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Ο Νικόλαος Γ. Μοσχονάς (γενν. Ληξούρι 1939) είναι Ιστορικός, Ομότιμος Διευθυντής 
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και επίτιμος ερευνητής στο Κολλέγιο Royal 
Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Σπούδασε Iστορία και Αρχαιολογία στο 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Ιταλική γλώσσα και Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της 
Αθήνας και της Perugia ως υπότροφος του Ιταλικού Κράτους, Aρχειονομία, Λατινική 
Παλαιογραφία και Διπλωματική στη Βενετία και στη Ρώμη (με υποτροφία). 
Παρακολούθησε, επίσης, συστηματικά μαθήματα Ιστορίας Θεάτρου και 
Kινηματογραφικής Παιδείας στη Βενετία.  
Υπήρξε ερευνητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Σπουδών Βενετίας (1964-1966).  
Προσελήφθη στο τότε Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών το 
1969, όπου παράλληλα με τη λοιπή ερευνητική του δραστηριότητα επιδόθηκε στα 
ακόλουθα: Ι. Από το 1970 και εξής ανέλαβε τον σχεδιασμό και τη διεύθυνση των 
εργασιών για την ανασυγκρότηση του Ιστορικού Αρχείου της Κεφαλονιάς. ΙΙ. 
Πραγματοποίησε ερευνητικές επιστημονικές αποστολές σε Αρχεία και Βιβλιοθήκες της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού (Άγιο Όρος, Πάτμος, Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Βενετία, 
Τορίνο, Γένουα, Ρώμη, Φλωρεντία, Παλέρμο). ΙΙΙ. Οργάνωσε στο Κέντρο Βυζαντινών 
Ερευνών του EIE ειδικό Σεμινάριο Λατινικής Παλαιογραφίας (1984), ενώ το 1987 ίδρυσε 
στο ΕΙΕ και διηύθυνε μέχρι το 2017 το Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών, με σκοπό 
τη μετάδοση εξειδικευμένων γνώσεων σε νέους ιστορικούς. ΙV. Πρότεινε επίσης τη 
σύσταση του διαρκούς ερευνητικού προγράμματος «Βυζάντιο και Δύση» το οποίο και 
διηύθυνε μέχρι τη συνταξιοδότησή του. V. Eίναι επιστημονικός υπεύθυνος του 
προγράμματος «Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών» (www.eie.gr/archaeologia). VI. 
Συνέβαλε ενεργά στις δραστηριότητες εορτασμού των 50 χρόνων του Ε.Ι.Ε. 
(διοργάνωση έκθεσης δραστηριότητας του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών και 
εκδηλώσεις προβολής του Ε.Ι.Ε.)  
Συνεργάστηκε επίσης σε άλλα συλλογικά ερευνητικά προγράμματα (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 
Κέντρο Μελετών Ιονίου κ.ά.).  
Μελετά τις σχέσεις του βυζαντινού και του νεότερου Ελληνισμού με τη Δύση και στο 
συγγραφικό έργο του περιλαμβάνονται αυτοτελή δημοσιεύματα και επιμέλεια 14 
επιστημονικών συλλογικών τόμων, 126 επιστημονικές μελέτες και άρθρα στα ελληνικά, 
ιταλικά, αγγλικά, ενώ μελέτες του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, ιταλικά και 
γερμανικά. Έχει επίσης δημοσιεύσει δοκίμια, κριτικά σημειώματα, βιβλιοκρισίες κ.ά.  
Eισηγήθηκε και οργάνωσε στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών διεθνή 
επιστημονικά συμπόσια και συναντήσεις, κύκλους επιστημονικών διαλέξεων σε 
συνεργασία με ελληνικά και ξένα επιστημονικά ιδρύματα και οργανισμούς.  
Εισηγήθηκε και διοργάνωσε σε συνεργασία με το Ι.Ι.Ε. του Ε.Ι.Ε. το “Ελεύθερο 
Πανεπιστήμιο του Δήμου Αμαρουσίου” και τις “Εβδομάδες Μελέτης της Μεσαιωνικής 
Ιστορίας της Μεσογείου” σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπακτίας, καθώς και σειρές 
επιστημονικών διαλέξεων σε άλλες πόλεις (Αθήνα, Αίγινα, Αργοστόλι, Ληξούρι, Νάξο 
κ.α.).  
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Παράλληλα ενδιαφέρθηκε για τη διάδοση και την υψηλού επιπέδου εκλαΐκευση της 
επιστημονικής γνώσης μέσω του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου, και της συνεργασίας 
σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.  
Έχει διδάξει στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε ειδικά 
επιμορφωτικά σεμινάρια (Σχολή Βιβλιοθηκονομίας Χ.Ε.Ν., Τμήματα Επιμόρφωσης 
Ενηλίκων Κολλεγίου Αθηνών).  
Eίναι πρόεδρος του Κέντρου Μελετών Ιονίου, έχει εκλεγεί μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Ιστορικών και είναι ιδρυτικό ή τακτικό μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών 
(Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, Ελληνική Επιτροπή 
Βυζαντινών Σπουδών, Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου 
Ελληνισμού με τη Δύση, Ελληνική Γενεαλογική και Εραλδική Εταιρεία, Ανθρωπολογική 
Εταιρεία Ελλάδος, Ελληνικό Ινστιτούτο Φρουρίων και Πύργων, Εταιρεία Κερκυραϊκών 
Σπουδών, Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών κ.ά.).  
Επίσης έχει επιλεγεί μέλος της συντακτικής ή επιστημονικής επιτροπής ελληνικών και 
διεθνών επιστημονικών περιοδικών και εκδόσεων. Υπήρξε υπεύθυνος της εκδοτικής 
σειράς Παράπλευρη Ιστορία των Εκδόσεων Περίπλους. Επελέγη μέλος της διεθνούς 
Eπιστημονικής Επιτροπής της εκδοτικής σειράς Classici Contro (Πανεπιστήμιο Βενετίας). 
Επί σειρά ετών υπήρξε μέλος της κριτικής επιτροπής του ιταλικού λογοτεχνικού 
Βραβείου Strega.  
Παράλληλα, ασχολείται με την κριτική εικαστικών τεχνών και το δοκίμιο και έχει 
μεταφράσει έργα ξένων συγγραφέων (Lorca, Machiavelli, Neruda, Pavese, Pirandello, 
Prévert, Puppa, Sciascia, Wilde και άλλων). Ξένα θεατρικά έργα σε δική του μετάφραση 
έχουν παρουσιαστεί από σκηνής. Του απονεμήθηκε το Βραβείο Luigi Pirandello για 
μετάφραση ιταλικού θεατρικού έργου και για το σύνολο του έργου του έχει τιμηθεί από 
την Ιταλική Δημοκρατία με τη διάκριση του Cavaliere. 
 

Πλήρες Βιογραφικό: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/cvs/cv-moschonas-gr.pdf 
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