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Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω ἀσμένως χαιρετίζει τὴν ἀναληφθεῖ-
σαν νέαν πρωτοβουλίαν τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἐπιτυχῆ 
ὑπ᾽ αὐτῆς ὁλοκλήρωσιν 10 Διεθνῶν Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων, τῆς διοργα-
νώσεως τοῦ πρώτου Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Ἐργαστηρίου, μὲ σκοπὸν τὴν 

παρουσίασιν τοῦ πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως ἐπιτελουμένου ἐπιστημονικοῦ καὶ ἐρευνη-
τικοῦ ἔργου, ἀναφορικῶς μὲ τὴν Ἀθωνικὴν Μοναστικὴν Πολιτείαν, καὶ τὴν ἀνάδειξιν τοῦ 
μοναδικοῦ Αὐτῆς συνόλου.
Σήμερον, εἰς ἐποχὴν ἀναζητήσεως ταυτότητος καὶ αὐτοπροσδιορισμοῦ ὄχι μόνον εἰς προ-
σωπικὸν ἀλλὰ καὶ εἰς συλλογικὸν καὶ ὑπερεθνικὸν ἐπίπεδον,  ἡ ἀναδίφησις εἰς τὰς παρα-
δόσεις, τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν πνευματικὴν ἀτμόσφαιραν τῶν Ἱερῶν Μονῶν, Σκητῶν καὶ 
Ἡσυχαστηρίων, μὲ τὴν ὑπερχιλιετῆ καὶ συνεχῆ παρουσίαν τοῦ ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ 
καὶ τὴν πληθὺ τῶν γνωστῶν καὶ πολὺ περισσοτέρων ἀγνώστων Ἁγίων, μὲ τὴν λειτουργι-
κὴν ζωήν, τὶς κατανυκτικὲς ἀκολουθίες καὶ τὰ βυζαντινὰ τυπικά, τὴν δημιουργίαν καὶ τὴν 
διαφύλαξιν πνευματικῶν καὶ πολιτιστικῶν ἀγαθῶν, τὸ εἰδικὸν καθεστὼς προχωρη¬μέ-
νης καὶ ὅλως ηὐξημένης αὐτοδιοικήσεως τῆς κάθε μιᾶς Μονῆς ξεχωριστὰ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους ἐν συνόλῳ, τὴν δημοκρατικὴν δομὴν λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, τὴν πα-
ραδοσιακὴν ἀρχιτεκτονικήν, τὴν συνύπαρξιν τῶν αἰώνων καὶ τῶν μοναχῶν εἰς τὸ ἀδιατά-
ρακτον φυσικὸν περιβάλλον, ἡ ἔρευνα καὶ ἀνάδειξις τῶν ἐπὶ μέρους ἰδιοτήτων τοῦ Ἱεροῦ 
ἡμῶν Τόπου ἀπὸ παλαιοτέρους καὶ νεωτέρους ἐπιστήμονας καὶ ἐρευνητὰς θεωροῦμεν ὅτι 
ἀποτελεῖ εὐλογίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἥτις καὶ μητρικῶς ἐφορᾶ καὶ κήδεται τῶν 
ταπεινῶν Αὐτῆς τέκνων.
Εὐελπιστοῦμεν ὅτι ὁ νέος οὗτος ἐγκαινιαζόμενος θεσμὸς θὰ ἀναδείξῃ ἐπιτυχῶς τὴν σύν-
θεσιν τῶν ὡς ἄνω χαρακτηριστικῶν τὰ ὁποῖα ἀπαρτίζουν τὸν ἱερὸν Ἄθωνα, σύνθεσις ἥτις 
ὄχι μόνο συνιστᾶ τὴν ἐξέχουσαν καὶ μοναδικὴν παγκο-σμίως φυσιογνωμίαν τοῦ Μονα-
στικοῦ ἡμῶν κέντρου ὡς ἑνὸς ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα ζωντανὰ κειμήλια τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας καὶ ἀνὰ τοὺς αἰῶνας σημεῖον ἀναφορᾶς διὰ πολλοὺς λαούς, ἀλλὰ ἀποτελεῖ 
καὶ τὴν αἰτίαν καὶ ἐξήγησιν τῆς ἀντοχῆς καὶ τῆς ἐν ἀκμῇ ἐπιβιώσεώς του μέσα ἀπὸ τὶς 
τρικυμίες δώδεκα καὶ πλέον αἰώνων.
Συγχαίροντες τοὺς σχόντας τὴν εὐγενῆ πρωτοβουλίαν ὡς καὶ τοὺς φιλοτίμως κοπιάσα-
ντας διὰ τὴν διοργάνωσιν τοῦ παρόντος πρώτου διεθνοῦς ἐπιστημονικοῦ ἐργαστηρίου, 
ἐπαινοῦμεν καὶ αὖθις τὴν ἐπιστημονικὴν καὶ πολλὰ ὑποσχομένην διὰ τὸ μέλλον πρωτο-
βουλίαν, ἐπευχόμενοι καλὴν ἐπιτυχίαν καὶ εὐόδωσιν τῶν ἐργασιῶν

