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Να σταματήσει άμεσα το διαρκές έγκλημα στο πράσινο της 
Αθήνας 

Συγκέντρωση Τετάρτη 4 Μάη, 15:30, πλατεία Κοτζιά 

Η δημαρχία Μπακογιάννη, συνεργός πλέον στο έγκλημα, κρυπτόμενη πίσω από λέξεις όπως 
«ανάπλαση», «ανάπτυξη» και «ανασχεδιασμός», προχωρά στην εγκληματική διαχείριση δέντρων 
και φυτών, με βάση και το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των δημοτικών υπηρεσιών, όπως αυτή του 
Πρασίνου. Κάτι που υλοποιείται με τον τρόπο με τον οποίο η γνωστή εταιρεία-
μεγαλοϋπεργολάβος του δήμου, UNISON, εκτελεί τις εργασίες, δηλαδή ενάντια σε επιστημονικές 
γνώσεις γεωπονίας και δασοκομίας. Χωρίς επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, με στόχο το 
υπερκέρδος, η εταιρεία οδηγεί τα ελάχιστα δέντρα της Αθήνας στην εξαφάνιση. 

Η πόλη-πρωταθλήτρια στην έλλειψη πρασίνου (4η από το τέλος των πρωτευουσών της 
Ευρώπης, με μόλις 0,96 τ.μ. πράσινο ανά κάτοικο), οδηγείται στην ερήμωση. Το ζήτημα έχει τεθεί 
ήδη από τον Νοέμβριο, από την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα καθώς και δεκάδες 
άλλους φορείς, με αφορμή τις καταγγελίες δημοτών από τα Σεπόλια, για την κατάσταση που 
επικρατεί στο πρόγραμμα κλαδέματος. 

Θέταμε τότε δύο ζητήματα. Πρώτον την τεχνική πλευρά (μέθοδος/τρόπος/χρόνος κλαδέματος) 
και δεύτερον την πλήρη ασυδοσία και τη σκαιώδη συμπεριφορά της ιδιωτικής εταιρείας, αλλά και 
κάποιων ελάχιστων υπηρεσιακών παραγόντων, απέναντι στις παρατηρήσεις και παρεμβάσεις 
κατοίκων για το πράσινο στην πόλη. 

Πέρασαν 6 μήνες και η δημοτική αρχή κώφευε, προφανώς για να προχωρήσει απρόσκοπτα τον 
σχεδιασμό ερήμωσης της Αθήνας. Ακόμα αρνείται μέχρι και να προστατεύσει τους δημότες της 
πόλης, όταν αυτοί/ες εκφράζουν τα παράπονά τους, από τους προπηλακισμούς των 
υπευθύνων της UNISON. 

Προκαλεί μάλιστα μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι θεωρείται σκόπιμο το δραστικό κλάδεμα-
κουτσούρεμα δένδρων που βρίσκονται σε περίοδο άνθησης, όπως η κουτσουπιά, η νερατζιά 
κ.α.. Εκτός των άλλων, τα δένδρα το καλοκαίρι λειτουργούν ως φυσικά κλιματιστικά, και η 
αφαίρεση της κόμης τους συνεπάγεται μεγάλες επιπτώσεις. 



Η δημοτική αρχή Μπακογιάννη, οφείλει να πάρει άμεσα μέτρα αποκατάστασης της βλάβης που 
έχει επιφέρει. Οφείλει επίσης να δώσει απαντήσεις όσον αφορά: 

1. Τον τρόπο των κλαδεμάτων. Για τα δένδρα που έχουν κοπεί (κυρίως μουριές) και παραμένουν 
«κούτσουρα» στα πεζοδρόμια. 

2. Το τι πρόγραμμα αναβάθμισης και εμπλουτισμού πρασίνου υπάρχει σε κάθε γειτονιά και 
κοινότητα. 

