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Ζητήματα που τον απασχολούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του αποτελούν το πώς
οι μεγάλες ανισότητες που χαρακτηρίζουν τις κοινωνίες των μεγαλουπόλεων της
Λατινικής Αμερικής αντανακλώνται –ή, καλύτερα, εκφράζονται– και μέσω των
συγκεκριμένων σχημάτων που παίρνει η κοινωνική κατανομή του χώρου της
πόλης (σελ.11), ο κοινωνικός διαχωρισμός και ο τρόπος που αυτός εκδηλώνεται
σε κάθε πόλη, οι κοινωνικά άνισες ομάδες και τα σημεία κάθε πόλης όπου αυτές
κατοικούν, καθώς και το φαινόμενο του εξευγενισμού. Στη Λατινική Αμερική
ο εξευγενισμός εστιάζει στην επένδυση της προστασίας των μνημείων, καθώς
αυτή αποτελεί το μοχλό για την αναβάθμιση των σχετικών περιοχών.
Πρώτος προορισμός του ταξιδιού είναι η Πόλη του Μεξικού. Σε ομιλία που κάνει
στο Πανεπιστήμιο της πόλης (UNAM) ο Μαλούτας διακρίνει τις δύο θεωρήσεις των
διαδικασιών αστικής ανάπλασης που μπορεί να καταλήξουν στον εξευγενισμό, τον
οποίο ορίζει σύντομα ως «αλλαγή της κοινωνικής φυσιογνωμίας μιας γειτονιάς, η
οποία συντελείται μετά την εισβολή νέων κατοίκων υψηλότερης κοινωνικής θέσης
από τους υφιστάμενους και τον εκτοπισμό των πιο αδύναμων» (σελ. 43). Η μία
θεώρηση εκτιμά ότι τέτοιου τύπου αλλαγές έχουν θετικό πρόσημο, ταυτίζοντας
τον εξευγενισμό με την «αναβάθμιση» της περιοχής, ενώ η άλλη εκλαμβάνει τον
εξευγενισμό ως «κίνδυνο».
Ο Μαλούτας υπογραμμίζει δύο βασικές τάσεις που συνδέονται και εξελίσσονται
παράλληλα με τον εξευγενισμό στην πρώιμη φάση της σχετικής δημόσιας συζήτησης:
η μία αφορά την επιτάχυνση του εξευγενισμού εκ παραλλήλου με την αποβιομηχάνιση
και η δεύτερη τις αλλαγές που συντελούνται στο επίπεδο των παραδοσιακών
μορφών νοικοκυριού, καθώς πληθαίνουν σημαντικά τόσο τα νοικοκυριά στα οποία
εργάζονται και οι δύο σύντροφοι όσο και τα μονομελή νοικοκυριά που καθυστερούν
τη δημιουργία οικογένειας λόγω εργασιακών συνθηκών. Όπως τονίζει (σελ. 45): «Επί
πολλά χρόνια, βασικό αντικείμενο συζήτησης ήταν η διαμάχη μεταξύ της άποψης ότι
κινητήριος μοχλός του gentrification ήταν η δυνατότητα επένδυσης του κεφαλαίου
στο κέντρο της πόλης, την οποία προσέφερε η μεγάλη διαφορά γαιοπροσόδου
μεταξύ αυτής που προσέφεραν οι υποβαθμισμένες χρήσεις μετά την αποβιομηχάνιση
και εκείνης που θα μπορούσε να προκύψει εφόσον γινόταν η απαιτούμενη επένδυση
που θα οδηγούσε σε αλλαγή των χρήσεων γης».

Ο εξευγενισμός είναι ένα φαινόμενο που συναντάται κυρίως στον αγγλόφωνο κόσμο,
ιδίως την περίοδο κατά την οποία η βιομηχανική ανάπτυξη επέδρασε στο χώρο,
ωθώντας τις ελίτ να εγκαταλείψουν τα κέντρα των πόλεων, που κατακλύζονταν από
εργατικό δυναμικό.
Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως το Παρίσι και η Βιέννη, όπου συνέβη το αντίθετο: οι ελίτ
εξώθησαν τα εργατικά κέντρα εκτός των πόλεων, σε πιο περιφερειακές τοποθεσίες.
Ο εξευγενισμός δεν αποτελεί «τεχνική» αλλά κοινωνικοπολιτική διαδικασία. Πολιτικές
όπως αυτές της Θάτσερ και του Ρέιγκαν διευκόλυναν αυτή τη διαδικασία μέσα από
τη δημιουργία σχετικών ευνοϊκών θεσμικών πλαισίων.
