
ΗΜΕΡΑ ΔΩΡΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ... ΑΤΡΙΟ ΚΑΣΑΧΕΕΙ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ 

 

Δεν ανεχόμαςτε να μασ δουλεφουν! Δεν ανεχόμαςτε τθν κοροϊδια και τθν υποκριςία μζςα ςτα μοφτρα 

μασ! Δε δεχόμαςτε να μασ προςφζρουν φιλανκρωπικά show με προκάλυμμα τθν παιδικι ακωότθτα 

αυτοί που είναι υπεφκυνοι για το χάλι μασ. Για αυτό και βρίςκομαςτε ςιμερα εδϊ, για να χαλάςουμε 

τθ γιορτι του ΚΑΪ και τθσ Εκνικισ Σράπεηασ, που τουσ ζπιαςε ο πόνοσ για τα παιδάκια και μαηζυουν –

τάχα μου τάχα- παιχνίδια για να τα ανακουφίςουν! 

Η ςθμερινι φιζςτα ζχει δφο ςκοποφσ: αφενόσ να φτιάξει το κοινωνικό προφίλ τθσ τράπεηασ και του 

κολαοφηου των κυβερνιςεων ΣΚΑΪ και αφετζρου να ςυςκοτίςει τισ πραγματικζσ αιτίεσ  τθσ κρίςθσ και 

τθσ φτωχοποίθςθσ μασ. Και οι δφο λόγοι μασ τθ δίνουν ςτα νεφρα. 

Η Εκνικι Τράπεηα (όπωσ και κάκε τράπεηα) αποτελεί λογιςτιριο του καπιταλιςμοφ. Μζςω του 

χριματοσ και του τόκου υφαρπάηει τον πλοφτο από τα χζρια των παραγωγϊν του, προσ όφελοσ των 

αφεντικϊν. Με τθ δανειακι τθσ πολιτικι ζχει δζςει κόμπο γφρω από το λαιμό αμζτρθτων ανκρϊπων, 

τουσ οποίουσ οδθγεί βαςανιςτικά ςτθν ανζχεια και το κάνατο, για να καταφζρνει να κερδοφορεί. Ενϊ 

αποτελεί αιτία τθσ οικονομικισ κρίςθσ, δε δζχτθκε καμία ςυνζπεια. Τουναντίον: για να ορκοποδιςει, 

ϊςτε να μποροφν να ςυνεχίηουν τθ χλιδάτθ ηωι τα ςτελζχθ τθσ και οι επενδυτζσ τθσ, πιρε από τον 

κρατικό προχπολογιςμό 8,75 δισ € (χωρίσ να ςυνυπολογίηουμε και τα λεφτά που είχαν πάρει οι 

μικρότερεσ τράπεηεσ προτοφ απορροφθκοφν από τθν Εκνικι)  μζςω του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ με τθν τελευταία ανακεφαλαιοποίθςθ. Σα λεφτά αυτά δόκθκαν από τουσ 

φορολογοφμενουσ! Εςζνα κι εμζνα ντε... Τθν ίδια ϊρα που υποτίκεται πωσ δεν υπάρχουν λεφτά για 

δαςκάλουσ ςτα ςχολεία, υπαλλιλουσ ςτα πανεπιςτιμια και γιατροφσ ςτα νοςοκομεία... Είναι τζτοιο το 

κράςοσ των τραπεηιτϊν, που ενϊ πιρανε τόςα δισ €, ςτθ ςθμερινι φιζςτα δε βγάηουν οφτε τρφπια 

δεκάρα από τθν τςζπθ τουσ για να μοιράςουν παιχνίδια και αντ’ αυτοφ καλοφν εμάσ τα κορόϊδα να τα 

προςφζρουμε υπό τθν αιγίδα τουσ... Λεσ και οι εκμεταλλεφομενοι ζχουμε ανάγκθ τουσ τραπεηίτεσ για 

να παράςχουμε τθν ταξικι μασ αλλθλεγγφθ. Επιπρόςκετα, για να προκαλζςουν οίκτο, βάηουν 

μπροςτά τθν παιδικι ακωότθτα, ενϊ θ αλικεια είναι πωσ οι αναρίκμθτοι γονείσ που αδυνατοφν να 

προςφζρουν ςτο παιδί τουσ, είναι αποτζλεςμα των ακραίων καπιταλιςτικϊν επιλογϊν που οι 

τραπεηίτεσ επιβάλλουν, ςτα πλαίςια ενόσ ανθλεοφσ ταξικοφ πολζμου εναντίον του κόςμου τθσ 

εργαςίασ. Σο ενδιαφζρον τουσ για τα παιδιά εξαντλείται ςτισ χριςτουγεννιάτικεσ μζρεσ, κακϊσ μετά 

από αυτζσ κα επιδοκοφν ςε καταςχζςεισ ςπιτιϊν, πετϊντασ ςτο δρόμο τουσ γονείσ τουσ αλλά και τα 

ίδια τα παιδιά... 

όλοι μαηί ΔΕΝ μποροφμε... 

