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Ο λόγος ως μέσο επικοινωνίας. 
Μικρά ταξιδιωτικά λεξικά του 15ου-17ου αιώνα 

Εισηγήτρια: Ιόλη Βιγγοπούλου 

Το ταξίδι παραμένει ανά τους αιώνες μία εμπειρία προσωπική, η οποία αποτελεί ταυ
τόχρονα αυτοσκοπό, αλλά και εκπληρώνει αναγκαιότητες ή υποχρεώσεις μέσα από 
μια διαδικασία μετάβασης από το «οικείο και ασφαλές» στο «ανοίκειο-ελκυστικό και 
ανασφαλές». Η συναισθηματική σχέση του ανθρώπου με το ταξίδι, λέει κάπου ο Κ.Θ. 
Δημαράς είναι τρίσημη: Στο προπό στάδιο ο οραματισμός, η μέθη, έξω από την πραγ
ματικότητα.. Στο δεύτερο στάδιο η εμπειρία και το συντριπτικό άθροισμα των μικρών 
συνεχών ενοχλήσεων. Στο τρίτο στάδιο οι αναμνήσεις και το χρονικό. Αν οι ενοχλή
σεις υπερβούν ένα ανεκτό όριο, που ποικίλλει κατά άνθρωπο και κατά περιστάσεις, 
τότε δημιουργείται η απογοήτευση, που είναι τόσο πιο δυνατή, όσο ισχυρότερα ήταν 
τα αίτια που οδηγούσαν προς το ταξίδι1. 

Την εποχή των ανακαλύψεων και των πρώτων μαζικών ριψοκίνδυνων μετακινήσε
ων, το 15ο και το 16ο αιώνα δηλαδή, από τη στιγμή που ο ταξιδιώτης ενστερνιζόταν τη 
διαδικασία του ταξιδιού, ολόκληρη η μέχρι τότε συμπεριφορά του μεταβαλλόταν. Οι 
οπτικές παραστάσεις που εναλλάσσονταν συνεχώς, οι περιβαλλοντικές συνθήκες μαζί 
με τις ατέλειωτες ώρες περισυλλογής και σκέψης που εμπεριέχονταν τόσο στα θαλάσ
σια ταξίδια όσο και στις χερσαίες μετακινήσεις, επέτρεπαν ή και υποχρέωναν τον τα
ξιδιώτη να αντιμετωπίσει και να δεχθεί διαφορετικά τόσο τον εξωτερικό κόσμο όσο 
και τον ίδιο του τον εαυτό. Οι αντοχές του όμως είχαν κάποια όρια. Ο στόχος ήταν πά
ντα αρκετά μακρινός για να υπομείνει όλες τις αντίξοες συνθήκες που προηγούνταν. 
Ο περίγυρος ασφάλειας είχε χαθεί. Καλούνταν να αντιμετωπίσει καταστάσεις, συνθή
κες και προβλήματα πρωτόγνωρα. Πολλά τα υπερπηδούσε εύκολα, πολλά όμως δεν τα 
άντεχε όχι μόνο προς στιγμήν, αλλά τα θυμόταν και μετά. Αυτά λοιπόν κατέγραφε όχι 
μόνο στη μνήμη του, αλλά και στο γραπτό του μέσω του οποίου και μετέτρεπε το 
γεγονός σε διαχρονική υπενθύμιση. 

Τι συναντούσαν οι ταξιδιιυτες των χρόνων εκείνων στο ταξίδι; Συνθήκες υλικής ζιο-
ής μόλις ανεκτές, τροφή μόλις ανεκτή, ανθρώπους με τους οποίους δεν μπορούσαν να 
συνεννοηθούν. Οι εικόνες που είχαν σχηματίσει από τη θεωρητική γνώση που απέ
κτησαν για το χώρο, δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα που συναντούσαν. 
Ακόμα και αν ήταν καλύτερες οι εικόνες αυτές, από τη στιγμή που δεν ήταν αυτό που 
προσδοκούσαν, έπεφτε άμεσα η θερμοκρασία του ενθουσιασμού. Ύστερα υπήρχαν 
και οι έντονες απογοητεύσεις: οι ατυχίες του ταξιδιού, η θρησκευτική διάσταση, η 
αντίθεση συμφερόντων και όσα άλλα τυχαίνει να χωρίζουν τους ανθρώπους σε όλες 
τις κοινωνίες, με πρωταρχικό, ανυπέρβλητο, σχεδόν εμπόδιο τη διαφορετική ανά τό
πους γλώσσα. Ο λόγος λοιπόν αποτελούσε πάντα για τους αποτολμούντες ένα μακρι
νό ταξίδι το κυρίαρχο πρόβλημα, τη σιδηρόφραχτη θύρα επικοινωνίας, για την οποία 
όμως και αναζητούσαν το κλειδί. 

Στα χειρόγραφα ημερολόγια ταξιδιού του 15ο αιώνα και στα πρώτα έντυπα 
προσκυνητικά χρονικά, έως τον προχωρημένο 17ο αιώνα, διαβάζουμε - σε μερικά από 
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τα πιο έγκυρα, όσον αφορά προσωπικές εμπειρίες του ταξιδιώτη-συγγραφέα και όχι 
αντιγραφές ή φανταστικές μαρτυρίες - συστηματικές πληροφορίες και καθοδηγήσεις 
προς τους ταξιδιώτες-προσκυνητές κυρίως2. Παρά το άρτια οργανωμένο ταξίδι που 
επεφύλασσε αιώνες τώρα η Γαληνότατη Δημοκρατία, έχοντας ρυθμίσει με εξαιρετικό 
τρόπο όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για τη μετακίνηση εκατοντάδων προσκυνη
τών που έφευγαν από το λιμάνι της3, κεφάλαια ολόκληρα αφιερώνονταν από τους επι
μελέστερους προσκυνητές-συγγραφείς, ώστε να μεταδώσουν την εμπειρία τους στους 
επόμενους και ταυτόχρονα να προσελκύσουν με την πρωτοτυπία τους αναγνώστες4. 
Εκτός από την προετοιμασία του σώματος και της ψυχής, απαιτούνταν ενδυνάμωση 
της εγκράτειας, της διακριτικότητας, της μετριοπάθειας, της σύνεσης, της καλοπροαί
ρετης διάθεσης, και δύο πουγγιά: «ένα γεμάτο φλουριά και ένα γεμάτο υπομονή»5. 
Ακολούθως καταχωρούσαν, σχεδόν με μία αγωνία να μην ξεχαστεί τίποτα, αναλυτι
κότατες πληροφορίες και διευκρινίσεις για τα εφόδια και τις προτιμητέες ή οικονομι
κότερες αγορές που όφειλαν να κάνουν κυρίως στη Βενετία, καθώς και στα άλλα με
γάλα λιμάνια της θαλάσσιας διαδρομής6. Ποικίλες παροτρύνσεις και αναλυτικές συμ
βουλές, λεπτομερείς απαριθμήσεις για τα αντικείμενα, τα προληπτικά φάρμακα, τα 
σκεύη, τα λευκά είδη, τα εδώδιμα, τις προμήθειες όλων των ειδών επιταγές για τον 
κατάλληλο ρουχισμό, κανόνες συμπεριφοράς και συνύπαρξης με τους άλλους συντα
ξιδιώτες ή συνοδίτες, πρακτικές οδηγίες για τις αντιξοότητες και τις δοκιμασίες που 
τους επεφύλασσε το πολύμηνο ταξίδι, αλλά και οδηγίες για τη μεθοδολογία της επιτό
πιας έρευνας και της συγκέντρωσης στοιχείων για έναν τόπο7. Παρ' όλη την εξονυχι
στική και επισταμένη πρόβλεψη, προνοητικότητα και προετοιμασία αυτή, οι ταξιδιώ
τες, στην πολυποίκιλη και απρόβλεπτη εμπειρία στην οποία είχαν ενταχθεί, συναντού
σαν και έπρεπε να συναλλαχθούν με αυτόχθονες. Οι προμήθειες τους εξαντλούνταν, 
απρόβλεπτα προέκυπταν, καθώς και εκπλήξεις θετικές ή αρνητικές. 

Η έρευνα μας στα ταξιδιωτικά κείμενα που αναφέρονται στη νοτιο-ανατολική Ευ
ρώπη και την ανατολική Μεσόγειο κατά το 15ο έως και το 17ο αιώνα εντόπισε σε ελά
χιστα από αυτά κάποιους «πρακτικούς οδηγούς λέξεων και φράσεων»8, οι οποίοι πα
ρεμβάλλονται στο κείμενο ή βρίσκονται ως παράρτημα στο τέλος της αφήγησης. Στο 
παλαιότερο έργο στο οποίο εμφανίζεται τέτοιου τύπου λεξικό, για την ακρίβεια «λε
ξιλόγιο», είναι αυτό του William Wey, έργο που έμεινε σε χειρόγραφη μορφή έως τα 
μέσα του 19ου αιώνα9. Ο Wey, άγγλος θεολόγος, μέλος του Κολλεγίου του Eton, πραγ
ματοποίησε δύο προσκυνητικά ταξίδια στους Αγίους Τόπους (το πρώτο στα 1458 και 
το δεύτερο τέσσερα χρόνια μετά). Τα χειρόγραφα των ταξιδιωτικών του χρονικών, 
γραμμένα στη λατινική και στην προσεξπιρική αγγλική, δεν αντιγράφησαν ποτέ, πιθα
νότατα δεν κυκλοφόρησαν, και βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη Bodleian. Αξιοσημείωτο 
στο χρονικό του πρώτου ταξιδιού είναι το κεφάλαιο που αναφέρεται στις αναγκαίες 
προμήθειες του προσκυνητή για την ταξιδιωτική του περιπέτεια στη Μεσόγειο. Εβδο-
μηκοντούτης πια ο ευσεβής άγγλος μοναχός ξεκινά και πάλι με επίσημη άδεια από τον 
Ερρίκο τον IV και σε λιγότερο από 24 εβδομάδες ολοκληρώνει για άλλη μια φορά την 
πορεία του σώματος και της ψυχής του στο ύψιστο χρέος κάθε χριστιανού. Οι σταθμοί 
του ταξιδιού και αυτή τη φορά χωρίς εκπλήξεις: Βενετία, Κέρκυρα, Ρόδος, Κύπρος, 
Άγιοι Τόποι. 

Η εμπειρία του πια, μετά από τις έστω ολιγοήμερες παραμονές του σε ελληνόφωνα 
λιμάνια, τον οδηγεί στη σύνταξη ενός πρωτότυπου λεξικογραφημένου καταλόγου με τη 
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φιλοδοξία να προσφέρει ένα πρακτικό μέσον στους επόμενους προσκυνητές για συν-
νενόηση με τους Έλληνες. Μέχρι τώρα το υλικό αυτό μας είναι σταχυολογημένα γνω
στό ως ελληνικές φράσεις και διάλογοι, με λατινικούς φυσικά χαρακτήρες, μεταφρα
σμένο στα αγγλικά. Θεωρούμε ότι πρόκειται για το αντίστροφο: δηλαδή εκφράσεις, λέ
ξεις, προτάσεις και ευχές, τις οποίες ο άγγλος ταξιδιώτης-προσκυνητής χρειάζεται 
απαραίτητα να χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του για να ανταπεξέλ-
θει σε διακανονισμούς, συνεννοήσεις, αγορές, ανάγκες, ανασφάλειες και επιθυμίες 
που του προκύπτουν. Το γλωσσάρι αυτό - από το οποίο βέβαια απουσιάζει ο τονισμός 
και η φωνητική αντιστοιχία - συμπληρώνουν μια επιλεκτική φωνητική μεταγραφή του 
«Πάτερ ημών» και του «Πιστεύω», απαραίτητο βοήθημα ανά πάσα στιγμή για αυτόν 
που πορεύεται στους καθαγιασμένους τόπους και αναζητά καθημερινά την ανακούφι
ση, και ένας λεξικογραφημένος κατάλογος 732 ελληνικών λέξεων με την αντίστοιχη με
τάφραση στα λατινικά, καθώς και η ελληνική αρίθμηση με λατινικούς πάντα χαρακτή
ρες αποδοσμένη. Στον κατάλογο των λέξεων και εκφράσεων - 132 σε σύνολο - του τα
ξιδιωτικού λεξικού10, όπου προηγείται η αγγλική απόδοση και ακολουθεί η αντίστοιχη 
ελληνική με λατινικούς χαρακτήρες, δίδονται11 χαιρετισμοί, ερωτήσεις, εντολές, επιθυ
μίες, ανάγκες και λέξεις απαραίτητες για τις προμήθειες ή τη διατροφή12. 

Η δεύτερη περίπτωση ταξιδιωτικού λεξικού εντοπίστηκε σε χρονικό του τέλους του 
15ου αιώνα. Γεννημένος το 1471, γιος ευγενούς από την περιοχή της Κολωνίας, ο 
Arnold von Harff, σε ηλικία 25 ετών, αποφασίζει το μακρόπνοο και ριψοκίνδυνο ταξί
δι στην Ανατολή. Από τη Γερμανία στη Ρώμη, τη Βενετία, τα λιμάνια του Ιονίου, την 
Κρήτη, τη Ρόδο, την Αλεξάνδρεια, το Κάιρο και το Όρος Σινά" κι από εκεί στο Άντεν, 
από όπου φαίνεται αλλά και αμφισβητείται ότι επισκέφθηκε την Ινδία, τη Μαδαγα
σκάρη και την ανατολικο-κεντρική Αφρική για να φτάσει στις πηγές του Νείλου. 
Ακολουθεί η εξερεύνηση των Αγίων Τόπων, η διέλευση της Μικράς Ασίας, η επίσκεψη 
της Κωνσταντινούπολης και η επιστροφή στα πάτρια εδάφη μετά από τρία ακριβώς 
χρόνια απουσίας. Πέθανε το 1505 αφήνοντας ένα χειρόγραφο χρονικό, που κυκλοφό
ρησε σε πολλά αντίτυπα ήδη από τα τέλη του 15ου αιώνα. Δημοσιεύτηκε για πρώτη φο
ρά στα μέσα του 19ου αιώνα και αποδόθηκε και στην αγγλική γλώσσα έναν αιώνα αρ
γότερα13. Το κείμενο, γραμμένο σε ιδιωματική γλώσσα του Κάτω Ρήνου, παρά την 
απλότητα και τη θελκτική ειλικρίνεια που το διακρίνει, είναι εξαιρετικά δυσνόητο. 
Ενθουσιώδης και τυπικός ο Harff καταγράφει ό,τι οφείλει ως προσκυνητής· αλλά 
καινοτόμος και ευρηματικός βρίσκει καιρό στη Ραγούσα να σημειώσει στοιχεία της αλ
βανικής γλώσσας εμπλουτίζοντας έτσι το χρονικό του με το πρώτο από τα πέντε πα
ρόμοια - στην ελληνική, αραβική, τουρκική και ουγγρική γλώσσα - ταξιδιωτικά λεξικά 
που μας παρέδωσε με μικρές, αλλά ουσιαστικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους14. Το ελ
ληνικό γλωσσάρι βρίσκεται ενσωματωμένο στο τέλος των πληροφοριών που διαβάζου
με, μετά την επίσκεψη του στο τελευταίο ελληνόφωνο λιμάνι, τη Ρόδο. Και αν πι
στέψουμε ότι το ελληνικό αλφάβητο με την προφορά των γραμμάτων που προηγείται εί
ναι αντιγραφή από το έργο του πρωτοπόρου Β. Breydenbach, που στέφθηκε με εκδοτι
κή επιτυχία το τελευταίο τέταρτο του 15ου αιώνα15, οι 36 περίπου λέξεις-κλειδιά και οι 
δώδεκα βασικοί αριθμοί που ακολουθούν, ανακαλούν τις βασικές, απλές ανάγκες του 
περαστικού από τα λιμάνια ταξιδιώτη. Ρήματα και λέξεις σχετικές με αγοροπωλησίες, 
προμήθειες και απαραίτητες συνεννοήσεις. Αλλά οι εννέα φράσεις που ολοκληρώνουν 
το λεξιλόγιο αυτό μας υπενθυμίζουν ότι το νεαρόν της ηλικίας του Harff δεν αποκρύ-
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πτεται. Ενθουσιώδεις, φλογερές παρακλήσεις και προτάσεις, απροκάλυπτα καταγε
γραμμένες, σχετιζόμενες με τις αναγκαίες λειτουργίες ενός παρορμητικού νέου που τα
ξιδεύει και αναζητά μεταξύ άλλων ηδονές και καλοπέραση16. 

