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ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (1863-1922)

Ή έποχή των μεταρρυθμίσεων στήν ’Οθωμανική αυτοκρατορία (Tanzi- 
mat), πού αποκορυφώθηκε μέ το Χάττι-Χουμαγιούν (1856), δημιούργησε 
τις προϋποθέσεις για μια περίοδο ακμής στήν ιστορική εξέλιξη τού έλλη- 
νικοϋ πληθυσμού τής Μικράς ’Ασίας. Παράγοντες τής άνθισης αύτής τού 
μικρασιατικού πληθυσμού στό δεύτερο ήμισυ τού 19ου αιώνα ήταν ή εν
ίσχυση τού μεταναστευτικοΰ ρεύματος άπό τήν Ελλάδα, ή πύκνωση τών 
οικονομικών του δραστηριοτήτων καί οί νέες εύκαιρίες πνευματικής ανά
πτυξης πού πρόσφεραν οί οθωμανικές μεταρρυθμίσεις. Ή «έκτακτος άλη- 
θώς διανοητική κίνησις»' πού παρατηρεΐται άπό τό 1861 καί εξής, τής 
οποίας φορείς ήταν ιδίως οί πολυάριθμοι σύλλογοι1 2 πού δημιουργούνται 
στίς έλληνικές κοινότητες τής οθωμανικής έπικράτειας, συνέβαλε στον 
έπαναπροσδιορισμό καί τήν έμπέδωση τής έθνικής αύτογνωσίας τού ελ
ληνισμού3. Πρωτοπόρο τέκνο τής πνευματικής αύτής κίνησης υπήρξε ό 
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (Ε.Φ.Σ.Κ.)4,

1. Ό έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος (Ε.Φ.Σ.Κ.), τ. ΙΒ' (1877- 
1878), σ. 7. Τό άναφέρει ό Όδυσσέας Ίάλεμος σε άρθρο για τήν ιστορία του Ε.Φ.Σ.Κ.

2. Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα χρονογράφου 1800-1913, ’Αθήνα, 1932, σ. 190-203· Κ.Θ. 
Δημαράς, 'Ελληνικός Ρωμαντισμός, ’Αθήνα, 1982, σ. 399-402, 590-594- Κυριακή Μαμώνη, 
«Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στή Μικρά ’Ασία», Λελτίον 'Ιστορικής καί Εθνο
λογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, τ. 26 (1983), σ. 63-114.

3. Μ. Κουρουποΰ, «Ή Φίλεργος Εταιρεία τής Κωνσταντινούπολης», Δελτίο Κέντρου Μι
κρασιατικών Σπουδών, τ. 5 (1984-1985), σ. 241.

4. Γιά τον Ε.Φ.Σ.Κ. βλ· Τατιάνα Σταύρου, Ό έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός 
Σύλλογος. Τό Ύπουργείον Παιδείας τού 'Αλυτρώτου 'Ελληνισμού, ’Αθήνα, 1967- ’Αλέξανδρος 
Ζωηρός, «’Αναμνήσεις. Ή Κωνσταντινούπολις καί ιδίως τό Σταυροδρόμιον κατά τό 1870. 
Ή πόλις καί οί άνθρωποι. Ή ίδρυσις του 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου», Ήμερολό- 
γιον τών Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων έν Κωνσταντινουπόλει τού έτους 1906, Κων
σταντινούπολη, 1905, σ. 219-234- Όδ. Ίάλεμος, «Ή ίστορία τού έν Κωνσταντινουπόλει 
'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου καί τής έπιδράσεως αύτοΰ έπί τής εκπαιδευτικής έν
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ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚ.ΟΠΟΥΛΟΣ

πού ιδρύθηκε τον ’Απρίλιο τού 1861 μέ έμπνευστή τόν Ιατμυφιλόλογο 
Ήροκλή Βασιάδη καί κύριους χρηματοδότες τούς τραπεζίτες Γεώργιο 
Ζαρίφη καί Χρηστάκη Ζωγράφο. Ό σκοπός τού συλλόγου, όπως προσδι
ορίζεται στον πρώτο κανονισμό του, ήταν περιορισμένος: «Ή έγγραφος ή 
προφορική διακοίνωσις φιλολογικών ζητημάτων»5. ’Ήδη όμως από τό 
πρώτο έτος ό σκοπός έγινε «έργω εύρύτερος»6. Τούτο τό διαπιστώνουμε 
-εκτός τών άλλων δραστηριοτήτων- από τήν ίδρυση τής βιβλιοθήκης, 
τήν ιστορία τής όποιας θά προσπαθήσω νά περιγράφω.

1

'Ο αρχικός κανονισμός τού Ε.Φ.Σ.Κ. δέν έθιγε τό θέμα τής βιβλιοθή
κης. ’Από τόν πρώτο χρόνο τής λειτουργίας τού Συλλόγου όμως, μέ πρό
ταση τού Βασιάδη, έκλέχτηκε έπιτροπή ('Ηρ. Βασιάδης, Μ. Βλάδος, I. 
Ζωγράφος), γιά νά προτείνει τά περιοδικά πού κρίνονταν άναγκαΐα γιά τή 
λειτουργία του, αφού δέν ύπήρχαν επαρκείς πόροι γιά τήν άγορά βιβλί
ων7. Είναι άξιοσημείωτο ότι ή βιβλιοθήκη γεννιέται μέσα από τήν προσ
πάθεια γιά τήν έκδοση φιλολογικού περιοδικού τού Συλλόγου. Έτσι τόν 
Μάιο τού 1863 ό εισηγητής τής προκαταρκτικής επιτροπής γιά τήν έκ
δοση τού περιοδικού Σταυράκης Άριστάρχης άναφέρει ότι ή έπιτροπή

Τουρκία ένεργείας τού ήμετέρου έθνους», Ε.Φ.Σ.Κ, τ. ΙΒ' (1877-1878), σ. 6-19- G. Chassi- 
otis, L’instruction publique chez les Grecs depuis la prise de Constantinople par les Turcs 
jusqu’ à nos jours, Παρίσι, 1881, σ. 443-463· Ήρ. Βασιάδης, «Έκθεσις τών έργων του έν 
Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου», Συνέδρων τών 'Ελληνικών Συλλό
γων. Πρακτικά τής Πρώτης αύτοΰ συνόδου συγκροτηθείσης έν Άθήναις έν έτει 1879, ’Αθήνα, 
1879, σ. 101-156· Χρήστος Γ. Πανταζίδης, «Βραχεία έκθεσις τής παιδευτικής δράσεως του 
έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου (1861-1904)», Ήμερολόγιον τών 

’Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων τοΰ έτους 1905, Κωνσταντινούπολη, 1904, σ. 122- 
125· Χρήστος Γ. Πανταζίδης, «Συνοπτική έκθεσις τών κατά τήν πεντηκονταετηρίδα (1861 - 
1911) τού 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Πεπραγμένων», Ε.Φ.Σ.Κ. Πεντηκονταετηρίς 
1861-1911. Παράρτημα τοΰ 1Δ' τόμου, Κωνσταντινούπολη, 1920, σ. 53-66. Λογοδοσίαι Μηνά 
Αόθεντοπούλου, προέδρου τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, ’Αθήνα, 
1972- Κυριακή Μαμώνη, «Ό 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως. Ό 
Βενιζέλος καί ή Μικρασιατική Καταστροφή. (’Από τό άρχείο Κ. Μισαηλίδη)», Δελτίο 
ΚΜΣ, τ. 4 (1983), σ. 277-297.

5. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Α' (1863-1864), σ. ε\
6. Συνέδρων τών 'Ελληνικών Συλλόγων, σ. 102.
7. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Α' (1863-1864), σ. 37. Ή ’Επιτροπή πρότεινε τά περιοδικά Revue des 

Deux Mondes, Journal des Débats, Revue Germanique, Allgemeine Zeitung, στα όποια 
προστέθηκε καί ή Bibliographie Annuelle.
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

«συναισθανομένη τήν έλλειψιν δημοσίας βιβλιοθήκης προτείνει διορι
σμόν βιβλιοθηκάριου, προς δν νά έγχειρίζη έκαστον μέλος αριθμόν τινα 
βιβλίων καί οϋτω βαθμηδόν νά καταρτισθή πλούσια όπωσοϋν βιβλιοθή
κη»8. Σύμφωνα μέ τον κανονισμό για τήν έκδοση τοϋ περιοδικού9, ή συν
τακτική επιτροπή εκλέγει ένα άπό τά μέλη της ως βιβλιοθηκάριο. ’Έτσι, 
έν μέρει άτυπα καί κάπως παρεμπιπτόντως, διευρύνθηκε ή δραστηριότητα 
του Συλλόγου σέ ένα χώρο πού έμελλε νά άποβεΐ ένα άπό τά μεγάλα κε
φάλαια τής ιστορίας του.

'Η ζωή τής βιβλιοθήκης άρχισε μέ τις προσφορές των μελών τού 
Ε.Φ.Σ.Κ. Θεόδωρου Ζωγράφου (έξι τόμοι βιβλίων)10 καί Γεωργίου Ζα
ρίφη (2000 φράγκα γιά τήν αγορά βιβλίων)11. Σύντομα άκολούθησε πρό
ταση άπό τόν γνωστό γάλλο έλληνιστή Brunet de Presle γιά ανταλλαγή 
τής Société Imperiale des Antiquaires de France μέ τό περιοδικό τοϋ 
Ε.Φ.Σ.Κ. Τήν πρόταση αύτή «ό Σύλλογος άσμενος έδέξατο»12.

Ό νέος κανονισμός13, πού ψηφίστηκε τό 1864, διεύρυνε τούς στόχους 
τοϋ Συλλόγου καί θεσμοθέτησε τήν ύπαρξη τής βιβλιοθήκης. Ό σκοπός 
πλέον τοϋ Συλλόγου ορίζεται ως «ή έν γένει καλλιέργεια τών γραμμά
των», πού θά επιτευχθεί μέ επιστημονικές άνακοινώσεις, μέ τήν έκδοση 
τοϋ περιοδικού, μέ τή σύσταση δημόσιας βιβλιοθήκης καί αναγνωστηρί
ου, μέ δημόσια μαθήματα, μέ βραβεία. Μέ τόν νέο κανονισμό αναβαθμί
ζεται ή θέση τοϋ βιβλιοθηκάριου, άφοΰ έκλέγεται άπό τά μέλη ως ένας 
άπό τούς έπτά κοσμήτορες πού άποτελοΰν τή διοίκηση τοϋ Συλλόγου. Τά 
καθήκοντά του είναι νά φροντίζει γιά τήν αύξηση καί καλή διατήρηση 
τής βιβλιοθήκης καί τοϋ αναγνωστηρίου, νά καταρτίζει τόν κατάλογο καί 
νά δανείζει βιβλία στά μέλη τοϋ Συλλόγου. Ή διάρκεια τοϋ δανεισμού 
ήταν ένας μήνας, μέ τήν ύποχρέωση αντικατάστασης τοϋ βιβλίου σέ 
περίπτωση φθοράς ή άπώλειας. Στό άρθρο 27 δηλώνεται ή πρόθεση νά 
γίνει ή βιβλιοθήκη δημόσια, «όταν πλουτίσει αρκούντως καί άξίως τής 
μεγαλουπόλεως». Γιά τόν λόγο αυτό ό Σύλλογος δέχεται έκτακτες προσ
φορές «προς αϋξησιν τής βιβλιοθήκης», καί μάλιστα γίνεται καί σχετική 
άνακοίνωση στις έφημερίδες, υστέρα άπό πρόταση τοϋ Βασιάδη14.

8. Ο.π., σ. 37.
9. Ο.π., σ. δ'.
10. Ο.π., σ. 195.
11. Ο.π., σ. 285.
12. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Β' (1864-1865), σ. 124.
13. Ο.π., σ. 128-131.
14. Ο.π., σ. 260.
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ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μετά τήν ψήφιση του νέου κανονισμού καί για τρεις συνεχείς θητείες 
στο αξίωμα του βιβλιοθηκάριου εκλέγεται ό έμπορος Εμμανουήλ Καμά
ρας. Πρέπει έδώ νά σημειώσουμε ότι σέ όλη τή διάρκεια τής λειτουργίας 
τής βιβλιοθήκης, τίς τύχες της διαχειρίστηκαν άνθρωποι διακεκριμένοι 
στον πνευματικό στίβο, μέ πρώτο τον Ήροκλή Βασιάδη, ή θητεία του 
όποιου ώς βιβλιοθηκάριου (1869-70) δείχνει τή σημασία πού άπέδιδε στή 
βιβλιοθήκη ό κορυφαίος τών έταίρων. Οί ύπεύθυνοι τής βιβλιοθήκης στή 
διάρκεια τής περιόδου 1864-1912 άναφέρονται στον πίνακα I (σελ. 315).

Ό πρόεδρος Σπυρίδων Μαυρογένης στον απολογισμό τών πεπραγμένων 
τής θητείας του τόν Μάιο του 1864 αναφέρει, ότι οί προσφορές έπέτρε- 
ψαν στον Σύλλογο νά καταρτίσει κατάλογο βιβλίων καί νά άναθέσει τήν 
αγορά αύτών στον έταϊρο Στέφανο Καραθεοδωρή, στό Βερολίνο15 16. Χάρη 
στίς δωρεές λοιπόν ή βιβλιοθήκη πλουτίζεται καί στις 20 ’Ιανουάριου τού 
1869 άποφασίζετσι ή χρήση της «παρά παντός φιλομαθούς», ένώ παράλ
ληλα δημιουργεϊται καί δημόσιο άναγνωστήριο1ή, γιά τό όποιο εκδηλώ
νουν έμπρακτα τό ένδιαφέρον τους πολλοί δωρητές17. Πολλοί επίσης έκ
δοτες εφημερίδων καί περιοδικών άπό τήν Πόλη, τήν ’Αθήνα, τή Σμύρνη, 
τήν Τεργέστη, στέλνουν στό άναγνωστήριο δωρεάν τά φύλλα τών έκδό- 
σεών τους18, ύπογραμμίζοντας έτσι τήν πνευματική άκτινοβολία τού Ελ
ληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.

Ένώ λοιπόν είχε άρχίσει νά λειτουργεί τό δημόσιο άναγνωστήριο καί 
ή βιβλιοθήκη άριθμοΰσε περίπου 190019 τόμους, βρήκε τόν Σύλλογο ή 
«δεινή τού Πέρα πυρκαϊά»20,1 πού στίς 25 Μαΐου 1870 κατέκαυσε όλο τό 
Σταυροδρόμι καί έκλεισε τήν αύλαία τής πρώτης περιόδου τής ιστορίας 
τού Ε.Φ.Σ.Κ.

