
1

Θέμα: Κήρυξη του Ιερού Ναού Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης στη Βρίσα Λέσβου ως διατηρητέο
μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σχετ: 1. Από 12.09.2018 Επιστολή της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την διάσωση του Ιερού Ναού
Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης στη Βρίσα Λέσβου

2. Η αριθ. 9920/04.09.2018 Ένσταση του π. Σάμιου Ξενοφών, εφημέριου του Ι.Ν. Αγ.
Κωνσταντίνου & Ελένης

Στον Οικισμό της Βρίσας του Δήμου Λέσβου, ο οποίος όπως γνωρίζεται έχει χτυπηθεί από τον
καταστροφικό σεισμό της 12Γς Ιουνίου 2017, βρίσκεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Κωνσταντίνου & Αγίας
Ελένης, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία - σύμβολα του οικισμού.

Σήμερα, ο Ναός αυτός δυστυχώς κινδυνεύει να χαθεί και μαζί μ' αυτόν η ψυχή του
χτυπημένου από τον εγκέλαδο χωριού 'τής βρίσας, δεδομένου ότι ο Ναός χαρακτηρίστηκε ως
κατεδαφιστέος με βάση το υπ' αρ. πρωτ. 319/04.05.2018 ΠΑΕΕΚ της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε. της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών: ·"·•   •       ··,•' ' -       .     \-   ,

Με την κατεδάφιση του Ναού χάνεται η καρδιά, Ίοι συναισθηματικές μνήμες και το κοινωνικό και
θρησκευτικό σύμβολο της κοινότητας, καθώς η θρησκευτική παρουσία του Ναού είναι συνυφασμένη
με την πολιτιστική ζωή, τα βιώματα, την καθημερινότητα και το παρελθόν των κατοίκων.

Μυτιλήνη, 15.02.2019

Αρ. Πρωτ. οικ. 10386/253

Προς: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
-Γραφείο Υπουργού

Κας Μυρσίνης Ζορμπά
Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα ΤΚ 10682

/ Γραφείο Γενικής Γραμματέα
Κας Μαρίας Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη
Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα ΤΚ 10682

-Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης
Μουσείων & Τεχνικών Έργων
Προϊσταμένη κα. Μαρία Ανδρουλιδάκη
Πλ. Καρύτση 12,105 61 Αθήνα

Κοιν.: - Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
Προϊστάμενο κ. Π. Τριανταφυλλίδη

-Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης,
Ερεσού & Πλωμαρίου

-Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης
Βρίσα Λέσβου, π. Σάμιο Ξενοφών

-Ομάδα Πρωτοβουλίας
για την διάσωση του Ιερού Ναού
Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης
κα. Ευαγγελία Πελέκου

-Τοπική Κοινότητα Βρίσας
Πρόεδρο κ. Ευστράτιο Παράκοιλα
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ατσιάνου Ειρήνη
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

ΑΚΡίΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
από το πρωτότυπο
Μυτιλήνη .Α5..|.?.

ΡΟΣ

-Έγγραφα της Ομάδας Πρωτοβουλίας

Εσωτ. διανουή:

-Γραφείο Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο Ναός είναι τοποθετημένος στην ομώνυμη πλατεία, βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, επί του
κύριου οδικού άξονα του οικισμού, δεσπόζει δε εκεί από την δεκαετία του 1920. Κτισμένος με
Πανελλαδικούς εράνους, όπως και εράνους στην Αφρική και στην Αμερική από τον αείμνηστο Παπά-
Καρά, ο οποίος αφιέρωσε χρόνια από τη ζωή του, για να συγκεντρώσει τα χρήματα για την ανέγερση
του Ναού, αποτελεί τον Προστάτη του χωριού.

Βυζαντινού ρυθμού μετά τρούλου, εμφανίζει εξαιρετικά περίτεχνα στοιχεία, όπως
καλολαξευμένους γωνιόλιθους, οι οποίοι καταλήγουν σε λίθινο περίτεχνο λαξευτό γείσο με αιολικού
τύπου ανάγλυφα επίκρανα διπλής όψης, παράθυρα με τοξωτό υπέρθυρο, εισόδους με λαξευτά
πλαίσια, κλειδί εισόδου με ανάγλυφο δικέφαλο αετό, πέτρινο καμπαναριό, οξυκόρυφα τόξα εσωτερικά
του Ναού, δάπεδο με γεωμετρικά σχέδια, τρούλο με περιμετρικά ανοίγματα με βιτρώ, τμήματα
διακοσμητικών κυματιστών ταινιών κλπ. Ακόμη είναι εικονογραφημένος με εξαιρετική τέχνη από τον
Βρισαγώτη Αγιογράφο μοναχό Ζαχαρία Κανέλλη.

Τα υλικά, οι δομές, οι τεχνικές και οι τεχνίτες, που τον ανήγειραν πριν από ένα αιώνα περίπου
έχουν εκλείψει. Η απώλεια του Ναού συνεπώς, θα είναι οριστική και μαζί μ' αυτόν θα σφραγιστεί και
το τέλος των εναπομεινάντων ελπίδων της αναβίωσης της Βρίσας, πριν από τον καταστροφικό σεισμό
της 12ης Ιουνίου 2017.

Προκειμένου να αποτραπεί η κατεδάφιση του Ναού, ο οποίος σύμφωνα με απόψεις ειδικών θα
μπορούσε να επισκευασθεί, κατατέθηκε από τον εφημέριο του χωριού κ. Ξενοφών Σάμιο η υπ.αριθ.
997/23-1-2018 αίτηση επανεξέτασης στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Η αυτοψία δεν πραγματοποιήθηκε και στην
συνέχεια εξεδόθη το υπ. αρ. πρωτ. 319/04.05.2018 ΠΑΕΕΚ της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε. της Γενικής
Γραμματείας Υποδομών, κατά το οποίο ο Ιερός Ναός του Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης στη Βρίσα
Λέσβου χαρακτηρίστηκε ως κατεδαφιστέος. Ακολούθως υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 9920/04.09.2018
ένσταση κατά του παραπάνω ΠΑΕΕΚ από τον εφημέριο Ξενοφώντα Σάμιο, με την οποία ζητείται η
επανεξέταση της Απόφασης χαρακτηρισμού του Ναού, ο οποίος επλήγη από τον σεισμό της 12^
Ιουνίου 2017.

Με βάση όλα τα παραπάνω και προκειμένου να διασωθεί το σημαντικό αυτό μνημείο της
περιοχής, παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε την δυνατότητα να χαρακτηριστεί το εν λόνω μνημείο ως
διατηρητέο, λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την Ομάδα
Πρωτοβουλίας, που έχει συγκροτηθεί για την διάσωση του Ιερού Ναού Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης,
τα οποία σας αποστέλλουμε και τα οποία τεκμηριώνουν ότι το εν λόγω μνημείο δύναται να
επισκευαστεί.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων και σας διαβεβαιώνουμε ότι η διάσωση και η
κήρυξη του Ναού ως Μνημείο, αφενός θα διασώσει την περίτεχνη, αναντικατάστατη και εμβληματική
μορφή του και θα προσθέσει ένα ακόμη κόσμημα στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και πολιτιστική
κληρονομιά της Λέσβου, αποκαθιστώντας το τοπόσημο του χωριού, αφετέρου δε θα τονώσει το
ηθικό και το συναίσθημα των κατοίκων και θα τους δώσει την δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα τους
για την αναβίωση του οικισμού και την συνέχιση της ιστορίας του.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω
συνεργασία.
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