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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Απολογισμός μιας αποτυχημένης Δημαρχιακής θητείας
Μετά τους απολογισμούς που έκανε η Διοίκηση Καμίνη για την τραγική θητεία της στον Δήμο
Αθηναίων, θα κάνουμε και από την πλευρά μας μία επιτομή των πεπραγμένων αυτής της
ανεκδιήγητης Διοίκησης. Μια Διοίκηση η οποία ενώ η Αθήνα «υπέφερε» και ήταν σε τριτοκοσμική
κατάσταση, κάθε τρείς και λίγο μας παρουσίαζε και ένα «βραβείο» το οποίο κανένας δεν γνώριζε,
κανένας δεν είχε ακούσει και απαντήσει, κανένας δεν είχε ιδέα ποιος το έδινε, τι ήταν και γιατί το
έδιναν. Η Αθήνα βρ…ε αλλά αυτοί έλεγαν ότι έπαιρναν βραβεία για το τίποτα. Σκέτες
φαρσοκωμωδίες. Μια πολυετής θητεία με μηδενικό έργο. Μια χαμένη θητεία. κρίμα
Υπεύθυνος για την κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε στον Δήμο Αθηναίων, ο τέως Δήμαρχος
Καμίνης ο οποίος ουδέποτε γνώριζε, όπως ο ίδιος έλεγε, το τι γινόταν στον Δήμο και ο Γενικός του
Γραμματέας Λ.Καστανάκης ο οποίος την ανικανότητά του για την επίλυση και των πλέον
στοιχειωδών προβλημάτων (ούτε τα ασανσέρ να λειτουργήσουν δεν κατέστη ποτέ δυνατόν) την
φόρτωνε μονίμως στους εργαζομένους, μη αναλαμβάνοντας ποτέ και για τίποτα καμία ευθύνη. Φυσικά
με την αλήθεια είχε πάρει προ πολλού οριστικό διαζύγιο.
Με εκτελεστικό βραχίονα τον διορισμένο γεν. διευθυντή Α.Κουτάντο και μια μικρή ομάδα
ευνοουμένων επέβαλαν την κρυψίνοια και τις κλειστές πόρτες στον Δήμο, εγκαθιδρύοντας την
απόλυτη ευνοιοκρατία και καταργώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας αρχαιότητος και δεοντολογίας.
Έκαναν τις χωρίς κανέναν απολύτως κανόνα αναθέσεις καθεστώς, βολεύοντας τις οικογένειες τους, τον
αυλόγυρο τους το φιλικό και κομματικό τους περιβάλλον, καταργώντας φυσικά κάθε έννοια
αξιοκρατίας και στοιχειώδους χρηστής διοίκησης.
Φτάσανε στο σημείο να διορίζουν και να καταλύουν την ιεραρχία με μοναδικό γνώμονα ‘το έτσι
θέλω, έτσι μου αρέσει’. Όποιος ήθελε πήγαινε όπου ήθελε αρκεί να τους ήταν αρεστός η φίλος τους.
Από την πρώτη στιγμή που ήρθαν προσπάθησαν να ελέγξουν απόλυτα τον Δήμο. Για πρώτη φορά, επί
Καμίνη, τοποθετήθηκε αρεστός του, μη κριμένος, αλλά με ανάθεση Δ/ντης προσωπικού, ενώ πάγια έως
τότε τακτική ήταν την συγκεκριμένη θέση να την καταλαμβάνουν κριμένοι και μάλιστα παλαιοί Δ/ντες.
Προσπάθησε να ελέγξει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο διορίζοντας τους δικούς του ανθρώπους ενώ
πάγια τακτική επί όλων των Διοικήσεων ήταν το Υ. Σ. να είναι πολυτασικό και ανεξάρτητο, όσο
τέλος πάντων μπορούσε να είναι. Ανεβοκατέβαζαν την ιεραρχία σαν μαριονέτες. Μέχρι και κριμένο
προϊστάμενο και μάλιστα δύο φορές από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, γεωπόνο, άψογο στα καθήκοντά
του, τον καθαίρεσαν χωρίς κανένα λόγο, διότι δεν ήταν της αρεσκείας τους και στην θέση του
τοποθέτησαν με ανάθεση απόφοιτο ΤΕΙ (καμία ευθύνη ο συνάδελφος). Καθαιρούσαν κατά το δοκούν
και επανέφεραν στελέχη με μοναδικό κριτήριο τις επιθυμίες και το συμφέρον τους όπως αυτοί το
αντιλαμβανόντουσαν (Καστανάκης κ.λ.π).
Η ανικανότητα Διοίκησης και η εμπάθεια οδήγησε στην διενέργεια 120 ΕΔΕ τα δύο μόνον
τελευταία χρόνια. ΕΔΕ επί παντός επιστητού. Εξαφάνισαν όμως (αν κάνουμε λάθος να μας διαψεύσουν
για να το διορθώσουμε) τις ΕΔΕ που τους αφορούσαν ή ακουμπούσαν άτομα του περιβάλλοντος
τους. Τι έγινε η ΕΔΕ η οποία αφορούσε τα ‘γαλλικά’ και όχι μόνο τα οποία ελέχθησαν στο γραφείο του

Γενικού Γραμματέα μεταξύ του Κουτάντου και του γνωστού προϊσταμένου, ή η άλλη ΕΔΕ για το
επεισόδιο και τα άλλα «γαλλικά» στην καθαριότητα από τον ίδιο προϊστάμενο, ή η καταγγελία των
συμβασιούχων για τον ίδιον πάλι, ότι τους απειλούσε ότι θα τους διώξει και θα τους απολύσει; Οι
ΕΔΕ δεν γνωρίζουμε, τον ίδιο όμως τον αναβαθμίσανε, αφού όπως μάθαμε, ξεσκόνιζε ή χωροθετούσε,
προφανώς για εξιλέωση τις καρέκλες στη συγκέντρωση του Καμίνη.
