
Ενημέρωση των κατοίκων για τα αποτελέσματα της συνάντησης που 
είχε ο Σύλλογός μας με τον Αντιδήμαρχο κο Τεντόμα. 

 
Ενημερώνουμε τα μέλη του συλλόγου μας, τις φίλες και τους φίλους του αλλά και όλους 
τους κάτοικους της περιοχής πως μετά από πρωτοβουλία του συλλόγου μας 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον αντιδήμαρχο κο Τεντόμα με θέμα τον σχεδιασμό 
και τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής σχετικά με το "ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ" τόσο μετά 
τις πρόσφτατες δεσμεύσεις του ίδιου και γενικά της Δημοτικής Αρχής όσο και την έναρξη 
των εργασιών στο χώρο από την Τετάρτη 4 Μαϊου. 
 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εχθές (Παρασκευή 6 Μαϊου 2022) στα γραφεία του 
Συλλόγου μας και συμμετείχε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της 
"Αναγέννησης" αποτελούμενη από τον πρόεδρο, Μπενάτο Θεοδόση, τον αντιπρόεδρο 
Νίκο Σοφιανό και τη γραμματέα Νατάσσα Αυγίκου. 
 
Από τη συζήτηση προέκυψαν τα παρακάτω: 
 

1. Για τη σημασία του έργου αυτού. 
 
Τονίσαμε τη σημασία του έργου αυτού για την περιοχή μας, για τους κατοίκους, τις 
οικογένειες και τη νέα γενιά μας. Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι μπαίνουν οι 
βάσεις για να υλοποιηθεί ένα αίτημα για το οποίο παλέψαμε ως σύλλογος για τρεις 
δεκαετίες.  Από το 1991 η «Αναγέννηση» ξεκίνησε τη διεκδίκηση του χώρου και τη 
διατύπωση αιτημάτων και δε σταμάτησε ούτε στιγμή. 
 
Ο Αντιδήμαρχος διατύπωσε και αυτός την άποψή του ότι είναι όντως μία πολύ θετική 
εξέλιξη. Ανέφερε επίσης ότι, θυμάται πολύ καλά από τη δεκαετία του '90 τις συζητήσεις 
και τα αιτήματα για το «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» όταν ήταν Κοινοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος 
του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος τότε. 
 

2. Για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό. 
 

Τονίσαμε πως αναμένουμε να υλοποιηθούν οι εξαγγελίες και οι δεσμεύσεις που έχουν 
γίνει και ζητήσαμε πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό των εργασιών και το 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου: 
 
Ο Αντιδήμαρχος μας ενημέρωσε πως η Δημοτική Αρχή σκοπεύει να προχωρήσει το έργο 
με συνεχή ροή εργασιών έτσι ώστε άμεσα (κατά λέξη: "...εντός λίγων μηνών ή αλλιώς 
έως τον προσεχή Σεπτέμβριο..." ) να είναι έτοιμο το Πάρκο και πως ο μόνος τρόπος 



αυτό να μην ισχύσει είναι να καθυστερήσουν οι εργασίες κατεδάφισης των κτισμάτων 
και απομάκρυνσης των μπάζων. 
 

3. Για τη διαμόρφωση του χώρου. 
 

Εκφράσαμε τη θέση πως το "ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ" πρέπει να είναι πάρκο με αρκετό, "ψηλό" 
πράσινο, πολλά δέντρα και προφανώς διαμόρφωση υποδομής για μικρό περίπατο και 
στάση/ξεκούραση.  
 
Ειδικά για το είδος και την ποσότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν αναφέραμε 
ότι ο χώρος δεν πρέπει να είναι σαν "πλατεία" δηλαδή ζητήσαμε να μη στρωθεί μεγάλο 
τμήμα της επιφάνειας του με "σκληρά" υλικά.  
 
Ο Αντιδήμαρχος μας ανέφερε πως δεν είναι ακόμα έτοιμη η τελική αποτύπωση του 
σχεδίου διαμόρφωσης του χώρου και των φυτεύσεων ωστόσο συμφώνησε και 
δεσμεύτηκε πως ο στόχος του σίγουρα είναι η κατασκευή ενός πάρκου με αρκετά 
δέντρα και διαδρόμους περιπάτου και όχι μία πλατεία.  
 
