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Ήμερη και άγρια πανίδα ζηα μοναζηηριακά έγγραθα.  

Η περίπηωζη ηων μονών ηης Θεζζαλίας 

 

 

Σα αξρεηαθά ηεθκήξηα, πνπ απόθεηληαη ζηηο κνλέο ηεο Θεζζαιίαο, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα 

αλάδεημεο κηαο ζεηξάο παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

ήκεξεο θαη άγξηαο παλίδαο θαηά ηε κέζε θαη ηελ ύζηεξε βπδαληηλή επνρή. Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

δσηθνύ θεθαιαίνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο, 

όπσο δείρλνπλ νη νηθνλνκηθνί όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα έγγξαθα θαη έρνπλ ζπλήζσο θν-

ξνινγηθό ραξαθηήξα. Πέξα από ηελ πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία πνπ είρε 

ε πεξηνρή γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ηα έγγξαθα πξνζθέξνπλ επηπιένλ, ελδηαθέξνληα ζηνη-

ρεία γηα ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ησλ αγξνηνπνηκεληθώλ θνηλνηήησλ, αιιά θαη ηα πξντόληα θαη 

ηηο αγξνηηθέο ηερληθέο, θαη, επηπιένλ, θαηαγξάθνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ κνξθνινγία ηνπ 

εδάθνπο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηνπ (ρέξζεο πεξηνρέο, ιηβάδηα, βνζθόηνπνη, δάζε, ρώξνη 

θαηάιιεινη γηα θπλήγη θαη αιηεία). Ζ έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν πιηθό ζπλδπάδεηαη κε ηελ πα-

ξάιιειε αλαδήηεζε αλαθνξώλ ζρεηηθά κε ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο κε ζθνπό ηελ θαηαγξα-

θή ησλ ηδηαίηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ (ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ) ζπλζεθώλ, πνπ επλννύζαλ 

ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπλδένληαλ κε ηελ παλίδα (θηελνηξνθία, κειηζζνθνκία, θπλή-

γη, αιηεία, θ.ιπ.).  

Σν αξρεηαθό πιηθό κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δύν ζύλνια: ην πξώην πξνέξρεηαη από ηηο Μνλέο 

Θενηόθνπ Μαθξηλίηηζζαο θαη Πξνδξόκνπ Νέαο Πέηξαο, θαη αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αλα-

ηνιηθήο Θεζζαιίαο θαηά ηνλ 13ν αηώλα·
1
 ην δεύηεξν πξνέξρεηαη από κνλέο ηεο Γπηηθήο Θεζ-

ζαιίαο θαη θαιύπηεη θπξίσο ηελ πεξίνδν ηνπ 14νπ θαη ησλ αξρώλ ηνπ 15νπ αη.
2
 Ζ έξεπλα ηνπ 

                                                 
1
 Σο αρχείο εγγράφων τθσ Μονισ Θεοτόκου Μακρινίτιςςασ ςωηόταν ςτον κώδικα Taur. gr. 237, ζωσ το 1904, οπότε και 

καταςτράφθκε από πυρκαγιά. Σο περιερχόμενο του εκδόκθκε από τουσ F. MIKLOSICH - I. MÜLLER, Acta et Diplomata graeca me-
dii aevi sacra et profana, 6 vols. (Vienna, 1860–1890), 4: 330-430. 
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 Βλ. ενδεικτικά Ν. Α. ΒΕΗ, ερβικὰ καὶ βυηαντιακὰ γράμματα Μετεώρου, Βυηαντὶσ 2 (1911) 1-100· του ΙΔΙΟΤ, Καταςτατικὸν 

