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Η βιβλιοθήκη 
της Ι. Μονής Παντοκράτορος
Ιστορική διαδρομή μιας ύστερης αθωνικής συλλογής

Η ανάγκη ύπαρξης σε κάθε αγιορειτική μονή  
των απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργική 
πράξη βιβλίων, καθώς και εκείνων που χρειάζονται 
τα μέλη της για ψυχωφελή ανάγνωση αποτέλεσε 
τον πρωταρχικό λόγο συγκρότησης μικρών 
βιβλιοθηκών σε αυτές, όπως, άλλωστε, και σε όλες 
τις μονές της ορθόδοξης Ανατολής. Στους 
αρχικούς αυτούς πυρήνες προστέθηκαν  
με την πάροδο των αιώνων βιβλία κάθε είδους 
προερχόμενα από δωρεές και κληρονομιές λαϊκών, 
αλλά και από λόγιους μοναχούς που διέθεταν 
προσωπικές συλλογές, ενώ η φυσική φθορά των 
λειτουργικών βιβλίων οδηγούσε σε αντικατάστασή 
τους, χωρίς συνήθως να καταστρέφονται  
τα αποσυρμένα. Αποτέλεσμα της συνεχούς αυτής 
συσσώρευσης είναι ο σχηματισμός των λαμπρών 
αθωνικών βιβλιοθηκών που γνωρίζουμε σήμερα,  
στις οποίες φυλάσσεται ένας σημαντικός αριθμός 
χειρογράφων και παλαιών εντύπων.
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πό τον κανόνα αυτό δεν απομακρύνεται η 
Μονή Παντοκράτορος. Ιδρυμένη στη βόρεια 

ακτή της αθωνικής χερσονήσου γύρω στο 1357-8, 
σύμφωνα με τη μαρτυρία εγγράφων από δύο 
αδέλφια στρατιωτικούς αξιωματούχους, τον μέγα 
στρατοπεδάρχη Αλέξιο και τον μέγα πριμικήριο 
Ιωάννη, ανήκει στα νεώτερα αθωνικά ιδρύματα. Οι 
δύο κτίτορες της μονής ήταν ήδη δραστήριοι στρα-
τιωτικά στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, 
στην οποία διέθεταν μεγάλες εκτάσεις γης, χάρη 
σε παραχωρήσεις του αυτοκράτορα Ιωάννη Εʹ 
Παλαιολόγου. Εκτός από τα κτίσματα της μονής, οι 
ιδρυτές της μερίμνησαν σύντομα και για τη 
διοικητική ανεξαρτησία της, εξασφαλίζοντας το 
1363 την ανακήρυξή της ως πατριαρχικής από τον 
πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κάλλιστο Αʹ, ενώ 
φρόντισαν και για τη σύνταξη του, χαμένου 
σήμερα, Τυπικού της. Τέλος προίκισαν το ίδρυμά 
τους τόσο με μεγάλη ακίνητη περιουσία, όσο και με 
σημαντικά κειμήλια. 

Σε αυτά τα πρώτα χρόνια ζωής της Μονής 
Παντοκράτορος μαρτυρείται και το πρώτο ενδια-
φέρον για τη συγκρότηση μιας βασικής βιβλιοθή-
κης, με ίδια κυρίως μέσα, δηλαδή με προσωπική 
αντιγραφική εργασία ορισμένων μοναχών της. Η 
έως τώρα έρευνά μας έχει φέρει στο φως τέσσερις 
παντοκρατορινούς κωδικογράφους (Ιγνάτιος, Γερά-
σιμος και δύο, των οποίων δεν γνωρίζουμε ακόμη 
τα ονόματα), που μέχρι το 1382 περίπου αντέγρα-
ψαν τουλάχιστον δεκαοκτώ χειρόγραφα, όλα 
εκκλησιαστικής χρήσης (Μηναία, Τριώδιο, συλλογές 
ασκητικού και αγιολογικού περιεχομένου), προφα-
νώς για την κάλυψη των βασικών αναγκών της νέας 
αδελφότητας (εικ. 4, 6, 8, 9, 13). Μάλιστα η 
κωδικολογική και παλαιογραφική ανάλυση του 
υλικού αυτού μας επιτρέπει να μιλούμε για την 
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2. Μονή Παντοκράτορος. Άποψη από τον αρσανά της μονής (© φωτ.: Ζ. Μελισσάκης).
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1. Μονή Παντοκράτορος. Εξωτερική άποψη πτέρυγας της μονής  
(© φωτ.: Ζ. Μελισσάκης).

