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 Καθώς μέσα από την αχλύ του πρώιμου ερημιτικού ανα-
χωρητισμού στην χερσόνησο του Άθω αναδύεται, στα μέσα 
του 10ου αιώνα, ο οργανωμένος κοινοβιατισμός, ταυτοχρό-
νως εγκαθίσταται στο αγιώνυμον Όρος και το πνεύμα της 
λογιοσύνης ως θεμελιώδους στοιχείου της αθωνικής μονα-
στικής ζωής. Καταλυτικός παράγοντας για την εδραίωση του 
φαινομένου στάθηκε το παράδειγμα του αγίου Αθανασίου 
του Αθωνίτη, ιδρυτή της Λαύρας και της κοινοβιακής αθω-
νικής ζωής, ο οποίος ήταν φορέας του λογίου πνεύματος, 
καλλιγράφος ο ίδιος και συλλέκτης βιβλίων. 
 Τα εργαστήρια αντιγραφής και διακόσμησης των χει-
ρογράφων, όπως και τα 
βιβλιοδετεία, που από 
πολύ νωρίς αρχίζουν να 
λειτουργούν στα αγιορεί-
τικα μοναστήρια εμπλου-
τίζουν τις αρχικές εισηγ-
μένες συλλογές βιβλίων, 
τα οποία ανταποκρίνονταν 
στις λατρευτικές και λει-
τουργικές ανάγκες των 
μονών, αλλά όχι μόνο. 
Καθώς στόχευαν και 
στην ευρύτερη παιδεία 
και πνευματική καλλιέρ-
γεια των μοναχών, πολλά 
από τα βιβλία αυτά είχαν 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα 
με θέματα των οποίων η 
ποικιλία μάς εντυπωσιάζει 
με το εύρος των ενδιαφε-
ρόντων που παρουσιά-
ζει: κλασικοί συγγραφείς, 
φιλοσοφία, εγκυκλοπαί-
δειες, επιστημονικά συγ-
γράμματα. 
 H έλευση της τυπογρα-
φίας σήμανε μία νέα επο-
χή και για τις αγιορείτικες 
βιβλιοθήκες, οι οποίες 
απέκτησαν με τον καιρό 
πλούσιες συλλογές εντύ-
πων

·
 μεταξύ τους εντοπί-

ζουμε αντίτυπα εξαιρετικά 
πολύτιμων και σπάνιων 
βιβλίων, ελληνικών και 
ξενόγλωσσων, που καλύ-
πτουν μία απίθανη θεμα-
τική ποικιλία. Ο εμπλουτι-
σμός των αγιορείτικων βιβλιοθηκών συνεχίζεται με αμείωτη 
ένταση και στην εποχή μας, και θα συνεχίζεται εσαεί, καθώς 
σήμερα πλέον οι συλλογές των αγιορείτικων βιβλιοθηκών 
ήδη περνούν στην πληθωρική ηλεκτρονική εποχή. 
 Η σημασία που εξαρχής είχε η παιδεία για τους Αγιορεί-
τες φανερώνεται και από πληροφορίες διαφόρων πηγών 
που αναφέρονται στην ύπαρξη διδασκάλων στο Άγιον Όρος 
ήδη από την βυζαντινή εποχή. Ακόμη, η ιδέα της δημιουργί-
ας σχολής εδώ φαίνεται πως είναι αρκετά παλαιότερη από τα 
μέσα του 18ου αιώνα, οπότε ιδρύεται η περίφημη Αθωνιάδα, 
η οποία υπό την διεύθυνση του σπουδαίου λογίου Ευγένιου 
Βούλγαρη απέκτησε μεγάλη φήμη και, με μερικές παύσεις 

στην λειτουργία της, εξακολουθεί και σήμερα να λειτουργεί 
σε μία πτέρυγα της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα, στις παρυφές 
των Καρυών. 
 Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επανειλημμένες προσπάθειες 
δημιουργίας στο Άγιον Όρος τυπογραφικής δραστηριότητας, 
η οποία εκδηλώνεται τουλάχιστον δύο φορές, το 1759 και το 
1930, προσπάθειες που αποδίδουν καρπούς αλλά τελικά δεν 
ευοδώνονται, καθώς οι ανάγκες των μονών και των λογίων 
μοναχών καλύπτονται επαρκώς από εισαγόμενα βιβλία. 
 Όψεις του φαινομένου της λογιοσύνης στο Άγιον Όρος 
παρουσιάζει η παρούσα Έκθεση, διαχωρίζοντας τα θέμα-

