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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΘΩ 

Ό χώρος 

Στή Μονή Μεγίστης Λαύρας λειτούργησε Βιβλιοθήκη, από τήν 'ίδρυση 

της (961), με τα χειρόγραφα βιβλία, πού έφεραν στο μοναστήρι δ ιδρυτής 

καί οι πρώτοι μοναχοί. Στις αρχές του 13ου αϊ. δ αριθμός των χειρογράφων 

έφτασε τα χίλια με τήν προσθήκη στον αρχικό πυρήνα χειρογράφων πού ε'ίτε 

άντιγράφηκαν στο μοναστήρι άπο καλλιγράφους, εϊτε ήρθαν απέξω, άπο δω

ρεές, ανταλλαγές, αγορές. Τα χειρόγραφα αυτά ήταν τοποθετημένα άπο το 

13ο αι. σε 16 τουλάχιστον «θέσεις» πού είχε ή βιβλιοθήκη, όπως δείχνουν 

οί αριθμοί κατάταξης πού υπάρχουν πάνω σε οσα χειρόγραφα σώζονται 

καί έχουν εντοπιστεί στη βιβλιοθήκη του μοναστηρίου ή σε άλλες βιβλιοθήκες 

της 'Ανατολής καί της Δύσης. Στο χειρόγραφο π.χ. Ν 379 υπάρχουν οί σημειώ

σεις του 13ου αι. βιβλίου της α θέσεως θ' καί πρώτη θέσις φέρει με, βίβλον 

εννάτην πολλών φέρουσαν αγίων ένδον βίονς[...]. Άλλοι αριθμοί κατάταξης 

δείχνουν οτι κατά το 14ο, 15ο καί 16ο αι. τουλάχιστον, υπήρχε καί δεύτερος 

χώρος φύλαξης τών βιβλίων πάνω άπο το νάρθηκα, τα κατηχούμενα, του 

καθολικού : f Βιβλίον τών Κατηχουμένων της αγίας λαύρας τον Όσιου πα

τρός ημών 'Αθανασίου, σημειώνεται στή χειρόγραφη Καινή Διαθήκη του 

14ου αι.1. 

Ή πρώτη μορφή αυτής της μελέτης παραδόθηκε το 1979 στην 'Υποδιεύθυνση Δημο
σίων Σχέσεων της Εθνικής Τράπεζας, ή οποία μου είχε αναθέσει τη συγγραφή της για να 
τήν περιλάβει στο βιβλίο ((Θησαυροί της Μονής Μεγίστης Λαύρας». Είχε προηγηθεί το 
1978 δεκαήμερη αποστολή μου στή Μονή, οπού εργάστηκα στή Βιβλιοθήκη άλλα δχι στο 
απρόσιτο 'Αρχείο. Το 1983 ή Μονή κάλεσε τον κύριο Θωμα Παπαδόπουλο με τις οδηγίες 
τοϋ οποίου έ'γινε ενοποίηση τών διαφόρων συλλογών βιβλίων πού φυλάσσονταν σε διαφορε
τικούς χώρους καί νέα πρακτική ταξινόμηση. Βλ. καί «Ή ταξινόμηση τών εντύπων της 
Μεγίστης Λαύρας», Πρωτάτον τ. 1, τχ 6, Αύγ. -Σεπτ. 1983 σ. 108 - 109. 

1. Χ. Γ. Πατρινέλης, Βιβλιοθήκαι και 'Αρχεία τών Μονών τον Άγιου "Ορους. 
Άνατύπωσις (μετά προσθηκών) εκ της Θρησκευτικής καί 'Ηθικής Εγκυκλοπαίδειας τ. 1 
(1962) στ. 935 - 943. 'Αθήνα 1963 σ. 3 - 5 . Νεότερη είδική μελέτη τοϋ Β. Fonde, Les 
Manuscrits à Byzance (1071-1261) (Palimpsestes; Développement de l'écriture 
livresque; Bibliothèques), 'Αθήνα, XVe Congrès International d' Etudes Byzantines, 
1976 σ. 28-36. 

Για τά βιβλία στα κατηχούμενα: Παντελεήμων Λαυριώτης, «Συμπληρωματικός 
κατάλογος χειρογράφων κωδίκων Ί . Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου "Ορους», ΕΕΒΣ 
28 (1958) σ. 115, άρ. [12] 2058 Η 114α' [Καινή Διαθήκη, 14ου αι.) καί σ. 159, άρ. [74] 
2118 Ζ49 [Πραξαπόστολος βουλγαριστί, 14ου αι.). 
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Στα 1701, το πρώτο έντυπο Προσκννητάριον —περιγραφή του 'Αγίου 

"Ορους του 'Ιωάννη Κομνηνού— σημειώνει για τη Μεγίστη Λαύρα : επάνω-

θεν τον νάρθηκος είναι βιβλιοθήκη πανθαύμαστος, εις τήν οποίαν ευρίσκονται 

βιβλία διάφορα παλαιά δια χειρός, πολλής τιμής άξια παρ' άνδράσι σοφοϊς 

και φιλολόγοις. 'Αντίθετα για τη μονή Βατοπεδίου σημειώνει οτι υπήρχαν 

δύο βιβλιοθήκες : επάνωθεν δε τον Νάρθηκος, είναι βιβλιοθήκη πλουσιότα

τη. Ευρίσκεται δε και άλλη εν τω σκευοφυλακίω, πολλών δε και χρησιμότα

των βιβλίων, ενώ για τή μονή 'Ιβήρων σημειώνει οτι υπάρχουν τρεις2. Τήν 

πληροφορία πού δίνει ό Κομνηνός για τή Λαύρα τήν ξαναβρίσκουμε στα Προ-

σκννητάρια της Λαύρας του Τριγο^νη (1772) καί του Σάββα (1780) σχεδόν 

αυτούσια. Οι μαρτυρίες των δύο αυτών Προσκυνηταρίων, πού γράφτηκαν 

άπο Λαυριώτες καί τυπώθηκαν στή Βενετία, δεν πρέπει να είναι αντιγραφή 

μόνο, άπο τον Κομνηνό* μιλούν για πράγματα τα όποια ζούσαν. Στην πλη

ροφορία, πού έδινε ό Κομνηνός, προσθέτουν οτι τα βιβλία πού φυλάσσονται 

στον νάρθηκα του καθολικού είναι ιδιόγραφα του άγιου 'Αθανασίου, Ιδρυ

τή του μοναστηριού3. Αυτά τα βιβλία πρέπει να έμειναν σ αυτή τή θέση το 

αργότερο ως το 1814, οπότε κατεδαφίστηκαν ή λιτή και ό νάρθηκας του 

καθολικού καί ξαναχτίστηκαν με τή μορφή, πού σε γενικές γραμμές διατη

ρήθηκε ως σήμερα4. Δεν είναι γνωστό πού μεταφέρθηκαν τα βιβλία του νάρ

θηκα. 

Για τή βιβλιοθήκη, οπού φυλάσσονταν ό κύριος όγκος τών βιβλίων της 

Μεγίστης Λαύρας, δεν μας πληροφορεί ό Κομνηνός. Τέτοια βιβλιοθήκη δμως 

υπήρχε στο μοναστήρι στα χρόνια του, καί μάλιστα πρέπει να διατηρούσε 

2. Προσκννητάριον τον 'Αγίου "Ορονς τον "Αθωνος... παρά 'Ιωάννου Κομνηνού 

σνγγραφέν... Μονή Συναγώβου Ούγγροβλαχίας, 1701 σ. 30, 6 3 - 6 4 , 8 0 - 8 1 καί β' 

έκδοση : Βενετία, Γλυκής, 1745 σ. 5, 34, 56. 

3. Προσκννητάριον της Βασιλικής και Σεβάσμιας Μονής Μεγίστης 'Αγίας Λαύρας 

τον 'Αγίου 'Αθανασίου τον εν τω "Αθω. Σνντεθεν μεν παρά Μακαρίου Κυδωνέως τον εκ 

χώρας Χανίων τοϋ Τρυγώνη,, τον και της αντής Μονής Σκευοφύλακος, Βενετία, Θεοδοσίου, 

1772, σ. 26: 'Ομοίως και το κελλίον [τοϋ 'Αγίου Αθανασίου] εκεί είναι, καί ή βιβλιοθήκη 

του γεμάτη άπο διάφορα χειρόγραφα βιβλία.— Προσκννηράριον της Βασιλικής και Σεβάσμιας 

Μονής Μεγίστης 'Αγίας Λαύρας τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου τοϋ εν τω Άθω. Σνντεθεν μεν 

παρά τον Πανοσιολογιωτάτον Γεροπροηγονμένου και Σκενοφύλακος τής αυτής Μονής 

Κνρίον Σάββα. Τύποις δε νϋν εκδοθέν, επιμέλεια σπονδή και δαπάνη τοϋ Πανοσιολογιω

τάτον άνεψιοϋ αντοϋ προηγονμένον Κυρίλλου, Βενετία, Γλυκής, 1780, σ. 40: αντοϋ είναι 

καί ή βιβλιοθήκη τοϋ άγίον γεμάτη άπο διάφορα ιδιόχειρα τον βιβλία. 

4. 'Ιστορικόν Προσκννητάριον τής Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής 

Ιεράς μονής Μεγίστης Λαύρας τοϋ Άγίον "Ορονς, Σνγγραφέν υπό Προηγονμένον Καλλι

στράτου Λαυριώτου τοϋ έκ Λέσβου και εις τνπονς εκδοθέν δαπάναις Βασιλείου Προηγου

μένου Λαυριώτου τοϋ έκ Καρδίτσης, 'Αθήνα, Ά θ . Καραβίας, 21976 σ. 44. Παΰλος Μυ

λωνάς, « Ή αρχική μορφή του καθολικοΰ τής Μεγίστης Λαύρας», 'Αρχαιολογία τχ 1, 

Νοέμβριος 1981 σ. 5 2 - 6 3 . 
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se Τριαντάφνλλος Σκλαβενίτης 

το παλιό σύστημα κατάταξης, άφοΰ βιβλίο έντυπο πού αφιερώθηκε στο μο

ναστήρι τα τελευταία χρόνια του 17ου ή τα πρώτα χρόνια του 18ου αι., φέ

ρει σημείωμα στο τελευταίο του παράφυλλο : βιβλίον της Ιεράς Λαύρας α 

θέσεως εις τα βιβλία της εκκλησίας*. Γιατί φυσικά τα έντυπα βιβλία έπαιρ

ναν τη θέση τους δίπλα στα χειρόγραφα και πρέπει να θεωρήσουμε δτι ακο

λουθούσαν την παλιά κατάταξη του 13ου αι. 

Γι' αύτη τη βιβλιοθήκη έχουμε την πληροφορία του περιηγητή Carlyle 

το 1801 : ' Αφού πήραμε το προηνο βγήκαμε ξξω, είδαμε την εκκλησία κ.λ.π., 

ώς συνήθως, και μετά προχωρήσαμε στη βιβλιοθήκη. Ή βιβλιοθήκη απο

τελείται από δύο δωμάτια, ενα εξωτερικό και ενα εσωτερικό και τα βιβλία 

διατηρούνται σε μία ανεκτή σειρά, άλλα όπως σε όλες τις άλλες βιβλιοθήκες 

(με εξαίρεση την προσπάθεια ατή μονή Κοντλονμονσίον) δεν υπάρχει κα

τάλογος. Στο εσωτερικό δωμάτιο συναντήσαμε μια σεβάσμια μορφή, την 

οποία αποκαλούσαν διδάσκαλο, που ήταν απασχολημένος με τη μελέτη ενός 

πολύ μεγάλου βιβλίου πού ήταν τοποθετημένο μπροστά του6. 

Ή επόμενη γνωστή μου σχετική μαρτυρία, του Ι. Μ. Ραπτάρχη, εϊναι 

του 1869 : Ή βιβλιοθήκη τού μοναστηρίου, κειμένη άριστερόθεν της αμέ

σως μετά την εϊσοδον μεγάλης αυλής, συνίσταται εκ δύο προσεχών δωμα

τίων, εν οίς τα βιβλία φυλάσσονται με ικανήν τάξιν εντός ξύλινων θηκών. 

'Απαρτίζεται δε υπό τετρακισχιλίων περίπου τόμων, ων al τρεις χιλιάδες 

έντυπα, εκκλησιαστικά τα πλείστα συγγράμματα, και ολίγα τινά κλασσικών 

Ελλήνων συγγραφέων, εν οίς και ή πρώτη εκδοσις της 'Ανθολογίας γράμ-

μασι κεφαλαίοις [...]". 

Η σαφήνεια αυτής της μαρτυρίας μας επιτρέπει να θεωρούμε δτι ή 

βιβλιοθήκη διατηρήθηκε στους δύο αυτούς συνεχόμενους χώρους ώς την κα

τασκευή του ειδικού ανεξάρτητου κτιρίου πού στεγάζει σήμερα τή βιβλιοθή-

5. Πρόκειται για το βιβλίο Οίκουμενίου και Άρέθα, Εξηγήσεις εις τάς της Νέας 
Διαθήκης πραγματείας, Βερόνα 1532· βλ. Γέρων Παντελεήμων Λαυριώτης, «Κατάλογος 
'Αρχετύπων ήτοι τών αρχαιοτέρων εκδόσεων (1488 - 1599) των έν τη βιβλιοθήκη της έν 
Άθω Ί . Μ. Μεγ. Λαύρας άποκειμένων», 'Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη 16(1951) 184 άρ. 158. 
Δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί ή φράση «εις τά βιβλία της εκκλησίας». "Ισως να πρόκειται 

για βιβλία πού φυλάσσονταν μέσα στο καθολικό, συνήθεια πού κρατήθηκε ώς το 1946 
τουλάχιστο, οπότε ό ίδιος Παντελεήμων συνέταξε «Κατάλογον τών βιβλίων τοΰ Καθο
λικού Ναοΰ, χειρογράφων και εντύπων ( = 3 7 + 446)». (Βλ. 'Αλέξανδρος Λαυριώτης, 
«ΕΊκοσιπενταετηρίς Βιβλιοθηκάριου Άγιορείτου (1930-1955)», 'Αγιορείτικη Βιβλιο
θήκη 20(1955) 89). 'Αλλά τότε πρέπει να δεχθούμε δτι στο καθολικό φυλάσσονταν καί 
βιβλία πού δεν ήταν Λειτουργικά. Βλ. και σημ. 15. 

6. Alius Anghelou, «J. D. Carlyle's Journal of Mount Athos (1801)», Ό 'Ερα
νιστής 3(1965) 50. 

7. Ι. Μ. Ραπτάρχης, «Εντυπώσεις περιηγήσεως είς Άθωνα», Έπτάλοφος (Κων
σταντινουπόλεως) 6(1869) 206-207. 
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κη των έντυπων (άλλα και τή βιβλιοθήκη των χειρογράφων και το θησαυρο

φυλάκιο, τα κειμήλια) και φέρει εντοιχισμένη πλάκα μέ την επιγραφή 1870 

'Ιουλίου 58. Ή επιγραφή κανονικά πρέπει να αναφέρεται σε χρονολογία εγ

καινίων, άλλα μια ήλιοτυπία σε βιβλίο του 1880, πού αναφέρεται σε περιή

γηση του συγγραφέα του τον προηγούμενο χρόνο, δείχνει το κτίριο στα πρώ

τα στάδια της ανέγερσης του : ή χρονική απόκλιση θα μπορούσε να δικαιο

λογηθεί αν ή χρονολογία της επιγραφής αναφέρεται στή θεμελίωση ή αν ή 

ήλιοτυπία είναι βγαλμένη πριν άπο το 18709. 

Το κτίριο αυτό βρίσκεται ανατολικά του καθολικού καί είναι ανεξάρ

τητο, χωρισμένο σε τρεις αίθουσες. Στην αριστερή αίθουσα πρέπει να τοπο

θετήθηκαν εξ αρχής τα έντυπα βιβλία, δπως θα δούμε παρακάτω. Στή με

σαία α'ίθουσα φυλάσσονται τα χειρόγραφα και στή δεξιά τα κειμήλια. Το 

1958 οί δύο ακραίες αίθουσες προεκτάθηκαν προς ανατολάς και το κτίριο 

πήρε το σχήμα ανάστροφου Π, χωρίς να αλλάξει τις επιμέρους χρήσεις1 0. "Ετσι 

ό χώρος πού διατίθεται για τή βιβλιοθήκη τών εντύπων αποτελείται άπο 

δύο συνεχόμενες αίθουσες : τήν Α' του 1870 καί τήν Β' του 1958. 