Ανεφέραμε το αίτημά μας για κατασκευή σύγχρονης Παιδικής Χαράς που θα ωφελήσει 
πάρα πολλές οικογένειες και νέα ζευγάρια στην περιοχή και πως κάτι τέτοιο είναι 
αναγκαίο να πραγματοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Άλλωστε, η ίδια η 
Δημοτική Αρχή πέρυσι είχε εξαγγείλει την κατασκευή παιδικής χαράς στον "ΑΤΛΑ" 
(παράλληλα με την κατασκευή του Κλειστού Γηπέδου) ενώ φέτος πήρε πίσω αυτόν τον 
σχεδιασμό με το σκεπτικό ότι η παιδική χαρά θα τοποθετηθεί στο "ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ" .. 
 
Η ενημέρωση του αντιδήμαρχου μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Ανέφερε ότι δεν 
υπάρχει σκέψη για κατασκευή παιδικής χαράς στο «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» (!!!) και πως υπάρχει 
σκέψη για κατασκευή κάποιου αναψυκτηρίου ή καντίνας (;;;). 
 
Επιμείναμε πολύ σε αυτό. Αναφέραμε ότι η Δημοτική Αρχή -και ο ίδιος- πρέπει να μας 
ενημερώσουν για το τι -και αν- σκοπεύει να κάνει σε σχέση με αυτό το ζήτημα που μόνο 
ασήμαντο και δευτερεύον δεν είναι. Αναφέραμε πως είτε στο «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» είτε στον 
«ΑΤΛΑ» είτε όπου θεωρεί η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να κατασκευαστεί και μάλιστα 
άμεσα. 
 
Ο Αντιδήμαρχος χωρίς να δεσμευτεί αλλά και χωρίς να διαφωνήσει για την ανάγκη 
κατασκευής παιδικής χαράς μας ανταπάντησε ότι το ζήτημα θα εξεταστεί και πως θα 
υπάρξει σύντομα μία απάντηση σε αυτό το ζήτημα. 
 



Επίσης, εκφράσαμε τον προβληματισμό μας για το «αναψυκτήριο» ή «καντίνα» και 
αναφέραμε πως οποιαδήποτε επισιτιστική ή εμπορική ή άλλη χρήση η οποία μάλιστα θα 
περιλαμβάνει και δόμηση στο χώρο αλλά και παραχώρηση σε ιδιώτη θα ερχόταν σε 
αντιπαράθεση με τον χαρακτήρα του χώρου και την ανεμπόδιστη χρήση του από τους 
κατοίκους. Τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα ειδικά εντός του πάρκου για να είναι 
βιώσιμη και να μπορεί να αντεπεξέλθει στα διάφορα βάρη και έξοδα -αντικειμενικά και 
σε ένα βάθος χρόνου- θα απαιτεί συνεχείς επεκτάσεις, καταλήψεις χώρων για 
τραπεζοκαθίσματα, συγκεκριμένη λειτουργία με σκοπό το κέρδος, όχληση και άλλα... 
ακόμα και στην περίπτωση των πιο αγαθών προθέσεων που μπορεί και να μην είναι και 
τέτοιες. Ειδικά το γεγονός της δόμησης εντός χώρου πρασίνου μας βρίσκει σφοδρά 
αντίθετους. Δεν μιλάμε για ένα χώρο μακρινό, τεράστιας έκτασης ή απομονωμένο αλλά 
για ένα κομμάτι γης στο κέντρο της γετονιάς μας στην οποία υπάρχουν ήδη επισιτιστικές 
επιχειρήσεις που λειτουργούν ακόμα και σε απόσταση λίγων μέτρων.  
 

4. Για την πρόσβαση, τον φωτισμό και την ασφάλεια στο χώρο. 
 
Αναφέραμε πως η πρόσβαση αυτή τη στιγμή είναι προβληματική και πως πρακτικά για 
στοιχειώδη ασφάλεια μόνο από "απέναντι" υφίσταται καθώς δεν υπάρχει καν 
πεζοδρόμιο από τη μία πλευρά (από Σιώκου) ενώ είναι στενό και μηδαμινό από την άλλη 
(από Καλαμά).  
 