τα σε ενότητες που κα-
λύπτουν ένα ευρύτατο 
χρονικό διάνυσμα εννέα 
αιώνων, από το δεύτερο 
μισό του 10ου ως τις αρ-
χές του 20ου αιώνα. Στην 
πρώτη ενότητα παρουσιά-
ζονται οι μεγάλες μορφές 
των αγιορειτών λογίων 
σε χρονική σειραϊκή πα-
ράθεση, ξεκινώντας από 
το δεύτερο μισό του 10ου 
αιώνα και φτάνοντας ως 
τους λογίους μοναχούς 
που δρασκελούν το διά-
σελο 19ου-20ου αιώνα, δι-
αγράφοντας την σύγχρονη 
μορφή του Αγίου Όρους. 
 Στην δεύτερη ενότητα 
παρουσιάζονται οι βιβλι-
οθήκες των 20 αγιορείτι-
κων μονών, καθώς και η 
βιβλιοθήκη του Πρωτά-
του, ενώ δίνονται στοιχεία 
και για τις μικρότερες βι-
βλιοθήκες των σκητών 
και των κελλιών, που 
πολύ συχνά κρύβουν ανα-
πάντεχες εκπλήξεις. 
 Σε άλλη ενότητα πα-
ρουσιάζονται οι τρεις επο-
χές της Αθωνιάδας Σχο-
λής, από τα μέσα του 18ου 
αιώνα ως τις μέρες μας. 
Ένα τμήμα της ενότητας 
αυτής, που περιλαμβάνει 
έργα σύγχρονων μαθη-
τών της Αθωνιάδας, σκο-

πό έχει να φανερώσει την πνευματική σκυταλοδρομία της 
αγιορειτικής λογιοσύνης που διεκπεραιώνει με την συνεχι-
ζόμενη λειτουργία του αυτό το ιστορικό παιδευτικό ίδρυμα. 
 Τέλος, μία ακόμη ενότητα προβάλλει ποικίλες εκδηλώ-
σεις της λογιοσύνης που αποτυπώνονται στη μορφή συ-
γκεκριμένων προϊόντων πνευματικού μόχθου: αγιορείτικες 
πρωτότυπες εκδόσεις, περίτεχνες βιβλιοδεσίες, δείγματα 
τυπογραφικής καλλιτεχνικής δραστηριότητας. 

Φαίδων Χατζηαντωνίου 
Επιμελητής Έκθεσης 

Λόγιοι και λογιοσύνη στο Άγιον Όρος

 Άγιοι, κτίτορες Μονών, ιδρυτές Βιβλιοθηκών, συγγραφείς 
φωτιστές του Γένους, εγκυκλοπαιδιστές, ιδρυτές σχολείων και 
ακαδημιών, μεγάλοι Δάσκαλοι, νομικοί, κορυφαίοι αγιογρά-
φοι, αναμορφωτές εκκλησιαστικών βιβλίων, συγκαταλέγονται 
μεταξύ των επώνυμων λογίων Μοναχών που συγκροτούν το 
λαμπρό ψηφιδωτό της Λογιοσύνης στο Άγιον Όρος.
 Η επιλογή του θέματος αυτού, ως του κεντρικού στοιχεί-
ου των εκδηλώσεων «Η μεγάλη πνευματική και πολιτιστική 
παρακαταθήκη του Αγίου Όρους» για το 2013, μας δίνει την 
δυνατότητα και την ευκαιρία να ερευνήσουμε και να αναδεί-
ξουμε μια από τις λιγότερο γνωστές όμως εξαιρετικής σημα-
σίας πτυχή της μακραίωνης ζωής της Μοναστικής Πολιτείας 
του Αγίου Όρους.
 Η δε παρουσία και συμμετοχή δύο φορέων της Θεσσαλο-
νίκης ως συνδιοργανωτών, του Κέντρου Βυζαντινών Ερευ-
νών του ΑΠΘ και της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, δεν 
τιμά μόνο αλλά και εμπλουτίζει την προσπάθεια αυτή.
 Το Η’ Διεθνές Συνέδριο με θέμα του «Άγιον Όρος και 
Λογιοσύνη» προσέλκυσε το ενδιαφέρον δεκάδων επιστημό-
νων, ερευνητών, μοναχών, ώστε να συγκροτηθεί ένα πρό-
γραμμα 32 εισηγήσεων και μίας Στρογγυλής Τράπεζας με 
θέμα «Πνευματικά ρεύματα, Νεοελληνικός Διαφωτισμός και 
Λογιοσύνη στο Άγιον Όρος» με 5 εισηγήσεις και Συντονιστή 
τον Διευθυντή Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών κ. Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη. 
 Ταυτόχρονα τηρώντας την παράδοση των τελευταίων 
χρόνων στο πλαίσιο του φετινού σύνθετου προγράμματος, 
θα εκδοθεί η μεγάλη επιστημονική έρευνα με θέμα «ΤΩΝ ΕΝ 
ΑΘΩ ΑΓΙΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ. ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ» με την 
επιστημονική επιμέλεια του Καθηγητή της Θεολογικής Σχο-
λής του ΑΠΘ κ. Συμεών Πασχαλίδη, έργο μνημειώδες, που 
φιλοδοξεί να παρουσιάσει το σύνολο των οσιακών μορφών 
του ιερού Άθωνα.
 Η Έκθεση που συνοδεύει και αναδεικνύει εικαστικά και 
κατανοητά το κεντρικό θέμα με επιμελητές τον αρχιτέκτονα-
αναστηλωτή κ. Φαίδωνα Χατζηαντωνίου και τον Προϊστάμε-
νο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Αγιορειτικής 
Εστίας κ. Αναστάσιο Ντούρο και τίτλο «Λόγιοι και Λογιοσύνη 

