
 
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Κίνηση Πόλης 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
aastinathina.home.blog | aastinathina@gmail.com 

Γραφεία Αιόλου 47, 3ος όρ., τηλ. 2103248892  
Δημοτικός σύμβουλος: Κεφαλληνός Παναγιώτης, τηλ. 6934511133 

Ομάδα συλλογικής εκπροσώπησης: Ρέππα Ντίνα, Ρίζος Μιχάλης, Μάτσα Κατερίνα,  
Παπαχριστούδη Ματίνα, Σιαπάτης Αποστόλης, Μένου Κική 

 

Ο 4ος προϋπολογισμός της δημαρχίας Μπακογιάννη δεν 
καταρτίζεται για τις κοινωνικές ανάγκες 

Η κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του δήμου Αθήνας συνεχίζει να είναι 
μια κατάφορα αντιδημοκρατική διαδικασία, καθώς γίνεται καθ’ υπόδειξή του 
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας. Αυτό, μέσα στο γενικό δόγμα των συμφωνημένων 
πλεονασμάτων που μεταφράζονται σε άγρια λιτότητα για τις κοινωνικές ανάγκες, στοχεύει στο 
να μετατραπούν οι δήμοι σε συμπληρωματικά στηρίγματα των πιο αντιλαϊκών κατευθύνσεων 
της ΕΕ και της κυβέρνησης.  

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), δηλαδή η κρατική χρηματοδότηση για τα λειτουργικά 
έξοδα, είναι καθηλωμένοι. Στην πραγματικότητα δεν καλύπτουν ούτε τη μισθοδοσία. Ετσι, το 
μεγαλύτερο ποσοστό των πραγματικών τακτικών εσόδων (κοντά στα 200 εκ. €) του 
προϋπολογισμού του δήμου είναι από τη φορολογία. 

Ο προϋπολογισμός του 2023 είναι εικονικός, γιατί από τα προβλεπόμενα έσοδα 1.02 δις € ( 
που στην ουσία είναι περίπου 512 εκατ. €), τα 490 εκατ. € αποτελούν χρέη βεβαιωθέντα από 
ΠΟΕ, που όμως ουδέποτε εισπράττονται. Απλώς μεταφέρονται από χρόνο σε χρόνο στον 
προϋπολογισμό και με αυξητική τάση. Ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί λόγος από τη δημοτική 
αρχή για το τι είδους χρέη είναι αυτά, πως κατηγοριοποιούνται, σε ποιους, πόσους και με τι 
ποσά. Γιατί άλλο πράγμα είναι π.χ. οι ανείσπρακτες οφειλές κατεστραμενων ανθρώπων ή 
μικροοφειλετών, και άλλο των μεγάλων οφειλετών. Δεν εξηγείτε ποτέ πόσοι και αν έχουν μπει 
σε ρύθμιση και τι αποτελέσματα έχει αυτή η διαδικασία. 

Στον 4ο προϋπολογισμό της δημαρχίας Μπακογιαννη δεν υπάρχει πουθενά το κριτήριο της 
κάλυψης των κοινωνικών αναγκών, της βελτίωσης της κοινωνικής και οικονομικής θέσης των 
κατοίκων της πόλης, της βελτίωσης των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου, της προστασίας 
της λαϊκής κατοικίας από εξώσεις και πλειστηριασμούς ή την προστασία των κατοίκων από τις 



συνέπειες διάφορων φυσικών φαινομένων (π.χ. πλημμύρες, χιόνια, σεισμούς). Για τέτοιου 
είδους πρόνοια δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ. Ούτε βέβαια για τη φροντίδα των ευάλωτων 
ομάδων και δη των παιδιών, πράγμα που αποκαλύφθηκε με τον πιο επώδυνο τρόπο στα 
γεγονότα στον Κολωνό με το κύκλωμα του παιδοβιαστή Μίχου, καθώς και τις ΜΚΟ Κιβωτός 
του Κόσμου.  

Όλες αυτές οι ανάγκες γίνονται θυσία για την υφαρπαγή του κοινωνικού πλούτου. Κάτι που 
γίνεται με τη στρατηγική των περιβόητων πλεονασμάτων, που προκύπτουν από την πλήρη 
απόσυρση του κράτους από την υποχρέωση χρηματοδότης προς τους ΟΤΑ, δηλαδή των 
πλέον βασικών κοινωνικών αναγκών. 

