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Α ΧΡΟΝΙΑ της Ελληνικής Επανάστασης και της δημιουργίας τού ελεύθερου κράτους 
συγκεντρώθηκε στον ελλαδικό χώρο σεβαστός αριθμός λογίων από τίς παροικίες της 
διασποράς άλλα καί άπό τόν αλύτρωτο ελληνισμό. Οι λόγιοι αυτοί έφεραν μαζί τους 
διαμορφωμένες ιδέες γιά την αξία της παιδείας, την ανάγκη οργάνωσης της εκπαί
δευσης του γένους μέ δίκτυο σχολείων κάθε βαθμίδας, προικοδοτημένων εξαρχής μέ 

επαρκείς βιβλιοθήκες. Γιά τους λογίους πού έζησαν σέ ευρωπαϊκές χώρες, ή συνειδητοποίηση τής 
αξίας τής βιβλιοθήκης είχε ενισχυθεί μέ τήν εμπειρία τής χρησιμοποίησης τών δημόσιων βιβλιοθηκών 
στους χώρους όπου έζησαν, άλλα καί τών βιβλιοθηκών τών ελληνικών κοινοτήτων καί τών σχολείων 
τους. Είχαν ζήσει μέ τή λαχτάρα τής συγκρότησης μιας ιδιωτικής βιβλιοθήκης καί έφτασαν στή χαρά 
τής απόκτησης προσωπικής συλλογής βιβλίων, κάποτε καί σημαντικής. 'Αλλά καί οι παραδοσιακοί 
λόγιοι, δάσκαλοι καί ιερωμένοι τής «καθ' ημάς Ανατολής» εΐχαν μέλημα τή συγκρότηση ή τουλά
χιστον τή χρησιμοποίηση βιβλιοθήκης καί πόνο γιά τή στέρηση τών βιβλίων.1 

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πού οι πνευματικές τους δυνάμεις απογράφονται σέ κλίμακα, άπό τόν 
ολιγογράμματο δάσκαλο ως τό φωτισμένο λόγιο, ιδεολογικά κινούνται στους χώρους τής Εκκλησίας 
ή βρίσκονται ανάμεσα σ' αυτούς πού πιστεύουν σέ εκσυγχρονιστικά κηρύγματα. Προέρχονται ή 
ανήκουν σέ διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, ομονοούν ή διχογνωμούν καί κάποτε συγκρούονται, 
καθώς στοιχίζονται σέ διαφορετικές προτάσεις γιά τήν πορεία προς τό όραμα ενός σύγχρονου εθνικού 
κράτους. Στό πλαίσιο αυτού του κράτους, μία κεντρική, δημόσια-εθνική βιβλιοθήκη πρέπει νά εΐναι ή 
κεφαλή ενός συστήματος-δικτύου τοπικών, ειδικών καί σχολικών βιβλιοθηκών πού θά αναδειχθούν 
εργαλεία γιά τήν παιδεία τού έθνους.2 

Ή επανάσταση καί ή ανεξαρτησία τους συνεγείρουν καί τους οδηγούν νά αναθεωρήσουν, λίγο ή 
πολύ, προηγούμενες αντιλήψεις άλλα καί συμπεριφορές. Οι παλαιές φροντίδες τών μοναχικών λογίων 
γιά μία καλή προσωπική συλλογή βιβλίων, μέ τό όνειρο νά είναι μέρος τών αποσκευών τους κατά τήν 
επιστροφή στό μοναστήρι τους, στην πόλη ή στό χωριό τους, ή γιά νά σταλούν ή νά κληροδοτηθούν 
στον τόπο τής νοσταλγίας, τώρα παίρνει τή μορφή τής προσφοράς κατά τό δυνατόν πολλαπλών 
αντιτύπων στά χέρια τής κεντρικής διοίκησης, ώστε νά τής δοθεί ή δυνατότητα νά σχεδιάσει τήν 
κάλυψη τών πολλών ταυτόσημων αναγκών: δεν εΐναι πιά ή πόλη ή τό χωριό τού καθενός, άλλα πόλεις 
καί χωριά μέ σχολεία, πού έχουν ϊσα δικαιώματα παιδείας στό ελεύθερο κράτος. 

Ή εκδοτική έκρηξη στό χώρο του ελληνικού βιβλίου, πού παρατηρήθηκε ιδιαίτερα κατά τήν 
τριακονταετία πρίν άπό τήν Επανάσταση, καί ή ένταση τού φαινομένου τών χορηγιών στό χώρο τής 
έκδοσης τού βιβλίου, μέ τους έμπορους νά πρωτοστατούν, είχαν αποτέλεσμα τήν παραγωγή τίτλων καί 
αντιτύπων βιβλίων σέ ποσότητες μεγαλύτερες άπό εκείνες πού μπορούσε νά απορροφήσει τό 
αναγνωστικό κοινό. "Ετσι στοιβάχτηκαν στις αποθήκες τών τυπογράφων, τών έκδοτων, τών χορηγών 
καί τών συγγραφέων μεγάλοι αριθμοί αντιτύπων, κυρίως νεωτερικών βιβλίων, τά όποια ήταν 
διαθέσιμα γιά νά προσφερθούν στην ελληνική διοίκηση. Τά ϊδια χρόνια καί μέ εντεινόμενους ρυθμούς 
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τό κίνημα τοΰ φιλελληνισμού εμπλέκεται σε παράλληλη διαδικασία: συγκέντρωση βιβλίων καί 
αποστολή τους στην Ελλάδα. 

Στην αρχή τοΰ 1822 ό δάσκαλος 'Ιωάννης Μακρής Άμπελακιώτης, άπό τό Παρίσι, στέλνει μέ τόν 
εξάδελφο του Διαμαντή Μανιάρη, στή Βουλή των Ελλήνων, πολιτικά, ιστορικά, οικονομικά καί 
φιλοσοφικά βιβλία «χρήσιμα ε'ις σύνταξιν της Ελληνικής Πολιτείας [...] τά όποια αγαπούσα νά 
σταθώσιν εις τήν Βουλήν [...] διά νά τά άναγινώσκουσιν οι δυνάμενοι νά ώφεληθώσιν άπό αυτά καί νά 
ώφελήσωσι τό Γένος».3 

«'Έπεμψα εις τήν Βουλήν τά Ηθικά καί Πολιτικά τον 'Αριστοτέλους, τόν Όνήσανδρον καί τόν 
Βεκκαρίαν, ως πρώτον θεμέλιον ή (αν αγαπάς) προζύμιον της μελλούσης τοΰ έθνους δημοσίου βιβλιο
θήκης |περί της οποίας έπρόβαλα καί σχέδιον, πώς έχουν νά τήν συναθροίσωσιν έγρήγορα», γράφει ό 
'Αδαμάντιος Κοραής τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1823.4 

Τό 1824 ό 'Ιωάννης 'Ιάκωβος Μάγερ θά προβάλει στά Ελληνικά Χρονικά τοΰ Μεσολογγίου 
ξεκάθαρη καί τήν 'ιδέα καί τό σχέδιο: «Διά νά άποκτήσωμεν καί πάλι ολας έκείνας τάς ωραιότητας, 
είναι ανάγκη νά συστηθή εθνική βιβλιοθήκη. Εις διαφόρους έπιστολάς μας τάς οποίας έστείλαμεν εις 
Εύρώπην προς πολλά σημαντικώτατα υποκείμενα, έφανερώσαμεν αυτό τό σχέδιόν μας, τό όποιον καί 
έστάθη δεκτόν. [...] Τά διά τόν σκοπόν αυτόν σταλθησόμενα βιβλία θέλουν εισθαι εγγεγραμμένα εις 
της βιβλιοθήκης τόν κατάλογον μέ τό όνομα τοΰ ευεργέτου (καί εις κάθε τρεις μήνας θέλουσιν άνα-
γινώσκει οι τοιοΰτοι ε'ις τάς εφημερίδας τήν άφιξιν».5 

Οί προσφορές αρχίζουν καί πολλαπλασιάζονται. "Ετσι φαίνεται δικαιολογημένη ή κατασκευή, τό 
1825, δύο ξύλινων βιβλιοθηκών στό τζαμί τοΰ Ναυπλίου, πού μετασκευάστηκε γιά νά χρησιμοποιηθεί 
ως Βουλευτικό.6 

Ή ίδρυση τοΰ 'Ορφανοτροφείου της Αίγινας (9 Μαρτίου 1829), πού εντός του θά λειτουργήσει ή 
'Αποθήκη τών βιβλίων, εΐναι έργο τοΰ Κυβερνήτη 'Ιωάννη Καποδίστρια καί τοΰ Προέδρου της 
'Επιτροπής τοΰ 'Ορφανοτροφείου, διευθυντή καί εφόρου τοΰ 'Εθνικού Μουσείου καί επιστάτη τών 
τυπογραφείων, 'Ανδρέα Μουστοξύδη καί σήμαινε γι' αυτούς μιά αφετηρία γιά τήν οργάνωση 
βιβλιοθηκών, σύμφωνα μέ τίς διαμορφωμένες πεποιθήσεις τους καί τίς εμπειρίες παρόμοιων 
προσπαθειών στίς όποιες πρωταγωνίστησαν, όπως γιά παράδειγμα στην επανίδρυση τών βιβλιοθη
κών τών ελληνικών σχολείων στή Βενετία καί τήν 'Αγκώνα. Ό Μουστοξύδης θά εισηγηθεί στίς 11-11-
1829 τή θέσπιση διάταξης γιά τήν υποχρεωτική κατάθεση άπό τους τυπογράφους τριών αντιτύπων 
τών νέων βιβλίων καί τήν προσφορά άπό συγγραφείς καί τυπογράφους ενός αντιτύπου τών 
παλαιότερων εκδόσεων.7 

Οί στόχοι ιεραρχούνται: τά συσσωρευμένα αντίτυπα τών βιβλίων θά δώσουν τόν πυρήνα της 
'Εθνικής Βιβλιοθήκης καί τών βιβλιοθηκών τών σχολείων, εκείνων πού λειτουργούν καί αυτών πού θά 
ιδρυθούν. Τό έ'να τρίτο άπό τά βιβλία θά πουληθούν στή μισή τιμή καί έτσι θά δημιουργηθούν οί 
πυρήνες 'ιδιωτικών βιβλιοθηκών ή θά πλουτιστούν οί υπάρχουσες, άλλα καί μέ τά χρήματα πού θά 
συγκεντρώνονται θά αγοράζονται βιβλία γιά τήν 'Εθνική Βιβλιοθήκη, παράλληλα μέ εκείνα πού θά 
αγοράζει μέ κρατικά χρήματα ή Κυβέρνηση. Ό Μουστοξύδης, είκοσι έναν μήνες ύστερα άπό τήν 
ίδρυση τής 'Αποθήκης τών βιβλίων (31-12-1830), είναι σαφής: 

«Ή βιβλιοθήκη καί ή τυπογραφία είναι οί δύο οχετοί οί μεταδίδοντες τής παιδείας τά νάματα. 
Μέρος άπό δωρεάς καί μέρος άπό κατ' ολίγον γενομένας αγοράς, έσυνάχθησαν ήδη 1.018 τόμοι 
διαφόρων συγγραμμάτων. Αί δωρεαί αύταί έγιναν έγκαιροι βοηθοί τής καί χρημάτων καί γνώσεων 
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οΰσης στερημένης νεολαίας μας· διά τούτο απ' αυτήν μεν καθ' ήμέραν ευλογούνται καί μακαρίζονται 

οί γενναίοι δωρηταί, άπό δε την πατρίδα έλαβαν καί λαμβάνουσι δημοσίως καί επισήμως τάς 

όφειλομένας χάριτας. Καί επειδή των δωρηθέντων τούτων συγγραμμάτων πολλότατα είναι τά 

αντίτυπα, ή Κυβέρνησις έρμηνεύουσα καί εκτελούσα εν ταυτω τήν προς τό κοινόν όφελος θέλησιν των 

άξιαγάστων δωρητών, διέταξε φρονίμως, τό μέν τρίτον νά διανεμηθή δωρεάν εις τά Σχολεία της 

Επικρατείας· τό δέ νά φυλαχθή διά τάς τυχούσας άνάγκας- τό δέ λοιπόν νά πωληθή προς κτήσιν 

άλλων βιβλίων. Όθεν, αντί νά σκορπισθώσι τά βιβλία ταύτα καί νά πέσουν εις χείρας των τυχόντων, 

άνήκουσι τώρα εις όσους δύνανται νά τά μεταχειρισθώσι μέ όφελος- όσα δέ νέα βιβλία άγοράσωμεν μέ 

τήν εκ τών πωλουμένων συναχθησομένην τιμήν, θέλουν θεωρεΐσθαι ως νέον δώρον όφειλόμενον εις 

τους πρώτους δωρητάς. 'Αλλά καί εις αυτήν τήν πώλησιν θέλουσα ή Κυβέρνησις νά συμβιβάση τόν 

σκοπόν τών ευεργετών μέ τό κοινόν όφελος, έπρόσταξε νά σμικρυνθή σχεδόν κατά τό ήμισυ ή τιμή τών 

δωρηθέντων βιβλίων εκ τούτου εύκολα διεδόθησαν εις όλα τά μέρη. Μέ ταύτα καί μέ άλλα εκ μέρους 

της Κυβερνήσεως ήδη παραγγελθέντα εις τήν Εύρώπην συγγράμματα θέλει αύξηνθή ή Εθνική 

.. 

• • ' ' • • •• • •: . . . . . . 

Τό 'Ορφανοτροφείο της Αίγινας, 1834 (Σχέδιο Γ. Διομήδη). 

Βιβλιοθήκη, καί θέλουν παλιννοστήσει, ούτως ειπείν, εις τήν πατρίδα των οί παλαιοί μας συγγραφείς, 

καί συνδιαλέγεσθαι μεθ' ημών προς έκπαίδευσιν τών νέων καί ψυχαγωγίαν τών προβεβηκότων».8 

Ή δημιουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Αίγινα τό 1832, καί άπό τό 1834 στην Αθήνα, 

προϋπέθετε στοιχειώδη απογραφή τού χειρόγραφου καί τοΰ έντυπου υλικού, τουλάχιστο στην 

επικράτεια, γιά νά γίνει επιλογή καί μεταφορά τών σημαντικότερων χειρογράφων καί έντυπων στην 

Εθνική Βιβλιοθήκη, μέ αντιπαροχές εντύπων άπό τήν Αποθήκη ή τήν καταβολή χρημάτων. Είναι μία 

διαδικασία πού δέν σταμάτησε ποτέ ώς τίς μέρες μας καί παρόλο πού πλούτισε τήν Εθνική 

Βιβλιοθήκη καί διέσωσε θησαυρούς, σέ πολλές περιπτώσεις, οδήγησε στην όξυνση τών σχέσεων τοΰ 

κέντρου μέ τήν περιφέρεια καί στην άκριτη πολλές φορές διάλυση συλλογών. 

Οί συστάσεις τού Μουστοξύδη (24-11-1829) γιά αθόρυβη διάσωση καί συγκέντρωση εντύπων καί 

χειρογράφων επικαλούνται νομιμοποιητικά «τήν άξιοπρέπειαν καί τόν φωτισμόν τοΰ γένους». 

Παρόμοια εΐναι καί τά επιχειρήματα τοΰ Καποδίστρια στή διαταγή του (2-12-1829) προς τους 

εκτάκτους επιτρόπους, προσωρινούς διοικητές καί αστυνόμους, πού ζητά τήν προσωπική τους 
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συμμετοχή στον εντοπισμό καί στην περισυλλογή των βιβλίων καί τήν αποστολή τους στην Αίγινα ή 

τουλάχιστο τήν παράδοση τους στους επισκόπους, ιερείς καί ηγουμένους κάθε περιοχής, με 

κοινοποίηση του καταλόγου τους στή Διοίκηση: «Κρίνοντες χρέος μας νά δικαιώσωμεν τό έθνος 

ενώπιον της φωτισμένης Ευρώπης, καί νά άποταμιεύσωμεν δι' αυτό τήν εκ των οικείων ώφέλειαν, καθ' 

ον καιρόν ένασχολούμεθα μάλιστα εις σύστασιν δημοσίων εκπαιδευτηρίων, προτιθέμεθα νά 

συλλέξωμεν εις τήν βιβλιοθήκην του εν Αίγίνη Κεντρικού Σχολείου τά εισέτι σωζόμενα τοιαύτα 

χειρόγραφα καί βιβλία παλαιών εκδόσεων, εϊτε κώδηκας καί περγαμηνούς».9 

Τόν 'Απρίλιο του 1832, όταν ό Μουστοξύδης αποχωρεί άπό τή διοίκηση του 'Ορφανοτροφείου, στην 

Αποθήκη υπήρχαν, έκτος άπό τά ξεχωρισμένα βιβλία γιά τήν 'Εθνική Βιβλιοθήκη, 26.615 τόμοι 

πολλαπλών βιβλίων άπό 200 περίπου τίτλους.10 Στίς 15 Μαΐου 1832 μέ Διάταγμα της Διοικητικής 

'Ανδρέας Μουστοξύδης. Γεώργιος Γεννάδιος. 

'Επιτροπής ιδρύεται ή Δημόσια Βιβλιοθήκη μέ επιστάτη τόν Γεώργιο Γεννάδιο, ό όποιος παρέλαβε τή 

βιβλιοθήκη άπό τήν 'Επιτροπή του 'Ορφανοτροφείου (Γρηγόριος Κωνσταντας, Νεόφυτος Δούκας, 

Γεώργιος Μ. Καραμάνος). Οι πρώτοι κατάλογοι του Γεννάδιου, 15 'Ιουλίου 1832, μάς δίνουν 777 ανα

γραφές, 911 σώματα καί 1.866 τόμους, έντυπων καί χειρογράφων. Ή αναφορά του Γεννάδιου, διαβι

βαστική των καταλόγων προς τή Γραμματεία Εκπαιδεύσεως, ήταν έκθεση γιά τήν κατάσταση της Βι

βλιοθήκης καί τόν πλουτισμό της, καί πρώτος κανονισμός γιά τή λειτουργία της, κείμενο σημαντικό, 

όπως φαίνεται άπό τά παρακάτω παραθέματα: 

«[...] Οι κατάλογοι τών συγκροτούντων τήν Έθνικήν Βιβλιοθήκην πέμπονται εις τήν Γραμματείαν 

ταύτην ε'ις πέντε τετράδια υπό σημεία Α, Β, Γ, Δ καί Ε. 

