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Οργάνωση: 
Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη 
και  
Σοφία Καλοπίση-Βέρτη 
σε συνεργασία  
με τον Στυλιανό Λαμπάκη 

Διημερίδα 
για την 30ετία του Σεμιναρίου 1988-2018 

Νησιά του Αιγαίου  
από τα μέσα του 10ου έως τα μέσα του 15ου αι. 
Εσωστρέφεια και εξωστρέφεια, 
βυζαντινή παράδοση και νέες επιδράσεις.

Βυζαντινό Διεπιστημονικό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης»  
2017-2018 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του  
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ίδρυματος Ερευνών

 Το ιδρυτικό χρυσόβουλο 
του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού 
(Απρίλιος 1088). Αρχείο της 
Μονής του Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου στην Πάτμο.

Τα ολιγάριθμα βυζαντινά αρχεία, που έχουν διατηρηθεί 
έως σήμερα, είναι μοναστηριακά, και δη των μονών του 

Αγίου Όρους και των Μετεώρων, καθώς και της Μονής του 
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Το αρχείο του κάθε 
μοναστηριού, το οποίο περιλάμβανε ως επί το πλείστον λυτά 
έγγραφα, αποτελούσε μία ξεχωριστή μονάδα που βρισκόταν 
μέσα στη βιβλιοθήκη του.  
Τα σωζόμενα μοναστηριακά αρχεία περιέχουν έγγραφα 
που χρονολογούνται από τον 9ο έως τον 15ο αιώνα και μας 
πληροφορούν σχετικά με την ιστορία, την οργάνωση και 
την περιουσία των οικείων μοναστηριών. Ιδρυτικά έγγραφα, 
μοναστηριακά Τυπικά (δηλαδή οι εσωτερικοί κανονισμοί 
των μονών), διαθήκες ηγουμένων και γραπτές αποφάσεις 
προκρίτων μοναχών αποτελούν τα κύρια έγγραφα των 

Μοναστηριακά αρχεία.
Το περιεχόμενο και η 
λειτουργία τους

αρχείων των μονών που σχετίζονται με την 
ίδρυση και λειτουργία τους. Άλλα αρχειακά 
έγγραφα των μοναστηριών περιέχουν αναγραφές 
βιβλίων, εικόνων και άλλων κειμηλίων ή και 
εργαλείων, τεκμηριώνοντας τα κινητά περιουσιακά 
στοιχεία τους. Έγγραφα των μοναστηριακών 
αρχείων αναφέρονται επίσης στην ακίνητη 
περιουσία των μονών, και δη σε αγοραπωλησίες, 
δωρεές, ανταλλαγές, συμβιβασμούς, διαθήκες, 
μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις και κάθε είδους 
δικαιοπραξίες μεταξύ μονών και ιδιωτών. Στα 
μοναστηριακά αρχεία υπάρχουν εξάλλου και 
δημόσια έγγραφα, αυτοκρατορικά, υψηλών 
αξιωματούχων, κρατικών υπαλλήλων, 
δικαστηρίων, εκκλησιαστικών αρχών κ.ά., που 
αναφέρονται στις σχέσεις των μοναστηριών με 
τις αρχές, τους ιδιώτες ή άλλους μοναχούς. Τέλος, 
στα μοναστηριακά αρχεία κατέληγαν και ιδιωτικά 
αρχεία, εφόσον πολλοί από τους μοναχούς 
έφερναν μαζί τους και εμπιστεύονταν στο 
μοναστήρι τα προσωπικά τους έγγραφα.
Ο τρόπος οργάνωσης και τήρησης των 
μοναστηριακών αρχείων ήταν συγκεκριμένος 
και οριζόταν λεπτομερώς σε αρκετά Τυπικά. Στα 
σημαντικά μοναστικά καθιδρύματα υπήρχε ένας 
αρχειοφύλακας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για 
την άρτια οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία 
του αρχείου, το οποίο παρελάμβανε από τον 
προκάτοχό του με βάση λεπτομερή κατάλογο 
των εγγράφων (απογραφή) (... αὐτὸς δὲ ὁ 
ἐκκλησιάρχης καὶ τὰ βιβλία μέντοι καὶ χαρτῶα τῆς 
μονῆς δικαιώματα καὶ εἴ τι ἄλλο τῆς ἐκκλησίας 
ὀφείλει μετὰ ἀπογραφῆς παραλαμβάνειν καὶ 
σὺν ἐπιμελείᾳ φυλὰττειν. Υποτύπωσις του οσίου 
Χριστοδούλου). Ο αρχειοφύλακας είχε την 
υποχρέωση να διατηρεί καλά τα έγγραφα, να τα 
φυλάσσει σε ασφαλή χώρο, να τα μετακινεί από τη 
θέση τους και να τα αερίζει τουλάχιστον μία φορά 
το χρόνο κ.ο.κ. Τέλος, ο αρχειοφύλακας διαχώριζε 
το «ενεργό» αρχείο από το «ανενεργό». Σχετικά 
με αυτή την πρακτική ιδιαίτερα διαφωτιστικό 
είναι ένα έγγραφο της Μονής Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου στην Πάτμο. Μας πληροφορεί ότι γύρω 
στο 1200 ο αρχειοφύλακας της μονής συνέταξε 
έναν κατάλογο 200 περίπου εγγράφων, κυρίως 
12ου αιώνα, που τοποθετήθηκαν σε σάκους 
διότι κρίθηκαν ανενεργά (... ἐνεβλήθησαν εἰς τὰ 

