Εισήγηση του Δι.Κ.Α. Εξ. στο 3ημερο διεθνές εργαστήρι με θέμα
«Καθεστώτα κρίσης και αναδυόμενα κοινωνικά κινήματα στις
πόλεις της Νότιας Ευρώπης», το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα,
στις 7-9 Φεβρουαρίου, στο Πολυτεχνείο (σχολή Αρχιτεκτόνων).
Η εισήγηση θα παρουσιασθεί στην ενότητα Συζήτηση για την
Κρίση της κατοικίας στη Νότια Ευρώπη - την Παρασκευή 8
Φλεβάρη 14.00 έως 16.00
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Το κουκλόσπιτο της Χιονάτης και οι επτά λύκοι
Η µεθοδευµένη φτωχοποίηση
Στη χώρα µας το πρόβληµα της Στέγης είναι κυρίως πρόβληµα
µεθοδευµένης φτωχοποίησης που ξεκίνησε από το 1987 µε το
χρηµατιστήριο και κατέληξε µε το πετσόκοµα µισθών και
συντάξεων εν ονόµατι των ελειµµάτων.
Τα σπίτια µας και η κρατική περιουσία γίνονται θυσία στο βωµό
της εξυπηρέτησης του χρέους πλέον και µε τη βούλα του νόµου.
Σε κάθε µνηµόνιο ένα πλέγµα νοµοθετηµάτων κατοχύρωνε
θεσµικά τα συµφέροντα των δανειστών. Επιστέγασµα όλων
αυτών ο συνοδευτικός νόµος του PSI (πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου 240/2012) αλλά και ο κυρωτικός νόµος των
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου που ψηφίστηκε από τη
βουλή στις 14/1/2013, απαλείφουν κάθε έννοια προστασίας
τόσο της ιδιωτικής όσο και της κρατικής περιουσίας από τις
αρπαχτικές διαθέσεις των δανειστών.
Το ελληνικό δηµόσιο µέσω αυτών των νόµων εκχωρεί κάθε
κινητή και ακίνητη περιουσία του στο λεγόµενο Ταµείο
αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του Δηµοσίου το οποίο έχει
συσταθεί για τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης του χρέους.
Μέσω αυτών των νόµων οι δανειστές αποκτούν δικαίωµα
κατάσχεσης της ελληνικής περιουσίας, κινητής και
ακίνητης. Στην κινητή περιουσία του ελληνικού δηµοσίου
υπάγονται και οι απαιτήσεις του έναντι των ελλήνων πολιτών.
Και οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι παρά οι οφειλόµενοι φόροι των
ελλήνων πολιτών στο κράτος.
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συλλογικότητες αντιστεκόµαστε απέναντι σε αυτό τον
σχεδιασµό, αποκαλύπτοντας τους στόχους της πολιτικής της
υπερφορολόγησης των πολλών, αρνούµενοι τη φορολογική τους
νοµιµότητα, αρνούµενοι όχι απλά να πληρώσουµε τους φόρους
που µας επιβάλλουν, αλλά και να δεχθούµε τον καταλογισµό
τους εις βάρος µας. Ο αγώνας µας ενάντια στη φοροµπηχτική
πολιτική είναι αγώνας ενάντια στη φτωχοποίηση, αγώνας για
την προστασία των σπιτιών µας.
Το µέτωπο των τραπεζικών δανείων
Η µ εθ οδ ευ µ ένη φτ ωχοπ οί η σ η α νοί γει τ ο δ ρ όµ ο τ ων
κατασχέσεων κάθε περιουσιακού στοιχείου από µεριάς των
τραπεζών. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που στεγάζονται σε
δανεική-υποθηκευµένη στέγη αδυνατώντας να καλύψουν τις
ανάγκες τους και τις υποχρεώσεις του, βρίσκονται σε κατάσταση
αδυναµίας εξόφλησης των στεγαστικών τους δανείων. Αυτό ήδη
έχει συµβεί σε ένα ποσοστό σχεδόν 50% των δανειοληπτών
τόσο στον τοµέα της στεγαστικής όσο και της καταναλωτικής
πίστης. Και οι τράπεζες περιµένουν στη γωνία πότε θα
αποδυναµωθεί ο νόµος Κατσέλη, πότε θα αρθεί η απαγόρευση
πλειστηριασµών, πότε η αντικειµενική αξία του σπιτιού µας θα
ξεπεράσει το όριο προστασίας των 200.000 ευρώ. Ήδη µε τη
σχεδιαζόµενη αύξηση των αντικειµενικών αξιών δεκάδες
χιλιάδες µικροϊδιοκτήτες, οφειλέτες σε τράπεζες, θα βρεθούν
στη µέγγενη της κατάσχεσης.
Μπροστά στη διπλή απειλή από το κράτος και τις
τράπεζες θεωρούµε ότι όλοι µας είµαστε υποψήφιοι
άστεγοι. Είτε χρωστάµε σε τράπεζες και δηµόσιο, είτε όχι.
Είτε είµαστε ιδιοκτήτες στέγης, είτε ενοικιαστές.
Οι δράσεις µας στοχεύουν στην προστασία της λαϊκής στέγης,
συντείνουν στο να σταθούν εµπόδιο στις κατασχέσεις των
σπιτιών. Πρόσφατα διοργανώσαµε ηµερίδα ενηµέρωσης για
τους δανειολήπτες και γενικά όσους κινδυνεύουν είτε να χάσουν
το σπίτι τους από κάθε πιστωτή (κατάσχεση), είτε να βρεθούν
άστεγοι σαν ενοικιαστές (εξώσεις).
