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ENA ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑ 

Τ
α περιηγητικά κείμενα (15ος-19ος αι.) αποτελούν ένα πολύ πλούσιο υλικό, ό
που προσωπικές αυτοψίες αλλά και θεωρητικές γνώσεις, οράματα ή ιδεολο
γίες που συγκρούονταν με εμπειρίες, συνέθεταν στερεότυπα, τα οποία αλλη-
λοτροφοδοτούσαν την περιηγητική γραμματεία. Η πολυεδρικότητα του θέμα
τος με τις υποκειμενικότητες των συγγραφέων, ταξιδιωτών και μη, που τις πε

ρισσότερες φορές εκπροσωπούν πολιτικές τοποθετήσεις, ιδεολογίες με ορίζοντες πλατύτερους 
από σύνορα κρατών, καθορίζει και τον τρόπο ανάγνωσης των έργων αυτών. Διαχωρίζοντας το 
υποκειμενικό από το αντικειμενικό και ανασυνθέτοντας το πραγματικό ή το φανταστικό για χώ
ρους και πρόσωπα της νεότερης ιστορίας, αποποιούμεθα την απλή πληροφοριακή τους εκμε
τάλλευση. 

Το ταξιδιωτικό ρεύμα 
Το ταξιδιωτικό ρεύμα προς τον ελληνικό κόσμο, μετά την «απλοϊκότητα» του 15ου αι. οδηγή
θηκε, μέσα από την «ακαταστασία» των θεωρητικών γνώσεων και το βομβαρδισμό των εντυ
πώσεων του 16ου αιώνα στην «αδημονία» και τον υποσχόμενο πλούτο του 17ου αι. Μαζί με την 
απληστία και την παρόρμηση, που εξακόντισαν η αρχαιολατρία-αρχαιομανία-αρχαιοθηρία αφ'ε-
νός και η «υπεροψία» της γνώσης του Διαφωτισμού αφ'ετέρου το 18ο αι., το ταξιδιωτικό ρεύμα 
το 19ο αι. κατέληξε στην επιστημονική και εξειδικευμένη κατάταξη του. 

Με την είσοδο του 19ου αιώνα ανατρέπονται τα στερεότυπα στα περιηγητικά κείμενα. Άλλο
τε πήγαινε ο άνθρωπος προς τις ειδήσεις, τώρα είναι η εποχή που οι ειδήσεις έρχονται σε αυ
τόν (Δημαράς, 1982). Η ποικιλία και το πλήθος των ανθρώπων, των καταστάσεων, των γεγονό
των και των ιδεών που κινούνται και μετακινούνται, συναντιούνται και ανταλλάσσουν, πιστο
ποιούν ότι η αυξανόμενη ένταση και το εύρος του ρεύματος προς τον ελλαδικό χώρο δεν θα ε
πέφερε μονοσήμαντα αποτελέσματα. Τώρα οι συνθήκες έχουν ωριμάσει. Δεν υπάρχει μόνο ο 
περιηγητής-συγγραφέας και το θεωρητικό-ιστορικό παρελθόν ή το μνημειακό παρόν. Τώρα εί
ναι αντιμέτωποι ο περιηγητής-συγγραφέας και το κοινό του. Τεχνικοί, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτο
νες, διπλωμάτες, ανταποκριτές, ζωγράφοι, λογοτέχνες έχουν ανοιχτό πια δρόμο για κάθε ανα
ζήτηση και εξειδίκευση. Η μαζική μετακίνηση εισβάλλει, χάνεται η προσωπική περιπέτεια, η 
αρχαία σοφία διαθλάται στην καθημερινότητα και η Ανατολή γίνεται ψυχαγωγία. 
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H περίοδος αυτή σηματοδοτεί και την ό
ψιμη πια καρποφορία των περιηγητικών κει
μένων, τα οποία καλλιεργούν ταυτόχρονα και 
την αμφίδρομη σχέση, που τροφοδοτήθηκε βαθ
μιαία από το 15ο ως τα μέσα του 19ου αιώνα, 
και προβάλλει μία κλιμακωτή γνώση, που καλ
λιεργείται σαν αλυσιδωτή αντίδραση: περιη
γητής, ταξίδι, χρονικό και ανάγνωση του από 
τον επόμενο περιηγητή-συγγραφέα, νέο ταξί
δι, καινούριο κείμενο κ.ο.κ. Το 19ο αι. είμαστε 
αντιμέτωποι με κείμενα όπου συναγωνίζονται 
η λογοτεχνική παρουσίαση με την πολυεδρι-
κότητα από τα πολιτικά και πνευματικά ρεύ
ματα της εποχής· όπου συναγωνίζονται οι προ
ϋπάρχουσες γνώσεις των ταξιδιωτών με τις ε
μπειρίες τους, εμπλουτισμένες με γραφικά στιγ
μιότυπα του καθημερινού βίου των εγχώριων 
πληθυσμών ενώ οι αντιδράσεις τους στα ποι
κίλα ερεθίσματα που δέχονται δεν υποκρύ
πτονται στα γραπτά τους. 

Η είσοδος του 19ου αιώνα σφραγίστηκε 
με το αποτύπωμα του Σατωβριάνδου. Ο προο
δευτικός, πέρα από την κλασικιστική παράδο
ση και βαθιά θρησκευόμενος λόγιος και ταξι
διώτης, διαλογίζεται εμπνευσμένα στον τόπο 
του ιδεολογήματος του. Οι επιστημονικές και 
γνωστικές περιέργειες συντροφεύονται από το 
ρομαντικό και πλούσιο σε ιδέες και ονειροπο-
λήματα νέο λογοτεχνικό ύφος. 

Ποτέ άλλοτε δεν βρέθηκαν συγχρόνως τό
σοι σημαντικοί και τόσο δραστήριοι ταξιδιώ
τες στον ελληνικό χώρο όσο το πρώτο τέταρτο 
του 19ου αιώνα, οι οποίοι αντικατοπρίζουν και 
τα πολλαπλά πρόσωπα του ταξιδιωτισμού. Από 
τον αναρίθμητο αυτό πλούτο σημειώνουμε: 

τον Dodwell (1801,1805-06) (οι εντός των πα-
ρεθένσεων χρονολογίες που ακολουθούν τα ο
νόματα των ταξιδιωτών δηλώνουν τη χρονο
λογία του ταξιδιού και όχι τη χρονολογία έκ
δοσης έργων τους), όπου το τοπίο αναπλάθει 
την ιστορική μνήμη, η οδοιπορία αναδεικνύει 
τη σύγχρονη πραγματικότητα και η επιστημο
νική αναζήτηση οριοθετεί τη γνώση· τον Bartholdy 
(1803-04), με το έργο που έθιξε κάποιους επα-

ναπροσανατολισμούς σης 
πολιτισμικές προσεγγί
σεις των Ευρωπαίων τον 
αιδεσιμώτατο ειδικό στην 
ορυκτολογία Clarke (1801), 
με τις αξιοσημείωτες σε
λίδες για το κοινωνικό και 
μορφωτικό επίπεδο των 
Ελλήνων τον ακούραστο 
τοπογράφο αρχαιολόγο 
Gell (1801,... 1811)· το γλα
φυρό έμπορο Galt (1809-

10)· το Hughes (1812-14), με τα αξιόλογα περί 
Αλή πασά - στου Byron τα ίχνη, τους: Holland 
(1812-13) με την πληρέστερη πραγματεία για 
το βίο των Ελλήνων και το δημοσιολογικό α
ναλυτή των αστικών κέντρων και ένθερμο υ
ποστηρικτή του Αγώνα Hobhouse (1809-10) κα
θώς και τον ποτισμένο με τη ρομαντική ιδέα ε
νότητας φύσης, ζωής και τέχνης Stackeiberg 
(1810-13), που αποτύπωσε εικαστικά την α
ντίληψη της εποχής για τα μνημεία και τους σύ-
χρονους ανθρώπους. 

