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ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

ι 

Ό Ζαχαρίας Παπαντωνίου, με τη γενικότερη εντύπωση που σχημάτισε για το 

«βλοσυρό κοινόβιο» της Μονής Διονυσίου, ασφαλώς θα εκπλησσόταν αν κατά 

τη διάρκεια της επίσκεψης του καθίστατο δυνατόν να βρεθεί ό άφαντος κλει-

δοκράτορας μοναχός καΐ άνοιγε έτσι γιά τη συντροφιά των λογίων επισκε

πτών ή βιβλιοθήκη τής Μονής1. Θά είχαν την ευκαιρία νά γνωρίσουν μιά άπο 

τις άξιολογότερες συλλογές έντυπων στο 'Άγιον Όρος, εφάμιλλη ως προς την 

ποιότητα τών περιεχομένων της με τη γνωστή σε δλους τους μελετητές και 

λόγιους επισκέπτες λαμπρή συλλογή τών χειρογράφων τής Μονής. Ή πρωι-

μότερη μνεία βιβλιοθήκης στή «μονή του κυρ Διονυσίου» οφείλεται στον βι-

βλιογράφο και λόγιο ιερομόναχο 'Ιγνάτιο το έτος 16022. Ό 'Ιγνάτιος αναφέ

ρεται στή «βιβλιοθήκη τών κατηχουμένων», εννοώντας τή χωροθεσία τής βι

βλιοθήκης και του σκευοφυλακίου τής Μονής στον χώρο επάνω άπο τή λιτή 

του καθολικού, κοντά στο παρεκκλήσιο τών Αρχαγγέλων, οπού παρέμεινε μέ

χρι του έτους 1915. Στή βιβλιοθήκη οδηγούσε στενή σκάλα, χτισμένη μέσα 

στον τοίχο ακριβώς στο σημείο τής νότιας εισόδου τής λιτής. Ή ύπαρξη «βι-

Θά ήθελα και άπο αύτη τή θέση να ευχαριστήσω τον καθηγούμενο τής Ί . Μ. Άγ. 
Διονυσίου Αρχιμανδρίτη κ. Πέτρο και την αδελφότητα τής Μονής για την πρόφρονα 
φιλοξενία και τή διευκόλυνση τής εργασίας μου. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Γέροντα 
Συμεών Διονυσιάτη για την εν γένει βοήθεια του, για τις πολύτιμες πληροφορίες πού 
έθεσε στή διάθεση μου,για το ενδιαφέρον καΐ την ενθάρρυνση του. 

1. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, "Αγιον "Ορος, Αθήνα 1934, σ. 142, 146. Ό Ζαχαρίας Πα
παντωνίου πέρασε άπο τή Μονή Διονυσίου στις 14 Σεπτεμβρίου 1932. Ή υπογραφή 
του, χωρίς άλλο σχόλιο, στο Βιβλίον Επισκεπτών Ι.Μ. Διονυσίου 1908-1935, φ. 132. 

2. Στο παράφυλλο τού χειρογράφου κώδικα τής Μονής Διονυσίου, άρ. 246. Βλ. Σ. 
Καδάς, Τα σημειώματα τών χειρογράφων της Μονής Διονυσίου 'Αγίου "Ορους, Αγιον Όρος 
1996,σ. 77. 
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βλιοθήκης πλουσιωτάτης» στη Μονή Διονυσίου μαρτυρεΐται το 1701 άπο τον 

Ιωάννη Κομνηνό στο πρώτο Προσκυνητάριο του Αγίου "Ορους3, μεταγενέστε

ροι όμως λόγιοι επισκέπτες, ιδίως ξένοι, αναφέρονται σχεδόν αποκλειστικά 

στα χειρόγραφα της Μονής, μερικά άπο τα όποια μνημονεύουν, εξαίροντας 

τήν παλαιότητα ή το καλλιτεχνικό και παλαιογραφικό τους ενδιαφέρον. 

Ό γνωστός προσκυνητής μοναχός Βασίλειος Μπάρσκυ, ό Κιεβοπολίτης, 

επισκέφθηκε τή Μονή Διονυσίου τό 1744 καΐ στή σχετική περιγραφή, στο ημε

ρολόγιο των ταξιδιών του, μνημονεύει τα εντυπωσιακά χρυσόβουλλα τοϋ 

αρχείου της, οχι δμως βιβλία, χειρόγραφα ή έντυπα4. Στή βιβλιοθήκη τής 

Μονής αναφέρονται οί λόγιοι 'Άγγλοι ταξιδιώτες J. D. Carlyle και Philip Hunt, 

που τήν επισκέφθηκαν στις 14 Απριλίου 1801. Ό Carlyle αναφέρει ότι ή βι

βλιοθήκη βρισκόταν πάνω από τήν εκκλησία και σημειώνει ότι τα βιβλία φυ

λάσσονταν σε δύο κασέλες και έτσι ήταν προστατευμένα άπό τήν πολιορκία 

τών εντόμων5. Ό Hunt αναφέρεται συνοπτικά στά χειρόγραφα και μνημονεύ

ει όσα κείμενα τής αρχαίας γραμματείας μπόρεσε νά αναγνωρίσει6. Στή βι

βλιοθήκη τής Μονής αναφέρεται με ενθουσιασμό ό Robert Curzon, πού τήν 

επισκέφθηκε τό καλοκαίρι τού 1834. Ό Curzon χαρακτηρίζει τή βιβλιοθήκη 

«μεγαλειώδη συλλογή», εννοώντας κυρίως τά χειρόγραφα, περγαμηνά και 

χαρτώα, πού εξέτασε, και διαπιστώνει ότι γενικά ή κατάσταση τών βιβλίων 

ήταν καλή7. Σημαντική είναι ή μαρτυρία του ότι οί μονάχοι τού νέου τότε κοι

νοβίου αρνήθηκαν νά αποχωριστούν οποιοδήποτε άπό τά χειρόγραφα τους8. 

Ό Curzon είναι ό πρώτος επισκέπτης πού αναφέρεται ρητά και στην ύπαρξη 

έντυπων βιβλίων, τών οποίων όμως ό αριθμός, κατά τήν εκτίμηση του, ήταν 

μικρός. Δεν θά ήταν ενδεχομένως αβάσιμο νά υποθέσουμε ότι μέχρι τις αρχές 

τού δεκάτου ενάτου αιώνα στή βιβλιοθήκη τής Μονής φυλάσσονταν κυρίως 

χειρόγραφα καΐ ότι ό μεγάλος όγκος τών έντυπων βιβλίων εισήλθε σ' αυτή 

κατά τή διαδρομή τού ϊδιου αιώνα. 

3. Ιωάννης Κομνηνός, Προσκυνητάριον τοϋ Άγιου 'Όρους τοϋ 'Άϋωνος, η' εκδ., έπιμ. 
Ίερομ. Ίουστίνου Σιμωνοπετρίτη, Καρυές 1984, σ. 69. 

4. R. Gothoni, Tales and Truth. Pilgrimage on Mount Athos,past and present, Ελσίνκι 
1994,σ. 78. 

5. Alkis Anghelou, «J. D. Carlyle's Journal of Mount Athos (1801)», Ό Ερανιστής, 
3(1965),σ. 54. 

6. «Mount Athos. An Account of the Monastic Institutions and the Libraries of the 
Holy Mountain from the Papers of Dr. Hunt», στο Robert Walpole, Memoirs relating to 
European and Asiatic Turkey, Λονδίνο 1818, σ. 213. 

7. Robert Curzon, Visits to Monasteries in the Levant, Λονδίνο 1849, σ. 395. 
8. Στο ϊδιο, σ. 395: «Alas! They would part with nothing». 
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Μερικά χρόνια μετά τον Curzon εργάστηκε στη Μονή Διονυσίου και ό 

Jacob Philipp Fallmerayer. Στο μοναστήρι τον έφεραν το 1841 οι έρευνες του 

για τήν ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζοΰντος, και φυσικά αναφέρε

ται στο ιδρυτικό χρυσόβουλλο της Μονής, που εξέδωσε ό αυτοκράτωρ του 

Πόντου, Περατείας, Ιβηρίας και πάσης Ανατολής Αλέξιος Γ' ό Μέγας Κομνη

νός9. Ό Fallmerayer ομιλεί με πολλή συμπάθεια για τή Μονή,τήν οποία απο

καλεί «το αξιαγάπητο κοινόβιο»10. Σε πολλά σημεία τοϋ απομνημονεύματος 

του για το Άγιον "Ορος αναφέρεται στις έρευνες του στή Μονή και επισημαί

νει τήν ιστορική σημασία της ϊδρυσής της από τον αυτοκράτορα τής Τραπε-

ζοϋντος, ως άδελφοΰ μοναστικού καθιδρύματος με τή μεγάλη ποντιακή Μονή 

Σουμελά. Άπο τον Fallmerayer έχουμε και μια κάπως πιο αναλυτική μαρτυ

ρία για τήν εργασία του στή βιβλιοθήκη τής Μονής. Ή μαρτυρία είναι σημαν

τική και για τις λεπτομέρειες που μας παρέχει άλλα κυρίως επειδή αποκαλύ

πτει ότι ή βιβλιοθήκη αποτελούσε υπαρκτό στοιχείο τής ζωής τού κοινοβίου. 

Στην εργασία του ό Fallmerayer αναφέρει ότι διευκολύνθηκε άπο τον μοναχό 

Γεράσιμο. Μνημονεύει επίσης με ευγνωμοσύνη τήν κατανόηση πού έδειξε στα 

αιτήματα του ό ηγούμενος τής Μονής, τον όποιον δεν κατονομάζει άλλα 

οπωσδήποτε πρόκειται γιά τον ηγούμενο Εύλόγιο (1836-1866). Αφού ό Γερ

μανός επισκέπτης τού εξέθεσε αναλυτικά, μέ τή βοήθεια τού μοναχού Γερα

σίμου , τά σχετικά μέ τις μελέτες του γιά τήν Αυτοκρατορία τής Τραπεζούντος 

και τήν ιστορία των Κομνηνών, ό ηγούμενος Ευλόγιος τού έδωσε «πλήρη 

ελευθερία νά δει, νά αντιγράψει και να κάνει στή βιβλιοθήκη ο,τι ήθελε»11. 

Χωρίς αμφιβολία, ό Fallmerayer θά μπορούσε νά θεωρηθεί ό πρώτος σύγχρο

νος αναγνώστης και ερευνητής πού εργάστηκε συστηματικά στή βιβλιοθήκη 

τής Μονής, αρκετά πριν άπο τον Σπυρίδωνα Λάμπρο και τους μεγάλους ερευ

νητές τού εικοστού αιώνα πού τον ακολούθησαν. 

