
 

    

 

 

 

Αθήνα, 24 Νοεμβρίοσ 2020 

ΕΡΩΣΗΗ 
 

Προς ηην κ. Τποσργό Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 

Θέμα: Κήποι, Θωαννίνων: Μνημεία ζε άμεζο κίνδσνο ζηην καρδιά ηοσ 
Ζαγορίοσ 

 
Ζ πεξηνρή ησλ Εαγνξίσλ ζηελ Ήπεηξν είλαη κηα από ηηο ηειεπηαίεο πεξηνρέο 

ζηελ Διιάδα πνπ δηαζώδνληαη απζεληηθά νηθηζηηθά ζύλνια ηεο κεηαβπδαληηλήο 

θαη Νεόηεξεο πεξηόδνπ. Απηό γίλεηαη αθόκε πην ζεκαληηθό αλ 

ζπλππνινγίζνπκε όηη βξίζθνληαη ζην Δζληθό Πάξθν Βόξεηαο Πίλδνπ θαη ε 

πεξηνρή έρεη θεξπρζεί πξόζθαηα γεσπάξθν UNESCO. Παξόια απηά, ηα 

δεκόζηα κλεκεία ηεο παιηάο πξσηεύνπζαο ηνπ Εαγνξίνπ, ησλ Κήπσλ 

Ησαλλίλσλ, βξίζθνληαη ζε εγθαηάιεηςε θαη θίλδπλν θαηάξξεπζεο.  

Οη Κήπνη είλαη πξνηθηζκέλνη κε ιηζόζηξσηα θαιληεξίκηα, δεκόζηεο ζνισηέο θαη 

ζηεγαζκέλεο βξύζεο, απνθιεηζηηθά πέηξηλα ζπίηηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

νηθίαο Σσηεξόπνπινπ, ηνπ παιαηόηεξνπ θηίζκαηνο ηνπ Εαγνξίνπ, γεθύξηα ηνπ 

18νπ αηώλα, ην ξνιόη θαη ην ςειό θακπαλαξηό, ηελ Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ (1779) θαη ηε Μνλή Μπάγηαο (1620). 

Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο πνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκό, εζσηεξηθό θαη 

-ζε έλα κηθξό πνζνζηό- εμσηεξηθό, έρνπλ δερηεί ζνβαξόηαην πιήγκα ιόγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη πγεηνλνκηθήο θξίζεο. 

Τν Δζληθό Πάξθν Βίθνπ-Αώνπ ζεζκνζεηήζεθε ην 1973 θαη εληάρζεθε ζην 

Παγθόζκην Γίθηπν Γεσπάξθσλ ηεο UNESCO καδί κε ηα κνλνπάηηα ηνπ 

Εαγνξίνπ ην 2010. Ζ έληαμε ηεο πεξηνρήο σο πνιηηηζηηθό ηνπίν ζηνλ 

Καηάινγν ηεο Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO ζα απνηεινύζε 

αδηακθηζβήηεηα κνλαδηθή δηαθήκηζε γηα ηνλ ηνπξηζκό ηεο πεξηνρήο ζε 

παγθόζκηα θιίκαθα. 

Με βάζη ηα παραπάνω ερωηάηαι η κα Τποσργός: 

1. Πνηεο ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη έσο ηώξα γηα ηελ πξνβνιή ηεο ζπάληαο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ Κήπσλ, Εαγνξίνπ; 
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2. Πνηεο ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη ώζηε ηα κλεκεία (λεόηεξα θαη βπδαληηλά/ 

κεηαβπδαληηλά) ηα νπνία ρξήδνπλ άκεζεο απνθαηάζηαζεο λα ζσζνύλ 

από ηελ θζνξά ηνπ ρξόλνπ θαη λα αλαδεηρηνύλ; Σπγθεθξηκέλα, ηη κέιιεη 

γελέζζαη κε ηελ Μνλή Γέλλεζεο ηεο Θενηόθνπ (Μνλή Θενηόθνπ 

Μπάγηαο) πνπ ηόζν ην θηήξην όζν θαη νη πνιύηηκεο ηνηρνγξαθίεο ηεο 

βξίζθνληαη ππό θαηάξξεπζε; Τη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο έρνπλ 

δξνκνινγεζεί γηα ηηο ηξεηο δεκόζηεο ζνισηέο κεηαβπδαληηλέο βξύζεο 

ηνπ ρσξηνύ θαζσο θαη ηε ζηεγαζκέλε Βξύζε ζην κνλνπάηη γηα ηελ 

Μνλή Θενηόθνπ θαη ζηα έξγα ππνδνκήο ηνπο (ζηέξλεο, δίθηπα θηι); 

3. Πξνηίζεηαη λα θαιύςεη ην λνκηθό θελό πξνζηαζίαο ηνπ αλαθεξπγκέλνπ 

Γεσπάξθνπ UNESCO Δζληθνύ Γξπκνύ Βίθνπ-Αώνπ θαη ησλ 

κνλνπαηηώλ ηνπ Εαγνξίνπ; 

4. Θα κεξηκλήζεη έηζη ώζηε λα ηεζεί εθ λένπ ππνςεθηόηεηα πνιηηηζηηθνύ 

ηνπίνπ ζηνλ Καηάινγν ηεο Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO γηα 

ηα ρσξηά ηνπ Εαγνξίνπ θαη ηα πνιπάξηζκα κλεκεία ηνπ; 

 
Ο Ερωηών Βοσλεσηής 

 

Κρίηων Αρζένης                  