σακκούλια ὡς ἄχρηστα).
Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των σωζόμενων 
βυζαντινών αρχείων είναι ότι περιέχουν μικρό 
αριθμό πλαστών εγγράφων, παλαιοτέρων του 14ου 
αιώνα. Αυτό δεν οφείλεται τόσο στην εντιμότητα 
των Βυζαντινών όσο στον πολύπλοκο διοικητικό 
μηχανισμό της βυζαντινής πολιτείας. Κάθε 
περιουσιακό στοιχείο περνούσε από ενδελεχή 
κρατικό έλεγχο. Έτσι, αν και αρκετά άτομα ήθελαν 
να εξαπατήσουν τους συμπολίτες τους με πλαστά 
έγγραφα, δεν το επιχειρούσαν διότι γνώριζαν ότι 
αργά ή γρήγορα η απάτη τους θα αποκαλυπτόταν, 
εφόσον όλα τα έγγραφα περνούσαν από 
πολλαπλούς ελέγχους της διοίκησης. Συνεπώς, 
η κυκλοφορία πλαστών εγγράφων ήταν 
περιορισμένη τουλάχιστον έως τον 14ο αιώνα, 
οπότε, λόγω των δύο εμφύλιων πολέμων που 
προκλήθηκαν από μέλη της οικογένειας των 
Παλαιολόγων και των Κατακουζηνών με βασικό 
στόχο την άνοδό τους στο θρόνο (1321-1328 και 
1341-1347),  των εχθρικών επιδρομών και της 
κατάκτησης βυζαντινών εδαφών από ξένους, η 
διοίκηση έπαυσε να λειτουργεί ικανοποιητικά. Για 
τον λόγο αυτό τα περισσότερα πλαστά έγγραφα 
των αρχείων προέρχονται από τον 14ο αιώνα και 
εξής και αφορούν σε περιουσιακά δικαιώματα και 
προνόμια.

