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Περίληψη

Η µονή της Aγίας Tριάδος ή του οσίου Διονυσίου στον Όλυµπο ιδρύθηκε στο πρώτο µισό Tριάδος ή του οσίου Διονυσίου στον Όλυµπο ιδρύθηκε στο πρώτο µισό T
του 16ου αιώνα και απέκτησε σιγά-σιγά µια αρκετά αξιόλογη βιβλιοθήκη χειρογράφων 
κωδίκων και εντύπων βιβλίων. Σήµερα όµως σώζονται in situ µόνον 2-3 έντυπα και 
άλλα τόσα χειρόγραφα της αρχικής συλλογής, γιατί το Mοναστήρι, λόγω των πολλών 
και συνεχών καταστροφών που υπέστη µέχρι και τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, έχασε 
µαζί µε πολλά άλλα και τη βιβλιοθήκη του. Eν τούτοις, όπως προκύπτει από κάποιες 
αρχειακές ενδείξεις και διάσπαρτες βιβλιογραφικές πληροφορίες, δεν καταστράφηκαν 
όλα τα χειρόγραφα και τα έντυπα. Oι πληροφορίες αυτές µας ώθησαν σε “αναζήτηση του 
χαµένου θησαυρού”, χαµένου θησαυρού”, χαµένου θησαυρού” η οποία απέδειξε ότι πράγµατι ένα µέρος των χειρογράφων και των 
εντύπων διασώθηκε µέχρι σήµερα, περνώντας αρχικά σε χέρια ιδιωτών και αργότερα σε 
διάφορες βιβλιοθήκες της Eλλάδας και του εξωτερικού.  

Συγκεκριµένα καταφέραµε να εντοπίσουµε τα διασωθέντα χειρόγραφα και έντυπα ή 
τουλάχιστον πολλά από αυτά, να παρακολουθήσουµε ―πηγαίνοντας αντίστροφα, από 
το τέλος προς την αρχή― την πορεία και τις περιπέτειές τους και να ανασυγκροτήσουµε 
θεωρητικά ένα µέρος της αρχικής βιβλιοθήκης της Mονής.  Tην έρευνα αυτή και τα .  Tην έρευνα αυτή και τα .  T
συµπεράσµατά της, όσον αφορά τα έντυπα, περιγράφουµε εν συντοµία στην παρούσα 
ανακοίνωση.  Πέραν τούτου όµως σκοπός µας είναι να επισηµανθεί και η σηµασία των 
παλαιών βιβλιοθηκών που αφθονούν στην Eλλάδα και περιµένουν τους µελετητές τους.

Λέξεις-κλειδιά: Ελλάδα—βιβλιοθήκες, Ελλάδα–Μοναστηριακές βιβλιοθήκες, Ιστορία 
βιβλιοθηκών, Παλαίτυπα

Abstract

The Monastery of the Holy Trinity or Hosios Dionysios on Olympus was founded in the first half of 
the 16th century and gradually acquired quite a valuable collection of manuscript codices and printed 
books. At present however, only two or three printed books and the same number of manuscripts from 
the original collection survive in situ, because a succession of disasters in the centuries before and 
up to the end of Second World War deprived the monastery of its library, among many other things. 
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However, archival evidence and sca�ered bibliographical data indicate that not all the manuscripts 
and printed books were destroyed. This information impelled us to embark on a ‘treasure hunt’, which 
eventually revealed that some of the manuscripts and printed ma�er still survive, having passed first 
into the hands of private collectors and later into various libraries in Greece and abroad. 

More specifically,More specifically,More specifically  we have managed to locate the surviving manuscripts and printed books, or at least 
many of them, and have been able to retrace ― in reverse ― in reverse ― ― their history and their varied fortunes ― their history and their varied fortunes ―
and to reassemble in theory a part of the monastery’s original library. This paper gives a brief account 
of the research and its conclusions with regard to the printed books. It is also our intention to point 
out the importance of the many old libraries in Greece, which are waiting to be investigated.

Keywords: Greece--Libraries, Greece--Monastery libraries, Library history, Early printed books

Στις πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα ο µοναχός Διονύσιος, έχοντας αφήσει την µονή 
της µετανοίας του στα Μετέωρα, βρίσκεται ηγούµενος στη µονή Φιλοθέου, στο Άγιον 
Όρος. Την εποχή εκείνη στη µονή Φιλοθέου υπερτερούν οι Βούλγαροι µοναχοί,Την εποχή εκείνη στη µονή Φιλοθέου υπερτερούν οι Βούλγαροι µοναχοί,Την εποχή εκείνη στη µονή Φιλοθέου υπερτερούν οι Βούλγαροι µοναχοί  αλλά 
ο νέος ηγούµενος ενισχύει προφανώς την ελληνική πλευρά, πράγµα που δηµιουργεί 
ισχυρές αντιπαλότητες µε αποτέλεσµα να κινδυνέψει η ζωή του. Αυτό τον αναγκάζει 
να εγκαταλείψει το Άγιον Όρος και ύστερα από περιπλανήσεις φθάνει στον Όλυµπο, 
όπου κατά την δεκαετία του 1540 – 1550 ιδρύει στην ανατολική πλευρά του βουνού, 
µέσα στα δάση, µονή στο όνοµα της Αγίας Τριάδος1. 

