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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (17.5.2002) 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

  
Με έκπληξη διαβάσαμε στον Ημερήσιο Τύπο την προσβλητική ανακοίνωση 
που υπογράφεται από το Ιεροκοινοτικό Γραφείο του Αγίου Όρους και αφορά 
στη συνέντευξη Τύπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος / Τμήματος 
Κεντρικής Μακεδονίας για τα «Προβλήματα στη διαχείριση του προγράμματος 
ΑΘΩΣ», στα συγκεκριμένα σημεία της οποίας αισθανόμαστε την υποχρέωση 
απέναντι στα μέλη μας και στην κοινή γνώμη να τοποθετηθούμε. 

  
1.        Το ΤΕΕ είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, 

λειτουργεί αυτόνομα ως ΝΠΔΔ με αιρετή διοίκηση και παρεμβαίνει 
εκφράζοντας τις απόψεις του για το παραγόμενο τεχνικό έργο στη χώρα 
μας, με αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων και με τα μέσα που 
παρέχει το Σύνταγμα της Δημοκρατικής μας Πολιτείας σε όλους τους 
πολίτες της. Πέραν τούτου το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετέχει θεσμοθετημένα στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και στο Δ.Σ. του ΚεΔΑΚ, 
του φορέα που συστήθηκε το 1981 για να διαχειριστεί το εκτελούμενο 
τεχνικό έργο στο Άγιο Όρος. 
Το περιεχόμενο της συνέντευξης Τύπου, αφορούσε αποκλειστικά και 
μόνο στο τεχνικό έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί στο Άγιο Όρος, στα 
πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από δημόσιους πόρους (εθνικούς και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης), προγράμματος «ΑΘΩΣ», η έναρξη του οποίου 
έχει καθυστερήσει πάνω από δύο χρόνια. Με βάση τα παραπάνω 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν είχε απλά το δικαίωμα, αλλά συνιστούσε 
υποχρέωσή του να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο θέμα. 

2.        Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει αποδείξει κατά την πολύχρονη λειτουργία του ότι 
διακρίνεται για τη σοβαρότητα και την επιστημονική τεκμηρίωση των 
απόψεών του, ώστε χαρακτηρισμοί  που περιλαμβάνονται στην 
ανακοίνωση του Ιεροκοινοτικού Γραφείου, όπως «ψεύδη, ανακρίβειες, 
διαστρεβλώσεις, χαμηλό επίπεδο», να μην το αγγίζουν, αλλά 
αντίθετα αναδεικνύουν το λαϊκό-κοσμικό χαρακτήρα των συντακτών 
της, κακών συμβούλων της Ιεράς Κοινότητας. Στοιχειώδης 
σοβαρότητα, θα απαιτούσε την τεκμηρίωση αυτών των ισχυρισμών, 
με συγκεκριμένες αναφορές. 

3.        Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου, 
δεν αποτελούν προσωπικές απόψεις του Προέδρου του, κ. Γιάννη 
Οικονομίδη, ο οποίος παρακολουθεί στενά από την ημέρα της εκλογής 
του το θέμα, αλλά διαμορφώθηκαν και ψηφίστηκαν ομόφωνα από όλα 
τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του, αφού προηγήθηκε επίσκεψη 
πολυμελούς αντιπροσωπείας στο Άγιο Όρος και αλλεπάλληλες 
συζητήσεις με εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητας και του ΚεΔΑΚ. Έχουν 
δε μια διαχρονικότητα, που επιβεβαιώθηκε στη συνέντευξη Τύπου 
με την παρουσία και τη στήριξή τους από τους Προέδρους του 



ΤΕΕ/ΤΚΜ της τελευταίας δωδεκαετίας. Είναι προφανές ότι οι συντάκτες 
της ανακοίνωσης, επιδιώκουν, γιατί έτσι τους βολεύει, να 
προσωποποιηθεί το θέμα κατά την προσφιλή πολιτικάντικη 
νομικίστικη τακτική. 

4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ αντιμετωπίζουν με σεβασμό την Αθωνική Πολιτεία και 
αναγνωρίζουν το ρόλο της ως κιβωτού του Γένους και της Ορθοδοξίας. 
Διερωτώνται δε από ποια σημεία της συνέντευξης Τύπου, η οποία 
αναγνώσθηκε μέσα από κείμενο, που έχουν στη διάθεσή τους οι 
δημοσιογράφοι, προκύπτουν οι εκ του αντιθέτου χαρακτηρισμοί. 

