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Ολοκλήρωση εργασιών του 5ου-διαδικτυακούΔιεθνούς Επιστημονικού Εργαστηρίου της
Αγιορειτικής Εστίας
Πολιτισμός / Άγιον Όρος / Συνέδρια

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 5ου Διεθνούς Επιστημονικού
Εργαστηρίου της Αγιορειτικής Εστίας, που διεξήχθη από τις 27-29
Νοεμβρίου. Η εφετινή διοργάνωση εξελίχθηκε

διαδικτυακά, λόγω των

επικρατουσών συνθηκών της πανδημίας του COVID-19, με τη συμμετοχή
26

εισηγητών

από

την

συμμετεχόντων

που

παρακολουθήσαν

Εργαστηρίου.

Ελλάδα

και

εξωτερικό
on-line

τις

και

πλήθους

εργασίες

του

Η εντυπωσιακή συμμετοχή ακροατών, που κατά κύριο λόγο απαρτίζονταν από
επιστήμονες,

προπτυχιακούς,μεταπτυχιακούς

και

υποψήφιους

διδακτορικούς

φοιτητές αποτυπώνει για άλλη μια φορά την δυναμική του θεσμού των
ετήσιωνΔιεθνώνΕπιστημονικώνΕργαστήριων της Αγιορειτικής Εστίας. Ειδικά κατά
την διαδικτυακήεφετινήδιοργάνωσηδόθηκε η ευκαιρία της παρακολούθησης και
από το εξωτερικό με μια επιπλέον δυνατότητα, της υποβολής ερωτήσεων σε
πραγματικό χρόνο.
Τα θέματα που παρουσιάστηκαν έδωσαν για άλλη μια φορά τη δυνατότητα
ανάπτυξης ενός γόνιμου επιστημονικού διαλόγου, που εμπλουτίζει τις γνώσεις για
τον μοναχισμό του Αγίου Όρους και διευρύνει την προβληματική των αθωνικών
ερευνών. Υπενθυμίζεται ότι η θεματολογία των εισηγήσεων αφορά άμεσα στο
Άγιον

Όρος,

όπως

ιστορία,

τέχνη,θεολογία,

δίκαιο,

θεσμοί,

φιλολογία,

αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης, αρχιτεκτονική, φυσικό περιβάλλον, συντήρηση
έργων τέχνης κ.λπ.

Κατά την έναρξη των εργασιών, την Παρασκευή 27 Νοέμβριου,τον χαιρετισμό της
Α.Θ.Π.

του

Οικουμενικού

Πατριάρχου,

κ.κ.Βαρθολομαίου

ανάγνωσε

ο

Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμορίου, κ. Νικηφόρος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης,
μεταξύ άλλων γράφει στο μήνυμα του: «…Προπύργιον τοῦ Ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ
εἶναι ἡ Ἀθωνική Πολιτεία, ὅπου βιοῦται ὁ πνευματικός πολιτισμός, τόν ὁποῖον
αὐτός ἐδημιούργησε, καί συνοψίζονται αἱ διάφοροι μορφαί τάς ὁποίας προσέλαβεν
εἰς τήν ἱστορικήν του πορείαν τό μοναστικόν ἰδεῶδες. Πηγή αὐτοῦ τοῦ ὑψηλοῦ
πολιτισμοῦ εἶναι ἡ ἄνευ ὅρων προσφορά τοῦ ἑαυτοῦ, ἡ, χάριτι Θεοῦ, αὐθυπέρβασι
και ἡ ἄνευ ὅρων ἀφιέρωσις τοῦ εἶναι καί τοῦ ἔχειν τοῦ μοναχοῦ εἰς τόν Χριστόν
καί εἰς τήν Βασιλείαν Του. Οὕτως, αἱ ἱεραί μοναί τοῦ ἉγίουὌρους κατέστησαν καί
παραμένουν

τόποι

δημιουργικότητος

καί

πνευματικοῦ

δυναμισμοῦ,

βιώσεως

καίκαλλιεργείας ἀσκητικοῦ ἤθους, παραγωγῆς καί διασώσεως τιμαλφεστάτων
ἔργων δοξολογικῆς τέχνης. Δέν εἶναι διόλου τυχαῖον τό γεγονός ὅτι τό Ἁγιώνυμον
Ὄρος ἔχει γραφῆ μέ χρυσᾶ γράμματα εἰς τήν ἱστορίαν τῆς πνευματικότητος καί
τοῦ πολιτισμοῦ, καί ἀναγνωρίζεται παγκοσμίως ἡ πολυδιάστατος προσφορά του».

Ακολούθως ο Γέρων Συμεών Διονυσιάτης έλαβε το λόγο και ανέγνωσε τον
Χαιρετισμό εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, όπου μεταξύ άλλων
αναφέρονται και τα ακόλουθα: «Ὁ Ἱερός Ἄθως, ἀπό πολύ ἐνωρίς, λόγῳ τῆς
ἰδιοτύπου ζωῆς του καί τοῦ πνευματικοῦ μεγαλείου του, εἵλκυσε τό ἐνδιαφέρον
τῶν διαφόρων ἐρευνητῶν. Ἡ ἱστορία, αἱ τοιχογραφίαι, τά ἀρχεῖα μέ τά πολύτιμα
ἔγγραφά των, ἡ αἴγλη τοῦ Βυζαντίου, οἱ ἅγιοι, τά ἱερά κειμήλια, καί τόσα πολλά
ἀκόμη, τά ὁποῖα φέρει εἰς τούς γηραιούς ὤμους του ἐπί δέκα καί πλέον αἰῶνας, ὡς
μαγνήτης ἐτράβηξαν τήν προσοχήν τῶν ἐρευνητῶν, ἐπιστημόνων καί ἱστορικῶν,
ὥστε τό Ἅγιον Ὄρος νά ἀποτελῇ μία ἀπό τάς ὀλίγας περιοχάς τοῦ κόσμου, περί ἧς
ἔχουν γραφῆ τόσον πολυάριθμοι ποιοτικαί ἐπιστημονικαί μελέται. Τήν παράδοσιν
ταύτην συνεχίζει πιστῶς ἡ «Ἁγιορειτική Ἑστία», ὑπό τήν φιλόξενον στέγην τοῦ
Δήμου Θεσσαλονίκης καί τοῦ φιλοαγιορείτου Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Ζερβα,
τήν καρποφόρον διεύθυνσιν τοῦ κ. Ἀναστασίου Ντούρου καί τάς συνεχεῖς
προσπαθείας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, διδοῦσα τό ἐρέθισμα εἰς τούς
ἁπανταχοῦ

τῆς

οἰκουμένης

φιλοαγιορείτας

ἐρευνητάς

νά

καταθέσουν

τήν

συμβολήν των εἰς τήν πολυεπίπεδον ἔρευνα τοῦ Ἱεροῦ Τόπου».
Τέλος,

ο

κ.

Πέτρος

Λεκάκης,

Αντιδήμαρχος

Αθλητισμού,

Νεολαίας

και

Εθελοντισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και μέλος του Δ.Σ. της Αγιορειτικής
Εστίας, ανέγνωσε τον Χαιρετισμό του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και Προέδρου του
Δ.Σ. της Αγιορειτικής Εστίας κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα, ο οποίος μεταξύ άλλων
σημειώνει: «Μπορεί να μην βρεθούμε δια ζώσης σ’ έναν κοινό χώρο και να
ακούσουμε τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των επιστημόνων και ερευνητών για το

Άγιον Όρος, μπορεί να μην ανταλλάξουμε τις σκέψεις μας στους διαδρόμους κατά
τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ωστόσο το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί και
είναι εξόχως σημαντικό και πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η τεχνολογία μας
δίνει τη δυνατότητα αυτή. Και τούτο, διότι παρά τις δυσκολίες που η εποχή της
πανδημίας έχει επιφέρει σε όλους τους τομείς της ζωής μας, οι επιστήμονες και οι
ερευνητές πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους και οι επιστημονικοί φορείς να το
βοηθούν και να το αναδεικνύουν».

Το οπτικοακουστικό υλικό των εργασιών του 5ου Διεθνούς Εργαστηρίου θα
αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα της Αγιορειτικής Εστίας, όπως έχει γίνει και
με το υλικό των τεσσάρων Εργαστηρίων που προηγήθηκαν, ενώ το επόμενο έτος
θα κυκλοφορήσουν σε έντυπη μορφή και τα Πρακτικά.
Η επόμενη προγραμματισμένη διοργάνωση του 6ου Διεθνούς Επιστημονικού
Εργαστηρίου τοποθετείται στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου του
2021 με την ισχυρή πεποίθηση και ελπίδα ότι θα διεξαχθεί με τις φυσικές
παρουσίες μας και σε πλήρη υγεία!
https://bit.ly/2JBtnt6

