


“ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ”

για να θυμούνται οι παλιοί...
και να μαθαίνουν οι νέοι...



Μία παρουσίαση που σκοπό έχει να αναδείξει τις 

διαχρονικές προσπάθειες του Εκπολιτιστικού 

Εξωραϊστικού Συλλόγου Σεπολίων «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 

και τη διαρκή συμμετοχή και παρέμβαση των 

κατοίκων για να μη χαθεί αυτός ο ελεύθερος χώρος, 

για να μην τον χτίσουν οι επιχειρηματίες-ιδιοκτήτες, 

για να απαλλοτριωθεί και να μετατραπεί τελικά σε 

πάρκο προς όφελος των αναγκών των κατοίκων, των 

οικογενειών και της νεολαίας της περιοχής!



Ο τόπος που ζούμε, η γειτονιά που γνωρίζουμε σήμερα δεν ήταν πάντα έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα...

Στην άκρη της «τότε» πόλης των Αθηνών και δίπλα στο ποτάμι του Κηφισσού τα Σεπόλια ήταν γεμάτα ρυάκια,
νερόμυλους, περιβόλια, καλλιέργειες.Εδώ έβγαινε το σιτάρι της περιοχής και η περιοχή ονομαζόταν «Μύλοι των
Αθηνών». Εκεί που σήμερα είναι το 53ο Λύκειο και μέχρι τα γήπεδα μπάσκετ του «Τρίτωνα» καλλιεργούσαν
λουλούδια και ζαρζαβατικά, το περίφημο «Κτήμα Καντόρου».

Αυτό άλλαξε στα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 20ου οπότε και συνέβησαν μεγάλες αλλαγές στον
αστικό και παραγωγικό ιστό της Αθήνας.

Η κατασκευή των σιδηροδρόμων και των σιδηροδρομικών γραμμών και η εγκατάσταση μεγάλων εργοστασίακών
μονάδων στην περιοχή είναι σαφώς ο πρώτος παράγοντας που οδήγησε τη γειτονιά στη σημερινή μορφή της. Ο
επόμενος ίσως καθοριστικός παράγοντας ήταν η περίφημη...«αντιπαροχή».

Η πρώτη ένταξη στο σχέδιο πόλεως έγινε το 1893 αλλά αυτό δε σήμαινε σχεδόν τίποτα αφού τα Σεπόλια
παρέμειναν για δεκαετίες χωρίς δρόμους, χωρίς υποδομές με άναρχη δόμηση και χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό
από το κράτος.

Το κράτος λειτουργούσε διαχρονικά μόνο για να εξυπηρετήσει τα αιτήματα και τις αυθαιρεσίες των εργοστασιαρχών
που είχαν έδρα ή και παραγωγικές μονάδες στην περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πολλές από τις
εκτάσεις που κατέλαβαν τα εργοστάσια είχαν παραχωρηθεί από το κράτος αλλά δεκαετίες μετά όταν η παραγωγική
δραστηριότητα έπαψε αυτές οι εκτάσεις δεν επιστράφηκαν ποτέ. Το κράτος έπρεπε να «ξαναεξυπηρετήσει»
απαλλοτριώνοντας τες ή επιτρέποντας αγοραπωλησίες στα πλαίσια του real estate.

Το εργοστάσιο οινοποιίας «ΒΟΤΡΥΣ» ξεκίνησε το 1885 και διέκοψε τη λειτουργία του το 1986 μετά από μία μακρά
ιστορία. Αντίστοιχα και το εργοστάσιο φελλοποιίας «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» το 1893, το εργοστάσιο τσιμέντου «ΑΤΛΑΣ»
ξεκίνησε το 1919, το «ΦΕΛΙΖΟΛ» (;) αλλά και η φαρμακοβιομηχανία «ΒΙΟΦΑΡΜ», η φαρμακοβιομηχανία
«ΔΑΜΒΕΡΓΗ» αργότερα και άλλα.