Η ίδρυση µονής συνεπάγεται κατά τα ειωθότα και ίδρυση βιβλιοθήκης ή τουλάχιστον 
την δηµιουργία ενός αρχικού πυρήνα βιβλίων ―αρχικά χειρογράφων, αργότερα, 
µετά την εφεύρεση της τυπογραφίας, και εντύπων― που καλύπτουν τις λειτουργικές 
ανάγκες του µοναστηριού. Για τη µελέτη της ιστορίας µιας µοναστηριακής βιβλιοθήκης 
στον ελλαδικό χώρο και στην “καθ’ ηµάς Ανατολή” δεν µπορεί να περιµένει κανείς 
άφθονες και πλήρεις γραπτές µαρτυρίες, αφού τέτοιες µαρτυρίες είτε δεν υπήρξαν 
είτε, λόγω των ιστορικών συνθηκών, καταστράφηκαν. Τη µόνη σχεδόν σανίδα 
σωτηρίας για τον ερευνητή µπορούν να αποτελέσουν τα τυχόν σηµειώµατα πάνω 
στα βιβλία, χειρόγραφα και έντυπα. Από τέτοιου είδους πηγή προέρχεται και η πρώτη 
πληροφορία µας για την εισαγωγή βιβλίου στο νέο Μοναστήρι του Oλύµπου. Στον 
σηµερινό κώδικα Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους Κ 53 υπάρχει µεταξύ άλλων και 
µια σηµείωση που µας πληροφορεί ότι το χειρόγραφο αυτό, αφού άλλαξε διάφορα 
χέρια, αφιερώθηκε από τον ιεροµόναχο Διονύσιο στα 1557 στη νεοϊδρυθείσα µονή της 
Αγίας Τριάδος στον Όλυµπο. Η χρονολογία αυτή είναι το ολιγότερο αξιοσηµείωτη,
γιατί τότε επίσης, και συγκεκριµένα από το 1557 έως το 1561, γράφονται στο Άγιον 
Όρος, στην σκήτη της Αγίας Άννης, εφτά (7) χειρόγραφα ειδικά για την µονή του 
Ολύµπου, όπως προκύπτει από τα βιβλιογραφικά τους σηµειώµατα. Δεδοµένου ότι 
αυτά τα συνολικώς οκτώ (8) χειρόγραφα δεν είναι καθαρώς λειτουργικά, αλλά το µεν 
πρώτο περιέχει τα ρητορικά έργα του Αφθονίου και του Ερµογένους, τα δε άλλα επτά 
(7) είναι πανηγυρικά, άρα όχι καθαρώς λειτουργικά, θεωρώ πιθανό ότι την περίοδο 
αυτή αρχίζει πλέον ο εµπλουτισµός της βιβλιοθήκης της Μονής, αφού προηγουµένως 
είχαν εισαχθεί κάποια λειτουργικά χειρόγραφα, απαραίτητα για τη λειτουργία και τις 
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ακολουθίες στο Μοναστήρι. Όµως δεν θα προχωρήσω παραπέρα στο θέµα αυτό, γιατί 
εδώ, λόγω της φύσεως αυτού του συνεδρίου, δεν θα µας απασχολήσουν τα χειρόγραφα 
αλλά τα έντυπα2. 

