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Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς την κα Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

Θέμα: Κινδυνεύει με κατάρρευση η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Φανουρίου 

(Κυρίας Ελεούσας) στην Κιθαρίδα Δήμου Μαλεβιζίου. 

 

Η στέγη του ναού, ιδίως στο βόρειο τμήμα του,  είναι γεμάτη ρηγματώσεις, από τις 

οποίες εισρέουν σε μεγάλες ποσότητες τα όμβρια ύδατα, κατά τους χειμερινούς μήνες, 

όπως αποδεικνύεται και από το εκτεταμένο «πρασίνισμα» του εσωτερικού του ναού. 

 Η έντονη εισροή των υδάτων έχει μάλιστα, προκαλέσει ήδη σημαντικές ζημιές στον 

τοιχογραφικό διάκοσμο του ναού, θέλουμε να ελπίζουμε αναστρέψιμες. 

Ανησυχητικό, όμως είναι οι ενεργές ρωγμές σε ολόκληρο το βόρειο τμήμα του 

μνημείου, οι οποίες, είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού ότι απειλούν το αρχαίο 

οικοδόμημα με ολοκληρωτική κατάρρευση.  

Επίσης, οι ρωγμές αυτές ενισχύονται συν τοις άλλοις από το άνισα κατανεμημένο 

βάρος του ογκώδους καμπαναριού του Ιερού  Ναού, στη βόρεια πρόσοψη, το οποίο 

επιβαρύνει την κατάσταση. 

Δεδομένου της κατάστασης που παρουσιάστηκε είναι επιτακτική η ανάγκη για την 

έγκαιρη ανάληψη δράσης, με στόχο την προστασία του τόσο εμβληματικού αυτού για 

την περιοχή μνημείου.  

Η εκπόνηση των σχετικών μελετών προστασίας και ορθής ανάδειξης του μνημείου με 

στόχο την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι ένας εφικτός, αλλά 

μεσοπρόθεσμος στόχος, ο οποίος όμως πρέπει να τεθεί από σήμερα.  

Μέχρι τότε, όμως, είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εφαρμογής άμεσων σωστικών μέτρων 

για την αποτροπή κατάρρευσης του μνημείου, η οποία σήμερα επαπειλείται 

περισσότερο από κάθε άλλη φορά.  

Δεδομένου ότι η κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το μνημείο, δεν 

αφήνει καθόλου περιθώρια αναβολής. 

Δεδομένου ότι η κατάσταση διατήρησης του μνημείου είναι τέτοια, που εγκυμονεί 

κινδύνους ακόμη και για την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων που 

συναθροίζονται στο ναό, κατά τη διάρκεια των ολιγάριθμων κατ΄έτος ακολουθιών. 

Ερωτάται η  κα. Υπουργός: 

Θα μεριμνήσει η κυβέρνηση να γίνουν άμεσα χωρίς καθυστερήσεις οι εγκρίσεις των 

σχετικών -κατεπείγοντος χαρακτήρα- παρεμβάσεων; 
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Θα μεριμνήσει η κυβέρνηση  για τους σχετικούς πόρους, για την πραγματοποίηση των 

απαιτούμενων εργασιών που θα αποτρέψουν την επικείμενη κατάρρευση του 

μνημείου;                                        

Θα μεριμνήσει η κυβέρνηση να παρθούν άμεσα σωστικά μέτρα που μπορούν  να 

εφαρμοστούν, τα οποία θα στοχεύουν  στην επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του 

μνημείου, μέχρι την σύνταξη σχετικών μελετών για την οριστική αποκατάστασή του; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




