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Σε “ετοιμότητα” ο κρατικός μηχανισμός, με σκούπες και φτυαράκια 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατέρρευσε και ο δήμος Αθηναίων με τις πρώτες νιφάδες του χιονιά, αποδεικνύοντας πως ο 
«ισχυρός επιτελικός μηχανισμός» Μπακογιάννη τα καταφέρνει άριστα μόνο όταν πρόκειται να 
ικανοποιήσει τους μεγάλους εργολήπτες ιδιωτικών συμφερόντων. Με το πρώτο χτύπημα της 
κακοκαιρίας στις γειτονιές της Αθήνας ο «άριστος» μηχανισμός του δήμου Αθηναίων 
εξαφανίστηκε. Οι κάτοικοι αντιμετώπισαν πτώσεις μεγάλων κλαδιών από δέντρα στο κέντρο 
της Αθήνας, όπου κινδύνεψαν αυτοκίνητα, κατάρρευση ετοιμόρροπων τοίχων στην 4η 
δημοτική Κοινότητα, αδιάβατες παγωμένες κεντρικές αρτηρίες, παγωμένους δρόμους στις 
γειτονιές της πρωτεύουσας. 

Δεν βγήκαν συνεργεία με αλάτι για τους κεντρικούς δρόμους, δεν εμφανίστηκε κάποιος 
μηχανισμός για τη στήριξη των ευάλωτων ανθρώπων στους παγωμένους δρόμους, δεν 
υπήρξε ενδιαφέρον και έγνοια για τους κατοίκους που δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς 
κίνδυνο στο σύνολο των δρόμων της πόλης. Καμία απολύτως πρόβλεψη κι οργάνωση. 

Σε συνέχεια του επιτελικού κεντρικού κράτους Μητσοτάκη που συνέστησε «να παραμείνουμε 
σπίτια μας» και φωτογραφίζεται στο Κολωνάκι και το Σύνταγμα -τη μόνη «επικράτεια» που 



φρόντισαν από νωρίς να καθαρίσουν- χωρίς ρεύμα και τηλέφωνα, ακολουθεί το «κράτος» του 
δήμου Αθηναίων στο οποίο παρέλυσαν όλες οι δομές και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και 
δημοσίου συμφέροντος.  

Ο απλός λαός ακούει από το «άριστο» κεντρικό και τοπικό κράτος το οποίο το μόνο που 
γνωρίζει καλά είναι η αστυνόμευση και καταστολή, πως πρέπει να μείνει μέσα, να παγώσει 
χωρίς ρεύμα και δυνατότητα επικοινωνίας. Γιατί η συνεχής απαξίωση των υπηρεσιών, οι 
τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και σε εξοπλισμό έχουν ως αποτέλσμα να μην είναι δυνατόν 
να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα. 

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα χαιρετίζει τις τεράστιες προσπάθειες των 
εργαζομένων του δήμου που χωρίς καμία βοήθεια, «με μια σκούπα κι ένα φαράσι» 
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. 
Χαιρετίζουμε και καλούμε τους κατοίκους της πόλης να δείξουν αλληλεγγύη και 
αυτοοργάνωση και να βοηθήσουν στις γειτονιές τις ευάλωτες ομάδες, τους ηλικιωμένους και 
τους άστεγους, κάθε συμπολίτη μας που έχει ανάγκη. Καταγγέλλουμε το νεοφιλελεύθερο 
τοπικό κράτος του δήμου Αθήνας που λειτουργεί με τους χειρότερους όρους και απαιτούμε, 
έστω και την ύστατη αυτή ώρα να ενεργοποιηθεί γιατί τα προβλήματα δεν είναι πίσω είναι 
μπροστά. Να διασφαλιστεί το καθάρισμα των κεντρικών οδών, να ανοίξουν οι δρόμοι στις 
γειτονιές της πόλης, να ληφθεί άμεσα μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες, τους αστέγους, τους 
πρόσφυγες που παγώνουν στα απάνθρωπα καμπ χωρίς νερό και θέρμανση. Να ανοίξουν οι 
αίθουσες των δημοτικών διαμερισμάτων.  
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