
 

 

 

     

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών 

 την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

  

Θέμα: «Καθυστερήσεις στις επισκευές εκκλησιών στα Δωδεκάνησα που είχαν 

υποστεί ζημιές από το σεισμό του 2017 αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο 

κατάρρευσής τους» 

 

Σε συνέντευξή του ο ορισμένος από την Ιερά Μητρόπολη Κώου και Νισύρου και τον 

Μητροπολίτη κ. Ναθαναήλ ειδικός διαχειριστής για την αποκατάσταση των δύο ναών που 

υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό κ Θεοδόσης Βαρκάς ενημέρωσε πως καθυστερούν οι 

διαδικασίες των επισκευών τις οποίες έχει αναλάβει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Όπως εξήγησε ο κ Βαρκάς «από την πρώτη στιγμή είχε ζητηθεί η αποκατάσταση των 

εκκλησιών να προχωρήσει με τον νόμο του κατεπείγοντος για έκτακτες καταστάσεις. Η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επέλεξε να προχωρήσει με την κλασσική διαδικασία με 

αποτέλεσμα στον πρόσφατο διαγωνισμό που αφορά τις εργασίες αποκατάστασης της 

Αγίας Παρασκευής, οι 2 μειοδότες υπέβαλλαν ενστάσεις και κανείς δεν είναι σε θέση να 

γνωρίζει πότε θα εξεταστούν από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή και πόση ακόμη 

καθυστέρηση θα δημιουργηθεί» 

Αποτέλεσμα των καθυστερήσεων είναι η πιθανότητα κατάρρευσης των δυο ναών σε 

περίπτωση νέου σεισμού κάτι εξαιρετικά πιθανό με δεδομένη τη σεισμογένεια της 

περιοχής. Επί του συγκεκριμένου θέματος ο κ Βαρκάς σημείωσε ότι « Τις προηγούμενες 

ημέρες αισθανθήκαμε πάρα πολύ έντονα τον σεισμός των 5,4 ρίχτερ που σημειώθηκε στη 

Ρόδο. Εάν γίνει ξανά σεισμός στην Κω , οι εκκλησίες είναι στον αέρα. Έχουν μεγάλες 

ζημιές και μπορεί να καταρρεύσουν. Πρέπει η περιφέρεια να το δει το θέμα με την δέουσα 

προσοχή έστω και τώρα με τον Άγιο Νικόλαο. Πρέπει να προχωρήσουν και οι δύο ναοί 

γρήγορα. Από πλευράς μας έχουμε εξαντλήσει κάθε μέσο.» 

Κατόπιν όλων των παραπάνω,  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8191

Ημερομ. Κατάθεσης:

13/7/2020



 

 

Ερωτώνται οι κ. κ Υπουργοί: 

- Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να λάβουν προκειμένου να προχωρήσει το 

συντομότερο δυνατόν το πρόγραμμα από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και να 

ολοκληρωθεί άμεσα με σκοπό να μην έχουμε κατάρρευση των ναών με μια νέα 

σεισμική δόνηση; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

               