Στον πλούτο τών χειρογράφων και τών αρχείων τής Μονής αναφέρεται και 

ό Γάλλος άνατολιστής, παλαιογράφος και νομισματολόγος Victor Langlois, 

πού επισκέφθηκε το Άγιον "Ορος στο πλαίσιο τών ερευνών του στην Ελληνική 

Ανατολή12. Λίγο μετά τον Langlois έχουμε και τήν πρωιμότερη -εκτός αυτής 

9. Jakob Philipp Fallmerayer, Hagion Or os oder der Heilige Berg Athos, mit einem 
Nachwort von Franz Dölger, Βιέννη 1949, σ. 46,85-87. 

10. Στο lòto, σ. 46. 
11. Στο ϊδιο, σ. 85. Tòt αποτελέσματα τών ερευνών του αυτών ό Fallmerayer πα

ρουσιάζει στο έργο του Original-Fragmente, Chroniken, Inschriften und anderes Materiale zur 
Geschichte des Kaiserthums Trapezunt, 2 τόμοι, Μόναχο 1841-1846. 

12. Victor Langlois, Le Mont Athos et ses monastères, Παρίσι 1867, σ. 24-25. 
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του Ιωάννη Κομνηνού- μαρτυρία Έλληνα επισκέπτη για τη βιβλιοθήκη της 

Μονής. Προέρχεται από το οδοιπορικό του Ι. Μ. Ραπτάρχη,τον όποιο εντυ

πωσίασε «ή επιμελώς περιπεποιημένη βιβλιοθήκη τής Μονής»13. Ό Ραπτάρ-

χης υπολογίζει ότι ό αριθμός των χειρογράφων ανέρχεται σε χίλια, «εν οίς 

αρκετά πλείστου λόγου άξια», δεν σχολιάζει δμως τά έντυπα βιβλία. Ό πνευ

ματικός και καλλιτεχνικός πλούτος τής Μονής τον οδηγεί σε μιά εύστοχη δια

πίστωση: «Το μοναστήριον τούτο, κατ' ευτυχή τίνα συγκυρίαν, δεν έπαθεν 

όσα τά λοιπά, επειδή αναλόγως προς την μικράν του έκτασιν περιέχει θησαυ

ρούς όντως εκπληκτικούς». 

Το 1915, επί ηγουμένου Δοσιθέου, ή βιβλιοθήκη τής Μονής, που στη δια

δρομή του δεκάτου ένατου αιώνα είχε εμπλουτισθεί σημαντικά, μεταφέρθηκε 

στον πύργο, σε ειδικά διαρρυθμισμένο χώρο1 4. Τά έντυπα βιβλία τοποθετήθη

καν σε ιδιαίτερες προθήκες και αριθμήθηκαν κατ' αύξοντα αριθμό. Το 1903 

συντάχθηκε καΐ κατάλογος τής βιβλιοθήκης που παραδίδεται στον Κώδικα 854 

τής Μονής Διονυσίου. Αργότερα, κατά τή δεκαετία του 1960, μεταφέρθηκε σε 

νεότερο κτίριο, νότια τοΰ Καθολικού, και στή συνέχεια προσωρινά στεγάστη

κε στή βόρεια πτέρυγα. Ή γενικά καλή κατάσταση τών βιβλίων, πού είχαν 

διαπιστώσει παλαιότερα οι Carlyle και Curzon, συνέτεινε ώστε νά διασωθούν 

τά πλείστα από τά αρχικά σταχώματα τόσο τών χειρογράφων Οσο και τών 

έντυπων15. 

Ή ιστορία τής βιβλιοθήκης τής Μονής Διονυσίου δέν εξαντλείται φυσικά με 

τις αναφορές τών παλαιότερων επισκεπτών σ' αυτήν. Παραμένει υπαρκτή και 

εντυπωσιακή πραγματικότητα γιά την επιστημονική έρευνα καΐ κατά τον 

εικοστό αιώνα. Οι διαπιστώσεις τών παλαιότερων επισκεπτών γιά τον 

πλούτο,τήν καλή κατάσταση τών βιβλίων και τήν προθυμία τών πατέρων τής 

Μονής νά ανταποκριθούν προς τις ζητήσεις τών μελετητών μεταβάλλονται σε 

μόνιμη επωδό στο Βιβλίον 'Επισκεπτών της Tepâç Μονής Διονυσίου γιά τήν πε

ρίοδο 1908-1935, το παλαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο αυτού τού τύπου στή 

βιβλιοθήκη τής Μονής. Οι επισκέπτες τής περιόδου αυτής είναι πολλοί και οι 

περισσότεροι αναφέρονται στις εντυπώσεις τους άπο τή βιβλιοθήκη. Μεταξύ 

13. Ι. Μ. Ραπτάρχης, «Εντυπώσεις περιηγήσεως εις Άθωνα», Έπτάλοφος, Α' 
(1869),σ. 217. 

14. Άρχιμ. Γαβριήλ, Ή iv Άγίψ "Opei 'Iepà Μονή του Άγιου Διονυσίου, Αθήνα 1959, σ. 
57. 

15. Πάντως ή λειτουργία βιβλιοδετείων στή Μονή μαρτυρεϊται κατά το α' ήμισυ 
τοΰ δεκάτου εβδόμου αιώνα και πάλι κατά τα μέσα του δεκάτου ένατου αιώνα. Στα
χώματα άπο τή δεύτερη περίοδο είναι εύκολα αναγνωρίσιμα στή βιβλιοθήκη. 
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τους συγκαταλέγονται κορυφαίες μορφές της επιστήμης του εικοστού αιώνα, 

καθώς και ταπεινότεροι μελετητές πού προσέφευγαν για τις έρευνες τους 

στον πλούτο τών χειρογράφων κυρίως της Μονής Διονυσίου. Όλοι ανεξαιρέ

τως στην περίοδο αύτη ευχαριστούν τους πατέρες και ιδιαίτερα τον βιβλιοθη

κάριο ιερομόναχο Μάρκο, ηγούμενο τής Μονής στα 1926-1931. Μεταξύ τών 

επισκεπτών πού αναφέρονται ειδικά στη βιβλιοθήκη, στον πλούτο και την κα

λή της οργάνωση, περιλαμβάνονται ό Αθηνών Θεόκλητος το 1908, ό καθη

γητής Martin Sprengung τού Πανεπιστημίου τού Σικάγου το 1909, ό ιεροδιά

κονος Φιλόθεος Λογκοβαρδίτης -προφανώς ό Φιλόθεος Ζερβάκος, γνωστή 

πατερική μορφή τού 'Ορθόδοξου μοναχισμού τού αιώνα μας-το 1910, τον ϊδιο 

χρόνο ό «Πνευματικός Ποιμήν τής εν Σουηδία Λουθηρανικής Εκκλησίας» 

Έρμαν Νεάννερ, όπως ό ϊδιος γράφει το όνομα και τήν ιδιότητα του στα 

ελληνικά, το 1914 τρεις Ρουμάνοι μελετητές από το Ινστιτούτο Νοτιοανατο

λικής Ευρώπης τού Βουκουρεστίου, και ό Αριστείδης Φουτρίδης,«Όδοιπορών 

Εταίρος τού Πανεπιστημίου Harvard». Στις 10 Δεκεμβρίου 1914 υπογράφουν 

στο βιβλίο ό Νίκος Καζαντζάκης και ό 'Άγγελος Σικελιανός, χωρίς όμως σχό

λια1 6. Κατά τή διάρκεια τού Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι λιγοστοί οι 

μελετητές πού φτάνουν στο Λγιον Όρος, στά 1921 όμως εργάζεται στή βι

βλιοθήκη ό Λατίνος αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών Louis Petit, προετοιμάζοντας τή 

μνημειώδη βιβλιογραφία τών ελληνικών ακολουθιών17. Τον ϊδιο χρόνο εργάζε

ται στή βιβλιοθήκη και ό Robert Blake, καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας τού 

Harvard University. Τον Απρίλιο τού 1921 περνά από τή Μονή ό Νίκος Βέης, 

τον Μάιο τού ίδιου έτους ό Μανόλης Τριανταφυλλίδης, τον Ιούλιο ό Τραπε-

ζούντος Χρύσανθος και τον Σεπτέμβριο ό David Talbot Rice και ό Robert 

Byron18. Tò 1928 θαυμάζει τήν «μεγάλην τάξιν» τής βιβλιοθήκης ό Franz 

Dölger, ενώ το 1931 και πάλι το 1933 τήν επισκέπτεται ό Richard Dawkins, κα

θηγητής τής Βυζαντινής και Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Πα

νεπιστήμιο τής 'Οξφόρδης19. 'Επίσης το 1933 εργάζεται στή βιβλιοθήκη ό ιερο

μόναχος Λαυρέντιος Τάρδο, διευθυντής τής «Μελουργικής Σχολής» τής 

Μονής τής Κρυπτοφέρρης, πού επισκέφθηκε τή Μονή Διονυσίου μαζί με τον 

16. Τις παρατηρήσεις τους καταγράφουν σε ημερολογιακά κείμενα. Βλ. Π. Πρεβε
λάκης, 'Άγγελος Σικελιανός, Αθήνα 1984, σ. 121-124. 

17. Louis Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, Βρυξέλλες 1926. 
18. Πβ. Robert Byron, The Station. Athos: Treasures and Men, Λονδίνο 1931, σ. 113-

123 και Robert Byron - David Talbot Rice, The Birth of Western Painting, Νέα Υόρκη 
1968 (ά εκδ. 1930),σ. 153-154 και σποραδικά. 

19. Richard Dawkins, The Monks of Athos, Λονδίνο 1936, σ. 155-157,372-373. 
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ηγούμενο της Κρυπτοφέρρης Ισίδωρο Croce. Τον ίδιο χρόνο επισκέπτεται τη 

Μονή ό Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Harvard Kenneth Conant. Tò 1935, τέ

λος, επισκέπτεται τη Μονή και εργάζεται στή βιβλιοθήκη -προφανώς για να 

μελετήσει τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, ιδίως τον Κώδικα 587 της Μονής-

ό Kurt Weitzmann20. 

Άπο τήν παρακολούθηση τών εγγραφών στο Βιβλίον Επισκεπτών αναδύε

ται κάπως απροσδόκητα για τον ανυποψίαστο παρατηρητή ή αξιοσημείωτη 

λειτουργία της βιβλιοθήκης της Μονής ώς κέντρου επιστημονικής έρευνας στή 

διαδρομή τοϋ εικοστού αιώνα. 

