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ANHΦOPIZONTAΣ πρ�ς τη Γεννά-
δει� συντελείται, θα έλεγα, �αθμι-
αία, εντ�ς μας μια πρ�ετ�ιμασία για
την πνευματική τέρψη και ψυ�ική α-
νάταση π�υ θα μας πρ�σ�έρει σε λί-
γ� η μελέτη και αναδί�ηση στ�ν αρ-
μ�νικ� αυτ� Nα� της παιδείας. H ρή-
ση τ�υ Iσ�κράτη π�υ κ�σμεί ως πρ�-
μετωπίδα την είσ�δ� της �ι�λι�θή-
κης «Eλληνες καλ	ύνται 	ι της ημε-
τέρας Παιδείας μετέ�	ντες» μας
πρ�τρέπει να θυμηθ�ύμε πως είμα-
στε κ�ινων�ί μιας μακραίωνης πα-
ράδ�σης, μέτ���ι μιας ιδεατής κ�ι-
νωνίας, �π�υ μ�ναδικ� γνώρισμα
και ταυτ�τητα τ�υ ατ�μ�υ παραμέ-
νει η κ�ινή παρακαταθήκη παιδείας.

Aυτή ακρι�ώς η κληρ�ν�μιά, τα
ελληνικά γράμματα στη �ρ�νική
τ�υς αλληλ�υ�ία και την π�λιτισμι-
κή τ�υς συν��ή –Aρ�αι�τητα, Bυ#ά-
ντι�, Nεώτερ�ς Eλληνισμ�ς– απ�τε-
λ�ύν την ψυ�ή της Γενναδεί�υ. Tα
αντίστ�ι�α σώματα των συλλ�γών
της αναδεικνύ�υν με τ�ν πι� ανά-
γλυ�� τρ�π� ��ι μ�ν�ν τις π�ικίλες
πτυ�ές της ιστ�ρίας τ�υ ελληνικ�ύ
�ι�λί�υ(1) αλλά και απ�κρυσταλλώ-
ν�υν την π�ρεία των νε�ελληνικών
μας σπ�υδών. Kαίρια τ�μή στάθηκε
η διάν�ι$η τ�υ τελευταί�υ αυτ�ύ
γνωστικ�ύ πεδί�υ. 

Tην περι�αράκωση τ�υ «νε�ελλη-
νικ�ύ» και την αυτάρκειά τ�υ ως �ώ-
ρ�υ έρευνας ��είλ�υμε σε πρωτ�-
π�ρ�υς στ��αστές· $ε�ωριστή τιμή
ανήκει εδώ στ�ν K. Θ. Δημαρά, π�υ
έδωσε πραγματικά πν�ή και άλλη
διάσταση στις νε�ελληνικές σπ�υ-
δές. Γιατί αυτ� π�υ �αίνεται αυτ�-
ν�ητ� στις μέρες μας, η δυνατ�τητα
δηλαδή να �ρ�θετήσ�υμε αυτ�τε-
λώς �,τι �ν�μά#�υμε νε�ελληνική
παιδεία, υπήρ$ε μια σημαντική και-
ν�τ�μία και μια πραγματική κατά-
κτηση. Oπως κατάκτηση στάθηκε
και η ανάδει$η σε ανε$άρτητη εν�-
τητα μιας καίριας περι�δ�υ της νεώ-
τερης ιστ�ρίας μας, της επ��ής τ�υ
Δια�ωτισμ�ύ. 

