
KYPIAKH 3 AΠPIΛIOY 1994

2-19 AΦIEPΩMA
� Iωάννης Γεννάδι�ς. O
άνθρωπ�ς, η συλλ�γή.
Eκατ�ν πενήντα �ρ�νια α-
π� τη γέννηση τ�υ δημι�υρ-
γ�ύ της Γενναδεί�υ Bι�λι�-
θήκης.

� Θησαυρ�ί της Γενναδεί-
�υ. Oι συλλ�γές και η συμ-
��λή τ�υς στην πρ��δ� των
ελληνικών σπ�υδών.

� Συλλ�γές της νεώτερης ι-
στ�ρίας. Aπ�τελ�ύν μ�να-
δικά ντ�κ�υμέντα για την
π�ρεία τ�υ Eθν�υς απ� τ�ν
19� ώς τις αρ�ές τ�υ 20�ύ
αιώνα.

� Περιηγητές και �αρτ�-
γρά"�ι. Kείμενα και περιη-
γήσεις στ�ν ελληνικ� �ώρ�
κατά τη διάρκεια των νεω-
τέρων �ρ�νων.

� Tα ελληνικά γράμματα.
Oι συλλ�γές καταδεικνύ-
�υν τη �ρ�νική τ�υς αλλη-
λ�υ�ία και την π�λιτισμική
τ�υς συνέ�εια.

� H Συλλ�γή «Λευκωμά-
των» τ�υ Iωάνν�υ Γενναδί-
�υ. Aπ�τελείται απ� 220
τ�μ�υς με σημαντικές πλη-
ρ�"�ρίες για την ελληνική
ιστ�ρία και πλ�ύσι� εικα-
στικ� υλικ�.

� Tα αρ�εία της Bι�λι�θή-
κης. Aρ�εί� των Δραγ�ύμη,
Γενναδί�υ και �ειρ�γρα"α
των Σε"έρη, Eλύτη...

� H �αμηλ�τ�νη Eπικ�υ-
ρία. O σύλλ�γ�ς "ίλων της
Γενναδεί�υ Bι�λι�θήκης.

20 KPITIKH
Kριτική Θεάτρ�υ και Δί-
σκων.

21 BIBΛIO
Nέες εκδ�σεις.

22 ΘEAMATA
Kινηματ�γρά"�ι και Θέα-
τρα.

23 ΓEYΣEIΣ
Oίν�ς � αγαπητ�ς και συντα-
γή μαγειρικής.

24-31 THΛEOPAΣH
T� πρ�γραμμα της ε�δ�μά-
δας.

Φωτ�γρα	ία ε�ω	ύλλ�υ: Πρ�σω-
π�γρα	ία τ�υ Iωάννη Γενναδί�υ
με στ�λή πρέσ�η. Eλαι�γρα	ία,
έργ� τ�υ de Lazlo, 1925.

Yπεύθυν�ς «Eπτά Hμερών»:

BHΣ. ΣTAYPAKAΣ

AΦIEPΩMA

2 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 3 AΠPIΛIOY 1994

Iωάννης Γεννάδι�ς,
� άνθρωπ�ς, η συλλ�γή
Eκατ�ν πενήντα 
ρ�νια απ� τη γέννηση τ�υ δημι�υργ�ύ της Γενναδεί�υ Bι�λι�θήκης

Tης Aικατερίνης K�υμαριαν�ύ

Mνήμη Frank Walton, διευθυντή της Γεν-

ναδεί�υ Bι�λι�θήκης (1961-1976) –Eυρυ-

δίκης Δημητρακ�π�ύλ�υ, �ι�λι�θηκαρί-

�υ της Γενναδεί�υ (1938-1972)– στην �-

π�ία π�λλά πρ�σέ"εραν.

«... καθ’�ν μάλιστα �ρ�ν�ν τελεσθή-
σ�νται τα εγκαίνια τ�υ εν Aθήναις
�ερωνύμ�υ εις α�ίδι�ν αυτ�ύ μνή-
μην καθιδρύματ�ς, τ�υ ΓE-
NNAΔEIOY, υ-
π�μιμνήσκ�ντ�ς
εις τας επερ��μέ-
νας γενεάς των
Eλλήνων �τι η πε-
ρί ��ειλ�υμένης ευγνωμ�σύνης α-
�ρ�ντισία των συγ�ρ�νων �υδαμώς
δύναται να κατασιγάση της ιστ�-
ρίας την �ωνήν, αλλά παρ��ύνει
μάλλ�ν της αληθείας την αναλα-
μπήν».
ME AYTA τα λ�για, ιδιαιτέρως ��ρτι-
σμένα στη λιτή διατύπωσή τ�υς απ�
την υιική στ�ργή π�υ πρ�σδι�ρί�εται

απ� τη �αθειά επιθυμία να τιμηθεί η
μνήμη τ�υ πατέρα και συνάμα απ�
την ε�ίσ�υ �αθιά πίστη τ�υ λ�γί�υ
π�υ αισθάνεται την ανάγκη της δια-
τήρησης της ιστ�ρικής μνήμης, � Iω-
άννης Γεννάδι�ς συνένωσε τ� πρ�-
σωπικ� με τ� εθνικ� �ρέ�ς, τ� �ρέ�ς
πρ�ς τ�ν γεννήτ�ρα με αυτ� πρ�ς
τ�ν ελληνισμ�. 

Tιμώντας τη μνήμη τ�υ πατέρα
τ�υ, �ν�μά��ντας τη �ι�λι�θήκη

π�υ εδώρι�ε «Γεν-
νάδει�ν», και α-
�ιερών�ντας τη
συλλ�γή των �ι-
�λίων τ�υ σε �-

λ�υς �σ�ι «της ημετέρας παιδείας
μετέ��υσι», � Iωάννης Γεννάδι�ς έ-
δωσε μα�ί με τ� στίγμα των σκέψε-
ων και των πρ��ληματισμών π�υ τ�ν
�δήγησαν σ’ �λη τη διάρκεια τ�υ �ί-
�υ τ�υ στη συγκρ�τηση των συλλ�-
γών και τ� στίγμα της ιδε�λ�γίας
τ�υ, π�υ τ�ν καθ�δηγ�ύσε να συ-
γκεντρώνει τα τεκμήρια �σα διέσω-

O Iωάννης και η Aνθή Γενναδί�υ. Φωτ�γρα	ία τ�υ 1922.

Γεώργι�ς Γεννάδι�ς
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�αν την ιστ�ρική μνήμη τ�υ ελληνι-
σμ�ύ. Eίναι άλλωστε γνωστ� και απ�
τις πρ�σωπικές τ�υ εργασίες �τι �
Iωάννης Γεννάδι�ς δεν ενεργ�ύσε
με τις αγ�ρές �ι�λίων ως �ι�λι��ι-
λ�ς μ�ν� –μ�λ�ν�τι και αυτή η πλευ-
ρά των επιδ�σεών τ�υ γίνεται �ρατή
με τα απαράμιλλα δείγματα �ι�λίων
π�υ έ�ει συλλέ�ει– αλλά και ιδίως ως
λ�γι�ς, �δηγ�ύμεν�ς απ� την έντ�-
νη συναίσθηση �τι πρέπει να περι-
συλλέ�ει και να διασώσει �λες τις
μαρτυρίες, τεκμήρια π�υ μέσα στη
δια�ρ�νία δια�ωτί��υν την π�ρεία
τ�υ ελληνισμ�ύ: ιστ�ρία, κλασσικά
γράμματα και �ιλ�λ�γία, αρ�αι�λ�-
γία, γλώσσα, θρησκεία είναι απ� τα
τμήματα της Γενναδεί�υ Bι�λι�θή-
κης, για τα �π�ία θα γίνει λ�γ�ς απ�
τ�υς συνεργάτες αυτ�ύ τ�υ A�ιερώ-
ματ�ς.

Hπειρώτης � Γεώργι�ς Γεννάδι�ς
(1785 - 1854), έπειτα απ� σπ�υδές
κ�ντά σε γνωστ�ύς Eλληνες δασκά-
λ�υς, �πως τ�ν Λάμπρ� Φωτιάδη, και
σπ�υδές σε δυτικά πανεπιστήμια, υ-
πηρέτησε διδάσκαλ�ς στα ελληνικά
σ��λεία τ�υ B�υκ�υρεστί�υ και της
Oδησσ�ύ πριν απ� την Eπανάσταση.
Aγωνιστής και διδάσκαλ�ς επίσης
στη μα��μενη Eλλάδα, συνέ�ισε τη
σταδι�δρ�μία τ�υ στα μεταπελευθε-
ρωτικά �ρ�νια. T� 1832, σύμ�ωνα με
ειδικ� Διάταγμα «δι�ρίσθηκε επιστά-
της» της Eθνικής Bι�λι�θήκης, η �-
π�ία λειτ�ύργησε στην Aίγινα αρ�ι-
κά, αργ�τερα στην Aθήνα. T�ν I�ύλι�
τ�υ 1832 συνέτα�ε τ�ν πρώτ�, �υ-
σιαστικά, Kαν�νισμ� της Eθνικής Bι-
�λι�θήκης �π�υ διακρίν�υμε, κ�ντά
στη μέριμνα να περισυλλέ�ει, να τα-
κτ�π�ιήσει, να τα�ιν�μήσει τ� περιε-
��μεν� της, και τη �ρ�ντίδα τ�υ να

λειτ�υργεί σωστά για την καλύτερη
ε�υπηρέτηση των αναγνωστών. Συνι-
στ�ύσε, ειδικώς, τ� άν�ιγμα σε ώρες
π�υ έ��υν ελεύθερες δάσκαλ�ι και
μαθητές, �ταν «παύ�υσιν αι παραδ�-
σεις και ευκαιρ�ύσιν �ι μέλλ�ντες να
συμ��υλευθώσι τα �ι�λία».

Iωάννης Γεννάδι�ς

O Iωάννης Γεννάδι�ς γνώρισε π�-
λύ λίγ� τ�ν πατέρα τ�υ. Hταν μ�λις
δέκα ετών, τ� 1854, �ταν � Γεώργι�ς
Γεννάδι�ς πέθανε, θύμα της ��λέ-
ρας. Tα �ρ�νια εντ�ύτ�ις �σα έ�ησε
κ�ντά τ�υ ήταν αρκετά για να διαπ�-
τισθεί απ� τ� δίδαγμά τ�υ και να εν-
στερνισθεί, με κάπ�ι� μαγικ�, θα έ-
λεγα, τρ�π� την πατρική διδασκαλία:
«Oι δύ� νεώτερ�ι υι�ί αυτ�ύ, Iωάν-
νης και Kωνσταντίν�ς, εκάθηντ� εις
τα κράσπεδα της έδρας αυτ�ύ διδά-
σκ�ντ�ς. Oύτως, νήπια σ�εδ�ν έτι �-
ντες, εισέπνευσαν λεληθ�τως τα �ώ-
πυρα τ�υ ευγεν�ύς ήθ�υς και τ�υ
πατριωτισμ�ύ τ�υ». T� «λεληθ�τως»
π�υ �ρησιμ�π�ιεί σε τ�ύτη τη �ράση
� Iω. Γεννάδι�ς, τ� «ανεπαισθήτως»
τ�υ Kα�ά�η, ανταπ�κρίνεται σε �,τι
πρ�σδι�ρίσθηκε ήδη ως «μαγικ�ς
τρ�π�ς».

Πράγματι, στ�ν νέ� Iωάννη �ρί-
σκ�υμε να �ωντανεύ�υν, κ�ντά στ’
άλλα, η αγάπη, τ� πάθ�ς αλλά και �
σε�ασμ�ς για τ� �ι�λί�, για τη μάθη-
ση. H αγάπη και τ� πάθ�ς καλύπτ�υν
σίγ�υρα την πλευρά τ�υ �ι�λι��ί-
λ�υ. O σε�ασμ�ς είναι ένδει�η τ�υ
παιδευτικ�ύ ρ�λ�υ, τ�ν �π�ί� απέδι-
δε στ� �ι�λί� καθώς τ� θεωρ�ύσε ως
τ� κατ’ ε���ήν μέσ�ν για τη διατήρη-
ση της ιστ�ρικής μνήμης, για την
πρ�αγωγή της μελέτης της ιστ�ρίας

τ�υ ελληνισμ�ύ στη μακρά διάρκεια.
H πρώτη εγγρα�ή στις πρ�σκτή-

σεις της συλλ�γής τ�υ Iω. Γενναδί�υ
πραγματ�π�ιήθηκε τ� έτ�ς 1852.
Πρ�κειται για �ι�λί�-δώρ� πρωτ�-
�ρ�νιάτικ� τ�υ πατέρα τ�υ. Eκτ�τε
συνε�ί��νται, αδιάλειπτα σ�εδ�ν, �ι
κατα�ωρήσεις έως τ� έτ�ς 1872, �-
ταν τα �ι�λία τ�υ �θάν�υν περίπ�υ
τα �ίλια. Mια συλλ�γή �ωρίς ιδιαίτε-
ρ� ενδια�έρ�ν. Θα μπ�ρ�ύσε να α-
νήκει σε �π�ι�νδήπ�τε νέ� σπ�υδα-
στή, συνεπή και καλ�ν αναγνώστη.
A�ί�ει εντ�ύτ�ις να σημειωθεί �τι σε
τ�ύτη την πρώτη �μάδα των �ι�λίων
τ�υ ανήκει και τ� αντίτυπ� τ�υ
«Eρωτ�κριτ�υ», πρώτη έκδ�ση Bε-
νετίας τ�υ 1713, μ�ναδικ� αντίτυπ�
σε �λ� τ�ν κ�σμ�.

Oταν ήταν μ�λις 15 �ρ�νων, έδει-
�ε την αγάπη τ�υ για τ� �ι�λί� συ-
ντάσσ�ντας τ�ν Kατάλ�γ� της Bι-
�λι�θήκης τ�υ πατέρα τ�υ. Στην
πραγματικ�τητα συνέτα�ε τρεις κα-
ταλ�γ�υς, δια��ρετικ�ύς, πράγμα
π�υ δεί�νει την ευαισθησία τ�υ στα
θέματα τα σ�ετικά με την τα�ιν�μη-
ση τ�υ �ι�λί�υ. E�άλλ�υ, �ι μεγάλ�ι,
�γκώδεις τ�μ�ι-κατάλ�γ�ι της Bι-
�λι�θήκης τ�υ, τα�ιν�μημέν�ι �λ�ι
απ� τ�ν ίδι�, δεμέν�ι με ��νδρ� γα-
λά�ι� �αρτ�νι, τα Blue Books, περι-
κλείν�υν τη γνώση, την ενημέρωση,
τη σ��ία τ�υ, ιδι�τητες τις �π�ίες �
Iωάννης Γεννάδι�ς επεστράτευε
στη διαρκή ενασ��λησή τ�υ με τ�ν
κ�σμ� τ�υ �ι�λί�υ.

Eπειτα απ� τα �ρ�νια σπ�υδών, �
νεαρ�ς Iωάννης έ�υγε για τ� Λ�νδί-
ν�, �π�υ άρ�ισε την επαγγελματική
τ�υ σταδι�δρ�μία ως υπάλληλ�ς
στ�ν εμπ�ρικ� �ίκ� των Aδελ�ών
Pάλλη. Σύντ�μα εν τ�ύτ�ις υπ��ρε-

ώθηκε να τη διακ�ψει για να εντα-
�θεί εντέλει στην ελληνική διπλωμα-
τική υπηρεσία. Σ’ αυτήν τελείωσε τη
σταδι�δρ�μία τ�υ, με τ�ν ανώτατ�
�αθμ� τ�υ πληρε��υσί�υ υπ�υργ�ύ,
πρέσ�ης για π�λλά �ρ�νια στη �ρε-
τανική πρωτεύ�υσα, �π�υ πέρασε τ�
μεγαλύτερ� μέρ�ς της �ωής τ�υ και
�π�υ απέθανε στην κατ�ικία τ�υ, τ�
«White Gates», στ� Surrey, στις 7 Σε-
πτεμ�ρί�υ 1932, σε ηλικία 88 ετών.

H συλλ�γή

Mια συγκυρία π�υ σ�ετί�εται άμε-
σα με την πατριωτική τ�υ ευαισθησία
άλλα�ε ρι�ικά τη �ωή και τις επαγγελ-
ματικές τ�υ ασ��λίες. Yπερασπι��-
μεν�ς τα δίκαια της Eλλάδ�ς στην
π�λύ δυσάρεστη για την πατρίδα τ�υ
ε�έλι�η, π�υ εί�ε η γνωστή υπ�θεση
της ληστείας τ�υ Δήλεσι, � Iωάννης
Γεννάδι�ς υπ��ρεώθηκε να εγκατα-
λείψει την εργασία τ�υ στ�υς Aδελ-
��ύς Pάλλη. Aκρι�ώς σ’ αυτά τα �ρ�-
νια, ανάμεσα στα 1872-1892, εργα��-
μεν�ς στην ελληνική διπλωματική υ-
πηρεσία, στ� Λ�νδίν�, στην Kωνστα-
ντιν�ύπ�λη, στη Bιέννη, εί�ε τη δυ-
νατ�τητα να επιδ�θεί με μεγαλύτερη
άνεση στ� μεγάλ� πάθ�ς τ�υ. 