Προφανώς με το πέρασμα των χρόνων οι εκτάσεις των λαχανόκηπων και των κτημάτων γίνοταν όλο και λιγότερες.
Τώρα έχουν απομείνει μόνο αναμνήσεις και ελάχιστα σημεία κυρίως στην Κολοκυνθού και στην Ακαδημία
Πλάτωνος αλλά και τα Μυκονιάτικα των Αγίων Αναργύρων θυμίζουν το πως ήταν κάποτε οι όχθες του Κηφισού ο
οποίος δεν υπάρχει καν πια αφού έχει εγκιβωτιστεί.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τα Σεπόλια αναπτύχθηκαν ως μία πυκνοκατοικημένη –κατά κύριο λόγο- εργατική
συνοικία με μεγάλα εργοστάσια και γύρω τους πολλά φτωχόσπιτα οικογενειών που εργάζοταν σε αυτά αλλά και
αλλού.

Είναι εκατοντάδες οι οικογένειες που έχουν προγόνους εργάτριες και εργάτριες σε αυτά. Είναι ελάχιστοι οι
άνθρωποι κάποιας ηλικίας που δεν έχουν να σου πουν κάποια ιστορία σχετική.

Είναι επίσης πολλά και τα παραδείγματα των «σακατεμένων». Στο Σύλλογό μας έχουμε δύο κυρίες οι οποίες
άφησαν μια για πάντα τμήματα από τα δάκτυλά τους στις μηχανές του «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» δουλεύοντας εκεί ως
κορίτσια.

Σε μία περιοχή που δεν είχε τα βασικά... Που δεν σχεδιάστηκαν ποτέ τα στοιχειώδη... Σε μία περιοχή που η παλιά
και ήσυχη «εξοχή» μετατρεπόταν όλο και περισσότερο σε τσιμέντο αυτό που πραγματικά δούλευε «ρολόι» για
δεκαετίες ήταν η «αξιοποίηση» (βλ. εκμετάλλευση) του ιδρώτα εκατοντάδων εργατών και εργατριών μέσα στις
βιομηχανίες προκειμένου να γίνονται οι ιδιοκτήτες τους και οι κληρονόμοι τους πλουσιότεροι.

Με τα χρόνια και με τα απανωτά κύματα εσωτερικής μετανάστευσης αυξάνεται και ο πληθυσμός της περιοχής.

Η ανέγερση πολυκατοικιών και το σύστημα της «αντιπαροχής» στα πλαίσια παντελούς απουσίας ολοκληρωμένου
σχεδιασμού δημιούργησαν το κίνδυνο μεγάλης «ασφυξίας» όσο αφορά τους χώρους που θα ήταν «διαθέσιμοι» για
να καλυφθούν ανάγκες οι των κατοίκων όπως ανάγκες σχολικής στέγης, πρασίνου, αθλητικών χώρων,
κοινόχρηστων χώρων κ.α. Αυτός ο κίνδυνος γρηγορα επεκτάθηκε και σε πάρα πολλές περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε
τη δεκαετία του ‘90. Οι μόνες περιπτώσεις που εξαιρούνται είναι οι χώροι εκείνοι που με αγώνα διεσώθηκαν....



Σεπόλια, χωράφια και καμινάδες εργοστασίων ...
(φωτογραφία από facebook-Γιάννης Λάμπρου)



Χαρακτηριστικές 

φωτογραφίες 

μιας άλλης 

εποχής...

(οι φωτογραφίες 

αλιεύτηκαν από το 

διαδίκτυο όπου είναι 

ευρέως διαδεδομένες και 

δεν έχουμε διαπιστώσει 

την πραγματική και 

αρχική πηγή τους)



Το καπνεργοστάσιο, 

το βουστάσιο και 

μεγάλο τμήμα της 

περιοχής 

Κολοκυνθούς το 

έτος 1937...

(φωτογραφία από facebook-

Βασίλης Σταματάκος)



Οι κάτοικοι των Σεπολίων δεν ήταν ποτέ αδιάφοροι. Στο αρχείο του Συλλόγου μας υπάρχουν τεκμήρια που υποδηλώνουν ότι για
πολλές δεκαετίες αναπτύσσονται προσπάθειες, γίνονται παρεμβάσεις, διατυπώνονται αιτήματα ενάντια στην υποβάθμιση και την
εγκατάλειψη, για συγκεκριμένα ζητήματα οδοποιίας, αποχέτευσης, για τα προβλήματα που δημιουργούσαν τα εργοστάσια στη ζωή
τους και συγκεκριμένα η τσιμετοποιία «ΑΤΛΑΣ» και το «ΦΕΛΙΖΟΛ», για κατασκευή δρόμων, πλατείων κ.α.