Ο ΣΚΑΪ, μαηί με το ζντυπο αδερφάκι του τθν Κακθμερινι, αποτελεί τθ φωνι του ελλθνικοφ 

καπιταλιςμοφ. Προςπακεί, χρόνια τϊρα, να μασ πείςει για το πόςο καλζσ είναι οι επιλογζσ των 

αφεντάδων μασ. Να μασ πείςει πωσ όλα γίνονται για το καλό μασ και πωσ καμιά άλλθ λφςθ δεν υπάρχει 

παρά από τθν πεικάρχθςθ ςτισ προςταγζσ των κυβερνϊντων. Τι κι αν όλα γφρω μασ δείχνουν πωσ θ 

κρίςθ είναι ζνα παλοφκι που τα αφεντικά ζχουν ςτον κϊλο τουσ και προςπακοφν να το βάλουν ςτο 

και ςτα παιδιά τουσ... 

 



δικό μασ; Ο ΣΚΑΪ το χαβά του! Πότε με τθν εκκλθςία, πότε με τουσ τραπεηίτεσ, προςπακεί να μασ κάνει 

να εμπεδϊςουμε πωσ μόνο εάν γλφφουμε πεικινια το χζρι εκμεταλλεφτων μασ, τότε και μόνο τότε 

μπορεί να μασ πετάξουν κανζνα ψίχουλο μζςω φιλανκρωπικϊν show. Ο ΣΚΑΪ παλεφει με νφχια και με 

δόντια να μασ πείςει πωσ «είμαςτε ζλλθνεσ με κοινι μοίρα», πωσ «αν βουλιάξει το καράβι κα πνιγοφμε 

όλοι μαηί», πωσ «όλοι μαηί μποροφμε». Λεσ και ζχουμε ςχζςθ εμείσ που είμαςτε ςτον πάτο, με αυτοφσ 

που ηοφνε από τθν εκμετάλλευςι μασ. Ακοφςτε το καλά τςιράκια των αφεντικϊν, χαφιζδεσ των media: 

όλοι μαηί ΔΕΝ μποροφμε. Πάμε ςτοίχθμα ότι τισ επόμενεσ μζρεσ, με τθν ζναρξθ των καταςχζςεων των 

ςπιτιϊν, κα βρεκεί ζνασ τθλεμαϊντανόσ του ΣΚΑΪ (λζγε με και Μπάμπθ Παπαδθμθτρίου) να μασ τα 

πριξει για το πόςο αναγκαίο είναι να υπακοφςουμε και ςτισ καταςχζςεισ...  

αφεντικά και δοφλοι, ΚΑΪ-τα γινικαμε οφλοι;;; 

Οι φτωχοί κα μπορζςουμε μόνο όταν καταςτρζψουμε τθν εκμεταλλεφτρια τάξθ των αφεντικϊν. Οι 
εκμεταλλευόμενοι κα μπορζςουμε μόνο όταν καταςτρζψουμε τθ ςχζςθ κεφάλαιο. Ωσ τότε, για να 
αναςάνουμε, κα πρζπει να αποφεφγουμε πάςθ κυςία να βαδίηουμε χζρι χζρι με τουσ αφεντάδεσ μασ. 
Θα πρζπει να διαγράψουμε πορεία κόντρα ςτισ καπιταλιςτικζσ προςταγζσ. Με όπλο τθν 

αυτοοργάνωςθ, τθν αντιεραρχία και τθν οριηοντιότθτα οφείλουμε να  χτίςουμε κοινότθτεσ 
αντίςταςθσ και αγϊνα, που –με ςαφι αντικαπιταλιςτικι και ςυγκρουςιακι διάκεςθ- κα 
προχωριςουν ςτθν κατάλθψθ των προσ κατάςχεςθ κατοικιϊν, κα ςταματιςουν δυναμικά 
εξϊςεισ και πλθςτειριαςμοφσ, κα αρνθκοφν τθν αποπλθρωμι χρεϊν ςε τραπεηίτεσ και 
δθμόςιο, κα δϊςουν ηωι ςε άδεια κτίρια που είτε ρθμάηουν είτε παραμζνουν τεχνθτά 
αδιάκετα από τισ καταςκευαςτικζσ και real estate εταιρίεσ, κα προχωριςουν ςε 
επαναςυνδζςεισ ρεφματοσ και νεροφ, κα υπεραςπιςτοφν τισ κινθματικζσ πρακτικζσ από τον 
κίνδυνο τθσ αφομοίωςθσ (εναλλακτιςμόσ, εμπόρευμα, κεςμοί, ΜΚΟ, ναρκωτικά κ.ά.), κα 
αρνθκοφν τθ μεςολάβθςθ media και κεςμϊν.   
Κοινότθτεσ αντίςταςθσ και αγϊνα που κα εργαςτοφν για τθν ανατίμθςθ των ηωϊν μασ. 
ε μια κατεφκυνςθ δθμιουργίασ ενόσ άλλου κόςμου... 
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