Πολύτιμο οδηγό για όλους τους μετέπειτα 
ταξιδιώτες αποτελεί αναμφισβήτητα το έργο 
του F.C.H.L Pouqueville. Ο Γάλλος γιατρός και 

Με την 
εισβολή της 
μαζικής μετα
κίνησης, χά
νεται η προ
σωπική περι
πέτεια των 
περιηγητών 
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πρόξενος γνώρισε σε βάθος τον ελλαδικό χώ
ρο, τον ανέδειξε και παρέδωσε ίσως το πιο συ
γκροτημένο κείμενο όσον αφορά τη γεωμορ
φολογία του τόπου. Με τις άρτια συνδεδεμέ
νες ταυτίσεις τοποθεσιών με τα αρχαία κείμε
να, τις εκκλησιαστικές μητροπόλεις και τους 
οθωμανικούς καζάδες, την αμερόληπτη αφή
γηση των πολεμικών γεγονότων και την καθα
ρότατη εικόνα του οικονομικού μεγέθους των 
περιοχών, έγινε ο βαθύτερος αναλυτής του ι
στορικού τοπίου του ελληνικού χώρου. 

Συμπληρωματικά, τα κείμενα του αντισυ
νταγματάρχη και τοπογράφου W. Μ. Leake, 
προϊόν των αποστολών του (1794-1815) στις 
ευρωπαϊκές επαρχίες της Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας για την εξυπηρέτηση μελλοντικών 
πολιτικο-στρατιωτικών συμφερόντων των 
Άγγλων, καταγράφουν με προσεγμένες παρα
τηρήσεις και λεπτομερειακό ύφος ό,τι σημα
ντικό έχουν να επιδείξουν οι περιοχές, πάντα 
με την αντίστοιχη τεκμηρίωση από την αρχαία 
και λατινική γραμματεία. 

Όλοι οι μετέπειτα ταξιδιώτες επηρεάσθη
καν βαθύτατα από τα κείμενα τους και έκτοτε 
αναγνωρίζουμε την πραγματική ανακάλυψη ε
νός «τόπου»: η οδοιπορία γίνεται τρόπος ανα
γνώρισης και ανάγνωσης του τοπίου, όπου ε
ντάσσονται τα μνημεία, η ιστορία, οι σύγχρο
νοι άνθρωποι, οι τεκμηριωμένες πληροφορίες. 
Η περιδιάβαση ή ο περίπλους επιτρέπουν την 
αναπόληση, καλλιεργούν την περιέργεια, ανα
σύρουν τις γνώσεις ενώ το αποκομιζόμενο συ
ναίσθημα επισφραγίζει την εμπειρία. 

Στο ελληνικό κράτος: 
ο πολιτικο-κοινωνικός περίγυ
ρος και ο πολιτισμικός διάλογος 
Η ανατροπή του πλαισίου εξουσίας που συντε
λείται με τα γεγονότα της Επανάστασης φέρνει 
μεγάλο κύμα ταξιδιωτών στο νεοϊδρυθέν ελλη
νικό κράτος. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός 
ο αριθμός των επισκεπτών και η ανάγκη τους 
να περιγράψουν λεπτομερέστερα την καινού
ρια εικόνα που τους παραδίδει ο χώρος. Στα κεί
μενα τους διαγράφεται μία αστείρευτη φλυα
ρία, που αγωνίζεται να διαφοροποιηθεί με προ
σωπικό λογοτεχνικό ύφος, ενώ προσπαθούν να 
φέρουν στην επιφάνεια εικόνες του περίγυρου 
αλλά και του συναισθηματικού τους κόσμου. Η 
ζωή στη νέα πρωτεύουσα καταγράφεται με δι
εισδυτικές λεπτομέρειες, οι σκιαγραφήσεις προ
σωπικοτήτων καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο 
στα κείμενα, οι αρχαιολογικοί χώροι, της Πε
λοποννήσου κυρίως, συναγωνίζονται στην προ
σέλκυση επισκεπτών, τα ψυχογραφήματα συ
μπεριφορών αναμειγνύουν πολιτική και εθνο
γραφία ενώ το φυσικό περιβάλλον υπερισχύει 
στους εντυπωσιασμούς τους. 

Έτσι οι ιδιωτικές στιγμές και σκέψεις κα
ταγράφονται, όπως και οι συναντήσεις και οι 
διάλογοι με επώνυμους και ανώνυμους, με ο-
μόδρομους συνοδοιπόρους και άλλους δια
σταυρούμενους ταξιδιώτες [Estourmel (1832-
33)]· ταυτόχρονα η εκδοτική αναγκαιότητα της 
εικόνας εισάγει τα πρώτα πορτρέτα οπλαρχη
γών της Επανάστασης και πολιτικών προσώ
πων [Hervé (1833)], όπως και η παραμονή στο 
Ναύπλιο επιτρέπει στα χρονικά γραμμένα 
currente calamo, να διαγράφεται και ο χαρα
κτήρας του νεαρού μονάρχη μέσα από τα σχό
λια του ελληνικού λαού [Auldjo (1833) και 
Addison (1835)]. Άλλοι συζητούν τα πολιτικά 
δρώμενα την περίοδο της άφιξης του Όθωνα 
ή και την άναρχη περίοδο της έξωσης του 
[Cornille (1833), Tilley (1861-63)], λογοτέχνες, 
στρατιωτικοί συνομιλούν και συνθέτουν τα πορ
τρέτα πολιτικών και δημόσιων προσώπων της 
αθηναϊκής, κυρίως, κοινωνίας [Davesies de 
Pontes (1833), Malherbe (1843), Grenier (1863c.), 
Moüy (1880-86)] ή συγγράφουν αναφορές για 
την κατάσταση των νοσοκομείων και των φυ
λακών στο νέο κράτος [Appert (1855), Corrigan 
(1861)]. Ο συγχρωτισμός των επισκεπτών με 
πολιτικά πρόσωπα, η μακροχρόνια παραμονή 
τους, οι πολύπλευρες αναζητήσεις αποθέτουν 
πλούσια αρχεία με σχέδια, πίνακες, ποιήματα, 
βιογραφίες, οδοιπορικά [οικογένεια Skene (1838-
1845)]. 

Η εφαρμογή του ατμού στα μέσα μεταφο-
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ράς μετάλλαξε τους πλανήτες ταξιδιώτες βαθ
μιαία σε μετακινούμενους τουρίστες. Η δυνα
μική αυτή μετατροπή φέρνει μεγαλόπρεπα την 
είσοδο της πρώτης ατμοκίνητης θαλαμηγού 
στα ύδατα της Ανατολής, που οργανώθηκε α
πό το Marchebeus και καταγράφηκε από τον ί
διο και τον J. Giraudeau (1833). 

Γεωλόγοι και γεωγράφοι [Vischer (1840), 
Gaudry (1853,1855), Bursian (1855), Philippson 
(1887)] αλλά και μισσιονάριοι εμπλουτίζουν τις 
ηθογραφικές εκθέσεις τους με επιστημονικά 
ενδιαφέροντα [Pèguès (1837c), Crawford (1849), 
Patterson (1850)] ενώ οι αξιωματικοί της φρου
ράς [Fenger (1830), Predi (1833-35)] αλλά και ο 
αυλικός περίγυρος και οι επισκέπτες αυτού 
[Christiana Lüth (1839-52), Andersen (1841), 
Frederica Bremer (1859-61), Th. Hansen (1864-
65), Stenersen (1873)] σε ημερολόγια που απο
ποιούνται λόγια στοιχεία, αλλά με νεωτερικές 
ιδέες και καλοπροαίρετη αντικειμενικότητα, 
σκιαγραφούν με σαφήνεια τους ανθρώπους του 
χώρου. 

