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ΔEN EINAI μ�ν� η σπανι�τητα των α-
ντιτύπων, η π�λυτελής τ�υς στά�ω-
ση, η π�ικιλία των εικ�νων και τα μ�-
ναδικά έντυπα ή �ειρ�γρα�α π�υ �α-
ρακτηρί��υν τις λαμπρές συλλ�γές
της Γενναδεί�υ �ι�λι�θήκης· είναι
–για τ�ν κ�σμ� των μελετητών– η α-
"ι�λ�γη πληρ�τητά τ�υς ως πρ�ς τα
θεματικά αντικείμενα π�υ καλύ-
πτ�υν. Φυσικά, στ� �αθμ� π�υ μπ�-
ρεί κανείς να μιλάει για πληρ�τητα
σε τέτ�ιες περιπτώσεις, �π�υ πάντα
υπάρ�ει κάτι π�υ δια�εύγει. 

T� �έ�αι� είναι πάντως �τι � εν-
δια�ερ�μεν�ς να μελετήσει θέματα
τ�υ ελληνισμ�ύ στη δια�ρ�νία και
στ� ευρύ γεωγρα�ικ� τ�υ πλαίσι�,
της Aνατ�λικής Mεσ�γεί�υ, της NA.
Eυρώπης και γενικ�τερα της διασπ�-
ράς, πρ�στρέ�ει �πωσδήπ�τε στη
Γεννάδει�, �έ�αι�ς �τι θα ικαν�π�ι-
ήσει τις �ητήσεις τ�υ. Kαι λίγες είναι
�ι ��ρές π�υ απ�γ�ητεύεται.

H ειδική μέριμνα για πληρ�τητα
π�υ κατέ�αλε � ιδρυτής της �ι�λι�-
θήκης («Σπανίως ησθάνθην την καρ-
δίαν μ�υ πάλλ�υσαν �ωηρ�τερα ή
ευτυ�έστερα...» έγρα�ε �ταν ανεκά-
λυψε τ� �ειρ�γρα�� της Iστ�ρίας

των Aθηνών τ�υ Iωάνν�υ Mπενι�έ-
λ�υ) και �σ�ι μετέπειτα ακ�λ�ύθη-
σαν τ� �ωτειν� τ�υ παράδειγμα και
τις επιθυμίες τ�υ, γίνεται �ανερή σε
κάθε �ήμα �ταν διερευνά κανείς τις
συλλ�γές. Πέρα απ� την ανεύρεση
τ�υ �ητ�υμέν�υ υπάρ�ει ακ�μα πά-
μπ�λλη συμπληρωματική π�λύτιμη
πληρ���ρηση π�υ έ�ει συγκεντρω-
θεί �άρη στις �ρ�ντίδες αυτές και
π�υ ίσως δεν θα ήταν εύκ�λ� ή και
δυνατ� να εντ�πιστεί απ� τ�υς ε-
ρευνητές αν δεν την έ�ρισκαν μέσα
στα ίδια τα αντίτυπα. Xειρ�γρα�ες
σημειώσεις, απ�σπάσματα απ� κατα-
λ�γ�υς δημ�πρασιών, απ�κ�μματα
ε�ημερίδων με αναγγελίες και �ι-
�λι�παρ�υσιάσεις, σπαράγματα �υλ-
λαδίων κ.λπ. «παραγεμί��υν» τα �ι-
�λία, συν�δεύ�υν τ�υς �άρτες ή την
πληθώρα των π�ικίλων εικ�ν�γρα-
�ιών τ�υ Γεννάδι�υ ή περιλαμ�άν�-
νται στα μεγάλα κατάστι�ά τ�υ, τα
γνωστά ως scrap - books, πρ�σ�έρ�-
ντας στ�ν αναγνώστη ακ�μα μια διά-
σταση τ�υ κάθε εντύπ�υ: την ίδια
τ�υ τη διαδρ�μή και ιστ�ρία, ενώ πα-
ράλληλα τ�ν �δηγ�ύν σε πρ�σθετες
�ι�λι�γρα�ικές πληρ���ρίες.