Όλες οι μονές του Αγίου Όρους διατηρούν δικό 
τους αρχείο. Σε μερικές από αυτές, όπως για 

παράδειγμα στις μονές Μεγίστης Λαύρας, Ιβήρων, 
Βατοπεδίου και  Χελανδαρίου, το βυζαντινό τμήμα 
του αρχείου τους περιέχει έγγραφα που ξεπερνούν 
τα 100 και ορισμένα από αυτά είναι ιδιαίτερης 
σημασίας και μεγάλης έκτασης. Στα περισσότερα 
αρχεία των αγιορειτικών μονών, όμως, το 
βυζαντινό τμήμα είναι σχετικά μικρό, περιορίζεται 
σε μερικές δεκάδες εγγράφων. Τέλος, σε άλλα, 
όπως στα αρχεία των μονών Σταυρονικήτα, 
Σιμωνόπετρας και Γρηγορίου, δεν σώζεται κανένα 
βυζαντινό έγγραφο. Αξίζει επίσης να αναφερθεί 
ότι στα αγιορειτικά αρχεία διατηρούνται και 
σλαβικά έγγραφα, κυρίως στη βουλγαρική Μονή 
Ζωγράφου, τη σερβική Μονή Χελανδαρίου και τη 
ρωσική Μονή Αγίου Παντελεήμονος. Υπάρχουν 
εξάλλου και ελληνικά έγγραφα που εκδόθηκαν 

από σέρβους ηγεμόνες τον 14ο αιώνα, όταν είχαν 
καταλάβει τη Μακεδονία και το Άγιον Όρος. 
Συνολικά, στα αρχεία των αγιορετικών μονών 
διατηρούνται 190 έγγραφα παλαιότερα του 
1118 (έτος θανάτου του Ιωάννη Β΄ Κομνηνού), 71 
έγγραφα, που χρονολογούνται μεταξύ του 1118 
και του 1258, και περί τα 844 έγγραφα της εποχής 
των Παλαιολόγων (1258-1453).

Τα βυζαντινά αρχεία των 
μονών του Αγίου Όρους

Στο αρχείο της Μονής Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου στην Πάτμο, το οποίο άρχισε 

να συγκροτείται αμέσως μετά την ίδρυσή 
της, το 1088, από τον όσιο Χριστόδουλο, 
διατηρούνται σήμερα περίπου 150 
βυζαντινά έγγραφα στο πρωτότυπο ή σε 
επικυρωμένα αντίγραφα βυζαντινών χρόνων. 
Πρόκειται για 35 έγγραφα του 11ου αιώνα, 
27 του 12ου, 65 του 13ου και 6 του 
14ου-15ου αιώνα. Σημαντική θέση 
στο αρχείο αυτό κατέχουν τα ιδρυτικά 
χρυσόβουλα και συνοδευτικά τους έγγραφα, 
όπως Πρακτικά παραδόσεως της νήσου 
Πάτμου στον όσιο Χριστόδουλο, καθώς 
και άλλα έγγραφα που αφορούν στη 
νεοσύστατη μονή και τις κτήσεις της. Εάν 
δε υπολογίσουμε και τα έγγραφα που δεν 
διατηρούνται, αλλά μας είναι γνωστά από 
το περιεχόμενο άλλων που έχουν διασωθεί, 
τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το 
σύνολο των αρχειακών εγγράφων της Μονής 
της Πάτμου θα πρέπει να ξεπερνούσε τα 500.

Το βυζαντινό αρχείο της Μονής του 
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο

Χρυσόβουλο του Αλεξίου Γ΄ Κομνηνού (1195-1203). 
Αρχείο της Μονής Διονυσίου στο Άγιον Όρος.

Έγγραφο με κατάλογο ανενεργών αρχειακών 
εγγράφων του αρχείου της Μονής του Αγίου 
Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο (γύρω στο 
1200). Αρχείο της Μονής του Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου στην Πάτμο.

Άποψη του εσωτερικού της Μονής 
Χελανδαρίου στο Άγιον Όρος.

Το αρχείο της Μονής Μεταμορφώσεως ή Μεγάλου Μετεώρου  
είναι αρκετά πλούσιο σε έγγραφα βυζαντινών, μεταβυζαντινών 

και νεότερων χρόνων. Τον πυρήνα του βυζαντινού του τμήματος 
αποτελούν χρυσόβουλα, μητροπολιτικά έγγραφα, πατριαρχικά σιγίλια, 
προστάγματα και επιστολές. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους έχουν 
το χρυσόβουλο του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Γ΄ Παλαιολόγου, του 
έτους 1336, υπέρ της Μονής Αγίου Γεωργίου των Ζαβλαντίων, και το 
χρυσόβουλο του σέρβου κράλη Στεφάνου Δουσάν, του 1348, υπέρ της 
ίδιας μονής. Τα σημαντικότερα από τα έγγραφα του αρχείου εκτίθενται 
σήμερα στο Μουσείο της Μονής.