Για τα έντυπα της Mονής δεν έχουµε πληροφορίες πριν από τα µέσα του 18ου αιώνα, 
διότι ίσως δεν είχαν µπει έντυπα στην βιβλιοθήκη πριν από την χρονολογία αυτή, ή 
διότι τα τυχόν υπάρχοντα καταστράφηκαν στα 1752 από µια µεγάλη πυρκαγιά, για 
την οποία µας πληροφορεί ένα σηµείωµα στον κώδικα Μ. Ιωάννου του Θεολόγου
Πάτµου 478. Ένδειξη του µεγέθους της καταστροφής αποτελεί το γεγονός ότι οι 
µοναχοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν από τον τότε Οικουµενικό Πατριάρχη Kύριλλο 
τον E΄ νέο σιγίλλιο προς αντικατάσταση του αρχικού ιδρυτικού σιγιλλίου της Μονής, 
που καταστράφηκε και αυτό3. Είναι λοιπόν λογική η υπόθεση ότι, η υπόθεση ότι, η υπόθεση ότι αν υπήρχαν έντυπα 
στο Mοναστήρι του Ολύµπου, καταστράφηκαν τότε. Ούτως ή άλλως οι πληροφορίες 
σχετικά µε τα έντυπα αρχίζουν µετά τη µεγάλη πυρκαγιά, και πιο συγκεκριµένα από 
το έτος 1761 και εξής. Τη χρονιά αυτή ένας λόγιος µοναχός της Μονής, ο Μεθόδιος, 
βρίσκεται ως εφηµέριος στην εκκλησία της ελληνικής κοινότητας στην Λειψία της 
Γερµανίας· δεν γνωρίζουµε όµως πότε ακριβώς έφτασε εκεί4Γερµανίας· δεν γνωρίζουµε όµως πότε ακριβώς έφτασε εκεί4Γερµανίας· δεν γνωρίζουµε όµως πότε ακριβώς έφτασε εκεί . Η Λειψία ήταν την εποχή 
εκείνη σπουδαίο κέντρο παραγωγής και εµπορίας του βιβλίου. Έτσι ο Μεθόδιος είχε 
την δυνατότητα να ενηµερώνεται και να προµηθεύεται έντυπα βιβλία σε παλιές και 
νέες εκδόσεις. Τα βιβλία αυτά τα δώριζε, τα “αφιέρωνε” στην µονή του Ολύµπου. Την 
δραστηριότητα αυτή του Μεθοδίου καθώς και άλλες πληροφορίες για την ζωή και την 
δράση του τις γνωρίζουµε χάρη στην καλή για µας σήµερα συνήθειά του, όπως και 
όλων σχεδόν των λογίων της εποχής, να γράφει πάνω στα έντυπα τις ηµεροµηνίες 
αγοράς, τις τιµές τους και άλλες προσωπικές ενθυµήσεις. 
Σε ένα σηµείωµά του π. χ. στην έκδοση των χρυσοστοµικών έργων δηλώνει τον τόπο 
καταγωγής του και µιλάει για τη µονή της κουράς του: Τὰ παρόντα χρυσοστοµικὰ τὰ 
εἰς τόµους δέκα τρεῖς διῃρηµένα ἠγοράσθησαν διὰ τιµῆς φλωρίων εἴκοσι παρὰ Μεθοδίου 
ἱεροµονάχου ᾿Αγυιώτου καὶ ἀφιερώθησαν παρ᾿ αὐτοῦ σὺν ἄλλοις βιβλίοις εἰς τὴν µονὴν 
τοῦ ῾Αγίου Διονυσίου τοῦ ἐν ᾿Ολύµπῳ εἰς τὴν ὁποίαν καὶ αὐτὸς ἐκουρεύθη5. 
Σε άλλο σηµείωµα στην έκδοση του Aριστοφάνη (Λειψία 1710) σηµειώνει: ῾Ο παρὼν 
᾿Αριστοφάνης ἠγοράσθη ἐν Λειψίᾳ διὰ τιµῆς φλουρίων 4 παρὰ Μεθοδίου τοῦ ̓ Ολυµπιώτου 
καὶ παρ᾿ αὐτοῦ ἀφιερώθη εἰς τὴν ἐν ̓ Ολύµπῳ µονὴν τοῦ ̔ Αγίου Διονυσίου, ὤντας καὶ αὐτὸς 
ἐκ τῆς αὐτῆς µονῆς ἐλάχιστος6. 
Σηµαντικό είναι το επόµενο σηµείωµα, γραµµένο στα 1768, όταν ο Μεθόδιος αγοράζει 
τα άπαντα του Λουκιανού στην έκδοση του 1743 του Άµστερνταµ και σηµειώνει επάνω 
στο βιβλίο: Τὰ εἰς τόµους 4 τοῦ Λουκιανοῦ ἠγοράσθησαν ἐν Λειψίᾳ 1768 παρὰ µεθοδίου 
τοῦ ᾿Ολυµπιώτου παρ᾿ οὗ καὶ ἀφιερώθησαν σὺν ἄλλοις τετρακοσίοις εἰς τὴν ἐν ᾿Ολύµπῳ 
µονὴν τοῦ ῾Αγίου Διονυσίου7. 
Aλλού µας δίνει πρόσθετες πληροφορίες: Τὸ εἰς τρεῖς τόµους διηρηµένον ἠγοράσθη ἐν 
Λειψίᾳ διὰ φλουρίων 9 παρὰ µεθοδίου ῾Ιερέως ᾿Ολυµπίου ἐξ ᾿Αγυιᾶς ἐφηµερίου ὄντος ἐν 
αὐτῇ καὶ παρ᾿ αὐτοῦ ἀφιερώθη εἰς τὴν ἐν ̓ Ολύµπῳ µονὴν τοῦ ̔ Αγίου Διονυσίου σὺν ἄλλοις 
τετρακοσίοις βιβλίοις καὶ ἐπέκεινα τὸν ἀριθµόν. (Σουΐδας/Souidae Lexicon, Κανταβριγία
1705)8. 
Aπό τα σηµειώµατα αυτά το συµπέρασµα βγαίνει µάλλον αβίαστα: µέχρι το 1768 
και αρχίζοντας την εποχή που ξεκινάει την εφηµερία του στη Λειψία, δηλ. το 1761 ή 
λίγο νωρίτερα, ο Mεθόδιος έχει αγοράσει και έχει αφιερώσει στο Μοναστήρι του πάνω 
από 400 έντυπα βιβλία. Ο αριθµός είναι εντυπωσιακός έστω και αν δεν πρόκειται για 
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400 τίτλους αλλά µόνον για 400 τόµους, όπως πιστεύω. Την ύπαρξη των βιβλίων στο 
Μοναστήρι βεβαιώνει στα 1780 και ο περιηγητής Charles Sonnini, ο οποίος µάλιστα 
σηµειώνει ότι ήταν βιβλία που αγοράστηκαν στην Γερµανία, αλλά µένουν εκεί 
χωρίς να διαβάζονται, χωρίς να διαβάζονται, χωρίς να διαβάζονται πράγµα όχι ασυνήθιστο, θα πρόσθετα, για µια µοναστηριακή 
βιβλιοθήκη της εποχής εκείνης9. Σήµερα όµως στο Μοναστήρι σώζονται από την 
πλούσια εκείνη συγκοµιδή µόνον 2-3 έντυπα. Τι να συνέβη; Για µιαν απάντηση στο 
ερώτηµα θα παίξουν και πάλι τον ρόλο τους τα πολύτιµα σηµειώµατα των βιβλίων. 

Η δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα που ανοίγει µε την ελληνική Επανάσταση είναι 
πολύ µακριά από την εποχή της λεγόµενης Pax O�omanica. Ουσιαστικά, µετά το 1821 
οι περισσότερες περιοχές του ελλαδικού χώρου είναι επαναστατηµένες ή βρίσκονται σε 
αναταραχή και κινητοποιήσεις. Η περιοχή του Ολύµπου και ιδιαίτερα η µονή του οσίου 
Διονυσίου συµµετέχουν ενεργά στις επαναστατικές δραστηριότητες, πράγµα όµως 
που και εδώ, όπως και αλλού, έχει οδυνηρές συνέπειες. Μετά το πρώτο ξάφνιασµα 
των Τούρκων από την επαναστατική δραστηριότητα των ραγιάδων αρχίζουν τα 
αντίποινα. Στα 1828 ο Ασλάν µπέης της Λάρισας πυρπολεί τα χωριά της περιοχής και 
καταστρέφει το Μοναστήρι. Ανάµεσα στις άλλες πηγές µια ενθύµηση σε ένα έντυπο 
της γειτονικής µονής των Κανάλων µάς πληροφορεί µε την χαρακτηριστική συντοµία 
και απλότητα των ενθυµήσεων: (...) 1828 ἁβγούστου 25 ἑχαλαισθικαιν το µοναστιρι του 
αγιου διονισίου ἑν το ωλίµπου (...)10. H καταστροφή ήταν µοιραία και για τη βιβλιοθήκη. 
Όπως θα δούµε, η Μονή µάλλον λεηλατήθηκε και τα βιβλία, µαζί µε άλλα αντικείµενα 
προφανώς, κόντεψαν, ως λάφυρα πολέµου, να γίνουν “των φλογών παρανάλωµα”, 
σύµφωνα µε µια πηγή που θα δούµε παρακάτω. Παρά ταύτα ένα µέρος τουλάχιστον 
σώθηκε τελικά και έφτασε µέχρις εµάς, χάρη στην επέµβαση δύο προσωπικοτήτων της 
Λάρισας της εποχής εκείνης. Πρόκειται για τον γνωστό προεστό της Λάρισας Iωάννη 
Oικονόµου Παπαδηµητρίου και τον τότε µητροπολίτη της πόλης Mελέτιο τον E΄. 