Έκ τούτων 
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Ό μέν Α. περιέχει ελληνικών βιβλίων εϊδη 223, σώματα 315, τόμους 625 καί εκκλησιαστικών εϊδη 43, 

τόμ. 55. 

Ό δε Β. άπλοελληνικά εϊδη 170, σώμ. 212, τόμ. 296, καί χειρόγραφα εϊδη καί σώμ. 35, τόμ. 57. 

Ό δε Γ. Λατινικά εϊδη καί σώμ. 38, τόμ. 103, καί Ιταλικά εϊδη καί σώμ. 79,τόμ. 244. 

Ό δε Δ. Γαλλικά εϊδη καί σώμ. 79,τόμ. 238. 

Ό δέ Ε. Γερμανικά εϊδη καί σώμ. 110, τόμ. 228. 

Όλοι ομού εϊδη 588, σώματα 722, τόμους 1.844 [= 777, 911, 1.866]. 

Κατά τό ε' άρθρον του διατάγματος προβάλλω τόν έξης όργανισμόν. 

Α'. Ή βιβλιοθήκη νά μετατεθή άπό τό Όρφανοτροφεΐον εις τό Κεντρικόν Σχολεΐον [...] 

Β'. Διά νά μη διασκορπίζωνται τά βιβλία, νά γείνη νόμος εξω της βιβλιοθήκης νά μη λαμβάνη 
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κανένας βιβλίον, μόνον οι διδάσκαλοι νά λαμβάνωσιν είς τάς οικίας των, άλλα μόνον έξ εκείνων, 
όσων εινε σώματα 2-3, καί ταϋτα μόνον προς ολίγας ημέρας. Όστις δ' εντός ή εκτός της βιβλιοθήκης 
βλάψη βιβλίον, νά τό άντικατασταίνη (ή εάν δέν εΰρη ευθύς άλλο της αυτής εκδόσεως, νά καταθέτη είς 
τόν Έπιστάτην διπλήν τήν τιμήν αυτού κατά βιβλιογραφικούς καταλόγους, έως ότου τό εύρη καί τό 
άντικαταστήση. 

Γ'. Νά γείνη σφραγίς τής Έθν, Βιβλιοθήκης, καί μέ αυτήν νά σφραγισθώσιν είς τήν α' καί τήν μέσην 
καί τήν έσχάτην σελίδα τά βιβλία ολα τής βιβλιοθήκης. Τήν αυτήν σφραγίδα νά μεταχειρίζεται ό 
Επιστάτης είς ολα τά έγγραφα, όσα εκδίδει περί τής βιβλιοθήκης. 

Δ'. Όλα τά βιβλία νά εχωσιν είς τήν ράχιν του στιχώματος τόν αριθμόν, είς όσον τύχη ν' άναβαίνη ή 
τάξις, τήν οποίαν κατέχει είς τήν βιβλιοθήκην εκαστον. Ένδοθεν νά σημειώνεται τό όνομα του 
δωρήσαντος καί ή ημερομηνία καθ' ην τό έδώρησεν ή ή τιμή, δι' όσην ήγοράσθη καί πόθεν καί πότε 
καί διά τίνος. 

Ε'. Νά διορισθή μηνιαία χρηματική ποσότης, τ' όλιγώτερον 300 φοίνικες, διά ν' άγοράζωνται μ' 
αυτήν: 
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1) φιλολογικού εφημερίδες, 1-2 γαλλικαί και 1-2 γερμανικού, αι όποΐαι νά άποθέτωνται εις την 
βιβλιοθήκην διά νά χρησιμεύωσιν εις συμβουλήν 

2) επιστημονική καί παιδαγωγική έφημερίς έκ των επισημότερων της Ευρώπης-

3) νεοφανή βιβλία, αναγόμενα εις τήν έλληνικήν φιλολογίαν. 

Ζ'. Νά γείνη διαταγή προς ολα τά τυπογραφεία, όσα είνε εις τήν Ελλάδα, νά πέμπωσιν εις τήν Έθν. 
Βιβλιοθήκην άνά 2-3 σώματα έκ των βιβλίων, οσα ε'ις αυτά τυπώνονται. 

Η'. Όλαι αϊ Εφημερίδες της Κυβερνήσεως, οσαι έτυπώθησαν, νά σταλθώσιν άπό τήν Έθνικήν Τυ-
πογραφίαν εις τήν Βιβλιοθήκην καί νά στέλλωνται τακτικά οσα θά τυπώνονται εις τό έξης. Όλων δε 
τούτων νά εΐναι 5 σώματα, διά νά σώζωνται εις τήν Βιβλιοθήκην προς συμβουλήν των μετα
γενεστέρων. "Ετι δέ ολα τά συντάγματα, ολα τά ψηφίσματα των κατά καιρούς Κυβερνήσεων, έάν εύρί-
σκωνται ιδιαιτέρως τυπωμένα, ολα τά πρακτικά των Έθν. Συνελεύσεων, ολαι αι μερικαί διατάξεις, 
οσαι έτυπώθησαν διά τους διαφόρους κλάδους της Κυβερνήσεως καί οσαι τυπωθώσιν εις τό έξης. 

Θ'. Όλα τά χρήματα, οσα τύχη νά συναχθώσιν άπό πώλησιν βιβλίων έκ των εις τήν άποθήκην τού 
'Ορφανοτροφείου, νά διορισθώσιν εις άγοράν βιβλίων διά τήν Έθν. Βιβλιοθήκην. 

Γ. Νά κηρυχθή διά της Εθνικής Εφημερίδος πρόσκλησις προς όλους τους "Ελληνας καί Φιλέλ
ληνας, διά νά συντρέξωσι τήν αϋξησιν της βιβλιοθήκης, προσφέροντες ή ϊδιά των πονήματα, ή βιβλία, 
τά όποια τους περισσεύουσι. 

Κ'. Νά συναχθώσιν άπό τά μοναστήρια, οσα εχουσιν ελληνικά βιβλία τυπωμένα ή χειρόγραφα, διά 
νά μή φθείρωνται έκεΐ άμελούμενα, καί διά νά μή σφετερίζωνται άπό τόν μέν καί τόν δέ, καί νά κατα-
τεθώσιν ε'ις τήν Έθν. Βιβλιοθήκην, διά νά είναι χρήσιμα, προς ψυχικήν σωτηρίαν των άφιερωσάντων 
αυτά εις τά ιερά εκείνα καταγώγια. 

Λ'. Νά σταλθώσι διά τού Έπιστάτου της Έθν. Βιβλιοθήκης εις Κωνσταντινούπολιν, Σμύρνην, 
Βιένναν, Λειψίαν καί Παρισίους προς ανθρώπους τίμιους καί φίλους της Ελλάδος καί των γραμ
μάτων, τους οποίους αυτός γνωρίζει ή θά γνωρίση τοιούτους, χρήματα, άνά 200 φοίνικες προς τό 
παρόν, διά ν' άγοράζωσιν άπό δημοπρασίας ή παλαιοβιβλιοπώλας, όταν εύρίσκωσιν εύθηνά καί καλά 
βιβλία προς αΰξησιν της Βιβλιοθήκης- επειδή τοιουτοτρόπως δύνανται ν' άγορασθώσι μέ όλίγην τιμήν 
βιβλία καί καλά καί σπάνια. 

Μ'. Επειδή δέ ή Βενετία ήτον ή πρώτη εστία των Ελλήνων σοφών μετά τήν πτώσιν της Κων
σταντινουπόλεως, καί εις αυτήν απαντώνται πολλάκις βιβλία αναγόμενα εις τήν νεωτέραν ημών 
ιστορίαν, μάλιστα διά τήν οποίαν πολύν καιρόν τό Βενετικόν κράτος εΐχεν έξουσίαν εις πολλάς ελλη
νικός νήσους καί πόλεις. Είναι καλόν καί εις έκείνην τήν πόλιν νά εύρίσκωνται ολίγα χρήματα, διά ν' 
άγοράζωνται τά τοιαύτα δυσεύρετα βιβλία, καί εις ημάς χρησιμώτατα [...]. 

Ξ'. Όσοι χαρίσωσι βιβλίον ή βιβλία εις τήν Έθν. Βιβλιοθήκην, εκείνων ή προσφορά νά κηρύττεται 
διά της Εθνικής Εφημερίδος καί τό φύλλον τούτο νά τού πέμπεται άπό τόν Έπιστάτην της Έθν. 
Βιβλιοθήκης μέ εύχαριστήριον γράμμα συνωδευμένον [...]. 

Πρίν μετατεθή ή βιβλιοθήκη εις τό Κεντρικόν Σχολεΐον, χρειάζεται νά κατασκευασθώσιν αι θέσεις, 
αι άναγκαΐαι τράπεζαι καί τά καθίσματα διά τους άναγινώσκοντας [...]. Αι θέσεις των βιβλίων θά εΐναι 
άπό άπλας βενετικάς σανίδας, ομοίως καί αί τράπεζαι [...]». 

Οι εισηγήσεις τού Γεννάδιου έγιναν δεκτές, έκτος άπό τίς προτάσεις γιά αγορές βιβλίων, πού 
αναβλήθηκαν, αφού θεωρήθηκαν ασυμβίβαστες «μέ τήν επικρατούσαν άπαραδειγμάτιστον άχρημα-
τίαν».11 

Ό κατάλογος της 27ης Ιουλίου 1833 μας δίνει 1.011 σώματα καί 1.934 τόμους, ένώ στό συνοπτικό 
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κατάλογο της 3η ς 'Ιανουαρίου 1834 οί αναγραφόμενοι τόμοι είναι 1.973. Όλες αυτές οί καταγραφές, 
παρά την επιμέλεια του Γεννάδιου καί του βοηθού του Ηρακλή Μητσόπουλου, δέν ξεχωρίζουν 
πάντοτε τίτλους, σώματα καί τόμους καί χρειάζονται επίμονη επεξεργασία ώστε οί αριθμοί νά 
πλησιάσουν τους πραγματικούς, αφού επισημανθούν τά πολλαπλά αντίτυπα καί αναλυθούν οί 
αθροιστικές αναγραφές περισσότερων τίτλων.12 

Στις 10 Μαΐου 1834 υπογράφεται ό «Νόμος περί τών επιστημονικών καί τεχνολογικών συλλογών, περί 
άνακαλύψεως καί διατηρήσεως τών αρχαιοτήτων καί της χρήσεως αυτών». Ή «Κεντρική Δημόσιος 
Βιβλιοθήκη» πού «ανεγείρεται» στην 'Αθήνα εΐναι τό πρώτο από τά ιδρυόμενα δεκατρία μουσεία, 
επιστημονικά εργαστήρια καί ερευνητικά κέντρα. 'Αντίστοιχα ιδρύματα, μέ πρώτη τή βιβλιοθήκη, 
προβλέπονται «κατ' ολίγον» καί γιά τις πρωτεύουσες τών νομών καί τών επαρχιών ή τών δήμων. 
Παρόλες τις ασάφειες καί τις αοριστίες, ò νόμος εκφράζει τή βούληση γιά τή δημιουργία δικτύων 
παιδείας καί πολιτισμού μέ κεντρική, νομαρχιακές καί επαρχιακές επιτροπές, γενικό καί τοπικούς 
εφόρους. Γιά τις τοπικές βιβλιοθήκες στην πρωτεύουσα κάθε νομού προέβλεπε ότι «θέλει συστηθή 
κατ' ολίγον καί κατά τάς άνάγκας του Νομού βιβλιοθήκη», στην οποία όταν αγοράζονται νέα βιβλία 
«θέλουν θεωρεΐσθαι κυρίως αί άνάγκαι τών Γυμνασίων, τών Λυκείων καί τών Δημοτικών σχολείων». 
Ώς προς τό θεσπιζόμενο δίκτυο τών βιβλιοθηκών υπήρξε ανατροπή τόν επόμενο χρόνο, όταν ενα 
σχέδιο «περί ειδικών βιβλιοθηκών» αναθεωρήθηκε ύστερα από πολύμηνη διαδικασία καί δημοσιεύ
τηκε στις 16-12-1835, ώς «Διάταγμα περί συστάσεως δημοσίου βιβλιοθήκης εις εκαστον τών δημοσίων 
σχολείων τού κράτους». Τό διάταγμα προέβλεπε τή δημιουργία σχολικών βιβλιοθηκών μέ τήν 
προσωρινή διεύθυνση τού διευθυντή τού σχολείου καί τό ιδιοκτησιακό σφράγισμα τών βιβλίων τών 
κρατικών χορηγιών προς τή βιβλιοθήκη μέ τή σφραγίδα της τοπικής αρχής καί όχι τού σχολείου. 

Παρατηρούμε ότι ή πρόβλεψη στό νόμο τού 1834 γιά δημόσιες-τοπικές βιβλιοθήκες, πού θά 
αγοράζουν βιβλία μέ κύριο κριτήριο τίς ανάγκες τών σχολείων, βολεύτηκε στό διάταγμα τού 1835 μέ 
τήν πρόβλεψη ίδρυσης δημόσιων βιβλιοθηκών στά σχολεία. Άν επιχειρήσουμε μία ερμηνεία τού 
συμφυρμού τών εννοιών, δημόσια καί σχολική βιβλιοθήκη, μπορούμε νά υποθέσουμε ότι ή Πολιτεία, 
όταν διαπίστωσε τήν αδυναμία της νά ιδρύσει δημόσιες τοπικές βιβλιοθήκες, προσπάθησε νά αφήσει 
ανοιχτό τό ενδεχόμενο μελλοντικής μετατροπής τών σχολικών βιβλιοθηκών σέ δημόσιες. Τώρα 
γνωρίζουμε ότι αυτό δέν πραγματοποιήθηκε, σχεδόν ποτέ, καί οδήγησε στον εμπλουτισμό τών 
σχολικών βιβλιοθηκών, κυρίως μέσω τών κρατικών χορηγιών, μέ βιβλία πού δέν ήταν χρήσιμα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.13 

Ή 'Εθνική Βιβλιοθήκη, παρά τους οραματισμούς τών ιδρυτών της καί τίς προσδοκίες πού δη
μιούργησε ό νόμος τού 1834 ή μεταγενέστερες προσπάθειες, δέν μπόρεσε ποτέ νά αναδειχθεί σέ κεν
τρική βιβλιοθήκη. Καί τέτοια λειτουργία δέν ήταν απαραίτητη τό 19° αιώνα, άφοΰ τό κράτος δέν 
ίδρυσε άλλες δημόσιες περιφερειακές βιβλιοθήκες. Στον αναβαθμό αυτό έφθασε πολύ αργότερα, αλλά 
καί τότε δέν ανέδειξε τήν Εθνική Βιβλιοθήκη σέ κεφαλή ενός συστήματος δημόσιων βιβλιοθηκών 
προτίμησε τόν ελεγχό τους μεμονωμένα από τό έποπτεύον Υπουργείο. Γιά τίς σχολικές βιβλιοθήκες 
τέτοιο ζήτημα δέν τέθηκε ποτέ, αφού τό Υπουργείο Παιδείας κρατούσε τόν ελεγχό τους μέσω τού 
εκπαιδευτικού συστήματος καί τόν «έλεγχο» τού πλουτισμού τους μέσω τής Αποθήκης τής Εθνικής 
Βιβλιοθήκης, πού επόπτευε, καί τών αγορών βιβλίων γιά τίς σχολικές βιβλιοθήκες, πού τό ϊδιο 
πραγματοποιούσε. 

Ή βούληση γιά τή δημιουργία βιβλιοθηκών, όπως αυτή άνασηματοδοτήθηκε άπό τους λογίους τού 
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νεοελληνικού διαφωτισμού, βρήκε τίς υλικές προϋποθέσεις γιά την πραγματοποίηση του στόχου στά 
συσσωρευμένα βιβλία της 'Αποθήκης του 'Ορφανοτροφείου. Στά χρόνια του Καποδίστρια, αλλά καί σ' 
εκείνα πού ακολούθησαν ώς τό 1834, όσοι διαχειρίστηκαν τήν 'Αποθήκη, από τήν πολιτική ηγεσία ώς 
τους εφόρους καί επιστάτες, ανταποκρίθηκαν στά αιτήματα σχολείων, δασκάλων καί λογίων καί εϊτε 
μέ τή μέθοδο των ανταλλαγών, εϊτε μέ δωρεές, στήριξαν τίς προσπάθειες γιά δημιουργία βιβλιοθηκών. 

Σημειώσαμε ότι τόν 'Απρίλιο του 1832, όταν ό Μουστοξύδης αποχωρεί από τό 'Ορφανοτροφείο, 
υπάρχουν στην Αποθήκη του 26.615 τόμοι βιβλίων από 200 περίπου τίτλους. Ό Γεννάδιος, πού 
ανέλαβε τό 1832 τήν επιστασία της Βιβλιοθήκης, προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, νά απαλλαγεί από τή 

διαχείριση της Αποθήκης. Οι δυσκολίες στην τακτοποίηση καί καταγραφή τών βιβλίων, στην 
ικανοποίηση τών αιτήσεων γιά δωρεές, σύμφωνα μέ τίς κυβερνητικές αποφάσεις, γίνονταν ακόμη 
μεγαλύτερες στην περίπτωση τών πωλήσεων καί της διαχείρισης του σχετικού ταμείου, καθώς οι 
κατηγορίες γιά «ατασθαλίες» ήταν συνηθισμένες. Σέ όλα αυτά ήρθε νά προστεθεί ή ανάγκη μεταφοράς 
της 'Αποθήκης στην 'Αθήνα καί ή ανεύρεση κατάλληλων χώρων αποθήκευσης. 

