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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την Υπουργό Πολιτισμού, κ. Στυλιανή Μενδώνη. 

Θέμα: Προστασία και ανάδειξη βιοτεχνικού κτιρίου «Κουντουριώτικων» 

 
Κυρία Υπουργέ,  

Στην κέντρο της περιοχή Ανάπλασης «Κουντουριώτικα» (Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ, Αριθμ.50777/8-12-2006 
«Καθορισμός περιοχής ανάπλασης «Κουντουριώτικα» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
δήμου Αθηναίων» - ΦΕΚ τ. 199 ΑΑΠΘ/28-12-2006) υπάρχει το μοναδικό διασωζόμενο κτίσμα του 
Προσφυγικού Συνοικισμού Κουντουριώτη. Πρόκειται για βιοτεχνικό κτίριο, αναπόσπαστο μέρος 
του Συνοικισμού, στο οποίο η αμερικανική φιλανθρωπική οργάνωση Near East Relief είχε 
εγκαταστήσει υφαντήρια στα οποία οι γυναίκες του Συνοικισμού παρήγαγαν υφαντά για 
βιοπορισμό.   

Κατόπιν αίτησης του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κέντρου Αμπελοκήπων, η οποία 

συνοδευόταν από πρόταση προστασίας του κτίσματος και σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης, η 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων 

απέστειλε στις 15.07.2019 έγγραφο στη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεοτέρων και 

Συγχρόνων Μνημείων προκειμένου να εισαχθεί το θέμα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων 

Μνημείων. 

Σύμφωνα με πληροφόρηση από τον ανωτέρω Σύλλογο, η αρμόδια Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων 

και η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης του Υπουργείου σας συμφωνούν καταρχήν με την 

κήρυξη του κτιρίου ως Ιστορικού Τόπου κατά Ν. 3028/2002. Το Υπουργείο Πολιτισμού ζήτησε, 

επιπλέον, από τον Δήμο Αθηναίων (7η Δημοτική Κοινότητα) και από τη το Τμήμα Έκδοσης Αδειών 

της Υπηρεσίας Δόμησης,, να εκφράσει απόψεις, πλην όμως η δίμηνη προθεσμία έχει παρέλθει 

άπρακτη ήδη προ τετραμήνου. 

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με ιδιαίτερα 

επιβαρυμένο φορτίο δόμησης αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, και εκκρεμεί επί μακρόν η εισαγωγή του 

θέματος για γνωμοδότηση στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.). Στην 

περίπτωση αυτή, οι απόψεις του Δήμου δεν δεσμεύουν κατά νόμο τη διοίκηση, ενώ η προθεσμία 

υποβολής τους έχει παρέλθει πέραν κάθε εύλογης αναμονής. 
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Προκύπτει, λοιπόν, αδήριτη ανάγκη να προστατευθεί και να αναδειχθεί αυτό το ιστορικό κτίριο 

των Αμπελοκήπων στο πλαίσιο και της προγραμματισμένης Ανάπλασης της περιοχής, και δη κατ’ 

άρ. 3 παρ. 2 του Ν. 3028/2002 όπου και αναφέρεται ότι «η προστασία των μνημείων, 

αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων περιλαμβάνεται στους στόχους οποιουδήποτε 

επιπέδου χωροταξικού, αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού ή σχεδίων 

ισοδύναμου αποτελέσματος ή υποκατάστατών τους». 

Περαιτέρω, η λήψη κάθε είδους μέριμνας για τη διατήρηση, συντήρηση, και ανάδειξη της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του Κράτους 

Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

Τι και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε κατά λόγο αρμοδιότητας ώστε να εισαχθεί το 

συντομότερο το θέμα προς εξέταση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 