Ακριβώς επειδή αποτελεί τέτοιου τύπου διαδικασία, είναι ταυτόχρονα ένα φαινόμενο
το οποίο βρήκε αντιστάσεις, κυρίως σε άλλες –μη αγγλόφωνες– περιοχές.
Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης ή η μορφή του οικιστικού αποθέματος αποτελούν συχνά
αναχώματα στον εξευγενισμό.
Συνεχίζοντας την ημερολογιακού τύπου εξιστόρηση γεγονότων αλλά και την
εξερεύνηση της πόλης του Μεξικού, ο Μαλούτας μάς μεταφέρει τη βιωματική του
εμπειρία, κάνοντας παράλληλα χρήσιμα σχόλια για την ιστορία της περιοχής και τη
μορφή που αυτή έχει σήμερα, με εμφανή τα σημάδια ανάκαμψης έπειτα από μια
μακρά περίοδο παρακμής. Καθώς κυκλοφορεί και καταγράφει τις σκέψεις του για
τον εξευγενισμό, το βιβλίο δίνει στον αναγνώστη την αίσθηση ενός πολύ ιδιαίτερου
«γραπτού ντοκιμαντέρ».
Καταληκτικό συμπέρασμα μπορεί να θεωρηθεί ότι ο εξευγενισμός είναι μάλλον
αδύνατον να αποφευχθεί στις ταξικές κοινωνίες στις οποίες ζούμε και λειτουργούμε
σήμερα. Οι όποιες λύσεις και προτάσεις ίσως πρέπει να αναζητηθούν στον τρόπο με
τον οποίο εξελίσσεται το φαινόμενο σε άλλες περιοχές του κόσμου.
Δεύτερος προορισμός του ταξιδιού ήταν η πόλη του Σάο Πάολο. Με αφορμή
διαφημίσεις τις οποίες βλέπει στο αεροδρόμιο τόσο του Σάο Πάολο όσο και
της Μπογκοτά, που είναι η ενδιάμεση στάση, ο συγγραφέας καταγράφει τον
προβληματισμό του σχετικά με τη νεοφιλελεύθερη λογική ότι «τα πάντα μπορούν να
προχωρήσουν με βάση ορθολογικές επιλογές, και αυτό σημαίνει μοναδικές λύσεις με
βάση τον κυρίαρχο ορθολογισμό και όχι επιλογές» (σελ. 60).
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Ακολουθεί επίσκεψη σε φαβέλα της περιοχής, την οποία ο Μαλούτας είχε την
ευκαιρία να επισκεφθεί και οκτώ χρόνια νωρίτερα. Καταγράφει σειρά διαφορών που
εντοπίζει. Έπειτα, περιγράφει αναλυτικά στοιχεία όπως η ρυμοτομία, τα οικήματα, η
αρχιτεκτονική, οι κάτοικοι, ενώ παραθέτει χρήσιμα σχόλια για όσα εκτιμά ότι έχουν
ενδιαφέρον, μέσα από το πρίσμα του ανθρώπου που γνωρίζει βαθιά τα ζητήματα
των πόλεων και της σύγχρονης κοινωνικής γεωγραφίας. Την επόμενη μέρα συνεχίζει
το οδοιπορικό του σε άλλου τύπου φαβέλα. Εντοπίζει και παρουσιάζει τους
διαφορετικούς τύπους δόμησης, ενώ κάνει αναφορά και στην επίσκεψή του σε ένα
κέντρο κοινότητας, εξαίροντας το ρόλο των κινημάτων και της αυτο-οργάνωσης, που
έρχεται να ενισχύσει η τοπική αυτοδιοίκηση υλοποιώντας, με κατάλληλο σχεδιασμό,
δράσεις και υπηρεσίες (σελ. 82).
Επόμενη στάση είναι το Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο συγγραφέας παραθέτει χρήσιμες
πληροφορίες σχετικά με την εκβιομηχάνιση της περιοχής, το χαρακτηριστικό και
ευρέως γνωστό καρναβάλι αλλά και τις μεγάλες αντιθέσεις ακραίου πλούτου και
μεγάλης φτώχειας. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο θέμα της εγκληματικότητας.
Ναρκωτικά, οργανωμένο έγκλημα σε επίπεδο μαφίας, ειδικές αστυνομικές μονάδες
εγκατεστημένες στις φαβέλες κ.ά. συνθέτουν το σκηνικό. Εδώ ο Μαλούτας περνάει
χρόνο σε μία ακόμα φαβέλα σχολιάζοντας τη δομή της, τη δημόσια παρέμβαση και
τον τρόπο που λειτουργεί, καθώς αποτέλεσε, τρόπον τινά, ένα πείραμα του Δήμου
στο πλαίσιο της πολιτικής ειρηνοποίησης, το οποίο δεν είχε τελικά επιτυχή κατάληξη.