Ο αγώνας µας είναι αγώνας που προβάλλει το δικαίωµα στη

στέγη σαν κοινωνικό αγαθό, το αίτηµα για την αξιοποίηση κάθε
πλεονάζοντος ακινήτου υπέρ των αστέγων, το αίτηµα για την
ανασύσταση του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, το αίτηµα
για την επιδότηση του ενοικίου για τις µειονεκτούσες οικονοµικά
κοινωνικές οµάδες.
Ενάντια στην εµπορευµατοποίηση της στέγης
Όντας εµπόρευµα η στέγη γίνεται έρµαιο όχι µόνο του κράτους
και των τραπεζών αλλά και κάθε κυκλώµατος συµφερόντων που
διαπλέκονται µε τον κατασκευαστικό κλάδο, µε το εµπόριο γής
και όλο το θεσµικό κύκλωµα (δικηγόροι, συµβολαιογράφοι,
δικαστικοί επιµελητές) που υλοποιούν αποφάσεις δικαστηρίων,
µεταβιβάσεις ακινήτων, υπεράσπιση µεγάλων συµφερόντων,
χωροταξικό σχεδιασµό (υποβαθµίσεις-αναβαθµίσεις περιοχών)
Οι στόχοι του αγώνα µας λοιπόν πρέπει να αποβλέπουν στο να
αποσπάσουν την κατοικία από το πλέγµα της
εµπορευµατοποίησης, να επιβάλλουν τη θεσµοθέτηση του
δικαιώµατος της στέγης σαν κοινωνικού αγαθού, όπως η υγεία,
η παιδεία, ο πολιτισµός. Όντας εµπόρευµα η στέγη γίνεται
αντικείµενο άγριας εκµετάλλευσης, όπου ο φόβος της
κατάσχεσης λειτουργεί κατασταλτικά στο σύνολό της, σε κάθε
πτυχή κοινωνικής δράσης. Εποµένως βασικός µας στόχος πρέπει
να είναι η ενηµέρωση του κόσµου, η καταπολέµηση του φόβου,
η καταπολέµηση του διχασµού που θέλει τον ενοικιαστή ενάντια
στον µικροϊδιοκτήτη, τον παληό κάτοικο µιας γειτονιάς ενάντια
στον νέο που έχτισε "αυθαίρετα".
Κερδοσκοπία και χωροταξική πολιτική
Η χωροταξική πολιτική χρησιµοποιεί τη µετακίνηση πληθυσµών
(για αναζήτηση εργασίας) για να επιβάλλει πότε την
αναβάθµιση και πότε την υποβάθµιση ολόκληρων γεωγραφικών
περιοχών ή και γεωγραφικών τµηµάτων µέσα στις πόλεις
( ε π έ κ τ α σ η µ ε γ α λ ου π όλ ε ω ν σ τ ον τ ε λ ε υ τ α ί ο α ι ώ ν α ) ,
αποβλέποντας στην κερδοσκοπία µέσω του real estate. Η
σχεδιασµένη ανισσόροπη ανάπτυξη που παρατηρείται σε διεθνή
κλίµακα, παρατηρείται σε µικρογραφία µέσα σε µια χώρα, σε
έναν νοµό, σε µια πόλη και στοχεύει και σε άλλα δύο µέτωπα.
Αφ' ενός στην εκµετάλλευση της υπερπροσφοράς εργασίας, αφ'
ετέρου στην περαιτέρω ανοµοιογενοποίηση των κατοίκων µιας

περιοχής και στην καλιέργεια του διχασµού, κάτι που διεκολύνει
τα πολιτικούς και εξουσιαστικούς σχεδιασµούς. Η χωροταξική
πολιτική δεν ήταν ποτέ αθώα, δεν ήταν ποτέ τυχαία. Ήταν ένα
εργαλείο κέρδους, µιας αρπαχτής, µιας µεθόδευσης ελέγχου και
καταστολής από την άλλη.
Το δικαίωµα στην αξιοπρεπή κατοικία συµπεριλαµβάνει µια
σειρά άλλων δικαιωµάτων: εύκολης και φθηνής µετακίνησης,
επάρκειας υποδοµών, αισθητικής αναβάθµιση και προστασίας
υπάρχοντος περιβαντολογικού πλούτου. Έτσι το κίνηµα υπέρ
της αξιοπρεπούς κατοικίας πρέπει να περιλαµβάνει στις δράσεις
του όλα αυτά ή να αγκαλιάζει κινήµατα της γειτονιάς που τα
υπερασπίζονται.
Ανακεφαλαίωση
Το σπίτι µας δεν κινδυνεύει µόνο από έναν ή δύο λύκους. Πέρα
από το κράτος και τις τράπεζες καιροφυλακτούν το real estate
µε το εµπόριο γής, οι µεγαλοεργολάβοι κατασκευαστές, οι
παρατρεχάµενοι δικηγόροι-συµβολαιογράφοι, η περιβαντολογική
υποβάθµιση. Κινδυνεύει και από τις προσωπικές µας επιλογές.
Ας µην επιτρέψουµε στην εξουσία να χρησιµοποιεί τις ανάγκες
αξιοπρεπούς στέγασης για να παίζει τα δικά της παιγνίδια.
Είµαστε εδώ για να ονειρευτούµε το κουκλόσπιτο της χιονάτης.
Είµαστε εδώ για να το υπερασπιστούµε από τους επτά λύκους
που το απειλούν.
Ευχαριστούµε που µας ακούσατε
Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξαρχείων.