O Iωάννης Oικονόµου Παπαδηµητρίου (γεν. ±1783), όπως πολλοί λόγιοι της εποχής 
του, είχε καταρτίσει την προσωπική του βιβλιοθήκη, η οποία επιβίωσε µέχρι σήµερα. 
Eν τούτοις δεν γνωρίζουµε επακριβώς και τεκµηριωµένα το περιεχόµενό της. Γεγονός 
πάντως είναι ότι τα βιβλία του πέρασαν µετά τον θάνατό του (1842) στους απογόνους 
του µε τελικό αποδέκτη τον εγγονό του Xαρίλαο Λογιώτατο. O τελευταίος τα δώρισε 
στα 1933 στον Δήµο της Λάρισας, από όπου πέρασαν στην Δηµοτική Bιβλιοθήκη της 
πόλης, η οποία αργότερα µετονοµάστηκε σε “Δηµοσία Kεντρική Bιβλιοθήκη Λαρίσης”. 
Eκεί βρίσκονται µέχρι σήµερα. H δωρεά του Xαρίλαου Λογιώτατου αποτελείτο από 
σηµαντικό αριθµό χειρογράφων και παλαιτύπων11. Σαράντα (40) περίπου από αυτά 
έχουν κτητορικό σηµείωµα του Oικονόµου. Yπάρχουν όµως και άλλα δεκαπέντε (15) 
περίπου που έχουν σηµειώµατα µόνον του γνωστού µας Mεθοδίου, ή σηµειώµατα 
και του Mεθοδίου και του Oικονόµου. Mε βάση τα σηµειώµατα αυτά µπορούµε να 
παρακολουθήσουµε την µοίρα των βιβλίων αυτών. Iδού ένα παράδειγµα: Στους τόµους 
του Λουκιανού (Λουκιανού, Άπαντα, Άµστερνταµ 1743) που αγόρασε ο Mεθόδιος 
στα 1768, όπως αναφέραµε ήδη, ο Iωάννης Oικονόµου σηµείωσε: Καὶ οὗτος µετὰ τῶν 
ἄλλων τριῶν (sc. τόµων) κτῆµα ὑπάρχει ᾿Ιωάννου Οἰκονόµου Λαρίσσης Π(απα)δηµητρίου 
ὠνηθείς ἐκ τῶν λαφύρων τῆς παλιγγενεσίας ,αωκη´12. Tο παράδειγµα αυτό, και από 
µόνο του, είναι αρκετά εύγλωττο και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν αρκετά σαφή: 
α) Tα 15, τουλάχιστον, αυτά έντυπα προέρχονται από την βιβλιοθήκη της µονής του 
οσίου Διονυσίου στον Όλυµπο, β) ανήκαν στην δωρεά του Mεθοδίου, γ) το 1828, λόγω 
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καταστροφής και λεηλασίας του Mοναστηριού, πουλήθηκαν ως λάφυρα πολέµου, και 
δ) τότε ακριβώς τα αγόρασε ο I. Oικονόµου. Για τις συνθήκες πώλησης µας πληροφορεί 
ένα “υπόµνηµα” το οποίο θα σχολιάσουµε παρακάτω.