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω

Ἡ

Η Αγιορειτική Εστία την περίοδο 2006 – 2015 διοργάνωσε 10 Διεθνή Συ-
νέδρια μέσα από τα οποία αναδείχθηκε με τον πιο εύστοχο και εμβλημα-
τικό 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 προ-
βάλλοντας 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 βιβλιογρα-
φία, 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 σπου-
δαίου ερευνητικού έργου για την Αθωνική Πολιτεία, είναι ένας εκ των βασικών κα-
ταστατικών σκοπών της Αγιορειτικής Εστίας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που 
έχουμε καταφέρει να παρουσιάσουμε τόσο σπουδαίο έργο στο τομέα αυτό, στα 16 χρό-
νια λειτουργίας της Αγιορειτικής Εστίας. Με τον ίδιο ενθουσιασμό θα συνεχίσουμε τη 
προσπάθεια αυτή και τα επόμενα χρόνια, και ο νέος θεσμός των Διεθνών Επιστημονι-
κών 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 εν-
διαφέρον 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 Επι-
τροπής, διαχρονικό συνεργάτη της Αγιορειτικής Εστίας και υποστηρικτή του επιστη-
μονικού της έργου, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του 
Εργαστηρίου για την πολύτιμη βοήθεια τους. 
Ευχαριστώ επίσης τη Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού κα. Αγαθονί-
κη 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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Αγιορειτική Εστία, στην πορεία της πρώτης δεκαπενταετίας της, 
οργάνωσε δέκα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, τα οποία εκάλυ-
ψαν μίαν ευρύτατη θεματολογία αναφερόμενη στην υπερχιλιετή 
ιστορία και πνευματικότητα του Αθωνικού μοναχισμού, αλλά και 

σε ειδικότερα θέματα, όπως π. χ., η Αρχιτεκτονική, το Περιηγητικό φαινόμενο, 
η Αγιορειτική Λογιοσύνη, τα Αγιορείτικα Μετόχια και άλλα. Τα συνέδρια προ-
σέθεσαν πολύτιμη νέα γνώση και ανέδειξαν νέα προβλήματα για την πολυεπί-
πεδη έρευνα που αφορά το Άγιον Όρος.

Από το τρέχον έτος, η Αγιορειτική Εστία εγκαινιάζει μία νέα μορφή προβο-
λής και παρουσίασης του επιστημονικού και ερευνητικού έργου για το Άγιον 
Όρος, εκείνη του Επιστημονικού Εργαστηρίου (Forum), το οποίο θα οργα-
νώνεται ετησίως. Στόχος του νέου θεσμού είναι να δώσει τη δυνατότητα στα 
μέλη της επιστημονικής κοινότητας να δημοσιοποιήσουν τα οριστικά συν-
θετικά συμπεράσματα των ερευνών τους, αλλά κυρίως να γνωστοποιήσουν 
τα πρώτα ή εν εξελίξει στάδια ατομικών ή συλλογικών ερευνητικών δραστη-
ριοτήτων, παρουσιάζοντας συγχρόνως τα πρώτα (όχι κατανάγκην οριστικά) 
αποτελέσματα. Επιδίωξη του Επιστημονικού Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη 
ενός γόνιμου πραγματικού διαλόγου, ο οποίος θα εμπλουτίσει και θα διευ-
ρύνει την προβληματική των ερευνών, συμβάλλοντας έτσι στην αρτιότερη 
ολοκλήρωσή τους. Είναι αυτονόητο ότι η θεματολογία των εισηγήσεων ή/και 
παρουσιάσεων θα αφορά άμεσα το Άγιον Όρος (π.χ. ιστορία, τέχνη, θεολογία, 
δίκαιο, θεσμοί, φιλολογία, αρχαιολογία, ιστορία τέχνης, αρχιτεκτονική, φυσικό 
περιβάλλον, άλλες εικαστικές τέχνες, συντήρηση έργων τέχνης, κ.λπ.).