Ή μέριμνα γιά τήν καταλογογράφηση τών βιβλίων, τά όποια στον κατάλογο του 1835 είναι 171 
τίτλοι, 28.797 σώματα καί 71.430 τόμοι, ιδιαίτερα από τόν Γεννάδιο μέ γραμματικό τόν Ηρακλή 
Μητσόπουλο, φτάνει στό αποτέλεσμα της ετήσιας καταγραφής της Αποθήκης, μέ καταστάσεις γιά τά 
βιβλία πού χορηγήθηκαν στά σχολεία, σέ δασκάλους καί σέ ιδιώτες καί της σύνταξης λογαριασμών 
γιά τά βιβλία πού πουλήθηκαν. 

Ή Αποθήκη διατηρήθηκε πάντοτε καί ήταν ή πηγή πλουτισμού τών άλλων βιβλιοθηκών (σχολικών, 
εκκλησιαστικών, δημοτικών, δημόσιων, ιδιωτικών). Ό προφανέστερος λόγος γιά τή διατήρηση της 
'Αποθήκης είναι οι αδράνειες, πού δημιούργησαν οί ανεξάντλητες ποσότητες τών χορηγικών βιβλίων 
τών αρχικών δωρεών. Στά βιβλία αυτά προστέθηκαν καί άλλα, άπό νεότερες δωρεές, άλλα κυρίως 
εκείνα πού αγόραζε τό κράτος μέ τήν έγγραφη του στους συνδρομητές τών υπό έκδοση βιβλίων, στό 
πλαίσιο της γενικής πρόθεσης ενίσχυσης τοϋ βιβλίου ή κάτω άπό τήν πίεση Ικανοποίησης 
συγκυριακών αναγκών ή προσωπικών εξυπηρετήσεων. 

Οί βιβλιοθήκες, πού συγκροτούνται άπό τήν εποχή του Καποδίστρια ώς τά μέσα του 19ου αιώνα, 
δημόσιες καί 'ιδιωτικές, έχουν γιά πυρήνα τό σύνολο ή μέρος τών 130 περίπου τίτλων της Αποθήκης 
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τοΰ 'Ορφανοτροφείου. Βιβλία παλιωμένα στό περιεχόμενο τους, γραμμένα πρίν 45-70 χρόνια καί 

τυπωμένα πρίν 30-50 χρόνια, δημιουργήματα ενός κινήματος πνευματικού, του ελληνικού διαφω

τισμού καί των αντιπαραθέσεων πού δημιούργησε, κόσμησαν τίς βιβλιοθήκες των νεοελλήνων, 

στήριξαν τήν έννοια τής βιβλιοθήκης στό δημόσιο χώρο καί στην ιδιωτική κατοικία καί μένει νά 

μετρηθεί πόσο χρησιμοποιήθηκαν καί πόσο έγιναν συντελεστές παιδείας, τήν ώρα πού οι δημιουργοί 

τους ή οι επίγονοι τους καί κυρίως οί ιδέες τους φαίνεται ότι παραμερίζονταν από τίς διαμορφούμενες 

ιδεολογικές καί παιδευτικές προτεραιότητες του ελλαδικού κράτους, μέ «αντάλλαγμα» τήν 

τοποθέτηση τους στό πάνθεο τών διδασκάλων του γένους καί τών βιβλίων τους στίς σειρές τών 

κλασικών τών νεοελληνικών βιβλιοθηκών. 

Αυτές οί βιβλιοθήκες, πού «εύκολα» σχηματίστηκαν καί ώς προς τόν πυρήνα τους ήταν τυπικές, 

όταν, άπό τό δεύτερο μισό τοΰ 19ου αιώνα, χαρίζονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, τό Πανεπιστήμιο ή 

τίς τοπικές συλλογές, ανατροφοδοτούν τίς αποθήκες τής Εθνικής Βιβλιοθήκης καί τού Πανεπιστη

μίου, διαιωνίζοντας τό πρόβλημα διαχείρισης τών πολλαπλών αντιτύπων καί «καταργούν τό χώρο» 

στίς σχολικές ή τίς τοπικές βιβλιοθήκες μέ παλαιά βιβλία τών νέων δωρητών.14 

Ή Εθνική Βιβλιοθήκη πλουτίζεται συνεχώς άπό τά νέα βιβλία πού καταθέτουν οι συγγραφείς καί 

οί εκδότες (350 περίπου τίτλοι γιά τή δεκαετία 1831-1840, λιγότερο άπό τό ενα τέταρτο τής 

αντίστοιχης παραγωγής τοΰ ελληνικού βιβλίου), άπό τίς δωρεές Ελλήνων καί φιλελλήνων, άπό τή 

συνέχιση τών μεταφορών παλαιών βιβλίων καί χειρογράφων άπό τά μοναστήρια, άπό τίς λίγες αγορές 

τού Κράτους παλαιών βιβλίων, ξένων βιβλίων περί Ελλάδος καί χειρογράφων άπό ιδιώτες, στην 

Ελλάδα καί, σπανιότερα, στό εξωτερικό. Ό κατάλογος τοΰ Εφόρου τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 

28ης Φεβρουαρίου 1841, αν καί παραθέτει τίς ποσότητες τών βιβλίων σέ τόμους, είναι ενδεικτικός: 

Προσφορά Χριστόφορου Σακελλαρίου 
Προσφορά Κωνσταντίνου Μπέλλιου (γιά τή Μακεδονία) 

Προσφορά Ζωσιμάδων 
'Αγορασθείσα βιβλιοθήκη Δημητρίου Ποστολάκα 

Βιβλιοθήκη Αντιβασιλείας 

Προσφορά Βασιλέως 

Προσθήκες άπό διάφορα δωρήματα καί αγορές 

Χειρόγραφα 

Χάρτες, πίνακες, εικόνες 
Σύνολο 

Οί τίτλοι φυσικά ήταν λιγότεροι, καθώς πολλά άπό αυτά τά βιβλία ήταν πολλαπλά καί πολύτομα 
στή Βιβλιοθήκη. 

Οί πηγές πλουτισμού τής Βιβλιοθήκης αντιπροσωπεύονται μέ σωστές αναλογίες σ' αυτόν τόν 
πίνακα: κατά νόμον κατάθεση, μεταφορές άπό μοναστήρια ή άλλες συλλογές, δωρεές, αγορές. 

Ή κατά νόμον κατάθεση τών βιβλίων, πού τύπωναν τά δημόσια καί τά ιδιωτικά τυπογραφεία τής 
επικράτειας, θεωρήθηκε άπό τήν αρχή ώς πηγή πλουτισμού τής Βιβλιοθήκης, καθώς ό Μουστοξύδης 
(1829) καί ό Γεννάδιος (1832), πού εισηγήθηκαν τή θέσπιση της γιά 2 ή 3 αντίτυπα, τή συνέδεσαν μέ 
τόν κύριο σκοπό μιας εθνικής βιβλιοθήκης, τή συγκέντρωση τών καρπών «τής εθνικής έπινοίας καί 
επιστήμης». Ό νόμος τοΰ 1834 «περί συλλογών» θεσμοθέτησε γιά πρώτη φορά τήν κατάθεση ενός 
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αντιτύπου, με πρόστιμο γιά τόν παραβάτη τό δεκαπλάσιο της τιμής του αντιτύπου πού δέν 
κατατέθηκε. Ό απολογισμός του Γεννάδιου γιά τήν περίοδο ώς τό 1841 εΐναι απογοητευτικός καί οι 
προτάσεις του περιορίζονται στην έκδοση Διατάγματος, τό όποιο «έκαστος τυπογράφος θέλει 
υποχρεούται νά φυλάττη ε'ις εικόνα κρεμασμένην εντός του καταστήματος του», γιά τήν υποχρεωτική 
κατάθεση τριών αντιτύπων βιβλίων καί εφημερίδων καί μάλιστα δεμένων. Γιά τίς παλιές εκδόσεις 
πρότεινε στή Γραμματεία νά καλέσει τους τυπογράφους νά καταθέσουν αναδρομικούς καταλόγους 
των εκδόσεων τους, ώστε νά αναζητηθούν τά βιβλία. Τό μέτρο αυτό εφαρμόστηκε, όσο γνωρίζω, τό 
1835, τό 1841, τό 1843 καί τό 1866, χωρίς σπουδαία αποτελέσματα. Ή διάταξη θά επαναληφθεί στον 
κανονισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης τοΰ 1856 (γιά δύο αντίτυπα), τό 1867, τό 1910, μέ τήν προσθήκη 
τής συνυπευθυνότητας γιά τυπογράφους, συγγραφείς καί εκδότες, τό 1921 καί τό 1943. Παρά τίς 
προσπάθειες τής Βιβλιοθήκης καί τήν κατά καιρούς αλληλογραφία μέ τους εκδότες, ή κατά νόμον 
προσφορά δέν απέδωσε, μέ αποτέλεσμα τά μεγάλα κενά τής Εθνικής Βιβλιοθήκης σέ ελληνικά βιβλία, 
πού εΐναι δύσκολο νά συμπληρωθούν στό σύνολο τους άπό άλλους τρόπους πλουτισμού.15 Ή 
αδυναμία τής Εθνικής Βιβλιοθήκης νά συγκεντρώσει μεγάλο ποσοστό τής ελληνικής παραγωγής 
έντυπων εΐχε καί έχει μεγάλες επιπτώσεις στην απογραφή τής εθνικής πνευματικής παραγωγής, ή 
οποία καθρεφτίζεται στή δυσκολία νά ολοκληρωθεί ή σειρά τής αναδρομικής ελληνικής βιβλιογρα
φίας, άλλα καί νά συντάσσεται μιά αξιόπιστη, μέ παραδεκτά ποσοστά πληρότητας, τρέχουσα εθνική 
βιβλιογραφία. 

Ή μεταφορά βιβλίων άπό τίς μονές καί άπό άλλες συλλογές συνδυάστηκε άπό τόν Καποδίστρια καί 
τόν Μουστοξύδη μέ τήν καταγραφή τοΰ έντυπου καί χειρόγραφου υλικού πού άξιζε νά μεταφερθεί 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη, μέ τή μέθοδο τής εκούσιας ή ακούσιας δωρεάς ή τήν ανταλλαγή μέ πολλα
πλά τής 'Αποθήκης. Γνωρίζουμε οτι στον κατάλογο τοΰ 1832 περιλαμβάνονται καί πέντε χειρόγραφα 
τής Μονής Τουρλιανής Μυκόνου, πού ανταλλάχτηκαν μέ πολλαπλά έντυπα. Μέ τόν ϊδιο τρόπο αποκ
τήθηκε τό 1831, άπό τή Βιβλιοθήκη Δημητσάνας, έκδοση έργων τοΰ 'Ιωάννου Χρυσοστόμου (1612). 

"Αλλο ένα παράδειγμα αναδιάταξης τοΰ βιβλιακού πλούτου τής χώρας θά έχουμε, άν παρακολου
θήσουμε τή διάθεση τών βιβλίων των μονών πού διαλύονται αυτά τά χρόνια. Στίς περιπτώσεις αυτές ή 
κεντρική εξουσία δέν ικετεύει γιά «δωρεές» καί ανταλλαγές, άλλα διαχειρίζεται χωρίς σπουδαίες 
αντιστάσεις τά βιβλία. Βέβαια, ή περίπτωση τής Μονής Κατακεκρυμμένης τοΰ Άργους δέν είναι 
αντιπροσωπευτική, γιατί στους χώρους τής Μονής λειτούργησε ή Σχολή τοΰ "Αργούς, άπό τήν 
τελευταία δεκαετία τοΰ 18ου αιώνα ώς τήν 'Επανάσταση, καί τά βιβλία παρέμειναν εκεί ώς τό 1834: 46 
τίτλοι, 68 τόμοι, έλληνικά-κοσμικά βιβλία καί 90 τίτλοι, 106 τόμοι, εκκλησιαστικά βιβλία- σύνολο 136 
τίτλοι, 174 τόμοι. Ό κατάλογος καί τά εκκλησιαστικά βιβλία τής διαλυμένης Μονής Κατακεκρυμμένης 
στάλθηκαν άπό τόν "Επαρχο Άργους στό Νομάρχη Αργολίδας καί Κορινθίας, στό Ναύπλιο, κι 
εκείνος τά έστειλε στό Γραμματέα Εκκλησιαστικών καί Εκπαιδεύσεως Ι. Ρίζο, μέ τήν εισήγηση νά 
διατεθούν «προς κοινήν τοΰ κλήρου ώφέλειαν». Αντίθετα, γιά τά κοσμικά βιβλία (κλασικοί 
συγγραφείς, λεξικά, σχολικά) ό Νομάρχης γνωμοδοτεί καί παρακαλεί νά δοθοΰν στό Δημοτικό 
Σχολείο "Αργούς μέ χαμηλή τιμή. Ή εισήγηση τοΰ Νομάρχη έχει στόχο τήν αποφυγή πρόκλησης, προς 
τους Αργεΐτες καί τά όξυμμένα τους πνεύματα, εξαιτίας καί τών προβλημάτων πού δημιουργούσε ή 
διάλυση τών μονών, άλλα κυρίως τών διοικητικών καί οικονομικών προνομίων πού απολάμβανε ή 
πρωτεύουσα Ναύπλιο. 

Ή κεντρική διοίκηση εΐχε τους δικούς της συνολικούς σχεδιασμούς. Τά λειτουργικά βιβλία θά 
παρέμεναν στό καθολικό τής Μονής, άν αυτό θά συνέχιζε νά χρησιμοποιείται ώς ενοριακός ναός τοΰ 
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πλησιέστερου συνοικισμού ή θά δίνονταν στον πλησιέστερο ενοριακό ναό της περιοχής. 'Από τά 

εκκλησιαστικά βιβλία θά δοθούν στή Δημόσια (Εθνική) Βιβλιοθήκη οί μνημειακές εκδόσεις των 

εκκλησιαστικών συγγραφέων καί τά χειρόγραφα, ένώ τά απολογητικά, τά ψυχωφελή καί τά 

αντιρρητικά θά δοθούν στή Βιβλιοθήκη της 'Ιεράς Συνόδου. Τά ελληνικά βιβλία, χειρόγραφα καί 

έντυπα (κείμενα, λεξικά, φιλολογικά, σχολικά) θά δοθούν στό Γυμνάσιο Ναυπλίου, ένώ γιά τό 

Δημοτικό Σχολείο του "Αργούς σημειώνεται ότι θά δοθούν καταλληλότερα βιβλία άπό τήν Αποθήκη. 

Ή μέριμνα γιά υψηλοί) επιπέδου κεντρική βιβλιοθήκη καί ή προσπάθεια γιά σύσταση βιβλιοθήκης 

στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας του Βασιλείου της Ελλάδος συμπληρώνεται μέ τήν προικοδότηση 

του νέου Γυμνασίου άπό τά βιβλία της προεπαναστατικής Σχολής του "Αργούς: καί τά δύο σχολεία 

ήταν στην ϊδια ευρύτερη περιοχή.16 

Οι προσφορές βιβλίων καί κυρίως οί μεγάλες δωρεές είναι ή σημαντικότερη πηγή πλουτισμού της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης. Αναφερθήκαμε στή σημασία τών δωρεών πολλαπλών αντιτύπων καί τή 

λειτουργία τής Αποθήκης ώς πηγής σχηματισμού τών ελληνικών βιβλιοθηκών. Στην περίπτωση αυτή 

τό όνομα τών έμπορων αδελφών Ζωσιμάδων υπερέχει μέ τίς προσφορές, άπό τά χρόνια τής 

Επανάστασης ώς τό 1842, δεκάδων χιλιάδων τόμων βιβλίων. Από αυτούς μόνο 1.005 τόμοι, σώματα 

789 καί τίτλοι ακόμη λιγότεροι, θά ενταχθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη: βιβλία κάθε επιστήμης, 

ελληνικά, γραικικά (νεοελληνικά), γαλλικά, ιταλικά, λατινικά, γερμανικά, του 18ου αιώνα κυρίως, 

άλλα καί παλαιότερα, καί τοΰ 19ου αιώνα. Οί αριθμοί «αδικούν» τους Ζωσιμάδες, επειδή ακόμη καί τά 

βιβλία πού εκδόθηκαν μέ τή δική τους χορηγία δέν αναγράφονται στον κατάλογο τής δωρεάς τους, 

άφοΰ ή Βιβλιοθήκη τά εΐχε αποκτήσει ενωρίτερα άπό άλλη πηγή.17 

Ή βιβλιοθήκη Δημητρίου Ποστολάκα σχηματίστηκε άπό τόν μετσοβίτη έμπορο κάτοχο της στή 

Βιέννη (1816-1839) μέ συλλεκτικό προσανατολισμό στίς εκδόσεις τών ελληνικών κειμένων όλων τών 

εποχών, μέ βούληση γιά συγκέντρωση τών πρώτων, ή τών καλύτερων εκδόσεων. Γιά τά νεοελληνικά 

βιβλία είναι σαφής ή προσπάθεια γιά τή συγκέντρωση όσο τό δυνατόν περισσότερων. Οί επισημάνσεις 

τοΰ Ποστολάκα στον επίτομο κατάλογο τής βιβλιοθήκης γιά τά βιβλία πού εΐναι τυπωμένα σέ καλό 

χαρτί ή έχουν ιδιαίτερο δέσιμο εΐναι συχνές. Τόν κατάλογο τής βιβλιοθήκης τών χειρογράφων καί τών 

εντύπων (ανάμεσα τους αρχέτυπα καί εκδόσεις τοΰ Άλδου) έστειλε τό 1835 στό ελληνικό κράτος καί 

αποφασίστηκε ή αγορά της. Ό Ποστολάκας μετέφερε στην Αθήνα τή βιβλιοθήκη τό 1838 καί άπό τό 

1839 τά βιβλία βρίσκονταν σέ κρατική αποθήκη. Ό Ποστολάκας δέν πληρώθηκε τελικά μέ μετρητά, 

άλλα τοΰ δόθηκαν μοναστηριακές γαίες υστέρα άπό αρκετά χρόνια. Ή βιβλιοθήκη Ποστολάκα εΐναι 

ϊσως ή πολυτιμότερη συλλογή πού απέκτησε ή Εθνική Βιβλιοθήκη.18 

Ό Χριστόφορος καί ό Κωνσταντίνος Σακελλαρίου, τραπεζίτες καί κτηματίες στή Βιέννη, 

αφιέρωσαν τή βιβλιοθήκη τους στό έθνος καί έστειλαν τόν κατάλογο τους τό 1831 στην Κυβέρνηση, 

ζητώντας της νά στείλει ελληνικό πλοίο γιά νά τήν παραλάβει. Ή παραλαβή έγινε τό 1834. Κατά τή 

μαρτυρία τοΰ Γεωργίου Αποστολίδη Κοσμητή, υπότροφου τοΰ Χριστόφορου γιά σπουδές στό 

Παρίσι, ή βιβλιοθήκη άνηκε στον [Ν;]. Μάνο καί αγοράστηκε τό 1827 στό Παρίσι, έναντι χρέους τοΰ 

Μάνου, μέ προτροπή τοΰ Αποστολίδη προς τόν Χριστόφορο, ό όποιος τή χάρισε στην Ελλάδα τό 

1828· πρόκειται γιά βιβλιοθήκη πού συγκροτήθηκε στή Γαλλία, γι' αυτό περιέχει κυρίως «ελληνικά, 

ρωμαϊκά (νεοελληνικά) καί γαλλικά βιβλία». 