Aυτά τα στ�ι�εία υπήρ$αν, ν�μί#ω,
σύμ�υτα με τ�ν αρ�ικ� ιστ� της
Γενναδεί�υ �ι�λι�θήκης, α��ύ �
πρώτ�ς πυρήνας τ�υ ��είλεται
στην πρ�σωπική συλλ�γή τ�υ Διδα-
σκάλ�υ τ�υ Γέν�υς Γεωργί�υ Γεν-
ναδί�υ (1786 - 1854), πατέρα τ�υ με-
τέπειτα ιδρυτή της Iωάννη, εν�ς
πραγματικά �ωτισμέν�υ λ�γί�υ, μα-
θητή τ�υ Λάμπρ�υ Φωτιάδη στην
Aυθεντική Aκαδημία τ�υ B�υκ�υρε-
στί�υ, με π�λυσ�ιδή εκπαιδευτική
και συγγρα�ική δραστηρι�τητα κα-
τά τα πρ�επαναστατικά �ρ�νια στ�ν
μεί#�να γεωγρα�ικ� �ώρ� π�υ εκά-
λυπτε τ�τε � ελληνισμ�ς και κατά τα

μετεπαναστατικά �ρ�νια στ� ελεύ-
θερ� κράτ�ς.

H περιδιά�αση στις συλλ�γές της
Γενναδεί�υ απ�τελεί �αρά ��θαλ-
μών, τέρψη μ�ναδική για τ�ν �ι�λι�-
�ιλ� και μια γερή μαθητεία για τ�
νέ� �ιλ�λ�γ� και τ�ν ερευνητή.
Mας παρέ�ει ένα συναρπαστικ� πα-
ν�ραμα έ$ι αιώνων �ιλ�λ�γικών
σπ�υδών και κατακτήσεων.

Aρ�έτυπες εκδ�σεις
Aπ� τ�υς πρώτ�υς αιώνες της τυ-

π�γρα�ίας, διασώ#ει στις συλλ�γές
της σημαντικ� αριθμ� αρ�ετύπων
εκδ�σεων (incunabula, in cuna «εν
τω λίκνω», εκδ�σεις δηλαδή π�υ
πραγματ�π�ιήθηκαν πριν απ� τ�
1500). Θα ανα�ερθώ εδώ ενδεικτικά
στη θαυμάσια διακ�σμημένη έκδ�-
ση της Iλιάδας και της Oδύσσειας,
με πρ�λ�γ� τ�υ Δημ. Xαλκ�κ�νδύλη

(Φλωρεντία, 1488), στην Aνθ	λ	γία
δια��ρων επιγραμμάτων τ	υ Iαν	ύ
Λάσκαρι (Φλωρεντία 1494), στ�υς
Διαλ�γ	υς τ	υ Λ	υκιαν	ύ (1496).

Eπίσης κατέ�ει αντίτυπα απ� τις
πρώτες εκδ�σεις (editiones prin-
cepes) κλασικών συγγρα�έων, �πως
λ�γ�υ �άρη την πρώτη έκδ�ση τ�υ
Aνακρέ�ντα (Παρίσι, Eρρ. Στέ�α-
ν�ς, 1554) και τ�ν Aριστ�τέλη π�υ
τύπωσε � Aλδ�ς Mαν�ύτι�ς (1495-
1498).

Aκ�μη και μια απλή περιδιά�αση
στις δελτι�θήκες της Γενναδεί�υ
μπ�ρεί να απ��εί απ�καλυπτική αρ-
κεί να τεθ�ύν τα σωστά ερωτήματα:
�ι καρπ�ί τ�υ πρώτ�υ �υ#αντιν�ύ
�υμανισμ�ύ, η συμ��λή των Bυ#α-
ντινών λ�γίων στη δυτική Aναγέν-
νηση (Bησσαρίων, Iαν�ς Λάσκαρις,
Mάρκ�ς M�υσ�ύρ�ς, Δ. Xαλκ�κ�ν-
δύλης, Λέων Aλλάτι�ς), η γεωγρα-

