενεργεί το τμήμα αστικής αποκατάστασης της ΕΑΠ 

το πρώτο εξάμηνο του 1927 προκύπτει πως οι περίπου μισοί αστοί πρόσφυγες 

(περίπου 75.000 οικογένειες) είναι συγκεντρωμένοι στην πρωτεύουσα, από αυτούς 

το 37% (περίπου 28.000 οικογένειες) αυτοστεγάζεται, ενώ από τους υπόλοιπους, 

περίπου το 33% στεγάζεται σε κατοικίες που χτίστηκαν από το Ταμείο, την ΕΑΠ και 

το υπουργείο Πρόνοιας, ενώ ένα σεβαστό 27% (20.000 οικογένειες) στεγάζεται σε 

οικισμούς που έκτισαν οι πρόσφυγες μόνοι τους, δηλ. στις παραγκουπόλεις. 

Ωστόσο μόλις το 3% των προσφύγων διαμένει ακόμη σε προσωρινό κατάλυμα 

(επιταγμένες κατοικίες, σκηνές, δημόσια κτήρια, αποθήκες κτλ.), γεγονός που 

καταδεικνύει την υψηλή προσαρμοστικότητα του προσφυγικού πληθυσμού.  
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Εικόνα 53: Καισαριανή 1951 (Πηγή: Μπελαβίλας Νίκος, «Η στέγαση των προσφύγων») 

 

Εικόνα 54: Λεκανοπέδιο-Προσφυγικές παραγκουπόλεις 1951 (Πηγή: Μπελαβίλας Νίκος, «Η 

στέγαση των προσφύγων») 

Αν και σε πολλές περιπτώσεις ακολουθήθηκε η πολιτική της αγοράς ή 

απαλλοτρίωσης μεγάλων ιδιοκτησιών – π.χ. ο αρχικός πυρήνας της Ν. Ιωνίας 

δημιουργήθηκε σε ιδιοκτησία 1.230 στρεμμάτων που αγόρασε τον Αύγουστο του 

1923 το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων από το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου 

– σε άλλες πραγματοποιήθηκαν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και μικρών 
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ιδιοκτησιών. Αυτές κυρίως οι περιπτώσεις, όπου η εγκατάσταση των προσφύγων 

έθιγε πολλούς μικροϊδιοκτήτες, αποτέλεσαν άλλο ένα πεδίο σύγκρουσης 

προσφύγων και γηγενών. Σε άρθρο εφημερίδας, γινόταν λόγος για το «κράτος των 

προσφύγων» το οποίο στερούσε από τους γηγενείς τις ιδιοκτησίες τους για να τις 

προσφέρει στους πρόσφυγες, οι οποίοι τις πουλούσαν εκ νέου «προς 50 και 60 

δραχ. τον πήχυν» για να αποκομίσουν κέρδη. 

Αν και υπήρξαν φορείς διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων 

(τουρκόφωνοι αγρότες από την περιοχή του Πόντου, ελληνόφωνοι αστοί της 

Σμύρνης ή καραμανλήδες αγρότες και έμποροι από τη μικρασιατική ενδοχώρα), η 

εμπειρία της προσφυγιάς λειτούργησε ομοιογενοποιητικά δημιουργώντας μια νέα 

και κοινή σε μεγάλο βαθμό ταυτότητα. Οι πρόσφυγες αντί να εισέλθουν σε μια 

διαδικασία πολιτισμικής αφομοίωσης, χρησιμοποίησαν τα ιδιαίτερα αυτά 

πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά ως στρατηγική επιβίωσης και διεκδίκησης. Από 

τη στιγμή που έφεραν την εμπειρία μιας διαφορετικά οργανωμένης κοινωνίας - οι 

ελληνικές κοινότητες στις οποίες ζούσαν στα μικρασιατικά παράλια δεν ήταν 

οργανωμένες με βάση τις ταξικές αλλά τις πολιτισμικές διαφορές – όσα τους 

διέκριναν σε πολιτισμικό επίπεδο με τους γηγενείς απέκτησαν μεγάλη βαρύτητα 

για την εσωτερική τους συνοχή. Έτσι, τα πρώτα κυρίως χρόνια της εγκατάστασης, η 

παράδοση αντίστασης και ανυπακοής απέναντι στις οθωμανικές αρχές που έφεραν 

από τα μικρασιατικά παράλια, εκδηλώθηκε στους προσφυγικούς συνοικισμούς της 

Αθήνας μέσα από καταλήψεις οικοπέδων και δημοσίων οικημάτων και την 

αυθαίρετη δόμηση οικιών. 

Απέναντι σ’ ένα κρατικό μηχανισμό που αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στο 

τεράστιο έργο της αποκατάστασης των προσφύγων, αυτοί ανέλαβαν την επίλυση 

των άμεσων προβλημάτων τους προτάσσοντας την αυτενέργεια και σε πολλές 

περιπτώσεις την παραβατικότητα, ως στοιχείο της συλλογικής τους ταυτότητας. 

Έτσι με την άφιξη των προσφύγων εμφανίστηκε το φαινόμενο της αυθαίρετης 

δόμησης σε μαζικό επίπεδο, ως μια διαδικασία που συμπλήρωνε την αδυναμία 

του κράτους να προσφέρει φτηνή στέγη. Παράλληλα η αυθαίρετη δόμηση 

λειτουργούσε ως δικλείδα ασφαλείας που εκτόνωνε τις κοινωνικές εντάσεις, τόσο 
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ως ένας τρόπος άμεσης εξασφάλισης στέγης, όσο και ως μια μορφή οικονομικής 

δραστηριότητα. Στο μεταξύ η είσοδος των προσφύγων επιταχύνει τις διαδικασίες 

διατύπωσης πολεοδομικής νομοθεσίας η οποία κατά βάση υφίσταται μόλις από το 

1914. Ήδη το 1917 ο υπουργός Συγκοινωνίας Α. Παπαναστασίου, μετά την 

αντίδραση που ακολούθησε την ανέγερση της επταώροφης –με μπετόν αρμέ– 

οικοδομής Γιάνναρη, στη συμβολή Όθωνος και Φιλελλήνων, είχε προκαλέσει την 

ψήφιση του νόμου 858 που ρύθμιζε τα οικοδομικά ύψη. Το πρώτο διάταγμα «Περί 

υψών» εκδόθηκε δύο χρόνια αργότερα και όριζε ως επιτρεπόμενο ύψος τα 12/10 

του πλάτους της οδού και μέγιστο τα 22 μ. Τον Αύγουστο του 1922 άλλο διάταγμα 

όριζε ως ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος ορόφων στο κέντρο της πόλης τα 3 μ. και 

μέγιστο ύψος για την οικοδομή τα 22 μ. 

Η περίοδος 1922-1930 είναι εξαιρετικά γόνιμη από πλευράς νομοσχεδίων. Το 

νομοθετικό διάταγμα 12.5.1923 «Περί ανεγέρσεως ευθηνών κατοικιών», οι οποίες 

προορίζονται για τους ανάπηρους πολέμου, τους υπαλλήλους, τους 

συνταξιούχους, τους εργάτες και τους πρόσφυγες, αν και σημαντικό ως πρώτη 

προσπάθεια που απευθύνεται όχι μόνο στους πρόσφυγες αλλά και στα γηγενή 

κατώτερα κοινωνικά στρώματα, χρειάστηκε στη συνέχεια λεπτομερέστερη 

διατύπωση. Στις 17.7.1923 δημοσιεύεται το θεμελιώδες νομοθετικό διάταγμα 

«Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής 

αυτών» που για πρώτη φορά αντιμετωπίζει συνολικά την ανάπτυξη της πόλης. 

Δυστυχώς με το άρθρο 20 του νόμου 3714 / 24.12.28 που ισχύει για μία τετραετία, 

γίνεται δυνατή η χορήγηση άδειας «προς ανέγερσιν οικημάτων μονίμων ή 

προσωρινών δι’ αστικήν εν γένει εγκατάστασιν προσφύγων και άνευ της τηρήσεως 

της νομοθεσίας περί σχεδίου πόλεων». Με το άρθρο 40 του ΝΔ 17.7 / 16.8 

«επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση με σκοπό την ίδρυση πλήρων 

συνοικισμών, όταν το επιβάλλει ανάγκη (εγκατάσταση προσφύγων ή αστέγων 

λόγω σεισμού, πλημμύρας ή θεομηνίας, κρίση κατοικίας από οποιοδήποτε λόγο 

κτλ.)». Το βασιλικό διάταγμα «Περί απαλλοτριώσεως ακινήτων διά την ανέγερσιν 

ευθηνών οικιών» της 10.11.1923 και το «Περί συστάσεως συνεταιρισμού 

δημοσίων υπαλλήλων προς ανέγερσιν ευθηνών οικιών» της 15.11.1923 εισάγουν 
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το νέο θεσμό των οικοδομικών συνεταιρισμών αλλά και εγκαινιάζουν την πρακτική 

ιδιαίτερης μεταχείρισης κοινωνικών ομάδων σε ότι αφορά την αστική δόμηση στον 

ελλαδικό χώρο.  Ένα άλλο μέτρο που πιθανότατα ψηφίζεται για να διευκολύνει το 

έργο της ΕΑΠ, η οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, αντιμετωπίζει προβλήματα με την 

πώληση των διαμερισμάτων της, είναι το νομοθετικό διάταγμα «Περί της κατ’ 

ορόφους ή διαμερίσματα ιδιοκτησίας» της 19.3.1927, που με τροποποιήσεις θα 

μετασχηματιστεί στο νόμο 3471 / 4.1.1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατά ορόφους» 

και θα εισαγάγει το θεσμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας αντί της ιδιοκτησίας κατά 

οικόπεδο, ανοίγοντας έτσι το δρόμο στην ανέγερση πολυκατοικιών. Στις 14.7.1927 

δημοσιεύεται ο νόμος «Περί συστάσεως οικοδομικών συνεταιρισμών αστών 

προσφύγων», που μετά από διάφορες προσθήκες θα κυρωθεί ως νόμος 

3875/7.1.1929 και θα αποτελέσει τη νομοθετική βάση του ζητήματος. Ως το 1933 

συστήνονται περισσότεροι από 320 προσφυγικοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί με 

10.500 μέλη. Επίσης με τον νόμο 5204/1931 «Περί ιδρύσεως εργατικής εστίας» 

συστήνεται ως ΝΠΔΔ η «Εργατική Εστία» με σκοπό την ανέγερση κτηρίων για την 

εγκατάσταση των επαγγελματικών οργανώσεων των εργατικών στρωμάτων. Στο 

μεταξύ η ΕΑΠ από το 1926 επεξεργάζεται δικό της οικοδομικό κανονισμό 

αναλαμβάνοντας στην πράξη ρόλο «πολεοδόμου». Δημοσιεύεται, τέλος, ο 

κρατικός Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) με το νόμο 3741 της 17.9.1929. 

 

Συμπερασματικά, παρατηρείται πως κάτω από την πίεση των περιστάσεων 

μπήκαν τα θεμέλια για τους σημαντικότερους πολεοδομικούς νόμους, 

διαιωνίστηκε ωστόσο μια επικίνδυνη τακτική: με το πρόσχημα της ιδιαιτερότητας 

της κοινωνικής ομάδας των προσφύγων, νομιμοποιήθηκε η καταστρατήγηση των 

νομοθεσιών από το ίδιο το κράτος-νομοθέτη-εκσυγχρονιστή. Το κράτος, αν δεν 

προέβλεψε, ανέχτηκε πάντως την κατάσταση που διαμορφωνόταν, από τη μία 

επειδή κάλυπτε την αδυναμία του να εφαρμόσει συγκεκριμένη πολιτική σε ένα 

πολύ ευαίσθητο θέμα, την κοινωνική κατοικία, και από την άλλη για λόγους 

πολιτικής σκοπιμότητας, καθώς οι κατά καιρούς «διορθωτικές» ρυθμίσεις-

νομιμοποιήσεις της αυθαιρεσίας αποτέλεσαν έναν από τους κύριους τρόπους 
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ενσωμάτωσης των λαϊκών στρωμάτων, ενώ παράλληλα συντηρούσαν την 

πελατειακή εξάρτησή τους μέσω των κομμάτων. 

Η στάση των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων, οι οποίοι ήταν 

επιφορτισμένοι με το έργο της αποκατάστασης και στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία προέρχονταν από την Παλαιά Ελλάδα, καθώς οι πρόσφυγες δεν είχαν 

ενταχθεί ακόμα στον κρατικό μηχανισμό, γίνονταν αντιληπτή από τους πρόσφυγες 

ως εχθρική απέναντί τους λόγω της καταγωγής τους. Το γεγονός ότι κάποιοι από 

αυτούς τους υπαλλήλους και αξιωματούχους εκμεταλλεύτηκαν τη δεινή θέση των 

προσφύγων για να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη, δημιούργησε τη στερεοτυπική 

εικόνα του διεφθαρμένου παλαιοελλαδίτη κρατικού υπαλλήλου. 

Τυπολογία προσφυγικών κατοικιών (1923-1930) 

Σχεδόν το σύνολο των κατοικιών που κατασκεύασε το ΤΠΠ είχε χαρακτήρα 

προσωρινού καταλύματος: ήταν ξύλινες παράγκες, εκτεθειμένες στο έλεος των 

καιρικών συνθηκών λόγω της κακής κατασκευής και συντήρησης. Αντίθετα, η ΕΑΠ 

χρησιμοποίησε την εμπειρία του ΤΠΠ για να περάσει γρήγορα σε εφαρμογή 

«στερεότερων» προτύπων. Με προσωπικό μόνο 15 ατόμων οργανώθηκε το έργο 

κατασκευής των οικισμών σε τέσσερα τμήματα (αρχιτεκτονικός και στατικός 

σχεδιασμός, νομικά θέματα, επιθεώρηση και λογιστικά), ενώ απασχολήθηκαν 

πρόσφυγες σε ποσοστό 90%.  Ήδη πριν από την ανάληψη δράσης εκ μέρους της 

ΕΑΠ είχαν κατασκευαστεί με πρωτοβουλία των ίδιων των προσφύγων απλές 

κατοικίες από πλίθρες με άχυρο και λάσπη που ξεραίνονταν στον ήλιο. Αυτός ο 

τρόπος κατασκευής αντιστοιχούσε στις περιορισμένες δυνατότητες των 

γυναικόπαιδων που απασχολήθηκαν στην οικοδόμηση. Επιτροπή κατέληξε ύστερα 

από πειράματα με διάφορα υλικά στο βέλτιστο τύπο που, αν και κάπως 

υψηλότερου κόστους, συνδύαζε τη μονιμότητα με τη φθηνή συντήρηση, δηλ. 

σπίτια φτιαγμένα από εγχώρια πέτρα, με επένδυση από σοβά και καλυμμένα στη 

στέγη με εγχώρια κεραμίδια. 

Διαμορφώθηκαν δύο βασικοί τύποι δίδυμων κατοικιών: μονώροφη και 

διώροφη, για δύο και τέσσερις οικογένειες αντίστοιχα. Σε κάθε οικογένεια 
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αναλογούν τρία ελαχίστων διαστάσεων δωμάτια από τα οποία το μεγάλο έχει το 

ρόλο καθιστικού και υπνοδωματίου. Στη διώροφη κατοικία, που είναι ακριβώς σαν 

τη μονώροφη από άποψη διαρρύθμισης, η πρόσβαση σε κάθε ένα από τα 

διαμερίσματα γίνεται από εξωτερική σκάλα. Ως προς την εξωτερική όψη: «το 

φυσικό κιτρινωπό χρώμα της μαρμαροκονίας και το φυσικό κόκκινο των 

κεραμιδιών της στέγης δημιουργούν έναν ευχάριστο και γραφικό συνδυασμό». Και 

οι δύο τύποι περιβάλλονται από κήπο. Επίσης η ΕΑΠ αντικαθιστά με κεραμίδια το 

πισσόχαρτο που κάλυπτε τα καταλύματα του Ταμείου βελτιώνοντας κατά πολύ τις 

συνθήκες στέγασης μεγάλης μερίδας προσφύγων. 

Παρά την έμφαση στην επανάληψη και τυποποίηση που χαρακτηρίζει τις 

κατοικίες της ΕΑΠ, θα χρησιμοποιηθούν συνολικά περισσότεροι από 100 τύποι 

μέχρι το 1930. Ο Παπαϊωάννου αναφέρει μεταξύ των επικρατέστερων κατηγοριών 

(εκτός από τα δίδυμα σπίτια) τις εξής: 

1. Μικρές ελεύθερες μονώροφες κατοικίες (τύπος που εφαρμόστηκε συχνά). 

2. Στίχους σπιτιών (μονώροφα ή διώροφα για έξι, οκτώ, δέκα ή δώδεκα 

οικογένειες κατά όροφο ανά μονάδα κατοικίας όπως στην Καισαριανή). 

3. Ελεύθερα σπίτια (διώροφα για μία ή δύο οικογένειες για πιο εύπορους 

πρόσφυγες, όπως στον οικισμό της Νέας Φιλαδέλφειας). 

Το υπουργείο Πρόνοιας, που έχει ήδη αναπτύξει κατασκευαστική 

δραστηριότητα, ιδρύει το 1927 την Υπηρεσία Διαχειρίσεως Αστικών Προσφυγικών 

Συνοικισμών. Η ΕΑΠ επίσης υπογραμμίζοντας τη σύνδεση μεταξύ των συνθηκών 

στέγασης των προσφύγων και της εκδήλωσης ασθενειών όπως η φυματίωση αλλά 

και η ελονοσία, ιδρύει την Υγειονομική της Υπηρεσία το 1925 και με τη συνδρομή 

της ΚΤΕ κατασκευάζει στους συνοικισμούς της μικρές μονάδες ιατρικής 

περίθαλψης. Ωστόσο οι πραγματοποιημένες κατοικίες δεν επαρκούν σε καμία 

περίπτωση και έτσι το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων αυτοστεγάζεται. 

Ανάμεσά τους είναι πολύ λίγοι εκείνοι που είναι σε θέση να ξεφύγουν από τη λύση 

της πρόχειρης κατασκευής ενοικιάζοντας ή, ακόμη περισσότερο, αναλαμβάνοντας 

οι ίδιοι την οικοδόμηση των κατοικιών τους. Στους τελευταίους παρέχονται 

οικόπεδα και δάνεια ενώ το κράτος αναλαμβάνει τα έργα υποδομής. Οι 
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περιπτώσεις της Νέας Σμύρνης, της Καλλίπολης και της Νέας Καλλικράτειας  

ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

Η αυθαίρετη δόμηση στις προσφυγικές συνοικίες υπήρξε μια συλλογική 

διαδικασία. Οι ίδιοι οι κάτοικοι της συνοικίας συμμετείχαν στην ανέγερση των 

αυθαίρετων οικημάτων, ενισχύοντας μέσα από αυτή τη διαδικασία τους μεταξύ 

τους δεσμούς. Επιπρόσθετα, το κατεπείγον της ανάγκης για στέγαση οικογενειών 

που ζούσαν σε σκηνές ή ήταν άστεγες, αναιρούσε στην πράξη το νόμο. Στις 

συνειδήσεις των προσφύγων αυτό που ήταν παράνομο σύμφωνα με το κράτος, 

ήταν απόλυτα νομιμοποιημένο και επιβεβλημένο λόγω των άθλιων συνθηκών 

διαβίωσής τους και της ιδιαίτερης αλληλεγγύης που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους. 

Η συντριπτική πλειονότητα των προσφύγων πάντως στεγάζεται πρόχειρα σε 

άθλιες παράγκες που σε μεγάλο ποσοστό θα παραμείνουν ως και τις αρχές της 

δεκαετίας του ’70, παρά τον «προσωρινό» χαρακτήρα τους. Παραγκουπόλεις 

δημιουργούνται κοντά στις «οργανωμένες» προσφυγικές περιοχές, στις παρυφές 

της πόλης αλλά και όπου υπάρχει ελεύθερος χώρος, συχνά σε μέρη εντελώς 

ακατάλληλα. Φτιαγμένες από ευτελή υλικά, αυτές οι τρώγλες στεγάζουν ολόκληρες 

οικογένειες. Οι παραγκουπόλεις εξαλείφθηκαν βαθμιαία, αν και με πολύ αργούς 

ρυθμούς, σε σημείο που ως και το Φεβρουάριο του 1978, περίπου 3.000 αστικές 

προσφυγικές οικογένειες ζούσαν ακόμη σε παραπήγματα. 

Η αυτενέργεια και η ανυπακοή των προσφύγων δεν εκδηλώθηκε μόνο μέσα 

από την αυθαίρετη δόμηση οικιών. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου πρόσφυγες 

καταλάμβαναν εκτάσεις σε κτήματα μεγαλοϊδιοκτητών, αλλά και οικήματα της ΕΑΠ. 

Μετά από νέες προσπάθειες πέτυχαν την απαλλοτρίωση 300 στρεμμάτων όπου 

εγκαταστάθηκαν είκοσι οικογένειες. Οι οικογένειες αυτές αποτέλεσαν τον πυρήνα 

του οικισμού από τον οποίο προέκυψε η σημερινή Αργυρούπολη. Η πιο 

εντυπωσιακή δυναμική επιχείρηση των προσφύγων στην Αθήνα, ήταν αυτή της 

ταυτόχρονης κατάληψης οικημάτων της ΕΑΠ σε Καισαριανή, Βύρωνα και Ν. Ιωνία. 

Και σε αυτή την περίπτωση πρωτοστάτησαν οι γυναίκες των συνοικιών, οι οποίες 

μάλιστα συγκρούστηκαν με τις τότε δυνάμεις καταστολής κατά τη διάρκεια 

εκτεταμένων επεισοδίων που διήρκησαν μια ολόκληρη ημέρα.  
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Εικόνα 55: Κτηματολόγιο «Γερμανικών» Κορυδαλλού, 1928 (Πηγή: Μπελαβίλας Νίκος, «Η στέγαση 

των προσφύγων») 

 

 

Εικόνα 56: Κτηματολόγιο Νέας Κοκκινιάς, 1928 (Πηγή: Μπελαβίλας Νίκος, «Η στέγαση των 

προσφύγων») 
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Εικόνα 57: Ταύρος, 1929-1932 (Πηγή: Μπελαβίλας Νίκος, «Η στέγαση των προσφύγων») 

 

 

Εικόνα 58: Νέα Φιλαδέλφεια, 1929-1932 (Πηγή: Μπελαβίλας Νίκος, «Η στέγαση των 

προσφύγων») 
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Το 1936 παρουσιάζονται οι «πολυκατοικίες» της λεωφ. Αλεξάνδρας, μαζί με 

εκείνες που κατασκευάστηκαν κυρίως επί των λεωφόρων Κοκκινιάς (σημερινή 

λεωφ. Π. Ράλλη) και Συγγρού (συνοικισμός Κοσμετάτου), καθώς και στη 

Δραπετσώνα, στη Στέγη Πατρίδος (στους πρόποδες του Λυκαβηττού) και στο 

Δουργούτι (Νέος Κόσμος) μεταξύ άλλων, από το 1934 ως το 1936. Συνολικά σε 

Αθήνα και Πειραιά κατασκευάστηκαν 2.218 κατοικίες και 1.057 κατοικίες-

διαμερίσματα σε πολυκατοικίες για τη στέγαση προσφύγων. 

Τόσο οι πολυκατοικίες της πρώτης περιόδου 1933-1936, με εξαίρεση τον 

συνοικισμό Κοσμετάτου που απαρτίζεται από διώροφες διπλοκατοικίες τεσσάρων 

κυρίων δωματίων και δωματίου υπηρεσίας, όσο και της περιόδου 1936-1939 

(συγκροτήματα στους Αγίους Αναργύρους Πειραιά, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στην 

Καισαριανή και στο Δουργούτι), παρουσιάζουν κοινά 

χαρακτηριστικά, διατάσσονται αρκετές φορές σε σχήμα Π ή Γ, ακολουθώντας «ένα 

υποτυπώδες πολεοδομικό σχέδιο βασισμένο στο ιπποδάμειο σύστημα», και είναι 

κυρίως τριώροφες χωρίς ανελκυστήρες, με κλιμακοστάσια που εξυπηρετούν από 

δύο ως δώδεκα διαμερίσματα. Περιλαμβάνουν κατοικίες ενός και δύο δωματίων, 

κουζίνας και αποχωρητηρίου, μέσου εμβαδού 30 τμ. καθώς και κοινόχρηστα 

πλυντήρια σε ταράτσες ή ημιυπόγεια που συχνά μετατρέπονται σε κατοικίες καθώς 

τα διαμερίσματα δεν επαρκούν. Έχουν προβλεφθεί εγκαταστάσεις νερού και 

ηλεκτρισμού αλλά όπου δεν υπάρχει αστική υποδομή οι κάτοικοι θα αναγκαστούν 

να πληρώσουν για να την αποκτήσουν: στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη οι κάτοικοι από την 

εγκατάστασή τους το 1939 και για τέσσερα χρόνια δεν είχαν νερό και φως. 

Χρησιμοποιούνται εγχώρια υλικά για λόγους οικονομίας. Τυπικά οι πλάκες 

είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρονται από επιχρισμένες ή ανεπίχριστες 

λιθοδομές. Όσον αφορά τη μορφολογία, οι απλοί παραλληλεπίπεδοι όγκοι τους, 

όπου η μόνη παραχώρηση είναι οι επαναλαμβανόμενοι μικροί εξώστες, σε 

συνδυασμό με την παντελή έλλειψη διακοσμητικών στοιχείων, προσδίδουν στα 

κτήρια μια αυστηρότητα που θυμίζει «τον γερμανικό φονξιοναλισμό». 
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Κοινωνική κατοικία και στέγαση των προσφύγων του 1920 

Ο ερχομός των προσφύγων, η επιτακτική ανάγκη τους για στέγαση και η 

αντιμετώπιση του προβλήματος από το ελληνικό κράτος ουσιαστικά εγκαινιάζουν 

το κεφάλαιο της κοινωνικής κατοικίας στην ιστορία του τόπου. Όπως ήδη 

αναφέρθηκε πιο πάνω, το ΝΔ 12.5.1925 «Περί ανεγέρσεως ευθηνών κατοικιών» 

είναι θεμελιώδες για την κοινωνική κατοικία. Η υπογραφή της Σύμβασης της 

Άγκυρας το 1930 επικυρώνει και επίσημα την οριστική εγκατάσταση των 

προσφύγων στην Ελλάδα και ακυρώνει το ψυχολογικό εμπόδιο της 

προσωρινότητας που συντελούσε στην απομάκρυνσή τους από τον ντόπιο 

πληθυσμό. Η ομαλή ενσωμάτωση των προσφύγων θεωρείται απόλυτη 

προτεραιότητα, με την κατοικία να παίρνει συνεχώς αυξανόμενη σημασία. Σε αυτό 

συνηγορούν όλες οι πολιτικές παρατάξεις που αποβλέπουν στη διάδοση της 

ιδιοκατοίκησης και της αποκατάστασης των προσφύγων ως «αξιοπρεπών» 

ιδιοκτητών. 

Και ενώ η ανάγκη για στέγαση των προσφύγων παραμένει επιτακτική, η ΕΑΠ 

ως και το 1930 συνεχίζει την κατασκευή των μονώροφων ή διώροφων κατοικιών 

της χωρίς κανένα απολύτως δίλημμα σχετικά με την επιλογή κατασκευής 

πολυώροφων συγκροτημάτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα που 

διαμορφώνεται στην πρωτεύουσα από το 1922 και μετά. Από τα πρώτα στατιστικά 

στοιχεία των ετών 1927, 1928 και 1929 διαπιστώνεται η ύπαρξη 48 τετραώροφων, 

14 πενταώροφων, 3 εξαώροφων και ενός επταώροφου, έναντι 3.636 μονώροφων, 

1.070 διώροφων, και 264 τριώροφων κτισμάτων. Επισημάνθηκε επίσης η θετική 

στάση αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων προς τα πολυώροφα κτήρια με το σκεπτικό 

πως η υψηλή δόμηση σε κεντρικές περιοχές θα αποτελούσε το ισχυρότερο 

αντίδοτο στην άναρχη επέκταση της πρωτεύουσας βάζοντας τέλος στις «διαλυτικές 

της εννοίας της πόλεως» τάσεις καθώς και στην παραγκοποίηση του εσωτερικού 

της. 

Την ίδια στιγμή όμως το κράτος για να τονώσει την απασχόληση χορηγούσε 

αθρόα άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος σε τεχνίτες, εργοδηγούς και εργολάβους, 

αλλά και σε πρόσωπα τελείως άσχετα με την οικοδομική τέχνη οι οποίοι χάριν 
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εντυπώσεως τιτλοφορήθηκαν εμπειροτέχνες. Οι εμπειροτέχνες είχαν το δικαίωμα 

να χτίζουν κτήρια ως και δύο ορόφων, κατά τον ευτελέστερο τρόπο, σύμφωνα με 

τον Μπίρη. Μόνο σε περιπτώσεις όπου γινόταν χρήση οπλισμένου σκυροδέματος 

σε πατώματα και στέγες, απαιτούνταν κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας 

στατικοί υπολογισμοί υπογεγραμμένοι από διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή μηχανικό. 

Γίνεται φανερό από τα παραπάνω πως το κράτος δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει 

με συνέπεια μια συνολική –πόσο μάλλον φιλόδοξη– κοινωνική πολιτική στο ζήτημα 

της στέγασης γενικότερα. 

Βέβαια ανάμεσα στα παραδείγματα ξεχωρίζουν και εκείνα που βρίσκονται 

στον αντίποδα της προχειρότητας, διαμορφώνοντας την ελληνική απόδοση των 

«κηπουπόλεων»  οι οικισμοί του Ψυχικού σε σχέδια του Α. Νικολούδη το 1923 από 

την εταιρεία ΚΕΚΡΩΨ, της Εκάλης το 1924 σε σχέδια του Σ. Αγαπητού και της 

Φιλοθέης το 1933 από την εταιρεία ΤΕΚΤΩΝ, όπου μηχανισμό κοινωνικού 

διαχωρισμού αποτελούσε ο ίδιος ο οικοδομικός κανονισμός που εγκρίθηκε. Με 

αυτόν τον τρόπο όχι μόνο δεν επεκτείνεται η κρατική πολιτική για την κοινωνική 

κατοικία από τους πρόσφυγες στα γηγενή μειονεκτικά στρώματα αλλά σιγά-σιγά 

περνά στη δικαιοδοσία της ελεύθερης αγοράς που διέπει την αστική κατοικία.11 
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Εικόνα 59: Τα προσφυγικά σπίτια της Νίκαιας (Πηγή: Μπελαβίλας Νίκος, «Η στέγαση των 

προσφύγων») 

Συνοψίζοντας, μέχρι σήμερα, στις περισσότερες από τις συνοικίες της Αθήνας 

σώζονται ακόμη πολλά προσφυγικά κτήρια. Ο βαθμός διατήρησής τους και η 

κατάσταση της αρχικής τους κατασκευής ποικίλλουν. Οι αλλοιώσεις, τόσο σε 

μεμονωμένα κτήρια όσο και σε σύνολα, είναι αναστρέψιμες. Ιδιαίτερα στα μη 

επισκευασμένα κτήρια που απλά ερειπώνονται, η αποκατάσταση είναι θέμα 

μελέτης και έρευνας των υλικών και των κατασκευαστικών μεθόδων του 

Μεσοπολέμου. Αποτελούν όχι μόνο ιστορικά τεκμήρια και σημεία αναφοράς της 

συλλογικής μνήμης, αλλά και σπίτια κτισμένα με ανθρώπινα μέτρα, με κύριο 

στοιχείο τη διατήρηση της κοινωνικότητας στις γειτονιές, που τόσο λείπει από όλες 

τις μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο.  

Ως προς την τυπολογία των παραπάνω προσφυγικών κατοικιών και 

πολυκατοικιών, παρατηρείται να έχουν ένα δικό τους ιδιαίτερο χαρακτήρα, που 

είναι αμέσως αναγνωρίσιμος και προσφιλής. Ως προς τη μέθοδο κατασκευής, είναι 

ενδεικτικά της εποχής του Μεσοπολέμου, όσον αφορά τις μέτριες κατασκευές και 

όχι τις πιο πολυτελείς. Είναι ακόμη χαρακτηριστικά της μετάβασης από τα 

παραδοσιακά υλικά και μεθόδους στο οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά και της 
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μετάβασης από τα μικρά συνεργεία μαστόρων στο σύστημα των εργολάβων και 

των πιο μαζικών κατασκευών. Είναι κτισμένα σε μια κρίσιμη καμπή της εξέλιξης 

του αστικού τοπίου. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητη η διατήρησή 

τους μέσα στο ολοένα και πιο απρόσωπο τοπίο της Αθήνας.  