Το 1983 στην αίθουσα Α' τοποθετήθηκε το αρχείο τής μονής καί στην 

αίθουσα Β' μέ νέα ταξινόμηση καί ενοποιημένα τοποθετήθηκαν τα έντυπα 

15ου - 19ου αι.11. 

Μια άδιασταύρωτη πληροφορία τής προφορικής παράδοσης στο μονα

στήρι, καταγραμμένη στα χρόνια μας, αναφέρει : Εις τον ανω δροφον [του 

Πύργου τοΰ Τσιμισκή] ευρίσκεται παρεκκλήσιον τοϋ Άγιου Πρωτομάρτυ-

ρος και Άρχιδιακόνου Στεφάνου- εις το άριστερον μέρος τοϋ παρεκκλησίου, 

υπάρχει κελλίον το όποιον εχρησίμευσεν ώς Βιβλιοθήκη κατά τους σκοτει

νούς εκείνους χρόνους τής Τουρκοκρατίας, μέχρι τοϋ έτους 1870, οπότε εκτί-

σθη ή Νέα Βιβλιοθήκη12. "Αν ή πληροφορία ανταποκρίνεται στα πράγματα 

και ή κατασκευή τοΰ κελιού, πού χρησίμεψε κατά τή μαρτυρία για βιβλιο

θήκη, μπορεί όπως φαίνεται να συνδυαστεί μέ τ/jv οικοδόμηση του παρεκ

κλησίου, μπορούμε να θεωρήσουμε οτι ή βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε κάποτε 

στον πύργο, μέ χρονικό όριο προς τα πίσω το 1648, οπότε έγινε ή ανέγερση 

«εκ βάθρων γης» τού παρεκκλησίου τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, σύμφωνα μέ τήν 

8. Καλλίστρατος, Ιστορικόν Προσκυνητάριον.. . ο.π. σ. 72. 

9. L' abbé Alexandre - Stanislas Neyrat, U Athos Notes d' une excursion à 
la presqu' ile et à la Montagne des moines. Ouvrage enrichi de dix héliogravures 
et de deux fac-similé, Παρίσι 1880, μετά τή σ. 134. 

10. Καλλίστρατος, Ιστορικόν Προσκυνητάριον... δ.π. σ. 72. 

11. «Ή ταξινόμηση τών εντύπων τής Μεγίστης Λαύρας», Πρωτάτον τ. 1, τχ 6 

Αύγ. - Σεπτ. 1983 σ. 108 - 109. 

12. Καλλίστρατος, 'Ιστορικόν Προσκυνητάριον... δ.π. σ. 70, 72, 76, 79. 
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κάτω : héliogravure άπο βιβλίο του 1880' (βλ. σημ. 9). 
επάνω : σύγχρονη φωτογραφία. 
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επιγραφή του. Το άλλο όριο για την υποτιθέμενη παραμονή της βιβλιοθήκης 

στον πύργο είναι το 1801 σύμφωνα με τη μαρτυρία τοϋ Carlyle. 

"Αν ή μεταφορά του κυρίου όγκου ή μέρους της βιβλιοθήκης στον πύργο 

τοϋ Τσιμισκή πραγματοποιήθηκε κάποια στιγμή του χρονικού διαστήματος 

1G48-1801, απέχει ή στιγμή αυτή αρκετά άπο τους χρόνους πού θεωρεί 

ό Μανουήλ Γεδεών οτι μεταφέρθηκαν οί βιβλιοθήκες τών μοναστηριών του 

"Αθω στους πύργους (δεκαετία 1820 - 1830) : Κατά τον ήμέτερον [19ον] 

αϊώνα και Ιδία κατά την τρίτψ αντον δεκαετηρίδα υπέστησαν al βιβλιοθή-

και τάς μείζονας ζημίας- άποκομισΟέντα εις πύργους υγρούς τα βιβλία, και 

μάλιστα τα χειρόγραφα εσήποντο μίαν δλην επταετίαν υπό βροχών, ή ôè 

καταστροφή ην τοιαύτη, ώστε εκ τών τρισχιλίων χειρογράφων της μονής 

Παντοκράτορος το δέκατον εσώθη1Ά. 

Άπο το χειρόγραφο στο έντυπο 

Το ξεχώρισμα τών χειρογράφων και τών έντυπων βιβλίων, συνειδητά 

και άπο τους χρήστες τους, δεν μπορεί να θεωρηθεί παλιότερη συνήθεια άπο 

τα μέσα του 19ου αι. Δεν είναι ο κατάλληλος χώρος εδώ για να συγκεντρω

θούν οί σκόρπιες σχετικές μαρτυρίες, άλλα φαίνεται οτι ή καταγραφή, ή χρή

ση και ή τοποθέτηση τών χειρογράφων και τών έντυπων βιβλίων ήταν μέχρι 

τότε παράλληλη. Ή παλιότερη γνωστή χειρόγραφη καταγραφή βιβλιοθήκης 

μονής του "Αθω, πού μας σώθηκε με τίτλο «Κατάλογος τών βιβλίων της βι

βλιοθήκης της ιεράς και βασιλικής μονής του Κουτλουμουσίου Λ Ψ Ξ Ζ ' » 1 4 , 

αναγράφει μαζί χειρόγραφα και έντυπα. Και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς : 

βιβλία πού ήταν απαραίτητα στην κατήχηση τών μοναχών ή στην ικανοποίηση 

13. Μανουήλ Ι. Γεδεών, Ό "Αθως. 'Αναμνήσεις - έγγραφα - σημειώσεις, Κωνσταν

τινούπολη 1885 σ. 431. Ό Ι. Μ. Ραπτάρχης, δ.π. σ. 210 σημειώνει για τη βιβλιοθήκη 

της Μονής Παντοκράτορος: [. . . ] ή αλλωτε ωραία τοϋ μοναστηρίου τούτου βιβλιοθήκη κατε-

στράφη κατά την Έλληνικήν επανάσταση·, και μετά λύπης βλέπει τις σήμερον τα ελεεινά 

λείψανα αυτής, φυλαττόμενα εις τον μέγαν τετράγωνον πύργον, παράρτημα άχώριστον 

όλων τών μοναστηριών. 

14. Αίνος Πολίτης - Μ. Ι. Μανούσακας, Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογρά

φων 'Αγίου "Ορους, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 63: Κουτλουμουσίου άρ. 111 (685). "Ισως 

συντάχτηκε με προτροπή τοϋ Πατριάρχη 'Αλεξανδρείας Ματθαίου Ψάλτη: Χρυσόστομος 

Α. Παπαδόπουλος, (('Ανέκδοτος αλληλογραφία τοϋ πατριάρχου 'Αλεξανδρείας Ματ

θαίου Ψάλτου (1746-1766)», 'Εκκλησιαστικός Φάρος 19(1920) 498). Τον κατάλογο 

γνωρίζω άπο μικροταινία τοϋ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών Ε.Ι.Ε. ' ό συνεργάτης τοϋ 

ίδιου Κέντρου, φίλος συνάδελφος κύριος Κρίτων Κ. Χρυσοχοΐδης, μοΰ ανακοίνωσε οτι 

εντόπισε στο 'Αρχείο της Μονής σπαράγματα άπο τόν Κώδικα της Μονής Κουτλου

μουσίου, δπου το 1767 καταγράφηκαν μέ προτροπή τοϋ Ματθαίου Ψάλτη τα κειμήλια 

της μονής. 'Ανάμεσα τους και ή βιβλιοθήκη. 'Από τήν καταγραφή αύτη ίσως άντιγρά-

φηκε το χειρόγραφο 111(685). Στην ϊδια καταγραφή καΐ οί δωρεές βιβλίων ως το 1775. 
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των περιεργειών τους, εκκλησιαστικής και κοσμικής σοφίας, χρησιμοποιούν

ταν κατ' αρχήν χωρίς διάκριση της μορφής τους. Κι ακόμα ως βιβλία λειτουρ

γικά χρησιμοποιήθηκαν τα χειρόγραφα, παράλληλα με τα τυπωμένα, Ινώ αντί

γραφα άπο έντυπα χρησιμοποιήθηκαν εκεί δπου έλειπαν τα πολλαπλά έντυπα : 

σε σκήτες και σε παρεκκλήσια και άπο μοναχούς και ερημίτες ατομικά15. 

Σημεκύσαμε πιο πάνω τη μαρτυρία δτι ένα έντυπο τοποθετήθηκε γύρω 

στο 1700 στην ϊδια θέση πού τοποθετούσαν τα χειρόγραφα σύμφωνα με την 

κατάταξη των άρχων του 13ου αι. Άλλα και το ξεφύλλισμα των χειρογρά

φων και των εντύπων τής Μεγίστης Λαύρας φανερώνει, άπο τα σημειώ

ματα πού υπάρχουν πάνω σ' αυτά, δπως θα δούμε και παρακάτω, παράλλη

λες αναγνώσεις του 'ίδιου κειμένου σε χειρόγραφο καί έντυπο άπο τον ί'διο 

μοναχό. Στα περιθώρια τριών τουλάχιστον εντύπων τής Μεγίστης Λαύρας 

συνάντησα να αντιγράφονται καί να επαναφέρονται συστηματικά σχόλια, πού 

υπήρχαν σέ χειρόγραφες μορφές του βιβλίου και παραλείφτηκαν κατά την 

εκτύπωση16. Το γεγονός αυτό είναι καλή ένδειξη για τήν παραβολή των χει-

15. Σπυρίδων (Καμπανάου) Λαυριώτης - Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, Κατάλογος των 

κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας, Κανταβριγία 1925, σ. 212, άρ. 1279 Τριώόιον 1758· στο 

τέλος ή παρακάτω σημείωση: Το παρόν Τριώδιον εκέλευσεν ήμίν ό προηγούμενος παπά 

κύρ Ναθαναήλ να γράψωμεν ωσάν καί το στάμπινον ήγουν να εχη στην ακραν τον βι

βλίου τα Μαρτυρικά τής Παρακλητικής [...]. "Αλλο δέ γίγνωσκε αδελφέ δτι πυκνά εχω 

ήγουν τά γράμματα και τόσον σπρογμένα δτι ποτέ μου άπο στάμπα δεν έγραψα καί φοβού

μενος να μη γένι] βαρύ το βιβλίον εχω πολλά άντζαμίόικα μέσα ήγουν πυκνά' καί σύγγνωτέ 

μοι διά τον Κύριον δτι και το ήγεμονικον τοϋ νοός μου είναι άχαμνον αλλά νά γράφη τινας 

και άπο στάμπαν κατά πολλά εϊνε δνσκολον Αυγούστου 24 έτους 1758. Ό άρ. 970 πε

ριέχει πλήρες αντίγραφο άπο το έντυπο Αόγοι ψυχωφελείς τοϋ 'Αθανασίου Βαρούχα, 

Βενετία, Γλυκής, 1848. 'Ακόμη βρίσκουμε στα χειρόγραφα της Μεγίστης Λαύρας λειτουρ

γικά βιβλία τά όποια για λόγους πρακτικούς, έχουν περιλάβει επιμέρους τροπάρια 

ή καί 'Ακολουθίες νεομαρτύρων καί νέων όσιων, πού δεν περιλαμβάνονταν ούτε στα παλαιά 

χειρόγραφα λειτουργικά βιβλία ούτε στα έντυπα: 'Επειδή και το ώρολόγιον το μικρόν, 

το παλαιόν, όπου είναι είς τον δεξιον χορόν, τοϋ Καθολικού ημών καί ιερού ναού ήτον τον 

μακαρίτη μου γέροντος, προηγουμένου δέ, κυροϋ νεοφύτου, τοϋ εκ τής Χίου νησσον. άπο 

χωρίον πατρικά. "Οθεν διά νά σώζεται, τοιγαροϋν το τοιούτω, εως τοϋ αιώνος, εστωντας 

και νά είναι πλουσιώτατον, άπο το άλλο το κοινον δηλονότι, είς έτερα τροπάρια, απολυτίκια 

και κοντάκια άγιων, ώς καθώς όπου φαίνονται δέ, και άλλα χρειαζώμενα, όπου λέγονται, 

είς το ιερόν μας καθολικόν, είς τάς έορτάς ημών, καί αγρυπνίας. Το λοιπόν, έβαλα και τυ 

εσίκοσαν, οίον, το εμετέγραψαν μέ δικά μου έξοδα, και το επροσήλωσα είς τον άριστερον 

χορόν, τοϋ καθολικού, τής εκκλησίας ημών [. . .] έτελειώθη το παρόν μηνολόγιον τω 

αψνθ'ω εν μηνι όκτομβρίω διά χειρός τοϋ ταπεινού κυπριανοΰ τοϋ εκ μετζόβον [. . .] 

έκαμα πολύν κόπον νά το μεταγράψω και νά το διορθώσω, διότι τό πρωτότυπον ήτο σκοτει-

νότατον. (Παντελεήμων, Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων. . . ο.π. σ. 182 - 183, 

χφ καθολικού άρ. 533(90). 

16. 'Αριστοφάνης, Κωμωδίαι εννέα, Βενετία, "Αλδος, 1498· Θεόφιλος Κορυδαλλεύς, 

'Υπομνήματα είς τήν Λογικήν τοϋ 'Αριστοτέλους, Βενετία 1729 (τρία αντίτυπα)· Ευγένιος 
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ρογραφων με τα έντυπα, πού πρέπει, να γινόταν άπο τους επαρκείς αναγνώ

στες, άλλα περισσότερο άπο τους φιλύποπτους, πού έψαχναν για νοθεύσεις 

των κειμένων, άφοϋ τις θεωρούσαν περισσότερο άπο πιθανές στις δυτικές 

εκδόσεις των βιβλίων μέ δογματικό περιεχόμενο και μάλιστα στα σημεία 

πού οι «παπιστές» και οι «λουθηροκαλβίνοι» είχαν απόψεις διαφορετικές 

απο τους ορθοδόξους. 'Ακόμη ύποπτεύονταν συντμήσεις τους άπο τους τυ

πογράφους, πράγμα οχι ασυνήθιστο άλλωστε, αν και οχι πάντα άπο ιδιοτέ

λεια καμωμένο. Οι γνωστές αιτιάσεις και τα παράπονα του Καισάριου Δα-

πόντε για τέτοια παθήματα των βιβλίων του 1 7 συμπληρώνονται για τη Με

γίστη Λαύρα άπο την περιπέτεια πού έζησε μέ τη «νόθευση» του Πηδαλίου 

(1800) του Νικόδημου 'Αγιορείτη άπο τον Θεοδώρητο18. 

"Ας σημειωθεί ακόμη οτι οι βιβλιοθήκες των μοναστηριών, οι όποιες 

σχηματίστηκαν ή πλουτίστηκαν άπο δο^ρεές τών μοναχών πού κληροδότησαν 

ενιαία τη συλλογή τους στη μονή της μετανοίας τους, αναγκαστικά συνεχί

ζουν τη φύλαξη τών καρπών συλλεκτικών προσπαθειών πού ήταν στραμμένες 

και προς τα χειρόγραφα και προς τα έντυπα. 

Ά π ο τους χρήστες - αναγνώστες τών βιβλίων, χειρογράφων ή εντύπων, 

δε φαίνεται να υπάρχει οριστική διαφοροποίηση στις προτιμήσεις τους ανά

μεσα στην πολυτέλεια του καινούριου και ευκρινέστερου εντύπου1 9 και την 

αυθεντικότητα και το κάποτε δυσκολοδιάβαστο του χειρογράφου. Οι πολυ

ποίκιλες όμως επιδρομές Ελλήνων και ξένων, πού σταλμένοι άπο βασιλείς 

και ηγεμόνες της 'Ανατολής και της Δύσης, σε δλη τήν περίοδο της Τουρκο

κρατίας έρχονται να αγοράσουν ή και να κλέψουν χειρόγραφα άπο το Ά γ ι ο 

ϋρος^", φαίνεται οτι υποψιασαν τους μονάχους για τη μοναδικότητα και τήν 

Βούλγαρης, Λογική, Λιψία 1766. Πβ καί, Τριαντάφυλλο? Ε. Σκλαβενίτης, «Ή δυσπιστία 
στο έντυπο βιβλίο καί ή παράλληλη χρήση τοϋ χειρόγραφου», Το βιβλίο στις προβιομη
χανικές κοινωνίες, 'Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.I.E., 1982 σ. 291. 

17. Σπ. Π. Λάμπρος, «Αϊ κατά τών τυπογράφων της Βενετίας αιτιάσεις τοϋ Και-. 
σαρίου Δαπόντε και τοϋ Παχωμίου Ρουσάνου», Νέος Έλληνομνήμων 2(1905) 337 - 351, 
508-512. 