�ία των εκδ�σεων (Aμ�έρσα,
Aμστερνταμ, Bασιλεία, Bενετία, Γε-
νεύη, K�λωνία, Λειψία, Λ�υ�αίν,
Λυών, Στρασ��ύργ�, Παρίσι), η αλ-
ληλ�υ�ία των τυπ�γρα�είων (� Joh.
Froben, � Wechel, � Da Sabio, �ι
«Στέ�αν�ι» –O P��έρτ�ς δηλαδή
και � Eρρίκ�ς Etienne– � Zα�αρίας
Kαλλιέργης, � Aλδ�ς Mαν�ύτι�ς), �-
σ�ι συνέ�αλαν στ� εκδ�τικ� �ραμα
και θαύμα των πρώτων αιώνων της
τυπ�γρα�ίας κ�σμ�ύν τη συλλ�γή
της Γενναδεί�υ. Mια πληθώρα αρ-
�αίων Eλλήνων, � Aίσωπ�ς, � Πίνδα-
ρ�ς, �ι τρεις τραγικ�ί Aισ�ύλ�ς, Σ�-
��κλής, Eυριπίδης– � Aριστ��άνης,
ιστ�ρικ�ί, �πως � Hσί�δ�ς, � Hρ�-
δ�τ�ς, � Παυσανίας, � +εν��ών, �ι-
λ�σ���ι, �π�υ περί�πτη θέση κατέ-
�ει πρ��ανώς � Aριστ�τέλης, �
Πλάτων, ρητ�ρων, �πως � Δημ�σθέ-
νης, � Iσ�κράτης, και τ�σ�ι άλλ�ι, α-
πη��ύν τ� �ασικ� ανθρωπιστικ� ιδε-
ώδες εκείνων των �ρ�νων, την ε$�ι-
κείωση και αναστρ��ή με τα κλασι-
κά κείμενα.

Tίτλ�ι

Ωστ�σ�, θα ήταν σ��αρή παράλει-
ψη εάν στεκ�μασταν μ�ν�ν στις επι-
�λητικές παλαιές εκδ�σεις. Γιατί ως
πρ�ς τ�ν κάθε κλασικ� συγγρα�έα
η συλλ�γή επιδιώκει να πρ�σ�έρει
στ�ν μελετητή μια δια�ρ�νική επάρ-
κεια, παρέ��ντάς τ�υ τη δυνατ�τη-
τα να παρακ�λ�υθήσει τις διαδρ�-
μές της �ιλ�λ�γικής κριτικής και τη
σ�ραγίδα π�υ έθεσαν στα κείμενα
με τις ερμηνείες και τα σ��λιά τ�υς
�ι σημαντικ�τερ�ι �ιλ�λ�γ�ι - επι-
μελητές και μετα�ραστές των νεω-
τέρων �ρ�νων. 

Eτσι παίρν�υμε μια καλή γεύση
των ερμηνευτικών μεταλλαγών π�υ
απ�κρυσταλλών�υν τ� ιδε�λ�γικ�
κλίμα, τις δεκτικ�τητες και τις θεω-
ρητικές αντιλήψεις της κάθε περι�-
δ�υ, τ� πνεύμα με τ� �π�ί� πρ�σεγ-
γί#�νται �ι κλασικ�ί, και �π�υ ασ�α-
λώς δεσπ�#�υν διαδ��ικά τα μεγά-
λα ρεύματα της ευρωπαϊκής Aνα-
γέννησης, τ�υ κλασικισμ�ύ, τ�υ
Δια�ωτισμ�ύ και τ�υ ρ�μαντισμ�ύ.

Για παράδειγμα, � Aισ�ύλ�ς εκ-
πρ�σωπείται ��ι μ�ν�ν με τις παλαι-
ές εκδ�σεις τ�υ Aλδ�υ Mαν�ύτι�υ
(editio princeps, Bενετία 1518), τ�υ
Eρρίκ�υ Στε�άν�υ (Παρίσι, 1557),
π�υ �έρει μάλιστα και τ� ex-libris
τ�υ A. Firmin-Didot, αλλά και νεώτε-
ρες �ιλ�λ�γικές εκδ�σεις τ�υ La
Porte du Theil (1795), τ�υ Boi-
ssonade (1825), τ�υ Nε��υτ�υ Δ�ύ-
κα (Aίγινα, 1839), της Λειψίας (1852,
1884). Eνώ για τ�ν Aριστ�τέλη, $ε-
�ωρί#ω ενδεικτικά μέσα απ� έναν
πραγματικ� εντυπωσιακ� αριθμ�
τίτλων, την έκδ�ση π�υ επιμελήθη-
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Tα ελληνικά γράμματα
Oι συλλ�γές καταδεικνύ�υν τη �ρ�νική τ�υς αλληλ�υ�ία και την π�λιτισμική τ�υς συνέ�εια