στο Άγιον Όρος», περιλαμβάνει ντοκουμέντα, εκδόσεις, ανα-
παραγωγές.
 Ιδιαίτερης σημασία και ενδιαφέροντος μπορεί πιστεύω 
να χαρακτηριστεί και ο Κατάλογος της Έκθεσης καθώς πέ-
ραν του διευρυμένου εικαστικού και ενημερωτικού υλικού, 
θα συμπεριλάβει και πέντε ειδικά για την έκδοση αυτή κεί-
μενα γνωστών επιστημόνων και ερευνητών που προσεγγί-
ζουν κρίσιμες πλευρές της Λογιοσύνης.
 Η σύνθετη προσέγγιση και προβολή της Λογιοσύνης στο 
Άγιον Όρος ολοκληρώνεται με την έκδοση του 6ου Τόμου 
στη σειρά «Αθωνικά Ανάλεκτα» που περιλαμβάνει έργα και 
αποσπάσματα από την πλούσια συγγραφική δραστηριότητα 
του κορυφαίου Λογίου Ευγενίου Βούλγαρη υπό τον τίτλο: 
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ ΕΡΓΑ (Θεολογικά – Ιστορικά – Με-
ταφράσεις).
 Αξίζουν στους συντελεστές αυτού του εξαιρετικού πα-
νοράματος, οι ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια μας για το 
μοναδικό αυτό έργο, αλλά και η έκφραση της ικανοποίησης 
μας ότι ο επιστημονικός κόσμος συνεχίζει να επιδεικνύει 
εμπιστοσύνη και εκτίμηση στο έργο της Αγιορειτικής Εστίας.
 Εκφράζω την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μου 
προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολο-
μαίο για την συνεχιζόμενη υποστήριξη Του και την θερμή 
υποδοχή της οποίας έτυχε η απόφαση για το αφιέρωμα στη 
Λογιοσύνη και η έκδοση του Αγιορειτικού Πανάγιου, όπως 
αυτή αναδεικνύεται από τον χαιρετισμό Του, που καταχωρεί-
ται στον σχετικό Τόμο.
 Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους στήριξε από ιδρύσε-
ως της Αγιορειτικής Εστίας το έργο της, ως ουσιαστικός Εταί-
ρος και θερμός συμπαραστάτης, ανταποκρινόμενη με άμεσο 
τρόπο σε κάθε αίτημα συνεργασίας και βοήθειας.
 Της εκφράζω γι’ αυτό τις ευχαριστίες όλων μας, του Δή-
μου Θεσσαλονίκης, των συνεργατών και των στελεχών της 
Αγιορειτικής Εστίας και εμού προσωπικώς.