Μέσα στον αγώνα για τη μεταγκατάσταση του εργοστασίου ΑΤΛΑΣ, το 1956 ιδρύεται ο σύλλογος μας, ιδρύεται η «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
και πρωτοστατεί στις κινητοποιήσεις. Αυτός ο αγώνας δικαιώθηκε οριστικά μετά από δεκαετίες πρώτα με το κλείσιμο τελικά του
εργοστασίου και τελικά με τη δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου, του πάρκου και την ανεγερση νέων σχολικών κτιρίων.

Όλα τα χρόνια τις κινητοποιήσεις τς τροφοδοτούν οι ανάγκες και οι πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν κάθε εποχή... Η ανάγκη
για μία ανθρώπινη γειτονιά με χώρους πρασίνου με δημόσιες και δωρεάν υποδομές στον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό και την Παιδεία.

Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι πάντα οι αγώνες και τα αιτήματα εκφράζουν ένα όραμα, είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά,
εξέφραζαν το «αύριο» των κατοίκων, των οικογενειών, της νεολαίας!

Αυτό που επίσης αποδεκνύεται είναι ότι το κράτος -με την συγκεκριμένη αντίληψη για την «ανάπτυξη» και το ποιος κερδίζει από
αυτή- δεν είχε ποτέ σε προτεραιότητα τις λαϊκές ανάγκες. Δεν είχε ποτέ έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για να τις καλύψει ή έστω
διακηρύξεις που να αναφέρονται σε αυτές.

Εξυπηρετεί με συνέπεια και συνέχεια το «χθες» του κέρδους των επιχειρηματιών, της έλλειψης υποδομών, της αναρχίας και γι αυτό
ανέκαθεν –και σήμερα- αγνοούσε, λοιδορούσε, αδιαφορούσε, σε αρκετές περιπτώσεις προχώρησε σε διώξεις (υπογειοποίηση των
γραμμών) και σε ελάχιστε περιπτώσεις με πολύ χαμένο χρόνο και μόνο κάτω από την πίεση προχώρησε σε θετικά βήματα.

Αν δεν υπήρχαν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις που επέβαλλαν τα αιτήματα που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των κατοίκων, η
περιοχή μας σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετική, πολύ χειρότερη και χωρίς ελπίδα ή δυνατότητα βελτίωσης. Η ιστορία του «ΑΤΛΑ», η
απαλλοτρίωση του «ΒΟΤΡΥΣ», τα έργα για την «Υπογειοποίηση των Σιδηροδρομικών Γραμμών», η έναρξη των εργασιών στο
«ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» για την κατασκευή πάρκου επιβεβαιώνουν αυτόν τον ισχυρισμό.



Μάιος 1963

Το φύλλο της 

εφημερίδας 

«ΦΩΝΗ των ΣΕΠΟΛΙΩΝ»

και χαρακτηριστικό 

σκίτσο για τις 

αρνητικές και 

θανατηφόρες

επιδράσεις της

τσιμεντοβιομηχανίας

«ΑΤΛΑΣ» στην υγεία

των κατοίκων της 

περιοχής



1980

Η «Αναγέννηση» με

τους κατοίκους

εισβάλλει 

συμβολικά

στο εργοστάσιο

«ΑΤΛΑΣ» 

διεκδικώντας να 

αποδοθεί ο χώρος 

για την 

εξυπηρέτηση των 

λαϊκών αναγκών!



1980

Αστυνομικές 

δυνάμεις στην 

είσοδο του 

εργοστασίου 

«ΑΤΛΑΣ» το 

...προστατεύουν 

από τις 

κινητοποιήσεις της 

«Αναγέννησης», των 

κατοίκων και των 

υπόλοιπων φορέων 

της περιοχής.



Δεκαετία 1980



Ένας μεγάλος αγώνας σχεδόν 20 χρόνων 

για τις σιδηροδρομικές γραμμές...