«Eρωτ�κριτ�ς» τ�υ Bιτ�έντ��υ K�ρνάρ�υ. Πρώτη έκδ�ση, Bενετία, Bostoli, 1713.



κε � Eρασμ�ς (Bασιλεία, 1539), και
άλλες π�υ επιμελήθηκαν � W.
Wilkinson (O$��ρδη, 1716), � Carl
Hermann Weisse (στερε�τυπη έκδ�-
ση, Λειψία, 1843), � A. Firmin-Didot
(Παρίσι, 1854, 1874, 1878), αλλά και �
Aδαμ. K�ραής (Hθικά Nικ	μά�εια,
Παρίσι, 1821) και Iω. Συκ�υτρής
(Π	ιητική, Eστία, 1937). 

Σ��λια και μετα�ράσεις τ�υ Iω.
Camerarius, τ�υ Iσάακ Casaubon,
τ�υ Iερώνυμ�υ Wolf, τ�υ Villoison,
τ�υ André Dacier, της Mme Dacier,
τ�υ Charles Bateux, τ�υ Angelo Mai,
τ�υ Φριδερίκ�υ Aυγ�ύστ�υ Wolf και
π�λυάριθμων άλλων σημαντικών
λ�γίων συγκρ�τ�ύν τις �δ�ύς δε-
$ίωσης των κλασικών συγγρα�έων
στην ευρωπαϊκή παιδεία διά μέσ�υ
των αιώνων.

Γραμματικές και λε�ικά

Kαθώς � αναγεννησιακ�ς άνθρω-
π�ς στρέ�εται πρ�ς τη μελέτη της
γλώσσας, �ι γραμματικές και τα λε-
$ικά πληθαίν�υν. Aπ�τελ�ύν, ε$άλ-
λ�υ, την απαραίτητη πρ�ϋπ�θεση
για την �υσιαστική αναμέτρηση με
τα ίδια τα κείμενα. 

Πλ�ύσια η συλλ�γή της Γενναδεί-
�υ και ως πρ�ς αυτ�ν τ�ν τ�μέα.
Mνημ�νεύω τη Γραμματική (Eπιτ	μή
των 	κτώ τ	υ λ�γ	υ μερών) τ�υ
Kωνσταντίν�υ Λάσκαρι, τ� πρώτ�
ελληνικ� �ι�λί� «με πλήρη στ�ι�εία
της ταυτ�τητάς τ�υ», π�υ τυπώθη-
κε στ� Mιλάν� (1476), τα Eρωτήματα
τ�υ Xρυσ�λωρά (1514), έργ� π�υ
γνώρισε π�λλές επανεκδ�σεις και
την «Γραμματική τ�υ Θ. Γα#ή (Bασι-
λεία, Joh. Froben, 1516). Eτσι ακ�μη
λαμπρ� δείγμα των απαρ�ών της τυ-
π�γρα�ίας κ�σμεί τη συλλ�γή της,
τ� «Mέγα Eτυμ	λ	γικ�ν» τ�υ Zα�α-
ρία Kαλλιέργη (Bενετία, 1499). Aρι-
στ�ύργημα της τυπ�γρα�ίας καθώς
τ� απ�κάλεσε � A. Firmin-Didot εί-

ναι ταυτ��ρ�νως και ένα ε$αιρετικ�
δείγμα συλλ�γικ�ύ μ��θ�υ. Aπ�
τ�υς επωνύμ�υς συντελεστές τ�υ,
εκτ�ς απ� τ�ν Zα�αρία Kαλλιέργη, �

Nικ�λα�ς Bλαστ�ς, � Mάρκ�ς M�υ-
σ�ύρ�ς κ.ά.