Παρόλα αυτά, σήμερα τα προσφυγικά κτήρια δέχονται ασφυκτικές πιέσεις 

από τη λαίλαπα της οικοδόμησης. Επιπλέον, δεν είναι σε όλους αμέσως εμφανής η 

σημασία της διατήρησής τους, αφού συχνά η έννοια ιστορικό κτήριο ταυτίζεται με 

τη νεοκλασική τυπολογία ή με την παλαιότητα και μόνο. Συχνά τα προσφυγικά 

αποτελούν τον εύκολο στόχο σε μια διαδικασία κατεδάφισης από εργολάβους και 

ιδιοκτήτες. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν τα προσφυγικά της λεωφόρου 

Αλεξάνδρας, που σώθηκαν χάρη στην αντίδραση της Σχολής Αρχιτεκτόνων και 

όλων όσων ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. 

Ο επιθυμητός στόχος είναι να υπάρξει μια συνολική προστασία των αξιόλογων και 

καλά διατηρημένων περιοχών, οι οποίες είναι πάρα πολλές, αλλά και όλων των 

διαφορετικών κτηριακών τύπων. Τα προσφυγικά έχουν αξία ως σύνολο κτηρίων 

πρώτα από όλα και έπειτα ως μεμονωμένα κτήρια. Μαζί με αυτά χάνονται μνήμες, 

άνθρωποι, κοινωνικές δομές, γειτονιές, έθιμα.  

Επιπλέον, οι διώροφες προσφυγικές κατοικίες επί της οδού Πανόρµου 

οικοδομήθηκαν για να στεγαστούν πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, το χρονικό 

διάστημα 1930-1932. Η κατασκευή τους αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια 

καθιέρωσης του θεσμού της κοινωνικής κατοικίας. Ο σχεδιασμός τους έχει ως 

βασική αρχή την ύπαρξη σωστού φωτισμού και αερισμού, που επιτυγχάνεται µε 

την διαμπερότητα  και τον σωστό προσανατολισμό. Ο ενδιάμεσος ελεύθερος 

δημόσιος χώρος καταλαμβάνει έκταση σχεδόν ίση µε το πλάτος της κάθε ενότητας 

κατοικιών. Είναι σημαντικό ότι η δομή του οικισμού έχει διασωθεί σε μεγάλο 

βαθμό και αποτελεί ένα οικιστικό σύνολο σχετικά μικρό, αλλά πολύ σημαντικό για 

την περιοχή. 

Ο Πολιτιστικός  Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων  έπειτα από ενωτικούς αγώνες 

των κατοίκων, κατάφερε το 2000 να αποτρέψει την κατεδάφιση των προσφυγικών 

κατοικιών επί της οδού Πανόρµου µε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 
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Ύστερα από 10 χρόνια ο ∆ήμος Αθηναίων µε σχεδόν οµόφωνες αποφάσεις του 

∆ηµοτικού Συμβουλίου (368/22- 3-2010, 549/9-4-2010) αποφάσισε την 

τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου των προσφυγικών κατοικιών. Αν και για τα 

προσφυγικά της Πανόρµου ο κύβος δεν έχει ακόμα ριφθεί και ο αγώνας για την 

κήρυξή τους ως διατηρητέων συνεχίζεται, δεν συμβαίνει το ίδιο µε τα ιστορικά 

προσφυγικά κτήρια επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εκεί οι προσπάθειες των 

κατοίκων απέδωσαν ο χαρακτηρισμός έγινε, µόνο που και αυτά τα ιστορικά κτήρια 

έχουν αφεθεί έκτοτε στη μοίρα του χρόνου. Το συγκρότημα των οκτώ 

προσφυγικών πολυκατοικιών, έργο των αρχιτεκτόνων Κίµωνα Λάσκαρη και 

Δημήτρη Κυριακού, ολοκληρώθηκε το 1935 και θεωρείται άριστο δείγμα του 

κινήματος Bauhaus. Τα Προσφυγικά, όπως είναι γνωστά, καταλαμβάνουν 

επιφάνεια 14,5 στρεμμάτων, από τα οποία το 70% είναι κοινόχρηστοι χώροι. Το 

συγκρότημα έχει συνολική επιφάνεια 11.000 τετραγωνικών μέτρων και 

αποτελείται από 228 διαμερίσματα, εκ των οποίων κάπου 50 κατοικούνται από 

ιδιώτες. Από την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου έχουν αγοραστεί 140 και άλλα 

40 απαλλοτριωθήκαν το 2003 από το τότε ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Τα σχέδια που είχαν εκπονηθεί την περίοδο εκείνη, προέβλεπαν την 

κατεδάφιση των έξι κτηρίων, σχέδια που ακυρώθηκαν από το ΣΤΕ, χάρη στις 

προσφυγές των κατοίκων των Αμπελοκήπων και της Αρχιτεκτονικής Σχολής. Έξι 

χρόνια μετά, και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2009, τα κτήρια κηρύχθηκαν 

διατηρητέα μνημεία. Μια απόφαση που μέχρι σήμερα δεν έχει καµία συνέχεια, µε 

αποτέλεσμα τα ιστορικά κτήρια να έχουν αφεθεί στη μοίρα του χρόνου. Στα μέσα 

του ’70 και του ’80, ο ΕΟΤ μελέτησε και ανέλαβε την αναστήλωση και μετατροπή 

ιδιωτικών παραδοσιακών κτισμάτων σε παραδοσιακούς ξενώνες σε πλήθος 

περιοχών, όπως η Μάνη (με κλασικό παράδειγμα τους πύργους της Βάθειας), τη 

Βυζίτσα, τα Ψαρά, τις Μηλιές του Πηλίου, το Πάπιγκο και την Οία. Επίσης 

υπάρχουν ακόμη και σήμερα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη μετατροπή 

παραδοσιακών κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα. Στην περίπτωση της Αθήνας, 

βέβαια, το πιθανότερο είναι τα αναπαλαιωμένα κτίσματα να μην προορίζονται για 
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ξενώνες, αλλά για λιγότερο δεσμευτικές (ως προς τη νέα τους διαρρύθμιση) 

χρήσεις.  

Τα εγκαταλειμμένα κτίρια της Αθήνας είναι περίπου 1.200, τα περισσότερα 

από τα οποία στο κέντρο. Αυτό ήταν ένα από τα συμπεράσματα της εκτεταμένης 

έρευνας που πραγματοποιούσε επί σειράν ετών, ήδη από το 2008, η Περιφέρεια 

Αττικής μέσω της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής 

Κεντρικού Τομέα. Η καταγραφή ξεκίνησε κυρίως για να βρεθεί τρόπος να 

αμβλυνθεί το πρόβλημα υποβάθμισης του κέντρου. 

Ωστόσο το νομικό πρόβλημα που αναφέρει η κ. Τσάτσου αφορά ένα σχετικά 

μικρό μέρος των εγκαταλειμμένων κτιρίων, αφού μεγάλο μέρος τους δεν έχει καν 

ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με επιχειρησιακά στελέχη της υπηρεσίας που 

πραγματοποίησε την καταγραφή, «δεν είναι εύκολο και κάποιες φορές είναι 

σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Σε άλλες περιπτώσεις, ο 

ιδιοκτήτης μπορεί να έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό πριν από πολλά χρόνια, 

ενώ ζήτημα απόδοσης ευθυνών προκύπτει όταν η ιδιοκτησία είναι 

κατακερματισμένη σε πολλούς ιδιοκτήτες - κληρονόμους του κτιρίου». Σύμφωνα 

με τις ίδιες πηγές ωστόσο, στις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες εντοπίζονται, 

δέχονται συστάσεις των υπηρεσιών στις οποίες -τις περισσότερες φορές- 

πειθαρχούν. Για όσους δεν πειθαρχούν, κινείται η νομική διαδικασία. 

Η Πολιτική Του Ελληνικού Κράτους Για Τους Παλιννοστούντες Πόντιους 

Οι πολιτικές που εκδηλώθηκαν και οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν από 

το ελληνικό κράτος για την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των Ποντίων, 

εντοπίζονται στα πεδία της Ιθαγένειας, της περίθαλψης και εκπαίδευσης, της 

κοινωνικής ασφάλισης, της απασχόλησης, καθώς και στη δημιουργία θεσμικών και 

άλλων υποδομών. 

Α) Ιθαγένεια 

Η Ιθαγένεια αποτελεί βασικό, αλλά όχι αποκλειστικό στοιχείο για την 

απόλαυση των ίδιων κοινωνικών δικαιωμάτων, για τους εγκατεστημένους σε μια 

χώρα ανθρώπους, καθώς πολλά από τα κοινωνικά δικαιώματα συνδέονται με την 
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έννοια της ιδιότητας του πολίτη. Ειδικά για τους Πόντιους από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση, η ελληνική Πολιτεία προέβη από το 1980, μέχρι σήμερα, σε σειρά 

ρυθμίσεων. Βάση αποτέλεσε ο ορισμός του ομογενή, σύμφωνα με τον οποίο 

Έλληνες ομογενείς είναι τα πρόσωπα που ανήκουν στο ελληνικό έθνος. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι το ελληνικό κράτος χαρακτηρίζει τους Πόντιους από τα κράτη της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που εγκαθίστανται στην Ελλάδα μετά το 1980, ως 

«Παλιννοστούντες» και όχι ως πρόσφυγες, όπως χαρακτήριζε τους ομογενείς της 

περιόδου 1914-1922. 

Β) Κοινωνική Περίθαλψη και Ασφάλιση 

Για την αντιμετώπιση των δαπανών μεταφοράς οικογενειακής οικοσκευής, 

των πρώτων αναγκών διατροφής, καθώς και για την αντιμετώπιση των 

προσωρινών στεγαστικών αναγκών, αποφασίστηκε, με την είσοδο των ομογενών 

στη χώρα, η εφάπαξ καταβολή για κάθε περίπτωση, μιας οικονομικής ενίσχυσης. 

Στην άμεση επίλυση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σε ανασφάλιστους 

ομογενείς στόχευε και η Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας το 1990, με 

την οποία αποφασίστηκε η δωρεάν παροχή ιατρικής, φαρμακευτικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης στους Έλληνες Πόντιους από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση. 

Γ) Εκπαίδευση 

Ειδικά εκπαιδευτικά μέτρα λήφθηκαν για την εκπαίδευση των 

παλιννοστούντων ομογενών. Με το άρθ. 7 του Ν. 1865/1989 ιδρύθηκαν και 

λειτούργησαν Σχολεία Παλιννοστούντων. Τέσσερα χρόνια μετά (1994), με 

υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Φ2/378/Γ1/1124), προβλέφθηκε η ίδρυση και λειτουργία στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων, με 

στόχο την ομαλή ένταξη των μαθητών στην τάξη και στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Δ) Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και 

Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (ΕΙΥΑΑΠΟΕ)  

Σημαντικό εργαλείο για την εγκατάσταση και ενσωμάτωση των 

παλιννοστούντων ομογενών στην ελληνική κοινωνία αποτέλεσε το περίφημο 
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ΕΙΥΑΑΠΟΕ, το οποίο ιδρύθηκε το 1990 από το Υπουργείο Εξωτερικών, ως Εθνικό 

Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (άρθρ. 

8 του Ν. 1893/90). Το ΕΙΥΑΠΟΕ ανέλαβε έκτοτε την υποδοχή και παροχή της 

κρατικής αρωγής προς τους ομογενείς από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Με 

τον ίδιο νόμο συστάθηκε και η Γενική Γραμματεία Παλιννοστούντων Ομογενών 

(άρθρ. 9), ως ιδιαίτερη οργανική μονάδα στο Υπουργείο Μακεδονίας -Θράκης.  

Σκοποί του Ιδρύματος ήταν:  

- Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας σε διάφορες περιοχές της 

χώρας, με σκοπό την εξασφάλιση οργανωμένης υποδοχής των 

παλιννοστούντων, κατά τη αρχική περίοδο της παραμονής τους στη χώρα, 

που προβλέπονταν να είναι δεκαπενθήμερος. 

 - Η ίδρυση και λειτουργία Οικισμών Υποδοχής, που θα είχαν τη δυνατότητα 

φιλοξενίας περίπου 1000 ατόμων το εξάμηνο, σε κατάλληλα επιπλωμένες 

κατοικίες. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πέραν της δωρεάν 

στέγασης και της χορήγησης βασικών ειδών διατροφής, παρέχονταν και 

άλλες υπηρεσίες που αποσκοπούσαν στη δημοτολογική τακτοποίηση των 

ατόμων, την προετοιμασία τους για την ομαλή κοινωνική τους ένταξη και τη 

δημιουργία συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης.  

- Η κατασκευή ή μίσθωση κατοικιών για μόνιμη διαμονή.  

- Η εξασφάλιση εργασίας στους παλιννοστούντες, στους τόπους 

εγκατάστασης. Ουσιαστικά, λειτούργησε από το 1991 έως και το 2002 που 

καταργήθηκε, και το διάστημα αυτό χιλιάδες ομογενείς εντάχθηκαν στα 

προγράμματά του. Έως τα τέλη του 1993 το Ίδρυμα είχε δημιουργήσει 4 

προσωρινά Κέντρα Φιλοξενίας (3 στον Έβρο και 1 στην Αθήνα), 3 Κέντρα 

Φιλοξενίας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη) στα οποία φιλοξενούσε 

συνολικά 1.378 άτομα. 

- Απασχόληση. 

Εκτός από τις ρυθμίσεις για τις διάφορες οικονομικές ενισχύσεις, όπως έχουν 

αναφερθεί παραπάνω, το κράτος, με σκοπό την ενσωμάτωση των Ποντίων από την 
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πρώην Σοβιετική Ένωση στην αγορά εργασίας, αποφάσισε και υλοποίησε μέσω του 

ΟΑΕΔ, ειδικά προγράμματα επιχορήγησης αυταπασχόλησης (1992) και 

επιχορήγησης εργοδοτών για νέες θέσεις εργασίας (1994). 

Πρόγραμμα Αποκατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης του Ν.2790/2000  

Τα μέτρα που λήφθηκαν και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν έως τα τέλη της 

δεκαετίας του ’90, παρ’ όλο που συνέβαλλαν σε έναν βαθμό στην κοινωνική ένταξη 

των Ποντίων, δεν πρέπει να θεωρούνται απολύτως ικανοποιητικά. Διότι τα 

προβλήματα συνέχιζαν να υπάρχουν και να ταλαιπωρούν τους ομογενείς. Η 

σημαντικότερη ένδειξη μερικής αποτυχίας των προγραμμάτων ενσωμάτωσης 

προέρχονται από τα μέτρα εγκατάστασης. Η ανεργία στις περιοχές εγκατάστασης, 

για παράδειγμα, στη Θράκη, ανάγκασε πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν τις 

κατοικίες τους και να μετοικίσουν, κυρίως, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η 

κατάσταση φάνηκε να αλλάζει αισθητά με μια νέα πολιτική παρέμβαση, τον Νόμο 

2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως 

Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις». Αυτός ο νόμος που καταρτίστηκε κατόπιν 

διαλόγου με τους αντίστοιχους φορείς των ομογενών, υπήρξε σημαντική τομή σε 

σχέση με το παρελθόν. 

Με τον Νόμο αυτό, την αρμοδιότητα για την υλοποίηση, την εποπτεία και τον 

συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής αναλαμβάνει πλέον το Υπουργείο 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο Νόμος περιλαμβάνει μόνον 

τους Έλληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση και ρυθμίζει όλα τα θέματα που 

αφορούν την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, τόσο των ομογενών που διαμένουν 

στην Ελλάδα όσο και αυτών που κατοικούν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης, τη χορήγηση του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας σε όσους επιθυμούν να 

διατηρήσουν την ιθαγένεια του κράτους προέλευσης και στους συζύγους και τα 

παιδιά των ομογενών, το οποίο επέχει άδεια παραμονής και εργασίας στην 

ελληνική επικράτεια και εξισώνει τους κατόχους του με τους γηγενείς. Περαιτέρω, 

ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη στεγαστική και την επαγγελματική 

αποκατάσταση με τη χορήγηση αγροτικών εκτάσεων, την προώθηση στην 
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απασχόληση με θετικά μέτρα για την πρόσληψη στον δημόσιο τομέα και την 

επαγγελματική κατάρτιση των Ποντίων (Ν. 2790/2000). Αποτέλεσμα του νέου 

νόμου για τους Ποντίους ομογενείς ήταν η κατάργηση, το 2002, της Γενικής 

Γραμματείας Παλιννοστούντων Ομογενών (Γ.Γ.Π.Ο.) και του Ε.Ι.Υ.Α. Α.Π.Ο.Ε.  

Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης δράσεις και πρωτοβουλίες σε πέντε βασικές 

θεματικές ενότητες: 

Α) Τη στεγαστική αποκατάσταση, χωρίς δημιουργία διαχωριστικών γραμμών 

και «γκέτο» στην εγκατάσταση των Παλιννοστούντων γύρω από τα Αστικά Κέντρα 

ή μέσα στις Πόλεις. Υπήρξε και υπάρχει δέσμευση για παροχή 25.000 δανείων 

ύψους 44.000 ευρώ, διάρκειας 15 ετών, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και 

επιδότηση κεφαλαίου και επιτοκίου, ανάλογα με τις τέσσερις ζώνες κατοικίας τους 

(Α’, Σ’, Γ’, Δ’). Μέχρι τα τέλη του 2002 είχαν υποβληθεί πάνω από 11.500 αιτήσεις 

δανείων και είχαν χορηγηθεί δάνεια σε 7500 οικογένειες. Στη συνέχεια, το 

συνολικό ποσό των δανείων αυξήθηκε από 44.000 στα 60.000 ευρώ, με χρόνο 

αποπληρωμής αντί για 15 σε 20 έτη. Παράλληλα, για την πιο γρήγορη εφαρμογή 

της Στεγαστικής Αποκατάστασης, προωθήθηκαν δύο Νομοθετικές Ρυθμίσεις για 

την παραχώρηση κατάλληλων εκτάσεων και οικοπέδων από Φορείς του Δημοσίου 

και της Αυτοδιοίκησης στους Παλιννοστούντες, με ταυτόχρονη μεταβίβαση της 

κυριότητας, δηλαδή των τίτλων ιδιοκτησίας. Επίσης, οι Περιφέρειες έχουν εντάξει 

στα προγράμματά τους την ολοκλήρωση των Έργων Υποδομής στους Οικισμούς 

των Παλιννοστούντων, ενώ προωθήθηκε και η γρήγορη ένταξη στο Σχέδιο Πόλης 

αυθαίρετων κατοικιών. Συμπερασματικά, σε ότι αφορά το Πρόγραμμα Στεγαστικής 

Αποκατάστασης υπάρχουν τα εξής συγκριτικά στοιχεία: Με το παλαιό πρόγραμμα 

απέκτησαν σπίτι μόνον 1.200 οικογένειες, ενώ με το νέο Πρόγραμμα, από το 1999 

έως το 2000, απέκτησαν σπίτι περίπου 6.000 οικογένειες, με το Πρόγραμμα 

αυτοστέγασης. Πολιτικοί της περιόδου υπολόγιζαν ότι, σύμφωνα με τους ρυθμούς 

και με τη δυναμική, που οι ίδιοι οι ομογενείς αναπτύσσουν, και με δεδομένη τη 

θετική ανταπόκριση και βοήθεια της Κυβέρνησης, η στεγαστική αποκατάστασή των 

ομογενών μπορούσε να ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το 2005. Τα χρήματα για τη 

στεγαστική αποκατάσταση (κρατικές αρωγές και επιδοτήσεις επιτοκίων), 
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προέρχονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ όλα τα στεγαστικά δάνεια 

δίνονται από τις Τράπεζες με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. 

Β) Την ομαλή ένταξη των μαθητών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και την 

ενίσχυση και την επιμόρφωση των ενηλίκων σε ζητήματα γλώσσας και 

εκπαίδευσης. Η γνώση αποτελεί έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες 

συμβολής στην ένταξη των ομογενών στην κοινωνική και οικονομική ζωή της 

πατρίδας τους, πολύ περισσότερο δε των παιδιών τους. Γι’ αυτόν τον λόγο και με 

στόχο την ομαλή εκπαιδευτική προσέγγιση των παιδιών παλιννοστούντων, 

υλοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων» από το Υπουργείο 

Παιδείας. 

Γ) Την προετοιμασία, υποστήριξη και σημαντική προώθηση των Ομογενών 

στην αγορά εργασίας, με επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική 

κατάρτιση. Σκοπός αυτού του κύκλου μέτρων είναι η πρόσβαση σε σταθερές 

θέσεις απασχόλησης και σε οικονομικά κίνητρα αυτοαπασχόλησης. Αυτές οι θέσεις 

απασχόλησης μπορούν και πρέπει να είναι αντίστοιχες με τις γνώσεις τους, τις 

ικανότητές τους, τις δεξιότητές τους, τις εμπειρίες τους και την εξειδικευμένη 

επιστημονική τους μόρφωση. 

Δ) Την ανάπτυξη δράσεων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

των Ομογενών και την ισότιμη συμμετοχή τους στις Κοινωνικές και Πολιτισμικές 

δραστηριότητες σε κάθε Περιφέρεια, σε κάθε Νομό και Δήμο. 

Ε) Τη δημιουργική και ισότιμη συμμετοχή των Ομογενών σε Ειδικά 

Προγράμματα Μαζικού και Αγωνιστικού Αθλητισμού.12 

Μέτρα Για Την Αντιμετώπιση Του Προσφυγικού Ζητήματος 2015-2016 

Τα νησιά του αιγαίου πελάγους ήταν αυτά που δέχτηκαν την μεγαλύτερη 

μάζα μεταναστών. Ειδικότερα η Λέσβος, η Σάμος, η Χίος και η Κω κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις τις οποίες έπρεπε να φέρουν εις πέρας 

άμεσα μίας και η εισροή των προσφύγων ήταν διαρκείς και αυξανόμενη. Μόνο στο 

λιμάνι της Μυτιλήνης βρέθηκαν πάνω από 10.000 μετανάστες, ενώ σε όλο το νησί 

εκτιμάται ότι ο αριθμός τους μπορεί και να ξεπέρασε τις 20.000 στο τέλος του 
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2015. Όπως δήλωσε ο κ. Γαληνός δήμαρχος του νησιού, «έχουν περάσει από τη 

Μυτιλήνη περισσότεροι μετανάστες από ότι ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού, 

85.000 άτομα». 

Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο 

αποφασίστηκε να δημιουργηθούν μεικτά συνεργεία αστυνομίας και λιμενικού, 

ώστε η διαδικασία ταυτοποίησης να συντομευτεί. Ένα από τα σημαντικότερα 

μέτρα για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης που αφορά άμεσα τη χώρα μας, 

είναι η εγκατάσταση των hot-spots. Πρόκειται για κέντρα καταγραφής, 

διαπίστευσης ή ταυτοποίησης που θα εγκατασταθούν σε Ελλάδα και Ιταλία από 

εθνικές αρχές, σε συνεργασία με τρεις οργανισμούς της ΕΕ: τη Frontex, την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και τη Europol. Τα Κέντρα 

Καταγραφής – hot spots, θα λειτουργήσουν με τη βοήθεια ειδικών ομάδων 

υποστήριξης του εκάστοτε ευρωπαϊκού οργανισμού, αλλά και εμπειρογνωμόνων 

από άλλα κράτη μέλη, σε συνεργασία πάντα με τις εθνικές αρχές, και θα 

παράσχουν εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας προκειμένου την ταυτοποίηση και 

καταγραφή των εισερχόμενων προσώπων, μέσα από σάρωση δακτυλικών 

αποτυπωμάτων. Ταυτόχρονα, οι ίδιες ομάδες, θα προετοιμάσουν τις διεργασίες 

για την επιστροφή όσων δεν έχουν κανένα δικαίωμα παραμονής. 

Ο αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής 

Γιάννης Μουζάλας μετά την επίσκεψη του στην Μυτιλήνη ανακοίνωσε μερικά 

μέτρα προς άμεση εφαρμογή για την αποφόρτιση του νησιού και την εξομάλυνση 

της κατάστασης: 

1. Δυο δρομολόγια πλοίων από Μυτιλήνη στον Πειραιά πέρα των πλοίων της 

γραμμής. Ο λόγος για το «Τέρα Τζετ» και το «Πήγασος» ενώ σε έκτακτη 

ανάγκη θα μπορεί να συνδράμει με έκτακτα δρομολόγια και το «Blue Star 

Patmos». Στο λιμάνι της Μυτιλήνης θα εδρεύει πλέον μόνιμα και το 

«Ελευθέριος Βενιζέλος». Σε αυτό θα μπαίνουν και θα μένουν οι πρόσφυγες 

που ταυτοποιούνται και παραμένουν εκεί έως συμπληρώσεως του αριθμού 

των 2.500 επιβατών και αναχώρησης του πλοίου. Το οποίο και μετά το 

δρομολόγιο του θα επιστρέφει στη Μυτιλήνη. 
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2. Αύξηση της δυνατότητας ταυτοποίησης μεταναστών και προσφύγων. Ήδη 

στο νησί ήρθαν 60 στελέχη της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού Σώματος και ειδικός 

εξοπλισμός. 

3. Ενεργοποίηση του Στρατού, ο οποίος θα φτιάχνει καθημερινά 1.500 

φρατζόλες ψωμί, ενώ προσωπικό του θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 

νέου χώρου υποδοχής στο παλιό στρατόπεδο στη διασταύρωσης της Κάπης 

με την Κλείου στη βορειοανατολική Λέσβο. 

4. Δημιουργία νέου κέντρου ταυτοποίησης στη βόρεια είσοδο της πόλης, στο 

παλιό στρατόπεδο Κουρτζή το οποίο και θα ενοικιασθεί από ιδιώτη στον 

οποίο ανήκει από το Δήμο Λέσβου.78 

Οι προσφυγικές ροές έχουν οδηγήσει σε έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες, 

ιδίως για κράτη όπως η Ελλάδα, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των πακέτων 

ενίσχυσης στα 73.000.000 ευρώ για το έτος 2015, ποσό που έχει ήδη εξαντληθεί.  

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση για τους τρεις υποστηρικτικούς οργανισμούς 

της ΕΕ (FRONTEX, EASO και Europol) που είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και 

λειτουργία των Κέντρων Καταγραφής hot spots, έχει ενισχυθεί με 1.300.000 € για 

να καλύψει 60 υπαλλήλους για τη Frontex, 30 για την EASO και 30 για τη Europol.79 

Η ολοένα συνεχιζόμενη εισροή προσφύγων και μεταναστών φέρνει την 

πολιτεία σε δύσκολη θέση. Πολλοί από τους μετανάστες και πρόσφυγες που 

καταφθάνουν στο λιμάνι του Πειραιά φιλοξενούνται προσωρινά σε επιβατικούς 

σταθμούς του ΟΛΠ. Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός σε μια προσπάθεια να υπάρξει 

καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών έχει ανοίξει για την εξυπηρέτηση 

τους τέσσερις επιβατικούς σταθμούς καθώς έχει διαθέσει επιπλέον προσωπικό 

αλλά και συνεργεία καθαρισμού.80 

 

                                                           
78 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος ανακοίνωσε ο Μουζαλάς», 
Πηγή: http://www.e-typos.com 
79 «Πώς θα λειτουργούν τα hot spots για τους πρόσφυγες», Πηγή: http://www.koutipandoras.gr  
80 «Εγκλωβισμένοι 25.000 πρόσφυγες & μετανάστες-Τους μοιράζουν σε όλη την Ελλάδα», Πηγή: 
http://www.iefimerida.gr 
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ΕΥΡΩΠΗ 

Αγγλία 

Η ανάπτυξη της οικοδομικής βιομηχανίας προσέλκυσε στις πόλεις ένα 

τεράστιο αριθμό εργατών από τα χωριά. Η βιομηχανία αυτή είναι αρκετά 

περίπλοκη και απαιτεί εργατικό προσωπικό διαφόρων κατηγοριών. Χρειάζεται 

ξυλουργούς, επιπλοποιούς, μπογιατζήδες, χτίστες, σοβατζήδες, με μια λέξη, όλους 

τους εργάτες, πού δεν ασχολούνται μόνο με το χτίσιμο των σπιτιών, αλλά και με 

τον εξοπλισμό και τη διαρρύθμιση. Κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, 

η Αγγλία αποτέλεσε έναν από τους πιο σημαντικούς προορισμούς των μεταναστών 

που εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονταν από 

τις πρώην αγγλικές αποικίες. Την περίοδο αυτή είχε μαζική παρουσία, πέραν των 

Κυπρίων και των Τούρκων, έγχρωμων πληθυσμών από τις πρώην αποικίες. Οι 

Ασιατικές, κυρίως μουσουλμανικές, κοινότητες έχουν διαγράψει θετικό κύκλο 

συνεργασίας με την κοινωνία της Αγγλίας. Παράλληλα, διατήρησαν την 

πολιτισμική τους ανεξαρτησία αλλά και τους δικούς τους σκληρούς κανόνες 

«εσωτερικού ελέγχου» των εθνικών ομάδων τους.  

Η ανάπτυξη του καπιταλισμού επέφερε μια ασυνήθιστη αύξηση του 

πληθυσμού των πόλεων, και κατά συνέπεια μια ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη 

κατοικιών. Από εκεί εξηγείται η εξαιρετική άνθηση της οικοδομικής βιομηχανίας. Ο 

πυρετός των σιδηροδρόμων, πού είχε καταλάβει την Αγγλία στις αρχές της 

δεκαετίας του 1840, αντικαταστάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘50 από  τον 

οικοδομικό οργασμό. Τα σπίτια χτίζονταν κατά χιλιάδες και κυριολεκτικά ρίχνονταν 

στην αγορά, όπως και κάθε άλλο εμπόρευμα. Από την άποψη της τεχνικής 

οργάνωσης, η  οικοδομική βιομηχανία αν και βρισκόταν ακόμα σε πρώιμο στάδιο, 

είχε περιέλθει ήδη στα χέρια των μεγάλων καπιταλιστών. Ο άγγλος επιχειρηματίας 

οικοδομών πάχτωνε ένα μεγάλο κομμάτι γης και το έχτιζε με εκατοντάδες σπίτια 

πού τα νοίκιαζε ή τα πουλούσε.17 
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Πορτογαλία 

Το  SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local) είναι ένα από τα πειράματα 

στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας στην Ευρώπη. Δημιούργημα της έκρηξης 

λαϊκής συμμετοχής που έφερε η Επανάσταση των «Γαρυφάλλων» (Απρίλης 1974), 

το SAAL προσπάθησε να δώσει απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα στέγης που 

αντιμετώπιζε η Πορτογαλική κοινωνία. 

Η εσωτερική μετανάστευση όσο και η μετανάστευση που προκλήθηκε από 

την κατάρρευση των αποικιών σε συνδυασμό με τις συνθήκες αστικοποίησης και 

του συστήματος αγοράς γης και κατοικίας είχαν φέρει 600.000 ανθρώπους (το 23% 

του πληθυσμού) στις αρχές του 1970 αντιμέτωπους με πολύ κακές συνθήκες 

στέγασης. Υπολογίζεται ότι 50.000 ζούσανε στα περίχωρα του Πόρτο και της 

Λισαβόνας σε παραγκουπόλεις, τις γνωστές και ως «μπαράκας». Μεγάλο τμήμα 

των λαϊκών στρωμάτων κατέφευγε στην αυτοστέγαση μέσω της αυθαίρετης 

δόμησης για να λύσει το πρόβλημα στέγης. Το αποτέλεσμα είναι ότι σχεδόν 40% 

των νέων κατοικιών την δεκαετία του '70 δεν είχε νόμιμη άδεια. 

Σε αυτές τις συνθήκες η πτώση της δικτατορίας θα γεννήσει ένα κίνημα 

διεκδίκησης του χώρου και της πόλης. Ξεκίνησαν σε γειτονιές του Πόρτο (Districts 

Camarários) διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγη. Τους επόμενους μήνες 

ακολοθησαν απεργίες ενοικίου, και μαζικές καταλήψεις άδειων κτιρίων. 