Σε περιηγητικό έργο δημοσιευμένο στις αρχές του Που αιώνα βρίσκεται το πλου
σιότερο και πιο συγκροτημένο τέτοιου τύπου λεξικό. Πρόκειται για ένα ρωμαλέο πε
ριηγητή, τον Jean Paterne, με ένα δυναμικό κείμενο, έναν περιπλανώμενο ταξιδιώτη 
και ένα ώριμο ταξιδιωτικό χρονικό, ο οποίος στο τέλος του έργου του γράφει: 

Celuy qui par deuxfoiys a évité naufrage, 
il η'y doit jamais plus retourne, s'il est sage. 
Heureux celuy, qui pour devenir sage 
Dumal d'autruy faict son apprentissage17. 

Σε ηλικία 24 ετών, το 1581, εγκαταλείπει επίλεκτη θέση ευγενούς και οδεύει τόσο μα
κριά όσο για να απαλύνει τον πόνο του από τον πρόωρο θάνατο της αγαπημένης του. 
Παραδομένος στο κλασικό θαλάσσιο δρομολόγιο της εποχής από τη Βενετία προς την 
ανατολική Μεσόγειο: Ζάκυνθος, Αλεξάνδρεια, Κάιρο, Όρος Σινά, Άγιοι Τόποι, Κύ
προς, Ρόδος, Χίος, φτάνει στην Κωνσταντινούπολη μετά από ναυάγια, ταλαιπωρίες, 
κακουχίες και πολλούς κινδύνους. Οδεύει τελικά από τη Θράκη, στη Ραγούσα και τη 
Ρώμη για να επιστρέψει δύο σχεδόν χρόνια μετά στη Γαλλία και να δημοσιεύσει το 
1606 το ταξιδιωτικό του χρονικό, που πέρασε απαρατήρητο και δεν επηρέασε ανα
γνωστικά τους επόμενους ταξιδιώτες-συγγραφείς, ούτε έτυχε αντιγραφής. Ο συγγρα
φέας διαθέτει λίγα από τα χαρακτηριστικά των σημαντικών περιηγητών του 16ου αιώ
να. Τον διακρίνει η στεγνή παρατηρητικότητα του Pierre Belon, η περιέργεια του 
André Thévet, η οξύνεια στην περιγραφή των ανθρώπινων τύπων του Nicolas de 
Nicolay και η νεανική παρόρμηση του Philippe du Fresne-Canaye. Στο τέλος της περι
γραφής του ταξιδιού, «έχει προστεθεί ένα μικρό λεξικό στη γαλλική, στην ιταλική, στη 
δημώδη ελληνική, στην τουρκική, στην αραβική, στη σλαβονική, για όσους επιθυμούν 
να κάνουν το ταξίδι»18. Σε 35 μικρού σχήματος σελίδες καταχωρούνται πάνω από 230 
λέξεις και 150 φράσεις, οι οποίες πληρούν σχεδόν όλες τις ανάγκες ενός ταξιδιώτη19. 
Ένας κατάλογος όπου η απουσία των μεταφρασμένων λέξεων αντίστοιχα σε όλες τις 
γλώσσες υποδηλώνει τη συνέπεια που χαρακτηρίζει γενικότερα το κείμενο αυτό. Δεν 
παρέμεινε σε όλες τις περιοχές μεγάλα χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να συγκεντρώ
σει όμοια όλο το γλωσσολογικό υλικό. Οι ελληνικές λέξεις (με λατινικά στοιχεία με
ταγραμμένες φωνητικά) έρχονται σε πληρότητα αμέσως μετά τις ιταλικές και πριν τις 
τουρκικές20. 

