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Αλλάζει εικόνα το Άγιο Όρος
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Το Άγιο Όρος έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
με τα αποτελέσματα από τις εργασίες να είναι ήδη ορατά, όπως διαπιστώθηκε
κατά

τη

διάρκεια

της

διήμερης

επίσκεψης

του

περιφερειάρχη

Κεντρικής

Μακεδονίας.
του Δημήτρη Κούρου
Περισσότερα από 30 έργα διάσωσης, αναστήλωσης και ανάδειξης των μνημείων
του Αγίου Όρους υλοποιούνται στην Αθωνική Πολιτεία με προϋπολογισμό που
φτάνει στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ
Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνέχεια των παρεμβάσεων που έγιναν στις
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, αλλάζουν την εικόνα στην Κιβωτό της
Ορθοδοξίας.
Τα περισσότερα από τα έργα αυτά είναι ήδη σε εξέλιξη. Το Άγιο Όρος έχει
μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο και ήδη τα αποτελέσματα από τις
εργασίες άρχισαν να φαίνονται. Η διαφορά ανάμεσα σε μνημεία στα οποία δεν
έχουν γίνει παρεμβάσεις και σε μνημεία στα οποία έγιναν εργασίες είναι εμφανής.
Με

τις

συγκεκριμένες

παρεμβάσεις

αφενός

επιτυγχάνεται

η

διάσωση

της

πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του Αγίου Όρους, αφετέρου βελτιώνονται
οι συνθήκες διαβίωσης στην Αθωνική Πολιτεία.

Έπειτα από μια σειρά έργων που έχουν ενταχθεί από πέρσι στο ΕΣΠΑ, φέτος, από
την αρχή του έτους, εντάχθηκαν άλλα επτά σημαντικά έργα, ενώ μόλις την
προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε και η ένταξη του Κέντρου Υγείας στις Καρυές,
που αποτελούσε πάγιο αίτημα της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, με
προϋπολογισμό 3,5 εκατ. ευρώ. Τα έργα που είναι σε εξέλιξη αφορούν σε 14 μονές.
«Το νέο Κέντρο Υγείας Αγίου Όρους στις Καρυές θα εφοδιαστεί με όλο τον
απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και θα αποτελείται από το κυρίως διώροφο
κτίριο, υπόγειο και ένα βοηθητικό ισόγειο κτίσμα. Η τεχνική μελέτη του κτιρίου
προβλέπει στο ισόγειο χώρο υποδοχής – αναμονής και γραμματεία, εξεταστήρια,
γραφεία

ιατρών

και

νοσηλευτικού

προσωπικού,

αίθουσα

μικροεπεμβάσεων,

μικροβιολογικό εργαστήριο, ακτινολογικό, μονόκλινο και δίκλινο θάλαμο βραχείας
νοσηλείας, βοηθητικούς χώρους και υγιεινής», αναφέρει η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.
Όπως

μάλιστα

τόνισε

ο

περιφερειάρχης,

Απόστολος

Τζιτζικώστας,

«αξιοποιούμε στοχευμένα και χωρίς καθυστερήσεις το αναπτυξιακό εργαλείο του
ΕΣΠΑ

για

τη

διαφύλαξη

των

σπουδαίων

μνημείων

της

πολιτισμικής

μας

κληρονομιάς, όπως το Άγιο Όρος. Οι παρεμβάσεις που στηρίζουμε μέσω του ΕΣΠΑ
στο Άγιο Όρος δεν περιορίζονται σε έργα αποκατάστασης των μονών, αλλά
αφορούν και στη βελτίωση των υποδομών τόσο για τους μοναχούς όσο και για
τους χιλιάδες επισκέπτες της Αθωνικής Πολιτείας. Το νέο κτίριο του Κέντρου
Υγείας

του

Αγίου

Όρους

στις

Καρυές

καλύπτει

ένα

σημαντικό

κενό,

αναβαθμίζοντας την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας σε μια δυσπρόσιτη
και απομακρυσμένη περιοχή. Η λειτουργία του αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες
της Ιεράς Κοινότητας, να διευκολύνει την αντιμετώπιση σοβαρών ιατρικών
περιστατικών και μεταφοράς ασθενών, καθώς και να προσφέρει πολύτιμες
υπηρεσίες

όχι

μόνο

στους

μοναχούς,

αλλά

και

στους

προσκυνητές

που

επισκέπτονται το Άγιο Όρος».
Ο κ. Τζιτζικώστας είχε την ευκαιρία την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή να
επισκεφτεί και να επιθεωρήσει μια σειρά από παρεμβάσεις που γίνονται μέσω του
ΕΣΠΑ στο Περιβόλι της Παναγίας. Ο περιφερειάρχης επισκέφτηκε συνολικά επτά
μονές και εξέφρασε το θαυμασμό του για τους θησαυρούς στο μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς, σημειώνοντας παράλληλα τη βούλησή του για προστασία και
ανάδειξή τους.
«Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στεκόμαστε με σεβασμό και ευθύνη
απέναντι στην ανεκτίμητη αυτή πολιτισμική παρακαταθήκη και μεριμνούμε, ώστε
να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ για έργα διαφύλαξης

και ανάδειξης των μνημείων, αλλά και βελτίωσης των υποδομών», δήλωσε.
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