O ίδι�ς �μιλεί για την περί�δ� αυτή
της �ωής τ�υ ως επ��ή π�λλών και
σημαντικών πρ�σκτήσεων, α��ύ και
�ι �ικ�ν�μικές δυνατ�τητές τ�υ τ� ε-
πέτρεπαν αλλά και �ι γνώσεις τ�υ γύ-
ρω απ� τα πράγματα τ�υ �ι�λί�υ εί-
�αν εδραιωθεί. Oπως εντ�ύτ�ις � ί-
δι�ς σημειώνει, η επίμ�νη ανα�ήτηση
και αγ�ρά σπανίων αντιτύπων τ�ν εί-
�ε απ�στερήσει απ� π�λλές άλλες
ευ�αριστήσεις της �ωής, κάπ�τε και

Συνέ"εια στην 4η σελίδα
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O κατάλ�γ�ς των Φιλελλήνων. Yδατ�γρα	ία τ�υ Παναγιώτη Zωγρά	�υ, καθ’ υ-
π#δει�η τ�υ Στρατηγ�ύ Mακρυγιάννη.

Bασιλική στά"ωση της έκδ�σης «Tα�ίδι στην Aνατ�λή» τ�υ Louis Deshayes, Παρί-
σι 1624, με τα μ�ν�γράμματα τ�υ Λ�υδ��ίκ�υ XIII και της Aννας της Aυστριακής.



απ� τις πλέ�ν αναγκαίες. Eίναι γεγ�-
ν�ς �τι έως τα τέλη τ�υ �ί�υ τ�υ αγ�-
ρα�ε πάνω απ� τις δυνάμεις τ�υ, πρ�-
κειμέν�υ να απ�κτήσει τα αντικείμε-
να τ�υ συλλεκτικ�ύ τ�υ πάθ�υς.

T� 1892, � Iωάννης Γεννάδι�ς ανα-
κλήθηκε απ� την ελληνική κυ�έρνη-
ση, για λ�γ�υς �ικ�ν�μίας, �πως τ�-
τε εδηλώθη. H απ�λυσή τ�υ στάθηκε
ισ�υρ� πλήγμα για έναν άνθρωπ�
�ωρίς περι�υσιακά στ�ι�εία άλλα α-
π� τ�ν πλ�ύτ� της συλλ�γής τ�υ,
την �π�ία υπ��ρεώθηκε τ�τε να εκ-
π�ιήσει. Ωστ�σ�, � �ήλ�ς τ�υ δεν α-
να�αιτίσθηκε παρά πρ�σωρινά. Λίγα
�ρ�νια αργ�τερα, �άρη σε καλύτε-
ρες συνθήκες �ωής, και πρ�σωπικής,
ύστερα απ� τ�ν γάμ� τ�υ με την
Aγγλίδα Florence Laing, την Aνθή
Γενναδί�υ, π�υ εί�ε κι αυτή τ� πάθ�ς
τ�υ �ι�λί�υ, � Γεννάδι�ς μπ�ρεσε να
συνε�ίσει τις �ι�λι��ιλικές τ�υ επι-
δ�σεις και να επανακτήσει, σε μεγά-
λ� π�σ�στ�, τα �ι�λία τ�υ π�υ εί�ε
υπ��ρεωθεί να εκπ�ιήσει.

T� �ι�λί� �μως δεν απ�τέλεσε για
τ�ν Iωάννη Γεννάδι� μ�ν�ν αντικεί-
μεν� συλλεκτικ�ύ πάθ�υς. Στάθηκε
συνάμα εργαλεί� έρευνας και μελέ-
της για τις πρ�σωπικές τ�υ, ιστ�ρι-
κ�ύ ως επί τ� πλείστ�ν περιε��μέ-
ν�υ, εργασίες. H συγκρ�τηση της Bι-
�λι�θήκης τ�υ, �πως θα καταδει�θεί
απ� τις μελέτες π�υ παρ�υσιά��νται
εδώ, �ανερώνει την ενσυνείδητη
πρ�σπάθειά τ�υ να συγκεντρώνει έ-
ντυπα �σα υπηρετ�ύσαν τη δική τ�υ
«Mεγάλη Iδέα», π�υ ήταν η πρ�ώθη-
ση των μελετών, �σες α��ρ�ύσαν
στην ελληνική ιστ�ρία, τ�ν ελληνικ�
π�λιτισμ� στην παγκ�σμι�τητά τ�υ.

O Iωάννης Γεννάδι�ς εργάσθηκε
πράγματι, �πως τ� �ανερώνει η συ-
γκρ�τηση των συλλ�γών τ�υ, με επι-
μ�νή και συνέπεια για τη διάσωση
της ελληνικής π�λιτισμικής κληρ�-
ν�μιάς μέσα απ� τ�ν πλ�ύτ� μιας
γραμματείας π�υ δεν θεωρήθηκε πά-
ντ�τε, ιδίως �σ�ν α��ρ�ύσε τις νεώ-
τερες περι�δ�υς της, ά�ια πρ�σ�-
�ής. Eτσι, τ� Tμήμα της Nέας Eλληνι-
κής Λ�γ�τε�νίας επιτρέπει να α�ι�-
λ�γήσ�υμε, να εκτιμήσ�υμε την πρ�-
�ληματική τ�υ, καθώς κανένα έντυ-
π� δείγμα τ�υ ελληνικ�ύ λ�γ�υ, ιδι-
αιτέρως των �ρ�νων της �θωμανικής
κυριαρ�ίας, δεν κρίθηκε ανά�ι� περι-
συλλ�γής και διάσωσης. Oλα τεκμή-
ρια της πνευματικής, της π�λιτισμι-
κής π�ρείας τ�υ ελληνισμ�ύ, έ��υν
πάρει τη θέση τ�υς στη συλλ�γή τ�υ.
H περισυλλ�γή ε�άλλ�υ –και �ρησι-
μ�π�ιώ κυρι�λεκτώντας τη λέ�η–, ε-

ν�ς ασύγκριτα μεγάλ�υ αριθμ�ύ
�υλλαδίων, την �π�ία εί�ε αρ�ίσει α-
π� τα νεανικά τ�υ �ρ�νια, πρ�σδι�ρί-
�ει τη γραμμή π�υ ανέκαθεν ακ�λ�ύ-
θησε και τις πρ�τεραι�τητες π�υ κα-
θ�ρι�αν τη συγκρ�τηση μιας �ι�λι�-
θήκης-εργαλεί�υ ιστ�ρικής έρευνας
και μελέτης.

H Bι�λι�θήκη

Aπ� τα πλέ�ν σημαντικά τμήματα
της Bι�λι�θήκης, τ� τμήμα Kλασσι-
κών Γραμμάτων, περιλαμ�άνει μερι-
κά απ� τα πλέ�ν π�λύτιμα δείγματα
της συλλ�γής, απαρτι��μεν� απ�
7.000 περίπ�υ τ�μ�υς, στην αρ�ική
τ�υ μ�ρ�ή. Iκαν�π�ιητικά αλλά �ω-
ρίς ιδιαίτερη έμ�αση αντιπρ�σωπεύ-
εται επίσης � τ�μέας της Bυ�αντινής
Φιλ�λ�γίας και της επιστήμης της
Θε�λ�γίας. Oσ� για την Iστ�ρία, μπ�-
ρ�ύμε να π�ύμε �τι αντιπρ�σωπεύει,
στις διά��ρες εκ�ράσεις, της τ�ν
�ασικ� κ�ρμ� της συλλ�γής Iωάννη
Γενναδί�υ. Mα�ί με τ� τμήμα «Γεω-

γρα�ικά-Tα�ίδια», κείμενα π�υ �ωτί-
��υν π�λλές αθέατες πλευρές της
ελληνικής �ωής, σε μια ιδιαιτέρως
κρίσιμη περί�δ� της ιστ�ρίας της
(16�ς-19�ς αι.), επι�ε�αιών�υν τη
�αθιά πρ�σήλωση τ�υ συλλέκτη στα
�ικεία θέματα.

Παράλειψη θα ήταν η μη ανα��ρά
στ� τμήμα της συλλ�γής π�υ α��ρά
τις κ�ραϊκές σπ�υδές. Mελετητής
τ�υ κ�ραϊκ�ύ έργ�υ, � Iω. Γεννάδι�ς
εί�ε συντά�ει κατάλ�γ� των κ�ραϊ-
κών εκδ�σεων, εί�ε περισυλλέ�ει και
διασώσει ανέκδ�τ� υλικ�, ιδίως επι-
στ�λές π�υ �ρησίμευσαν μεταγενε-
στέρως στις εργασίες νεωτέρων με-
λετητών. Mε τ� μελέτημά τ�υ ε�άλ-
λ�υ «Kρίσεις και σκέψεις περί των ε-
πιστ�λών τ�υ Aδαμαντί�υ K�ραή», έ-
�ει καταλά�ει την αρμ���υσα θέση
στις σ�ετικές μελέτες. Eκ�ραστής
τ�υ κ�ραϊκ�ύ �ιλελευθέρ�υ �ρ�νή-
ματ�ς σε μιαν επ��ή, η �π�ία �άνηκε
να αγν�εί την πνευματική πρ�σ��ρά,
την ιδε�λ�γική γραμμή τ�υ Xιώτη
λ�γι�υ, παρατηρεί: «Hμείς �μως των
γνησίων Eλλήνων �ι μη απ�τα�άμε-
ν�ι τη σπ�υδή της πατρί�υ ιστ�ρίας,
γνωρί��μεν �τι τ�υ K�ραή τα Πρ�λε-
γ�μενα ε�ρησίμευσαν ως εις των ι-
σ�υρ�τάτων μ��λών της εις πνευμα-
τικήν �ωήν ανεγέρσεως τ�υ ημετέ-
ρ�υ γέν�υς· �τι �ι π�λιτικ�ί τ�υ Διά-
λ�γ�ι σπ�υδαίως συνέτειναν εις δια-
μ�ρ�ωσιν ελευθέρ�υ π�λιτεύμα-
τ�ς...». Aλλά και τ� γνωστ� μελέτημά
τ�υ, τ� ανα�ερ�μεν� στην τύ�η των
γλυπτών της Aκρ�π�λης και των ελ-
ληνικών αρ�αι�τήτων γενικ�τερα, τ�
τιτλ���ρημέν�. «O Λ�ρδ�ς Eλγιν και
�ι πρ� αυτ�ύ ανά την Eλλάδα και τας
Aθήνας ιδίως αρ�αι�λ�γήσαντες επι-
δρ�μείς, 1440 - 1837», συνιστά πλήρη
«ιστ�ρική και αρ�αι�λ�γική πραγμα-
τεία» γι’ αυτ� τ� δυστυ�ώς πάντα ε-
πίκαιρ� και δυσεπίλυτ� θέμα. O Γεν-

νάδι�ς, σύμ�ωνα με τις πρ�σωπικές
τ�υ μαρτυρίες, εί�ε αναλά�ει, την ε-
π��ή �π�υ � Nικ�λα�ς Mπαλάν�ς
πραγματ�π�ι�ύσε τις αναστηλώσεις
στ�ν Παρθενώνα, να μεσ�λα�ήσει
στις αρμ�διες αρ�ές τ�υ Bρετανικ�ύ
M�υσεί�υ για την επιστρ��ή κάπ�ι-
ων «αρ�ιτεκτ�νικών τμημάτων», α-
ναγκαίων για τη συμπλήρωση τ�υ να-
�ύ. Oι πρ�σπάθειές τ�υ απέτυ�αν.
Eντ�ύτ�ις άσ�ετα απ� τ� διαδικαστι-
κ� μέρ�ς, η στάση και �ι θέσεις τ�υ
στ� μεί��ν αυτ� θέμα, �πως έ��υν
διατυπωθεί σε τ�ύτ� τ� μελέτημα,
πρ�καλ�ύν την εκτίμηση και τ�ν σε-
�ασμ�. Δι�τι τ� τ�π�θετεί στ� πλαί-
σι� μας γενικ�τερης π�λιτικής απέ-
ναντι στις αρ�αι�τητες –και ��ι μ�ν�
σ’ αυτές–, μιας π�λιτικής ανε�άρτη-
της, απαλλαγμένης απ� σύνδρ�μα
κατωτερ�τητας και υπ��ωρήσεων σε
ε�ωτερικές πιέσεις. 

H αρ�ική συλλ�γή τ�υ Iωάννη Γεν-
ναδί�υ, απ�τελ�ύμενη απ� 24.000
περίπ�υ τ�μ�υς, η �π�ία έ�ει αισθη-
τά αυ�ηθεί �λα αυτά τα �ρ�νια, εγκα-
ταστάθηκε εντέλει στην Aθήνα, σύμ-
�ωνα με την επιθυμία και τη θέληση
τ�υ δωρητή, �άρη στη ��ρηγία αμε-
ρικανικών ιδρυμάτων (Carnegie
Corporation), π�υ απ�δέ�θηκαν τα έ-
��δα για την ανέγερση τ�υ κτιρί�υ·
�άρη στη συμμετ��ή της ελληνικής
κυ�έρνησης π�υ παρα�ώρησε τη γη
για την �ικ�δ�μησή τ�υ και στη συ-
μπαράσταση της Aμερικανικής Σ��-
λής Kλασσικών Σπ�υδών π�υ αναδέ-
�θηκε την ευθύνη της λειτ�υργίας
της. Mε τ�ν καιρ� και μέσα στα �ρ�-
νια π�υ ακ�λ�ύθησαν τα εγκαίνια,
τ�ν Aπρίλι� τ�υ 1926, η Bι�λι�θήκη
εμπλ�υτίσθηκε και με τη μέριμνα τ�υ
δωρητή έως τ�ν θάνατ� τ�υ τ� 1932,
αλλά και με δωρεές, �πως της Eλέ-
νης Σταθάτ�υ, τ�υ Δαμιαν�ύ Kυρια-
�ή, τ�υ A. Xατ�ηαργύρη, τ�υ Aνδρέα
Στράτ�υ και άλλων. Πρ�σ��ρές, επί-
σης, ιδιωτικών αρ�είων, τ�υ Γεωργί-
�υ Σε�έρη, τ�υ Oδυσσέα Eλύτη, πα-
λαι�τερα τ�υ Nικ�λά�υ Δραγ�ύμη,
τ�υ Φιλίππ�υ Δραγ�ύμη, τ�υ Eρρί-
κ�υ Σλήμαν, συλλ�γών �πως τ�υ N.
Xατ�ηκυριάκ�υ - Γκίκα, έ��υν κατα-
στήσει τη Γεννάδει� Bι�λι�θήκη «τα-
μεί� ελληνικών, πνευματικών και
καλλιτε�νικών θησαυρών» στη διά-
θεση των μελετητών.

Στ� σημεί� αυτ� πρέπει να σημειώ-
σ�υμε για να κατασιγάσ�υν ίσως και
�ρισμένες ανησυ�ίες των ανθρώπων
π�υ ενδια�έρ�νται για τη Γεννάδει�,
�σα ανακ�ίνωσε � κ. W. Coulson, δι-
ευθυντής της Aμερικανικής Σ��λής
Kλασσικών Σπ�υδών, σ�ετικά με τ�
μέλλ�ν της Bι�λι�θήκης. Oι υπεύθυ-
ν�ι της Bι�λι�θήκης, στην Eλλάδα και
�σ�ι �ρίσκ�νται στην άλλη ��θη τ�υ
Aτλαντικ�ύ, έ��υν ήδη πρ�γραμματί-
σει απαραίτητες ενέργειες για τη συ-
γκέντρωση εν�ς σημαντικ�ύ κε�α-
λαί�υ, τα εισ�δήματα τ�υ �π�ί�υ θα
διατίθενται για τις ανάγκες της Bι-
�λι�θήκης. Eιδικ�τερη μέριμνα πρ�-
�λέπεται για τ� Tμήμα των Aρ�είων
και της συστηματικ�τερης συντήρη-
σης των σπανίων και π�λυτίμων εκ-
δ�σεων, καθώς και των �ειρ�γρά�ων
της Γενναδεί�υ. Για τ�υς σκ�π�ύς
αυτ�ύς, η διεύθυνση της Aμερικανι-
κής Σ��λής έ�ει απευθυνθεί στ�ν κ.
Nicolas Barker, πρώην διευθυντή της
Bι�λι�θήκης τ�υ Bρετανικ�ύ M�υ-
σεί�υ, � �π�ί�ς θα μελετήσει και θα
εισηγηθεί τρ�π�υς για την απ�τελε-
σματικ�τερη συντήρηση και πρ�στα-
σία των θησαυρών της Γενναδεί�υ.
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Kτητ�ρικ# σήμα (ex-libris) Iωάνν�υ και Aνθής Γενναδί�υ.

Oμηρ�ς, Iλιάς, Φλωρεντία, Δημήτρι�ς � Kρης, 1488. Aντίτυπ� με θαυμάσια "ει-
ρ#γρα	η διακ#σμηση, Aθήνα, Γεννάδει�ς Bι�λι�θήκη.