18. Μανουήλ Γεδεών, «Θεοδωρήτου Άγιαννίτου τολμηρίαι», 'Εκκλησιαστική 'Αλή
θεια 35(1915) 111-112, 119, 125-127, 134-136, 142-144, 150-152, 165-167. 
Σκλαβενίτης, Ή δυσπιστία... ο.π. σ. 290-291. Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν περίπου 10 
αντίτυπα τοϋ Πηδαλίου καί στα περισσότερα έχουν κοπεί μέ ψαλίδι τα ((νοθευμένα» χωρία. 

19. «καθαρωτέρω καί εύκρινεϊ τύπω ε'ις χρήμα τών έν γήρα διατελούντων» σημειώ
νεται στην α' έκδοση τοϋ 'Αρχιερατικού Βενετία, Σάρος, 1714 σ. [7]. 

20. Τα περιηγητικά κείμενα δίνουν πολλές πληροφορίες για τΙς αποστολές πού 
έγιναν για συλλογή χειρογράφων μέχρι το 19ο αι. Ό Πατρινέλης, ο.π. σ. 6 - 9, αναφέρεται 
στις κυριότερες ξένες αποστολές συλλογής χειρογράφων μέ παραπομπές στη βιβλιογραφία. 
Βλ. πρόχειρα Κυριάκος Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην 'Ελλάδα τ. Α', Β', Γ' 1, Γ' 2 
'Αθήνα 1970 - 1975. Καί πιο αναλυτικά: Henri Omont, Missions archéologiques fran
çaises en Orient aux XVIIetXVIII siècles, Παρίσι 1902. Β. Fonde, Crecesko-Mus-
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αξία των χειρογράφων έναντι των εντύπων ενδεικτικοί είναι οι χαρακτηρι

σμοί «δυσεύρετον», «μεμβράνα», πού συνοδεύουν μερικά από τα χειρόγραφα 

στον κατάλογο της βιβλιοθήκης της μονής Κουτλουμουσίου (1767) πού είδαμε 

παραπάνω. Με την επίδραση λοιπόν της παρουσίας τών περιηγητών γίνεται 

το ξεχώρισμα του περιεχομένου τών βιβλιοθηκών άπο τους μοναχούς σέ πο

λύτιμα χειρόγραφα και αδιάφορα έντυπα. 

Έ άγνοια της αξίας τών χειρογράφων και ή επιθυμία τών χρημάτων, 

φυσικό ακόλουθο της φτώχειας πού τόνωνε τη φιλαργυρία τών μοναχών, 

ήταν οι κύριοι σύμμαχοι τών «κυνηγών» χειρογράφων στον "Αθω για το ξε

πέρασμα τών δυσκολιών πού συναντούσαν για να πείσουν τους έτερόδοξους, 

αλλόγλωσσους και φιλύποπτους μοναχούς. "Οταν δμως αυτός πού ζητά βι

βλία είναι ό Νικόλαος Μαυροκορδάτος, ορθόδοξος ηγεμόνας καί προστάτης 

τών μονών, ο'ι αντιστάσεις εκμηδενίζονται. «Αντιπρόσωπος» του στον "Αθω 

είναι ό πρώην μητροπολίτης Ναυπάκτου Νεόφυτος Μαυρομμάτης* στή συνεί

δηση του ή αξία τών βιβλίων προσδιορίζεται κυρίως άπο τα κείμενα πού 

περιέχουν, γι' αυτό καί ό κατάλογος πού στέλνει στον Μαυροκορδάτο είναι 

κοινός καί τα βιβλία πού του στέλνει είναι καί χειρόγραφα καί έντυπα. Ό 

ηγεμόνας, πού ζητούσε τα βιβλία στα πλαίσια της προσπάθειας του να συγ

κεντρώσει δσο γινόταν περισσότερα χειρόγραφα (διπλά καί πολλαπλά) για 

να προχωρήσει στο εκδοτικό του πρόγραμμα, της εκτύπωσης κλασικών καί 

βυζαντινών κειμένων, κρατά τα χειρόγραφα, επιστρέφει τα έντυπα καί άπο 

τον χειρόγραφο κατάλογο της βιβλιοθήκης της μονής τών 'Ιβήρων σημειώ

νει τα χειρόγραφα πού χρειάζεται καί σε άλλο μικρότερο κατάλογο σημειώ

νει άλλα χειρόγραφα πού πρέπει να αναζητηθούν στα άλλα μοναστήρια21. 

skie kuV turni'e s vjazi ν XV - XVII, ι>ι>, [Έλληνορωσικές αμοιβαίες πνευματικές σχέ
σεις XV - XVII αι. (Ελληνικά χειρόγραφα στή Ρωσία)], Μόσχα 1977. Μ. Ι. Μανούσακας, 
«Ελληνικά χειρόγραφα καί έγγραφα του Αγίου "Ορους. Βιβλιογραφία», ΕΕΒΣ 32 (1963) 
άρ. Α31-33, 61, 78, 85, Β85, 86. 

21. Γράφει ό Μαυροκορδάτος στον Μαυρομμάτη: Προς τούτοις Ιδού πέμπομεν τ^ 
Πανιερότητι και τον περιεχόμενον τούτον κατάλογον μερικών βιβλίων δια τον όποιον παρα-
καλοϋμεν να κόμη τον κόπον και να κάμνη ερευναν περί τών εν αύτώ σημειουμένων βιβλίων, 
μάλιστα να είναι αρχαία χειρόγραφα καί όχι εις τύπον, καί με ότι τρόπον ήθελε τα πάρει, 
καν τε με άσπρα τα αγοράσει, καν τε μέ σνμφωνίαν δια να άντιγραφθώσι καί να σταλθώσιν 
οπίσω, ας μας τα στείλη, και ου μόνον καθώς μας γράφει θέλομεν ακολουθήσει, άλλα και 
θέλομεν την ευχάριστη κατά πολλά. [. . .] Τον σκοπόν όπου ζητοϋμεν τα τοιαύτα βιβλία 
λογιάζομεν να τον συνεικάζη και Αύτη πώς δεν είναι άλλος παρά τό δια κοινόν όφελος τοϋ 
γένους μας (29 'Ιουνίου 1722). Καί ενάμισι χρόνο μετά γράφει (8 'Ιανουαρίου 1724): [...] 
Και ότι μεν προλαβόντως μας έγραψε πέμπουσα και κατάλογον τών εν τη βιβλιοθήκη τοϋ 
ιερού μοναστηρίου ευρισκομένων βιβλίων [. . . ] την άπεκρίθη [. . . ] συνεκπέμποντες αύτώ 
και èva κατάλογον τών όσων βιβλίων εκλέξαμεν εκ τοϋ καταλόγου εκείνου [ . . . ] . Έλάβομεν 
και τα μετά τοϋ κυρ Γερμανού σταλέντα ήμϊν βιβλία, καί επειδή ημείς θέλομεν αρχαία 
χειρόγραφα καί όχι στάμπινα, τα μεν χειρόγραφα τα εκρατήσαμεν, τα δέ στάμπινα τα 
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Στην ϊδια βιβλιοθήκη αναφέρονται και δύο σχετικές μαρτυρίες του Car-

lyle (1801) 2 2 και του Leake (1806)2 3, πού σημειώνουν δτι στη Μονή Ιβήρων 

διαπίστωσαν επιμελέστερη τη φύλαξη των εντύπων, μέσα σε τζαμωτα ρά

φια, παρά τών χειρογράφων. Ξέρουμε όμως δτι ό πυρήνας της βιβλιοθήκης 

της μονής 'Ιβήρων αποτελέστηκε άπο τα βιβλία του Νεόφυτου Μαυρομμάτη 

και πώς ό 'ίδιος φρόντισε (1722) 2 4 για τη φύλαξη τους. "Ετσι μετριάζεται 

κατά πολύ ή δυνατότητα προβολής τών δύο μαρτυριών στα άλλα μοναστήρια 

του "Αθω και ή γενίκευση τους. 

Τα περιεχόμενα τής βιβλιοθήκης 

1. Καταγραφή 1931 - 32 και προσκτήσεις ως το 1958. 

"Ως το 1983 ό χρήστης της βιβλιοθήκης τών έντυπων μπορούσε να συμ

βουλευτεί για την προσπέλαση στα βιβλία, πού βρίσκονταν στην Α' αΐθουσα 

(1870), τη δίτομη χειρόγραφη καταγραφή του μοναχού - βιβλιοθηκάριου 

Παντελεήμονος Λαυριώτου πού έγινε το 1931 - 32. Στον κατάλογο αυτό 

τα βιβλία έχουν καταγραφεί αλφαβητικά σε 28 τμήματα —ενότητες ειδολο

γικές, με παραπομπές στή θέση τών βιβλίων πού βρίσκονται τοποθετημένα 

σέ 24 στήλες ραφιών (Α - Ω) κατά το μέγεθος δμως μόνο, καί χωρίς προ

ηγούμενη κατάταξη, μέ αποτέλεσμα πολλαπλά αντίτυπα ενός έντυπου να 

βρίσκονται σέ διαφορετικές θέσεις. 

'Αντιγράφουμε εδώ τον τίτλο καί τα τμήματα - ενότητες πού περιέχον

ται στον κατάλογο τοΰ 1931 - 32 ενώ στον πίνακα της σ. 122 γίνεται αριθ

μητική απογραφή, κατά ενότητες καί 50ετίες, τών εκδόσεων πού περιέχει 

ό κατάλογος. 

εχειρίσαμεν τή αυτί] ώρα τω κυρ Γερμανώ δπου όταν συν θεώ επιστρέψω να τα φέργ] πάλιν 

αύτοΰ [. . ./' Καί επανέρχεται μετά τρεις μήνες (15 'Απριλίου 1724): [...] πέμπομεν 

τή Πανιερότητί της τους δύο τούτους μικρούς καταλόγους μερικών βιβλίων, εξ ων ό μεν 

ένας καθώς θέλει τον στοχασθή περιέχει μερικά βιβλία άπο τον προπεμφθέντα ήμϊν μεγάλον 

κατάλογον αυτής' ό ôè έτερος άλλα τινά βιβλία όπου μας χρειάζονται [. . .] και τά μεν βιβλία 

τοΰ ενός καταλόγου, τά όποια ευρίσκονται εις την βιβλιοθήκην τοΰ Ίεροϋ μοναστηρίου [.. .] 

νά μας τά έξαποστείλη, δια δε τά εν τω μικρώ καταλόγω, νά γίνει επιμέλεια περί τής ευ

ρέσεως των νά μας σταλώσι και εκείνα· [...]». 

Οί επιστολές άπο δπου τα αποσπάσματα καί οί δύο κατάλογοι υπάρχουν στο έπιστο-

λάριο, πού συγκρότησε ό Νεόφυτος Μαυρομμάτης καί σώζεται ως χειρόγραφο Μ 100 στή 

μονή Μεγίστης Λαύρας καί έ'χουν δημοσιευτεί: Σπυρίδωνος (Καμπανάου) Λαυριώτου, 

«Έκ τών επιστολών προς Νεόφυτον Μαυρομμάτην πρώην Άρτης», Γρηγόριος Παλαμάς 

8(1924) 66 - 70. Κατάλογο χειρογράφων της ίδιας εποχής, πού στάλθηκε στον Χρύσανθο 

'Ιεροσολύμων, βλ. Μανουήλ Ι. Γεδεών, «Λόγιοι καί βιβλιοθήκαι τής έν "Αθω Μονής τών 

Ιβήρων», 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 4(1883 - 84) 502 - 503" πβ καί σ. 480. 

22. Anghelou, J. D. Carlyle... δ.π. σ. 46. 

23. William Martin Leake. Travels in Northern Greece, τ. 3, Λονδίνο 1835 σ. 125. 

24. Γεδεών, Λόγιοι καί βιβλιοθήκαι 'Ιβήρων... δ.π. σ. 481. 
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Κατάλογοζ της εντύπου Βιβλιοθήκης της Ίερας Μονής Μεγίστης Λαύ

ρας συνταχθείς κατά το έτος 1931 -1932. Ταξινόμησις. "Απαντα τα εν τω 

παρόντι Καταλόγω εμπεριεχόμενα βιβλία διηρέθησαν κα\ ύποδιηρέθησαν εις 

28 τμήματα. 

Κατάταξις των βιβλίων καθ' ϋλην : Έν μεν τω Καταλόγω τα βιβλία 

κατεχωρίσθησαν καθ' ϋλην, εν ôè τη Βιβλιοθήκη ετοποθετήθησαν κατά μέ

γεθος. 

Πίναξ των 28 Τμημάτων ταξινομηθέντων κατά την άκόλουθον τάξιν. 

Ιον Θρησκευτικά ήτοι Παλαιά Διαθήκη και Νέα και 'Ερμηνεία αυ

τών, α Παλαιά Διαθήκη β' 'Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης γ' Παλαιά 

Διαθήκη και Νέα όμοϋ συνυπάρχουσαι ή συνδεδεμένοι δ' Καινή Διαθήκη 

ε' "Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης s' Ψαλτήριον ζ' 'Ερμηνεία τοϋ Ψαλτηρίου. 

2ον 

3ον 

4ον 

5θν 

6ον 

7ον 

8ον 

9ον 

ΙΟον 

llov 

12ον 

13ον 

14ον 

15ον 

16ον 

17 αν 

18ον 

19ον 

20òv 
21ον 

22ον 

23ον 

24ον 

25ον 

26ον 

27ον 

28ον 

Θεολογικά και Δογματικά 

'Ηθικοθρησκεντικά 

'Εκκλησιαστικά 

Άκολουθίαι 

Μουσικά 

Κανονικά 

Κατά αιρέσεων 

'Ιουδαϊκά 

'Ιερά 'Ιστορικά 

Προσκυνητάρια 

Όμιλίαι κάί Λόγοι, Βίοι και Μαρτύρια 

Πατερικά 

Φιλολογικά και Φιλοσοφικά 

'Ιστορικά 

Χρονικά ή Βυζαντινοί 'Ιστοριογράφοι καί 

Έπιστολαϊ και 'Επιστολάρια 

Γραμματικά 

Λεξικά 

Μαθηματικά 

Αστρονομικά 

Γεωγραφικά 

Νομικά 

'Ιατρικά καί Φαρμακευτικά 

Περιοδικά και 'Εφημερίδες 

Χρονογράφοι 

[cd] Διάφορα β' 'Ημερολόγια γ' Μυθιστορήματα 

Συνδεδεμένα διάφορα 

[α'] Τά τής Βιβλιοθήκης Μαρασλή [β'] 

τον εν 'Αθήναις Συλλόγου προς διάδοσιν 

Βιβλία εκδοθέντα υπό 

των ωφελίμων βιβλίων. 
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Σελίδα τοΰ Καταλόγου της Βιβλιοθήκης (1931 - 32). 
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2. Προσκτήσεις μετά το 1958. 

Οί μετά το 1958 προσκτήσεις φυλάσσονταν ως το 1983 στα υπερπλήρη 

ξύλινα ράφια της Β' αίθουσας (1958), πού είναι σχεδόν διπλάσια άπο την 

Α' αίθουσα, και διακρίνονταν σέ τρεις κατηγορίες: 

α Έ Βιβλιοθήκη του Εύλόγιου Κουρίλα (1880-1961). 

Μεταφέρθηκε άπο το κελί του Κουρίλα μετά το θάνατο του καί τοπο

θετήθηκε χωρίς κατάταξη στα ράφια της βιβλιοθήκης. Υπάρχει σταχωμέ-

νος χειρόγραφος κατάλογος της, πού πρέπει να συντάχτηκε άπο βοηθό του 

Κουρίλα γύρω στά 1930. Δεν είναι γνωστό ποια άπο τα βιβλία εκείνης της 

καταγραφής δεν υπάρχουν τώρα στη βιβλιοθήκη. Το μεγαλύτερο μέρος της 

βιβλιοθήκης του Κουρίλα αποτελείται άπο ιστορικά καί θεολογικά βιβλία 

πού εκδόθηκαν άπο τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα ως το 1930 καί 

είχαν σχέση με τα ιστορικά καί θεολογικά ενδιαφέροντα του25. 

β' νεοσυγκεντρωμένα έντυπα καί χειρόγραφα. 

Τα έντυπα καί τα χειρόγραφα πού υπήρχαν σε μετόχια, σκήτες, σπίτια, 

καλύβες ή σέ κελιά καί άλλους χώρους του μοναστηριού ή έφτασαν στο μο

ναστήρι άπο δωρεές μοναχών ή σέ εκτέλεση της διαθήκης τους, τοποθετή

θηκαν χωρίς να καταγραφούν στά ράφια της Β' αίθουσας. 

Τα έντυπα είναι άπο αρχέτυπα μέχρι καί σύγχρονα καί ό κύριος όγκος 

των παλαιών βιβλίων είναι λειτουργικά. 