Γιάννης Μπουτάρης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Δ.Σ. Αγιορειτικής Εστίας
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ



Αγιορειτικές Βιβλιοθήκες 
 Εγκατεστημένη εξαρχής σε χωρική συνάφεια με το κελλί 
του, η προσωπική βιβλιοθήκη του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη 
αποτέλεσε τον πυρήνα της πλουσιότατης βιβλιοθήκης της Μεγί-
στης Λαύρας. Ακολουθώντας το παράδειγμά του και οι υπόλοιπες 
Μονές δημιούργησαν σημαντικές βιβλιοθήκες, που αρχικά στεγά-
ζονταν συνήθως σε διαμερίσματα του καθολικού, ενώ αργότερα, 
καθώς ο αριθμός των βιβλίων μεγάλωνε, αλλά και για λόγους πυ-
ρασφάλειας, μεταφέρονταν σε άλλους χώρους, στις πτέρυγες και 
στους πύργους, συχνά μαζί με το σκευοφυλάκιο και το αρχείο. 
 Παρά τις επανειλημμένες αφαιμάξεις διά των οποίων 
εμπλουτίσθηκαν οι μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Δύσης και της 
Ρωσίας, οι βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους εξακολουθούν να δια-
θέτουν πολλά από τα ωραιότερα ελληνικά χειρόγραφα παγκοσμί-
ως. Πέρα από την ποιότητα, το μέγεθος σε απόλυτους αριθμούς 
των χειρογράφων που φυλάσσονται στις βιβλιοθήκες του Αγίου 
Όρους υπολογίζεται σε περίπου 15.000, όταν οι δύο μεγαλύτερες 

συλλογές ελληνικών χειρογράφων της Ευρώπης, του Βατικανού 
και της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων, δεν ξεπερνούν και οι 
δύο μαζί τις 10.000. 
 Αλλά αν το μεγαλύτερο μέρος των αγιορείτικων χειρογράφων 
είναι ελληνικά, δεν είναι καθόλου αμελητέες και οι ξενόγλωσσες 
συλλογές. Τα περίπου 100 γεωργιανά περγαμηνά χειρόγραφα της 
Μονής Ιβήρων αποτελούν την μεγαλύτερη συλλογή γεωργιανών 
χειρογράφων παγκοσμίως εκτός Γεωργίας, ενώ ξεπερνούν κατά 
πολύ τα 1.000, περγαμηνά και χαρτώα, τα σλαβικά χειρόγραφα που 
φυλάσσονται στις βιβλιοθήκες της Μονής Χιλανδαρίου, της Μονής 
Ζωγράφου, της Μονής Αγίου Παντελεήμονος και σε άλλες βιβλι-
οθήκες μοναστηριών και σκητών. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός 
ρουμανικών χειρογράφων φυλάσσονται στις σκήτες του Τιμίου 
Προδρόμου και του Αγίου Δημητρίου (Σκήτη του Λάκκου), καθώς 
και σε αρκετές βιβλιοθήκες μοναστηριών και κελλιών, ενώ δεν λεί-
πουν και τα λατινικά και αραβικά χειρόγραφα. 

Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία

 Από το 1930 ως σήμερα (με μία διακοπή λόγω των εθνικών περιπετειών, 1940-1953) 
η Αθωνιάδα διάγει αναδιοργανωμένη την τρίτη περίοδο της ζωής της, στεγαζόμενη σε 
μία πολυώροφη εξωτερική πτέρυγα που συνάπτεται στην νοτιοανατολική γωνία του 
περιβόλου της Βατοπαιδινής Σκήτης του Αγίου Ανδρέα, στις βόρειες παρυφές των Κα-
ρυών. Η εκπαίδευση που προσφέρεται στους πενήντα περίπου μαθητές ακολουθεί το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ενισχυμέ-
νο όμως με επιπλέον ώρες θεολογικών μαθημάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η 
αγιογραφία και η ψαλτική. Από τους 14 καθηγητές οι τρεις είναι ιερομόναχοι.  
 Στην παρούσα Έκθεση προσφέρεται η δυνατότητα στο κοινό να παρατηρήσει χαρα-
κτηριστικά δείγματα αγιογραφίας των μαθητών της Αθωνιάδας, παλαιότερων και σύγ-
χρονων, και να διαπιστώσει τόσο την συνέχεια της βυζαντινής εικονογραφικής παράδο-
σης που εξασφαλίζεται από την εμπνευσμένη διδασκαλία καλών Αγιορειτών ζωγράφων, 
όσο και την καλλιτεχνική ποιότητα των παραγόμενων έργων. 
 Πολλοί από τους παλαιότερους μαθητές/δημιουργούς των έργων αυτών υπηρετούν 
σήμερα με πνευματική εγρήγορση, με καλλιτεχνική επάρκεια και με επαγγελματική συ-
νείδηση, στο Άγιον Όρος και στον κόσμο, την τέχνη της βυζαντινής αγιογραφίας που δι-
δάχθηκαν κατά την φοίτησή τους στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία.