Το SAAL ξεκίνησε την διεκδίκηση μέσα από το Υπουργείο Κατοικίας και 

Αστικής Ανάπτυξης τον Αύγουστο του 1974 υπό την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα 

Νούνο Πόρτας. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η αναγνώριση του 

δικαιώματος των κατοίκων να μπορούν να εγκατασταθούν στον χώρο που ζούνε σε 

αξιοπρεπείς συνθήκες, η σύνδεση των αισθητικών και αρχιτεκτονικών επιλογών με 

τις ανάγκες και τις επιλογές των κατοίκων και η χρήση της δυναμικής των ίδιων των 

κατοίκων στην υλοποίηση των παρεμβάσεων. Όλο το πρόγραμμα βασιζόταν στον 

συμμετοχικό σχεδιασμό και στις συνελεύσεις των κατοίκων με την υποστήριξη 

ομάδων τεχνικών και κρατικών φορέων. Οι ομάδες των τεχνικών, αρχιτεκτόνων, 

γεωγράφων, κοινωνιολόγων και άλλων ειδικοτήτων ήταν ο συνδετικός κρίκος 

ανάμεσα στις κοινότητες και στο κράτος. Στα δύο χρόνια της λειτουργίας του 
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ξεκίνησαν 170 προγράμματα κατοικίας που αφορούν 40.000 οικογένειες από το 

Βορρά μέχρι το Νότο της χώρας. Πέρα από την κοινωνική του σημασία το SAAL 

αποτέλεσε τομή τόσο για την αρχιτεκτονική της κοινωνικής κατοικίας όσο και στην 

πορτογαλική αρχιτεκτονική. Ο κάθε τύπος κατοικίας δεν βασιζόταν σε ένα 

καθολικό μοντέλο, άλλα στις ιδιαιτερότητες του τόπου, τις γεωγραφικές συνθήκες, 

τις επιλογές των αρχιτεκτόνων και των κατοίκων. 

Κανένα από τα προγράμματα κατοικίας του SAAL δεν κατάφερε να 

ολοκληρωθεί ενώ το πρόγραμμα βρισκόταν ενεργό, καθώς θα τερματιστεί μέσα σε 

ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης μόλις δύο χρόνια μετά, τον Οκτώβριο του 

1976. Η επίσημη αιτία για την λήξη του προγράμματος ήταν η κακή συνεργασία με 

τις τοπικές αρχές. Ήδη από το 1975 οι δημόσιες επενδύσεις στην κοινωνική 

κατοικία αρχίζουν να περιορίζονται. Οι τεχνικές και διοικητικές δομές του 

Πορτογαλικού κράτους αδυνατούσαν σε πολλές περιπτώσεις να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις του προγράμματος. Τέλος το ίδιο το πρόγραμμα ήρθε αντιμέτωπο 

με τις πιέσεις των κατοίκων και των κινημάτων πόλης που απαιτούσαν 

ριζοσπαστικές τομές στο ίδιο το SAAL και άμεσες λύσεις.  

Η κληρονομιά του προγράμματος ακόμη και στο πλαίσιο των ορίων και των 

αντιφάσεων του, ακόμη και σήμερα είναι ανεκτίμητη. Έδειξε πως σε μια χώρα του 

Ευρωπαϊκού Νότου μπορούν να αναπτυχθούν δυναμικές πρωτοβουλίες γύρω από 

το ζήτημα της στέγης με έντονη λαϊκή συμμετοχή. Συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην 

διεθνοποίηση της Πορτογαλικής αρχιτεκτονικής με πολλά γνωστά ονόματα όπως ο 

Άλβαρο Σίζα να έχουν ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα. Υπήρξε  ένα πρωτοπόρο 

πείραμα αρχιτεκτονικής και συμμετοχικού σχεδιασμού που άλλαξε σε μεγάλο 

βαθμό την αντίληψη για το πώς γίνεται η αρχιτεκτονική της κοινωνικής κατοικίας.81 

Παρίσι (2015) 

Στέγη σε καταλύματα ανά το Παρίσι προσέφερε ο δήμος της γαλλικής 

πρωτεύουσας σε περίπου 900 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι είχαν 

                                                           
81 Πούλιος Δημήτρης, «SAAL Process (1974-1976): Δικαίωμα στη Στέγη και αρχιτεκτονική από ‘’τα 
κάτω’’», 2015, Πηγή: http://www.toperiodiko.gr 
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κατασκηνώσει εδώ και μήνες σε δύο σημεία της πόλης. Η επιχείρηση μεταφοράς 

των 500 προσφύγων που βρίσκονταν επί μακρόν κοντά στον σταθμό Αούστερλιτς 

και των 400 που βρίσκονταν έξω από το δημαρχείο του 18ου διαμερίσματος 

διεξήχθη χωρίς δυσκολίες. Το δημαρχείο είχε προειδοποιήσει τους πρόσφυγες και 

μετανάστες για τη μετεγκατάστασή τους, ενώ δημοσιογράφοι που επισκέφθηκαν 

τους καταυλισμούς ανέφεραν ότι στην ατμόσφαιρα επικρατούσε ενθουσιασμός 

και αίσθηση ανυπομονησίας για μια καινούργια ζωή. Στους καταυλισμούς αυτούς 

ζούσαν και κάποιοι Γάλλοι άστεγοι, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν στα 

καταλύματα. Όσοι από τους πρόσφυγες ζητήσουν άσυλο, θα μείνουν στα 

καταλύματα για όσο διάστημα απαιτηθεί, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα 

τους, ενώ όσοι δεν ζητήσουν, θα μείνουν για τέσσερις εβδομάδες. 

Στους καταυλισμούς εθελοντές παρέδιδαν μαθήματα γαλλικών, ενώ άλλοι 

βοηθούσαν για τις συνεννοήσεις των προσφύγων και μεταναστών με τις Αρχές. 

Αυτή η επιχείρηση ήταν η δεύτερη των τελευταίων μηνών. Τον Ιούνιο, οι Αρχές του 

Παρισιού είχαν διαλύσει καταυλισμό κάτω από τις γραμμές του τρένου στη Λα 

Σαπέλ, πάλι στο 18ο διαμέρισμα στο Βόρειο Παρίσι, μεταφέροντας 1.450 αστέγους 

πρόσφυγες σε καταλύματα. Μετά την απομάκρυνση των σκηνών των προσφύγων, 

οι Αρχές του Παρισιού επρόκειτο να τοποθετήσουν φράχτες προκειμένου ο 

καταυλισμός να μην ξαναδημιουργηθεί 

Γερμανία: Η Αναδόμηση Του Βερολίνου 

Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου τέθηκαν δύο βασικά 

πολεοδομικά ζητήματα: 

α. Πώς μπορούν να συνδεθούν οι πόλεις, το Ανατολικό και το Δυτικό 

Βερολίνο; 

β. Πώς μπορούν να καλυφθούν οι κενοί χώροι του κέντρου πάνω στην 

τοποθεσία του Τείχους; 

Οι μεν δυτικοί, όπως τονίζουν οι Γερμανοί, άφηναν τους ιδιοκτήτες κτιρίων 

και οργανισμούς στέγασης να αφήνουν εγκαταλελειμμένα τα κτίρια τους. Οι 

ιδιώτες αυτοί έλπιζαν έτσι ότι θα μπορέσουν έπειτα να τα γκρεμίσουν, ή να τα 
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ανακατασκευάσουν με έξοδα της κυβέρνησης και να χρεώνουν έπειτα πολύ υψηλά 

ενοίκια στα νέα κτίσματα. Οι δε ανατολικοί κατασκεύαζαν εργατικές πολυκατοικίες 

μεγαθήρια σοβιετικού τύπου στα περίχωρα της πόλης, αφήνοντας τα κτίρια στο 

κέντρο του ανατολικού Βερολίνου να καταρρέουν, καθώς τα θεωρούσαν σύμβολα 

της καπιταλιστικής αστικής ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα ήταν και από τις δύο μεριές 

του Τείχους να υπάρχουν πάρα πολλά άδεια κτίρια. Το 1978 στο δυτικό Βερολίνο 

υπήρχαν 28.000 άδεια διαμερίσματα, ενώ γύρω στα 25.000 διαμερίσματα ήταν 

κενά στην ανατολική πλευρά. 

Η αναδόμηση του δυτικού Βερολίνου, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στο 

τομέα των αστικών επεμβάσεων. Ο φορέας που ανέλαβε την κίνηση αυτή ήταν η 

Internationale Bauasstellung (ΙΒΑ, Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Δημόσιος 

Οργανισμός), η οποία ιδρύθηκε το 1979. Στο Δυτικό Βερολίνο ξεκίνησε ένας 

διεθνής διαγωνισμός για την ανακατασκευή τμημάτων της πόλης, με σεβασμό (ή 

επανεισαγωγή) στα πρωτότυπα σχέδια αστικής οδοποιίας της πόλης - το θεμέλιο 

της κριτικής Ανασυγκρότησης, που έμελλε να γίνει η βασική αρχή για την 

ανοικοδόμηση μετά το τείχος του Βερολίνου.  

Οι δράση του φορέα διαιρέθηκε σε δύο τομείς. Ο πρώτος τομέας, ήταν αυτός 

των νέων καταστάσεων (Neubau), ο οποίος σχετίζεται με την ανοικοδόμηση των 

περιοχών που καταστράφηκαν από τον πόλεμο και ήταν ελεύθεροι. Η 

ανοικοδόμηση γίνεται βάση της υπάρχουσας πολεοδομικής παράδοσης, αλλά και 

των απαιτήσεων και τάσεων της σύγχρονης πολεοδομίας, κρατώντας 

χαρακτηριστικά της συνοικίας. Ακόμη, λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν και την 

κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Ο δεύτερος τομέας, 

ασχολείται με την ανάπλαση υποβαθμισμένων κτιριακών συνόλων (Altbau) και 

βασίζεται σε κάποιες αρχές για την επιτυχημένη εξυγίανση της πόλης. Οι αρχές 

αυτές είναι οι εξής: 

 Στον σχεδιασμό πρέπει να συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς και οι 

κάτοικοι της περιοχής, καθώς και να διατηρηθεί το υπάρχον κτιριακό 

απόθεμα. 
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 Οι στόχοι και ο βαθμός της ανάκτησης θα πρέπει να συμφωνηθεί από τους 

μελετητές, τους κατοίκους και τους οικονομικού φορείς. 

 Πρέπει να διατηρηθεί ο ειδικός χαρακτήρας του Kreuzberg. 

 Η ανανέωση του κτιριακού αποθέματος πρέπει να γίνει σταδιακά. 

 Τονίζεται η σημασία της βελτίωσης της δομής του αστικού ιστού. 

 Είναι αναγκαία η ανάπλαση και επέκταση των κοινόχρηστων χώρων. 

 Είναι εφικτό να γίνουν αλλαγές στα ισόγεια προκειμένου να εξυπηρετηθούν 

νέες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες. 

 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αρμόδιων φορέων, αλλά και των 

ιδιοκτητών είναι απαραίτητο να καθοριστούν κατά τη διάρκεια 

σχεδιασμού. 

 Είναι αναγκαία η απ’ ευθείας και σύντομη οικονομική κάλυψη των έργων. 

 Θα πρέπει να συσταθεί ένα νέο εκτελεστικό σώμα, με διαχωρισμένα 

καθήκοντα από των κατασκευαστών. 

 Τα έργα αστικής ανανέωσης θα πρέπει να συνεχιστούν και μετά το 1984. 

Το αποτέλεσμα των επεμβάσεων ήταν επιτυχές και η επανάκτηση του 

ιστορικού κέντρου του Δυτικού Βερολίνου μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα 

αστικής εξυγίανσης για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Μέχρι το 1987, 

ολοκληρώθηκαν 600 νέες μονάδες κατοικίας, έγιναν 1.500 αναστηλώσεις, 

βρίσκονταν υπό κατασκευή 5 σχολεία και 23 παιδικοί σταθμοί για να 

εξυπηρετήσουν 1600 παιδιά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της, η ΙΒΑ και αφού 

είχε ήδη πάρει τριετή παράταση, αυτή διαλύθηκε και η συνέχιση των εργασιών 

δόθηκε στην ιδιωτική εταιρεία STERN.  

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’70, λοιπόν άρχισε να εφαρμόζεται σε 

μεμονωμένα κτίρια, οικοδομικά τετράγωνα και γειτονιές η μορφή της 

πολεοδομικής παρέμβασης των μερικών αναπλάσεων. Στην περίπτωση της ήπιας 

ανάπλασης θα μπορούσαν να αναφερθούν τα παραδείγματα του Kreuzberg στο 

Βερολίνο, όπου η έμφαση δόθηκε στις συμμετοχικές διαδικασίες των 

ενδιαφερομένων κατοίκων και στην κατεύθυνση της διατήρησης μεγάλου 

τμήματος του κτιριακού αποθέματος, της βελτίωσης του υπάρχοντος αστικού 
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ιστού και της χωροθέτησης εκείνων των λειτουργιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες 

των κατοίκων. Οι αναπλάσεις αυτής της εποχής εξακολούθησαν να δίνουν το κύριο 

βάρος στη λειτουργικότητα, όπως αυτή γινόταν αντιληπτή στο πλαίσιο του 

μοντερνισμού. Παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα των ήπιων αναπλάσεων ήταν 

πολύ πιο συντηρητικά σε σχέση με αυτά των ριζικών αναπλάσεων των 

προηγούμενων χρόνων, είχαν και αυτά αρνητικές επιπτώσεις. Έτσι, παρουσιάστηκε 

και εδώ το φαινόμενο αυτή τη φορά της εκούσιας απομάκρυνσης των παλιών 

ενοικιαστών που αδυνατούσαν και πάλι να αντεπεξέλθουν στο νέο υψηλό ενοίκιο. 

Πρόσφυγες Στην ΕΣΣΔ 

Στον τομέα της πολιτιστικής - εκπαιδευτικής ανάπτυξης, η σοβιετική πολιτική 

προσανατολίστηκε στη συστηματική προώθηση της ιδιαίτερης εθνικής ταυτότητας 

και συνείδησης μεταξύ των μη ρωσικών λαών της ΕΣΣΔ. Αυτό επιδιώχτηκε κυρίως 

μέσω της δημιουργίας εθνικών περιοχών, με διευρυμένο καθεστώς αυτονομίας και 

αυτοδιοίκησης, και μιας δυναμικής προώθησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

που στοιχειοθετούσαν μια δοσμένη εθνική - πολιτιστική ταυτότητα: ήθη και έθιμα, 

γλώσσα, μουσεία, λογοτεχνία και ποίηση, ακόμα και εθνικές ενδυμασίες και 

κουζίνες. Ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτής της πολιτικής θα μπορούσε συνοπτικά 

να αποδοθεί ως η επίτευξη μιας αρμονικής - δημιουργικής συνύπαρξης μεταξύ των 

ιδιαίτερων εθνικών ταυτοτήτων και μιας αναδυόμενης σε πανενωσιακό επίπεδο 

σοσιαλιστικής κουλτούρας. 

Οι Ελληνοποντιακοί πληθυσμοί στη Ρωσία, που ματαίως περίμεναν να 

εμφανιστούν τα πλοία από την Ελλάδα να τους παραλάβουν, διατηρούσαν τα 

ελληνικά διαβατήρια (που είχαν για ευνόητους λόγους εκδοθεί σκοπίμως και 

μαζικά από τις προξενικές αρχές τα πρώτα χρόνια μετά το 1917 - έως τότε οι 

Έλληνες της Ρωσίας είχαν ρωσική υπηκοότητα, ενώ οι Έλληνες της Τουρκίας την 

αντίστοιχη Οθωμανική) ελπίζοντας στη μελλοντική τους παλιννόστηση. Έτσι οι 

πληθυσμοί αυτοί θα βρίσκονταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 

«εγκλωβισμένοι» σε μια κατάσταση που οι ίδιοι δεν επιθυμούσαν, με άμεσες 
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συνέπειες για την ποιότητα της ζωής τους στην ΕΣΣΔ και με μια συνεχιζόμενη 

αβεβαιότητα για το μέλλον. 

Από την άλλη μεριά, η Σοβιετική κυβέρνηση βρισκόταν σε ιδιαίτερα δύσκολη 

θέση, αντιμετωπίζοντας μια κατάσταση κατά την οποία ένας σημαντικός αριθμός 

ανθρώπων - ως πληθυσμός εν αναμονή - παρουσίαζε δυσκολίες στην ένταξη και τη 

συμμετοχή του σε μια χώρα την οποία και θεωρούσε ξένη. Παρά τις δύσκολες 

συνθήκες διαβίωσης, κάτω από τις οποίες ζούσαν στην Ρωσία, κατάφεραν να 

διατηρήσουν τη γλώσσα και την θρησκεία τους. Με την εργατικότητα τους, 

συνέβαλαν στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες είχαν 

εγκατασταθεί. Ο πληθυσμός τους αυξήθηκε πολύ γρήγορα, λόγω των πολλών 

παιδιών που αποκτούσαν κι έτσι αναγκάσθηκαν να επεκταθούν στις περιοχές του 

Καυκάσου και της Κριμαίας.  

Το 1917  στα σχολεία που ιδρύθηκαν και συντηρούνταν από τις ελληνικές 

κοινότητες φοιτούσαν 50.000  περίπου μαθητές και μαθήτριες. Οι διάφοροι 

ιδεολογικοί μηχανισμοί των Ελλήνων της Ρωσίας (εκπαιδευτικά ιδρύματα,  

κοινότητες, φιλεκπαιδευτικοί και φιλανθρωπικοί φορείς, κλπ) βοήθησαν 

αποφασιστικά στην ανάπτυξη και διατήρηση των ελληνικών ιδεολογικών στοιχείων 

καθώς και στον προσανατολισμό στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινούπολης κι όχι της Μόσχας. Αξίζει μάλιστα να επισημανθεί ότι παρά την 

ανώμαλη κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ρωσικές αρχές και ο 

λαός, όχι μόνον ανέχθηκαν την παρουσία των προσφύγων, αλλά συνεργάστηκαν 

για τη στέγασή τους σε στρατώνες, κυβερνητικές αποθήκες, επιταγμένα σπίτια, 

ενώ οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι τους μετέφεραν δωρεάν στον τόπο προορισμού τους 

μέχρι τον Μάρτιο του 1920.82 

 

Εν κατακλείδι, δύσκολα μπορεί κανείς να συγκρίνει αντίστοιχες περιπτώσεις 

ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αφενός η έλλειψη συγκρίσιμων στοιχείων 

και αφετέρου η διαφορετικότητα των περιπτώσεων από χώρα σε χώρα και από 

                                                           
82Γκίκας Αναστάσης, «Ο Ποντιακός ελληνισμός στην ΕΣΣΔ ως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», εισήγηση 
Νο 1, 1ο επιστημονικό συνέδριο Συλλόγου Καυκασίων Καλαμαριάς «Ο Προμηθέας», 2007 
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χρονική περίοδο σε χρονική περίοδο καταστούν τις όποιες ομοιότητες μόνο ως 

προς το αποτέλεσμα ορατές. Θέτοντας σαν βάση τα προαναφερθέντα, μπορούμε 

να επικεντρώσουμε τις όποιες αναλύσεις στο τελικό αποτέλεσμα δίνοντας έμφαση 

στο τρόπο αντιμετώπισης του στεγαστικού θέματος από τις έκαστων κυβερνήσεις 

των χωρών. 

Από τα παραπάνω βλέπουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα της 

μετανάστευσης, είτε αυτή είναι εξωτερική (προσφυγές οικονομικοί και μη) είτε 

εσωτερική (κοινωνικές ομάδες, εθνικότητες). Αρχικά η Αγγλία ως πρώην 

αυτοκρατορία με δεκάδες κτήσεις και αποικίες ανά τον κόσμο, εκμεταλλευόμρνη 

τις καταστάσεις και την ιδιαιτερότητα της οικονομίας της, αφομοίωσε τις 

ετερόκλιτες ομάδες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σεβόμενη τις διαφορετικές 

εθνικότητες και θρησκευτικές διαφοροποιήσεις, ανέπτυξε τη βαριά βιομηχανία της 

και εμπλούτισε το πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της ομαλά και με ιδιαίτερη 

προσοχή στην αυτοδιαχείριση των κοινωνικών ομάδων.  

Ισπανία και Πορτογαλία, αν και είδαν το εργατικό τους δυναμικό να 

αναπτύσσεται, ένιωσαν την γενικευμένη οικονομική κρίση της νεότερης περιόδου 

του 20ου αιώνα και βρέθηκαν στη δυσχερή θέση της αντίστροφης οικονομικής 

μετανάστευσης. Οι νέοι και πολλά υποσχόμενοι επιστήμονες, όπως μελετήσαμε 

και στο 2ο κεφάλαιο, αναζήτησαν ένα καλύτερο μέλλον μακριά από την πατρίδα, 

εκμεταλλευόμενοι τη κοινή ισπανική γλωσσά και την οικονομική άνθιση των 

χωρών της Λατινικής Αμερικής, πρώην αποικιών των δυο χωρών. Ενώ μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού της χώρας ζούσε υπό το σύστημα της αυτοστέγασης, το 

πρόγραμμα SAAL ήρθε να ανατρέψει και να βοηθήσει τον λαό που ζούσε κάτω από 

αυτές τις συνθήκες. Παρόλο που το έργο του δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί μέχρι 

την «τέλος ζωής» του προγράμματος, κατάφερε να τονώσει την ιδεολογία γύρω 

από την κοινωνική κατοικία μέσω του συλλογικού σχεδιασμού και της 

συνεργασίας.    

Η Γαλλία, μια από τις δυο μεγαλύτερες σε έκταση αυτοκρατορίες του 19ου 

αιώνα, άνοιξε τις πύλες της σε εκατοντάδες πρόσφυγες από τις αποικίες της. Είτε 

λόγω ιδιοσυγκρασίας είτε λόγω πολιτικής, απέτυχε να αφομοιώσει πλήρως τις 
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διαφορετικές εθνικότητες που βρέθηκαν στη επικράτεια της με αποτέλεσμα οι 

κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οι προερχόμενοι από πρώην μουσουλμανικές 

αποικίες να παραγκωνιστούν και να δώσουν με τη σειρά τους την ευκαιρία για την 

δημιουργία γκέτο, προβληματικών περιοχών μέσα στα όρια του Γαλλικού κράτους 

με τα γνωστά προβλήματα κοινωνικών ταραχών.  

Ιδιαίτερη περίπτωση εσωτερικής μετανάστευσης αποτελεί η Γερμανία, μετά 

το πέρας του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, εκατομμύρια ευρωπαίοι εν όψει και 

της προσπάθειας ανοικοδόμησης της δυτικής Γερμανίας, κινήθηκαν μαζικά προς τα 

αστικά της κέντρα. Η μεν ανατολική πλευρά παρέμεινε ελέω πολιτικής 

σκοπιμότητας σε αρνητική ανάπτυξη, η δε δυτική πλευρά γνώρισε τεράστια άνοδο 

της οικονομίας της, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τα φτηνά εργατικά χέρια καθώς 

και τα κεφάλαια που δημιούργησαν η ραγδαία ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας 

και της ανοικοδόμησης του κατεστραμμένου οικοδομικού ιστού. Η προσπάθεια 

ανάπλασης των υπαρχόντων κατοικιών δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα 

καθώς ο τρόπος αποπληρωμής των νέων ενοικίων βρήκε τους περισσότερους σε 

οικονομική δυσχέρεια. Ακόμα δηλαδή και μια προσπάθεια ανάπλασης, πρέπει να 

έχει πάντα στο επίκεντρο και την οικονομική δυνατότητα εκείνων που σκοπεύει να 

παρέχει στέγη. Έτσι μέχρι και την πτώση του τοίχους το 1989 ήταν ένα κράτος δυο 

εντελώς διαφορετικών ρυθμών ανάπτυξης, ενώ από τη δεκαετία του '90 και μετά 

παρατηρείται μια συνεχή προσπάθεια εξισορρόπησης αυτών των δυο εντελώς 

αντιδιαμετρικών οικονομιών παρόλα τα φαντάσματα του παρελθόντος.  

Η πρώην Σοβιετική Ένωση κατάφερε με δεδομένες τις συνθήκες να 

αφομοιώσει και να παρέχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ανάπτυξης και 

στέγασης για της κοινωνικές ομάδες που ζήτησαν καταφύγιο σε αυτή, κυρίως 

Πόντιοι, ακλουθώντας την πολιτική της δημιουργίας εθνικών περιοχών μέσα στα 

όρια της επικράτειας της με καθεστώς μερικής η πλήρους κατά τόπους, 

αυτονομίας των πληθυσμών. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας όμως, μπροστά στις δύσκολες συγκυρίες 

αντικατοπτρίζεται η δυσκίνητη και απροετοίμαστη κυβέρνηση. Ιδιαίτερα την 

περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής, οι πολιτικές συνθήκες ήταν μεταβατικές 
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εν μέσω δυο παγκοσμίων πολέμων. Το κράτος υπερχρεωμένο και στοιχειωμένο 

από τα φαντάσματα του προσφάτου παρελθόντος κινήθηκε σπασμωδικά με 

γνώμονα το προσωρινό εφήμερο μικροπολιτικό συμφέρον και όχι την 

μακροπρόθεσμη λύση του ζητήματος. Ακόμα και έτσι όμως, οι όποιες προσπάθειες 

έχουν γίνει έκτοτε, χωλαίνουν στο βαθμό της αποτελεσματικότητας καθώς ένας 

δαιδαλώδης νομοθετικός λαβύρινθος δημιουργεί σε συνδυασμό με την 

συνεχιζόμενη κρατική αναλγησία, περισσότερα προβλήματα από όσα δύναται να 

επιλύσει. Η τεχνοκρατική επάρκεια και η όποια κατά τόπους ιδιωτική 

πρωτοβουλία, συναντά τεράστια εμπόδια οικονομικής και νομοθετικής φύσεως. 

Ένας συνδυασμός των ήδη εφαρμοσμένων λύσεων, σε άλλες χώρες, θα μπορούσε 

να αποτελέσει το πρώτο βήμα στην επίλυση του μεταναστευτικού - προσφυγικού 

προβλήματος στην Ελλάδα. 

Αρχικά, χρειάζεται μια οριοθέτηση περιοχών που μπορούν να δεχτούν την 

ημιμόνιμη εγκατάσταση δεκάδων χιλιάδων ατόμων, με προοπτική, 

βραχυπρόθεσμης κατασκευής καταλυμάτων, μέσω χρηματοδότησης από εξωγενείς 

πόρους όπως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνής κοινότητα. 

Επιπλέον, απαιτούνται κατοικίες που θα οριοθετήσουν περιοχές σχεδόν 

αυτόνομες, με βασικές παροχές στέγασης, περίθαλψης και σίτισης. Στην συνέχεια, 

οργάνωση παροχής πέραν της οικονομικής βοήθειας, της δυνατότητας εύρεσης 

εργασίας και μόρφωσης, με σεβασμό στις όποιες θρησκευτικές και πολιτικές 

διαφοροποιήσεις αλλά με γνώμονα την αφομοίωση του νέου πληθυσμού στη νέα 

πατρίδα τους. Ακόμα, δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, κατόπιν αξιοκρατικών 

κριτηρίων, μετεγκατάστασης σε άλλες περιοχές της χώρας η και του εξωτερικού, αν 

πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου σε γειτονικές χώρες. Όσον αφορά την 

διαχείριση των νέων οικισμών, το παράδειγμα της Βρετανίας με τις κατά τόπους 

κοινότητες μπορεί να αποτελέσει οδηγό ώστε να απεμπλακεί σταδιακά ο κρατικός 

μηχανισμός από την επίβλεψη τους. 

Στη προκειμένη περίπτωση, μια δοκιμαζόμενη οικονομία όπως η ελληνική 

δεν δύναται να επιλύσει πλήρως το τεράστιο προσφυγικό ζήτημα που έχει 

δημιουργηθεί τα τελευταία δυο χρόνια και σίγουρα θα αποτελέσει μείζον ζήτημα 
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στο προσεχές μέλλον για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή κοινότητα. Οι όποιες πολιτικές 

εφαρμοστούν πρέπει να έχουν στη βάση τους τη παροχή βοήθειας στους 

δοκιμαζόμενους πληθυσμούς και την σταδιακή προώθηση τους στους τελικούς 

προορισμούς τους, τις χώρες του βορρά και της κεντρικής Ευρώπης που έχουν την 

δυνατότητα καλύτερης αφομοίωσης του τεράστιου όγκου εισερχόμενων.  

Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν είναι εφικτό να αντέξει το συσσωρευμένο βάρος 

σχεδόν διπλάσιου του γηγενούς πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές, με γνωστά τα 

οικονομικά και πολιτικοκοινωνικά προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει. Και φυσικά 

δεν αποτελεί λύση με μονομερής αντίδραση από γειτονικές χώρες του κλεισίματος 

των χερσαίων συνόρων με ότι αυτό συνεπάγεται. Όλοι οι πολιτισμένοι λαοί, σε 

κάποια στιγμή της ιστορίας τους έχουν βρεθεί στο δρόμο της προσφυγιάς, θα είναι 

μεγάλο λάθος να ξεχαστούν στη λήθη του χρόνου ανάλογες περιπτώσεις 

αναζήτησης ενός καλύτερου τόπου για τις νέες γενιές με την κοντόφθαλμη 

αντίληψη ότι δεν θα συμβεί ξανά.  

 

Το μεταναστευτικό πρόβλημα, όπως αυτό διαμορφώνεται στις αρχές του 

21ου αιώνα τόσο για την Ευρώπη όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο έχει σα κινητήριο 

μοχλό την οικονομική ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών εντός και εκτός συνόρων. 

Στο κατώφλι της χιλιετηρίδας το εν λόγο πρόβλημα συμφώνα με μελέτες πρόκειται 

να αποτελέσει εξίσου μεγάλες αλλαγές στο παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη όσο 

ίσως η διαφοροποίηση των κλιματολογικών συνθηκών. Μεγάλες μάζες πληθυσμών 

ετερόκλιτων ή μη μεταφέρονται από ανατολή προς δύση μεταλλάσσοντας τον 

πολιτισμικό παγκόσμιο χάρτη σε αναζήτηση μιας στέγης και μιας ελπίδας για ένα 

καλύτερο μέλλον, με ασφάλεια για την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης. 

Μαζί τους, πέραν των ηθικών και θρησκευτικών δεσμών, φέρουν τη γνώση και το 

εργατικό δυναμικό των χωρών προέλευσης τους, είναι απαραίτητα τα κράτη 

υποδοχής, αν αποτελούν το τελικό προορισμό τους, να εκμεταλλευτούν αυτές τις 

νέες ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται, με σεβασμό στην ανθρωπινή υπόσταση 

καθώς και στη διαφορετικότητα των νέων μελών.  
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Τέλος, με πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, με σεβασμό στον 

άνθρωπο και στον πολιτισμό, το μεταναστευτικό πρόβλημα μπορεί να αποτελέσει 

μοχλό ανάπτυξης για τις χώρες προορισμού αλλά και καταλύτη εσωτερικών 

αλλαγών. Όσο ο πόλεμος για τον έλεγχο των πρωτογενών πηγών θα πηγαίνει 

ανατολικά, λαοί θα μεταναστεύουν δυτικά για να βρουν ένα καλύτερο αύριο. 

3.3. Η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  

Η ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, η ασφάλεια και η αναζήτηση 

εργασίας έγιναν το κύριο στοιχείο μετακίνησης των ανθρώπων από την ύπαιθρο 

στις πόλεις και μετέπειτα αστικά κέντρα. Ανάλογα με την εποχή, την τεχνολογία και 

τις κλιματοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες, όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

μετακινήθηκαν μαζικά προς τις πόλεις. Όπως παρατηρείται οι περιοχές που 

αντιμετώπισαν δύσκολες καταστάσεις λόγω της αστικοποίησης, αναγκάστηκαν να 

προβούν σε σχέδια αναπλάσεων για την αναβάθμιση του οικιστικού τους 

αποθέματος.  

Παρ’ ότι στην Ελλάδα, η μεγέθυνση του αστικού πληθυσμού δεν συνδέθηκε 

τόσο με την ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας, όπως στις ανεπτυγμένες 

βιομηχανικά χώρες, αλλά με συγκυριακές καταστάσεις (μαζικά κύματα προσφύγων 

από την Μικρά Ασία, μετακίνηση του πληθυσμού λόγω του εμφυλίου πολέμου) και 

με την αδυναμία της αγροτικής οικονομίας να συντηρήσει των αυξανόμενο τοπικά 

πληθυσμό, καθοριστικός ήταν ο ρόλος της στην διαμόρφωση της σημερινής 

κοινωνίας. Το ελληνικό κράτος δεν ανέπτυξε ιδιαίτερη δραστηριότητα με την 

κλασική μορφή του παρεμβατικού κράτους πρόνοιας που προγραμματίζει και 

σχεδιάζει για το δημόσιο συμφέρον. Έτσι ευνοήθηκε η οικογενειακή αντιμετώπιση 

των ζητημάτων της στέγασης, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης, 

απαξιώνοντας το δημόσιο συμφέρον αυθαιρετώντας εις βάρος του.83 Οι κατά 

                                                           
83 Μαλούτας Θωμάς, «Κοινωνικός και Οικονομικός Άτλας της Ελλάδος», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών, Αθήνα-Βόλος, 2000 
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καιρούς δοθείσες λύσεις περιοριστήκαν σε μικρής κλίμακας αναπλάσεις του 

οικοδομικού ιστού και σε σπασμωδικές ενέργειες βελτίωσης του. 