Ό Κωνσταντίνος Μπέλλιος (1772-1838), μακεδόνας έμπορος καί χρηματιστής στή Βιέννη, ήρθε στην 

'Αθήνα τό 1832 καί αγόρασε σπίτι καί κτήματα, τά όποια τελικά κληροδότησε στό Δημοτικό 

Νοσοκομείο τής Αθήνας τό 1837, όταν επέστρεψε στή Βιέννη. Τή βιβλιοθήκη του, 771 τίτλοι, 1.886 
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τόμοι, σύμφωνα με τόν τυπωμένο της κατάλογο του 1838, τήν άφησε στη Μακεδονία, μέ τόν ορο νά 
φυλάσσεται προσωρινά στην Εθνική Βιβλιοθήκη καί όταν υπάρξουν προϋποθέσεις νά μεταφερθεί στή 
Νέα Πέλλα της Λοκρίδας, τό συνοικισμό των Μακεδόνων. Ή βιβλιοθήκη παρέμεινε πάντοτε στην 
Εθνική Βιβλιοθήκη (κλειστή σέ κιβώτια, όπως καί ή βιβλιοθήκη Ποστολάκα, ώς τό 1842) καί όπως 
όλες οι συλλογές της, σέ μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση, διασπάστηκε, άφοΰ βιβλία της δόθηκαν ώς 
πολλαπλά σέ άλλες βιβλιοθήκες, εϊτε ώς δωρεές, εϊτε ώς ανταλλάγματα.19 

Τό πρόβλημα της στέγασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης άπό τήν ϊδρυσή της τό 1832 ώς τήν εγκατάσταση 
της στό κτήριο της Πανεπιστημίου τό 1842 ήταν οξύ, όχι τόσο στην Αίγινα τήν περίοδο 1832-1834, οσο 
στην 'Αθήνα. 

Ό Επιστάτης της Βιβλιοθήκης Γ. Γεννάδιος, όπως σημειώσαμε, μέ τήν άναφορά-κανονισμό της 
Βιβλιοθήκης τής 21-7-1832, ζητούσε τή μεταφορά της Βιβλιοθήκης άπό τό 'Ορφανοτροφείο στό 
Κεντρικό Σχολείο καί τήν τοποθέτηση της «εις τό δωμάτιον, οπού ήτον ποτέ τό Πρότυπον Σχολειον 
διά τους διδασκόμενους τήν μέθοδο διδασκάλους». Ό Γραμματέας 'Εκπαίδευσης Ι. Ρίζος δέχτηκε τήν 
πρόταση καί εκεί πρέπει νά λειτούργησε ή Εθνική Βιβλιοθήκη μέ 2.000 τόμους βιβλίων περίπου ώς τό 
φθινόπωρο τοΰ 1834, οπότε μεταφέρθηκε στην 'Αθήνα, τή νέα πρωτεύουσα. 

Στην 'Αθήνα στεγάστηκε προσωρινά στό Μέγα Λουτρό (κοντά στό σημερινό μέγαρο τής 
Αρχιεπισκοπής), χώρο ακατάλληλο καί διεκδικούμενο άπό τή στρατιωτική υπηρεσία. Ό Γεννάδιος 
ύστερα άπό πολλές αναζητήσεις στους μισοερειπωμένους ναούς, καταλήγει (αρχές Νοεμβρίου) στην 
επιλογή τής Μητρόπολης (Παναγία Γοργοεπήκοος ή "Αγιος Ελευθέριος) γιά βιβλιοθήκη καί στό 
Μετόχι τής Καισαριανής ("Αγιος Νικόλαος), στό χώρο τής σημερινής Μητρόπολης, γιά αποθήκη, πού 
χρειάζονταν μικρές σχετικά επισκευές: «Ή τής μητροπόλεως χρειάζεται μόνον 4 στύλους, 2 
παράθυρα, μίαν θύραν καί τάς θέσεις- διότι άλλέως δέν χωροϋσι τά βιβλία, δίχως νά άνακατοθώσι, 
ώστε ευκόλως νά εύρίσκη τις τό ζητούμενον».20 Σ' αυτούς τους χώρους, πού φαίνεται ότι ετοιμάστηκαν 
τήν άνοιξη τού 1835, ό Γεννάδιος μέ βοηθό καί ύποεπιστάτη άπό τό 1836 ώς τό 1839 τόν Ηρακλή 
Μητσόπουλο καί τους διαδόχους του Ευθύμιο Καστόρχη καί Γεώργιο Αποστολίδη Κοσμητή, θά 
επιδιώκει τόν πλουτισμό τής βιβλιοθήκης, προσπαθώντας νά πείσει έκδοτες καί τυπογράφους νά 
δηλώσουν τά βιβλία πού τύπωσαν καί νά παραδώσουν αντίτυπα τους. Θά διαχειριστεί μεγαλύτερες ή 
μικρότερες δωρεές. Θά εισηγηθεί καί θά εκτελέσει αγορές, θά οργανώσει αποστολές βιβλίων προς τά 
σχολεία, υλοποιώντας τίς κρατικές χορηγίες, άπό τήν Αποθήκη τής Βιβλιοθήκης, πού μεταφέρεται καί 
αυτή στην Αθήνα. Θά πραγματοποιήσει πωλήσεις βιβλίων, θά ταξινομήσει τά βιβλία «κατά σχήμα» καί 
θά συμπληρώνει συνεχώς τήν καταλογογράφηση «κατ' άλφάβητον καί καθ' ύλην». Ή Εθνική Βιβλιο
θήκη αριθμούσε τό 1841, λίγο πρίν τή μεταφορά της στό νέο κτίριο τοΰ Πανεπιστημίου, 15.378 τόμους.21 

Τό 1838, ενα χρόνο μετά τήν ίδρυση τού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχηματίζεται καί ό πρώτος 
πυρήνας τής βιβλιοθήκης του, άπό τίς προσφορές Ελλήνων, φιλελλήνων καί τών Πανεπιστημίων τής 
Ευρώπης. Οι κατάλογοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως γιά νά επαινεθούν οί 
δωρητές καί νά φιλοτιμηθούν άλλοι. Ή μεγαλύτερη προσφορά ήταν τοΰ Δούκα τής Τοσκάνης άπό τά 
διπλά αντίτυπα τών βιβλιοθηκών του.22 Σημαντική γιά τήν ιστορία τοΰ Πανεπιστημίου καί τής 
Βιβλιοθήκης είναι ή προσφορά τών χειρογράφων τοΰ Δημητρίου Γαλανοΰ (1760-1833), πού πέθανε 
στην Καλκούτα καί τά κληροδότησε στό Πανεπιστήμιο. Τά χειρόγραφα τοΰ Ίνδολόγου Γαλανοΰ 
εξέδωσε ό "Εφορος τής Εθνικής καί Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης (1842-1862) Γεώργιος Κοζάκης 
Τυπάλδος, σέ επτά τόμους (1845-1853), γιά νά δίδονται ώς αντίδωρο στά ξένα πανεπιστήμια καί τίς 
ακαδημίες γιά τίς προσφορές τους στή Βιβλιοθήκη.23 
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Οι προσφορές πολλαπλασιάζονται και τά βιβλία συσσωρεύονται. Φυλάσσονται στό κτίριο του Πα

νεπιστημίου (οικία Κλεάνθη), αλλά Βιβλιοθήκη στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Γράφει ό Πρύτα

νης Ν. Κωστής, στίς 21 Νοεμβρίου 1841, στή Γραμματεία Εκπαιδεύσεως: «Δαπάνη της Β. Κυβερ

νήσεως καί άναθήμασι διαφόρων φιλελλήνων καί σοφών τής Ευρώπης ανδρών συνεκροτήθη ήδη, ώς 

γιγνώσκει ή Γραμματεία, πολλής χρησιμότητος καί πολλού λόγου αξία βιβλιοθήκη τού Πανεπιστη

μίου. Ταύτης όμως ούτε οι Καθηγηταί, ούτε οι φοιτηταί, καίτοι λίαν έπιδεεΐς βιβλίων, δεν ήδυνήθησαν 

μέχρι τούδε νά κάμωσι χρήσιν, τό μέν διά τήν παντελή ελλειψιν βιβλιοθήκης, νΰν δέ διά τό ταύτης 

άκατάρτιστον. Ούτω φθείρονται μέν τά βιβλία μένοντα πρό πολλού έν κιβωτίοις κεκλεισμένα, ζη-

Ή Γοργοεπήκοος κατά τά πρώτα έτη μετά τήν απελευθέρωση (Du Moncel 1846). 
Χρησιμοποιήθηκε γιά τή στέγαση τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης (1835-1842). 

μιοΰται δέ τό Πανεπιστήμιον ώς έκ τής μη χρήσεως τούτων, προς τούτοις δέ καί εν τών καλυτέρων 

δωματίων, τό τών Συνεδριάσεων τών Καθηγητών, ένθα κείνται πεφυλαγμένα κατ' ανάγκην τά 

κιβώτια, καταργείται. Moi φαίνεται λοιπόν απαραιτήτως άναγκαΐον τό νά καταρτισθή όσον τάχιον ή 

Βιβλιοθήκη, ήτις καθ' ολα μέν τ' άλλα εΐναι έτοιμη, χρήζει δέ μόνον τού χρωματισμού. Παρακαλείται 

επομένως ή Β. αύτη Γραμματεία νά διατάξει τά δέοντα, ώστε νά τελειοποιηθή μέν ούτως ή 

Βιβλιοθήκη, νά μετακομισθώσι δ' όσον τάχιστα είς αυτήν τά έν διαφόροις οικήμασι καί κιβωτίοις 

κείμενα βιβλία προς κοινήν ώφέλειαν καθηγητών καί φοιτητών».24 

Ή γνώμη του Εφόρου τής Δημοσίας Βιβλιοθήκης Γ. Γεννάδιου, πού είχε διατυπωθεί στίς 20-4-1841, 

επισημαίνει τήν έλλειψη σύγχρονων βιβλίων στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, πού τήν υπολογίζει σέ 
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20.000 τόμους. Προβλέπει οτι σέ δύο μήνες ή Δημόσια καί ή Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη θά 
μεταφερθούν στό νέο κτίριο τοΰ Πανεπιστημίου, πού διαθέτει τέσσερις αίθουσες γιά Βιβλιοθήκη, 
χωρητικότητας 150.000 τόμων. Ή συστέγαση των Βιβλιοθηκών φαίνεται οτι έχει αποφασιστεί. Σχετικό 
Β. Διάταγμα θά υπογραφεί ενα σχεδόν χρόνο αργότερα, 19/31-3-1842: «Επειδή αϊ Βιβλιοθήκαι ή τοΰ 
Δημοσίου καί ή τοΰ Πανεπιστημίου εκάστη χωρισμένη δέν εΐναι αρκετά συμπληρωμένη, διά νά 
επαρκέση εις τόν σκοπόν της, καί επειδή επομένως είναι ώφελιμώτερον καί διά τό κοινόν καί διά τό 
Πανεπιστήμιον νά ένωθώσιν άμφότεραι προς τό παρόν, επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των 
Έκκλησιατικών κτλ. Γραμματείας, έπιτρέπομεν νά μετατεθή προσωρινώς ή Δημόσιος Βιβλιοθήκη εις 

Ή οίκία Κλεάνθη στην Πλάκα, όπου στεγάστηκε τό Πανεπιστήμιο καί ή Βιβλιοθήκη του (1837-1842). 

τό κατάστημα τοΰ Πανεπιστημίου καί νά ένωθή μέ τήν Ίδιαιτέραν τούτου. Ή Γραμματεία θέλει 
φροντίση νά σφραγισθώσιν ολα τά βιβλία της δημοσίου Βιβλιοθήκης, καί νά σημειωθώσιν εις 
ίδιαίτερον κατάλογον».25 

Πρώτος έφορος τών συστεγασμένων άλλα στην πράξη ενωμένων μάλλον βιβλιοθηκών διορίστηκε ό 
γιατρός, λόγιος καί Φιλικός Γεώργιος Κοζάκης Τυπάλδος, πού θά παραμείνει στή θέση αυτή ώς τό 
1863, μέ ύποβιβλιοθηκάριο τόν ήπειρώτη Γεώργιο 'Αποστολίδη Κοσμητή (1805-1869), διευθυντή της 
εθνικής τυπογραφίας άπό τό 1828 ώς τό 1938, οπότε μετατέθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, οπού 
υπηρέτησε ώς τό 1866. 
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Ή τοπική συνένωση της «άστεγης» Εθνικής Βιβλιοθήκης με τήν «αποθηκευμένη» ως τότε 

Πανεπιστημιακή καί ή ανάπτυξη τους σέ τέσσερις καί αργότερα σέ περισσότερες αίθουσες του 

ορόφου στην πρόσοψη του Πανεπιστημίου, ήταν μία λύση ανάγκης καί όπως θά δοΰμε έγινε αιτία 

νόθευσης τής φυσιογνωμίας καί ακύρωσης των σκοπών κάθε μιας άπό τίς δύο βιβλιοθήκες. Βέβαια οι 

πρυτάνεις του Πανεπιστημίου, στίς ρητορικές τους 'ιδεολογικές αναζητήσεις στό κλίμα τής Μεγάλης 

'Ιδέας, στήριξαν αυτή τή συνένωση παρόλο πού φαίνεται νά ύποπτεύονταν οτι ήταν πράξη επιβολής 

τής κεντρικής εξουσίας καί τραυμάτιζε τήν όποια αυτονομία του Πανεπιστημίου. "Ελεγαν οι ρήτορες: 

Ή πρώτη εθνική βιβλιοθήκη στό χώρο τής 'Ανατολής ενώθηκε τοπικά μέ τή βιβλιοθήκη του πρώτου 

Στό κτήριο τοΰ Πανεπιστημίου στεγάστηκαν ή 'Εθνική καί ή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, ενωμένες, 
άπό τό 1842 ώς τό 1903 (αίθουσες του ορόφου στην πρόσοψη). 

πανεπιστημίου τής 'Ανατολής καί συναποτελούν τή μεγάλη ελληνική βιβλιοθήκη: πανεπιστημιακή καί 

δημόσια. 

Ό έφορος καί οι υπάλληλοι τής Βιβλιοθήκης διορίζονται καί ελέγχονται άπό τόν Υπουργό 

Παιδείας (οι υπάλληλοι διορίζονται χωρίς τή γνώμη τοΰ εφόρου), ενώ οί παρεμβάσεις τών πρυτανι

κών άρχων δέν μπορούν νά εΐναι παρά συμβουλευτικές, νά αφορούν ακαδημαϊκά θέματα. Στον Πρύ

τανη υποβάλλεται ετήσια έκθεση του Εφόρου μέ τους καταλόγους τών νέων προσκτήσεων τής 

Βιβλιοθήκης, ή οποία δημοσιεύεται στον ετήσιο απολογισμό τοϋ Πανεπιστημίου, στή σειρά Λόγοι. 

Οί προσφορές βιβλίων καί προς τίς δύο βιβλιοθήκες συνεχίζονται καί είναι εντυπωσιακές. Οί 

"Ελληνες τοΰ παροικιακοΰ καί τοΰ αλύτρωτου έλληνισμοΰ στέλνουν τίς προσφορές τους κυρίως στην 
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Εθνική Βιβλιοθήκη, προσβλέποντας με ελπίδες στό εθνικό κέντρο. Τά πανεπιστήμια καί οι ακαδημίες 
της Ευρώπης καί της Αμερικής στέλνουν τίς εκδόσεις τους καί άλλα βιβλία στην Πανεπιστημιακή. Οί 
ιδιώτες φιλέλληνες, ανάλογα μέ τήν πληροφόρηση τους καί τίς διασυνδέσεις τους, προτιμούν τή μία ή 
τήν άλλη βιβλιοθήκη ή σέ μερικές περιπτώσεις καί τίς δύο. Ό "Εφορος Γεώργιος Κοζάκης Τυπάλδος 
κινεί τίς διαδικασίες πλουτισμού τών δύο βιβλιοθηκών αναζητώντας, οπού γής, τίς πηγές τών δωρεών 
καί τους τρόπους προσέγγισης τους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως σημειώσαμε, οτι ό ϊδιος, μέ τή 
βοήθεια του Γ. 'Αποστολίδη Κοσμητή, εκδίδει (1845-1853) άπό τά κατάλοιπα του Δημητρίου Γαλανού, 
πού φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, τίς μεταφράσεις του άπό τά σανσκριτικά καί γιά νά 
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'Επιστολόχαρτο (1842-1862) 

μπορεί νά στέλνει σώματα αυτών τών μεταφράσεων ώς άντιχάρισμα στίς προσφορές τών ξένων 
ιδρυμάτων, αφού ούτε ή Εθνική Βιβλιοθήκη είχε, ούτε τό Πανεπιστήμιο απέκτησε, όλο τόν 19° αιώνα, 
σειρά επιστημονικών δημοσιευμάτων ή περιοδικό γιά νά υπηρετηθεί στοιχειωδώς ή έννοια της 
ανταλλαγής δημοσιευμάτων. 