Ο τέταρτος προορισμός είναι το Σαντιάγο της Χιλής, που δίνει την εντύπωση
πολύβουης μεγαλούπολης, ενώ η παλιά πόλη μοιάζει με ευρωπαϊκή μητρόπολη σαν
το Παρίσι. Το Σαντιάγο υποφέρει από υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ
η φτώχεια επίσης φαίνεται να είναι παρούσα, όπως μαρτυρά ο συγγραφέας (σελ.
128).
Η περιήγηση ολοκληρώνεται με την επίσκεψή του σε μια τελείως διαφορετική πόλη
των ΗΠΑ, όπου ο πλούτος από το πετρέλαιο και η κυριαρχία του ιδιωτικού κεφαλαίου
συνυπάρχουν με τον αυστηρό διαχωρισμό των κοινωνικών και φυλετικών ομάδων
στο χώρο της πόλης: Πέμπτος –και τελευταίος– προορισμός, το Χιούστον. Δείγμα
τυπικής αμερικανικής μητρόπολης, διαφέρει πολύ και αρχιτεκτονικά και ρυμοτομικά
από τις άλλες πόλεις που επισκέφθηκε ο συγγραφέας.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίσκεψη στο Project Row Houses, ένα
εμβληματικό έργο που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90 έχοντας ως βασικούς πυλώνες
τη χειρωνακτική εργασία, την τέχνη, την αλληλεγγύη και τη στήριξη ευαίσθητων
κοινωνικών ομάδων. Στόχος του ήταν η ανάπλαση συγκεκριμένων οικημάτων στο
3ο Ward ώστε να στηριχθεί η κοινωνική ζωή στη γύρω κοινότητα. Ο Μαλούτας
επισημαίνει τον θετικό αντίκτυπο του έργου για την περιοχή, στην οποία, από τότε
που άρχισαν να συντελούνται οι προαναφερθείσες βελτιώσεις, έχει παρατηρηθεί
μείωση της εγκληματικότητας. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς λίγο περισσότερο
με τη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν,
με τις δυνάμεις τους, να αναβαθμίσουν τη γειτονιά. Χρήσιμη είναι και η πληροφορία
που παραθέτει ο Μαλούτας για τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε η αναβάθμιση
αυτή το λεγόμενο redlining, μια διαδικασία που υλοποιείται από χρόνια σε αρκετές
αμερικανικές πόλεις, κατά την οποία τα πιστωτικά ιδρύματα «κοκκινίζουν»
όσες περιοχές αποφασίζουν να μη δανειοδοτήσουν, με κριτήριο όχι μόνο την
πιστοληπτική ικανότητα του υποψηφίου δανειολήπτη αλλά και γεωγραφικά και
ταξικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο επιτείνει τις ανισότητες
που υπάρχουν στις περιοχές αυτές. Γίνεται έτσι κατανοητό πώς πολλές περιοχές
οδηγήθηκαν σε μαρασμό και πώς διαμορφώθηκαν συνθήκες που ευνόησαν την
εκδίωξη αρκετών κατοίκων, ειδικά των πιο αδύναμων κοινωνικά στρωμάτων, από τις
εταιρίες real estate.
Μέσα από την καταγραφή της ιδιότυπης αυτής ταξιδιωτικής και ακαδημαϊκής του
εμπειρίας ο Μαλούτας μάς δείχνει πως οι πόλεις είναι σαν τα ποτάμια: Διαρκώς
εξελίσσονται, διαμορφώνονται μέσα στο χρόνο, και συνήθως την αλλαγή πυροδοτούν
εκείνοι που έχουν την ισχύ να προκαλέσουν εξελίξεις και μεταβολές προς όφελός
τους. Οι αδύναμοι θα είναι –μάλλον πάντα– οι χαμένοι στη μάχη της εξέλιξης των
πόλεων. Με ρεαλιστική ματιά, ο συγγραφέας τοποθετεί τον εξευγενισμό σε θέση
λιγότερο σημαντική στην ιεράρχηση των σχετικών κοινωνικών προβλημάτων,
αξιολογώντας τον ως ένα ζήτημα μάλλον δευτερεύον, συγκρινόμενο με τις ανισότητες
και τα επίπεδα φτώχειας που παρατηρούνται και γιγαντώνονται σε αρκετές πόλεις
ανά τον κόσμο.