γράμμα τῆσ μονῆσ τῆσ Θεοτόκου ἐν τῷ ςπθλαίῳ τοῦ Γραδιςτίου», BNJ 17 (1945-1949) 79-96· Δ. Ζ. ΟΦΙΑΝΟ, Ὁ ςυντάκτθσ τοῦ 
Βίου τοῦ ὁςίου Ἀκαναςίου τοῦ Μετεωρίτθ γνωςτὸσ γραφζασ μετεωρικῶν χειρογράφων (τζλθ ΙΔ΄- ἀρχὲσ ΙΕ΄ αἰ., Τρικαλινά 16 
(1996), 7-56· του ΙΔΙΟΤ, Acta Stagorum. Σὰ ὑπὲρ τῆσ κεςςαλικῆσ ἐπιςκοπῆσ ταγῶν παλαιὰ βυηαντινὰ ἔγγραφα (τῶν ἐτῶν 1163, 
1336 καὶ 1393). υμβολὴ ςτὴν ἱςτορία τῆσ ἐπιςκοπῆσ, Τρικαλινά 13 (1993) 7-67· του ΙΔΙΟΤ, Σὸ ὁρκωμοτικὸν γράμμα (Ἰοφν. 
1342) τοῦ Μιχαὴλ Γαβριθλοποφλου πρὸσ τοὺσ Φαναριῶτεσ τῆσ Καρδίτςασ, ςτο: Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου για τθν Καρδίτςα και 
τθν περιοχι τθσ, Καρδίτςα 1996, 29-46· του ΙΔΙΟΤ, Ἡ ἀνζκδοτθ διακικθ τοῦ Μανουὴλ Ἰωαννάκθ (μζςα ΙΔ' αἰ.) καὶ ἄλλα κείμενα 



αλσηέξσ πιηθνύ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ: «Ήκεξε θαη άγξηα παλίδα ζηνλ ειιαδηθό 

ρώξν (4νο-15νο αη.)» ηεο Πξάμεο: «ΑΝΑΒΑΘΜΗ. Αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο: Μειέηεο 

θαη ςεθηαθέο εθαξκνγέο» θαη ζην Πξόγξακκα ηνπ ΗΗΔ/ΔΗΔ: «Καζεκεξηλόο θαη Κνηλσληθόο Βίνο 

ησλ Βπδαληηλώλ». 

Σν είδνο θαη ε πξνέιεπζε ηνπ πιηθνύ αθνξνύλ σο επί ην πιείζηνλ ζηα νηθνλνκηθά ελδηαθέ-

ξνληα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ είραλ αλαπηύμεη νη κνλαζηηθέο θνηλόηεηεο ηεο Θεζζαιίαο, 

γηα απηό θαη νη ζρεηηθέο αλαθνξέο αληηπξνζσπεύνπλ κηα κόλν –πιελ ηθαλή– όςε ηνπ ζέκαηνο 

ηεο ήκεξεο θαη άγξηαο παλίδαο ζηελ ππό εμέηαζε πεξηνρή. Σν αξρεηαθό πιηθό επηηξέπεη ηε 

ζθηαγξάθεζε ηεο εηθόλαο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζην θπζηθό θαη ην θαιιηεξγεκέλν πεξηβάιινλ, 

αθόκε θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλέβαιιαλ απηέο νη λέεο ζρέζεηο ζηελ δεκηνπξγία 

αγξνηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ κε άμνλα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο παλίδαο. Δπηπιένλ, ν γεσγξαθηθόο 

θαη ρξνληθόο θαηακεξηζκόο ηνπ ζρεηηθνύ πιηθνύ επηηξέπεη λα εμαρζνύλ ελδηαθέξνπζεο παξαηε-

ξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ παλίδα ζηηο δύν παξαπάλσ κηθξνπεξηνρέο, ζε ζπλάξηεζε κε ην θπζηθό 

ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ ππέζηε κέζα ζηνλ ρξόλν.  