Οί ανάγκες όμως τών βιβλιοθηκών γιά τήν εκπλήρωση τών σκοπών τους δέν καλύπτονται άπό τίς 
προσφορές. Άλλα καί τά χρήματα πού διατίθενται γιά τίς αγορές εΐναι ανεπαρκή. Γιά τήν Εθνική 
Βιβλιοθήκη αγοράζονται χειρόγραφα καί παλαιές εκδόσεις ελληνικών βιβλίων ή ελληνικού 
ενδιαφέροντος καί ακόμη πρόσφατα βιβλία ξένων γιά τήν Ελλάδα- γιά τή Βιβλιοθήκη τού 
Πανεπιστημίου τά απαραίτητα κατά τή γνωμοδότηση τών Σχολών, κυρίως ξένα, σύγχρονα καί 
παλαιότερα. Ή σύνταξη τών καταλόγων βιβλίων γιά αγορά είναι δύσκολη, αφού δέν υπάρχουν 
πλήρεις κατάλογοι τών υπαρχόντων.26 

Ό Κωνσταντίνος Άσώπιος περιγράφει μέ σαφήνεια τό πρόβλημα στον πρυτανικό του λόγο τό 1844: 
«Δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν οτι εχομεν βιβλιοθήκην τελείαν, έξαρκούσαν εις τάς επιστημονικός, 
γραμματολογικός καί τεχνολογικός ημών χρείας καί άνάγκας- πολλού γε καί δει. Οί χαρίζοντες είναι 
βέβαια πολλής καί μεγάλης ευγνωμοσύνης παρ' ημών άξιοι, δέν χαρίζουσιν όμως πάντοτε ο,τι ημείς 
χρειαζόμεθα, αλλ' ο,τι αυτοί εχουσιν ή προαιρούνται- όθεν καί πολλά λαμβάνοντες θέλομεν 
στερεΐσθαι ουκ ολίγων, καί πολλάκις τών αναγκαιοτάτων επιστημονικών συγγραμμάτων, π.χ. καί 
μάλιστα νέων, είμεθα ελλείπεις. Τό δέ παράδοξον, ότι εν φ εχομεν συγγράμματα έκδεδομένα έν 

Γεώργιος· Κοζάκης Τυπάλδος. 
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Βερολίνψ, εν Κοπενάγη, και έν Ούψάλη στερούμεθα των εν Ελλάδι κατ' άσυγχώρητον παράβασιν του 
περί τούτων νόμου».27 

Τά ϊδια περίπου επαναλαμβάνει τό 1857 και προσθέτει δτι αν ό πλουτισμός της βιβλιοθήκης γίνεται 
μόνο άπό τις δωρεές «Θέλομεν έχει σωρούς βιβλίων, μεταξύ πολλών καλών, και πλήθος ολίγον 
χρησίμων άνωφελώς πολλάκις καταργούντων τόν τόπον, ουδέποτε όμως συγγραμμάτων σειράν 
τακτικήν, ίκανήν προς τελείαν, Ίδιαιτέραν και συνεχή σπουδήν τούτου ή εκείνου του κλάδου. Επειδή 
δέ ή ημετέρα βιβλιοθήκη, ως βιβλιοθήκη ουχί μόνον τών 'Αθηνών και της Ελλάδος, αλλά, ει θεός 
θέλει, καί τής 'Ανατολής συμπάσης, πρέπει νά περιέχη μέχρι συλλαβής πάν έλληνικόν και περί ελλη
νικών γεγραμμένον, πάσας τάς επισήμους ακαδημαϊκός συλλογάς καί πάν έν γένει προς συστηματικής 
βιβλιοθήκης σύστασιν άναγκαΐον, διά τούτο αντί του μέχρι τούδε, άλλος τρόπος ζητητέος. Έγώ 
νομίζω οτι δωδεκακισχίλιαι δραχμαί κατ' έτος επί τοιούτφ σκοπώ εΐναι απαραιτήτως άναγκαΐαι».28 

'Ιδεολογικά είμαστε στό κέντρο τής Μεγάλης 'Ιδέας. Ό Άσώπιος, παρόλο πού μιλάει γιά ενιαία 
βιβλιοθήκη, παρατάσσει τά αιτήματα γιά πληρότητα καί τών δύο βιβλιοθηκών σύμφωνα μέ τους 
σκοπούς πού έχει κάθε μία νά υπηρετήσει: συγκέντρωση τών ύπό Ελλήνων καί περί Ελλάδος βιβλίων 
γιά τήν Εθνική, άλλα καί δημιουργία πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης γιά τις ανάγκες κάθε 
επιστημονικού κλάδου. Από τους τελευταίους εκπροσώπους του κινήματος τού διαφωτισμού, άλλα 
καί θιασώτης τής ρομαντικής Μεγάλης 'Ιδέας, υποστηρίζει τήν καλλιέργεια τής επιστήμης μέσα στό 
ευρύτερο πλαίσιο τού εγκυκλοπαιδισμού άλλα καί τής έννοιας τής κεντρικής βιβλιοθήκης ενός 
κράτους πού ανήκει σέ ενα έθνος προορισμένο νά φωτίσει τήν Ανατολή. 

Τά χρήματα πού ζητούσε ό Άσώπιος καί οι διάδοχοι του στην πρυτανεία δέν δόθηκαν ποτέ. "Ετσι, 
τά αναγκαία βιβλία δέν αγοράζονταν. Αντίθετα, οι προσφορές έμεναν στά κιβώτια, στίς αποθήκες ή 
στό πάτωμα, άφοΰ ούτε τό προσωπικό ούτε ό χώρος μπορούσαν νά τίς απορροφήσουν, παρόλο πού ό 
"Εφορος πίεζε καί τό Πανεπιστήμιο παραχωρούσε συνεχώς χώρους γιά τήν επέκταση τής Βιβλιο
θήκης. 

Καί ένώ όλοι περιγράφουν τό αδιέξοδο καί τό Υπουργείο Παιδείας δέν συζητά τό προτεινόμενο 
σχέδιο γιά ανέγερση βιβλιοθήκης στό οικόπεδο πού παραχωρεί τό Πανεπιστήμιο, ό Πρύτανης Κ. 
Φρεαρίτης ζήτησε τό 1864 τό χωρισμό τών δύο βιβλιοθηκών, γιά νά αποσυρθούν άπό τό Πανεπιστήμιο 
τά βιβλία τής Εθνικής Βιβλιοθήκης: «Ή δημοσία βιβλιοθήκη πρέπει νά χωρισθή εντελώς άπό τής τού 
Πανεπιστημίου βιβλιοθήκης. Αύτη εΐναι κτήμα τού Πανεπιστημίου, όπερ μόνον τό Πανεπιστήμιον 
έχει δικαίωμα καί καθήκον μάλιστα νά διαχειρίζηται καί νά έποπτεύη. Ού μόνον δέ τούτο, άλλα καί ή 
μετάθεσις τής δημοσίας βιβλιοθήκης εις άλλο μέρος έκτος τού Πανεπιστημίου, όσημέραι καθίσταται 
αναγκαία καί αναπόφευκτος [...] ού μόνον ϊνα δυνηθή τό Πανεπιστήμιον νά διάθεση τάς επιστη
μονικός αυτού συλλογάς έπιστημονικότερον καί εύρύτερον [...] άλλ' ϊνα δυνηθή αυτή ή δημοσία 
βιβλιοθήκη, ως ασθενής έχων απόλυτον ανάγκην αλλαγής αέρος καί κλίματος προς άνάρρωσίν του, νά 
σωθή εκ τού θανατηφόρου μαρασμού».29 

Τό κράτος δέν συζήτησε ποτέ τό χωρισμό τής Βιβλιοθήκης γιά νά μήν αναγκαστεί νά αντιμετωπίσει 
τό πρόβλημα στέγασης τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης. Αλλά καί τό Πανεπιστήμιο δέν άρθρωσε ποτέ 
πειστικά επιχειρήματα γιά τήν ανάγκη τού χωρισμού, πέρα άπό τό πρόβλημα τού χώρου καί τού 
φόβου οτι δέν σημαίνονται δλα τά βιβλία τής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης μέ ειδική σφραγίδα καί 
κινδυνεύει έτσι ή βιβλιακή του περιουσία. 

Εΐναι χαρακτηριστικό, καί γιά τήν επιμονή τού κράτους στην ιδέα τής ενιαίας βιβλιοθήκης άλλα καί 
γιά τήν υποχωρητικότητα τού Πανεπιστημίου, οτι τρία χρόνια αργότερα, τό 1867, ό Φρεαρίτης 
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διορίζεται "Εφορος της Βιβλιοθήκης καί έπί των ήμερων του συγχωνεύονται καί διοικητικά οι 
βιβλιοθήκες με τό μοναδικό τίτλο Εθνική. 

Μπροστά στή νέα κατάσταση τό Πανεπιστήμιο ξεχνά καί τά προβλήματα χώρου καί τά 
προβλήματα λειτουργίας καί θέτει τό περιουσιακό καί πάλι: διεκδικεί τό σύνολο των βιβλίων καί 
τή μετονομασία της Εθνικής σέ Εθνική του Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκη. Οί διαξιφισμοί αυτοί θά 
συνεχιστούν άλλα τό Υπουργείο διατήρησε ενιαία τή Βιβλιοθήκη ώς τό 1903 οπότε τή μετέφερε στό 
κτήριο της Βαλλιανείου Βιβλιοθήκης. 

Φοιτητικό αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στό Πανεπιστήμιο, 
(από τό Λεύκωμα Ή Ελλάς κατά τους 'Ολυμπιακούς 'Αγώνας, 1896). 

Ή μίζερη λύση της συνένωσης των βιβλιοθηκών τό 1842 αντιστοιχούσε σέ πολλά άπό τά στοιχεία, 
άπό οικονομικά ώς νοοτροπικά, πού συνιστούσαν τήν ελληνική πραγματικότητα, γι' αυτό ή λύση αυτή 
φάνηκε ανθεκτική στό χρόνο. Ή πολιτεία πού τήν επέβαλε σάν πρόχειρη λύση δέν αισθάνθηκε ποτέ 
τήν κοινωνική πίεση γιά νά αποφασίσει τή μεταβολή της. Οι ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας 
στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορούσαν νά ικανοποιηθούν καί χωρίς λειτουργική βιβλιοθήκη. Τά 
πανεπιστημιακά συγγράμματα, οί παραδόσεις, αναπαράγονταν καί κυκλοφορούσαν εϊτε σέ τυπογρα
φική μορφή εϊτε σέ χειρόγραφη (λιθόγραφα). Οί φοιτητές εΐχαν τά εγχειρίδια τους καί τό «ειδικό» 
φοιτητικό τους αναγνωστήριο στή Βιβλιοθήκη. 
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Οι ανάγκες των πανεπιστημιακών δασκάλων γιά τη συγγραφή μικρών μελετών, λόγων καί άρθρων 

καί κυρίως τη σύνταξη τών πανεπιστημιακών τους συγγραμμάτων (έρανίσματα, μεταφράσεις) μπόρε

σαν νά βολευτούν ως τό 1862 μέ τίς δυνατότητες της ενιαίας βιβλιοθήκης, ενώ άπό τό 1863 εΐχαν στη 

διάθεση τους καί τήν ιδιαίτερη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, μέ δικό της αναγνωστήριο σέ ιδιαί

τερο χώρο, καί μέ πρώτο πυρήνα τά βιβλία του Θείρσιου πού αγόρασε τό Πανεπιστήμιο. 

Τήν ιδιαίτερη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη ταξινόμησαν δύο υφηγητές, ό 'Αναστάσιος Χρηστομά

νος καί ό Ι. Περβάνογλου, εκπρόσωποι της νεότερης γενιάς διδασκόντων του Πανεπιστημίου καί 

Αναγνωστήριο εφημερίδων καί περιοδικών της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο Πανεπιστήμιο, 
(άπό τό Λεύκωμα Ή Ελλάς κατά τους 'Ολυμπιακούς 'Αγώνας, 1896). 

φορέων της προσπάθειας νά υπάρξουν καί δυνατότητες ειδίκευσης καί έρευνας στό Πανεπιστήμιο. Ή 

βιβλιοθήκη αύτη έμεινε στό Πανεπιστήμιο καί μάλιστα όχι χωρίς κάποιες αντιδράσεις της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης καί δεν συγχωνεύτηκε ποτέ μέ αυτήν. Όταν αργότερα, προς τό τέλος του αιώνα, τά 

εργαστήρια, οί συλλογές, τά σπουδαστήρια καί τά φροντιστήρια του Πανεπιστημίου απέκτησαν τή 

δική τους ξεχωριστή βιβλιοθήκη, φαίνεται οτι μοιράστηκε στίς νέες ειδικευμένες βιβλιοθήκες. 

Ή ειδική πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη πλουτιζόταν άπό τό 1865 μέ τακτικές δαπάνες κατά Σχολή 

καί ό πρύτανης πανηγυρίζει γιά τή λειτουργία της, αλλά στό γύρισμα τού λόγου του επανέρχεται σέ 

παλαιότερες έμμονες ιδέες καί εύχεται νά αποκτήσει ή βιβλιοθήκη τόσα βιβλία πού νά γίνει αντάξια 
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εθνικής βιβλιοθήκης. Καί τά πράγματα προς τά έκεΐ οδηγούσαν. ~Αν οί δωρεές βιβλίων πού 
γνωρίζουμε οτι έγιναν στό Πανεπιστήμιο άπό "Ελληνες καί ξένους εντάχθηκαν σ' αυτή τή βιβλιοθήκη, 
θά πρέπει νά αλλοίωσαν σέ μεγάλο βαθμό την έννοια τής ειδικής βιβλιοθήκης, πού φάνηκε προς 
στιγμήν ως ώριμο αίτημα μέ συγκεκριμένες προδιαγραφές.30 

Πάντως τό Πανεπιστήμιο υποστήριξε τό δικαίωμα του έναντι τής Εθνικής Βιβλιοθήκης καί του 
Υπουργείου Παιδείας νά έχει καί νά πλουτίζει τίς δικές του ειδικές βιβλιοθήκες. Γράφει ό Πρύτανης 
του 1897 στον Υπουργό Παιδείας: «Ή διδασκαλία τανύν δέν γίνεται άπό τής έδρας μόνον, αλλά καί 
έμπρακτος, ή δέ πρακτική διδασκαλία καί ή έξάσκησις των φοιτητών, δι' ην τοσαύτα δαπανώσιν 
σήμερον τά κράτη, εΐναι [...] απαραίτητος. [...] Πάσα όμως νεωτέρα πρακτική διδασκαλία άναγκαίως 
δέν δύναται νά εΐναι πρωτότυπος ούτε εν τοις έπιστημονικοΐς κέντροις, ούτε δέ, καί ετι μάλλον παρ' 
ήμΐν, άλλ' οφείλει νά προβαίνη επί τή βάσει τών ύπό άλλων προγενεστέρων, σοφωτέρων καί ρηξι-
κελευθοτέρων χαραχθεισών τροχιών. "Αλλοτε μέν συνέτρεχον προς τούτο τά νεώτατα συγγράμματα 
καί εγχειρίδια, νύν δέ άρύονται οι διδάσκοντες εκ τών νεωστί μεγίστην καί ταχυτάτην διάδοσιν απο
κτησάντων επιστημονικών εφημερίδων καί περιοδικών. Δέν δύναται λοιπόν οιονδήποτε έργαστήριον 
νά στερηθή ούτε έπί μίαν στιγμήν πλήρους βιβλιοθήκης τής συγγενούς φιλολογίας καί πρό πάντων 
τών ειδικών περιοδικών. Τούτου ένεκα ίδρύθησαν εν άπασι τοις παραρτήμασι ϊδιαι είδικαί βιβλιο-
θήκαι καί σειραί τών αναγκαίων περιοδικών, ων άνευ ούτε καν επιτρέπεται νά λαλώμεν περί εργα
στηρίων τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου».31 Ό επιστημονικός θετικισμός καί τό πνεύμα τής ειδίκευσης 
ήρθε καί στό αθηναϊκό Πανεπιστήμιο. 