Ένας μεγάλος αγώνας σχεδόν 20 χρόνων 

για τις σιδηροδρομικές γραμμές...



Τι ήταν το εργοστάσιο «Α.Γ.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ» ;
Πότε λειτούργησε;
Τι παρήγαγε;

Πηγή: 
Μαρία Δανιήλ, Α.Γ.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Α.Ε., στο Βακαλοπούλου 
Μ., Δανιήλ Μ., Λαμπρόπουλος Χ., Φασουράκης Η. (επιμ.), 
2017, Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής 
(www.vidarchives.gr/reports/2021_12_2119).

Η βιομηχανία 

«Α.Γ. Κοροπούλης Α.Ε.»,

ξεκίνησε το1893 ως βιομηχανία 

παραγωγής πωμάτων οινοποιίας 

(φελλοί). Επεκτάθηκε στη συνέχεια σε 

κατασκευή αντικειμένων από 

χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ασήμι και 

εμαγιέ και σε ευρύτερα είδη πωμάτων 

και συστήματα εμφιάλωσης και 

συκευασίας. Σταμάτησε να λειτουργεί 

στο συγκεκριμένο χώρο και φαίνεται 

πως συνέχισε την λειτουργία της σε 

νέες εγκαταστάσεις στο Κρυονέρι 

Αττικής.



Το χρονικό της διεκδίκησης....

1991
H «Αναγέννηση» με έγγραφό της προς τον 

Δήμο Αθηναίων ζητάει να δεσμευτούν οι 

χώροι τον παλιών εργοστασίων «ΒΟΤΡΥΣ» και 

«ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» για την αναβάθμιση της 

περιοχής και να γίνουν κλειστό γυμναστήριο, 

πράσινο και σχολείο









Το χρονικό της διεκδίκησης....

1998
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της 

«Αναγέννησης» στην οδό Αυλώνος στις 29 

Ιουλίου!

Το ψήφισμα προς το Δήμο Αθηναίων αναφέρεται: 

«τα αιτήματα κατοίκων των Σεπολίων για τη 

μετατροπή του συγκεκριμένου εργοστασίου σε 

πράσινο, είναι παλιά και ο δήμαρχος Αθηναίων 

είχε συμφωνήσει. Ωστόσο οι κάτοικοι των 

Σεπολίων ακόμα περιμένουν να υλοποιηθούν 

αυτές οι υποσχέσεις».



Το χρονικό της διεκδίκησης....

Τις επόμενες ημέρες, το Δημοτικό Συμβούλιο της 

Αθήνας αποφασίζει «αναστολή έκδοσης 

οικοδομικών αδειών στο χώρο των εργοστασίων 

ΒΟΤΡΥΣ και ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ». 

Αυτές οι «αναστολές οικοδομικών αδειών» ήταν 

ένα από τα κύρια αιτήματα του Συλλόγου για 

πολύ καιρό αφού τις μπουλντόζες των 

ιδιοκτητών τις σταματάγαμε κάθε φορά «με τη 

ψυχή στο στόμα»...

Μία κανονικότατη «μάχη χαρακωμάτων» που 

κράτησε χρόνια...!



Δεκαετία 1990

Συνθήματα στην είσοδο του «ΒΟΤΡΥΣ»



Το χρονικό της διεκδίκησης....

2001
«Με το στανιό» αποσπώνται βήμα-βήμα αποφάσεις που ενισχύουν τα επιχειρήματα και τις διεκδικήσεις 

της «Αναγέννησης» και των κατοίκων της περιοχής.

Με την 1652/21.6.2001 απόφασή του, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ενέκρινε την 

τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών στην περιοχή Σεπολίων [περιοχή 88], 

μεταξύ των οδών Αυλώνος, Σιώκου, Γράμμου και Καλαμά και, συγκεκριμένα, σε τμήμα του ΟΤ 44, με 

σκοπό τον χαρακτηρισμό του πρώην εργοστάσιο Κοροπούλη ως χώρου κοινοχρήστου πρασίνου, 

αθλητικών εγκαταστάσεων και αίθουσας πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Στο μεταξύ η «μάχη χαρακωμάτων» συνεχίζεται...
Στα επόμενα οκτώ χρόνια, από το 2001 έως το 2009 επιβάλλονται άλλες τρεις αναστολές έκδοσης 

οικοδομικών αδειών , η πρώτη αναστολή επιβλήθηκε το έτος 2001, η δεύτερη αναστολή επιβλήθηκε το 

έτος 2006 και το έτος 2009 επιβλήθηκε αναστολή λόγω τροποποιήσεως του ΓΠΣ.