3. Μονή Παντοκράτορος. Το καθολικό της μονής 
(© φωτ.: Ζ. Μελισσάκης).
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ύπαρξη ενός στοιχειώδους κωδικογραφικού εργα-
στηρίου. Αυτό αν και δεν μπορεί να συγκριθεί με τα 
μεγάλα οργανωμένα κέντρα της Μονής Στουδίου 
και της Μονής Οδηγών στην Κωνσταντινούπολη, 
που θυμίζουν τα δυτικά scriptoria, ωστόσο ανήκει 
σαφώς στον συνήθη τύπο του βυζαντινού μοναστη-
ριακού αντιγραφικού εργαστηρίου, που ορίζεται 
από την παρουσία σε μία μονή, σε διάστημα 
μερικών ετών ή λίγων δεκαετιών, γραφέων που 
εργάζονται χωρίς αυστηρούς κανόνες. Παράλληλα 
η ύπαρξη στη σημερινή παντοκρατορινή βιβλιοθήκη 
ορισμένων παλαιότερων κωδίκων μη αγιορειτικής 
προέλευσης πιθανότατα μπορεί να ερμηνευθεί ως 
έξωθεν δωρεές προς τη νεοϊδρυθείσα μονή. 

Η αρχική αυτή συλλογή πρέπει να συνέχισε να 
εμπλουτίζεται και, παρά τις πιθανές απώλειες 
εξαιτίας της πυρκαγιάς του 1392 (η οποία πάντως 
μαρτυρείται ότι κατέστρεψε έγγραφα του παντο-
κρατορινού αρχείου), στις πρώτες δεκαετίες του 

επόμενου αιώνα φαίνεται ότι ήταν αρκετά σημα-
ντική ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός 
ελάχιστα γνωστού απεσταλμένου του Βατικανού, 
του Lunanus (ή Lucianus) Xama (ή Zamia). Τη 
δράση αυτού στη μονή γνωρίζουμε αποκλειστικά 
χάρη στον εντοπισμό στη Bibliotheca Apostolica 
Vaticana μιας ομάδας εννέα κωδίκων, οι οποίοι 
φέρουν ιδιόχειρο σημείωμά του που αναφέρεται 
στην προέλευσή τους από αυτή και στην απόκτησή 
τους μέσω αγοράς. Η ομάδα αυτή πιθανότατα θα 
διευρυνθεί με την εξιχνίαση της προέλευσης των 
υπολοίπων χειρογράφων που έφθασαν στη βιβλιο-
θήκη του Βατικανού από το πρόσωπο αυτό. 
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4. Κώδ. Παντοκράτορος 108· Πατερικό. Γραφέας Γεράσιμος Παντοκρατορινός· έτος 1368/9  
(© φωτ.: ευγενική παραχώρηση της Ι. Μονής Παντοκράτορος).