Στην Ισπανία την δεκαετία του '70 τα εργατικά στρώματα δεν ακολουθούν 

την αποκέντρωση της βιομηχανίας και έτσι 1979 ξεκίνησε ένα πολύ φιλόδοξο 

σχέδιο αστικής ανάπλασης, το οποίο βασίζεται τόσο στην αποκατάσταση και 

αναβάθμιση των περιοχών του αστικού κέντρου, όσο και στην ύπαρξη ισόρροπης 

ανάπτυξης μεταξύ αυτών και των περιφερειακών περιοχών. Η υποψηφιότητα της 

πόλης της Βαρκελώνης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, έθεσε καινούριους 

στόχους για μια μεγαλύτερης κλίμακας, πιο ριζική επέμβαση. Επιλέχθηκαν 

τέσσερις περιοχές μέσα στα όρια της πόλης, για να μελετηθούν και να 

δημιουργηθούν οι τέσσερις Ολυμπιακές περιοχές (Montjuic, Diagonal, Vall 

d'Hebron, Poble Nou, Olympic Village). Το κοινό χαρακτηριστικό των περιοχών 

αυτών είναι ότι βρίσκονται ανάμεσα στην σχετικά καλά οργανωμένη πόλη και τους 

οικισμούς της περιφέρειας της δεκαετίας του 1960 και 1970. Το Poble Nou, όπου 

προγραμματίσθηκε να εγκατασταθεί το Ολυμπιακό χωριό, ήταν μία παλιά 

βιομηχανική περιοχή και μάλιστα ένα από τα κέντρα της βιομηχανικής 

επανάστασης στην Βαρκελώνη και την Ισπανία.29 

Στην Αγγλία τα πράγματα ήταν πιο περίπλοκα, το 1981 υπήρχαν πέντε 

πολεοδομικά συγκροτήματα σε φάση αποαστικοποίησης, ενώ στην υπόλοιπη Δ. 

Ευρώπη μόνο τέσσερα. Μέσα σ' ένα οικονομικό περιβάλλον όπου η 

αποβιομηχάνιση παραμένει το κύριο χαρακτηριστικό του, τουλάχιστον μέχρι τα 

τέλη της δεκαετίας του '70, εφαρμόστηκαν διαδοχικά πολιτικές με 

αντικρουόμενους στόχους: αποκέντρωση και αποαστικοποίηση με ανοικοδόμηση 

στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο και πολιτική διατήρησης ή και ενίσχυσης των 

αστικών συγκεντρώσεων, με αναπλάσεις στη συνέχεια. Το τέλος του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου σήμανε για την Αγγλία την είσοδο στην τελική φάση μιας 

επανάστασης στις διαδικασίες χρηματοδότησης της κατοικίας. Το κύριο σύμπτωμα 

της ήταν η αντικατάσταση των ιδιοκτητών ενοικιαζόμενης κατοικίας (landlords) 
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από τις πιστωτικές κτηματικές εταιρείες (bυiΙding societies) και την τοπική 

αυτοδιοίκηση (local governments) ως κύριων επενδυτών στον τομέα της κατοικίας. 

Στην Αγγλία εφαρμόστηκαν ανά δεκαετίες διαφοροποιημένες πολιτικές 

ανάπλασης. Συγκεκριμένα : 

‘46 – ’54: Η ανοικοδόμηση, που είναι απαραίτητη την περίοδο αυτή, 

επιδοτείται το 1/3 από το κράτος και επιπλέον χαμηλότοκη δανειοδότηση (3%). Οι 

προδιαγραφές των κατοικιών ήταν αρχικά ικανοποιητικές αλλά, μετά το 1952, η 

επιφάνεια ανά διαμέρισμα μειώθηκε στα μόλις ανεκτά επίπεδα και οι 

εξυπηρετήσεις στις εντελώς απαραίτητες. Με δεδομένο το μέγεθος των οικιστικών 

αναγκών, επρόκειτο για ένα πρόγραμμα που έδωσε έμφαση στην ποσότητα και όχι 

την ποιότητα.  

’54-’64: Οι ΟΤΑ (οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης) αναλαμβάνουν την 

κατεδάφιση προβληματικών κτιρίων. Με τη Νομοθετική Πράξη του '56 

(επιδοτήσεις κατοικίας), εξαιρέθηκε από τις επιδοτήσεις η γενική κατοικία και 

καταργήθηκαν τα χαμηλότοκα δάνεια. Έτσι, αναγκάστηκαν να προσφύγουν στην 

ελεύθερη αγορά με αποτέλεσμα την αύξηση των δανειακών τους υποχρεώσεων. 

Την περίοδο αυτή δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης με 

φοροαπαλλαγές για την επισκευή κτιρίων στους ιδιοκτήτες τους. Οι περισσότεροι 

όμως προτίμησαν να μετατρέψουν τα σπίτια τους και να τα πουλήσουν για 

ιδιοκατοίκηση. Το συνδυαστικό αποτέλεσμα των προηγούμενων ήταν, τόσο η 

αύξηση της κατοικίας που παρήχθη από τον ιδιωτικό τομέα όσο και η παραπέρα 

αντικατάσταση ενοικιαζόμενων κατοικιών από ιδιοκατοικούμενες.  

’64-’70:  Επάνοδος των Εργατικών στην εξουσία οι οποίοι δίνουν έμφαση 

στην κοινωνική κατοικία. Η υλοποίηση του προγράμματος προσέκρουσε στην 

οικονομική κρίση που είχε εν τω μεταξύ ξεσπάσει και σταδιακά έπαιρνε μόνιμο 

χαρακτήρα. Το μεταπολεμικό boom τελείωνε. Η έμφαση μεταφέρεται από την 

πολιτική πρόνοιας στην πολιτική ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων και τα 

κυβερνητικά σχέδια για την κατοικία οδηγούνται σε ναυάγιο. Με το διάταγμα του 

’69 δημιουργείται η GIA (Περιοχής Ανάπλασης-General Improvement Area) η οποία 
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επιδοτεί κατά προτεραιότητα περιοχές 200-300 ιδιόκτητων κατοικιών ενώ οι ΟΤΑ 

αναλαμβάνουν την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων. 

’70: Η GIA μετατρέπεται σε HAA (Περιοχών Δράσης για την Κατοικία -Ηousing 

Action Areas) και δίνονται επιπλέον επιδοτήσεις. Παράλληλα δημιουργούνται 

οικιστικοί συνεταιρισμοί και αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος 

ανάπλασης, ενώ η υψηλή κυριότητα παραμένει πάντα στους ΟΤΑ. 

Στην Γλασκόβη η ανοικοδόμηση της πόλης, συσσώρευσε προβλήματα και 

προκάλεσε αντιδράσεις. Αυτές προέρχονταν από εργολάβους που ήταν 

υποχρεωμένοι να αναπροσαρμόσουν τα οικοδομικά τους συστήματα καθώς και 

από άλλες ομάδες ενδιαφερόμενων για τη διάσωση της αγροτικής γης, χωρίς να 

μένουν απέξω αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι που ήδη είχαν αρχίσει να ζητούν 

περισσότερη «αστικότητα» (urbanity) σαν συστατικό της ανάπτυξης των πόλεων. 

Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν στην Σκωτία: 

 ’70:  Στη Γλασκόβη δεν υπήρχε σοβαρή εμπειρία αναπλάσεων από τον 

ιδιωτικό τομέα, υπήρχε όμως μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η πόλη δεν 

μπορούσε να επιβιώσει άλλο με τη μαζική ανοικοδόμηση, μια συνειδητοποίηση 

που δημιουργήθηκε κυρίως μέσα από τη διογκούμενη αντίσταση εκείνων που ήταν 

υποχρεωμένοι να ξεσπιτωθούν και να μετακομίσουν λόγω των εκκαθαρίσεων στη 

δεκαετία του '60. Έτσι η Σκωτική κυβέρνηση σε συνεργασία με το Δημοτικό 

Συμβούλιο και κατόπιν με την Αρχιτεκτονική σχολή του πανεπιστημίου της 

Γλασκόβης δημιούργησαν το Πρόγραμμα Ανάπλασης από τους Κατοίκους 

(Τenement Improvement Group - ΤΙΡ). Ο αρχικός ρόλος του φορέα ήταν αυτός του 

διοικητικού και τεχνικού συντονισμού των έργων. Γρήγορα όμως επεκτάθηκε σε 

αγορές ιδιοκτησιών.  

’74-’78:  Η Εταιρεία Κατοικίας δημιουργεί 22 τοπικούς συνεταιρισμούς μέσω 

του προγράμματος Assist (ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός) και 

αναλαμβάνει ανάπλαση σε κτίρια και περιβάλλοντες χώρους. Η επιτυχία των 

αναπλάσεων που υλοποιήθηκαν, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από 

οικονομική σκοπιά, η ταχεία ανάπτυξη των συνεταιρισμών και οι 

πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της δράσης τους δείχνουν το μέγεθος της 
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επιτυχούς παρέμβασης, ένα γεγονός του οποίου έχουν συνείδηση τόσο οι ίδιοι όσο 

και οι τοπικές αρχές που προτείνουν διεύρυνση του ρόλου τους. Στην  Ανατολική 

Γλασκόβη το πρόγραμμα Glasgow Eastern Area Renewal (GEAR) ξεκίνησε το Μάιο 

του 1976 και ανάλαβε την ολική ανάπλαση και αξιοποίηση των υπαρχόντων 

οικιστικών αποθεμάτων.31 

Στην περίπτωση των Σοβιετικών Κρατών, η έκτακτη κοινωνική κατάσταση της 

μεταπολεμικής περιόδου, έφερε στην επιφάνια τη “διαμάχη” πολεοδομιστών – 

απολεοδομιστών σε ότι αφορούσε το θέμα της στέγασης. Πιο ειδικά, όσον αφορά 

τις θεωρίες τους, οι απολεοδομιστές πρότειναν την εξάπλωση της βιομηχανίας στο 

σύνολο της χώρας και με αυτόν τον τρόπο, την άρση της αντίθεσης πόλης-

υπαίθρου. Στην προσέγγιση τους αντιπαρέθεταν την πολεοδόμηση της υπαίθρου, 

απέναντι στην αποξενωτική πόλη. Η ύπαιθρος χωροθετείται γραμμικά, μέσα από 

“λωρίδες πολεοδόμησης”, οι οποίες έχουν σαν χαρακτηριστικό ότι φέρνουν σε 

εναλλαγή ζώνες εργοστασιακής εργασίας και ζώνες αγροτικής εργασίας. 

 Από την άλλη μεριά, οι πολεοδομιστές, πρότειναν την κατασκευή μικρών 

πόλεων, με μέγιστο πληθυσμό 40 με 50 χιλιάδες κατοίκους, που θα συμπύκνωναν 

μέσα σε μία αγροτική έκταση τους αστικούς πληθυσμούς. Στα πλαίσια αυτής της 

πρότασης, παρουσιάστηκε το μοντέλο μιας κατοικίας - κύτταρο στη βάση των 

ανθρώπινων αναγκών. Η μέγιστη κατ’ άτομο συλλογική και προσωπική επιφάνεια, 

η εκτεταμένη χρήση pilotis και η οργάνωση των οικιακών εργασιών γύρω από μία 

ομάδα σπιτιών που θα μοιραζόταν τις εργασίες, αποτελούν τα χαρακτηριστικά της 

κατοικίας κύτταρο. Επίσης, συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα ηλιασμού, πρασίνου, 

αερισμού, μετακίνησης κοκ. 32 

 

Εν κατακλείδι, το φαινόμενο της αστικοποίησης θα μπορούσε κανείς να το 

κρίνει είτε θετικά, καθώς κατά κανόνα συνδέεται με την κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπου σε θέματα επαγγελματικής και προσωπικής 

ευημερίας, είτε αρνητικά διότι η πληθυσμιακή στασιμότητα, ή ακόμη χειρότερα η 

μείωση αυτού, οδηγεί τελικά στο μαρασμό, στην κοινωνική και οικονομική 
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υποβάθμιση  και μακροχρόνια υποσκάπτει ακόμη και αυτή την επιβίωση ενός 

λαού. 

Κάποιες χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία και οι χώρες τις πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης προσπάθησαν εν μέσω πολιτικών μεταβολών να αφομοιώσουν το σύνολο 

του νεοεισαχθέντος πληθυσμού στο υπάρχον οικιστικό πλαίσιο, είτε επεκτείνοντας 

τον οικοδομικό ιστό είτε αναπτύσσοντας περιοχές με βιομηχανικό χαρακτήρα. Η 

τεχνολογία και οι τάσεις οικονομικής ανάπτυξης τον τελευταίο αιώνα βέβαια, 

δημιούργησε νέες ανάγκες για στέγαση και σε συνδυασμό με το πεπερασμένο 

οικοδομικό διαθέσιμο χώρο, οδήγησε στην προσπάθεια ανακατασκευής του ήδη 

υπάρχοντος οικιστικού πλαισίου. 

Υπάρχουν βέβαια οι περιπτώσεις όπως της Ισπανίας όπου βρέθηκε στη 

δύσκολη θέση, αναλαμβάνοντας τους Ολυμπιακούς αγώνες του 1992, να 

δημιουργήσει νέους χώρους δίχως να απομακρυνθεί από το αστικό κέντρο της 

Μαδρίτης, της Βαρκελώνης και των άλλων περιοχών που συμμετείχαν στη 

διοργάνωση, χρειάστηκε έτσι να αναπλάσει ήδη υπάρχοντα στοιχεία της 

μορφολογίας της με σεβασμό σε ιστορικά μνημεία και με γνώμονα πάντα, το 

υψηλό επίπεδο διαβίωσης των διαμενόντων στα αστικά κέντρα. Εδώ είναι το 

σημείο που το κράτος, μέσω της νομοθεσίας, μπορεί να αποτελέσει μοχλό 

ανάπτυξης για την κοινωνία ή αντίθετα, τροχοπέδη για την βιωσιμότητα των 

αστικών κέντρων. 

Είναι εμφανές ότι η Ελλάδα, με τις τόσες κοινωνικό-πολιτικές αναταράξεις 

που βίωσε το τελευταίο αιώνα, εμφύλιες συγκρούσεις, δικτατορία, μαζικές 

μετακινήσεις πληθυσμών, καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πυρκαγιές κ.α. το 

στεγαστικό παρέμεινε σε εμβρυακό στάδιο όσον αφορά την αντιμετώπιση του. 

Οικονομική ανέχεια και ο πρόχειρος σχεδιασμός επέτρεψαν στο πρόβλημα να 

γιγαντωθεί στις σημερινές διαστάσεις του. Ακόμα και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, η χώρα μας καταλαμβάνει μια από τις χαμηλότερες θέσεις στην 

αντιμετώπιση του. Η έλλειψη σχεδιασμού σε συνδυασμό με την εκτόξευση του 

φαινόμενου της αστυφιλίας δημιούργησε ένα υδροκέφαλο πληθυσμιακά κράτος 
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ανίκανο ως ένα βαθμό να προσφέρει τα στοιχειώδη στους διαμένοντες στα μεγάλα 

αστικά κέντρα.  

Οι λύσεις, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με την πρέπουσα σοβαρότητα που 

αρμόζει στο συγκεκριμένο ζήτημα, έχουν δοθεί από άλλες χώρες σε αντίστοιχες 

περιπτώσεις, ένας συνδυασμός κρατικής μέριμνας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

είναι δυνατόν να επαναφέρει τις ισορροπίες και να αποτελματώσει την ελληνική 

αστική κοινωνία από τις παράπλευρες απώλειες της αστυφιλίας. Σίγουρα, τίποτα 

δεν είναι εύκολο αλλά με σωστό σχεδιασμό και πολιτική βούληση, σε συνδυασμό 

με καταστολή των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, η χώρα μας διαθέτει όλα τα 

αναγκαία στοιχεία ώστε να ορθοποδήσει εκμεταλλευόμενη την τεχνολογικά 

ενήμερη νεολαία της, το εργατικό δυναμικό της και τις πρώτες ύλες που είναι 

διαθέσιμες εντός των συνόρων. Μια προσπάθεια αποκέντρωσης σε συνδυασμό με 

την ορθολογιστική ανάπλαση των αστικών μας κέντρων ώστε αυτά να 

αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της ευρύτερης κοινωνίας, βελτιώνοντας έτσι τις 

κοινωνικές δομές της παράλληλα με τη παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης 

στου κατοίκους των αστικών κέντρων. 

3.4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ  

ΕΛΛΑΔΑ 

Ιόνια Νησιά, 1953 

Η καθυστερημένη αντίδραση των ελληνικών αρχών αντισταθμίστηκε από την 

άμεση κινητοποίηση των ναυτικών δυνάμεων άλλων χωρών, που έπλεαν στην 

περιοχή και έσπευσαν να συνδράμουν τους πληγέντες. 

Αμέσως μετά τον σεισμό της 12ης Αυγούστου, δυνάμεις του Πολεμικού 

Ναυτικού του Ισραήλ, οι οποίες ήταν οι πρώτες που κατέπλευσαν στο λιμάνι του 

ισοπεδωμένου Αργοστολίου, της Μ. Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της 

Ιταλίας, της Γαλλίας και της Νέας Ζηλανδίας, σε συνεργασία με δυνάμεις του 
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Ελληνικού Στρατού, ανέλαβαν το εξαιρετικά δύσκολο έργο της διάσωσης και 

περίθαλψης των σεισμοπαθών. Η χρήση των εναερίων μέσων που είχε στη 

διάθεσή της η πολυεθνική αυτή δύναμη συνέβαλε σημαντικά στην ταχεία 

μεταφορά τραυματιών, προμηθειών και υγειονομικού υλικού. Παράλληλα, υπήρξε 

διεθνής κινητοποίηση για τη συγκέντρωση εφοδίων και χρημάτων για τους 

σεισμοπαθείς. 

Η αδυναμία άμεσης αντίδρασης εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως, η 

οποία επισημάνθηκε από τον ίδιο τον υπουργό Αμύνης, αλλά και η απαγόρευση 

απομάκρυνσης του πληθυσμού από τα νησιά, υπό τον φόβο ενός νέου 

προσφυγικού κύματος μετά τον Εμφύλιο, προκάλεσε αισθήματα οργής και 

απογοήτευσης στους πληγέντες. Σύντομα, όμως, η κυβέρνηση ανέκτησε τον έλεγχο 

της κατάστασης. Εγκαταστάθηκε στα νησιά στρατιωτική διοίκηση, η οποία έλαβε 

μέτρα έκτακτης ανάγκης, δημιουργήθηκαν πρόχειροι καταυλισμοί για τη στέγαση 

του πληθυσμού, επαναλειτούργησαν οι δημόσιες υπηρεσίες, αποκαταστάθηκαν 

βασικές υποδομές και ξεκίνησε ο καθαρισμός των ερειπίων. Παράλληλα, ιδρύθηκε 

στο Αργοστόλι υφυπουργείο Αποκαταστάσεως, ενώ συγκεντρώθηκαν από εράνους 

σημαντικά ποσά για την αποκατάσταση των σεισμοπαθών. 

Η ανασυγκρότηση των πληγέντων περιοχών  

Το έργο της ανοικοδόμησης των Ιονίων υπήρξε μοναδικό σε κλίμακα για τα 

δεδομένα της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ουσιαστικά ξεκίνησε αμέσως μετά τους 

σεισμούς και διήρκεσε μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Σε εύλογο σχετικά διάστημα 

κατασκευάσθηκαν σύμφωνα με αυστηρούς αντισεισμικούς κανονισμούς 27.394 

κατοικίες, δημόσια και κοινωφελή κτίρια, έργα υποδομών και δικτύων. Στο έργο 

της ανοικοδόμησης σημαντική υπήρξε και πάλι η συνδρομή της διεθνούς 

κοινότητας, με την αρωγή της οποίας ανοικοδομήθηκαν όχι μόνον κοινωφελή 

κτίρια, αλλά και ολόκληροι οικισμοί, όπως, για παράδειγμα, η Σάμη και τα 

Βαλσαμάτα με αρωγή της Μ. Βρετανίας και η Αγία Ευφημία και η Λακύθρα με 

αρωγή της Γαλλίας. 
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Οι πόλεις, όμως, και τα χωριά που ανεγέρθηκαν στερούνταν, σε μεγαλύτερο 

ή μικρότερο βαθμό, διακριτής ταυτότητας και ιστορικής συνέχειας. Ήδη από την 

περίοδο εκκαθάρισης των ερειπίων, πλήθος κτιρίων, που διασώζονταν με 

σοβαρότερες ή μικρότερες βλάβες, κατεδαφίστηκε με απόφαση της στρατιωτικής 

διοίκησης, ανεξαρτήτως της αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας. Οι πόλεις και 

τα χωριά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης αποφασίσθηκε να ανοικοδομηθούν εξ 

ολοκλήρου επάνω σε σύγχρονα αρχιτεκτονικά πρότυπα, με αποτέλεσμα να 

αγνοηθεί πλήρως η μακρά αρχιτεκτονική παράδοση του τόπου. Αντιθέτως, στα 

δημόσια κτίρια της Ζακύνθου ενσωματώθηκαν μορφολογικά στοιχεία της 

επτανησιακής αρχιτεκτονικής, χωρίς όμως η πόλη να ανακτήσει την ιστορική της 

φυσιογνωμία. Σε καμία από τις τρεις νήσους εμβληματικά δημόσια και ιδιωτικά 

κτίρια δεν αποκαταστάθηκαν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, παρ' ότι ούτε οι πόροι 

έλειπαν ούτε και η τεχνογνωσία, δεδομένης της διεθνούς εμπειρίας από την 

αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το αποτέλεσμα 

ήταν η δημιουργία πόλεων και οικισμών αποκομμένων σε μεγάλο βαθμό από την 

ιστορική τους μνήμη. 

Ακόμα, όμως, και η κεντρική πολιτική επιλογή της δημιουργίας σύγχρονων 

πόλεων και οικισμών παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανεφάρμοστη. Η ανοικοδόμηση 

του Αργοστολίου, της πόλης της Ζακύνθου και του Ληξουρίου δεν βασίσθηκε σε 

σύγχρονες πολεοδομικές αρχές, οι οποίες θα εξασφάλιζαν καλά ρυμοτομημένα και 

λειτουργικά οικιστικά σύνολα, ενώ ακόμη και στον πολεοδομικό σχεδιασμό 

οικισμών που σχεδιάσθηκαν εξαρχής, όπως η Σάμη, παρατηρούνται σημαντικές 

αστοχίες. Εξαίρεση αποτελεί ο πρότυπος για την εποχή του οικισμός των 

Κουρκουμελάτων, ο οποίος ανοικοδομήθηκε εξ ολοκλήρου με δαπάνες της 

οικογενείας Βεργωτή. Όσον αφορά στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των 

οικιστικών συνόλων, ο σχεδιασμός των κατοικιών ήταν προϊόν της ανάγκης για 

ταχεία, χαμηλού κόστους και ασφαλή στέγαση του πληθυσμού, παρά σύγχρονων 

αρχιτεκτονικών αναζητήσεων. Στην πραγματικότητα, το εγχείρημα ανέγερσης 

σύγχρονων πόλεων εξαντλήθηκε στην κατασκευή των δημοσίων κτιρίων της 

Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. 
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Στην ανοικοδόμηση των Ιονίων Νήσων καθοριστικός παράγοντας υπήρξε το 

πολιτικό, ιδεολογικό και ιστορικό πλαίσιο της πρώτης μεταπολεμικής δεκαετίας. Ο 

ρόλος του στρατού, βασικού πυλώνα του μετεμφυλιακού κράτους, υπήρξε καίριος 

στην αντιμετώπιση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης μετά τους σεισμούς. Οι 

ιδέες του μοντερνισμού, οι οποίες βρήκαν εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής κατά την 

ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών πόλεων μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν 

καίρια επίδραση στον σχεδιασμό των νέων οικιστικών συνόλων, χωρίς όμως να 

έχει προηγηθεί ούτε η ανάλογη προβληματική στην Ελλάδα ούτε επί της ουσίας 

διάλογος για τον τρόπο ανοικοδομήσεως των τριών νήσων. Όμως και το εγχείρημα 

μιας σχεδιασμένης πολεοδομικής και οικιστικής παρέμβασης παρέμεινε 

ανολοκλήρωτο, σε μια περίοδο που ήδη είχε αρχίσει να απαξιώνεται στην Ελλάδα 

η σημασία του σχεδιασμού του δημοσίου χώρου. Από πολλές απόψεις, λοιπόν, η 

ανοικοδόμηση των Ιονίων αποτέλεσε πρόδρομο του προτύπου οικιστικής 

ανάπτυξης της χώρας κατά τις επόμενες δεκαετίες, το οποίο οδήγησε στη σταδιακή 

απώλεια της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας πόλεων και οικισμών –  χωρίς, μάλιστα, 

να έχει προηγηθεί μια καταστροφή ανάλογη των σεισμών του 1953. 

Κύματα φυγής 

Η σοβαρότερη αποτυχία, του σχεδίου ανασυγκρότησης των νήσων έγκειται 

στην αδυναμία δημιουργίας των απαραίτητων οικονομικών δομών, ώστε να 

αποτραπεί το κύμα φυγής του πληθυσμού. Το 1951 ο πληθυσμός των τριών νήσων 

ανερχόταν σε 92.706 κατοίκους, ενώ το 1971 σε μόλις 66.929 κατοίκους (μείωση 

27,80%), με το πρόβλημα της μετανάστευσης να είναι οξύτερο σε Κεφαλονιά και 

Ιθάκη. Παρ' ότι εγκαίρως είχε διαγνωσθεί ο κίνδυνος μαζικής εγκατάλειψης των 

νήσων, διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις απέτυχαν να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα αποτελεσματικά. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν 

τόσο το μέγεθος της καταστροφής όσο και το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος, κατά 

τη δεκαετία του 1950, βρισκόταν σε περίοδο ανασυγκρότησης, ύστερα από μία 

δεκαετία πολέμου, Κατοχής και εμφύλιας διαμάχης. Η ανασύσταση, λοιπόν, 

σχεδόν εκ του μηδενός του αστικού και αγροτικού χώρου των τριών νήσων, υπό 
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αυτές τις δυσχερείς πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, αποτελεί 

επίτευγμα, παρά τις σοβαρές αστοχίες. 

Η διάσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των τριών νήσων του Ιονίου μετά 

τους σεισμούς του 1953 δεν αποτέλεσε προτεραιότητα ούτε κατά τη διάρκεια της 

ανοικοδόμησης, ούτε κατά τα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι σήμερα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Κεφαλονιάς, όπου έχουν 

διασωθεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, μεμονωμένα ή συγκεντρωμένα σε 

οικισμούς, χαρακτηριστικά δείγματα επτανησιακής αρχιτεκτονικής, όπως ναοί, 

κωδωνοστάσια, αγροτικές οικίες και ανεμόμυλοι, χωρίς όμως να λαμβάνεται, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, καμία ουσιαστική μέριμνα για την προστασία τους. 

Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται μνημεία ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, τα οποία 

αποτελούν σπάνια δείγματα αναγεννησιακής και μπαρόκ αρχιτεκτονικής στον 

ελληνικό χώρο, όπως οι ρυθμοί αυτοί προσαρμόσθηκαν στο μέτρο και την 

αισθητική του τόπου (επτανησιακό μπαρόκ). Η Μονή της Παναγίας στα Σίσια και 

των Αγίων Φανέντων στη Σάμη, οι ναοί του Αγίου Σπυρίδωνος και των Αγίων 

Θεοδώρων στο Κάστρο, του Αγίου Δημητρίου στις Μηνιές και της Παναγίας στα 

Λειβαθινάτα αποτελούν λίγα μόνον παραδείγματα μνημείων που 60 χρόνια μετά 

τους σεισμούς παραμένουν ερειπωμένα, άγνωστα στο ευρύ κοινό και 

απροστάτευτα σε περίπτωση ενός νέου σεισμού.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οικισμοί που επλήγησαν συγκριτικά 

λιγότερο από τους σεισμούς, κυρίως στην περιοχή της Ερίσου και στα ορεινά της 

Παλικής. Οι περισσότεροι έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί, πέραν όμως 

τούτου, κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί για την προστασία του ιδιαιτέρως 

επιβαρυμένου από τους σεισμούς και την εγκατάλειψη αρχιτεκτονικού τους 

αποθέματος. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική σε περιπτώσεις οικισμών 

που εγκαταλείφθηκαν πλήρως μετά τους σεισμούς του 1953, λόγω 

ανοικοδομήσεώς τους σε άλλη τοποθεσία. Τέτοιοι οικισμοί υπάρχουν διάσπαρτοι 

σε όλο το νησί και παρ' ότι ορισμένοι ευρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση (π.χ. 

παλαιά Βλαχάτα, Βαλσαμάτα, Φάρσα), ο χαρακτηρισμός τους ως ερειπιώνων 
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δημιουργεί σοβαρά νομικά κωλύματα σε οποιαδήποτε προσπάθεια 

αποκαταστάσεως οικοδομημάτων σε αυτούς και ανασυστάσεώς τους ως οικισμών. 

 Για τα λιγοστά εναπομείναντα δείγματα του αρχιτεκτονικού πλούτου τόσο 

της Κεφαλονιάς, όσο και της Ζακύνθου και της Ιθάκης, το δίλημμα που καλούνται 

να απαντήσουν η πολιτεία και φορείς της κοινωνίας των πολιτών είναι σαφές: είτε 

θα ληφθούν άμεσα μέτρα αποτελεσματικής προστασίας τους είτε, δεδομένης της 

υψηλής σεισμικότητας της περιοχής, σε μερικά χρόνια θα έχουν οριστικά χαθεί. Η 

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού έχει αναλάβει πρωτοβουλία 

διάσωσης τριών μνημείων της Κεφαλονιάς: του παλαιού καθολικού της Ι.Μ. 

Σισίων, του Αγίου Σπυρίδωνος στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου και της οικίας 

Βαλλιάνου στις Κεραμειές.36 

Γρεβενά - Κοζάνη, 1995 

Ο σεισμός Γρεβενών-Κοζάνης συνέβη στις 13 Μαΐου 1995, ημέρα Σάββατο 

και ώρα 11:43. Είχε μέγεθος μ=6.6. Έπληξε περιοχές των νομών Γρεβενών και 

Κοζάνης που είχαν χαρακτηριστεί αντίστοιχα ως «υπό ερήμωση» και «φθίνουσα 

περιοχή». Η περιοχή δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σεισμού και είχε 

χαρακτηριστεί ως ζώνη χαμηλής σεισμικής επικινδυνότητας. Δεν υπήρξαν 

ανθρώπινες απώλειες. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ευτυχή συγκυρία να 

συμβεί ο σεισμός Σάββατο όταν τα σχολειά ήταν κλειστά, καθώς και στην 

εκδήλωση προσεισμoύ που λειτούργησε ως προειδοποίηση. Ωστόσο οι βλάβες σε 

κτίρια και υποδομές ήταν σοβαρές και εκτεταμένες. 

Ενώ όμως δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα κατά το σεισμό, υπήρχαν θύματα 

κατά την κατεδάφιση των κτισμάτων που είχαν κριθεί κατεδαφιστέα. Στο χωριό 

Μικρόβαλτο του Ν. Κοζάνης ένα ζευγάρι ηλικιωμένων σκοτώθηκε κατά την 

κατεδάφιση της κατοικίας τους. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της σεισμικής 

καταστροφής ήταν ότι επλήγησαν κατά κύριο λόγο αγροτικοί οικισμοί, πολλοί από 

τους οποίους ήταν ήδη φθίνοντες, μερικοί δε σε βαθμό ολικής καταστροφής. Ο 

αριθμός των αστέγων εκτιμήθηκε σε 12.000. 
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Πολιτική παροχής βοήθειας και ανασυγκρότησης 

Σε αυτή τη σεισμική καταστροφή οι βασικοί φορείς και το θεσμικό πλαίσιο 

για την αντιμετώπισή της είχαν ήδη δημιουργηθεί. Επίσης είχε συσσωρευτεί 

εμπειρία και είχαν οικοδομηθεί πρακτικές διαχείρισης της κατάστασης. Επομένως 

υπήρχε ήδη το πλαίσιο για τη διαχείριση της έκτακτης μετασεισμικής κατάστασης 

και την αποκατάσταση. Αυτό που χρειαζόταν ήταν να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες 

συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της πληγείσας περιοχής. Πολύ σύντομα μετά την 

καταστροφή εξαγγέλθηκε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης της περιοχής, που 

περιελάμβανε ένα σύνολο άμεσων, μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 

μέτρων. Σε αυτά συμπεριλαμβανόταν μέτρα άμεσης ενίσχυσης των 

σεισμόπληκτων, μέτρα για τη σχολική υποδομή, για τους αγρότες, για την 

αποκατάσταση των υποδομών, για το χωροταξικό σχεδιασμό και την πολεοδομική 

ανασυγκρότηση, για τη στεγαστική αποκατάσταση, για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση. 

Η άμεση διαχείριση της μετασεισμικής κατάστασης βασίστηκε στην 

προηγούμενη εμπειρία και πραγματοποιήθηκε μέσω ενός συνδυασμού: 

 Τεχνικών επεμβάσεων έκτακτης ανάγκης (όπως μετασεισμικός έλεγχος 

καταλληλότητας των κτιρίων για χρήση, χαρακτηρισμός κτιρίων ως 

επικινδύνως ετοιμόρροπων, επείγουσες κατεδαφίσεις επικινδύνως 

ετοιμόρροπων κτιρίων και άρση επικινδυνοτήτων, επείγουσες 

υποστυλώσεις κτιρίων), 

 Μέτρων παροχής βοήθειας (όπως υδροδότηση, τροφοδοσία πληθυσμού, 

επαναλειτουργία σχολείων, πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική 

υποστήριξη, πληροφόρηση- ενημέρωση, διανομή σκηνών για άμεση 

στέγαση, δημιουργία καταυλισμών για την άμεση στέγαση σεισμόπληκτων, 

επαναλειτουργία σχολείων, έκτακτη οικονομική βοήθεια σεισμόπληκτων 

νοικοκυριών για κάλυψη άμεσων αναγκών κλπ.) 

Ανεξαρτήτως τυχόν επιμέρους παρατηρήσεων ως προς την 

αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων, έχει ίσως σημασία ότι επιβεβαιώθηκε η 

καθιέρωση μιας πρακτικής διαχείρισης σεισμικών καταστροφών που ουσιαστικά 
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συγκροτήθηκε μετά από το σεισμό της Καλαμάτας. Το σχήμα στεγαστικής 

αποκατάστασης σε τρεις φάσεις που είχε δημιουργηθεί μετά το σεισμό της 

Καλαμάτας εφαρμόστηκε κατά βάση και στην περίπτωση αυτή. Ωστόσο 

επιχειρήθηκε προσαρμογή της στα δεδομένα της πληγείσας περιοχής, με δύο νέα 

στοιχεία: 

 Ένα πρόγραμμα μεταφοράς οικισμών που είχαν υποστεί πολλές βλάβες και 

που σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που εκπονήθηκε μετά το σεισμό, 

είχαν οικοδομηθεί σε θέση μεγάλης επικινδυνότητας μη κατάλληλη για 

οικοδόμηση. 

 Παροχή της δυνατότητας σε ορισμένες κατηγορίες σεισμόπληκτων, όπως οι 

πολύτεκνα και τα ηλικιωμένα νοικοκυριά αρχικά, να επιλέξουν ως μόνιμη 

στέγη τυποποιημένη κατοικία που κατασκευαζόταν από την πολιτεία στο 

οικόπεδο όπου βρισκόταν η σεισμόπληκτη κατοικία αντί της λύσης της 

ανακατασκευής της κατοικίας με μέριμνα του ιδιοκτήτη της και με κρατική 

οικονομική συνδρομή. 

Η δεύτερη αυτή λύση λάμβανε υπόψη την εμπειρία από την Καλαμάτα, 

δηλαδή ότι τα ηλικιωμένα και τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά είχαν την 

τάση να μην εγκαταλείπουν τα προσωρινά καταλύματα και ότι η διάλυση των 

προσωρινών οικισμών συναντούσε μεγάλες δυσκολίες. Επιπρόσθετα, το κλίμα της 

πληγείσας περιοχής καθιστούσε δύσκολη τη διαβίωση σε μεταφερόμενους 

οικίσκους, ιδίως το χειμώνα. Η μεταφορά οικισμών (Εικόνα 60) αποδείχτηκε ότι 

παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες και ορισμένοι προς μεταφορά οικισμοί άργησαν 

πολύ να μεταφερθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2001 δεν είχαν ακόμη 

μεταφερθεί επτά οικισμοί της περιοχής Βοΐου Κοζάνης και τρεις οικισμοί των 

Γρεβενών. 
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Εικόνα 60 Πρόγραμμα μεταφοράς οικισμών για λόγους σεισμικής επικινδυνότητας μετά το 

σεισμό Γρεβενών – Κοζάνης το 1995,  (Πηγή: Λέκκας 1996) 

Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ως θετική την προσπάθεια αφενός να ληφθούν 

υπόψη τα μαθήματα από τη στεγαστική αποκατάσταση μετά το σεισμούς της 

Θεσσαλονίκης και της Καλαμάτας και αφετέρου να συγκροτηθούν διαδικασίες 

στέγασης προσαρμοσμένες στις συνθήκες και το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της 

περιοχής. 

Η στεγαστική αποκατάσταση σε έτοιμη κατοικία 

Αμέσως μετά τον σεισμό έγινε μεγάλη κινητοποίηση. Οι μηχανικοί της 

Υ.Α.Σ.Β.Ε. ήταν από τους πρώτους που έφθασαν στο Νομό Γρεβενών και σε 

συνεργασία με μηχανικούς των Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών και 

μηχανικούς του τμήματος -Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ διενήργησαν πολύ 

σύντομα τις ταχείες αυτοψίες. Οι βλάβες εκτεινόταν σε πολλούς κυρίως 

αγροτικούς οικισμούς. Μετά τις ταχείες αυτοψίες ξεκίνησαν οι διαδικασίες 

οριοθέτησης της σεισμόπληκτης περιοχής. 

Οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι έλεγχοι των βλαβέντων κτιρίων έγιναν 

με ευθύνη της Υ.Α.Σ.Β.Ε. και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με μετακινήσεις 
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μηχανικών από όλες της υπηρεσίες κυρίως της Θεσσαλονίκης. Σε κάποια χωριά 

έγινε έλεγχος όλων των κτιρίων, σε άλλα έγινε έλεγχος μόνο σε αυτά που οι 

ιδιοκτήτες είχαν κάνει αιτήσεις. Όπως προέκυψε από τους ελέγχους, πολλά 

σεισμόπληκτα κτίρια ήταν σε μικρούς οικισμούς φθίνοντες και αποτελούσαν 

μόνιμη κατοικία ατόμων μεγάλης ηλικίας. Ο αριθμός των κατεστραμμένων σπιτιών 

ήταν μεγάλος και ο επερχόμενος χειμώνας προβλεπόταν δύσκολος. 

Από την προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών σε σύντομο 

χρόνο προέκυψε νέα λύση αποκατάστασης των σεισμοπλήκτων. Για τις 

περιπτώσεις ανακατασκευών, εκτός της δοκιμασμένης λύσης της ανέγερσης 

οικοδομής ή αυτοστέγασης με ευθύνη του ιδιοκτήτη και χορήγησης στεγαστικής 

συνδρομής (άτοκο δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή) εφαρμόστηκε η λύση της 

χορήγησης σε ιδιοκτήτες που είχαν τις προϋποθέσεις, νέας έτοιμης κατοικίας («με 

το κλειδί στο χέρι») κατασκευασμένης από το κράτος σαν δημόσιο έργο. 

Ενώ συνεχίζονταν η διαδικασία αυτοψιών, ελήφθησαν αποφάσεις για 

στήριξη της περιοχής, χαρακτηρισμού των έργων κατασκευής κατοικιών ως έργων 

εθνικού επιπέδου και έγκρισης ανάθεσης με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 άρθρου 4 

πράγρ.2γ λόγω της ανάγκης στέγασης των σεισμοπλήκτων, δηλαδή με επιλογή με 

απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού 

προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Υπογράφηκαν οι πρώτες 

αντίστοιχες αποφάσεις μέσα Ιουλίου 1995. 

Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίστηκε το Τμήμα Προσωρινής Στέγασης και 

Εκτέλεσης Έργων της Υ.Α.Σ.Β.Ε. και ως Προϊσταμένη Αρχή η Υ.Α.Σ. Οι πρώτες 

συμβάσεις έργων υπογράφηκαν τα μέσα Αυγούστου 1995, δηλαδή τρεις μήνες 

μετά τον σεισμό. Κάθε μια προέβλεπε την κατασκευή ορισμένου αριθμού 

κατοικιών σε συγκεκριμένους οικισμούς των Νομών Κοζάνης ή Γρεβενών με 

δυνατότητα χωρικής μετάθεσης των κατοικιών σε άλλους οικισμούς, αύξησης του 

αριθμού των κατοικιών κατά 50% ή μείωσης του αριθμού των κατοικιών κατά 25% 

με υπογραφή ανάλογων αποφάσεων. 

Εργολαβίες κατασκευής κατοικιών εγκρίθηκαν σε τρεις φάσεις (Α, Β, Γ) 

ανάλογα με τον χρόνο και τους όρους έγκρισης και αφορούσαν την κατασκευή 
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κατοικιών με συμβατικό τρόπο κατασκευής ή με προκατασκευή. Κάθε εργολαβία 

προέβλεπε δύο ή τρεις τύπους σπιτιών (Εικόνα 61, Εικόνα 62, Εικόνα 63). Οι 

κατοικίες είχαν εμβαδόν 50m2 ή 60m2 ανάλογα με τα μέλη της δικαιούχου 

οικογένειας ανεξάρτητα από το εμβαδόν της κατεδαφιστέας οικίας. Αντίθετα, στην 

περίπτωση αποκατάστασης με στεγαστική συνδρομή το ύψος της συνδρομής 

εξαρτάται από το εμβαδόν της κατεδαφιστέας κατοικίας. 

 

 

 

 

Εικόνα 61: Κάτοψη συμβατικής κατοικίας στο Ρύμνιο (Πηγή: Κλαίρη Μουστεράκη, Μιράντα 

Δανδουλάκη, Γιώργος Συμεωνίδης, «Το πρόγραμμα στεγαστικής αποκατάστασης σεισμόπληκτων 

με παροχή ετοίμων τυποποιημένων κατοικιών. Σεισμοί Γρεβενών – Κοζάνης.», 2008) 
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Εικόνα 62: Κάτοψη συμβατικής κατοικίας στο Ρύμνιο (Πηγή: Κλαίρη Μουστεράκη, Μιράντα 

Δανδουλάκη, Γιώργος Συμεωνίδης, «Το πρόγραμμα στεγαστικής αποκατάστασης σεισμόπληκτων 

με παροχή ετοίμων τυποποιημένων κατοικιών. Σεισμοί Γρεβενών – Κοζάνης.», 2008) 

 

Εικόνα 63: Όψεις συμβατικής κατοικίας στο Ρύμνιο (Πηγή: Κλαίρη Μουστεράκη, Μιράντα 

Δανδουλάκη, Γιώργος Συμεωνίδης, «Το πρόγραμμα στεγαστικής αποκατάστασης σεισμόπληκτων 

με παροχή ετοίμων τυποποιημένων κατοικιών. Σεισμοί Γρεβενών – Κοζάνης.», 2008) 
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Ως ημερομηνία εγκατάστασης εργολάβου θεωρήθηκε τυπικά η ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. Αρχικά ο προβλεπόμενος χρόνος για την ολοκλήρωση 

του έργου ήταν τέσσερις μήνες, χρόνος εξαιρετικά μικρός δεδομένων των καιρικών 

και άλλων συνθηκών. Δόθηκε παράταση για τρεις επιπλέον μήνες. Οι δικαιούχοι 

για έτοιμη κατοικία αναγνωρίζονταν από τους Τ.Α.Σ. Κοζάνης και Γρεβενών, με 

βάση συγκεκριμένα κριτήρια και ανάλογα με τις αιτήσεις που υποβαλλόταν. 

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, θα έπρεπε να υπάρχουν πρωτόκολλο 

κατεδάφισης ή βεβαίωση δόμησης από ευτελή υλικά ή βεβαίωση ασυμφόρου 

επισκευής της μόνιμης κατοικίας του έβδομου δικαιούχου, βεβαίωση ότι 

κατεδαφίστηκε η μόνιμη κατοικία, βεβαίωση του Δημοτικού ή Κοινοτικού 

συμβουλίου ότι η κατοικία χρησιμοποιούνταν ως μόνιμη. Το δικαίωμα απόκτησης 

συμβατικής ή προκατασκευασμένης κατοικίας δεν μεταβιβαζότανε.  Οι εργολαβίες 

της πρώτης φάσης άρχισαν τον Αύγουστο 1995, της δεύτερης φάσης άλλες τους 

τελευταίους μήνες του 1996 και άλλες το 1997 και της τρίτης φάσης, που ήταν 

λίγες, το 1998. Μετά τις τρεις φάσεις υπήρξαν σποραδικά εργολαβίες για την 

κατασκευή μικρότερου αριθμού κατοικιών. 

Η υλοποίηση του προγράμματος 

Από το τέλος του καλοκαιριού 1995 άρχισαν και οι πρώτες εργολαβίες για 

κατασκευή έτοιμων συμβατικών ή προκατασκευασμένων κατοικιών. Οι συνθήκες 

όπως ήδη αναφέρθηκε ήταν δύσκολες. Ήδη είχαν ξεκινήσει οι κατεδαφίσεις των 

κατεδαφιστέων κτισμάτων. Αυτές γινότανε από τους ιδιοκτήτες ή το συνηθέστερο 

από τις Νομαρχίες με εργολαβίες. Οι ανάδοχες εταιρίες είχαν έδρα την Αθήνα, 

λιγότερες την Θεσσαλονίκη, ενώ υπήρχαν και μερικές με έδρα τους πληγέντες 

Νομούς. Λόγω του μεγάλου αριθμού των κατοικιών υπήρχε πρόβλημα επάρκειας 

αριθμού συνεργείων και εργατικού δυναμικού. 

Ο χειμώνας 1995-96 ήταν πολύ βαρύς. Τα εργοτάξια χρειάστηκε να 

προσαρμοστούν στις συνθήκες του χειμώνα. Στο χωριό Μικρόβαλτο Ν. Κοζάνης 

δύο κατοικίες κατεδαφίστηκαν λόγω παγετού μετά την ολοκλήρωση του σκελετού 

στην πρώτη φάση εργολαβιών και μία ακόμη στην τρίτη φάση των εργολαβιών. 
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Άλλες εργολαβίες προέβλεπαν την κατασκευή συμβατικών κατοικιών και 

άλλες προκατασκευασμένων. Οι ιδιοκτήτες ήταν γενικά απρόθυμοι να δεχτούν 

προκατασκευασμένη κατοικία, παρόλο που ο χρόνος κατασκευής ήταν πολύ 

μικρότερος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο χωριό Τριγωνικό, με δυσκολία 

αποφευχθήκαν επεισόδια από αυτούς που αρνιόταν να δεχτούν κατοικία με 

στοιχεία βαριάς προκατασκευής. 

Η επίβλεψη των κατασκευών μπορεί να θεωρηθεί αυστηρή, ενώ υπήρξε 

μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τους χρόνους. Για τις ανάγκες της επίβλεψης έγιναν 

μετακινήσεις μηχανικών και από άλλες υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης στην 

Υ.Α.Σ.Β.Ε. Γινόταν διοικητική παραλαβή για κάθε κατοικία και οριστική παραλαβή 

για κάθε εργολαβία. Ως προς το κόστος υπήρχε μια σχετική διασπορά στις τιμές 

κατοικιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε μερικές από τις πρώτες εργολαβίες η 

προβλεπόμενη τιμή ανά κατοικία ήταν περίπου 9.000.000 δρχ. για κατοικία 

εμβαδού 50m2 και περίπου 10.800.000 δρχ. για κατοικία 60m2 Σε κάποιες 

εργολαβίες των επόμενων φάσεων οι αντίστοιχες τιμές ήταν 5.800.000 δρχ. και 

6.600.000 δρχ. Η θεμελίωση πέρα από κάποιο βάθος και ανάλογα με τη φάση των 

εργολαβιών πληρωνότανε επί πλέον. 

Στο συνήθη τρόπο αποκατάστασης με ανέγερση κατοικίας με στεγαστική 

συνδρομή λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της κατεδαφιστέας κατοικίας και δίδεται 

συνδρομή για εμβαδόν μέχρι 120 m2. Σύμφωνα με την αρχική απόφαση η τιμή της 

στεγαστικής συνδρομής ήταν 110.000 δραχμές ανά m2, και αργότερα ανέβηκε σε 

130.000 δραχμές ανά m2. Από το ποσό αυτό το κράτος πληρώνει την κρατική 

αρωγή που είναι το 1/3 και τους τόκους των δανείων. Όπως φαίνεται το κόστος για 

το κράτος είναι μικρότερο στη δεύτερη περίπτωση. Ο ιδιοκτήτης τότε εκτός του ότι 

δανείζεται ποσό 2/3 της στεγαστικής συνδρομής, χρειάζεται συνήθως να 

χρησιμοποιήσει δικά του χρήματα είτε παίρνει και δεύτερο δάνειο για την 

αποπεράτωση της κατοικίας. 

Ο αριθμός των κατοικιών ήταν μεγάλος και κατανεμόταν γεωγραφικά σε ένα 

μεγάλο αριθμό οικισμών (Εικόνα 64). 
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Εικόνα 64: Αριθμός συμβατικών και προκατασκευασμένων έτοιμων κατοικιών μίας φάσης για 

μόνιμη στέγαση σεισμόπληκτων ανά οικισμό στο Ν. Γρεβενών μετά το σεισμό Γρεβενών και 

Κοζάνης του 1995 (Πηγή: www.ditikimakedonia.gov.ge/imageupload-big.jpg) 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει ότι κατασκευάστηκαν περίπου 

4.000 τυποποιημένες κατοικίες, με συμβατικό τρόπο ή προκατασκευασμένες, 

στους Νομούς Γρεβενών και Κοζάνης. Αν πάρουμε τον αριθμό των εγκρίσεων 

δανείων για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση και θεωρώντας ότι κάθε έγκριση 

αντιστοιχεί σε ένα κατεδαφιστέο κτίσμα ανεξάρτητα από το εμβαδόν του 

κατεδαφιστέου ή ανεγειρομένου κτίσματος, προκύπτει ότι περίπου το 30% αυτών 

που έχουν συνολικά αποκατασταθεί αποκαταστάθηκαν με τυποποιημένη κατοικία. 

Σε σχέση με τα προηγούμενα, αξίζει να αναφέρουμε δύο ιδιαιτερότητες που 

παρουσιάστηκαν κατά την αποκατάσταση των ζημιών στον σεισμό Γρεβενών 

Κοζάνης. Καταρχήν, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλους σεισμούς, είναι πολύ 

μεγαλύτερος ο αριθμός των κτιρίων που χαρακτηρίστηκαν ως επικινδύνως 

ετοιμόρροπα ή κατασκευασμένα από ευτελή υλικά από ότι τα κτίρια που κρίθηκαν 

επισκευάσιμα. Κατά συνέπεια υπήρξαν πολύ περισσότερες ανακατασκευές κτιρίων 

από ότι επισκευές. Δεύτερο, υπάρχουν ακόμη και σήμερα πολλά κατεδαφιστέα 

κτίρια τα οποία δεν αποκαταστάθηκαν. Αυτές οι δύο ιδιαιτερότητες είναι και λόγοι 

που δείχνουν επί πλέον την αναγκαιότητα λύσεων όπως αυτή που επιλέχθηκε των 
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τυποποιημένων κατοικιών και της στήριξης που παρείχε στην περιοχή η 

πραγματοποίηση του προγράμματος αυτού. 

Στην Εικόνα 65 και στην Εικόνα 66 παρουσιάζουν ενδεικτικά περαιωμένες 

κατοικίες. 

 

 

Εικόνα 65: Συμβατική κατοικία σε χωριό Ν.Κοζάνης (Πηγή: Κλαίρη Μουστεράκη, Μιράντα 

Δανδουλάκη, Γιώργος Συμεωνίδης, «Το πρόγραμμα στεγαστικής αποκατάστασης σεισμόπληκτων 

με παροχή ετοίμων τυποποιημένων κατοικιών. Σεισμοί Γρεβενών – Κοζάνης.», 2008) 

 

Εικόνα 66: Συμβατική κατοικία σε χωριό Ν.Κοζάνης (Πηγή: Κλαίρη Μουστεράκη, Μιράντα 

Δανδουλάκη, Γιώργος Συμεωνίδης, «Το πρόγραμμα στεγαστικής αποκατάστασης σεισμόπληκτων 

με παροχή ετοίμων τυποποιημένων κατοικιών. Σεισμοί Γρεβενών – Κοζάνης.», 2008) 
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Το πρόγραμμα μεταφοράς οικισμών και η στεγαστική αποκατάσταση 

Την 11η Ιουλίου 1995 σε σύσκεψη υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη 

Δυτικής Μακεδονίας αποφασίστηκε να ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

και στο Ι.Γ.Μ.Ε. μελέτη για την οικιστική καταλληλότητα οικισμών των νομών 

Κοζάνης και Γρεβενών. Τη μελέτη χρηματοδότησαν οι αντίστοιχες Νομαρχίες και 

εκπόνησαν ο Τομέας Γεωλογίας και Φυσικής Γεωγραφίας, ο Τομέας Γεωφυσικής, 

του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων του Α.Π.Θ, οι διευθύνσεις του 

Ι.Γ.Μ.Ε. και του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. Η μελέτη αφορούσε την οικιστική καταλληλότητα 27 

οικισμών της πλειόσειστης περιοχής και συγκεκριμένα τους εξής: 

Νομός Γρεβενών: Αγαλαίοι, Αγάπη, Βάρης, Ιτέα, Καλαμίτσι, Καλόχι, Κέντρο, 

Κνίδη, Λαγκαδάκια, Μεσόλακκος, Μικροκλεισούρα, Μυρσίνα, Νησί, Παλαιοχώρι, 

Ποντινή, Πυλωροί , Σαρακήνα.  

Νομός Κοζάνης: Αγία Παρασκευή, Αιανή, Ασβεστόπετρα, Δαφνερό, 

Λευκοπηγή, Μαυροδένδρι, Ρύμνιο, Φρούριο, Χρώμιο. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι πρώτες συμβάσεις έργων υπογράφτηκαν 

Αύγουστο 1995. Σύμφωνα με τις εντολές έπρεπε να κατασκευαστούν οι κατοικίες, 

όμως πολλοί οικισμοί και κτίρια ήταν δίπλα ή επάνω σε ρήγματα. Επίσης υπήρχε 

μία ανησυχία σχετικά με την καταλληλότητα των εδαφών. Υπήρχε η δυνατότητα 

της διενέργειας μετρήσεων με γεωφυσικές τομές και έγιναν σε αρκετές 

εργολαβίες. 

Το χωριό Ρύμνιο αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση. Σύμφωνα με τη μελέτη 

βρίσκεται πάνω στο ρήγμα που προκάλεσε τον σεισμό. Στην παραλίμνια ζώνη 

παρουσιάστηκαν φαινόμενα ρευστοποίησης. Σε ορισμένες θέσεις παρουσιάστηκαν 

φαινόμενα κατολίσθησης. Επιβλήθηκε λοιπόν απαγορευτική ζώνη σε απόσταση 30 

μέτρων από το ρήγμα, στην παραλίμνια ζώνη και στους χαλαρούς σχηματισμούς. 

Στα υπόλοιπα τμήματα επιτράπηκε η κατασκευή κτιρίων, αλλά με ειδικούς όρους 

και περιορισμούς δόμησης, όπως η επιβολή καταρχήν θεμελιώσεων μεγάλου 

βάθους, με εσχάρα πεδιλοδοκών. 

Οι περισσότεροι κάτοικοι στο Ρύμνιο, αλλά και σε άλλα χωριά αντιδρούσαν 

σε πιθανή μεταφορά του χωριού τους. Βέβαια υπήρξαν κάτοικοι που επιθυμούσαν 
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την ανοικοδόμηση σε άλλη περιοχή. Στην πράξη αποκαταστάθηκαν γρηγορότερα 

όσοι επέλεξαν να παραμείνουν στον ίδιο οικισμό και στην ίδια θέση από ότι αυτοί 

που πρόβαλαν αντίρρηση στο να μεταφερθεί ο οικισμός ή να χτίσουν σε άλλη θέση 

στον ίδιο οικισμό. Στους περισσότερους οικισμούς η πρόταση για απαγόρευση 

δόμησης αφορούσε μερικές περιοχές. Προτάθηκε πλήρης μεταφορά λίγων μόνο 

οικισμών. Πλήρης και απόλυτη απαγόρευση δόμησης προτάθηκε για το χωριό 

Καλαμίτσι, ενώ συστήθηκε για τα χωριά Νησί και Φρούριο. Στο Φρούριο όμως –

όπου η μεταφορά προτάθηκε και λόγω του μικρού μεγέθους του- οι κάτοικοι δεν 

δέχτηκαν να μεταφερθεί ο οικισμός. Έτσι λοιπόν μόνο στο Καλαμίτσι και στο Νησί 

δεν κατασκευάστηκαν κατοικίες. Πολλοί από τους κατοίκους του Καλαμιτσίου 

προτίμησαν τελικά να αγοράσουν κατοικία στην πόλη των Γρεβενών και να 

μετεγκατασταθούν. 

Από τις πληροφορίες που υπάρχουν η μεταφορά των οικισμών δεν 

ολοκληρώθηκε. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Σαρακήνα που είχε σταματήσει 

αρχικά η δόμηση, προτάθηκε αναδίπλωση του χωριού και κτίστηκαν κατοικίες. Η 

τελική μελέτη παραδόθηκε του Ιανουάριο 1996. Θα άξιζε να σημειωθεί ότι σε 

πολλά σημεία της μελέτης για οικισμούς ή περιοχές απαγορεύτηκε η δόμηση 

κατοικιών με φέρουσα τοιχοποιία. Μεγάλες βλάβες σε κτίσματα με φέρουσα 

τοιχοποιία παρατηρήθηκε στο σεισμό του Ν. Έβρου του 2004. Ανεξάρτητα της 

παραπάνω μελέτης, προτάθηκαν για μεταφορά 7 μικροί σεισμόπληκτοι οικισμοί 

της πλειόσειστης περιοχής Βοΐου Ν. Κοζάνης με τη σύμφωνη γνώμη των δημοτικών 

αρχών και των κατοίκων. Η διαδικασία έχει προχωρήσει, αλλά δεν έχει ακόμη 

ολοκληρωθεί. 

 

Συμπερασματικά, η κατασκευή κατοικιών με συμβατικό τρόπο ή με 

προκατασκευή και η παράδοση τους στους σεισμόπληκτους κατοίκους που είχαν 

τις προϋποθέσεις, αποτελεί σίγουρα από μόνο του ένα μεγάλο έργο. Αποτελεί μια 

επένδυση στην περιφέρεια με στόχο στη συγκράτηση του πληθυσμού και μάλιστα 

σε μια περιοχή απομακρυσμένη και υποβαθμισμένη. Η νέα αυτή πολιτική 

στεγαστικής αποκατάστασης βοήθησε ιδιαίτερα άτομα μεγάλης ηλικίας και 
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οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά. Βοήθησε πολύ να κρατηθεί πληθυσμός στα 

χωριά. Είχε πολύ μεγάλη σημασία για όλη την περιοχή. Κράτησε τις εστίες 

ζωντανές για τα παιδιά, τους συγγενείς και τους επισκέπτες. Έδωσε ελπίδα και 

ζωντάνια στους ανθρώπους και την περιοχή. 

Υπήρξε κριτική ότι η κατασκευή των κατοικιών ήταν δαπανηρή ιδιαίτερα στις 

πρώτες εργολαβίες. Πράγματι ο τρόπος αυτός αποκατάστασης αποδείχτηκε πιο 

δαπανηρός για την πολιτεία από ότι η αποκατάσταση με στεγαστική συνδρομή. 

Όμως η εμπειρία από παλαιότερους σεισμούς όπως π.χ. τον σεισμό της 

Θεσσαλονίκης, δείχνει ότι υπήρξαν ιδιοκτήτες που δεν κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν τα σπίτια τους, άλλοι που δεν μπόρεσαν να αρχίσουν ενώ είχαν 

πάρει την πρώτη δόση και ακόμη παιδιά που κληρονόμησαν τα δάνεια των γονιών 

τους και είχαν προβλήματα, ιδιαίτερα όταν ίσχυε η προσωποκράτηση, επειδή δεν 

μπόρεσαν να ανταποκριθούν οικονομικά στις υποχρεώσεις Τέτοιες καταστάσεις 

αποφεύγονται όταν οι σεισμόπληκτοι έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν αυτόν τον 

τρόπο αποκατάστασης. Εξάλλου, οι χρόνοι στεγαστικής αποκατάστασης, παρά τις 

παρατάσεις και τις καθυστερήσεις, ήταν πολύ μικρότεροι από ότι στην περίπτωση 

ανέγερσης με στεγαστική συνδρομή. 

Μπορεί να γίνουν ένα σύνολο παρατηρήσεων που αφορούν κυρίως στην 

αρχιτεκτονική και πολεοδομική πλευρά του προγράμματος. Σε πολλούς οικισμούς 

τα σπίτια πριν τον σεισμό είχαν ιδιαίτερη παραδοσιακή μορφολογία. Ήταν 

λιθόκτιστα και είχαν κάποια παραδοσιακά στοιχεία. Σε πολλά υπήρχαν στις αυλές 

παραδοσιακοί φούρνοι. Τα στοιχεία αυτά χάθηκαν. Επίσης, πριν τις μετέπειτα 

επεμβάσεις των ιδιοκτητών οι κατοικίες φαινόταν ομοιόμορφες και χωρίς 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί δεν υπήρχε μεγάλος αριθμός εναλλακτικών 

αρχιτεκτονικών λύσεων. Πάντως η κεραμοσκεπή βελτιώνει την όψη τους. 

Αποδείχτηκε ακόμη ότι οι κατοικίες των 60τ.μ. ήταν μικρές για τις πολυμελείς 

οικογένειες. Επί πλέον η αρχιτεκτονική λύση δεν λάμβανε υπόψη ότι οι οικισμοί 

ήταν αγροτικοί και οι ιδιοκτήτες χρειάζονταν αποθήκες. Έτσι στις αρχικές 

εργολαβίες δεν επιτρέπονταν η κατασκευή ημιυπόγειου λόγω κλίσης εδάφους. Στις 

μετέπειτα εργολαβίες επιτράπηκε. 
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Όλα τα παραπάνω δεν ακυρώνουν όμως την αξία του προγράμματος ως προς 

την επίτευξη των βασικών στόχων του, δηλαδή τη στέγαση σεισμόπληκτων και τη 

συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές. Υπήρχαν περιπτώσεις που στις 

κατοικίες έμειναν τελικά οι νεότερες γενιές αντί των ηλικιωμένων. 

Εκ των υστέρων δίπλα ή και σε επαφή με κατοικίες με βαριές θεμελιώσεις, 

π.χ. στο Ρύμνιο, κατασκευάστηκαν από τους ιδιοκτήτες αποθήκες ή και επεκτάσεις 

κατοικιών, αυθαίρετες με άλλο τρόπο δόμησης. Αξίζει να μελετηθεί περισσότερο 

και να αξιοποιηθεί για την βελτιωμένη εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων 

αποκατάστασης στο μέλλον.38 

Πάρνηθα, 1999 

Την επόμενη ημέρα του σεισμού, το ΥΠΕΧΩΔΕ όρισε ομάδες που 

αποτελούνταν από δύο μηχανικούς να ερευνήσουν τις καταστροφές στις περιοχές 

που επηρεάστηκαν από το σεισμό. Ύστερα από οπτική έρευνα τα κτίρια 

χαρακτηρίζονταν πράσινα αν η φέρουσα δομή δεν είχε ζημιές, κίτρινα αν η 

φέρουσα δομή είχε υποστεί επιδιορθώσιμες ζημιές και κόκκινα αν τα κτίρια είχαν 

υποστεί τόσες πολλές ζημιές που δεν μπορούσαν να επισκευαστούν και έτσι 

έπρεπε να κατεδαφιστούν. Στους Θρακομακεδόνες το 84% των σπιτιών 

χαρακτηρίστηκε κόκκινο ή κίτρινο, στα Άνω Λιόσια το 64% και στη Φυλή το 56%. Τα 

περισσότερα «κόκκινα» κτίρια βρίσκονταν στις Αχαρνές και τα Άνω Λιόσια. 

Μεγάλα εργοστάσια που βρίσκονταν στη περιοχή και υπέστησαν σοβαρές ζημιές 

από το σεισμό ήταν των Ricomex ΑΕ, Αφοί Φουρλή ΑΕΒΕ, Παπουτσάνης ΑΒΕΕ και 

Φαράν ΑΒΕΕ, οι οποίες όλες είχαν σημαντικές οικονομικές απώλειες λόγω του 

σεισμού. Ο σεισμός προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο καζίνο Mont Parnes, στην 

Πάρνηθα, με αποτέλεσμα το κέντρο διασκέδασης να κατεδαφιστεί, ενώ το μισό 

κτίριο τέθηκε εκτός λειτουργίας εξαιτίας της μετατόπισής του από την 

κατακόρυφο. Το κτίριο αποφασίστηκε τελικά να κατεδαφιστεί και στη θέση του να 

ανεγερθεί ένα νέο. Το Στάδιο Νίκος Γκούμας στη Νέα Φιλαδέλφεια, έδρα της ΑΕΚ 

υπέστη τόσες ζημιές, ιδίως στις θύρες 3 και 16, από το σεισμό ώστε να έπρεπε να 
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κατεδαφιστεί. Συνολικά από το σεισμό κατέρρευσαν 110 κτίρια, 5.222 κρίθηκαν 

κατεδαφιστέα και 38.165  προς επισκευή.  

Η Ακρόπολη και τα άλλα μνημεία της Αθήνας είτε έμειναν αλώβητα είτε είχαν 

μικρές υλικές ζημιές. Στον Παρθενώνα και στο Ερέχθειο παρατηρήθηκε ελαφρά 

περιστροφή κάποιων κιόνων χωρίς σημαντικά αποτελέσματα. Αρκετά από τα 

κτίρια με πλίνθινη τοιχοποιία που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα δεν 

υπέστησαν ζημίες, αν και κάποια από αυτά τα κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, 

μερικά διατηρητέα (δηλαδή κτίρια τα οποία δεν πρέπει να κατεδαφιστούν). Η 

Μητρόπολη Αθηνών, η οποία είχε υποστεί ζημιές και από το σεισμό του 1981, 

χρειάστηκε να αναστηλωθεί. Μνημεία στα οποία προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές 

από το σεισμό ήταν η μονή Δαφνίου και το κάστρο της Φυλής, που χρονολογείται 

από τον 5ο αιώνα π.χ., όπου στους τοίχους εμφανίστηκαν μεγάλες ρωγμές.  

Όσον αφορά τις υποδομές, μια κατολίσθηση καθώς και αρκετές ρωγμές 

αναφέρθηκαν κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην κορυφή της Πάρνηθας και 

βρισκόταν κοντά στο επίκεντρο, αλλά κατά τα άλλα οι ζημιές στο οδικό και 

σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν μικρές ενώ δεν παρατηρήθηκαν ζημιές στο μετρό της 

Αθήνας. Μικρές ζημιές αναφέρθηκαν επίσης στο δίκτυο υδροδότησης κοντά στο 

επίκεντρο, με μικρές διαρροές σε υψηλής πίεσης σωλήνες. Το δίκτυο παροχής 

φυσικού αερίου και το δίκτυο αποχέτευσης δεν υπέστησαν καταστροφές. Στα 

λιμάνια της Ελευσίνας και του Πειραιά οι ζημιές ήταν μικρές, καθώς οι μόνες που 

παρατηρήθηκαν ήταν η μετακίνηση κατά 10 εκατοστά μερικών τοίχων στις 

αποβάθρες, επειδή κατακάθισαν, με αποτέλεσμα την ελαφρά παραμόρφωση των 

σιδηροτροχιών των γερανών και κάποιες διακοπές στο ηλεκτρικό δίκτυο.  

Ο σεισμός έλαβε χώρα λιγότερο από ένα μήνα μετά από έναν (πολύ 

μεγαλύτερης κλίμακας) σεισμό στην Τουρκία. Αυτή η ιδιόμορφη διαδοχή των 

σεισμών και η αμοιβαία βοήθεια των δύο χωρών, έδωσαν την αφορμή για 

συζητήσεις οι οποίες έγιναν γνωστές ως η «ελληνοτουρκική διπλωματία των 

σεισμών», με την ελπίδα για μια σημαντική ανάκαμψη στις διμερείς σχέσεις, οι 

οποίες είχαν αμαυρωθεί από δεκαετίες αμοιβαίας εχθρότητας. Η Τουρκία 

ανταπέδωσε την ενίσχυση που ήλθε από την Ελλάδα αμέσως μετά το σεισμό στις 
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17 Αυγούστου 1999 στη Νικομήδεια. Η τουρκική ενίσχυση ήταν η πρώτη που 

έφτασε στις πληγείσες περιοχές, με την πρώτη εικοσαμελή ομάδα διάσωσης να 

φτάνει στην Αθήνα εντός 13 ωρών μετά το χτύπημα του εγκέλαδου. Τα τηλέφωνα 

στα Ελληνικά Προξενεία και την Πρεσβεία της Τουρκίας κυριολεκτικά μπλόκαραν 

από τους Τούρκους πολίτες που προσέφεραν αίμα.39 

Η κατάσταση των λυόμενων καταλυμάτων μετά από 10 χρόνια  

Σε καταυλισμό τσιγγάνων, ατόμων με παραβατική συμπεριφορά και σε 

συγγενείς σεισμόπληκτων έχει περάσει ο οικισμός των λυόμενων στο δήμο 

Πετρούπολης που δημιουργήθηκε το 1999, μετά το σεισμό της Πάρνηθας, για να 

δώσει λύση στο πρόβλημα των αστέγων. Δέκα χρόνια μετά και ενώ τα λυόμενα τα 

έχουν εγκαταλείψει οι ένοικοι για να μεταστεγαστούν σε δικά τους σπίτια, ένας 

χώρος 10 στρεμμάτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Κηπούπολη που θα 

μπορούσε να μετατραπεί σε τόπο περιπάτου και αναψυχής βρίσκεται σε ομηρία, 

εξυπηρετώντας αλλότρια συμφέροντα.  

Από τον οικισμό έχουν απομακρυνθεί περίπου 30 λυόμενα αλλά το «χωριό» 

παραμένει ακόμη ζωντανό αφού περί τα 45 με 50 σπίτια φιλοξενούν ακόμη κόσμο. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μόνο μία οικογένεια ανήκει στην κατηγορία των 

σεισμόπληκτων. Οι υπόλοιποι απλά απολαμβάνουν την δωρεάν στέγαση.  

Σύμφωνα με το δήμαρχο Πετρούπολης κ. Στέφανο Βλάχο υπεύθυνος του 

προγράμματος στέγασης είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά φαίνεται ότι το πολιτικό κόστος 

είναι τόσο μεγάλο που το υπουργείο επιτρέπει την παραμονή στα λυόμενα 

δεκάδων οικογενειών στις οποίες παρέχεται δωρεάν νερό και φως. Την ίδια στιγμή 

άθλιες είναι οι συνθήκες υγιεινής στον οικισμό αφού αποχετευτικό δίκτυο δεν 

υπάρχει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή συνορεύει με το δήμο Περιστερίου και 

ιδιοκτησιακά είναι αμφισβητούμενη καθώς τμήμα της διεκδικείται εδώ και χρόνια 

από την Μητρόπολη Λαμίας.40 
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Κεφαλονιά, 2014 

Το νησί κηρύχθηκε σεισμόπληκτο, από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων, σε δηλώσεις που έκανε από το Κέντρο Επιχειρήσεων που έχει στηθεί 

στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και ανέφερε ότι το νησί θα ενταχθεί σε προγράμματα, βάσει 

οριοθέτησης, και θα υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση με τον υπουργό 

Οικονομικών, για να βοηθηθούν και να αποκατασταθούν οι σεισμόπληκτοι. Στη 

συνέχεια ανακοίνωσε ότι η πολιτεία θα καλύψει για δύο χρόνια το ενοίκιο όσων τα 

σπίτια κρίθηκαν ακατάλληλα, θα χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση των κτιρίων 

που επλήγησαν και θα δημιουργηθεί οικισμός με οικίσκους διαφόρων κατηγοριών 

για όσους δεν επιθυμούν να νοικιάσουν σπίτι. Οι τοποθεσίες όπου 

δημιουργήθηκαν οι οικισμοί αυτοί καθορίστηκαν από τον αντιπεριφερειάρχη και 

τον δήμαρχο Κεφαλονιάς. 

Κατέφθασαν στο νησί 100 μηχανικοί από διάφορους κρατικούς φορείς και 

μαζί με σεισμολόγους και μηχανικούς από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το 

συνολικό επιστημονικό προσωπικό έφθασε τα 120 άτομα και έλεγξαν εκ νέου όλα 

τα δημόσια κτίρια. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 600 κτίρια που 

κρίνονται κατεδαφιστέα, 1.100 με βαριές βλάβες και 1.400 με ελαφριές βλάβες, σε 

όλη την περιοχή της Παλλικής. Ακόμη, υπάρχουν προβλήματα σε αρκετές δημόσιες 

υποδομές, όπως δρόμους, λιμάνια και δημόσια κτίρια, που χρήζουν 

αποκατάστασης.  

Το μεγάλο προϊόν του νησιού είναι ο τουρισμός, κυρίαρχο ζήτημα είναι η 

σωστή λειτουργία του αεροδρομίου, το οποίο έχει υποστεί πολύ μικρές ζημιές που 

θα αποκατασταθούν από πόρους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Κύριο 

μέλημα είναι η αποκατάσταση όλου του οδικού δικτύου στην Κεφαλονιά και 

ειδικότερα στην περιοχή της Παλλικής και είναι ευκαιρία να κατασκευαστεί ένα 

νέο οδικό δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο μελετείται ήδη η κατασκευή νέων δρόμων 

και εξετάζεται η ένταξη των έργων αυτών σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Έγιναν οι 

απαραίτητοι έλεγχοι στα τουριστικά καταλύματα και δεν παρουσιάστηκε κανένα 

πρόβλημα. Η Κεφαλονιά είναι ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Είναι 

υποχρέωσή μας να διαφυλάξουμε την τουριστική φήμη και την εικόνα του νησιού. 
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Μέτρα ελέγχου για τη διασφάλιση Δημόσιας Υγείας 

Δύο εγκυκλίους, για να εντατικοποιηθούν τα μέτρα ελέγχου που ήδη 

λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες υπέγραψε η υφυπουργός Υγείας, με 

στόχο την ενίσχυση μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις 

έκτακτων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, όπως συνέβη στην 

Κεφαλονιά. 

Η πρώτη αφορά στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του 

πόσιμου νερού και η δεύτερη στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και της 

υγιεινής των εγκαταστάσεων των ξενοδοχειακών μονάδων και των πλοίων, στα 

οποία φιλοξενήθηκαν πληγέντες ή άτομα. Στις δύο εγκυκλίους υπογραμμίζεται η 

ανάγκη εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

φυσικών καταστροφών και διαπίστωσης βλαβών στο σύστημα υδροδότησης, ενώ 

παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας 

του. Επιπλέον, επισημαίνεται για μια ακόμα φορά η σημασία της προσωπικής 

υγιεινής των χειριστών των τροφίμων και των υγειονομικών ελέγχων σε όλα τα 

στάδια παρασκευής και διάθεσης των τροφίμων, ιδιαίτερα δε των ευαλλοίωτων. 

Παρέχονται οδηγίες για τους υγειονομικούς ελέγχους στις ξενοδοχειακές 

μονάδες και τα πλοία της περιοχής, αλλά και για την εμβολιαστική κάλυψη των 

πληγέντων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Από πλευράς της Δ/νσης Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κεφαλονιάς πραγματοποιούνται συνεχείς 

δειγματοληψίες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης της 

ΔΕΥΑΚ και πραγματοποιήθηκε προληπτικά υπερχλωρίωση. Λόγω βλαβών στο 

δίκτυο ύδρευσης, εκδόθηκε απαγόρευση στη Δημοτική Ενότητα Ληξουρίου για 

χρήση του νερού ως πόσιμου. Μετά και το δεύτερο σεισμικό γεγονός διακόπηκε η 

παροχή νερού μέχρι αποκατάστασης των βλαβών. Για τον λόγο αυτό διατέθηκαν 

στους κατοίκους 14.000 μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού και υπάρχουν σε άμεση 

διάθεση άλλα 100.000. Επίσης διατέθηκαν 830 κουβέρτες, 25 σκηνές, και 1000 

μερίδες φαγητού μέσω του Δήμου Κεφαλονιάς.  
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Οι λειτουργίες του κρατικού μηχανισμού 

Ολόκληρη η Κεφαλονιά κηρύχθηκε σεισμόπληκτη περιοχή για να 

προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών. Εξετάστηκαν και τα 

“πράσινα” κτίρια από την αρχή στις περιοχές που έχουν πρόβλημα, δηλαδή το 

Ληξούρι και τα χωριά του. Είχαν ελεγχθεί περίπου 1.800 κτίρια. Όσον αφορά τον 

λιμένα Ληξουρίου, όπου το πρόβλημα επιδεινώθηκε, έφθασαν στο νησί δύο 

μελετητές, έμπειροι σε λιμενικά έργα, για να εκτιμήσουν τη ζημιά. Στόχος ήταν η 

ανάθεση της διαδικασίας αποκατάστασης όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τέλος, στο νησί 

ξαναήλθαν για ελέγχους κλιμάκια μηχανικών της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές 

Α.Ε. για να ελέγξουν σχολεία και υποδομές υγείας. 

Είχαν κηρυχθεί ακατάλληλα προς κατοίκηση 750 σπίτια, κυρίως στην περιοχή 

της Παλικής και επανελέγχθηκαν ακόμη και τα πράσινα. Πριν κινηθούν οι 

διαδικασίες αποκατάστασης των κτιρίων έπρεπε να γίνει γνωστό πόσα είναι τελικά 

τα σπίτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Το υπουργείο Υποδομών, έστειλε στην 

Κεφαλονιά όσα λυόμενα και κοντέινερ απαιτούνται, αλλά για να εγκατασταθούν 

αυτά έπρεπε να δημιουργηθούν καταυλισμοί, κάτι που θα έχει συνέπειες στον 

τουρισμό, για αυτό η όποια απόφαση έπρεπε να ληφθεί σε συνεργασία με την 

τοπική αυτοδιοίκηση. 

Οι καιρικές συνθήκες στο νησί παρέμεναν αντίξοες, με τη θερμοκρασία τις 

βραδινές ώρες να πέφτει κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου ενώ οι δυνατοί 

άνεμοι και η συνεχείς βροχοπτώσεις δυσχέραιναν την κατάσταση. Καθ' όλη τη 

διάρκεια της νύχτας, οι μετασεισμοί δεν άφηναν τους κατοίκους να ηρεμήσουν, οι 

οποίοι πλέον ζουν με τρόμο ενός μεγαλύτερου σεισμού. 

Ο κρατικός μηχανισμός δίνει μάχη με τον χρόνο για την ανακούφιση των 

πληγέντων, με προτεραιότητα τη σίτιση και τη στέγαση όσων δεν μπορούν να 

μπουν στα σπίτια τους. Η Ελληνική Αστυνομία ενισχύεται με επιπλέον 30 άτομα 

και 5 περιπολικά, ειδικότερα στην περιοχή του Ληξουρίου. Επίσης βρίσκεται σε 

συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας για την ασφάλεια του 

οδικού δικτύου Ληξουρίου - Αργοστολίου. Το Πυροσβεστικό Σώμα 

συνεπικουρούμενο από τους Διοικητές της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, ενισχύεται με ομάδα 
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15 ατόμων με ειδικό διασωστικό όχημα σεισμών καθώς και διασωστικό σκύλο  της 

1ης ΕΜΑΚ ώστε να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα αν αυτό απαιτηθεί. Επίσης, 

βρίσκονται σε ετοιμότητα 5 εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας του νησιού. 

Σημειώνεται ότι λόγω εκτεταμένων ζημιών έγινε μετεγκατάσταση του 

Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ληξουρίου. Το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή 

ενισχύεται  με 15 άτομα, ένα ναυαγοσωστικό παντός καιρού για μεταφορά 

εκτάκτων περιστατικών από θάλασσα, καθώς και 6 εξειδικευμένων 

βατραχανθρώπων για τη χαρτογράφηση των δύο λιμένων, του Αργοστολίου και 

του Ληξουρίου. Σημειώνεται ότι για την εκτίμηση της κατάστασης των λιμένων θα 

γίνουν μελέτες από ειδικούς λιμενολόγους για την άμεση αποκατάστασή τους. 

Στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς πραγματοποιήθηκαν κανονικά όλες οι πτήσεις 

και αποκαταστάθηκαν σταδιακά οι βλάβες οι οποίες παρουσιάστηκαν μόνο στην 

κτηριακή υποδομή. Σημειώνεται ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις επιθεωρούνται 

από μηχανικούς της ΥΑΣ καθώς και τεχνικό κλιμάκιο της ΥΠΑ. Τα νοσοκομεία 

Αργοστολίου και Ληξουρίου λειτουργούν και βρίσκονται σε ετοιμότητα να 

αντιμετωπίσουν περιστατικά υγείας. Στο νοσοκομείο Ληξουρίου, αν και 

παρατηρήθηκαν ζημιές στην τοιχοποιία του παλαιού κτηρίου, λειτούργησε 

κανονικά η νέα πτέρυγα Νιάρχου, ενώ άνοιξε και η νέα πτέρυγα Βεργωτή στο 

νοσοκομείο Αργοστολίου. Τα νοσοκομεία ενισχύθηκαν με 15 γιατρούς από τον 

Στρατό, το Ναυτικού και το ΕΚΕΠΥ. Σημειώνεται ότι λειτουργούν κανονικά τα 

Κέντρα Υγείας Σάμης και Ιθάκης. 

Την αποστολή νέας ομάδας καθηγητών και ειδικών μηχανικών στην 

Κεφαλονιά – πέραν όσων ήδη εργάζονται στο νησί από τις 27 Ιανουαρίου - 

αποφάσισε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), μετά το ισχυρό χτύπημα του 

εγκέλαδου. Το κλιμάκιο των μηχανικών του ΤΕΕ ανέλαβε τον κεντρικό ρόλο 

επιστημονικής ευθύνης για τον έλεγχο των κτιρίων και των άλλων υποδομών του 

νησιού, από μηδενική βάση, θέτοντας κατά προτεραιότητα σε απόλυτη προστασία 

τόσο την ασφάλεια των ανθρώπων, όσο και την έγκαιρη και ολοκληρωμένη 

αποκατάσταση των ζημιών, που έχουν προκληθεί από τον σεισμό, σε συνεργασία 

με τις κρατικές και τοπικές αρχές. Από τις πρώτες ώρες μετά τον πρώτο μεγάλο 



Σ ε λ ί δ α  | 268 

 

σεισμό της 27ης Ιανουαρίου, το ΤΕΕ επέδειξε τα αντανακλαστικά του και 

κινητοποίησε περίπου 60 μηχανικούς από την Αθήνα, την Πάτρα και την 

Κεφαλονιά, οι οποίοι προχώρησαν στον άμεσο έλεγχο όλων των κατασκευών. 

Ωστόσο, ο νέος ισχυρός σεισμός υποχρεώνει σε επανέλεγχο όλων των κτιρίων που 

ήδη είχαν ελεγχθεί.84 

Η Επιδημία Της Λέπρα 

Η Σπιναλόγκα είναι ένα μικρό νησάκι το οποίο κλείνει από τα βόρεια τον 

κόλπο της Ελούντας στην Επαρχία Μεραμπέλλου του νομού Λασιθίου Κρήτης. Το 

αρχαίο του όνομα ήταν Καλυδών αλλά μετά την κατάληψη του από τους Ενετούς 

ονομάσθηκε Σπιναλόγκα. Οχυρώθηκε άριστα από τους Ενετούς τόσο από 

κατασκευαστικής και αρχιτεκτονικής άποψης όσο και από απόψεως αισθητικής 

του όλου τοπίου που και σήμερα ακόμη διατηρεί την αξεπέραστη ομορφιά του. 

Το 1903, μια εποχή που η ασθένεια ήταν ανίατη, ιδρύεται στην Κρήτη 

το Λεπροκομείο στη Σπιναλόγκα για την απομόνωση όσων έπασχαν από τη νόσο 

του Hansen από τον υγιή πληθυσμό. Δεν είχε βρεθεί ακόμα το φάρμακο για τη 

λέπρα και η κολλητική νόσος ήταν ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων. Οι 

χανσενικοί ήταν απομονωμένοι σε περιοχές (μεσκινιές) έξω από τις πόλεις 

περιμένοντας να ζήσουν από την φιλευσπλαχνία των διαβατών. Ήταν η εποχή 

που ο κόσμος πανικοβαλλόταν από τη λέπρα και οι λεπροί έπρεπε να φορούν 

κουδούνια για να προειδοποιούν τον κόσμο να απομακρύνεται έγκαιρα από κοντά 

τους. Τότε δεν γνώριζαν ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει φυσική 

ανοσία στην ασθένεια αυτή και ότι ο κίνδυνος μόλυνσης ήταν πολύ μικρότερος 

από όσο νόμιζαν. 

Στις 30 Μαΐου του 1903 υπογράφηκε η απόφαση για να μετατραπεί η 

Σπιναλόγκα σε νησί των λεπρών και μεταφέρθηκαν 250 ασθενείς από διάφορα 

μέρη της Κρήτης. Το 1905 χρησιμοποιήθηκε ως Λεπροκομείο όπου οδηγήθηκαν 

όλοι οι λεπροί της Κρήτης, οι οποίοι πρώτα βρίσκονταν απομονωμένοι στη 

«Μισκινιά», έξω από το Ηράκλειο, και ήταν εστία μολύνσεως και για τον υπόλοιπο 

                                                           
84 «Τα μέτρα στήριξης για τη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά», 2014, Πηγή: http://www.kathimerini.gr  
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λαό. Μετά το 1913 η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα και άρχισαν να έρχονται ακόμα 

περισσότεροι άρρωστοι στη Σπιναλόγκα, ενώ αργότερα δέχτηκε ασθενείς ακόμα 

και από άλλες χώρες και χαρακτηρίστηκε σαν Διεθνές Λεπροκομείο. 

Η σημαντική αλλαγή ήρθε τη δεκαετία του 1930 όταν στην Σπιναλόγκα 

μεταφέρθηκε ο Επαμεινώνδας Ρεμουντάκης. Ο Ρεμουντάκης, που ήταν τριτοετής 

φοιτητής της Νομικής όταν αρρώστησε, φαίνεται πως ήταν ο άνθρωπος που 

περιμένανε οι υπόλοιποι μέχρι τότε για να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες 

ζωής. Έτσι τα σπίτια στην Σπιναλόγκα ασβεστώθηκαν μετά από πολλά χρόνια, 

άνοιξε ο περιμετρικός δρόμος, συστάθηκε υπηρεσία καθαριότητας των εξωτερικών 

χώρων, έχτισαν θέατρο, κινηματογράφο και από τα μεγάφωνα του δρόμου 

ακουγόταν συνεχώς κλασική μουσική. Άνθρωποι ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν 

στη Σπιναλόγκα. Έκαναν παιδιά, που μερικά από αυτά μεγάλωσαν μαζί τους χωρίς 

να αρρωστήσουν ποτέ. 

Κατά την περίοδο της Ιταλογερμανικής κατοχής οι κατακτητές δεν τολμούσαν 

να αφήσουν ελεύθερους τους λεπρούς και ήσαν αναγκασμένοι να τους 

τροφοδοτούν οι ίδιοι, δεδομένου ότι το απέναντι χωριό Πλάκα το είχαν εκκενώσει 

και είχαν διώξει τους κατοίκους σε άλλα χωριά, όλη δε την παράλια περιοχή την 

είχαν οχυρώσει με πυροβολεία, πολυβολεία, υπόγειες στοές, ναρκοπέδια γιατί 

φοβόντουσαν απόβαση των Άγγλων σε εκείνο το μέρος. Ούτε ποτέ μπήκε στο 

νησάκι Ιταλός ή Γερμανός και γι' αυτό λειτουργούσαν παράνομα ραδιόφωνα και ο 

γιατρός Διευθυντής Γραμματικάκης αντέγραφε τις ειδήσεις του Λονδίνου και 

του Καΐρου και τις μοίραζε ως δελτία ειδήσεων στους κατοίκους. 

Από το 1948 και μετά ο αριθμός των λεπρών στη Σπιναλόγκα άρχισε να 

μειώνεται γιατί τότε ανακαλύφθηκε το πρώτο φάρμακο και τελικά το 1957 έκλεισε 

με την ανακάλυψη των αντιβιοτικών φαρμάκων οπότε οι τελευταίοι 20 ασθενείς 

μεταφέρθηκαν σε λεπροκομείο στην Αθήνα. Μετά το 1957 αρκετά δεκαετίες 

έμεινε αναξιοποίητη και μετά τον ενδιαφέρον των πολυάριθμων τουριστών άρχισε 

να γίνεται συστηματική αναστήλωση και επισκευή των παλαιών κτισμάτων, των 

οχυρωματικών ενετικών τειχών, των παλαιών οικιών, των δρόμων κλπ. Χιλιάδες 

επισκέπτες επισκέπτονται κάθε χρόνο το πανέμορφο αυτό νησάκι με καραβάκια 
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που ξεκινούν κάθε μία ώρα από τον ’γιο Νικόλαο, την Ελούντα και την Πλάκα που 

βρίσκεται ακριβώς απέναντι στην στεριά και απέχει περίπου 800 μέτρα.85 

ΕΥΡΩΠΗ 

Ο Σεισμός στην Πορτογαλία 

Η κατάσταση στη Λισαβόνα μετά τον καταστροφικό σεισμό ήταν 

απερίγραπτη. Σχεδόν αμέσως, άρχισε το έργο της αποκατάστασης και της 

ανοικοδόμησης της Λισαβόνας. Με τη βοήθεια και της ανθηρής οικονομικής 

κατάστασης της χώρας, προσελήφθησαν αρχιτέκτονες, μηχανικοί και χιλιάδες 

οικοδόμοι. Μέσα σ' ένα χρόνο τα ερείπια είχαν εκκαθαρισθεί και τα πρώτα σχέδια 

είχαν εκπονηθεί. Μεγάλες πλατείες και φαρδιές λεωφόροι ήταν το σήμα 

κατατεθέν της Νέας Λισαβόνας. Κάποιος ρώτησε τότε τον πρωθυπουργό για την 

αναγκαιότητα των μεγάλων δρόμων. 

Ο Σεμπαστιάο Ντε Μέλο, εκτός των πολιτικών του ικανοτήτων, θεωρείται και 

ο πρόδρομος της επιστήμης της σεισμολογίας. Με δική του εντολή και 

καθοδήγηση συγκεντρώθηκε πολύτιμο υλικό από τις υπηρεσίες του για τις 

συνθήκες της σεισμικής δόνησης, το οποίο αξιοποιήθηκε δεόντως από τους 

επιστήμονες και τους σύγχρονους σεισμολόγους, προκειμένου να αποκαλύψουν τα 

μυστικά του καταστροφικού σεισμού. Ο Ντε Μέλο ζήτησε και πέτυχε να 

κατασκευαστούν τα πρώτα αντισεισμικά οικοδομήματα, ενώ οι υπηρεσίες 

δημιούργησαν τον πρώτο προσομοιωτή σεισμού. Ήταν ξύλινα σπιτάκια, η σεισμική 

αντοχή των οποίων δοκιμαζόταν με τις μικροδονήσεις που δημιουργούσαν 

στρατιώτες, οι οποίοι βημάτιζαν γύρω απ' αυτά. 

Ο σεισμός έχει τεράστιο αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι θεολόγοι της 

εποχής, σε προφανή αμηχανία, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πώς η οργή του 

Θεού ξέσπασε σε μια πόλη πιστών καθολικών με αναρίθμητες εκκλησίες που 

κατέρρευσαν στη στιγμή, τη μέρα μιας μεγάλης θρησκευτικής εορτής. Φιλόσοφοι 

                                                           
85 «Σπιναλόγκα», Πηγή: https://el.wikipedia.org  
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του Διαφωτισμού, όπως ο Ιμάνουελ Καντ, προσπάθησαν να διατυπώσουν με 

λογικά επιχειρήματα τη δική τους θεωρία για το φαινόμενο, ενώ ο Βολτέρος 

αφιέρωσε ένα ποίημά του στη Λισαβόνα που χάθηκε («Poeme sur la desastre de 

Lisbonne»). Ο Καντ μελέτησε με ζήλο ότι γράφτηκε στην εποχή του για το σεισμό 

και έδωσε τη δική του εξήγηση για τις αιτίες που τον προκάλεσαν. Οι σεισμοί, 

σύμφωνα με τον μεγάλο γερμανό φιλόσοφο, προκαλούνται από μεγάλες 

μετακινούμενες υπόγειες σπηλιές, που είναι γεμάτες με θερμά αέρια. Αν και η 

θεωρία του δεν άντεξε επιστημονικά βάσανο, εν τούτοις αποδείχθηκε χρήσιμη, 

καθώς ήταν μια από τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες να εξηγηθούν οι 

σεισμοί με όρους επιστημονικούς και όχι μεταφυσικούς. 

Ο καταστροφικός σεισμός της Λισαβόνας εξακολουθεί και σήμερα να 

απασχολεί τους σεισμολόγους, ενώ μένει βαθειά χαραγμένος στη συλλογική 

μνήμη των Πορτογάλων. Ένα μεγάλο τμήμα της πόλης καταστράφηκε και έπρεπε 

να ανακατασκευαστεί. Την σχεδίαση και επίβλεψη ανέλαβε ο πολεοδόμος 

Marques de Pombal. Ο σχεδιασμός έγινε σύμφωνα με σύγχρονες αρχές σε άξονα 

Βορρά-Νότου με δρόμους να απλώνονται σε πλέγμα από τη Baixa (κάτω πόλη) έως 

την καρδιά της πόλης. Σε αυτή την ανακατασκευασμένη περιοχή βρίσκονται τα 

περισσότερα διοικητικά, πολιτιστικά και ιστορικά αντικείμενα της πόλης. 