15. Ο.π., σ. 255.
16. Ε.Φ.Σ.Κ. Τά περισωθέντα, τ. Δ' (1865-1870), σ. 235. Οί ήμέρες καί ώρες ήταν Τρίτη 

καί Παρασκευή 9 π.μ.-3 μ.μ. ’Αργότερα προστέθηκε καί ή Κυριακή.
17. Γιά τήν αγορά περιοδικών προσφέρουν από 100 φράγκα οί Κ. Καραπάνος, Θ. Γιάννα- 

ρος, Λ. Χρυσοβελώνης, Δ. Καλλίνικος. Ένώ 500 φράγκα προσέφερε ό X. Ζωγράφος.
18. Προσφέρονται δωρεάν τά άθηναϊκά περιοδικά Πανδώρα καί Ίλισσός όπως καί οί εφη

μερίδες Κλειώ, 'Ημέρα (Τεργέστης), Μέλλον. Μέριμνα καί Έφημερίς τών Φιλομαθών (’Αθή
νας), Νεολόγος, Έπτάλοφος, 'Ανατολικός Άστήρ, 'Ομόνοια, Κωνσταντινούπολή καί Φάρος τον 
Βοσπόρου (Κωνσταντινούπολης), ’Αμάλθεια (Σμύρνης), Λαοί Νεαπόλεως.

19. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Γ (1875-1876), σ. 177.
20. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Ε' (1870-1871), σ. 133. Προφανώς στήν πυρκαϊά αυτή καταστράφηκαν τά 

αντίτυπα του νεοεκδομένου Γ' τόμου τού περιοδικού, πού σήμερα σπανίζουν. Στή βιβλι
οθήκη τού Κ.Μ.Σ. ύπάρχει πλήρης σειρά τού περιοδικού, στήν όποια περιλαμβάνεται καί 
φωτοτυπία τού Γ' τόμου.
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

'Ο απολογισμός τής καταστροφής υπήρξε θλιβερός. Νά πως περιγράφει 
ό πρόεδρος Σταυράκης Άριστάρχης στις 4 Ιουλίου 1870 τήν άπώλεια 
τής βιβλιοθήκης: «Που νυν ή πολύτιμος του συλλόγου βιβλιοθήκη, ήτις 
συγκροτηθεϊσα έκ διαφόρων προσφορών καί συνδρομών ήτο κοινόν παντί 
τώ προσερχομένω ένδιαίτημα καί έδείκνυεν όπόσην στοργήν καί αγάπην 
έτρεφε ή τών λογίων καί φιλομούσων άνδρών όμάς προς τό ήμέτερον σω- 
ματεΐον»21. Ή άγάπη αυτή καί ή στοργή έκδηλώνεται έμπρακτα, άφοϋ 
πλήθος προσφορών συντελούν στήν άμεση άνασύσταση τής βιβλιοθήκης. 
Τό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών ύπόσχεται 10.000 δρχ. καί αντίτυπα διπλών 
βιβλίων. Ό «Έν Άθήναις Σύλλογος προς Διάδοσιν τών Ελληνικών 
Γραμμάτων» προσφέρει 2000 δρχ., οί αθηναϊκοί σύλλογοι «Βύρων» καί 
«Παρνασσός», αλλά καί οί: Λουκία Καραθεοδωρή, Α.Ρ. Ραγκαβής, Ν. 
Δραγούμης, Κ. Καλλιάδης, Α. Βερναρδάκης, Κ. Σάθας σπεύδουν νά συν
εισφέρουν μεταξύ τών πρώτων22. Τό προεδρείο αναλαμβάνει τή φροντίδα 
τής αναδιοργάνωσης τής βιβλιοθήκης, στέλνοντας έγκυκλίους προς κάθε 
κατεύθυνση, στις όποιες δηλώνει τήν πρόθεση νά δημιουργηθεΐ βιβλι
οθήκη, πού θά χρησιμεύει «ούχί διά τά μέλη άποκλειστικώς αλλά γενικώς 
διά τό δημόσιον καί τούτο μάλιστα έν μεγαλούπόλει ένθα έπαισθητοτέρα 
ή σπάνις βιβλίων καί βιβλιοθηκών όσημέραι καθίσταται»23. Ή τελευταία 
διαπίστωση -πού επαναλαμβάνεται συχνά- δείχνει τό μεγάλο κενό πού 
ύπήρχε στήν πνευματική ζωή τής Πόλης καί τό όποιο φιλοδοξούσε νά 
καλύψει ή βιβλιοθήκη τού Ε.Φ.Σ.Κ.

Τόν ’Ιούνιο τού 1871 ό κανονισμός24 αναθεωρείται καί ό Σύλλογος 
«καθίσταται ούχί πλέον Ελληνικός άλλά Πανελλήνιος περιβαλών διά 
τών πνευματικών αυτού ενεργειών άπάσας τάς έπαρχίας τής ’Οθωμανικής 
αύτοκρατορίας ένθα κατοικοΰσι Έλληνες ή ’Ορθόδοξοι...»25. ’Αλλά καί 
ώς προς τή βιβλιοθήκη έχουμε κάποιες αλλαγές. Ό ύπεύθυνος γιά τή 
λειτουργία της κοσμήτορας -πού είναι καί ύπεύθυνος γιά τήν όργανοθήκη 
καί τις άρχαιολογικές συλλογές- ονομάζεται πλέον «βιβλιοφύλαξ» καί 
στό τέλος τού «συλλογικού έτους»26 συντάσσει έκθεση περί τής κατα-

21. Ο.π., σ. 133.
22. Ο.π., σ. 134, 187.
23. Ο.π., σ. 188.
24. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΣΤ' (1871-1872), σ. γ'-Τ.
25. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΒ' (1877-1878), σ. 13.
26. Τό «συλλογικό έτος» άρχιζε τήν πρώτη Κυριακή του Μαΐου καί τελείωνε τήν ϊδια 

ήμέρα του επομένου έτους, όπότε γινόταν πανηγυρική συνεδρίαση, στήν όποια ό πρόεδρος 
διάβαζε τόν απολογισμό τής δράσης του Συλλόγου.
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στάσεως αυτών. Στο νέο κανονισμό επίσης δηλώνεται ό δημόσιος χαρα
κτήρας τής βιβλιοθήκης καί του άναγνωστηρίου καί προβλέπεται να 
ύπάρχει στον προϋπολογισμό κάποιο χρηματικό ποσό γιά τον εμπλουτι
σμό τής βιβλιοθήκης.

Πέρα από όλα αυτά, ή βιβλιοθήκη αντιμετώπιζε αντικειμενικές δυσκο
λίες, άφοϋ ή έλλειψη χώρου (ό Σύλλογος στεγάστηκε άρχικά στήν έλλη- 
νική σχολή τής Παναγίας τοϋ Γαλατά καί κατόπιν στον τουρκικό ιατρικό 
σύλλογο)27 έμπόδιζε τή συστηματική οργάνωσή της. Παρ’ όλα αυτά, 
καταρτίστηκαν κατάλογοι, άλφαβητικός καί δωρεών, από τον ’Απόστολο 
Λιούμα, βιβλιοφύλακα τό 1872-7328. Σέ όλο τό χρονικό διάστημα 1871- 
75 ανακοινώθηκαν σημαντικές δωρεές βιβλίων καί χρημάτων, πού πλού
τισαν τή βιβλιοθήκη29. 'Ο άριθμός τών τόμων της είχε φθάσει τό 1873 
τούς 2000 (μαζί μέ αυτούς πού άγοράστηκαν από τή Γαλλία καί τή Γερ
μανία)30 31 καί σύμφωνα μέ τον ισολογισμό τοϋ ταμείου ή αξία της ανερχό
ταν σέ 350 A.T.3J.

II

Ή περίοδος 1874-75 άποτέλεσε σημείο καμπής γιά τήν πορεία τής βι
βλιοθήκης, άφοϋ τότε ολοκληρώθηκε ή μεταφορά, της στο νέο «περικαλ
λές» κτήριο τοϋ Συλλόγου, πού είχε έγκαινιασθεΐ μέ κάθε επισημότητα 
στις 13 Μαΐου τοϋ 1873. Ό Γεώργιος Χασιώτης32, ιδρυτής καί καθηγη

27. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Ε’ (1870-1871), σ. 135.
28. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Ζ (1872-1873), σ. 302.
29. ’Ενδεικτικά άναφέρουμε ότι χρήματα για τήν αγορά βιβλίων προσφέρουν oi: Γ. Κο- 

ρωνιός (200 Λ.Τ.), Θ.Α. Μαυρογορδάτος (100 Λ.Τ.), Ν. Κρικότσος (50 Λ.Τ.), «Έν Παρισί- 
οις Σύλλογος προς διάδοσιν τών Ελληνικών Σπουδών» (200 Λ.Τ.) καί ό Θ. Κοσούδης 50 
Λ.Τ. γιά τήν αγορά βιβλιοθηκών. Βιβλία δωρίζουν: ό βιβλιοπώλης I. Παππάδης (127 τό
μους), ό ομογενής στό Παρίσι Β. Ήλιάδης (79 τόμους), ό πρεσβευτής τής ’Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας στό Βερολίνο ’Ιωάννης Άριστάρχης (166 τόμους τής 'Ελληνικής Πατρολογίας 
πού έκδόθηκε άπό τόν Migne), όπως καί τά μέλη του προαναφερθέντος Παρισινού συλλόγου 
Ε. Legrand, Brunet de Presle, E. Egger, Beube καί Nisard.

30. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Z (1872- 1873), σ. 301.
31. Ο.π., σ. 328.
32. 'Ο Γεώργιος Χασιώτης γεννήθηκε στή Βίτσα τής ’Ηπείρου τό 1842 καί σπούδασε 

φιλολογία στήν ’Αθήνα. 'Υπήρξε από τούς ιδρυτές τού ελληνικού Λυκείου τής Κωνσταντι
νουπόλεως (1869) καί διετέλεσε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα γενικός γραμματέας τού 
Ε.Φ.Σ.Κ. Τό 1880 εγκαταστάθηκε στό Παρίσι καί έργάστηκε ώς δάσκαλος τών παιδιών τού 
X. Ζωγράφου. ’Ανάμεσα στά έργα του συγκαταλέγεται τό L’instruction publique chez les 
Grecs depuis la prise de Constantinople par les Turcs jusqu’à nos jours, Παρίσι, 1881.
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τής τοΰ ελληνικού Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως, άνέλαβε βιβλιοφύλα- 
κας τήν κρίσιμη εκείνη χρονιά καί εφερε νέες άπόψεις-προτάσεις γιά τον 
τρόπο λειτουργίας καί τίς επιδιώξεις τής βιβλιοθήκης. Σέ αυτόν οφείλεται 
ή σύνταξη τοΰ πρώτου κανονισμού τής βιβλιοθήκης καί τοΰ αναγνωστη
ρίου33. Τό κείμενο παρατίθεται στή συνέχεια:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Άρθρ. 1. Ή τοΰ Έλλην. Φιλολογικού Συλλόγου Βιβλιοθήκη έστί προς χρή- 
σιν των μελών καί τοΰ Δημοσίου κατά τό 62 ίχρθρον τοΰ Κανονισμού.

Άρθρ. 2. Παν μέλος τοΰ Συλλόγου, άμα τή εγγραφή αυτοΰ ώς τοιούτου, 
πέμπει, εί δυνατόν, τή βιβλιοθήκη τά έαυτοΰ συγγράμματα.

Άρθρ. 3. Πάντα τά τοΰ Συλλόγου βιβλία έντυπά τε καί χειρόγραφα έσωθεν 
μεν καί εν τω έξωφύλλφ φέρουσι τήν σφραγίδα τοΰ Συλλόγου, 'έξωθεν δε τόν 
αριθμόν τής ταξινομήσεως καί τά γράμματα τάδε «Ελληνικός Φιλολογικός 
Σύλλογος».

Άρθρ. 4. Ό Βιβλιοφύλαξ κρατεί βιβλίον εισόδου καί εξόδου, κατάλογον επι
στημονικόν καί άλφαβητικόν.

Άρθρ. 5. Παντός βιβλίου τό πρώτον είσαγομένου εν τή βιβλιοθήκη, ό Βιβλι- 
οφύλαξ αποστέλλει τω Γεν. Γραμματεί τήν δέουσαν άπόδειξιν παραλαβής, ήτις 
καί κατατίθεται έν τοίς άρχείοις. Παραλαμβάνων δέ τήν βιβλιοθήκην καί παρα- 
δίδων τω διαδόχψ κατά τάς αρχαιρεσίας ποιεί τήν νενομισμένην πράξιν, εις ήν 
μετέχουσι καί πάντες οί λοιποί κοσμήτορες κατά τό ΙΟον αρθρον τοΰ Κανονι
σμού.

Άρθρ. 6. Ή Βιβλιοθήκη έσται άνοικτή καθ’ έκάστην εκτός τών Κυριακών 
καί τών εορτών άπό τής 10-11 Π.Μ. καί από τάς 1 -4 Μ.Μ.

Άρθρ. 7. Οί τήν βιβλιοθήκην έπισκεπτόμενοι ή μελετήσοντες εντός αυτής 
εγγράφουσι τό έαυτών όνομα καί τό παρ’ αυτών ζητούμενον σύγγραμμα έν ιδίφ 
βιβλίοα έν δέ τω τέλει τοΰ έτους ό Βιβλιοφύλαξ ποιεί περί τούτων τόν δέοντα 
λόγον.

Άρθρ. 8. Τών προσερχομένων τά μέν μέλη λαμβάνουσι προς &νάγνωσιν οίον 
αν ζητήσωσι βιβλίον έκ τών υπαρχόντων, άποχωροΰντα δέ παραδίδουσι τοΰτο 
τω βιβλιοφύλακν τά δέ μή μέλη δέον νά φέρωσιν είσιτήριον βιβλιοθήκης κεκυ- 
ρωμένον ταίς ΰπογραφαίς τοΰ Προέδρου τοΰ Συλλόγου καί τοΰ Γεν. Γραμμα- 
τέως καί φέρον τήν σφραγίδα τοΰ Συλλόγου.

33. Ε.Φ.Σ.Κ, τ. Θ' (1874-1875), σ. 213-215.
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’Αρθρ. 9. Οι αλλοδαποί γίνονται δεκτοί τή συστάοει ενός των μελών τοΰ 
Συλλόγου καί των οικείων πρέσβεων.

"Αρθρ. 10. 7α μέλη καί ai ’Επίτροποί δύνανται νά λαμβάνωσι κατ’ οίκον διά 
διπλοτύπου βιβλία, έπιστρεφόμενα εντός δεκαπενθημερίας. Τόν δε μη έκπλη- 
ρώσοντα την ύποχρέωσιν ταύτην ό Βιβλιοφύλαξ καταγγέλλει εις τόν Σύλλογον, 
οστις άποφασίζει περί τοΰ πρακτέου.

"Αρθρ. 11. Ούδείς δύναται εντός τής αυτής δεκαπενθημερίας να δανεισθή προ 
τής επιστροφής καί ετερα βιβλία.

"Αρθρ. 12. Ή χρήσις τής μελάνης εν τή Βιβλιοθήκη άπαγορεύεταν ai δε 
σημειώσεις λαμβάνονται διά τοΰ μολύβδου.

"Αρθρ. 13. Παν μέλος κατέχον πέραν τής ώρισμένης προθεσμίας βιβλίον τι 
τοΰ Συλλόγου προς άνάγνωσιν θεωρείται οφειλέτης αύτοΰ καί τής αξίας του.

"Αρθρ. 14. Ό Βιβλιοφύλαξ κατά την άπόδοσιν εφίστησι τήν προσοχήν αύτοΰ 
καί επί των εντός τοΰ βιβλίου.

"Αρθρ. 15. Εις τό τέλος έκάστου Συλλογικού έτους πάντες οί εχοντες βιβλία 
όφείλουσι προ δεκαπέντε ημερών να έπιστρέφωσι ταϋτα.

