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ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
 

 
Τα 15 χρόνια της Αγιορειτικής Εστίας συγκρινόμενα με την μακραίωνη ιστορία της 
Μοναστικής Πολιτείας δεν αποτελούν ούτε κόκκο άμμου, άλλα για τη νεώτερη 
ιστορία γράφουν μια από τις αξιόλογες, πλούσιες σελίδες της. 
Γιατί ο απολογισμός είναι όντως πλούσιος, ανταποκρινόμενος στο μέγα ζήτημα που 
διαχειρίζεται, να προβάλει στον κόσμο, την ζωντανή και παρούσα πνευματική και 
πολιτιστική παρακαταθήκη του Αγίου Όρους. 
Το κάνει με προσοχή, με σεβασμό, με διάκριση τηρώντας και την επιστημονική 
δεοντολογία, και την ποιότητα των δράσεων της, γιατί απευθύνεται κατ’ αρχήν στο 
Άγιον Όρος, την επιστημονική κοινότητα, το ευρύ κοινό στην Ελλάδα αλλά και το 
εξωτερικό. 
 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανέλαβε και εκπληρώνει στο ακέραιο και πολύ πέρα από 
αυτό τις υποχρεώσεις του, ακόμη και κάτω από τις δύσκολες ημέρες που όλοι 
περνάμε. 
Παρέχει την οικονομική συμβολή του, την στέγη και τα λειτουργικά της έξοδα στο 
λαμπρό κτίριο Νεδέλκου. 
Παρέχει προσωπικό για τις λειτουργικές ανάγκες, νομική στήριξη, τεχνική 
υποστήριξη για την συντήρηση του κτιρίου και του εξοπλισμού του. 
 
Έκφραση του μεγάλου ενδιαφέροντος μας, αποτελεί και το γεγονός ότι στο 
Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται από τα κορυφαία διοικητικά, νομοθετικά και 
λειτουργικά πρόσωπα του Δήμου, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και εκπροσώπηση της 
μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Είναι η συμβολική έκφραση της πλήρους, απόλυτης και αποτελεσματικής στήριξης 
μας προς την Αγιορειτική Εστία. 
 
Το μεγάλο όμως πλεονέκτημα της, αυτό που την διακρίνει και την καθιστά 
προνομιούχο είναι η ευλογία και η σταθερή υποστήριξη της από τον Παναγιώτατο 
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Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, και την Ιερά Κοινότητα του Αγίου 
Όρους ως θεσμική εκπρόσωπο της Αθωνικής Πολιτείας. 
 
Η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη γιατί στην διάρκεια της και με την 
βοήθεια της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου προσδιορίστηκε ο θεσμικός 
χαρακτήρας της Αγιορειτικής Εστίας, επιλύθηκαν προβλήματα με τις προϊστάμενες 
αρχές και το Ελεγκτικό Συνέδριο, προσαρμόστηκε το Καταστατικό και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός, ώστε να διευκολύνουμε την λειτουργία και να 
εξοπλίσουμε θεσμικά την ύπαρξη και λειτουργία της Αγιορειτικής Εστίας με την 
σταθερή ετήσια εισφορά του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
 
Η Αγιορειτική Εστία απευθύνεται με το έργο της στο Άγιον Όρος, την 
Θεσσαλονίκη, την χώρα και το διεθνές κοινό. 
Οι δραστηριότητες της γίνονται αποδεκτές με ενδιαφέρον και αποσπούν την 
αναγνώριση και την τιμητική διάκριση. Αποσπούν συγχαρητήρια από το απλό 
κοινό, αλλά και τον πνευματικό και επιστημονικό κόσμο στην Ελλάδα και 
εξωτερικό. 
 