Όπως διαφαίνεται από το Πρόγραμμα, το Επιστημονικό Εργαστήριο δεν 
έχει συγκεκριμένη θεματολογία όπως τα Διεθνή Συνέδρια που προηγήθη-
καν, ωστόσο καταβλήθηκε προσπάθεια να ομαδοποιηθούν οι εισηγήσεις σε 
θεματολογίες που αναφέρονται στο αντικείμενό τους. Κάθε εισήγηση θα έχει 
διάρκεια 20 λεπτών και αμέσως μετά την παρουσίασή της θα ακολουθεί 10λε-
πτη συζήτηση για αυτήν.
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Αίθουσα «Στέφανος Δραγούμης» 
Μουσείου Βυζαντινού 
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

> 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

09:30 - 10:00 Λιάκος Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων.
Τα μουσικά χειρόγραφα της Μονής του Παντοκράτορος.

10:00 - 10:30 Κακούρος Μιχαήλ, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς στὴν École Pratique 
des Hautes Études, Sciences Historiques et Philologiques, à la 
Sorbonne.
Αντιγραφική και βιβλιοδετική δραστηριότητα στην Ι. Μ. Διονυσίου 
κατά τον 17ο αιώνα.

10:30 - 11:00 Κουρής Εμμανουήλ Γεώργιος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Λεωνίδας Αλέξανδρος Κουρής, Επί-
κουρος Καθηγητής, University of Pavia, Italy / Μαρία Καραβεζυρό-
γλου - Weber Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης.

 Διερεύνηση της σεισμικής επάρκειας των Βυζαντινών πύργων του 
Αγίου Όρους.

11:00 - 11:30  Βογιατζής Σωτήρης, Δρ Αρχιτέκτων ΕΜΠ.
Έρευνα στο Καθολικό της Ι.Μονής Μεγίστης Λαύρας.

11:30 - 12:00      ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   

> 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

12:00 - 12:30 Λιάκος Δημήτρης, Δρ. Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκι-
δικής και Αγίου Όρους.
Κτητορική δραστηριότητα και δωρεές έργων τέχνης στο Άγιον 
Όρος (10ος - 16ος αι.): η ‘’εικόνα’’ των επιγραφών.

12:30 - 13:00 Πούλου-Παπαδημητρίου Ναταλία, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυ-
ζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογί-
ας Α.Π.Θ. / Ανδρούδης Πασχάλης, Λέκτορας Βυζαντινής Αρχαιολο-
γίας και Τέχνης - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.  
Κεραμεικά από την Νίκαια (Iznik) σε Μονές του Αγίου Όρους (16ος 
- 17ος αιώνας).

13:00 - 13:30 Καρύδης Χρήστος, Δρ. Προληπτικής & Επεμβατικής Συντήρησης 
Έργων Τέχνης. Επιστ. Συνεργάτης Α.ΤΕΙ Ιονίων Νήσων & Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου.
Η κεντητική στο Άγιον Όρος: Ιωσήφ Φιλοθεϊτης: «Τα άγνωστα» 
έργα ενός νεότερου Αγιορείτη χρυσοκεντητή του 20ού αιώνα.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ

17:30 – 18:00       ΥΠΟΔΟΧΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
18:00  - 19:00 Χαιρετισμοί - Έναρξη του Συνεδρίου
19:00 – 19:15 Κρίτων Χρυσοχοΐδης, Ομότιμος Δ/ντής Ινστιτούτου Ιστορικών 

Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
 Εισαγωγή στο Εργαστήριο.

> 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

19:30 - 20:00   Živojinović Mirjana, Σερβική Ακαδημία Επιστήμων και Τεχνών.
Οι  μοναχοί του Χιλανδαρίου - φύλακες των κτημάτων της Μονής 
στη Σερβία.

20:00 - 20:30 Δεληκάρη Αγγελική, Επίκ. Καθηγήτρια της Μεσαιωνικής Ιστορίας 
των Σλαβικών Λαών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Α.Π.Θ.
Σλαβικά τοπωνύμια και μικροτοπωνύμια στα έγγραφα των μονών 
του Αγίου Όρους.

20:30 - 21:00 Πασχαλίδης Συμεών, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. / Κα-
κλαμάνος Δημοσθένης, Δρ Θεολογίας.
Κατάλογος των Αγιολογικών Χειρογράφων των Βιβλιοθηκών του 
Αγίου Όρους. Ερευνητικό Πρόγραμμα του Κέντρου Βυζαντινών 
Ερευνών του Α.Π.Θ.