TO 1922, � Iωάννης Γεννάδι�ς αντι-
πρ�σώπευσε την Eλλάδα στ� Συνέ-
δρι� Nαυτικ�ύ A��πλισμ�ύ της Oυά-
σιγκτ�ν. Kατά τη διάρκεια της λα-
μπρής σταδι�δρ�μίας τ�υ ως πρέ-
σ�εως της Eλλάδ�ς στην Aγγλία, �-
π�υ και διέμεινε τ� μεγαλύτερ� μέ-
ρ�ς της �ωής τ�υ, αναγνωρίστηκε ως
εκπρ�σωπ�ς τ�υ π�λιτισμ�ύ της πα-
τρίδ�ς τ�υ, η δε συλλ�γή �ι�λίων
τ�υ έγινε παγκ�σμίως γνωστή. Tην
πρώτη ��ρά π�υ επισκέ�θηκε τις

HΠA απ��άσισε να δωρίσει τη συλ-
λ�γή αυτή στην Aμερικανική Σ"�λή
Kλασικών Σπ�υδών, η �π�ία ήδη εί"ε
εγκατασταθεί στις παρυ�ές τ�υ Λυ-
κα�ηττ�ύ.

H σ"�λή ανέλα�ε την υπ�"ρέωση
να ανεγείρει κτίρι� κατάλληλ� για τη
στέγαση των �ι�λίων. T� κτίρι� θα ω-
ν�μά�ετ� «ΓENNAΔEION» πρ�ς τι-
μήν τ�υ Γεωργί�υ Γενναδί�υ, πατέ-
ρα τ�υ Iωάννη, εμπνευσμέν�υ ρήτ�-
ρα κατά την επανάσταση τ�υ ιδρυ-
τ�ύ της Eθνικής Bι�λι�θήκης τ�υ
Πανεπιστημί�υ Aθηνών. T� ελληνικ�
Δημ�σι� πρ�σέ�ερε τ�ν "ώρ�. 

O Iωάννης Γεννάδι�ς και η σύ�υ-
γ�ς τ�υ ήταν παρ�ντες στα εγκαίνια,
για τα �π�ία είπε � ίδι�ς: «Eίναι η ευ-
τυ
έστερη ημέρα της �ωής μ�υ».

Ως Eλληνας π�υ ��ύσε εκτ�ς
Eλλάδ�ς, � Γεννάδι�ς ανέπτυ&ε μία
�&ύτατη αίσθηση της εικ�νας π�υ ε-
δημι�υργείτ� στη Δυτική Eυρώπη,
μια νέα εικ�να π�υ επήγα�ε απ� την
ε&άπλωση της τυπ�γρα�ίας και των
�ι�λίων τ�υ 15�υ αιών�ς και εντεύ-
θεν, απ� τις εντυπώσεις των πρώτων
τα&ιδιωτών π�υ επισκέ�θηκαν τη
"ώρα και απ� την ε&άπλωση τ�υ �ι-
λελληνισμ�ύ.

Θησαυρ�ί
Στ�υς επισκέπτες μας δεί"ν�υμε

πάντα την «Eπιτ�μή των �κτώ τ�υ
λ�γ�υ μερών», μία γραμματική της
ελληνικής γλώσσας τ�υ Kωνσταντι-
ν�υπ�λίτη Kωνσταντίν�υ Λασκάρε-
ως (έκδ�ση Mιλάν�υ 1476), π�υ απ�-

τελεί τ� παλαι�τερ� τυπωμέν� ελλη-
νικ� �ι�λί�, σημαντικ� δείγμα της ε-
&άπλωσης της κλασικής παιδείας. T�
γεγ�ν�ς �τι ανατυπώθηκε κατ’ επα-
νάληψη στην Iταλία μαρτυρά τ� εν-
δια�έρ�ν �"ι μ�ν�ν των Eλλήνων ε-
&�ρίστων π�υ έ�θασαν και εγκατα-
στάθηκαν εκεί μετά την πτώση της
Π�λης αλλά και των διαν��υμένων
της Iταλίας, π�υ αρ"ί��υν να ανακα-
λύπτ�υν εκ νέ�υ τ�υ κλασικ�ύς.

Kαι πρώτ�ς απ� τ�υς κλασικ�ύς
θεωρείται �έ�αια � Oμηρ�ς, π�υ ήδη
πρωτ�εκδίδεται τ� 1488 στη Φλωρε-
ντία απ� τ�ν «Δημήτρι� τ�ν Kρήτα»,
υπεύθυν� επίσης για την έκδ�ση της
γραμματικής τ�υ Λασκάρεως (1476).

Π�λλά απ� τα αντίτυπα της Γεννα-
δεί�υ απ�τελ�ύν «εν εαυτώ» ιστ�ρι-
κά μνημεία: π.". η πρώτη μεγάλη έκ-
δ�ση τ�υ Πλάτωνα. O κάτ�"�ς τ�υ
κέρδισε τ� �ι�λί� ως �ρα�εί� για τη
�ιλ�μάθειά τ�υ, �πως ανα�έρεται
στ� ε&ώ�υλλ�, �π�υ υπάρ"ει στα Λα-
τινικά η κάτωθι α�ιέρωση: «στ�ν
George Canning, Christ Church, 12
Mαΐ�υ 1791, πρ�σ��ρά τ�υ Cyril
Jackson, πρυτάνεως». H επ�ν�μασία
της πλατείας Kάνιγγ�ς μάς υπενθυ-
μί�ει τη σημαντική υπ�στήρι&η π�υ �
Canning ως υπ�υργ�ς E&ωτερικών
της Mεγάλης Bρετανίας πρ�σέ�ερε
στ� νε�δμητ� ελληνικ� κράτ�ς.

Eκδ�ση 
τ�υ Θ�υκυδίδη

Tην έκδ�ση τ�υ κειμέν�υ τ�υ Πλά-
τωνα επιμελήθηκε � Henricus
Stephanus, �ίκ�ς τ�υ �π�ί�υ έμεινε
θρυλικ�ς στην ιστ�ρία των ελληνι-
κών εκδ�σεων. Eναν επίσης θησαυ-
ρ� της Γενναδεί�υ απ�τελεί η (απ�
τ�ν ίδι� υπ�γεγραμμένη) πρώτη έκ-
δ�ση τ�υ Θ�υκυδίδη (Bενετία 1502),
τ�υ επίσης &ακ�υστ�ύ �ίκ�υ τ�υ
Aldus Manutius. Aπ� τις π�λλές εκ-
δ�σεις τ�υ τελευταί�υ π�υ κατέ"�υ-
με, σας παρ�υσιά��υμε εδώ τα
«Eρωτήματα» τ�υ Δημητρί�υ Xρυσ�-
λωρά, αντίγρα�� π�υ ανήκει στ�ν
Eρασμ�. Mέσα σ’ αυτ� έ"ει ενσωμα-
τωθεί σε μία σελίδα "ειρ�γρα�η ένα
μέρ�ς απ� την A΄ Pαψωδία της
«Oδύσσειας» (συν�μιλία Aθηνάς και
Tηλεμά"�υ) και δίπλα η αυτ�σ"έδια
μετά�ραση τ�υ κειμέν�υ σε λατινικ�
ε&άμετρ�. O γρα�ικ�ς "αρακτήρας
ανήκει κατά πάσα πιθαν�τητα στ�ν
Mελά"θ�να, � �π�ί�ς �ταν αγ�ρεύ-
θηκε καθηγητής Θε�λ�γίας στ� Πα-
νεπιστήμι� Wittenburg τ� 1518 άρ"ι-
σε να παραδίδει μαθήματα για τ�ν
Oμηρ�. Σε ερώτηση, γιατί διδάσκει έ-
ναν πρ�"ριστιανικ� π�ιητή, απάντη-
σε με τα λ�για τ�υ Σ�λ�μώντ�ς:
«Φέρνω "αλκ� και διαμάντια για να

AΦIEPΩMA
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Θησαυρ�ί της Γενναδεί�υ
Oι συλλ�γές και η συμ��λή τ�υς στην πρ��δ� των ελληνικών σπ�υδών

Aντίτυπ� τ�υ έργ�υ «A Letter to
madan Blanchard» τ�υ E. M. Forster,
α�ιερωμέν� «Στ�ν K. Π. Kα�ά�η, με α-
γάπη και θαυμασμ� απ� τ�ν παλαι�
τ�υ –απ� τ� 1916– �ίλ�, E. M. Forster,

Xριστ�ύγεννα τ�υ 1931».

Στις επ�μενες σελίδες τ�υ α�ιερώματ�ς
αυτ�ύ, �ίλ�ι, �ικεί�ι της Γενναδεί�υ πα-
ρ�υσιά��υν τ� περιε��μεν� των συλλ�γών
της Bι�λι�θήκης, καθώς και τη σημασία
τ�υς για την πρ��δ� των ελληνικών σπ�υ-
δών. Eισαγωγικά, και πρ�κειμέν�υ να δώ-
σω μια πρώτη γεύση των συλλ�γών της �ι-
�λι�θήκης, θα ήθελα να παρ�υσιάσω μια
σύντ�μη και πρ�σωπική επιλ�γή �ρισμέ-
νων θησαυρών της Bι�λι�θήκης. Θα ήθελα
ακ�μη να υπενθυμίσω �τι η Bι�λι�θήκη,
στην πρ�σπάθειά της να καταστήσει γνω-
στ�τερες στ� ευρύ κ�ιν� τις συλλ�γές της,
δι�ργανώνει εκθέσεις στην αίθ�υσα Basil,
στην αριστερή της πτέρυγα. T� πρ�ηγ�ύμε-
ν� �θιν�πωρ�, για παράδειγμα, δι�ργανώ-
θηκε σε συνεργασία με τ� Kέντρ� Nε�ελλη-
νικών Eρευνών τ�υ Eθνικ�ύ Iδρύματ�ς
Eρευνών, έκθεση 100 περίπ�υ �ι�λίων με
θέμα «H Mάνη μέσα απ� σπάνιες εκδ�σεις
της Γενναδεί�υ, 16�ς-19�ς αιώνες». H επ�-
μενη έκθεση, απ� 6 Aπριλί�υ έως τέλ�ς
Mαΐ�υ, έ�ει ως θέμα τις πρώτες εκδ�σεις
Eλλήνων κλασικών (1476-1515), ενώ στις 18
Aπριλί�υ εγκαινιά�εται έκθεση ελληνικών
γεωγρα�ικών και �αρτ�γρα�ικών εκδ�σε-
ων (16�ς-18�ς αι.), η �π�ία δι�ργανώνεται
σε συνεργασία με την Eλληνική Eταιρεία
Xαρτ�γρα�ίας.

T�υ David Jordan

Διευθυντή της Bι�λι�θήκης

Aριστερά: H έκδ�ση «Apes Vrbanae» τ�υ Λέ�ντ�ς Aλλατί�υ, Pώμη 1633. Kέντρ�: T� σήμα των εκδ�σεων τ�υ Aλδ�υ Mα-
ν�ύτι�υ. Δε#ιά: «Eπιτ�μή των �κτώ τ�υ λ�γ�υ μερών» τ�υ Kωνσταντίν�υ Λάσκαρη, Mιλάν�, 1476. T� πρώτ� ελληνικ� �ι�λί�.



κ�σμίσω τ�ν Nα� τ�υ Θε�ύ». Hταν �
Mελά"θων αυτ�ς π�υ ��ήθησε τ�ν
Λ�ύθηρ� στην περί�ημη γερμανική
μετά�ραση της Bί�λ�υ.

Λέων Aλλάτι�ς

O Γεννάδι�ς α�ιέρωσε έναν �λ�-
κληρ� τ�μέα της �ι�λι�θήκης τ�υ
στα γραπτά τ�υ Λέ�ντ�ς Aλλατί�υ,
π�υ γεννήθηκε στη Xί� τ� 1586, και
τ� 1661 έγινε διευθυντής της Bι�λι�-
θήκης τ�υ Bατικαν�ύ. Mετα&ύ των
έργων τ�υ είναι ένα �ι�λί� π�υ απ�-
τελεί ένα «π�ι�ς είναι π�ι�ς» των
λ�γίων της Pώμης, με τ�ν λατινικ�
τίτλ� Apes Urbanae, «Aστικές Mέλισ-
σες ή περί των λαμπρών ανδρών, �ι
�π�ί�ι έγρα�αν �ι�λία στη Pώμη απ�
τ� 1630 έως τ� 1632». 

T� αντίτυπ� τ�υ Γενναδί�υ έ"ει
λεπτ�μερείς "ειρ�γρα�ες σημειώ-
σεις τ�υ Aλλατί�υ, μάλλ�ν για να ε-
τ�ιμάσει μια δεύτερη έκδ�ση, π�υ
δεν πραγματ�π�ιήθηκε π�τέ. H
σπ�υδαι�τητα των σημειώσεων αυ-
τών για την ιστ�ρία της �ιλ�λ�γικής
�ωής της Pώμης σ’ αυτή την επ�"ή
είναι αναμ�ισ�ήτητη, αλλά � θη-
σαυρ�ς αυτ�ς παραμένει ακ�μη
θαμμέν�ς.

Hσί�δ�ς

Λησμ�νημέν� και γι’ αυτ� ακ�μη
αμελέτητ� είναι άλλ� ένα κ�σμημα,
μικρ� μα π�λύτιμ�, μια σ"�λική έκ-
δ�ση τ�υ Hσι�δ�υ (Λέιντεν 1601) με
τη λατινική μετά�ραση απέναντι, με
ε&ηγήσεις της γραμματικής και με έ-
να ελλην�λατινικ� λε&ικ�. 

Tα περιθώρια τ�υ π�ιήματ�ς
«Eργα και Hμέραι» περιέ"�υν π�-
λυάριθμες "ειρ�γρα�ες σημειώσεις
με τ�ν πρώιμ� γρα�ικ� "αρακτήρα
τ�υ Jean Racine, π�υ αργ�τερα θα α-
να�ίωνε στη γαλλική σκηνή και την
κλασική ελληνική τραγωδία.

E. M. Forster
Θα τελειώσω με ένα ακ�μη απ�-

κτημα π�υ ήρθε στη �ι�λι�θήκη με-
τά τ� θάνατ� τ�υ Γενναδί�υ. Πριν
αρκετά "ρ�νια, ένας πρ�ν�ητικ�ς
Eλληνας συλλέκτης μάς έδωσε ένα

μικρ� �ι�λί� π�υ μας πρ�σ�έρει κι
αυτ� επίσης μεγάλη "αρά. O συγ-
γρα�έας τ�υ είναι � E. M. Forster, �
�π�ί�ς, αρ"ές τ�υ αιώνα, ήταν στην
Aλε&άνδρεια με τ�ν Eρυθρ� Σταυρ�
και εκεί συνάντησε έναν Eλληνα
π�ιητή. 

O Forster παρέθεσε μερικά απ� τα
π�ιήματα τ�υ π�ιητή στ� δικ� τ�υ �ι-
�λί� Pharos and Pharillon και με αυ-
τ�ν τ�ν τρ�π� μπ�ρ�ύσε να παρ�υ-
σιάσει σε αγγλ��ων�υς αναγνώστες
αυτ�ν τ�ν π�ιητή π�υ επρ�κειτ� να
έ"ει �αθιά επίδραση στη λ�γ�τε"νία
τ�υ 20�ύ αιώνα. 

O τ�μ�ς έ"ει επιγρα�ή απ� τ� "έρι
τ�υ Forster: «Στ�ν K.Π. Kα�ά�η, με
αγάπη και θαυμασμ� απ� τ�ν παλαι�
τ�υ –απ� τ� 1916– �ίλ�, E.M. Forster,
Xριστ�ύγεννα τ�υ 1931».
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H σύ�υγ�ς μ�υ και εγώ κάν�υμε αυ-
τήν την δωρεά εις ένδει$η τ�υ θαυμα-
σμ�ύ μας πρ�ς την μεγάλη �ώρα σας -
την πρώτη �ώρα απ� την �π�ία απευ-
θύνθηκε πρ�ς τ�υς πατέρες μας μία
�ωνή συμπαραστάσεως και ενθαρρύν-
σεως, �ταν αυτ�ί $εσηκώθηκαν για τ�ν
απελπισμέν�, �πως �αιν�ταν τ�τε, α-
γώνα για την ανε$αρτησία. Kαι αυτ�
τ� κάν�υμε με την �ε�αία ελπίδα �τι η
Aμερικανική Σ��λή στην Aθήνα θα κα-
ταστεί, με τ�ν τρ�π� αυτ�, παγκ�σμι�
κέντρ� μελέτης της ελληνικής ιστ�ρίας,
λ�γ�τε�νίας και τέ�νης, τ�σ� της αρ-
�αίας �σ� και της �υ�αντινής ή της νε-
ώτερης, καθώς και για την καλύτερη
καταν�ηση της ιστ�ρίας και των θε-
σμών της Eλληνικής Eκκλησίας, αυτής
της Mητέρας Eκκλησίας της Xριστια-
ν�σύνης, μέσα στην �π�ία �ι Eλληνες
Πατέρες, διαπ�τισμέν�ι απ� την �ιλ�-
σ��ία τ�υ Πλάτωνα, διετύπωσαν και ε-
$έθεσαν πρώτ�ι τα δ�γματα της κ�ινής
μας πίστης.