Το βυζαντινό αρχείο 
της Μονής Μεταμορφώσεως 
στα Μετέωρα

Η Μονή Μεταμορφώσεως στα Μετέωρα σε σχέδιο 
του ρώσου προσκυνητή Β. Βarskij (1745).

Άποψη της Μονής του Αγίου 
Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε: Τα αρχεία είχαν 
σημαντική θέση στο Βυζάντιο, όπως και σε 
κάθε κράτος του οποίου ο πολιτισμός και η 
οργάνωση έχουν άμεση σχέση με τον γραπτό 
λόγο. Τα βυζαντινά αρχεία, που διατηρούνται 
ως σύνολα μέχρι σήμερα, είναι αποκλειστικά 
μοναστηριακά. Περιέχουν έγγραφα 9ου-15ου 
αιώνα που σχετίζονται με την περιουσία, τις 
δραστηριότητες και τα προνόμια των μονών. 
Τα περισσότερα έγγραφα αυτών των αρχείων 
έχουν εκδοθεί κατά τους παλαιολόγειους 
χρόνους (1258-1453), γεγονός που θα 
οφειλόταν και στην πολιτική αστάθεια 
που επικρατούσε σε αυτή την περίοδο και 
υπαγόρευε τη συστηματικότερη φύλαξη των 
γραπτών τεκμηρίων περιουσιακών στοιχείων 
και προνομίων. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
Δ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑ Χορηγοί

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θερμές ευχαριστίες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της Β΄ [Θ΄] Συνάντησης 
Ελλήνων Βυζαντινολόγων εκφράζονται προς: 
 
 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 
 

την Επιτροπή Ερευνών του  
Πανεπιστημίου Πατρών 
 

 
 
 
τις Εκδόσεις Κανάκη 
 

 

 
 
 
τις Εκδόσεις Καρδαμίτσα 
 

 

 
 

 
τις Εκδόσεις Παπαδήμα 
  

  
 

Ευχαριστούμε, επίσης, θερμά τον ζωγράφο κ. Ανδρέα Γεωργιάδη για την επιμέλεια της αφίσας 
της Συνάντησης. 

 

Χορηγός Επικοινωνίας: Εφημερίδα Πελοπόννησος           
 

28/1/2018 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / National Hellenic Research Foundation

http://www.eie.gr/administration-gr.html 1/2

   

/  Αρχική σελίδα   Τοποθεσία  �  Επικοινωνία English

TO EIE

Σύντομο

Ιστορικό

Oργάνωση

Διοικητικό

Συμβούλιο

Προφίλ

Προέδρου Δ.Σ. &

Δ/ντή ΕΙΕ

Προφίλ

Διευθυντή

Ινστιτούτου

Ιστορικών

Ερευνών

Προφίλ

Διευθυντή

Ινστιτούτου

Βιολογίας,

Φαρμακευτικής

Χημείας και

Βιοτεχνολογίας

Προφίλ

Διευθυντή

Ινστιτούτου

Θεωρητικής και

Φυσικής Χημείας

Προφίλ

Διευθύντριας

EKT

Προφίλ

Εκπροσώπου

Ερευνητών

Οργάνωση ΕΙΕ

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΕ

Προφίλ Προέδρου Δ.Σ. & Δ/ντή ΕΙΕ

Υπηρεσία Υποστήριξης ΕΙΕ

 

Οργανόγραμμα

ΑΡΧΙΚΗ TO EIE ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΚΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τυπώθηκε στο ΕΚΠΑ 
Σταδίου 5, 105 62 Αθήνα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ


