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 Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δράσης για το Δικαίωμα στην Κατοικία και την Πόλη είναι μια 
πρωτοβουλία που προέκυψε από συναντήσεις στην Γερμανία και την Ελλάδα το 2013 
και αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα ομάδων, οργανώσεων και κοινωνικών 
κινημάτων.  
Στις 19 Οκτωβρίου οργανώνουμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης για το Δικαίωμα 
στην Κατοικία και την Πόλη. Ομάδες από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις ενώνονται για 
να πουν ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ την δυστυχία που προκαλεί η κερδοσκοπία, η 
χρηματιστικοποίηση και τα μέτρα λιτότητας. Θέλουμε να προωθήσουμε μια ηθική και 
δίκαιη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κατοικίας ως ένα ανθρώπινο δικαίωμα 
και βασική ανάγκη, και για την ουσιαστική πρόσβαση όλων των ανθρώπων,  χωρίς 
διακρίσεις, στις πόλεις στις οποίες ζουν.  
Στο Άμστερνταμ, την Αθήνα, το Βερολίνο, τη Βουδαπέστη, τη Γενεύη, το Δουβλίνο, 
τη Μάλαγα, τη Λισαβόνα, το Παρίσι, το Ντίσελντορφ, το Ρότερνταμ και σε άλλες 
πόλεις θα πραγματοποιηθούν δράσεις για τη διεκδίκηση χαμηλότερων ενοικίων, την 
απαγόρευση των εξώσεων - ιδιαίτερα αυτών που προκαλούνται από κερδοσκόπους 
επενδυτές, το κράτος και την Τρόικα, την παροχή επαρκούς κοινωνικής κατοικίας, 
την κατάργηση της μετακύλισης του χρέους στους πολίτες, τον τομέα της κατοικίας 
και τους δημόσιους προϋπολογισμούς. Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και 
οι πολυεθνικές κερδοσκοπικές εταιρίες ελέγχουν μεγάλα τμήματα της γης, των 
κτιρίων και του οικιστικού αποθέματος σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύουμε ότι 
η κατοικία πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες και τα δικαιώματα των ανθρώπων και όχι 
στο κέρδος.  
Για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις τοπικές στεγαστικές ανάγκες είναι απαραίτητο 
σε όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις ένα μεγάλο μέρος των νέων κατασκευών και του 
υπάρχοντος οικιστικού αποθέματος, καθώς και η χρηματοδότηση της κατοικίας, να 
εξαιρεθούν από τις αγορές και να μπουν υπό τον άμεσο δημόσιο και αποκεντρωμένο 
δημοκρατικό έλεγχο. 
Παράλληλα όλοι οι ενοικιαστές, δανειολήπτες, κάτοικοι και άστεγοι σε όλοι την 
Ευρώπη πρέπει να αποκτήσουν μέσω ευρωπαϊκής νομοθεσίας απαιτητά δικαιώματα, 

που θα εγγυώνται κοινά πρότυπα για ασφάλεια, προσιτό κόστος, προσβασιμότητα, 
ποιότητα της κατασκευής, δημοκρατική συμμετοχή και δικαιοσύνη στην κατοικία.  
Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες σήμερα η κατάσταση είναι κρίσιμη για εκατομμύρια 
ανθρώπους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ισπανία. Τα πέντε τελευταία 
χρόνια, 300.000 οικογένειες και άτομα έχουν εκδιωχθεί με τη βία από τα σπίτια τους, 
ενώ σχεδόν τρια εκκατομύρια κατοικίες παραμένουν κενές. Οι τράπεζες και τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πλουτίζουν, ενώ οι ζωές χιλιάδων καταστρέφονται 
ολοκληρωτικά.  
Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα. 
 
Τα αιτήματά μας: 
 Η κατοχύρωση του νομικά απαιτητού Δικαιώματος στην Κατοικία για όλους, σε όλες 
τις χώρες της Ευρώπης 

 Το Δικαίωμα στην Πόλη στην κατεύθυνση ενός διαφορετικού μοντέλου αστικής 
ανάπτυξης, μιας διαφορετικής πόλης, που θα βασίζεται στους συλλογικούς αγώνες, 
την αλληλεγγύη, τα κοινά και τη ριζοσπαστική δημοκρατία  

 Να σταματήσουν οι εξώσεις! 
 Να ανατραπούν οι πολιτικές του κράτους, της ΕΕ και της Τρόικας που προκαλούν 
εξώσεις, απώλεια στέγης και περικοπές στις δημόσιες δαπάνες για την κατοικία.  

 Να σταματήσει η χρηματιστικοποίηση και ιδιωτικοποίηση της κατοικίας. Να 
προστατευθεί η κοινωνική κατοικία από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

 Να σταματήσει η ποινικοποίηση των αστέγων, των στεγαστικών καταλήψεων και των 
ακτιβιστών για τα στεγαστικά δικαιώματα 

 Να εφαρμοστούν αυστηροί έλεγχοι ενοικίων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
 Να χρησιμοποιηθούν άμεσα οι κενές κατοικίες για να καλυφθούν στεγαστικές 
ανάγκες 

 Να κατασκευαστούν και να επισκευαστούν/ανακτηθούν καλής ποιότητας, χαμηλού 
κόστους και ασφαλείς κατοικίες, έξω από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και υπό τον 
άμεσο δημόσιο και δημοκρατικό έλεγχο των κατοίκων. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ιστοσελίδες: http://europeandayofactionforhousingrights.wordpress.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Oct-19th-European-Day-of-Action-for-Housing-
Rights/1402919649939067 
Twitter: #19o,#HousingforPeople 
 

Αθήνα: κοινή δράση και ανοιχτή συνέλευση 
12:00 στο θεατράκι της πλατείας Ελευθερίας 


