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Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
1. Βουλευτή κα Όλγα Κεφαλογιάννη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1185/3.9.2018 Ερώτηση με θέμα:
«Απουσία του ΥΠΠΟΑ μετά τις σοβαρές ζημιές στα μνημεία του Δήμου Αργιθέας»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1185/3.9.2018 Ερώτησης της Βουλευτού
κας Όλγας Κεφαλογιάννη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες
Υπηρεσίες σας γνωρίζουμε τα εξής:
Μετά τις σεισμικές δονήσεις που έπληξαν την περιοχή των Αγράφων της Π.Ε.
Καρδίτσας την 31η Αυγούστου 2018 κλιμάκια των ΕΦΑ Καρδίτσας και Τρικάλων
πραγματοποίησαν άμεσα αυτοψίες σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χωρικής
αρμοδιότητάς τους.
Σε ότι αφορά την ΕΦΑ Καρδίτσας αρμοδιότητα της οποίας είναι τα μνημεία του
Δήμου Αργιθέας, σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις 3 και 4.9.2018, α)
στην Ιερά Σταυροπηγιακή Κοινοβιακή Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιάς, β) στον Ναό
της Ζωοδόχου Πηγής γ) Στην Ιερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Κωστή και δ) στην Ιερά Μονή
Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μονή Μπουκοβίτσας). Από τις αυτοψίες αυτές όπως διαπιστώθηκε
οι ζημιές που σημειώθηκαν στα αναφερόμενα παραπάνω μνημεία δεν είναι τέτοιες που να
χρήζουν άμεσα μέτρα υποστύλωσης – αντιστήριξης (ρηγματώσεις ελάσσονος σημασίας και
κάποιες αποκολλήσεις τοιχογραφιών σε ορισμένα Μνημεία). Η ΕΦΑ Καρδίτσας είναι σε
άμεση συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για
την άμεση αποκατάστασή τους και πρόκειται να συνεχίσει τις αυτοψίες και στα υπόλοιπα
μνημεία της περιοχής.
Οι ενοριακοί ναοί Κουμπουριανών καθώς και ο Ενοριακός Ιερός ναός Αγίας
Παρασκευής Πολύδροσού (Καμπουρέικα) Τ.Κ. Πετρίλου δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα
του ΥΠΠΟΑ, καθώς δεν είναι χαρακτηρισμένα μνημεία.
Κλιμάκιο της ΕΦΑ Τρικάλων πραγματοποίησε αυτοψία στους Δήμους Πύλης και
Τρικκαίων που γειτνιάζουν με την περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι σεισμικές δονήσεις. Κατά
την αυτοψία δεν εντοπίσθηκαν προβλήματα και ζημιές σε χώρους και μνημεία.
Επιπλέον στον Δήμο Αργιθέας της ΠΕ Ενότητας Καρδίτσας υφίστανται τα κάτωθι 7
χαρακτηρισμένα από το ΥΠΠΟΑ νεώτερα μνημεία αρμοδιότητος της Υπηρεσίας Νεώτερων
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας
(ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ):
- Πέτρινη γέφυρα στην κοινότητα Καταφυλλίου
- Δημοτικό Σχολείο στον κοινότητα Πετρίλλου
- Ιδιωτικό κτήριο Ποζιού στην κοινότητα Καμπουριανά
- Ιδιωτικό κτήριο Κωνσταντέλλου στην κοινότητα Καμπουριανά

- Πέτρινο Γεφύρι στην κοινότητα Αργιθέας
- Πέτρινο Γεφύρι στη θέση Άγιος Μηνάς στην κοινότητα Αργιθέας
- Ιδιωτικό κτήριο οικίας Μπολγούρα στην κοινότητα Λεοντίτου.
Μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας οιαδήποτε πληροφορία
από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αργιθέας, της ΠΕ Καρδίτσας και της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, που ασκούν τον πρωτογενή και άμεσο τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, για φθορές ή βλάβες της πρόσφατης σεισμικής δόνησης σε μνημεία
αρμοδιότητος της ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ.
Παρά ταύτα η ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ προγραμματίζει εντός των προσεχών ημερών
αυτοψία στα υπόψη μνημεία από αρμόδιο τεχνικό κλιμάκιο για τον έλεγχο αυτών και την
καταγραφή τυχόν βλαβών.
Πέραν των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι από μακροσκοπική αυτοψία που
διενεργήθηκε από την ΥΝΜΤΕΘΚΣΤΕ την Παρασκευή 7.9.2018 στον παραδοσιακό οικισμό
του Βαρουσίου (εντός του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Τρικάλων) όπου
χωροθετείται πλήθος νεώτερων αξιόλογων μνημείων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής καθώς
και χαρακτηρισμένα νεώτερα μνημεία του Δήμου Τρικκαίων δεν διαπιστώθηκαν βλάβες ή
φθορές προερχόμενες από την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.
Οι Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, τόσο οι Περιφερειακές όσο και οι Κεντρικές
ανταποκρινόμενες στο έργο της διάσωσης και προστασίας της Πολιτιστικής μας
Κληρονομιάς, παραμένουν σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων σε
περίπτωση νέων ανάλογων φαινομένων.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
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