H Γεννάδει�ς είναι πλ�υσι�τατη
σε εκδ�σεις �υ#αντινών συγγρα�έ-

ων, �πως τ�υ Iα. Aργυρ�π�υλ�υ,
τ�υ Πλήθων�ς Γεμιστ�ύ, τ�υ Φώτι-
�υ, τ�υ Eυσέ�ι�υ, τ�υ Γεωργί�υ
Tραπε#�ύντι�υ, τ�υ Nικ. Bλεμμύδη,
τ�υ Nικ. Bρυέννι�υ, τ�υ Πρ�κ�πι�υ,
τ�υ Mαλάλα, τ�υ Mι�αήλ Ψελλ�ύ. H
�υ#αντινή λ�για εκκλησιαστική πα-
ράδ�ση αναδεικνύεται επίσης με τα
κείμενα των Πατέρων της Eκκλη-
σίας, τ�υ Mεγάλ�υ Bασιλεί�υ, τ�υ
Iω. Xρυσ�στ�μ�υ, τ�υ Γρηγ. Nα#ιαν-
#ην�ύ κ.ά.

Nεώτερ�ς ελληνισμ�ς

Eπισημάναμε πι� πάνω, και ��ι α-
ναίτια, την σημαίν�υσα θέση π�υ
καταλαμ�άνει στις συλλ�γές της
Γενναδεί�υ η εν�τητα τ�υ Nεώτε-
ρ�υ Eλληνισμ�ύ. Mια συγκλίν�υσα
θέση σ�ετικά με τ� #ήτημα αυτ� υ-
π�στηρί�θηκε πρ�σ�ατα απ� τ�ν κ.
David Jordan στην περι�δική έκδ�-
ση της Γενναδεί�υ «The Griffon»
(σειρά 3, αρ. 1, I�ύν. 1993): «H δωρεά
(τ�υ Iω. Γενναδί�υ) περιλάμ�ανε
25.000 περίπ�υ τ�μ�υς –�ι�λίων, άρ-
θρων, �υλλαδίων, περι�δικών, �ειρ�-
γρά�ων– π�υ α��ρ�ύν ��ι μ�ν�ν την
Eλλάδα, τ�ν π�λιτισμ� και την ιστ�ρική
της π�ρεία, αλλά και την εκ νέ�υ ανα-
κάλυψη και υπ�δ��ή αυτ�ύ τ�υ π�λιτι-
σμ�ύ απ� τη δυτική Eυρώπη της Aνα-
γέννησης και των μεταγενέστερων �ρ�-
νων (...). H Bυ!αντινή αυτ�κρατ�ρία
με τη λ�γ�τε�νία και τη θε�λ�γία της
κατέ��υν σημαντική θέση μέσα στη
συλλ�γή, αλλά έ�ει δ�θεί ιδιαίτερη έμ-
�αση στη μετα�υ!αντινή περί�δ�: τεκ-
μήρια της μακρ��ρ�νης �θωμανικής
κυριαρ�ίας, τ�υ “Aνατ�λικ�ύ !ητήμα-
τ�ς”, π�υ διατυπώθηκε απ� την αυτ�-
κρατ�ρία αυτή, τ�υ Aγώνα για την
Aνε"αρτησία, τ�υ Φιλελληνισμ�ύ και
τ�υ νέ�υ Bασιλεί�υ της Eλλάδ�ς».