Tο άλλο πρόσωπο που έσπευσε προς διάσωση των βιβλίων της Μονής, ήταν ο 
Mητροπολίτης της Λάρισας, και µετέπειτα “Πρόεδρος Διδυµοτείχου”, Mελέτιος ο E΄. 
O Mελέτιος αγόρασε 268 βιβλία, στα οποία περιλαµβάνονταν ίσως 257 τόµοι εντύπων 
και 11 χειρόγραφα. Tο 1853, δώρισε τα βιβλία αυτά στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης. 
Για τη δωρεά αυτή έχουµε αρκετές πληροφορίες από τον κώδικα των δωρητών της 
Θεολογικής Σχολής, όπου, µε ηµεροµηνία Iούνιος 1853, έχει γίνει η καταχώριση της 
δωρεάς:
«῾Υπόµνηµα ις´. ῾Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης νῦν δὲ πρόεδρος Διδυµοτείχου κύριος 
Μελέτιος ἀνέθηκεν εἰς τὴν Θεολογικὴν ταύτην Σχολὴν ἀνάθηµα τιµαλφέστατον. 
Μέγα µέρος τῆς βιβλιοθήκης τῆς εὐαγεστάτης µονῆς τοῦ ῾Αγίου Διονυσίου τοῦ ἐν τῷ 
᾿Ολύµπῳ, ὅσα ἰδίᾳ χρηµατικῇ δαπάνῃ ἠδυνήθη ἐξ αὐτῆς τῆς πυρᾶς ἐξαρπάσαι ἀφ᾿ ἧς, 
κατὰ τοὺς χαλεποὺς ἐκείνους τοῦ ἡµετέρου γένους καιροὺς ἐπιρριφθεῖσα φεῦ! ὑπὸ τῶν 
ἀπειροκάλλων ἡ εἰρηµένη βιβλιοθήκη ἐγένετο τῶν φλογῶν παρανάλωµα· συνίσταται δὲ τὸ 
περὶ οὗ ὁ λόγος ἀνάθηµα ἐξ ἀρχαίων ἐκδόσεων πολλῶν κλασικῶν συγγραφέων ̔ Ελλήνων 
καί τινων Ρωµαίων, πλειόνων δὲ τῆς ᾿Εκκλησίας ῾Αγίων Πατέρων καί ἄλλων νεωτέρων 
φιλολογικῶν καὶ θεολογικῶν συγγραµµάτων ὁµογλώσσων τε καὶ ἀλλογλώσσων, ἔτι δὲ 
καὶ τινων νεωτέρας ἐποχῆς χειρογράφων, ἐλλιπῶν µέντοι, ὡς εἰκός, τῶν πλείστων καὶ 
ἐν µέρει λελυµασµένων διὰ τὴν µνηµονευθεῖσαν αἰτίαν· ἀπαρτίζει δὲ τεύχη µικρά τε 
καὶ µεγάλα διακόσια ἑξήκοντα ὀκτώ, ὧν τὰ πλεῖστα φέρουσι τὸ ὄνοµα Μεθοδίου τινὸς 
ἱεροµονάχου, ἀγοράσαντος αὐτὰ ἐν Λειψίᾳ καὶ ἀφιερώσαντος εἰς τὴν ρηθεῖσαν ἱερὰν 
Μονήν. ῎Εστι δὲ πιθανῶς οὗτος Μεθόδιος ὁ ᾿Ολυµπιώτης, ὁ κατὰ τὸ 1766 ἐπιστατήσας 
τῇ τυπογραφικῇ διορθώσει τῶν ἐν Λειψίᾳ ἐκδοθέντων εἰς τὴν ἁγίαν καὶ µεγάλην 
τεσσαρακοστὴν λόγων τοῦ ἀοιδίµου Νικηφόρου τοῦ Θεοτόκη. Καὶ ταῦτα µὲν τὰ βιβλία 
ἐν καιρῷ καταγραφέντα κατατεθήσονται ἐν τῇ σὺν Θεῷ οἰκοδοµουµένῃ τῆς Σχολῆς 
βιβλιοθήκῃ. ῾Η δὲ Σχολὴ τὴν γενναίαν ταύτην προσφορὰν τοῦ ἱεράρχου τούτου εὐµενῶς 
ἀποδεξαµένη καὶ εὐγνωµονοῦσα ἀνακηρύττει αὐτὸν καὶ ἀναγράφει ἕνα τῶν ἑαυτῆς 
εὐεργετῶν. 
᾿Εν ἔτει σωτηρίῳ ,αωνγ´ κατὰ µῆνα ᾿Ιούνιον.»13

Τις πληροφορίες που δίνει ο συντάκτης της καταχώρισης, του «υποµνήµατος», όπως 
ονοµάζεται στη εκκλησιαστική γλώσσα, πρέπει να τις πήρε από τον δωρητή, τον άµεσο 
γνώστη των καταστάσεων. Οι πληροφορίες αυτές είναι: α) ότι η δωρεά αποτελεί τµήµα 
της βιβλιοθήκης της µονής του οσίου Διονυσίου, β) ότι τα βιβλία κόντεψαν να γίνουν, 
όπως είπαµε και αλλού, “των φλογών παρανάλωµα”, γ) ότι τα διέσωσε, αγοράζοντάς 
τα, ο δωρητής, δ) ότι η δωρεά αποτελείται: από εκδόσεις αρχαίων ελλήνων και λατίνων 
συγγραφέων, αρκετές εκδόσεις Πατέρων της Eκκλησίας και άλλα θεολογικά έργα στην 
ελληνική και σε άλλες γλώσσες (προφανώς στα λατινικά, και ίσως και σε άλλες γλώσσες) 
καθώς και από λίγα χειρόγραφα, ε) ότι το σύνολο απαρτίζεται από 268 τόµους. Πέραν 
τούτων δίνει πληροφορίες και για τον αρχικό κτήτορα των εντύπων, τον Mεθόδιο, τις 
οποίες µάλλον γνωρίζει ή βρίσκει ο ίδιος. Eκείνο που δεν πληροφορούµαστε είναι το 
πότε αγοράστηκαν τα βιβλία από τον Mελέτιο. Mε βάση όµως τις πληροφορίες από τα 
βιβλία του Oικονόµου και από το παραπάνω «υπόµνηµα» είναι σχεδόν αυτονόητο το 
συµπέρασµα, ότι και ο Mελέτιος και ο Oικονόµου αγόρασαν τα βιβλία στα 1828 κάτω 
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από τις ίδιες συνθήκες. Πόσα ακριβώς και τί είδους βιβλία έσωσαν οι δύο αυτοί άνδρες 
δεν το γνωρίζουµε προς το παρόν τουλάχιστον· θα πούµε παρακάτω το γιατί14. Πάντως 
δεν πρόκειται για όλα τα βιβλία της Mονής. Γιατί στα 1899 εβδοµήντα επτά (77) βιβλία 
της, συγκεκριµένα 53 έντυπα, 22 χαρτώα χειρόγραφα και 2 περγαµηνά, πουλιόνταν 
στο παζάρι της Θεσσαλονίκης από κάποιον Oθωµανό. Προηγουµένως βρίσκονταν
στα χέρια κάποιου Eβραίου εµπόρου αρχαιοτήτων. Tο ότι ήταν βιβλία της µονής του 
Διονυσίου πιστοποιείται από το γεγονός ότι τα περισσότερα είχαν κτητορικό σηµείωµα 
της Mονής αλλά καί “τύπους σφραγίδων τῆς ἐν Λαρίσσῃ σχολῆς µαρτυροῦντας 
τὸν δεύτερον κτήτορα”, όπως µας πληροφορεί η σχετική πηγή15. Όλα τα χαρτώα 
χειρόγραφα, ή µόνον ορισµένα, και το ένα από τα δύο περγαµηνά, αγοράστηκαν από 
Pώσους και πέρασαν στο “Pωσικό Aρχαιολογικό Iνστιτούτο Kωνσταντινουπόλεως” 
(PAIK) και αργότερα στη βιβλιοθήκη της Aκαδηµίας Eπιστηµών του Leningrad (Aγία 
Πετρούπολη) ή και σε άλλες βιβλιοθήκες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Tα έντυπα 
δεν γνωρίζουµε τι απέγιναν. Mπορούµε όµως να θεωρήσουµε πιθανό ότι και αυτά 
πέρασαν στις ίδιες βιβλιοθήκες. 