II 

Ή βιβλιοθήκη τών εντύπων τής Μονής Διονυσίου δεν είναι από τις μεγαλύτε

ρες τού "Ορους. Δεν εντυπωσιάζει με τους αριθμούς και με τον όγκο τών πε

ριεχομένων της, όπως συμβαίνει σε άλλες μονές, ιδίως το Βατοπέδι, τή Λαύ

ρα και τή Μονή Ιβήρων ή τον 'Άγιο Παντελεήμονα με τήν κολοσσιαία συλλογή 

σλαβονικών και ρωσικών βιβλίων τού δεκάτου ενάτου αιώνα. Στή Μονή Διο

νυσίου ή συλλογή τών παλαιών βιβλίων -αρχέτυπα, παλαίτυπα και εκδόσεις 

μέχρι τού έτους 1899-προσεγγίζει τον αριθμό τών 3.800. Ή σπανιότητα και 

ή σπουδαιότητα τών εκδόσεων πού περιλαμβάνει ή σχετικά μικρή αυτή συλ

λογή έντυπων βιβλίων, τήν κατατάσσουν μεταξύ τών τεσσάρων σημαντικότε

ρων βιβλιοθηκών τού Αγίου 'Όρους. Σύμφωνα με τήν καταμέτρηση τού Γέρον

τος Γαβριήλ, Καθηγουμένου τής Μονής Διονυσίου, στή βιβλιοθήκη περιλαμ

βάνονταν έξι αρχέτυπα τού δεκάτου πέμπτου αιώνα. Ή καταμέτρηση τού Γέ

ροντος Γαβριήλ ανεβάζει τον αριθμό τών εκδόσεων τού δεκάτου έκτου αιώνα 

σε 200, ενώ αναφέρονται 300 εκδόσεις τού δεκάτου εβδόμου αιώνα (1600-

1699) και 1250 εκδόσεις τών ετών 1700-185021. Οι αριθμοί αυτοί μπορούν τώ-

20. Πβ. Kurt Weitzmann, «An imperial lectionary in the Monastery of Dionysiou 
on Mount Athos. Its origins and wanderings», Revue des Études Sud-Est Européennes, 7 
(1969), σ. 239-253 [= Byzantine Liturginal Psalters and Gospels, Λονδίνο, Variorum Re
prints, 1980, Μελέτη XII] και του ϊδιου Studies in the Arts at Sinai, Princeton 1982, σ. XI 
300 και XIV 411. Αναλυτικότερα για τις μαρτυρίες που κωδικοποιεί το Βιβλίον 'Επι
σκεπτών βλ. Ρ. Μ. Kitromilides, «Athos and its Image in the early twentieth century. 
The Visitor Book of Dionysiou Monastery 1908-1935», Mélanges offerts à Astérios Argyriou, 
έπιμ. Ειρήνης Τσαμαδού, Παρίσι 2000, σ. 145-159. 

21. Άρχιμ. Γαβριήλ, δ.π., σ. 59. Συνοπτική καταγραφή αντιτύπων ελληνικών εκδό
σεων μεταξύ τών ετών 1495 και 1863 στή βιβλιοθήκη τής Μονής Διονυσίου μπορεί να 
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ρα να αναθεωρηθούν βάσει των νέων καταμετρήσεων, πού αποδίδουν ακριβέ

στερα την εικόνα της βιβλιοθήκης των εντύπων της Μονής. Τα στοιχεία αυτά 

εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Ποσοτικά στοιχύα παλαιών βιβλίων Ι. Μονής Διονυσίου 

αιώνας αριθμός αντιτύπων 

15ος 9 

16ος 194 

17ος 78 

18ος 484 

Σύνολο 765 

Όπως φαίνεται άπο τον Πίνακα, τα πολύτιμα αρχέτυπα τής Μονής υπερ

βαίνουν κατά τρία τον αριθμό πού αναφέρει ό Γέρων Γαβριήλ, ένώ οι εκδό

σεις τού δεκάτου έκτου αιώνα βρίσκονται πολύ κοντά στους δικούς του αριθ

μούς. Ή απόκλιση ως προς τον αριθμό των αρχετύπων ϊσως νά οφείλεται στη 

μη καταμέτρηση τού δεύτερου αντιτύπου των εκδόσεων των λόγων τού Δημο

σθένη,τού 1496, και των κωμωδιών τού Αριστοφάνη, τού 1498, πού κατέχει ή 

Μονή. Αισθητή είναι ή απόκλιση στους αριθμούς πού αφορούν τά βιβλία τού 

δεκάτου εβδόμου αιώνα, τά όποια οι νέες καταμετρήσεις έδειξαν οτι είναι 

πολύ περισσότερα απ' ο,τι τά υπολόγιζαν παλαιότερα οι πατέρες. 

Τά αρχέτυπα τής Μονής αναγράφονται στή συνέχεια* σε παρένθεση ση

μειώνεται ό αριθμός τού βιβλίου στην 'ισχύουσα αρίθμηση τής βιβλιοθήκης. 

Γραμματική Αασκάρβως του Βυζαντίου, Βενετία: Aldus, 1494-95 (άρ. 209). 

Θεοδώρου Γραμματικής Εισαγωγής των ας τέσσερα, Βενετία: Aldus, 1495 

(άρ.2). 

'Αριστοτέλους "Οργανον, Βενετία: Aldus, 1495 (άρ. 5). 

Δημοσϋένους Λόγοι 62, Αιβανίου Σοφιστοϋ ύποϋέσας εις τους αυτούς λόγους, 

Βενετία: Aldus, 1496 (άρ. 40 και 41). 

Θησαυρός Κέρας Άμαλϋείας και Κήπος Άδώνιδος, Βενετία: Aldus, 1496 (άρ. 

39). 

βρει τώρα ό μελετητής στο έργο τοϋ Θωμά Ι. Παπαδόπουλου, Βιβλιοϋήκβς Άγιου 
"Ορους. Παλαιά ελληνικά έντυπα, Αθήνα 2000. 
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'Αριστοφάνους Κωμωδίαι 'Εννέα, Βενετία: Aldus, 1498 (άρ. 1 και 36). 

Λίξικον Σοϋίδα, έπιμ. Δ. Χαλκοκονδύλη, Μεδιύλανα: Bissoli, 1499 (αρ. 90). 

Στα παλαίτυπα τοϋ δεκάτου έκτου αιώνα περιλαμβάνεται το μοναδικό 

στο 'Άγιον 'Όρος αντίτυπο της editio princeps των Ειδυλλίων τοϋ Θεόκριτου, 

πού επιμελήθηκε στη Ρώμη ό Ζαχαρίας Καλλιέργης το 1516 (άρ. 148)22. Το 

αντίτυπο φέρει κτητορικύ σημείωμα: f Ιωσήφ ιερομόναχου [...] 1633. Ό ίδιος 

κτήτορας αφιέρωσε και άλλα βιβλία στο σκευοφυλάκιο της Μονής. Μοναδικό 

επίσης στις αθωνικές βιβλιοθήκες είναι το αντίτυπο τής έκδοσης τοϋ 1567 τοϋ 

Πεντηκοσταρίου, πού τυπώθηκε στη Βενετία από τον Χριστόφορο Zanetti (άρ. 

170)23. Το κτητορικύ σημείωμα + κτήμα μονής τοϋ κυρ Διονυσίου είναι με τύ χέ

ρι τοϋ ιερομόναχου 'Ιγνατίου. 

Μεταξύ των εκδόσεων τοϋ δεκάτου ογδόου αιώνα τύ σπανιότερο βιβλίο 

στη βιβλιοθήκη τής Μονής είναι ή Εκλογή τοϋ Ψαλτηρίου παντός τοϋ Νεοφύτου 

Καυσοκαλυβίτη,τύ μοναδικύ βιβλίο πού τυπώθηκε στύ 'Άγιον "Ορος, στύ τυ

πογραφείο τοϋ Δούκα Σωτήρη τοϋ Θασίου, στη Μεγίστη Λαύρα,τύ 1759. Τής 

έκδοσης αυτής σώζονται δέκα αντίτυπα στη Λαύρα και πέντε στύ Βατοπέδι, 

δύο στη Μονή Διονυσίου (άρ. 265 και 677) και ένα στη Μονή Άγ. Παντελεή

μονος24. Έκτύς Αγίου "Ορους είναι γνωστά δύο μόνον αντίτυπα: ένα ελλιπές, 

στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στην Αθήνα, και ένα στή βιβλιοθήκη των Άσσομ-

ψιονιστών Πατέρων, στή Ρώμη. Ή ελληνική βιβλιοπαραγωγή τοϋ δεκάτου 

όγδύου αιώνα αντιπροσωπεύεται πλούσια στή βιβλιοθήκη τής Μονής. Όπως 

ήταν άναμενύμενο, υπάρχουν αντίτυπα άπο δλες σχεδύν τις εκδόσεις εκκλη

σιαστικών, πατερικών και ασκητικών κειμένων. Άπύ τις έντυπωσιακύτερες 

έκδύσεις τοϋ δεκάτου όγδύου αιώνα είναι ol δέκα τρεις ογκώδεις τύμοι τού 

Αγίου Ιωάννου τοϋ Χρυσοστύμου, Γα ευρισκόμενα πάντα, Βενετία 1734-1741 

(άρ. 309-321), πού δώρισε στή Μονή τήν πρώτη Ιανουαρίου 1821 ό 'Άρχων 

Καμινάρης Διαμαντάκης. Πλούσια αντιπροσωπεύεται τύ έργο τοϋ αδελφού 

τής Μονής Αγίου Νικόδημου τοϋ Αγιορείτη25. 'Εκείνο όμως πού είναι Ίδιαίτε-

22. Θησαυροί τοϋ 'Αγίου "Ορους, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 577. 
23. Στο ίδιο, σ. 578. Το βιβλίο φέρει στο τετράδιο 18 εμβόλιμο χειρόγραφο φύλλο με 

τήν ακολουθία του μικρού εσπερινού τής Αναλήψεως. 'Ενδεχομένως το φύλλο αυτό είναι 
αυτόγραφο τοϋ ιερομόναχου 'Ιγνατίου, ό όποιος ώς τυπικάρης τής Μονής θα απέβλεπε μέ 
τήν παρεμβολή αύτη να συμβάλει στην εύρυθμότερη τέλεση των ακολουθιών τής Μονής. 

