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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

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

Θέμα: «Κτήμα Δρακοπούλου: ορατή και άμεση απειλή περαιτέρω περιβαλλοντικής υποβάθμισης.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η τραγική κατάταξη της Μητροπολιτικής Περιοχής Αθηνών στους δείκτες θνητότητας λόγω 

έλλειψης βλάστησης και χώρων πρασίνου του σχετικού πίνακα της ISGlobal. Συγκεκριμένα, η Μ.Π. Αθηνών καταλαμβάνει 

αντίστοιχα τη 10η και 18η χειρότερη θέση παγκοσμίως στους προαναφερθέντες δείκτες, καταγράφει 1.431 και 643 

αποδιδόμενους αντίστοιχα θανάτους οι οποίοι μπορούν να αποφευχθούν, ενώ 87,7% και 85,88% των κατοίκων διαβιούν κάτω 

από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια του Π.Ο.Υ. (πηγή: https://isglobalranking.org/ranking/greece#green). Παρότι η 

προπεριγραφόμενη δεινή κατάσταση έχει εδώ και δεκαετίες επισημανθεί και χειροτερεύει διαρκώς διαχρονικά, και παρότι 

υπάρχουν εντός Αθηνών χώροι οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν προς αντιμετώπισή της και προς βελτίωση της ποιότητας 

ζωής και κυρίως της υγείας των κατοίκων, δυστυχώς οι πολιτικές πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα και πεδία αρμοδιοτήτων 

όχι μόνο δεν εστιάζουν στην επίλυση του τεράστιου προβλήματος, αλλά κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.  

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το Κτήμα Δρακοπούλου στα Πατήσια, έκτασης εννέα στρεμμάτων, το οποίο από το 1977 

βρίσκεται στην κατοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) ως κληροδότημα, με χρήση προοριζόμενη για κοινωφελείς 

σκοπούς. Στην τροποποίηση του ρυμοτομικού της Αθήνας (1981) το Κτήμα χαρακτηρίστηκε κοινόχρηστο πράσινο,  με το Π.Δ. 

573/83 το σύνολο του Κτήματος ορίστηκε χώρος πρασίνου τα κτήρια που βρίσκονται σε αυτό διατηρητέα, ενώ το μεγαλύτερο 

μέρος του αποδόθηκε σε δημόσια χρήση ως πάρκο το 1988. Ωστόσο, από το 1991, με διαρκείς πιέσεις εκ μέρους του Ε.Ε.Σ. και 

με την συμπαράσταση των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου, κτήρια αποχαρακτηρίζονται, το 

ρυμοτομικό επανατροποποιείται, ιδιαίτερα υψηλός συντελεστής δόμησης παραχωρείται στον Ε.Ε.Σ., η βίλα Δρακοπούλου 

εγκαταλείπεται και σταδιακά λεηλατείται, ενώ την ίδια απαξίωση συναντούν και τα υπόλοιπα κτίρια του κτήματος. Μάλιστα, 

το 2009 το εργοστάσιο εριουργίας κατεδαφίζεται, και ο προγραμματισμός ανέγερσης τεράστιου κτηριακού συγκροτήματος 

οπισθοχωρεί λόγω αντίδρασης των κατοίκων.  

Πλέον, τα σχέδια αυτά επανέρχονται υπό την επίκληση της «ανάπτυξης», με την οποία απειλείται η ύπαρξη ακόμη ενός 

ελεύθερου χώρου στην ήδη πολύ επιβαρημένη οικολογικά Αθήνα, και μάλιστα ενάντια στην κοινωφελή βούληση του διαθέτη. 

Στις 30 Σεπτέμβρη, συνεργείο του Δήμου κατεδάφισε το κτίριο επί της οδού Πατησίων, αφού είχε προηγηθεί η πλήρης 

εγκατάλειψή του και η παντελής απουσία συντήρησής του και αφού είχε προηγουμένως «ξηλωθεί» η παιδική χαρά που οι 

ίδιοι οι κάτοικοι είχαν εγκαταστήσει στο χώρο με δικά τους έξοδα. 

Επειδή, συνεπώς, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη άμεσης παρέμβασής σας προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος,  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Πώς και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε προκειμένου το Κτήμα Δρακοπούλου να περισωθεί υπέρ του περιβάλλοντος και της 

υγείας και ευζωίας των κατοίκων, καθώς και να περιέλθει με κάθε προσήκοντα τρόπο στην κυριότητα του δημοσίου και να 

καταστεί κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 
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