 Από το 1930 ως σήμερα (με μία διακοπή λόγω των εθνικών πε-
ριπετειών, 1940-1953) η Αθωνιάδα διάγει αναδιοργανωμένη την τρί-
τη περίοδο της ζωής της, στεγαζόμενη σε μία πολυώροφη εξωτερική 
πτέρυγα που συνάπτεται στην νοτιοανατολική γωνία του περιβόλου της 
Βατοπαιδινής Σκήτης του Αγίου Ανδρέα, στις βόρειες παρυφές των 
Καρυών. Η εκπαίδευση που προσφέρεται στους πενήντα περίπου μα-
θητές ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Μέσης Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας, ενισχυμένο όμως με επιπλέον ώρες θεολο-
γικών μαθημάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η αγιογραφία και η 
ψαλτική. Από τους 14 καθηγητές οι τρεις είναι ιερομόναχοι.  
 Στην παρούσα Έκθεση προσφέρεται η δυνατότητα στο κοινό να 
παρατηρήσει χαρακτηριστικά δείγματα αγιογραφίας των μαθητών της 
Αθωνιάδας, παλαιότερων και σύγχρονων, και να διαπιστώσει τόσο την 
συνέχεια της βυζαντινής εικονογραφικής παράδοσης που εξασφαλίζε-
ται από την εμπνευσμένη διδασκαλία καλών Αγιορειτών ζωγράφων, 
όσο και την καλλιτεχνική ποιότητα των παραγόμενων έργων. 
 Πολλοί από τους παλαιότερους μαθητές/δημιουργούς των έργων 
αυτών υπηρετούν σήμερα με πνευματική εγρήγορση, με καλλιτεχνική 
επάρκεια και με επαγγελματική συνείδηση, στο Άγιον Όρος και στον 
κόσμο, την τέχνη της βυζαντινής αγιογραφίας που διδάχθηκαν κατά 
την φοίτησή τους στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία.

 Αν και οι πρώτες προσπάθειες για την ίδρυση σχολεί-
ου ή σχολής στο Άγιον Όρος ανάγονται στον 17ο αιώνα, η πρώ-
τη οργανωμένη λειτουργία Σχολής, της περίφημης Αθωνιάδος, 
χρονολογείται στα μέσα του 18ου αιώνα, όταν με σιγίλλιό του τον 
Ιούλιο του 1753 ο πατριάρχης Κύριλλος Ε διορίζει ως σχολάρ-
χη της τον δόκιμο και φημισμένο διδάσκαλο του γένους Ευγένιο 
Βούλγαρη. Την ίδια περίοδο χρονολογείται και η ανέγερση κτι-
ρίου, πλησίον της μονής Βατοπαιδίου, το οποίο θα στέγαζε την 
Αθωνιάδα Σχολή. Το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλάμβανε 
Λογική, Φιλοσοφία, Μαθηματικά και Μεταφυσική, ενώ διδάσκο-
νταν και λατινικά. Η σχολαρχία του Βούλγαρη ώς το 1759 είχε 
ευεργετικά αποτελέσματα για τη φήμη και τη λειτουργία της Σχο-
λής, οι μαθητές της οποίας είχαν ανέλθει στους 200 περίπου. 

 Κατά τις επόμενες δεκαετίες η Αθωνιάδα, παρά τις περι-
όδους κρίσεων, συνέχισε να λειτουργεί, ενώ καταβλήθηκαν προ-
σπάθειες για την ανέγερση νέου κτιρίου στην περιοχή των Καρυών. 
Καθόλο τον 19ο αιώνα δίδαξαν στην Αθωνιάδα λόγιοι Αγιορείτες, 
αρκετοί εκ των οποίων είχαν σπουδάσει στις Θεολογικές Σχολές 
της Χάλκης και της Αθήνας, ορισμένοι μάλιστα υπήρξαν και διδά-
κτορες θεολογίας. Κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα η Αθωνιάδα 
αναδιοργανώθηκε και, παρά τις κρίσιμες ιστορικές συνθήκες για 
το Άγιον Όρος, επανιδρύθηκε το 1953 και λειτούργησε σε χώρους 
της Βατοπαιδινής Σκήτης του Αγίου Ανδρέα (Σεράι) ως «Αθωνιάς 
Εκκλησιαστική Ακαδημία». Σήμερα η Αθωνιάδα λειτουργεί με δι-
δακτικό προσωπικό που διορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και 
περίπου 40 μαθητές.

