
1ο Διεθνές  

Επιστημονικό Εργαστήριο  

της Αγιορειτικής Εστίας 

 

Η Αγιορειτική Εστία, στην πορεία της 

πρώτης δεκαπενταετίας της, οργάνωσε δέ-

κα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, τα ο-

ποία εκάλυψαν μίαν ευρύτατη θεματολο-

γία αναφερόμενη στην υπερχιλιετή ιστορία 

και πνευματικότητα του Αθωνικού μονα-

χισμού, αλλά και σε ειδικότερα θέματα, 

όπως π. χ., η Αρχιτεκτονική, το Περιηγη-

τικό φαινόμενο, η Αγιορειτική Λογιοσύνη, 

τα Αγιορείτικα Μετόχια και άλλα. Τα συ-

νέδρια προσέθεσαν πολύτιμη νέα γνώση 

και ανέδειξαν νέα προβλήματα για την πο-

λυεπίπεδη έρευνα που αφορά το Άγιον 

Όρος.  

 

Από το τρέχον έτος, η Αγιορειτική Εστία 

εγκαινιάζει μία νέα μορφή προβολής και 

παρουσίασης του επιστημονικού και ερευ-

νητικού έργου για το Άγιον Όρος, εκείνη 

του Επιστημονικού Εργαστηρίου (Forum), 

το οποίο θα οργανώνεται ετησίως. Στόχος 

του νέου θεσμού είναι να δώσει τη δυνα-

τότητα στα μέλη της επιστημονικής κοινό-

τητας να δημοσιοποιήσουν τα οριστικά 

συνθετικά συμπεράσματα των ερευνών 

τους, αλλά κυρίως να γνωστοποιήσουν τα 

πρώτα ή εν εξελίξει στάδια ατομικών ή 

συλλογικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, 

παρουσιάζοντας συγχρόνως τα πρώτα (όχι 

κατανάγκην οριστικά) αποτελέσματα. Επι-

δίωξη του Επιστημονικού Εργαστηρίου 

είναι η ανάπτυξη ενός γόνιμου πραγματι-

κού διαλόγου, ο οποίος θα εμπλουτίσει και 

θα διευρύνει την προβληματική των ερευ-

νών, συμβάλλοντας έτσι στην αρτιώτερη 

ολοκλήρωσή τους. Είναι αυτονόητο ότι η 

θεματολογία των εισηγήσεων ή/και πα-

ρουσιάσεων θα αφορά άμεσα το Άγιον 

Όρος (π.χ. ιστορία, τέχνη, θεολογία, δίκαι-

ο, θεσμοί, φιλολογία, αρχαιολογία, ιστορία 

τέχνης, αρχιτεκτονική,  φυσικό περιβάλ-

λον, άλλες εικαστικές τέχνες, συντήρηση 

έργων τέχνης, κ.λπ.). 

 

Όπως διαφαίνεται από το Πρόγραμμα, το 

Επιστημονικό Εργαστήριo δεν έχει συγκε-

κριμένη θεματολογία όπως τα Διεθνή Συ-

νέδρια που προηγήθηκαν, ωστόσο κατα-

βλήθηκε προσπάθεια να ομαδοποιηθούν οι 

εισηγήσεις σε θεματολογίες που αναφέρο-

νται στο αντικείμενό τους. 

 

Το Πρώτο Επιστημονικό Εργαστήριο θα 

διεξαχθεί την Παρασκευή 9 – Σάββατο 10 

Δεκεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη. Κάθε 

εισήγηση θα έχει διάρκεια 20 λεπτών και 

αμέσως μετά την παρουσίασή της θα ακο-

λουθεί 10λεπτη συζήτηση για αυτήν.  

 
Η Επιστημονική Επιτροπή 
του Α´ Επιστημονικού Εργαστηρίου 

 


