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Στη Σκιάθο με τον Μητροπολίτη Χαλκίδος η
Υπουργός Πολιτισμού
/ Επικαιρότητα

Ιστορικούς

χώρους,

μοναστήρια

και

κτίρια

με

ξεχωριστά

στοιχεία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον επισκέφθηκε στην Σκιάθο, η
υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ενημερώθηκε για την
κατάσταση που βρίσκονται σήμερα και που θα στοχεύσουν οι
εργασίες

που

θα

αποκατάστασή τους.

ακολουθήσουν

όσον

αφορά

την

Η

υπουργός

Πολιτισμού

συνοδευόμενη

από

τον

Σεβασμιώτατο

Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα
Αγοραστό και τον δήμαρχο Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα επισκέφθηκαν το Κάστρο, το
οποίο βρισκόταν στα βορειοδυτικά, σε απόκρημνο και ορεινό σημείο προκειμένου
να προφυλάσσεται από τους πειρατές της εποχής και που μέχρι και τον 18ο αιώνα
αποτελούσε την πρωτεύουσα και το κύριο αστικό κέντρο του νησιού.
Το Κάστρο ήταν σε πολλές περιπτώσεις αυτό που περιέγραφε ο κορυφαίος
διηγηματογράφος

Αλέξανδρος

Παπαδιαμάντης.

Στη

συνέχεια

το

Κάστρο

εγκαταλείφθηκε και οι Σκιαθίτες κατέβηκαν στα παραθαλάσσια και κατοίκησαν
την σημερινή Χώρα του νησιού.
Για την στερέωση και αποκατάσταση του Κάστρου της Σκιάθου και των κτηρίων
του

οικισμού

που

βρίσκονται

στο

εσωτερικό

του,

ξεκινούν

εργασίες

με

προϋπολογισμό 2.828.200 ευρώ.
Ακολούθησε επίσκεψη στο μοναστήρι της Παναγίας Εικονίστριας ή της
Παναγίας

της

Κονίστρας

όπως

το

αποκαλούν

οι

ντόπιοι,

όπου

ανακοινώθηκε ότι θα γίνει στερέωση και αποκατάσταση της μονής, αλλά
και πλήρης συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου του τέμπλου και
των εικόνων του καθολικού του ιερού ναού προϋπολογισμού 500.000
ευρώ.
Επίσκεψη πραγματοποιήθηκε και στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας
Κεχριάς όπου θα γίνουν έργα για την στερέωση και την αποκατάστασή
του, καθώς και πλήρη συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου, του
τέμπλου, των εικόνων, του δαπέδου και των εφυαλωμένων πινακίων σε
όλο το καθολικό της ιεράς μονής.Τα έργα αποκατάστασης της μονής
Παναγίας Κεχριάς Σκιάθου είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ που
διατίθενται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Η κ. Μενδώνη μετά τις επισκέψεις της στα μνημεία του νησιού δήλωσε στο ΑΠΕΜΠΕ ότι “όλα όσα θα γίνουν στη Σκιάθο γίνονται προκειμένου να αναδείξουμε την
ιστορικότητα του τόπου και το υπουργείο Πολιτισμού με τις υπηρεσίες του θα
επιβλέψει ώστε ό,τι δεν έγινε τόσα χρόνια πριν, θα το αναδείξουμε και θα μείνει
για τον πολιτισμό του τόπου”.
Και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός από την πλευρά του τόνισε
ότι “για πρώτη φορά η Σκιάθος με τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ περίπου που
διαθέτουμε μέσω των ΕΣΠΑ , θα δει να αναδεικνύονται τα μνημεία της και

οφείλουμε να το κάνουμε σεβόμενοι την ιστορία του νησιού”.
Των επισκέψεων της Λίνας Μενδώνη στα μνημεία της Σκιάθου, προηγήθηκε ευρεία
σύσκεψη

στο

“Σκιάθος

Παλλάς”

με

όλους

τους

αρμόδιους

υπηρεσιακούς

παράγοντες.
Ακολουθούν αύριο οι εκδηλώσεις στην μονή της Ευαγγελίστριας όπου φυλάσσεται
και θα παρουσιασθεί η πρώτη επαναστατική ελληνική σημαία με την παρουσία της
υπουργού Πολιτισμού και της προέδρου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννας
Αγγελοπούλου, που αναμένεται αύριο στην Σκιάθο.
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