Το σχεδόν άρτια δομημένο αυτό λεξικό χωρίζεται σε κατηγορίες: Ονόματα τόπων 
και λαών (π.χ. Stimpoli, Romeici), ουσιαστικά, ιδιαίτερα διαφόρων αντικειμένων (π.χ. 
Θεός, ουρανός, νερό, χώμα, σταύλος, άνθρωπος, τσαγγάρης, μαχαίρι, στρώμα, άλογο 
κτλ.), διατροφή: κρέατα και ποτά (π.χ. τυρί, ψητό, όρνιθα, άλας, σαλάτα, κτλ.), φρού
τα (π.χ. απίδι, μύγδαλα, μήλα, νεράντζι κτλ.), αριθμοί, ο χρόνος (π.χ. καλημέρα, τώρα, 
ουχί, μεθυσμένοι) και διάφορες συνομιλίες. Οι τελευταίες, πλουσιότατες και συγκε
ντρωμένες με επιμέλεια, δεν αφήνουν καμία ανάγκη ή δυσκολία ακατάγραφη, κανένα 
από τα πιθανά αδιέξοδα του ταξιδιώτη αμνημόνευτο. Σε χαμηλότερους από τον Harff 
τόνους δίδονται και οι πολύ οικείοι διάλογοι. Το όλο έργο αποκαλύπτει ένα καλά συ
γκροτημένο και επιμελή ταξιδιώτη, ο οποίος τη δική του εμπειρία και γνώση τη μετα-
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τρέπει και τη μεταδίδει ώριμα, με σύνεση και προνοητικότητα, για τη μελλοντική πολυ
πόθητη ασφάλεια και ευχαρίστηση, που αναζητά ο κάθε ταξιδιώτης. 

Προς τα τε'λη του Που αιώνα εμφανίζονται δυο ακόμα τέτοιου τύπου γλωσσάρια. 
Το πρώτο εντοπίστηκε στο έργο του γάλλου Albert Jouvin de Rochefort, σκευοφύλα-
κα, ο οποίος αφοΰ περιόδευσε την Ευρώπη, πραγματοποίησε περί το 1671-1672 το μα
κρινό ταξίδι προς την Αίγυπτο και τους Αγίους Τόπους. Από την Παλαιστίνη και τη Συ
ρία διέσχισε τη Μικρά Ασία (Άδανα, Ικόνιο, Εσκίσεχιρ, Νίκαια, Κωνσταντινούπολη) 
για να επιστρέψει στη Γαλλία αγκυροβολώντας σε διάφορα νησιά του Αρχιπελάγους. 
Στο τέλος του οδοιπορικού διαβάζουμε ένα κομμάτι με γαλλο-τουρκικοΰς και μόνο 
διάλογους, παρόλο που «à la vérité on se sert très peu dans ce voyage de la langue Turc 
et Arabe, si ce c'est dans le Cravanes»2l.'ETOi αποκαλύπτεται και ένας άλλος μικρό
κοσμος, ένας άλλος χώρος προβληματισμών και έρευνας σχετικός με τα χερσαία δρο
μολόγια της περιόδου που μελετούμε. Ο Jouvin δίδει μια σειρά από προτάσεις, εκ
φράσεις και κυρίως ερωτήσεις και απαντήσεις απαραίτητες για τους ακολουθούντες 
τους δρόμους των καραβανιών22. Έχουμε εδώ μήπως, όπως και στου Palerne, μία από 
τις παλαιότερες μεταγραφές της τουρκικής γλώσσας με λατινικούς χαρακτήρες; Στα
χυολογούμε, όχι όπως τα απέδωσε στην τουρκική, α) το τόσο ανθρώπινο πρόβλημα της 
μοναξιάς που γίνεται ανυπέρβλητη κατά τη διάρκεια ενός γεύματος: «Mangez avec 
moy je vous en prie» και β) την ώρα του αποχωρισμού από κάτι που μόλις έχουμε συ
νηθίσει: «Je VOU remercie, il faut que j'aille en ce lieu où l'on m'attend». 