Στη δεκαετία του 1990, τα έργα αστικής ανάπλασης βοήθησαν να 

μεταμορφώσουν τη Λισαβόνα, η γέφυρα Vasco de Gama κατασκευάστηκε, η πόλη 

στέφθηκε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1994 και το λιμάνι 

εμπορευματοκιβωτίων του έγινε η μεγαλύτερη στις ακτές του Ατλαντικού. Ο 

μετασχηματισμός της Λισαβόνας βοήθησε τελικά την πόλη να αναπτυχθεί ξανά.42 
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Οι Πλημμύρες Στην Γερμανία 

 

Εικόνα 67: Οι πράσινες όχθες του Έλβα στη Δρέσδη  (Πηγή: Irene Quaile - Δήμητρα Κυρανούδη, 

«‘’Πράσινα’’ αναχώματα κατά των πλημμυρών», 2014, http://www.dw.com) 

Οι πλημύρες που προκλήθηκαν λόγο της μαζικής ανοικοδόμησης 

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Διατήρησης Φυσικών Πόρων (BUND) 

η Γερμανία έχει χάσει το 80% των φυσικών αναχωμάτων στις κοίτες των ποταμών, 

κυρίως λόγω της μαζικής ανοικοδόμησης, της έντονης βιομηχανικής παραγωγής 

αλλά και των εντατικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το φαινόμενο αυτό 

παρατηρείται κυρίως στην ανατολική Γερμανία. Όπως αναφέρει ο Νίστερ, σε 

πολλές περιοχές τα μικρά ποτάμια «θυσιάστηκαν» για χάρη της ανοικοδόμησης, 

ενώ ως βασική απειλή για τα μεγαλύτερα ποτάμια θεωρεί τις σύγχρονες μεθόδους 

αγροτικής καλλιέργειες, οι οποίες μειώνουν τη δυνατότητα του εδάφους να 

απορροφά το νερό της βροχής. Στο μεταξύ η γερμανική κυβέρνηση επενδύει 

τεράστια ποσά στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας των πόλεων με 

τεχνητά μέσα, αλλά χωρίς φυσικά αναχώματα, η δυνατότητα επιτυχούς 

αντιμετώπισης των πλημμυρών είναι περιορισμένη. Εκτιμάται ότι η κατασκευή 

αναχωμάτων με τεχνητά υλικά μπορεί να δώσει λύση σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις, αν και συνήθως μεταφέρει το πρόβλημα σε άλλες περιοχές κατά 

μήκος του ίδιου ποταμού, οι οποίες δεν διαθέτουν αντίστοιχη προστασία. 
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Μια πιο «φυσική» αντιμετώπιση του προβλήματος 

O Έμιλ Ντίτερ εκτιμά πως η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να αναθεωρήσει 

την πολιτική χρηματοδότησης των προγραμμάτων αντιπλημμυρικής προστασίας 

αλλάζοντας κατεύθυνση. Θα μπορούσε για παράδειγμα να διοχετευτεί το νερό της 

βροχής προς τις αγροτικές περιοχές, και όχι στις κατοικημένες ή βιομηχανικές 

ζώνες με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των δεύτερων. Έτσι 

μειώνονται οι απώλειες, μιας και αυτές εστιάζονται μόνο στο κομμάτι των 

αγροτικών απωλειών. Ο Όλαφ Τσίμκε πιστεύει πως μία καλή και δίκαιη λύση θα 

ήταν να δίνονται αποζημιώσεις στους αγρότες των εκάστοτε περιοχών 

προκειμένου οι εκτάσεις τους να μετατρέπονται σε φυσικά αναχώματα, όταν 

συντρέχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών. Και ο Γκέοργκ Ραστ συμφωνεί ότι είναι 

προτιμότερο το νερό των έντονων βροχοπτώσεων να καταλήγει σε χωράφια παρά 

στα δωμάτια σπιτιών. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για φυσικά αναχώματα 

πρασίνου, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη απορρόφηση νερού σε σχέση με τα 

τεχνητά αναχώματα. Τέλος, όπως αναφέρει ο Ντίστερ τα αναχώματα αυτά 

διαθέτουν επίσης μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα απέναντι στις πλημμύρες. Στα 

φυσικά αναχώματα μπορεί κανείς να συναντήσει πολλά είδη ζωής που 

προσαρμόζονται έτσι κι αλλιώς από τη φύση τους σε συνθήκες πλημμύρες. Κάτι 

τέτοιο, όμως, δεν συμβαίνει με τα τεχνητά αναχώματα και τα είδη που 

φιλοξενούνται εκεί.43 

Η Επιδημία της Χολέρας Στην Γαλλία 

Το σχέδιο ανακαίνισης Ηaussmann για την χολέρα  

Ο βαρόνος Haussmann, μετά τις τεράστιες ανθρώπινες απώλειες λόγω της 

χολέρας που μάστιζε εκείνη την εποχή την Γαλλία, αναλαμβάνει τη δημαρχεία του 

διαμερίσματος Seine (1853-1869) και αρχίζει αμέσως την εφαρμογή του πιο 

φιλόδοξου ευρωπαϊκού αστικού σχεδιασμού της εποχής. Είναι ευρέως γνωστό ως 

«σχέδιο ανακαίνισης, επέκτασης, ωραιοποίησης» της πόλης του Παρισιού. Ο ίδιος 

αντιλαμβάνεται τον αστικό χώρο σαν ένα σύνολο από πειθαρχίες, κανόνες και 
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τάξη, σε όλα τα επίπεδα. Η ιδιοκτησία είναι μέσο οικονομικού ελέγχου και 

εξουσίας και πρέπει να αποδίδεται προσεκτικά. Καθ’ όλη τη διάρκεια των μεγάλων 

εργασιών (“grands travaux”) του Haussmann, ο ίδιος κρατά τον έλεγχο των 

αποφάσεων, οι ιδιώτες αυξάνουν το κεφάλαιό τους, οι μεσαίες τάξεις 

υπερχρεώνονται και οι φτωχοί τρέπονται σε φυγή. 

Η στροφή στην «μετά - φιλελεύθερη» πόλη ξεκινά με τη ριζική και καθολική 

εξυγίανση του άστεως. Στα πλαίσια αυτά, διανοίγονται και διευρύνονται δρόμοι 

(στο πρότυπο της οδού Rivoli, που σχεδιάζεται το 1806) και κατεδαφίζονται 

μεμονωμένα εμπόδια ή και ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, προς όφελος της 

ανοιχτής προοπτικής, της οργανωμένης χάραξης και της ελεύθερης κυκλοφορίας 

του αέρα. Οι κατεδαφίσεις κτιρίων στη διεύθυνση μια ευθείας, για τη δημιουργία 

ενός νέου δρόμου, είναι γνωστές με τον όρο “percements”, δηλαδή διατρήσεις. 

Κάποιοι μάλιστα, αναφέρουν ότι οι διαδοχικές “percements”, ήταν ένας τρόπος να 

περνά πιο εύκολα το πυροβολικό σώμα, σε περίπτωση κινδύνου. 

Υπό τις οδηγίες του Haussmann, οι δρόμοι ονομάζονται και αριθμούνται. 

Γίνονται μια διέξοδος για όλες τις εκφάνσεις τις αστικής ζωής και αντανακλούν τις 

κοινωνικές αντιφάσεις. Το νερό καθαρίζεται και κυλά ελεύθερα στο ποτάμι, στους 

δημόσιους χώρους, στο εσωτερικό των αστικών πολυκατοικιών. Απολυμαίνονται 

αποχετεύσεις και δίκτυα υπονόμων. Δίνονται μεγάλες παροχές γκαζιού για 

φωτισμό μέσα κι έξω από τα κτίρια. Υλοποιούνται εκτενείς φυτεύσεις, 

σχεδιάζονται τα μεγάλα πάρκα, συμπληρώνονται οι ελλείψεις σε σχολεία, 

πολιτιστικά σύνολα, νοσοκομεία, υπηρεσίες.  

Τα νέα κομμάτια γης δεν διαφέρουν πολύ από τα παλιά. Η αρχιτεκτονική και 

πολεοδομική “συνταγή”, περιλαμβάνει μια δόση μνημειακότητας, στη βάση του 

παραδοσιακού κλασικού στυλ και μια δόση πειραματισμού σε μοντέρνες τεχνικές. 

Το αστικό κέντρο γίνεται μια ομοιόμορφη μάζα κατατεμαχισμένη από το 

συμμετρικό οδικό δίκτυο. Τριγωνικά και ορθογωνισμένα τετράγωνα σε μια συνεχή 

παράταξη όψεων και λειτουργιών, διαμορφώνουν το νέο αστικό τοπίο. 

Το αρχιτεκτονικό μοντέλο αστικής πολυκατοικίας τύπου “haussmannien”, 

έχει τα εξής χαρακτηριστικά: ένα μπαλκόνι στο δεύτερο όροφο, ένα ρετιρέ με 
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μπαλκόνι στον πέμπτο, πρόσοψη με ισόδομη λιθοδομή, επιστέγασμα 

επενδεδυμένο με σχιστόλιθο ή τσίγκο. Μια κατακόρυφη τομή στην πολυκατοικία 

αυτή, αποδίδει μια απόλυτη κοινωνική κατανομή από κάτω προς τα πάνω. Ο 

πρώτος και δεύτερος όροφος ανήκουν σε bourgeois και εμπόρους, οι μεσαίοι σε 

υπαλλήλους και οι τελευταίοι στους «μίζερους και φτωχούς» εργάτες. 

Αντικαθιστώντας τα παλιά τετράγωνα με νέα πολυτελέστερα, οι τιμές 

αυξάνουν κατακόρυφα προς όφελος των προνομιούχων νέων ιδιοκτητών. Οι 

προκάτοχοί τους μετατρέπονται σε πλούσιους ιδιώτες, ενώ οι κατώτερες τάξεις δεν 

βρίσκουν θέση στο ανακαινισμένο σκηνικό. Μεταξύ των ακριβών συνοικιών, τις 

απομονωμένες μονοκατοικίες της ελίτ και τις πολυκατοικίες των μεσαίων 

μισθωτών, βρίσκονται οι συνοικίες των φτωχών, καμουφλαρισμένες πίσω από την 

πυκνή φύτευση. 

Η πόλη έχει μετατοπίσει τα όριά της, μετά την υπαγωγή στη δικαιοδοσία της 

πρωτεύουσας έντεκα νέων περιαστικών κοινοτήτων το 1859. Οι πληθυσμοί που 

εκδιώκονται από το αστικό κέντρο συναντούν στο γιγαντωμένο προάστιο (banlieu) 

τις μεγάλες εργατικές μάζες και όλοι μαζί συσπειρώνουν την ανάγκη τους για 

«δικαίωμα στην πόλη», με την αρωγή του κράτους. Με τη “θεραπευτική αγωγή” 

που εφαρμόζει στην πόλη του Παρισιού, ο Haussmann, κατάφερε να εδραιώσει 

την κυριαρχία μιας μοντέρνας καπιταλιστικής πόλης. 

Μέσα σε αυτή την επιχείρηση μετασχηματισμού, ο Haussmann, αμέλησε να 

συμπεριλάβει λύσεις για το μείζον ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας. Από τη στιγμή 

αυτή και μέχρι περίπου το 1894, πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες ανανεώνουν 

το ζήτημα της αναγκαιότητας της κατοικίας και η αντιπαράθεση μεταξύ των 

κοινωνικών ομάδων εντείνεται. Η “κοινωνική κατοικία” εξακολουθεί να 

αναπαράγεται στους χώρους της εργατικής τάξης, που λόγω των συνθηκών που 

είδαμε παραπάνω, στιγματίζεται σαν ένα αγαθό - a priori- αντιφατικό, σύνθετο, 

παραχωρημένο από ένα κράτος που θεωρητικά ενδιαφέρεται.45 

 

Από τα παραπάνω, παρατηρείται ότι η περιοχή της ελληνικής επικράτειας, αν 

και σεισμογενής, έχει δώσει, μέχρι σήμερα δυνατούς σεισμούς αλλά χωρίς μεγάλες 



Σ ε λ ί δ α  | 276 

 

απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, συγκριτικά πάντα με άλλες περιοχές αντίστοιχης 

σεισμικής δραστηριότητας ανά το κόσμο, παρ’ όλα αυτά, οι υλικές ζημίες και η 

αποκατάσταση των σεισμόπληκτων αποτελούσε και αποτελεί πάντα το μείζον 

πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.  

Αν και η νομοθεσία είναι επαρκής, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και η 

αναλγησία του κρατικού μηχανισμού δίνει την εντύπωση ότι ανεξάρτητα από το 

μέγεθος του σεισμού μπορούν να αποβούν μοιραίες για μεγάλες μερίδες του 

πληθυσμού. Είναι γεγονός ότι ο κρατικός μηχανισμός χωλαίνει τόσο στη πρόληψη 

όσο και στην αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων. Η σωστή διενέργεια ελέγχων τόσο 

σε νέες κατασκευές όσο και στις ήδη υπάρχουσες ανά την επικράτεια πρέπει να 

αποτελέσει προτεραιότητα του κρατικού μηχανισμού. Αν θέλουμε να αποτελούμε 

κομμάτι μιας Ευρώπης και μιας κοινωνίας, κατ’ επέκταση, που ζει αρμονικά με το 

περιβάλλον και μπορεί να προστατέψει τα μέλη της από φυσικές καταστροφές, να 

παρέχει στην ύστατη ώρα τις απαραίτητες για την ομαλή διαβίωση των πληγέντων 

παροχές και να προστατέψει τόσο τις ζωές όσο και τις υλικοτεχνικές υποδομές των 

πολιτών της. Μέσα από αυστηρούς ελέγχους και ξεκάθαρη νομοθετική βάση 

πρέπει να κατανοήσουμε ότι η φύση είναι πάντοτε δυνατότερη και η κατά μέτωπο 

σύγκρουση εν μέσω αγνοίας με αυτήν μόνο εις βάρος μας μπορεί να αποβεί.  

Συμπερασματικά, στο τομέα της μηχανικής επίβλεψης, τόσο το κόστος σε 

ανθρώπινες ζωές όσο και σε υλικές ζημίες μπορεί να οφείλεται, σε γενικές 

γραμμές, ότι τα περισσότερα κτίσματα που κατέρρευσαν ήταν κτισμένα σε 

προσχωσιγενή εδάφη (μπαζωμένα χαντάκια, ρέματα κ.ά., ολισθηρά χώματα κλπ.). 

Δεύτερον, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν μπορεί να μην ήταν εκείνα που έπρεπε 

σε ποιότητα (νοθευμένα τσιμέντα, αμφίβολης αντοχής σιδηρός σκελετός κτλ.) και 

σε ποσότητα. Τρίτον, αυθαιρεσίες στην κατασκευή συνήθως του ιδιοκτήτη που 

πάντοτε έχει τρόπο να επιβάλλει την (κερδοσκοπική) άποψή του στον επιβλέποντα 

μηχανικό ή εργολάβο. Τέταρτον, στο ότι τα περισσότερα κτίρια που έπεσαν ήταν 

αυθαίρετα. Μάλιστα η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που έχει τη 

σχετική νομοθεσία. Από το 1927, επί υπουργίας Δίγκα, μετά τους τραγικούς 

σεισμούς της Κορίνθου. Έκτοτε και κατά καιρούς η νομοθεσία εκσυγχρονίζεται, με 
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βασικό νόμο της δεκαετίας του '50, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 

Επτανήσου. Η σχετική νομοθεσία φυσικά, αν και είναι δεσμευτική, δεν τηρείται  με 

πρώτους να την παραβιάζουν τους ιδιοκτήτες (ακόμη και μετά την κατασκευή του 

κτιρίου, αφαιρώντας ως και δοκούς στηρίξεως). Μελέτη του ΕΜΠ του τέλους της 

περασμένης δεκαετίας υποστηρίζει ότι μόλις το 35% των κτιρίων της μείζονος 

Αθήνας είναι κτισμένο με τις προδιαγραφές του νόμου και ένα άλλο 25%-30% της 

πληροί μόνο κατά ένα κυμαινόμενο, μικρότερο, ποσοστό.  

Οι όποιες συγκρίσεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Ευρώπη αποδεικνύουν 

το χάσμα που έχει η χώρα μας όσον αφορά το σχεδιασμό και τη 

αποτελεσματικότητα του κρατικού φορέα σε αντιπαράθεση με τις ευρωπαϊκές 

χώρες. Στη Πορτογαλία για παράδειγμα, οι καταστροφές που προκληθήκαν από 

τον μεγάλο σεισμό στις αρχές του αιώνα, έδωσε την ευκαιρία να ανοικοδομηθούν 

μαζικά μεγάλα τμήματα του αστικού ιστού καθώς και να προστατευθούν ιστορικά 

κτήρια, με το βλέμμα σε μελλοντικές ανάγκες του πληθυσμού. Για πρώτη φορά, 

επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις σεισμικές δονήσεις χρησιμοποιήθηκαν στο 

σχεδιασμό των νέων κατοικιών και επιβλήθηκε η σχετική νομοθεσία. Η χώρα 

αποτέλεσε πρωτοπόρο στον αντισεισμικό σχεδιασμό και έθεσε τις βάσεις πάνω 

στις οποίες αντίστοιχες περιπτώσεις οφείλουν να αντιμετωπίζονται από το κρατικό 

μηχανισμό. Στη περίπτωση της Γερμανίας, η άναρχη δόμηση σε περιοχές δίπλα σε 

φυσικούς η τεχνικούς όγκους νερού, δίνει πρόσφορο έδαφος σε πλημύρες που 

καταστρέφουν σπίτια και επιχειρήσεις. Για άλλη μια φορά, γίνεται αντιληπτό πως η 

τεχνολογία και η επιστήμη σε συνδυασμό με την πολιτική βούληση αντιμετωπίζει 

σθεναρά τις όποιες δυσκολίες και αναδιοργανώνει το τρόπο κατασκευής των νέων 

κατοικιών.  

 Σχετικά με τις επιδημίες παρατηρούνται δυο διαφορετικές στάσεις ανάμεσα 

σε Ελλάδα και Γαλλία. Στη Γαλλία, υπάρχει η πρωτοπόρα κατασκευή 

πολυκατοικιών με μεγάλους δρόμους για την διευκόλυνση μετακινήσεως 

στρατιωτικού προσωπικού, όλα αυτά, εδώ και έναν τουλάχιστον αιώνα. Η Γαλλία 

προσπάθησε να ανοικοδομήσει όλο το κέντρο του Παρισιού νομίζοντας έτσι ότι θα 

καθαρίσει από τους νοσούντες, οι οποίοι όμως κατάφεραν να δημιουργήσουν 
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γειτονίες περιμετρικά της πόλης. Ο Haussmann κατάφερε να οργανώσει μια 

πλήρως εξοπλισμένη πόλη που μέχρι σήμερα κρατά την ίδια μορφή. Αντίθετα η 

Ελλάδα έλαβε ένα πολύ διαφορετικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της λέπρας, 

απομονώνοντας τους αρρώστους σε ένα ξεχωριστό νησί, αποκομμένους από τις 

υγιείς οικογένειές τους. Στην Σπιναλόγκα, και σε άλλα λεπροκομεία ανά την χώρα, 

δημιούργησαν την δική τους κοινωνία και προσπάθησαν να βελτιώσουν από μόνοι 

τους τις συνθήκες στις οποίες θα ζούσαν. 

Φυσικά, η νομοθεσία δεν αποτελεί το μόνο πρόβλημα στην ελληνική 

πραγματικότητα αλλά, όπως και σε αρκετά άλλα πράγματα, ο νόμος αγνοείται ή, 

τις περισσότερες φορές, παραγράφεται. Δεν υπάρχει προστασία από μια φυσική 

καταστροφή που ακολουθεί τους δικούς της νόμους. Στην περίπτωση της 

Γερμανίας, τα μπαζωμένα ρέματα περιμένουν τις πρώτες δυνατές βροχές για να 

δείξουν την καταστροφική δύναμη τους.  Όμως, η φύση είναι εκεί και ο μόνος 

τρόπος προστασίας είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον και η διασφάλιση του για ότι 

μπορεί να προκύψει με τη βοήθεια της τεχνογνωσίας, της επιστήμης και φυσικά με 

πλήρη ευθηνή των ανθρώπινων αποφάσεων. 

3.5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ  

Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει μια 

σειρά από ατομικά, αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα για 

τους Ευρωπαίους πολίτες και κατοίκους, ενσωματώνοντάς τα στο Ευρωπαϊκό 

Δίκαιο. Η Χάρτα δεν περιλαμβάνει ιδιαίτερο δικαίωμα στη στέγαση, προβλέπει 

ωστόσο ένα σημαντικό δικαίωμα στεγαστικής βοήθειας.86 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στη 

κοινοποίηση του θέματος: «Ζητήματα που τίθενται κατά τον ορισμό της κοινωνικής 

στέγασης ως υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος», στις Βρυξέλες το 

2012, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει πως 

“η Ένωση, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η 

                                                           
86 HOUSING RIGHTS WATCH, «Δικαίωμα στη Στέγαση και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης», http://www.housingrightswatch.org 
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φτώχεια, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής 

βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσοι δεν διαθέτουν 

επαρκείς πόρους, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης 

και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές”.87 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι οι διεθνείς συμβάσεις για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μια άλλη πηγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφαλίζει ότι η ερμηνεία και 

εφαρμογή τους ακολουθείται με συνέπεια από όλα τα κράτη - μέλη. 

Το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στη Στέγαση (Housing Rights Watch) 

είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο διεπιστημονικών ομάδων, αποτελουμένων από 

οργανώσεις, δικηγόρους και ακαδημαϊκούς διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών, οι 

οποίοι είναι αφοσιωμένοι στην προώθηση, προστασία και πραγμάτωση του 

δικαιώματος στη στέγαση για όλους. 

Λίγες υποθέσεις αστέγων έχουν φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παρόλο 

που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κρίνει ότι τα 

ζητήματα έλλειψης στέγης εντάσσονται στην υποχρέωση του κράτους για την 

πρόληψη της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης. 

Το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στη Στέγαση (Housing Rights Watch) 

αναζητά υποθέσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ελπίζοντας να ξεκινήσει τη 

διαδικασία της παραπομπής προδικαστικών ζητημάτων, προκειμένου να δοθεί η 

δυνατότητα σε ιδιώτες να επιδιώξουν στα εθνικά δικαστήρια μια προδικαστική 

απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σχετικά με την ερμηνεία των 

υποχρεώσεων των κρατών που δεσμεύονται από την Ευρωπαϊκή Χάρτα 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.86 

Πολιτικές Κρατικής Παρέμβασης 

Το θέμα της κατοικίας αποτελεί ένα παγκόσμιο ζήτημα, που κάθε χώρα έχει 

κλιθεί να αντιμετωπίσει με τον δικό της τρόπο. Το φαινόμενο μπορεί να διακριθεί 

σε δύο διαστάσεις, τις οικονομικές και τις κοινωνικές. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της 
                                                           
87 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, «Ζητήματα που τίθενται κατά τον ορισμό της 
κοινωνικής στέγασης ως υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος», Βρυξέλλες 2012.  
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υψηλής και αυξανόμενης ανεργίας οι πόλεις έχουν την υποχρέωση να ενισχύσουν 

τη θέση των πολιτών τους, ιδίως εκείνων µε χαμηλότερο εισόδημα, που πλήττονται 

ιδιαίτερα από τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.  

Σύμφωνα με την στατιστική μελέτη της Europe Information Service S.A., το 

2010, το 5,7% του πληθυσμού της Ε.Ε. αντιμετωπίζει προβλήματα στην έλλειψη 

στέγης, το 17,86% ζούσε σε ακατάλληλες και υπερπληθείς κατοικίες και το 10,10% 

των νοικοκυριών αντιμετώπιζαν πρόβλημα με την αύξηση του κόστους κατοικίας, η 

οποία ξεπερνούσε το 40% του εισοδήματος τους, παρόλο που ο Ευρωπαϊκός 

Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης  προέβλεπε τη μείωση του 

φαινομένου καθώς και την εξάλειψη του.87 

Παρακάτω θα αναλύεται η στεγαστική πολιτική, τόσο κάποιων χωρών της 

Ευρώπης όσο και της Ελλάδας, όσον αφορά θέματα ενοικίασης κατοικίας, 

προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, νομοθετικής κατοχύρωσης του δικαιώματος 

για στέγη, ρύθμιση των ενοικίων, τρόπο διαχείρισης των κενών κατοικιών και των 

καταλήψεων τους από άστεγους, καθώς και τις πολιτικές που ακολούθησαν για τις 

εξώσεις. 

 Ενοικιαζόμενη κατοικία 

Στην Ελλάδα η ενοικιαζόμενη κατοικία επιδοτείται συνήθως για τα άτομα 

που χρήζουν υψηλής ανάγκης για στέγαση και αιτούνται για την παροχή της. Η 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) εξέδωσε ενημερωτική 

εγκύκλιο, κατά την οποία το άρθρο 2 του πρόσφατου ν. 4320/2015 περί 

επιδόματος ενοικίου προβλέπει: 

1. Το επίδομα θα χορηγηθεί σε 30.000 άτομα και οικογένειες που διαβιούν 

υπό «συνθήκες ακραίας φτώχειας», με κριτήρια το χαμηλό εισόδημα (το 

πολύ 2.400€ ετησίως για μεμονωμένα άτομα και 3.600€ ετησίως για το 

ζευγάρι, συν 1.200€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας 

και 600€ ετησίως για κάθε ανήλικο μέλος και μέχρι τις 6.000€), ακίνητη 

περιουσία έως 90.000-200.000€, αναλόγως των ατόμων, και τραπεζικές 

καταθέσεις έως το διπλάσιο του κατωτάτου εισοδήματος. 
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2. Το επίδομα το οποίο θα καταβληθεί για το έτος 2016, θα ανέρχεται για 

μεμονωμένο άτομο σε 70€ το μήνα και 100€ για ζεύγος, προσαυξανόμενο 

κατά 30 ευρώ για κάθε τέκνο με όριο τα 220€. 

3. Επίσης το δικαίωμα του εκμισθωτή να προτείνει συμψηφισμό του 

επιδόματος με υπάρχουσες οφειλές του προς το Δημόσιο/ασφαλιστικούς 

οργανισμούς θα έπρεπε να είναι κατοχυρωμένο. 

4. Τέλος στην περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλει το πέραν του ύψους 

του επιδόματος μίσθωμα, ισχυριζόμενος οικονομική αδυναμία του λόγω 

της δεδομένης «ακραίας φτώχειας» του, ή το Δημόσιο δεν καταβάλει στον 

εκμισθωτή το ποσό του επιδόματος, πράγμα διόλου απίθανο λόγω και της 

δικής του γνωστής αδυναμίας να ανταποκριθεί με συνέπεια στις 

οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα, τότε θα προκύψουν 

σοβαρά προβλήματα και δικαστικές αντιδικίες.88 

Στα Σοβιετικά Κράτη η αντιμετώπιση του ζητήματος της στέγασης, της 

κατασκευής και της διανομής κατοικιών γίνεται μέσω της τοπικής κυβέρνησης. 

Πολλές σοβιετικές κατοικίες ανήκουν στο κράτος ή στο δήμο, ή σε ένα συνδικάτο ή 

σε ένα συνεταιρισμό ή σε κάποιο δημόσιο σώμα. Μερικά είναι ιδιωτικά. Μπορεί 

κανείς να πάρει 5χρονα δάνεια με 2% το χρόνο με το οποίο μπορεί να χτίσει το 

δικό του σπίτι, αλλά δεν μπορεί ποτέ να αγοράσει τη γη στην οποία θα 

οικοδομηθεί - όλη η γη ανήκει στο λαό και δεν μπορεί να πωληθεί ή να αγοραστεί. 

Ωστόσο, μπορεί κανείς να τη νοικιάσει (lease) για 65 χρόνια για οικοδόμηση 

σπιτιού με τούβλα ή για 50 χρόνια για ένα ξύλινο σπίτι, και το δικαίωμα κατοχής 

της τοποθεσίας μπορεί να πωληθεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο. 

Λίγοι αγοράζουν δικά τους σπίτια γιατί υπάρχει πλήρης ασφάλεια κατοχής 

του σπιτιού χωρίς ιδιοκτησία, και τα ενοίκια είναι σε πολύ λογικά επίπεδα. Τα 

ενοίκια είναι πολύ χαμηλά γιατί δεν επιβαρύνονται με ποσοστά κέρδους, αλλά 

μόνο για την κάλυψη των εξόδων κατασκευής και συντήρησης. Τα ενοίκια 

πληρώνονται μετά από ένα μήνα. Υπολογίζονται ανάλογα με το ύψος του σπιτιού, 

                                                           
88 «Επιδότηση ενοικίου», Πηγή: http://www.pomida.gr  
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το μισθό του ενοικιαστή, και τον αριθμό των εξαρτώμενων από αυτόν προσώπων. 

Βάσει νόμου, το ενοίκιο δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του εισοδήματος του 

σπιτιού. Τις περισσότερες φορές είναι μεταξύ 2-5%. Το μέγεθος του σπιτιού ή ο 

αριθμός των δωματίων που δίνονται εξαρτάται από το μέγεθος της οικογένειας 

καθενός- η χωρητικότητα (σε κ.μ.) που αποδίδεται ποικίλλει από πόλη σε πόλη 

αναλόγως με τη διαθέσιμη ποσότητα. 

Οι υπηρετούντες στρατιώτες έχουν μειωμένο ενοίκιο 80 καπικιών κατά 

τετραγωνική γιάρδα το μήνα (μόνο ο ζωτικός χώρος υπολογίζεται, δηλαδή, 

εξαιρούνται οι κουζίνες, το μπάνιο, κλπ). Προτεραιότητα επίσης έχουν οι άνθρωποι 

που εργάζονται κατ’ οίκον, οι καλλιτέχνες, γιατροί, συγγραφείς, κάτοχοι ορισμένων 

βραβείων, και άνθρωποι που η υγεία τους το απαιτεί, τους δίνεται μεγαλύτερος 

χώρος, όταν υπάρχουν δημοτικά σχέδια για νέες κατοικίες, οι άνθρωποι με 

ρευματισμούς ή με φυματίωση πρέπει να είναι οι πρώτοι που απομακρύνονται 

από υγρές ή υπόγειες κατοικίες, και οι ηλικιωμένοι και άρρωστοι που έχουν 

δυσκολίες με τα σκαλιά έχουν προτεραιότητα για τα ισόγεια διαμερίσματα.89 

 Κατοχύρωση καθολικού δικαιώματος σε κατοικία:  

Το 2003, στη Σκωτία, διαμορφώθηκε θεσμικό πλαίσιο που αφορά τους 

αστέγους οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εύρεση κατοικίας, η παροχή 

προσωρινής στέγης με την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι την 

μόνιμή τους αποκατάσταση, σε διάστημα ενός έτους. Στο διάστημα αυτό τους 

παρέχονται δυνατότητες εργασιακής αποκατάστασης καθώς και άλλες κοινωνικές 

παροχές. Επιπλέον το κράτος μεριμνά για την προστασία των ενοικιαστών από τις 

εξώσεις και τις κατασχέσεις των κατοικιών. 

Στη Γαλλία, εφαρμόστηκε το 2008, ο νόμος DALO (Droit Au Logement 

Opposable) για τον οποίο το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει σε όλες τις νομαρχίες να 

υπάρχουν ειδικές επιτροπές που διαχειρίζονται τις αιτήσεις των αστέγων, με 

                                                           
89 Don Brown, «Russia Today» (1945), ελληνική απόδοση: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη 
Σοβιετική Ένωση» Πηγή: https://erodotos.wordpress.com 
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ιεράρχηση των περιπτώσεων. Υποχρέωση τους είναι να καλύψουν τις στεγαστικές 

τους ανάγκες σε διάστημα 6 μηνών. 

Στην Ισπανία το 2010, ψηφίστηκε για την αυτόνομη περιφέρεια της 

Ανδαλουσίας ο νόμος για την ρύθμιση του δικαιώματος στη στέγη  (Ley reguladora 

del Derecho a la vivienda en Andalucía). Προβλέπει την παροχή αξιοπρεπούς 

κατοικίας, μέσω των πολιτικών κοινωνικής στέγης και γης. Δικαιούχοι αυτού του 

νόμου είναι όσοι βρίσκονται στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας και έχουν γραφτεί 

στα μητρώα του δήμου αιτούμενοι κοινωνικής κατοικίας, μη έχοντας άλλη στην 

ιδιοκτησία τους και  είναι οικονομικά αδύνατον να καλύψουν τις ανάγκες τους για 

στέγαση.90 

 Προγράμματα κοινωνικής κατοικίας 

Ένα από τα πολλά πρόγραμμα "Κοινωνικής Κατοικίας" από Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις στην Ελλάδα, είναι και το Μ.Κ.Ο. PRAKSIS. Το Πρόγραμμα 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα της Μ.Κ.Ο. PRAKSIS με 

τελικούς λήπτες νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται στα όρια της ένδειας. Αφορά την 

υποστήριξη οικογενειών που κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν άστεγες, μέσω της 

παροχής στοχευόμενων ενεργειών υποστήριξης. Βασικός πυλώνας της δράσης 

αυτής θεωρούνται όλες οι ενέργειες, προκειμένου στην εργασιακή (επαν)ένταξη 

των ωφελουμένων μελών των οικογενειών. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση των 

οικογενειών  που αντιμετωπίζουν έντονα όλο το φάσμα των συνεπειών της 

μεταβολής του εισοδήματός τους, να διατηρήσουν την κατοικία τους, 

αντιμετωπίζοντας έτσι τις συνέπειες της κρίσης με πιο ανώδυνο τρόπο. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά Ελλήνων, κατά προσέγγιση 

οικογένειες αποτελούμενες από τέσσερα (4) μέλη κατά μέσο όρο. Η ύπαρξη 

ανήλικων τέκνων και η μεταβολή του εισοδήματος τα τελευταία δύο έτη 

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις. Η γεωγραφική έκταση του προγράμματος είναι 

η περιφέρεια της Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου 

                                                           
90 Βαταβάλη Φερενίκη - Σιατίτσα Δήμητρα, «Η “κρίση” κατοικίας και η ανάγκη για μία νέα 
στεγαστική πολιτική», Αθήνα 2011 
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παρέχονται ενδεικτικά οι παρακάτω υπηρεσίες, προσαρμοσμένες πάντα στις 

ανάγκες του εκάστοτε νοικοκυριού:  

- Επιδότηση ενοικίου και ΔΕΚΟ  

- Επισκευές σπιτιών  

- Σίτιση (μέσω διατακτικών super market)  

- Μέσα ενίσχυσης / διαβίωσης  

- Ιατροφαρμακευτική στήριξη ωφελουμένων  

- Ψυχοκοινωνική στήριξη ωφελουμένων  

- Χρηματοοικονομική Παιδεία Οικογένειας        

- Εργασιακή Συμβουλευτική/ Προώθηση στην αγορά εργασίας 91 

Στην Ισπανία λαμβάνονται μέτρα για την στήριξη των οικονομικά ανήμπορων 

σε θέματα στεγαστικής μέριμνας. Φροντίζει για την πώληση ή ενοικίαση κρατικών 

κατοικιών σε τιμές που να ανταποκρίνονται στην οικονομική κατάσταση των 

ενοικιαστών. Επιδοτεί τους νέους έως 35 ετών ενοικιαστές με 210€ και 

φοροαπαλλάσσει τους ιδιοκτήτες των αυτών ακινήτων και λαμβάνει μέτρα για την 

διαχείριση του στεγαστικού αποθέματος, είτε αυτά είναι νέες κατασκευές είτε 

παλαιές. Στην Καταλονία, συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε ο νόμος περί 

παραχώρησης- μεταβίβασης κατοικίας. Η συμφωνία αυτή γίνεται μέσω του 

ιδιοκτήτη και την Υπηρεσία Κατοικίας της Καταλονίας για 5 ή 6 έτη. Δικαιούχοι του 

προγράμματος αυτού είναι οι αιτούντες κοινωνικής κατοικίας και οι εγγεγραμμένοι 

στα  προγράμματα κατοικίας για νέους. Η κατοικία αυτή διατίθεται προς ενοικίαση 

ή για άλλη κοινωνική χρήση, την οποία διαχειρίζονται οι υπηρεσίες που 

συντονίζουν τα κοινωνικά αυτά προγράμματα. 