Ζητήσαμε να υπάρξει πρόβλεψη έτσι ώστε να κατασκευαστεί κανονικό πεζοδρόμιο σε 
όλο το μήκος της οδού Αυλώνος. Η ανάγκη αυτή υπάρχει εδώ και χρόνια αλλά ειδικά 
τώρα με το πάρκο αλλά και το Κλειστό Γήπεδο που έχει εξαγγελθεί ΠΡΕΠΕΙ επιτέλους να 
λυθεί συνολικά. 
 
Ο αντιδήμαρχος δεν δεσμεύτηκε για το σύνολο της οδού Αυλώνος. Ωστόσο μας 
ανέφερε πως γνωρίζει πως το ζήτημα αυτό έχει εξεταστεί και πως θα υπάρχει 
πρόβλεψη για τη πρόσβαση στο Πάρκο. 
 
Ζητήσαμε ο φωτισμός του πάρκου να είναι ΥΠΕΡΕΠΑΡΚΗΣ για ευνόητους λόγους και πως 
αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί σχεδιαστικά με άρτιο τρόπο καθώς υπάρχουν και 
δεκάδες κατοικίες γύρω.  
 
Ο Αντιδήμαρχος συμφώνησε και δεσμεύτηκε πως έτσι θα είναι. 
  
Αναφέραμε επίσης την άποψή μας πως το πάρκο θα πρέπει να είναι ανοιχτός χώρος σε 
κάθε περίπτωση αλλά να έχει φύλαξη και να δέχεται φροντίδα. Η άποψή μας είναι πως 
τα παραπάνω σε συνδοιασμό με τον φωτισμό και προφανώς με την θέληση όλων των 
κατοίκων να το προστατέψουν και να το διαφυλάξουν αποτελούν τις εγγυήσεις και για 



την ασφάλεια στο χώρο και όχι τα κάγκελα και τα λουκέτα, τα οποία χωρίς φως και χωρίς 
φύλαξη θα έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. 
 
Ο Αντιδήμαρχος μας ανέφερε ότι υπάρχει όντως η σκέψη ο χώρος να είναι κλειστός και 
να κλειδώνει το βράδυ. Ωστόσο δε διαφώνησε με το σκεπτικό μας χωρίς να καταλήξει η 
συζήτηση σε αυτό το ζήτημα. 
 
Ως "Αναγέννηση" έχουμε μία πρώτη εκτίμηση σχετικά με τα αποτελέσματα της 
συνάντησης με τον αντιδήμαρχο, κο Τεντόμα.  
 
Αυτή είναι πως σε συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση του 
χώρου αλλά και τον χαρακτήρα του υπάρχουν ακόμα θολά σημεία, εκκρεμότητες, 
απορίες και προβληματισμοί. 
 
Ειδικά το αίτημα για την κατασκευή της Παιδικής Χαράς που άλλωστε έχει εξαγγελθεί 
εις διπλούν από την ίδια τη Δημοτική Αρχή αλλά φαίνεται πως δεν υπάρχει πρόθεση 
να υλοποιηθεί είναι για εμάς και για όλη τη γειτονιά ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ και ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ είτε χωροθετείται στο «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» είτε όχι. 
 
Θα παρακαλουθούμε την εξέλιξη των εργασιών αλλά αποκτάει πολύ μεγάλη σημασία 
οι κάτοικοι, τα μέλη του συλλόγου, οι φίλες και οι φίλοι μας, κανένας και καμία να 
μην επαναπαυτεί από το προφανές της ευχάριστης και θετικής εξέλιξης. 
 
Να είμαστε σε επιφυλακή για οτιδήποτε προκύψει και να παρακολουθούμε τις 
προθέσεις της Δημοτικής Αρχής. Αυτό χρειάζεται και αυτό θα κάνουμε ως σύλλογος! 
 
Τις επόμενες ημέρες θα ζητήσουμε ΕΚ ΝΕΟΥ συνάντηση στην οποία θα θέσουμε 
αναλυτικά τα ζητήματα που προέκυψαν και θα ζητήσουμε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ και ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ. 
 
 

Σαββάτο, 7 Μαϊου 2022 
 

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του  
 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΠΟΛΙΩΝ 
 

«Η Αναγέννηση» 