Τα χειρόγραφα είναι του 18ου καί 19ου αι., λειτουργικού κυρίως καί 

σχολικού περιεχομένου, αντίγραφα άπο έντυπα τα περισσότερα καί ανέρχον

ται σέ 400 περίπου, ολα άκατάγραφα. 

γ' έντυπα άπο αγορές καί δωρεές. 

Τά νεότερα βιβλία πού εισάγονται στη βιβλιοθήκη καί προπάντων 

εκείνα πού προέρχονται άπο αγορές ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες 

της μονής : θεολογικά, ιστορικά καί βοηθητικά. 

Η περιδιάβαση στη βιβλιοθήκη ή ή ανάγνωση του χειρόγραφου κα

ταλόγου του 1931 - 32 δείχνει δτι το σώμα της βιβλιοθήκης πού σώθηκε 

έχει ισορροπημένες ποσότητες σέ όλες τις κατηγορίες τών βιβλίων στις όποιες 

έχει διαιρεθεί. Ό πίνακας πού δημοσιεύεται στη σ. 122 απογράφει τα περι

εχόμενα του καταλόγου σέ 21 κατηγορίες. (Οι αντιστοιχίες με τις 28 κατη

γορίες του καταλόγου σημειώνονται σέ αγκύλες). Άπο τον πίνακα αυτόν 

πού απογράφει τά βιβλία με βάση το χρόνο έκδοσης κατά 50ετίες, φαίνεται 

οτι οι έπί μέρους ποσότητες τών βιβλίων στην αυξομείωση τους δέν 

είναι μακριά άπο τη γνωστή γραμμή εξέλιξης της νεοελληνικής παιδείας 

25. Άρχιμ. Θεόδουλος Παπαδάκης, Πραγματεϊαι και σνγγραφαΐ τον άοιδίμον 
Μητροπολίτου Κορυτσάς Εύλογίου Κουρίλα, 'Αθήνα 1963, οπού βιογραφικά στοιχεία καί 
αναγραφή 251 δημοσιευμάτων. 
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στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Αυτά βέβαια ισχύουν για δλες πάνω - κάτω 

τίς κατηγορίες των βιβλίων έκτος άπο τα λειτουργικά. Τα βιβλία της λα

τρείας (Μηναία, Παρακλητική, Τριώδιο, Πεντηκοστάριο, Ωρολόγια, Τυπικόν, 

Ευαγγέλια, Απόστολος) στο μεγάλο τους όγκο, δεν υπήρχαν το 1931 - 32 

στη βιβλιοθήκη και δεν φαίνεται να θεωρήθηκαν ποτέ τμήμα της : οσο χρη

σιμοποιούνταν φυλάσσονταν στο καθολικό ή στα παρεκκλήσια* έκεΐ διαβά

ζονταν στις ακολουθίες και συνόδευαν τους προσευχόμενους στα στασίδια 

τους μοναχούς· ή επανάληψη έφερνε την αποστήθιση και έτσι δέν υπήρχε 

ανάγκη για το μοναχό να αναζητήσει το λειτουργικό βιβλίο στις ώρες της 

μόνωσης στο κελί του. Το μοναστήρι πάλι, όταν προμηθευόταν καινούρια 

λειτουργικά βιβλία, παραχωρούσε τα παλαιά σέ παρεκκλήσια, σκήτες, μετό

χια, συνήθεια πού συνεχίστηκε μέχρι την εποχή μας, δπως ρητά σέ τρεις πε

ριπτώσεις αναφέρει ό κατάλογος του 1931 - 32 : εδόθη είς το μυλοπόταμον. 

Μόνο μετά τα μέσα του 19ου αι., καί οχι χωρίς αντιδράσεις και αντι

στάσεις, έγινε προσπάθεια για να συγκεντρωθούν τα λειτουργικά βιβλία στα 

πλαίσια μιας προσπάθειας για την οργάνωση των βιβλιοθηκών στα μοναστή

ρια του "Αθω με αποτέλεσμα να χαρακτηρισθούν «κειμήλια» τα βιβλία, καί 

έτσι να ταξιθετηθοΰν στις βιβλιοθήκες. Στη Λαύρα φαίνεται να σημειώθηκε 

κάποια καθυστέρηση στη συγκέντρωση, κατάταξη καί καταγραφή των βι

βλίων με αποτέλεσμα ανάμεσα στα βιβλία πού φυλάσσονταν άκατάγραφα 

στη Β' αίθουσα, δηλαδή οσα εντάχθηκαν στη βιβλιοθήκη μετά το 1958, να 

υπάρχουν πολλές παλαιές εκδόσεις λειτουργικών βιβλίων πού συγκεντρώθη

καν άπο διάφορους χώρους του μοναστηριού, άπο σκήτες, άπο μετόχια. Μι

κρότερες ή μεγαλύτερες ποσότητες βιβλίων βρίσκονταν ως το 1983 σέ αντί

στοιχους με τους παραπάνω χώρους εϊτε αποθηκευμένα, ε'ίτε στη χρήση των 

μοναχών, «κληρονομημένα» άπο τον γέροντα τους, το μοναχό στον όποιο 

ήταν ύποταχτικοί. 

Ό χρόνος 

Ή έκδοση τών πρα)των έντυπων βιβλίων βρήκε πραγματικότητα τη 

λειτουργία βιβλιοθηκών στα μοναστήρια τής 'Ανατολής· οι παραγγελίες τών 

Πατέρων τής Εκκλησίας, τα πατριαρχικά γράμματα, καί οι διατάξεις τών 

μοναστηριακών τυπικών καί διαθηκών επέβαλαν την ίδρυση καί τη λειτουρ

γία τών βιβλιοθηκών26. Στη μεγίστη Λαύρα, όπως σημειώθηκε παραπάνω, 

λειτούργησε βιβλιοθήκη άπο τους χρόνους τής ίδρυσης της με πυρήνα τα 

ιδιόγραφα καί τα προσωπικά χειρόγραφα τοϋ ιδρυτή της 'Αθανασίου του 

26. Μανουήλ Ι. Γεδεών, ((Ή περί βιβλιοθηκών εκκλησιαστική μέριμνα», 'Εκκλησια
στική 'Αλήθεια 25(1905) 235 - 240, 246 - 249, 267 - 268. Κωνσταντίνος Α. Μανάφης, 
Μοναστηριακά τυπικά - διαθήκαι, 'Αθήνα 1970 σ. 154, 169. 
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Άθωνίτη και στις αρχές τοΰ 13ου αι. ή βιβλιοθήκη είχε γύρω στα 1000 χει

ρόγραφα. 

Για τα έντυπα βιβλία δεν βρέθηκε καταγραφή παλαιότερη άπο εκείνη 

τοΰ 1931 - 32, ούτε στάθηκε δυνατό να χρησιμοποιηθεί το αρχείο της μο

νής, οπού πρέπει να βρίσκονται στοιχεία για το χρόνο και τους τρόπους πρόσ

κτησης των βιβλίων (δωρεές, αγορές, αφιερώσεις), για τους βιβλιοφύλακες -

βιβλιοθηκάριους και για τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης της βιβλιοθήκης. 

'Αρχίζοντας άπο τήν καταγραφή τοΰ 1931 - 32 σημειώνω μερικές πα

ρατηρήσεις πού θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό τοΰ χρόνου 

πού συγκεντρώθηκε στη βιβλιοθήκη ό μεγάλος όγκος των βιβλίων. 

Ή καταγραφή τοΰ 1931 - 32, δπως σημειώθηκε πιο πάνω, έγινε άπο 

τον τότε βιβλιοθηκάριο Παντελεήμονα Λαυριώτη καί απογράφει παλαιό

τερη κατάταξη πού πρέπει να έγινε στο τέλος τοΰ 19ου ή στις αρχές 

τοΰ 20οΰ αιώνα. Αυτό αποδεικνύεται άπο τή συμφωνία ή οποία υπάρχει 

στους αριθμούς κατάταξης, «επίσημα», πού σημειώνει ή καταγραφή τοΰ 

1931 - 1932 καί σέ εκείνους πού δίνει ή Bibliographie Hellénique για τον 

18ο αι. των Ε. Legrand, Η. Pernot καί L. Petit (Παρίσι 1910 - 1920). 

Υποθέτω δτι ή κατάταξη των εντύπων είναι έ'ργο τοΰ Χρυσοστόμου Λαυ

ριώτη τοΰ εκ Μαδύτου (f 1908), δ όποιος σύνταξε καί το μεγάλο ανέκδοτο 

κατάλογο των χειρογράφων της μονής, στηριγμένο σέ προγενέστερο κατά

λογο τοΰ 'Αλεξάνδρου (Εύμορφοπούλου) Λαυριώτη, καθώς καί τον κατάλογο 

χειρογράφων καί εντύπων της Ίερας Κοινότητος στις Καρυές (1888)' μέ 

τα παραπάνω, ονόματα καί χρονολογίες, φτάνουμε στα χρόνια πού εγκα

ταστάθηκε ή βιβλιοθήκη στο νέο ανεξάρτητο κτίριο καί είναι πιθανό τότε να 

έγινε ή κατάταξη, άφοΰ τα ((επίσημα)) των βιβλίων παραπέμπουν σέ 24 στήλες 

ραφιών, δσα ακριβώς τα εντοιχισμένα ράφια της Α' αίθουσας. 

Μιά προσεκτική περιδιάβαση στα βιβλία της βιβλιοθήκης αφήνει τήν 

εντύπωση δτι αυτή πρέπει να ήταν στο τέλος τοΰ 18ου αι. καλά συγκροτη

μένη, δηλαδή δτι περιείχε το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων πού σώζονται 

σήμερα καί είχαν εκδοθεί μέχρι τότε. Οι αθροίσεις τοΰ πίνακα της σ. 122 

δείχνουν δτι τα βιβλία πού εκδόθηκαν κατά τήν περίοδο 1488 - 1800 ξεπερ-

νοΰν τον αριθμό 1000. Σ' αυτό τον αριθμό πρέπει να «υπολογίσουμε» τον 

άγνωστο αριθμό βιβλίων πού χάθηκαν μετά το 1800 καί να αφαιρέσουμε 

δσα μπήκαν μεταγενέστερα στή βιβλιοθήκη καί είχαν εκδοθεί πριν άπο το 

1800. Στο παραπάνω συμπέρασμα μας όδηγοΰν τα κτητορικά σημειώματα 

πάνω στα βιβλία, άλλα χρονολογημένα καί άλλα πού μποροΰν να χρονολο

γηθούν κατά προσέγγιση άπο τή γραφή τους. Πολλές φορές δμως παρου

σιάζονται σβησμένα καί ξυσμένα κτητορικά σημειώματα καί στή θέση τους 

γραμμένα νεότερα. "Ετσι ή χρονολόγηση τοΰ πότε ήλθε το κάθε βιβλίο στο 

μοναστήρι γίνεται προβληματική. 'Ακόμα γίνεται προβληματική ή άπογρα-
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φή των βιβλίων ενός δωρητή και επομένως αδύνατος δ ακριβής προσδιορι

σμός όλων των πυρήνων τής βιβλιοθήκης. 

Τά βιβλία τα φράγκικα, δπου είναι εν rfj Βιβλιοθήκη, έχουν γραμμένα 

από μέσα το όνομα εκείνου όπου τα εφερεν, ήγουν Μανουήλ Μοσχιώτον 

και ώς φαίνεται κάποιος προκομμένος ήτον αυτός και είχε τα βιβλία, και 

εσώθη κατά το αχλ' έτος27. Έ ενθύμηση αυτή, σε έγγραφο τής Μεγίστης 

Λαύρας, αναφέρεται στη δωρεά του Μοσχιώτη πού έγινε στις αρχές του 17ου 

αϊ. Τέσσερα άπα τα βιβλία του μπόρεσα να εντοπίσω στή βιβλιοθήκη με τη 

σημείωση : εκ των Μανουήλ Μοσχιώτου™. Άλλα έχουμε και παλαιότερη 

27. Σπυρίδων (Καμπανάου) Λαυριώτης, «ΆναγραφαΙ εγγράφων της Μεγίστης 

Λαύρας τοϋ Αγίου 'Αθανασίου έν "Αθω», Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 

7(1930)409. Εύλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης, Κύριλλος προηγούμενος Λανριώτης ο χρονο

γράφος, 'Αθήνα 1935 σ. 64, δπου στοιχεία για τον Μοσχιώτη και τήν τύχη των βιβλίων του. 

Νομίζω οτι ταυτίζονται ό Μανουήλ Μοσχιώτης (ό Κρής) μέ τον Μανοϋσο Μοσχιώτη, 

στον όποιο ό Μάξιμος Μαργούνιος άφησε μέ τή διαθήκη του (1602) τα ιδιόγραφα χειρό

γραφα του- βλ. Μ. Ι. Μανούσακας, 'Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα (1547 - 1806), 

Βενετία 1968 σ. 47. Deno J . Geanakoplos, «The library of the Cretan humanist -

bishop, Maximos Margounios, especially his collection of latin books bequeathed 

to Mount Athos», Πεπραγμένα Β' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου τ. Γ' 'Αθήνα 

1968 σ. 7 5 - 9 1 . Ό Μανουήλ Μοσχιώτης ήταν σχολιαστής τοΰ 'Αριστοτέλη: χφ Πα

τριαρχείου 'Αλεξανδρείας 73, φ. 9 6 - 1 7 6 : Εις τά πρότερα αναλυτικά'Αριστοτέλους έξή-

γησις κατ' επιτομψ, Μανουήλ τοΰ Μοσχιώτον, ήτοι περί συλλογισμού (Θ. Μοσχονάς, 

Κατάλογοι τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης τ. Α' Χειρόγραφα, 'Αλεξάνδρεια 1945 σ. 80) 

και χφ Μετοχίου Παναγίου Τάφου 551, φ. 1 - 4 3 : Τον σοφωτάτον Έμμανουήλον τοϋ 

Μονσχιώτον εις το περί ερμηνείας τοϋ 'Αριστοτέλους (Α. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς, 

Ίεροσολνμιτική Βιβλιοθήκη τ . Ε', Πετρούπολη 1915 σ. 109 - 110- άλλο χγφ βλ. λ^ρυσ-

σαλίς 1861 σ. 92). Γνωρίζουμε επιστολές του και τά έργα του : Θεωρία ώφελιμωτάτη 

περί το γινώσκειν έαντον (Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Κατάλογος των έν τή ιερά 

μονή τοϋ Σ ου μελά ελληνικών χειρογράφων, στο παράρτημα τοϋ βιβλίου Έ π . Κυριακί-

δης, 'Ιστορία Μονής Σουμελα Τραπεζοϋντος, 'Αθήνα 1898 σ. λ', χγφ 57" πβ Ν. Α. 

Βέης, «Ποντιακά Χειρόγραφα έν τω Μουσείω τοΰ Κάστρου τής 'Αγκύρας», Άρχείον 

Πόντου 9(1939) σ. 229-230). Εισαγωγή εις τήν χριστιανικήν παιδίαν (Σπ. Π. Λάμ

προς, Κατάλογος των έν ταις βιβλιοθήκαις τον Άγίον "Ορους ελληνικών κωδίκων, 

τ. Α', Κανταβριγία 1895 σ. 252 (χγφ Μονής Δοχειαρίου άρ. 119.8(2792). Λόγος απο

λογητικός προς τους λέγοντας, μη εχειν ανάγκην τον χριστιανόν, και τάς βούλας τον 

Σωτήρος προς σωτηρίαν φυλ.άττειν, άλιλά δννασθαι σώζεσθαι, τούτων μη φυλαττομένων 

(Archimandrite Vladimir, Sistematiceskoe opisanie rucopisej Moskovskoj SinodaV noj 

(Patriarsej) Biblioteki I Rucopisi greceskija, Μόσχα 1894 σ. 310, χγφ 238). 

28. Παντελεήμων, Κατάλογος αρχετύπων. . . δ.π. σ. 167, 171, 180, δπου περι

γράφονται, αντίστοιχα, τά βιβλία: Κλαυδίου Πτολεμαίου, Μεγάλης Συνάξεως βιβλία ΙΓ', 

Θέωνος Άλεξανδρέως, Εις τά αυτά υπομνημάτων βιβλία ΙΑ', Βασιλεία 1538· Στράβωνος, 

77ερί τής Γεοιγραφίας βιβλία ΙΖ', Βασιλεία 1549 και G. Budaeo, Commentarli linguae 

Graecae, Βασιλεία 1556-1557: επισήμανα ακόμη κτητορικο σημείωμα τοϋ Μανουήλου 

τοϋ Μοσχουτίου στο βιβλίο Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου, Περί Πόλεων, Βενετία, 'Λλδος, 1402. 
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ενθύμηση αφιέρωσης βιβλίου στη Λαύρα, του 1553 πάνω στον Βαρΐνο πού 

εκδόθηκε στη Ρώμη το 1523 2 9 . Μεταγενέστερη είναι ή ενθύμηση ανάγνωσης, 

γραμμένη πάνω στο βιβλίο του Ματθαίου Δεβαρή, πού τυπώθηκε στη Ρώμη 

το 1550 : εν μηνι σεπτεμβρίω id 1673—εγραψεν 6 διαβαστής δια ενθύμη-

σιν, δ αμαρτωλός Συμεών Λαυριώτης™. 

