
« Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκπολιτιστικού 

Εξωραϊστικού Συλλόγου Σεπολίων «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» για την κατασκευή 

Κλειστού Αθλητικού Κέντρου στα Σεπόλια » 
 

1. Ο Σύλλογός μας για δεκαετίες πρωτοστάτησε στις διεκδικήσεις για την 

κατασκευή Κλειστού Αθλητικού Κέντρου στα Σεπόλια. Είμαστε περήφανοι που 

επιμείναμε σε αυτό το δίκαιο αίτημα παρά την άρνηση που συναντούσαμε από 

τις Δημοτικές Αρχές. Είμαστε περήφανοι που χάρη και στις δικές μας 

προσπάθειες παρέμεινε ζωντανή αυτή η διεκδίκηση τα προηγούμενα χρόνια. 
 

Στο παρελθόν, πρόταση και διεκδίκηση του Συλλόγου μας ήταν να 

κατασκευαστεί το «Κλειστό» στο οικόπεδο του «Κοροπούλη» που τότε ακόμα 

διεκδικούσαμε την απαλλοτρίωσή του. Όταν αυτή τελικά πραγματοποιήθηκε το 

2018, ο χαρακτηρισμός ήταν «χώρος πρασίνου». Με αυτό σαν δεδομένο ο 

Σύλλογός μας επανήλθε, ζήτώντας από την ΚΤΥΠ (πρώην ΟΣΚ), να διερευνήσει τη 

δυνατότητα κατασκευής του «Κλειστού» στο «ΒΟΤΡΥΣ», πράγμα για το οποίο δε 

λάβαμε απάντηση. 
 

Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε τα εξής από το αρχείο του Συλλόγου μας: 

> Υπόμνημα του Συλλόγου μας, 10 Νοεμβρίου 1993 επί Δημαρχίας Κουρή 

(Πρόεδρος: Γιάννης Κουτσογιάννης) 

>  Υπόμνημα της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων 4ου Δ/τος, 11 Φεβρουαρίου 

1997 επί Δημαρχίας Αβραμόπουλου  

 (Πρόεδρος: Αλέκα Μπενάτου)  

 Το υπόμνημα το υπογράφουν 10 Αθλητικοί Σύλλογοι της Περιοχής και 

συγκεντρώθηκαν υπογραφές από εκατοντάδες κατοίκους! 

> Ψήφισμα Συγκέντρωσης του Συλλόγου μας και κατοίκων 19 Απριλίου 2007 

και Κείμενο Υπογραφών εκατοντάδων κατοίκων. 

> Υπόμνημα του Συλλόγου μας το 2007 επί Δημαρχίας Κακλαμάνη 

 (Πρόεδρος: Νίκα Βασιλάκη) 

  >  Επιστολή του Συλλόγου μας προς ΚΤΥΠ Α.Ε (2019) 
 

2. Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε ακόμα το Κλειστό Αθλητικό Κέντρο για να 

βελτιωθεί η πρόσβαση των νέων μας στον Αθλητισμό και για να έχουν 

περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες οι Αθλητικοί Σύλλογοι και τα Σχολεία 

της περιοχής μας και μέσω αυτών τα εκατοντάδες νέα παιδιά, αγόρια και 

κορίτσια που ζούνε στα Σεπόλια.  
 



Μάλιστα όλα αυτά τα θέσαμε χρόνια πριν καταγραφούν οι σημαντικές επιδόσεις 

σε επίπεδο πρωταθλητισμού του «ΤΡΙΤΩΝΑ», της κύριας ομάδας μπάσκετ της 

γειτονιάς μας και χρόνια πριν ανατείλει το λαμπρό αστέρι του Γιάννη 

Αντετοκούνμπο που συνεχίζει να καταγράφει μία συναρπαστική πορεία του και 

να μας γεμίζει με όμορφα συναισθήματα. 
 