Iωάννης Γεννάδι�ς, 

29 Mαρτί�υ 1922

H ΔΩPEA τ�υ Γενναδί�υ απετελείτ�
απ� 20.000 �ι�λία, τα �π�ία καλύ-
πτ�υν �λες τις εκδηλώσεις τ�υ ελ-
ληνικ�ύ π�λιτισμ�ύ και ιδίως τα θέ-
ματα τα σ"ετικά με τη διάδ�ση της
ελληνικής παιδείας στη δυτική Eυ-
ρώπη. Mε τα "ρ�νια � αριθμ�ς αυ-
τ�ς αυ&ήθηκε, είτε με δωρεές είτε
με απ�κτήσεις της �ι�λι�θήκης,
�θάν�ντας σήμερα τ�υς 100.000
τίτλ�υς.

O Γεννάδι�ς καθ�ρισε �τι τα �ι-
�λία τ�υ πρ��ρί��νταν για τη "ρήση
των καθηγητών τ�υ Πανεπιστημί�υ
Aθηνών καθώς και των μελών των
&ένων αρ"αι�λ�γικών σ"�λών στην
Aθήνα. Oι διευθυντές, �μως, της �ι-
�λι�θήκης άν�ι&αν τις πύλες της
Γενναδεί�υ και δέ"θηκαν ένα ευρύ-
τερ� κ�ιν�, με απ�τέλεσμα, τ�ν πε-
ρασμέν� "ρ�ν�, η �ι�λι�θήκη να ε-
&υπηρετήσει 8.700 αναγνώστες απ�
�λ�ν τ�ν κ�σμ�, �ι �π�ί�ι συμ��υ-

λεύθηκαν 18.000 �ι�λία. A&ί�ει να
σημειωθεί στ� σημεί� αυτ� και μία
άλλη υπηρεσία της �ι�λι�θήκης. Oι
περισσ�τερες σημαντικές εικ�ν�-
γρα�ημένες ελληνικές εκδ�σεις
στηρί��νται σε μεγάλ� π�σ�στ� στ�
πλ�ύσι� εικαστικ� υλικ� π�υ �ρί-
σκεται απ�τεθειμέν� στη Γεννάδει�
Bι�λι�θήκη.

O Γεννάδι�ς δεν υπήρ&ε π�τέ
πλ�ύσι�ς, �λα τ�υ τα εισ�δήματα
πήγαιναν στις συλλ�γές τ�υ. Συνέ-
πεια τ�ύτ�υ τ� γεγ�ν�ς �τι �ταν
δώρισε τα �ι�λία τ�υ δεν ήταν σε
θέση να ε&ασ�αλίσει κάπ�ι� κληρ�-
δ�τημα ώστε να καλύπτ�νται τα έ-
&�δα της �ι�λι�θήκης. Για τις απ�-
δ�"ές τ�υ πρ�σωπικ�ύ, για τα έ&�-
δα αγ�ράς και �ι�λι�δεσίας νέων �ι-
�λίων καθώς και για τη συντήρηση
των παλαιών, η Γεννάδει�ς Bι�λι�-
θήκη ε&αρτάται σ"εδ�ν απ�κλειστι-
κά απ� την ετήσια "�ρηγία της Aμε-

ρικανικής Σ"�λής Kλασικών Σπ�υ-
δών, π�υ είναι και αυτή ένας ιδιωτι-
κ�ς �ργανισμ�ς, � �π�ί�ς δεν καλύ-
πτεται απ� κυ�ερνητικά κ�νδύλια
και επι�αρύνεται συγ"ρ�νως με τα
έ&�δα των δικών της εργασιών (α-
νασκα�ές στην K�ρινθ�, στην Aγ�-
ρά, καθώς και τη συντήρηση της δι-
κής της αρ"αι�λ�γικής �ι�λι�θήκης,
της Blegen Library). 

Aναγνωρί��ντας τ� γεγ�ν�ς �τι η
Γεννάδει�ς Bι�λι�θήκη έ"ει ανάγκη
απ� μία ιδιαίτερη μ�νιμη πρ�σ�δ�,
τ� Iδρυμα Mellon στην Aμερική πρ�-
σε�έρθη γενναι�δωρα να κατα�ά-
λει τ� ισ�π�σ� κάθε "�ρηγίας και έ-
ως τ� π�σ� των 600.000 δ�λαρίων.
Mε άλλα λ�για για κάθε 1.000 δρ".
π�υ δωρί��νται στη Γεννάδει�, τ�
Iδρυμα Mellon θα κατα�άλλει άλλες
1.000.

Σημείωση: «Eπτά Hμερών»: Oσ�ι ενδια�έ-
ρ�νται να ενισ�ύσ�υν τη Γεννάδει�, μπ�-
ρ�ύν να απευθυνθ�ύν στην Aμερικανική
Σ��λή Kλασικών Σπ�υδών ή στ� Σύλλ�γ�
Φίλων της Γενναδεί�υ, Σ�υηδίας 61, Aθήνα
10676, τηλ. 72.10.536.

Tα εγκαίνια της Γενναδεί�υ Bι�λι�θήκης. Aπρίλι�ς τ�υ 1926.

Eκατ� �ιλιάδες �ι�λία

Aπ�ψη τ�υ κτιρί�υ της Γενναδεί�υ Bι�λι�θήκης.



Tης Λ�υκίας Δρ�ύλια

Kέντρ� Nε�ελληνικών Eρευνών/ Eθνικ� Iδρυμα
Eρευνών

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-

Συνέ�εια απ� την 7η σελίδα
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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).
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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.

Σημείωση:
Aνα�έρ�νται ενδεικτικά �ρισμένα απ�

τα άρθρα π�υ περιλαμ�άν�υν αναλυτικ�τε-
ρη περιγρα�ή των συλλ�γών της νεώτερης
ιστ�ρίας στη Γεννάδει�:

Wiliam Miller, «Modern Greek History in
the Gennadeion», Journal of Modern
History, II (1930) 612 - 628.

William Miller, «Additions to Modern
Greek History in the Gennadeion», Journal
of Modern History, IX (1937) 56-63.

S. H. Weber, «Further Additions to
Modern Greek Historical Materiαl in the
Gennadeion in Athens, 1937 - 1949», Journal
of Modern History, XXII (9150), 250 - 266.

Peter Topping, La bibliothéque
Gennadeion. Son histoire et ses collections, L’
Hellénisme Gontemporain, IX / 2-3 (1955)
121-148.

Peter Topping, Sources for Ottoman
History in the Gennadeion, 1937 51-57.

Yδατ�γρα�ία τ�υ Παναγιώτη Zωγρά��υ κατά παραγγελία τ�υ Στρατηγ�ύ Mακρυγιάννη (1836-1839).

«Mά�αι της Kρήτης και Σάμ�υ». Yδατ�γρα�ία τ�υ Παναγιώτη Zωγρά��υ (1836-1839).
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Περιηγητές και αρτ�γρά��ι
Kείμενα  και περιηγήσεις στ�ν ελληνικ� �ώρ� κατά τη διάρκεια των νεωτέρων �ρ�νων

T�υ Γιώργ�υ T	λια

Iστ�ρικ�ύ

KAΘE συλλ�γή είναι και ένας τε-
�νητ�ς μικρ�κ�σμ�ς, μια �ικεία,
πρ�σωπική πρ�σ�αση σε κάπ�ι�
τμήμα τ�υ ε�ωτερικ�ύ κ�σμ�υ. Oι
συλλ�γές παλαιών �ι�λίων, κυρίαρ-
�η έκ�ραση της νε�ελληνικής συλ-
λεκτικής περιέργειας, απ�τελ�ύν α-
ντίστ�ι�ες πρ�σ�άσεις σε μια
«πραγματικ�τητα» ιστ�ρική, τεκ-
μαρτή μέσα απ� τ� συγκεντρωμέν�
υλικ�.

H περιέργεια τ�υ Γενναδί�υ για
τ�ν περιηγητισμ� διαμ�ρ�ώθηκε
πρ�ς αυτή την κατεύθυνση κατά τη
διάρκεια της παραμ�νής τ�υ στην
Aγγλία, �π�τε �έν�ς ανάμεσα σε �έ-
ν�υς απ�πειράθηκε να συστήσει με
τη συλλ�γή τ�υ τ�ν μικρ�κ�σμ� ε-
κείν� π�υ θα τ�υ επέτρεπε α�’ εν�ς
να διατηρήσει τη δική τ�υ �υσι�-
γνωμία και α�’ ετέρ�υ να καταν�ή-
σει τ� πρίσμα μέσα απ� τ� �π�ί�
τ�ν έ�λεπε τ� αλλ�τρι� περι�άλ-
λ�ν. Oι παλαιές περιηγητικές εκδ�-
σεις απετέλεσαν έτσι ένα απ� τα
κύρια αντικείμενα των συλλεκτικών
τ�υ ενδια�ερ�ντων.

Περιηγητές 
και �αρτ�γρά��ι

Tα περιηγητικά και γεωγρα�ικά
κείμενα της Γενναδεί�υ απ�τελ�ύν
τη σημαντικ�τερη στ� είδ�ς της ελ-
ληνική συλλ�γή. Περιλαμ�άνει περί
τ�υς 4.000 τίτλ�υς σπάνιων και π�-

λύτιμων εκδ�σεων, κατά κύρι� λ�γ�
περιηγητικών α�ηγήσεων και άλ-
λων συνα�ών κειμένων �ένων γεω-
γρά�ων και α�ιωματ�ύ�ων �ι �π�ί�ι
περιέγραψαν τ�ν ελληνικ� �ώρ�
κατά τη διάρκεια των νεωτέρων

�ρ�νων. T� σώμα αυτ� θεωρήθηκε
απ� ενωρίς ως τ� πλέ�ν �υσιώδες
των τμημάτων της Bι�λι�θήκης, και
υπήρ�ε η πρώτη και μ�νη μέ�ρι
στιγμής επιμέρ�υς συλλ�γή, της �-
π�ίας � κατάλ�γ�ς θεωρήθηκε ά-
�ι�ς να τυπωθεί*. Aς σημειωθεί ακ�-
μη τ� γεγ�ν�ς �τι αυτή τη στιγμή,
και παρά τις �ικ�ν�μικές δυσ�έρει-
ες της �ι�λι�θήκης, λειτ�υργεί στη
Γεννάδει� ένα α�ι�λ�γ� ερευνητικ�
πρ�γραμμα γύρω απ� τα $ητήματα
τ�υ περιηγητισμ�ύ.

H συλλ�γή της Γενναδεί�υ καλύ-
πτει τ� διάστημα των πέντε τελευ-
ταίων αιώνων και περιλαμ�άνει α-
�ηγήσεις απ� τ�ν ετερ�κλητ� κ�-
σμ� των τα�ιδιωτών: πρ�σκυνητές
για τ�υς Aγί�υς T�π�υς, π�υ περι-
γρά��υν τις μακρινές �δ�ιπ�ρίες
τ�υς, έμπ�ρ�ι με �αθιά αίσθηση
των κ�ινωνικών και π�λιτικών ισ�ρ-
ρ�πιών, μεθ�δικ�ί στρατιωτικ�ί π�υ
�αρτ�γρα��ύν συστηματικά στρα-
τηγικές τ�π�θεσίες, αρ�αι��ιλ�ι δι-
πλωμάτες. Kαι κ�ντά σε αυτ�ύς �
π�λυπρ�σωπ�ς και ανήσυ��ς κ�-
σμ�ς της περιπλάνησης: ναυτικ�ί
και ε�ερευνητές, τυ��διώκτες και
ιεραπ�στ�λ�ι, πράκτ�ρες κάπ�ιας
δύναμης, περιηγ�ύμεν�ι λ�γι�ι και
επιστήμ�νες, αργ�σ��λ�ι αριστ�-
κράτες και ε� επαγγέλματ�ς συγ-
γρα�είς.

Oι εκδ�σεις των α�ηγήσεών
τ�υς, εμπλ�υτισμένες συ�νά με ση-

μαντική εικ�ν�γρά�ηση (�άρτες και
απ�ψεις, σκηνές τ�υ καθημεριν�ύ
�ί�υ, ενδυμασίες και απεικ�νίσεις
�αρακτηριστικών δειγμάτων απ�
την πανίδα, τη �λωρίδα ή τ� �ρυκτ�
�ασίλει�), με π�λυτελείς στα�ώσεις
και με κτητ�ρικά σήματα π�υ μαρ-
τυρ�ύν τ� ιστ�ρικ� των διάσημων
πρ�κατ��ων τ�υς, στάθηκαν απ� ε-
νωρίς αντικείμενα �ι�λι��ιλικών
πρ�σεγγίσεων. H στάση αυτή, η �-
π�ία δυστυ�ώς παραμένει ευρύτα-
τα διαδεδ�μένη έως τις μέρες μας,
καταδικά$ει την περιηγητική �ιλ�-
λ�γία σε �ρήσεις ερασιτε�νικές και
εν π�λλ�ίς κερδ�σκ�πικές.

O Iωάννης και η Aνθή Γενναδί�υ
αντιθέτως, ήδη απ� την επ��ή π�υ
συνέλεγαν και επανασυνέλεγαν τις
π�λύτιμες περιηγητικές εκδ�σεις,
εί�αν τη συνείδηση �τι επι�ειρ�ύ-
σαν να συγκεντρώσ�υν και να δια-
�υλά��υν μια μ�ναδική πηγή της ι-
στ�ρίας της Eλλάδας κατά τ�υς νε-
ώτερ�υς �ρ�ν�υς. O ίδι�ς � Γεννά-
δι�ς μελέτησε και άντλησε πληρ�-
��ρίες απ� τ� περιηγητικ� υλικ�,
πρ�κειμέν�υ να συνθέσει την πρω-
τ�π�ριακή απ� πλευράς μεθ�δ�λ�-
γίας μ�ν�γρα�ία τ�υ. O Λ�ρδ�ς
Eλγιν και �ι πρ� αυτ�ύ ανά την
Eλλάδα και τας Aθήνας ιδίως αρ-
�αι�λ�γήσαντες επιδρ�μείς.

H λ�για αυτή πρ�σέγγιση τ�υ πε-
ριηγητισμ�ύ εί�ε ως απ�τέλεσμα
μια πρώτη συστηματική συγκέντρω-Eλληνίδα π�υ παί�ει μ�υσική. Yδατ�γρα�ία τ�υ Georg Rumpf, 1768-69.

Λευκάδα, 21 Aπριλί�υ 1863. 7.30 π.μ. Yδατ�γρα�ία τ�υ Edward Lear.



ση τ�υ περιηγητικ�ύ υλικ�ύ. Πράγ-
ματι, η συλλ�γή τ�υ Γενναδί�υ κα-
λύπτει �λ� τ� �άσμα εκδηλώσεως
τ�υ περιηγητικ�ύ �αιν�μέν�υ: απ�
τις πρώτες περιηγητικές εκδ�σεις
των αρ�ών τ�υ 16�υ αιώνα έως τις
δημ�σι�γρα�ικές ανταπ�κρίσεις α-
π� την Eλλάδα τ�υ τέλ�υς τ�υ 19�υ
και των αρ�ών τ�υ 20�ύ, απ� τα �α-
ρύτιμα λευκώματα και τ�υς π�λύτι-
μ�υς γεωγρα�ικ�ύς άτλαντες, έως
τα πλέ�ν ευτελή δημ�σιεύματα. 

O Γεννάδι�ς, με μ�ναδική �ρ�ντί-
δα, συμπλήρωνε μεθ�δικά τ� �ασικ�
αυτ� υλικ�, συγκεντρών�ντας και έ-
να πλήθ�ς απ� λυτά σπαράγματα
τ�υ περιηγητισμ�ύ: �αρακτικά και
�άρτες, άγνωστης συ�νά πρ�έλευ-
σης, και τα κατέτασε με αυστηρά
θεματικά κριτήρια σε δεκάδες εντυ-
πωσιακών αυτ�σ�έδιων λευκωμά-
των (scrap books), τα �π�ία εκπλήσ-
σ�υν με τ�ν πλ�ύτ� και την π�ικιλία
τ�υς. H αναλυτική καταγρα�ή τ�υ
περιε��μέν�υ των λευκωμάτων της
Γενναδεί�υ θα αναδεί�ει την ιστ�ρι-
κή σπ�υδαι�τητα αυτ�ύ τ�υ υλικ�ύ.
Πράγματι η πρακτική αυτή, η �π�ία
ήταν αρκετά διαδεδ�μένη στ�υς
συλλεκτικ�ύς �ώρ�υς κατά τ�ν 19�
αιώνα, εί�ε ως απ�τέλεσμα να δια-
σωθ�ύν π�λλά λυτά σπάνια �ειρ�-
γρα�α ή αδημ�σίευτα έργα. Σημειώ-
νω εδώ ενδεικτικά τη μ�ναδική σει-
ρά των τυπ�γρα�ικών δ�κιμίων
�αρτών των ελληνικών νησιών, απ�
τ� ανέκδ�τ� ι$�λάρι� τ�υ Andre
Thevet, εν�ς απ� τ�υς σημαντικ�τε-
ρ�υς αναγεννησιακ�ύς �αρτ�γρά-
��υς - περιηγητές, σειρά π�υ απ�-
τελεί έναν απ� τ�υς σπανι�τερ�υς
θησαυρ�ύς της �ι�λι�θήκης.

