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Δελτίο τύπου για τη συνάντηση της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα με 
εκπροσώπους εργαζομένων στον ΟΠΑΝΔΑ 

Την Παρασκευή 26/2/20 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΑΑΑθήνας αποτελούμενη από τη 
δημοτική σύμβουλο Ρέππα Ντίνα και τα μέλη του Συντονιστικού Βάσσου Κική και Κεφαλληνό 
Παναγιώτη με αντιπροσωπεία σωματείων του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
του Δήμου Αθηναίων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την καταρχήν έγκριση ενός 
σχεδίου για τον πολιτισμό στον δήμο της Αθήνας και τη νέα Προγραμματική Σύμβαση που 
ψηφίστηκε με διαδικασίες fast track από την Οικονομική Επιτροπή χωρίς να έρθει στο δημοτικό 
συμβούλιο.  

Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΠΑΝΔΑ, το Σωματείο 
Εργαζομένων Μουσικών του Δήμου Αθηναίων, το Σωματείο των Εργαζομένων της Συμφωνικής 
Ορχήστρας, το Σύλλογο Μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων και το Ανεξάρτητο 
Σωματείο Εργαζομένων ΟΠΑΝΔΑ έκαναν εκτενή ενημέρωση για την κατάσταση στον Πολιτισμό, 
αλλά και συνολικότερα στο χώρο του ΟΠΑΝΔΑ, ενός οργανισμού που έχει την ευθύνη της 
πολιτικής του Δήμου για τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, τη Μουσική Παιδεία αλλά και την 
λειτουργία Μουσείων, Πινακοθηκών, Βιβλιοθηκών, παιδικών χαρών, κέντρων δημιουργικής 
μάθησης κ.α.. 

Επισήμαναν την πολιτική των δημοτικών αρχών να απαξιώνουν σταδιακά τους εργαζόμενους και 
τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΠΑΝΔΑ με την ανάθεση υπηρεσιών του σε ιδιωτικά συμφέροντα 
και εργολάβους στα πλαίσια της αντιμετώπισης του πολιτισμού ως εμπόρευμα με στόχο την 
κερδοφορία και την εκμετάλλευση. 

Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν τις ενστάσεις τους σχετικά με τη σύναψη της «Προγραμματικής 
Σύμβασης για την Ενοποίηση, τον Εμπλουτισμό και την Ανάδειξη του Πολιτιστικού Ιστού της 
Αθήνας» καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την υπογραφή της και ζητάνε να 
έρθει ως θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα της Προγραμματικής και να 
συζητηθούν τα προβλήματα και οι προοπτικές των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με τον 
πολιτισμό στον Δήμο Αθήνας. 



 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα σημειώσαμε ότι στο δημοτικό συμβούλιο στη 1/6 
όπου συζητήθηκε το θέμα της ενίσχυσης των ανθρώπων της Τέχνης και του Πολιτισμού, λόγω 
των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με την ακύρωση της λειτουργίας θεάτρων, 
συναυλιών κ.λπ. λόγω covid19, είχαμε καταγγείλει την αιφνίδια «εμφάνιση» της Ανάπλασης ΑΕ 
στην εισήγηση της δημοτικής αρχής. Είχαμε εκτιμήσει ότι στόχος είναι να ανοίξει το θέμα του 
πολιτισμού στα πλαίσια της «Αθήνας-τουριστικός πυλώνας» για την κερδοφορία μεγάλων 
στρατηγικών επενδυτών. Γι’ αυτό άλλωστε και κρατήσαμε τη θέση της αποχής ενώ 
τοποθετηθήκαμε καθαρά ότι πρέπει να διαλυθούν όλες οι Ανώνυμες Εταιρείες και να ενισχυθεί ο 
ΟΠΑΝΔΑ, ο οποίος λόγω του δημόσιου χαρακτήρα του, έχει τους εργαζόμενους και την 
τεχνογνωσία για να αναλάβει αποκλειστικά αυτός το έργο της ενίσχυσης του πολιτισμού και του 
αθλητισμού. 

Η δημοτική αρχή μας επιβεβαίωσε πλήρως μια και αμέσως μετά, αφού απέσπασε μια καταρχήν 
έγκριση για το σχέδιο-πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο, προχώρησε στην ψήφιση 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου Αθηναίων-ΟΠΑΝΔΑ-Τεχνόπολης ΑΕ-Ανάπλαση 
Αθήνας ΑΕ-Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιφέρειας Αττικής, από την Οικονομική 
Επιτροπή όπου διαθέτει μια πλαστή πλειοψηφία που της έδωσε η κυβέρνηση με νόμο τον 
Αύγουστο του 2019. 

Καταθέσαμε την εκτίμησή μας ότι στόχος της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η παραπέρα 
απαξίωση του ΟΠΑΝΔΑ ως δημόσιο φορέα άσκησης πολιτικής για τον πολιτισμό, ενισχύοντας 
και αναβαθμίζοντας την Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνόπολη και εμπλέκοντας την Ανάπλαση ΑΕ στα 
πλαίσια της πολιτικής της ενίσχυσης του μεγάλου τουριστικού κεφαλαίου και της 
χρησιμοποίησης του πολιτισμού ως εμπόρευμα προς πώληση για τον σκοπό αυτό.  

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα δηλώσαμε την απόφασή μας να συμβάλλουμε στο 
αίτημα των εργαζόμενων ώστε να έρθει το ζήτημα στο δημοτικό συμβούλιο καθώς και στο 
διεκδικητικό κίνημα στις γειτονιές για πολιτισμό και αθλητισμό δημόσιο και κοινωνικό αγαθό και 
όχι εμπόρευμα.  

 