Γερμανοί και Δανοί επιστήμονες και καλ
λιτέχνες, με πρωταρχικούς στόχους την εισπνοή 
και μελέτη της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην 
πρωτεύουσα, εισχώρησαν και στον απλοϊκό βίο 
των σύγχρονων Ελλήνων μέσα από την περι
διάβαση τους στην ενδοχώρα [Hansen (1833-
50), Roerbye (1835-36), Stilling (1853), Hettner 
(1852), Baumgarten (1881-83), Ussing (1882)] 
ακολουθώντας και ορεινά μονοπάτια [Agnes 
Smith (1883), Edith Payne (1892)]. Ο Πρώσος 
μηχανικός F. Aldenhoven τυπώνει σε αθηναϊ
κό τυπογραφείο χάρτη (1838), τοπογραφικό 

της πρωτεύουσας και Δρομολόγιο (1841), που 
αποτελεί αποκαλυπτικότατη εικόνα της Αθή
νας και της Πελοποννήσου, προσομοιάζοντας 
με μία εκ των ένδον καταγραφή δημογραφικών 
και κοινωνικών στοιχείων. 

Απόηχοι του ρομαντικού ρεύματος σημα
τοδότησαν το σκέλος του αιώνα που αναδι
πλώνει, στις γραφές και το συγγραφικό ύφος, 
την προσωπική απογοήτευση και τη γενική 
προκατάληψη και τα οποία απεικονίζονται 
θαυμάσια στα πιο δυναμικά και πολυσυζητη
μένα παραδείγματα του 19ου αιώνα [Nerval 
(1843), Lamartine (1831), Gautier (1851), Renan], 
όπου προβάλλονται σε τόπο ευμενή οι προ
σωπικοί μύθοι, οι ανάγκες και με επείγοντα 
τρόπο η υπαρξιακή κλίση. Τελικά οι αναμνή
σεις, τα εύγλωττα ερείπια, τα ξεχασμένα μυ
στικά, οι κρυμμένες αντιστοιχίες εκφράζονται 
με δεξιοτεχνικό ύφος αγνοώντας ολοκληρω
τικά το πραγματικό. Ενώ οι λογοτέχνες ταξι
δεύουν αναζητώντας τη γοητεία της Ανατολής 
και το όνειρο τους στην πραγματικότητα - το 
οποίο όμως παραμένει όνειρο λογοτεχνικό -
[Flaubert, DuCamp (1850)] ή ακόμα ενσωμα
τώνουν σε κείμενα μυθοπλασίας τις ταξιδιω
τικές εντυπώσεις και μεταλλάσσουν σε λογο
τεχνία το ίδιο το ταξίδι [Gobineau (1864-68)], 
γεννιέται το είδος της «ιδιωτικής συζήτησης» 
ή του επαγγελματία σ υ γ γ ρ α φ έ α ταξιδιών 
[Kinglake (1834), Boucher de Perthes (1853), 
Hill (1845)]. 

Οι αρχαιολογικές αναζητήσεις [Ulrichs 
(1843), Witte (1841), Burnouf (1856), Breton 
(1856)] συμπορεύονται με το ενδιαφέρον για 
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τον κοινωνικό περίγυρο και το ανθρώπινο δυ
ναμικό, την πολιτική κατάσταση και τις διακυ
μάνσεις της [Ross (1832-1845), Beule (1851)] ε
νώ η σύγκριση αρχαίου και νεότερου πολιτι
σμού επιτρέπει την συγγραφή έργων όπου 
συνδυάζονται οδοιπορικά, πρόσφατα γεγονό
τα και χαρακτηρολογικές προσεγγίσεις του ελ
ληνικού λάου [Brandis (1837-39), Curtius (1852)]. 
Η προσφορά του Buchon (1840-41) στην ιστο
ριογραφία του μεσαιωνικού ελληνισμού δεν α
ναιρεί το ενδιαφέρον του για την οργάνωση, 
την οικονομία και το κοινοτικό σύστημα. Είναι 
εξίσου έξοχος και στις εθνογραφικές κατα
γραφές. Ωστόσο, ούτε οι επιτόπιες επιστημο
νικές μελέτες αναιρούν τις δυνατότητες για 
συγγραφή γνήσιων ταξιδιωτικών οδοιπορικών 
[Caignart de Saulcy (1845-69)]· ενώ η βυζαντι
νή αρχαιολογία αναφαίνεται δειλά [Godard-
Faultrier (1855-56)] αλλά στέρεα [Diehl (1898)]. 
Συλλεκτικές μανίες αρχαιοτήτων συνδυάζονται 
στο μεσογειακό κλίμα, που ευνοεί και την α
ποκατάσταση της υγείας [Denison (1848)], η 
περιήγηση γίνεται αφορμή για σκέψεις περί ι
στορίας και θρησκείας των Αρχαίων [Clark 
(1856)] και τα ιστορικο-αισθητικά δοκίμια συ
νοδεύουν σημαντικές τοπογραφικές και αρ
χαιολογικές καταγραφές [Beule (1850), Colnaghi 
(1860-61)]. Όταν όμως βολταιρική κλίση πα
ραμέρισε τις αρχαιολογικές προδιαγραφές, α

ναδείχθηκε ένα πνεύμα 
φιλελεύθερο και δημο
κρατικό, που εκπροσω
πούσε την ελευθερόφρο-
να ευρωπαϊκή σάτιρα. 
Έτσι, ο Edmond About 
(1852) στα πολυσυζητη
μένα έργα του βλέπει κα
τάματα την ελληνική πραγ-
ματικότητα και καυτη
ριάζει τα πολιτικο-κοι-
νωνικά προβλήματα που 

καταπονούν την οθωνική Ελλάδα, παραχωρώ
ντας όμως απλόχερα κατάφαση στο λαϊκό πο
λιτισμό και το χαρακτήρα των Ελλήνων. 

Διπλωματικοί υπάλληλοι - κάποιοι με ελ
ληνικές ρίζες - αρθρογραφούν για ποικίλα θέ
ματα, διεισδύουν σε άγνωστες τοποθεσίες, πλά
θουν τα πορτρέτα πολιτικών και λογοτεχνών 
του 19ου αι. [Ideville (1867-68), Yemeniz (1852 
e.)] ή περιλαμβάνουν σε τιτλοφορουμενες ως 
ταξιδιωτικές αφηγήσεις οικονομο-πολιτικές α
ναλύσεις του Ανατολικού Ζητήματος [Senior 
(1857-58)]. Περισσότερο δημοσιογράφοι παρά 
ιστορικοί αναμειγνύουν τους ταξιδιωτικούς ε
ντυπωσιασμούς με πολιτικές αναλύσεις και γί
νονται έτσι οι προάγγελοι των πολεμικών α
νταποκριτών [Crowe (1851)] ενώ απαιτητικοί 
διπλωμάτες με συντρόφους οξυδερκείς ευαί-

Η εφαρμογή 
του ατμού 
μετάλλαξε 
τους πλανή
τες ταξιδιώ
τες σε μετακι
νούμενους 
τουρίστες 

σθητους συγγραφείς ή αναγνωρισμένες προ
σωπικότητες ευρείας γλωσσομάθειας [Dora 
d'Istria (I860)] καταθέτουν κείμενα με αποκα
λυπτικές τοποθετήσεις [Prokesch-Osten, Puckler-
Muskau (1834c.), Thouvenel (1845-50)] και πρω
τοφανείς αναλύσεις για τον αρματολισμό [Wyse 
(1859c.)] 