"Αρθρ. 16. Κατά τάς αρχαιρεσίας εκλέγεται καί επιμελητής τής Βιβλιοθήκης 
καί τοΰ ’Αναγνωστηρίου, οστις μετά τοΰ Βιβλιοφύλακος συνεννοούμενος καί 
άναπληρών αυτόν απάντα, εποπτεύει καί έπιστατεί εντός τής Βιβλιοθήκης καί 
τοΰ ’Αναγνωστηρίου.

"Αρθρ. 17. Τό καπνίζειν καί ai συνομιλίαι άπαγορεύονται αυστηρώς εντός τής 
Βιβλιοθήκης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

"Αρθρ. 1. Τό άναγνωστήριον τοΰ Συλλόγου, εν φ εύρίσκονται εφημερίδες 
ελληνικοί καί ξέναι, περιοδικά καί βιβλιογραφικά δελτία, έστίν Ανοικτόν καθ' 
έκάστην άπό τής 1-4 Π.Μ. καί άπό τής 8-11 Μ.Μ.

"Αρθρ. 2. Τών προσερχομένων τά μεν μέλη τοΰ Συλλόγου γίνονται δεκτά 
ανευ εισιτηρίου, τά δε μή τοιαΰτα δέον νά φέρωσι τοιοΰτον τή υπογραφή τοΰ 
Προέδρου καί τοΰ Γεν. Γραμματέως κεκυρωμένον.

"Αρθρ. 3. Ούδεμία έφημερίς ή περιοδικόν εξέρχεται τοΰ ’Αναγνωστηρίου, τά 
δε άναγινωσκόμενα κατατίθενται έν επί τούτω παρεσκευασμέναις θήκαις.

"Αρθρ. 4. Πίναξ άνηρτημένος έν τή αιθούση τοΰ ’Αναγνωστηρίου δηλοί άλ
φα βη τι κώς τά περιοδικά καί τάς εφημερίδας, άσπερ κατέχει, έτερος δε τούς 
δωρητάς αυτών.

"Αρθρ. 5. Πίναξ ιδιαίτερος τών τής ή μέρας περιοδικών καί εφημερίδων 
άναρτ&ται καθ' έκάστην έν τή αιθούση τοΰ ’Αναγνωστηρίου.

"Αρθρ. 6. Τά διά τάς Επίτροπός ώρισμένα περιοδικά παραχωροΰνται αύταίς,
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αν ζητηθώσιν οκτώ ημέρας μετά την εν τφ ‘Αναγνωστήριο) κατάθεσιν.
Άρθρ. 7. Το καπνίζειν καί ai συνομιλίαι άπαγορεύονται αυστηρώς εντός τής 

αιθούσης.

Στήν έκθεσή του, στό τέλος τοΰ «συλλογικού έτους», ό Χασιώτης απο
δίδει όλες τις έργασίες πού έγιναν στή βιβλιοθήκη στον νεοεκλεγέντα 
επιμελητή ’Εμμανουήλ Καμάρα. Έργασίες καθόλου ευκαταφρόνητες, 
αφού όλα τα βιβλία (2475 τόμοι) τοποθετήθηκαν θεματικά στα ράφια καί 
έτοιμάσθηκε επιστημονικός κατάλογος καί εύρετήριο34. Ό Χασιώτης 
επισημαίνει τήν έλλειψη σημαντικών φιλολογικών, Ιστορικών καί φιλο
σοφικών συγγραμμάτων καί τονίζει ότι «ή ύπάρχουσα βιβλιοθήκη είναι 
σμικρά, δεΐται δέ σπουδαιοτέρας άναπτύξεως ί'να καταστή αξία τού μεγά
λου ονόματος τοΰ Συλλόγου καί τής πόλεως εν ή άνακεκήρυκται δημοσία. 
"Αν θέλωμεν ό τοΰ Συλλόγου φιλολογικός σκοπός νά ευδόκιμη... έχομεν 
ανάγκην βιβλιοθήκης περιλαμβανούσης τά προς τοΰτο τουλάχιστον άρ- 
μοδιώτερα συγγράμματα». Προτείνει επίσης τήν έκδοση «δελτίου βιβλι
ογραφικού περιλαμβάνοντος τά εν τή ήμετέρα γλώσση έκδιδόμενα συγ
γράμματα»35.

Στή συνεδρίαση τής 9ης Φεβρουάριου 1876 ή βιβλιοθήκη κηρύχθηκε 
δημόσια36. Οί 4000 τόμοι καί τά σαράντα πέντε χειρόγραφά της είχαν 
τακτοποιηθεί από τούς ’Απόστολο Λιούμα, Φίλιππο Τάγη καί Θεμιστο
κλή Σαλτέλη, οί όποιοι έφεραν μιά νέα άντίληψη στήν οργάνωση τοΰ 
ύλικοϋ προτείνοντας τή σύνταξη ευρετηρίου με κινητά δελτία: «Τό σχέ- 
διον τοΰτο συνίσταται είς θυρίδας κατ’ αλφαβητικήν τάξιν, έν αίς εΐσί 
φύλλα έντυπα φέροντα τήν έπιγραφήν τοΰ βιβλίου, τόν αριθμόν αύτοϋ, 
τόν αριθμόν τής θήκης καί τής θυρίδος είς ήν εύρίσκεται»37.

Ό καθηγητής Θεμιστοκλής Σαλτέλης θά είναι ό επικεφαλής τής βιβλι
οθήκης γιά τά έπόμενα έξι χρόνια (1876-1882), εκτός ενός όλιγόμηνου 
διαλείμματος. Ή θητεία τοΰ Σαλτέλη συμπίπτει μέ ύφεση στήν ανάπτυξη

34. Ο.π., σ. 248-249.
35. Ο.π., σ. 249-250.
36. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Γ (1875-1876), σ. 157. Ή βιβλιοθήκη θά εμενε άνοικτή κάθε Τρίτη καί 

Παρασκευή, 12-4 μ.μ., επιτηρούμενη από τόν έμμισθο υπάλληλο Α. Μαυράκη.
37. Ο.π., σ. 176.
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τής βιβλιοθήκης, πού ò ’ίδιος αποδίδει στή «γενικήν περί ήμάς πολιτικήν 
καί οικονομικήν καχεξίαν»38. Οί προσφορές39 ελαττώνονται, μέ αποκο
ρύφωμα τήν περίοδο 1877-78, όταν είσάγονται μόνο 46 τόμοι40. ’Αλλά 
καί οί αναγνώστες δέν τιμούν τή βιβλιοθήκη, άφοϋ έλάχιστοι τήν επισκέ
πτονται. Τήν περίοδο μάλιστα 1878-79 «ή φωνή αύτής ούδέ ένα προσειλ- 
κύσατο έραστήν»4λ

Ή κατάσταση άλλάζει -τουλάχιστον στό θέμα τών προσφορών- τό 
1878-79, χάρη στις προσπάθειες τού προέδρου Όδυσσέα Ίάλεμου, πού 
απευθύνει έπιστολές σέ ξένα ιδρύματα καί λογίους ζητώντας τή συνδρομή 
τους. Ή ανταπόκριση ύπήρξε πραγματικά αξιοσημείωτη (είσάγονται 1234 
τόμοι)42 καί σέ αυτούς πού προσέφεραν βιβλία συμπεριλαμβάνονται: Τά 
ύπουργεϊα παιδείας τής Ελλάδας, τής Ρωσίας, τής Γαλλίας, οί άκαδημίες 
τού Μονάχου καί τής Χριστιανίας Σουηδίας43, ή βασιλική βιβλιοθήκη 
τής Στουτγάρδης, τά βιβλιοπωλεία Κ. Βίντερ (Heidelberg), Κ. Κράββε 
(Στουτγάρδη), Hachette καί Levy (Παρίσι), Κορόμηλά (’Αθήνα)44. Πολ
λές άπό τις παραπάνω προσφορές οφείλονται στις προσπάθειες τών έλλή- 
νων πρεσβευτών πού ύπηρετοϋσαν στις μεγάλες δυτικές πρωτεύουσες. 
Πρέπει εδώ νά σημειώσουμε ότι οί έλληνοθωμανοί45 διπλωμάτες, στή δι
αρκή προσπάθειά τους γιά τόν εμπλουτισμό τής βιβλιοθήκης, βρίσκουν 
συνεπίκουρους τούς συναδέλφους τους τού άλλου έθνικοΰ κέντρου, τής 
’Αθήνας. Τά παραπάνω άναφέρονται στούς πρεσβευτές τής ’Οθωμανικής 
αύτοκρατορίας Γρηγόριο Άριστάρχη (Ούάσινγκτον), ’Ιωάννη Άρι- 
στάρχη (Βερολίνο), Στέφανο Καραθεοδωρή (Βρυξέλλες), καί αυτούς τής

38. Ε.Φ.Σ.Κ, τ. ΙΑ' (1876-1877), σ. 179.
39. Στις ελάχιστες προσφορές περιλαμβάνεται τό κληροδότημα του καθηγητοϋ τής Μεγά

λης τοϋ Γένους Σχολής Σκαρλάτου Βιλκίου (120 τόμοι). Πρέπει επίσης νά σημειώσουμε τό 
διαρκές ενδιαφέρον του X. Ζωγράφου, πού στό διάστημα 1870-78 προσέφερε γιά τή βιβλι
οθήκη καί τό αναγνωστήριο 5080 φράγκα. Βλ. G. Chassiotis. L'instruction publique chez les 
Grecs, σ. 445, σημ. (1).

40. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. IB' (1877- 1878), σ. 127.
41. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΑ' (1876-1877), σ. 180.
42. Στον αριθμό περιλαμβάνονται καί 51 τόμοι τών Άτάκτων τού Κοραή, πού αγόρασε ό 

Σύλλογος μέ χρήματα πού μαζεύτηκαν μέ έρανο.
43. Ή Χριστιανία είναι τό σημερινό Όσλο, πού τότε ανήκε στό βασίλειο τής Σουηδίας.
44. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΓ' (1878-1879), σ. 181-182.
45. Ό όρος χρησιμοποιείται άπό τόν Άλέξη Άλεξανδρή στό άρθρο του «Οί "Ελληνες 

στήν υπηρεσία τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας», Δ.Ι.Ε.Ε.Ε., τ. 23 (1980), σ. 365-404.
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Ελλάδας, ’Αλέξανδρο Ρ. Ραγκαβή (Βερολίνο) καί ’Ιωσήφ Τούνα (πρό
ξενο στήν Καρλσρούη).

'Η έκρηξη αύτή τών προσφορών άνάγκασε τον Σύλλογο νά επεκτείνει 
τή βιβλιοθήκη στήν αίθουσα του άναγνωστηρίου -τό όποιο μεταφέρεται 
στήν αίθουσα πού κατείχε στο ίδιο κτήριο ό Θρακικός σύλλογος- καί νά 
προσλάβει τον Κωνσταντίνο Κρητικίδη46 ώς ύπάλληλο άποκλειστικά για 
τή βιβλιοθήκη47, υλοποιώντας έτσι παλαιότερες προτάσεις τού Σαλτέ- 
λη48.

Τό 1882 ή ειδική επιτροπή (Ήρ. Βασιάδης, J. Mordman, Σ. Άριστάρ- 
χης), πού συγκροτήθηκε γιά νά έλέγξει τή βιβλιοθήκη, φέρνει στο φώς 
τήν έλλιπή οργάνωσή της. Στήν έκθεσή49 της ή έπιτροπή διαπιστώνει ότι 
στή βιβλιοθήκη, «εκτός διαλειμμάτων τινών τάξεως καί άκριβείας έπε- 
κράτει συνήθως αταξία καί ραθυμία», καί διαπιστώνει ότι δέν εφαρμόζον
ταν οί «Γενικές Διατάξεις τής Βιβλιοθήκης»50. Τή θεραπεία τών προβλη
μάτων αυτών άναλαμβάνει ό γνωστός λόγιος ’Αθανάσιος Παπα- 
δόπουλος-Κεραμεύς, πού εκλέγεται βιβλιοφύλακας τό έπόμενο έτος καί 
παραμένει στή θέση αύτή ώς τόν ’Ιανουάριο τού 1887, όπότε φεύγει ορι
στικά από τήν Κωνσταντινούπολη αφήνοντας «άνεξίτηλα... ίχνη πολυ
ετούς ύπέρ τού συλλόγου δράσεως καί καρποφορωτάτης ποικίλης έργασί- 
ας»5λ Παράλληλα αναλαμβάνει καί τό σημαντικό έργο τής σύνταξης τής 
«Μαυρογορδατείου βιβλιοθήκης», δηλαδή του «γενικού περιγραφικού 
καταλόγου τών Ελληνικών χειρογράφων τών ευρισκομένων έν ταΐς άνά 
τήν ’Ανατολήν βιβλιοθήκαις»52, πού γίνεται μέ τή χρηματοδότηση τού 
Θεοδώρου Μαυρογορδάτου. Αύτή ή ύποχρέωση άναγκάζει τόν 
Παπαδόπουλο-Κεραμέα νά απουσιάζει γιά κάποια χρονικά διαστήματα

46. 'Ο Κ. Κρητικίδης μπορεί νά ονομαστεί «άνθρωπος τής βιβλιοθήκης», άφοϋ τήν ύπη- 
ρέτησε τα περισσότερα χρόνια τής λειτουργίας της καί άπετέλεσε τό «δεξί χέρι» τόν υπευ
θύνων κοσμητόρων. Στον προϋπολογισμό του 1883-1884 βλέπουμε ότι ό μισθός του ήταν 3 
Λ.Τ.

47. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΔ' (1879- 1880), σ. 160.
48. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΑ' (1876-1877), σ. 181.
49. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΣΤ' (1881- 1882), σ. 375-378.
50. Οί διατάξεις αύτές ψηφίστηκαν στίς 28-10-1875 καί είχαν άναρτηθεϊ στήν είσοδο τής 

βιβλιοθήκης.
51. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Κ' (1885-1887), σ. 92.
52. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΖ' (1882-1883), σ. 187. Ή Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη έκδόθηκε άπό τόν 

Σύλλογο σέ τέσσερα τεύχη, παραρτήματα τών ΙΕ ', ΙΣΤ ', ΙΖ', ΙΗ ' τόμων.
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άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Προλαβαίνει όμως στò πρώτο έτος τής θη
τείας του νά εισαγάγει στή βιβλιοθήκη -πού αριθμεί ήδη 6930 τόμους καί 
1330 τεύχη τόμων άτελων συγγραφών: α) μεθοδικό βιβλιοθηκονομικό σύ
στημα, πού νά μπορεί νά περιλάβει όποιεσδήποτε προσθήκες, β) μέθοδο 
γιά γρήγορο έλεγχο, γ) άκριβές καί πλήρες ευρετήριο, δ) γενικό καταστα
τικό πίνακα άριθμήσεως όλων τών βιβλίων. Συντάχθηκαν δηλαδή κατά
λογοι άλφαβητικός, τοπικός, έπιστημονικός, διπλών καί πολλαπλών 
προσφερομένων βιβλίων, όπως καί κατάλογος χειρογράφων σύμφωνα μέ 
τίς άρχές τής παλαιογραφίας53.