Αυτό και μόνο το δεδομένο, αποδεικνύει ότι το «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» το σώσαμε ως Σύλλογος και ως 

γειτονιά από «του χάρου τα δόντια» γιατί μονίμως η απειλή κρεμόταν από πάνω του εφόσον ο 

Δήμος δεν προχωρούσε στην απαλλοτρίωσή του!



Το χρονικό της διεκδίκησης....

2005
Σε νέα συγκέντρωση καλεί η «Αναγέννηση» στις 

16 Δεκεβρίου έξω από το «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ».





Το χρονικό της διεκδίκησης....

2009
Τον Ιούλιο λήγει ο χρόνος της «αναστολής 

οικοδομικών αδειών» όμως η απαλλοτρίωση δε 

προχωράει! Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και οι 

διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι καραδοκούν να 

αρπάξουν το «φιλέτο»…

Μεγάλη είναι και η υποκρισία της Δημοτικής 

Αρχής αφού αν και το κονδύλι των 3,45 εκατ. 

ευρώ ήταν εγγεγραμμένο στους 

προϋπολογισμούς του Δήμου και το 2008 και το 

2009, ωστόσο, ακόμη δεν είχε εκταμιευθεί.



Το χρονικό της διεκδίκησης....

2009 Απρίλιος
Η «Αναγέννηση» παρεμβαίνει και για μία ακόμα 

φορά, κινητοποιούνται κάτοικοι και φορείς με 

αίτημα την Άμεση Απαλλοτρίωση του παλιού 

εργοστασίου «Κοροπούλη». Τον Απρίλιο 

πραγματοποιείται συγκέντρωση της 

«Αναγέννηση» επί της Αυλώνος έξω από το χώρο.

Στο ψήφισμα της συγκέντρωσης τονίζεται: 

«αν δεν ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία 

απαλλοτρίωσης του χώρου από το Δήμο Αθήνας, ο 

κίνδυνος να τσιμεντοποιηθεί ο χώρος, είναι 

ορατός. Καλούμε το δήμαρχο Αθηναίων να 

ολοκληρώσει την απαλλοτρίωση άμεσα, όπως 

περιμένουν όλοι οι δημότες».









Το χρονικό της διεκδίκησης....

2009 Ιούλιος
Τον Ιούλιο η «Αναγέννηση» πραγματοποιεί ξανά 

Συγκέντρωση Κατοίκων ενώ βρίσκεται μαζικά και 

έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας την ώρα που 

συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με αίτημα 

την άμεση απαλλοτρίωση του ελεύθερου χώρου 

στο «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ»!



Το χρονικό της διεκδίκησης....

2010
Προχωρούν οι απαραίτητες πολεοδομικές ρυθμίσεις οι οποίες θα ορίσουν ως ελεύθερο 

χώρο πρασίνου, στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, το «Κοροπούλη».

Κατόπιν, ο Δήμος Αθηναίων θα προχωρούσε στις αναγκαίες πράξεις αναλογισμού και θα 

βεβαιώνονταν τα ποσά που χρειάζονταν για τις απαλλοτριώσεις.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 90/23-3-2010, η έγκριση της τροποποίησης του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αθηναίων στο οποίο χαρακτηρίστηκε το «Κοροπούλη» 

χώρος πρασίνου.



Το χρονικό της διεκδίκησης....

Ταυτόχρονα όμως συνεχίζονται και 

οι προσπάθειες «κάποιων» για 

τσιμεντοποίηση του οικοπέδου!

Η «Αναγέννηση», αντιλαμβάνεται ότι έχει 

ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής 

άδειας για 13.000 τ.μ περίπου.

