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Η δημοτική αρχή, φοβούμενη την κριτική, ακυρώνει το δ.σ. 
Το «επιτελικό κράτος» σε πλήρη παράλυση 

Με αλυσίδες στο Σύνταγμα και το διαδίκτυο γελά με τις πρωινές φωτογραφίες του 
Μπακογιάννη με τις αλατιέρες 

Ξεπέρασε κάθε φαντασία η δημαρχία Μπακογιάννη. Με μια λιτή ενημέρωση στα mail των 
μελών του δημοτικού συμβουλίου, η δημαρχία ενημέρωσε ότι η προγραμματισμένη για τις 24/1 
συνεδρίαση του δ.σ. ακυρώθηκε λόγω καιρικών συνθηκών, και αναβάλλεται για τις 30/1/2022.  

Ο τρόπος λειτουργίας του δ.σ. που έχει επιβάλλει η δημαρχία δεν αφήνει καμία δικαιολογία για 
μια τέτοια επιλογή. Το υβριδικό μοντέλο της δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης λειτουργίας 
δίνει κάθε δυνατότητα η συνεδρίαση να γίνει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Η εξήγηση είναι μια και μοναδική: Η δημαρχία Μπακογιάννη τρέμει τη δημόσια κριτική για την 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Αθήνα, η Αττική και όλη η Ελλάδα, με ευθύνες της 
δημοτικής αρχής, της περιφερειακής αρχής Πατούλη και της κυβέρνησης της ΝΔ. Άλλωστε η 
συνεδρίαση του δ.σ. μεταδίδεται live, κάτι που φέρνει τη δημοτική αρχή σε ακόμα πιο δύσκολη 
θέση.  

Οι δρόμοι στην πλατεία Συντάγματος προσπελάσιμοι μόνο με αλυσίδες. Υπό αυτές τις 
συνθήκες οι πρωινές φωτογραφίες του δημάρχου Μπακογιάννη και τις αλατιέρες μόνο γέλιο 
προκαλούν. 

Η πραγματικότητα για την πόλη, τον νομό και τη χώρα ολόκληρη αποδεικνύει ότι το «επιτελικό 
κράτος», που τόσο πολύ προπαγανδίζεται, απέτυχε απολύτως σε μία ακόμα κακοκαιρία. Το 
αποτέλεσμα είναι χιλιάδες κάτοικοι να ζουν εφιαλτικές καταστάσεις, όπως αυτές στην Αττική 
οδό.  

Η παράδοση σημαντικών δομών στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου, όπως η εταιρεία 
διαχείρισης της Αττικής οδού, αντί να λύσουν τα προβλήματα, τα όξυναν τραγικά. Και ενώ οι 
επιχειρηματικοί όμιλοι ενδιαφέρονται αποκλειστικά για το κέρδος, τις κρίσιμες ώρες 
αποποιούνται κάθε ευθύνη τους. Τα πανάκριβα διόδια της Αττικής οδού «φούσκωσαν» 
αποκλειστικά τα κέρδη των εταιρειών. 



Τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν και με την ηλεκτροδότηση. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες νοικοκυριά 
βρίσκονται σε ακραίες συνθήκες ψύχους χωρίς ρεύμα! 

Και απέναντι σε όλα αυτά, αντί να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του δ.σ. και με έκτακτο 
τρόπο να συζητήσει την επείγουσα κατάσταση και να πάρει άμεσα μέτρα για την προστασία 
των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, των φτωχών, των αστέγων και των 
προσφύγων/ισσών, η δημαρχία Μπακογιάννη το ακυρώνει για να μη δεχτεί τη χλεύη και την 
οργή που γεννά η καταστροφική πολιτική τους. 

Ως Αντικαπιταλιστική ανατροπή στην Αθήνα θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για 
την ανατροπή αυτής της πολιτικής, για να βρει ο θυμός και η οργή του κόσμου της εργασίας 
αγωνιστική διέξοδο για την υπεράσπιση της ζωής, της υγείας και της ελευθερίας.  

Μόνο ο αγωνιζόμενος λαός σώζει τον λαό! 