21:00 - 22:00  ΔΕΞΙΩΣΗ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΟΜΙΛΗΤΩΝ

• Boykov Grigor    griboykov@yahoo.com 

• Peev Dimiter    dimitter@yahoo.com 

• Živojinović Mirjana   Mirjana.Zivojinovic@sanu.ac.rs

• Ανδρούδης Πασχάλης   archaio22@gmail.com   

• Βογιατζής Σωτήρης   sotvog@gmail.com

• Δεληκάρη Αγγελική   adelikar@hist.auth.gr

• Διαμαντής Στέφανος   stephdiamandis2@gmail.com

• Κακλαμάνος Δημοσθένης  dimosthek@yahoo.gr

• Κακούρος Μιχαήλ   michel.cacouros@ephe.sorbonne.fr

• Καρύδης Χ. Χρήστος   c.karydis@gmail.com  

• Κοτζαγεωργής Φωκίων   phokion@hist.auth.gr

• Κουρής Εμμανουήλ Γεώργιος  ekouris@civil.auth.gr

• Λιάκος Δημήτρης   liakos712003@yahoo.gr

• Λιάκος Ιωάννης    giannisliakos@gmail.com

• Ματζούρης Νικόλαος   nmantz@gmail.com

• Μπάνεβ Γκέντσο    g.banev@gmail.com

• Πασχαλίδης Συμεών    spaschal@past.auth.gr

• Περλέρου Χαρίκλεια   perlerou@fri.gr

• Πούλου-Παπαδημητρίου Ναταλία  npoulou@hist.auth.gr

• Τζίρος Θ. Γιώργος   gtziros@yahoo.gr

• Χριστόπουλος Βασίλης   christopoulos@fri.gr

• Χρυσοχοΐδης Κρίτων   kchryso1@otenet.gr

13:30 - 14:00 Διαμαντής Στέφανος, Δασολόγος-Φυτοπαθολόγος, Τακτικός ερευ-
νητής / Περλέρου Χαρίκλεια, Δασολόγος / Χριστόπουλος Βασίλης, 
Δασολόγος / Τζίρος Θ. Γιώργος, Γεωπόνος - Φυτοπαθολόγος MSc.

 Βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς: Ένα έργο που 
διέσωσε την καστανιά του Αγίου Όρους.

> 4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

18:00 - 18:15 Μπάνεβ Γκέντσο, Λέκτορας στο Τμήμα Σλαβικών Σπουδών, 
Ε.Κ.Π.Α.

 Το αρχείο της Μονής Ζωγράφου ως εστία της ορθόδοξης κοινότη-
τας και σημείο συνάντησης της σλαβικής και της βυζαντινής γραμ-
ματείας και παράδοσης.

18:15 - 18:30 Peev Dimiter, Slavic Department at Sofia University “St. Kliment 
Ohridski”, Institute of Slavic Studies at Humboldt University of Berlin.
Χρόνος, Χώρος και Ιδέες – η προσέγγιση της Ψηφιακής Βιβλιοθή-
κης της Μονής Ζωγράφου στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας.

18:30 - 18:45 Boykov Grigor, Dr, Επιστημονικός Συνεργάτης at the CRSA, 
Department of History, University of Sofia / Κοτζαγεώργης Φωκίων, 
Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας, Α.Π.Θ. 
Η συλλογή οθωμανικών εγγράφων στο ψηφιακό αρχείο  
της Ι.Μ. Ζωγράφου.

18:45 - 19:00 Ματζούρης Νικόλαος, Θεολόγος, Συντηρητής Βιβλίου, Καθηγητής 
(ΕΔΙΠ) ΑΕΑΘ.
«Πριν τη συντήρηση». Η εκ βάθρων ανακαίνιση της Βιβλιοθήκης 
της Ι.Μ.Ζωγράφου: Ανάλυση και παρουσίαση εφαρμογών προλη-
πτικής συντηρήσεως.

19:00 - 19:30 Συζήτηση

19:30 - 20:00  ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ 109,  54635 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ. 2310263308 |  F. 2310250648
e-mail: info@agioritikiestia.gr

www.agioritikiestia.gr |   www.facebook/AgioritikiEstia/ | blog. www.leshiagestia.blogspot.gr 

Οι εργασίες του Πρώτου Διεθνούς Επιστημονικού Εργαστηρίου  
θα μεταδίδονται σε ζωντανή μετάδοση  (live streaming) 

από την ακόλουθη διεύθυνση: www.agioritikiestia.liveevents.gr