III

Ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς ήταν ό τελευταίος βιβλιοφύλακας τής 
πρώτης είκοσιπενταετίας τής ζωής τού Συλλόγου. Στο τέλος τής περιόδου 
αύτής, όπως καί στήν αρχή τής έπομένης, είσάγεται στή βιβλιοθήκη ση
μαντικός αριθμός βιβλίων, πολλά άπό τά όποια προέρχονται άπό τό εξω
τερικό. Μεταξύ τών ιδρυμάτων πού αποστέλλουν βιβλία στον Ε.Φ.Σ.Κ. 
ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ό «έν Παρισίοις Σύλλογος προς Ένίσχυ- 
σιν τών Ελληνικών Γραμμάτων»54, τού όποιου οί σχέσεις μέ τον Σύλ
λογο ήταν στενές καί διαρκείς.

Ή αύξηση τού υλικού τής βιβλιοθήκης -κυρίως άπό προσφορές- σή- 
μαινε, όπως ήταν φυσικό, καί αύξηση τών διπλών καί πολλαπλών αντιτύ
πων. Άπό αυτά, άλλα πωλήθηκαν55 καί άλλα στάλθηκαν γιά νά ένισχύ- 
σουν ελληνικές βιβλιοθήκες (κυρίως κοινοτικές καί συλλόγων) τής ’Ανα
τολής56. 'Ο προσανατολισμός τού Ε.Φ.Σ.Κ. προς τήν ’Ανατολή δείχνει

53. Ο.π., σ. 211.
54. Ή «Association pour l’encouragement des études Grecques en France» Ιδρύθηκε τό 

1867 μέ πρώτο πρόεδρο τόν Patin. ’Ανάμεσα στα μέλη καί τούς δωρητές της περιλαμβάνον
ται πολλοί έλληνες τής διασποράξ.

55. Άπό τήν πώληση διπλών βιβλίων είσπράχτηκαν τήν περίοδο 1877-1883 64 Λ.Τ., ενώ 
τό 1882-1883, 1420 γρόσια.

56. ’Ενδεικτικά άναφέρουμε μερικούς άπό τούς προορισμούς τών άποσταλέντων διπλών 
βιβλίων: Δημόσια Βιβλιοθήκη Σάμου, Κοινότητα Πέτρας Λέσβου, Κοινότητα Άξαρίου 
’Εφέσου, Βιβλιοθήκη Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Βιβλιοθήκη Μαγνησίας (είχε πυρπο- 
ληθεΐ), Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Άδριανουπόλεως, ’Αδελφότητα «’Ανατολή» στή Χρυ- 
σούπολη, Σχολή Σπάρτης Πισιδίας, Βιβλιοθήκη Συλλόγου 'Αλατσάτων, Φιλεκπαιδευτική 
άδελφότητα τού Φερίκιοί, Κοινότητα Μεταλείου στήν Άργούτη, Φιλεκπαιδευτικός Σύλλο
γος Τραπεζούντας.
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τον καταμερισμό δραστηριοτήτων μεταξύ αύτοϋ καί τού «Συλλόγου προς 
Διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων» τής ’Αθήνας -πού ένίσχυε κυρίως 
συλλόγους καί σχολεία τής Μακεδονίας-, ώς έκπροσώπων τών δύο κέν
τρων τού ελληνισμού (Κωνσταντινούπολη-’Αθήνα) στή διάρκεια τού 19ου 
αιώνα57.

’Ανάλογη μέ τήν πορεία τής βιβλιοθήκης ήταν καί αύτή τού δημοσίου 
άναγνωστηρίου στή διάρκεια τής πρώτης είκοσιπενταετίας. Αυτό άρχισε 
νά λειτουργεί τό 1874 καί τή χρονιά έκείνη διέθετε 18 περιοδικά καί 24 
έφημερίδες58, ένώ οί αντίστοιχοι άριθμοί γιά τήν περίοδο 1882-83 ήταν 
33 καί 2159. Μιά σημαντική προσπάθεια γιά τήν οργάνωση τού υλικού 
έγινε τό 1882-83 από τόν Τηλέμαχο Καραθεοδωρή, πού κατέγραψε καί 
κατέταξε όλα τά περιοδικά τού άναγνωστηρίου60.

Τό 1886 ήταν άπό κάθε άποψη ένα έτος ορόσημο. ’Έχοντας συμπληρώ
σει είκοσιπέντε χρόνια ζωής, ό Σύλλογος είχε φθάσει στό ζενίθ τής 
άκμής του καί τής διεθνούς άναγνώρισης. Τά είκοσιπεντάχρονα άποφασί- 
στηκε νά γιορτασθοΰν μέ ένα διεθνές συνέδριο, τό όποιο όμως άπαγορεύ- 
τηκε άπό τήν ’Οθωμανική κυβέρνηση. Τελικά ή επέτειος γιορτάστηκε 
στις 7 Σεπτεμβρίου καί τιμήθηκε μέ τήν έκδοση τιμητικού παραρτήματος 
τού περιοδικού μέ τόν τίτλο Είκοσιπενταετηρίς 61.

Ή δεύτερη εΐκοσιπενταετία ξεκινά μέ νέο κανονισμό, πού θά είναι ό 
πρώτος άπό τούς τρεις συνολικά πού θά ψηφιστούν μέσα σέ αύτό τό διά
στημα καί θά άποτελέσουν τό τυπικό πλαίσιο τών δραστηριοτήτων τού 
συλλόγου. 'Ο αναθεωρημένος λοιπόν κανονισμός62, πού ψηφίζεται στις 
29 Μαρτίου τού 1886, έχει γιά κύριο χαρακτηριστικό του -σέ ό,τι άφορά 
τή βιβλιοθήκη- τήν αφαίρεση αρμοδιοτήτων άπό τόν βιβλιοφύλακα καί 
τή μεταβίβασή τους στον γενικό γραμματέα. Στον τελευταίο ανατίθεται ή 
φροντίδα τού άναγνωστηρίου καί τής καταγραφής όλων τών είσερχομέ-

57. Π.Μ. Κιτρομηλίδης, «Τό ελληνικό κράτος ώς εθνικό κέντρο», Ελληνισμός καί 'Ελλη
νικότητα. Ιδεολογικοί καί βιωματικοί άξονες τής νεοελληνικής κοινωνίας, ’Αθήνα, 1983, σ. 
143-164.

58. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Θ' (1874- 1875), σ. 25.
59. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΘ' (1884-1885), σ. 133.
60. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΖ' (1882- 1883), σ. 210-211.
61. Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελ,ληνικός Φιλολογικός Σύλλογος. Είκοσιπενταετηρίς 1861- 

1886, Παράρτημα τού ΚΗ' τόμου, Κωνσταντινούπολη, 1888. Περιεχόμενα: Ό εναρκτήριος 
λόγος του Προέδρου 'Ηρ. Βασιάδη, τό πρόγραμμα του συνεδρίου, οί συγχαρητήριες επιστο
λές πού στάλθηκαν στό Σύλλογο, καθώς καί είκοσι έννέα επιστημονικές πραγματείες.

62. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Κ’ (1885-1887), σ. 179-190.

299



ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

νων βιβλίων καί περιοδικών. Ό βιβλιοφύλακας ύποχρεοΰται να καταρτί
ζει τέσσερις καταλόγους (τοπικό, αλφαβητικό, επιστημονικό καί εισερ
χομένων), ένώ απαλλάσσεται καί τυπικά άπό τήν ευθύνη τών συλλογών 
καί τής όργανοθήκης 63. Οί συμπληρωματικές διατάξεις περί βιβλιοθήκης 
καί άναγνωστηρίου, πού είναι ένταγμένες στον κανονισμό, έπαναλαμβά- 
νουν τίς διατάξεις έκείνου τού 1874. Εκεί πάντως βλέπουμε ότι άλλάζουν 
οί ώρες λειτουργίας τής βιβλιοθήκης64 καί ότι άπαγορεύεται ό δανεισμός 
τής Πατρολογίας τού Migne, τού Corpus inscriptiorum Gmecarum καί τού 
Corpus inscriptiorum Latinorum.

Ό έπόμενος κανονισμός65, τού 1896, ορίζει ότι ό ύπεύθυνος τής βιβλι
οθήκης ονομάζεται πλέον έφορος καί ξαναπαίρνει τίς άρμοδιότητες πού 
μέ τόν προηγούμενο είχαν παραχωρηθεΐ στον γενικό γραμματέα. Ό τε
λευταίος διατηρεί τήν εύθύνη τών άνταλλαγών έως τό 1907, οπότε ό νέος 
κανονισμός66 άναθέτει στον έφορο καί αύτή τήν άρμοδιότητα. Στον τε
λευταίο κανονισμό ύπάρχει καί μία πολύ σημαντική διάταξη, πού ορίζει 
ότι γιά τήν είσοδο τών μή μελών στή βιβλιοθήκη δεν χρειάζεται πλέον 
εισιτήριο άλλά άπλή σύσταση τού ενδιαφερομένου στον έφορο άπό κά
ποιο μέλος.

Παράλληλα προς τίς άγορές67 καί τίς άμείωτα συνεχιζόμενες προσφο
ρές68 καί διεθνείς άνταλλαγές69, στον πλουτισμό τής βιβλιοθήκης συμ
βάλλει καί ή δωρεά ολόκληρων συλλογών, τίς όποιες κληροδοτούν μέλη

63. Ήδη άπό τό 1875-76 εκλέγονταν επιμελητές γιά τήν όργανοθήκη καί τίς συλλογές, οί 
όποιοι είχαν στήν ουσία τήν ευθύνη τους.

64. Ή βιβλιοθήκη λειτουργούσε καθημερινά, έκτος Κυριακών καί έορτών, 9-12 π.μ. καί 
3-5 μ.μ.

65. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΖ' (1895-1899), σ. 3-16.
66. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΛΑ' (1907-1908), σ. 3-18.
67. Στό διάστημα 1883-1894 διατίθενται τακτικά κάποια ποσά (κατά μέσο όρο περίπου 32 

Λ.Τ. έτησίως) γιά τίς άνάγκες τής βιβλιοθήκης. Ό Σύλλογος άρχίζει τό 1891-92 νά πληρώ
νει τίς τριμηνιαίες συνδρομές γιά τή Μεγάλη Γαλλική ’Εγκυκλοπαίδεια (Grande Encyclo
pédie). ’Επίσης ξεχωρίζει ή άγορά, τό 1893-94, τού βιβλίου «τού Γρηγορίου άρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης, τό περιέχον δύο λόγους άποδεικτικοΰς καί τό σύνταγμα Γεωργίου τού Σχο- 
λαρίου, (τό όποίον) κατά τόν Μ. Γεδεών είναι έκ τών πρώτον έκτυπωθέντων έν τώ τυπογρα
φεία) τών ήμετέρων Πατριαρχείων τώ 1628».

68. ’Επισημαίνουμε ανάμεσα στους δωρητές τόν πρωθυπουργό τής Ελλάδος Χαρίλαο 
Τρικούπη, τόν βασιλιά Γεώργιο, τόν πάπα Λέοντα ΙΓ' καί τόν καθηγητή τού Πανεπιστημίου 
John Hopkins Cospar Réné Grégory, πού στέλνει 140 τόμους.

69. Τά ιδρύματα μέ τά όποια διατηρούσε άνταλλαγές ό Ε.Κ.Φ.Σ. άναιρέρονται στόν πίνακα
II.
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ή φίλοι τοϋ Συλλόγου. Έτσι τό 1889, μετά τό θάνατο τοΰ πρώην άντιπρο- 
έδρου ’Ιωάννη Γεωργαντόπουλου, ή βιβλιοθήκη του διανέμεται μεταξύ 
τοΰ Ε.Φ.Σ.Κ. καί τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής70. ’Από αυτή τή δω
ρεά ή βιβλιοθήκη τοΰ Συλλόγου άποκτά τελικά 304 τόμους71. Στις 19 
’Απριλίου τοΰ ίδιου έτους πεθαίνει ό δημιουργός τοΰ Συλλόγου Ήροκλής 
Βασιάδης72 καί ολόκληρη ή βιβλιοθήκη του περιέρχεται στον Ε.Φ.Σ.Κ. 
'Ο Βασιάδης όριζε νά δοθεί ένα μέρος τών βιβλίων στό Πανεπιστήμιο 
’Αθηνών, άλλά τό έλληνικό κράτος παραιτεϊται άπό τή διαθήκη73 καί 
έτσι οί 1579 τόμοι καί τά 1000 φυλλάδια έντάσσονται στή βιβλιοθήκη τοΰ 
Συλλόγου 74.

Τό 1890 εκλέγεται βιβλιοφύλακας ό δάσκαλος Νικήτας Παπαγιαννό- 
πουλος, πού θά μείνει στή θέση του γιά μιά πενταετία. Αύτός παρουσιάζει 
«τήν νέαν ταξινόμησιν καί σύνταξιν τής βιβλιοθήκης καθ’ ϋλην» καί έκ- 
θέτει «τό τε ποσόν τών τίτλων καί τόμων όπερ περιείχεν έκαστον»75. 
’Αναλυτικά λοιπόν τήν περίοδο 1890-91 ή βιβλιοθήκη περιείχε76:

70. Ή βιβλιοθήκη τής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής φαίνεται ότι άρχίζει νά δημιουργεί- 
ται τό 1769, όταν ό μεγάλος διερμηνέας Ν. Σοϋτσος δώρισε στή σχολή τή βιβλιοθήκη του. 
Τό 1805 μεταφέρθηκε στή σχολή -πού τότε λειτουργούσε στήν Ξηροκρήνη- ή βιβλιοθήκη 
τοϋ Νικηφόρου Θεοτόκη. Τό 1905 ή βιβλιοθήκη άριθμοϋσε 12.000 περίπου τόμους. Βλ. "Αν
θιμος Μαζαράκης, «Ή Πατριαρχική Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή», Ήμερολόγιον τών ’Εθνι
κών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων εν Κωνσταντινονπόλει, τον έτους 1906, σ. 123.

71. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. KB' (1889-1891), σ. 97.
72. Ή βιογραφία τοΰ Ήροκλή Βασιάδη από τόν Κ. Μακρή δημοσιεύεται στον KB' τόμο 

τοϋ περιοδικού, στις σελίδες 20-33.
73. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. KB' (1889- 1891), σ. 98.
74. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΓ' (1891-1892), σ. 62.
75. Ο.π., σ. 61.
76. Ο.π., σ. 62.
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1. Καί λοιπόν έν τή Πατρολογία Migne
2. Έν xfj 'Ελληνική φιλολογίςι
3. Έν τή Λατινική φιλολογία
4. Έν τή ’Αρχαιολογία
5. Έν τοίς φυσικομαθηματικοίς
6. Έν τοίς ίατρικοις
7. Έν τή εγκυκλοπαίδεια
8. Έν τοίς γλωσσικοΐς
9. Έν τή Ιστορία

10. Έν τή Γαλλική φιλολογίςι
11. Έν τή Νεοελληνική φιλολογία
12. Έν τοίς εκπαιδευτικούς
13. Έν τοίς φιλοσοφικοίς
14. Έν ταΐς έφημερίσι
15. Έν τή βιβλιογραφία
16. Έν τή ξένη φιλολογίςι
17. Έν τοίς νομικοΐς
18. Έν ταϊς πολιτικαις έπιστήμαις
19. Έν τοίς έθνογραφικοΐς
20. Έν τή στατιστική
21. Έν τή άνθρωπολογίςι
22. Έν τοίς τεχνικοΐς
23. Έν τή Γερμανική φιλολογίςι
24. Έν τή ’Αγγλική φιλολογία
25. Έν τή ’Ιταλική φιλολογίςι
26. Έν τοίς διαφόροις
27. Έν τοίς θρησκευτικούς
28. Έν τή Γεωγραφίςι καί Τοπογραφίςι
29. Έν τοίς Άμερικανικοϊς
30. Έν τώ τμήματι τών περιοδικών

εόρίοκυνιαι Τόμοι 164 Τεύχη
Τίτλοι 761 Τόμοι 1187 Τεύχη 12
Τίτλοι 126 Τόμοι 183 Τεύχη 2
Τίτλοι 414 Τόμοι 528 Τεύχη 53
Τίτλοι 281 Τόμοι 419 Τεύχη 30
Τίτλοι 523 Τόμοι 840 Τεύχη 79
Τίτλοι 22 Τόμοι 132 Τεύχη -
Τίτλοι 351 Τόμοι 421 Τεύχη 9
Τίτλοι 551 Τόμοι 879 Τεύχη 39
Τίτλοι 381 Τόμοι 604 Τεύχη 2
Τίτλοι 285 Τόμοι 289 Τεύχη 13
Τίτλοι 391 Τόμοι 415 Τεύχη 20
Τίτλοι 292 Τόμοι 327 Τεύχη 2
Τίτλοι 32 Τόμοι 98 Τεύχη 179
Τίτλοι 40 Τόμοι 59 Τεύχη 30
Τίτλοι 28 Τόμοι 50 Τεύχη -
Τίτλοι 212 Τόμοι 287 Τεύχη 15
Τίτλοι 149 Τόμοι 170 Τεύχη 2
Τίτλοι 54 Τόμοι 65 Τεύχη 4
Τίτλοι 29 Τόμοι 42 Τεύχη 2
Τίτλοι 21 Τόμοι 23 Τεύχη -
Τίτλοι 196 Τόμοι 227 Τεύχη -
Τίτλοι 81 Τόμοι 173 Τεύχη -
Τίτλοι 30 Τόμοι 50 Τεύχη -
Τίτλοι 80 Τόμοι 112 Τεύχη -
Τίτλοι 191 Τόμοι 235 Τεύχη 2
Τίτλοι 428 Τόμοι 549 Τεύχη 2
Τίτλοι 197 Τόμοι 289 Τεύχη 13
Τίτλοι 292 Τόμοι 579 Τεύχη 114

Τόμοι 900 Τεύχη 178

Τό όλον τίτλοι 6438, τόμ. 10296, τ. 802

Στον παραπάνω αριθμό τόμων πρέπει να προστεθούν καί 2230 τόμοι 
«εναισίμων διατριβών», γιά να φθάσουμε έτσι σέ σύνολο 12.526 τόμων. 
Στή βιβλιοθήκη ύπήρχαν έπίσης 697 τόμοι διπλών βιβλίων, τα όποια 
περιλαμβάνονται σέ ιδιαίτερο κατάλογο, πού συνέταξε ό Παπαγιαννόπου- 
λος 77. Στόν πίνακα φαίνεται χαρακτηριστικά ό «γαλλικός προσανατολι
σμός» τού Συλλόγου, άφου τά βιβλία γαλλικής φιλολογίας δέν ξεπερνούν 
μόνο τό σύνολο τών βιβλίων τών άλλων ευρωπαϊκών φιλολογιών, αλλά 
καί αυτά τής νεοελληνικής φιλολογίας. Τά περισσότερα βιβλία πάντως

77. Ο.π., σ. 63.
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-όπως είναι φυσικό- περιέχονται στή διαίρεση «Ελληνική φιλολογία» 
πού καλύπτει τα άρχαία γράμματα, ένώ ο υψηλός σχετικά άριθμός Ιατρι
κών βιβλίων οφείλεται στούς πολλούς γιατρούς-μέλη τού Συλλόγου, πού 
κατέθεταν έργα τους στή βιβλιοθήκη 78. ’Αξιοσημείωτος είναι επίσης ό 
άριθμός τών άμερικανικών βιβλίων -πού οφείλεται κυρίως στις προσπά
θειες τού πρέσβη τής 'Υψηλής Πύλης στήν Ουάσινγκτον Γρηγορίου 
Άριστάρχη-, σέ μιά έποχή πού ή ’Αμερική παραμένει εξωτικός κόσμος' 
γιά τήν Εύρώπη.

Τό 1892 ό Σαλτέλης, θεωρώντας τον επιστημονικό (συστηματικό)79 
κατάλογο άπαραίτητο γιά τή λειτουργία τής βιβλιοθήκης, ζητά τήν 
κατάρτισή του, άλλά συναντά τήν έντονη αντίδραση τού Παπαγιαννόπου- 
λου. Στή συζήτηση80 πού άκολουθεΐ βλέπουμε τις άπόψεις ορισμένων με
λών τού Συλλόγου σχετικά μέ τή χρησιμότητα, άλλά καί τή μορφή, πού 
πρέπει νά έχουν οί κατάλογοι τής βιβλιοθήκης. Πράγματι διαπιστώνουμε 
ότι αρκετοί άπό τούς έταίρους θεωρούν τον δελτιοκατάλογο έπικίνδυνο 
γιά τήν ασφάλεια τού υλικού81. Ό Παπαγιαννόπουλος πάντως καταρτίζει 
«καταλόγους, τοπικόν, καθ’ ύλην έπιστημονικόν, συνηνωμένους άμφοτέ- 
ρους έν βιβλίω χιλιοσελίδφ καί άλφαβητικόν διά δελτίων»82.

Άπό τό 1895 ό Σύλλογος άρχισε νά αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά 
προβλήματα. Τό έτος έκεϊνο ό ταμίας Δ. Μηλιώτης προειδοποιεί ότι, άν 
δέν ληφθοΰν μέτρα, θά άρχίσει ό προϋπολογισμός νά κλείνει μέ ελλείμ
ματα83. Ή οικονομική κατάσταση είχε, όπως ήταν φυσικό, άντίκτυπο καί 
στή βιβλιοθήκη. ’Έτσι, ένώ τό 1894-95 είχαν άγοραστεί 106 τόμοι, τό 
1898 δηλώνεται ότι «ώς άπό πολλού ήδη εχουσι τά πράγματα, ό Σύλλογος 
ούδέν ή έλάχιστον όλως διατίθησι ποσόν προς αγοράν βιβλίων καί περι
οδικών»84, καί τό έπόμενο έτος ό έφορος Παντερμαλής άναφέρει ότι ή 
βιβλιοθήκη τού Συλλόγου «ούδέν βιβλίον έξ ίδιων προσεπορίσθη»85. Ή

78. Τά μέλη του Συλλόγου είχαν τήν υποχρέωση νά καταθέτουν τά έργα τους στή βιβλι
οθήκη.

79. Ό Δ. Μαλιάδης λέγει ότι «ή κατάταξις του επιστημονικού τούτου καταλόγου δέον νά 
ή καθ’ ύλην καί είδος».

80. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΔ' (1892-1893), σ. 48-50.
81. Ό ’Ιωακείμ Βαλαβάνης άναφέρει, ότι γιά λόγους άσφαλείας ό ’Εμμανουήλ Ροΐδης, 

όταν ήταν έφορος τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής ’Αθήνας, κατάργησε τον δελτιοκατάλογο.

82. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΔ' (1892-1893), σ. 79.
83. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΣΤ' (1894-1895), σ. 108.
84. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΖ' (1895- 1899), σ. 135.
85. Ό.π., σ. 204.

303



ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

παντελής έλλειψη άγορών σημαίνει στασιμότητα μόνο στήν απόκτηση 
επιλεγμένων συγγραμμάτων, άφοϋ οί δωρεές86 έξακολουθοϋν νά αύξάνουν 
τό ύλικό. ’Από τή σημαντική δωρεά (πάνω άπό 600 τόμοι κυρίως ιστορι
κών βιβλίων) τής ’Αλεξάνδρας καί τού Ευστρατίου Μαυροκορδάτου, χά
θηκαν 82 τόμοι, πράγμα πού δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση87. Ή βι
βλιοθήκη έκλεισε γιά έξι μήνες τό 1899 καί έγινε άκαρπος έλεγχος άπό 
είδική έπιτροπή88. Μόλις τό 1902, όταν έγινε μιά σημαντική προσπάθεια 
τακτοποίησης τών βιβλίων άπό τούς Κοκκολάτο καί Κρητικίδη, ανακα
λύφτηκαν οί χαμένοι τόμοι89 καί άποκαλύφτηκε ταυτόχρονα ή πλημμελής 
οργάνωση τού υλικού, πού σέ μεγάλο βαθμό οφειλόταν στήν έλλειψη χώ
ρου.

Στα πρώτα χρόνια τού είκοστοϋ αιώνα τρεις ιδιωτικές βιβλιοθήκες 
περιέρχονται στό Σύλλογο:

α. Τό 1900 αναγγέλλεται ότι ό πρεσβευτής τής ’Οθωμανικής αύτοκρα- 
τορίας στό Βερολίνο ’Ιωάννης Άριστάρχης κληροδοτεί στό Σύλλογο όλη 
τή βιβλιοθήκη του πού άποτελεϊται άπό 1177 τόμους90 καί παραλαμβάνε- 
ται μετά άπό τρία χρόνια91.

β. Ό έλληνας λόγιος ’Ιωάννης Βαλέττας92, πού έζησε στό Λονδίνο, 
κληροδοτεί τό 1901 τήν πολύτιμη βιβλιοθήκη του (2740 τόμοι), ή όποια 
άποφασίζεται νά τοποθετηθεί σέ ξεχωριστό χώρο «αυθύπαρκτος καί ακέ
ραια», γιά νά τιμηθεί ό δωρητής93.

86. ’Αξίζει νά άναφερθούν οί προσφορές: α) Μέ ένέργειες του Στεφάνου Καραθεοδωρή 
αποκτάται «βαρύτιμον άντίτυπον τοΰ πολυτιμοτά'του καί καλλιτεχνικός δεδεμένου» έργου 
τού καθηγητοϋ Κοντακώφ Les émaux Byzantines, πού έκδόθηκε σέ 600 άντίτυπα, έκ τών 
όποίων τά 200 ήταν «άμυθήτου άξίας». β) Τού Γ. Μαρασλή, πού στέλνει τά έκδιδόμενα 
τεύχη τής «Μαρασλείου βιβλιοθήκης», γ) Τής Πολυξένης Ταμβάκου (150 τόμοι κλασσικών 
συγγραφέων), δ) Του Ζαμπακοϋ Πασσά (140 τόμοι).

87. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΖ' (1895-1899), σ. 135.
88. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΗ' (1899- 1902), σ. 29.
89. Ό.π., σ. 75.
90. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΘ' (1902-1905), σ. 32.
91. Ή διαθήκη τοϋ Ί. Άριστάρχη προσβλήθηκε -μάλλον άπό τή σύζυγό του- καί χρει

άστηκαν τρίχρονοι δικαστικοί άγώνες γιά νά διευθετηθεί τό θέμα.
92. Ό I. Βαλέττας γεννήθηκε στή Θήρα τό 1814. Άνακηρύχθηκε διδάκτωρ τής Φιλοσο

φικής σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί διετέλεσε διευθυντής τού «Έν Σύρω ‘Ελλη
νικού Παιδαγωγείου». ’Εγκαταστάθηκε καί δίδαξε Ελληνικά στό Λονδίνο. "Εγραψε τό έργο 
Φωτίου τοΰ σοφωτάτου καί άγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Έπιστολαί, Λονδίνο, 
1864.

93. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΗ' (1899-1902), σ. 40. Τό προεδρείο όμως δέν έκανε δεκτή τήν πρόταση
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γ. Οί κληρονόμοι τοϋ Σπυρίδωνα Μαυρογένη Πασσδ94 δωρίζουν τή βι
βλιοθήκη του (1396 τόμοι, 379 τεύχη, 1126 άντίτυπα δικών του συγγραμ
μάτων) καί ό ήγεμόνας τής Σάμου ’Αλέξανδρος Μαυρογένης συμπληρώ
νει τή δωρεά μέ 45 ακόμα τόμους95. «Οϋτω πλουτίζεται έκτάκτως ή ήμε- 
τέρα βιβλιοθήκη διά συμβολής τριών ρευμάτων εκ Λονδίνου, Βερολίνου 
καί Κωνσταντινουπόλεως, καί τεκμήριον βέβαιον παρέχεται ότι διατηρεί
ται άκμαΐον πάντοτε τό γόητρον τού Συλλόγου, καί προς αυτόν άποτεί- 
νονται αί τελευταΐαι περιπαθείς σκέψεις άνδρών βιωσάντων εν τή πίστει 
τοϋ ιδανικού καί τής άφθάρτου δυνάμεως τών έλληνικών γραμμάτων»96.

Ή βιβλιοθήκη όμως έχει ήδη μεγαλώσει δυσανάλογα μέ τόν διαθέσιμο 
χώρο. Τό πρόβλημα, πού είχε έπισημανθεϊ τό 1898, έπιδεινώνεται97, καί 
τέσσερα χρόνια άργότερα ή κατασκευή νέας αίθουσας καί νέων θηκών 
«καθίσταται αναπόδραστος»98. Μέ τό θέμα ασχολήθηκε τό 1903 καί ή 
νεοϊδρυθεΐσα αρχιτεκτονική επιτροπή, ή όποια υπέβαλε μελέτη καί προϋ
πολογισμό «περί τής καταλλήλου τοποθετήσεως τής όλης τού συλλόγου 
βιβλιοθήκης»99. Τό σχέδιο άποφασίζεται να πραγματοποιηθεί τμηματικά, 
μέ τήν προϋπόθεση νά βρεθούν έκτακτοι πόροι εκτός τού προϋπολογι
σμού J0°.

Παρά τήν έλλειψη χώρου, έγινε προσπάθεια νά ταξιθετηθοϋν τά βιβλία. 
Τό 1904 εκλέχθηκαν δύο έπιτροπές, μέ σκοπό νά βοηθήσουν τόν έφορο 
Οίκονομίδη καί τόν βιβλιοθηκάριο Κρητικίδη νά οργανώσουν τό συσσω- 
ρευμένο ύλικό101. Καμμία όμως προσπάθεια δέν μπορεί νά έχει θεαματικά 
αποτελέσματα, όταν δέν ευνοούν οί άντικειμενικές συνθήκες. ’Έτσι ή βι-

τοΰ Π. Νικολόπουλου, νά άναγραφεί τό όνομα τοΰ Βαλέττα στή στήλη τών μεγάλων ευεργε
τών, άφοΰ ό κανονισμός όριζε ώς εύεργέτες αυτούς πού προσέφεραν χρήματα καί όχι βιβλία.