Προσπαθήσαμε νά παρακολουθήσουμε άπό τήν πλευρά τοΰ Πανεπιστημίου τήν πορεία τής ενωμένης 
Βιβλιοθήκης άπό τό 1842 ώς τό 1903, πού λειτούργησε στό κτήριο τού Πανεπιστημίου. Ή Εθνική 
Βιβλιοθήκη όμως εΐναι δημόσια υπηρεσία καί παρόλη τήν πανεπιστημιακή «συνάφεια» καί τήν 
ακαδημαϊκή ιδιότητα κάποιων εφόρων της, λειτούργησε μέ τους όρους πού διαμορφώνονταν κάθε 
φορά γιά τόν κρατικό μηχανισμό καί σύμφωνα μέ τήν αποστολή πού τής έταξαν: νά ακολουθήσει τίς 
πολιτικές καί ιδεολογικές επιλογές τής Πολιτείας. Ή Εθνική Βιβλιοθήκη άπό τό 1842 ώς τό 1920 
διευθύνεται άπό "Εφορο, πού διορίζει ό Υπουργός, χωρίς ορισμένη θητεία, μέ αποτέλεσμα άπό τό 
1863 ώς τό 1920, ή Εθνική Βιβλιοθήκη νά αλλάξει εφόρους περισσότερο άπό είκοσι φορές μέ αντί
στοιχες επιπτώσεις στις επιλογές οργάνωσης καί λειτουργίας ενός αδιαμόρφωτου θεσμού. Άπό τό 
1920 ό "Εφορος ονομάστηκε Διευθυντής καί ένας νέος θεσμός, αυτός τοΰ Εφορευτικού Συμβουλίου, 
τής Εφορείας, μπήκε στή ζωή τής Εθνικής Βιβλιοθήκης. Στίς συνθέσεις τής Εφορείας περιλαμβά
νονται πανεπιστημιακοί καί άνθρωποι τών γραμμάτων, εκπρόσωποι υπουργείων, φορέων καί τών 
εργαζομένων στην EBE, καθώς καί ό Διευθυντής τής Βιβλιοθήκης ώς εισηγητής. 

Ή εξέταση τοΰ νομικού πλαισίου τής Εθνικής Βιβλιοθήκης δέν αναδεικνύει μεγάλες μεταρρυθμί
σεις, άλλα επαναλήψεις διατάξεων μέ διαφορετικές διατυπώσεις. Στίς 4-12-1856 υπογράφηκε ό 
Κανονισμός τής Δημοσίου καί τής τοϋ Πανεπιστημίου Βιβλιοθήκης,32 πού βασίζεται στό νόμο περί 
συλλογών τοΰ 1834 καί περιγράφει στά 65 άρθρα του μέ λεπτομέρειες τή λειτουργία τής Βιβλιοθήκης. 
Προβλέπεται ή σύνταξη δύο κύριων καταλόγων (αλφαβητικός καί καθ' ύλην) καί εισάγεται ή 
υποχρέωση τήρησης σέ τετράγωνα δελτία κινητοΰ άλφαβητικοΰ καταλόγου, ό όποιος δέν φαίνεται οτι 
προοριζόταν γιά χρήση τών αναγνωστών, στους οποίους κοινοποιούνται, μέ άδεια τοΰ Εφόρου, οί 
χειρόγραφοι κατάλογοι, ενώ προβλέπεται ή εκτύπωση τοΰ καταλόγου τών εισερχομένων βιβλίων άνά 
πενταετία. Θεσμοθετείται επίσης ό εφαρμοζόμενος ήδη δανεισμός στους διαπρεπείς πνευματικούς 
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ανθρώπους. Πρόκειται γιά ενα θεσμό, ό όποιος στην εφαρμογή του δημιούργησε μεγάλα προβλήματα 
καί εξαιτίας της χαλαρής εφαρμογής από τή Βιβλιοθήκη, άλλα καί των υπερβολικών απαιτήσεων τών 
αναγνωστών καί κυρίως τής ασυνέπειας στην επιστροφή τών δανειζομένων, πού οδήγησαν ακόμη καί 
στην απώλεια βιβλίων. Γιά νά αποφεύγονται κάποιες ομάδες αναγνωστών, προβλεπόταν νά μή 
δίνονται στους αναγνώστες μυθιστορήματα, πολιτικά καί εφήμερα φυλλάδια καί στό αναγνωστήριο 
τών εφημερίδων οι εφημερίδες τής ημέρας. 

Έπί τής Εφορείας Κ. Φρεαρίτη, ύστερα άπό τή διοικητική συνένωση τών βιβλιοθηκών (1866), έγινε 
μεγάλη προσπάθεια νά ολοκληρωθεί ή σύνταξη τών καταλόγων 45.137 τόμων, προκειμένου νά 
εκδοθούν. Ειδικοί καταλογογράφοι κατέγραψαν τά σλαβικά, ρωσικά, τουρκικά, αραβικά καί 
ρουμανικά βιβλία.33 

Τό 1867 ή Βιβλιοθήκη ανέθεσε στό γερμανό Αιμίλιο Στεφφενχάγεν τήν οργάνωση της καί εκείνος, 
στά τρία χρόνια πού εργάστηκε, εισήγαγε γερμανικό σύστημα οργάνωσης τοΰ υλικού μέ 3 καταλόγους 
σέ κινητή μορφή (δελτία) καί καταγραφή σέ κατάστιχα: α) επιστημονικός κατάλογος ή καθ' ΰλην, β) 
αλφαβητικός ή ευρετήριο καί γ) τοπικός ή κατά τμήμα. Ή όλη προσπάθεια δέν ολοκληρώθηκε, άφοΰ 
τό 1875 άπό τους κινητούς καταλόγους (σέ δελτία) υπήρχαν μόνο ό επιστημονικός καί ό αλφαβητικός, 
ενώ άπό τους μόνιμους (σέ κατάστιχα) υπήρχαν μόνο τέσσερα τμήματα τού επιστημονικού. Στό θέμα 
τής κατάταξης τών βιβλίων είναι ενδιαφέρουσα ή παρέμβαση τοΰ Εφόρου Σπ. Κόμνου (1871), πού 
ζητούσε νά υπάρχει ξεχωριστό τμήμα μέ τά βιβλία νεοελληνικής φιλολογίας, δηλαδή τοΰ συνόλου τής 
πνευματικής παραγωγής τών νεοελλήνων σέ όλες τίς επιστήμες, άπό τήν Τουρκοκρατία καί ύστερα 
(γνώμη πού συμμεριζόταν καί ό βιβλιοφύλακας Γ. Κρέμος): «Ή ελληνική φυλή άπό τής εις τους 
'Οθωμανούς ύποδουλώσεως αυτής ουδέποτε επαυσεν ατενίζουσα εις τήν Δύσιν καί αντλούσα εκ τοΰ 
πολιτισμού αυτής ο,τι ήδύνατο διά νά φθάση ε'ις τό αποτέλεσμα τοΰ 1821». Φυσικά ό γερμανός 
ταξινόμος απάντησε οτι ή κατάταξη τής Βιβλιοθήκης κατά επιστήμες καί όχι κατά γλώσσες, δέν 
επιτρέπει τέτοιο τμήμα, μέ αποτέλεσμα νά περιορισθεί ή νεοελληνική ενότητα «είς τό μικρότατον καί 
πτωχότατον τής νεοελληνικής φιλολογίας τμήμα». Τό σύνολο τών δελτίων ήταν 48.448 γιά 46.221 
τίτλους καί 92.618 τόμους ή τεύχη. Ή καταγραφή αυτοτελώς τών τόμων καί τών τευχών (διανομών) 
προξενούσε μεγάλα προβλήματα στην καταμέτρηση τών βιβλίων κάθε φορά, μέ αποτέλεσμα νά 
δημιουργούνται λαθεμένες εντυπώσεις γιά τό μέγεθος τών απωλειών βιβλίων, ιδιαίτερα άπό τό 
δανεισμό, καί αλλεπάλληλους κύκλους συζητήσεων καί κατηγοριών. Τό ταξινομικό σύστημα 
κατηγορήθηκε, άλλα οι διορθώσεις του δέν φαίνεται νά βελτίωσαν τά πράγματα. Τό σύστημα αυτό 
θά διαδεχθεί αργότερα τό σύστημα τής Χάλλης, τό όποιο καί εξακολουθεί νά χρησιμοποιείται έως 

Θεόφιλος Χάνσεν, 1859, Ή «τριλογία»: Μουσείο ή Βιβλιοθήκη - Πανεπιστήμιο - 'Ακαδημία. 
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σήμερα. Τη δεκαετία τοΰ 1880 τυπώθηκαν έντυποι κατάλογοι πέντε ενοτήτων της Βιβλιοθήκης 
(Θεολογία, 'Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Ελληνική Φιλολογία καί Λατινική Φιλολογία) καί ανεστάλη 
ή ολοκλήρωση καί συνέχιση του κινητού καταλόγου, μέ αποτέλεσμα τήν αποδιοργάνωση της εσωτε
ρικής λειτουργίας της Βιβλιοθήκης καί της συνεχούς επεξεργασίας του υλικού. 'Από τό 1903 επανήλθε 
ό κινητός κατάλογος.34 

Στους απολογισμούς των πρυτάνεων του Πανεπιστημίου, πού τυπώνονταν κάθε χρόνο, υπήρχαν 

συνήθως καί οι κατάλογοι των νέων προσκτήσεων της Βιβλιοθήκης. Τό 1891 καί τό 1896 ή 'Εθνική 

Βιβλιοθήκη εκδίδει τους ετήσιους καταλόγους της αυτοτελώς (Γ. Κωνσταντινίδης), κάτι πού θά 

επαναληφθεί 40 χρόνια αργότερα, τό 1934, μέ τήν έκδοση της ετήσιας Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 

1931, άπό τήν EBE. Τήν προσπάθεια θά συνεχίσει τό Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών της Ελλάδος, πού 

θά καλύψει τήν Ελληνική Βιβλιογραφία 1932-1939 (τεύχη 2-9), ενώ άλλα 10 τεύχη της ϊδιας σειράς θά 

περιλάβουν μεταφρασμένα καί πρωτότυπα βοηθήματα γιά τό βιβλιοθηκονόμο, τό βιβλιογράφο, τόν 

Θεόφιλος Χάνσεν. Έρνέστος Τσίλλερ. 

αναγνώστη. Ό Β' Παγκόσμιος πόλεμος θά διακόψει αυτή τήν προσπάθεια (ό Όδηγός καταλόγου 

χειρογράφων τον Λίνου Πολίτη, πού είχε ετοιμαστεί προπολεμικά, θά εκδοθεί στην ϊδια σειρά τό 

1961). Άπό τό 1990 ή EBE άρχισε νά εκδίδει τήν ετήσια Ελληνική Βιβλιογραφία (1989-1994), βιβλιο-

θηκονομικούς βοηθητικούς καταλόγους, πρότυπα καί εγχειρίδια γιά τίς βιβλιοθηκονομικές ανάγκες. 

Ό κατάλογος τών αρχετύπων της EBE (Γιάννης Κόκκωνας, 1983) αναμένει τή συνέχεια του στον το

μέα τών καταλόγων του υλικού κατά κατηγορίες. 

Οι ρυθμοί πλουτισμού του τμήματος χειρογράφων (1832: 37, 1866: 600, 1876: 765, 1892: 1.856, 1940: 

3.000, 1955: 3.121, 1996: 4.307) δέν είναι σέ αντιστοιχία μέ τους ρυθμούς καταλογογράφησης. Ό κατά

λογος του Σοφοκλή Οικονόμου πού ανατέθηκε τό 1866 δέν περατώθηκε, καί τό 1870 ανατέθηκε στον 

Γεώργιο Κρέμο, βιβλιοφύλακα, ό όποιος περιέγραψε 200 θεολογικά χειρόγραφα. Ό κατάλογος τυπώ

θηκε τό 1876 άλλα δέν κυκλοφόρησε. Ό πρώτος επιμελητής του τμήματος χειρογράφων (1883-1891) 
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'Ιωάννης Σακκελίων συνέταξε κατάλογο 1.856 χειρογράφων και εκδόθηκε άπό τό γιό του Άλκι-βιάδη 
τό 1892. Ό κατάλογος των χειρογράφων 1.857-2.500 του Λίνου Πολίτη θά δημοσιευτεί τό 1991 καί των 
χειρογράφων 3.122-3.369 του Π. Γ. Νικολόπουλου τό 1996.35 

Ή δημιουργία Ιστορικού 'Αρχείου στην EBE τό 1895 συνδέεται μέ την έλλειψη των Γενικών 
'Αρχείων τον Κράτους, πού ιδρύονται μόλις τό 1914 καί εΐναι παράλληλη μέ τη δημιουργία του 
'Αρχείου της Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας (1882). Τίς περιστασιακές δωρεές διαδέχονται 
επιτυχείς προσπάθειες απόκτησης τμημάτων κρατικών, δικαστικών, κοινοτικών καί ιδιωτικών 
αρχείων.36 

Ή προσωρινή συστέγαση της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης μέ τήν Πανεπιστημιακή τό 1842 κράτησε ώς τό 
1903, οπότε καί μεταφέρθηκαν οί διοικητικά ενωμένες βιβλιοθήκες στό νέο κτήριο, τή Βαλλιάνειο 
Εθνική Βιβλιοθήκη, πού θεμελιώθηκε σέ οικόπεδο του Πανεπιστημίου (παραχώρηση: 1859) μέ σχέδια 
του Θεόφιλου Χάνσεν καί ολοκληρώθηκε μέ τήν επίβλεψη του Έρνέστου Τσίλλερ άπό τό 1888 ώς τό 
1903, μέ δαπάνες τών αδελφών Παναγή, Μαρίνου καί 'Ανδρέα Βαλλιάνου. 'Αλλά καί στό νέο κτήριο ή 

Ό ίπποτροχιόδρομος εμπρός από τήν ανεγειρόμενη 'Εθνική Βιβλιοθήκη. 

συνύπαρξη τών δύο βιβλιοθηκών δέν έπαψε νά γεννά προβλήματα. Ή πρωτοβουλία γιά τό χωρισμό 
τών βιβλιοθηκών ανήκει τώρα περισσότερο στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη, πού άπό τό 1920 έχει νέο νομικό 
πλαίσιο. Τό 1929 ό Διευθυντής της EBE ζητά άπό τό Πανεπιστήμιο τό χωρισμό τών βιβλιοθηκών «ώς 
συνέπειαν της ε'ιδικοποιήσεως τών βιβλιοθηκών, αντιθέτως προς τήν έπικρατήσασαν σφαλεράν 
παράδοσιν της οίκουμενικότητος»37 καί τήν άμεση μεταφορά του φοιτητικού Αναγνωστηρίου άπό τήν 
EBE στη Φοιτητική Λέσχη. Ή οργάνωση τού φοιτητικού Αναγνωστηρίου στή Φοιτητική Λέσχη έγινε 
άπό βιβλιοφύλακα της EBE (1930). 

Ό μελετητής τής ιστορίας της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης διαπιστώνει ότι τό κτηριακό είναι τό 
μεγαλύτερο καί διαρκέστερο πρόβλημα της. Ύστερα άπό τό Μέγα Λουτρό, τίς μισοερειπωμένες 
'Εκκλησίες τής περιόδου 1834-1842, υπήρξε ή λύση τής συστέγασης στό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου 
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γρήγορα φάνηκαν τά προβλήματα, αφού οι έφοροι ήταν υποχρεωμένοι νά ζητούν άπό τους πρυτάνεις 
χώρους πού ήταν απαραίτητοι γιά τή διδασκαλία, τά εργαστήρια καί τά γραφεία των άρχων του 
Πανεπιστημίου καί των Καθηγητών. Ή λύση πού επινοήθηκε την περίοδο 1870-1875 γιά επέκταση τών 
βιβλιοστασίων μέχρι την οροφή, δημιούργησε προβλήματα λειτουργικότητας καί αερισμού, άλλα δέν 
έλυσε τό πρόβλημα, τό ανέβαλε. Όλα αυτά παράλληλα μέ τό όραμα καί τήν ελπίδα ενός νέου κτηρίου 
τού οποίου τό αρχικό σχέδιο-πρόταση τού Θεόφιλου Χάνσεν δημοσιεύτηκε τό 1859 (μαζί μέ τά άλλα 
δύο κτήρια της «τριλογίας», τό Πανεπιστήμιο καί τήν 'Ακαδημία, άλλα καί τό 'Οφθαλμιατρείο καί 
πρόταση γιά τό ναό τών Καθολικών) χωρίς νά έχει αποφασιστεί αν αυτό θά είναι Μουσείο ή Βιβλιο
θήκη.38 Τό λαμπρό κτήριο, όπως σχεδιάστηκε τό 1884 καί οικοδομήθηκε (1888-1903), έδειξε πολύ 
γρήγορα, όταν τό 1903 μεταφέρθηκε σ' αυτό ή Βιβλιοθήκη, ότι είχε λειτουργικές ατέλειες οι όποιες δέν 
ξεπεράστηκαν: πρόβλημα στεγανότητας της στέγης, βιβλιοστασίων πού δέν ήταν δυνατόν νά 
τοποθετηθούν στην αριστερή πτέρυγα, άφοΰ έκεΐ λειτουργούσε τό φοιτητικό αναγνωστήριο ώς τό 

Μαρίνος Βαλλιάνος. Παναγής Βαλλιάνος. 'Ανδρέας Βαλλιάνος. 

1931" όταν απομακρύνθηκε τό φοιτητικό αναγνωστήριο, ή ιδέα της τοποθέτησης βιβλιοστασίων 
εγκαταλείφθηκε γιά στατικούς λόγους. Οί χώροι τών γραφείων, της επεξεργασίας τού υλικού, τών 
εργαστηρίων καί τών αποθηκών δέν επαρκούσαν. Ή ελληνική μιζέρια «κληροδότησε» καί τήν Εθνική 
Βιβλιοθήκη μέ τή «φιλοξενία» τού Λαογραφικού 'Αρχείου καί αποθηκών τού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(ώς τό 1942). Οί συζητήσεις γιά αλλαγές στό κτήριο άρχισαν άπό τή δεκαετία τού 1920, ένώ άπό τήν 
επόμενη δεκαετία αρχίζει νά καλλιεργείται ή ιδέα οικοδόμησης βοηθητικού κτηρίου στον πίσω κήπο. 

