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Προς  
την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
         
Θέμα : Ιεροί Ναοί Βρίσας  
 
Τρεισήμισι περίπου χρόνια μετά τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 στο νησί 
μας και μετά από προσπάθειες των τοπικών φορέων και των κατοίκων η 
Βρίσα αρχίζει να ξαναγίνεται χωριό. Δυστυχώς, η  συμβολή της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου στη δύσκολη αυτή πορεία ήταν πολύ κατώτερη των 
περιστάσεων.  
 
Σημαντικό ρόλο στο ξαναζωντάνεμα του χωριού μας θα παίξουν τα δημόσια 
κτίρια και οι εκκλησίες. Ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής και ο Άγιος 
Κωνσταντίνος υπήρξαν για μας σύμβολα και ο εορτασμός τους ήταν ο 
πυρήνας ηθών και εθίμων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων τόσο για τη 
Βρίσα όσο και για τις γύρω περιοχές. Η μελέτη για τη Ζωοδόχο Πηγή έχει 
χρηματοδοτηθεί από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και σήμερα, μετά  
και από την έγκριση του ΚΑΣ, χρειάζεται πλέον να προχωρήσει η 
αποκατάσταση του ναού. Ο  Άγιος Κωνσταντίνος βρίσκεται πληγωμένος από 
τον σεισμό αλλά όχι κατεδαφιστέος και η αποκατάστασή του, εκτός από την 
επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών, θα χρειαστεί και ένα πρόσθετο 
ποσό, για να γίνει η απαιτούμενη μελέτη. 
 
Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι το κόστος της αποκατάστασης θα είναι μεγάλο, 
ζητάμε ως Τοπική κοινωνία της Βρίσας: 
α) Την ένταξη της επισκευής και αναστήλωσης του μνημείου της  Ζωοδόχου 
Πηγής  σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  
β) Τη χρηματοδότηση της μελέτης αναστήλωσης του Ιερού Ναού του Αγίου 
Κωνσταντίνου από την Υπηρεσία σας   
 
Ευελπιστούμε ότι η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική στα παραπάνω αιτήματα 
και η συμβολή σας καθοριστική για το χωριό μας. Δυστυχώς, στο σημείο που 
βρισκόμαστε, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια καθυστερήσεων ή λαθών. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για να βοηθήσουμε, με όποιον τρόπο είναι δυνατόν. 
Σας παρακαλούμε επίσης να μας γνωρίσετε ποιος ή ποιοι από τους 
υπαλλήλους σας θα έχουν την ευθύνη των δύο ναών, ώστε να υπάρχει άμεση 
επικοινωνία και ενημέρωση από την Υπηρεσία σας.  
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