5.        Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σέβεται το Αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους και οι προτάσεις 
του είναι απόλυτα εναρμονισμένες με αυτό, καθώς επιχειρούν να 
συνθέσουν το ειδικό καθεστώς και τις διατάξεις του καταστατικού χάρτη 
του Αγίου Όρους, με το ιδρυτικό νόμο του ΚεΔΑΚ και το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο περί δημοσίων έργων, λαμβάνοντας υπόψη και την κτηθείσα 
εμπειρία από τη λειτουργία της αρμόδιας υπηρεσίας, για τη βελτίωση της 
απόδοσής της. 

6.      Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη συνέντευξη Τύπου, απηύθυνε μια σειρά από ερωτήματα 
στους αρμόδιους της Ελληνικής Πολιτείας, οι οποίοι υπέδειξαν τον τρόπο 
με τον οποίο επιδιώκεται να γίνει η διαχείριση του προγράμματος ΑΘΩΣ, 
όπως εξάλλου ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας σε 
ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, την ημέρα δημοσίευσης στις εφημερίδες του 
σχετικού ρεπορτάζ. Η όποια κριτική μας εστιάζεται σε αυτούς και όχι στην 
Ιερά Κοινότητα που είναι αποκλειστικά αρμόδια και υπεύθυνη για την 
προστασία του ησυχαστικού και πνευματικού χαρακτήρα του Αγίου 
Όρους. Θα μας επιτρέψουν όμως οι συντάκτες της ανακοίνωσης και 
το Ιεροκοινοτικό Γραφείο που την υπογράφει, να έχουμε άποψη για 
τη διαχείριση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων και την 
προστασία-ανάδειξη του αρχιτεκτονικού περιβαλλοντικού πλούτου 
του. 

7.      Τέλος επιστρέφουμε κάθε έμμεση σύνδεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με 
αναφορές για παιχνίδια και συμφέροντα σε βάρος της Αθωνικής 
Πολιτείας, τα οποία είναι υπαρκτά και πρέπει να αναζητηθούν στους 
πολιτικούς-οικονομικούς εκείνους κύκλους που μεθοδεύουν τη 
διαχείριση του προγράμματος ΑΘΩΣ και σε κάθε λογής 
παρατρεχάμενους που παρασύρουν στα σχέδιά τους την Ιερά 
Κοινότητα. 

  
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ πέραν του θεσμοθετημένου ρόλου του δεν είχε και δεν θα 
μπορούσε να έχει καμιά εμπλοκή και η παρέμβασή του στοχεύει αποκλειστικά 
και μόνο: 
  

         Στη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου μελετητικού και 
κατασκευαστικού τεχνικού έργου στο Άγιο Όρος. 

         Στην εξασφάλιση των όρων του ανταγωνισμού και την τήρηση του 
θεσμικού πλαισίου που διέπει την παραγωγή του μελετητικού και 
κατασκευαστικού έργου στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

         Στην τήρηση των κανόνων της διαφάνειας και της ορθής διαχείρισης 
των πόρων σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο. 



         Στη διασφάλιση της καλύτερης και ταχύτερης απορρόφησης των 
διαθέσιμων πόρων επωφελεία του Αγίου Όρους που αποτελεί 
μνημειακό πλούτο της εθνικής, κοινοτικής και παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 
  
Για την Δ.Ε του ΤΕΕ 
Γιάννης  Οικονομίδης, Πρόεδρος Δ.Ε. 
Αθανάσιος Τζακόπουλος, Αντιπρόεδρος 

Βενέτης Μπούρας, Γενικός Γραμματέας 

Γιάννης Αικατερινάρης, Μέλος, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Ανδρέας Κουράκης, Μέλος, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Πηνελόπη Ράλλη, Μέλος 

Ευάγγελος Αδαμογιάννης, Μέλος 

Κώστας Κατσιάβαλος, Μέλος 

Πετρίνα Μεδίτσκου, Μέλος 

Κορίνα Σοϊλεμετζίδου, Μέλος 

Ηλίας Τσιτλακίδης, Μέλος 

  
Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Δημήτριος Κωτούλας, Πρόεδρος 

Χρήστος Μακρής, Αντιπρόεδρος 

Σοφία Κασούρη, Γενικός Γραμματέας 

  
Πρώην Πρόεδροι ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Παναγιώτης Δέντσορας, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Γωγώ Κωτίδου, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 