Οι σημαντικές επιδόσεις του «ΤΡΙΤΩΝΑ» και η συναρπαστική πορεία -αλλά και 

και το που και πως ξεκίνησε- του «Γιάννη από τα Σεπόλια» για εμάς αποτελούν 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ της μεγάλης ανάγκης που υπάρχει στην περιοχή μας για 

σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, που θα μπορούν να φιλοξενήσουν 

αθλητικές δραστηριότητες με ποιότητα και ασφάλεια και θα μπορούν να 

φιλοξενήσουν τους νέους και τις νέες που θέλουν να γνωρίσουν κάποιο άθλημα 

και να το αναπτύξουν ανεμπόδιστα!  
 

Ένας «στεγασμένος» και σύγχρονος αθλητικός χώρος αποτελεί αναβάθμιση για 

τις αθλητικές δραστηριότητες. Προσφέρει περισσότερες δυνατότητες, πιο 

σταθερό και ασφαλές περιβάλλον. «Απομονώνει» την διεξαγωγή των αθλητικών 

δραστηριοτήτων από τις μεταβολές του καιρού. Όλα αυτά βοηθάνε στη μείωση 

των τραυματισμών και της σωματικής καταπόνησης, στη βελτίωση της 

αυτοσυγκέντρωσης και της στοχοπροσήλωσης του αθλούμενου κ.α 
 

Για να είναι εξασφαλισμένα βέβαια όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υπάρχει 

επαρκές και μόνιμο προσωπικό, επαρκής κρατική χρηματοδότηση για τη 

συντήρηση των υποδομών του έτσι ώστε αυτές να μην απαξιώνονται και να μην 

καθίστανται επικίνδυνες και βέβαια σεβασμός από τους χρήστες.  
 

3. Υποδεχόμαστε με ικανοποίηση την πρόθεση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής να 

κατασκευάσει Κλειστό Αθλητικό Κέντρο στα Σεπόλια. Οι μέχρι τώρα εξαγγελίες 

και προετοιμασίες, εφόσον και όταν υλοποιηθούν, θα αποτελούν ΔΙΚΑΙΩΣΗ 

των αγώνων και των προσπαθειών που για πολλά χρόνια κατέβαλλε ο 

Σύλλογός μας, οι άνθρωποι του Αθλητικού Συλλόγου «ΤΡΙΤΩΝ» και άλλοι. 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ την κατασκευή ενός Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Πολλαπλών 

Χρήσεων με χωρητικότητα προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα της περιοχής 

το οποίο θα είναι στην ευθύνη του ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμός Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων) και θα διατίθεται σε ισότιμη 

βάση, με οργανωμένο τρόπο και με αντικειμενικά κριτήρια σε Αθλητικούς 

Συλλόγους, Ομάδες και Φορείς αλλά και στα Σχολικά Πρωταθλήματα για την 



πραγματοποίηση προπονήσεων και πρωταθλημάτων. Με αυτόν το τρόπο θα 

ωφεληθούν από την κατασκευή του οι εκατοντάδες νέες και νέοι της περιοχής. 
 

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ και θα αντιταχθούμε σε μεθόδους Σύμπραξης 

Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή και τη διαχείρισή του και 

σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας η οποία θα 

βλάψει πρώτα και κύρια του χρήστες του χώρου (Συλλόγους, Ομάδες κλπ).  
 

4. Η Δημοτική Αρχή, χωρίς καμία διαβούλευση ή έστω ενημέρωση και χωρίς 

κανένας φορέας να έχει καταθέσει επίσημα και δημόσια κάποιο αίτημα 

αποφάσισε και χωροθέτησε το Κλειστό Αθλητικό Κέντρο εντός του ήδη 

υπάρχοντος ανοιχτού Αθλητικού Κέντρου στον «ΑΤΛΑ». 
 

Ένα σημαντικό τμήμα των κατοίκων της περιοχής διαφωνεί με αυτή την 

επιλογή και αυτό αποτελεί σεβαστό και αναφαίρετο δικαίωμά τους.  
 