5. Μονή Παντοκράτορος. Άποψη του καθολικού  
και του κωδωνοστασίου της μονής  

(© φωτ.: Ζ. Μελισσάκης).
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Πέρα από τις ανωτέρω απώλειες, ο 15ος 
αιώνας ήταν δύσκολος για τη Μονή Παντοκράτο-
ρος, όπως και για ολόκληρο τον Άθωνα. Η 
αντιγραφική δραστηριότητα σε αυτή πρέπει να 
ήταν περιορισμένη, δεδομένου ότι το μόνο γνωστό 
όνομα κωδικογράφου της είναι εκείνο του μουσικού 
Δαβίδ Ραιδεστηνού, για τον οποίο όμως δεν 
υπάρχει βεβαιότητα ότι προερχόταν από τη συγκε-
κριμένη Μονή Παντοκράτορος και όχι από την 
ομώνυμη της Κωνσταντινούπολης. Παρόλα αυτά, 
τον Νοέμβριο 1444 ο Ιταλός περιηγητής Κυριακός 
ο Αγκωνίτης (Ciriaco di Filippo de’Pizzicolli) επι-
σκέφθηκε την παντοκρατορινή βιβλιοθήκη και η 
εικόνα της, όπως προκύπτει από τις σημειώσεις 
στο ημερολόγιό του, είναι αυτή μιας αρκετά πλού-
σιας συλλογής με κώδικες κυρίως θρησκευτικού 
περιεχομένου (αναφέρονται δύο, εκ των οποίων ο 
ένας με αξιόλογη διακόσμηση), που όμως άξιζε τον 

χαρακτηρισμό «βιβλιοθήκη». Σημαντικό ρόλο στην 
καλή αυτή εικόνα φαίνεται ότι διαδραμάτιζε ο 
ηγούμενος της μονής Νίκανδρος, ο οποίος ξενάγη-
σε τον Κυριακό στη συλλογή και μάλλον είχε και ο 
ίδιος λόγια ενδιαφέροντα, καθώς το όνομά του 
συναντούμε σε κτητορικά σημειώματα παντοκρα-
τορινών χειρογράφων που σήμερα βρίσκονται σε 
βιβλιοθήκες του εξωτερικού. 

Για τον υπόλοιπο 15ο αιώνα δυστυχώς δεν 
διαθέτουμε πληροφορίες για την κατάσταση της 
βιβλιοθήκης. Αντιθέτως, η μελέτη των βιβλιοδεσιών 
πολλών κωδίκων της πριν από δέκα περίπου χρόνια 
αποκάλυψε ότι στα μέσα και στο δεύτερο ήμισυ 
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6. Κώδ. Παντοκράτορος 166· Μηναίο Μαρτίου. Γραφέας Γεράσιμος Παντοκρατορινός· βʹ ήμισυ 14ου αι.  
(© φωτ.: ευγενική παραχώρηση της Ι. Μονής Παντοκράτορος).

7. Μονή Παντοκράτορος. Ο πύργος της μονής,  
όπου στεγάζεται η βιβλιοθήκη   

(© φωτ.: Ζ. Μελισσάκης).
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του 16ου αιώνα υπήρξαν δύο σημαντικές προσπά-
θειες ανακαίνισής τους, για τις οποίες δεν δια-
θέτουμε ρητή μαρτυρία. Οι προσπάθειες αυτές 
εντάσσονται ασφαλώς στη γενικότερη ανανέωση 
των αγιορειτικών βιβλιοθηκών που παρατηρείται 
από τα τέλη του 15ου αιώνα και ολόκληρο τον 16ο. 
Γνωρίζουμε ήδη αντίστοιχες προσπάθειες συντήρη-
σης και βιβλιοδέτησης στο Πρωτάτο και στις Μονές 
Ιβήρων, Καρακάλλου και Κωνσταμονίτου, ενώ ιδιαι-
τέρως αυξημένη παρουσιάζεται και η κωδικογρα-
φική δραστηριότητα σε ορισμένα ιδρύματα. Στην 
Παντοκράτορος η ανακαίνιση πραγματοποιείται με 
την κατασκευή νέων βιβλιοδεσιών σε παλαιά 
χειρόγραφα, γραμμένα είτε στην ίδια τη μονή είτε 
εκτός αυτής, με επιδιόρθωση επιμέρους φθορών 
που παρουσίαζαν στο σώμα τους (λ.χ. επικόλληση 
λωρίδων χαρτιού για ενίσχυση των τευχών τους ή 
για στερέωση αποσταχωμένων φύλλων τους), με 
σύνταξη πινάκων περιεχομένων, όπου δεν υπήρ-
χαν, και με αναπλήρωση τμημάτων του κειμένου 
που είχαν εκπέσει. Η όλη εργασία, τέλος, 
επισφραγίστηκε με την προσθήκη κτητορικών ση-
μειωμάτων στους κώδικες, τα οποία μαρτυρούν 
προσπάθεια προστασίας τους από κλοπή αλλά και 
γενικότερα την πρόθεση οργάνωσης της συλλογής 
(εικ. 14). 