Σε εκκλησιαστικούς οφείλουμε αξιομνη
μόνευτα έργα, όπου επανέρχεται ένα υφός δό
κιμο ήδη από το 17ο αιώνα αλλά χωρίς την υ
περοψία των λόγιων εκείνων κειμένων, και ό
που ενσωματώνονται με ασάφεια: μυθολογία, 
σύγχρονες γεωγραφικές ή και δημογραφικές 
παράμετροι, φιλολογικές ιστορήσεις και πα
ρατηρήσεις από ε π ι τ ό π ι ε ς π ε ρ ι η γ ή σ ε ι ς 
[Wordsworth (1830-32)] ή έργα σε συνδυασμό 
βοτανολογικών οδοιποριών με επανατοποθε
τήσεις σχετικές με την ένωση των δυτικών και 
ανατολικών εκκλησιών [Michon (1850)]. 

Οι Αμερικανοί ταξιδιώτες - εκκλησιαστι
κοί, πολιτικοί, καθηγητές ή δημοσιογράφοι -
εισβάλλουν δυναμικά, μετά τους πρώτους φιλ-
λέλληνες συμπολίτες τους, με θαλασσινά ταξί
δια [De Vere (1840-43 e.)], παραμένουν ενεργά 
μέλη της αθηναϊκής κοινωνίας [Emma Pitman 
(1835-77)], καταφέρνουν τάχιστα να πετύχουν 
εκδοτικές επιτυχίες τέτοιες που δεν επέδειξε 
κανένας από τους Ευρωπαίους συνοδοιπόρους 
τους [Stephens (1835), Colton (1835)] και ανα
δεικνύονται σε όλα τα είδη συγγραφής [Taylor 
(1857-58)], μελετούν και διδάσκουν την ελλη
νική γλώσσα και λογοτεχνία [Baird (1851-52)], 
ή απλά πραγματοποιούν το όνειρο τους 
[Snider (1879), Freeman (1877-83)]. Αξιο
σημείωτη περίπτωση, πριν από τον πρώ
το επίσημο πρέσβη Ch.Tuckerman (1867), 
ο GAPerdikaris (1837-43) -Έλληναςα
πό τη Βέροια, καθηγητής και πρώτος Α
μερικανός πρόξενος στην Αθήνα - με αμ-
φιπρόσωπους πολιτικούς και κοινωνι
κούς σχολιασμούς. 

Όταν το κράτος περνά πια από την «ε
φηβεία» στην ωρίμανση και την πάλη των 
νέων εδαφικών του διεκδικήσεων, ο ε
ξευρωπαϊσμός του αντιμετωπίζεται άλ
λοτε ειρωνικά, άλλοτε με επιείκεια [Burnouf 
(1886)] και η χώρα των ηρώων γίνε- . 
ται η χώρα των πολιτικών [Charmes 
(1881), Moréas (1897)]. Η δε- .· 
καετία αναδεικνύει έναν αν
θρωπιστή, τον G. Deschamps 
(1885-90), βαθύτατα παρα
τηρητικό, που αντιλαμβά
νεται πόσο σύνθετος εί
ναι ο ελληνισμός, «συνά
μα αρχαίος, βυζαντινός 
και σύγχρονος». Τέλος, 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

0 ΕΝΤΜΟΝΤ ΑΜΠΟΥ 

(1828-1885). Γάλλος 

συγγραφέας και 

δημοσιογράφος, ήλθε το 

1852 στην Ελλάδα ως 

εταίρος της Γαλλικής 

Αρχαιολογικής Σχολής 

Αθηνών. 

Λιθογραφία από το 

βιβλίο του Εντ. Αμπού 

Η Ελλάδα του Όθωνος, Η 

Σύγχρονη Ελλάδα, 1854, 

Αθήνα, Τολίδης, χ.χ. 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΕΡΕΙΣ. 

Ξυλογραφία από το 
βιβλίο του Christopher 

Wordsworth Ελλάδα, Μια 

Περιπλάνηση στα Τοπία 
και στην Ιστορία της, 

Αθήνα, Εκάτη, 1995, 
σ. 263. 

(1896) προσελκύουν με τους πολλαπλούς α
πόηχους τους [Coubertin, Maurras]. 

Η μαγική ιδιομορφία του Αιγαιακού Αρχι
πελάγους - πολλές γείτονες νήσοι όλες με μο
ναδικότητες - αναδεικνύει τη μεγαλοσύνη της: 
ιστορικο-γεωγραφικές μονογραφίες με πλού
σιες ανθρωπολογικού τύπου μαρτυρίες [Salvator 
(Σαντορίνη 1874), Leonhard (Κύθηρα 1899), 
Newton (Μυτιλήνη 1895), Ehrenburg (Μήλος 
1885), Pernot (Χίος 1898-99), Testevuide (Χίος 
1877), Vincenz (Τήλος 1900)]· οδοιπορίες που 
καλύπτουν το χώρο αλλά ουσιαστικά διεισδύ
ουν και στη συνολική έκφραση της ζωής των 
κατοίκων [Corize (1872), Tozer (1874,1884) Bent 
(1885), Dawkins (1906)]. Σε όλα τα κείμενα α
ναφαίνεται η χάρη της ελληνικής νησιωτικής 
ταυτότητας και όλοι υποκλίνονται με αισθή
ματα θαυμασμού, νοσταλγίας, θάμπους και θλί
ψης. 

Στα Επτάνησα και την Κρήτη: 
πραγματείες και κατ' επιλογήν 
ωσμώσεις 
Το Ιόνιο κράτος τελούσε τυπικά υπό την προ
στασία της Μ. Βρετανίας, ουσιαστικά όμως υ
πό την επικυριαρχία της. Έτσι, το ταξιδιωτικό 
ρεύμα σημαίνει μία επικράτηση κατ'αρχήν των 
αγγλικής καταγωγής επισκεπτών, που είναι ως 
επί το πλείστον αξιωματούχοι, διέμειναν αρ
κετό χρονικό διάστημα και προσέφεραν φιλο
ξενία και διευκολύνσεις στους περαστικούς συ
μπατριώτες τους. Οι εκδόσεις τους συνδεδε
μένες με το ενδιαφέρον της Βρετανίας για τα 

υποτελή της νησιά, συχνά αποκτούν το 
χαρακτήρα πραγματείας, ένα συν

δυασμό ανθρωπογεωγραφίας 
και ιστορίας ενώ προς το τέ
λος ο κριτικός λόγος μαζί με 

κάποια υπεροψία απέναντι στον 
τοπικό πληθυσμό αντισταθμί

ζεται από υπερβολικές γλα
φυρότητες για το φυσι

κό κάλλος [Ansted 
(1863)]. 

Εκτός α π ό 
τους παραμείνα-

ντες επί μα

κρόν [Bowen (1847-51), Best (1838c.)] συγγρά
φοντας πολλά περί των νήσων και τις περισ
σότερο συναισθηματικές εικόνες [MacLellan 
Frances (1830-33c.)], τις λόγιες μελέτες για την 
Ιθάκη [Mure (1838)] ή τις υπερβολές υψηλών 
ποιητικών εξάρσεων [Liebertrut (1850c)], άλ
λοι ταξιδιώτες εντάσσουν τα Ιόνια στο πλαίσιο 
ενός ευρύτερου περίπλου στην ανατολική Με
σόγειο [Milnes (1832), Giraudeau de St. Gervais 
(1833), Stewart-Vane (1840), Cusani (1840)] ε
νώ άλλοι συζητούν έντονα τις ξένες επιδράσεις 
[De Vere (1840-41)] ή καταθέτουν ταυτόχρονα 
αρχαιολογικά ερωτήματα και έξοχες οικονομι
κής φύσης και εθνογραφικές καταγραφές [Vischer, 
(1857), Buchon, (1841)]. 