Όλόκληρο τό 19° α'ιώνα καί μέ φθίνουσα πορεία κατά τόν 20° συνεχίζονται οί προσφορές βιβλίων 
προς τήν 'Εθνική καί τήν Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Άπό τίς εξήντα περίπου σημαντικές δωρεές 
πού γνωρίζω, σημειώνω εκείνες τού Σπυρίδωνος Βαλέτα στην Πανεπιστημιακή (1843: 228 τίτλοι), τού 
Δημητρίου Νίτζου στην EBE (1847: 500 τίτλοι), τού 'Ιωάννη καί τού Σπυρίδωνος Ζαμπελίου στην 
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Πανεπιστημιακή (1857: 396 τίτλοι), του Σοφοκλή Οικονόμου στην EBE (1878: 2.000 τόμοι), τού Ιωάννη 
Βελούδη, εφόρου τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης Βενετίας (1888: 4.000 τόμοι), του 'Αντωνίου Θεοδώρου 
Ήπίτη στην EBE (1890: 6.000 τόμοι), του Τάσου Νερούτσου Βέη στην EBE (1892: 636 τίτλοι), του 
Μάρκου Ρενιέρη στην EBE (1897: 9.000 τόμοι), πού χαρακτηρίστηκε ώς ή μεγαλύτερη δωρεά στην 
EBE, του Παναγιώτη Γεννάδιου στην EBE (1919: 3.289 τόμοι) καί του Χατζηνικήτα Κλαδάκη από τή 
Σύμη (1962: 437 τίτλοι). Καί ή Εθνική Βιβλιοθήκη καί ή Πανεπιστημιακή, φάροι προορισμένοι νά 
φωτίσουν τό έθνος καί τήν 'Ανατολή, δέχονται τίς δωρεές των Ελλήνων καί των φιλελλήνων, οι όποιες 
αποτελούν τή μεγάλη πηγή απόκτησης ξένων βιβλίων, έστω καί παλαιότερων, αφού ή Εθνική Βιβλιο
θήκη λίγα μπορεί νά αγοράζει άπό κρατικούς πόρους καί τό κληροδότημα των Ίωνιδών, ενώ τό Πανε
πιστήμιο αγοράζει μόνο τά ειδικά επιστημονικά βιβλία πού εισηγούνται οι Σχολές του.39 Άπό τίς αγο
ρές, πού πραγματοποιήθηκαν εϊτε άπό τήν 'Εθνική Βιβλιοθήκη, εϊτε άπό τό κράτος, πρέπει νά μνημο
νευθούν τού Κωνσταντίνου Σάθα (1909) καί τού Γεωργίου Α. Μαυροκορδάτου άπό τήν οικογένεια τού 
Γεωργίου Μπαλτατζή (1930), πού μοιράστηκε στην EBE καί τήν Ακαδημία Αθηνών. Ό Γ. Α. Μαυ
ροκορδάτος (1839-1902) εΐναι ό σημαντικότερος έλληνας λόγιος βιβλιόφιλος, εμπνευστής πολλών 
λογίων όπως ό Κ. Σάθας, ό Emile Legrand, ό όποιος χρησιμοποίησε τή βιβλιοθήκη Μαυροκορδάτου στό 

Γ. Α. Μαυροκορδάτος. Μάρκος Ρενιέρης. 

Παρίσι καί δέχθηκε τή χορηγία του στην έκδοση τής Ελληνικής Βιβλιογραφίας. 
Γιά τό Νομισματικό Μουσείο δέν έγινε λόγος σ' αυτό τό σχεδίασμα παρόλο πού αποτελούσε μέρος 

τής Εθνικής Βιβλιοθήκης, άπό τήν ϊδρυσή του τό 1829, μέ ενιαία διεύθυνση ώς τό 1890, πού χωρίστηκε 
καί πήρε στίς νέες του εγκαταστάσεις καί τά βιβλία νομισματολογίας, πού ανήκαν στην ενιαία Εθνική 
Βιβλιοθήκη καί κάποια προέρχονταν άπό δωρεές ή αγορές τής Βιβλιοθήκης καί τού Πανεπιστημίου.41 

Οι σχέσεις τής Εθνικής Βιβλιοθήκης μέ τά συναφή ιδρύματα τής χώρας δέν αναπτύχθηκαν: μέ τή 
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Βιβλιοθήκη τής Βουλής υπήρχε μία αμήχανη παράλληλη πορεία χωρίς συνεργασία, ενώ μέ τήν 
Ιστορική και Εθνολογική 'Εταιρεία καί αντιπαλότητα, εξαιτίας τής παράλληλης διεκδίκησης 
αρχειακών συλλογών. Μέ τίς επαρχιακές δημόσιες καί δημοτικές βιβλιοθήκες δέν δημιουργήθηκαν 
τρόποι επικοινωνίας καί άλληλοπληροφόρησης καθώς, οι σχετικοί νόμοι «εξασφάλισαν» ακατανόητη 
«ανεξαρτησία» στίς βιβλιοθήκες. 

Τό Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών τής Ελλάδος, πού ιδρύθηκε τό 1931, δέν μπόρεσε νά οδηγήσει 
τίς βιβλιοθήκες στή συνεργασία καί στην επικοινωνία. "Ισως τώρα έχει έρθει ή ώρα γιά μία νέα εθνική 
βιβλιοθήκη, επικεφαλής ενός πολυσυνδεόμενου ηλεκτρονικά δικτύου βιβλιοθηκών, χωρίς ηγεμο
νισμούς: ή εθνική απογραφή του βιβλιακού πλούτου τής χώρας θά εΐναι ηλεκτρονική καί ενιαία καί τό 
ιδιοκτησιακό καθεστώς κανενός βιβλίου δέν θά «απαγορεύει» στον πολίτη τήν ελεύθερη πρόσβαση. 

Ή Εθνική Βιβλιοθήκη γύρω στό 1900. 
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 

Τό σχεδίασμα αυτό γράφτηκε γιά τίς επείγουσες ανά
γκες τοϋ Καταλόγου της "Εκθεσης Θησαυροί τής 
Εθνικής Βιβλιοθήκης καί αναγκαστικά στηρίχτηκε 
στά δεδομένα παλαιότερων ερευνών μου· συμπερά
σματα τους καταγράφηκαν σε προηγούμενα δημο
σιεύματα μου, άπό τά όποια τό σχεδίασμα αυτό κά
ποτε ερανίζεται. Ή έλλειψη χρόνου δεν μου επέτρεψε 
νά ερευνήσω τό αταξινόμητο εως τό 1997 'Αρχείο της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης· τήν απογραφή καί τήν ταξινό
μηση του ανέλαβε ή ιστορικός Ελευθερία Κυρίμη-
Κωστοπούλου, τήν οποία ευχαριστώ γιά όσες πληρο
φορίες μου έδωσε. "Ενα σύντομο ιστορικό διάγραμμα 
γιά τήν EBE δημοσίευσα στό φυλλάδιο: Εθνική Βι
βλιοθήκη τής 'Ελλάδος, Αποστολή καί υπηρεσίες 
προς τους πολίτες, 'Αθήνα, EBE, 1998, σ. 7-17. 

1. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Ή σχολική 
βιβλιοθήκη τό 19° αιώνα. Ή βιβλιοθήκη τοϋ Γυμνα
σίου καί τοϋ Έλληνικοϋ Σχολείου Ναυπλίου (1833-
1935), Αθήνα 1995, σ. 20 κ. έ. 

2. Αποτελούν σημαντική μαρτυρία γιά τίς μετατο
πίσεις στό χώρο τών νοοτροπιών, άπό τό Ιδιωτικό, 
στό δημόσιο τοπικό καί άπό έκεΐ στό εθνικό, όσα 
γράφει ό 'Ιγνάτιος μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας, 
άπό τήν Πίζα, 24-2-1825, στον Ανδρέα Λουριώτη στό 
Λονδίνο, γιά τίς βιβλιοφιλικές διαδρομές τοΰ γραμ
ματικού του Δημητρίου Μόστρα: «Ήξεύρεις, ότι άφ' 
ής ώρας ήλθαμεν έδώ, άρχισεν ό Μόστρας νά 
άγοράζη βιβλία διά νά κάμη μίαν βιβλιοθήκην διά 
τήν Άρταν. "Εκτοτε όλον αγοράζει, καί καταγίνεται, 
καί εγινεν ή Βιβλιοθήκη τόσον καλή καί μεγάλη, ώστε 
ημπορεί νά συγκριθή τώρα μέ τάς καλητέρας κοινός 
βιβλιοθήκας τής Ευρώπης [...]. Δέν είναι πλέον διά 
τήν "Αρταν, άλλ' ημπορεί νά γενή ή κοινή βιβλιοθήκη 
τού Γένους, καί νά δοθή όπου ήθελε κριθή εύλογον νά 
συσταθή τό κοινόν πανδιδακτήριον τής Ελλάδος. 
Έγώ τό έλεγα πρό πολλού- ô Μόστρας ήθελε τήν 
Αρταν άλλα τέλος πάντων καί μόνος του έγνώρισεν 
ότι δέν είναι διά τήν "Αρταν μία τοιαύτη βιβλιοθήκη 
καί ότι τών καλών Ελλήνων ή Πατρίς εΐναι ή Ελλάς 
καί όχι ό τόπος τής γεννήσεως των»: Λούκια 
Δρούλια, «Λογιοσύνη καί βιβλιοφιλία. Ό Δημήτριος 
Μόστρας καί ή βιβλιοθήκη του», Τετράδια Εργασίας 
9, μέρος Α, (1987) 268· βλ. καί σ. 231-232. 

3. Βαγγέλης Σκουβαράς, «Ό φιλικός καί δάσκαλος 
'Ιωάννης Γ. Μακρής», Εις μνήμην Κ. Άμάντου 1874-
1960, 'Αθήνα 1960, σ. 508-509. Δημήτριος Γ. Σερε-
μέτης, «Ή Διαθήκη τοΰ διδασκάλου 'Ιωάννου Γ. Μά

κρη (+1825)», 'Αρμενόπουλος, 'Αφιέρωμα είς Μνή
μην Πέτρου Γ. Βάλληνδα, 16 (1962) 257-272. -
Σκλαβενίτης, Ή σχολική βιβλιοθήκη... σ. 23. 

4. Α. Κοραής, Παρίσι 9-10-1823 προς 'Ιάκωβο 
Ρώτα, Τεργέστη: Αδαμάντιος Κοραής, 'Αλληλο
γραφία, τ. Ε', Αθήνα, ΟΜΕΔ, 1983, σ. 77. Τό σχέδιο 
συνόδευε επιστολή του, 20-9-1823, προς 'Αλέξανδρο 
Μαυροκορδάτο, "Υδρα, καί δημοσιεύτηκε μέ περικο
πές στά 'Ελληνικά Χρονικά τοΰ Μεσολογγίου στίς 23-
1-1824· τό πλήρες βλ. Αλληλογραφία, ο.π., σ. 63-66. 
Ό Κοραής θά στείλει άλλα 3 βιβλία του ('Ισοκράτης, 
Αίσωπος, Πρόδρομος 'Ελληνικής Βιβλιοθήκης), τό 
1826, εκ μέρους τών Ζωσιμάδων (1008 τόμοι). Καί 
πάλι τόν ϊδιο χρόνο καί τό 1827 θά στείλει στή 
Φιλανθρωπική 'Εταιρεία Ναυπλίου μέ τόν Θ. Φαρμα-
κίδη 100 σώματα Πολιτικά τον Πλουτάρχου καί 100 
σώματα Διαλόγων καί έκ μέρους τοΰ 'Αλέξανδρου 
Μαύρου 300 σώματα 'Εγχειριδίου τοΰ Επικτήτου καί 
300 τοΰ Κατά Αεωκράτους τοΰ Λυκούργου. Τό 1825 
είχε στείλει 823 τόμους διαφόρων βιβλίων του. 
Συνολικά 2.631 τόμοι. Μέρος τουλάχιστον αυτών 
τών βιβλίων πρέπει νά πέρασε στην 'Αποθήκη τών 
βιβλίων (τοΰ 'Ορφανοτροφείου) καί ας φοβάται γιά 
τήν τύχη τους, στην επιστολή του προς τόν Καπο
δίστρια τής 11-1-1828, όπου δίνει καί συγκεντρωτικά 
στοιχεία γιά τά περιεχόμενα τών αποστολών του: 
«Δέν έλειψα νά πέμπω δώρα τινά εις τήν εν Ναυπλία 
Φιλάνθρωπον όνομαζομένην έταιρίαν, ήτις δέν μ' 
έφιλανθρωπεύθη ουδέ κάν μέ μίαν άπόκρισιν. Περί 
τών όποιων ζητείς τριών αντιτύπων τών πονημάτων 
μου έδίστασα μικρόν, αν έπρεπε νά τά στείλω- διότι 
έξ αυτών σχεδόν όσων μέλλεις νά εΰρης μέρος εις τήν 
ρηθεΐσαν Έταιρίαν, καί μέρος δώρα τών Ζωσιμάδων, 
αμέσως σταλέντα δι' εμού, εις αυτήν τήν Βουλήν, ήτις 
ούδ' αυτή μέ ήξίωσεν άποκρίσεως, ϊσως δέ ουδέ τους 
Ζωσιμάδας. Από τήν παράξενον ταύτην σιωπήν καί 
άπό τάς λοιπάς των πράξεις συμπεραίνω, ότι καί τά 
βιβλία, αν δέν έσκορπίσθησαν κακήν-κακώς (φεΰ!) 
κοιτάζονται ακόμη αμελημένα εις καμμίαν γωνίαν» 
(Κοραής, Αλληλογραφία..., ο.π., τ. S', 'Αθήνα 1984, σ. 
73' πβ καί Σταυρός Χ. Σκοπετέας, «Μυστικές εται
ρείες κατά τήν Έλληνικήν Έπανάστασιν», Πελοπον
νησιακή Πρωτοχρονιά 2 (1958) 291). Τίς αποστολές 
τών βιβλίων άλλα καί τους φόβους τοΰ Κοραή 
επιβεβαιώνει ό Γραμματέας Εκπαίδευσης Ν. Χρυσό-
γελος: «Πολλά τών βιβλίων τούτων, όσα στάλθησαν 
είς τάς παρελθούσας περιστάσεις, δέν διέφυγον τήν 
έκ τοΰ πολέμου πανωλεθρίαν τά δέ διασωθέντα έκ 
τούτων, καί όσα κατευθύνθησαν εις τήν κυβέρνησιν 
άπό τοΰ 1828, ετέθησαν ευτυχείς κρηπίδες είς τήν βι-
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βλιοθήκην τοΰ εν ΑΙγίνη ήδη συστηθέντος κεντρικού 
σχολείου». (Γενική Έφημερίς, Αίγινα 16-11-1829· πβ 
καί αρ. 86, 18-12-1829.) 

5. «Σκέψεις περί σχηματισμού Εθνικής Βιβλιοθή
κης καί περί φιλολογίας», 'Ελληνικά Χρονικά, άρ. 74, 
10 Σεπτεμβρίου 1824, σ. 3. Τό άρθρο εΐχε αρχίσει νά 
δημοσιεύεται άπό τόν άρ. 63, 2 Αυγούστου 1824 καί ό 
Δ. Μόστρας ανταποκρίθηκε αμέσως: στέλνει άπό τήν 
Πίζα, μέσω Ζακύνθου, συλλογή ελληνικών καί γαλ
λικών βιβλίων καί οί επιστάτες τοΰ Μεσολογγίου ευ
χαριστούν γιά τήν προσφορά «ώς συντελεστού αγα
θού εις τόν φωτισμόν ανθρώπων γεννημένων νά ζουν 
ελεύθεροι» ('Ελληνικά Χρονικά, άρ. 100, 10 Δεκεμ
βρίου 1824). 

6. «Δύο βιβλιοθήκαις εις τάς γωνίας εξω των αυ
τών οντάδων μέ τζιάμ τζεριζεφέδες καί μέ γιαλιά» 
(Κωνσταντίνος Κ. Σπηλιωτάκης, «Τα έν Ναυπλίω 
κτίρια τοΰ Βουλευτικού καί τοΰ Έκτελεστικοΰ (1824-
1826)», ΛΙΕΕ 20 (1973 61). - «Ύδρα 15 Μαΐου [1825]. 
Πρό πολλού άρχισε νά αναπτύσσεται τό πνεύμα της 
φιλομάθειας είς τήν Νήσον μας [...] Ήδη έδείχθη ή 
κοινή κλίσις τοΰ νά συστηθή δημοσία βιβλιοθήκη, καί 
δημόσια αλληλοδιδακτικά σχολεία, τών οποίων τήν 
σύστασιν θέλομεν διασαλπίσει έν καιρώ είς τό Πα-
νελλήνιον» (Έφημερίς 'Αθηνών, άρ. 66-67, 5-6-1825). 

7. Βλ. απαρίθμηση τών μαρτυριών: Σκλαβενίτης, 
Ή σχολική βιβλιοθήκη..., σ. 24. Γιά τή συγκέντρωση 
τών σύγχρονων βιβλίων ό Μουστοξύδης εισηγείται 
στον Γραμματέα τής Εκπαίδευσης νά διαταχθούν 
«ολαι αί τυπογραφίαι τής Επικρατείας νά άποστέλ-
λωσιν είς τό εξής τρία αντίτυπα όλων τών άπό τά πιε
στήρια των εξερχόμενων συγγραμμάτων, καί νά πα
ρακινηθούν συγχρόνως οί διευθυνταί αυτών καί οί 
συγγραφείς νά προσφέρουν τουλάχιστον εν άντίτυ-
πον τών προτυπωθέντων είς αύτάς βιβλίων. Αυτά 
ήθελαν μείνει είς παρακαταθήκην είς τήν Βιβλιοθή-
κην τοΰ 'Ορφανοτροφείου διά νά μοιρασθώσι ποτέ 
είς τάς συστηθησομένας βιβλιοθήκας τής Επικρα
τείας καί ούτως ήθελαν συναχθή κατ' ολίγον οί 
καρποί τής εθνικής έπινοίας καί επιστήμης» (Αίγι
να, 11-11-1829. ΓΑΚ, Παιδείας, φ. 21). 