Το 17ο αιώνα - αιώνα απαρχής της αρχαιολογίας, κατά τη διάρκεια του οποίου οι 
πραγματικοί ταξιδιώτες των νησιών, οι προσκυνητές των Αγίων Τόπων και οι απε
σταλμένοι στην Πόλη, διεισδύουν βαθμιαία στον ελληνικό κορμό και αρχίζουν να 
βλέπουν, να καταγράφουν και να σχολιάζουν - το ταξίδι του ιατρού Jacop Spon (1675-
1676) έμελλε να προσανατολίσει καθοριστικά δεκάδες από τους επόμενους ταξιδιώ
τες του ελληνικού χώρου23. Το έργο του, μέγα φιλολογικό γεγονός της εποχής, μετου
σίωσε τη βαθμιαία συστηματική περιήγηση που συνδυαζόταν με επιτόπιες παρατηρή
σεις με την υγιή κριτική των αρχαίων κειμένων. Ο διάλογος όμως με τους απλούς αν
θρώπους έφερνε αντιμέτωπο τον πνευματικό άνθρωπο, αλλά κυρίως θεωρητικό, με 
προβλήματα και ανάγκες που δεν μπορούσε να συλλάβει ο στέρεα δομημένος νους 
του. Στο τέλος του περίφημου χρονικού του ο Spon παραθέτει ένα «Μικρό λεξικό της 
κοινής ελληνικής, όπως ομιλείται και προφέρεται στην Ελλάδα. Αφιερωμένο στους πε
ρίεργους και σε αυτούς που θα επιθυμούσαν να ταξιδέψουν στον τόπο αυτό»24. Ευρε-
τηριασμένο πια το λεξικό, με αρκετές λέξεις και στο ελληνικό αλφάβητο, με διευκρι
νίσεις για την προφορά, με ετυμολογικές ερμηνείες, με ιδιωματικές παραλλαγές, με 
διαφορετικούς χρόνους στα ρήματα, με υποκοριστικά ουσιαστικών, με χαρακτηριστι
κές εκφράσεις, συνδυάζει τη λόγια με την εμπειρική γνώση του «ταξιδευτή γιατρού» 
αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μία αισθητικά σμιλεμένη και αξιοσημείωτη λεκτική ποι
κιλία της δημώδους ελληνικής στα τέλη περίπου του Που αιώνα. 

Η συγκριτική μελέτη των λεξικών αυτών μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι εμ
φανιζόμενες και προτεινόμενες λέξεις, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τις προμήθειες 
και αγορές, αντιπροσωπεύουν τις αντίστοιχες εποχές που οι ταξιδιώτες βρέθηκαν σε λι
μάνια και συναλλάχθηκαν με τους αυτόχθονες και είναι κυρίως κοινές και όχι ιδιωμα
τικές της ελληνικής γλώσσας της εποχής, με κάποιες βέβαια εξαιρέσεις. Μία άλλη δια
πίστωση που συνάγουμε είναι ότι το φαινόμενο του «λεξικού-διάλογοι-εγχειρίδιο πρα-
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κτικό για το ταξίδι» ως προϊόν ταξιδιού προς την ανατολική Μεσόγειο, πρωτοεμφανί
ζεται στο ε'ργο του Wey, έργο που έμεινε ανέκδοτο έως το 19ο αιώνα, αλλά αναγιγνώ-
στηκε πιθανότατα από άγγλους προσκυνητές του τέλους του 15ου-αρχών 16ου αιώνα. 
Τα λεξικά στο ε'ργο του Harff πρωτοτυπούν παραδίδοντας σε τε'σσερις γλώσσες τα 
γλωσσικά κλειδιά-συνεννοήσεις για τους ταξιδιώτες. Το έργο όμως παρέμεινε στη δυ-
σκολοπρόσιτη γερμανική διάλεκτο, γεγονός που αποκλείει την ευρεία κυκλοφορία του. 
Έτσι το επιμελημένο και δομημένο πολυσέλιδο λεξικό του Palerne δεν ακολουθεί μία, 
τρόπον τινά, εξέλιξη του είδους ή μία εξελιγμένη μορφή του φαινομένου αυτοΰ, αλλά 
διαχωρίζεται ως μία πράξη διαλογισμού του ταξιδιώτη τόσο κατά τη διάρκεια των με
τακινήσεων του όσο και κατά τη σύνθεση και σύνταξη του χρονικού του. Οι διάλογοι 
του Jouvin, επίσης, δεν συγκαταλέγονται στον τύπο των προηγουμένων εφόσον ανα
φέρονται αποκλειστικά και μόνο στις ανάγκες των χερσαίων μετακινήσεων στην εν
δοχώρα της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τέλος, το λεξικό του Spon δεν εντάσσεται σε 
καμία περίπτωση στη λογική αναγκαιότητα πρακτικών λέξεων και φράσεων για τις 
ανάγκες του ταξιδιού, που παραδίδονται σε όλα τα προηγούμενα έργα, αλλά ση
ματοδοτεί την αρχόμενη επιμελημένη πια προσέγγιση και αναζήτηση της νέας ελληνι
κής γλώσσας προαναγγέλλοντας και τα γλωσσολογικά ενδιαφέροντα των πεφωτισμέ
νων λογίων της δυτικής Ευρώπης από τα τέλη του 17ου αιώνα και μετέπειτα. 