Παρόμοια προγράμματα εφαρμόζονται και στη Γαλλία. Τα προγράμματα 

Locadirect και Locajeune του Δήμου του Παρισιού, συντάσσουν συμβόλαια με τον 

ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος διαθέτει σε πολύ χαμηλή τιμή (15ευρώ/τμ κατά 

μέσο όρο) το ακίνητο του για 3 έτη σε αιτούντες στεγαστική υποστήριξη από τα 

δημοτικά μητρώα, ή για 10 μήνες σε φοιτητές. Ο ιδιοκτήτης ελαφρύνεται από 

                                                           
91 «Πρόγραμμα "Κοινωνική Κατοικία" από την Μ.Κ.Ο. PRAKSIS», Πηγή: http://www.praksis.gr/el 
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φοροαπαλλαγές (40%) και ο δήμος εγγυάται το ενοίκιο και επιβλέπει την κατοικία 

εκ μέρους του ιδιοκτήτη. 

Στο Newcastle της Βρετανίας, το κράτος μεριμνεί για την παροχή οικονομικά 

προσιτών και σταθερών κατοικιών, καθώς και στην εξεύρεση τρόπων να 

διατηρηθεί σε χαμηλά οικονομικά επίπεδα το κόστος αγοράς και ανακαίνισης των 

οικιών. Επίσης, φροντίζει ιδιαίτερα για την πρόληψη απώλειας κατοικίας και την 

προστασία των ενοικιαστών και των ιδιοκτητών από την χρεοκοπία. Στο πλαίσιο 

αυτό, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα ‘’Μονοπάτια για κάτω των 18 ετών’’, το οποίο 

απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών όπου αναζητούν για πρώτη φορά 

κατοικία. Σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία ανήκουν τα άτομα αυτά, 

λαμβάνουν στήριξη από υπηρεσίες συμβούλων, όπου τους παρέχεται διαμέρισμα 

μέχρις ότου σταθεροποιηθούν επαγγελματικά και οικονομικά.90 

 Επανένταξη αστέγων στην διαβίωση  

Λύση στο πρόβλημα 1.200 αστέγων δίνει το πρόγραμμα «Στέγαση και 

Επανένταξη» του υπουργείου Εργασίας της Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος, οι 

άστεγοι θα ενθαρρύνονται στην εκμάθηση δεξιοτήτων που θα κάνουν ευκολότερη 

την επανένταξη στην εργασία και θα βοηθιούνται να δημιουργήσουν ατομικά ή 

ομαδικά μικρές επιχειρήσεις. Από την υλοποίησή του, αναμένεται να ωφεληθούν 

1.200 άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης, 480 από τα οποία θα 

ενταχθούν και σε εργασία και συγκεκριμένα: 

- οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων 

ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας 

Αστέγων, 

- οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές 

υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, 

- γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας, 

- άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν 

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν. 
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Η ενίσχυση των αστέγων θα στηριχθεί σε δυο βασικούς πυλώνες. Την 

στέγαση, και την κοινωνική επανένταξη. 

- Στην ενίσχυση της στέγασης, περιλαμβάνεται κάλυψη του ενοικίου για 

διάστημα έως ενός έτους. Το ποσό έως 180 ευρώ το μήνα για ένα άτομο, 240 

ευρώ για δυο άτομα και έως 280 ευρώ για οικογένεια. 

- Κάλυψη εξόδων επισκευής για υφιστάμενη κατοικία ως 3.600 ευρώ, 

- Δαπάνες οικοσκευής και βασικών αγαθών έως 1.500 ευρώ ανά άτομο και 

2.000 ευρώ ανά οικογένεια, 

- Δαπάνες καθημερινών αναγκών (διατροφή και κάρτες μετακίνησης) έως 

200 ευρώ το μήνα ανά άτομο και 250 ευρώ ανά οικογένεια. 

Προωθείται, επίσης, η φιλοξενία αστέγων σε ανάδοχες οικογένειες με 

επιδότηση των οικογενειών έως του ποσού των 300 ευρώ το μήνα για την ανάδοχη 

οικογένεια και 100 ευρώ το μήνα για τον ωφελούμενο, προκειμένου να καλύψει τα 

ατομικά του έξοδα. Στις δράσεις κοινωνικής επανένταξης επιχορηγείται η 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλες οι 

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Το ποσό της χρηματοδότησης αντιστοιχεί στο 

ύψος του κατώτερου μισθού. Ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται η επιδότηση 

ημερομισθίων και ασφαλιστικών εισφορών, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα 

ενοικίασης αγροτεμαχίου και αγοράς βασικού εξοπλισμού έως του ποσού των 

6.000 ευρώ. Προβλέπεται, επίσης, η επιδότηση για τη δημιουργία επιχείρησης με 

επιδότηση για ενοικίαση επαγγελματικού χώρου και αγοράς εξοπλισμού έως του 

ποσού των 6.000 ευρώ. Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι οι Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι φορείς της Εκκλησίας και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα. Η χρηματοδότηση των δράσεων θα γίνει κατά 55% στην περιφέρεια 

Αττικής, κατά 22% στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και κατά 22% σε 

αστικές περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας. 92 

                                                           
92 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, «Πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη», 
Πηγή: http://www.eiead.gr  
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«Housing First» ονομάζεται το πρόγραμμα για την αποκατάσταση των 

αστέγων που εφαρμόζεται στη Φινλανδία, την Ολλανδία και τη Σκωτία. Στόχος 

του προγράμματος αυτού είναι  να παρέχουν σε αστέγους μια αξιοπρεπή και 

οικονομικά προσιτή στέγαση, την οποία συντηρούν οι ίδιοι λαμβάνοντας 

υποστήριξη για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους, την εργασιακή τους 

απασχόληση και την κοινωνική-ψυχολογική περίθαλψη.93 

 Διαχείριση κενών κατοικιών 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από τις χώρες της Ε.Ε. υψηλά ποσοστά κενών 

κατοικιών εμφανίζουν η Πορτογαλία με 31,9 %, η Μάλτα με 31,8%, η Βουλγαρία με 

31,4% και η Κύπρος με 31,1 %. Χαμηλά ποσοστά κενών κατοικιών εμφανίζουν η 

Πολωνία με 2,5 %, το Ηνωμένο Βασίλειο με 3,6 % και το Λουξεμβούργο με 7,2 %.59 

Στη Γερμανία και πιο συγκεκριμένα στη Λειψία, το 1990 παρατηρήθηκε 

μείωση του πληθυσμού κατά 100.000 με αποτέλεσμα και την παρουσία πολλών 

κενών κατοικιών. Ο Σύλλογος Νοικοκυριών ανέλαβε το 2004 την διαχείριση αυτών 

των κατοικιών. Επιδιώκοντας την διατήρηση των ιστορικών κατοικιών, τις 

παραχώρησε σε άτομα και ομάδες της αποκαλούμενης «δημιουργικής 

βιομηχανίας» για μη εμπορική χρήση. Οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από το κόστος 

συντήρησης και αποκατάστασης των ακινήτων, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες δεν 

πληρώνουν ενοίκιο αλλά αναλαμβάνουν την αποκατάσταση και τα λειτουργικά 

έξοδα αυτών των κτιρίων. Ο Σύλλογος Νοικοκυριών συνάπτει συμφωνία με τον 

ιδιοκτήτη για χρήση τους για 5 και 10 χρόνια και στη συνέχεια παραχωρεί το 

ακίνητο στους ενδιαφερόμενους. 

 Επίταξη ακινήτων  

Στη Γαλλία, ο νόμος σχετικά με την επίταξη κατοικιών, δίνει το δικαίωμα στη 

δημόσια διοίκηση να επιτάξει κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, σε ειδικές 

                                                           
93 Heidrun  Feigelfeld, «Κοινωνική στέγαση χωρίς αποκλεισμούς, αλλαγή των συνηθειών 
μετακίνησης και αναγέννηση των πόλεων -  λιμανιών», δημοσίευση στην URBACT Tribune,  2010,  
Πηγή: https://2007-2013.espa.gr 
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περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος. Έχει σπάνια εφαρμογή και εκτελείται από 

τους νομάρχες. Υπάρχουν όμως και οι επιτάξεις κενών ακίνητων κατοικιών από 

τους πολίτες. Δείγμα ανυπακοής, μετατρέποντας τα κτίρια σε κέντρα για την 

διαμαρτυρία στο δικαίωμα για στέγαση, η πράξη αυτή δεν γίνεται επί μονίμου 

βάσεως, αλλά για να παρακινήσει το κράτος να δράσει θεσμικά στα θέματα 

στεγαστικών αναγκών. 

Ομοίως και στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στη Ρώμη, ο νόμος της 

επίταξης επιτρέπει στις δημόσιες αρχές να επιτάσσουν κινητά και ακίνητα αγαθά 

σε περίπτωση δημοσίων, πολιτικών και στρατιωτικών αναγκών. Για την ιδιωτική 

ακίνητη περιουσία που δεν χρησιμοποιείται δίνεται η δυνατότητα στέγασης σε 

οικογένειες που χρίζουν ανάγκη.90 

 Εξώσεις ενοικιαστών  

Στην Ιταλία, το 2013, 68.000 οικογένειες εκδιώχθηκαν από τις οικίες τους για 

τον λόγο ότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα ενοίκια, έναντι των 33.500 

οικογενειών το 2007, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο. Το φαινόμενο αυτό 

συμπεριλαμβάνει ανθρώπους με χαμηλό ή ανεπαρκές εισόδημα ή άτομα που 

έχασαν την δουλειά τους, καθώς η φτώχεια έχει πάρει μεγάλη έκταση και στην 

Ιταλία.94  

Σχεδόν 50.000 κατοικίες κατέσχεσαν οι ισπανικές τράπεζες το 2013, 

σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ισπανίας. Πρόκειται για αριθμό 

αυξημένο κατά 11,1% από το 2012. Οι εξώσεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών και οι 

κατασχέσεις κατοικιών έχουν προκαλέσει οργή τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία, 

όπου έχει ξεσπάσει και ένα κίνημα ενάντια στις πρακτικές των τραπεζών. Σε πολλές 

περιπτώσεις πολίτες έχουν κινητοποιηθεί ώστε να εμποδίσουν τις κατασχέσεις.95 

Στη Βαλένθια, η τοπική κυβέρνηση θα βάζει πρόστιμο στις τράπεζες που δεν 

παραχωρούν άδεια οικήματα προς χρήση κοινωνικών κατοικιών, ενώ η τοπική 

                                                           
94 Mazzamauro Alfredo, «Only One Big Project’: Italy’s burgeoning social movements», 2014, Πηγή: 
https://roarmag.org 
95 «Ισπανία: Δεκάδες χιλιάδες κατασχέσεις σπιτιών», 2014, Πηγή: http://tvxs.gr 
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αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετέχει πια στις εξώσεις. Στην Ανδαλουσία, 

όπου η σοσιαλιστική κυβέρνηση είχε ψηφίσει νόμο που πάγωνε όλες τις εξώσεις, ο 

οποίος ακυρώθηκε από την κυβέρνηση Ραχόι, επιχειρεί να έρθει σε συνεννόηση με 

11 τραπεζικά ιδρύματα για την αποφυγή των εξώσεων.96 

Για τον λόγο ότι οι εξώσεις από τα σπίτια είχαν αυξηθεί και στη Γαλλία, τα 

τελευταία χρόνια ιδρύθηκε το Δίκτυο Ενάντια στις Εξώσεις, το 2009, με την 

πρωτοβουλία τριών κοινωνικών οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα 

κατοικίας (Confédération Nationale du Logement – CNL, Confédération Syndicale 

des Familles – CSF, Droit au Logement – DAL). Στόχος του είναι να υποστηρίξει τα 

άτομα και τις οικογένειες που απειλούνται με έξωση και να δημιουργήσει ένα 

κλειώ γύρω από αυτούς, ώστε να μην απομονώνονται κοινωνικά και να έχουν την 

βοήθεια από φίλους και συγγενείς ώστε να μην φτάσουν στο σημείο της έξωσης. 

Στο Bobigny, μάλιστα, οι αρχές της πόλεις ψήφισαν διάταγμα που επιβάλλουν την 

παύση των εξώσεων σε όσους αδυνατούσαν να πληρώσουν τα ενοίκια τους, λόγω 

οικονομικών δυσκολιών. Το διάταγμα όμως ακυρώθηκες πολλάκις από το 

Διοικητικό Δικαστήριο της Γαλλίας.90 

Πολιτικές κοινωνικής στέγασης, "Ευρώπη 2020"  

Όπως αναγράφει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στην 

ανακοίνωση για τα ζητήματα κοινωνικής στέγασης, η κοινωνική κατοικία 

συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη πολλών στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", 

οι οποίοι αφορούν την υποστήριξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την 

ελκυστικότητα των περιφερειών, τις επενδύσεις που παράγονται και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας που δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και τη δέσμευση για 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής πενίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος παγκόσμιος δημιουργός κοινωνικής 

στέγης, μετά την Κίνα, η οποία έχει αναγάγει την κοινωνική κατοικία σε πολιτική 

                                                           
96 Βασιλοπούλου Κορίνα, «Το δράμα των εξώσεων στην Ισπανία», Πηγή: http://www.efsyn.gr 
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υποστήριξης της οικονομικής και αστικής ανάπτυξης ακινήτων στον ιδιωτικό 

τομέα. 

Η κοινωνική κατοικία είναι απολύτως επιλέξιμη για χρηματοδότηση από τα 

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020, όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ιδίως σε ότι αφορά την ανανέωση των συστημάτων θέρμανσης και την 

προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στον τομέα των ολοκληρωμένων 

δράσεων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αντιμετώπιση του αποκλεισμού από την 

πρόσβαση σε στέγη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και πρόσβαση σε 

οικονομικά προσιτές και ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. 

Το ζήτημα της κοινωνικής στέγασης αποτελεί συγκεκριμένη και 

αποτελεσματική απάντηση στη βούληση της Επιτροπής και του Συμβουλίου να 

ενισχύσουν την οικονομική διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ και ιδίως την 

εποπτεία των στεγαστικών "φουσκών" και των καταστρεπτικών αποτελεσμάτων 

τους στις μακροοικονομικές και κοινωνικές ισορροπίες. Η ανάπτυξη παράλληλης 

προσφοράς κοινωνικών κατοικιών συμβάλλει στον μετριασμό του μεγέθους αυτών 

των φαινομένων "φουσκών" και κύκλων των αγορών κατοικίας.  

Εάν, για δημοσιονομικούς λόγους, ή λόγω μιας υπερβολικά περιοριστικής 

ερμηνείας του ορισμού των κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων ή όσων ανήκουν σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ένα κράτος μέλος δεν είναι πλέον σε θέση να 

προσαρμόσει την προσφορά κοινωνικών κατοικιών στις πραγματικές ανάγκες των 

πολιτών του, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στον τομέα 

του δικαιώματος στέγασης, η καθολική πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά 

προσιτή στέγαση θα επιτευχθεί μόνο μέσω έντονης κυβερνητικής παρέμβασης 

στην ιδιωτική αγορά.87 

 

Συμπερασματικά, όπως αναφέρθηκε αρχικά το φαινόμενο που αποκαλείται 

κρίση στη στέγαση έχει δύο αλληλοσυνδεόμενες παραμέτρους, την οικονομική και 

την κοινωνική. Η οικονομική κρίση που μαστίζει πολλές από τις χώρες τις Ευρώπης 

οδηγούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους σε άσχημες και εξαθλιωτικές 

συνθήκες όπως αυτή της απώλειας κατοικίας. Χαμηλόμισθοι και άνεργοι χάνουν 
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καθημερινά τη στέγη τους.  Για τον λόγο αυτό πολλές χώρες έχουν μεριμνήσει για 

τα ποικίλα θέματα που αφορούν τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών, καθώς αυτό 

αποτελεί υποχρέωση όλων των κρατών μελών, βασισμένο στη Παγκόσμια 

Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Αξιοσημείωτη είναι η στάση της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας καθώς 

μεριμνούν για τους κατοίκους που αιτούνται στεγαστική βοήθεια και τους 

στηρίζουν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα παρέχοντας τους εστία, μέχρις ότου 

σταθεροποιηθούν οικονομικά και επαγγελματικά. Προσπάθειες κάνει και η 

ελληνική κοινωνία να ανταποκριθεί στην δύσκολη οικονομική κατάσταση που 

πλήττει την χώρα τον τελευταίο καιρό. Προγράμματα Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων μέσα από την «κοινωνική κατοικία» μεριμνούν για την επανένταξη 

των ατόμων και των νοικοκυριών σε μία αξιοπρεπή θέση στη κοινωνία. Ακόμα και 

άλλες ενέργειες από δημόσιους φορείς όπως η ΠΟΜΙΔΑ επιδοτούν με ένα μηνιαίο 

ποσό το ενοίκιο ατόμων που έχουν χαμηλό ή και ανεπαρκές εισόδημα. 

Επιπλέον στις Ευρωπαϊκές χώρες όπως Γερμανία, Ιταλία, Σοβιετικά Κράτη, 

Ισπανία και Γαλλία μεριμνούν για τους πολίτες με ειδικές ανάγκες και αυτούς που 

απειλούνται με εξώσεις από τις κατοικίες τους και διαχειρίζονται τις κενές οικίες με 

σωστό τρόπο μέσω μία μορφής οικονομικής ανακύκλωσης. Σε αντιδιαστολή με τα 

ελληνικά δεδομένα όπου παρατηρείται να μένει ανεκμετάλλευτο το οικιστικό 

απόθεμα, τη στιγμή που μεγάλη μερίδα του πληθυσμού απειλείται με εξώσεις ή 

και άλλους που έχουν χάσει δια παντός τη στέγη τους. Η συνεχιζόμενη αυτή 

κατάσταση και η ολοένα αυξανόμενη ανεργία πρέπει να κινητοποιήσει την 

ελληνική κυβέρνηση να δράσει πιο εμπεριστατωμένα, εκμεταλλευόμενη τα αγαθά 

της χώρας.    

Η λήψη προληπτικών πολύπλευρων μέτρων από τους δήμους για την 

εξασφάλιση στέγασης - όπως ο συνδυασμός στόχων στέγασης, εκπαίδευσης και 

απασχόλησης - θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποφυγή του μακροπρόθεσμου 

κοινωνικού κόστους που συνεπάγεται η επανένταξη στην αγορά εργασίας. Στέγαση 

και απασχόληση είναι δύο έννοιες απόλυτα συνδεδεμένες αφού η απώλεια του 

ενός είναι πιθανό να οδηγήσει στην απώλεια του άλλου. Την υπέρτατη υποστήριξη 



Σ ε λ ί δ α  | 292 

 

της δείχνει και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με το πρόγραμμα 

για την κοινωνική στέγη ‘’Ευρώπη 2020’’, με το οποίο συνεισφέρει στην ανάπτυξη 

των περιφερειών, στην δημιουργία θέσεων εργασίας σε ευάλωτες μειονότητες, 

καθώς ακόμα συμβάλει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της 

φτώχειας. 
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ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

Σε προηγμένες οργανωτικά και οικονομικά χώρες, το στεγαστικό ζήτημα 

αντιμετωπίστηκε με τη δημιουργία κρατικών οργανισμών αλλά και με την ιδιωτική 

πρωτοβουλία καθώς σε κάποιες υπήρξε και συνεργασία των δύο τομέων. Η 

συνεργασία αυτή συντέλεσε λειτουργικό μηχανισμό με πολύ θετικά 

αποτελέσματα. 

Επιπλέον, με αφορμή την επίλυση στεγαστικών ζητημάτων αναπτύχθηκαν 

σύγχρονα ρεύματα στην πολεοδομία, στην αρχιτεκτονική και στη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος.  

Τα σημαντικότερα προβλήματα, που δυσκόλευαν διαχρονικά την 

αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, ήταν η τεράστια γραφειοκρατία και 

κατά κύριο λόγο ο οικονομικός παράγοντας. Σε χώρες μάλιστα που η 

γραφειοκρατία ήταν συνώνυμο της διακυβέρνησης τα αποτελέσματα είχαν άμεση 

επίδραση στο παραγόμενο αποτέλεσμα με κάκιστη ποιότητα κατασκευών. 

Σε περιόδους μεταπολεμικές υπήρξε καθοριστική η οικονομική συνεισφορά 

των Η.Π.Α. για την ανασυγκρότηση ορισμένων Ευρωπαϊκών κρατών, με στόχευση 

κυρίως στη μετέπειτα παρεμβατική πολιτική σε Ευρωπαϊκά ζητήματα. 

Επιπρόσθετα, υπήρξαν πολύ θετικές περιπτώσεις αντιμετώπισης μεταναστών 

και προσφύγων, που είχαν σαν  στόχο την αφομοίωση των νέων πληθυσμών, αλλά 

και κάποιες αρνητικές με την εμφάνιση γκετοποίησης περιοχών.  

Σε λιγότερο ισχυρά κράτη, με έλλειψη στην ανάπτυξη της βιομηχανικής 

δραστηριότητας, με χαλαρή δημόσια διοίκηση και έλλειψη ελεγκτικού μηχανισμού 

ευνοήθηκε το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης. Διάφορα προβλήματα που 

αφορούσαν στην καθυστέρηση της εξεύρεσης άμεσης λύσης στέγασης συνέβαλαν 

και αυτά στην άνθιση του φαινομένου. Με νομοθετικές ρυθμίσεις σε κάποιες 

χώρες αντιμετωπίστηκε δραστικά, ενώ σε άλλες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα 

αντιμετωπίστηκε με πολύ χαλαρούς τρόπους και με συνεχείς νομοθετήσεις, που 
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στην ουσία δεν απέτρεπαν την αυθαιρεσία αλλά αντίθετα την καλλιεργούσαν  

πάντα στην αναμονή της επόμενης νομοθετικής ρύθμισης. 

Επίσης, το φαινόμενο της έξαρσης της αστικοποίησης, σαν συνέπεια της 

βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου αυτή παρουσιάστηκε, εμφάνισε θετικά 

αποτελέσματα για τους τόπους προορισμού, με την οικονομική τους ανάπτυξη από 

τα πολλά διαθέσιμα εργατικά χέρια, όμως είχε αρνητικές επιπτώσεις για τους 

χώρους προέλευσης που οδηγούνταν σταδιακά σε πληθυσμιακό, κοινωνικό και 

οικονομικό μαρασμό. 

Με υποβοήθηση από το κράτος αλλά κυρίως με πρωτοβουλία των 

εργοδοτών κατασκευάστηκαν ολόκληρες εργατουπόλεις, κοντά στους τόπους 

παραγωγής, που πληρούσαν τις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης, τονίζοντας όμως 

ακόμη και εδώ τις ταξικές διαφορές με διαφοροποίηση της θέσης και της 

ποιότητάς τους ανάλογα με τη βαθμίδα απασχόλησης στην ιεραρχία της 

παραγωγής.  

Ακόμα, στην Ελλάδα η αντιμετώπιση γενικά της μετατόπισης πληθυσμιακών 

όγκων, ανεξάρτητα από τους λόγους που την επέβαλαν, αντιμετωπίστηκε σχετικά 

με ερασιτεχνικό τρόπο και με μεγάλη καθυστέρηση δημιουργίας οργανισμών 

ικανών να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια αυτά. Οι συνέπειες υπήρξαν εμφανείς 

μέχρι σήμερα και αφορούν την κακή ποιότητα κατασκευών, την έξαρση της 

αυθαίρετης δόμησης και την εμφάνιση του ελληνικού φαινομένου της 

αντιπαροχής, που μετέτρεψε το κοινωνικό αγαθό της στέγης σε εμπορικό 

αντικείμενο.   

Θέματα που αφορούσαν την εμφάνιση επιδημιών σε σημαντικά ποσοστά 

κοινωνιών σε προηγμένα κράτη οδήγησαν στην πλήρη πολεοδομική ανάπλαση 

ολόκληρων αστικών περιοχών, σε αντίθεση με την Ελλάδα που τέτοιου είδους 

νοσήσαντες  εκδιώχθηκαν και απομονώθηκαν από την υπόλοιπη κοινωνία και 

αφέθηκαν από μόνοι τους να βρουν λύσεις επιβίωσης στα πλαίσια της ανάγκης για 

ομαδική συνύπαρξη. 
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Τέλος, όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, αποτελούν ένα, ιδιαίτερα 

σημαντικό, αίτιο στεγαστικής ανάγκης καθώς και εξωγενή αστάθμητο παράγοντα 

σε σύγκριση με τα υπόλοιπα που μελετήθηκαν. Η Ελλάδα έχει έρθει αντιμέτωπη 

συχνά με σεισμικά φαινόμενα και κλήθηκε την υστάτη ώρα, να αναπτύξει φορείς 

δραστηριότητας για την στέγαση και αποκατάσταση των πληγέντων, καθώς και να 

επαναπροσδιορίσει το νομοθετικό πλαίσιο αντιμετώπισης τους. Η βοήθεια του 

κράτους υπήρξε σημαντική αλλά σε πολλές περιπτώσεις, δεν φάνηκε επαρκής 

δεδομένων των συνθηκών. Η καθυστέρηση αποπεράτωσης των οικιστικών 

αποκαταστάσεων οδήγησε τους σεισμόπληκτους στην αυτοστέγαση και ορισμένες 

φορές στην μετανάστευση. Ιδιαίτερα σημαντικό εφόδιο θα ήταν η κατάλληλη 

ενημέρωση και εκπαίδευση προς αντιμετώπιση του σεισμού από την μεριά των 

πολιτών. Από την άλλη, είναι σημαντικό ο κρατικός μηχανισμός να είναι τεχνικά 

άρτια προετοιμασμένος, όσο αυτό είναι δυνατό, δεδομένου του αστάθμητου 

παράγοντα, τόσο για τη πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση του φαινόμενου. 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 2015 

Κατά την διάρκεια της έρευνας που εκτελέστηκε, ήταν αδύνατον να αγνοηθεί 

το μέγιστο προσφυγικό δράμα που εξελίσσεται με επίκεντρο την χώρα μας και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια χώρα οικονομικά υπερχρεωμένη, με κατοίκους στα όρια 

της φτώχειας, με κατεστραμμένο παραγωγικό ιστό, με δεκάδες χιλιάδες νέους στα 

πρόθυρα της οικονομικής μετανάστευσης σε χώρες του δυτικού κόσμου σε 

αναζήτηση ενός καλύτερου αύριο, βλέπει στις νοητές πύλες της εκατοντάδες 

χιλιάδες πρόσφυγες που καταφθάνουν με κάθε μέσον στα θαλάσσια σύνορα του 

Αιγαίου, τα οποία λόγω της ιδιομορφίας του είναι δύσκολο να ελεγχθούν, 

αποδιωγμένοι από τα παράλια της γειτονικής Τουρκίας, με ένα πλαστικό σωσίβιο. 

Γυναίκες, παιδιά, ολόκληρες  οικογένειες προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φρίκη 

του πολέμου που μαστίζει την μέση Ανατολή. 

Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες όλων των ηλικιών βρίσκονται στην 

Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία αναμένοντας την πρώτη ευκαιρία για να 

περάσουν στην ευρωπαϊκή «γη της επαγγελίας». Όμως, τα οδυνηρά γεγονότα που 

εξελίχθηκαν τους τελευταίους μήνες στις χώρες της βαλκανικής Χερσονήσου και 

της κεντρικής Ευρώπης, με αφορμή τη «διαχείριση» του μεγάλου προσφυγικού 

ρεύματος προς τη Βόρεια Ευρώπη, φαίνεται ότι οδήγησαν την ΕΕ σε μια νέα 

στρατηγική σύλληψη. Οι βασικοί στόχοι αυτής της στρατηγικής είναι να ανακοπεί 

δραματικά το προσφυγικό ρεύμα. 

Η  Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στην τεράστια ανθρωπιστική κρίση των 

εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, επιλέγει να κρατήσει μια αυστηρή πολιτική 

στάση, επιτρέποντας  τη διέλευση στην ευρωπαϊκή γη πολύ μικρού αριθμού 

διωκόμενων από εμπόλεμες χώρες. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση για 

μετεγκατάσταση μόνο 160 χιλιάδων προσφύγων στην ΕΕ, αριθμός εξοργιστικά 

μικρός αν αναλογιστούμε τις πραγματικές ανάγκες. 

Στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση ήρθε να προστεθεί η απόφαση ορισμένων 

χώρων της Βαλκανικής χερσονήσου να ακολουθήσουν πρακτικές περασμένων 

δεκαετιών και να κλείσουν τα σύνορα τους, όπου αυτό είναι εφικτό, στο 

προσφυγικό κύμα. Ενδεικτικό είναι το παρακάτω μήνυμα σε ιστοσελίδα κοινωνικής 
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δικτύωσης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού συμβουλίου: «Ευχαριστώ τις χώρες των 

Δυτικών Βαλκανίων που εφάρμοσαν μέρος της στρατηγικής των 28 χωρών για την 

αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης», ήταν το tweet του Ντόναλντ Τουσκ 

που μαζί με την κίνηση της Αυστρίας και των λοιπών χωρών να κλείσουν την 

Βαλκανική οδό, οδήγησε στον εγκλωβισμό 50.000 προσφύγων στην Ελλάδα ως 

αυτή τη στιγμή. 

Δεκάδες ΜΚΟ, αλλά κυρίως οι ομάδες των αλληλέγγυων, στα νησιά και στα 

κέντρα φιλοξενίας στην ενδοχώρα παρέχουν υπηρεσίες υγείας, σίτισης, ειδών 

ρουχισμού και πρώτης ανάγκης, φροντίζοντας ασυνόδευτους ανήλικους σε 

ξενώνες για την καλύτερη προστασία τους από τους διακινητές και την 

οικογενειακή επανένωση όσων είναι εφικτό.  Το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει 

στην Ειδομένη όπου χιλιάδες πρόσφυγες έχουν εγκλωβιστεί και διαβιούν σε πολύ 

άσχημες συνθήκες, ειδικά λόγω των άσχημων καιρικών φαινομένων. 

Όπως και σε κάθε μεταναστευτική εισροή στη χώρας μας έτσι και στην 

σημερινή, βασική προτεραιότητα του κράτους παραμένει η στεγαστική 

αποκατάσταση του πληθυσμού. Τα κύματα προσφύγων που εισρέουν στην Ελλάδα 

αυτή την περίοδο μπορεί να μην έχουν ως κύριο προορισμό την χώρα μας, όπως 

παλιότερα, όμως κάθε ημέρα παραμονής τους στην επικράτεια τους φέρνει 

αντιμέτωπους με την ανάγκη για στεγαστική κάλυψη. Με τους ελάχιστους πόρους 

που διαθέτει η Ελλάδα, με την συμβολή της στις τεράστιες ανάγκες των 

μεταναστών δίνει παγκόσμιο παράδειγμα ανθρωπιάς ανάμεσα σε πολλές χώρες, 

δεδομένης της άσχημης οικονομικής της κατάστασης. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Όπως φαίνεται από όλη την έρευνα η κατοικία αποτελεί ύψιστο κοινωνικό 

αγαθό απαραίτητο για διαβίωση και επιβίωση αλλά κυρίως για την ανάπτυξη 

κοινωνικών σχέσεων, απρόσκοπτης ενασχόλησης με την εργασία σαν κύριο 

συστατικό της οικονομικής άνθισης προς όφελος των κοινωνικών συνόλων. 

Σαν τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διεθνώς και παρά το γεγονός ότι δεν 

περιλαμβάνεται στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες, από τις ισχυριζόμενες να 

αποκαλούνται ως  δημοκρατικές κυβερνήσεις, ώστε μαζί με άλλες σημαντικές 

τροποποιήσεις της Χάρτας να αποτελέσει πρωταρχικό θέμα το στεγαστικό 

πρόβλημα σε όλες του τις εκφάνσεις.  
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