Παρεμβαίνει, στέλνει επιστολή προς το Δήμαρχο 

κο Καμίνη, προς όλες τις αρμόδιες διευθύνσεις 

και προς τις δημοτικές παρατάξεις με σκοπό να 

σταματήσει η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής 

άδειας, να αποφασιστεί αναστολή εκ νέου 

αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και να 

αποφασιστεί η άμεση αγορά του οικοπέδου από 

το Δήμο.



Το χρονικό της διεκδίκησης....

2012
Δεδομένου ότι προέκυψε πρόοδος των εργασιών αναθεωρήσης του ΓΠΣ στα ΟΤ 44 και 68 

της περιοχής Σεπόλια του Δήμου Αθηναίων, το ΣτΕ επιδίκασε εξάμηνη παράταση της 

αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Στο ΦΕΚ 400 τ. ΑΑΠ/18-12-2012, τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και 

καθορίστηκαν οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, για το ίδιο θέμα.



Το χρονικό της διεκδίκησης....

2013 – 2014
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία TECHNOINVEST, αιτείται και συντάσσεται η 2/2013 πράξη 

αναλογισμού αποζημιώσεως λόγο ρυμοτομίας ιδιοκτησιών, και με αυτή ζητούσε από τους 

ιδιοκτήτες των οικοπέδων με πρόσωπο στο Κοροπούλη, αποζημίωση. 

Εκείνη την περίοδο ξεκνάει λοιπόν να παίζεται ένα πολύ άσχημο παιχνίδι εις βάρος των 

κατοίκων. Στο «παιχνίδι» αυτό συμμετέχει και ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής 

Απορρίπτονται συλλήβδην, το 2014, οι ενστάσιες και οι προσφυγές κατοίκων και το 2014 η 

πράξη αναλογισμού κυρώθηκε.

Η «Αναγέννηση» πιέζει έτσι ώστε η αποζημίωση να καταβληθεί από το λεγόμενο «Πράσινο 

Ταμείο», η αγορά να γίνει απευθείας από το Δήμο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και να 

μην επιβαρυνθούν στο ελάχιστο οι κάτοικοι. Έως το 2017 αυτή η υπόθεση θα εκκρεμεί πάνω 

στα «κεφάλια» των κατοίκων με χιλιάδες ευρώ να είναι απαιτητέα…

Τελικά επιβεβαιώνεται η «Αναγέννηση» και ανατρέπονται όλα αυτά όταν ο Δήμος αποφασίζει 

και ανακοινώνει την αγορά μέσω του λεγόμενου «Πράσινου Ταμείου»



Το χρονικό της διεκδίκησης....

2015
Ενώ στις 17/11/2015 ήταν προγραμματισμένη η εκδίκαση στο Εφετείο Αθηνών για τον 

καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας για τη απαλλοτρίωση του «Κοροπούλη», η 

ιδιοκτήτρια εταιρεία έκανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της απόφασης 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και 

το χαρακτηρισμό του ως χώρο πρασίνου.

Είναι προφανές ότι αναζωπυρώνεται σε εκείνη τη φάση η βουλημία των ιδιοκτητών για 

κέρδη και από πίσω κρύβονται για μία ακόμα φορά παζάρια, παιχνίδια και συμφέροντα!

Από τη μία ζητάνε από τους κατοίκους να πληρώσουν για το χώρο πρασίνου και από την άλλη 

διεκδικούν να μη γίνει χώρος πρασίνου…

Ο Σύλλογος μας παρεμβαίνει στο Δήμο Αθηναίων για να ασκήσει αποτελεσματική πίεση 

ενάντια και σε αυτή την εξέλιξη. Η παρέμβαση από το Δήμο Αθηναίων έγινε και το ΣτΕ 

αποφάσισε ότι δε δέχεται την αίτηση ακύρωσης της ιδιοκτήτριας εταιρείας.



Το χρονικό της διεκδίκησης....

2017

Με πρωτοβουλία της «Αναγέννησης» 

συγκεντρώνονται, για μία ακόμα 

φορά, υπογραφές κατοίκων.

