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«Το Άγιο Όρος δεν παύει να εμπνέει τον κόσμο,
τόσο σε πνευματικό όσο και σε ερευνητικό
επίπεδο»
/ Pemptousia.FM / Άγιον Όρος
Αναστάσιος Ντούρος, Διευθυντής Αγιορειτικής Εστίας

Από σήμερα έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου πραγματοποιείται το 5ο
Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο, που οργανώνεται από την Αγιορειτική
Εστία και αποτελεί την εξέλιξη των δέκα επιστημονικών Συνεδρίων και
των δύο Διεθνών Εργαστηρίων του παρελθόντος. Για το εργαστήριο αυτό
μίλησε στην εκπομπή

«Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία» και τη Μαρία

Γιαχνάκη, ο διευθυντής της Αγιορειτικής Εστίας κ. Αναστάσιος Ντούρος.
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«Τόσο η επιστημονική επιτροπή όσο και Δ.Σ. της Αγιορειτικής Εστίες ήδη από το
καλοκαίρι αποφασίσαμε να οργανώσουμε διαδικτυακώς αυτό το εργαστήρι. Δεν
θέλαμε να φύγει μία χρονιά χωρίς να παρουσιάσουμε τις εξελίξεις γύρω από την
έρευνα που γίνεται από την Αθωνική Πολιτεία» τόνισε, προσθέτοντας ότι τα
εργαστήρια αυτά που ξεκίνησαν το 2016 έχουν ανοικτή θεματολογία με ανοικτή
πρόσκληση προς όλους όσοι έχουν ασχοληθεί με το Άγιο Όρος.
«Θέλουμε με τα εργαστήρια αυτά να δώσουμε ένα βήμα και στα νέα παιδιά να
παρουσιάσουν τις εργασίες τους. (…)Τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκαν σημαντικά
οι επιστήμονες που ασχολούνται με το Άγιο Όρος. Ήδη στο Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης υπάρχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποκλειστικά για το Άγιο Όρος»
είπε, υπογραμμίζοντας ότι έχουν ήδη παρουσιαστεί σημαντικές εργασίες και κάθε
χρόνο

υπάρχει

σημαντικός

αριθμός

υποψηφίων

από

πολλές

χώρες:

«Για

παράδειγμα φέτος, ένας Έλληνας ερευνητής από τη Σαουδική Αραβία θα μιλήσει
για τα υφάσματα στο Άγιο Όρος.
«Το μεγάλο αυτό ενδιαφέρον μας δημιουργεί μεγάλη χαρά»
Ο κ. Ντούρος τόνισε ότι η Α.Ε. δεν προβάλει απλώς το επιστημονικό έργο, αλλά
παράλληλα βοηθάει μέσω επιστημονικών και ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ
στηρίζει τους ερευνητές ώστε να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα από το Άγιο Όρος
ή να επισκεφθούν την Αθωνική Πολιτεία.
«Το Άγιο Όρος δεν παύει να εμπνέει τον κόσμο, τόσο σε πνευματικό όσο και σε
ερευνητικό επίπεδο» υπογράμμισε.
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