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Φθηνές απόπειρες για θάψιμο της Πρωτομαγιάς, ξεπλύματος 
και αποπροσανατολισμού από τον κ. Μπακογιάννη  

Ο δήμαρχος Αθήνας, Κ. Μπακογιάννης, όπως επιτάσσει η πολιτική αστική καταγωγή του, 
τάσσεται πάντα με τη «σωστή πλευρά της ιστορίας».  

Επέλεξε την 1η Μάη, παγκόσμια μέρα απεργίας, εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, πορειών και 
συγκρούσεων σε άλλες χώρες για την υπεράσπιση και διεύρυνση των εργασιακών 
δικαιωμάτων της εργατικής τάξης, για να ξεκινήσει τις φετινές εκδηλώσεις του φεστιβάλ «This 
Is Athens». 

Δεν πρωτοτυπεί. Συνέχισε την πρακτική παλαιότερων δημάρχων της παράταξής του, που 
πραγματοποιούσαν τη συγκεκριμένη ημέρα πικνίκ στις κατασκηνώσεις του Αγ. Ανδρέα, για να 
μην αναφερθούμε και στους δημάρχους πριν το 1974. Αυτός και η τάξη του αποστρέφονταν 
πάντα την εργατική Πρωτομαγιά, γιατί τους υπενθυμίζει την πάλη των εργατών ενάντια στην 
εξουσία των αστών. Έκαναν πολλές προσπάθειες να την «εξαφανίσουν», άλλοτε με τη βία κι 
άλλοτε με τις «γιορτές των λουλουδιών».  

Ο δήμος Αθηναίων ΑΕ, επέλεξε συνειδητά την Πρωτομαγιά για ένα πικνίκ στον αρχαιολογικό 
χώρο της Ακαδημίας του Πλάτωνα, όταν όλοι οι εργαζόμενοι, οι υπό απόλυση 400 
εργαζόμενοι (μέσω συμβάσεων COVID-19) του δήμου που ηγείται, θα είναι συγκεντρωμένοι 
στο κέντρο της πόλης να βροντοφωνάξουν για ψωμί-δουλειά-ειρήνη. 

Μάλιστα, φέτος συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του και μουσική 
παράσταση κυκλοφοριακής αγωγής από την «Αττική Οδό». Μια προσφορά της εταιρείας που 
εγκλώβισε εκατοντάδες ανθρώπους με τον χιονιά στην Αττική οδό και που αρνείται να τους 
καταβάλει τις δηλωθείσες αποζημιώσεις, εάν δεν κάνουν δήλωση ότι δεν πρόκειται να 



προσφύγουν δικαστικά εναντίον της. Αυτή η προφανής προσπάθεια ξεπλύματος της 
εταιρείας από τον δήμαρχο αξίζει συγχαρητήρια. 

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας 

Όμως με αυτή τη φιέστα «πικνίκ» ο δήμαρχος επιχειρεί να χτυπήσει με έναν σμπάρο δύο 
τριγώνια. Επέλεξε την Ακαδημία Πλάτωνα, ευελπιστώντας να κατευνάσει την οργή των 
κατοίκων για την εγκατάλειψη της περιοχής, αλλά και τη δικαιολογημένη αντίδραση τους για 
την καταστροφή σημαντικού μέρους του αρχαιολογικού πάρκου που σχεδιάζει μαζί με την 
υπουργό πολιτισμού κ. Μενδώνη. Μια καταστροφή που περιλαμβάνει κοπή πάνω από 500 
δένδρων, κατάργηση ενός γηπέδου μπάσκετ, και ενός ποδοσφαίρου, τσιμεντοποίηση με 
κατασκευή μουσείου 15.000 τ.μ. εντός του χωροθετημένου πάρκου, αν και υπάρχει διαθέσιμο 
χώρος εκτός αυτού, την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος κ.λπ.. 

Από την πλευρά μας, εργαζόμενοι/ες και κάτοικοι οφείλουμε να δώσουμε την απάντηση μας 
στη δημαρχία Μπακογιάννη, τασσόμενοι με τη δική μας «σωστή πλευρά της ιστορίας», την 
πλευρά της τάξης μας. Και θα το κάνουμε απεργώντας και συμμετέχοντας στις συγκεντρώσεις 
της Πρωτομαγιάς.  

Η φετινή Πρωτομαγιά θα πρέπει να μας βρει στους δρόμους του αγώνα και της αναζήτησης 
ενός νέου εργατικού Σικάγο, αντίστοιχου με τις τρομακτικές δυνατότητες της εποχής μας, 
στον αγώνα για να απαλλαγεί η κοινωνία από τα δεσμά της εκμετάλλευσης, της 
ολοκληρωτικής υπαγωγής του ανθρώπου στην κερδοφορία των «αγορών» και του 
κεφαλαίου, της καταπίεσης, της φτώχειας και του πολέμου.  
 

Όλες/όλοι στην ανεξάρτητη ταξική συγκέντρωση της 1η Μάη 
Προπύλαια 11:00 π.μ.  

 