Πρωτ�τυπ� υλικ�

K�ντά σε αυτά, � Γεννάδι�ς πε-
ριέσωσε και ένα μέρ�ς πρωτ�τύπ�υ
αρ�ειακ�ύ περιηγητικ�ύ υλικ�ύ, �-
σ� τ�υ επέτρεπαν τα μέσα π�υ διέ-
θετε και �ι συγκυρίες. A�ί$ει να α-
να�ερθ�ύν εδώ τ� αρ�εί� τ�υ Γάλ-
λ�υ �αρτ�γρά��υ και ελληνιστή J.
D. Barbie du Bocage, επιστ�λές πε-
ριηγητών, �πως τ�υ Pouqueville,
τ�υ Gell, τ�υ Choiseul - Gouffier ή
τ�υ Fauvel.

H διάσωση πρωτ�τύπων εικαστι-
κών έργων καλλιτε�νών π�υ περιη-
γήθηκαν ανά την Eλλάδα απετέλε-
σε ειδική �ρ�ντίδα τ�υ Iωάννη Γεν-
ναδί�υ. Kαι σε αυτήν την περίπτω-
ση, τα κριτήρια τ�υ συλλέκτη ήσαν
ιστ�ρικά. Tα έργα αυτά έ��υν πράγ-
ματι π�λλαπλή α�ία, δι�τι παρέ��υν
α�’ εν�ς μεν πλ�ύσιες και σύνθετες
πληρ���ρίες για τ�ν ελληνικ� �ώ-
ρ� (�ικισμ�ί, ενδυμασίες, σκηνές
τ�υ καθημεριν�ύ �ί�υ, �λωρίδα και
πανίδα κ.�.κ.), ενώ συγ�ρ�νως απ�-
δίδ�υν αμεσ�τερα την περιρρέ�υ-
σα ατμ�σ�αιρα και τις αισθητικές
$ητήσεις της επ��ής. Συ�νά τα έργα
αυτά είναι πρ��ειρα σκαρι�ήματα,
πρ�ϊ�ντα εν�ς στιγμιαί�υ ρεμ�α-
σμ�ύ τ�υ καλλιτέ�νη, μιας σύντ�-
μης στάσης κατά την περι�δεία τ�υ
τα�ιδιώτη και απεικ�νί$�υν ε�ήμε-
ρες σκηνές, στιγμι�τυπα και απ�-
ψεις π�υ αλλιώς θα �άν�νταν, δεν
θα κρίν�νταν ά�ιες να τυπωθ�ύν με
π�λυδάπανες �αρά�εις. Συ�νά τα
�ρώματα σημειών�νται �λ�γρά�ως
αντί να $ωγρα�ισθ�ύν, καταγρά��-
νται τα �ν�ματα των εικ�νι$�μένων

ανθρώπων, �πως και η ημέρα, η ώ-
ρα και �ι καιρικές συνθήκες π�υ ε-
πικρατ�ύσαν τη στιγμή της απ�τύ-
πωσης. Tα έργα αυτά, έτσι �πως δεν
έ��υν υπ�στεί κανεν�ς είδ�υς επε-
�εργασία, απ�δίδ�υν αμεσ�τερα τ�
πρώτ�, ακατέργαστ� συναίσθημα
τ�υ περιηγητή, τ� άρωμα, θα λέγα-
με, τ�υ τα�ιδι�ύ.

Στη Γεννάδει� �υλάσσεται η
πλ�υσι�τερη και πλέ�ν αντιπρ�σω-
πευτική εικ�ν�γρα�ία της ελληνι-
κής ιστ�ρίας. Eκτ�ς απ� τα Scrap
Books π�υ ήδη μνημ�νεύσαμε,
τ�υς σπάνι�υς έντυπ�υς άτλαντες
και τα μνημειώδη λευκώματα
(Breydenbach, Bordone,  Coronelli,
Nicola de Nicolay, Leroy, Choiseul -
Gouffier, Sibthorb, Dodwell, Dupré ή
Cartwright), στη �ι�λι�θήκη έ��υν
κατατεθεί σημαντικά πρωτ�τυπα ει-
καστικά έργα. K�ντά στα πρωτ�τυ-

πα έργα π�υ παλαι�τερ�ι �ι�λι��ι-
λ�ι κτήτ�ρες των �ι�λίων συστά�ω-
σαν σε διά��ρες εκδ�σεις, ιδιαίτε-
ρα α�ι�λ�γες είναι �ι σειρές των
πρωτ�τύπων έργων. 

A�ί$ει να μνημ�νευθ�ύν τα σ�έδια
τ�υ $ωγρά��υ Prosper Baccuet, � �-
π�ί�ς ακ�λ�ύθησε τη Γαλλική Eπι-
στημ�νική Eκστρατεία στην Πελ�-
π�ννησ� (1829), τα περισσ�τερ�
γνωστά σ�έδια τ�υ Bρεταν�ύ $ω-
γρά��υ και π�ιητή Edward Lear, π�υ
απετέλεσαν αντικείμεν� ειδικής έκ-
δ�σης της �ι�λι�θήκης, τη σειρά α-
π� ακ�υαρέλες σε B�τανικ� $ωγρά-
�� παραγγελία τ�υ Guilford, π�υ α-
πεικ�νί$�υν την κερκυραϊκή πανίδα
των αρ�ών τ�υ 19�υ αιώνα, καθώς
και τα $ωγρα�ικά ενθυμήματα απ�
την Eλλάδα, πρ��ειρα σκαρι�ήματα
τ�υ περιηγητή Haygartht. Στη συλλ�-
γή των πρωτ�τύπων εικαστικών έρ-

γων της Γενναδεί�υ, ε�έ��υσα θέση
κατέ��υν �ι απεικ�νίσεις των διασή-
μων μα�ών τ�υ π�λέμ�υ της ελληνι-
κής Aνε�αρτησίας, π�υ �ιλ�τέ�νησε
� Παναγιώτης Zωγρά��ς κατά πα-
ραγγελία τ�υ Στρατηγ�ύ Mακρυ-
γιάννη, καθώς και μια σπάνια σειρά
απεικ�νίσεων ελληνικών ενδυμα-
σιών, τ�υ καλλιτέ�νη Georg Rumpf,
� �π�ί�ς εργάσθηκε στη Nά�� κατά
τα τέλη τ�υ 18�υ αιώνα.

Περιηγητές
και ιστ�ρία

Γύρω απ� τ� πλ�ύσι� και π�λύ-
πλευρ� ιστ�ρικ� υλικ� π�υ συγκέ-
ντρωσε � Γεννάδι�ς σημειώθηκε
μια θεαματική στρ��ή των Eλλήνων
ιστ�ρικών πρ�ς την περιηγητική �ι-
λ�λ�γία. Για καιρ� �ι αναγνώστες
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Eλληνες των Iερ�σ�λύμων, 1502. Aπ	 την έκδ�ση «Peregrinationes in Terram Sanctam» τ�υ Bernard Breydenbach.

Σκηνή ��ρ�ύ απ	 ελληνικ	 γάμ� (18�ς αιώνας).

Eλληνας �ωρικ	ς, 1577. Aπ	 την έκδ�-
ση «Les navigations, peregrinations et

voyages» τ�υ Nicolas D. Nicolay.



της Γενναδεί�υ έ�λεπαν τα κείμενα
αυτά ως μία μ�ναδική σε πλ�ύτ� και
ανε�άντλητη πηγή κάθε λ�γής πλη-
ρ���ριών για την ιστ�ρία τ�υ Eλλη-
νισμ�ύ και τ�υ ελληνικ�ύ �ώρ�υ
κατά την τ�υρκ�κρατία και τα πρώ-
τα �ρ�νια τ�υ ελεύθερ�υ ελληνικ�ύ
κράτ�υς. 

Iστ�ρικ�ί �λων των κλάδων της
γνώσης, �ιλ�λ�γ�ι και λα�γρά��ι
άν�ιγαν τ� κ�υτί αυτ� της Πανδώ-
ρας και αντλ�ύσαν αδιακρίτως στ�ι-
�εία, τα περισσ�τερα απ� τα �π�ία
δεν επιδέ��νταν επι�ε�αίωση και ε-
�ακρί�ωση �άσει άλλων πηγών. H
τεκμηριωμένη ιστ�ρική α�ία της πε-
ριηγητικής �ιλ�λ�γίας ενισ�υ�ταν
απ� την ευρέως διαδεδ�μένη πε-
π�ίθηση �τι �ι πάγιες πηγές της ι-
στ�ρι�γρα�ίας, στην ελληνική περί-
σταση, ήσαν πενι�ρές, ανεπαρκείς
ή ανύπαρκτες.

Eντ�ύτ�ις, η συστηματική μελέτη
των περιηγητικών κειμένων π�υ
πραγματ�π�ιήθηκε κατά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες κατέδει�ε καθαρά
τις διαστάσεις και τα �ρια της πε-
ριηγητικής �ιλ�λ�γίας. Aπ� τη μία
πλευρά αν�ίγεται � ιστ�ρικ�ς �ώ-
ρ�ς των περιηγητών. Eνας γλα�υ-
ρ�ς, α�ηγηματικ�ς κ�σμ�ς, π�υ ε-
�ελίσσεται στ�υς αργ�ύς ρυθμ�ύς
των μετακινήσεων, άμεσ�ς και αν-
θρώπιν�ς, συντεθειμέν�ς στα μέ-
τρα των πρ�σωπικών παρατηρήσε-
ων  και εμπειριών. H περιηγητική �ι-
λ�λ�γία συνθέτει μια διαρκή α�ή-
γηση με εσωτερική αλληλ�υ�ία, ένα
δίκτυ� αλληλ�ε�αρτήσεων και εσω-
τερικών ανα��ρών, διαρθρωμέν�
γύρω απ� τις π�λλαπλές διαδ��ικές

πρ�σεγγίσεις, μία διαστρωμάτωση
ερμηνειών των ελληνικών πραγμα-
τικ�τήτων στη μακρά π�ρεία της ε-
�έλι�ής τ�υς.

Aπ� την άλλη πλευρά η σύγ�ρ�νη
α�ήγηση της ιστ�ρίας πρ�σκρ�ύει
στη σ�εδ�ν μ�νιμη υπ�κειμενικ�-
τητα των περιηγητών, στην επανα-

λαμ�αν�μενη κ�ιν�τ�πία των α�η-
γήσεών τ�υς, ενώ η πρ�σεκτική με-
λέτη τ�υς �έρνει στ� �ως επανα-
λήψεις, πλήθ�ς δανείων και συντα-
γών, άγν�ιες, εσ�αλμένες εκτιμή-
σεις και πρ�καταλήψεις π�υ αλλ�ι-
ών�υν επικίνδυνα την εικ�να τ�υ
παρελθ�ντ�ς.

Συγ�ρ�νως, η �υσιαστική μελέτη
και εκμετάλλευση τ�υ ελληνικ�ύ
και �έν�υ αρ�ειακ�ύ υλικ�ύ, καθώς
και η ανακάλυψη τ�υ πλ�ύτ�υ των
πρωτ�τύπων εθνικών πηγών, π�υ ε-
πέ�ερε η σε �άθ�ς μελέτη και α�ι�-
π�ίηση της νε�ελληνικής γραμμα-
τ�λ�γίας, έδωσαν νέα και ανανεω-
μένη εικ�να τ�υ νεώτερ�υ ελληνι-
κ�ύ ιστ�ρικ�ύ πεδί�υ περι�ρί$�-
ντας τ�ν περιηγητισμ� στ� �ώρ�
των συμπληρωματικών πηγών.

Ωστ�σ�, �ι παλαι�ί αυτ�ί περι�-
δεύ�ντες παρατηρητές διεύρυναν
πρώτ�ι τ�ν περι�ρισμέν� γνωστικ�
�ώρ� της επ��ής τ�υς και ανανέω-
σαν τ�υς περισσ�τερ�υς τ�μείς της
γνώσης, κ�μί$�ντας απ� τα τα�ίδια
τ�υς π�λύτιμα θραύσματα τ�υ δια-
��ρετικ�ύ. 

Oι περιηγητές είναι �ι παλαι�τε-
ρ�ι εκπρ�σωπ�ι και ��ρείς της επι-
κ�ινωνίας και της ανταλλαγής, ��-
ρείς και πρέσ�εις τ�υ π�λιτισμ�ύ
τ�υς α�’ εν�ς σε �ένα μέρη, και α�’
ετέρ�υ ��ρείς πληρ���ρησης των
συγ�ρ�νων τ�υς για τις δια��ρετι-
κές ε�ελί�εις τ�υ π�λιτισμ�ύ. Πράγ-
ματι, στις πρ�σεγγίσεις των περιη-
γητών πρέπει να ανα$ητηθ�ύν �ι α-
παρ�ές των περισσ�τερων επιστη-
μών της παρατήρησης, �πως της ε-
θν�λ�γίας, της ανθρωπ�λ�γίας, της
κ�ινωνι�λ�γίας, της π�λιτικής �ικ�-
ν�μίας, καθώς και της μετά�ασης
λ�γίων $ητήσεων πρ�ς θετικ�τερες
κατευθύνσεις (γεωγρα�ία, ��τανι-
κή, αρ�αι�λ�γία).

Oι �έν�ι τα�ιδιώτες στην Eλλάδα
συνέδεσαν, άλλ�ς λίγ� και άλλ�ς
π�λύ, την τύ�η και τ� �ν�μά τ�υς
με τ�ν ελληνικ� �ώρ�. Aλλ�ι έ$ησαν
λίγες απ� τις καθ�ριστικές στιγμές
της $ωής τ�υς εδώ, άλλ�ι ��δεψαν
π�λύτιμα �ρ�νια, ενώ άλλ�ι δεν
μπ�ρεσαν να �ύγ�υν π�τέ. Oλ�ι με-
λέτησαν τα μνημεία και τη $ωή αυ-
τ�ύ τ�υ τ�π�υ, σ�υγμ�μέτρησαν τ�
εκάστ�τε παρ�ν και �ραματίσθη-
καν, λιγ�τερ� ή περισσ�τερ� αισι�-
δ��α, τ� μέλλ�ν τ�υ. Oλ�ι συνέθε-
σαν κείμενα π�υ απ�τελ�ύν αναπ�-
σπαστα κ�μμάτια της ιστ�ρίας μας
και συγ�ρ�νως κ�μμάτια της δυτι-
κής παιδείας.

Tην επ��ή μάλιστα �π�υ διαισθα-
ν�μαστε να πλησιά$ει τ� τέλ�ς των
εθνικών ιστ�ριών, �ι �ικεί�ι αυτ�ί έ-
ν�ικ�ι της Γενναδεί�υ απ�κτ�ύν
μια νέα επικαιρ�τητα. Oι περιηγη-
τές είναι �ι γέ�υρες π�υ συνδέ�υν
την ευρωπαϊκή Δύση με τη δική μας
Aνατ�λή. Tα κείμενά τ�υς συγκρ�-
τ�ύν έναν πυκν� ιστ� αμ�ι�αίων ε-
�αρτήσεων και ανταπ�κρίσεων, μέ-
σα στ�ν �π�ί� κρίν�νται και αντιπα-
ρα�άλλ�νται �σα κ�μί$�υν �ι περιη-
γητές και �σα συναντ�ύν. T� μ�να-
δικ� αυτ� πλέγμα π�λιτισμικών διη-
θήσεων λειτ�υργεί πέραν των τ�πι-
κών ή των εθνικών ιστ�ρι�γρα�ιών
και απ�τελεί τ� παρελθ�ν μιας �ι-
κ�υμενικ�τητας, �ι νέες διαστάσεις
της �π�ίας, ίσως, �ρειασθεί σύντ�-
μα να ανα$ητηθ�ύν.

Συνέ�εια απ	 την 11η σελίδα
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O Fauvel στ� σπίτι τ�υ στην Aθήνα. Λιθ�γρα�ία επι�ρωματισμένη. Eργ� τ�υ L. Dupré, 1819.

Amaryllis Lutea. Aπ	 τ� λεύκωμα με τα λ�υλ�ύδια της Kερκύρας, παραγγελία
τ�υ Guilford.



Tης Aννας Tαμπάκη

Eρευνήτριας Kέντρ�υ Nε�ελληνικών Eρευνών EIE

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-

AΦIEPΩMA
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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.

Σημείωση:
1) Σημαντικ� ��ήθημα για την πρ�σέγγι-

ση τ�υ !ητήματ�ς απ�τελεί τ� συλλ�γικ� έρ-
γ�: Aικατερίνη KOYMAPIANOY, Λ�υκία
ΔPOYΛIA, Eυτ�  LAYTON, «T� ελληνικ�
�ι�λί�, 1476-1830, Aθήνα, ETE, 1986.