Στα τέλη του 17ου ή στις αρχές του 18ου cd. αφιερώνεται το βιβλίο 

των Οίκουμενίου και Άρέθα, Εξηγήσεις εκ διαφόροιν των αγίων Πατέρων 

υπομνημάτων, Βερόνα, Σάβιος, 1532, φερμένο άπο την Καστοριά : εγράφη 

δ κυρήτζη ναστος είς την άγίαν πρόΟεσιν της λαύρας και εδοσεν ετοϋτο βη-

βλήον : και δ πατήρ Παύλος / εγράφην δ υιός του παϋλος. ό κυρήτζη άνα-

στάσιος εις τήν άγίαν πρόθεσιν της Ααυρας και εδοσεν ετοϋτο βηβλήον και 

έτερα παρ(άδες) ρξ και ή παρρ(ησία) αυτοϋ Καστοριανός- στο τέλος του 

βιβλίου υπάρχει άλλο τυπικότερο σημείωμα: το παρόν βιβλίον εκομίσΟη από 

τήν Καστορίαν και επροσηλώθη είς τήν σεβασμίαν και ιεράν λαύραν τοϋ οσίου 

καΐ θεοφόρου πατρός ημών άθανασίου τοϋ εν τω αΒω· και δ βουληΟεις αλλο-

τριώσαι τοϋτο εκ ταύτης της ιεράς μονής, και εις ετέραν μονήν δοϋναι ή χα-

ρίσασθαι τινός προσώπου ει τις αρα και αν r/, έστω αφορισμένος παρά θεοϋ 

παντοκράτορος και ή μερις αυτοϋ μετά Ιούδα και κληρονομήσει τάς αράς τω 

τιη Θεοψόρων Πατέρων, και ως ιερόσυλος εν αλήθεια κριθείη, εϋροι δε και 

άντιτασσόμενον τον αγιον άθανάσιον εν τή ημέρα της κρίσεως*1. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί και μια γενικότερη παρατήρηση : πηγές πλου

τισμού της Βιβλιοθήκης μπορούν να θεωρηθούν και οι βιβλιοθήκες των «ύπερ-

οριων», δηλαδή των εξόριστων, εκτοπισμένων πατριαρχών ή μητροπολιτών, 

πού έφτασαν στο μοναστήρι της Λαύρας μετά άπο απόφαση της εκκλησια

στικής ή τής κοσμικής αρχής. Ά π ο τους 23 πατριάρχες και 137 μητροπο

λίτες ή επισκόπους, πού ήλθαν στή Λαύρα και πέθαναν στο μοναστήρι, ση

μειώνονται έδώ τα σημαντικότερα ονόματα : κατά το 17ο αι. στή Λαύρα 

καταφεύγουν «ύπερόριοι» οι οικουμενικοί πατριάρχες "Λνθιμος Β' ό άπο 

Άδριανουπόλεως (f 1628) και ο Διονύσιος Γ' ό Βαρδαλής (f 1704), ενώ κατά 

το 18ο αι. οί οικουμενικοί πατριάρχες Ιερεμίας Γ' (f 1735) και Κύριλλος 

Ε ' (f 1775), ό μητροπολίτης Ά ρ τ η ς και Ναυπάκτου Νεόφυτος Μαυρομμάτης 

29. στο 18ιο, σ. 164: Μέγα και πάνυ ώφέλιμον Λεξικοί', δπερ Βαρίνος Φαβωρϊνος 

Κάμηρς, ό Νουκαιρίας επίσκοπος, εκ πολλών καί διαφόρων βιβλ.ίων κατά στοιχεϊον συνε-

λέξατο, Ρώμη, Ζαχαρίας Καλλιέργης, 1523. 

30. στο ίδιο σ. 181: Ματθαίου Δεβαροϋ, Κατάλογος όειγματικος των èv τοις Ευ

σταθίου εις τήν Όμηρου Ίλιάδα και Όδνσσειαν ύπομνήμασιν εμφερομένων χρησίμων, 

Ρώμη 1550. 

31. στο 'ίδιο, σ. 184' πβ. και σημ. 5. Για την οικογένεια Κυρίτζη και τις δωρεές της 

στή Λαύρα βλ. Σπυρίδων Λαυριώτης, Άναγραφαί εγγράφων, δ.π. σ. 426 - 427. Κουρίλας, 

Κύριλλος, δ.π., σ. 15-19, 57. Γ. Π. Κουρνοϋτος, «Σχολεία της Τουρκοκρατούμενης Κα

στοριάς», Γέρας 'Αντωνίου Κεραμοπούλου, 'Αθήνα 1953 σ. 448 - 450. 
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("j* 1746) και ό μητροπολίτης Τορνόβου 'Ιωσήφ (f 1755)3 2. Πράγματι, στη 

βιβλιοθήκη σώζονται βιβλία των αρχιερέων αυτών, άλλα και άλλων πού τα 

ονόματα τους δεν σημειώθηκαν. 

Άλλα ή καλύτερη μαρτυρία, οτι ή βιβλιοθήκη ήταν συγκροτημένη 

στο δεύτερο μισό του 18ου αι., είναι τα σημειώματα του προηγούμενου Κυ

ρίλλου Λαυριώτη του Πελοποννησίου33, πού διάβασε εκατοντάδες άπο τα 

βιβλία και χειρόγραφα της μονής και σημειώσεις του υπάρχουν στα παρά-

φυλλα των βιβλίων ή στα περιθώρια των σελίδων. Ό Κύριλλος έζησε στο 

μοναστήρι, με διακοπές λόγω αποδημιών, άπο το 1759 ως το 1810 περίπου. 

'Ανιχνεύοντας προγενέστερες άπο το 1750 μαρτυρίες για προσπάθειες 

οργάνωσης βιβλιοθηκών εντύπων στο "Αγιο "Ορος θα πρέπει να σημειώσου

με τις μέριμνες του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Διονυσίου Δ' (1678) 

πού χάρισε τη βιβλιοθήκη του στη μονή τών 'Ιβήρων συνοδεύοντας τή δω

ρεά με πατριαρχικό γράμμα : [...] Άνάγνωτε γάρ, φησίν ο Κύριος, τάς γρα-

φάς, iva εν αύταις ζωήν εί'ρητε· τούτων μεν οϋν και ημείς το καθ' ύπεροχήν 

και χρήαιμον και άναγκαΐον εννοήσαντες, ου μικράν εθέμεθα σπουδήν, εξ 

αυτής εκείνης σχεδόν της πρώτης ηλικίας, σνλλογην βιβλίων έαντοΐς παντο-

δαπών πανταχόθεν περιποιήσασθαι, εξ ων βιβλιοθήκην ικανήν μέχρι τον πε-

ριόντος εξεθέμεθα, οις ημάς αυτούς τε τον ενόντα τρόπον, και άλλους ουδέν 

ήττον ώφελήσαι, δια της αυτών αναγνώσεως ίμειρόμενοι. [...] άπόθετον εσπεύ-

σαμεν ποιήσαι την βιβλιοθήκην ταύτην ημών εν τω κατά το άγιώνυμον "Ορος 

ίερώ και σεβάσμιο) μοναστηρύρ τών 'Ιβήρων [...] όπως, διασωζομένης αυτής 

εν τοις τοϋ μοναστηρίου ταμείοις, δια τής τών πατέρων επιμελείας, τα μεν 

βιβλία κ τ ι ^ α τ α ύπάρχωσι τοϋ μοναστηρίου αναφαίρετα [...] ή δέ χρήσις και 

ανάγνωσις αυτών ελευθέρως πρόκηται πάσι τοις άντεχομένοις σπουδής και 

μελέτης γραφών [...]. Κάτω άπο το γράμμα του Διονυσίου Δ' σημείωσε ό 

Νεόφυτος Μαυρομμάτης το 1722 : [...] συνέλεξα πάντα τα τής Μονής βι

βλία και τα τοϋ άοιδίμου πατριάρχου κυρ Διονυσίου, τοϋ εμοϋ γέροντος, προσ-

θεϊς και τα ημέτερα και εκ τών ιδίων δαπανήσας συνέστησα την παρονσαν 

βιβλιοθήκην κτίσαςκαΐ την εκκλησίαν [του αγίου Νεοφύτου] και τα πέριξ 

κελλία αυτής [...]u. 

Είκοσι χρόνια αργότερα ό Ευγένιος Βούλγαρης, σχολάρχης στην Ά θ ω -

32. Βλ. πρόχειρα Καλλίστρατος, 'Ιστορικόν Προσκυνητάριον. . . ο.π., σ. 82. Βλ. 

και σημ. 44. 

33. Κουρίλας, Κύριλλος... δ.π. σ. 22 - 27. 

34. Γεδεών, Λόγιοι και Βιβλιοθήκαι Ιβήρων... δ.π. σ. 481. Για τον κατάλογο 

της βιβλιοθήκης τών 'Ιβήρων πού συνέταξε ό Μαυρομμάτης βλ. τή σημ. 21. Ή μονή τών 

Ιβήρων είχε παράδοση δωρεών σημαντικών βιβλιοθηκών: Θεοφάνης Έλεαβοϋλκος, Μά

ξιμος Μαργούνιος· βλ. Πατρινέλης δ.π. σ. 5-6. Για τή μονή Κουτλουμουσίου και τον 

κατάλογο της (1767) βλ. σημ. 14. 
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νιάδα (1753 - 1759), θα δανείζεται, βιβλία άπο τή βιβλιοθήκη της μονής 

των 'Ιβήρων, ζητώντας άπο το βιβλιοφύλακα να παραβεί τις εντολές του 

Διονυσίου και του Νεοφύτου πού απαγόρευαν το δανεισμό. Ό υψηλός σκοπός 

της διδασκαλίας στους μαθητές της Άθωνιάδας, πού δέν έχουν βιβλία, είναι 

ανώτερος άπο τή φύλαξη των βιβλίων. Γράφει ό Ευγένιος σέ επιστολή του 

προς το βιβλιοφύλακα της μονής των 'Ιβήρων Μελέτιο : Πολλάκις εν ποιών 

ημάς διετέλεσας, την χρήσιν επιτρέψας των βιβλίοιν ετοίμως, ων ήτησάμεθα. 

Και νυν δε ευ ποιήσεις πάλιν ευ οΐδα, βιβλιάριον ήμΐν την του Ξενοφώντος 

Κυροπαιδείαν περιέχον, εφ' οις εχομεν άλλοις, προσεπιπέμψας- εστί γαρ 

ήμΐν και άλλαχόθεν ερανισθεΐσι τοιαύτα βιβλία, αλλ' ή τάξις, ή ταϊς Ξενο

φώντος εμπανηγνρίζονσα χάρισιν υπερβάλλει τον αριθμόν εις εΐκάδα πλη-

θυνομένη, και άμοιροϋσι βιβλίων οι πλείονες. Προσθειής τοίννν ταΐς πολλαϊς 

σον προς ήμας ευποιιας καϊ ταύτην ανοιχθείη σου και αύθις 6 κήπος τοις 

πεινώσι τους της σοφίας καρπούς· άναστομωθείη σον ή πηγή, και νπερεκχυ-

θείη σον άφθόνως τα νά/ιατα, τοις διψώσι τα ρείθρα τών λόγων οΐσθα γάρ, 

ώς τον μεν κεκλεισμένον, της ôè εσφραγισμένης, δνησις ουδεμία. Ει δε και 

τα μη τοιαύτα είς ωφέλιμα μεταποιείν παντοίαις τα'ις επινοίαις οφείλομεν, 

πόσω δη μάλλον τα φύσει τοιαύτα ουκ άφορα τοις άλλοις ποεΐν, ενεχόμεθα· 

αλλ' αυτός μεν τής εις τούτο προτροπής, ουκ αν εΐης επιδεής [...]. Και σέ άλλο 

γράμμα του, στον 'ίδιο Μελέτιο, ζητάει καί πάλι βιβλία ό Ευγένιος : πέμψαι 

ήμΐν αντιβολούμεν, σεβασμιώτατε, εφ' οίς εχομεν λαβόντες και δύο ετι 

βιβλία, το μεν τας Θονκνδίδον σνγγραφάς περιέχον, το δε την Θεοδώ-

ρον τού Γαζή γραμματικήν, ην λατινικοις σχολίοις καί σημειώμασι πε-

πνκασμένην 6 λογιότατος κυρ Παναγιώτης [Παλαμάς] εν τή παρ' ήμΐν βι

βλιοθήκη αρτίως κατιδών έθεάσατο [...]. Καί σέ άλλη του επιστολή : [...] 

Βιβλίων χρήζομεν τών την θρνλλονμένην Μεταφνσικήν πραγματενομένων 

περί ης Αριστοτέλης ο πάνν σννέγραψε, καί όσοι μετ εκείνον, είτε τοις εκεί

νον στοιχονντες δόγμασιν, ε\τ ονν καί από τών τον Πλάτωνος ορμημένοι 

δογμάτων της θεωρίας ταντησί ήψαντο [..·]35· 

Ή φυγή του Ευγένιου Βούλγαρη καί ή παρακμή τής σχολής δημιούρ

γησαν τους ορούς για το σκόρπισμα αυτών τών βιβλίων έχουμε ενδείξεις 

δτι άπο τα βιβλία εκείνα τουλάχιστο μερικά πουλήθηκαν στην αγορά τών 

Καρυών καί έτσι μερικά έφτασαν στή Λαύρα3 0. 

35. Γεδεών, Λόγιοι καί Βιβλιοθήκαι 'Ιβήρων.. . δ.π. σ. 510 - 512, 523 - 524. Γιά 

την Άθωνιάδα: "Αλκής Αγγέλου, «Το Χρονικό τής Άθωνιάδας. Δοκίμιο ιστορίας τής 

Σχολής μέ βάση ανέκδοτα κείμενα», Νέα 'Εστία, Χριστούγεννα 1963 σ. 84 - 105. 

36. Σημειώνει ό Κύριλλος Πελοποννήσιος, πού ήταν καί μαθητής τοϋ Βούλγαρη 

στην Άθωνιάδα, στο βιβλίο Σοφοκλέους Τραγφδίαι, Φλωρεντία 1547: Ταντα τα εξ βιβλία 

φυλακωμένος ών εν ταϊς καραΐς ήγόρασα γροσιών εκκαίδεκα: αψοη εν Σεπτεμβρίω, ευ

τελής Κύριλλος. Παρόμοια αναγραφή τοϋ Κυρίλλου υπάρχει στο βιβλίο Αισχύλου Τραγωδίαι, 
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Δεν έχουμε μαρτυρίες για την απήχηση πού είχε το έργο τοΰ Βούλγα

ρη και της Άθωνιάδας στη Λαύρα, έ'να έργο πού προετοίμαζε το "Ορος για 

μια ακμή πνευματική. Πρέπει πάντως εδώ να σημειώσουμε την ίδρυση τυ

πογραφείου στη Λαύρα, κάτι πού ήταν μέσα στα προγράμματα τοΰ Ευγένιου 

καί της Άθωνιάδας. Γύρου στα 1759 ό Κοσμάς Λαυριώτης ό Έπιδαύριος 

απεστάλη εις Ρωσσίαν [...] προς συλλογήν ελέους- εκείθεν μεταβάς είς Βε-

νετίαν, επρομηθεύθη το άπαιτούμενον ύλακον τυπογραφείου, καί συνεταιρι-

σθείς μετά τοΰ εκ Θάσου Δοϋκα Σωτήρη, έπηξε τοϋτο εν τη ιερά Μονή της 

Μεγίστης /Ιαυρας, και εκ των πιεστηρίων του οποίου εξεδόθη το εκ 35 φύλ

λων είς μικρόν δγδοον βιβ?.ιάριον όπερ επιγράφεται : 'Εκλογή τοϋ Ψαλτη

ρίου παντός εις τε οοξολογίαν καί εύχήν, συλλεγεϊσα μεν παρά τοϋ ελλογι-

μωτάτου Διδασκάλου Κυρίου Νεοφύτου [Καυσοκαλυβίτου] τοϋ εξ 'Εβραίων. 