24. Στο ίδιο, σ. 582-583. Ό Θ. Παπαδόπουλος, Βιβλιοϋήκςς Άγιου "Ορους, Αθήνα 
2000, σ. 128 προσθέτει άλλα δύο αντίτυπα στή Μονή Παντελεήμονος και ενα στή Μονή 
Έσφιγμένου. 

25. Ή συλλογή των βιβλίων τοϋ Αγίου Νικόδημου τοϋ Αγιορείτη στή βιβλιοθήκη 
περιλαμβάνει τις πρώτες εκδόσεις τής Φιλοκαλίας, Βενετία 1782 (άρ. 248, 521-522, 
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ρα αξιοσημείωτο για τη βιβλιοθήκη τού «ασκητικού κοινοβίου» είναι ή πα

ρουσία πολλών εκδόσεων τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού και της νεωτερικής 

γραμματείας, που καταγράφει τον αναπροσανατολισμό της ελληνικής σκέψης 

προς τήν παιδεία τής Δύσεως αύτη τήν εποχή. 

Άπο τα κλασικά κείμενα τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού απαντώνται στη 

βιβλιοθήκη τής Μονής Διονυσίου ή Λογική εκ παλαιών και νεωτέρων συνερανι-

σϋεϊσα, Λειψία 1766, τού Ευγενίου Βούλγαρη, σε δύο αντίτυπα (αρ. 290 και 

2392). Τα αντίτυπα είναι πλήρη, διασώζουν δηλαδή καΐ τήν χαλκογραφία με 

τήν προσωπογραφία τού συγγραφέα στην προμετωπίδα, πού ως γνωστόν λεί

πει από τα περισσότερα σωζόμενα αντίτυπα τού έργου2 6. Το αντίτυπο τής Λο

γικής υπ' αρ. 2392 φέρει το εξής κτητορικο σημείωμα: Πέλει/Και τόδε συν τοϊς 

άλλοις Ίλαρίωνος μονάχου Ξηροποταμηνοϋ ώνιϋεν δηνάρια ιη τανϋν δε Γερασίμου. 

Στο οπίσθιο έσώφυλλο διαβάζουμε τον εξής ϊαμβο : Τα 16 γρόσια, ουδέν τι πηλός 

γαρ ή δα/βίβλος δν ούσα, ώς το ευ είναι χορηγούσα. Ή γραφή τών ιαμβικών αυτών 

στίχων εμφανίζεται ταυτόσημη με το «δίστιχον εις τον Σοφώτατον Εύγένιον» 

πού διαβάζουμε στα φύλλα 49v-50r τού χειρόγραφου κώδικα 250 τής Μονής 

Διονυσίου, όπου παραδίδεται (φφ. 45ν-49ν) ή «Απολογία τού Σοφωτάτου κυρ 

Ευγενίου περί τής εκ τής σχολής τού Αγίου "Ορους φυγής»: 

Σίο μεν οϊαν τήν άγλααν δείξαντος χαίρε 

Τοΰ δ' ώς ώφϋέντος ώϋωμανοήϋους [παπαί] 

Ευγενίου ημών ή δόξα και λάμφις χαϊρε. 

'Άλλα έργα τού Ευγενίου Βούλγαρη στή βιβλιοθήκη τής Μονής είναι: Περί 

τών διχονοιών τών εν ταϊς εκκλησίαις της Πολωνίας δοκίμων [...] και Σχεδίασμα 

περί της άνεξιϋρησκείας, Λειψία 1768 (άρ. 629), Τα Άρέσκοντα τοϊς φιλοσόφοις, 

Βιέννη 1805 (άρ. 1960), Λδολεσχία φιλόϋεος, Βιέννη 1801, σε πολλαπλά αντίτυ

πα (άρ. 1132-1137), Διατριβή περί της εύϋανασίας, Πετρούπολη 1804 (άρ. 636), 

Σπαρτίον έντριτον, Λειψία 1804 (άρ. 634) και Θεολογικόν, Βενετία 1872, σε δύο 

αντίτυπα (άρ. 351 και 1325). Κοντά στα έργα τού Βούλγαρη, θα πρέπει να 

σημειώσουμε και τον Καϋρεπτη Γυναικών τού Καισαρίου Δαπόντε, έργο πού 

τυπώθηκε στο ϊδιο τυπογραφείο στή Λειψία τον ϊδιο χρόνο με τή Λογική τού 

Ευγενίου (άρ. 550-551). 

524), τοϋ Πηδαλίου, Λειψία 1800 (άρ. 492-493) και του 'Αοράτου Πολέμου, Βενετία 1796 
(άρ. 597) και πληθώρα μεταγενέστερων έργων και επανεκδόσεων. 

26. Για παράδειγμα, στή βιβλιοθήκη τής Μονής Ξηροποτάμου υπάρχουν τρία αντί
τυπα τής Λογικής τοϋ Ευγενίου Βούλγαρη (άρ. 369, 370, 1432), κανένα άπο τα όποια 
δεν διασώζει τή χαλκογραφημένη προσωπογραφία τοϋ συγγραφέα. 
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Άπο την ιστοριογραφία του Διαφωτισμού συναντούμε το έργο Παλαιά 

Ιστορία τού Charles Rollin, Βενετία 1750 (αρ. 770-782). Άπο τη δεκαεξάτομη 

σειρά λείπουν οι τόμοι Α', Δ', Θ' και ΙΓ", ένώ ό τόμος Β' βρίσκεται σε δύο αντί

τυπα. Αξιομνημόνευτη και ή παρουσία όλων σχεδόν των σημαντικών έργων 

των φυσικών επιστημών, πού εκφράζουν κατ' εξοχήν το πνεύμα τού Διαφωτι

σμού. Ή φιλολογία αύτη αντιπροσωπεύεται άπο τα Στοιχεία Φυσικής, τόμοι 

Α'-Β', Λειψία 1766-1767 (άρ. 1489-1490) και τους τρεις τόμους των Στοιχείων 

μαθηματικών, Μόσχα 1798-1799 (άρ. 1125-1127) τού Νικηφόρου Θεοτόκη. 

Υπάρχουν επίσης οι δύο εκδόσεις τού Μελετίου Αθηνών, Γεωγραφία Παλαιά 

και Νέα, Βενετία 1728 και 1807 (άρ. 1544 καΐ 1129-1131), τού Γρηγορίου Φα-

τζέα ή Γραμματική γεωγραφική,Βενετία 1760 (άρ. 1473),τού Παναγιωτάκη Κο-

δρικά ή ελληνική μετάφραση τού έργου τού Fontenelle, Όμίλίαι περί πληϋύος 

κόσμων, Βιέννη 1794 (άρ. 1440) και τού Θεοδοσίου Μ. Ήλιάδη ή μετάφραση 

τού έργου τού Fourcroy, Χημική φιλοσοφία, Βιέννη 1802 (άρ. 1810). Το τελευ

ταίο έργο είναι συσταχωμένο με το ενα άπο τά δύο αντίτυπα της μετάφρασης 

άπο τον Βούλγαρη τού έργου τού Βολταίρου, Περί των διχονοιών τών εν ταίς 

εκκλησίαις της Πολωνίας δοκίμων, Λειψία 1768 (άρ. 1804). Δεν θά μπορούσε νά 

υπάρξει πραγματικά πιο χαρακτηριστική συμπύκνωση τού πνεύματος τού 

Διαφωτισμού άπο αυτό το γεγονός,της τυχαίας συστάχωσης τών δύο εκδόσε

ων στή βιβλιοθήκη της Μονής Διονυσίου. Από τή βιβλιοθήκη τής Μονής δεν 

απουσιάζει ούτε ό Αδαμάντιος Κοραής, ό όποιος αντιπροσωπεύεται με ενα 

άπο τά σημαντικότερα πρώιμα έργα του,τή σχολιασμένη ελληνική μετάφρα

ση τού Περί αμαρτημάτων και ποινών τού Beccaria, Παρίσι 1802 (άρ. 271). Το 

αντίτυπο φέρει στο παράφυλλο α' τήν κτητορική επιγραφή : και τόδε τεϋχος εκ 

τών εμοϋ Ιωακείμ Φωτιάδου Γανοχωρίτον δια γρόσια 5. 

Ή ύπαρξη στή βιβλιοθήκη τής Μονής Διονυσίου αυτών τών βιβλίων, αρ

κετών άπο τά οποία γνωρίζουμε τους κτήτορες, θέτει ένα γενικότερο ζήτημα 

γιά τήν πνευματική ιστορία τού Αγίου "Ορους. Πρόκειται γιά δ,τι θά μπο

ρούσε νά αποκληθεί ή παρουσία τού Διαφωτισμού στις αγιορείτικες βι

βλιοθήκες και ή σημασία τού φαινομένου αυτού γιά τήν κατανόηση τής εσω

τερικής ροής τού πνευματικού βίου τής μοναστικής πολιτείας. Μερικά ερωτή

ματα πού θά μπορούσαν νά τεθούν σχετικά με το ζήτημα αυτό θά ήταν δυ

νατόν νά διατυπωθούν ώς εξής: Τί συμβολίζει ακριβώς ή παρουσία τών βι

βλίων αυτών γιά τον πνευματικό βίο τού Αγίου "Ορους; Καταγράφει δεκτικό

τητα ή αντίσταση ; Μπορεί νά θεωρηθεί ότι απεικονίζει κάποια εξοικείωση 

έστω με το πνεύμα τού Διαφωτισμού ή πρόκειται γιά τυχαία διασταύρωση 

στην οδό τής αναζήτησης μιας γενικότερης έγκύκλιας παιδείας; Το ϊδιο το 
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αίτημα της παιδείας όμως δεν είναι πολυσήμαντο, και δεν εμπεριέχει ipso facto 

ενα στοιχείο προσέγγισης προς τα φιλοσοφικά αιτήματα της γνώσης που 

έκπηγάζουν άπο τον Διαφωτισμό ; Ή προσέγγιση του ζητήματος της Ιστορίας 

της αγιορείτικης παιδείας, ύπο το πρίσμα των ερωτημάτων αυτών, αποκαλύ

πτει τον δυναμικό της χαρακτήρα και εικονογραφεί τις ωσμώσεις και τους 

πνευματικούς συγκερασμούς πού διαμορφώνουν κατά κανόνα το περιεχόμε

νο της πνευματικής ζωής27. 

Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν τα βιβλία τού Διαφωτισμού, υπάρχουν όμως καί. 