Το ταξίδι που έκανε ο ταξιδιώτης και η αφήγηση του είναι ταυτόχρονα η αφήγηση 
του εαυτού του δια μέσου του κόσμου. Ο περιηγητής ψάχνει την εκάστοτε αλήθεια, 
που δεν είναι παρά ο προσωπικός του κόσμος. Η αλήθεια του άλλου είναι απλησίαστη. 
Ανάμεσα στο πρώτο επίπεδο ανάγνωσης των ταξιδιωτικών χρονικών, το πληροφιορια-
κό υλικό για τους τόπους και τους ανθρώπους, και το δεύτερο επίπεδο, αυτό του εσω
τερικού κόσμου - πνευματικού και χαρακτηριολογικού - του ταξιδιώτη, διαγράφεται 
μία στενωπός, η οποία θα πλησιάσει ή θα απομακρύνει τους δύο κόσμους·και η οποία 
φράσσεται με τη δυσπόρθητη θύρα της επικοινωνίας. Η επικοινωνία όμως, έχει διό
δους έστω δύσβατους. Και ο τολμών ανακαλύπτει τον τρόπο. Να πέσει ο φράκτης της 
σιωπής, να συναντηθούν, να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, να συνομιλήσουν ακόμα και 
να φτάσουν στο διάλογο. Ένα όμως και μοναδικό είναι το βοηθητικό κλειδί: ο λόγος. 
Ο λόγος που απαιτείται για να αντικατοπτριστούν οι δύο κόσμοι. Και είναι κόπος 
πολύς γιατί ο λόγος εμπεριέχει όλο το πνευματικό δυναμικό ενός λαού. Ο λόγος, γρα
πτός ή προφορικός, ο οποίος αναζητά την αλήθεια, την πραγματικότητα, όποια και αν 
είναι, πικρή ή σοφή. Υπάρχει όμως και ο διάλογος, αυτός ο καθημερινός, ο αναγκαίος, 
ο τόσο σοφός στην απλότητα του και τόσο πλήρης στο νόημα του. Και για να προσεγ
γίσει τη ζητούμενη αλήθεια ο περιπλανώμενος ταξιδιώτης στην πολυτάραχη οδοιπορία 
του, στη μακρά πλεύση του, στην παραμονή σε τόπους επιθυμητούς ή αναπόφευχτους, 
εκκαλεί σκέψεις, λέξεις και αισθήματα που θα τον στηρίξουν, θα τον κάνουν να νοιώ
σει οικεία στους ξένους τόπους που βρέθηκε. Η αγωνία του ταξιδιώτη να διεκπεραιώ
σει, να συνεννοηθεί, να μη χαθεί, να επιζήσει ακόμα και να ζήσει. Οι ανάγκες του αν
θρώπου, ίδιες σε όλες τις χώρες και ταυτόχρονα διαφορετικές στους καινούργιους 
άγνωστους χώρους. 

Μέσα από τα αλυσιδωτά στάδια του ταξιδιού - η επιλογή ή ανάγκη φυγής, η δοκι
μασία, η επιστροφή, η μνήμη, η καταγραφή, η μετάδοση της γνώσης και η κοινοποίη
ση της εμπειρίας, ακόμα και η πρωτοτυπία - ο τυπικός προσκυνητής (Wey), ο απλός 
ταξιδιώτης (Harff), ο μοναχικός οδοιπόρος (Jouvin), ο σκεπτόμενος τυχοδιώκτης 
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(Palerne), ο περιοδεύων λόγιος (Spon) συναλλάσσονταν με τους αυτόχθονες στη μικρή 

ή μεγάλη ανησυχία και αγωνία και στην αναζητούμενη ή απρόσμενη χαρά που ξεδί

πλωνε η μεγάλη περιπέτεια που βίωναν. Και τότε και συνεχώς παρουσιαζόταν χαώδης 

και ζοφερή, απροσπέλαστη και δυσνόητη η ίδια ανάγκη: η επικοινωνία. Την αδυσώ

πητη αυτή επιταγή εδάμαζαν. Η επαναλαμβανόμενη εμπειρία ή δοκιμασία μετατρε

πόταν σε γνώση, αποθηκευόταν και κληροδοτούνταν για μια μελλοντική επίλυση της 

αυτονόητης αυτής δυσκολίας, επιτυγχάνοντας έτσι την ανακούφιση με τη μεταλλαγή 

του προβλήματος σε ευχαρίστηση. Ο περιηγητής θυμόταν, σημείωνε, κατέγραφε και 

όταν καλούνταν να καταθέσει μετουσίωνε την όλη εμπειρία με μια γραφή πρωτότυπη, 

με τον απλούστερο αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικότερο αμφιπρόσωπο καθρέπτη της επι

κοινωνίας, με ένα μκρό ταξιδιωτικό λεξικό. 
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Παράρτημα - Annexe 

Γαλλοτονρκικοί διάλογοι από το έργο του Α. Jouvin de Rochefort 
Petit Dialogue François et Turc 

