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Όχι στην αυταρχική ενέργεια του ΟΠΑΝΔΑ για 
διωγμό του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω 

Αμπελοκήπων από το ΚΑΠΑΨ  
 

Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων πληροφορηθήκαμε ότι η Πρόεδρος του 
ΟΠΑΝΔΑ κα Ροκοφύλλου ζήτησε από τον Σύλλογο να αποχωρήσει εντός 5 ημερών (!), μέχρι 
τις 10/5, από τον χώρο στον οποίο εδώ και 6 χρόνια στεγάζει τις εξαιρετικές πολιτιστικές του 
δραστηριότητες! 

Η δημαρχία Μπακογιάννη προχωρά σε μια πρωτοφανή αντικοινωνική, αντιδημοκρατική κι 
αυταρχική ενέργεια απέναντι σε μια συλλογικότητα της γειτονιάς της 7ης ΔΚ που συσπειρώνει 
πλήθος κατοίκων και δραστηριοτήτων! Με την εντολή της εκδίωξής της από τον χώρο που 
στεγάζεται εδώ και χρόνια, ο δήμος-διώκτης επιδιώκει να φιμώσει κάθε ανεξάρτητη φωνή που 
διεκδικεί κι αγωνίζεται για τη γειτονιά και την πόλη πέρα από οικονομικά συμφέροντα, 
κερδοσκοπικές επιδιώξεις και παραταξιακές στοχεύσεις. Ο δήμος-τιμωρός προσπαθεί να 
μπλοκάρει κάθε συλλογικότητα που δεν είναι κρατικά ελεγχόμενη και παραταξιακά 
καθοδηγούμενη. Ο δήμος-τοπικό κράτος θέλει να υποτάξει και να χειραγωγήσει κάθε φωνή 
και δράση αγώνα για να αποφύγει την κριτική στις επιλογές του. Για να μην υπάρχει καμία 
συλλογική μορφή συσπείρωσης των κατοίκων που να μπει εμπόδιο στα σχέδιά του για την 
άλωση της πόλης και των δημόσιων χώρων από τα ιδιωτικά συμφέροντα. 

Γιατί ο πολιτιστικός σύλλογος Αμπελοκήπων πρωτοστάτησε σε όλες τις διεκδικήσεις της 
γειτονιάς για το Γηροκομείο, το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, το Μητροπολιτικό Πάρκο 
Τουρκοβουνίων, τα προσφυγικά της Πανόρμου, την πλατεία ΕΠΟΝ, χώρους για πράσινο π.χ. 
Μετρό Αμπελοκήπων, ανεγέρσεις σχολείων κλπ. Και στους αγώνες του αυτούς συσπείρωσε 
χιλιάδες κατοίκους που σε αρκετές περιπτώσεις μπλόκαραν τις αντικοινωνικές επιδιώξεις των 
δημοτικών αρχών. 

Η δημαρχία Μπακογιάννη προτιμά να διαλυθούν τέτοιες συλλογικότητες και στη θέση τους να 
μπουν οι ΜΚΟ και οι εταιρείες. Άλλωστε, εκεί δίνει απλόχερα διευκολύνσεις και χώρους να 



στεγάσουν τις δραστηριότητές τους! Αυτές επιτρέπεται, συλλογικότητες γειτονιάς 
απαγορεύεται! 

Γι’ αυτό η δημαρχία Μπακογιάννη αποσιωπά την πολύ σημαντική προσφορά του Συλλόγου 
στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, αλλά και την ουσιαστική σύνδεσή του με την 
γειτονιά. Ο Σύλλογος έχει δημιουργήσει δεκάδες πολιτιστικές ομάδες που απευθύνονται σε όλες 
τις ηλικίες και οργανώνει πλήθος εκδηλώσεων, προβολές, παραστάσεις, χορούς κλπ. Στην 
πραγματικότητα οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Αθήνας, καλύπτουν το κενό της απούσας 
δημοτικής αρχής στον τομέα του πολιτισμού. Όπως σημειώνει η ανακοίνωση του Συλλόγου: 
«Τουλάχιστον 500 άτομα κάθε εβδομάδα χαίρονται αυτή την αίθουσα που δημιουργήθηκε 
(όπως και όλο το πάρκο ΚΑΠΑΨ), με τους μακρόχρονους (πάνω από 60 χρόνια) αγώνες των 
κατοίκων, στους οποίους αγώνες πρωτοστάτησε ο σύλλογός μας». 

Η δημοτική αρχή το μόνο που έχει να επιδείξει στον τομέα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
και της δημιουργικής απασχόλησης των πολιτών, είναι τα υποστελεχωμένα Κέντρα 
Δημιουργικής Μάθησης, με τα μετρημένα στα δάχτυλα προγράμματα, όπου τα περισσότερα 
μάλιστα απαιτούν οικονομική συμμετοχή των πολιτών.  

Το όραμα Μπακογιάννη για την «πολιτιστική διαπαιδαγώγηση» των πολιτών περνάει μάλλον 
υποχρεωτικά μέσα από τις ΜΚΟ και τις ενοικιάσεις των δημοτικών χώρων σε κάθε λογής 
«εταιρείες παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών», για να υλοποιούν προγράμματα STEM και 
ρομποτικής. Το θεατρικό παιχνίδι, ο χορός και η ζωγραφική δεν αποτελούν, προφανώς, 
προτεραιότητες για τους αρχιερείς της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης και 
καθυπόταξής της στις ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Οι προσπάθειες της δημαρχίας θα πέσουν στο κενό!  

Απαιτούμε:  

 Να αποσυρθεί η εντολή του ΟΠΑΝΔΑ για παράδοση των κλειδιών της αίθουσας 
(Λάκωνος 9) που χρησιμοποιεί ο Σύλλογος στο πάρκο ΚΑΠΑΨ. 

 Να παραχωρηθεί η εν λόγω αίθουσα για χρήση αποκλειστικά στον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Άνω Αμπελοκήπων. 

 Ο Δήμος Αθηναίων να συμβάλλει στην ανεμπόδιστη λειτουργία όλων των Πολιτιστικών 
Συλλόγων του Δήμου. 

 Να αναβαθμιστούν τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του Δήμου. 
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