94. Ό Σπυρίδων Μαυρογένης ύπήρξε αρχίατρος του σουλτάνου Άμπτούλ Χαμίτ τοΰ Β'.
95. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΗ' (1899-1902), σ. 74. Μαζί μέ τά βιβλία δωρίζονται καί τά ράφια τους 

καί έτσι τοποθετούνται στήν αίθουσα συνεδρίων.
96. Ο.π., σ. 74.
97. Έκτος τής έλλειψης χώρου, τό βάρος τών βιβλίων δημιούργησε καί πρόβλημα στατι- 

κότητας τής αίθουσας τής βιβλιοθήκης.
98. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΗ' (1899-1902), σ. 75.
99. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΘ' (1902-1905), σ. 53. Ή ’Επιτροπή άποφάσισε νά ιδρύσει είδικό αρχι

τεκτονικό καί μηχανικό τμήμα τής βιβλιοθήκης καί γιά τό σκοπό αύτό τά μέλη της θά 
πρόσφεραν 1 Λ.Τ. έτησίως.

100. Ο.π., σ. 65.
101. Ο.π., σ. 34.
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βλιοθήκη, χωρίς ύλικά μέσα καί ευρυχωρία, «ού μόνον δεν δύναται νά 
ήναι πλούσια εν συγκρίσει προς πλείστας έν Εύρώπΐ] δημοσίας βιβλιοθή- 
κας, άλλ’ ουδέ είναι δυνατόν να εχη τήν επικρατούσαν έν τή λειτουργία 
έκείνων μεγάλην τάξιν»J02. Πάντως τό διεθνές κύρος του Συλλόγου, πού 
παρέμεινε άλώβητο, έξασφάλιζε άμείωτο τον ρυθμό των άνταλλαγών πού 
πλούτιζαν τή βιβλιοθήκη τού Ε.Φ.Σ.Κ. προς τίς περιφερειακές βιβλιοθή
κες ελληνικόν κοινοτήτων καί συλλόγων τής ’Ανατολής102 103.

’Ενώ ό Σύλλογος συμπλήρωνε τή δεύτερη είκοσιπενταετία τής ζωής 
του, τήν περίοδο 1908-1910 νέες σημαντικές ιδιωτικές συλλογές έντάσ- 
σονται στή βιβλιοθήκη του. Πρόκειται γιά:

α. Τή βιβλιοθήκη του διερμηνέα τής αγγλικής πρεσβείας Κ. Σταυρίδη 
(376 τόμοι καί 429 φυλλάδια), τήν όποια δωρίζει ό ίδιος.

β. Τή βιβλιοθήκη τού Κωνσταντίνου Άνθόπουλου πασσά (632 τόμοι 
καί 8 φυλλάδια), τήν οποία δωρίζει ή χήρα του καί ή όποια άποτελεϊται 
κυρίως από νομικά βιβλία.

γ. Τή βιβλιοθήκη του γιατρού Στέκουλη (294 τόμοι καί 494 φυλλάδια), 
τήν όποια δωρίζει ή χήρα του104 105 106.

δ. Τήν «άπό μακροϋ κληροδοτηθεϊσαν» βιβλιοθήκη τού Φωτιάδη (450 
τόμοι καί 24 φυλλάδια)1 °5.

Έτσι ή βιβλιοθήκη τού Συλλόγου άριθμεΐ τό 1910, 18.035 τόμους, 666 
τεύχη καί 1.537 φυλλάδια1 °6, παραμένει όμως πτωχή καί ελλιπής, κατά 
τόν πρόεδρο Λεωνίδα Λιμαράκη, ό όποιος τονίζει ότι «δέον νά δαπανη- 
θώσι πολλά προς συγκρότησιν βιβλιοθήκης ούχί πλούσιας αλλά άναγ- 
καιοτάτης διά τάς σημερινός άνάγκας τού Γένους καί τής κοινωνίας έν

102. Ο.π., σ. 51.
103. ’Ενδεικτικά άναφέρουμε: Φιλόμουσος αδελφότητα Άμισσοϋ, Φιλεκπαιδευτικός σύλ

λογος Πάτμου, Βιβλιοθήκη Πυθαγορείου γυμνασίου Σάμου, ’Αδελφότητα Κιόνων, Κοινό
τητα Χαλκηδόνας, Φιλεκπαιδευτική άδελφότητα Άπαμείας, 'Ιερατική σχολή Καισάρειας, 
'Ελληνική ορθόδοξη κοινότητα ’Επιβατών, Ελληνική σχολή τοΰ Κάρς, Φιλόπτωχος άδελ- 
φότης «Άγ. Γεώργιος» Τσατάλτζας, Βιβλιοθήκη του κ. Holas. Ή τελευταία ήταν μία ση
μαντική ιδιωτική βιβλιοθήκη τής Πόλης πού άνήκε στόν προαναφερθέντα κτηματία, ό 
όποιος έπέτρεπε νά τήν έπισκέπτονται έλεύθερα οί ένδιαφερόμενοι.

104. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΛΒ' (1908-1910), σ. 76.
105. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΛΒ' (1908-1910), σ. 40. Πρόκειται μάλλον γιά τόν έμπορο Νικόλαο 

Φωτιάδη, μέλος τοΰ Συλλόγου άπό τό 1861.
106. Ο.π., σ. 76.
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γένει»J07. "Οσο δε για τήν οργάνωσή της, χαρακτηριστική είναι ή άποψη 
του εφόρου Χρ. Χαραλαμπείδη, πού τονίζει ότι χωρίς επαρκή χώρο καί 
διαρκή πλουτισμό δεν υπάρχει βιβλιοθήκη άλλά «άθροισμα βιβλίων εν 
έκτάκτω αταξία ταξιθέτημένων»1 °8.

Τό άναγνωστήριο στή δεύτερη αύτή είκοσιπενταετία συνέχισε να λει
τουργεί παράλληλα μέ τή βιβλιοθήκη. Οί άνταλλαγές καί δωρεές άπό τή 
μία καί τά οικονομικά προβλήματα τού Συλλόγου άπό τήν άλλη καθόρι
σαν τίς συνθήκες άνάπτυξής του. Έτσι, ένώ τήν περίοδο 1891-1892 
ύπήρχαν σέ αύτό 43 περιοδικά (τά περισσότερα των όποιων Αγοράζονταν) 
καί 11 έφημερίδες, δέκα χρόνια αργότερα ό αριθμός των περιοδικών μει
ώνεται σέ 22107 108 109 110 111 112. Τό 1905-06 γίνεται «σαφής κατάλογος πάντων τών περι
οδικών έγχωρίων καί ξένων», ή έκδοση τού οποίου άναβάλλεται λόγω 
οικονομικών δυσχερειώνJJ0.

IV

Στίς 4 Μαρτίου τού 1912 έορτάστηκαν τά πενηντάχρονα τού Συλλόγου, 
ό πανηγυρικός όμως τόμος μέ τόν τίτλο ΠεντηκονταετηρίςiIX έκδόθηκε 
μόλις τό 1921. Μεσολαβούν χρόνια δύσκολα γιά τόν Σύλλογο καί γενικά 
γιά τόν έλληνισμό τής Πόλης. Ήταν ή περίοδος τών πολέμων (βαλκανι
κών καί παγκοσμίου) καί τών διώξεων. ’Απόλυτη σιωπή καλύπτει τίς 
δραστηριότητες τού Συλλόγου σέ όλο αύτό τό διάστημα. 'Ωστόσο ύπάρ- 
χουν λίγες ενδείξεις πού υπαινίσσονται κάποια υποτυπώδη δράση του, 
όπως γιά παράδειγμα ή άγορά τό 1916 τριάντα χειρογράφων άπό τόν Μα
νουήλ Γεδεώνη2.

Ή ανακωχή τού 1918 καί ή κατάληψη τής Σμύρνης από τά ελληνικά 
στρατεύματα τόν Μάιο τού 1919 άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο στήν ιστορία

107. Ο.π., σ. 40.
108. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΛΑ' (1907-1908), σ. 84.
109. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΗ’ (1899-1902), σ. 76. Στον πίνακα III περιλαμβάνονται περιοδικά καί 

έφημερίδες πού υπήρχαν στο άναγνωστήριο τήν περίοδο 1870-1912.
110. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Λ' (1905-1907), σ. 43.
111. Ό εν Κωνσταντινονπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος. Πεντηκονταετηρίς 1861- 

1911, Παράρτημα τοΰ ΛΑ' τόμου. Περιεχόμενα: Τό προσκλητήριο, οί συγχαρητήριες επι
στολές, τό πρακτικό τής πανηγυρικής συνεδρίασης, είκοσι τέσσερις επιστημονικές πραγμα
τείες καί τρεις κατάλογοι: (1) τών πραγματειών πού δημοσιεύτηκαν στό περιοδικό έως τό 
1914, (2) τών δημοσιευμάτων τού Συλλόγου καί (3) τών δημοσίων διαλέξεων έως τό 1920.

112. Τατιάνα Σταύρου, Ό εν Κωνσταντινονπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σ. 290.
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του Συλλόγου. Στη νέα περίοδο πού φαινόταν να ανατέλλει ή βιβλιοθήκη 
είχε τό μεγαλύτερο μερίδιο τής προσοχής άπό τούς έταίρους άλλα καί 
από τούς πρόθυμους χορηγούςJJ3. Ό ’Αλέξανδρος Μαυρογένης βέης είχε 
ήδη συμβάλει στή λύση τού προβλήματος τού χώρου, πού εμπόδιζε τήν 
άνάπτυξη τής βιβλιοθήκης. Μέ έξοδά του κτίστηκε τό 1917 νέος όροφος, 
στον όποιο μεταφέρθηκε τό μεγαλύτερο μέρος τής βιβλιοθήκηςJJ4, ή 
όποια προς τιμήν του ονομάστηκε «Μαυρογένειος». Ό Άλ. Κοσέογλου 
διέθεσε συνολικά 200 Λ.Τ. καί 10.000 φράγκα γιά τήν άγορά βιβλίων“5 
καί ό πολυσυζητημένος Βασίλης Ζαχάρωφ“6, πού ζούσε στό Παρίσι, 
προσέφερε 10.000 φράγκα γιά τόν ίδιο σκοπό“7.

Στήν περίοδο αύτή ή βιβλιοθήκη άπέκτησε συνολικά περίπου 3000 τό
μους, εκτός τής βιβλιοθήκης τού ’Αλεξάνδρου Ζωηρού, γιά τήν όποια θά 
γίνει λόγος στή συνέχεια.

Σέ όλο τό διάστημα τής τελευταίας άναλαμπής τού Συλλόγου (1918-22), 
τίς τύχες τής βιβλιοθήκης διαχειρίζεται ή Νοεμή Ζωηρού Πασσά, πού 
ύπήρξε ή πρώτη καί ή μοναδική γυναίκα στό προεδρείο τού Ε.Φ.Σ.Κ. Ή 
έφορος έκανε κάθε προσπάθεια νά βελτιώσει τήν κατάσταση τής μόνης 
δημόσιας ελληνικής βιβλιοθήκης τής Πόλης“8, άφού αύτή άποτελούσε 
«άθροισμα βιβλίων όπωσούν σημαντικόν κατά ποσόν, κατ’ ουσίαν όμως 
άσυνάρτητον είδολογικώς καί πυρήνας μόνον άποτελούν συμμιγείς καί 113 114 115 116 117 118

113. Λογοδοσίαι Μηνά Αύθεντοπούλον, σ. 16.
114. Ο.π., σ. 88.
115. Ο.π., σ. 66.
116. Ό Βασίλης Ζαχάρωφ γεννήθηκε τό 1849 στά Μουγλα τής Μικράς ’Ασίας. Σέ μικρή 

ήλικία πήγε στήν Κωνσταντινούπολη καί μετά έφυγε στήν Ευρώπη. ’Ασχολήθηκε μέ τό 
έμπόριο όπλων καί άπέκτησε μεγάλη περιουσία. ’Ονομάστηκε «ιππότης τής λεγεώνας τής 
τιμής» στή Γαλλία καί «σέρ» στή Βρετανία. Ένίσχυσε οικονομικά τήν "Ελλάδα στόν πό
λεμο του 1912-13 καί ύπήρξε ό χορηγός του Ινστιτούτου Παστέρ στήν ’Αθήνα.

117. Λογοδοσίαι Μηνά Αύθεντοπούλον, σ. 46.
118. 'Αλλες άξιόλογες ελληνικές βιβλιοθήκες στήν Κωνσταντινούπολη ήταν: του Μετο

χιού του Παναγίου Τάφου, τής Μεγάλης του Γένους Σχολής, τής ’Εμπορικής σχολής τής 
Χάλκης, τής Θεολογικής σχολής τής Χάλκης, τής σχολής τών Είσοδίων στό Σταυροδρόμι 
καί τής 'Εταιρείας τών μεσαιωνικών ερευνών. Βλ. Άθ. Παλαιολόγος, Ήμερολόγιον τής 'Ανα
τολής Πολιτειογραφικόν καί Φιλολογικόν τον έτους 1883, Κωνσταντινούπολις, 1882, σ. 86-87. 
'Υπήρχαν επίσης -κυρίως σέ τζαμιά- πολλές Μουσουλμανικές δημόσιες βιβλιοθήκες. Συγ
κεκριμένα τό 1904 ύπήρχαν 49 μέ 72.573 τόμους συνολικά. Βλ. Α.Ε. Κοπάσης, «Δημόσιοι 
Μουσουλμανικοί βιβλιοθήκαι», Ήμερολόγιον τών ’Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων έν 
Κωνσταντινουπόλει τού έτους 1906, σ. 77-80.
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άτροφικούς διαφόρων επιστημών καί γενικωτάτων μαθήσεων»119. Έτσι, 
στόν απολογισμό τοϋ 1922 ανακοινώθηκε ό «πλήρης καταρτισμός έπι- 
στημονικοϋ καταλόγου», ή «τελειωτική ταξινόμησις» καί ή άντιβολή τών 
αντιστοίχων τόμων μέ τα κινητά εύρετήρια120.

Τήν τελευταία αύτή περίοδο ή βιβλιοθήκη γίνεται καί ούσιαστικά δη
μόσια, άφοϋ για πρώτη φορά οί άναγνώστες, πού αποτελούν «τήν ύγι- 
εστάτην τής κοινωνίας μερίδα»121, κατακλύζουν τό αναγνωστήριό της. Οί 
4500, 1246, 1039 άναγνώστες αντίστοιχα για τίς τρεις πρώτες περιόδους 
(1918-1921) είναι αριθμοί πρωτόγνωροι. Δέν ξέρουμε σέ τί οφείλεται αύτή 
ή προσέλευση. Φαίνεται πάντως άπίθανο να ύπήρχαν τόσοι φιλαναγνώ
στες πού «ό φόβος προς τούς Τούρκους» τούς κρατούσε μακριά άπό τή 
βιβλιοθήκη. ’Ίσως νά πρόκειται γιά πολιτική κίνηση, άποσκοπούσα νά 
δείξει τόν δυναμισμό τού ελληνικού στοιχείου σέ μιά εποχή πού θά λαμ- 
βάνονταν σημαντικές γιά τήν τύχη του άποφάσεις. 'Ίσως πάλι οί σημαν
τικοί άριθμοί άναγνωστών νά οφείλονται στις νέες πολιτικοκοινωνικές 
συνθήκες πού διαμόρφωσε ή παρουσία τού ελληνικού στρατού στή Μι
κρά ’Ασία, οί όποιες έπηρέασαν τήν ψυχολογία τών έλλήνων τής Πόλης 
άλλά καί τή λειτουργία τού Ε.Φ.Σ.Κ.122. Προϋπόθεση πάντως γιά τήν 
άθρόα αύτή προσέλευση ήταν ή άρση τών δυσκολιών προσπέλασης στή 
βιβλιοθήκη πού είχαν θεσμοθετηθεί στόν κανονισμό τού 1907. Τό άνα- 
γνωστήριο, πού άποτελοΰσε άναπόσπαστο τμήμα τής βιβλιοθήκης, αγό
ραζε τακτικά έπτά ξένα περιοδικά καί δεχόταν δωρεάν ή μέ άνταλλαγή 
άρκετά άλλα123. Διέθετε επίσης τίς έκδιδόμενες στήν Πόλη εφημερί
δες124.