Αγιορειτικό  Τυπογραφείο
 Το πρώτο τυπογραφείο του Αγίου Όρους λειτούργησε στην 
Μεγίστη Λαύρα στα μέσα του 18ου αιώνα. Το 1759 εκδίδεται εκεί 
«συνδρομή και δαπάνη του Πανοσιωτάτου Αρχιμανδρίτου της 
Μεγίστης Λαύρας Κυρίου Κοσμά επιδαυρίου» ένα και μοναδικό 
βιβλίο: «Εκλογή του Ψαλτηρίου παντός». Το τυπογραφείο αυτό 
δεν ευδοκίμησε και, όπως φαίνεται, διαλύθηκε στις αρχές του 
19ου αιώνα. Μία δεύτερη αγιορείτικη έκδοση, η «Αθωνιάς», σύ-
ντομη περιγραφή του Αγίου Όρους, που τυπώθηκε έναν αιώνα 
αργότερα, το 1863, αποδόθηκε στην ανασύσταση του Λαυριώτι-
κου τυπογραφείου από τον ηγούμενο της Μονής Αγίου Παύλου, 
Σωφρόνιο Καλλιγά. Όμως, σύμφωνα με νεώτερη έρευνα, το βι-
βλίο αυτό τυπώθηκε στη Σμύρνη. 
 Η δεύτερη περίοδος της αγιορειτικής τυπογραφίας εγκαινι-
άζεται το 1930 στις Καρυές, όπου εγκαθίσταται το «Καλλιτεχνικόν 
Τυπογραφείον της Ιεράς Κοινότητος», ή «Αγιορειτικόν Τυπογρα-
φείον», στο κατεδαφισμένο σήμερα λαυριώτικο κελλί του Αγ. 
Αθανασίου, το οποίο γειτνίαζε με το Πρωτάτο από νότου. Ιδιοκτή-
της και διευθυντής του ήταν ο μοναχός Νεκτάριος Κατσάρος. Τον 
τελευταίο χρόνο της λειτουργίας του μεταστεγάστηκε στο Σιμω-
νοπετρίτικο κελλί του Αγ. Γεωργίου «του Καλαθά». Το επίπεδο πι-
εστήριο του «Αγιορειτικού Τυπογραφείου», που κατασκευάστηκε 
στη Γερμανία το 1882, ήταν το πρώτο πιεστήριο της εφημερίδας 
«Ακρόπολις» των Αθηνών. 
 Από τις εκδόσεις του τυπογραφείου αυτού έχουν συγκε-
ντρωθεί μέχρι σήμερα σαράντα περίπου βιβλία, φυλλάδια και 
μονόφυλλα, αγγελίες, αποδείξεις και άλλο υλικό, που μαζί με το 
πιεστήριο, τα κλισέ και τα κοσμήματα, είναι ένα μουσειακό σύνο-
λο που αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για τη νεώτερη αγιορειτική 
ιστορία. Το πιεστήριο και το αρχείο στεγάζονται σήμερα στο Σιμω-
νοπετρίτικο κονάκι των Καρυών. 