Πρέπει και σε αυτή τη φάση να 

ασκηθεί πίεση στο Δήμο Αθηναίων 

να προχωρήσει στην παρακατάθεση 

της αποζημίωσης με χρήματα από το 

λεγόμενο «Πράσινο Ταμείο» ώστε να 

ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση.



Το χρονικό της διεκδίκησης....

2018
Η παρακατάθεση, τελικά, έγινε με χρήματα από το Πράσινο Ταμείο και δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 240 τ. ΑΑΠ/18-10-2018. Το ακίνητο στην Αυλώνος 103, στο Ο.Τ 44 περιοχή 88, 

δηλαδή το «Κοροπούλη» περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου Αθηναίων.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 27 ΧΡΟΝΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΟ «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ!

Ταυτόχρονα ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την κατασκευή πάρκου που να εξυπηρετεί τις 

ανάγκες των κατοίκων!



Το χρονικό της διεκδίκησης....

2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

«Αναγέννησης» αποφασίζει να 

εντείνει την δράση του και να 

επαναφέρει αποφασιστικά στο 

προσκήνιο το ζήτημα του 

«ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ», του «ΒΟΤΡΥΣ» και 

των αδόμητων οικοπέδων επί της 

εθνικής οδού.

Ξεκινάει μία μεγάλη καμπάνια!









Το χρονικό της διεκδίκησης....

2019 Οκτώβριος

Στις 6/10 πραγματοποιείται μετά 

από χρόνια μία μαζικότατη 

συγκέντρωση κατοίκων με αφορμή 

άλλη μία προσπάθεια να 

παραχωρήσουν το «ΒΟΤΡΥΣ» σε 

ιδιώτες μέσω πλειοδοτικού 

διαγωνισμού.

Τα αιτήματα τόσο για το «ΒΟΤΡΥΣ» 

όσο για το «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» 

ακούγονται στη γειτονιά δυνατά για 

ακόμα μία φορά!







Το χρονικό της διεκδίκησης....

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για το 

«ΒΟΤΡΥΣ» ακυρώνεται!!!

Άλλη μία φορά τους πιάνουμε με τη «γίδα στην 

πλάτη» και άλλη μία φορά καταφέρνουμε να 

διαφυλάξουμε την ελπίδα γι αυτούς τους 

αδόμητους χώρους!

Όμως τα αιτήματα πρέπει να ακουστούν πιο 

δυνατά από κάθε άλλη φορά. Γι αυτό η 

«Αναγέννηση» ξεκινάει μεγάλη καμπάνια 

συλλογής υπογραφών τον Νοέμβριο του 2019 με 

την οποία παρά την πανδημία καταφέρνει να 

συγκεντρώσει πάνω από 1000 υπογραφές από 

την γειτονιά!



Το χρονικό της διεκδίκησης....

2020
Μεγάλη και αδιάκοπη δραστηριότητα της 

«Αναγέννησης» παρά την πανδημία!

- Συγκέντρωση υπογραφών

- Επιστολές για τον καθαρισμό των 

«ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» & «ΒΟΤΡΥΣ»

- Βρεθήκαμε 2 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο 

και κάναμε παρέμβαση

- Συνεχόμενα και σταθερά άρθρα και 

παρεμβάσεις για να ενημερώνονται οι κάτοικοι

- Συναντήσεις με Συλλόγους Γονέων και άλλους 

φορείς.



13 Ιουλίου 2020
Παράσταση Διαμαρτυρίας της «Αναγέννησης» στο 
Δημοτικό Συμβούλιο όπου και πραγματοποίησε 
παρέμβαση!



Το χρονικό της διεκδίκησης....

2020 Ιούλιος
Μία ακόμα μαζική συγκέντρωση της 

κατοίκων της «Αναγέννησης» στις 23 

Ιουλίου.





Το χρονικό της διεκδίκησης....

2021 Ιανουάριος
Η «Αναγέννηση» καταθέτει αίτημα στις 

αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να 

ξεκινήσουν οι αναγκαίες κατεδαφίσεις στο 

«ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ»

Όμως οι μάντρες ξεκίνησαν

να πέφτουν μόνες τους ...



Το χρονικό της διεκδίκησης....

2021 Φεβρουάριος
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΟ «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ»!





Το χρονικό της διεκδίκησης....