Aυτές, σε πολύ γενικές γραµµές, είναι οι περιπέτειες ― γένεση, διαρπαγή, διάσωση, 
επανεύρεση ― από τα µέσα του 16ου µέχρι το τέλος του 20ού αιώνα, µιας µοναστηριακής 
βιβλιοθήκης 400 περίπου τόµων εντύπων, εκτός των χειρογράφων. Όµως έπεται 
και µικρή συνέχεια. Θα ήθελα, στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου και µε αφορµή τα 
όσα ειπώθηκαν, να σχολιάσω σύντοµα ορισµένα θέµατα σχετικά µε τη µελέτη των 
παλαιών βιβλιοθηκών, ή σωστότερα των παλαιών συλλογών, και κυρίως ορισµένες 
από τις προϋποθέσεις για την µελέτη αυτή. 

H περίπτωση του ιεροµονάχου Mεθοδίου, ο οποίος βρίσκεται στη Δ. Eυρώπη, αγοράζει 
βιβλία ιδία δαπάνη και τα δωρίζει στο Μοναστήρι του, δεν είναι ένα µεµονωµένο 
φαινόµενο. Είναι γνωστές και άλλες παρόµοιες περιπτώσεις, οι οποίες εντάσσονται 
φυσικά στο γενικότερο πνευµατικό κλίµα και τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες της 
εκάστοτε εποχής. Στο Άγιον Όρος π. χ. πολλές βιβλιοθήκες έχουν δεχθεί κατά καιρούς 
τις προσωπικές συλλογές διαφόρων προσώπων και κυρίως κληρικών. Αρκετά γνωστή 
είναι η περίπτωση του Mαξίµου Mαργουνίου (2ο µισό 16ου αιώνα), ο οποίος έζησε 
στην Iταλία και κληροδότησε έντυπα της βιβλιοθήκης του στη µονή Iβήρων16.  Μια 
άλλη, όχι και τόσο γνωστή και κυρίως όχι επαρκώς µελετηµένη, είναι η περίπτωση 
του Oικουµενικού Πατριάρχη Διονυσίου του Δ΄ του Mουσελίµη (2ο µισό 17ου αιώνα), 
που επίσης δώρισε την βιβλιοθήκη του στη µονή Iβήρων17. Mελετηµένη, και µάλιστα 
λεπτοµερώς, είναι µια άλλη περίπτωση τεσσάρων επωνύµων ιεροµονάχων του 18ου 
αιώνα απ’ τη µονή Oλυµπιώτισσας στην Eλασσόνα της Θεσσαλίας, που κατάρτισαν 
τις προσωπικές τους βιβλιοθήκες στην Κεντρική Eυρώπη, και οι οποίοι στη συνέχεια 
δώρισαν τις συλλογές τους στη βιβλιοθήκη της Μονής τους18. Δηλ. στη τελευταία αυτή 
περίπτωση, όπως και στις περιπτώσεις του Mαξίµου Mαργουνίου και του Mεθοδίου 
του Oλυµπιώτη, έχουµε αρχικά την δηµιουργία ε κ τ ό ς  του ελλαδικού χώρου µιας 
προσωπικής βιβλιοθήκης, η οποία στη συνέχεια διοχετεύεται και πλουτίζει µια 
προϋπάρχουσα µοναστηριακή βιβλιοθήκη ε ν τ ό ς του ελλαδικού χώρου. Tο φαινόµενο 
δεν είναι ασήµαντο, κατά τη γνώµη µου, και µπορεί να το δει κανείς από πολλές απόψεις 
και κυρίως στο πλαίσιο της µελέτης της παιδείας και των κοινωνικο - οικονοµικών 
συνθηκών των χριστιανών ραγιάδων της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Aλλά για 
να φθάσουµε εκεί και να µπορέσουµε να αποτυπώσουµε ακριβώς την κατάσταση, 
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πρέπει προηγουµένως να µελετηθούν, ει δυνατόν, όλες οι περιπτώσεις δηµιουργίας 
και εµπλουτισµού τών µετά την Άλωση βιβλιοθηκών: ποιες και πόσες βιβλιοθήκες 
υπήρχαν· ποιοι ήταν οι τρόποι εµπλουτισµού των βιβλιοθηκών· αν οι δωρεές ήταν ένας 
από τους τρόπους, ή ο κύριος τρόπος εµπλουτισµού των µοναστηριακών βιβλιοθηκών· 
τι γινόταν αργότερα µε τις κοινοτικές και τις σχολικές ή και τις όποιες ιδιωτικές 
βιβλιοθήκες, κ. ά.  Aυτά είναι ερωτήµατα που δεν έχουν µελετηθεί ικανοποιητικά 
και τα οποία ζητούν τις απαντήσεις τους. Για να δοθούν όµως οι απαντήσεις αυτές, 
χρειάζονται όπως πάντα εργασίες υποδοµής. Στην προκειµένη περίπτωση απαραίτητη 
εργασία υποδοµής είναι, εργασία υποδοµής είναι, εργασία υποδοµής είναι κατά τη γνώµη µου, η ύπαρξη συστηµατικών και αναλυτικών 
καταλόγων των βιβλιοθηκών, οι οποίοι δεν θα αποτελούν απλή καταγραφή εντύπων, 
αλλά θα παρουσιάζουν πλήρη την εικόνα της βιβλιοθήκης, δηλ. θα περιλαµβάνουν 
επεξεργασµένα και ταξινοµηµένα όλα τα διαθέσιµα στοιχεία για τα έντυπα της 
συγκεκριµένης βιβλιοθήκης: αναλυτική περιγραφή του κάθε εντύπου, ηµεροµηνία 
εισαγωγής και προέλευση (εάν προκύπτουν), ακριβή µεταγραφή των χειρογράφων 
σηµειωµάτων κττ. Mόνον τέτοιοι κατάλογοι µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη 
µελέτη των φαινοµένων που αναφέραµε παραπάνω. H περίπτωση της βιβλιοθήκης 
της µονής της Aγίας Tριάδος ή του οσίου Διονυσίου του Oλύµπου, που µελετούµε εδώ,
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. 