'Αφιερωθεΐσα δε, τω Όσια) Πατρϊ ημών Αθανασία) τω εν τω "Αθω. Νϋν 

πρώτον τύποις εκδοθείσα, Συνδρομή και δαπάνη τοϋ Πανοσιωτάτου Άρχι-

μανδρίτου της Μεγίστης Λαύρας Κυρίου Κοσμά επιδαυρίου. Έν τω "Ορει 

τοΰ Άθω. 1759 Παρά, Δούκα Σωτήρη, τω θασίω»3 7. 

«'Απεστάλη είς Ρωσίαν», «μεταβας εις Βενετίαν» : καλά είναι να σκε

φτόμαστε δτι οι ανάγκες τοΰ μοναστηρίου, τα χρέη του, αναγκάζουν τους 

επιτρόπους να στέλνουν μοναχούς «προς συλλογήν ελέους» στις παραδουνά

βιες ηγεμονίες, στή Ρωσία. Οί καταθέσεις άπο κληροδότημα τοΰ μοναστη

ριού στην Zecca της Βενετίας καί κάποιες περίπλοκες στην είσπραξη τόκων, 

αναγκάζουν το μοναστήρι να στείλει εκεί μοναχούς. Δύο Προσκυνητάρια τυ

πώνονται αυτά τα χρόνια (1772, 1780) στή Βενετία, επιμελημένα άπο Λαυ-

ριώτες, τα όποια περιγράφουν τη Μεγίστη Λαύρα38. Στα ίδια χρόνια, άλλα 

Παρίσι 1557: συν τοις άλλοις και τόδε ήγόρασα έν ταϊς καραϊς, 1778, ευτελής Κύριλλος. 

Στή σ. 4 τοϋ 'ίδιου βιβλίου: ό ταπεινός και αχρείος μητροπολίτης σηλνβρίας άθανάσιος 

άφιεροϊ το παρόν βιβλίον συν άλλοις ουκ ολίγοις εν τη σεβάσμια και βασιλική μονή των 

Ιβήρων. 'Ακόμη στο βιβλίο τοϋ Κωνσταντίνου Γορδάτου, 'Εγχειρίδιον της των σφαιρών 

χρήσεως - Πρόκλου περί σφαίρας, Βενετία, Γλυκής, 1730, σημειώνει: Ήγόρασα εν ταϊς 

Καραϊς παράδων 50 εν έτει αψξε' Κύριλλος ιερομόναχος Λανριώτης. 

37. Για την πνευματική ακμή τοϋ "Αθω γενικότερα καί της Μεγίστης Λαύρας βλ. 

Μανουήλ Γεδεών, «'Ανέκδοτα σημειώματα περί των πατριαρχών 'Ανθίμου Β', Διονυσίου 

Γ', 'Ιερεμίου Γ'», 'Εκκλησιαστική Αλήθεια 2(1881 - 1882) 601 - 602. Για το τυπογρα

φείο: 'Αλέξανδρος (Εύμορφόπουλος) Λαυριώτης, «Λόγιοι Άγιορεΐται Κοσμάς Λαυριώ

της», 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 13(1893 - 94) 180 - 182. Ό 'Αθανάσιος Παπαδόπουλος -

Κεραμεύς, Vizantijskij Vremennik 1(1893) 228, υποστήριξε δτι το τυπογραφείο ίσως 

τύπωσε καί γραμματική, πού φύλλα της είδε στα 'Ιεροσόλυμα. 

38. Το 1779 στέλνουν τον Κύριλλο Πελοποννήσιο, πού τακτοποίησε τις υποθέσεις 

τοϋ μοναστηρίου, καί τύπωσε δύο βιβλία (Προσκννητάριον Λαύρας καί 'Ιαματική Χάρις) 

στο τυπογραφείο Γλυκή το 1780. "Οταν γύρισε: Μας εφερεν απ' εκεί καί τίνα βιβλία ήτοι 

εν Εύαγγέλιον, πέντε φυλλάδες της λειτουργίας δεμέναις, μίαν όκτώηχον και προς τούτοις 

προσκυνητάρια 500 (Κουρίλας, Κύριλλος... ο.π. σ. 16). 



110 Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης 

και αργότερα, άλλα βιβλία τυπώνονται άπο Λαυριώτες στη Βενετία, τή Λι-

ψία ή τή Βιέννη, ιερομόναχοι στέλνονται για να καλύψουν κενά στίς ενορίες 

των παροικιών της Ευρώπης άλλα και σε ενορίες ή μετόχια λαυριωτικα 

της «καθ' ημάς Ανατολής». "Ολοι αυτοί οί ταξιδιώτες μοναχοί φέρνουν επι

στρέφοντας στο μοναστήρι της μετανοίας τους τις πολύχρωμες εντυπώσεις 

τους άπο τον εξω κόσμο, συναποκομίζουν και βιβλία πού θα ικανοποιήσουν 

τις οξυμένες περιέργειες τους πού προήλθαν άπο τή γνώση τών εγκόσμιων. 

"Ετσι μπορούμε να υποστηρίζουμε δτι ή μεγάλη ποικιλία σέ βιβλία 

«καθ' ημάς» και «θύραθεν», ελληνικά και ξένα πού υπάρχουν στή Βιβλιοθή

κη, είναι συνισταμένη τών πολλών συλλογών και τών διαφόρων συλλεκτι

κών προτιμήσεων. Οί τόποι πού αποκτήθηκαν τα βιβλία είναι πολλοί καθώς 

και οί προηγούμενοι κτήτορες τών βιβλίων. "Ελληνες και ξένοι, γνωστοί ή 

άσημοι : Θεόφιλος Κορυδαλλεύς, 'Ιωάννης Χαρτοφύλαξ (1612), Θεοφύλα

κτος Τζανφουρνάρης, Πέτρος Πελεκάνος (Βενετία 1662), Κωνσταντίνος 

Μαυροκορδάτος, Σεβαστός Κυμηνήτης, Παναγιώτης Σινωπεύς και Γεώρ

γιος Πατούσας (Βενετία 1715), Μάρκος Κρεμέζης, Γεώργιος Βώλος ριθυ-

μναΐος, Βελισσάριος Δονάτος, Γρηγόριος πρώην Ράσκας, έκ Σιατίστης, Θεό

δωρος 'Ιωάννου Χατζηνικολάου, Φιλιππουπολίτης (1773), Georgius P a p p a -

zada (1791), Ευστάθιος Άλφατζής εξ 'Ιωαννίνων, Βατθολομαοος Κουτλου-

μουσιανός. Ά π ο τις μεγαλύτερες συλλογές πρέπει να ήταν του πατριάρχη 

Διονυσίου Γ' του Βαρδαλή, της οποίας μπόρεσα να εντοπίσω δέκα βιβλία 

και ακόμα του Νεοφύτου πού σημειώνει κατάλογο 20 βιβλίων του σέ παρά-

φυλλο του βιβλίου Ή Λογική του Ευγενίου Βουλγάρεως, Λιψία 1766 3 9, 

39. Τα βιβλία τοϋ Διονυσίου Γ' τοϋ Βαρδαλή, τοϋ οποίου οί ανορθόγραφες αναγρα

φές πάνω σ 'αυτά, δέν τον δείχνουν ιδιαίτερα γραμματισμένο (πβ Παντελεήμων Κατά

λογος αρχετύπων... δ.π. σ. 475-176) είναι: 

1. Έπιστολαί, Βενετία, "Αλδος, 1499. 7. Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ, "Απαντα, 

2. Γρηγορίου Θεολόγου, "Επη, Βενετία 1504. Βασιλεία 1550. 

3. Βασιλείου τοϋ Μεγάλου, Συγγράμματα τίνα, 8. Μαρτίνου Κρουσίου, Turcograecia, 

Βενετία 1535. Βασιλεία 1584. 

4. Έπιφανίου έπ. Κωνστάντιας, Κατά αιρέ- 9. Iuris Graeco - Romani, Φραγκ-

σεων, Βενετία 1544. φούρτη 1596. 

5. Εύσεβίου τοϋ Παμφίλου, 'Εκκλησιαστικής 10. Φωτίου, Βιβλιοθήκη, Αύγούστα 1601. 

ιστορίας, Παρίσι 1544. 

6. Εύσεβίου τοϋ Παμφίλου, Ευαγγελικής 

προπαρασκευής, Παρίσι 1544. 

Ό κατάλογος τοϋ Νεοφύτου: 

1— ϊδιόχειρον τοϋ αρχιεπισκόπου Τορνόβου 1— βασιλείου σελευκείας λόγοι 

λόγοι 1— λογική τοϋ Ευγενίου 

1— λογική Κορυδαλέως 1— ξενοφών 

1— γρηγορίου και σννεσίου 1— αισωπος 
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καί τοΰ Θεοδωρήτου έξ Ιωαννίνων, πού μετέφερε το 1816 τα βιβλία του στή 

Λαύρα άπο τή μονή Έσφιγμένου40, καθώς και τοΰ Σεραφείμ Σερραίου, Λαυ-

ριώτη ιερομόναχου στη Βιέννη, τα τέλη τοΰ 18ου και τις άρχες τοΰ 19ου αιώ

να, πού έφερε στο μοναστήρι σημαντικές «θύραθεν» εκδόσεις των χρόνων 

του κυρίως καί την Εφημερίδα των Μαρκιδών Πουλιών. Το όνομα τοΰ Σε

ραφείμ Σερραίου, είναι καλή αφορμή για να σημειωθεί δτι αρκετά άπο τα 

βιβλία πού κατέληξαν στή βιβλιοθήκη της Λαύρας αποκτήθηκαν άπο τους 

1— κανόνες και άλλα μαθήματα 1— χρονικον 

1— Θεματογραφία, και άλλα 1— συνταγμάτων 

1— χρηστοήθεια και άλλα 1— εύαγγέλιον χειρίσια 7 

2— Κορνδαλέως επιστολάρια Ιδιοχειρόν μον 1— εύχολόγιον 2 

καί τύπος 

2— τόμοι της κνκλοπαώείας α και β' 20 9 

2— γραμματική λασκάρεως και βησσαρίωνος τάδε κτήματα εμοϋ νεοφύτου 

Δεν ξέρω αν 6 Νεόφυτος ταυτίζεται με εκείνον πού σημειώνει στά βιβλία : Νικηφό

ρου Βλεμμίδου, 'Επιτομή λογικής, Λιψία 1784 καί Ιωάννου Τζαννέτου, Κατά Ώκέλλον, 

Βιέννη 1787: Έκ των νεοφύτου Ιερομόναχου λανριώτου και προηγουμένου λαύρας. 

40. Ή συνηθισμένη αφιέρωση στους τίτλους των βιβλίων του είναι: εκ των Θεο

δωρήτου άφιερωθέντων τή μονή Έαφιγμένου. δια τοΰ ιδίου μετετέθη και άφιερώθη τή 

μεγίστη λαύρα. (Πβ. Παντελεήμων, Κατάλογος αρχετύπων.. . ο.π. σ. 177, άρ. 111). 

"Αλλη αφιέρωση στο βιβλίο Νεοφύτου Δούκα, Θουκυδίδης τ. 6, Βιέννη 1805: Έκ των 

της μονής Έαφιγμένου δια Θεοδωρήτου παρά τοϋ αγίου Μολδαβίας κυρίου Βενιαμήν άφιε

ρωθέντων εις μνημόσυνον αύτοϋ το 1808. δια τοϋ Ιδίου Θεοδωρήτου μετετέθηααν και άφιε-

ρώθησαν τή μεγίστη λαύρα. Τα βιβλία αυτά απέκτησε ό Θεοδώρητος όταν ως ηγούμενος 

της μονής Έαφιγμένου το « [ . . . ] 1806 έπεσκέφθη τον φίλον του μητροπολίτην Βενιαμίν 

έν Μολδαβία καί επέτυχε κατόπιν μόχθων πολλών να δοθή εις την μονήν Έαφιγμένου ώς 

μετόχιον το έν τοις περιχώροις τοϋ Βασλούη κείμενον μοναστήριον Φλωρέστη». (Εύλόγιος 

Κουρίλας, «Θεοδώρητος προηγούμενος Λαυριώτης ό κωδικογράφος», Byzantinische Zeits

chrift 44(1951) 346). Στο παράφυλλο τοϋ βιβλίου του, Α.Φ. Φουρκροά, Χημική φιλο

σοφία, μετάφραση Θεοδοσίου Μ. Ήλιάδου, διόρθωση "Ανθιμου Γαζή, Βιέννη 1802, υπάρ

χει το σημείωμα: 

Κωνικών τομών τόμοι 

αναλυτική κωνικών τόμοι 

Χημική τόμοι 

φραντσέζικα 

mappe monde celeste τόμ. 

ουράνιος χάρτης 

βοτανική συνοπτική τόμ. 

βοτανική τόμ. 

amour de plantes τόμ. 

έρως των φυτών 

Τα ελληνικά βιβλία τοΰ καταλόγου είναι τοΰ 1802, το πρώτο καί τό τρίτο καί τοΰ 

1803, το δεύτερο. Ή διαπίστωση αύτη συνδυασμένη μέ τα βιογραφικά τοϋ Φιλιππίδη 

οδηγεί στο συμπέρασμα δτι το σημείωμα είναι τοΰ 1804 ή τοΰ 1805 (Βλ. Δημ. Β. Οίκονομί-

δης, «Δανιήλ Φιλιππίδου βίος καί ίργον (1750 - 1832)», Μνημοσύνη 7(1978 - 1979) 215). 

69 γερμανικά 

4 'Αστρονομία τοϋ Boden τόμ. 1 

65 φυσική ιστορία τομ. 1 
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1 τά ανωτέρω βιβλία ενεχειρίσθησαν τω 

Δανιήλ ηγουμένου Φλ&ρεατιοϋ. 

Ι Δ. Φιλιππίδης. 
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κτήτορές τους με τη μέθοδο της συνδρομής. Ξέρουμε κιόλας Οτι μοναχοί, 

πού δηλώνουν τόπο διαμονής τη Λαύρα και τους εξαρτημένους άπο αύτη χώ

ρους (σκήτες, καθίσματα, κελιά), γράφτηκαν συνδρομητές σε τέσσερα βιβλία 

τής περιόδου 1749 - 1821· και τα τέσσερα είναι έργα του Νικόδημου 'Αγιο

ρείτη, και σώζονται πολλαπλά στη Βιβλιοθήκη. Για τους Λαυριώτες πού 

γράφονται συνδρομητές με τόπο διαμονής έξω άπο τον "Αθω θα μάθουμε το 

μέγεθος τής συμμετοχής τους στο συνειδητοποιημένο αναγνωστικό κοινό και 

τις προτιμήσεις τους, όταν θα δημοσιευτεί ή ολοκληρωμένη μελέτη για τους 

συνδρομητές41. Και ό εντοπισμός αντιτύπων τους στό σώμα τής βιβλιοθή

κης ή ή επισήμανση τής δωρεάς τους στό αρχείο τής μονής θα μας δείξει 

τό μέγεθος μιας πηγής πλουτισμού τής βιβλιοθήκης. 

Χρήση και αναγνώσεις 

Για να υπολογίσουμε την ευρύτητα τής χρήσης και τις ποιότητες των 

αναγνώσεων των βιβλίων στη Μεγίστη Λαύρα δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. 

41. Ό Φίλιππος Ήλιου μοϋ έδωσε την πληροφορία Οτι ό Σεραφείμ Σερραίος ήταν 

συνδρομητής στα βιβλία Περιήγησις τοϋ Νέον Άναχάρσιδος τ. Α' Βιέννη, Μαρκ. Πουλιού, 

1797 και Στεφάνου Κομμητα, Παιδαγωγός, Βιέννη, Σχραίμβλ, 1800, πού τα άντύτυπά τους 

σώζονται στη βιβλιοθήκη. Υπάρχει ακόμη ή Έφημερίς της Βιέννης του 1794 τ. Α' και 

Β' και του 1797 τ. Β' (Ένας ακόμη τόμος του βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη τής Βουλής: 1797 

τ. Α'). 'Από τα βιβλία του μπόρεσα ακόμη νά εντοπίσω: Θεοδωρήτου, Διάλογοι τρεις κατά 

αιρέσεων, Ρώμη 1547· Κλήμεντος Άλεξανδρέως, Τα ευρισκόμενα, Χαϊδελβέργη 1592· 

Ίουστίνου, Τα ευρισκόμενα, Χαϊδελβέργη 1593· Αίσχίνου, Ό κατά Κτησιφώντος και Δημο

σθένους, Ό περί στεφάνον, Όξονία 1696· Μελετίου, Γεωγραφία, Βενετία 1729· Πολύβιος, 

Λιψία 1764· Homeri, Bias 1767· Θεοφίλου Κορυδαλέως, "Εκθεσις περί επιστολικών τύπων, 

Άλλη 1768· ΕΙσήγησις τής αυτοκρατορικής μεγαλειότητος ΑΙκατερίνας, μετάφραση Ευ

γενίου Βουλγάρεως, Μόσχα 1770· Homeri, Odyssea, 1776-1777· Γεωργίου Σουγδουρή, 

Εισαγωγή Λογική, Βιέννη 1792· Νικηφόρου Θεοτόκη, Άπόδειξις τον κύρους τής Νέας 

και τής Παλαιάς Διαθήκης ή 'Ανασκευή τής τον Βολταίρου βίβλου, Βιέννη 1794· Φοντε-

νέλ, Όμιλίαι περί πληθύος κόσμων, μετάφραση Π. Κοδρικα, Βιέννη 1794· Βαϋμαϊστέρου 

Λογική, Βιέννη 1795· Όβιδίου, Μεταμορφώσεις, Βενετία Λαμπανιτζιώτης, 1796. Στη 

Βιβλιοθήκη της Βουλής υπάρχουν: Τισσότου, Έγχειρίδιον υγείας, μετάφραση Κωνσταν

τίνου Μιχαήλ, Βιέννη 1785 και ένας τόμος τής 'Εφημερίδος (1797 τ. Α'). 