Ως πρ�ς τη �ιλ�λ�γική ιστ�ρία
τ�υ Nεώτερ�υ Eλληνισμ�ύ, την ι-
στ�ρία και την «πρ��δ�» των γραμ-
μάτων τ�υ, για τ�υς νέ�υς ά$�νες
π�υ ανασυνθέτ�υν τις εκδ�τικές
δραστηρι�τητές τ�υ (τ� επίκεντρ�
είναι τώρα τα τυπ�γρα�εία της Bε-
νετίας, � Γλυκύς, � Σάρ�ς, � B�ρτ�-
λις, � Θε�δ�σί�υ και αργ�τερα, γύ-
ρω στα μέσα τ�υ 18�υ αιώνα, �ι ανα-
νεωτές τυπ�γρά��ι της Bιέννης, �
Π�λυ#ώης Λαμπανιτ#ιώτης, � Γεώρ-
γι�ς Bεντ�της, �ι συνεργάτες τ�υ
Pήγα Mαρκίδες Π�ύλι�ι) και τις �αθ-
μιαίες �υσιώδεις μετα��λές και δι-
ευρύνσεις τ�υ γνωστικ�ύ τ�υ πεδί-
�υ, αν και ��ι ε$αντλητικ�ς, ασ�α-
λής και επαρκής δείκτης και π�λύτι-
μ�ς ��ηθ�ς απ��αίνει για τ�ν σύγ-
�ρ�ν� μελετητή η συλλ�γή της Γεν-
ναδεί�υ.

Για την μακρά περί�δ� της �θω-
μανικής κυριαρ�ίας, ν�μί#ω πως θα
ήταν άσκ�π� να συνε�ίσ�υμε απα-
ριθμώντας $ερ�ύς τίτλ�υς. Aς συ-
γκρατήσ�υμε καλύτερα �ρισμένες
ενδεικτικές και μεί#�νες κατηγ�-
ρίες: θρησκευτικ�ς �υμανισμ�ς, εκ-
κλησιαστική, παραινετική �ιλ�λ�-
γία, λαϊκ� �ι�λί�, μετα�ράσεις-δια-
σκευές λαϊκών �ι�λίων (Iστ	ρία τ	υ
ρε της Σκ�τ#ιας, Aνθ	ς Xαρίτων),
πρώτες μετα�ράσεις έργων της α-
�ηγηματικής λ�γ�τε�νίας (ά$ι� ιδι-
αίτερης μνείας είναι τ� κ�μψ� Θη-
σέ	ς και γάμ	ι της Eμηλίας απ� τη
Θησηΐδα τ�υ B�κκάκι�υ, Bενετία,
Da Sabio, 1529), πρωτ�τυπα έργα, �-
πως τα Aνθη Eυλα&είας (Bενετία,
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Θείες Λειτ�υργίες των Iωάνν�υ Xρυσ�στ�μ�υ, Bασιλεί�υ τ�υ Mεγάλ�υ και η των Πρ�ηγιασμένων. Xειρ�γρα��, περίπ�υ 1660.

Iαν�ς Λάσκαρις, «Aνθ�λ�γία δια��ρων επιγραμμάτων», Φλωρεντία, L.-F. di
Alopa, 1494. Tα περί�ημα στ�ι�εία,  μικρά κε�άλαια, έμπνευση και δημι�υργία

τ�υ Iαν�ύ Λάσκαρι.
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Tυπ�γρα�ικ� σήμα Zα�αρία Kαλλιέργη. «Eτυμ�λ�-
γικ�ν Mέγα», Bενετία 1499.

Σελίδα απ� τ� έργ� «Tα λυρικά και $ακ�ικά» τ�υ Aθανασί�υ Xριστ�π�υλ�υ. Eκ της Tυπ�γρα�ίας των Aθη-
νών, 1825.

1708) τ�υ Φλαγγινιαν�ύ Δρ�ντιστη-
ρί�υ. Aπ� τη λ�γ�τε�νία της κρητι-
κής ακμής, α$ί#ει να συγκρατήσ�υ-
με την π�λύτιμη πρώτη έκδ�ση τ�υ
Eρωτ�κριτ	υ (Bενετία, 1713) και τ�ν
κατά π�λύ παλαι�τερ� εκδ�τικά Bα-
σιλέα P	δ	λίν	 τ�υ Iωάννη Tρωίλ�υ
(Bενετία, 1574).

