
 
Η Αγιορειτική Εστία την περίοδο 2006 – 2015 διοργάνωσε 10 Διεθνή Συνέδρια 
μέσα από τα οποία αναδείχθηκε με τον πιο εύστοχο και εμβληματικό τρόπο, το 
επιστημονικό και ερευνητικό έργο για το Άγιον Όρος. Οι τριακόσιες και πλέον 
ανακοινώσεις των επιστημόνων που συμμετείχαν στα συνέδρια αυτά, προσέθεσαν 
ένα εξαιρετικά σημαντικό απόθεμα πληροφοριών προβάλλοντας ταυτόχρονα 
σημαντικές πτυχές της ιστορίας και του βίου της Αθωνικής μοναστικής Πολιτείας. 
Η έκδοση των πρακτικών σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή διέδωσαν την γνώση 
αυτή στον επιστημονικό κόσμο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εμπλούτισαν την 
βιβλιογραφία, ανέδειξαν με τον πιο υπεύθυνο και αντικειμενικό τρόπο τα σημαντικά 
στοιχεία αυτού που ονομάζουμε ζωντανό μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 
Από την τρέχουσα χρονιά, η Αγιορειτική Εστία διευρύνει τον τρόπο παρουσίασης 
του ερευνητικού και επιστημονικού έργου για το Άγιον Όρος, καθιερώνοντας τον 
θεσμό των Διεθνών Επιστημονικών Εργαστηρίων. Ο νέος θεσμός έρχεται ως 
συνέχεια των δέκα Συνεδρίων, δίνοντας τη δυνατότητα κυρίως σε νέους επιστήμονες 
και ερευνητές να παρουσιάσουν εργασίες –τόσο πρωτότυπες όσο και εν εξελίξει -, 
εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτό τον αναγκαίο διάλογο με την επιστημονική 
κοινότητα, από τον οποίο προκύπτουν πάντοτε χρήσιμα και σημαντικά 
συμπεράσματα.  
Η επιστημονική έρευνα για το Άγιον Όρος είναι ανεξάντλητη και η προβολή του 
σπουδαίου ερευνητικού έργου για την Αθωνική Πολιτεία, είναι ένας εκ των βασικών 
καταστατικών σκοπών της Αγιορειτικής Εστίας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
που έχουμε καταφέρει να παρουσιάσουμε τόσο σπουδαίο έργο στο τομέα αυτό, στα 
16 χρόνια λειτουργίας της Αγιορειτικής Εστίας. Με τον ίδιο ενθουσιασμό θα 
συνεχίσουμε τη προσπάθεια αυτή και τα επόμενα χρόνια, και ο νέος θεσμός των 
Διεθνών Επιστημονικών Εργαστηρίων, επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τη 
διάθεση και τις προθέσεις μας.  
Επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου στην 
Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για το θερμό και συνεχές 
ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει τις δραστηριότητες και τον ρόλο της 
Αγιορετικής Εστίας και προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, για την πλήρη 
συμπαράσταση και βοήθεια της στην οργάνωση του Πρώτου Διεθνούς 
Επιστημονικού Εργαστηρίου. 
Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον κ. Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη, Πρόεδρο της Επιστημονικής 
Επιτροπής, διαχρονικό συνεργάτη της Αγιορειτικής Εστίας και υποστηρικτή του 
επιστημονικού της έργου, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Επιστημονικής 
Επιτροπής του Εργαστηρίου για την πολύτιμη βοήθεια τους.  
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Ευχαριστώ επίσης τη Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού κα. 
Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, για την φιλοξενία που προσφέρει στις δράσεις της 
Αγιορειτικής Εστίας.  
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τα στελέχη της Αγιορειτικής Εστίας για 
την διοργάνωση του Πρώτου Διεθνούς Επιστημονικού Εργαστηρίου, και κηρύσσω 
την έναρξη των εργασιών του, ευχόμενος την παραγωγική και επιτυχή ολοκλήρωσή 
του.   
 

Γιάννης Μπουτάρης  
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης  

Πρόεδρος του Δ.Σ της Αγιορειτικής Εστίας  
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