Σν πεξηερόκελν ησλ εγγξάθσλ ησλ κνλώλ ηεο Θεζζαιίαο παξέρεη ελδηαθέξνληα ζηνηρεία 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο παλίδαο ζηνλ ζεζζαιηθό ρώξν θαηά ηελ ύζηεξε βπδαληηλή πεξίνδν, πνπ 

αλαδεηθλύνπλ ηε ζεκαζία ηεο σο πινπηνπαξαγσγηθήο πεγήο θαη κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ 

ηελ εηθόλα γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ηεο πεξηνρήο, εθόζνλ ζπλεμεηαζηνύλ ζην επξύ-

ηεξν πνιηηηθό-νηθνλνκηθό πιαίζην ηεο επνρήο. Πξέπεη πάληνηε λα ιακβάλεηαη ππόςε όηη ε α-

γξνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη παξαγσγή επεξεαδόηαλ άκεζα από παξάγνληεο, όπσο ε πνιηηηθή 

αβεβαηόηεηα, ε θνηλσληθή αλαζθάιεηα, νη δεκνγξαθηθέο κεηαπηώζεηο,
3
 αιιά θαη νη θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο, νη νπνίεο ήηαλ ηελ επνρή απηή επλντθέο γηα ηελ βιάζηεζε.
4
   

 

                                                                                                                                                            
ςχετικὰ μὲ τὴ μονὴ τῆσ Θεοτόκου ςτὸν τφλο τῶν ταγῶν, Σφμμεικτα [Μνιμθ Δ. Α. Ζακυκθνοῦ ] 9Β (1994), 279-288· του ΙΔΙΟΤ, 
Σὸ χρυςόβουλλο τοῦ αὐτοκράτορα Ἀνδρονίκου Γ΄ Παλαιολόγου (1336) ὑπὲρ τῆσ Μονῆσ τῆσ Θεοτόκου τῶν Μεγάλων Πυλῶν 
(Πόρτα-Παναγιᾶσ), Τρικαλινά 9 (1989) 7-26· και του ΙΔΙΟΤ, Σὰ ὑπὲρ τῆσ μονῆσ τῆσ Παναγίασ τῆσ Λυκουςάδοσ τοῦ Φαναρίου 
Καρδίτςασ παλαιὰ βυηαντινὰ (ΙΓ΄ καὶ ΙΔ΄ αἰ.) ἔγγραφα (χρυςόβουλλα κ.ἄ.), ΕΕΒΣ 52 (2004-2006), 479-528. 

3
 Για τθ βυηαντινι Θεςςαλία κατά τθ μζςθ και φςτερθ βυηαντινι περίοδο βλ. Α. ΑΒΡΑΜΕΑ, Ἡ Βυηαντινὴ Θεςςαλία μζχρι τοῦ 

1204. Συμβολὴ εἰσ τὴν ἱςτορικὴν γεωγραφίαν, Ἀκῆναι 1974· B. FERJANČID, Tesalija v XIII i XIV veku, Belgrade 1974· P. MAGDALINO, 
The History of Thessaly, 1266-1393, αδθμοςίευτθ διδακτορικι διατριβι, Oriel College, University of Oxford, 1976· Γ. ΚΟΤΛΟΤΡΑ, 
Η περιοχι του Παγαςθτικοφ κατά τουσ μζςουσ χρόνουσ (Δ΄-ΙΔ΄αι.), αδθμοςίευτθ διδακτορικι διατριβι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννί-
νων, 1997, και Γ. Σερεηάκθσ, Η κεςςαλικι κοινωνία, 12οσ-15οσ αιώνασ. Ιςτορικζσ παράμετροι τθσ ςφνκεςθσ και κατανομισ του 
πλθκυςμοφ, αδθμοςίευτθ διδακτορικι διατριβι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων 2013. 

4
 Για το κλίμα και τον ρόλο του βλ. B. GEYER, Φυςικοί ςυντελεςτζσ τθσ εξζλιξθσ των φυςικών τοπίων και των χριςεων γθσ, 

ςτο: Οικονομικι ιςτορία του Βυηαντίου από τον 7ο ζωσ τον 15ο αιώνα, επιμ. Α. ΛΑΪΟΤ, Ακινα 2006, 93-96 και ειδικότερα 109-
110. 
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