Στην διάρκεια αυτής της 15ετίας οργανώθηκαν 10 διεθνή Συνέδρια που κάλυψαν 
όλη την ιστορική διαδρομή των 10 αιώνων ύπαρξης του Αγίου Όρους, αλλά και 
ειδικότερα θέματα όπως η Αρχιτεκτονική του, το Περιηγητικό φαινόμενο, οι 
Λόγιοι, τα Μετόχια και άλλα. 
Παρουσιάστηκαν περισσότερες από 300 επιστημονικές ανακοινώσεις από Έλληνες 
και ξένους ομιλητές αποκλειστικά επικεντρωμένες στο Άγιον Όρος. 
Πρόσθεσαν πολύτιμες πληροφορίες και ανέδειξαν σημαντικές πλευρές του 
πνευματικού βίου, της πολιτιστικής παρακαταθήκης, της ιστορίας, των θεσμών, της 
Λογιοσύνης, της Αρχιτεκτονικής, της Τέχνης, της καθημερινής ζωής, του 
Ορθόδοξου Αγιορείτικου Μοναχισμού.  
Η εκδοτική δραστηριότητα είναι το δεύτερο σημαντικό έργο που χαρακτηρίζει την 
λειτουργία της Αγιορειτικής Εστίας.  
Εκδόθηκαν 34 τίτλοι βιβλίων, που με τις φετινές εκδόσεις θα φτάσουν τις 40. 
Οι εκδόσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως τα Πρακτικά των Συνεδρίων, 
οι Αφιερωματικοί Τόμοι, οι Κατάλογοι Εκθέσεων, τα πορίσματα Ερευνών, τα 
Ημερολόγια και τέλος στην σειρά «Αθωνικά Ανάλεκτα» η επανέκδοση παλαιών 
σπάνιων βιβλίων χρήσιμων ακόμη και απαραίτητων για την έρευνα και την 
επιστήμη, αλλά και τις Βιβλιοθήκες τοπικές και εθνικές, μαθητικές και 
Πανεπιστημιακές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Εκατοντάδες βιβλία διατέθηκαν στις Βιβλιοθήκες και τα Ερευνητικά Κέντρα, στις 
Βιβλιοθήκες των Ιερών Μονών και πολλών Κελλιών. 
Η Αγιορειτική βιβλιογραφία εμπλουτίστηκε με ένα εντυπωσιακό τρόπο, όχι μόνο 
ως μέγεθος, αλλά κυρίως ως περιεχόμενο, ποιότητα και αξία. 
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Μια ακόμη πτυχή της δημιουργικής  δραστηριότητας της Αγιορειτικής Εστίας 
είναι και η οργάνωση Εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πάντοτε με 
Αγιορείτικο θεματολόγιο. 
Εκθέσεις κειμηλίων, ντοκουμέντων, ζωγραφικής, φωτογραφίας, αρχιτεκτονικής, 
ιστορικής μαρτυρίας, από τις οποίες οι 32 στον εκθεσιακό χώρο της Αγιορειτικής 
Εστίας, οι 8 στην υπόλοιπη Ελλάδα και οι 10 στον κόσμο. 
Το Άγιον Όρος παρουσιάστηκε μέσα από τις Εκθέσεις αυτές στην Αγία 
Πετρούπολη, την Σόφια, το Βέλικο Τύρνοβο, την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο, 
το Παρίσι, το Βελιγράδι, σε κάποιες από τις πόλεις αυτές περισσότερες από μία 
φορές. 
Οι Εκθέσεις μας έχουν αποθηκευτεί με όλες τις σύγχρονες μεθόδους και μπορούν 
να παρουσιαστούν οπουδήποτε. Στο Α’ τετράμηνο του 2015 πέραν της Έκθεσης 
Tim Vyner παρουσιάσαμε Εκθέσεις στην Αγία Πετρούπολη, το Βελιγράδι και την 
Ρόδο. 
Συχνά οι Εκθέσεις συνοδεύονται και από Έκθεση βιβλίου, κλπ. 
 
Το ερευνητικό μας έργο επί ειδικών θεμάτων με κορυφαίο την Μνημειακή 
ζωγραφική του Αγίου Όρους από τον 10ο έως τον 17ο αιώνα, αλλά και τον Άγιο 
Δημήτριο στην Τέχνη του Αγίου Όρους και το Άγιον Όρος στα χρόνια της 
Απελευθέρωσης, που συνοδεύεται από Εκθέσεις και εκδόσεις, έχει την δική του 
ιδιαίτερη θέση στον απολογισμό. 
 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 2011-2015 μας επέτρεψε να οργανώσουμε με άνεση 
εκδηλώσεις που απαιτούσαν υψηλές δαπάνες και να προσθέσουμε στον απολογισμό 
σημαντικά κεφάλαια. 
Το Βιβλιοπωλείο της Αγιορειτικής Εστίας εμπλουτίζεται και επεκτείνεται συνεχώς. 
Τον τελευταίο καιρό ανέλαβε την κεντρική διακίνηση εκδόσεων Ιερών Μονών, 
οργάνωσε τμήμα Αγιορειτικών παραγωγών και προϊόντων και συμβάλλει σημαντικά 
στην διάχυση του πνευματικού βίου και την ιστορία του Αγίου Όρους, ενώ 
ταυτόχρονα ενισχύει τα οικονομικά της Αγιορειτικής Εστίας ως ίδια έσοδα της. 
 