Αυτό σηματοδοτεί η περικοπή και απαξίωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), δηλαδή 
των χρημάτων της κοινωνικής πλειοψηφίας που θα επιστρέφονται στους δήμους ως 
επιχορήγηση του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτό τελικά καθιστά και την κατάρτιση των 
προϋπολογισμών των δήμων, μια «τυπική» διαδικασία, καθώς εξασφαλίζουν μόνο τα εντελώς 
απαραίτητα έξοδα για τη συντήρηση των κρατικών λειτουργιών και μια υποτυπώδη και 
υποβαθμισμένη λειτουργία των υπηρεσιών τους. 

Ο ίδιος ο προυπολογισμός αποκαλύπτει το μέγεθος της ένδοιας που υπάρχει. 

Για παράδειγμα, στον φορέα 60-Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής προβλέπονται: 

 2,5 εκατ. € για έργα και δράσεις από ΠΔΕ, που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν και 
δράσεις για την καθαριότητα στον δήμο, με ένα ποσό 691.000€. Τι σχέση θα μπορούσε 
να έχει αυτό το ποσό με υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής; 

 3,1 εκατ. € από ΕΣΠΑ, που φαίνεται να είναι προσανατολισμένα σε ευπαθείς/ευάλωτες 
ομάδες κ.λπ. 

Συνολικά δηλαδή ένα ποσό 5,6 εκ. € στα πάνω από 1 δις, στο οποίο η δημοτική αρχή δηλώνει 
θα ανέλθουν τα έσοδα του προϋπολογισμού. 

Στον φορέα 64- Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας προβλέπονται: 

 Στον κωδικό 7311 (κατασκευές επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων), δεν υπάρχει ούτε 
1€ για νέα σχολεία της προσχολικής εκπαίδευσης, αλλά ούτε και για τις υπόλοιπες 
βαθμίδες. 

 Για άλλη μια χρονιά, δεκάδες κωδικοί που αφορούν οικόπεδα για ελεύθερους χώρους 
δεν απαλλοτριώνονται. Κάποια συμβολικά ποσά μπαίνουν μόνο για ξεκάρφωμα.  

 10δις στρέμματα απαλλοτριωμένων εκτάσεων αφήνονται στην εγκατάλειψη μετά από 
χρόνια από την πληρωμή τους! Και σε άλλους μεταφέρεται από χρόνο σε χρόνο η 
αποπληρωμή τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν. Τέτοιοι είναι οι 
Λαχανόκηπο, ο χώρος Αντιγόνης και Κρέοντος, το πάρκο Λόφου Γκράβας, κ.λπ.. 

 Αντίθετα είναι πρόκληση το 1.100.000€ για παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για 
την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων του δήμου στον Ελαιώνα, λες και λείπουν 
οι επιστήμονες τεχνικοί και οικονομολόγοι στον δήμο. Πρόκειται για μια πλήρη 
απαξίωση των σχετικών υπηρεσιών. 

Η μείωση των ΚΑΠ εισήγαγε ως σχεδόν αποκλειστικό «εργαλείο» χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ. 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα φτιαγμένο να επιδοτεί το κεφάλαιο, να ρευστοποιεί τις 
εργασιακές σχέσεις (βλ. «κοινωφελή εργασία», 8μηνα, κ.α.), να συμβάλει στην 
ιδιωτικοποίηση βασικών κοινωνικών υπηρεσιών (πχ. μια σειρά δομών πρόνοιας) και στο 



ξεπούλημα δημοτικής περιουσίας. Κανένα ΕΣΠΑ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους 
κλεμμένους ΚΑΠ, τα κλεμμένα και μη αποδοτέα από το κράτος χρήματα, με βάση τους δικούς 
τους νόμους, γιατί κανένα ΕΣΠΑ δε στοχεύει στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. 

