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Περιγραφή
Ο συλλογικός αυτός τόμος αποτελείται από μελέτες που παρουσιάστηκαν στο
συνέδριο «Διαβάζοντας τα αρχεία του Αγίου Όρους» που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2015, καθώς και από κάποιες
πρόσθετες μελέτες και εκδόσεις εγγράφων. Το συνέδριο αυτό διοργανώθηκε
για να γιορτάσει την 70η επέτειο της σειράς Archives de l’Athos, που
επανιδρύθηκε από τον Paul Lemerle το 1945 και σκοπός της οποίας είναι η
έκδοση των ελληνικών εγγράφων που απόκεινται στα μοναστήρια του Αγίου
Όρους και χρονολογούνται μέχρι το 1500. Έχουν ήδη δημοσιευθεί 23 τόμοι
αυτής της σειράς, που συμπεριλαμβάνουν τα έγγραφα 14 μοναστηριών, ενώ η
τελευταία έκδοση είναι αυτή των Actes de Vatopédi III το 2019. Ο τόμος αυτός
δεν αποσκοπεί στην εξαντλητική αξιολόγηση της συμβολής των αθωνικών
εγγράφων στην ιστοριογραφία του Βυζαντίου. Ωστόσο, οι εκδιδόμενες μελέτες
αποδεικνύουν την καίρια σημασία των τεκμηρίων αυτών για τη έρευνα πλείστων
θεμάτων, από την μελέτη των αρχείων έως αυτή της κοινωνίας και του
πολιτισμού. Άλλα άρθρα και εκδόσεις σύγχρονων αρχείων αποτίουν φόρο τιμής
στους μελετητές διαφόρων εθνικοτήτων οι οποίοι, από τον 19ο αιώνα, έχουν
συμβάλει σημαντικά στις γνώσεις μας για αθωνικά αρχεία. Ένα τελευταίο μέρος
του τόμου είναι αφιερωμένο στα μη ελληνικά έγγραφα, τα οποία παραμένουν
ανεπαρκώς γνωστά και λίγο χρησιμοποιούνται από τη διεθνή κοινότητα των
βυζαντινολόγων.
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This volume brings together studies presented at the conference "Lire les
Archives de l’Athos", held in Athens from 18 to 20 November 2015, as well as
additional contributions and document editions. This conference was organized
to celebrate the 70th anniversary of the Archives de l’Athos series, relaunched
by Paul Lemerle in 1945, whose object is the publication of the Greek
documents kept in the monasteries of Mount Athos in Greece and dating from
before 1500. 23 volumes of this series have already been published including
the documents of 14 monasteries, the last publication being that of the Actes
de Vatopédi III in 2019. The aim of the book is not to make a full assessment
of the contribution of the Athonite documentation to the historiography of
Byzantium. Nevertheless, the contributions brought together demonstrate the
capital importance of this material for the study of various fields of research,
ranging from the study of archives to those of the society and culture. Other
chapters and text editions pay tribute to scholars of various nationalities who,
since the 19th century, have made a remarkable contribution to the
advancement of our knowledge of the Athonite documentary corpus. A final
part of the volume is dedicated to the documents written in languages other
than Greek, which remain insufficiently known or used by the international
community of Byzantinists.