Για τα βιβλία της περιόδου 1749 - 1821, πού είχαν συνδρομητές με τόπο διαμονής 

τή Μεγίστη Λαύρα, βλ. Φίλιππος Ήλιου, «Βιβλία μέ συνδρομητές Ι Τα χρόνια τοϋ Διαφω

τισμού (1749 - 1821)», Ό 'Ερανιστής 12(1975) 125 - 126 (== 1800.1), 154 - 155 ( = 1819 

7), 156-157 (=1819.9), 158-159 (=1819.12) καΐ 150(= τόποι διαμονής συνδρομη

τών). 

Να σημειώσω ακόμη δτι στή βιβλιοθήκη υπάρχουν περίπου 30 αντίτυπα τοϋ βιβλίου: 

Λόγοι πανηγυρικοί.. . Μακαρίου Χρυσοκεφάλου. . . 'Εκδοθέντες άναλώμασι. .. επισκόπου 

'HλιoυπόL·ως και Θυατείρων και ενπατρίδου τής μεγαλοπόλεως Θεσσαλονίκης... Λεον-

τίου..., [Βιέννη] 1793. Ό Λεόντιος πέθανε στή Μεγίστη Λαύρα το 1800. 

Στή βιβλιοθήκη υπάρχουν πολλαπλά αντίτυπα εκδόσεων τής Μολδοβλαχίας κυρίως, 

καθώς και τής Κωνσταντινουπόλεως. 
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'Από τα λίγα βιογραφικά στοιχεία των μοναχών, πού είχαν κάποια επίδοση 

στα γράμματα, ή τών εκκλησιαστικών αξιωματούχων, πού έζησαν εξόρι

στοι στο μοναστήρι, και περισσότερο άπο τα σημειώματα πού υπάρχουν σέ 

πολλά βιβλία καί δείχνουν την πλούσια ζωή τους στο μοναστήρι, μπορούμε 

να διατυπώσουμε μερικές παρατηρήσεις. 

Οι μοναχοί πού διάβαζαν τα βιβλία του μοναστηρίου ή τα δικά τους, 

πού αγόραζαν καί μετά το θάνατο τους τα άφησαν στο μοναστήρι, τα χρη

σιμοποιούσαν βέβαια ανάλογα με τις γνώσεις καί τα ενδιαφέροντα τους : 

άλλοτε σαν εγχειρίδια για τη γραφή καί την ανάγνωση, ή τη διάστιχο ερμη

νεία, την «ψυχαγωγία» κι ακόμα για τη διατύπωση σχολίων στα περιθώρια, 

τις συσχετίσεις καί τέλος τις κριτικές παρατηρήσεις. "Ολες αυτές οι ποιό

τητες τών αναγνώσεων έχουν αφήσει κάποια σημάδια στα βιβλία της Λαύρας. 

Μερικές φορές συνπάρχουν στο ϊδιο αντίτυπο πού διαβάστηκε από πολλούς 

αναγνώστες διαφορετικών δυνατοτήτων. 

"Ας αρχίσουμε μέ τους μοναχούς πού χρησιμοποιούν τα βιβλία για να 

μάθουν γραφή, ανάγνωση καί σύνταξη : 1779 Αυγούστου 23 ô προηγούμε

νος κυρ Γρηγόριος επήρε την γραμματικήν τοΰ Βησσαρίωνος καί έστω είς 

ενθύμησινί2. 1814 σεπτεμβρίου 18 εγώ ό παπα διονύσιος αγόρασα τον βα

ρύνον γρόσια 40 καί ε/?αλα νόμον εις τον εαυτόν μου δια να μελετώ με αυτόν 

τον τρόπον επειδή δεν εύκαιρώ την ήμέραν την μία νύκτα να γράψω και την 

αλλην να διαβάζω και να μελετώ σύνταξιν δια να μη γίνεται αμέλλεια εις 

εμένα*3. 

Ή έκδοση τών κωμωδιών τοΰ 'Αριστοφάνη άπο τον "Αλδο στη Βενετία 

το 1498 χρησιμοποιείται σαν σχολικό βιβλίο το 18ο αϊ. για να ασκηθεί μα

θητευόμενος στη μέθοδο της ψυχαγωγίας, στη διάστιχο ερμηνεία. 

Το κτητορικο σημείωμα "Εκ τών διονυσίου κατηλιανοϋ τοϋ ζακυνθίου 

σ ενα άπο τα βιβλία προκαλεί τον μεταγενέστερο χρήστη του να εκθέσει 

τις γνώσεις του για τον παλιό κτήτορα' μόνο πού τον συγχέει μέ τον σύγ

χρονο καί συντοπίτη του άγιο Διονύσιο κι έ'τσι παραθέτει «συναξάριο» τοΰ 

άγιου: ούτος ο διονύσιος δοκεΐ είναι ό αϊγίνης αρχιεπίσκοπος, ος παραι

τηθείς οικειοθελώς και πορευθείς εις την ζάκυνθον την αύτοϋ πατρίδα, ήσύ-

χασεν εν τινι μονηδρίω, και εν αύτω, σωθείς μετεκομίσθη εν τη χώρα της 

της ζακύνθου, σώος ών ετι και ακέραιος τη θεία χάριτι, και καθ' εκάστην 

θαυματουργεί παραδόξως, ως μέγας άγιος, τοις πασι προσκυνούμένος καί 

τιμώμενος τοϋ παναγίου Πνεύματος τούτον άγιάσαντος καί της μεγάλης εκ

κλησίας της ανατολικής τήν άγιωσύνην προσκυρωσαμένης τούτω κατ' άξίαν**. 

Οι λόγιοι μοναχοί χρησιμοποιούσαν τα βιβλία σχολιάζοντας, διορθώ-

42. Στο βιβλίο 'Απομνημονεύματα εκ διαφόρων, 1546. 
43. Στο βιβλίο Βαρϊνος, Βενετία, Γλυκής, 1779. 
44. Στο βιβλίο Έπκρανίον, Κατά αιρέσεων, Βασνλεία 1544. 
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νοντας ή και συμπληρώνοντας αυτά με σημειώσεις τους στα παράφυλλα ή 

στα περιθώρια. Γράφει στην αρχή του Χρονικού του Δούκα, Παρίσι 1649, 

ό Κύριλλος Πελοποννήσιος : Οϋτος ό μιαρος συγγραφεύς ου μόνον άγροΐκος 

ην, αλλά μάλλον παπολάτρης και δεινός χριστιανομάχος. Άλλου, Ρολλίν, 

Ιστορία, Βενετία 1750 τ. 8, θαυμάζει και απορεί : εν τούτω εύρήσεις πολ-

λάς προφητείας τον άγιου Προφήτου Δανιήλ, δια τον μέγαν Άλέξανδρον 

και θαυμάσεις βέβαια. 

"Αλλα σημειώματα στα παράφυλλα των βιβλίων επισημαίνουν τι άπο 

τα περιεχόμενα κάλυπτε τις ζητήσεις καΐ τις περιέργειες των αναγνωστών 

και σε τί έκριναν χρήσιμο να επανέλθουν, εξασφαλίζοντας με τή σημείωση 

εύκολη τήν πρόσβαση. Σημειώνει ό Κύριλλος στα παράφυλλα της Ευαγγε

λικής προπαρασκευής, Παρίσι 1544, του Εύσεβίου Παμφίλου : δρα τον εύ-

σέβιον άρειανον γάδδαρον και φλύαρον άρειον - 96. ύστερον : 131 .142 : από 

τον : 96 : και καθ' εξής δρα αυτόν τζαμπουνίζοντα και ώς γάδδαρον γκαρί-

ζοντα καϊ βλασφημοϋντα. Χρησμοί του 'Απόλλωνος - 242 67 : 87 ύστερον 

περί ηλίου σελήνης αστέρων κατά τους παλαιούς - 488 περί τον Χρίστου -

80 : ύστερον άριστοι στίχοι 153 : 154· τα τοις ζώοις ϊδια 160· δρα εις τα 

191 και έξης πώς άρειανίζει ύποδεέστερον και πώς τίθησιν τον vlòv καί κα-

τώτερον το Πνεύμα το άγιον ο ναός 239. οι παλαιοί διατϊ εζων πολυετείς 

243. Έπιστολαι του βασιλέως Σολομώντος, και άλλων βασιλέων - 263. περί 

του ονόματος τοϋ Θεού 305. επί αδυνάτων στίχοι ωραίοι 466. 

Γενικά άπο τις προτιμήσεις αυτών τών σημειωμάτων φαίνεται ότι στην 

πρώτη γραμμή είναι τα δογματικά και οί κακοδοξίες τών «παπιστών» και 

ακολουθούν τα παράδοξα και τα μυστηριώδη, ή κατανόηση τών φυσικών φαι

νομένων. Σε άλλα βιβλία ό Κύριλλος δε διστάζει να παραθέσει οξείες εκφρά

σεις για τους συγγραφείς πού διατυπώνουν ή παρουσιάζουν γνώμες φιλοδυ-

τικές ή πάντως λιγότερο φανατικές άπο εκείνες της δικής του ορθοδοξίας. 

Ό φόβος τών «παπιστών» και τών «λουθηροκαλβίνων» κινεί τις υπο

ψίες τών μοναχών περισσότερο δταν διαβάζουν ξένες εκδόσεις και αισθάνον

ται τήν ανάγκη να δώσουν τή μάχη, έστω και 'ιδιωτικά, με τις ιδέες πού πε

ριέχουν. Δεν αρνούνται όμως να τα μελετούν και να τα χρησιμοποιούν ακόμη 

καί για λειτουργικά. "Ετσι στο βιβλίο Λειτουργίαι τών αγίων Πατέρων τοϋ 

1560 (αντίτυπο του Νεοφύτου Μαυρομμάτη) σημειώνει ό Κύριλλος : πολλά 

κατά πολλά οι διαβολόφραγκοι παρέφθειραν τάς τρεις ταύτας λειτουργίας, 

ανάθεμα τους τρις, χιλιάκις και αιωνίως40. 

Και τα γεγονότα της ζωής τού μοναστηριού έχουν αποτυπωθεί πάνω 

στα βιβλία με τή μορφή τών ενθυμήσεων ή τών βραχέων χρονικών : 1783 

45. Παντελεήμων, Κατάλογος αρχετύπων... δ.π. σ. 175. Βλ. καί Σκλαβενίτης, 
Ή δυσπιστία. . . δ.π. σ. 283 - 293. 
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νοεμβρίον 25 ήλθεν το θανατικον εις δλον το "Αγων 'Όρος σημειώνεται στον 

Βαρϊνο του 1523. 

Στο βιβλίο Ρητορική των παλαιών ρητόρων, Βενετία, "Αλδος, 1508 

υπάρχει ή ενθύμηση του 1798 : αψ^η', σεπτ. κ ο άγιος Προηγούμενος αρχι

μανδρίτης τε και επίτροπος κνρ 'Ησαΐας άφιέρωαεν εις την Ιεράν βιβλιοθήκην 

της καθ' ημάς ταύτης Μεγίστης /Ιαυρας τοϋτο το άριστον και δυσεύρετον 

βιβλίον, δωρηθεν αύτώ παρά τον εν πραγματενταΐς τιμιωτάτον κνρ Γεωρ

γίου Μοσχοπολίτου, αιωνία αυτών ή μνήμη*6. 

"Ενα εκτενέστερο σημείωμα - χρονικό πού υπάρχει στο βιβλίο Τον εν 

άγίοις πατρός ημών 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου Τών ευρισκομένων τόμος 

έβδομος, Etonae 1612, αποδεικνύει δτι τα σώματα τών βιβλίων θεωρούνται 

χώρος εμπιστευτικός γιά την εξομολόγηση, με την απαιτούμενη δυνατότητα 

πρόσκαιρης εχεμύθειας άλλα και τη σιγουριά για τη διάσωση της μαρτυρίας : 

f δια την επάρατον και άλογον διανομήν τον κοινού χρέους γεγοννίαν εν 

ετει αψπδ' επί τον πατριάρχου Γαβριήλ, τότε βιασθείς δυναστεία και 

βία τών τε αρχόντων της πόλεως και της συνόδου εις την βίαν ταύτην 

τούτων τραπέντων, υπό της παρακινήσεως τών Ιβηριτών, βιασθείς (ως ουκ 

δφειλον) ύπεσχέθη και ελαβεν ο μακαρίτης της λαύρας επίτροπος γρηγόριος 

θεσσαλονικεύς μετά τών περί αυτόν, χρέος πουγγεΐα διακόσια είκοσι πέντε : 

έκτοτε λοιπόν καταβάλλουσα ή Ααυρα καθ' εκαστον χρόνον τα διάφορα, άλλα 

μεν οντά : 20: εις τα 100: άλλα δια 15: και άλλα : 12: λοιπόν εκ τούτων 

τών διαφόρων άποκαμοϋσα και άδννατήσασα ή λαύρα, ήλθεν εις στενοχωρίαν 

και ενδειαν, μη έχουσα ύποφέρειν ούδε δούναι τους τόκους, δθεν προσταχθεις 

υπό τών αρχόντων της πόλεως καϊ της Συνόδου ό άγιος θεσσαλονίκης κυρ 

Γεράσιμος, ήλθεν ενταύθα νύν εν ετει, αψ'ηδ' κατέστησεν ήγούμενον εις τα 

πάντα κυριεύοντα τον πάτερα Παΐσιον (τον πρότερον καυσοκαλυβίτην και έπειτα 

ξενοφωτεινον) δστις ύπέσχετο εις τρεις μόνους χρόνους άποπληρώσαι άπαν 

το χρέος, λοιπόν ούτος εχειροτονήθη τη κ τοϋ φευρουαρίου παρά τοϋ αγίου 

Κορυτζας κύρ 'Ιωακείμ, εν τω καθολικώ. φανείς δε αδύνατος εις την ύπόσχε-

σιν, μηδενός διώκοντος έφυγε τη θ' τοϋ ερχομένου 'Ιουλίου, λοιπόν εις ενθύ-

μησιν τών μεταγενεστέρων κατεστρώθη ενταύθα το παρόν δράμα, καί αύτη 

ή ελεεινή τραγωδία, ovai : οϊμοι, φεϋ και άλοίμονον : ευτελής προηγούμε

νος κύριλλος ό γ ρ άψας*7. 

"Οπως αναφέρθηκε παραπάνω οι ύπερόριοι, οί εξόριστοι πού έφταναν 

στη Μεγίστη Λαύρα έφερναν μαζί τους καί βιβλία, μάλιστα όταν ή εξορία 

ήταν ισόβια. Οί εξόριστοι δμως αυτοί ήταν καί αναγνώστες τών βιβλίων του 

46. Παντελεήμων, κατάλογος αρχετύπων... δ.π. σ. 161. 
47. Για τα γεγονότα βλ. 'Αλέξανδρος (Λαζαρίδης) Λαυρ4ωτης, «Το "Αγιον "Ορος 

μετά τήν Όθωμανικήν κατάκτησιν», ΕΕΒΣ 32(1963) 229 - 237. 