Mανιώδης �ι�λι��ιλ�ς αλλά και
ταυτ��ρ�να �ιλέρευν�ς μελετητής
� Iωάννης Γεννάδι�ς θα συνδυάσει
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Eλληνικ�ς ��ρ�ς μπρ�στά στ� Θησεί�. Eργ� τ�υ William Page.

Συλλ�γές της νεώτερης ιστ�ρίας
Aπ�τελ�ύν μ�ναδικά ντ�κ�υμέντα για την π�ρεία τ�υ Eθν�υς απ� τ�ν 19� ώς τις αρ�ές τ�υ 20�ύ αιώνα

Xάρτης των Aθηνών σ�εδιασμέν�ς απ� τ�ν Coubault, 1800.



τ� κυνήγι τ�υ σπάνι�υ, τ�υ ιδιαίτε-
ρ�υ, με την επιδίω"η της ε"αντλητι-
κής και σ�αιρικής πληρ���ρησης.
Πληρ���ρηση π�υ �θάνει σε υψη-
λές �αθμίδες πληρ�τητας εκεί �π�υ
ταυτί�εται με τα δικά τ�υ πρ�σωπικά
ενδια�έρ�ντα. H Eλλάδα της αρ�αι�-
τητας, η Eλλάδα π�υ "αναγεννιέται
στ�υς νεώτερ�υς �ρ�ν�υς απ�τε-
λ�ύν πρωταρ�ικά τα σημεία αι�μής
για τ�ν ιδρυτή της �ι�λι�θήκης. H
μέση περί�δ�ς, η �υ�αντινή, κάπως ι-
σ�νή στην αρ�ή, θα εμπλ�υτισθεί ση-
μαντικά αργ�τερα, με τις νέες πρ�-
σκτήσεις τις �π�ίες �ρ�ντισαν να ε-
ντά"�υν στη �ι�λι�θήκη �ι πρώτ�ι �ι-
�λι�θηκάρι�ι π�υ ανέλα�αν τη διεύ-
θυνσή της. 'ε�ωρί�ει ανάμεσα στις
πρ�σκτήσεις αυτές η αγ�ρά στα 1933
της σημαντικής συλλ�γής έργων για
την ιστ�ρία τ�υ Bυ�αντί�υ και της
Φραγκ�κρατίας τ�υ διακεκριμέν�υ
Γερμαν�ύ ανθρωπιστή Ernst Gerland
(1870 - 1934).

Σπάνια αντίτυπα
M�υσεί� εκλεκτών και σπανίων α-

ντιτύπων, λ�ιπ�ν, η Γεννάδει�ς, αλ-
λά και σ��λεί�, εργαστήρι� γνώσης
υψηλ�ύ επιπέδ�υ πρ�άγει τις ελλη-
νικές σπ�υδές απ� μ�νη την έρευνα
στις συλλ�γές της. Για τη νε�ελληνι-
κή ιστ�ρία και �ιλ�λ�γία η αλήθεια
αυτή γίνεται γρήγ�ρα �ανερή �ταν
πλησιάσει κανείς τ�υς διά��ρ�υς
τ�μείς, έτσι �πως τ�υ διέκρινε απ�
την αρ�ή � ίδι�ς � Γεννάδι�ς. Δια�ω-
ρισμ�ί π�υ συ�νά κατ�πτρί��υν τα
θέματα με τα �π�ία ασ��λήθηκε � ί-
δι�ς ως μελετητής της ιστ�ρίας, ως
διπλωματικ�ς εκπρ�σωπ�ς, ως π�λι-
τικ� πρ�σωπ�, πρ�σπαθώντας πά-
ντ�τε να παραθέσει ε"αντλητικά τη
σ�ετική �ι�λι�γρα�ία. Xαρακτηριστι-
κή στην περίπτωση αυτή είναι η θέση
τ�υ απέναντι στ� έργ� τ�υ «εθνικ�ύ
ιστ�ρι�γρά��υ», τ�υ Kωνσταντίν�υ
Παπαρρηγ�π�υλ�υ, τ� �π�ί� �αρα-
κτηρί�ει ως «πελαγώδες σύγγραμ-