Επίσης την ίδια εποχή παρατηρείται και αυξη-
μένη αντιγραφική δραστηριότητα στη μονή, όπως 
συμπεραίνουμε από την ύπαρξη νέων κωδίκων που 
υπογράφονται από παντοκρατορινούς αντιγραφείς 
(Νείλος, Σάββας, Παφνούτιος κ.ά.). Σε αυτούς 
αναμφίβολα πρέπει να προστεθεί και ο όσιος 
Θεόφιλος, γνωστός για το πλουσιώτατο κωδικογρα-
φικό και ανακαινιστικό έργο που ανέπτυξε στη 
Μονή Ιβήρων, ο οποίος όμως αυτή την περίοδο 
εγκαταβιώνει στην παντοκρατορινή Καλύβη του 
Αγίου Βασιλείου, αντιγράφει τον κώδικα 85 της 
μονής και τον αφιερώνει σε αυτήν. 

Στους δύο επόμενους αιώνες η παραγωγή νέων 
κωδίκων συνεχίζεται, ενώ νέες προσπάθειες συντή-
ρησης ήλθαν στο φως έπειτα από έρευνά μας. 
Συγκεκριμένα στα μέσα και στο δεύτερο ήμισυ του 
17ου αιώνα γνωρίζουμε τρεις παντοκρατορινούς 
σταχωτές (διάκονος Ιγνάτιος ή Βαβύλας, προη-
γούμενος Θεοφάνης και μοναχός Γεράσιμος), οι 
οποίοι εργάσθηκαν τόσο σε χειρόγραφα όσο και σε 
έντυπα, δεδομένου ότι πλέον και το έντυπο βιβλίο 
έχει αρχίσει να συσσωρεύεται στις αθωνικές βιβλιο-
θήκες (εικ. 10, 11, 15). Οι τρεις αυτοί βιβλιοδέτες, αν 
και απέχουν μεταξύ τους ορισμένες δεκαετίες, 
ωστόσο χρησιμοποιούν εν μέρει κοινά εργαλεία με 
στόχο όχι τόσο μια οργανωμένη ανακαίνιση της 
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8. Κώδ. Παντοκράτορος 166· Μηναίο Μαρτίου. Γραφέας Γεράσιμος Παντοκρατορινός· βʹ ήμισυ 14ου αι. 
Λεπτομέρεια από την αρχή του κειμένου (© φωτ.: ευγενική παραχώρηση της Ι. Μονής Παντοκράτορος).
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9. Κώδ. Παντοκράτορος 164· Τριώδιο. Γραφέας Ιγνάτιος Παντοκρατορινός· έτος 1369  
(© φωτ.: ευγενική παραχώρηση της Ι. Μονής Παντοκράτορος).
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βιβλιοθήκης, όσο τη διατήρηση των χρηστικών 
βιβλίων της μονής σε καλή κατάσταση. Όμοιο 
χαρακτήρα έχει η βιβλιοδετική δράση και στα μέσα 
του 18ου αιώνα, με τη διαφορά ότι μέσα από τα 
σχετικά σημειώματα δεν προβάλλονται πλέον οι 
σταχωτές, αλλά σχεδόν πάντα σημαντικοί Παντο-
κρατορινοί που ενεργούν ως ευεργέτες, καλύπτο-
ντας τα έξοδα της εργασίας. Το γεγονός αυτό δεν 
μας βοηθά να εξακριβώσουμε εάν πρόκειται, όπως 
παλαιότερα, για μία συστηματική προσπάθεια της 
μονής να φροντίσει τα βιβλία της ή απλά για 
προσωπικό ενδιαφέρον ορισμένων «χορηγών», αλλά 
ασφαλώς υποδηλώνει μία αναβάθμιση της αξίας της 
συλλογής στη σκέψη των μοναχών, οι οποίοι πάντως 
ενεργούν αυτόνομα μέσα στο καθεστώς ιδιορρυ-
θμίας που επικρατεί αυτή την εποχή σε όλες τις 
αθωνικές μονές (εικ. 12). 