Εξαιρέσεις στις επαγγελματικές τους ιδιό
τητες δεν αποκλείουν ταξιδιωτικά κείμενα ό
που συνυπάρχουν κριτικά δοκίμια και φιλοσο
φικές σκέψεις με αφορμή παραμονή στην Κέρ
κυρα [Ferrer (1841), Haurowitz 1870, Grogorovius 
(1864c.)], η οποία αποτελούσε σταθμό για πε
ριηγήσεις στην Ήπειρο ή την Αδριατική θά
λασσα και μαζί με την Κεφαλλονιά αναδεικνύεται 
τα μέγιστα στο έργο του φυσικού επιστήμονα 
Al. Mousson (1858). Χωρίς να αδικήσει την ε
πιστήμη του, έδωσε με σαφήνεια το πλαίσιο ό
που κυοφορούνταν οι επικείμενες πολιτικές 
και κοινωνικές αλλαγές, αποκαλύπτοντας ταυ
τόχρονα το κορφιάτικο αστικό στοιχείο και τα 
αγροτικά προβλήματα. 

Η ένωση των Ιονίων νήσων με το ελληνι
κό βασίλειο δεν επέφερε καμία ουσιαστική αλ
λαγή στην εισροή ταξιδιωτών, μάλλον ανέκο
ψε τη σιγουριά τους. Εν τούτοις οι αρχαιολο
γικές έρευνες και οι γεωγραφικές μελέτες βρή
καν πρόσφορο έδαφος [Riemann (1876), Salvator 
(1885), Partsch (1885...1890), Seillière (1891), 
Dörpfeld] και η λεπτομερής περιγραφή του φυ
σικού περιβάλλοντος, οι ιστορικές αναδρομές, 
τα γραφικά στιγμιότυπα και η «μετάβαση» με 
αφορμή το ταξίδι σε έναν κόσμο ταυτόχρονα ε
πιθυμητό αλλά πάντα «ξένιο» είχαν πάντα τους 
συνεχιστές τους [Anne Brassey (1874, 75, 78), 
Warsberg (1870-71), Barrows (1893), Claparède 
(1897)]. 

Η Κρήτη μέχρι την Επανάσταση της (1866-
69) εκτός από αποστολές [Scott (1833-34)] ή 
δημοσιογραφικές μετεωρίσεις από την αμερι
κανική ήπειρο [Taylor (1851-52)] και απόηχους 

από ηθογραφικές και φυσιολατρικές οδοι-
πορίες [Bourquelot (1861), Elpis Melena 
(1865, 1868), Anna Vivanti (1865)], 
δεν προσείλκυσε ιδιαίτερα το ενδια
φέρον των ταξιδιωτών. 

Εν τούτοις, αξιομνημόνευτες πα
ραμένουν οι μονογραφίες με στόχο: 
τις βοτανολογικές ιδιαιτερότητες της 
νήσου [Raulin (1845)]· τη χωρογρα-
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φική και χωροταξική μελέτη [Spratt (1851-60α)] 
εμπλουτισμένη με παραρτήματα γλωσσολογι
κού περιεχομένου* τις αρχαιολογικές ή επι
γραφικές έρευνες [Perrot (1857), Thenon (1857)] 
και φυσικά το προϊόν ταξιδιού του οικονομο
λόγου R. Pashley (1834), το οποίο και αποτελεί 
το πιο ολοκληρωμένο και πλήρες ανάγνωσμα, 
που δεν ελλείπει σε τίποτα στα περί την νήσο 
και τους ανθρώπους της. 

Η Κρήτη, λόγω της σημασίας της για τα 
βρετανικά συμφέροντα, ως σταθμός στο δρό
μο για τις Ινδίες, έμπαινε στο στόχαστρο αντι
κρουόμενων διεκδικήσεων. Έτσι το Κρητικό 
Ζήτημα διαπερνά τα ταξίδια με αποχρώσεις δη
μοσιογραφικής ανταπόκρισης [Laurent (1877), 
Bérard (1897)] χωρίς να παραβλέπονται ειδικά 
ενδιαφέροντα ή και ο πάντα γεμάτος απρό
βλεπτα καθημερινός βίος [Edwardes (1886), 
Simonelli (1893), Duclot (1897)]. 

Απροσδιόριστες βλέψεις 
και νοσταλγίες στις φθίνουσες 
εικόνες της Ανατολής 
στο βορειο-ελλαδικό χώρο 

Τα βορείως του Δομοκού εδάφη, με την πολυ
σύνθετη εθνολογική κατανομή, αποτέλεσαν το 
πιο πρόσφορο έδαφος, για να εξαπλώσουν οι 
ταξιδιώτες του 19ου αι., κάτω από τον επεν
δύτη του περιηγητή, την ανάμειξη τους στις αρ
χαιολογικές, πολιτικές, θρησκειολογικές και 
ανθρωπολογικές έρευνες. Επιτετραμμένοι πρε
σβειών, δημοφιλείς διπλωμάτες, αντιπρόσω
ποι ευρωπαϊκών πολιτιστικών οργανισμών, με 
πολλαπλές αποστολές, ιεραποστολικές πορεί
ες, με αμείωτο ενδιαφέρον για χειρόγραφα και 
εκκλησιαστικά κειμήλια [Curzon (1837,1841), 
Burgess (1834), Best (1838-39), Smyth (1842-

44), Neyrat (1879), Vanutelli (1887)], προσεγ
γίζουν το χώρο τις περισσότερες φορές από το 
βόρειο Ιόνιο, με πρώτο στόχο τα μοναστικά κέ
ντρα (Μετέωρα, Άθως). 

Άλλοτε διέρχονται από τις βορειοελλαδι
κές περιοχές κατευθυνόμενοι προς χώρους ε
ξειδικευμένου, επιστημονικού και νεο-ανα-
φαινόμενου πολιτικού ενδιαφέροντος στη νό
τια Βαλκανική με τις επερχόμενες εθνικιστικές 
αναμετρήσεις [Hahn (1858), Bowen (1850), 
Emily-Anne Beaufort (1863), Barth (1862), Leveleye 

(1867), Braun (1876) 
Deschamps (1890), Bérard 
(1890-1892), Abbott 
(1900)]. Αξιοσημείωτο πα
ράδειγμα αυτό πρώην φι
λέλληνα με ενεργό συμ
μετοχή, που αντανακλώ
ντας τα βρετανικά συμ
φέροντα της εύθραστης 
μετεπαναστατικής επο
χής μεταστρέφεται σε 
τουρκόφιλο διπλωμάτη 

μετά τα ταξίδια του και αποτυγχάνει πλήρως 
στην ανάλυση των σχέσεων δυτικού και ανα
τολικού τρόπου ζωής [Urquhart (1827-29,1830, 
1834)]. 

Οι ποιητικές εξάρσεις με αφορμή την πε
ριήγηση [Milnes (1832)], οι απόηχοι ρομαντι
κών διαθέσεων αλλά και οι στρατιωτικοί με λο
γοτεχνικά συγγραφικά ευρήματα [Nicolaidy 
(1859)] αναζητούν στην ανεξερεύνητη αυτή πε
ριφέρεια ό,τι χαρακτήριζε τη νότια ελλαδική 
χώρα προεπαναστατικά. Τώρα, εκεί μεν εκδη
λώνεται μία έντονη συμμετοχή των ανθρώπων 
στο πολιτικό γίγνεσθαι ενώ, αντιθέτως, ο βορ
ράς ακολουθεί ακόμη ρυθμούς γνήσια ανατο
λικούς, βαθιά νωχελικούς και πολυπολιτισμι-

Το Κρητικό 
Ζήτημα 
διαπερνά τα 
ταξίδια με 
αποχρώσεις 
δημοσιογρα
φικής αντα
πόκρισης 

ΧΑΝΙΑ. 

Το παλιό λιμάνι. 

Δημοσιεύεται στο βιβλίο 

του Ed. Lear The Cretan 

Journal, Αθήνα, 1984. 
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κούς με ό,τι αυτά συνεπάγονται [Malherbe 
(1843), Spencer (1847-50)]. 

