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Πατούλης – Αυγενάκης φέρνουν τις Ομάδες Πρόληψης και 
Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) για να υπερασπιστούν τα 

συμφέροντα των ιδιωτικών αθλητικών ομίλων 

Αυτό που συνέβη την Κυριακή 10/10 στο Αττικό Άλσος δεν έχει προηγούμενο. Αθλούμενοι που 
διαμαρτύρονται για την «έξωση» της ελεύθερης άθλησης και την παραχώρηση - δώρο δημόσιων 
αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιώτη, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις ΟΠΚΕ, απλά και μόνο επειδή ήθελαν 
να διοργανώσουν ένα τουρνουά διαμαρτυρίας! Τρία οχήματα, μία μηχανή και συνολικά 10 άντρες της 
ομάδας καταστολής εγκλήματος βρέθηκαν να… φρουρούν τις πόρτες γηπέδων τένις! Οι αθλούμενοι 
αντιμετωπίστηκαν, δηλαδή, ως κοινοί εγκληματίες, απλά και μόνο επειδή υπερασπίζονται το δικαίωμα 
όλων των πολιτών της Αττικής στην ελεύθερη άθληση, χωρίς αντίτιμο και χωρίς την εκμετάλλευση των 
δημόσιων αθλητικών χώρων από ιδιωτικούς ομίλους. 

Άραγε πόσο ισχυρά είναι τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται στο Αττικό Άλσος, ώστε να φτάσουν 
στο σημείο να κινητοποιήσουν τόσες αστυνομικές δυνάμεις και να απειλούν τους αθλούμενους με 
επέμβαση του εισαγγελέα και με προσαγωγές; Το ίδιο σκηνικό διαδραματίζεται σε όλους τους 
δημόσιους και δημοτικούς χώρους άθλησης. Αντίτιμο για τους πολίτες και παραχώρηση σε ομίλους 
που «φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια», που πίσω τους κρύβονται ισχυρά συμφέροντα με «άκρες», είναι η 
συνήθης πρακτική που ακολουθείται σε όλους τους δήμους.  

Είμαστε στο πλευρό των αθλούμενων από την πρώτη στιγμή και υιοθετήσαμε το αίτημά τους για 
ανάκληση της σύμβασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Νέας 
Ιωνίας (ΟΑΝΙ) και επιστροφής στο παλαιό καθεστώς της δωρεάν ελεύθερης άθλησης. 

Στηρίζουμε την νέα κινητοποίηση των Αθλούμενων στο Αττικό Άλσος την Κυριακή 17/10 στις 10πμ. 

Διεκδικούμε το δικαίωμα της ελεύθερης/δωρεάν εισόδου και χρήσης σε όλους τους αθλητικούς 
χώρους, δήμων-περιφέρειαςκεντρικού κράτους. Καμία εκχώρηση ή παραχώρηση σε ιδιώτες/εταιρείες 
και κερδοσκόπους αθλητικούς παράγοντες. 

Αττικό Άλσος - ελεύθερος δημόσιος χώρος 