Παράλληλα με την ανάπτυξη όμως, οι δύο αυτοί 
αιώνες αποτελούν και εποχή μεγάλων απωλειών 
για τις αγιορειτικές βιβλιοθήκες γενικά και την 
παντοκρατορινή ειδικότερα που προκλήθηκαν από 
τη δράση ξένων απεσταλμένων στον Άθωνα. Στα 
μέσα του 17ου αιώνα (1643-1649) πρώτος ο Κύ-
πριος καθολικός ιερέας Αθανάσιος Ρήτορας 
απέκτησε έναντι μικρού οικονομικού ανταλλάγμα-
τος μεγάλη ποσότητα κωδίκων από διάφορες μο-
νές για λογαριασμό του βιβλιόφιλου Γάλλου καρδι-
ναλίου Mazarin και του καγκελαρίου P. Séguier. Αν 
και δεν έχουμε άμεση μαρτυρία για τέτοιες αγορές 
από τη Μονή Παντοκράτορος, ωστόσο ένα χειρό-
γραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, 
προερχόμενο από τη συλλογή του Mazarin, φέρει 
σημείωμα παλαιότερης αφιέρωσής του στη μονή, 
γεγονός που επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι 
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11. Έντυπο Παντοκράτορος 1547· Παρακλητική. 
Στάχωση αποδιδόμενη στον Παντοκρατορινό 
διάκονο Ιγνάτιο (ή Βαβύλα)· μέσα 17ου αι.  
(© φωτ.: ευγενική παραχώρηση της Ι. Μονής 
Παντοκράτορος).

10. Κώδ. Παντοκράτορος 169· Μηναίο Ιουλίου. 
Στάχωση αποδιδόμενη στον Παντοκρατορινό 
διάκονο Ιγνάτιο (ή Βαβύλα)· μέσα 17ου αι.  
(© φωτ.: ευγενική παραχώρηση της Ι. Μονής 
Παντοκράτορος).
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μεταφέρθηκε από εκεί από τον Αθανάσιο. Ωστόσο 
το ζήτημα χρήζει μεγαλύτερης έρευνας, καθώς το 
φύλλο, επί του οποίου έχει γραφεί το σημείωμα, 
φαίνεται να μην ανήκει στον αρχικό τόμο, αλλά να 
προστέθηκε σε αυτόν αργότερα. 

Αντιθέτως, η διέλευση λίγο αργότερα (1653- 
1655) του ρώσου μοναχού Αρσενίου Σουχάνωφ 
από τη μονή είχε πολύ σημαντικότερες συνέπειες. 
Ο Σουχάνωφ περιηγήθηκε στον Άθωνα κατά 
παραγγελία του πατριάρχη Μόσχας Νίκωνα και με 
την υποστήριξη του τσάρου Αλεξίου Μιχαήλοβιτς, 
με επίσημο σκοπό τη συλλογή υλικού για την 
αποκατάσταση του περιεχομένου των ρωσικών 
λειτουργικών βιβλίων, που είχε αλλοιωθεί, στην 
πράξη όμως περισσότερο για λόγους οικονομικούς 
και πολιτικής. Παρόλα αυτά το αποτέλεσμα της 
περιήγησής του ήταν η μεταφορά στη Μόσχα 