%υλ�γρα�ία τ�υ G. M. Verdizotti απ� τ�υς «Mύθ�υς» τ�υ Aισώπ�υ. Bενετία, Σα-
ληκάτη, 1644.



Γελ�ι�γρα
ία τ�υ 1828 π�υ παρ�υσιά�ει την Eλλάδα και τ�υς ά�εστ�υς εραστές της. Eπι�ρωματισμένη �αλκ�γρα
ία. Eκδ�ση τ�υ T. McLean, Λ�νδί-
ν�. (Πρώτη δημ�σίευση)

Πτ�λεμαϊκ�ς Xάρτης απ� την έκδ�ση της «Γεωγρα
ικής Y
ηγήσεως» Στρασ#�ύργ�, 1513. H έκδ�ση είναι σημαντική δι�τι περιλάμ#ανε και είκ�σι νέ-
�υς �άρτες με τα σύγ�ρ�να τ�πωνύμια. (Πρώτη δημ�σίευση)



Tων Φω
ώς N. Mαυρικί�υ

Iστ�ρικ�ύ

Eυσταθί�υ I. Φιν�π�υλ�υ

Eρευνητ�ύ

ΣIΓOYPA � σημεριν�ς ερευνητής ε-
ντυπωσιά�εται απ� τ�ν πλ�ύτ�, την
π�ικιλία, τη σπανι�τητα τ�υ περιε��-
μέν�υ των «Λευκωμάτων». Aγνωστα
στ�υς περισσ�τερ�υς, απ�τελ�ύνται
απ� λυτά �ι�λι�δετημένα �ύλλα πά-
νω στα �π�ία � Iω. Γεννάδι�ς έ�ει ε-
πικ�λλήσει ένα πλ�ύσι� υλικ� απ�τε-
λ�ύμεν� απ� σ�έδια, �αρακτικά,
�άρτες, αλλά και άλλα τεκμήρια της
ελληνικής ιστ�ρίας. Πρ�κειται για
220 τ�μ�υς μεγάλ�υ μεγέθ�υς, μέσα
στ�υς �π�ί�υς έ��υν απ�θησαυρι-
σθεί σημαντικές πληρ���ρίες, εντυ-
πωσιακές περιγρα�ές, στ�ι�εία γε-
γ�ν�των ιστ�ρικής σημασίας, εικα-
στικ� υλικ�, �πως �αρακτικά, απεικ�-
νίσεις τ�πίων, �άρτες, σ�έδια και
�ωτ�γρα�ίες της επ��ής, μα�ί και
άλλες, π�ικίλες σημαντικές πληρ�-
��ρίες.

O ίδι�ς σημειώνει: «Aρ�ισα να συλ-
λέγω �αρακτικά με σκ�π� τη δημι-
�υργία μιας σειράς ιστ�ρικών παρα-
στάσεων, τ�πι�γρα�ικών σ�εδίων,
πρ�σωπ�γρα�ιών και ενδυμασιών
π�υ έ��υν σ�έση με την Eλλάδα και
την Aνατ�λή».

Πράγματι, τα �αρακτικά απ�τε-
λ�ύν ένα απ� τα πλέ�ν ενδια�έρ�-
ντα τμήματα της συλλ�γής και καλύ-
πτ�υν μεγάλ� αριθμ� λευκωμάτων,
περίπ�υ τα μισά. Θέμα τ�υς η �αρτ�-
γρα�ία, η τ�πι�γρα�ία, η αρ�ιτεκτ�-
νική –σ�έδια απ� παλαιές και σπά-
νιες εκδ�σεις– πρ�σωπ�γρα�ίες α-

γωνιστών τ�υ ’21 και άλλων ιστ�ρι-
κών πρ�σώπων, η ιστ�ρι�γρα�ία και
η ενδυματ�λ�γία. Oρισμένα λευκώ-
ματα α�ιερών�νται σε θέματα σ�ετι-
κά με τ� �ι�λί�, ex-libris, υδατ�σημα
και σήμτα τυπ�γρά�ων. Σε 4 �γκώδη
λευκώματα είναι επίσης κατα�ωρη-
μένες σελίδες τίτλων απ� εκδ�σεις
τ�υ 16�υ έως και τ�υ 19�υ αιώνα.

Tρία λευκώματα περιέ��υν αρ�ιτε-
κτ�νικά διακ�σμητικά στ�ι�εία με
�αρακτικά, λιθ�γρα�ίες και έγ�ρωμα
πρωτ�τυπα σ�έδια, ενώ άλλα τρία
περιλαμ�άν�υν αγγλικά και ελληνικά
γραμματ�σημα, πρ�σ��ρά για συ-
στηματική μελέτη.

T�πι�γρα�ία
Tα �αρακτικά τα σ�ετικά με την τ�-

πι�γρα�ία παρ�υσιά��νται σε 20
λευκώματα. Eίναι σημαντικά δι�τι
περιλαμ�άν�υν μεγάλη π�ικιλία �αρ-
τών, εικ�ν�γρα�ήσεις τ�πίων, σ�έ-
δια κτιρίων και αρ�αίων μνημείων τα-
%ιν�μημένα κατά γεωγρα�ικές πε-
ρι��ές. Στην Aθήνα α�ιερών�νται έ-
%ι «Λευκώματα», δύ� απ� αυτά απ�-
κλειστικά στα «Eλγίνεια» μάρμαρα
και στην αρ�αι�καπηλία. Σε ειδικ�
λεύκωμα ανευρίσκ�υμε τ� υλικ� και
τη μελέτη τ�υ Iω. Γενναδί�υ π�υ α-
να�έρεται στ� ιδιαιτέρως σ��αρ�
αυτ� θέμα. M�ναδικά είναι τα «Λευ-
κώματα» με άγνωστα και σπάνια �α-
ρακτικά της Kωνσταντιν�υπ�λεως.

Eνδυματ�λ�γία
Στα λευκώματα της ενδυματ�λ�-

γίας απεικ�νί��νται ��ρεσιές απ� �-
λες τις περι��ές της Hπειρωτικής
Eλλάδας, των νησιών τ�υ Aιγαί�υ,
τ�υ I�νί�υ, της Kρήτης και της Kύ-

πρ�υ. Xαρακτηριστικ� είναι επίσης
τ� λεύκωμα με 60 επιλεγμένες παρα-
στάσεις ενδυμασιών απ� διά��ρες
εκδ�σεις τ�υ Nicolas de Nicolay
(1567-85). H εν�τητα αυτή κλείνει με
απεικ�νίσεις ηθών και εθίμων της
Δύσης, των Δαλματικών Aκτών, της
Mέσης Aνατ�λής και της ανατ�λικής
λεκάνης της Mεσ�γεί�υ. H ενδυμα-
τ�λ�γική εικ�να συμπληρώνεται με
τις �θωμανικές στ�λές της Aυλής,
τ�υ στρατ�ύ, των ανωτέρω κυ�ερνη-
τικών λειτ�υργών και ιερωμένων.

Στην ίδια σειρά ανήκ�υν και 2 λευ-
κώματα με γενεαλ�γικά δένδρα και
πρ�σωπ�γρα�ίες των σ�υλτάνων,
καθώς και πρ�σωπικ�τήτων της
Oθωμανικής Aυτ�κρατ�ρίας, απ�
τ�υς �ρ�ν�υς της ιδρύσεώς της έως
την επικράτηση των Nε�τ�ύρκων.
Στα �αρακτικά εντάσσεται και ένα
λεύκωμα �π�υ υπάρ��υν απεικ�νί-
σεις απ� τη �λωρίδα και πανίδα τ�υ
ελληνικ�ύ και γειτ�νικ�ύ �ώρ�υ, �ι-
λ�τε�νημένα απ� γνωστ�ύς περιη-
γητές, �πως �ι Tournefort, Dapper,
Spon, Le Burn κ.ά.

Iστ�ρι�γρα�ία

Στα λευκώματα π�υ τιτλ���ρ�ύ-
νται «ιστ�ρι�γρα�ία» πρ��άλλ�νται
μέσα απ� σπάνιες απεικ�νίσεις θέ-
ματα ιστ�ρικά συνδεδεμένα άμεσα
με την ελληνική ιστ�ρία: Bυ�άντι�,
Σταυρ���ρίες, Eνετ�κρατία, T�υρ-
κ�-Eνετικ�ί Π�λεμ�ι, η Nαυμα�ία τ�υ
Nαυαρίν�υ και η Eπανάσταση τ�υ
’21, ενώ σε άλλα λευκώματα έ��υν
περιλη�θεί θέματα σ�ετικά με τη νε-
ώτερη ελληνική ιστ�ρία, τις Eπανα-
στάσεις της Kρήτης, τ�ν Eλλην�-
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Συνέ�εια στην 18η σελίδα

H Συλλ�γή «Λευκωμάτων»
τ�υ Iωάνν�υ Γενναδί�υ

Aπ�τελείται απ� 220 τ�μ�υς με σημαντικές πληρ���ρίες 

για την ελληνική ιστ�ρία και σπάνι� εικαστικ� υλικ�
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Aπ�ψη της Mεθώνης. Eπι�ρωματισμένη �υλ�γρα
ία, σ�έδι� τ�υ Erhard Reuvich απ� την πρώτη έκδ�ση της περιήγησης τ�υ
Breydenbach, 1486.
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Σελίδα απ� λεύκωμα τ�υ Iωάνν�υ Γενναδί�υ με πρ�σωπική αλληλ�γρα
ία. Kάτω
δυ� επιστ�λές τ�υ M.G. Cladstone (22 και 24 Mαΐ�υ 1879) �π�υ παρακαλεί τ�ν
Γεννάδι� να δι�ρθώσει τ� κείμεν� με θέμα την Eλλάδα και την συνθήκη τ�υ Bε-

ρ�λίν�υ (πάνω). (Πρώτη δημ�σίευση)

Aντιπρ�σωπευτική σελίδα απ� λεύκωμα με πρ�σκλήσεις και ενθύμια τ�υ Iωάν-
ν�υ Γενναδί�υ, 1892. (Πρώτη δημ�σίευση)



τ�υρκικ� Π�λεμ� τ�υ 1897, τ�υς
Bαλκανικ�ύς Π�λέμ�υς, τ�ν Πρώτ�
Παγκ�σμι� Π�λεμ�.

Δημ�σι�γρα�ία

Πρέπει ε%άλλ�υ να σημειωθεί �τι
�σ�ν α��ρά σε άλλα θέματα της υ-
π�λ�ιπης συλλ�γής, θα πρέπει να υ-
π�γραμμισθ�ύν επίσης αυτά π�υ α-
νήκ�υν στη δημ�σι�γρα�ία. Eδώ κα-
τα�ωρ�ύνται λεπτ�μερώς, με αυστη-
ρή �ρ�ν�λ�γική σειρά, άρθρα απ� ε-
�ημερίδες �π�υ ε%ιστ�ρ�ύνται �σα
διαδραματί��νται στ�ν ευρωπαϊκ�
και ελλαδικ� �ώρ� στα τέλη τυ 19�υ
και στις αρ�ές τ�υ 20�ύ αιώνα. 

Eνα πρ�σθετ�, ενδια�έρ�ν υλικ�
είναι αυτ� π�υ �αρακτηρί�εται με
τ�ν τίτλ� «ε�ήμερα». Πρ�κειται για
μ�ν��υλλα, για έντυπες πρ�σκλή-
σεις, δια�ημίσεις, α�ίσες. Συμπλη-
ρωματικ� υλικ� απ�τελ�ύν �ι �άκε-
λ�ι με σημαντικ� αριθμ� ε�ημερίδων
απ� την Eλλάδα και τ�ν Eλληνισμ�
π�υ δεν συμπεριλαμ�άν�νται στ�ν
κατάλ�γ� δελτίων της Bι�λι�θήκης
(Tεργέστη, Bιέννη, B�υκ�υρέστι, Iά-
σι�, Παρίσι, κ.λπ.).

Γελ�ι�γρα�ίες

Σημαντική κατηγ�ρία σε τ�ύτη την
εν�τητα απ�τελ�ύν �ι σπάνιες γελ�ι-
�γρα�ίες, συνήθως, με π�λιτικά θέ-
ματα απ� ελληνικά αλλά και απ� %ε-
ν�γλωσσα έντυπα (1792-1920), κα-
θώς και έγ�ρωμες γελ�ι�γρα�ίες α-
π� αγγλικά μ�ν��υλλα.

E%άλλ�υ, μέσα απ� τα κείμενα τ�υ
Γεννάδι�υ διαγρά�εται η �αρισματι-
κή πρ�σωπικ�τητά τ�υ, η π�λυκύμα-
ντη δραστηρι�τητά τ�υ, η �ιλ�πα-
τρία τ�υ, π�υ στ��� εί�αν πάντα την
πρ���λή της Eλλάδας και την υπερά-
σπιση των αιτημάτων της. H παρ�υ-
σία τ�υ στ� Λ�νδίν�, σε μια δύσκ�λη
για τα ελληνικά πράγματα περί�δ�,
είτε ως π�λίτη, είτε ως διπλωμάτη εί-

ναι σημαντική. Oι κρίσεις π�λιτικών
πρ�σωπικ�τήτων, %ένων διπλωμα-
τών, καθηγητών και δημ�σι�γρά�ων
�πως απ�δεικνύει η πρ�σωπική αλ-
ληλ�γρα�ία, η αρθρ�γρα�ία και �ι

λ�γ�ι π�υ ε%ε�ωνήθησαν για τ�ν ί-
δι� και τ� έργ� τ�υ, είναι σα�είς εν-
δεί%εις τ�υ σε�ασμ�ύ και της εκτίμη-
σης �σων τ�ν εγνώρισαν. Oλα αυτά
τα στ�ι�εία και τεκμήρια είναι τα%ι-

ν�μημένα και κατα�ωρημένα �ρ�ν�-
λ�γικώς στα «Λευκώματα».

Mέσα απ� καταγραμμένες σκέ-
ψεις και πρ�τάσεις τ�υ ιδί�υ απ�κα-
λύπτ�νται τα θέματα π�υ τ�ν απα-
σ��λ�ύν σε �λη τη διάρκεια τ�υ �ί�υ
τ�υ, κυρίως τ� γλωσσικ� και τ� θε�-
λ�γικ�. Συμμετέ�ει ενεργά στην
πνευματική κίνηση τ�υ τ�π�υ τ�υ,
μετα�ρά�ει στα αγγλικά τ�ν «Λ�υκή
Λάρα» τ�υ Bικέλα, τ�ν �π�ί� εκδίδει
� εκδ�τικ�ς �ίκ�ς Macmillan. Στα
«Λευκώματα» �ρίσκ�υμε τ� συμ�ω-
νητικ� της έκδ�σης και τη σ�ετική
αλληλ�γρα�ία.

Eνδια�έρεται επίσης για την ανα-
�ίωση των Oλυμπιακών Aγώνων και
των Δελ�ικών E�ρτών. Tμήμα εν�ς
λευκώματ�ς α�ιερώνεται στη δημι-
�υργία, λειτ�υργία και δραστηρι�τη-
τες της «Society for the promotion of
Hellenic Studies» (Eταιρία για την
πρ�ώθηση των Eλληνικών Mελετών)
π�υ ιδρύθηκε τ� 1879. O Γεννάδι�ς
υπήρ%ε ιδρυτικ� μέλ�ς της εταιρείας
�πως και π�λλ�ί Aγγλ�ι διαν��ύμε-
ν�ι, �πως � George Macmillan, �
Oscar Wilde, � Matthew Arnold, κα-
θώς και καθηγητές απ� γνωστά αγ-
γλικά Πανεπιστήμια. Eλληνες τ�υ
Λ�νδίν�υ, τ�υ Παρισι�ύ, των Aθηνών
συμμετέ��υν επίσης στην πρ�σπά-
θεια αυτή: � Δημήτρι�ς Bικέλας, O
Kάσδαγλης, � Eυμ�ρ��π�υλ�ς, �
Eρρίκ�ς Schliemann, � Π. Pάλλης
κ.ά. με τ�υς �π�ί�υς � Γεννάδι�ς
�ρισκ�ταν σε στενή επα�ή �πως �αί-
νεται απ� την αλληλ�γρα�ία, κατα-
�ωρημένη στ� σ�ετικ� λεύκωμα.

Διεθνή άρθρα

Aπ� τ� 1885 έως τ� 1889 � Iωάννης
Γεννάδι�ς αρθρ�γρα�εί στ� Evening
Post της Nέας Y�ρκης. Aπ�τέλεσμα
της συνεργασίας είναι 81 άρθρα υπ�-
γεγραμμένα «Diplomatist» ή με τα
αρ�ικά «S.K.D.». Γρά�ει ιδίως για θέ-
ματα π�υ α��ρ�ύν στις διεθνείς σ�έ-
σεις, τη διπλωματία και τις π�λιτικές
ε%ελί%εις ανά τ�ν κ�σμ�. Tα άρθρα
αυτά είναι κατα�ωρημένα με �ρ�ν�-
λ�γική σειρά σ’ ένα «λεύκωμα» και
συν�δεύ�νται απ� σ��λια και παρα-
τηρήσεις άλλων ε�ημερίδων.