Όπως είδαµε, ο δωρητής των βιβλίων στη Mονή, ο Μεθόδιος, κάνει λόγο για 400 και 
πλέον τόµους. Ο αριθµός των εντύπων βιβλίων που εντοπίστηκαν από την έρευνά µας 
είναι µικρότερος, δηλ. περίπου 325 (: 257 στην βιβλιοθήκη της θεολογικής Σχολής της 
Xάλκης, 15 τουλάχιστον στην βιβλιοθήκη της Λάρισας, 53 σε βιβλιοθήκες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης). Εποµένως, για να ανασυγκροτήσουµε θεωρητικά την αρχική 
βιβλιοθήκη της Μονής, τα ζητούµενα είναι δύο: πρώτον, εάν υπάρχουν και άλλα βιβλία 
της αρχικής συλλογής που διασώθηκαν και πού βρίσκονται σήµερα, και δεύτερον και 
κυριότερον, για τι ακριβώς βιβλία πρόκειται. Οι πηγές τις οποίες ανακαλύψαµε και 
στις οποίες βασιστήκαµε για τα συµπεράσµατά µας, δεν είναι ακριβείς ως προς τους 
αριθµούς και φυσικά πολύ περισσότερο ως προς το είδος των βιβλίων. Η αυτοψία στις 
βιβλιοθήκες, όπου υπάρχουν σήµερα βιβλία της Mονής του Oλύµπου είναι δύσκολη
έως ανέφικτη, αφού είναι γνωστό ότι οι δυσκολίες πρόσβασης στις πάµπολλες παλιές 
βιβλιοθήκες, µοναστηριακές και µη, είναι, είναι, είναι ακόµη και σήµερα, σύνηθες φαινόµενο, ιδίως 
στο ελλαδικό χώρο, όσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο. Αντίθετα, η απάντηση στο 
παραπάνω ερώτηµα θα µπορούσε να ήταν σχετικά εύκολη ή τουλάχιστον δυνατή, αν 
διαθέταµε καταλόγους των παλαιτύπων και των παλαιών βιβλίων των βιβλιοθηκών 
που µας ενδιαφέρουν εδώ. Όπως είπαµε, βιβλία της Μονής σώζονται σήµερα στην 
“Δηµοσία Kεντρική Bιβλιοθήκη Λαρίσης”, στην βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής 
της Xάλκης και σε βιβλιοθήκες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Για τα παλαίτυπα και 
τα παλαιά βιβλία της Λάρισας έχουµε έναν καλό και συστηµατικό κατάλογο που 
περιέχει και τα χειρόγραφα σηµειώµατα των εντύπων και µάλιστα και πολλά που 
είναι διαγεγραµµένα. Τα τελευταία είναι κυρίως τα αρχικά σηµειώµατα του Μεθοδίου 
που τα διέγραψε ο δεύτερος κτήτορας, ο Iωάννης Oικονόµου, για να γράψει κάτω 
από τη διαγραφή τα δικά του σηµειώµατα!19. Aυτό αποτελεί ένα καλό παράδειγµα 
της σηµασίας αλλά βέβαια και της δυσκολίας σύνταξης των καταλόγων. Με βάση τα 
έστω λίγα αυτά σηµειώµατα και σε συνδυασµό µε κάποιες άλλες πηγές ή υποθέσεις 
µπορέσαµε να βγάλουµε αρκετά συµπεράσµατα. Αντίθετα, σχετικά µε τα βιβλία που 
δώρισε ο Mελέτιος στη βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής της Xάλκης, δεν µπορούµε 
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να πούµε τίποτα, αφού δεν υπάρχει κανένας κατάλογος20. Είναι αυτονόητο ότι µόνον 
εάν καταλογογραφηθούν αναλυτικά και τα βιβλία αυτά και µεταγραφούν τα διάφορα 
σηµειώµατά τους, θα έχουµε τις πληροφορίες που χρειαζόµαστε, ώστε να µάθουµε 
περισσότερα πράγµατα και για την ίδια την συλλογή και πιθανότατα και για τον αρχικό 
συλλογέα, τον Mεθόδιο τον Ολυµπιώτη. Όσον αφορά µια εµπεριστατωµένη απάντηση 
για την τύχη των εντύπων που διοχετεύτηκαν στη πρώην Σοβιετική Ένωση, απαιτείται 
έρευνα επί τόπου, όπου θα µπορεί κανείς, αν όντως µπορεί, να έχει πρόσβαση και 
στους υπάρχοντες τυχόν καταλόγους εντύπων των βιβλιοθηκών αυτών. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα έλεγα γενικά α) ότι ο έντυπος, αναλυτικός και 
συστηµατικός κατάλογος είναι η µόνη ασφαλής βάση για την µελέτη του φαινοµένου 
των µεσαιωνικών και µετά την Άλωση βιβλιοθηκών, δεδοµένου ότι άλλου είδους 
πηγές αφενός µεν σπανίζουν, και αφετέρου δεν µπορούν να δώσουν µια πλήρη εικόνα 
όλης της εξέλιξης µιας παλιάς βιβλιοθήκης, ακριβώς γιατί η εξέλιξη µιας βιβλιοθήκης 
είναι συνήθως διαρκής· και β) ότι οι έντυποι κατάλογοι πρέπει να πληρούν δύο 
κύριες προϋποθέσεις: αναλυτική και σύγχρονης µεθοδολογίας περιγραφή και ακριβή 
µεταγραφή των χειρογράφων σηµειωµάτων του κάθε εντύπου. Θα πρόσθετα µάλιστα 
και µια τρίτη προϋπόθεση: στον κατάλογο πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα έντυπα 
µιας βιβλιοθήκης µέχρι το 1900 και όχι µόνον µέχρι το 1863, όπως γίνεται ή γινόταν 
τις περισσότερες φορές. Γιατί, Γιατί, Γιατί εκτός των άλλων, πρέπει κάποτε να αποκτήσουµε κι 
εµείς στην Ελλάδα την εθνική αναδροµική µας βιβλιογραφία21. Δείγµατος χάριν 
αξίζει να αναφερθούν εδώ οι πρόσφατοι κατάλογοι δύο µοναστηριακών βιβλιοθηκών 
της Κέρκυρας, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις22, καθώς επίσης και οι 
συστηµατικοί κατάλογοι των επί µέρους βιβλιοθηκών του Αγίου Όρους23. Αντίθετα, 
άλλοι πρόσφατοι κατάλογοι, άλλοι πρόσφατοι κατάλογοι, άλλοι πρόσφατοι κατάλογοι παρόλο που είναι συνταγµένοι µε πολύ επιµέλεια και 
φθάνουν µέχρι το 1900, δεν περιλαµβάνουν τα χειρόγραφα σηµειώµατα των εντύπων 
που καταγράφουν24. Ποιος άλλος θα µπορέσει τώρα να αναδιφήσει και πάλι τα βιβλία 
και να συµπληρώσει το κενό; Βεβαίως δεν αγνοώ την δυσκολία του εγχειρήµατος. 
Μερικές φορές τα σηµειώµατα είναι δυσανάγνωστα και χρειάζεται µεγάλη υποµονή 
και πείρα για την µεταγραφή τους. Όµως η µεταγραφή είναι απαραίτητη. Το παλιό 
βιβλίο, χειρόγραφο ή έντυπο, λόγω των κοινωνικών συνθηκών µέσα στις οποίες 
δηµιουργήθηκε, και τις οποίες φυσικά δεν µπορούµε να αναλύσουµε εδώ, έχει µια 
συγκεκριµένη “ζωή”, όχι µόνον ως περιεχόµενο αλλά και ως φυσικό αντικείµενο. Η 
“ζωή” αυτή αποτυπώνεται κυρίως στα σηµειώµατα και στις παντός είδους χειρόγραφες 
επεµβάσεις που φέρει. Αυτές οι επεµβάσεις δεν είναι δυνατόν να αγνοούνται, Αυτές οι επεµβάσεις δεν είναι δυνατόν να αγνοούνται, Αυτές οι επεµβάσεις δεν είναι δυνατόν να αγνοούνται
γιατί, γιατί, γιατί όπως σηµειώνει πολύ σωστά κάποιος µελετητής, ακόµα και “κάποιες απλές 
µονοκονδυλιές (…) συχνά µαρτυρούν περισσότερα από ολόκληρη σηµείωση”25. 