συνολικά 447 χειρογράφων ποικίλου περιεχομένου, 
που επέλεξε ο ίδιος από όλες σχεδόν τις μονές και 
τα οποία σήμερα φυλάσσονται, εκτός λίγων 
εξαιρέσεων, στο Ιστορικό Μουσείο της πόλης. 
Μεταξύ των κωδίκων αυτών τριάντα δύο περίπου 
(συν ένα έντυπο) απεκόμισε από τη Μονή Παντο-
κράτορος, καθιστώντας την ένα από τα αγιορειτικά 
ιδρύματα που επλήγη περισσότερο. Πρέπει να 
τονισθεί ότι η μεγάλη αυτή απώλεια για τις βιβλιο-
θήκες του Όρους δεν έγινε χωρίς κάποια αντί-
δραση από τους μοναχούς, οι οποίοι όμως ήλπιζαν 
σε ρωσική οικονομική βοήθεια, σε μια στιγμή που 
δοκιμάζονταν από μεγάλη ένδεια. 

Για τον ίδιο λόγο στις αρχές του 18ου αιώνα 
(1727) η παντοκρατορινή βιβλιοθήκη θα αποχωρι-
στεί ακόμη έξι περίπου χειρόγραφά της, αυτή τη 
φορά ως αντάλλαγμα για την παροχή οικονομικής 
ενίσχυσης από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 
έπειτα από έκκληση του ηγουμένου της Δοσιθέου 
το 1725. Εξάλλου σε όλες τις παραπάνω απώλειες 
(αλλά και στις προσκτήσεις) πρέπει να συνυπολο-
γισθεί και η φυσική μετακίνηση πολλών τόμων που 
παρατηρείται ανά τους αιώνες γενικά στον χώρο 
της καθ’ ημάς Ανατολής ως συνέπεια της κινη-
τικότητας μοναχών που άλλαζαν μονή ή ταξίδευαν 
για διαφόρους λόγους (ζητεία, υποθέσεις των 
μετοχίων κ.ά.). Οι σχετικές μαρτυρίες που δια-
θέτουμε επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι το βιβλίο 
συχνά παρέμενε κτήμα του μοναχού και όχι της 
μονής, και μάλιστα μέσα στο περιβάλλον της 
μοναστικής ιδιορρυθμίας που επεκράτησε στον 
Άθωνα τους αιώνες της τουρκικής κυριαρχίας. 