τα έργα τών σφοδρών πολεμίων καί επικριτών του. Άπο την κατηγορία αύτη 

το σπανιότερο πού διαθέτει ή Μονή είναι ενα πλήρες αντίτυπο τού άντιδια-

φωτιστικού και άντεπαναστατικού φυλλαδίου Χριστιανική 'Απολογία, ανώνυ

μου έργου τού Αθανασίου Παρίου, πού τυπώθηκε στο Πατριαρχικό Τυπογρα

φείο, στην Κωνσταντινούπολη, το 1798 (αρ. 1064)28. 

III 

Ή μελέτη της προέλευσης τών βιβλίων, έπι τή βάσει τών κτητορικών και άλ

λων σημειωμάτων,τών ενθυμήσεων και τών αφιερώσεων πού περιέχουν, προσ

φέρει την εμπειρικά βάσιμη μέθοδο γιά την αποκατάσταση της ιστορίας τής 

βιβλιοθήκης. Κατά καιρούς ή Μονή παρήγγελλε βιβλία, κυρίως λειτουργικού 

χαρακτήρα, γιά τις ανάγκες τών ακολουθιών στο καθολικό, στά παρεκκλήσια 

και τά μετόχια. Μερικές άπό τις παλαιότερες εκδόσεις αυτού τού τύπου εντά

χθηκαν με τήν πάροδο τού χρόνου στον κορμό τής βιβλιοθήκης τής Μονής. 

Στά βιβλία αυτής τής προέλευσης ανήκει το Ευαγγέλιο τού έτους 1550, έκδο

ση τού Ροβέρτου Στεφάνου, βασιλικού τυπογράφου στο Παρίσι (αρ. 22). Τό 

εξαίρετο αυτό δείγμα τυπογραφικής τέχνης κοσμείται άπό πρωτότυπες μι

κρογραφίες τού Χριστού, τών Ευαγγελιστών και τού Αποστόλου Πέτρου, πού 

ζωγραφήθηκαν ειδικά στις οικείες θέσεις τού αντιτύπου τής Μονής Διονυσίου. 

Τό Ευαγγέλιο αυτό, καθώς και τό αρχέτυπο τού Όργανον τού Αριστοτέλη πού 

κατέχει ή Μονή, εκτίθενται στο σκευοφυλάκιο. Με αγορές απέκτησε ή Μονή 

27. Για το δλο ζήτημα πβ. Ρ. Μ. Kitromilides, «Athos and the Enlightenment», 
Mount Athos and Byzantine Monasticism, έπιμ. A. A. M. Bryer και Mary Cunningham, 
Aldershot, Variorum Reprints, 1996, σ. 257-272. 

28. Για άλλα αντίτυπα βλ. Θ. Παπαδόπουλος, Βιβλιοϋηκβς Άγίον "Ορους, ο.π., σ. 
225. 
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και βιβλία κυρίως της πατερικής γραμματείας, όπως και τα ασκητικά κείμε

να, που καθοδηγούν και ενισχύουν τον αγώνα του μονάχου. 

Ό κύριος κορμός της βιβλιοθήκης, ωστόσο, προέρχεται από βιβλιοθήκες 

λογίων μελών τής αδελφότητας, τών οποίων τα βιβλία κληροδοτήθηκαν στη 

Μονή μετά το θάνατο τους,ή άπο αφιερώσεις βιβλίων άλλων λογίων κληρικών, 

οι όποιοι είχαν δημιουργήσει δεσμούς με το μοναστήρι. Άπο τα κτητορικά 

σημειώματα μπορούμε να διακρίνουμε τις σημαντικότερες από αυτές τις συλ

λογές. Μεταξύ τους ή παλαιότερη καΐ σημαντικότερη, ώς προς τη σπουδαιό

τητα τών εκδόσεων πού περιλαμβάνει, είναι ή βιβλιοθήκη τού ιερομόναχου 

Ιγνατίου -κατά κόσμον Ισιδώρου-από τή Χίο, ό όποιος μαρτυρεϊται ώς βι-

βλιογράφος και κτήτωρ βιβλίων μεταξύ τών ετών 1597 και 1637. Ό 'Ιγνάτιος 

είναι ο συντάκτης τού τυπικού τής Μονής, το όποιο παραδίδεται στον Κώδι

κα 625 και φέρει ημερομηνία 26 'Ιανουαρίου 162429. Ή λογιοσύνη και το βά

θος τής παιδείας του, ιδίως τα φιλοσοφικά του ενδιαφέροντα, διαφαίνονται 

στα έντυπα βιβλία τής προσωπικής του βιβλιοθήκης, πού περιλάμβανε τα υπ' 

αρ. 1,2 και 5 αρχέτυπα πού κατέχει σήμερα ή Μονή. Το χέρι του διακρίνεται 

στην εντυπωσιακή Άλδίνα τού Όργανον τού Αριστοτέλη (αρ. 5), πού φέρει τή 

σημείωση : ή βίβλος ήδε τής Μονής τον Προδρόμον της καμένης έγγιστα τον μικρόν 

Άϋω δς γονν σνλνσει, μη γραφή βίβλφ ζωής: ,αχε νοεμβρίω κϋ\ Στα βιβλία τού 

Ιγνατίου επίσης ανήκουν: τα 'Άπαντα Γρηγορίον τον Θεολόγον, Βασιλεία 1550 

(αρ. 11), τά Σνγγράμματα Βασιλείου τού Μεγάλου, Βενετία 1535 (αρ. 13), οι 

'Εξηγήσεις τού ΟΊκουμενίου, Βερόνα 1532, τα 'Άπαντα τής Θείας Γραφής, Φρανκ

φούρτη 1597 (άρ. 91) και ή Γεωγραφία τού Πτολεμαίου, Βασιλεία 1533 (αρ. 

128),τα 'Έργα και Ήμεροι Ησιόδου τού Άσκραίου, Βενετία 1537 (άρ. 171) και 

τά 'Ολύμπια, Πνϋια, Νεμέα, 'Ίσϋμια τού Πινδάρου, Φρανκφούρτη 1542 (άρ. 176). 

Αύτη ή συλλογή, πού μαρτυρεί τήν καταπληκτική λογιοσύνη τού ιερομόναχου 

Ιγνατίου, θά πρέπει νά υπήρξε ό αρχικός πυρήνας τής βιβλιοθήκης τών έντυ

πων τής Μονής Διονυσίου, πού αρχίζει νά συγκροτείται στις αρχές τού δεκά

του εβδόμου αιώνα. Οι καταβολές τής βιβλιοθήκης τών έντυπων μπορούν συ

νεπώς νά συνδεθούν με τήν εποχή τής ακμής τής Μονής, πού σχετίζεται μέ τήν 

άνίδρυσή της μέ το σιγίλλιο τού Πατριάρχη Τιμοθέου Β' το 1617. Μέ τήν'ίδια 

εποχή συνδέεται και ή λειτουργία τού βιβλιογραφικού εργαστηρίου, δπου 

εργάστηκε ό Ιερομόναχος Ιγνάτιος. 

Μιά άπο τις πλουσιότερες συλλογές πατέρων πού εντάχθηκαν στή βιβλιο-

29.Σ.Καδάς,ο.ττ.,σ. 204. 
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θήκη της Μονής είναι εκείνη τού Προηγουμένου Ιακώβου Διονυσιάτη (f 8 Αύ

γουστου 1898), ό οποίος διετέλεσε ηγούμενος τής Μονής στα 1869-1874. Τα 

βιβλία του μαρτυρούν τη λογιότητά του και τον σεβασμό πού απολάμβανε 

μεταξύ άλλων συγχρόνων του λογίων. Αρκετά από τα βιβλία του φέρουν 

αφιερώσεις : μεταξύ άλλων ή 'Ανέκδοτος εγκύκλιος τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου 

Ιερεμίου Γ\ Κωνσταντινούπολη 1872, τού Μανουήλ Γεδεών (άρ. 1991), την 

οποία ό συγγραφέας αφιερώνει τω πανοσ[ιωτάτφ] προηγουμενφ Ίακώβφ Διο-

νυσιάτγ] δείγμα ύπολήψεως. Ό Σπυρίδων Λάμπρος επίσης, στις 16 Ιουλίου 

1895, προσφέρει τον Α' τόμο τού Καταλόγου των Ελληνικών Κωδίκων τού Αγί

ου 'Όρους, πού είχε εκδοθεί το έτος εκείνο από τον εκδοτικό οίκο τού Πανε

πιστημίου τού Cambridge (άρ. 2659), τω όσιοτάτφ προηγουμενφ της Ευαγούς 

Μονής εις μικράν άνάμνησιν των αύτω οφειλομένων30. 

Άλλες συλλογές βιβλίων πατέρων πού εντάχθηκαν στη βιβλιοθήκη τής 

Μονής είναι εκείνες τού Αρχιμανδρίτη Στεφάνου (f 13 Απριλίου 1858) από τη 

Βιζύη τής Ανατολικής Θράκης, ηγουμένου κατά την περίοδο 1819-1836, τού 

ιερομόναχου, μελουργού και διδασκάλου Ίωάσαφ και τού ιερομόναχου καί 

πνευματικού Άβερκίου Διονυσιάτη, Καρπενησιώτη, ό όποιος από τά ταξίδια 

του έφερνε πάντα βιβλία στο μοναστήρι του, σημειώνοντας τον τόπο όπου τα 

προμηθευόταν - γ ι ά παράδειγμα, τη Σμύρνη το 1876 (άρ. 1272) και την Πά

τρα το 1885 (άρ. 1894). Μεταξύ τών βιβλίων του περιλαμβάνεται και ή Ιερά 

διήγησις της Θεοτόκου της Προυσιωτίσσης, Αθήνα 1838 (άρ. 890), δωρεά Ανθί

μου ηγουμένου τής Μονής Προυσού. Από τά βιβλία παλαιότερων πατέρων τής 

Μονής διακρίνονται αυτά τού Παχωμίου μοναχού Διονυσιάτη, τού Αλεξίου 

μοναχού Διονυσιάτη και τού μοναχού Ιωσήφ με κτητορικά σημειώματα τού 

1618 και τού 1620 (άρ. 75 και 79). 