Δια�ωτισμ�ς

H έλευση και η κ�ρύ�ωση τ�υ νε-
�ελληνικ�ύ Δια�ωτισμ�ύ σε �λη την
π�λυμ�ρ�ία των εκ�άνσεών τ�υ α-
ντικατ�πτρί#εται στις συλλ�γές της
Γενναδεί�υ. Aπ� τις απαρ�ές τ�υ ας
ανα�ερθ�ύμε στη μετά�ραση τ�υ
έργ�υ τ�υ Ambrosius Martlanus, Θέ-
ατρ	ν Π	λιτικ�ν (Λειψία, 1758) απ�
τ�ν Iωάννη A�ράμι�, π�νημα π�υ α-
π�διδ�ταν στ�ν �ωτισμέν� λ�γι� η-
γεμ�να Nικ�λα� Mαυρ�κ�ρδάτ�, �-
πως και στ� σημαντικ� σύγγραμμα
τ�υ τελευταί�υ Περί Kαθηκ�ντων (α΄
εκδ. B�υκ�υρέστι, 1719). Tα έργα
των κ�ρυ�αίων εκπρ�σώπων τ�υ
ρεύματ�ς (Mεθ�δι�ς Aνθρακίτης, Θ.
K�ρυδαλέας, Eυγ. B�ύλγαρις, Pή-
γας, Aθαν. Ψαλλίδας, Δανιήλ Φιλιπ-
πίδης, Γρ. Kωνσταντάς, Kωνστ. Bαρ-
δαλά��ς, Kων. Oικ�ν�μ�ς, N. Bάμ-
�ας, K. K�ύμας, Δημ. Δάρ�αρης, M.
Xρισταρής και τ�σων άλλων) κ�-
σμ�ύν τα ρά�ια της. Σημαντική εν�-
τητα καλύπτει τ� μνημειώδες �ιλ�-
λ�γικ� έργ� τ�υ Aδαμ. K�ραή, η
Eλληνική Bι&λι	θήκη.

H σημασία της κ�ραϊκής πρ�τρ�-
πής για τη «μετεκένωση» της δυτι-
κής γνώσης απ�τυπώνεται με ε-
νάργεια σε μια α$ι�λ�γη σειρά με-
τα�ράσεων έργων ηθικ�ύ, �ιλ�σ�-
�ικ�ύ και επιστημ�νικ�ύ στ��α-
σμ�ύ· ενδεικτικά ανα�έρω την Hθι-
κή Φιλ	σ	�ία τ�υ Muratori,σε με-
τά�ραση Iω. M�ισι�δακα, τ� Περί
πληθύ	ς κ�σμων τ�υ Fontenelle σε
μετά�ραση Παν. K�δρικά, τ� Περί
αδικημάτων και π	ινών τ�υ
Beccaria, σε μετά�ραση Aδαμ. K�-
ραή. 

Στη ��ρεία των μετα�ράσεων συ-
γκαταλέγ�νται έργα τ�υ Torquato
Tasso, τ�υ Marmontel, τ�υ Fenelon,
τ�υ B�κκάκι�υ, τ�υ α��ά Bart-

hélemy, τ�υ Montesquieu, τ�υ
Salomon Gesner κ.ά.

O έντ�ν�ς πρ�σανατ�λισμ�ς τ�υ
νε�ελληνικ�ύ Δια�ωτισμ�ύ σε
γλωσσικά και εκπαιδευτικά #ητήμα-
τα απεικ�νί#εται στην πλ�ύσια σειρά
των παιδαγωγικών συγγραμμάτων,
των Λε$ικών, των Γραμματικών, των
�ι�λίων ρητ�ρικής και αισθητικής.
Aκ�μη � πρ�επαναστατικ�ς �ιλ�λ�-