8. Αίγιναία 1831, παράρτημα τοΰ πρώτου άριθμοΰ, 
σ. 33-42 (= Άπ. Β. Δασκαλάκης, Κείμενα - πηγαί τής 
'Ιστορίας τής 'Ελληνικής Επαναστάσεως, Σειρά 
Τρίτη, Τά περί Παιδείας, μέρος Γ', 'Αθήνα 1968, σ. 
1590-1591: Ό πρόεδρος τής Επιτροπής 'Ορφανοτρο
φείου Α. Μουστοξύδης, 31 Δεκεμβρίου 1830, Προς τή 
Γραμματεία 'Εκκλησιαστικών καί Εκπαιδεύσεως). 

9. 'Ιστορικά έγγραφα περί αρχαιοτήτων καί λοιπών 
μνημείων τής ιστορίας κατά τους χρόνους τής 'Επα
ναστάσεως καί τοΰ Καποδίστρια, εκδιδόμενα ύπό Ε. 
Γ. Πρωτοψάλτη, 'Αθήνα 1967, σ. 121, 124-125. Ή 
προσπάθεια τοΰ Μουστοξύδη φέρνει στό νοΰ τις 
προτάσεις τοΰ Κοραή (1807) στον Οικουμενικό 
πατριάρχη γιά τό ϊδιο θέμα: Α. Κοραή, Προλεγόμε
να στους 'Αρχαίους "Ελληνες συγγραφείς, Αθήνα 
1984, σ. 255-262· (Στοχασμοί αυτοσχέδιοι περί τής 
'Ελληνικής παιδείας καί γλώσσης μέρος τρίτον τά είς 
τήν εκδοσιν τοΰ 'Ισοκράτους προλεγόμενα). Ή 
προσπάθεια Μουστοξύδη δέν πρέπει νά έφερε εντυ
πωσιακά αποτελέσματα. "Ενα χρόνο μετά γράφει 
«Είς ταΰτα τά συνιστώντα τήν άρτισύστατον Βιβλιο-
θήκην μας τυπωμένα βιβλία προσετέθησαν μέχρι τού
δε συναχθέντα 24 παλαιά χειρόγραφα εις μεμβράναν 
καί βαμβακοχάρτην, τά όποια κατά άλήθειαν εΐναι 
ολίγα· άλλ' αρκετά, όταν ένθυμηθώμεν πόσον βραχύς 
είναι ό καιρός τής συλλογής αυτών καί πόσα έσφε-
τερίσθη ή απληστία τών αναζητούντων αυτά ξένων 
καί πόσα εφθάρησαν άπό τήν άγνωσίαν καί βαρβα
ρότητα». (Δασκαλάκης, στό Γδιο, σ. 1591.) Στους πρώ
τους καταλόγους τής Εθνικής Βιβλιοθήκης (1832) 
καταγράφονται 35 χειρόγραφα: ανάμεσα τους καί 5 
χειρόγραφα άπό τή Μονή Τουρλιανής Μυκόνου. (Βλ. 
Σκλαβενίτης, Ή σχολική βιβλιοθήκη..., σ. 26.) 

10. Ευάγγελος Ίακ. Μανής, Ανδρέας Μουστοξύ
δης 1785-1860. Ό επιστήμων, ό πολιτικός, ό εθνικός 
αγωνιστής, Αθήνα 1960, σ. 70. 

11. 'Εθνική Έφημερίς, άρ. 12, 28-5-1832, σ. 66, 
δημοσιεύεται τό διάταγμα ίδρυσης δημόσιας βιβλιο
θήκης. Ό 'Ιωάννης Γεννάδιος, Γεωργίου Γενναδίου 
Βίος καί έπιστολαί, υπό Ξενοφώντος Άναστασιάδου, 
τ. Β', Παρίσι 1926, σ. 313-318, δημοσίευσε άπό σχέδιο 
τό διορισμό τοΰ Γ. Γενναδίου ώς 'Επιστάτη τής 
Βιβλιοθήκης (Ναύπλιο 16-5-1832, Γραμματέας 'Εκπαί
δευσης Ι. Ρίζος) καί (άπό σχέδιο της) τή διαβιβαστική 
τών καταλόγων αναφορά τοΰ Γεννάδιου, Αίγινα 21 
'Ιουλίου 1832 προς Γραμματεία 'Εκπαίδευσης. Ό Γ. 
Γεννάδιος στην αναφορά του άπό αθροιστικό λάθος 
(;) σημειώνει: «Εϊδη 588, σώματα 722, τόμους 1844». 
Τήν αναφορά ξαναδημοσίευσε καί τόν κατάλογο 
δημοσίευσε ό Πρωτοψάλτης, 'Ιστορικά έγγραφα..., 
ο.π., σ. 204-25Γ πβ. καί σ. μα'- μβ'. Πβ. καί Αικα
τερίνη Κορδούλη, «Τό 'Αρχείο τοΰ 'Ορφανοτροφείου 
ΑΊγίνης τής EBE», Πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδρίου 
Πελοποννησιακών Σπουδών 3 (1981-82) 421. - Γραμ
ματέας Εκπαίδευσης, Ι. Ρίζος, Ναύπλιο 25-7-1832, προς 
Διοικητική Επιτροπή. Ό ίδιος, Ναύπλιο 27-5-1832 
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προς Επιστάτη Εθνικής Βιβλιοθήκης (ΓΑΚ, Παι
δείας, φ. 51). 

12. Σκλαβενίτης, Ή σχολική βιβλιοθήκη..., σ. 27-28. 

13. Στό 'ίδιο, σ. 46-47. 

14. Στό ίδιο, σ. 28-32. 

15. "Εφορος Εθνικής Βιβλιοθήκης Γ. Γεννάδιος, 
'Αθήνα 1-6-1841, προς Γραμματεία Εκπαιδεύσεως. 
Πρωτότυπο. ΓΑΚ, Παιδείας, Θ53, φ. 1. - Φ.Ε.Κ. 223, 
1934 (νόμος συλλογών), Φ.Ε.Κ. 21, 1837 (Δηλοποίησις 
30-5-1837), Φ.Ε.Κ. 89, 1856 (Κανονισμός EBE), 
Φ.Ε.Κ. 73, 1867 (νόμος ΣΜΗ'), Φ.Ε.Κ. 106 Α, 1910 
(τροποποίηση νόμου ΣΜΗ'), Φ.Ε.Κ. 177 Α', 1921 
(Β.Δ.), Φ.Ε.Κ. 369 Α', 1943 (νόμος 880). 

16. Σκλαβενίτης, Ή σχολική βιβλιοθήκη..., σ. 32-36. 

17. Κατάλογος των είς τήν δημόσιον βιβλιοθήκην 
έναποθετομένων βιβλίων των Ζωσιμάδων [1834], 
ΓΑΚ, Αρχείο Υπουργείου Παιδείας Θ33, φ. 7. Ό 
κατάλογος μέ τό χέρι του Ηρακλή Μητσόπουλου. Τό 
διαβιβαστικό: Γ. Γεννάδιος, Αίγινα 22-7-1834 προς 
Γραμματέα Εκπαίδευσης Κ. Σχινά. 

18. Γιάννης Κόκκωνας, «Κατάλογος των αρχετύ
πων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος μέ 
ένταξη των αντιτύπων του Μουσείου Μπενάκη», 
Τετράδια εργασίας ΚΝΕ/EIE 5 (1983), σ. ια', 84, όπου 
αναφορά στά αρχέτυπα τής συλλογής Ποστολάκα. 
Μ. Ι. Μανούσακας, «Ή μητρική καταγωγή του Αχ. 
Ποστολάκα άπό τους "Ελληνες του Λιβόρνου», 
Υπουργείο Πολιτισμού, Νομισματικό Μουσείο, 
Σύλλογος των Φίλων τής Γενναδείου Βιβλιοθήκης, 
Ό πρώτος αιώνας τον Νομισματικού Μουσείου 1829-
1922, Αθήνα 1988, σ. 62-74. Ό δεύτερος καί συντο
μότερος κατάλογος τής βιβλιοθήκης, πού δόθηκε 
ϊσως στην EBE, μαζί μέ τά βιβλία κατά τήν πώ
ληση: 'Επιτομή του Καταλόγου μιας εκλεκτής Βιβλιο
θήκης [...] Έν Βιέννη τής Αυστρίας ΑΩΑΔ', εΐναι τό 
χειρόγραφο 2934 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης (ακέφα
λο). Υπάρχει στην EBE καί πλήρες αντίγραφο τοΰ 
καταλόγου αυτού, μέ κοστολόγηση τών βιβλίων. 

19. Πρακτικά του ευγενέστατου βαρώνου κυρίου 
Κωνσταντίνου Μπέλλιου Μακεδόνος, έκδοση Δ. καί 
Ν. Αργυριάδου, Βιέννη 1838, όπου ό τυπωμένος κα
τάλογος. Ό χειρόγραφος, πού υπάρχει στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη, καταγράφει 775 τίτλους, 1.908 τόμους, 
καθώς καί συμπληρώματα πού δόθηκαν τό 1840 άπό 
τους επιτρόπους του. Γιά τήν ελλαδική περίοδο του 
Μπέλλιου, βλ. Β. Π. Παναγιωτόπουλος, «Βαρώνος 

Κωνστ. Μπέλλιος, ένας ομογενής στην Αθήνα τού 
1836», Σταθμοί προς τή Νέα 'Ελληνική Κοινωνία, 
Αθήνα 1965, σ. 193-220. - Ή μαρτυρία τοΰ Εφόρου Σπ. 
Κόμνου (8-1-1871, προς Ύπουργεΐον Εκπαιδεύσεως. 
Σχέδιο. Αρχείο Εθνικής Βιβλιοθήκης) εΐναι αποκα
λυπτική: «Έπιθεωρήσαντες τά διά τά γυμνάσια τοΰ 
κράτους χωρισθέντα βιβλία [...] άνεκαλύψαμεν ότι 
πολλά τής Εθνικής Βιβλιοθήκης συγγράμματα εϊχον 
κολοβωθή διά νά συμπληρωθώσι τά διά τά γυμνάσια 
τοΰ κράτους, α κατά τήν γνώμην ημών, βεβαιότατη 
αναμένει καταστροφή· ότι διά λόγους απορρήτους τά 
μάλλον καλώς έχοντα επί διατηρήσει καί πλουσιο
πάροχα» δέσει, εΐχον χωρισθή διά τά γυμνάσια, τά δέ 
λίαν κακώς έχοντα είχον κρατηθή διά τήν Έθνικήν 
Βιβλιοθήκην. Βιβλία τής υπερήφανου βιβλιοθήκης 
Ποστολάκα, σπάνια, αρίστης διατηρήσεως καί βαρύ
τιμου δέσεως, διά λόγους απορρήτους έπέμποντο εις 
τά γυμνάσια [...]». Γιά τά σχετικά ζητήματα βλ. Σκλα
βενίτης, Ή σχολική βιβλιοθήκη..Λα. 81-84. 

20. "Εφορος Δημοσίου Βιβλιοθήκης Γ. Γεννάδιος, 
Αθήνα 2-11-1834, προς Γραμματέα Εκπαίδευσης, Ι. 
Ρίζο, Ναύπλιο. Πρωτότυπο, μέ συνημμένο προϋπο
λογισμό πού «εκαμεν ό αρχιτέκτων Όφφερος υπό τόν 
Σαουβέρτην», δρχ. 1.643.50. Επάνω στό έγγραφο 
παραπεμπτικό τοΰ Ι. Ρίζου στό Νομάρχη Αττικής καί 
Βοιωτίας γιά ενέργεια. (ΓΑΚ, Υπουργείο Παιδείας, 
Θ 127, φ.6/Θ 57, φ.3). Γιά τίς θέσεις τοΰ Λουτροΰ καί 
τών Εκκλησιών βλ. Κώστας Η. Μπίρης, Αϊ Αθήναι 
άπό τον 19ου είς τόν 20°ν αιώνα, Αθήνα 31996, σ. 44-
45, άρ. 207, 51, 52. 

21. "Εφορος Δημόσιας Βιβλιοθήκης Γ. Γεννάδιος, 
προς Γραμματεία Εκπαίδευσης. Πρωτότυπα έγγρα
φα· 189/28-2-1841, 191/20-4-1841 καί 194/1-6-1841 
(ΓΑΚ, Υπουργείο Παιδείας, Θ 53, φ.1). 

22. Φ.Ε.Κ. 27, 1838 (4-7-1838), 1, 1839 (23-12-1838), 
9, 1840 (9-4-1840), 11, 1840 (25-5-1840). Συνεργοί στή 
δωρεά τής Τοσκάνης ήταν ό Luigi Ciampolini, βι
βλιοθηκάριος τής Ακαδημίας τής Κρούσκας στή 
Φλωρεντία καί ό Δημήτριος Κοργιαλένιος (1785-
1861), φιλικός καί αγωνιστής, εγκατεστημένος στή 
Φλωρεντία: Μαρία Γκορέτη, Τό ιστορικό δωρεάς 
βιβλίων προς τό Πανεπιστήμιο Αθηνών άπό τήν 
Φλωρεντία 1838-1842, Κοργιαλένειο Ιστορικό καί 
Λαογραφικό Μουσείο Κεφαλονιάς, 1991, 31 σ. Στά 
ΓΑΚ, Θ 51, φ. 1, υπάρχει σχετική αλληλογραφία. 

23. Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου, 4-2-1840, προς 
Γραμματεία Εκπαιδεύσεως. Πρωτότυπο μέ συνημμέ
νη καταγραφή δύο λεξικών καί δέκα τετραδίων τοΰ 
Γαλανού (Λονδίνο 29-1-1840). ΓΑΚ, Παιδείας Θ 51, 
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φ.1. Χορηγός της έκδοσης ήταν ό 'Ιωάννης Δούμας. 
Ό Όθων συνέδραμε τό 1846 την έκδοση του πρώτου 
τόμου μέ 400 δραχμές μέ υποχρέωση κατάθεσης 
αντίστοιχης αξίας αντιτύπων στην Εθνική Βιβλιοθή
κη. Ό Κοζάκης, στίς 14-7-1847, ζητά νά τοΰ αγοράσει 
τό Υπουργείο 150-200 αντίτυπα τοΰ δεύτερου τόμου 
(ΓΑΚ, Παιδείας, Θ 96, φ. 1). 

24. ΓΑΚ, Παιδείας, Θ 51, φ. 1. 

25. Β. Διάταγμα 630, 19/31 Μαρτίου 1842 (ΓΑΚ, 
Παιδείας, Θ 57, φ. 1). - Γραμματέας Εκπαιδεύσεως Ι. 
Ρίζος, 23-3-1842, προς Πρύτανη Πανεπιστημίου 
Αθηνών: κοινοποίηση τοΰ περιεχομένου τοΰ Β.Δ. 
630 (Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνική Βι
βλιοθήκη, φ. 4). 

26. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Ή Βιβλιοθή
κη τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών (19ος αιώνας)», Πρα
κτικά Διεθνούς Συμποσίου Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία 
καί παιδεία. 'Ιστορική διάσταση καί προοπτικές, τ. Α', 
Αθήνα, ΙΑΕΝ, 1989, σ.115-116. 

27. Κωνσταντίνος Ασώπιος, 'Ομιλία, Έκφωνηθεΐ-
σα υπ' αύτοϋ επί της παραδόσεως της τοΰ Πανεπι
στημίου Πρυτανείας (Τη ά 'Οκτωβρίου 1844), σ. 8-9. 

28. Λόγος Κ. Ασωπίου παραδίδοντος τήν δεύτε
ρον αύτοϋ Πρυτανείαν, έν 'Αθήναις τη κθ Σεπτεμ
βρίου 1857, 'Αθήνα 1857, σ. 44-45. 

29. Λόγος καί εύθϋναι τοϋ Πρντάνεως Κωνσταντί
νου Φρεαρίτου... Μέρος Α', 'Αθήνα 1864, σ. 22. 

30. Λόγος εκφωνηθείς τη κ& 'Οκτωβρίου 1865... 
υπό Ή ρ . Μητσοπούλου παραδίδοντος τήν Πρυτα
νείαν..., 'Αθήνα 1865, σ. 18-21. - Ό Α. Χρηστομάνος θά 
ταξινομήσει τό 1874 τή Βιβλιοθήκη τοΰ Σχολείου τών 
Τεχνών. Βλ. Ελένη Καλαφάτη, « Ό ρόλος τών δω
ρεών στή συγκρότηση της Βιβλιοθήκης τοΰ Ε.Μ.Π. 
(1836-1950)», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, «Βιβλιο
θήκη τών άναγκαιούντων βιβλίων καί ομολογουμέ
νως καλλίστων εφημερίδων». Οι παλαιές συλλογές 
της Βιβλιοθήκης τοϋ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε
χνείου, 'Αθήνα 1995, σ. 28. 

31. Λόγοι καί εύθϋναι Αναστασίου Κ. Χρηστομά
νου... Πρυτάνεως τοϋ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου κατά 
τό άκαδημαϊκόν έτος 1896-1897..., 'Αθήνα 1898, σ. 
148-149. - Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κατάλογος τών βι
βλίων καί τών οργάνων τών φροντιστηρίων καί τών 
εργαστηρίων τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, τ. Α'-Γ', 
1914. 

32. Φ.Ε.Κ. 89-1856. 

33. έφ. Αϊών, 16 Μαρτίου 1867. Τό κείμενο τοΰ 
δημοσιεύματος γνωρίζω άπό τή δακτυλόγραφη συ
ναγωγή τεκμηρίων, πού φυλάσσεται στό Γραφείο τοΰ 
Διευθυντή της EBE: Γεώργιος Δημ. Τάγαρης, βιβλιο-
φύλαξ της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, 'Ιστο
ρία καί νομοθεσία της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
'Ελλάδος. Άπό τήν 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως-
έφημερίδες-περιοδικά-έγκυκλοπαίδειες καί βιβλία, 
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