Εμείς ως Σύλλογος καταθέσαμε ένσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες ΜΟΝΟ για να 

αναδείξουμε το ζήτημα της «Διάνοιξης της οδού Κωνσταντινουπόλεως από 

Δαμβέργη έως Σιώκου» και δεν συμμετείχαμε στις ενστάσεις που κατατέθηκαν 

από κατοίκους.  
 

Ειδικά διαφωνούμε με όσουν εκφράζουν ως στόχο τους την «αποτροπή» της 

κατασκευής του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου όπως επίσης διαφωνούμε και με 

την κουλτούρα κάποιων κατοίκων να θεωρούν ένα κοινόχρηστο χώρο ως «αυλή» 

του σπιτιού τους επειδή έτυχε αυτό να «βλέπει» σε αυτόν ή να γειτνιάζει. Κατά 

την δική μας αντίληψη, δικαίωμα στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους 

έχουν όλοι, ισότιμα, είτε μένουν απέναντι, είτε δίπλα, είτε 5 τετράγωνα μακρυά. 
 

Όμως, πέρα από αυτά, η ίδια η πραγματικότητα υποδηλώνει πως κάποια από 

τα επιχειρήματα των κατοίκων που διαφωνούν δεν είναι καθόλου 

λανθασμένα, προβληματίζουν και τον Σύλλογό μας και δεν είναι ασήμαντα.  
 

Συγκεκριμένα : 
 

Ο «ΑΤΛΑΣ» τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν η μόνη διέξοδος για μεγάλο τμήμα 

των ανθρώπων της γειτονιάς μας, για όποιον θέλει να αθληθεί, να τρέξει, να πάει 

τα μικρά παιδιά του σε ανοιχτό χώρο, να κάτσει σε ένα παγκάκι λίγη ώρα. Πολλοί 

κάτοικοι φοβούνται ότι αυτό θα χαθεί μιας και ένα Κλειστό αθλητικό Κέντρο 

συνιστά ουσιαστικά μία «οικοδομή», ένα μεγάλο κτίριο και θα συρρικνωθεί ο 

διαθέσιμος χώρος. Δεν έχουν άδικο σε αυτό! 



 

Επίσης, η περιοχή γύρω από τον «ΑΤΛΑ» είναι γεμάτη με πολύ σοβαρά 

προβλήματα και εκκρεμότητες δεκαετιών για τα οποία είναι διαχρονικά 

υπεύθυνες οι Δημοτικές Αρχές και πλέον και η τωρινή: 
 

α. Η πρόσβαση στον «ΑΤΛΑ» από οποιοδήποτε δρόμο είναι προβληματική και σε 

μερικές περιπτώσεις επικίνδυνη  

- Τα πεζοδρόμια στην οδό Αυλώνος είναι άθλια και ανύπαρκτα... 

- Ο φωτισμός προβληματικός ή ανύπαρκτος... 

- Οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης είναι μηδαμινές... 
 

β. Τα οικόπεδα «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» και «ΒΟΤΡΥΣ» που θα έπρεπε εδώ και χρόνια να 

είναι ένας ενιαίος κοινόχρηστος χώρος για τις ανάγκες των κατοίκων με πάρκο 

υψηλού πρασίνου και άλλους χώρους πρασίνου, κέντρο πολιτισμού, το 9ο ΕΠΑΛ, 

νηπιαγωγεία κ.α είναι μέσα στη βρωμιά και τα μπάζα. 
 

γ. Τα έργα της «υπογειοποίησης των σιδηροδρομικών γραμμών» καθυστερούν 

και η παράδοση του υπέργειου ελεύθερου χώρου στους κατοίκους δε ξέρουμε 

πότε και πως θα γίνει πράξη. 
 

δ. Η οδός Κωνσταντινουπόλεως παραμένει αδιάνοικτη από Δαμβέργη έως 

Σιώκου. 
 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν ότι η επιλογή του χώρου έχει και 

προβληματικά στοιχεία και ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ να 

προλάβει τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν.  
 

5. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΤΟΝ «ΑΤΛΑ» ΕΦΟΣΟΝ ΕΤΣΙ ΟΡΙΣΕ Η 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ «ΠΟΛΕΜΗΘΕΙ» Η 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ!  
 

Όμως, υπάρχει ΜΟΝΟ ένας τρόπος για να έχει αυτό το έργο ΜΟΝΟ θετικά και 

αυτός είναι να δοθούν στους κατοίκους ΝΕΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ και ΧΩΡΟΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ πριν ή και παράλληλα με την κατασκευή του «Κλειστού» !!! 
 

Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να δει την πραγματικότητα των Σεπολίων ΚΑΤΑΜΑΤΑ 

και όχι όπως την βολεύει το επικοινωνιακό της αφήγημα για να μπορεί να 

υλοποιεί την αντιλαϊκή της πολιτική. 

 



Όταν πρόκειται για τις ανάγκες και τα αιτήματα των επιχειρηματικών ομίλων και 

για την ενίσχυση της κερδοφορίας τους, διαθέτουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ,  

ορίζουν λυτούς και δεμένους και οι υπηρεσίες με άνωθεν εντολές «τρέχουν» 

σχεδιασμούς και διαδικασίες ξεπερνώντας εκκρεμότητες χρόνων σε πολύ μικρά 

χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα ο «Μεγάλος Περίπατος», η λεγόμενη 

«Διπλή Ανάπλαση» και άλλα αντίστοιχα επενδυτικά project ...  
 

Όταν όμως πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες και τα αιτήματα των κατοίκων για 

ελεύθερους χώρους και πράσινο στις γειονιές κάνουν πως δε βλέπουν, δεν 

ακούν, δεν ξέρουν..., είναι φειδωλοί και μετρημένοι, ανακαλύπτουν δήθεν 

γραφειοκρατικά κωλύματα και περνάνε χρόνια με διάφορες ανέξοδες 

υποσχέσεις χωρίς να υλοποιείται τίποτα ... 
 

Ήδη η Δημοτική Αρχή του κου Μπακογιάννη ακολουθεί αυτή την τακτική στα 

Σεπόλια στο κυρίαρχο και μυριόστομο αίτημα για το «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» ... ! 
 

6. ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΣΥΣΣΩΜΟΙ, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ & ΠΙΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ & 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ 

«ΑΤΛΑ» ΤΑ ΕΞΗΣ: 
 

>> ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» ! 
 

>> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ και 

«ΕΞΥΠΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ» στην ΑΥΛΩΝΟΣ από Καλαμά έως Τρεις Γέφυρες και 

στη Σιώκου από Εθνική Οδό έως Λιοσίων. 
 

>> ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ από Καλαμά έως Σιώκου, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 

ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ και ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ της με ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, 

ΠΡΑΣΙΝΟ & ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. 
 

>> ΔΙΑΝΟΙΞΗ της ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από Δαμβέργη έως Σιώκου. 
 

>> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ στα ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΑ 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΛΙΟΣΙΩΝ (301Β, 303, 305 & 307) με ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΟΜΟΡΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ και ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ. 
 

Άποψή μας είναι πως μία τέτοια προσέγγιση μπορεί να «ενώσει» όλη τη γειτονιά 

για το κοινό καλό και για τη αποτελεσματικότερη διεκδίκηση όλων όσων έχουμε 

ανάγκη. 



ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ 

ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΟΥΝ! 
 

Ειδικά οι Σύλλογοι Γονέων (128ο Δημοτικό, 54ο Γυμνάσιο, 53ο Λύκειο, 62ο 

Δημοτικό κ.α) αλλά και οι Ομάδες μας («Τρίτων», «Άφοβος» κ.α) μπορούνε αν 

θέλουν να παίξουνε -στο σήμερα- αποφασιστικό ρόλο για να κερδίσουμε ως 

γειτονιά, οι οικογένειες και τα παιδιά μας αυτά που μας αξίζουν και αυτά που 

μας στερούν εδώ και χρόνια! 

 

 

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
     


