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Μένου Κική 
 

Δήμαρχε, φέρε τα πλατάνια στην Ακαδημία του Πλάτωνα που 
υπάρχει μπόλικο νερό, να γλιτώσουμε τα 3 εκατ. € 

 
Τις δηλώσεις του δημάρχου Μπακογιάννη «Έτοιμη η Αθήνα να δεχτεί το νέο κύμα 
κακοκαιρίας» στις 12 Οκτωβρίου, τις παράσυρε το ρέμα λίγες μέρες μετά. 

Στην Αθηνά, όχι μόνο στον Κολωνό, στον Πλάτωνα, στα Σεπόλια, στο Μαρκόνι, στον Αγ. 
Σάββα κ.α., αλλά και στο Πολύγωνο, στο Γκύζη, στα Τουρκοβούνια, στους Αμπελοκήπους 
στην Ευελπίδων, στην Κ. Τσαλδάρη, έξω απ’ τα Δικαστήρια, πίσω από το Εφετείο, οι δρόμοι 
έγιναν ορμητικοί χείμαρροι που παρέσυραν μηχανάκια, μικρά ΙΧ αυτοκίνητα και ανθρώπους.  

Κάδοι απορριμμάτων χόρευαν στη δίνη των χειμάρρων, μιας και το νερό δεν μπορούσε να 
απορροφηθεί. Παντού τσιμέντο και άσφαλτος, χώμα πουθενά, μόνο κάτι λάκκοι 0,5x0,5m που 
κράταγαν κάποια καχεκτικά δενδράκια διάσπαρτα. 

Οι δρόμοι της πόλης έγιναν αδιάβατοι και επικίνδυνοι στο κέντρο και στις γειτονιές. Ο Ιλισός και 
ο Κηφισός -που διαπερνούν και τα όρια του δήμου της Αθήνας- έχουν μετατραπεί σε 
κλειστούς αγωγούς κaι είναι θέμα χρόνου να «εκραγούν».  

Νηπιαγωγεία πλημμύρισαν, σχολεία έγιναν λίμνες, παιδικοί σταθμοί έσταζαν από παντού και ο 
δήμαρχος της πόλης επιμένει να σπαταλά εκατομμύρια ευρώ στο κέντρο, κάνοντας δωράκια 
στο τουριστικό κεφάλαιο. 

Η οργή ξεχειλίζει, γιατί με μια έντονη βροχή χάνονται κόποι μιας ζωής και καταστρέφονται 
αγαθά και υλικά που δύσκολα τα ξαναφτιάχνονται. 

Δεν φταίνε τα ακραία καιρικά φαινόμενα ούτε το κακό το ριζικό μας! 

Δεν είναι ούτε γραφειοκράτες, ούτε ανίκανοι, ούτε αμαθείς. Είναι ταξικά τοποθετημένοι και 
προσανατολισμένοι να υπηρετούν την τάξη τους. Και η τάξη τους δεν ζει στην πίσω αυλή της 
Αθήνας. 

Είναι τόσο προκλητικοί, που ενώ γνωρίζουν π.χ. για όλη την ευρύτερη περιοχή της Ακ. 
Πλάτωνα και την έλλειψη βασικών υποδομών (αδιάνοιχτοι δρόμοι, ανυπαρξία αποχετευτικού 



δικτύου, απουσία αναγκαίων απαλλοτριώσεων, πλατειών, σχολείων, αθλητικών χώρων κ.λπ.), 
δήμαρχος και υπ. Πολιτισμού ασχολούνται με μπίζνες, καταστρέφουν το πάρκο, με σχέδιο να 
το «παραχωρήσουν» προς εκμετάλλευση.  

Τέρμα πια η κοροϊδία. Απαιτούμε άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας 
της Αθήνας και του λεκανοπεδίου. 

Απαιτούμε να μπουν στο κέντρο της προσοχής τα υπαρκτά καθημερινά προβλήματα των 
γειτονιών της πίσω αυλής της πόλης. 

Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία να αγωνιστούμε για να τα επιβάλλουμε!  

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα/Ανταρσία σε Κυβέρνηση-ΕΕ-Κεφάλαιο θα 
συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να αναπτυχθεί κίνημα διεκδίκησης και αγώνα σε 
κάθε γειτονιά της πόλης. 


