
Τα σπίτια στον καπιταλισµό δεν είναι 
φτιαγµένα µόνο για να µένουν οι 

άνθρωποι. Κυρίως είναι εµπορεύµατα. 
Για όσους/ες διαθέτουν ένα ή περισσό-
τερα σπίτια, τα ακίνητα αυτά είναι µια 
εξασφάλιση στο σήµερα και µια επέν-
δυση για το µέλλον. Μπορούν να τα 
πουλήσουν, να τα νοικιάσουν ή να τα 
χαρίσουν. Ένα σπίτι, εποµένως, µπορεί 
να γίνει εισόδηµα και κληροδότηµα. 
Στον καπιταλιστικό κόσµο, τα σπίτια 
ως εµπορεύµατα είναι κεφάλαιο, από-
σβεση και κέρδος. Για τις τράπεζες είναι 
δάνεια, εγγυήσεις και τόκοι. Για τους 
επενδυτές είναι εργαλείο σπέκουλας. 
Και για τους µεσίτες είναι προµήθειες. 

Ο ρόλος των µεσιτών είναι να ρυθµί-
ζουν την αγορά χειρουργικά, σαν επι-
στήµονες. Κι όµως, η «αγορά» δεν είναι 
πάνω από τους ανθρώπους, όπως κι 
ο «νόµος» της προσφοράς και της ζή-
τησης δεν είναι θεόσταλτος. Από πίσω 
έχει ατοµικά ή συλλογικά συµφέροντα, 
τάξεις και κρατικές πολιτικές. Οι µεσί-
τες δεν είναι απλά οι διαµεσολαβητές 
ανάµεσα σε ενοικιαστές/αγοραστές και 
ιδιοκτήτες, αλλά αυτοί που µε διάφορες 
τεχνικές ρυθµίζουν το ύψος των τιµών 
για το µέγιστο δυνατό κέρδος. Εκπρο-
σωπούν µεγάλα και µικρά συµφέροντα 
του κεφαλαίου και παράλληλα ενδυ-
ναµώνουν -υλικά και ιδεολογικά- την 
τάξη των ιδιοκτητών, αυτή που τους δί-
νει δουλειές. 

Ποιοί και πώς προκαλούν τεχνητή αύξηση στις τιµές;

• Τράπεζες που έχουν κατασχέσει ή αγοράσει ακίνητα-εγγυήσεις κόκκινων 
δανείων, τα κρατούν ανοίκιαστα και απούλητα ώστε να παραµένουν οι τιµές 
σταθερές. Σκοπός τους είναι να τα «σπρώξουν» µαζί µε τα κόκκινα δάνεια 
στα επενδυτικά κεφάλαια, όταν φτάσουν οι αξίες των ακινήτων-εγγυήσεων 
κοντά στις τιµές πριν την κρίση.
 
• Παράλληλα, οι κτηµατοµεσιτικές εταιρείες παρακινούν ιδιοκτήτες να υπο-
γράψουν προσύµφωνα διάρκειας αρκετών µηνών µε αντάλλαγµα κάποια 
µετρητά στο χέρι. Σκοπός τους να “στοκάρουν” εκατοντάδες σπίτια ώστε να 
λιγοστέψουν τα διαθέσιµα και να ανέβουν οι τιµές. 

• Ντόπιοι και ξένοι επενδυτές αγοράζουν φθηνά διαµερίσµατα ή ολόκλη-
ρες πολυκατοικίες σε υποτιµηµένες περιοχές της Αθήνας και πολλές φορές 
τα κρατούν κλειστά. Σκοπός τους είναι να πάρουν τη Χρυσή Βίζα και να τα 
εκµεταλλευτούν όταν οι τιµές της περιοχής ανέβουν στο µέγιστο των απο-
δόσεων. 

Ελλάδα: το κράτος των µαφιόζων

Τα τελευταία χρόνια το κράτος και τα αφεντικά έχουν µετατρέψει τη χώρα 
σ’ ένα τεράστιο πλυντήριο µαύρου χρήµατος µε τεράστια χρηµατικά κέρδη 
για όσους εµπλέκονται στον κτηµατοµεσιτικό κλάδο: πολιτικούς, τραπεζίτες, 
επενδυτές και τους «µικρούς» ενδιάµεσους (µεσίτες, δικηγόρους, συµβολαι-
ογράφους κλπ).

• Το πρόγραµµα Χρυσή Βίζα απ’ το 2013, µε κίνητρο την αγορά άδειας πα-
ραµονής στην ΕΕ, προσελκύει ξένες επενδύσεις σε ακίνητα (βλ. airbnb). ∆ί-
χως τον  παραµικρό έλεγχο για την προέλευση των χρηµάτων (νόµιµα ή 
παράνοµα), γίνεται ευκαιρία για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος. Σε όποια χώρα 
έχει εφαρµοστεί, έχει συνδεθεί µε παράνοµες δραστηριότητες. 