Η έρευνα για την ιστορία της βιβλιοθήκης της µονής του οσίου Διονυσίου στον 
Όλυµπο ―για να επανέλθω εκεί από όπου ξεκίνησα― άρχισε από παλιά, όταν ο Κ. 
Παπαδάκης ―πρώην µαθητής και νυν συνάδελφος― ανακάλυψε σε ένα δωµάτιο των 
νέων κτηρίων της Μονής26 δεσµίδες από «ατάκτως ερριµµένα» και δύσοσµα χαρτιά, 
που κάποτε απάρτιζαν χειρόγραφα και έντυπα. Ξεκίνησε αµέσως µια προσπάθεια 
τακτοποίησης του υλικού, η οποία του επέτρεψε να ανασυγκροτήσει σταδιακά εκατό 
(100) περίπου παλιά έντυπα και είκοσι (20) χειρόγραφα. Στη συνέχεια, οι δυο µας 
σε συνεργασία, αρχίσαµε τη µελέτη του υλικού, στην αρχή των χειρογράφων και 
ύστερα των εντύπων, που, σε συνδυασµό και µε άλλες πληροφορίες, µας οδήγησε στο 
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δυσάρεστο αρχικά συµπέρασµα, ότι από το υλικό αυτό µόνον 2-3 έντυπα και άλλα 
τόσα χειρόγραφα ανήκαν εξαρχής στη Μονή. Tο υλικό που είχαµε µπροστά µας ήταν 
κατά το µεγαλύτερο µέρος του φερµένο από αλλού. Αυτό µας ανάγκασε, θα έλεγα, 
να αναζητήσουµε την τύχη της αρχικής, διασκορπισµένης πια, όπως αποδείχθηκε 
από τα πράγµατα, βιβλιοθήκης της Μονής. Τα κύρια συµπεράσµατα από την σχεδόν 
αστυνοµική έρευνα που διεξαγάγαµε και όσον αφορά µόνον στα έντυπα είναι αυτά 
που εξέθεσα παραπάνω. 
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