Eίναι γνωστή η αγάπη και � σε�α-
σμ�ς π�υ έτρε�ε � Iωάννης Γεννά-
δι�ς για τ�υς γ�νείς και την �ικ�γέ-
νειά τ�υ. Eτσι, για τ�υς αδελ��ύς
τ�υ Aναστάσι� και Παναγιώτη υπάρ-
��υν τρία �γκώδη λευκώματα με δη-
μ�σιεύσεις, συγγράμματα, αρ�ιτε-
κτ�νικά σ�έδια και λεπτ�μερείς ανα-
��ρές στη σταδι�δρ�μία τ�υς.

O Γεννάδι�ς θεωρεί �τι τα «Λευ-
κώματα» απ�τελ�ύν μια σ��αρή και
α%ι�λ�γη εν�τητα και τα εντάσσει
στ�ν κατάλ�γ� �π�υ περιγρά�ει και
καταγρά�ει λεπτ�μερώς τη �ι�λι�-
θήκη τ�υ ως και �λα τα άλλα αντικεί-
μενα της δωρεάς τ�υ. Kαι είναι
πράγματι ένας αστείρευτ�ς θησαυ-
ρ�ς γνώσεων και πληρ���ριών.

Σήμερα επι�ειρείται μια νέα τα%ι-
ν�μηση και �ωτ�γρά�ηση τ�υ ανε-
κτίμητ�υ αυτ�ύ υλικ�ύ, με λεπτ�με-
ρή καταγρα�ή τ�υ περιε��μέν�υ
των «Λευκωμάτων» σε δελτία και κα-
ταλ�γ�υς. Πρ�γραμματί�εται εν τ�ύ-
τ�ις μελλ�ντικά η μη�αν�γρα�ική
τεκμηρίωση της συλλ�γής, έτσι ώστε
να διευκ�λυνθεί η επιστημ�νική α-
%ι�π�ίησή της και να εκπληρωθεί η ε-
πιθυμία τ�υ δωρητή.

Συνέ�εια απ� τη 16η σελίδα
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Γελ�ι�γρα
ία τ�υ 1828 π�υ παρ�υσιά�ει την αρπαγή της Eλλάδας απ� τη Pωσία. Eπι�ρωματισμένη �αλκ�γρα
ία. Eκδ�ση
τ�υ T. McLean, Λ�νδίν�. (Πρώτη δημ�σίευση)

Γυναικεία ενδυμασία της Nά��υ. Xαλκ�γρα
ία, Παρίσι 1779-1784. (Πρώτη δημ�-
σίευση)
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Tα αρ�εία της Bι�λιθήκης
Aρ�εία των Δραγ�ύμη, Γενναδί�υ και �ειρ�γρα�α των Σε�έρη, Eλύτη...

Tης Λύντιας Tρί�α

Aντιπρ�έδρ�υ τ�υ E.Λ.I.A.

KAΛA �υλαγμένη στις πάνω αίθ�υ-
σες τ�υ επι�λητικ�ύ κτιρί�υ της Γεν-
ναδεί�υ �ρίσκεται και μια άλλη α�ι�-
λ�γη συλλ�γή, εκείνη των αρ�είων.
K�ιτά!�ντας τ�ν κατάλ�γ� με τα �-
ν�ματα των πνευματικών ανθρώπων
π�υ επέλε�αν, είτε �ι ίδι�ι είτε �ι
κληρ�ν�μ�ι τ�υς, τη Γεννάδει� ως
τ�π� εναπ�θέσεως των πρ�σωπικών
τ�υς αρ�είων, ως αντιπρ�εδρ�ς τ�υ
E.Λ.I.A., «αντι!ήλ�υ» ιδρύματ�ς, δεν
μπ�ρώ να μην αισθανθώ μικρά τσι-
μπήματα !ήλιας: Γεννάδι�ς, Δραγ�ύ-
μης, Eλύτης, Mητρ�π�υλ�ς, Σε�έ-
ρης, Σλήμαν, Σ�υλιώτης Nικ�-
λαΐδης...

Tα αρ�εία π�υ είναι κατατεθειμένα
στη Γεννάδει� πρ�έρ��νται κυρίως
απ� δωρεές, καθώς δεν διατίθενται
συστηματικά �ρήματα για αγ�ρά
τ�υς. Tα πρώτα π�υ απ�κτήθηκαν, τ�
1926, ήταν �έ�αια της �ικ�γενείας
Γενναδί�υ: τ�υ ιδρυτή της �ι�λι�θή-
κης Iωάννη Γενναδί�υ και τ�υ πατέ-
ρα τ�υ Γεωργί�υ Γενναδί�υ, τακτ�-
π�ιημέν� και καταγραμμέν� απ� τ�ν
γι� τ�υ. Δέκα �ρ�νια αργ�τερα η �ι-
κ�γένεια Σλήμαν κατέθεσε τ� αρ�εί�
τ�υ Eρρίκ�υ Σλήμαν τ�υ �π�ί�υ �-
μως παρακράτησε την κυρι�τητα μέ-
�ρι τ� 1962, έτ�ς κατά τ� �π�ί� τ�
μετα�ί�ασε �ριστικά στη �ι�λι�θήκη.

Παρά τ� γεγ�ν�ς �τι η συλλ�γή
αρ�είων και μάλιστα α�ι�λ�γων, άρ-
�ισε τ�σ� νωρίς, τμήμα αρ�είων πρα-
κτικώς δεν λειτ�υργ�ύσε μέ�ρι τ�
1986. H ανάγκη α�ι�π�ίησης των
συλλ�γων αυτών γιν�ταν �λ� και πι�
επιτακτική, καθώς γιν�ταν �λ� και
σα�έστερ� �τι κάθε σύγ�ρ�νη �λ�-
κληρωμένη έρευνα στηρί!εται σε με-
γάλ� �αθμ� σε στ�ι�εία π�υ πρ�έρ-
��νται απ� τη συστηματική μελέτη
των αρ�είων. Eτσι, �άρη στη δωρεά
της Virginia Nick διαρρυθμίσθηκε κα-
τάλληλα � ειδικ�ς �ώρ�ς π�υ διατέ-
θηκε για τη στέγαση των συλλ�γών
αυτών και η Xριστίνα Bάρδα ανέλα�ε
τ� επίπ�ν� έργ� της �ργάνωσης τ�υ
τμήματ�ς των αρ�είων, έργ� π�υ α-
πέδωσε γρήγ�ρα καρπ�ύς: Eνας
πρώτ�ς κατάλ�γ�ς των αρ�είων, π�-
λύ περιληπτικ�ς, δίνεται στη δημ�-
σι�τητα την ίδια αυτή �ρ�νιά(1), ενώ
τ� 1989 δημ�σιεύεται στ� περι�δικ�
«Mνήμων» ενημερωμέν�ς κατάλ�-
γ�ς των αρ�είων της Γενναδεί�υ με
σύντ�μη περιγρα�ή τ�υς(2). Tα επ�-
μενα �ρ�νια εμπλ�υτί!εται και συ-
στηματ�π�ιείται και τ� 1991 κυκλ�-
��ρεί σε ιδιαίτερ� τεύ��ς, με επιμέ-
λεια της Xριστίνας Bάρδα (3).

Aπ� τ�υς καταλ�γ�υς αυτ�ύς πρ�-
κύπτει �τι �ι συλλ�γές της Γενναδεί-
�υ περιλαμ�άν�υν 25 αρ�εία, αριθ-
μ�ς �έ�αια, � �π�ί�ς συγκριν�μεν�ς
με τα 180 της Iστ�ρικής και Eθν�λ�-

γικής Eταιρείας και τα 550 τ�υ
E.Λ.I.A. δεν είναι εντυπωσιακ�ς. Δεν
είναι �μως � αριθμ�ς των αρ�είων
π�υ εντυπωσιά!ει πράγματι τ�ν επι-
σκέπτη, είναι η π�ι�τητα τ�υ υλικ�ύ.
Πρ�κειται για αρ�εία επιλεγμένα, με-
γάλ�υ �γκ�υ και π�λύ ενδια�έρ�-
ντ�ς περιε��μέν�υ.

Xειρ�γρα�α

Tα πρ�σωπικά �αρτιά και �ειρ�-
γρα�α τ�υ Γιώργ�υ Σε�έρη και τ�υ
Oδυσσέα Eλύτη, των δύ� π�ιητών
μας π�υ τιμήθηκαν με τ� �ρα�εί�
N�μπελ. Oι �ειρ�γρα�ες μ�υσικές
παρτιτ�ύρες έργων τ�υ Δημήρη Mη-
τρ�π�υλ�υ. Tα ημερ�λ�για και η αλ-
ληλ�γρα�ία τ�υ Eρρίκ�υ Σλήμαν
(40.000 έγγρα�α).

Mαρτυρίες για �λες τις περι�δ�υς
της ιστ�ρίας της νεώτερης Eλλάδας:
Tα έγγρα�α τ�υ Aλή Πάσα π�υ ανα-
�έρ�νται στην T�υρκ�κρατία, τα �ει-
ρ�γρα�α εκπαιδευτικά συγγράμματα
τ�υ λ�γί�υ διδασκάλ�υ Γεωργί�υ
Γενναδί�υ, η αλληλ�γρα�ία τ�υ πρε-
σ�ευτή της T�υρκίας στην Aθήνα
Kωνσταντίν�υ M�υσ�ύρ�υ, �ι ανα-
μνήσεις τ�υ συνεργάτη τ�υ Iωνα
Δραγ�ύμη και μυστικ�ύ πράκτ�ρα
στη διάρκεια τ�υ Mακεδ�νικ�ύ Aγώ-
να Aθανασί�υ Σ�υλιώτη Nικ�λαΐδη,
υπ�μνήματα και επίσημα έγγρα�α
τ�υ K. Δ. Kαρα�ίδα για τ�ν επ�ικισμ�
της Mακεδ�νίας και τ�υ Eμμαν�υήλ
Tσ�υδερ�ύ για τ�ν Δεύτερ� Παγκ�-
σμι� Π�λεμ�.

Θα σταθώ ιδιαίτερα σε δύ� αρ�εία,
στα �π�ία έ�ω πρ�στρέ�ει και η ίδια
για την άντληση πληρ���ριών και
στ�ι�είων. T� αρ�εί� της �ικ�γενεί-
ας Δραγ�ύμη και εκείν� τ�υ Iωάννη
Γενναδί�υ.

T� αρ�εί� Δραγ�ύμη, δωρεά τ�υ
Φίλιππ�υ Δραγ�ύμη, περιέ�ει τις π�-
λύτιμες μαρτυρίες μιας �ικ�γένειας

π�υ έπαι�ε σημαντικ� ρ�λ� στην ι-
στ�ρία της νεώτερης Eλλάδας, απ�
τ�ν 19� αιώνα μέ�ρι τις μέρες μας.
Στέ�αν�ς, Iων, Φίλιππ�ς. Tα �ν�ματά
τ�υς συνδέθηκαν με την π�λιτική, τη
διπλωματία και τα γράμματα. T� αρ-
�εί� της �ικ�γενείας Δραγ�ύμη έ�ει
τεράστι� �γκ�. Tα �αρτιά τ�υ Iωνα,
σύμ�ωνα με τ�υς �ρ�υς της δωρεάς,
παρέμειναν σ�ραγισμένα μέ�ρι σή-
μερα. Tα τμήματα π�υ α��ρ�ύν στα
υπ�λ�ιπα μέλη της �ικ�γενείας έ-
��υν τα�ιν�μηθεί και η καταγρα�ή
τ�υς έ�ει δημ�σιευθεί σε δύ� τεύ-
�η(4). T� αρ�εί� τ�υ Φίλιππ�υ Δρα-
γ�ύμη (1890 - 1980), π�υ πρ�σ�ατα
τα�ιν�μήθηκε, περιλαμ�άνει 170 �α-
κέλ�υς με π�λύ πλ�ύσι� υλικ� για τη
Mακεδ�νία και ειδικ�τερα την περι�-
�ή Φλώρινας - Kαστ�ριάς, �π�υ � ί-
δι�ς π�λιτεύθηκε επί 30 �ρ�νια. 

Aυτ� τ�υ πατέρα τ�υ, Στέ�αν�υ
Δραγ�ύμη (1842 - 1923), απ�τελείται
απ� 278 �ακέλ�υς, �π�υ περιέ��νται
κυρίως έγγρα�α και έντυπα σ�ετικά
με την π�λιτική τ�υ δραστηρι�τητα,
με τ�ν Mακεδ�νικ� Aγώνα, καθώς
και με τα �ιλ�λ�γικά και αρ�αι�λ�γι-
κά ενδια�έρ�ντά τ�υ.

Eμπιστ�ς �ίλ�ς και συνεργάτης
τ�υ Xαριλά�υ Tρικ�ύπη, � Στέ�αν�ς
Δραγ�ύμης διατέλεσε μέλ�ς των κυ-
�ερνήσεών τ�υ και επί μακρ� �ρ�νι-
κ� διάστημα υπ�υργ�ς των E�ωτερι-
κών. Στα �αρτιά τ�υ αυτής της περι�-
δ�υ σώ!�νται μετα�ύ άλλων και τέσ-
σερις επιστ�λές τ�υ Iωάννη Γενναδί-
�υ, πρεσ�ευτ�ύ τ�τε της Eλλάδας
στ� Λ�νδίν�, πρ�ς τ�ν Xαρίλα� Tρι-
κ�ύπη. Tις επιστ�λές αυτές περιέλα-
�α στην έκδ�ση της αλληλ�γρα�ίας
των δύ� ανδρών, π�υ �ασί!εται κυ-
ρίως στ� αρ�εί� Tρικ�ύπη τ�υ
E.Λ.I.A. (5).

Στ� αρ�εί� τ�υ Iωάννη Γενναδί�υ
τ� ιδιαίτερα ενδια�έρ�ν στ�ι�εί�,

κατά τη άπ�ψή μ�υ, είναι τα 106 λευ-
κώματα (scrap books) στα �π�ία, τα-
κτικ�ς και λεπτ�λ�γ�ς καθώς ήταν,
έ�ει κ�λλήσει � ίδι�ς �,τι τ�ν α��-
ρ�ύσε και �,τι τ�ν ενδιέ�ερε. Γράμ-
ματα, άρθρα, υπ�μνήματα, �ωτ�γρα-
�ίες, απ�κ�μματα ε�ημερίδων, πρ�-
σκλήσεις, καταστατικά συλλ�γων,
πρ�γράμματα εκδηλώσεων, μ�ν�-
�υλλα, �υλλάδια, δ�κίμια με δι�ρθώ-
σεις, λ�γαριασμ�ύς, καταλ�γ�υς των
�ι�λίων τ�υ. Kαι μερικές ��ρές και
�ρισμένα σ��λια γραμμένα στ� περι-
θώρι� της σελίδας. Tα πάντα, �σα
�ρειά!εται � μελετητής π�υ ερευνά
θέματα σ�ετικά με τ�ν Γεννάδι� και
τα ενδια�έρ�ντά τ�υ.

/ε�νιέται � ερευνητής ώρες �λ�-
κληρες �υθισμέν�ς στην ανάγνωση
των αρ�είων και σ’ αυτ� ��ηθάει και
� π�λιτισμέν�ς �ώρ�ς τ�υ αναγνω-
στηρί�υ της �ι�λι�θήκης.

Eίναι κρίμα π�υ η δι�ίκηση της
Γενναδεί�υ απ��άσισε να σταματή-
σει �υσιαστικά τη λειτ�υργία τ�υ
τμήματ�ς των αρ�είων, εν�ς καλά
�ργανωμέν�υ τμήματ�ς, π�υ ε�υπη-
ρετ�ύσε πάνω απ� 40 ερευνητές τ�ν
�ρ�ν�. Γιατί �έ�αια �ωρίς τ� έμψυ��
δυναμικ� τ�υ ένα τμήμα παύει να
λειτ�υργεί. Kαι είναι κρίμα απ� �π�ια
πλευρά και αν τ� κ�ιτά�ει κανείς: O
περι�ρισμ�ς μιας δραστηρι�τητας α-
π�τελεί στ�ι�εί� παθητικ� για τη �ι-
�λι�θήκη και ανασταλτικ� για τ�ν ε-
μπλ�υτισμ� των συλλ�γών της. Oι
δωρητές αρ�είων, π�υ τα κατέθεσαν
εκεί για να είναι πρ�σιτά στην έρευ-
να, πρ��ανώς θα απ�γ�ητευθ�ύν.
Kαι � επιστημ�νικ�ς κ�σμ�ς �άνει
την πρ�σ�αση σε ένα ενδια�έρ�ν
αρ�ειακ� υλικ�, π�υ περιμένει την α-
�ι�π�ίησή τ�υ. Aς ελπίσ�υμε �τι η α-
π��αση δεν είναι �ριστική και �τι τε-
λικά θα αν�ί�ει πάλι � �ιλ��εν�ς αυ-
τ�ς �ώρ�ς.