'Ορισμένες άλλες συλλογές βιβλίων στη βιβλιοθήκη τής Μονής προέρχονται 

άπο λόγιους κληρικούς, οι οποίοι εϊτε άρχισαν το εκκλησιαστικό τους στάδιο 

ώς Διονυσιάτες αδελφοί, εϊτε έγκαταβίωσαν προς το τέλος τής ζωής τους στο 

μοναστήρι και κληροδότησαν σ' αυτό τά βιβλία τους. Μεταξύ τών συλλογών 

αυτών Ιδιαίτερης σημασίας είναι τά βιβλία τού επισκόπου Νύσσης Μητροφά-

νους, πού περιλαμβάνουν και τά χειρόγραφα άρ. 299 και 344, καθώς και τού 

ιερομόναχου Ιερεμία Κοσφοινιτζιώτη. Ό Νύσσης Μητροφάνης ϊσως νά μπο

ρεί νά ταυτιστεί με τον ομώνυμο μητροπολίτη και ευεργέτη τής Μονής πού 

30. Στην αφιέρωση τοϋ Λάμπρου ϊσως να υποκρύπτεται αναγνώριση τής οφειλής 
του σε χειρόγραφο κατάλογο κωδίκων τής Μονής που είχε εκπονήσει ό Προηγούμενος 
Ιάκωβος Διονυσιάτης. 
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μνημονεύεται στο χειρόγραφο τυπικό του έτους 162431. Άπο τις τρεις αυτές 

συλλογές εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει εκείνη του Ιερεμία Κοσφοινι-

τζιώτη, προφανώς άδελφοϋ της Μονής ΕΊκοσιφοινίσσης του Παγγαίου. Είναι 

ή μεγαλύτερη συλλογή βιβλίων γνωστού κτήτορα μετά από έκείνην τού προη

γουμένου Ιακώβου Διονυσιάτη, και αποτελεί κυρίως τήν πηγή τών εκδόσεων 

τού Διαφωτισμού στή βιβλιοθήκη τής Μονής Διονυσίου. Μια ειδικότερη διε

ρεύνηση τής ζωής και τής προσωπικότητας τού κτήτορα τών βιβλίων αυτών θα 

αποκάλυπτε ϊσως άλλον ενα φορέα τής εκκλησιαστικής παράδοσης πού δοκί

μασε «έρωτι παιδείας ορμώμενος», νά συνδιαλεχθεΐ με τις 'ιδέες τής νεωτε-

ρικής γραμματείας τής εποχής, όπως τόσοι άλλοι σύγχρονοι του στο 'Άγιον 

'Όρος και σε πολλές άλλες μοναστικές κοινότητες τής 'Ορθόδοξης Ανατολής. 

Ή τελευταία σημαντική συλλογή βιβλίων πού εμπλούτισε τη βιβλιοθήκη 

τής Μονής υπήρξε εκείνη ενός άλλου λογίου Διονυσιάτη μοναχού τών άρχων 

τού εικοστού αιώνα. Πρόκειται γιά τον ιερομόναχο Χρυσόστομο, κατά κό-

σμον Δημήτριο Χατζηδανιήλ άπο τη Βάρνα τής Ανατολικής Ρωμυλίας. Συγ

γραφέας και μεταφραστής ό ϊδιος3 2, είχε σπουδάσει στην Έρλάγγη φιλοσο

φία καΐ κλασικά γράμματα. Στή Μονή, όπου κατέφυγε μετά άπο φοβερές δο

κιμασίες εξαιτίας τού έθνοφυλετισμού πού σπάρασσε τήν εκκλησία τής γενέ

τειρας του, τήν οποία είχε διακονήσει ως πρωτοσύγκελλος, προσέφερε μιά 

αξιόλογη συλλογή στερεοτύπων εκδόσεων κλασικών συγγραφέων τής Λειψίας. 

IV 

Έκτος άπο τις προσωπικές βιβλιοθήκες πού εντάχθηκαν και συναπάρτισαν τή 

βιβλιοθήκη τής Μονής, πολλά βιβλία έφθασαν σ' αυτήν ως ατομικές αφιερώ

σεις εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων άλλα και λαϊκών πιστών πού εύλα-

βούνταν τον Τίμιο Πρόδρομο και τή Μονή του και τήν ενίσχυαν στο πνευμα-

31. Σ. Καδάς, δ.π., σ. 208. Γιά τα κτητορικά σημειώματα τών χειρογράφων 299 
και 344 βλ. σ. 97 και 208. Μεταξύ άλλων, στή βιβλιοθήκη υπάρχουν οκτώ αντίτυπα 
τοϋ έργου του Νύσσης Μητροφάνους Άρχιψατικόν, Βενετία 1714 (άρ. 452 και 454-
460). Ή αναφορά του Άρχιμ. Γαβριήλ (δ.π., σ. 174) σε χειρόγραφο τυπικό τοϋ 1683 
προέρχεται άπο παραδρομή. 'Εννοείται προφανώς το τυπικό τοϋ έτους 1624 που πα
ραδίδει ό κώδικας 625. 

32. "Εργο του είναι το Άπο Βάρνης eis Σωζόπολιν ή το ναυάγιον και ή 8ιάσωσι<ξ ημών, 
Βάρνα 1905 και ή μετάφραση του Ή νεανική ζωή τοϋ Σορβλάδον τών Παρισίων, Βάρνα 
1907 (υπ' άρ. 2896 και 2895, αντίστοιχα, στή Βιβλιοθήκη τής Μ. Διονυσίου). 
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τικό της έργο. Άπο τις σημαντικότερες προσωπικότητες της εκκλησιαστικής 

ιστορίας που αφιερώνουν βιβλία τους στη Μονή είναι ό μητροπολίτης Φιλα

δέλφειας Γαβριήλ Σεβήρος (1577-1616) και οι πατριάρχες Ιεροσολύμων Δοσί-

θεος (1669-1707) και Χρύσανθος Νοταράς (1707-1731). Έκ των τον Γαβριήλ, 

τοϋ Μητροπολίτου Φιλαδέλφειας προέρχεται ή έκδοση 'Αριστοφάνους του εύτραπε-

λωτάτου Κωμωδίαι ένδεκα, Βενετία 1542 (αρ. 103), πού φέρει ιδιόχειρες σημει

ώσεις στην κωμωδία Πλούτος και ιδιόγραφα επιγράμματα στον Αριστοφάνη. 

Ή παρουσία τοΰ βιβλίου στή βιβλιοθήκη αποτελεί τεκμήριο της ιδιαίτερης 

πνευματικής σχέσης τού πρώτου μητροπολίτη Φιλαδέλφειας, πού έποίμανε 

τήν εκκλησία των Ελλήνων 'Ορθοδόξων τής Βενετίας, με τή Μονή. Ή σχέση 

αυτή τεκμαίρεται και από τήν αφιέρωση από τον ϊδιο περγαμηνού χειρογρά

φου τού δεκάτου αιώνα με περιεχόμενο τους 'Ανδριάντες τού ιερού Χρυσοστό

μου και τήν ακόλουθη σημείωση : ανάξιος Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας Γαβριήλ ό 

έκ Μονεμβασίας ό Σευήρος τους παρόντας ανδριάντας τοϋ Χρυσοστόμου ασμένως 

άνέϋηκε μχιβ' Μάίφ γ' Ιν ταΐς κλειναϊς Ένετίαις ας τήν σεβασμίαν και βασιλικήν 

Μονήν τοϋ κυροΰ Διονυσίου, έν τω Αγίφ δρα δοϋήτω. Ό κώδικας περιλαμβάνε

ται στα «διαφυγόντα» χειρόγραφα τής Μονής και βρίσκεται στή Μόσχα33. 

Ό Ιεροσολύμων Αοσίθεος χάρισε στον Προηγούμενο Γερβάσιο αντίτυπο 

τού έργου του Τόμος Αγάπης, Ιάσιο 1698 (αρ. 217), πού φέρει τήν ακόλουθη 

σημείωση : ω παρόν τώμος αγάπης κατά λατίνων ύπάρχη καμου προηγουμένου γερ-

βασίου και μας το έδοσε ό μακαριώτατος τοϋ αγίου τάφου κυρίως κυρ δοσίϋεος και 

το έδόσαμεν να βρίσκεται στην βιβλιωϋήκην κ(αϊ) οπιος τα άποξενόσι να έχη τάς 

αράς τον τϊ και οχτώ ϋεοφώρον πατέρων τον έν νικέα κ(αί) να έχι τον αγιον τάφον 

αντίδικων. 

Ό Χρύσανθος Ιεροσολύμων δώρισε το έργο Εισαγωγή ας τα γεωγραφικά 

και σφαιρικά,Παρίσι 1716 (άρ. 298),πού φέρει τήν ενθύμηση τής δωρεάς: 1730 

έν μηνϊ Όκτωβρίω. Έδόϋη μοι εις χρήσιν των φιλομαθών παρά τοϋ μακαριωτάτου, 

λογιωτάτου, σωφοτάτου τε, και παναγιωτάτου πατρός κ(αϊ) πατριάρχου, της αγίας 

πόλεως Ιερουσαλήμ κ(αϊ) πάσης παλαιστίνης, συρίας, άραβίας, πέραν τοϋ Ιορδανού 

γκανά της γαλιλαίας κ(αϊ) αγίας Οιών κυρίου κυρ Χρυσάνϋου τοϋ Πελοπονησίου. 

33. Άρχιμ. Ι ά κ ω β ο ς Βατοπεδινός, Ή έν Μόσχα Συνοδική Βιβλιοϋήκη των Χειρογρά

φων. 'Επιτομή τοϋ υπό τοΰ Άρχιμανδρίτου Βλαδημίρου ρωσσιστί εκδοϋέντος καταλόγου τοϋ 

Τμήματος των 'Ελληνικών Χειρογράφων της εν τω Κρεμλίνφ Βιβλιοθήκης, Μόσχα 1896, σ. 

23, σημ. β'. "Ισως με τή σχέση τοϋ Γαβριήλ Σεβήρου με τή Μονή Διονυσίου να συνδέε

ται καί ενα άλλο χειρόγραφο τής Μονής, ό κώδικας υπ ' ά ρ . 256, ό όποιος παραδίδει 

αντιρρητικό κείμενο τοϋ Μαξίμου Μαργουνίου, π ο ύ θα μποροϋσε να συσχετισθεί με 

τις θεολογικές διενέξεις τοϋ Σεβήρου ώς Μητροπολίτη Φιλαδέλφειας. 
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Έν Κωνσταντινουπόλι δντος μου όταν κ(αί) ή επανάστασις τών ζουρπάδων κατά 

τοϋ βασιλέως σονλτάν άχμετη. Έν τη ιη. Σεπτεμβρίω εγένετο, άποκτίναντες τον τε 

βεζύρη, γιαχαγιά, κ(αί) τον καπετάν πασιά. Tòv δε βασιλέα άπεκλησαν. και άντ' 

αύτοϋ εκάϋισαν τον άνεψιον αύτοϋ σουλταν Μααχμούτ. 