Τον 19ο αιώνα (1841) την παντοκρατορινή 
βιβλιοθήκη επισκέφθηκε ο Έλληνας λόγιος Κων-
σταντίνος Μηνάδης, πιο γνωστός ως Μηνάς 
Μηνωίδης, στο πλαίσιο των περιηγήσεών του στον 
Άθωνα, και γενικότερα στην Ανατολή, για λογα-
ριασμό της γαλλικής κυβέρνησης, με σκοπό την 
εξερεύνηση του περιεχομένου των βιβλιοθηκών και 
την απόκτηση χειρογράφων. Δεν γνωρίζουμε 
ακριβώς πόσοι από τους τόμους ή φύλλα τόμων 
που απεκόμισε από τις αποστολές του ο Μηνωίδης 
και βρίσκονται σήμερα σχεδόν αποκλειστικά στην 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας προέρχονται από τη 
μονή Παντοκράτορος, αλλά χάρη στο ημερολόγιό 
του διαθέτουμε πολύτιμες πληροφορίες για την 
κατάσταση της βιβλιοθήκης της. Καταρχήν 
πληροφορούμαστε ότι στεγαζόταν ήδη στον πύργο 
της μονής –πρακτική που μέσα στον 19ο αιώνα θα 
γενικευθεί στον Άθωνα–, ο οποίος, όμως, πύργος 
από το 1822 είχε εν μέρει γκρεμισθεί από τους 
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12. Κώδ. Παντοκράτορος 219· Στιχηράριο. Στάχωση 
από τον Παντοκρατορινό ιεροδιάκονο Μελχισεδέκ· 
έτος 1737 (© φωτ.: ευγενική παραχώρηση  
της Ι. Μονής Παντοκράτορος). 
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13. Κώδ. Παντοκράτορος 175· Μηναίο Οκτωβρίου. Γραφέας ανώνυμος Παντοκρατορινός Α· έτος 1361/2  
(© φωτ.: ευγενική παραχώρηση της Ι. Μονής Παντοκράτορος).
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Τούρκους, προφανώς στο πλαίσιο των αντιποίνων 
για την υποστήριξη των Αγιορειτών προς την 
επαναστατική δράση του Εμμανουήλ Παππά στη 
Μακεδονία. Παρόλα αυτά, ένας μοναχός κατέβηκε 
για λογαριασμό του Μηνά στο βάθος των ερειπίων 
του πύργου και κατόρθωσε να συλλέξει οκτώ 
τόμους και περγαμηνά φύλλα από τα απομεινάρια 
της βιβλιοθήκης, τα οποία ο απεσταλμένος των 
Γάλλων πέκτησε και μετέφερε στο Παρίσι. Επίσης 
αναφέρει ότι ένα μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης 
είχε σωθεί, ενώ τελικά περιγράφει είκοσι επτά 
κώδικες, δεκαέξι φυλασσόμενους στο ερμάριο 
ενός παρεκκλησίου και τους υπόλοιπους στο 
σκευοφυλάκιο της μονής, μαζί με τα πολύτιμα κει-
μήλιά της. 

Αν και σποραδικές απώλειες χειρογράφων της 
βιβλιοθήκης σημειώθηκαν μέχρι και τον 20ό αιώνα 
(όπως λ.χ. δύο ιστορημένων κωδίκων και ενός 
Νομοκάνονα, που βρίσκονται πλέον στο κέντρο 
βυζαντινών σπουδών Dumbarton Oaks της Ουά-
σιγκτον), σήμερα η συλλογή περιλαμβάνει τετρακό-
σιους εβδομήντα οκτώ περίπου τόμους –τρεις σε 
μορφή ειληταρίου– εκ των οποίων οι εξήντα οκτώ 
είναι γραμμένοι σε περγαμηνή. Ορισμένοι από 
αυτούς είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τη διακόσμησή 
τους, όπως ένα από τα ελάχιστα εικονογραφημένα 
Ψαλτήρια της εικονομαχικής περιόδου και το 
λεγόμενο «Ευαγγέλιο του Ιωάννου Καλυβίτου» του 
11ου αιώνα. Άλλοι έχουν μεγάλη αξία για το 
κείμενό τους, όπως αυτός με τα έργα του ησυχα-
στή θεολόγου Ιωσήφ Καλοθέτου (14ου αιώνα), 
ένας με αυτόγραφα έργα του πατριάρχη Γενναδίου 

Σχολαρίου (μέσα 15ου αιώνα) και ο Συναξαριστής 
του οσίου Θεοφίλου (έτος 1538). Ασφαλώς η 
μεγάλη πλειοψηφία των χειρογράφων είναι 
θεολογικού ή λειτουργικού περιεχομένου, κάτι 
αναμενόμενο σε μία μοναστηριακή βιβλιοθήκη που 
απευθύνεται πρωτίστως στις ανάγκες της αδελφό-
τητας και μόνο η εγκαταβίωση κατά καιρούς λογίων 
μοναχών σε αυτή δικαιολογεί την ύπαρξη και τόμων 
θύραθεν παιδείας.  