Σημειώσεις:
(1) Xριστίνα Bάρδα, Συλλ�γές αρ�είων

και επιστ�λών, Aθήνα 1986.
(2) Xριστίνα Bάρδα, Tα αρ�εία της Γεννα-

δεί�υ Bι�λι�θήκης, π. Mνήμων, τ. 12, Aθήνα
1989, σ. 217 - 224.

(3) Tα αρ�εία της Γενναδεί�υ Bι�λι�θή-
κης. Συν�πτική αναγρα�ή. Eπιμέλεια Xρι-
στίνα Bάρδα. Aθήνα 1991.

(4) - Aρ�εία �ικ�γενείας Δραγ�ύμη. Eυρε-
τήρια. Eπιμέλεια Xριστίνα Bάρδα - B�ύλα
K"ντη. Aθήνα 1989. 2η έκδ�ση Aθήνα 1991.

- Aρ�εί� Φίλιππ�υ Δραγ�ύμη (1890 -
1980). Eυρετήρι�. Eπιμέλεια Xριστίνα Bάρ-
δα. Aθήνα 1993.

(5) Λύντια Tρί�α, Διπλωματία και Π�λιτι-
κή. Xαρίλα�ς Tρικ�ύπης - Iωάννης Γεννά-
δι�ς, Aλληλ�γρα�ία 1863 - 1894. Aθήνα
1991.

Xειργρα��
τ�υ Γιώργ�υ
Σε�έρη. «Σαλα-
μίνα της Kύ-
πρ�υ». Aπ τη
συλλ�γή «...Kύ-
πρ�ν, �υ μ’ εθέ-
σπισεν...»

Eυ�αριστ�ύμε την Γεννάδει� Bι-
	λι�θήκη, την κ. Aικατερίνη K�υ-
μαριαν�ύ και την κ. Φω�ώ Mαυρι-
κί�υ για τ� �ωτ�γρα�ικ" υλικ"
π�υ μας παρα�ώρησαν.



AΦIEPΩMA

H �αμηλ�τ�νη επικ�υρία
O Σύλλ�γ�ς Φίλων της Γενναδεί�υ Bι�λι�θήκης

Tης Kλειώς Mπ�σταντ�γλ�υ

TO ΔEYTEPO άρθρ� τ�υ Kαταστατι-
κ�ύ τ�υ Συλλ�γ�υ των Φίλων της
Γενναδεί�υ Bι�λι�θήκης περιέ�ει
τα ε!ής: Σκ�π�ς τ�υ συλλ�γ�υ είναι
η υπ�στήρι�η και η υλική ενίσ�υση,
με κάθε ν�μιμ� τρ�π� της Γενναδεί-
�υ Bι�λι�θήκης, η �π�ία απ�τελεί
τμήμα της Aμερικανικής Σ��λής
Kλασικών Σπ�υδών, π�υ λειτ�υργεί
στην Aθήνα, για την πι� απ�τελε-
σματική επιδίω�η τ�υ εθνικ�ύ και
εκπαιδευτικ�ύ της σκ�π�ύ. Παρεν-
θετικά ίσως πρέπει να ειπωθεί �τι η
συν�πτική αυτή εισαγωγή στ�υς πι�
ε!ειδικευμέν�υς στ���υς π�υ περι-
γρά#�νται πι� κάτω στ� ίδι� άρθρ�
δεν απ�κλίνει σημαντικά απ� τ�υς
σκ�π�ύς �μ�ειδών συλλ�γων άλ-
λων πνευματικών ιδρυμάτων.

H επίτευ!η των σκ�πών τ�υ συλ-
λ�γ�υ έγινε με τ�ν γνωστ� συμ�α-
τικ� τρ�π� της πρ�σελκύσεως με-
λών και της δημι�υργίας εν�ς αρ�ι-
κ�ύ απ�θεματικ�ύ απ� τα δικαιώμα-
τα της εγγρα#ής, απ� τακτικές συν-
δρ�μές και έκτακτες δωρεές. E!ά-
λ�υ δίπλα σε άλλα έσ�δα π�υ α-
ντλήθηκαν απ� τις δραστηρι�τητες
της πρώτης δεκαετίας τ�υ συλλ�-
γ�υ ή απ� περιστασιακές πρ�σ#�-
ρές υπήρ!ε και μια συνδρ�μή απ�
τ� υπ�υργεί� Π�λιτισμ�ύ, ιδιαίτερα
πρ�σ#�ρη στην ώρα της.

Πρ�ϋπ�θεση �έ�αια για �λα αυτά
απ�τέλεσε η καλλιέργεια τ�υ ενδια-
#έρ�ντ�ς κάπ�ι�υ κ�ιν�ύ για την
π�λύ σημαντική πνευματική παρα-
καταθήκη π�υ υπηρετείται απ� τ�
Iδρυμα, τ�ν μεγάλ� δηλαδή αριθμ�
�ι�λίων και �αρτών, ως ένα �αθμ�
δυσεύρετων ή και μ�ναδικών, κα-
θώς και απ� τ� πλ�ύσι�, εικαστικ�
υλικ� π�υ με κεντρικ� πυρήνα τ�υς
θησαυρ�ύς της �ι�λι�θήκης τ�υ Iω-
άννη Γενναδί�υ, �ρ�ν�λ�γ�ύνται α-
π� την αρ�ή της τυπ�γρα#ίας μέ�ρι
τις μέρες μας.

T� ενδια#έρ�ν των μελών π�υ ε-
πετεύ�θη απ� τις πρ�σπάθειες των
συμ��υλίων τ�υ συλλ�γ�υ και κατ’
ε!��ήν απ� τ� κύρ�ς και την αίγλη
τ�υ ιδρύματ�ς, τρ�#�δ�τήθηκε με
π�ικίλ�υς τρ�π�υς και ανατρ�#�-
δ�τείται συστηματικά. Tα διαδ��ικά
συμ��ύλια τ�υ συλλ�γ�υ μερίμνη-
σαν σταθερά για την εδραίωση των
σ�έσεων τ�υ συλλ�γ�υ με τ� ίδρυ-
μα για την πρ�κληση �σμωσης με-
τα!ύ τ�υς, και �έ�αια πρ��ληματί-
στηκαν και ανα&ήτησαν πρ�σ#υείς
μεθ�δεύσεις για τη σταδιακή πρ�-
σπέλαση στ� περιε��μεν� της �ι-
�λι�θήκης, έτσι ώστε να υπάρ!ει
μετε!έλι!η τ�υ απλ�ύ ενδια#έρ�-
ντ�ς σε επιθυμία μέθε!ης στα κ�ινά
της Γενναδεί�υ.

H ανατρ�#�δ�τηση τ�υ ενδια#έ-
ρ�ντ�ς εν�ς κ�ιν�ύ για ένα πνευ-

ματικ� ίδρυμα παραπέμπει στην
πρακτική των μέσων π�υ θα �ρησι-
μ�π�ιηθ�ύν για την επιτυ�ία τ�υ
σκ�π�ύ αυτ�ύ. Oπ�ι� μέσ� και αν
πρ�κριθεί η επιλ�γή θα γίνει με την
πρ�ϋπ�θεση της τακτικ�τερης και
γ�νιμ�τερης δυνατ�ν συνάντησης
των μελών τ�υ συλλ�γ�υ, αμέσως ή
εμμέσως με τ� ίδρυμα καθώς και με
τ� μήνυμα π�υ αυτ� εκπέμπει.

Eκδηλώσεις

Mε τ� πρ�σ�ημα της πληρ�#�ρη-
σης � σύλλ�γ�ς πρ�σ#έρει διαλέ-
!εις, εκθέσεις, κ.ά., ενώ με την πρ�-
θεση της ψυ�αγωγίας �ργανώνει
συναυλίες, τα!ίδια κ.ά. Tα μέλη κα-
λ�ύνται επίσης σε συναναστρ�#ές
π�υ δευτερ�γενώς τ�υς ε!�ικειώ-
ν�υν με τ� πλαίσι� στ� �π�ί� διακι-
νείται τ� έργ� της Γενναδεί�υ. Πρ�-
τάσεις για επιστημ�νικές ανακ�ινώ-
σεις ή διαλέ!εις συ�νά με επίκαιρ�
και καυτ� αντικείμεν�, είναι συνή-
θως ευπρ�σδεκτες. Oι Φίλ�ι της
Γενναδεί�υ ε!άλλ�υ έ��ντας στη
διακριτική τ�υς διάθεση την εκθε-
σιακή αίθ�υσα τ�υ ιδρύματ�ς, �ργά-
νωσαν π�λύ σημαντικές εκθέσεις �-
πως την έκθεση «O πρώτ�ς αιώνας
τ�υ N�μισματικ�ύ M�υσεί�υ 1829-
1922», η �π�ία συν�δεύθηκε απ� έ-
ναν επι�λητικ� κατάλ�γ� με π�λλές
επιστημ�νικές εργασίες (Aπρίλι�ς
1988).

Π�λύ δημ�#ιλή είναι επίσης τα
καλά πρ�ετ�ιμασμένα τα!ίδια, π�υ �
Σύλλ�γ�ς πέτυ�ε να πραγματ�π�ιή-
σει τ�σ� στ� ε!ωτερικ� (σε τέσσε-
ρες απ� τις πέντε ηπείρ�υς) �σ� και
στ� εσωτερικ�, �π�υ έ�ει ήδη καλύ-
ψει τις περισσ�τερες περι��ές της

�ώρας μας και απ�καλύψει την εκ-
θαμ�ωτική δια�ρ�νικ�τητά τ�υς.

X�ρηγία

H πρ�σέγγιση τρ�πων π�υ απ�-
�λέπ�υν στην υλική ενδυνάμωση
τ�υ Iδρύματ�ς μέσω τ�υ Συλλ�γ�υ
είναι αντικείμεν� άλλης συλλ�γιστι-
κής, π�υ δεν α#�ρά στ� ευρύ κ�ιν�,
αλλά τ�ν π�λύ μικρ�τερ� κύκλ� των
δυνάμει ��ρηγών. Γιατί � Σύλλ�γ�ς
είναι ταγμέν�ς να αντιμετωπίσει κά-
π�ια πρ��λήματα �ικ�ν�μικών κε-
νών της Bι�λι�θήκης, π�υ αν και δεν
άπτ�νται σε ανάγκες της λειτ�υργι-
κ�τητάς της, αλλά κυρίως στην ενί-
σ�υση, αύ!ηση και πρ���λή των
συλλ�γών της, πρέπει ασ#αλώς να
ε!υπηρετηθ�ύν και με επιμ�νή να α-
ναδει�θ�ύν σε μέλημα συλλ�γικ�
και πρ��ληματική ε!ιδιασμένη, π�σ�
μάλλ�ν π�υ � εμπλ�υτισμ�ς της �ι-
�λι�θήκης έ�ει σταδιακά περι�ρι-
σθεί. Στις μέρες μας και μέσα στ�
πλαίσι� της α!ι�λ�γα πληρ�#�ρημέ-
νης αστικής κ�ινωνίας, �π�υ λει-
τ�υργεί τ� Iδρυμα της Γενναδεί�υ
Bι�λι�θήκης, �λ� και περισσ�τερ�
καθιερώνεται � θεσμ�ς της ��ρη-
γίας, μ�ρ#ωμα π�υ πρ�σ�ικειωθή-
καμε απ� τη Δύση και μάλιστα απ�
τις Hνωμένες Π�λιτείες της Aμερι-
κής �π�υ εθιμικά θαυματ�υργεί. H
λέ!η σαν σημαίν�ν, αλλά και σημαι-
ν�μεν� επικαλύπτει σε αρκετ� �αθ-
μ� την αρ�αία ��ρηγία, ενώ σ�ετί&ε-
ται λιγ�τερ� με την πρακτική των
ευεργετών τ�υ νε�ελληνικ�ύ δεκά-
τ�υ ενάτ�υ αιώνα. Σε κάθε περίπτω-
ση �μως, πρ�κειται πράγματι για ευ-
εργεσία και τ� απ�τέλεσμά της –�-
πως στ�υς αρ�αί�υς, αλλά και στ�υς

μετεπαναστατικ�ύς �ρ�ν�υς– είναι
��ι μ�ν� τρ�#�δ�τικ�, αλλά και συ-
νεκτικ�, δηλαδή κε#αλαιώδες. Eδώ
ας π�ύμε παραινετικά πως τ� νε�σύ-
στατ� στην Eλλάδα λειτ�ύργημα της
��ρηγίας, �#είλει να ενστερνιστεί,
υπέρ �π�ιασδήπ�τε εθνικής περι�υ-
σίας, τ� «δει δη �ρημάτων» και να
περι�ρίσει τη διαγρα#�μενη εκτρ�-
πή τ�υ πρ�ς άμεσα ανταπ�δ�τικές
π�λιτικές. Παραδείγματα πρ�ς μίμη-
ση υπάρ��υν, ανάμεσά τ�υς και π�-
λύ πρ�σ#ατα. Σήμερα π�υ η διατή-
ρηση των συλλ�γικής παρακαταθή-
κης, καθώς και η παραγωγή ή αναπα-
ραγωγή π�λιτισμικ�ύ έργ�υ �ρίσκ�-
νται στην κ�ρυ#ή των πρ�τεραι�τή-
των, η ε!άπλωση, επικράτηση και ε-
!ειδίκευση της ��ρηγίας, αλλά και η
εκλαΐκευσή της �#είλ�υν να γίν�υν
συνυπ�λ�γίσιμ�ι �ρ�ι της �ι�σιμ�-
τητας της εθνικής ταυτ�τητας.

O Σύλλ�γ�ς Φίλων Γενναδεί�υ Bι-
�λι�θήκης ιδρύθηκε τ� 1983 με την
επίμ�νη πρ�σπάθεια της τ�τε διευ-
θύντριας της Γενναδί�υ Bι�λι�θή-
κης, κυρίας Mπεάτας Παναν�π�ύλ�υ
- Kιτσίκη και με την αδιάλειπτη ��ή-
θεια τ�υ αείμνηστ�υ ακαδημαϊκ�ύ
Λίν�υ Π�λίτη π�υ εκλέ�θηκε και
πρώτ�ς πρ�εδρ�ς τ�υ Συμ��υλί�υ
τ�υ Συλλ�γ�υ. Tην επ�μενη πρ�ε-
δρία ανέλα�ε � ακαδημαϊκ�ς κ. Mι�.
Σακελλαρί�υ, ενώ τ� συμ��ύλι� π�υ
ακ�λ�ύθησε και π�υ θήτευσε για
δύ� τριετίες, εί�ε πρ�εδρ� τ�ν ακα-
δημαϊκ� κ. Mαν�ύσ� Mασ�ύσακα. T�
εν ενεργεία συμ��ύλι� πρ�εδρεύε-
ται απ� τ�ν επίσης ακαδημαϊκ� κ.
Σπύρ� Iακω�ίδη. 

Στη σύντ�μη αυτή ανα#�ρά στ�
έργ� τ�υ Συλλ�γ�υ, καλ� θα ήταν ί-
σως εμ��λιμα να ειπωθεί πως η π�ι-
�τητα τ�υ έργ�υ τ�υ κρίνεται και α-
π� την π�ι�τητα των σ�έσεων ανά-
μεσα στ� Σύλλ�γ� και τις διευθύν-
σεις τ�σ� της Γενναδί�υ Bι�λι�θή-
κης, �σ� και της Aμερικανικής Σ��-
λής Kλασικών Σπ�υδών. O Σύλλ�γ�ς
έ��ντας επίγνωση απ� τ� ίδι� τ� Kα-
ταστατικ� τ�υ, των �ρίων των δρα-
στηρι�τήτων τ�υ, αρκείται σε σ�ε-
διασμ�ύς και πραγματώσεις πρ�τά-
σεων π�υ απ� τη #ύση τ�υς διακι-
ν�ύνται έ!ω απ� τα �ρια τ�υ συντε-
λ�ύμεν�υ επιστημ�νικ�ύ έργ�υ, ε-
δραιών�ντας έτσι την απ�δ��ή της
α!ι�πιστίας τ�υ σαν επίκ�υρ�υ �ρ-
γάν�υ. T� άρθρ� 3 τ�υ Kαταστατι-
κ�ύ ε! άλλ�υ, διατυπών�ντας έμμε-
σα αλλά με σα#ήνεια τ� καθεστώς
της σ�έσης τ�υ Συλλ�γ�υ με τ� κα-
θαυτ� έργ� της Γενναδεί�υ, διευ-
κρινί&ει �τι τ� έργ� τ�υ Συλλ�γ�υ εί-
ναι η πρ���λή με κάθε πρ�σ��ρ�
τρ�π� τ�υ έργ�υ της Γενναδεί�υ.
Oλα επ�μένως, τα �ρησιμ�π�ι�ύμε-
να μέσα, αναπ�δραστα απ��λέπ�υν
στ�ν π�λύ σημαντικ� αυτ� στ��� και
απ�κλειστικά σε αυτ�ν.
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