Οι αφιερώσεις αυτές των δύο σημαντικότερων Πατριαρχών Ιεροσολύμων 

τών νέων χρόνων θέτουν το ζήτημα τών σχέσεων της Μονής Διονυσίου με τη 

Σιωνίτιδα εκκλησία, πού δεν έχει μέχρι τώρα μελετηθεί. 

Στη βιβλιοθήκη βρίσκεται καΐ αντίτυπο του Λεξικού Σοϋίδα, Βενετία 1514 

με την κτητορική σημείωση: f Πατριάρχου Ματϋαίου (αρ. 115). Ή ύπαρξη του 

ϊσως να συνδέεται με την έγκαταβίωση στο 'Άγιον "Ορος του Οικουμενικού 

Πατριάρχη Ματθαίου Β' (1595, 1598-1602) μεταξύ τών δύο πατριαρχιών του 

καΐ μετά τη δεύτερη πατριαρχία του 3 4 . 

Δύο άλλες αφιερώσεις, άπο πιστούς προσκυνητές πού φθάνουν στη Μονή 

άπο το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, εικονογραφούν τη σχέση της ευλάβειας 

άλλα και τής οικειότητας πού εντάσσει τις αγιορείτικες μονές στην 'Ορθόδο

ξη κοινωνία. 

Στο Χρονικον Γεωργίου Φραντζή, Βιέννη 1796 (αρ. 453) διαβάζουμε τη ση

μείωση, πιθανότατα με το χέρι τού διδασκάλου Ίωάσαφ: Το παρόν βιβλίον, 

άφιερώϋη εις την Ίεραν Μονην τοϋ τιμίου προδρόμου την επονομαζομενην τοϋ Διο

νυσίου, την κατά το άγιώνυμον ορός κειμενην τοϋ 'Άδω παρ' εμοϋ τοϋ Σουμελίτου 

υίοϋ Ιωάννου εκ της επαρχίας Χαλδίας και εκ χώρας Βαρετοϋ και Κρόμης, εις μνη-

μόσυνον εμοϋ τε και τών γονέων και μήτε τολμήση το αποξενώσει τις από την ιεραν 

Μονην ταύτην εν ετει 1844 Νοεμβρίου 20. 

Το βιβλίο 'Οδηγός Ευσέβειας, Κωνσταντινούπολη 1893 (αρ. 2032) φέρει τη 

σφραγίδα τού κτήτορα: «Βασίλειος Α. Χατζή Φιλιππίδης έκ Συλλάτων Μι-

κράς Ασίας 1911», ενώ ή επόμενη κτητορική σημείωση είναι με το χέρι τού 

γιου του Δημητρίου ΠαπαΒασιλείου Χατζή Φιλιππίδου εκ Συλλάτων, άλλα γραμ

μένη εν Θεσσαλονίκη τη 22.12.1933, πριν το βιβλίο καταλήξει στή βιβλιοθήκη 

τής Μονής Διονυσίου. Μεταξύ τών δύο κτητορικών υπομνήσεων έχει συντελε

στεί μιά κοσμοϊστορική αλλαγή στή συλλογική πορεία τού ελληνικού κόσμου 

και ή οικογένεια Χατζηφιλιππίδη βρίσκεται ξεριζωμένη άπο τα Σύλλατα τής 

Καππαδοκίας στή Θεσσαλονίκη. Δεν χάνει όμως τήν πίστη της και τήν αφο

σίωση της στο ιερό καθίδρυμα τών αυτοκρατόρων τού Μικρασιατικού Πό-

34. Μανουήλ Ί . Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, β' εκδ., έπιμ. Ν. Λ. Φοροπούλου, 
Αθήνα 1996, σ. 413 και 416-418. 
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ντου, στο οποίο αφιερώνει, όπως και ό Πόντιος προσκυνητής έναν σχεδόν 

αιώνα προηγουμένως, ένα κειμήλιο από τα ιερά και τα δσια της οικογένειας 

πού μπόρεσαν να διασωθούν μετά τον ξεριζωμό. 

V 

Ή πορεία των βιβλίων, μέχρι να καταλήξουν στή βιβλιοθήκη της Μονής, είναι 

ενα άλλο στοιχείο που μας επιτρέπει να αποκαταστήσουμε τήν εικόνα των 

σχέσεων της Μονής με τήν ευρύτερη κοινωνία. Είναι συγχρόνως αποκαλυ

πτική των μηχανισμών τής παιδείας και τού πνευματικού έγκοινωνισμού στην 

παραδοσιακή 'Ορθόδοξη κοινωνία τής καθ' ημάς Ανατολής, ιδίως κατά τήν 

προνεωτερική εποχή πού συμπίπτει με τους αιώνες τής 'Οθωμανικής κυριαρ

χίας. Οι σχετικές μαρτυρίες τών σημειωμάτων τών έντυπων βιβλίων τής Μονής 

Διονυσίου μας παρέχουν τή δυνατότητα να αναπαραστήσουμε ορισμένες 

πτυχές αυτής τής ευρύτερης εικόνας. Μια πρώτη διαπίστωση άφορα στή δυ

ναμική λειτουργία τού βιβλίου στην παραδοσιακή κοινωνία με τή συνεχή κι

νητικότητα και τις πολλαπλές χρήσεις τών γνωστών αντιτύπων. Στή βιβλιο

θήκη τής Μονής Διονυσίου παρακολουθούμε αυτή τή δυναμική με πολλούς 

τρόπους. Όρισμένα αντίτυπα καταλήγουν στή βιβλιοθήκη τής Μονής από 

άλλες βιβλιοθήκες, μονές ή εκκλησίες οχι μόνο αγιορείτικες άλλα και πιο από

μακρες τού ελληνικού χώρου. Ή έκδοση τών Διαλόγων κατά αιρέσεων τού Θε-

οδωρήτου Κύρου, Ρώμη 1547 (άρ. 174) προέρχεται άπο τήν «άγίαν εκκλησία 

τών Μεγάλων Θεοδώρων τής πολιτείας τών Σερρών» και πιθανόν έφθασε στή 

Μονή μέ τον διδάσκαλο Ίωάσαφ. Το βιβλίο Μέλισσα, Βενετία 1680 (άρ. 1254) 

προέρχεται από τή βιβλιοθήκη τής Άθωνιάδας : Και τόδε τοϋ σχολείου τοϋ Άγι

ου "Ορους 1770 Φεβρουαρίου 10η. Πριν καταλήξει στή Μονή, ωστόσο, το βιβλίο 

πέρασε άπο τά χέρια τού ιεροδιακόνου Φιλάρετου Βατοπεδινού (ή ένδειξη τοϋ 

σχολείου τοϋ Αγίου "Όρους είναι διαγραμμένη). 

Το έργο Συναξάρια εις τάς επισήμους έορτάς τοϋ Τριωδίου και τοϋ Πεντηκο-

σταρίου, Βιέννη 1797 (άρ. 1930) άνηκε στον Καθηγούμενο Κουτλουμουσίου 

Ίωάσαφ Άγιαννανίτη, ενώ άλλο αντίτυπο τήςϊδιας έκδοσης (άρ. 1920) άνηκε 

στην Παναγία τού Μπαλίνου στην Κωνσταντινούπολη. Ό Συναξαριστής τών 

Δώδεκα Μηνών τού Νικόδημου Αγιορείτη, Ζάκυνθος 1868 (άρ. 565) φέρει τή 

σφραγίδα τής Σχολής Δημητσάνης. 

'Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πληροφορίες γιά τους τόπους αγοράς τών 

βιβλίων πού καταλήγουν στή βιβλιοθήκη τής Μονής. Άπο βιβλιοπώλες στην 
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Κωνσταντινούπολη και την Τραπεζούντα, από εκδότες καΐ βιβλιοπώλες στην 

Αθήνα, την Ερμούπολη, την Πάτρα και τη Σμύρνη αγοράζονται βιβλία από 

πατέρες ή παραγγέλλονται κατευθείαν από τη Μονή. Χαρτογραφείται έτσι με 

την κίνηση τοϋ βιβλίου ολο το εύρος τού ελληνικού κόσμου, μέσα στον όποιο 

έξακτινώνονται οι πνευματικές ανταλλαγές -άμεσες και έμμεσες-της Μονής, 

τον δέκατο ένατο αιώνα, μια εποχή πύκνωσης τών επικοινωνιών και τών συν

αλλαγών τών μονών τού Αγίου Όρους, παρά τήν κατάτμηση τού ιστορικού 

χώρου τής καθ' ημάς Ανατολής μέ τή χάραξη τών νέων κρατικών συνόρων. 

Αποκαλυπτικότερες ακόμη γιά τους μηχανισμούς τής παραδοσιακής παι

δείας και τήν κοινωνική λειτουργία τών βιβλίων είναι οι μαρτυρίες πού δια

σώζουν αρκετά αντίτυπα σχετικά μέ τους διαδοχικούς κτήτορες. Άπο χέρι σε 

χέρι, άπο βιβλιοθήκη σε βιβλιοθήκη και άπο τόπο σε τόπο το βιβλίο επιτελεί 

τήν παιδευτική ή ψυχωφελή του λειτουργία, προάγοντας τήν πνευματική ζωή 

τών αναγνωστών, εϊτε ως προς τις θρησκευτικές τους ανάγκες και τή λατρευ

τική τους ζωή, εϊτε ως προς τις περιέργειες τους. Έτσι,το Κνριακοδρόμιον (άρ. 

347) καταλήγει το 1833 στά χέρια τού μοναχού Ιακώβου Διονυσιάτη και άπο 

αυτόν στή βιβλιοθήκη τής Μονής, αφού έχει περάσει άπο τά χέρια τής Ευφρο

σύνης Μαυρογένους και αφού έχει αφιερωθεί άπο τον Μισβρ Νικολό Σκνλλίτζη 

στή Μονή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στην Τήνο. Στις 29 Ιουνίου 1821 το 

βιβλίο αγοράστηκε γιά το μονύδριο τού Ευαγγελισμού στή Σκήτη τής Αγίας 

'Άννης, όπου βρισκόταν ως τις 14 Απριλίου 1832, οπότε ανανεώνει τήν αφιέ

ρωση του ό κτήτωρ Ιωσήφ Μοναχός. 