Το νέο πεδίο αρχαιολογικών αναζητήσε
ων προσελκύει κυρίως Γάλλους και Γερμανούς 
επιστήμονες, οι οποίοι συνεχίζουν τη γνωστή 
μέθοδο έρευνας: το αρχαιολογικό ταξίδι. Εργά
ζονται με τρόπο συστηματικό, τεκμηριωμένο 
και στις μελέτες τους αναφαίνεται το άγνωστο 
μεγαλείο του βορειο-ελλαδικού χώρου. Ασχο
λούνται με την αρχιτεκτονική, την εθνολογία, 
την ιστορική γεωγραφία και η περιέργεια για 
τα αρχαία συμβαδίζει με το ζωηρό ενδιαφέρον 
και τη βαθιά συμπάθεια για τον ελληνικό λαό, 
που επιθυμεί την ένωση [Delacoulonche (1855), 
Heuzey (1855-58), Conze (1858), Tozer 
(1853,1861,1865), Dumont (1868), Deville (1867), 
Diehl (1905-09)]. 

Η πολιτική ρευστότητα, με την όξυνση της 
ανατολικής κρίσης και τους πολέμους σε όλη 
τη διάρκεια της τελευταίας εικοσιπενταετίας, 
γίνεται η κατευθυντήριος συντεταγμένη όπου 
βάδισαν ή και απλώς συνέταξαν σχετικά κεί
μενα εθελοντές και μέλη στρατιωτικών απο
στολών [Lami, Marincola-Cattaneo (1897)], τα
ξιδευτές ανώνυμοι ή ανταποκριτές του Τύπου 
και μυστικών υπηρεσιών [Chirol (1876-1892), 
Mille, Rose (1897)]. Όλοι τροφοδοτούν το ανα
γνωστικό κοινό όχι μόνο με οδοιπορικά αλλά, 
κυρίως, με άρθρα -τα οποία και εκφράζουν τη 
βαθμιαία μετάλλαξη των ταξιδιωτικών αφηγή
σεων στο νέο μέσο διάδοσης της γνώσης - και 

με στατιστικές, χαρτογραφήσεις και εθνογρα
φικές ή γεωφυσικές μελέτες [Boue, Viquesnel, 
Kiepert], οι οποίες ευνοούσαν σκοπιμότητες 
πολιτικές ή εθνικές πέραν των ελληνικών συ
νόρων. 

Κωνσταντινούπολη: 
μια φαντασμαγορία 
με αντιθέσεις και συνθέσεις 
Εκεί όπου οι πολλοί αμφέβαλλαν ότι υπάρχει 
μία τόσο φαντασμαγορική θέα· εκεί όπου ο συν
δυασμός σφαγών, εισβολών, επιδημιών, με
ταρρυθμίσεων και πυρκαγιών δεν αρκούσαν 
να αναχαιτίσουν την πορεία προς τη βιομηχα
νική εποχή, τόσο στην υλική όσο και στην πνευ
ματική σφαίρα, στην οποία συρόταν ολοταχώς 
η Πόλη· εκεί όπου, τα χρώματα και αρώματα 
λαών και φυλών αναμειγνύονταν με τη φτώ
χεια και την πολυτέλεια και οι Ευρωπαίοι έ
νιωθαν Ανατολίτες και οι Ανατολίτες Ευρωπαίοι, 
η παρουσία ξένων στη ζωή της πολιτείας ήταν 
τόσο μέρος της παράδοσης όσο και το Ισλάμ, 
που με τις μεταμορφώσεις του είχε σφραγίσει 
το παρελθόν της. Από τους εκατοντάδες ταξι
διώτες του 19ου αι., εκτός από ελάχιστες εξαι
ρέσεις, όλοι τους επισκέφθηκαν ή παρέμειναν 
επί μακρόν στην Κωνσταντινούπολη, πόλη των 
θαυμάτων και των πολιτικών μηχανορραφιών. 

Ο Μαχμούτ Β' (1808-1839) εκσυγχρόνισε 
την Αυτοκρατορία σε μια περίοδο όπου όλα 
προοιωνίζονταν τη διάλυση της. Εν τούτοις η 
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διατήρηση της ήταν για τις ευρωπαϊκές δυνά
μεις πολιτική αναγκαιότητα. Τελικά, ο Σουλ
τάνος μεταμόρφωσε θαρραλέα την πρωτεύου
σα του, την κυβέρνηση του και τον ίδιο του τον 
εαυτό. Οι ξένοι παρατηρητές, σε πολλές σελί
δες στα έργα τους αλλά και με πληθώρα χαρα
κτικών, περιέγραψαν με θαυμασμό και διεισ
δυτικότητα: τις δυτικές συνήθειες στο σεράι, 
τον εναγκαλισμό ευρωπαϊκών εθίμων, τους νέ
ους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς, το μετασχημα
τισμό του κυβερνητικού μηχανισμού, τη δρα
στήρια συμμετοχή των μη μουσουλμάνων υ
πηκόων στη ζωή της πόλης, και ειδικά των Ελλή
νων με την ανάδυση της νεοφαναριωτικής ελίτ, 
την ίδρυση σχολών (Ιατρικής, Πολυτεχνικής, 
Στρατιωτικής, Μηχανικής), την επιβολή μέτρων 
καραντίνας για την πάταξη της πανούκλας, την 
εμφανέστατη μεταβολή της κοινωνικής θέσης 
των γυναικών αλλά και την ανασφάλεια και τα 
προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τον εκ
συγχρονισμό αυτό καθώς και την κατάρρευση 
του Μεγάλου Αυθέντη· πάντα χωρίς να παρα
μελούν τον εντυπωσιασμό τους για ό,τι χαρα
κτήριζε την Ανατολή (εθνότητες, παζάρια, καΐκια 
και βαρκάρηδες, τεμένη, μνημεία, γυναίκες, 
κ.λπ.) και μάλιστα στο ρυθμό μιας κοσμοπολί
τισσας πόλης [Walsh (1830-35) και Allom (1836-
37c), Marchebeus (1833), MacFarlane (1847-
1848), White (1844), Temple (1835), Auldjo 
(1833-35), Julia Pardoe (1835), Slade (1849-66), 
Ubicini (1846)]. 

Τα κεφαλαιώδους σημασίας μεταρρυθμι
στικά αυτοκρατορικά διατάγματα του Αμπντούλ 
Μετζίτ (1839-1861) - που σηματοδοτούν την 
περίοδο του Τανζιμάτ - με στόχο τον εκσυχρο-
νισμό αλλά και την πρόληψη των ξένων πα
ρεμβάσεων, καθόσον η ισχύς και η επιρροή των 
πρεσβευτών - που θεωρούσαν εαυτούς αλα

ζονικά έχοντες στρατιω
τική και τεχνολογική υ
περοχή - καθώς και ο κρι
μαϊκός πόλεμος και όλα 
τα προβλήματα που δη
μιουργήθηκαν στην πρω
τεύουσα, αναφαίνονται 
στα γραπτά των ταξιδιω
τών με καίριες πολιτικές 
τοποθετήσεις και σχόλια 
[Prokesch-Osten (1834c.), 
Thouvenel (1845-50), 

Senior (1857-58), Slade (1849-66), Thouvenel 
(1856-59), Godard-Faultrier (1855-56), Frossard 
(1855), Gardey (1862)]. 

Η Κωνσταντινούπολη διχασμένη μεταξύ 
αντίρροπων δυνάμεων, της δυναστικής παρά
δοσης και του εθνικισμού, του καπιταλισμού 
και του προβιομηχανικού κράτους, του Ισλάμ 
και του χριστιανισμού, του ρωσικού και του 
βρετανικού στρατού έκανε έναν ξένο επισκέ
πτη να σκεφθεί πως η επανάσταση δεν θα αρ
γούσε πολύ [DeAmicis (εκδ. 1877), MacFarlane 
(1847-48), Benedetti (1851c), De Moüy (1877)]. 