119. Λογοδοσίαι Μηνά Αύθεντοπούλου, σ. 16.
120. "Ο.π., σ. 88.
121. Ο.π., σ. 18.
122. Γιά τά γεγονότα καί τις αντιθέσεις τής έποχής βλ. Κυριακή Μαμώνη, «Ό Ελληνι

κός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως», Δελτίο ΚΜΣ, τ. 4 (1983).
123. Λογοδοσίαι Μηνά Αύθεντοπούλου, σ. 67-68. Στις τέσσερις τελευταίες του Μηνά Αύθεν- 

τοποόλου άναφέρονται τά παρακάτω περιοδικά: Revue des deux Mondes, Revue Pedagogi
que, Revue de Chirurgie, Revue Illustrée, Revue des Études Grecques, Revue Archéologi
que, Revue Philosophique, Revue Contemporaine, Journal International, Journal of Helle
nic Studies, Journal du Droit International, Bulletin et Mémoire de la Société Médicale des 
Hôpitaux de Paris, Le Monde Libre, L’Orient Illustré, Istituto Editoriale Italiano, ’Εκκλησι
αστικός Κήρυξ (Κύπρου καί ’Αθήνας), Νέος Ποιμήν, ’Αναγέννησις, Νέα Σιών, ’Εκκλησιαστική 
’Αλήθεια, Ό Αόγος.

124. Ο.π., σ. 89.
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Το 1922 ό Μηνάς Αύθεντόπουλος άναγγέλλει τή δωρεά στο Σύλλογο 
τής βιβλιοθήκης τού πρώην προέδρου ’Αλέξανδρου Ζωηρού Πασά. Ή 
συλλογή άποτελεΐται άπό 5000 τόμους καί τοποθετείται στήν αίθουσα τού 
έντευκτηρίου, όπου πριν άπό λίγα χρόνια στεγαζόταν όλη ή βιβλιοθήκη 
τού Συλλόγου. Θέτει επίσης ώς στόχο τήν άπόκτηση τής βιβλιοθήκης τού 
’Ιωακείμ Βαλαβάνη, τήν όποια χαρακτηρίζει μουσείο τής νεότερης φιλο
σοφίας καί βιβλιογραφίας125.

Για τό μέλλον ύπάρχουν καί σχέδια καί αισιοδοξία, μέλλον όμως γιά 
τόν Σύλλογο δέν θά υπάρξει. Τό 1923 τό νέο τουρκικό κράτος θά κατά
σχει όλα τά ύπάρχοντα τού Συλλόγου καί όλο τό υλικό τής βιβλιοθή
κης μεταφέρεται στήν ’ΆγκυραJ26. Τόν τελευταίο εκείνο χρόνο ή βιβλι
οθήκη πρέπει νά περιείχε περίπου 28.000 τόμους καί 183 χειρόγραφα127. 
'Ολοκληρωμένος κατάλογος τών βιβλίων τής βιβλιοθήκης δέν ύπάρχει. 
'Υπάρχουν όμως δημοσιευμένοι στό περιοδικό πλήρεις κατάλογοι τών 
εισερχομένων βιβλίων κατά τή διάρκεια ορισμένων περιόδων128. Τά χει
ρόγραφα τού Συλλόγου έως τό 1918 περιγράφονται στούς καταλόγους τών 
Παπαδοπούλου-Κεραμέα (43) 129 130 καί Δημητρίου Σάρρου (128) 13°. Σέ αυτά

125. Ο.π., σ. 89-90. Ό ’Ιωακείμ Βαλαβάνης είναι ό συγγραφέας του βιβλίου Μικρασιατι
κά, ‘Αθήνα, 1891.

126. Alexis Alexandrie, The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish relations 
1918-1974, ‘Αθήνα, 1983, σ. 127.

127. Τόσα χειρόγραφα αναφέρει ό Moraux στον κατάλογο πού έξέδωσε ή «Εταιρεία 
Τουρκικής Ιστορίας». Βλ. Paul Moraux, Catalogue des manuscrits Grecs (Fonds du Syllo- 
gos), "Αγκυρα, 1964.

128. Βλ. Ε.Φ.Σ.K., τ. ΙΣΤ', 
Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΣΤ', 
Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΙΖ', 
Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Κ', 
Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Κ', 
Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Κ', 
Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΑ', 
Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΑ', 
Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΑ', 
Ε.Φ.Σ.Κ., τ. ΚΑ', 
Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Λ',

σ. 408-414 
σ. 415-423 
σ. 214-222 
σ. 191-199 
σ. 199-215 
σ. 215-225 
σ. 298-304 
σ. 304-312 
σ. 259-270 
σ. 270-275 
σ. 86- 87

Κατάλογος εισερχομένων 
Κατάλογος εισερχομένων 
Κατάλογος εισερχομένων 
Κατάλογος εισερχομένων 
Κατάλογος εισερχομένων 
Κατάλογος εισερχομένων 
Κατάλογος εισερχομένων 
Κατάλογος εισερχομένων 
Κατάλογος εισερχομένων 
Κατάλογος εισερχομένων 
Κατάλογος εισερχομένων

έτους 1880-81. 
έτους 1881-82. 
έτους 1882-83. 
έτους 1884-85. 
έτους 1885-86. 
έτους 1886-87. 
έτους 1887-88. 
έτους 1888-89. 
έτους 1889-90. 
έτους 1890-91. 
έτους 1906-07.

Σύμφωνα μέ άνεπιβεβαίωτη πληροφορία, ύπάρχει στήν "Αγκυρα πολυγραφημένος κατάλο
γος τών βιβλίων του Συλλόγου.

129. Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Κατάλογος τών έν τώ Ελληνικό Φιλολογικά) Συλ- 
λόγω χειρογράφων βιβλίων. Μέρος Α'», Ε.Φ.Σ.Κ. Παράρτημα Κ'-ΚΒ' τόμων, Κωνσταντινού
πολη, 1892, σ. 76-130.

130. Δημήτριος Μ. Σάρρος, «Κατάλογος τών χειρογράφων τού έν Κωνσταντινουπόλει
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πρέπει νά προστεθούν καί έκεϊνα πού απέκτησε ό Σύλλογος άπό τό 1918 
καί μετά.

Τά ϊχνη τής βιβλιοθήκης χάνονται έως τό 1932, όταν τό υλικό της μοι
ράζεται σέ διάφορα τουρκικά ιδρύματα. Τό μεγαλύτερο τμήμα τής βιβλι
οθήκης παίρνει ή ίδρυθεΐσα άπό τόν Κεμάλ «Τουρκική 'Ιστορική Εται
ρεία» (Türk Tarihî Kurumu), ή όποια κράτησε τά ιστορικά βιβλία, τά 
περιοδικά καί τά χειρόγραφα (σύνολο 5348 τόμους). Τά υπόλοιπα -κυρίως 
ιατρικάJ3J- τά παρεχώρησε στό «Σπίτι τού Λαού» (Halk Evi), πού μέ τή 
σειρά του τά έδωσε -όταν έκλεισε- σέ άλλα τουρκικά ιδρύματα. Τά υπό
λοιπα βιβλία μοιράστηκαν:

α. Στήν «Τουρκική Γλωσσολογική Εταιρεία» (Türk Dil Kurumu).
β. Στή «Γενική Βιβλιοθήκη τής ’Άγκυρας» (Ankara Genei Kitapligi, 

άπό όπου μεταφέρθηκαν τό 1956 στήν «Εθνική Βιβλιοθήκη» (Milli 
Kütüphanesi) τής τουρκικής πρωτεύουσας.

γ. Στό «Σεμινάριο Κλασσικής Φιλολογίας τής Πανεπιστημιακής Σχο
λής Γραμμάτων» (Dii ve Tarih Cografy Fakültesi) τής Άγκυρας, όπου 
δόθηκαν μερικές παλιές έκδόσεις κλασσικών συγγραφέων.

Τά αρχεία τού Συλλόγου -κατά πάσα πιθανότητα- βρίσκονται στή βι
βλιοθήκη Süleymaniye τής Κωνσταντινουπόλεως, χωρίς νά είναι δυνατή 
ή πρόσβαση σέ αύτάί32.

V

Ή δημόσια βιβλιοθήκη τού Ε.Φ.Σ.Κ. ιδρύθηκε -σύμφωνα μέ τις διακη
ρύξεις τής ίδρυσής της- μέ σκοπό όχι μόνο νά εξυπηρετήσει τά μέλη τού 
Συλλόγου, αλλά καί νά συμβάλει στήν πνευματική ανάπτυξη τών έλλήνων 
τής Πόλης. Γιά τό δημόσιο χαρακτήρα της όμως πρέπει νά σημειώσουμε: 
α) Ότι ή πρόσβαση στή βιβλιοθήκη γιά τά μή μέλη έως τό 1908 δέν ήταν 
ελεύθερη, άφού χρειαζόταν εισιτήριο πού χορηγούσε τό προεδρείο, καί β) 
ή προσέλευση αναγνωστών υπήρξε ελάχιστη, μέ έξαίρεση τήν τελευταία 
περίοδο.

Παρά τή σημασία πού ό Σύλλογος απέδιδε στή βιβλιοθήκη, οί ετήσιοι 
προϋπολογισμοί του ποτέ δέν διέθεσαν τήν άνάλογη χρηματοδότηση γιά

Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου», Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τ. Η' (1981), 
σ. 157-199, καί τ. Θ' (1932), σ. 129-172.

131. Paul Moraux, «Les manuscrits Grecs du Syllogos de Constantinople», Byzantion, t. 
24 (1954), σ. 608.

132. Paul Moraux, Catalogue des manuscrits Grecs, σ. XVIII-XIX.
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τον έμπλουτισμό της. Σέ όλη τή διάρκεια τής λειτουργίας της δέν έφαρ- 
μόστηκε κάποια συστηματική πολιτική άγορών γιά τή δημιουργία συγ
κροτημένων πυρήνων βιβλιογραφικού ύλικοΰ σέ κύριους κλάδους. ’Αντί
θετα, ή αύξηση τού υλικού της στηρίχτηκε κυρίως στις δωρεές καί τίς 
άνταλλαγές, πού εκ τών πραγμάτων έμπεριεΐχε το στοιχείο τής μή συστη
ματικής ανάπτυξης. Βέβαια μπορεί νά προβληθεί ή δικαιολογία τών οικο
νομικών προβλημάτων πού άντιμετώπιζε ό Σύλλογος, παρά τίς γενναίες 
δωρεές γιά τήν ενίσχυση τών σκοπών του. Οί προσφορές αυτές πρέπει νά 
έκτιμηθοϋν σέ συνάρτηση μέ τίς πολυδάπανες δραστηριότητες πού είχε 
άναλάβει ό Ε.Φ.Σ.Κ. ’ Αλλωστε συνήθως οί δωρητές όριζαν πού θά διατε
θούν τά χρήματα πού πρόσφεραν.

Ή βιβλιοθήκη όμως, πέρα από τήν απρογραμμάτιστη ανάπτυξή της, 
αντιμετώπιζε καί διαρκές πρόβλημα οργάνωσης, πού πολλές φορές εφθα- 
σε σέ οριακό σημείο. Στήν κατάσταση αυτή οδήγησαν οί συνεχείς αλλα
γές τών ύπευθύνων της, πού δέν έπέτρεψαν τήν ύπαρξη μιας σταθερής 
άποψης γιά τήν οργάνωση τού ύλικοΰ, άλλά καί ή έλλειψη έπαρκοΰς 
προσωπικού καί χώρου. Φυσικά υπήρξαν καί διαστήματα βιβλιοθηκονο- 
μικής τάξης, πού οφείλονταν στή σκληρή εργασία καί τίς γνώσεις ορι
σμένων έταίρων άλλά καί στις έποχικά ευνοϊκές συνθήκες.

Πέρα από τίς τεχνικές αδυναμίες τής βιβλιοθήκης, ή ύπαρξή της καί 
μόνη, ώς ζωτικού στοιχείου τής λειτουργίας τού Ε.Φ.Σ.Κ., είχε ξεχωρι
στή σημασία, άφοΰ άποτέλεσε τό έπίκεντρο τών σχέσεων τού Συλλόγου 
μέ πνευματικούς άνθρώπους, έπιστημονικά ιδρύματα καί κρατικά όργανα 
από πολλές χώρες. Εξίσου σημαντική διαπίστωση γιά τήν άξιολόγηση 
τής βιβλιοθήκης τού Ε.Φ.Σ.Κ. είναι τό γεγονός ότι τό ύλικό της περιλάμ
βανε σπουδαιότατα συγγράμματα, έντυπα καί χειρόγραφα. Πρέπει νά έπι- 
σημανθεΐ ιδιαίτερα ότι χάρη στον Ε.Φ.Σ.Κ. καί τή βιβλιοθήκη του δια
σώθηκαν χειρόγραφα τής «καθ’ ήμάς ’Ανατολής», πού θά μπορούσαν 
διαφορετικά νά είχαν χαθεί. Στή βιβλιοθήκη κατοπτρίζονται τά πλεονε
κτήματα καί οί άδυναμίες τού Συλλόγου καί ή σημασία της συνδέεται μέ 
τό γεγονός, ότι άπετέλεσε μία άπό τίς κύριες δραστηριότητες καί «εν τών 
ίσχυροτέρων όπλων»133 μέ τά όποια ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 
τής Κωνσταντινουπόλεως έπεδίωκε νά προωθήσει τούς εύρύτερούς του 
στόχους.

133. Ε.Φ.Σ.Κ., τ. Ζ' (1972-1973), σ. 301. Τό αναφέρει ό βιβλιοφύλακας ’Απόστολος Λιού- 
μας.
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Ήροκλής Βασιάδης

Θεμιστοκλής Σαλτέλης

Μηνάς Αύθεντόπουλος

*

ν ' Μ0ί

Δημοσθένης Οίκονομίδης

Βασίλειος Μυστακίδης Δημήτριος Σάρρος
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ΠΙΝΑΚΑΣ I

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ (1864-1912)

Έτος
εκλογής του 
ώς μέλους

Συλλογικό
έτος ’Ονοματεπώνυμο

’Επάγγελμα!
’Ιδιότητα

του
Ε.Φ.Σ.Κ.

Γ864- 1865 Καμάρας Εμμανουήλ Έμπορος 1871
1865-1866 Καμάρας Εμμανουήλ
1866- 1867 Καμάρας Εμμανουήλ
1867-1868 Άριστοκλής ’Ιωάννης Καθηγητής 1861
1868- 1869 Άριστοκλής ’Ιωάννης
1869- 1870 Βασιάδης Ήροκλής ’Ιατρός 1861
1870- Πανταζής Μιλτιάδης 'Ιδρυτής καί καθ.

τού έλλην. λυκείου 1867
12/9/1870- Τάγης ’Αναστάσιος 'Ιδρυτής καί καθ.