'Άλλο βιβλίο, ή Χρνσοινηγή τού 'Ιωάννου τού Χρυσοστόμου, Βενετία 1786 

(άρ. 324), αγοράστηκε στή Σμύρνη τήν 1η 'Ιανουαρίου 1799 άπο τον Πελο-

ποννήσιο 'Αντώνιο, υΐο τού Θεοδώρου Τζούνη. Ό κτήτορας το δώρισε στον 

εξάδελφο του Γεώργιο ιερέα στις 8 Νοεμβρίου 1800. Μιά περαιτέρω σημείω

ση βεβαιώνει τή συχνή εναλλαγή κτητόρων: έτυηδη άπέρασζν ας τόσα χαίρια το 

μαιν τορα αναι τοϋ Θβοδωσβίου. Όμως ένας ακόμη κτήτορας προσθέτει το όνο

μα του, ό Ιωάννης άμβροσίου, στο verso τού τελευταίου φύλλου τού βιβλίου. 

Άπο τά νεότερα βιβλία αξίζει νά μνημονεύσουμε τήν τύχη τής Χριστολογίας 

(Αθήνα 1900, άρ. 1795), τού Μητροπολίτη Πενταπόλεως Νεκταρίου Κεφαλά, 

Διευθυντή τής Ριζαρείου Σχολής, το όποιο ό συγγραφέας αφιερώνει Τη Αύτοϋ 

Θαοτάτη Μακαριότητι τω Πατριάρχη Ί€ροσολνμων Κνρίω Κυρίω Νικοδήμω υΐί-

κώς ό Π€νταπόλ€ως. Στή σ. 7 το βιβλίο φέρει τή σφραγίδα τού Πατριάρχη Ιε

ροσολύμων Νικόδημου, μετά τον θάνατο τού οποίου αγοράστηκε αντί 100 

δραχμών άπο τον Δ. Θ. Τσέργο, Θετταλό, πού πρόσθεσε τή σφραγίδα τής δι

κής του βιβλιοθήκης στή σ. 3. Ό νέος κτήτορας έγκαταβίωσε τελικά στή Μονή 
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κατά τη δεκαετία τοϋ 1930 ώς μοναχός Δοσίθεος Διονυσιάτης, και έτσι το βι

βλίο πού φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή τοϋ μεγαλύτερου αγίου της ελληνικής 

'Ορθοδοξίας κατά τον εικοστό αιώνα κατέληξε στή μονή Διονυσίου. 

VI 

Έκτος από τήν πορεία τώνϊδιων των βιβλίων,τα σημειώματα διασώζουν πολ

λές άλλες ειδήσεις, πού εικονογραφούν τον τρόπο πού βιώνεται ή ροή τοϋ 

ιστορικού χρόνου άλλα και ή καθημερινότητα άπο τους κατόχους των βι

βλίων. Πλείστα βιβλία της Μονής Διονυσίου συντηρούν ενθυμήσεις, πολλές 

άπο αυτές πολύτιμες μαρτυρίες για τά συναισθήματα των ανθρώπων και τήν 

αντίληψη τοϋ κόσμου. Οι παλαιότερες χρονολογημένες ενθυμήσεις είναι τοϋ 

δεκάτου έβδομου αιώνα, άπο τά έτη 1625,1633,1671,1674. Στις 18 Σεπτεμ

βρίου 1671, ήμερα Παρασκευή, ό κτήτωρ αρχιμανδρίτης Γεδεών Ξηροποτα-

μηνος θέλει νά θυμάται οτι τήν ορα μισϊ της νήχτας eyive εκληψις τοϋ φεκαρηοϋ 

κ φάσταξε ος ιγ'. opes (άρ. 178)35. Έναν αιώνα ακριβώς μετά τήν έκλειψη τής 

σελήνης πού εντυπωσίασε τον Γεδεών Ξηροποταμηνό, το ανθρώπινο τίμημα 

ενός μεγάλου πολέμου στά Βαλκάνια βιώνεται με όλη του τή φρίκη, όπως τή 

συγκρατεί και μάς τήν αναμεταδίδει μέσα στο χρόνο ή ενθύμηση στή νεοελ

ληνική μετάφραση τής Καινής Διαθήκης τοϋ Μαξίμου Καλλιουπολίτη, Λονδίνο 

1703 (άρ. 674): 

1772, ημέρα δευτέρα, δεκεμβρίου 20. Εις ένϋεϊμησιν στόρούς τζοϋκη στην έκλη-

σίαν της άγιας τριάδος όπου έσφαξαν μέσα στην Ικλησίαν 4 άνϋρώπονς μέσα 

στο αγιον βήμα κοντά στην άγίαν τράπεζαν έσφαξαν τον Πέτρι όπου ήχεν έρϋη 

άπο το αγιον δρος κ[αί] ένα παιδί 12 χρονον στην έκλησίαν ομπρός ας την πα-

ναγίαν και έναν γέροντα έσφαξαν στη μέση της εκκλησίας. Και άλλο παιδί ώς 

15 χρωνών έσφαξαν οξω μέσα στο κελή και γράφω δια ένϋεϊμησιν Ιγώ ό παπα 

χρηστός παπά Ίωβάνον άπο την έκλησίαν τοϋ άγιου γεωργίου κ [αϊ] ήχαν τούρ-

κκι πόλεμον με τον μοσκόβον κ ό μοσκόβος ήχεν το γύργεβον κ τούρκι άπεδό-

ϋεν το ρονσικον και τους έσφαξαν την Κυριακήν το βράδυ. 

Ή ενθύμηση αυτή, πού καθηλώνει μέσα στον χρόνο το φοβερό τίμημα πού 

είχε γιά τους ανώνυμους ανθρώπους στο Ρουστσούκ (σήμερα Ρούσε) τής 

Βουλγαρίας ή σύρραξη τών αυτοκρατοριών στή Νοτιοανατολική Ευρώπη στά 

35. Διαταγαί τών Άγιων Αποστόλων δια Κλήμεντος τον Ρωμαίου επισκόπου, Βενετία 
1563, φ. 196ν. 
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χρόνια 1768-1774, μας αποκαλύπτει, άλλη μια διάσταση της επικοινωνιακής 

λειτουργίας του βιβλίου στην παραδοσιακή κοινωνία. Πρόκειται γιά τή χρήση 

του βιβλίου γιά μεταφορά ειδήσεων άπό περιοχή σε περιοχή, με τΙς αναπό

φευκτες καθυστερήσεις και τά χάσματα που καθορίζουν τή ροή του χρόνου 

στην παραδοσιακή κοινωνία. Στή συγκεκριμένη περίπτωση θά μπορούσαμε 

νά αναγνωρίσουμε έναν άπό τους μηχανισμούς με τους οποίους ή αγιορείτικη 

κοινωνία επικοινωνεί και πληροφορείται γιά τά συμβαίνοντα στή βαλκανική 

της ενδοχώρα, απ' οπού αντλεί ανθρώπινες δυνάμεις και υλική υποστήριξη. Ή 

παρακολούθηση αυτών τών διαστάσεων τής μαρτυρίας τών έντυπων της Μο

νής Διονυσίου θά μάς επέτρεπε νά εντάξουμε με συστηματικό τρόπο το αγιο

ρείτικο καθίδρυμα στον ευρύτατο χώρο με τον όποιο επικοινωνεί και συναλ

λάσσεται . 

Αυτές και άλλες πτυχές τής μαρτυρίας τών βιβλίων και τής ιστορίας τής βι

βλιοθήκης θά μπορέσουν νά ανιχνευθούν συστηματικά μέ τή δημοσίευση του 

έντυπου καταλόγου τής βιβλιοθήκης τής Μονής Διονυσίου. Ή δοκιμή τής με

θόδου και ή στάθμιση τοϋ διαθέσιμου υλικού πού επιχειρήθηκε σ' αυτή τήν 

πρώτη προσέγγιση αποσκοπούσε νά αναδείξει τά πολλαπλά επίπεδα στά 

όποια μπορεί και επιβάλλεται νά αναχθεί ή μελέτη τών αγιορείτικων βιβλιο

θηκών, μέ ενδεικτική περίπτωση το ιστορικό βάθος και τήν πολυμέρεια τών 

μαρτυριών πού έχει διασώσει ό πνευματικός πλούτος τής βιβλιοθήκης τών 

έντυπων τού ασκητικού κοινοβίου στή σκιά τής κορυφής τού 'Άθωνα. 
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Paschalis M. Kitromilidis, The library of printed books at Dionysiou Monastery, Mt. 

Athos 

Dionysiou Monastery on Mt. Athos is justly famous for its great collection of 
manuscripts. The present study suggests that it possesses an equally important 
collection of early printed books. The collection is made up of approximately 
3.800 volumes, whose dates of publication range between 1494 and 1899. The 
library possesses nine books printed in the 15th century, 194 printed in the 16th 

century, 78 printed in the 17th century and 484 printed in the 18th century. The 
remaining books in the collection were printed in the 19th century. The colle
ction includes copies of some very rare editions, including six fifteenth-century 
Aldines and Theocritus's editio princeps of 1516, two copies of the only book 
ever printed on Athos, which is a 1759 Psalter, and an extremely rare copy of 
a 1798 counter-revolutionary tract printed in Constantinople. 

What is particularly striking is the presence in the library of an impressive 
number of books of secular learning representing the literature of the Greek 
Enlightenment, including first editions of works by such famous authors as 
E. Voulgaris, N. Theotokis and A. Korais. The greatest part of the collection is 
made up of works of religious content, including rare editions of liturgical books, 
important editions of patristic works and extensive holdings of ascetic texts. 

Manuscript notes in the books provide important evidence on the formation 
and history of the collection. The most important liturgical works were ordered 
by the monastery itself for use in church services. Many other books, including 
practically all books of secular learning, entered the library as part of book 
collections brought there by members of the brotherhood and bequeathed to 
their monastery following their death. On the evidence of autograph notes by 
the original owners it is possible to identify a number of such individual col
lections, the earliest going back to the 17th century. 

Other books came to the library as presentation copies by well known 
personalities of Greek ecclesiastical and intellectual history in the post-By
zantine period, including Gabriel Seviros, archbishop of Philadelphia in charge 



of the Greek colony in Venice (1577-1616) and the patriarchs of Jerusalem 
Dositheos (1669-1707) and Chrysanthos Notaras (1707-1731). 

A variety of testimonia in the books reveal their wide-ranging itineraries 
and successive owners before they reached the library at Dionysiou. Finally a 
number of books have preserved in their pages or inside their covers important 
manuscript notes recording recollections of memorable events, catastrophes and 
wars. The earliest such notes date from the years 1625, 1633, 1671 and 1674 
but perhaps the most interesting and at the same time the most tragic one re
cords a massacre at the church of the Holy Trinity in the city of Ruse on the 
Danube on 20 December 1772 provoked by the presence of Russian troops 
across the river in the context of the Russo-Turkish war of 1768-1774. 






