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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού 

ΘΕΜΑ: Αναχρονιστικός αποκλεισμός του Επιστημονικού φορέα Πολιτισμού 

των Βλάχων από το ΥΠΠΟ 

Η Επιστημονική Εταιρία Μελέτης του Πολιτισμού των Βλάχων (ΕΕΜΠΒ) αποτελεί 

σωματείο με πρωταρχικό σκοπό την έρευνα, καταγραφή και μελέτη όλων των μορφών 

του πολιτισμού των Βλάχων με έμφαση στη γλώσσα και τις γεωγραφικές ποικιλίες της, 

ιδρύθηκε το 2019 και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του ΥΠΠΟ με αριθμό 31454. 

Μετά από πρόσκληση του υπουργείου στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση φορέων για 

δράσεις που αφορούν στη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Ελλάδας, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τη 

Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003), καθώς και τις 

πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα» η ΕΕΜΠΒ διαμόρφωσε την πρόταση 

«Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων μνημείων του λόγου των Ελλήνων Βλάχων», η 

οποία υποβλήθηκε και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το ΥΠΠΟ με την Απόφαση 

332212/13.7.2021. 

Ωστόσο, με ΔΤ η ΕΕΜΠΒ αναφέρει ότι «στις 24/9/2021 η Εταιρία μας ενημερώθηκε με 

ηλεκτρονικό μήνυμα από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι σύμφωνα με την “ορθή 

επανάληψη” (ημ. 20-9-2021) της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ.: 332212/13-7-2021, “δεν 

εγκρίνεται η επιχορήγηση της δράσης…”». Ο πρόεδρος της ΕΕΜΠΒ καθηγητής του Παν. 

Ιωαννίνων κ. Νιτσιάκος δήλωσε ότι “αισθανόμαστε βαθιά προσβεβλημένοι από την 

αυθαίρετη και αναιτιολόγητη απόφαση της υπουργού Πολιτισμού να μας εξαιρέσει από 

τους φορείς που χρηματοδοτεί για συγκεκριμένη δράση, ενώ είχε υπογράψει η ίδια 

απόφαση για χρηματοδότηση, καθώς η πρότασή μας είχε κριθεί πολύ ψηλά στη σχετική 

αξιολόγηση”. 

 Ερωτάται η κ. Υπουργός 

Για ποιο λόγο απεστάλη ‘ορθή επανάληψη’ της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ.: 

332212/13-7-2021 δύο μήνες μετά, η οποία δεν εγκρίνει την επιχορήγηση της δράσης; 

Γιατί, ενώ η ηγεσία του ΥΠΠΟ είχε ανακοινώσει ότι θα «ενισχυθεί οικονομικά με ποσόν 

19.400,00 € διότι: α) συμβάλλει με τρόπο συστηματικό στην ανάδειξη του 

πλουραλιστικού χαρακτήρα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από 

την ανάδειξη των προφορικών παραδόσεων των Ελλήνων Βλάχων, β) αναδεικνύει μια 

συμμετοχική αντίληψη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για τη διαφύλαξη 

της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, γ) υποστηρίζεται από ομάδα ειδικών 

επιστημόνων», αποφάσισε χωρίς καμία αιτιολόγηση να απορρίψει τη δράση και να 

εκτεθεί διαπράττοντας τέτοια σοβαρή ανακολουθία ; 

Ο Ερωτών Βουλευτής 

Κρίτων Αρσένης 
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