• Το νέο ειδικό φορολογικό καθεστώς για «µη κατοίκους» (non-dom) που 
ψηφίστηκε το ∆εκέµβρη του ‘19, µε κίνητρο τις φοροελαφρύνεις, θέλει να 
προσελκύσει διεθνείς κροίσους ώστε να επενδύσουν στην Ελλάδα. Όπως 
και η Χρυσή Βίζα, δίχως τον έλεγχο για την προέλευση των χρηµάτων, µετα-
τρέπει τη χώρα σε φορολογικό παράδεισο και πλυντήριο µαύρου χρήµατος.

• Τους τελευταίους µήνες, σύµφωνα µε καταγγελίες στον Τύπο, ντόπιες και 
ξένες κτηµατοµεσιτικές εταιρείες υπερτιµολογούν συµβόλαια αγοραπωλή-
σεων για να φοροδιαφεύγουν και να ξεπλένουν µαύρο χρήµα. Παράλληλα, 
οι συνεργαζόµενοι µεσίτες-δικηγόροι-λογιστές-συµβολαιογράφοι κρατούν 
µεγάλες προµήθειες, της τάξεως του 20-30%. Αυτό προκαλεί «στρέβλωση» 
στα επίσηµα στοιχεία, µιας και άλλες αξίες καταγράφονται επίσηµα και άλ-
λες ισχύουν. Οι νέες αντικειµενικές αξίες, µόνο αντικειµενικές δε θα είναι.

• Απ’ το Νοέµβριο του ’19 -µε τροπολογία του ποινικού κώδικα- τα δικα-
στήρια επιστρέφουν τα δεσµευµένα περιουσιακά στοιχεία στους υπόδικους 
επιχειρηµατίες των οποίων οι υποθέσεις έχουν ξεχαστεί στα γραφεία των 
εισαγγελέων. Πρόκειται για δωράκι στο κύκλο της διαφθοράς και της «ανο-
µίας» που δίνει νέα ώθηση στον κύκλο του εγκλήµατος «λευκού κολάρου».

Η παρούσα προκήρυξη τυπώθηκε σε 1000 
αντίτυπα και µοιράστηκε σε γειτονιές του 
κέντρου της Αθήνας τον Μάρτιο του 2020 ως 
κοµµάτι της προπαγανδιστικής µας καµπάνιας 
ενάντια στην αύξηση των ενοικίων.
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Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των βραχυχρόνιων µισθώσε-
ων, ο µεγαλύτερος ανταγωνισµός εις βάρος των ενοικιαστ(ρι)

ών στην αγορά των µακροχρόνιων µισθώσεων και το αυξηµέ-
νο επενδυτικό ενδιαφέρον στην κτηµαταγορά και συγκεκριµένα 
στην αγορά κατοικίας, έχουν διευρύνει την αντίθεση ανάµεσα 
σε αυτούς/ες που κατοικούν στα σπίτια και σε αυτούς που τα εκ-
µεταλλεύονται επειδή τους ανήκουν. Μια αντίθεση ανάµεσα σε 
αυτούς/ες που τα χρειάζονται και αυτούς που τα αγοράζουν και 
τα πουλάνε ή τα χρησιµοποιούν σαν µετοχές για να βγάλουν 
κέρδος. Και µιλώντας γι’αυτούς/ες που τα χρειάζονται, πρέπει 
να διευκρινήσουµε ότι δεν αναφερόµαστε σε εκείνους που µέ-
νουν στην Γλυφάδα ή στο Ψυχικό ή σε όσους έχουν χορτασµέ-
νες τσέπες και µπορούν να δίνουν 500, 700 ή και παραπάνω 
ευρώ το µήνα για ένα σπίτι. Αναφερόµαστε στους/στις χαµη-
λόµισθους/ες µισθωτούς/ες που αναγκάζονται να µένουν στο 
νοίκι και να καλύπτουν τα έξοδα της συντήρησης ενός σπιτιού 
µέσω του µισθού τους. Και φυσικά σε όλους/ες εκείνους/ες, για 
τους/τις οποίους/ες η στεγαστική επισφάλεια είναι µια διαρκής 
κατάσταση, όπως οι µετανάστ(ρι)ες ή οι άνεργοι/ες. 