Bon jour monsieur 
Comment vous porter vous monsieur? 
Je me porte bien. Dieu mercy. 
Et vous, vous porter-vous bien? 
Ou loger-vous? 
Je loge à la ville 
d' où venez-vous? Je viens du Palais. 
Comme s'appelle cela, cett ville, ce village, chateau? 
Combien vaut cela? 
Quant partiter-vous? Demain au matin, demain au soir? 
Non, nous partirons aujourd' hui à demy jour, ou cette nuit. 
Louange à Dieu. 
Quelle heure-est-il? 
Il est midy. 
Il est une heure, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, 
quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, trent, quarante, cinquante, 
cent, mil. 
Patron, donnez-moy à manger. 
Donnez-mopy du pain, du fromage, du lait, des oeufs, du vin, del'eau, du beurre. 
Soyez la bien venu. 
De quel lieu estez-vous de Constantinople, de Paris, de France? 
Quelle affaire avez-vous icy? 
D'où vnez-vous. De Paris? 
Bonne soir, bonne nuit 
L' homme, la femme, le garçon, le laquais, la servante 
Où loge-t'-on en ce pais-cy? 
Il n' y apoint d' hostellerie en Turquie 
Mangez avec moy je vous en prie? 
Je vous remercie, il faut que j'aille en un lieu où l'on m'attend. 
Aujourd'hui, Lundi, Mardi, Mercerdy, Jeudy, Vendredi, samedi, Dimanche. 
Comme appellez-vous cela? 
C'est de la viande, du vin, du raisin, des poulets, une poulie, des pigeons, une pedix, du 
poisson, de la chair rôtie, du boüilly, du pourceau, un lièvre. 
Donnez-moy du sel, da la salade, un pot, une cuillière, une fourchette, un tapis, un lit, 
un couteau. 
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[Μεταγραφή όπως δίδεται από τον Jouvin] 

Sabahl- kair Affendi 
Ne halim Affendi 
Halum ei hock Allhbukur. 
Ei misen hooh mison. 
Ne zierdez quo narsen. 
Ché herde quo narem. 
Nerezden ghelersen? 
Seraiden ghelerem. 
Bou cheynuug adinedur, chaar, keüy, kalaa. 
Naideier bou? 
At cham guidersen, hiarem, sabatam, hiarem accham. 
Kahir, guiderés bou gun oilé zamany ya bouguedzay. 
Hamd Leila. 
Qatch saat dur? 
Oilé samain dur. 
Oilé bir saat, iki, utch, deurt, bech, alti, yedi, sekis, dogouz, on, on bir, oniki, ouutch, 
ondeurt, onbech, onalti, onyedy, onsekiz, ondokouz, igremy, otouz, girg, girg bir, elly, 
juz, bing. 
Ousta, ver bana bir-cheiyê maihee. 
Ek niek verbaha, chereth, penir, sut, yeumorta, oherab, sou, yag. 
Hoch guel dun safa ghieldun. 
Neh Jerlusem, Stamboul luim, Paris luim Franza luim. 
Ne maşla hatun var dur bonda. 
Neréden ghe lersen? Paris den? 
Akeham, kaer. 
Adern, anret, oglan, peik, halaik. 
Konağ anda, dur bou vilaiet der? 
Mei kaner iogtur Turquis tander. 
Yer, bem ilem jaluarurem sevi. 
Allar rarosum, birierer varsem gherek gat la mur la bevi. 
Bongun, Bazaretessy, Saligun, Tcharchemba, Perchembe, Giumagun, Giumartesi, 
Bazargun. 
Nai der bou. 
Et dur, cherab, ursum, pelletch, taouk, gugsesdgin, koklic, beleuleth, kebab, hiahuy, 
domus, taouchan. 
Touz verbaha, salata, bardak, kachik, echatal, khali, duchek, bitchaghi. 
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Τουρκική 

Sabahlar hayır efendi. 
Ne halin efendi? 
Halim iyi çok, Allaha şükür. 
Iyimisin çok mısın. 
Ne yerde uyuyorsun. 
Çevrede uyuyorum. 
Nereden geliyorsun. 
Saraydan geliyorum. 
Bu 'Qeyin adi nedir? şehir, köy, kule. 
Ne değer bu? 
Ne zaman gidersin? yarin sabahtan, yarin akşam. 
Hayir, gideriz, bugün., öyle zaman, ya bu gecede. 
Elhamdullah. 
Kaç saat tir? 
Öyle zamandır. Öyle bir saat, iki, üç, Dört, beş, alti, yedi, sekiz, dokuz, on, onbir, on iki, 
onüç, ondört, onbeş, onaltO, onyedi, onsekiz, ondokuz, yirmi, otuz, kOrk, kOrkbir, elli, 
yüz, bin. 
Usta ver bana bir şey yemek. 
Ekmek ver bana, çerez, peynir, süt, yumurta, şarab, su, yoğ. 
Hoş geldin, sefa geldin. 
Ne yerlisin? Istambulluyim, Paris liyim, Fransa liyim. 
Ne meslek vardır burda. 
Nereden geliyorsun? Parisien. 
Akşam hayOr (olsun) gecelerhayır olsun. 
Adam, kadın, oğlan, [;], halayık. 
Konak, handa yoktur vilâyette? 
Meyhane yoktur Türkiyede? 
Yer benim ile yalvarıyorum seni. 
Allah versin bir yer var, gerektir bekliyorlar beni. 
Bugün, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumagün, Cumartesi, Pazargün 
Ne dir bu? 
Ettir, şarab üzüm, piliç, tavuk, Güvercin, keklik, balik, kebab, haşlama, domuz, tavşan. 
Tuz verbana, salata, bardak, kaşık, çatal, halı, döşek, biçak. 
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