μα», «ωκεαν�ν α�ανή, �ν ��είλει �
ταλαίπωρ�ς αναγνώστης να διε"έλ-
θη άνευ πυ"ίδ�ς...», τέλ�ς «ως συ-
ν�νθύλευμα», καθ�τι � συγγρα�έας
δεν παρέ�ει στ�ν αναγνώστη τη δυ-
νατ�τητα να ελέγ"ει τις πηγές των
πληρ���ριών τ�υ.

Aυτ�, λ�ιπ�ν, είναι τ� πνεύμα π�υ
πρυτάνευσε στη συγκρ�τηση της
συλλ�γής: η πρ�σ��ρά κάθε δυνα-
τής μαρτυρίας. Kαι τ�ύτ�, καθώς
�αίνεται, πραγματ�π�ιήθηκε με με-
γάλη επιτυ�ία στ� τμήμα της νεώτε-
ρης ελληνικής ιστ�ρίας. Kατά τ�ν
Peter Topping, παλαι� διευθυντή της
Γενναδεί�υ, η συλλ�γή των εντύπων
και τ�υ τεκμηριωτικ�ύ υλικ�ύ π�υ α-
��ρά στην περί�δ� της T�υρκ�κρα-
τίας και τ�υ νεώτερ�υ ελληνικ�ύ
κράτ�υς είναι μ�ναδική στην Eυρώ-
πη και την Aμερική. Aπ�ρρέει, θα
μπ�ρ�ύσαμε να π�ύμε σ�ηματικά, α-
π� τ�ν θαυμασμ� και την εκτίμηση
τ�υ Iωάννη Γεννάδι�υ για τ�ν �ιλε-
λεύθερ� λ�γι� και αγωνιστή τ�υ ’21
πατέρα τ�υ Γεώργι�, τ�ν «σωτήρα
της πατρίδ�ς»,  �πως απ�καλέσθηκε,
και απ� τη δική τ�υ α��σίωση στην
ελληνική υπ�θεση και τη συνε�ή πα-
ρ�υσία τ�υ στ� ελληνικ� π�λιτικ�
πρ�σκήνι�, κατά τ� δεύτερ� μισ�
τ�υ 19�υ αι. και τις πρώτες δεκαε-
τίες τ�υ 20�ύ.

Eυν�ητ� είναι �τι η τεκμηρίωση για
την περί�δ� της T�υρκ�κρατίας και
της νεώτερης ελληνικής ιστ�ρίας
δεν θα ήταν πλήρης αν δεν συμπερι-
λά�αινε τη �ι�λι�γρα�ία για τ�υς λα-
�ύς και τις �ώρες με τις �π�ίες � ελ-
ληνισμ�ς �ρισκ�ταν κατά την ιστ�ρι-
κή τ�υ διαδρ�μή σε άμεση συνά�εια.
Eτσι, στη Γεννάδει� � αναγώστης
�ρίσκει πλ�ύσιες συλλ�γές �ι�λίων
για την ιστ�ρία της Oθωμανικής Aυ-
τ�κρατ�ρίας, για τις επιμέρ�υς �αλ-
κανικές �ώρες, καθώς και για εκείνες
της Mέσης Aνατ�λής. Παράλληλα,
συμπεριλαμ�άν�νται �σα α��ρ�ύν
τις π�λιτικές και διπλωματικές σ�έ-
σεις των κρατών της Δυτικής Eυρώ-

πης και αργ�τερα των Hνωμένων Π�-
λιτειών της Aμερικής με τις �ώρες
της Aνατ�λικής Mεσ�γεί�υ.

Eλληνική ανε�αρτησία
Eιδική εν�τητα, π�υ �έρει και τ� �-

ν�μά τ�υ, απ�τελεί � αγώνας της ελ-
ληνικής ανε"αρτησίας (Indepen-
dence), �π�υ περιλαμ�άν�νται �ι-
�λία, �υλλάδια, �ειρ�γρα�α και έγ-
γρα�α, εικ�ν�γρά�ηση, �άρτες κ.λπ.
π�υ α��ρ�ύν στ�ν αγώνα και στα γε-
γ�ν�τα π�υ πρ�ηγήθηκαν και τ�ν
πρ�ετ�ίμασαν. K�ντά στα απ�μνημ�-
νεύματα των αγωνιστών, τις α�ηγή-
σεις των "ένων εθελ�ντών, τα υπ�-
μνήματα και τις εκθέσεις των "ένων
πρακτ�ρων και απεσταλμένων ή ακ�-
μα των �ιλ�περίεργων περιηγητών
�ρίσκ�νται �ι ιστ�ρικές συνθέσεις
π�υ απ�τ�λμησαν να συγγράψ�υν
σύγ�ρ�ν�ι τ�υ Aγώνα Eλληνες και
"έν�ι αυτ�πτες εν π�λλ�ίς μάρτυ-
ρες, θέλ�ντας να απ�τυπώσ�υν, �
καθένας απ� τη μεριά τ�υ, με τη δική
τ�υ �πτική και τις δικές τ�υ σκ�πιμ�-
τητες και πάντα με τ� επι�είρημα της
αντικειμενικ�τητας, τ� μεγάλ� αυτ�
γεγ�ν�ς, τ�ν Mεγάλ� 'εσηκωμ�.
Aνάμεσα σε �λα αυτά συγκαταλέγε-
ται μια πλ�ύσια συλλ�γή �ιλελληνι-
κών εντύπων, αυτ�τελή δημ�σιεύμα-
τα ή άρθρα απ� τ�ν καθημεριν� Tύ-
π�, π�υ κυκλ���ρησαν σε διά��ρες
γλώσσες στη Δυτική Eυρώπη και την
Aμερική για να συμπαρασταθ�ύν και
να ενισ�ύσ�υν τ�ν ελληνικ� αγώνα·
�υσικά υπήρ"αν και αντίθετες �ω-
νές π�υ αμ�ισ�ητ�ύσαν τη ν�μιμ�-
τητά τ�υ και υπ�στήρι�αν την ανά-
γκη να μη διαμελισθεί η Oθωμανική
Aυτ�κρατ�ρία. O Γεννάδι�ς στην
πρ�σπάθειά τ�υ να συμπληρώσει τις
συλλ�γές τ�υ �ητεί ακ�μα και να α-
ντιγρα��ύν στ� �έρι �ρισμένα �υλ-
λάδια· «�ειρ�γρα�� αντίγρα�� κα-
μωμέν� για μένα απ� τ� αντίτυπ�
τ�υ Bρετανικ�ύ M�υσεί�υ» σημειώ-
νει στ�ν κατάλ�γ� τ�υ, ενώ παράλ-
ληλα παρακ�λ�υθ�ύμε την επιμ�νή

τ�υ να ταυτί�ει τ�υς συγγρα�είς α-
νώνυμων έργων και να συγκεντρώνει
σ�ετικές πληρ���ρίες απ� δια��ρε-
τικές πηγές. H �ι�λι�γρα�ία για τ�ν
Aγώνα συνε�ί�εται ως σήμερα, περι-
λαμ�άν�ντας ανελλιπώς, θα λέγαμε,
�λες τις πρ�σ�αστες εκδ�σεις.

Aνατ�λικ� Zήτημα
Mια άλλη μεγάλη εν�τητα απ�τε-

λεί τ� Aνατ�λικ� Zήτημα (Eastern
Question), �πως την �ν�μάτισε � ι-
δρυτής της �ι�λι�θήκης. O ίδι�ς ση-
μειώνει στ�ν �ειρ�γρα�� κατάλ�γ�
της συλλ�γής τ�υ, �τι πάσ�ισε επί
π�λλά �ρ�νια για να συλλέ"ει παντ�-
ειδές υλικ� σ�ετικά με τ� θέμα αυτ�:
�ι�λία, �υλλάδια, άρθρα απ� ε�ημε-
ρίδες και περι�δικά καταταγμένα θε-
ματικά και �ρ�ν�λ�γικά και δεμένα
μα�ί καλύπτ�υν την π�ικιλία των επι-
μέρ�υς θεμάτων π�υ υπάγ�νταν σ’
αυτ� π�υ απ�κλήθηκε Aνατ�λικ� Zή-
τημα. H γένεσή τ�υ, η π�λιτική των
μεγάλων δυνάμεων, � πανσλα�ι-
σμ�ς, �ι εθν�τητες των Bαλκανίων,
αλλά και �ι K�ύρδ�ι, �ι Δρ�ύ��ι, �ι
Mαρωνίτες, �ι λα�ί της Mέσης Aνα-
τ�λής και της B�ρειας A�ρικής, �ι
E�ραί�ι και �ι Γύ�τ�ι, τ� ��υλγαρικ�
�ήτημα, η ελληνική μ�ναστική περι-
�υσία στις παραδ�υνά�ιες ηγεμ�νίες
και άλλα παρεμ�ερή θέματα μπ�-
ρ�ύν να μελετηθ�ύν διε"�δικά μέσα
απ� τη συλλ�γή αυτή.

Mε λίγα λ�για, �λη η ελληνική ι-
στ�ρία τ�υ 19�υ αιώνα και τ�υ αρ��-
μεν�υ 20�ύ, η καπ�διστριακή περί�-
δ�ς, �ι �ασιλείες τ�υ Oθωνα και τ�υ
Γεωργί�υ, η αγγλική κατ��ή των I�-
νίων Nήσων και η ένωσή τ�υς με την
Eλλάδα, � αγγλ�γαλλικ�ς απ�κλει-
σμ�ς στ�ν Kριμαϊκ� Π�λεμ�, �ι κρη-
τικές επαναστάσεις, � Mακεδ�νικ�ς
Aγώνας, � π�λεμ�ς τ�υ ’97, �ι Bαλ-
κανικ�ί Π�λεμ�ι και τα μετέπειτα γε-
γ�ν�τα υπήρ"αν αντικείμεν� ιδιαίτε-
ρης μέριμνας τ�υ Γεννάδι�υ, � �π�ί-
�ς συγκέντρωσε γι’ αυτά θαυμάσι� ι-
στ�ρικ� υλικ�. Aνα�έρ�νται ενδει-
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Aριστερά: H «Aδελ�ική διδασκαλία» τ�υ Aδαμάντι�υ K�ραή. Eνα απ� τα πρώτα μανι�έστα της ελληνικής εθνικής �ειρα�έτησης. Pώμη (Παρίσι), 1798. Kέντρ�:
T� «Xρ�νικ�ν» τ�υ Γεωργί�υ Φραντ%ή. Eκδ�ση των Mαρκίδων Π�ύλι�υ, Bιέννη, 1796. Δε&ιά: T� Πρ�σωριν� Π�λίτευμα της Eλλάδ�ς (Πρώτ� Eλληνικ� Σύνταγ-

μα) με ιδι��ειρη υπ�γρα�ή τ�υ Θ. Nέγρη (1822).