Ο κ. Μπακογιάννης επαίρεται πως υλοποιεί παραδειγματικά τις δεσμεύσεις του, διεκδικεί και 
φέρνει χρήματα στην Αθήνα (λένε τα φίλια ΜΜΕ). Η αλήθεια απέχει πολύ. Τα χρήματα των 
ταμείων και των προγραμμάτων της ΕΕ (χρήματα φορολογούμενων), δημιουργούν ένα είδος 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων δήμων στη χώρα. Με αυτό τον τρόπο αντικειμενικά 
προωθείται και ενισχύεται μια άνιση κατανομή σε προγράμματα ανάπτυξης μέσα στα όρια 
των περιοχών. Οι μη αρεστοί δήμοι και οι φτωχές περιοχές είναι καταδικασμένοι να 
παραμείνουν φτωχοί και άλλοί να γίνουν πεδίο κερδοφορίας διαφόρων σχεδιασμών. 

Στην περίπτωση του δήμου Αθήνας, της πρωτεύουσας της χώρας, χρησιμοποιείται αυτός ο 
μηχανισμός ενάντια στην κοινωνική πλειοψηφία, καθώς είτε τον ιδιωτικοποιεί, είτε τον 
επιχειρηματικοποιεί και σε κάθε περίπτωση ενισχύει τις εφήμερες ανάγκες κερδοφορίας του 
κεφαλαίου και όχι τις ανάγκες της εργαζόμενης πλειοψηφίας.  

Τα τερατώδη οικονομικά νούμερα που ακούγονται συχνά πυκνά αποτελούν «επενδύσεις» 
εναντίον και όχι υπέρ του λαού της Αθήνας. Τα παραδείγματα είναι πολλά, από τα 
φαραωνικά έργα της κατασκευής του γηπέδου-άχρηστου μεγαθηρίου στον Ελαιώνα, που 
αλλοιώνει την ίδια τη φύση του χώρου, γιατί εκεί δεν επρόκειτο να φτιαχτεί γήπεδο, ΚΤΕΛ, και 
άλλες εγκαταστάσεις που υφαρπάζουν τους τελευταίους ελεύθερους αδόμητους χώρους). 

Η δημαρχία Μπακογιάννη, όπως εξάλλου και η κυβέρνηση, επιχειρεί να πείσει πως το μέλλον 
βρίσκεται στις ιδιωτικές επενδύσεις στην πόλη, και γι’ αυτό ξεπουλιούνται όλα σε ιδιώτες, και 
τουριστικοποιουνται εμβληματικοί δημόσιοι χώροι (π.χ. Εθνικός Κήπος, λόφος Φιλοππάπου, 
λόφος Στρέφη, Αρχαιολογικό Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνα).  

Η φιλοσοφία μιας εμπορευματοποιημένης χρήσης του δημόσιου πράσινου χώρου και το 
ξεπούλημά του, επιχειρείται να μετατραπεί σε εκβιασμό επιβίωσης για την κοινωνική  
πλειοψηφία. Άδωνης και Μπακογιάννης παπαγαλίζουν ότι μόνο μέσω έργων και χρήσεων 
εμπορικών για το κεφάλαιο παράγεται «πλούτος». Αυτόν ακριβώς τον εκβιασμό υπηρετεί και ο 
προϋπολογισμός που ήρθε από την πλειοψηφία του δημάρχου, που ουσιαστικά αποτελεί 
κάλεσμα παραίτησης από οποιοδήποτε ουσιαστική διεκδίκηση και κοινωνικό δικαίωμα.  

Με αυτή τη λογική η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα καταψήφισε τον 
προϋπολογισμό και καλεί όλους/ες τους/ις εργαζόμενους/ες και κατοίκους της Αθήνας να 
ακολουθήσουν έναν διαφορετικό δρόμο. Έναν δρόμο που θα ανοίξει με την πάλη για τη 
διαγραφή του χρέους, την έξοδο από την Ε.Ε. και την απαλλοτρίωση του μεγάλου κεφαλαίου. 
Έναν δρόμο στόχος του οποίου θα είναι οι κοινωνικές ανάγκες, η ομαλή συνύπαρξη 
ανθρώπου και περιβάλλοντος, η συλλογική διαχείριση των μέσων παραγωγής και η 
απόδοση του πλούτου που παράγεται σε αυτούς που τον παράγουν. 


