Διεθνές συνέδριο με θέμα
«Η Λάβρα των Σπηλαίων του Κιέβου – το Άγιον Όρος – τα Ιεροσόλυμα:
ενότητα ανά τους αιώνες»
Αφιερώνεται στην 30-τη επέτειο της αναβίωσης του μοναστικού βίου στην
Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου των Σπηλαίων του Κιέβου, στο 1035-το έτος
από την γέννηση του οσίου Αντωνίου του Σπηλαιότου και στο 1030-ο έτος της
Βαπτίσεως της Κιεβικής Ρος
20-21 Ιουλίου 2018,
Ιερά μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου των Σπηλαίων του Κιέβου

Διεθνές συνέδριο με θέμα «Η Λάβρα των Σπηλαίων του Κιέβου – το Άγιον Όρος
– τα Ιεροσόλυμα: ενότητα ανά τους αιώνες» Αφιερώνεται στην 30-τη επέτειο της
αναβίωσης του μοναστικού βίου στην Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου των
Σπηλαίων του Κιέβου, στο 1035-το έτος από την γέννηση «πατρός του ρωσικού
μοναχισμού» του οσίου Αντωνίου του Σπηλαιότου και στο 1030-ο έτος της
Βαπτίσεως της Κιεβικής Ρος.
Πραγματοποιείται με την ευλογία του Προκαθημένου της Εκκλησίας της
Ουκρανίας Μακαριοτάτου Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας
Ονουφρίου.
Το εν λόγω συνέδριο καλείται να γίνει πεδίο δια την ανταλλαγή εμπειριών,
συστηματικής και πολύπλευρης συζήτησης, μελέτης και γνωστοποίησης της
κληρονομιάς της Ιεράς Λάβρας Κοιμήσεως της Θεοτόκου των σπηλαίων του Κιέβου,
του ρόλου και της σημασίας της στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ουκρανίας,
των λαών της κέντρο-ανατολικής Ευρώπης και της χριστιανικής Ανατολής. Στις
εργασίες του συνεδρίου προγραμματίζεται συμμετοχή εκπροσώπων των κατά
τόπων Ορθοδόξων Εκκλησιών, θεολόγων και επιστημόνων από διάφορα μέρη του
κόσμου.
22-23 Ιουλίου, τη ημέρα της μνήμης του οσίου Αντωνίου του Σπηλαιώτου, θα
τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία επί τη ευκαιρία της συμπληρώσεων των 30
ετών από την αναβίωση του μοναστικού βίου στην Λάβρα των σπηλαίων του Κιέβου
και των 1035 χρόνων από την ημέρα γεννήσεως του οσίου Αντωνίου Σπηλαιότου.
Διοργανωτές: Ιερά Λάβρα των Σπηλαίων της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του
Κιέβου, Εθνικό ιστορικό-πολιτιστικό πάρκο των σπηλαίων του Κιέβου, Ιερατική
ακαδημία και σεμινάριο του Κιέβου, Διεθνές ινστιτούτο της κληρονομίας του Αγίου
Όρους.
Προτεινόμενα θέματα του συνεδρίου:
1. Ο όσιος Αντώνιος Σπηλαιότης και μοναχισμός στη Ρος.
2. Ορθόδοξος μοναχισμός στην ιστορία και πολιτισμό των διαφόρων λαών
του κόσμου.
3. Ο ρόλος της Λάβρας των σπηλαίων του Κιέβου στον εκχριστιανισμό και
διαφωτισμό της Ρος, ως επίσης στην ανάπτυξη των μοναστηριών και
μοναχισμού.

4. Σχέσεις της Λάβρας των σπηλαίων του Κιέβου με το Άγιον Όρος, την
Κωνσταντινούπολη, τα Ιεροσόλυμα και με τα άλλα κέντρα ορθοδοξίας και
Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίας.
5. Αγιορείτικη κληρονομιά στην ιστορία και στον πολιτισμό της Ουκρανίας
και των λαών της κέντρο-ανατολικής Ευρώπης.
6. Μονές των σπηλαίων στο Κίεβο και στην Ανατολική Ευρώπη: ιστορία,
αρχαιολογία, πνευματικές παραδόσεις.
7. Διακεκριμένοι ασκητές, ηγούμενοι και μοναχοί της Λάβρας των Σπηλαίων
του Κιέβου.
8. Η Λάβρα των Σπηλαίων του Κιέβου ως κέντρο επιστήμης, παιδείας,
γραμματοσύνης, λογοτεχνίας, τύπου των βιβλίων και τέχνης.
9. Αρχαιολογικά, αρχιτεκτονικά, λογοτεχνικά και ζωγραφικά μνημεία της
Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου.
10. Ο ρόλος της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου στην εθνική και
πνευματικό-πολιτιστική αναγέννηση της Ουκρανίας τον ιζ΄ αι.
11. Η Λάβρα των Σπηλαίων του Κιέβου ως διεθνές κέντρο προσκυνηματικού
τουρισμού στην Κέντρο-ανατολική Ευρώπη.
12. Ιδιαιτερότητες του τελετουργικού τυπικού και παραδόσεων της Λάβρας
των Σπηλαίων του Κιέβου.
13. Η Λάβρα των Σπηλαίων του Κιέβου τον κ΄ αι.: από τους διωγμούς έως την
αναγέννηση.
14. Σημερινή συνειδητοποίηση κληρονομιάς του ορθόδοξου μοναχισμού.
Τόπος και ημερομηνία πραγματοποίησης του συνεδρίου: 20-21 Ιουλίου
2018, Ιερά Λάβρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Κιέβου, αίθουσα του ναού της
Τράπεζας αφιερωμένου εις μνήμην των οσίων Αντωνίου και Θεοδοσίου
Σπηλαιοτών.
Διεύθυνση: Κίεβο, οδ. Λάβρσκαγια 9, κτίριο 29 (αίθουσα του ναού της Τράπεζας
της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου).
Χρόνος εισήγησης : 20 λεπτά.
Προβλέπεται και εξ αποστάσεως συμμετοχή στο συνέδριο.
Με το πέρας το εργασιών προβλέπεται έκδοση του υλικού του συνεδρίου.
Διοργανωτές θα εξασφαλίσουν για τους συμμετέχοντες δωρεάν διαμονή και
φαγητό καθ’ όλη την διάρκεια της πραγματοποίησης του συνεδρίου.
Για την συμμετοχή στο συνέδριο απαιτείται αποστολή έως 16 Ιουνίου του 2018
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της διοργανωτικής επιτροπής
lavracommittee@gmail.com σχετικού αιτήματος, όπου πρέπει να αναγράφεται το
θέμα της εισήγησης και προσωπικά στοιχεία του συγγραφέως (επώνυμο, όνομα,
όνομα πατρός, ακαδημαϊκοί τίτλοι, τόπος εργασίας και η ιδιότητα, διεύθυνση,
σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
Επαφές της διοργανωτικής επιτροπής:
Tel: +38 (044) 255-11-05, fax: +38 (044) 255-11-76
E-mail: lavracommittee@gmail.com