Ποιο είναι το πόρισμα για τον Α.Κουτάντο όσον αφορά την άδεια για τα κουλούρια της μητέρα
του, που ενώ είχε αποβιώσει προ τριετίας η άδεια λειτουργούσε κανονικά τα δε ενοίκια τα οποία
προφανώς καταβάλλονταν ποιος τα έπαιρνε; Ξέρει κάτι ο Κουτάντος; Μήπως το πόρισμα; (δεν
ξεχνάμε βέβαια πως η άδεια περπάτησε από την μέτρια θέση της στην Πλ.Βικτωρίας και πήγε στην
περιούσια θέση στην Αιόλου). Σταματάμε προς το παρών εδώ.
Πόσες οικονομικές αναθέσεις έχουνε γίνει τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο
διάστημα; Πόσα εκατομμύρια έχουν καταβληθεί μέσω αναθέσεων; έχουμε απορία, θα μάθουμε ποτέ;
οι πληροφορίες μας πάντως μιλάνε για ατελείωτες αναθέσεις οι οποίες μάλιστα εντάθηκαν το
τελευταίο διάστημα πριν αποχωρήσει αυτή η Δημοτική Αρχή. Με ποιού ή ποιών πιέσεις ή
παρεμβάσεις έγινα τόσες αναθέσεις;
Πόσες δεκάδες εκατομμύρια ευρω έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια μέσα από την ΔΑΕΜ, με
τις συμβάσεις που κάνει μόνον με τον δήμο πλέον ; θα ρωτήσουμε όμως για μία ακόμη φορά, ποιο
είναι το έργο που έχει παράγει η ΔΑΕΜ εκτός από το να παριστάνει τον διεκπεραιωτή ή τον ‘μεσίτη’
του δήμου;
Αδιαμφισβήτητη υπήρξε η ανικανότητα για παραγωγή έργου από την απελθούσα δημοτική
αρχή σε ότι αφορά τους εργαζόμενους, την Αθήνα και τους δημότες. Μας μένει όμως η απορία, πως
γίνεται οι διάδρομοι των ορόφων που είχαν μετατραπεί σε αποθήκες και σκουπιδότοπους με τις
σακούλες πεταμένους παντού, με ποντίκια, με άθλιους εργασιακούς χώρους όλα τα τελευταία
χρόνια, τον τελευταίο μήνα να καθαριστούν, ώστε να τους βρει η νέα Δημοτική Αρχή σε στοιχειωδώς
ευπρεπισμένη κατάσταση; γιατί δεν έγινε αυτό τα προηγούμενα χρόνια; λόγω ανικανότητας; για να
γίνουν παχυλές αναθέσεις (που έγιναν) την τελευταία στιγμή ή για κάποιον άλλον λόγο;
Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν αναλώσιμα υλικά, υλικά καθαρισμού, χαρτί κλπ.
και το τελευταίο διάστημα φρακάραμε από προμήθειες; Από την απόλυτη ένδυα πως γίνεται και
μεταφερθήκαμε στην απόλυτη ευμάρεια;
Πως γίνεται να είναι τόσο ανίκανοι ώστε να μην μπορέσουν να νοικιάσουν ακόμη και ένα κτίριο μέσα
σε εννέα χρόνια για να συγκεντρωθούν κάποιες διάσπαρτες υπηρεσίες αλλά έλεγαν μονίμως ψέματα;
Είναι δυνατόν η Αθήνα να «βρωμάει», σύμφωνα με τους Δημότες, να είναι γεμάτη λακκούβες και
αυτοί να έχουν όλα τα αυτοκίνητα χαλασμένα και να λένε ότι δεν έχουν υλικά επίστρωσης;
Πόσες ΜΚΟ έχει φέρει η διοικ. Καμίνη στον Δήμο Αθηναίων και γιατί ποτέ δεν έχουν
γνωστοποιηθεί τα ονόματα τους και οι δραστηριότητες τους; Τι ακριβώς συμβαίνει; Και τι κάνουν;
Εντέλει τι αφήνει αυτή η δημοτική αρχή ως έργο και ως παρακαταθήκη στον Δήμο Αθηναίων και
στους Δημότες; Την ευνοιοκρατία, το βόλεμα των φίλων της, την ανυπαρξία έργου, την κατάλυση
κάθε έννοιας αξιοκρατίας, δίκαιης και ίσης αντιμετώπισης των εργαζομένων; Ένα δήμο σε παρακμή;
ΑΥΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΦΗΝΕΙ. Διότι στο Δήμο όπου πολύ συνάδελφοι έχουν παιδιά και μάλιστα με
μεγάλες ανάγκες, ο γνωστός διορισμένος όπως πάντα Αντώνιος, «τοποθετούσε-βόλευε» στην ΔΑΕΜ
όποτε ήθελε τα παιδιά του, τους φίλους του κτλ, (προφανώς με τις ευλογίες της διοίκησης Καμίνη) και
όχι κάποιου που είχε ανάγκη (κορόιδα είναι). ΑΥΤΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ. ΑΥΤΗ
ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΑΝΑΝ
Εμείς θα την θυμόμαστε όταν χρειάζεται να θυμηθούμε την χειρότερη, την πλέον αποτυχημένη και
παρακμιακή Δημοτική Αρχή των τελευταίων 40 χρόνων.
Η Ιστορία όμως ουδέποτε θα την συναντήσει, θα την ξεπεράσει σαν μην υπήρξε ποτέ, διότι για τον
Δήμο Αθηναίων και για τους Δημότες επί της ουσίας δεν υπήρξαν ποτέ. ΗΤΑΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ.