Η Βιβλιοθήκη μας συνεχίζει να εμπλουτίζεται με εκδόσεις άλλων φορέων στο 
πλαίσιο ενός προγράμματος ανταλλαγών αλλά και σημαντικών δωρεών. 
 
Ιδιαίτερη αξία έχει το Τμήμα Αρχείων, που περιέχει χιλιάδες φωτογραφίες, slides, 
video, παλαιά σπάνια βιβλία, γκραβούρες, κλπ. Το Πρόγραμμα ψηφιοποίησης θα 
φέρει όλον αυτόν τον μοναδικό πλούτο στο φως, στην επιστημονική κοινότητα και 
το κοινό και θα δώσει την δυνατότητα αξιοποίησης του. 
 
Έχει οργανωθεί και λειτουργεί Λέσχη Ανάγνωσης με ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ 
παρουσιάζονται στην αίθουσα του Βιβλιοπωλείου νέες εκδόσεις κυρίως των Ιερών 
Μονών. 
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Ο κήπος της Αγιορειτικής Εστίας αποτελεί μια όαση για την περιοχή, λειτουργεί 
ως Δημόσιος Κήπος, φιλοξενεί εκδηλώσεις και επισκέπτες καθώς και τους γείτονες. 
 
Ο τομέας της συνεργασίας με τις Αντιδημαρχίες και τις Δ/νσεις του Δήμου 
προσφέρει όλα τα περιθώρια για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων του Δήμου, που απευθύνονται στους πολίτες, ή στο διεθνές κοινό. 
Η Αγιορειτική Εστία συμμετέχει στην πολιτιστική δραστηριότητα των Κοινοτήτων, 
των Ιδρυμάτων του Δήμου, οργανώνοντας εκθέσεις και υποδεχόμενη στους χώρους 
τις ομάδες πολιτών που είναι μέλη φορέων και δραστηριοτήτων του Δήμου, 
παρουσιάζει εκθέσεις στα πνευματικά κέντρα, συνοδεύει τις αποστολές του Δήμου 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό με εκθέσεις βιβλίων και εικαστικού υλικού, ενισχύει 
τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες με τις εκδόσεις της, υποδέχεται, φιλοξενεί και ξεναγεί 
επίσημους επισκέπτες και αντιπροσωπείες που συνεργάζονται με τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης. 
Το πρόγραμμα αυτό αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, συγκροτείται και 
θεσμοθετείται.  
 
Τον τελευταίο καιρό γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια με τον Κυβερνήτη της 
Αγίας Πετρούπολης να ιδρυθεί εκεί ένα Παράρτημα της Αγιορειτικής Εστίας που 
θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων των δύο αδελφοποιημένων 
πόλεων, την γνωριμία με το Άγιον Όρος και την ανάπτυξη των οικονομικών 
δυνατοτήτων της Αγιορειτικής Εστίας. 
 
Η 5ετία που διανοίγεται μπροστά μας παρά τους δύσκολους καιρούς θα επιτρέψει 
την συνέχιση κυρίως όμως την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Αγιορειτικής 
Εστίας με την συμβολή του Δήμου, την ευλογία της Ιεράς Κοινότητας και την 
σταθερή υποστήριξη της, καθώς και τις προσπάθειες των στελεχών μας προς τους 
οποίους οφείλουμε ευχαριστίες για τον λαμπρό αυτό απολογισμό, ευχαριστίες τις 
οποίες και ενώπιον σας αποδίδουμε δημόσια σήμερα. 
 
 
Γιάννης Μπουτάρης 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Αγιορειτικής Εστίας 
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