τού έλλην. λυκείου 1869
30/11/1870- 1871 Μαυρογένης ’Αλέξανδρος Νομικός 1870
1871- 1872 Μαυρογένης ’Αλέξανδρος
1872- 1873 Λιούμας ’Απόστολος Καθηγητής 1868
1873- 1874 Shroeder Paul Διερμηνεύς τής

γερμαν. πρεσβείας 1871
1874- 1875 Χασιώτης Γεώργιος 'Ιδρυτής καί καθ.

τού έλλην. λυκείου 1869
1875- 1876 Καμάρας ’Εμμανουήλ Έμπορος 1871
1876-1877 Σαλτέλης Θεμιστοκλής Καθηγητής 1875
1877- 1878 Σαλτέλης Θεμιστοκλής
1878- Τάγης Φίλιππος Καθηγητής 1875
29/1/1879- 1879 Σαλτέλης Θεμιστοκλής Καθηγητής 1875
1879- 1880 Σαλτέλης Θεμιστοκλής
1880- 1881 Σαλτέλης Θεμιστοκλής
1881- 1882 Σαλτέλης Θεμιστοκλής
1882- 1883 Λούσης Βασίλειος ’Ιατρός 1881
1883- 1884 Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Άθ. Λόγιος 1881
1884-1885 Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Άθ.
1885- 1886 Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Άθ.
1886- Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Άθ.
26/1/1887- 1887 Μοσχόπουλος Θεόδωρος Γραμματέας τής

ρουμαν. πρεσβείας 1880
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Συλλογικό
έτος ‘Ονοματεπώνυμο

’Επάγγελμα/
‘Ιδιότητα

Έτος
έκλογής του 
ώς μέλους

του
Ε.Φ.Σ.Κ.

1887- 1888 Περδικίδης Κυριάκός Λόγιος 1871
1888-1889 Σαλτέλης Θεμιστοκλής Καθηγητής 1875
1889- 1890 Πετρακίδης Π. Διδάσκαλος 1875
1890-1891 Παπαγιαννόπουλος Νικήτας Διδάσκαλος 1885
1891-1892 Παπαγιαννόπουλος Νικήτας
1892- 1893 Παπαγιαννόπουλος Νικήτας
1893- 1894 Παπαγιαννόπουλος Νικήτας
1894-1895 Παπαγιαννόπουλος Νικήτας
1895-1896 Μυστακίδης Βασίλειος Καθηγητής 1893
1896- 1897 Οικονομίδης Δημοσθένης Καθηγητής 1890
1897-1898 Οίκονομίδης Δημοσθένης
1898- Μυστακίδης Βασίλειος Καθηγητής 1893
9/12/1898- 1899 Παντερμαλής ’Αλέξανδρος Δικηγόρος 1895
1899-1900 Αύθεντόπουλος Μηνάς Καθηγητής 1889
1900-1901 Μυστακίδης Βασίλειος Καθηγητής 1893
1901-1902 Κοκκολάτος Κλεόβουλος ’Ιατρός 1891
1902- Άμπελίδης ’Εμμανουήλ ’Ιατρός -

Άντισυντ/άρχης 1888
13/1/1903- 1903 Παπανικολάου Π.* ’Ιατρός 1898
1903-1904 Οίκονομίδης Δημοσθένης Καθηγητής 1890
1904-1905 Άσπριώτης ’Ιωάννης Καθηγητής 1901
1905-1906 Μαζαράκης Άνθιμος Καθηγητής 1903
1906- 1907 Οίκονομίδης Δημοσθένης Καθηγητής 1890
1907-1908 Χαραλαμπείδης Χρ. Δικηγόρος 1904
1908- Χαραλαμπείδης Χρ.
23/6/1908-1909 Άνδρεάδης Όδυσσεύς Δημοσιογράφος 1881
1909- Χαραλαμπείδης Χρ. Δικηγόρος 1904
16/11/1909- 1910 Σάρρος Δημήτριος Καθηγητής 1907
1910- Σάρρος Δημήτριος
12/7/1910- 1911 Ρίτσος Βασίλειος ’Ιατρός 1877
1911-1912 Σάρρος Δημήτριος Καθηγητής 1907

* Ό Π. Παπανικολάου παραιτήθηκε λίγο πριν άπό τή λήξη τής θητείας του καί ό αντι
πρόεδρος Χρ. Πανταζίδης άνέλαβε τήν έποπτεία τής βιβλιοθήκης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΑΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Φ.Σ.Κ.

Πανεπιστήμια

Βασιλικό Λειψίας 
Βύρτσμπουργκ 

Έρλάγγης
Βασιλικό "Αλλης- Βυττεμβέργης 
Τυβίγγης 

’Αθηνών 
Ίένας 
Βόννης 
Λιδελβέργης 
Γκράτς 

’Οδησσού 
Μπρεσλάου
Αύτοκρατορικό Πετρουπόλεως 
Βασιλικό Ουψάλας 
Λούνδ Νορβηγίας 
Α’ίξ
Βασιλικό Χριστανίας 

’Οξφόρδης 
Γκρέσσεν
Johns Hopkins Βαλτιμόρης 
Γ οτίγγης 
Στοκχόλμης 
Καινιξβέργης

Ά καδημίες

Βασιλική Βρυξελλών 
Αύτοκρατορική Βιέννης 
Ρουέν
Κοπεγχάγης 

’Αρχαιολογική Ρώμης 
Σμιθσώνειος Οόάσιγκτον 
Βασιλική Βερολίνου 
Μπορντώ 
Πετρουπόλεως 
Σερβίας 
Βελιγραδιού
Φυσικών ’Επιστημών Μιννεσότας 
Παρισιού
Βασιλική Στοκχόλμης 
Μονάχου

Βιβλιοθήκες

Μαρκιανή Βενετίας 
Λαϊκή Νέας 'Υόρκης 

’Εθνική Ελλάδος 
Ελληνικής Βουλής 
Χάίδελβέργης 
Βασιλική Στρασβούργου 

Άρχιδουκάτου τής Βαϊμάρης

Σύλλογοι - Σχολές - 'Υπουργεία κλπ.

Σύλλογος προς Ένίσχυσιν τών Ελληνικών Σπουδών (Παρίσι) 
Σύλλογος προς Ένίσχυσιν τών Ελληνικών Σπουδών (Λονδίνο) 
Βρετανικό Μουσείο
Φιλελληνικός Σύλλογος τού ’’Αμστερνταμ 

Άθήναιον Μαδρίτης 
Εταιρεία Βολλανδιστών (Βρυξέλλες)
’Ινστιτούτο Βιέννης 
’Εθνικό ’Ινστιτούτο Γενεύης 
’Εθνικό ’Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου 
Νορβηγικό Γραφείο Στατιστικής
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Παλαιστίνειος Σύλλογος Πετρουπόλεως 
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος «'Όμηρος» (Βυρηττός) 
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης 
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Άθηνά (Ρέθυμνο) 
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 
Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων (’Αθήνα) 
Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος (’Αθήνα)
Γερμανική ’Αρχαιολογική Σχολή (’Αθήνα)
Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή (’Αθήνα)
Λαογραφική Εταιρεία (’Αθήνα)
Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών (’Αθήνα)
’Αρχαιολογική Εταιρεία f Αθήνα)
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» (’Αθήνα)
Σύλλογος «Πλάτων» (’Αθήνα)

ΠΙΝΑΚΑΣ III

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Ε.Φ.Σ.Κ. (1874-1912)

'Ελληνικά

Άθηνά (’Αθήνα)
Αίών (’Αθήνα)

Άκρόπολις (’Αθήνα)
’Αλήθεια (Λεμεσσός)

— ’Αμάλθεια (Σμύρνη)
Άνάπλασις (’Αθήνα)
’Ανατολική Έπιθεώρησις (Κωνσταντινούπολη)

— ’Ανατολικός Άστήρ (Κωνσταντινούπολη)
Άνδρος
’Ανεξαρτησία (Βόλος)
’Ανεξαρτησία (Λάρισα)
Αρμονία (Σμύρνη)
Αύγή (Κωνσταντινούπολη)

— Βυζαντίς (Κωνσταντινούπολη)
Βύρων (’Αθήνα)
Δελτίον τών έν τή ελευθέρα καί δούλη Έλλάδι έκδιδομένων βιβλίων 
Δελτίον τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος 

Έβδομάς (Κωνσταντινούπολη)
Έβρος

— ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια (Κωνσταντινούπολη)
’Εκκλησιαστική Έπιθεώρησις
Ελλάς (Άμστερνταμ)
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Εξηγητής των 'Αγίων Γραφών (Μασσαλία)
Έπιθεώρησις (Κωνσταντινούπολη)
’Εποχή (Κωνσταντινούπολη)
Έρμης (Σμύρνη)
Έσπερος (Λειψία)
Εύνομία (Σάμος)
Εύρωπαϊκαί Ειδήσεις (Τεργέστη)
Έφημερίς (’Αθήνα)

— Έφημερίς ’Αρχαιολογική (’Αθήνα)
Έφημερίς τής Κυβερνήσεως τού Βασιλείου τής Ελλάδος 
Έφημερίς των Βιβλιόφιλων 
Έφημερίς τών Κυριών (’Αθήνα)
Έφημερίς τών Φιλομαθών (’Αθήνα)
Ήλιος (’Αθήνα)
Ημέρα
Θεατής (Κωνσταντινούπολη)
Θράκη (Κωνσταντινούπολη)

Τρις (Σμύρνη)
’Ιωνία (Σμύρνη)

— Κόσμος (Κωνσταντινούπολη)
Κήρυξ (Κωνσταντινούπολη)
Κλειώ (Λειψία)
Κλειώ (Τεργέστη)

— Κωνσταντινούπολις 
Λόγιος Ερμής 
Μέλης (Σμύρνη)
Μικρά Άσία (Κωνσταντινούπολη)
Μουσείον καί Βιβλιοθήκη τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
Νέα Ελλάς
Νέα Έφημερίς (’Αθήνα)
Νέαι Ίδέαι

— Νεολόγος (Κωνσταντινούπολη)
Ξενοφάνης (’Αθήνα)
Οικονομική Έπιθεώρησις 
Όμηρος (Σμύρνη)
Παλιγγενεσία (’Αθήνα)

— Παρνασσός (’Αθήνα)
Περιοδικό τού ’Αναγνωστηρίου ή Σμύρνη

— Πλάτων (’Αθήνα)
Προμηθεύς (Κωνσταντινούπολη)
Πρόοδος (Σμύρνη)
Πρωία (’Αθήνα)
Σάμος
Σεράπειον (’Αλεξάνδρεια)

319



ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Στοά
Σύλλογοι (Βουκουρέστι)
Σωτήρ
Ταχυδρόμος (Κωνσταντινούπολη)
Φιλιππούπολις 
Φιλολογική ’Ηχώ (Σάμος)
Φιλόπατρις (’Αθήνα)
Φοίβος (’Αθήνα)
Φοίβος καί Παράφοιβος (’Αθήνα)
Φύσις
Χλωρίς (Κωνσταντινούπολη)

Ξενόγλωσσα
* Academy

Alterthumswissenschaft
* Algemeine Zeitung

American Journal of Philology (Πανεπιστήμιο Βαλτιμόρης)
* Annales d’Anthropologie
* Annales de Géographie
* Anthropologie
* Archeologische Zeitung
* Athenaeum (Λονδίνο)

Atheneo (Μαδρίτη)
Berliner Philologische Wochenschrift 
Bibliotheca Platonica

* Bulletin Antique 
Bulletin Astronomique

* Bulletin Critique
Bulletin de Correspondance Hellénique
Bulletin de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres
Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes du Moscou

* Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques 
Bulletin des Sociétés Savantes
Bulletino delle Publicazioni Italiane
Bulletino deirimperiale Instituto Archeologico Germanico 

— Bulletino dell’ Istituto di Correspodenza Archeologica 
Byzantinische Zeitschrift 
Courrier Oriental 
Cyprus Herald 
Europe Diplomatique 
Gazzete des Hôpitaux 
Gazzete Médicale d’Orient 
Grèce
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Hermes
Jahresbericht über die Fortschitte der Class
Journal de la Société Impériale de Médecine
Journal de l’Instruction Publique
Journal des Annonces
Journal des Débats
Journal des Économistes
Journal des Savants
Journal des Sociétés Scientifiques
Journal of Hellenic Studies
Illustration
Independance Belge
Levand Herald (Κωνσταντινούπολη)
Literalishes Centralblatt 
Matin
Messager d’Athènes
Mittheilungen des Deutchen Archäologischen Institutes (’Αθήνα καί Ρώμη) 
Moniteur Oriental (Κωνσταντινούπολη)
Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik 
Numismatic Cronicle 
Orient (Παρίσι)
Osmanishe Post (Κωνσταντινούπολη)
Phare du Bospore (Κωνσταντινούπολη)
Platonist (Μιννεσότα)
Proceedings of the Canadian Institute 
Revue Archéologique 
Revue Bleue
Revue Critique d’Histoire et de Littérature
Revue d’Archéologie
Revue de Géographie
Revue de l’Enseignement
Revue de l’Enseignement secondaire
Revue de l’Enseignement supérieure
Revue de l’Orient (Βουδαπέστη)
Revue de l’Orient Chrétien
Revue de Médicine et de Pharmacie
Revue de Philologie
Revue des Deux Mondes
Revue des Études Grecques en France
Revue des Universités de Midi
Revue d'Histoire Diplomatique
Revue du Monde Latin
Revue Internationale de l’Enseignement
Revue Médicopharmaceutique (Κωνσταντινούπολη)
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Revue Orientale
* Revue Politique et Littéraire
* Revue Pédagogique

—* Revue Scientifique
* Revue Universitaire 

— Stambul
Terre Sainte
Univers

* Université
* Viertnik (Ζάγκρεμπ)
* Wiener Studien

Wurttembergishe Jahrbücher ect.

[Βυζαντινά Χρονικά] (Πετρούπολη, στά ρωσικά)
[Έφημερϊς Αύτοκρατορικής ’Ιατρικής Εταιρείας] (Πετρούπολη, στά ρωσι

κά)
[Έφημερίς Αύτοκρατορικοδ Υπουργείου Παιδείας] (Πετρούπολη, στά ρω

σικά)

Ό Κατάλογος στηρίζεται στά ελλιπή στοιχεία πού υπάρχουν στο περιοδικό του Ε.Φ.Σ.Κ. 
καί δέν είναι πλήρης. ’Αλλά καί για τά άναφερόμενα περιοδικά καί έφημερίδες δέν ύπάρ- 
χουν πληροφορίες, ώστε να διαπιστωθεί πόσα καί ποια τεύχη άπό τό καθένα υπήρχαν στό 
αναγνωστήριο. "Αν κρίνουμε άπό τή συχνότητα μέ τήν όποία κάθε περιοδικό καί έφημερίδα 
άναφέρεται σέ ορισμένους έτήσιους άπολογισμούς, συμπεραίνουμε ότι μερικά άπό αυτά 
αντιπροσωπεύονται μέ έλάχιστα τεύχη καί λίγα παρουσιάζουν σχετική συνέχεια στό χρόνο.

(*) Ό άστερίσκος δείχνει τις έκδόσεις πού άποκτήθηκαν μέ άγορά.
(—) Ή παύλα δείχνει τις εκδόσεις πού παρουσιάζουν σχετική συνέχεια.
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