γικ�ς Tύπ�ς, με κ�ρυ�αί� τ�υ ��-
ρ�ύ τ�ν Λ�γι	 Eρμή, η λ�γ�τε�νία
και τ� θέατρ�, με μετα�ράσεις έρ-
γων τ�υ Mεταστάσι�υ, τ�υ M�λιέ-
ρ�υ, τ�υ Γκ�λντ�ν, έργων της «�ι-
λ�σ��ικής πρ�παγάνδας» τ�υ B�λ-
ταίρ�υ, αντιτυραννικών τ�υ Aλ�ιέρι
κ.λπ., καθώς και σπάνιες εκδ�σεις
πρωτ�τύπων έργων της περι�δ�υ
(π.�. Aθανάσι�ς Xριστ�π�υλ�ς, Γε-

ώργι�ς Λασσάνης, Iω. Zαμπέλι�ς, Iά-
κω��ς Pί#�ς Nερ�υλ�ς) συγκαταλέ-
γ�νται στις σειρές της.

Aυτή η εμμ�νή στη συλλεκτική
πληρ�τητα πρ�κειμέν�υ να είναι ι-
κανή η �ι�λι�θήκη να ανταπ�κρίνε-
ται θετικά σε ευρύτερες ιστ�ρικ�-
�ιλ�λ�γικές #ητήσεις και έρευνες
αντικατ�πτρί#εται και στα επ�μενα
μεγάλα κε�άλαια της ιστ�ρίας της
παιδείας μας. Mπ�ρ�ύμε να πρ�σεγ-
γίσ�υμε με π�λλαπλ� τρ�π� τ�ν 19�
αιώνα –Aπ�μνημ�νεύματα αγωνι-
στών, λ�γ�τε�νία, θέατρ�, κριτική
και δ�κίμι�– και τ�ν αρ��μεν� 20�,
να ψηλα�ήσ�υμε τις εκπαιδευτικές
τ�υ πραγματικ�τητες, την π�ικιλία
των συνειδήσεων, τις λ�γ�τε�νικές
μεταμ�ρ�ώσεις, την ωρίμανση τ�υ
α�ηγηματικ�ύ λ�γ�υ (κλασικισμ�ς,
ρ�μαντισμ�ς, επτανησιακή σ��λή,
Aθηναϊκή σ��λή, γενιά τ�υ ’80, ρεα-
λισμ�ς και νατ�υραλισμ�ς, εκπαι-
δευτικ�ς δημ�τικισμ�ς), τη δεκτικ�-
τητα στ� καιν�ύργι�, τ� «$έν�», �-
πως απ�τυπώνεται μέσα απ� τις με-
τα�ραστικές επιλ�γές, την ιδε�λ�-
γική �ρήση τ�υ «εθνικ�ύ», την εύ-
θραυστη νεωτερικ�τητα τ�υ περι�-
δικ�ύ εντύπ�υ, να σταθ�ύμε τέλ�ς
κατά ��ύληση στ�υς ε$έ��ντες δη-
μι�υργ�ύς (Kάλ��ς, Σ�λωμ�ς, Bα-
λαωρίτης, Παλαμάς, Ψυ�άρης, Σικε-
λιαν�ς, Σε�έρης) αλλά και στ�υς
ήσσ�νες, στ�υς «μέσ�υς �ρ�υς».

Eίναι δυνατ�ν μέσα στ� γαλήνι�
αναγνωστήρι� της Γενναδεί�υ Bι-
�λι�θήκης –π�υ μας πρ�τρέπει να
νιώσ�υμε τη �αρακτηριστική πνευ-
ματική ευ��ρία π�υ συνέ�ει αυτ�ν
π�υ $ετυλίγει τ� μίτ� της γνώσης–
να πρ��ωρήσ�υμε παραπέρα είτε
ως νε�ελληνιστές-�ιλ�λ�γ�ι είτε
ως ιστ�ρικ�ί των ιδεών ένα #ωνταν�
ακ�μη και ανε$άντλητ� κε�άλαι�
της εθνικής μας αυτ�συνειδησίας,
τ� κε�άλαι� τ�υ Nεώτερ�υ Eλληνι-
σμ�ύ.
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