Γάλλοι και 
Γερμανοί επι
στήμονες 
συνεχίζουν 
ως μέθοδο 
έρευνας το 
αρχαιολογικό 
ταξίδι 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 

ΠΑΖΑΡΙ. 

Το πολύχρωμο πολυ-
πολιτισμικό πλήθος με 
την κινητικότητα του και 
τη μοναδική συνύπαρξη 
ζωντάνιας και 
καχυποψίας, νωχέλειας 
και δράσης, που 
χαρακτήριζε πάντα τη 
ζωή της οθωμανικής 
πρωτεύουσας, 
αναδεικνύονται και 
εικαστικά από τους 
ταξιδιώτες. 

Από το βιβλίο του J. Fr. 
Lewis Lewis 's 
Illustrations of 
Constantinople. 
Δημοσιεύεται στον 
κατάλογο The Library of 

• Henry Myron Blackmer 
II, Λονδίνο, Sotheby's, 
1989, εικ. 788. 
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Σύμβολα της αυτοκρατορικής εξουσίας και της 
δυτικοττοίησης, της επίδειξης και της επιβε
βαίωσης, τα νέα πολυτελή παλάτια, κιόσκια και 
ιδιωτικά ανάκτορα- η ισότητα χριστιανών και 
εβραίων ευδιάκριτη πια· ο εκσυγχρονισμός της 
πόλης, που συμβίωνε ταυτόχρονα με τον πα
ραδοσιακό τρόπο ζωής· η διατήρηση της ισλα
μικής επίφασης αντίκρυ στην παριζιάνικη γεύ
ση - τόσο στο σκηνικό όσο και στον ψυχισμό 
του Γαλατά - αναδύονται από όλα τα κείμενα. 
Η ανθρωποβοή, κυρίως γύρω από τη γέφυρα 
του Γαλατά, η ανάπτυξη των επικοινωνιών, που 
έφερε στην πολιτεία τις περισσότερες από πο
τέ εθνότητες, το πολύχρωμο πολυπολιτισμικό 
πλήθος με την κινητικότητα του και η μοναδι
κή συνύπαρξη ζωντάνιας και καχυποψίας, νω-
χέλειας και δράσης, που χαρακτήριζε πάντα τη 
ζωή της πρωτεύουσας αναδεικνύονται με γρα
πτά, που μετουσιώνονται εδώ σε πίνακες ζω
γράφων [Lady Hornby (1855-1858), Walsh (1830-
35), Julia Pardoe (1835-36), Schaub (1840), 
Vimercati (1840), DeVere (1843), White (1844), 
DuCamp (1844), Tchihatchef (εκδ. 1866), Smith 
(1849), Slade (1849-66), Gautier (1852)]. 

Ίσως εκεί «στον Βόσπορο, όπου η γλυκύ
τητα του ουρανού είναι αβάσταχτη» ο J.Reinach 
(1879), που δεν μοιάζει να τρέφει καμία προ
τίμηση και καμία αντιπάθεια για κάποιο από τα 
εθνικά στοιχεία που συνθέτουν το πρίσμα της 
Ανατολής, συνοψίζει ότι ενώ οι λαοί της Βαλ
κανικής ξυπνούν, οι Τούρκοι μοιάζει να βυθί
ζονται σε λήθαργο και Ελλάδα είναι όπου είναι 
Έλληνες. Έτσι, επί Αμπντουλ Χαμίτ Β' (1876-
1909), η σουλτανική εξουσία περιορίζεται ε
ντός των τειχών του νεόδμητου ανακτόρου ε
νώ ο εθνικισμός διέβρωνε εκτός των τειχών την 
Αυτοκρατορία. «Ανάμεσα στην Τράπεζα και το 

Χρέος, το Χρυσό Κέρας πνιγόταν», το Μακε
δόνικο Ζήτημα κατέτρυχε όλα τα παλάτια και 
η Πόλη παρέμενε για όλους τους ταξιδιώτες 
[Schlumberger (1878, 1879), Schulze-Smidt 
(1897c), Lamy (1898)] η αιώνια γοητευτική βα
σίλισσα της Ανατολής. 

Η άγνωστη Μικρά Ασία 
Τη δεκαετία του 1830, ο αρχαιολόγος Charles 
Texier εκπονεί για πρώτη φορά τη Γεωγραφι
κή, Ιστορική και Αρχαιολογική Περιγραφή των 
Πόλεων και Επαρχιών της Μικράς Ασίας επι
στέφοντας με το έργο του όλες τις προγενέ
στερες απλοϊκές παρεμφερείς μελέτες. Αρχίζει 
έτσι η βαθμιαία εισχώρηση των ταξιδιωτών 

προς την αχανή ενδοχώ
ρα, ακροβατώντας αρχι
κά στην αρχαιοελληνική 
ακτή. Οι πρώτες προσεγ
γίσεις αποτολμώνται προς 
τη βιθυνική περιφέρεια 
ενώ η Μυσία, η Αιολίδα, 
η Ιωνία και η Λυδία - και 
αργότερα η Φρυγία, η Κα-
ρία, η Λυκία, η Παμφυλία, 
η Κιλικία - άρρηκτα συν
δεδεμένες περισσότερο 

με αρχαιοθηρίες παρά με ρομαντικές οδοιπο-
ρίες - έλκουν διπολικά τους ταξιδιώτες μέσα α
πό το υπερχειλίζον ελληνιστικό-ρωμαϊκό πα
ρελθόν τους και τις εξέχουσες θέσεις των επτά 
Εκκλησιών της Αποκάλυψης [Walsh (1830-
35)/Allom (1836-37c) , Michaud (1830-
31)/Poujoulat (1836-38), Arundell (1833), Marmont 
(1835), Carne (1834), Elliot (1834-35), Grisebach 
(1839), Oldmixon (1853), Krumbacher (1884-
85], Deschamps (1885-1890), Le Camus (1893)]. 

Η Σμύρνη δεν 
εξαιρέθηκε 
σχεδόν από 
κανένα 
δρομολόγιο 
οποιουδή
ποτε ταξιδιω
τικού στόχου 
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Πιο τολμηρός ο Sir Charles Fellows εξε
ρευνά τετράκις τη λυκιακή χώρα (1838, 1839, 
1841, 1844) κομίζοντας, για άλλη μία φορά υ
πέρ του βρετανικού κράτους, πλήθος αρχαιο
τήτων. Την ιδέα του ακολουθούν και άλλοι τα
ξιδιώτες - όχι μόνο εξειδικευμένοι - προς τη μι
κρασιατική ενδοχώρα αλλά και τη μαυροθα-
λασσίτικη ακτή και έρχονται αντιμέτωποι: με 
τις υπέρτατες δυσκολίες των συνθηκών ταξι
διού, τη δυσκαμψία ταύτισης των τοπωνυμίων 
με τις πηγές - λόγω παραφθοράς και αλλαγής 
- με το βαρύ χαρακτήρα και ρυθμό βίου των διά
φορων εθνοτικών ομάδων αλλά και με πρωτό
γνωρες εικόνες φυσικού περιβάλλοντος ανα
ζητώντας πάντα την αρμονία φύσης και ποίη
σης [Moltke (1835), Ainsworth (1835-40), Wilde 
(1837), Bore (1840), Stuart (1835), Smyth (1842-
44c), Spratt/Forbes (1842), Ross (1844-45), Skene 
(1845), Tchihatchef (1847-64), Newton (1852-
59), Perrot (1861), Hirschfeld (1881), Warkworth 
(1898)]. Ο F.G. Burnaby (1877) πρωτοτυπεί δια
σχίζοντας ιππαστί όλη την Ανατολία και ο L. de 
Launay (1887, 1894) κληροδοτεί έργο όπου το 
γραφικό τοπικό χρώμα, ο μουσουλμανικός μοι-
ρολατρισμός και οι κλασικές μνήμες συνταξι
δεύουν. 

