
Στις 19 Σεπτέμβρη 2014, στο κέντρο της Αθήνας, ένας 
άστεγος πηδάει από το μπαλκόνι ξενοδοχείου που ο 
δήμος νοίκιαζε ως υπνωτήριο αστέγων. Δεν ήταν το πρώτο 
θύμα της κρίσης και σίγουρα δεν θα είναι το τελευταίο. Τα 
Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης αναπαρήγαγαν στη στιγμή το 
σενάριο περί ψυχικά διαταραγμένης προσωπικότητας, με 
σκοπό να κρύψουν τα ακριβή αίτια της αυτοκτονίας.

Για εμάς ο άνθρωπος αυτός, όπως και όλοι όσοι 
προηγήθηκαν, δεν τρελάθηκε μονομιάς θέλοντας να βάλει 
τέλος στη ζωή του. Για εμάς, όλοι αυτοί δεν είναι παρά 
θύματα μιας δομικής αναπροσαρμογής του ελληνικού 
καπιταλισμού, στην προσπάθεια του να επαναφέρει στα 
ύψη τα χαμηλά ποσοστά κέρδους. Η αγορά στέγης είναι 
ένας από τους κλάδους στους οποίους εφαρμόζεται ένα 
κολοσσιαίο σχέδιο επαναρύθμισης. Οι τράπεζες, παρέα 
με τις κατασκευαστικές εταιρείες, πλούτισαν όλα τα 
προηγούμενα χρόνια -μέσω των στεγαστικών δανείων- 
σπεκουλάροντας πάνω στην ανάγκη των ανθρώπων για 
μια αξιοπρεπή κατοικία. 
Τώρα, που η αγορά των 
στεγαστικών μπούκωσε, 
ετοιμάζουν τη μετάβαση 
στην αγορά ενοικίων, 
επιβάλλοντας την 
καταστροφή της 
φιγούρας του ιδιοκτήτη 
προς όφελος αυτής του 
ενοικιαστή από real es-
tate εταιρεία. Για να γίνει 
αυτό, θα πρέπει τα σπίτια 
να αλλάξουν χέρια και 
από υποθηκευμένα 
στην τράπεζα να 
περάσουν στην άμεση 
κυριότητα της. Η διαδικασία αυτή θα γίνει μέσω των 
κόκκινων δανείων και των χρεών που έχουν συσσωρευτεί. 
Οι κατασχέσεις σπιτιών συμβαίνουν ήδη για χρέη προς 
την εφορία και είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι 
θα απελευθερωθούν από 1/1/2015 για χρέη προς τις 
τράπεζες.

Από τη μια η ανεργία και από την άλλη οι κατασχέσεις 
σπιτιών, έχουν οδηγήσει μεγάλο φάσμα του πληθυσμού 
σε απόγνωση. Τα ανθρώπινα ράκη και οι νεκροί που 
αφήνει πίσω της αυτή η μετάβαση στο νέο μοντέλο για 
την κατοικία δεν απασχολούν τα επιτελεία του κράτους 
και του κεφαλαίου. Υπολογίζουν πως είτε με το καρότο 
της φιλανθρωπίας, είτε με το μαστίγιο της αστυνομίας, θα 
καταφέρουν να καταπνίξουν κάθε κοινωνική αντίδραση 
στα σχέδια τους.

Δεν τα λέμε όλα αυτά για να υπερασπίσουμε την αγία 
ελληνική μικροϊδιοκτησία του προηγούμενου μοντέλου 

και τη μικροαστική κουλτούρα που συνόδεψε την αγορά 
ενός σπιτιού στις προηγούμενες δεκαετίες ή αυτούς 
που είχαν 2 και 3 σπιτάκια που τα νοίκιαζαν σε άλλους 
ανθρώπους. Τα λέμε για να ξεκαθαρίσουμε πως η αιτία 
που κάποιοι άνθρωποι θα χάσουν το σπίτι τους δε θα είναι 
ούτε η κακιά τους μοίρα, ούτε η αιμοδιψής τρόϊκα, ούτε 
το ότι δε δούλεψαν αρκετά σκληρά. Η κερδοφορία των 
ελληνικών τραπεζών και κατασκευαστών ήταν που τους 
παραχώρησε ένα υποθηκευμένο σπίτι στο παρελθόν, 
η ίδια ακριβώς κερδοφορία θα τους ξεσπιτώσει αύριο, 
για να πληρώνουν, μήνας μπει- μήνας βγει, νοίκι. Όσοι 
κερδοσκοπούν πάνω στις ανάγκες μας, θα εφευρίσκουν 
πάντοτε τρόπους για να τους χρωστάμε και για να 
δουλεύουμε παραπάνω ώστε να τους ξεχρεώνουμε. Όσοι 
πίστεψαν πως με το τέλος του στεγαστικού δανείου θα 
είχανε «ξεμπερδέψει», «βάζοντας ένα κεραμίδι πάνω από 
το κεφάλι τους», δεν υπολόγισαν ότι στον καπιταλισμό θα 
ζεις για να πληρώνεις και θα πληρώνεις ώστε να ζεις...

Τα λέμε, επίσης, για 
να καταδείξουμε 
πως η απάντηση στη 
στεγαστική ανάγκη 
δε θα προέλθει από 
ένα σύστημα που έχει 
στον πυρήνα του την 
ιδιοκτησία και το κυνήγι 
του κέρδους. Αν νομίζει 
κάποιος πως θα σωθεί 
από μια άλλη κυβέρνηση 
που θα φορολογήσει 
δικαιότερα, από έναν 
πιο καλό τραπεζίτη 
που θα δανείσει με 
χαμηλότερο επιτόκιο, 

από έναν δήμαρχο που θα τον εντάξει στους δικαιούχους 
των κοινωνικού παντοπωλείου, από έναν φιλέσπλαχνο 
παπά που θα βάλει διπλή μερίδα στο συσσίτιο, από έναν 
ευαίσθητο δημοσιογράφο που θα αναδείξει το δράμα 
του, από τον ΟΠΑΠ που θα του μοιράσει τα κέρδη του ή 
από το αλκοόλ, τα αντικαταθλιπτικά και την πρέζα που θα 
τον απαλλάξει απ’ την ασχήμια του κόσμου τούτου, ε, τότε 
είναι βαθιά γελασμένος.

Η λύση στο στεγαστικό πρόβλημα, λέμε εμείς, θα προκύψει 
μόνο μέσα από αυτοοργανωμένες κοινότητες αντίστασης 
και αγώνα, που με αντιθεσμικό και αδιαμεσολάβητο 
τρόπο, θα καταλάβει τα άδεια σπίτια για να ικανοποιήσει 
με συλλογικό τρόπο την ανάγκη μας για στέγαση, χωρίς να 
πληρώνουμε κερατιάτικα...  ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΩΖΟΥΝ...
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10, 100, χιλιάδες καταλήψεις...
να μπούμε στα άδεια σπίτια...
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