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Η σκληρή δουλειά των γραφέων
Στα βυζαντινά  μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου οι γραφείς μοναχοί 
αντέγραφαν βιβλία αλλά και αρχειακά έγγραφα. Οι γραφείς έπρεπε να είναι γρήγοροι, να μην κάνουν λάθη 
και να έχουν υπομονή. Η δουλειά τους ήταν σκληρή και οι κανονισμοί των εργαστηρίων πολύ αυστηροί. 

Ο ηγούμενος της Μονής Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη έδωσε εντολή στους γραφείς μοναχούς 
να αντιγράψουν το Τυπικό της Μονής. Μπορείτε να τους βοηθήσετε;

Χρησιμοποιήστε τη βυζαντινή μικρογράμματη γραφή για να αντιγράψετε το κείμενο που ακολουθεί. 
Θα χρειαστείτε πένα και μαύρο μελάνι (προαιρετικά), υπομονή και επιμονή (υποχρεωτικά). 
Καλή επιτυχία!

«Καιρὸς δὲ καὶ περὶ τῆς κοινῆς τραπέζης τῶν ἀδελφῶν διαλαβεῖν. Κοινὴν ἐχέτωσαν οἱ μονάζοντες 
τράπεζαν ἐν τῇ τοῦ Παντοκράτορος Σωτῆρος μονῇ· κοινῶν τῶν ἐδεσμάτων ἀπολαβέτωσαν· μὴ 
λαθροφαγείτω μηδείς, ἐπειδὴ τοῦτο καὶ τοῖς θείοις πατράσιν ἀπηγόρευται καὶ μεγίστην προξενεῖ τῇ 
ψυχῇ τὴν ζημίαν. Ὁ δὲ τῆς τροφῆς καιρὸς οὐ πάντοτε ὁ αὐτός.»

Απόδοση στα νέα ελληνικά
«Ήλθε η ώρα να ασχοληθούμε και με το κοινό τραπέζι των αδελφών. Οι μοναχοί θα πρέπει να έχουν 
ένα κοινό τραπέζι στη μονή του Σωτήρος Παντοκράτορος· θα πρέπει να τρώνε κοινά φαγητά· 
κανένας δεν θα πρέπει να τρώει κρυφά, διότι αυτό είναι απαγορευμένο από τους θείους πατέρες και 
διότι προξενεί πολύ μεγάλη ζημιά στην ψυχή. Η ώρα του φαγητού δεν είναι πάντοτε η ίδια.»

Άσκηση 1η
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Μονή Παντοκράτορος: Ήταν ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης που 
ίδρυσε τον 12ο αιώνα ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β΄ Κομνηνός.
Τα Τυπικά: Ήταν οι κανονισμοί λειτουργίας ενός μοναστηριού.
Μέσα στον 7ο αιώνα μ.Χ. οι  γραφείς επινόησαν ένα νέο είδος γραφής, τη μικρογράμματη (πεζά 
γράμματα), που είχε πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση  με τη μεγαλογράμματη (κεφαλαία γράμματα). 
Ο νέος τύπος γραφής ήταν πιο γρήγορος. Επιπλέον απαιτούσε  το μισό έως και το 1/3 του χώρου που 
κατελάμβανε η μεγαλογράμματη γραφή, επομένως εξασφάλιζε οικονομία χώρου και υλικού.

Μικρογράμματη γραφή του 9ου αιώνα.

Άσκηση 1η

Γράψτε εδώ το κείμενό σας.
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Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β’ Κομνηνός (1118-1143), ιδρυτής της Μονής Παντοκράτορος, δίνει εντολή για 
τη δημιουργία νοσοκομείου μέσα στη Μονή και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του. 

Ένας γενναιόδωρος αυτοκράτορας 

Διαβάστε το απόσπασμα από το Τυπικό της Μονής Παντοκράτορος και προσπαθήστε να αποδώσετε 
στα νέα ελληνικά το τονισμένο, με κόκκινο χρώμα, τμήμα με τη βοήθεια του λεξιλογίου. 
Καλή επιτυχία!