Ή βιβλιοθήκη των εντύπων της μονής Μεγίστης Λαύραζ τον Άθω 117 

μοναστηρίου. Τα σημειώματα ενός άπο τους εξόριστους είναι χαρακτηριστι

κά : δ εκ Μακεδονίας Σιατίατης Μιχαήλ Δούκα Χατζή Μιχαήλ τή κβ' Μαΐου 

αψπζ' εν τω πύργω τον Τζιμισκή τω εν τή σεβάσμια μονή τοϋ άγιοννμου 

δρονς Λαύρα υπό τον κακοδόξον επισκόπου Σισανίον, Κυρίλλου βία άδικα-

στω και άκρίτω εις τοντον μεταφερθείς δτι Δικαίω Θεώ λάτρης ειμί, καν 

δήθεν ως νεωτερίζων εις την αντον θρησκείαν κακώς. 'Ακολουθεί ένα επί

γραμμα του κατά του επισκόπου Κυρίλλου με ημερομηνία 15 'Ιουνίου 178748. 

Σε άλλο βιβλίο με ημερομηνία 21 'Ιουλίου 1787 σημειώνει συντομότερο επί

γραμμα : Ον παντός άνθρώπον, κρίνειν τα ανθρώπου / Σοφον δε, κάγαθοϋ, 

μετ' ελευθέρου νου· αύτη τή φορά δεν είναι στον Πύργο του Τζιμισκή κρα

τούμενος, άλλα νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο τής Μεγίστης Λαύρας. Τα 

βιβλία πού διαβάζει είναι Ξενοφώντος Συγγράμματα, Βασιλεία 1568 και 

Λουκιανού Διάλογοι, Βενετία 152249. Τπερόριος πρέπει να ήταν και «ό τα-

48. 'Επίγραμμα καθ' ου νποδεικνύον/Τί σοι ΚακοΚύριλλε, κατ εμοϋ εκ δικαίονΙ 

'Απαρέσκω σοι φής, εών Δικαιολάτρις/Kal μη θέλουν είναι συν σοι Όρθοδοξολάτρις/'Αλλ' 

εί σοι το ορθόν, ήν προς Δίκαιον Θεον/ονκ αν σοι Αικαιολάτρις, άντίος εδοξε προς αυτόν./ 

Νυν δε ποιητής 'Αγγέλων πονηρών / Σογχωροϋντα τ' αύτοϊς βλάβην κατά δικαίων κάγα-

θών/Πρός δε και τοϋ Ίδιον υιοϋ άψειδήσαντα υπέρ κακών/έχων εις ορθώς δοξαζόμενον Θεον/ 

Πώς σοι το ορθόν, έπαινος εις αγαθόν;/ "Η Δίκαιον και Δικαίω Θεώ λατρευτικών/Άλλα 

προφθάσοι σ' ό εκ σοϋ βλασφημούμενος Θεος/Έπιβαλεϊν την δίκην, ως Δίκαιος κάγαθός. 

Kai τοϋ άσεβους Κυρίλλου επισκόπου Σισανίου./'Ο Σιατιστεύς Μιχαήλ Δούκα Χατζη-

μιχαήλ/τή ιε' 'Ιουνίου φρπζ' εν τω Πύργω τοϋ Τζιμισκή. Βλ. Παντελεήμων, Κατάλογος 

αρχετύπων. . . ο.π. σ. 177-178 . 

49. στο ΐδιο, σ. 178. Οι γνώσεις μας για τον Μιχαήλ Δούκα Χατζημιχαήλ είναι 

αρκετές άλλα Οχι τόσες πού να μας ξεκαθαρίζουν τήν προσωπικότητα τοϋ άνθρωπου 

και προέρχονται κυρίως άπο τα ακόλουθα δημοσιεύματα: Γεωργίου Ζαβίρα, Νέα Ελλάς 

ή Ελληνικό» θέατρον εκδοθέν υπό Γ. Π. Κρέμου, 'Αθήνα 1872, σ. 417 - 418, 421 - 422. 

Μανουήλ Ι. Γεδεών, «Νεοελληνικής Βιβλιογραφίας άνέλεκτα», 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 

4(1904) 47 - 48. Ή Παντελεήμων, κατάλογος αρχετύπων. . . , δ.π. σ. 177 - 178. Κ. Θ. 

Δημαράς, «Επαφές τής νεώτερης Ελληνικής Λογοτεχνίας μέ τήν 'Αγγλική (1780 - 1821)», 

'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση 3(1947 - 1948) 21 [αναδημοσιεύσεις: Φροντίσματα, 'Αθήνα 

1962 σ. 51. 'Ελληνικός Ρωμαντισμός, 'Αθήνα 21985 σ. 31, 493]. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, 

«Τρεις μεταφράσεις αποδιδόμενες στους Γ. Βεντότη και Μιχ. Δούκα», Ό 'Ερανιστής 

10(1972 - 73) 149. Γεωργίου Λαίου, Ή Σιάτιστα και οί εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ 

και Μανούση (17ος-19ος αι.), Θεσσαλονίκη 1982 σ. 108-109, 1 2 0 - 1 2 1 . Ή πορεία 

τοϋ Μιχαήλ είναι δραματική: πατρικός εξαναγκασμός για να ακολουθήσει το εμπορικό 

επάγγελμα, έμπορος στα Σκόπια και υστέρα για σπουδές στή Βιέννη. Γνωριμία του 

ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και σκέψης και επίδραση των «νατουραλιστών». Φυλάκιση στή 

«φυλακή τών μωρών» στή Βιέννη άλλα και μετάφραση ευρωπαϊκών έργων. 'Επιστροφή 

στή Σιάτιστα και εξορία άπο τον πατέρα του στα Μετέωρα και άπο τον τοπικό μητροπο

λίτη στή Μεγίστη Λαύρα. 'Ομολογία πίστεως. Αυτό το σχήμα βιογραφίας στηρίζεται 

κυρίως σέ δσα μαρτυρεί ό Ζαβίρας και νομίζω δτι για πολλά σημεία πρέπει να έχουμε 

επιφυλάξεις. Οί υπαινιγμοί και οί κατηγορίες δτι ήταν τρελλος καί άθεος δύσκολα μπορούν 

να καλύψουν τή ρήξη πού έγινε ανάμεσα στον Χατζημιχαήλ καί τήν παραδοσιακή κοινωνία 
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Στάχωση τοϋ βιβλίου Σεβαστού Κυμηνίτου, Δογματική διδασκαλία, Βουκουρέστι 1703. 
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πεινάς Γεώργιος» πού γράφει στο χειρόγραφο (Κ24) Χρονικό του Μανασή 

«τη iß' Μάιου αψ^ε' έν τω της Λαύρας Πύργω του Τζιμισκή» το επίγραμμα : 

'Αδικούμενου χαρακτήρ γνωρίζεται / φύσει προς σέβας γνώσις έκάστω δεϊ-

ται Ι δ δε πλέκων ψευδή έχει νουν απρεπή / ώς μη τοις κακοϊς άντ αγαθών 

στοιχήται50. 

"Ας σημειωθούν και μερικές μαρτυρίες για τη συντήρηση καί την 

εμφάνιση τών βιβλίων. Δεν έχουμε ρητές μαρτυρίες για την ύπαρξη βι

βλιοδετικού εργαστηρίου στη Λαύρα άλλα υπάρχουν πολλά βιβλία μέ ((αγιο

ρείτικο» δέσιμο. Είναι και τα βιβλία πού τυπώθηκαν καί ήρθαν δεμένα άπα 

τη Δύση, άπο τον έκδοτη τους ή τον προηγούμενο κάτοχο τους. 

Βιβλιοθηκάριος και βιβλιοδέτης - σταχωτής στο δεύτερο μισό του 18ου 

αι. υπήρξε ό προηγούμενος Γεννάδιος, πού στάχωσε καί χειρόγραφα καί έν

τυπα βιβλία. Γύρω στα 1756 φεύγει για τη Ρόδο καί δανείζεται το βιβλίο 

Θεοφύλακτου Βουλγαρίας, 'Ερμηνεία εις τα τέσσερα Ευαγγέλια, Ρώμη 1542, 

καθώς σημειώνει στα παράφυλλα : ταύτη ή θεία βίβλος η τάς εξηγήσεις έχου

σα τοϋ Ιεροϋ Θεοφύλακτου, υπάρχει μεν εκ τής βιβλιοθήκης τής ημών ιεράς 

λαύρας, εδόθη μοι δέ προς καιρόν, ην και σαθράν ούσαν μετεστάχωσα επιμε

λώς εν τω αψνε κατά μήνα Ίανουάριον εν Ρόδω "να σώζηται εν πολλώ ετει 

προς ώφέλειαν πολλών, και γαρ δυσεύρετος- γεννάδιος λαύρας51. Στο βιβλίο 

Βιβλιοθήκη του Φωτίου, Αύγούστα 1601 σημειώνει : μ,ετ εδέθη επιμελώς 

ή παρούσα ιερά βίβλος, δι' επιμελείας, γενναδίου προηγουμένου λαύρας, δι3 

τής Σιάτιστας. Τα επιγράμματα πάνω στα βιβλία τής Μεγίστης Λαύρας καί ή «ομολογία 

πίστεως» πού δημοσίευσε ό Γεδεών είναι ισχυρά αποδεικτικά τεκμήρια γι' αύτη του τή 

στάση. 

Για το θεσμό τών ύπερορίων δέν γνωρίζω καμία μελέτη. Για τους κληρικούς πού 

εκτοπίζονταν μέ συνοδική απόφαση καί «βασιλικό προσκυνητο ορισμό» τών Τούρκων, για 

να επιτευχθεί γαλήνη στην εκκλησία καί τήν κοινωνία τών χριστιανών, γνωρίζουμε πολλά 

άπο τις αφηγηματικές πηγές π.χ. Κομνηνός - 'Υψηλάντης, άλλα καί άπο τα πατριαρχικά 

γράμματα· γράφει π.χ. ό Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' προς τους προϊσταμένους τής Μονής 

Σταυρονικήτα στις 4 'Ιανουαρίου 1797: 'Επειδή παραγίνεται εις τα αυτόθι κατά κοινήν 

γνώμην και σννοόικήν όιάγνοισιν οι νψηλοϋ βασιλικού προσκννητοϋ όρισμον ό Παναγιό

τατος πρώην Κωνσταντινουπόλεως κυρ Νεόφυτος, και να παραμείνη εις το αυτόθι ιερόν 

μοναστήριον τον Σταυρονικήτα κατ' επιεική άπόφασιν τής εκκλησίας προς ήσυχίαν τής 

αύτοϋ παναγιότητος [...] (Γαβριήλ Σταυρονικητιανοΰ, «Γράμματα τοϋ αειμνήστου πα

τριάρχου Γρηγορίου Ε' προς τήν Ίεράν Μονήν τοϋ Σταυρονικήτα», Γρηγόριος Παλαμάς 

5(1921)204). Τα Προσκυνητάρια τής Μεγίστης Λαύρας 1722, και 1780 δίνουν τήν πληρο

φορία: μέσα εις αυτόν [τον πύργον τοϋ Τζιμισκή] ασφαλίζονται όσοι εκκλησιαστικοί εξο

ρίζονται από τήν βασιλεύονσαν κατά τον όρισμον τής κραταιας Βασιλείας, και κατά το 

θέσπισμα τής μεγάλης 'Εκκλησίας (Σάββα, Προσκυνητάριον. . . δ.π. σ. 17· πβ Τρίγωνη, 

Προσκυνητάριον. . ., δ.π. σ. 6). Οί πληροφορίες για τις εξορίες λαϊκών είναι λιγότερες. 

50. Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, «'Αγιορείτικων κωδίκων σημειώματα Α) τής Λαύρας 

τοϋ 'Αγίου Αθανασίου», Γρηγόριος Παλαμάς 1(1917) 466-467. 

51. Παντελεήμων, Κατάλογος αρχετύπων... δ.π., σ. 184. 
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εξόδων δέ, τον προηγουμένου κυρ Γαβριήλ, λημναίον και εϋχεσθε αμφοτέ

ρων, αψος. Ό ΐδιος Γεννάδιος τον ίδιο χρόνο ανακαινίζει τή βιβλιοθήκη 

και αντιγράφει σημειώματα άπο τα χειρόγραφα : Εϋρον καγυι Γεννάδιος προ

ηγούμενος ανακαινίζων την βιβλιοθήκην εν τω αχροε σωτηρίω ετει εις εν 

παλαιον χειρόγραφον βιβλίον τάδε : [...]52. 

Τα Ι'δια χρόνια, δπως ε'ίδαμε καί παραπάνω, ζει στο μοναστήρι ό Κύ

ριλλος Πελοποννήσιος πού αγόραζε βιβλία οπού βρισκόταν : στο Γιάσι πού 

ήταν δάσκαλος (1768), στη Βενετία (1779), στην Καλλίπολη, στις Καρυές· 

φροντίζει ακόμη καί για το δέσιμο τους. Σημειώνει στην Καινή Διαθήκη, 

Φραγκφούρτη 1601 : Τοϋτο το θείον και ιερόν βιβλίον ήτο παραλελυμένον, 

χαλασμένον και πάντη αχρηστον. "Οθεν επιμεληθείς εγώ το έδωσα και το 

έδεσαν και έδωκα μόνον δετικά παράδες 18 και δια το τομάρι παράδες 45. 

1802 Μαρτίου. Ευτελής Κύριλλος. 

Τα υλικά πού χρησιμοποιούνται για τίς σταχώσεις είναι καινούρια δέρ

ματα, πού σε πολλές περιπτώσεις έχουν υποστεί υψηλής έπιτηδειότητας κα

τεργασία για να δεχτούν ύστερα στην επιφάνεια τους το στάμπωμα ανάγλυ

φων παραστάσεων με υψηλή πιστότητα στην απόδοση των λεπτομερειών 

τους. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται για το στάχωμα των βιβλίων, 

γραμμένα φύλλα περγαμηνών κωδίκων, ένώ στα ογκώδη βιβλία γίνεται συν

δυασμός σανίδων καί δέρματος. 

* * * 

Με τίς μαρτυρίες πού εντοπίστηκαν καί προκρίθηκαν να δημοσιευτούν 

έδώ, σχολιασμένες καί πλαισιωμένες με στοιχεία από άλλες πηγές, μπορεί 

ί'σως να θεωρηθεί δτι φωτίστηκαν μερικές πτυχές άπο τή ζωή των εντύπων 

βιβλίων στή Μεγίστη Λαύρα καί λιγότερες άπο τον τρόπο πού πλουτίστηκε 

καί λειτούργησε ή βιβλιοθήκη του μοναστηριού. Ή συστηματική καταγραφή 

καί χρονολόγηση δλων των σημειωμάτων πού υπάρχουν στα βιβλία σε συν

δυασμό με στοιχεία άπο το αρχείο της μονής θα δώσουν περισσότερες πλη

ροφορίες για τή βιβλιοθήκη, τους κτήτορες καί τίς συλλογές τους, τήν «τύχη» 

των βιβλίων καί τίς αναγνώσεις τους. 

Ή μεγάλη ποικιλία της βιβλιοθήκης σε θρησκευτικές καί κοσμικές 

εκδόσεις, ελληνικές καί ξένες, σέ επιστημονικά καί φιλοσοφικά, κλασικά καί 

νεότερα βιβλία, επιβάλλει να αναζητήσουμε τρόπους μέτρησης του φάσμα

τος των ενδιαφερόντων καί των περιεργειών των συχνότατα αυτοδίδακτων 

ή σημαντικά μορφωμένων μοναχών, πού θα μπορούσε να υποστηριχτεί δτι 

οι συλλεκτικές τους στα βιβλία επιδόσεις τα κατοπτρίζουν. Κι ακόμα νά χα

ράξουμε τή γραμμή της εξέλιξης τους, τίς σταθερές καί τίς διαφοροποιήσεις. 

52. Σπυρίδων Λαυριώτης, ΆναγραφαΙ εγγράφων... δ.π. σ. 400-401. 
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Ίο θέμα βέβαια είναι ευρύτερο : να προσδιορίσουμε πώς κατηχείται 

ένας ορθόδοξος μοναχός και πώς επιβεβαιώνει την πίστη του κοινωνώντας 

στο λόγο τών Γραφών και τών Πατέρων της Εκκλησίας, πώς παραδειγμα-

τίζεται από τις ιστορίες τών ανθρώπων και σε ποια έκταση και βάθος κοι

νωνεί μέ τα πνευματικά τους δημιουργήματα. 'Ακόμη να καταλάβουμε πώς 

αντιδρά ό μοναχός της 'Ανατολής, πού συλλέγει και διαβάζει τα θύραθεν βι

βλία, και πόσο ή ορθοδοξία του τον περιχαρακώνει ή τον αφήνει έκθετο στη 

δράση του περιεχομένου τών εντύπων, πού δυνάμει αναθεωρούν ή πλουτίζουν 

τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές του. 

Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. 

Φύλλο περγαμηνοϋ χγφ στο στάχωμα τοϋ βιβλίου τοϋ Μιχαήλ Παπαγεωργίου Είσοδος 
ραδία εις την γερμανικήν γλώσσαν, Βιέννη 1767. 
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