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"Ο κ. Μπακογιάννης έβγαλε τη μάσκα του και ο κορονοϊός χτύπησε στο 
Δήμο Αθήνας” 

Μάρτιος 2020  

Σε μια πρωτοφανή, μαζική και παράνομη καρατομήση στελεχών, μη αρεστών προς αυτόν και τη 
ΔΑΚΕ, προχώρησε ο δήμαρχος της Αθήνας μέσα στο 3ημερο των αποκριών, προχωρώντας 
παράλληλα σε «αναβάθμιση» δικών του παιδιών, έξω από κάθε νόμιμη διαδικασία. 

Τι εξυπηρετεί όμως η κατάργηση 29 διευθυντών και τμηματαρχών από τη σημερινή υπηρεσιακή 
ιεραρχία; Είναι μόνο λόγοι αντιπαράθεσης στελεχών της διοικητικής ιεραρχίας, που στοιχίζεται 
αρκετές φορές πίσω από τον «δικό» της δήμαρχο;  

Η ουσία δεν είναι εκεί κατά τη γνώμη μας, όπως διαδίδουν διάφοροι παράγοντες, αν και μπορεί 
να υπάρχουν και τέτοια στοιχεία στην απόφαση Μπακογιάννη. Οι λόγοι είναι βαθύτεροι. 

Η δημαρχία Μπακογιάννη, προβλέψιμη και σε αυτό, ακολούθησε την περπατημένη της 
αδιαφάνειας, της διαπλοκής, της εξυπηρέτησης ημετέρων, της δημιουργίας ενός μηχανισμού 
που θα υποτάσσεται χωρίς αντιδράσεις, θα ξέρει να αποδέχεται προειλημμένες αποφάσεις και 
δεν θα λέει όχι στις εντολές του «Καίσαρα» και των οικονομικών και πολιτικών πατρόνων του. 
Όπως όλα δείχνουν, η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης του Εθνικού Κήπου, του λόφου του 
Φιλοπάππου, η σημειακή τροποποίηση στο Γκάζι, τα σύμφωνα συνεργασίας καθώς και η 
μεγάλη χρηματοδότηση στην αναπτυξιακή εταιρεία, το project είναι πολύ μεγάλο για να αφεθούν 
οι υπηρεσίες ελεύθερες να δρουν κατά συνείδηση. 

Ο νέος δήμαρχος, χωρίς να διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο(έχει 21 
στους 49 δημοτικούς συμβούλους), έχει αναλάβει μεγάλες δεσμεύσεις βαθιών αντιδραστικών 
αναδιαρθρώσεων για την πρωτεύουσα και χρειάζεται να έχει από παντού εξασφαλισμένη την 
απαραίτητη συγκατάθεση και των υπηρεσιακών παραγόντων για την εφαρμογή μιας πολιτικής 
ιδιωτικοποιήσεων υπηρεσιών και εμπορευματοποίησης του δημόσιου χώρου και παραπέρα 
συρρίκνωσης του προσωπικού και εφαρμογής των ελαστικών σχέσεων εργασίας. 



Όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα, χωρίς χρονοτριβή και μακριά από πιθανές αντιρρήσεις που 
μπορούν να θέσουν εμπόδια. Η σκοπιμότητα φαίνεται και από την καρατόμηση διευθύντριας η 
οποία συμμετέχει στο Υ.Σ., υποβαθμίζοντας την σε τμηματάρχη. Με την καρατόμηση της η 
δημαρχία Μπακογιάννη απαλλάχτηκε και από μια μη αρεστή παρουσία στο Υ.Σ. που θα κάνει τις 
κρίσεις αν και όταν γίνουν. 

Στην κατεύθυνση ενίσχυσης των εξουσιών της δημαρχίας, η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε στη 
Βουλή ότι το ξεπούλημα υπηρεσιών στους ιδιώτες θα αποφασίζεται πλέον από την οικονομική 
επιτροπή του Δήμου (όργανο με πλαστή πλειοψηφία υπέρ της δημοτικής αρχής), μακριά ακόμα 
και από τα Δημοτικά συμβούλια.  

Για να εφαρμοστούν οι πολιτικές ενίσχυσης του κεφαλαίου, για να προχωρήσουν σε εκχωρήσεις 
στην καθαριότητα, στο ηλεκτρολογικό, στις τεχνικές υπηρεσίες (μελέτες-κατασκευές-συνεργεία 
συντήρησης), στην υπηρεσία δόμησης (αδειοδότηση και έλεγχος), στο πράσινο, για να 
εκχωρηθεί ο Εθνικός Κήπος, ο Λόφος του Φιλοπάππου, το πάρκο της Ακαδημίας του Πλάτωνα, 
το πάρκο Γουδί, ο Λυκαβηττός, το Γκάζι κ.α., απαιτείται «αρραγές εσωτερικό μέτωπο», ενάντια σε 
κάθε «εχθρική» κίνηση που θα υπονομεύει τους στόχους τους: όλα για τους ιδιώτες. 

Ο κ. Μπακογιάννης, που προχώρησε στις παράνομες καρατομήσεις στελεχών, θα βρεθεί 
αντιμέτωπος με σοβαρές αντιδράσεις, γιατί η αξιοπρέπεια των εργαζόμενων του Δήμου θα 
ανατρέψει αυτή την κατάσταση. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, θα συμβάλλουμε στο να ανατραπεί η αυθαίρετη 
και παράνομη πράξη της δημαρχίας Μπακογιάννη, ώστε να μην κατισχύσει ο φόβος και η 
υποταγή.  

Απαιτούμε στην ανάκληση της παράνομης αυτής απόφασης και την εφαρμογή τουλάχιστον των 
νόμιμων διαδικασιών (σύγκλιση Υ.Σ. και προκήρυξη των θέσεων μόνο, όπου έχουν κενωθεί). 
Κάθε άλλη διαδικασία είναι απολύτως μετέωρη. 

Τα σωματεία και οι εργαζόμενοι χρειάζεται να πάρουν θέση, να αντιδράσουν σε μια εντελώς 
παράνομη πράξη του Δημάρχου. Είναι θέμα δημοκρατίας.  

 