Άσκηση 2η

«Ἐπεὶ δὲ καὶ ξενὼν ἀφωρίσθη παρὰ τῆς βασιλείας μου, ἔχειν ὀφείλων ἀνακεκλιμένους ἀρρώστους 
πεντήκοντα, βούλομαι καὶ διατυπῶ κλίνας μὲν εἶναι τοσαύτας εἰς ἀνάπαυσιν τῶν τοιούτων 
ἀρρώστων. 
Ἔσονται δὲ ἀπὸ τούτων τῶν πεντήκοντα δέκα μὲν λόγῳ τῶν ἐνοχλουμένων τραύμασιν ἢ καὶ 
κεκλασμένων, λόγῳ δὲ τῶν ὀφθαλμιώντων καὶ κοιλιακῷ κατεχομένων νοσήματι καὶ ἑτέροις τισὶν 
ὀξυτάτοις ἐπωδύνοις ἕτεραι ὀκτώ, ταῖς δὲ γυναιξὶ ταῖς νοσούσαις ἀφορισθήσονται κλίναι δώδεκα, καὶ 
αἱ λοιπαὶ τοῖς ἁπλῶς νοσοῦσιν ὑπολειφθήσονται.  
Εἰ δὲ πολλάκις ἐπιλείπουσιν ἢ ἀπὸ τῶν τραυματικῶν τινες ἢ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμιώντων καὶ λοιποῖς 
ὀξυτάτοις κατεχομένων νοσήμασιν ἀναπληρωθήσεται ὁ ἀριθμὸς δι’ ἑτέρων ἀρρώστων τῶν ἁπλῶς 
οἱᾳδήτινι νόσῳ κατεχομένων.  Ἑκάστη δὲ κλίνη ἐχέτω τζόλιον ἕν, πιλωτὸν μετὰ προσκεφαλαίου καὶ 
ἐφάπλωμα, κατὰ δὲ τὸν χειμῶνα καὶ λοσνίκια δύο.»

Απόδοση στα νέα ελληνικά
Εφόσον αποφασίσθηκε από την αυτοκρατορική μεγαλειότητά μου η ίδρυση και ενός νοσοκομείου, 
προορισμένου να δέχεται πενήντα ασθενείς, επιθυμώ και ορίζω να υπάρχουν ισάριθμα άνετα κρεβάτια 
για αυτούς τους ασθενείς. 
Από αυτά τα πενήντα κρεβάτια τα δέκα να διατίθενται για ασθενείς με ανοιχτές πληγές ή κατάγματα, 
οχτώ για ασθενείς με οφθαλμικές, κοιλιακές ή άλλες σοβαρές παθήσεις, δώδεκα για γυναίκες 
ασθενείς και τα υπόλοιπα για τους συνηθισμένους αρρώστους. 
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Λεξιλόγιο
ἀναπληρωθήσεται: να γεμίζουν (εννοείται τα κρεβάτια)
ἀπὸ τῶν τραυματικῶν: από (την πτέρυγα)  για τους τραυματίες
ἀπὸ τῶν ὀφθαλμιώντων: από (την πτέρυγα)  για τις οφθαλμικές παθήσεις
δι’ ἑτέρων ἀρρώστων: με άλλους αρρώστους
ἑκάστη: καθεμία
εἰ δὲ: αν όμως
ἕν: ένα
ἐπιλείπουσιν: περισσεύουν
ἐφάπλωμα: σκέπασμα, πάπλωμα, κουβέρτα
ἐχέτω: ας έχει, να έχει
κατὰ: κατά τη διάρκεια
λοιποῖς ὀξυτάτοις κατεχομένων νοσήμασιν: τα άλλα ιδιαιτέρως επώδυνα νοσήματα
λοσνίκια: κουβέρτες
μετὰ: με
πιλωτὸν: στρώμα 
πολλάκις: πολλές φορές
προσκεφαλαίου: μαξιλάρι
τζόλιον: χαλί 
τινες: μερικές (κλίνες, δηλαδή κρεβάτια) 
τῶν ἁπλῶς οἱᾳδήτινι νόσῳ κατεχομένων: που πάσχουν από οποιαδήποτε ασθένεια

Λεξιλόγιο
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