
Καθοριστικός παράγοντας γιά την αύξηση των ένοικίων είναι ή ύπερ- 
βάλλουσα ζήτηση. ’Υπάρχουν περισσότερα νοικοκυριά που ζητουν 
διαμερίσματα καλής ποιότητος σε καλή θέση από προσφερόμενα δια
μερίσματα. Οι ίδιοκτήτες των διαμερισμάτων βρίσκουν γιά τούτο 
ένοικιαστές καί αν ακόμη αυξήσουν τό ένοίκιο κατά ποσοστό σημα
ντικά άνώτερο άπό τήν αύξηση του κόστους ζωής. *Ιί μεγαλύτερη ζή
τηση έχει πολλές αίτίες. Στήν περίοδο 197/τ~76 πραγματοποιήθηκε 
αύξηση τού εισοδήματος, πού δέν κάλυψε βέβαια όσον άφορα τούς 
μισθωτούς τήν απώλεια εισοδήματος τής περιόδου 195*^-73» όμως αύ
ξησε τό γιά τή βελτίωση συνθηκών διαβίωσης διαθέσιμο ποσό σέ κάθε 
νοικοκυριό. Είναι στατιστικά διαπιστωμένο, ότι μικρή αύξηση τού 
είσοδήματος έκφράζεται σέ πολύ μεγαλύτερη άπό τήν αύξηση δαπάνη 
γιά κατοικία. ’Η μετά τή δικτατορία μερική προσαρμογή των άμοιβών 
στήν αύξηση τής παραγωγικότητας δέν μπορούσε παρά νά έχει τόν α
ντίχτυπο της στήν αγορά των μισθώσεων, ίδίως γιατί οί στεγαστι
κές συνθήκες είναι γιά τούς περισσότερους "Ελληνες άκόμη κακές 
(5,5 έκατομμύρια χωρίς λουτρό), σχέση των άτόμων πού άντιστοι-
χ,ούν σέ κάθε δωμά,τιο είναι^πολυ ψηλή. Μόλις τό 1987 υπολογίζεται οτι 

"‘0α ψτάσει χ ό ^ ε π ι π ε δ ο των υπολοίπων εύρωπαικών χωρών.
Τή ζήτηση έπέτεινε καί ή συνεχιζόμενη έσωτερική μετανάστευση στά 
αστικά καί ημιαστικά κέντρα όπου ζούν τά δύο τρίτα τών ’Ελλήνων.
Ό  πληθυσμός τής 'Αθήνας αύξήθηκε μεταξύ τού 1965 καί τού 1975 κα
τά 800-θθοάτομα. Στή στενότητα τής άγορας?̂ συ.νέτεινε έπίσης σέ όρισμέ- 
νες συνοικίες τής Αθήνας ή έγκατάσταση^ετά τήν κρίση τού Λιβάνου 
χ-ιλ^¿&»ν υπαλλήλων ξένων πολυεθνικών έταιρειών, προθύμων νά προσφέ
ρουν πολύ ψηλότερα νοίκια άπό τούς ντόπιους.|^Ενα τμήμα τής άγορας 
καθορίζεται άπό προσφορά, πού δέν άνταποκρίνεται στά είσοδηματικά 
έπίπεδα τού έργαζομένου στά ελληνικά οίκονομικά πλαίσια άλλά σέ 
πολύ ψηλότερα έπίπεδα άμοιβών. Τό τμήμα τούτο συμπαρασύρει καί 
τούς υπολοίπους κατόχους άκινήτων στή ταχύτερη δυνατή μεγιστοποίη
ση τών περιθωρίων κέρδους. Σέ πανελλήνια κλίμακα σημαντικό ρόλο 
παίζουν έπίσης ή αύξηση τού κόστους γής, ή αύξηση τού κόστους υλι
κών καί ή φορολογική πολιτική πού χαράΓεται χωρίς νά έξετάζεται ή 
έπίπτωση στδ κόστος ζωής. ’Η έξέλιξη δείχνει, ότι καί στήν ‘Ελλάδα 
ή οίκονομική πορεία συμμορφώνεται ολοκληρωτικά πρός τούς νόμους
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του συστήματος. Γιά νά δούμε τό μελλοντικό άποτέλεσμα δέν έχουμε 
παρά υά ρίξουμε μιά ματιά στίς πόλεις τής Δυτικής Εύρώπης. *Η α<5- 
ξηση των ένοικίων σέ έπίπεδα, πού θά απορροφούν ένα σημαντικό τμή
μα του μισθού θ ’αϋξήσει τήν πίεση γιά κατασκευή "φτηνών" κατοικιών 
με χρήματα του Δημοσίου από ίδιωτες έργολάβους. Οι φτηνές κατοικίες 
θά είναι κατοικίες χαμηλής ποιότητας, σέ κακή θέση,πού θά έπιτεί- 
νουν τήν απομόνωση του άτόμου. Παρ’όλα αύτά Οό παρουσιάζονται σά 
σημαντική βοήθεια. Τά κέντρα των μεγάλων άστικών κέντρων μιά πού 
κανείς δέν θά μπορεί νά πληρώνει τά ψηλά νοίκια,τά τελείως δυασανά- 
λογα μέ τδ περιβάλλον^ θά μεταβληθουν άπό τόπους κατοικίας σέ τόπους 
δουλειάς. Καί όπου δέν θά είναι δυνατή ή μετατροπή σέ γραφεία ή κα
ταστήματα θά αρχίσει ή βαθμιαία έγκατάλειψη. Γιά τό μισθωτό ή έξέ- 
λιξη αυτή θά αυξήσει σημαντικά τό άγχος λ**« π·£~|^ροσπαθώντας νά 
διατηρήσει ή νά έξασφαλίσει ικανοποιητικό έπίπεδο διαβίωσης θά α
ναγκάζεται νά έπιδιώκει μέ κάθε τρόπο τήν αΰΡηση του εισοδήματος 
του. Τέλος ή έπιδείνωση τής ποιότητας ζωής είναι άναπόφευκτη."Οπως 
ν&βίιΐΒί&Β?,'; μερικές συνοικίες στήν 'Λθήνα4 £χοιυν χάι^β^ντό χαρακτή
ρα τής γειτονιάς, όπου-οΐ άνθρωποι— ζοΰσαν σέ -στενή έπαφή-ρτεΤαξύ 
τους μέ κάποια κοινότητα σ,υμφέροντος έτσι όλο καί περισσότερες συ
νοικίες θά γίνονται απρόσωπες μέ έντονο έμπορευματικό χαρακτήρα συ
νέπεια τής αξιοποίησης τους άπό ίδιοκτήτες καί έπιχειρηματίες.
*Η λύση έγκειται σέ μιά άντιμετώπιση του πολεοδομικου προβλήματος 
καί τής οικιστικής πολιτικής, πού δέν θά βασίζεται αποκλειστικά 
στίς αρχές τής καπιταλιστικής οικονομίας.