Μια βασική συνέπεια της αυξηµένης κερδοσκοπίας πάνω στην 
κατοικία σαν εµπόρευµα, πέρα από την αύξηση των ενοικίων, 
είναι η διεύρυνση της στεγαστικής επισφάλειας εντός της εργα-
τικής τάξης. Η «στεγαστική επισφάλεια» περιγράφει τις υλικές 
δυσκολίες, την αβεβαιότητα και το άγχος στους όρους µε τους 
οποίους οι προλετάριοι και οι προλετάριες έχουν πρόσβαση 
στην κατοικία ως εµπόρευµα. Το πόσο εύκολα ή δύσκολα βρί-
σκουµε σπίτι πια, το που βρίσκεται, το µε ποιά κριτήρια θεωρού-
µαστε ή δεν θεωρούµαστε «φερέγγυοι» ενοικιαστές, το αν µας 
εγγυάται κανείς ότι το νοίκι θα µείνει σταθερό µετά την τριετία 
εφόσον ο µίσθος µας µένει σταθερά στον πάτο ή αν θα πρέπει 
κάθε 2-3 χρόνια να µπαίνουµε στην διαδικασία της αναζήτησης 
σπιτιού και τελικά να συµβιβαζόµαστε µε άκρως εκµεταλλευ-
τικά ενοίκια ή άτυπες συµφωνίες από φόβο µη µείνουµε στον 
δρόµο. 

Οι λόγοι που διαµορφώνουν αυτή την κατάσταση ποικίλουν. 
Καταρχάς, η υπερταύτιση της πρόσβασης στην κατοικία µε την 
απόκτηση κατοικίας στο ελληνικό παράδειγµα, µέσα από διάφο-
ρες πολιτικές (τυπικές ή άτυπες), έχει δηµιουργήσει ένα τεράστιο 
κενό στις στεγαστικές πολιτικές στην Ελλάδα. ∆εν εξασφαλίζεται 
µε οποιοδήποτε τρόπο ότι ένα κοµµάτι του οικιστικού αποθέµα-
τος προβλέπεται για την στεγαστική αποκατάσταση των προλε-
τάριων, καθώς δεν υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες ή αντίστοιχες 
πολιτικές στέγασης που να προστατεύουν τους ενοικιαστές ακό-
µα και στα πλέον διαδεδοµένα ιδιωτικά συµβόλαια ενοικίασης. 
Εκτός αυτού, δεν υπάρχει κάποιο όργανο που να εποπτεύει την 
αγορά και να εγγυάται π.χ. ότι οι τιµές στις οποίες προσφέρονται 
τα σπίτια αντιστοιχούν στην κατάσταση των οικηµάτων - όχι να 
µας ζητάνε 350 ευρώ για διαµέρισµα 30 τ.µ. σε ηµιόροφο µε 
µισό παράθυρο και φουσκωµένους σοβάδες. 

Συνολικά, δεν µπορούµε να µιλήσουµε για κάποιο σύστηµα κα-
τοικίας το οποίο να διαµεσολαβεί και να εγγυάται την πρόσβαση 
στο εµπόρευµα «κατοικία» για όλους/ες αλλά ούτε και κάποιο 
συλλογικό όργανο που να την διεκδικεί, αφήνοντας απολύτως 
εκτεθειµένους/ες όσους και όσες δεν έχουν εξασφαλίσει µε τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο ένα σπίτι. Η στεγαστική αποκατατάσταση 
για τους/τις προλετάριους/ες χωρίς περιουσία παραµένει ατοµι-
κή υπόθεση και ζήτηµα προσωπικής διαπραγµάτευσης – στην 
καλύτερη θα βρεθεί καµιά καβάτζα από γνωστούς ή θα µεσο-
λαβήσει η οικογένεια. Τώρα δε που η αγορά κατοικίας έχει µε-
τατραπεί σε ένα εξαιρετικά ελπιδοφόρο πεδίο κερδοφορίας για 
τους ιδιοκτήτες και τους επενδυτές, οι συσχετισµοί σε αυτή τη 
διαπραγµάτευση λειτουργούν αδιέξοδα εναντίον µας. Στα µάτια 
όλων αυτών η ανάγκη µας για ένα αξιοπρεπές σπίτι µε ενοίκιο 
που να αντιστοιχεί στο ύψος του µισθού µας είναι απλώς η λιγό-
τερο συµφέρουσα λύση σε µια εξίσωση βέβαιης κερδοφορίας.

Ήρθε η ώρα να βάλουµε τα συµφέροντα 

µας µπροστά. Να φωνάξουµε ότι η στέγη 

είναι βασική ανάγκη και όχι είδος προς 

εξαφάνιση για να την πληρώνουµε χρυσά-

φι. Να φωνάξουµε ότι το ύψος των ενοι-

κίων δεν µπορεί παρά να ορίζεται από το 

ύψος του κατώτατου µισθού. 

Να φωνάξουµε ότι η στέγη είναι δικαίωµα 

και όχι τζογάρισµα µε ανθρώπινες ζωές. 

Λέµε «η στέγη είναι δικαίωµα» για να 

αναγνωρίσουµε το στεγαστικό ζήτηµα ως 

µια κοινή υπόθεση στην οποία µόνοι και 

µόνες είµαστε απολύτως εκτεθειµένοι/ες. 

Για να διαµορφώσουµε τελικά µια 

συλλογική κουλτούρα διεκδίκησης για το 

θέµα της στέγης.

Είναι πιο επιτακτικό από ποτέ. 