2021 Φεβρουάριος
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΟ «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ»!

Με έναν εκκωφαντικό θόρυβο και με ορμή που διέλυσε τα μπαλκόνια του 

ισογείου της γετονικής πολυκατοικίας προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές η 

μάντρα του εργοστασίου «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» πέφτει.

Οι άνθρωποι είναι τυχεροί!

Κανένας δεν ήταν εκείνη τη στιγμή στο μπαλκόνι του ή στον ακάλυπτο χώρο κι 

έτσι υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές.

Όμως η γειτονιά είναι αναστατωμένη...



Το χρονικό της διεκδίκησης....

Από την πρώτη στιγμή η «Αναγέννηση» αναλαμβάνει

δράση:

Ήρθαμε σε επαφή με τους ενοίκους της πολυκατοικίας 

Καλαμά 12-14 και εξασφαλίσαμε ότι δε θα το περάσουν 

μόνοι τους όλο αυτό.

Προκαλέσαμε ταχύτατη κινητοποίηση απευθυνόμενοι 

στη γειτονιά και συγκεντρώθηκαν 200 υπογραφές μέσα 

σε δύο απογεύματα.

Καλέσαμε μηχανικούς για αυτοψία στο σημείο της 

κατάρρευσης, πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις σε κάθε 

αρμόδιο γραφείο παράλληλα με τις προσπάθειες των 

ίδιων των κατοίκων της πολυκατοικίας που επλήγει.

Η επιστολή του Συλλόγου μας, τα υπομνήματα και οι 

υπογραφές των κατοίκων κατατέθηκαν γρήγορα και 

παντού. Στο Συμβούλιο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, 

στις αρμόδιες διευθύνσεις και γραφεία ενώ 

ταυτόχρονα ζητήσαμε να συζητηθεί στο Δημοτικό 

Συμβούλιο Αθήνας το θέμα.

Κλιμάκιο μηχανικών και του Διοικητικού 
Συμβουλίου της «Αναγέννησης» στο 
χώρο του συμβάντος



Το χρονικό της διεκδίκησης....

Μετά δεδομένη αυτή την πολύπλευρη στήριξη οι

αρχικές φωνές εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής

που έλεγαν για «νομικά» εμπόδια περί

αποζημείωσης και άλλα τέτοια το

ξανασκέφτηκαν...

Παρά τις παλινωδίες και τα μπρος-πίσω σε πολύ

μεγάλο ποσοστό αποκαταστάθηκαν οι υλικές

σημιές των κατοίκων.



Το χρονικό της διεκδίκησης....

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ φωνάξαμε ακόμα μία φορά,

δυνατά και καθαρά το αυτονόητο:



2022 Ιούνιος
Οι εργασίες στο «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ» έχουν ξεκινήσει ...

Παραμένουμε σε επιφυλακή και ετοιμότητα! Παρακολουθάμε τις εργασίες μέχρι την τελευταία στιγμή! 
Μέχρι να είναι έτοιμο το πάρκο και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων!

Και όταν ετοιμαστεί, τότε…
…θα μπούμε μέσα μικροί και μεγάλοι και θα στήσουμε ένα γλέντι τρικούβερτο και πολυήμερο!

…θα κοντοσταθούμε λίγο και θα θυμηθούμε αυτούς που έκαναν υπόθεση της ζωής τους αυτές τις τόσο 
αναγκαίες και ουσιαστικές διεκδικήσεις και, δυστυχώς, δε θα είναι εκεί να το χαρούμε μαζί!

…θα έχουν ίσως δικαιωθεί και οι εκατοντάδες Σεπολιώτες και Σεπολιώτισσες -μα και άλλοι από άλλες 
περιοχές- που άφησαν ιδρώτα και αίμα μέσα στο εργοστάσιο αυτό

Και από τότε και μετά…θα το χαιρόμαστε μα και θα το προσέχουμε «σαν τα μάτια μας» !



Επιβάλλαμε την κατασκευή Πάρκου στο «ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ»!

Συνεχίζουμε τον αγώνα και τη διεκδίκηση για όσα έχουμε ανάγκη

οι κάτοικοι, οι οικογένειες, η νεολαία της περιοχής!