3. Το ποια είναι η θέση της δημαρχίας για το σχέδιο καρατόμησης 530 δένδρων, με διάφορα 
προσχήματα, στο αρχαιολογικό άλσος της Ακαδημίας Πλάτωνα. Τι θα γίνει με τις θέσεις 
όσων έχουν κοπεί από το καλοκαίρι και μετά στο πάρκο; 

4. Το ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να μην κοπούν τα 2.000 δένδρα λόγω έργων για τους 
σταθμούς ΜΕΤΡΟ, όπως στα Δικαστήρια, την πλ. Εξαρχείων, Κολωνακίου κ.α.. 

5. Το τι μέτρα θα παρθούν για να διασωθεί το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, τα τμήματα που 
υπάρχουν στον Ελαιώνα και στα υπόλοιπα πάρκα και άλση της πόλης. 

6. Το τι θα γίνει με την αντικατάσταση των κατεστραμμένων δένδρων στο Άλσος Ιλισίων. 

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι και το σωματείο τους, με ανακοίνωση τους, η προσπάθεια της 
διεύθυνσης πρασίνου να εξηγηθούν οι αστοχίες σχετικά με τα φετινά κλαδέματα, με δικαιολογίες 
περί φυσιολογίας φυτών, ηλικίας δένδρων, φωτοτροπισμού, αιτήματα δημοτών κ.λπ., είναι 
τουλάχιστον άστοχες. 

Όπως αναφέρει το σωματείο των εργαζόμενων, τα 1000 νέα δένδρα που λέγεται στην 
ανακοίνωση του δήμου ότι φυτεύονται, αντικαθιστούν προϋπάρχοντα, τα οποία είχαν κοπεί 
λόγο συγκεκριμένων ασθενειών που προσβάλουν τις μεγάλες σε ηλικία μουριές από τον Ιούνιο 
του 2019. 

Πέραν όλων αυτών, η δημοτική αρχή οφείλει να απαντήσει ποια σύμβαση εφαρμόζει η εταιρεία 
στους εργαζόμενους. Είναι δενδροκηπουροί; Έχουν μια στοιχειώδη γνώση για το αντικείμενο; Γιατί 
δεν εφαρμόζεται και σε αυτούς η κλαδική συλλογική σύμβαση; Τους παρέχονται τα απαραίτητα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας; Ελέγχεται το θέμα της ασφάλειας στην εργασία τους, αλλά και των 
μηχανημάτων που χρησιμοποιούν;  

Η δημοτική αρχή δεν είναι απαλλαγμένη των όποιων ευθυνών από τα παραπάνω. Οι 
χρυσοπληρωμένες εταιρείες δεν είναι στο απυρόβλητο. Αντιθέτως, τα 35.000.000€ που 
προσφέρονται πλουσιοπάροχα στους εργολάβους, η δημοτική αρχή όφειλε να τα δίνει για την 
ενίσχυση των υπηρεσιών του δήμου, σε προσωπικό, μέσα και υλικά.  

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για προσλήψεις 
προσωπικού και ενίσχυση των υπηρεσιών πρασίνου, να ελέγχουμε τη δημοτική αρχή και να 
προτρέπουμε τους κατοίκους να σταματάνε τις αυθαιρεσίες που γίνονται από την εταιρεία-δήμο, 
αφού άλλωστε, όπως και οι υπόλοιπες μισθωμένες από τον δήμο εταιρείες, πληρώνονται από τα 
δικά τους χρήματα. 

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί με τους κατοίκους για να αυξηθεί το πράσινο και δη το 
υψηλό σε όλη την πόλη, στα πεζοδρόμια, στα άλση, στα πάρκα, στους λόφους και σε κάθε 
ελεύθερο χώρο, καθώς και για να σταματήσει κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης και 
παράδοσης των δημόσιων υπηρεσιών και αγαθών σε ιδιώτες. 

Όλοι/ες στη συγκέντρωση την Τετάρτη 4/5 στις 15:30 στην πλατεία Κοτζιά 

 


