
Παναγιώτατε, 

Άγιοι Αρχιερείς  και Άγιοι Πατέρες, 

Πανοσιολογιώτατε εκπρόσωπε του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Αξιότιμη κα Αντιπεριφερειάρχη  

Αξιότιμη κα Αντιδήμαρχε, 

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ ΓΕΣ, εκπρόσωπε του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, 

Αξιότιμε Διοικητά του Αγίου Όρους, 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να σας υποδέχομαι στο διατηρητέο κτίριο του 

Κε.Δ.Α.Κ., το οποίο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα δείγματα της 

αρχιτεκτονικής και του τρόπου δόμησης των αρχών του 20ου αιώνα. Το κτίριο 

αντιμετώπισε κάποια προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία εντοπίστηκαν 

εγκαίρως και τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται συντονισμένη προσπάθεια επίλυσής τους. 

Πέρυσι ολοκληρώσαμε την επισκευή της στέγης του κτιρίου και τη μελέτη τεκμηρίωσης 

και αποκατάστασης του ζωγραφικού διακόσμου και φέτος εκτελέστηκαν κάποιες 

επείγουσες, σωστικές εργασίες και εκπονείτε πλήρης μελέτη αποκατάστασης – 

επανάχρησης, η οποία μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία 

Νεωτέρων Μνημείων προς έγκριση.  

Η χαρά μου όμως σήμερα είναι διπλή, επειδή με την ευλογία του Παναγιώτατου 

Πατριάρχη θα ξεκινήσει και εμπράκτως η συνεργασία του Κε.Δ.Α.Κ. με το σωματείο 

Βυζαντινή Οικουμένη και με την πρόεδρό του καΦλώρα Καραγιάννη, με την οποία η 

γνωριμία μου είναι μόλις ενός έτους, θα τολμούσα όμως να πω ότι διέπεται από όρους 

πολυετούς φιλίας. Όταν λοιπόν μια συνεργασία ξεκινάει κάτω από τέτοιες συνθήκες 

είναι νομοτελειακό να στεφθεί από απόλυτη επιτυχία και μέσω αυτής να προβάλλουν οι 

δύο φορείς το έργο τους.  

Και το έργο του Κε.Δ.Α.Κ. σας διαβεβαιώνω ότι είναι μεγάλο και σημαντικό, στη 

διάρκεια των σαράντα ετών λειτουργίας του. Εγώ μπορώ να μιλήσω και να νοιώθω 

υπερήφανος για όλα αυτά που πετύχαμε  στα δύο χρόνια που είμαι στη διεύθυνση του 



Κε.Δ.Α.Κ., κάποια από τα οποία ακούτε και βλέπετε στη σημερινή εκδήλωση και στο 

κτίριο που βρίσκεται δίπλα μας, αλλά και πολλά ακόμη που αφορούν στην Ιερή 

Χερσόνησο του Άθω, στο Περιβόλι της Παναγίας. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη, από το 

βήμα της σημερινής εκδήλωσης, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου μας και Υφυπουργό Εσωτερικών κ.Σταύρο Καλαφάτη, στον 

διοικητή του Αγίου Όρους και αντιπρόεδρό μας κ.Θανάση Μαρτίνο και πρωτίστως στους 

υπαλλήλους του Κε.Δ.Α.Κ., οι οποίοι με αυταπάρνηση πολλές φορές καταφέρνουν το 

ακατόρθωτο. Είμαστε λίγοι, μια μικρή υπηρεσία, αλλά κάνουμε έργο πολλών, τιμώντας 

έτσι τον Ιδρυτικό μας Νόμο που μας έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες τριών Υπουργείων 

για την χερσόνησο του Αγίου Όρους. Ένα δείγμα αποκέντρωσης από το μακρινό 1981. 

Στεκόμασταν, στεκόμαστε και θα εξακολουθήσουμε να βρισκόμαστε δίπλα στην 

Ιερά Κοινότητα, δίπλα σε όλες τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, δίπλα σε κάθε μοναχό, 

με κύριο σκοπό τη διάσωση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

παράλληλα την εξέλιξη και την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες 

ενός ζωντανού μνημείου, με την ίδια χρήση για 11 αιώνες. Στην προσπάθεια λοιπόν 

αυτή σας θέλουμε όλους αρωγούς.  

Παναγιώτατε ήσασταν ο πρώτος πνευματικός ηγέτης που μίλησε για την 

αειφορία, μέσα στην έννοια της οποίας περιλαμβάνεται η προστασία των μνημείων και 

της πολιτιστικής κληρονομιάς.  Το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορειτικής Κληρονομιάς 

(Κε.Δ.Α.Κ.) τα τελευταία σαράντα χρόνια εργάζεται άοκνα για την προστασία και την 

προβολή των μνημείων, των κειμηλίων και του φυσικού πλούτου του Αγίου Όρους, 

σεβόμενο πάντα τις βασικές αρχές που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του φυσικού 

συστήματος στο διηνεκές, χωρίς να ανακόπτεται η αναπτυξιακή πορεία της μοναστικής - 

ανθρώπινης κοινωνίας. 

Στόχος του Κε.Δ.Α.Κ. είναι η αναστήλωση των μνημείων και η ανάπτυξη των 

υποδομών να μην αποτιμάται μόνο ποσοτικά αλλά κατά κύριο λόγο ποιοτικά, 

ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και επιδιώκοντας την αρμονία με τη 

φύση. Με σεβασμό λοιπόν στη βασική έννοια της αειφορίας, η οποία αναφέρεται σε 

ένα πρότυπο ανάπτυξης που δεν υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να 

ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες, το Κε.Δ.Α.Κ. αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις 



συνθήκες διαβίωσης των μοναχών και των προσκυνητών της Ιεράς Χερσονήσου 

διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον, φυσικό και δομημένο, σε βραχυπρόθεσμη, 

μεσοπρόθεσμη και κυρίως σε μακροπρόθεσμη βάση. 

Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την τιμή που μας κάνατε και 

να προτείνω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον Δεκέμβριο, στο συνέδριο που 

ετοιμάζουμε για την προβολή του έργου του Κε.Δ.Α.Κ. στα σαράντα χρόνια λειτουργίας 

του. Παναγιώτατε θα ήταν ύψιστη τιμή για το Κε.Δ.Α.Κ. να κηρύξετε την έναρξη των 

εργασιών αυτού του συνεδρίου. 

Ευχαριστώ πολύ!  