Αγιογραφική παράδοση στην Αθωνιάδα

Αγιορειτική  βιβλιοδεσία Παλαίτυπα
Παρόλο ότι η παραγωγή των χειρόγραφων βιβλίων συνεχίζεται στο Άγιον 
Όρος ακόμα και ως τις αρχές του 20ου αιώνα, η έλευση της τυπογραφίας 
σήμανε μια νέα εποχή και για τις αγιορείτικες βιβλιοθήκες, οι οποίες απέ-
κτησαν με τον καιρό πλούσιες συλλογές εντύπων. Ανάμεσά τους εντοπί-
ζουμε αντίτυπα εξαιρετικά πολύτιμων και σπάνιων βιβλίων, ελληνικών 
και ξενόγλωσσων, που καλύπτουν μία απίθανη θεματική ποικιλία. 
Πολλοί είναι οι λόγιοι οι σπουδασμένοι στη Δύση, Αγιορείτες και μη, κλη-
ρικοί και λαϊκοί, οι οποίοι όταν αποσύρονται στο Άγιον Όρος δωρίζουν 
στις αγιορείτικες βιβλιοθήκες τις πολύτιμες συλλογές τους, που συχνά 
περιλαμβάνουν περίφημες έντυπες εκδόσεις σε ελληνική γλώσσα της 
αρχαίας ελληνικής γραμματείας και των Ελλήνων Πατέρων του Χριστια-
νισμού. 
Αλλά δεν λείπουν και οι αξιόλογες έντυπες εκδόσεις στη λατινική γλώσσα, 
που όχι σπάνια αναφέρονται ή σχολιάζουν αρχαίους Έλληνες συγγραφείς 
(Αριστοτέλη, Όμηρο, κ.ά.). Πρόκειται για αρχέτυπα (έντυπα της άγουρης 
ηλικίας της τυπογραφίας, του 15ου αιώνα) και παλαίτυπα (έντυπα της άν-
δρωσης της τυπογραφίας, ως και τον 18ο αιώνα), προϊόντα προερχόμενα 
από τυπογραφεία που λειτούργησαν σε μεγάλα αστικά κέντρα της Ιταλίας 
αρχικά και της κεντρικής, δυτικής και βόρειας Ευρώπης αργότερα, όπου 
υπήρχαν ακμάζουσες ελληνικές παροικίες, καθώς και στις παραδουνά-
βιες ηγεμονίες και στην Ρωσία, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, στην 
Μοσχόπολη και σε άλλα ελληνικά αστικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. 

Λόγιοι Αγιορείτες
 Σε έναν τόπο αναχώρησης, άσκησης και προσευχής 
όπως το Άγιον Όρος, η λογιοσύνη μοιάζει κατ’ αρχήν να είναι 
εκ περισσού. Κι όμως, η εμβληματική παρουσία και εμφα-
ντική επίδραση μιας λόγιας προσωπικότητας όπως ο άγιος 
Αθανάσιος ο Αθωνίτης, διδάσκαλος στην Κωνσταντινούπολη, 
καλλιγράφος και συλλέκτης βιβλίων, κατέστησε την βυζα-
ντινή λογιοσύνη πρότυπο των αγιορειτικών κοινοβίων που 
ακολούθησαν την ίδρυση της Μεγίστης Λαύρας. Το φαινόμε-
νο της αγιορειτικής λογιοσύνης εκφράζεται με τη συγγραφή ή  
αντιγραφή όχι μόνο εκκλησιαστικών και πατερικών κειμένων 
αλλά και έργων  της λεγόμενης «θύραθεν» γραμματείας. Και 
εκπροσωπείται από πρώτης τάξεως λογίους, ξεκινώντας από 
τον κύκλο των συνοδοιπόρων και μαθητών του Αθανασίου, 
τους Ίβηρες λογίους σκαπανείς του αγιορειτικού μοναχισμού 
του 10ου αιώνα, και φτάνοντας ώς τις λόγιες προσωπικότητες 
που δρασκελούν το διάσελο του 19ου-20ου αιώνα, διαγράφο-
ντας την σύγχρονη μορφή του Αγίου Όρους: Αλέξανδρος Ευ-
μορφόπουλος, Μελχισεδέκ Βατοπαιδινός, Γεράσιμος Σμυρ-
νάκης, Κοσμάς Βλάχος, Ευλόγιος Κουρίλας, κ.ά. 

 Ενδιάμεσα παρεμβάλλονται, υπέροχοι σηματωροί στο 
θαυμαστό αρμένισμα της αγιορείτικης λογιοσύνης, ο Γρηγό-
ριος ο Παλαμάς, ο Φιλόθεος ο Κόκκινος, ο Παχώμιος Ρου-
σάνος, ο Μάξιμος ο Γραικός ο φωτιστής των Ρώσων, ο Δι-
ονύσιος ο εκ Φουρνά, ο Καισάριος Δαπόντες, ο Νικόδημος 
ο Αγιορείτης, ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι και τόσοι άλλοι, που 
απαρτίζουν το πλήρωμα αυτής της χιλιόχρονης πνευματικής 
εποποιίας.


