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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα. 
 

Θέμα: «Μεγάλος κίνδυνος για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα από καταρρεύσεις 

κτηρίων στην Αθήνα» 

Κύριε Υπουργέ, 

Την προηγούμενη εβδομάδα κατέρρευσαν μεγάλα τμήματα δύο ιστορικών κτηρίων της 

Αθήνας: της διατηρητέας άλλοτε Εριουργίας Δρακοπούλου (Βίλα Δρακοπούλου) στα Άνω 

Πατήσια (ιδιοκτησίας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού), και ο τοίχος από το εγκαταλελειμμένο 

εργοστάσιο Κοροπούλη στα Σεπόλια. 

Και στις δύο περιπτώσεις κινδύνευσαν άνθρωποι, ενώ στα Σεπόλια τόνοι από μπάζα έπεσαν με 

φόρα στα μπαλκόνια της απέναντι πολυκατοικίας, προκαλώντας σημαντικές φθορές. Παρότι ο 

Δήμος Αθηναίων έχει εδώ και τρία περίπου χρόνια καταβάλλει πάνω από 3.000.000 Ευρώ για 

να αποκτήσει το συγκεκριμένο οικόπεδο, δεν έχει φροντίσει ποτέ να καθαρίσει τα παρατημένα 

από δεκαετίες ερείπια παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις από τον τοπικό Εκπολιτιστικό 

Εξωραϊστικό Σύλλογο Σεπολίων «Αναγέννηση» Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του 

Συλλόγου «ευτυχώς που την περασμένη Δευτέρα είχε ξεκινήσει η κακοκαιρία γιατί οι ένοικοι 

των απέναντι πολυκατοικιών ήταν κλεισμένοι στα διαμερίσματά τους και γλίτωσαν από τους 

τόνους μπάζων που έσπασαν μπαλκόνια και ό,τι υπήρχε πάνω τους, προκαλώντας τράνταγμα 

που έμοιαζε με δυνατό σεισμό… Ζητούμε εδώ και χρόνια να καθαριστεί ο χώρος και να γίνει 

πάρκο, βλέπαμε τη μάντρα έτοιμη να καταρρεύσει, αλλά ανταπόκριση δεν βρίσκαμε.» 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ, «οι δύο περιπτώσεις, αν και 

διαφορετικές, έχουν ως κοινό την πλήρη κρατική εγκατάλειψη και τον παράγοντα της τύχης 

που απέτρεψε κάποιον τραυματισμό ή θάνατο πολιτών.»  

Κατά την έναρξη του lockdown του Νοεμβρίου, ο δήμαρχος Αθηναίων μαζί με τον προκάτοχό 

σας, κ. Χατζηδάκη, έκαναν αυτοψία σε ετοιμόρροπο κτίριο στη Ριζούπολη. Αφορμή υπήρξε ο 

σεισμός στη Σάμο και τα δύο παιδιά που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους καταπλακωμένα από 

έναν τοίχο. Ο κ. Χατζηδάκης υποσχέθηκε τότε νομοθετικές παρεμβάσεις και ο κ. 

Μπακογιάννης υλοποίηση του προγράμματος κατεδαφίσεων. 
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Ωστόσο, άπρακτοι περνούν οι μήνες και εντείνεται ο κίνδυνος να θρηνήσουμε νέα θύματα της 

αδιαφορίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

Πώς και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε κατά λόγο αρμοδιότητάς σας προκειμένου άμεσα να 

αποφευχθούν αντίστοιχα άκρως επικίνδυνα συμβάντα; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 