Τέλος κάποιοι είναι σημαντικοί από παλαιογρα-
φικής απόψεως, όπως το ιστορημένο Τετρα-
ευάγγελο του 1301 που προέρχεται από το χέρι 
του γνωστού βυζαντινού καλλιγράφου Θεόδωρου 
Αγιοπετρίτη. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού 
αυτού έχει περιγραφεί είτε από τον Σπυρίδωνα 
Λάμπρο, στα τέλη του 19ου αιώνα, είτε από τους 
Λίνο Πολίτη και Μανούσο Μανούσακα στα μέσα 
του 20ού, αλλά αναμφίβολα υπάρχει πλέον ανάγκη 
για νέο αναλυτικό κατάλογο, ο οποίος εν μέρει 
(μόνο των κωδίκων αγιολογικού περιεχομένου) 
βρίσκεται ήδη υπό έκδοση. Τη συλλογή αυτή 
συμπληρώνει εκείνη των παλαιών εντύπων της 
μονής, η οποία αριθμεί εξακόσιους εβδομήντα 
πέντε τίτλους βιβλίων με έτος έκδοσης από το 
1523 έως το 1863, ενώ αν συνυπολογισθούν και τα 
πολλαπλά αντίτυπα, φθάνουμε σε ένα σύνολο 
χιλίων περίπου τόμων.  

Για να έχουμε όμως μία καλύτερη ιστορικά 
εικόνα του όγκου της βιβλιοθήκης, πρέπει να 
προσθέσουμε και τα εκατόν είκοσι τέσσερα 
περίπου χειρόγραφα που διεσπάρησαν κατά 
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14. Κώδ. Παντοκράτορος 178· Μηναίο Σεπτεμβρίου. Γραφέας ανώνυμος Παντοκρατορινός Α· βʹ ήμισυ 14ου αι. Κτητορικό 
σημείωμα της Μονής Παντοκράτορος (16ος αι.) (© φωτ.: ευγενική παραχώρηση της Ι. Μονής Παντοκράτορος).
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καιρούς εκτός αυτής και εντοπίσαμε σε διάφορες 
συλλογές της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Στα μέσα του 20ού αιώνα χειρόγραφα και 
έντυπα μεταφέρθηκαν από τον πύργο σε ισόγειο 
χώρο της μονής, για να επιστρέψουν και πάλι στον 
ανακαινισμένο πύργο στις αρχές του αιώνα μας, σε 
χώρους με ειδικά μελετημένες συνθήκες φύλαξης. 

Τα τελευταία δε χρόνια το περιεχόμενο της 
βιβλιοθήκης, ακολουθώντας τις επιταγές της 
εποχής μας ψηφιοποιείται σταδιακά, ώστε να 
εξασφαλισθεί η εύκολη πρόσβαση σε αυτό από 
τους ερευνητές και ταυτόχρονα η διαφύλαξή του 
στο μέλλον.
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15. Έντυπο Παντοκράτορος 
1547· Παρακλητική· Βενετία 1591  
(© φωτ.: ευγενική παραχώρηση  
της Ι. Μονής Παντοκράτορος).
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ABSTRACT

The library of the Monastery of Pantocrator 
Historical Route of a Late Athonite Collection 

Zisis Melissakis 
Senior Researcher 

Institute of Historical Research, National Hellenic Research Foundation 
Themes in Archaeology Magazine 2018, 2(1): 32 - 47 

It is from its first years of existence, during the mid-14th century, that the Athonite monastery of Pantocrator 
appears to make a systematic effort to compile a collection of the most necessary books for its function. 
During the next centuries, manuscripts of all kinds continue to be gathered, while we witness efforts of book 
conservation and library organisation. Unfortunately, we also witness important losses due to the greater 
interest in the West to acquire Greek manuscripts. Today, the monastery's library safeguards an important 
number of valuable manuscripts and old printed books, for the maintenance and availability of which to the 
scientific community the monastery makes a constant effort.
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