AΦIEPΩMA

KYPIAKH 3 AΠPIΛIOY 1994 - H KAΘHMEPINH   9

κτικά �ι πλήρεις σειρές τω διπλωμα-
τικών �ρετανικών γαλά�ιων και γαλ-
λικών κίτρινων �ι�λίων για την
Eλλάδα και την T�υρκία, των �ρετα-
νικών πρ�"ενικών εκθέσεων, των
ελληνικών πρ�ϋπ�λ�γισμών, καθώς
και �ι αγ�ρεύσεις τ�υ Σπ. Tρικ�ύπη
και άλλων π�λιτικών ανδρών στη
B�υλή, π�ικίλα κυ�ερνητικά εγ�ει-
ρίδια ή άλλ� παρ�μ�ι� υλικ�. 

Aς μνημ�νευθ�ύν εδώ και τα σώ-
ματα των παλαιών ελληνικών ε�η-
μερίδων και περι�δικών π�υ εκδ�-
θηκαν στην Eλλάδα ή τ� ε"ωτερικ�.
Aν και ��ι π�λυπληθές τ� τμήμα αυ-
τ�, περιλαμ�άνει ωστ�σ� �ρισμένες
π�λύ σπάνιες σειρές ή αντίτυπα.

Bι�γρα�ίες

Iδιαίτερη εν�τητα σ�ημάτισαν επί-
σης �ι �ι�γρα�ίες πρ�σωπικ�τήτων
της Eλλάδας ή της Aνατ�λής απ�
τ�ν 15� αιώνα. 'ε�ωριστά εντ�ύτ�ις
κατατάσσ�νται τα απ�κτήματα της
�ι�λι�θήκης π�υ α��ρ�ύν στ�ν
Aδαμάντι� K�ραή και τ�ν λ�ρδ�
Mπάυρ�ν, για τ�υς �π�ί�υς � Γεν-
νάδι�ς, πέρα απ� τ� έντυπ� και �ει-
ρ�γρα�� υλικ�, συγκέντρωσε ακ�-
μα πρ�σωπικά τ�υς αντικείμενα και
ενθύμια.

Φυσικά, πλ�ύσι� τεκμηριωτικ� υ-
λικ� για τη νεώτερη ιστ�ρία �ρίσκε-
ται ακ�μα και σε άλλες εν�τητες, �-
πως είναι τ� τμήμα της Θε�λ�γίας ή
της Γεωγρα�ίας και Περιήγησης με
την πλ�ύσια συλλ�γή �αρτών, τα
τμήματα των �ειρ�γρά�ων, των αρ-
�είων και τ�υ εικ�ν�γρα�ικ�ύ υλι-
κ�ύ. A"ι�λ�γ�ς εικαστικ�ς θησαυ-
ρ�ς η σειρά των 24 υδατ�γρα�ιών
με σκηνές απ� την Eλληνική Eπανά-
σταση π�υ �ιλ�τέ�νησε � Παναγιώ-
της Zωγρά��ς κατά παραγγελία και
με τις υπ�δεί"εις τ�υ στρατηγ�ύ
Mακρυγιάννη.

Oλες αυτές �ι π�λύτιμες συλλ�-
γές τ�υ Γεννάδι�υ έ��υν με τ�ν και-
ρ� σημαντικά αυ"ηθεί με νέες πρ�-
σκτήσεις και δωρεές, π�υ εμπλ�υτί-
��υν τ� αρ�ικ� περιε��μεν� της �ι-
�λι�θήκης και τ� συμπληρών�υν ως
πρ�ς τη μεταγενέστερη περί�δ�, ε-
νημερών�ντας τη �ι�λι�γρα�ία ως
τις μέρες μας. Eίναι κ�ινή συνείδη-
ση και απ�δ��ή �τι η Γεννάδει�ς α-
νταπ�κρίνεται επά"ια στ�υς σκ�-
π�ύς τ�υς �π�ί�υς της εί�ε τά"ει �
ιδρυτής της.
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