Η Σμύρνη, πρόπυλο από αιώνες της ε
μπορικής οδού που οδηγούσε προς τον πλού
το της Ανατολίας, δεν εξαιρέθηκε σχεδόν από 
κανένα δρομολόγιο οποιουδήποτε ταξιδιωτι
κού στόχου (εκκλησιαστικού, διπλωματικού, ε
μπορικού, αρχαιολογικού ή καλλιτεχνικού, ψυ
χαγωγικού κ.λπ.). Καταλαμβάνει τη δεύτερη θέ
ση, μία μικρογραφία σχεδόν της Κωνσταντι
νούπολης, από όπου εκκινούσαν ή κατέληγαν 
όλες οι περιηγήσεις, είτε προς την ενδοχώρα 
είτε προς όλο το χώρο ανάμεσα στη μικρασια
τική ακτή και τις νήσους. Στις περιγραφές κυ
ριαρχούν ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της πολι
τείας με πνεύμονα το λιμάνι της, οι πολύ ζω
ντανές εικόνες από τη ζωή του εμπορίου, η πο
λυχρωμία των μειονοτήτων και η συμμετοχή 
τους στα κοινά [Wolff (1835-38), Michaud (1830-
31), Estourmel (1832-33), Valon ( 1843-45c), 
Saulcy (1845), Latour (1845), Reynaud (1844), 
Tchackeray (1844), Lynch (1847), Oldmixon 
(1853), Eynaud (1863)]. 

Με το λόγο 
και το φως της εικόνας 
Η ιστορική αφήγηση δεν έχει νόημα, αν απλά 
περιορίζεται σε ένα χρονικό γεγονότων. Η ει
κόνα, μέσο επικοινωνίας και αποκάλυψης, μέ
ρος του εξωτερικού χώρου του αποτυπωμένου 
αλλά και του εσωτερικού κόσμου του καλλιτέ
χνη είναι ένα εργαλείο μνήμης για κάθε επο-
χή.Έτσι η Ιστορία πρέπει να έχει και τους κα
τάλληλους εικονογράφους της. Το χαρακτικό 

λοιπόν εντάσσεται στη σφαίρα μιας ιδεαλιστι
κής αλλά και καιροσκοπικής αντίληψης του κό
σμου, όπου υπερισχύουν η εκδοτική στρατη
γική και σκοπιμότητα, ο συρμός της εποχής, το 
πολιτιστικό ή καλλιτεχνικό ρεύμα. Το χαρακτι
κό αντιμετωπίστηκε ως τεκμήριο μοναδικό για 
την ιστορία του χώρου αλλά και για ανθρωπο
λογικού τύπου αποτυπώσεις. 

Η αναπαράσταση του χώρου, κύριο προϊ
όν του περιηγητισμού, πέρασε από τις πρώι
μες πανοραμικές απόψεις πόλεων, με εύλογα 
στοιχεία του φανταστικού (τέλος 15ου-16ος 
αι.), στις απεικονίσεις με χαρτογραφικό και ζω
γραφικό συγχρόνως χαρακτήρα- αντίληψη που 
προβάλλει την τοπογραφική καταγραφή, που 
υπηρετεί κυρίως και τη στρατιωτική κατάκτη
ση των χώρων (17ος αι.). Βαθμιαία μία πολυ
φωνία εισχωρεί στους λόγους και στόχους τα
ξιδιού των Δυτικοευρωπαίων ταξιδιωτών αλλά 
και στις μεθόδους αναπαράστασης (18ος- αρ
χές 19ου αι.). Η εξελιγμένη τεχνική χαρακτι
κής, οι νέες εικαστικές αντιλήψεις και εκδοτι-

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΕΜΙΟΥ. 

Τέλη 19ου αιώνα. 
Φωτογραφία της Elisa 
Zonaro, που έγινε επί 
ΑβδούλΧαμίτΒ'"η 
ζωγράφος της Πύλης και 
πρωτοπόρος γυναίκα -
φωτογράφος εισέδυσε 
στο χαρέμι αποτυπώ
νοντας σπάνια θέματα. 
Από το λεύκωμα Uno 
Sguardo ad Oriente, Il 

Mondo Islamico , 

Κωνσταντ ivo ύ π ολη, 
Istituto Italiano di 
Cultura, 1996, o. 239. 
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κές απαιτήσεις, η τεκμηρίωση ανασκαφικών 
και άλλων γεωφυσικών μελετών και οι λεπτο
μερείς χαρτογραφήσεις αλληλοτροφοδοτούν 
τον πλούσιο εικονογραφικό θησαυρό που μας 
κληροδότησε η μακρόχρονη αυτή περίοδος. 

Μεγάλη είναι η συνδρομή των ζωγράφων-
περιηγητών το 19ο αι., οι οποίοι αναπαρέστη-
σαν μία Ελλάδα που ήταν στην αρχή ένας ά-
χρονος-νοητός κόσμος και σιγά σιγά αποτυ
πώνοντας την πραγματικότητα - όπως ο συν
δυασμός ηρωικού - θρησκευτικού, κλασικού 
και ανατολίτικου στοιχείου της Ελληνικής Επα
νάστασης - ξεδίπλωσαν τελικά τις πιο εντυ
πωσιακές εικόνες της καθημερινής ζωής. Η ί
δια τάση κυριαρχεί και στον όψιμο ή και ώρι
μο 19ο αιώνα, είτε το επίκεντρο στη θεματική 
των χαρακτικών είναι το ανθρωπολογικό εν
διαφέρον είτε το φιλλεληνικό πνεύμα είτε η ρο
μαντική διάθεση που προτιμά τις τραγωδίες α
πό τους νίκες είτε ο οριενταλισμός - θεματο
γραφία που πλουσιοπάροχα έθρεψε τά όμμα
τα και τα πνεύματα θεατών. Στους ζωγράφους 
οφείλουν οι Ευρωπαίοι την πιο διεισδυτική πα
ρουσίαση των ανθρώπινων συμπεριφορών. Στα 
έργα αυτά αποκαλύπτονται και όλες οι τάσεις 
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και τα ρεύματα της Ευρώπης στον καλλιτεχνι
κό, αλλά και στον ευρύτερο γενικά, χώρο του 
πνεύματος. 

Ζωγράφοι, μπορεί ταυτόχρονα αρχιτέ
κτονες ή καθηγητές - καθένας με την ιδιαιτε
ρότητα της τέχνης του και των προτιμητέων θε
μάτων (κτίρια, πολιτικά γεγονότα, φυσικό πε
ριβάλλον, ανθρώπινοι τύποι, ανασκαφικά ευ
ρήματα κ.λπ.), εμπλούτισαν την εικαστική 
αναπαράσταση του ελλαδικού χώρου [Cole 
(1833), Chenavart, Rey (1843-44), Rottmann 
(1834), Latour/De Sinety (1845) Barrington (1845-
46), Du Moncel (1843), Wordsworth 1840, Linton 
1856, Jerichau-Baumann (1869-70)]. Έργα ό
που οι περιγραφές των μνημείων των Αθηνών 
συνοδεύονται από σχέδια, αποβλέπουν στην ί
δια εκδοτική επιτυχία με προγενέστερα παρό
μοια για ιταλικές αρχαίες πόλεις [Breton (1859)] 
και πρωτοπορούν με σχέδια που προέρχονται 
από φωτογραφικό υλικό [Mahaffy (1875)]. Η 
Κωνσταντινούπολη με το χαρισματικό σκηνι
κό τοπίο, που συνέθεταν τόσο οι φυσικές χά
ρες αλλά και τα μνημεία της, παραμένει μαζί με 
τους νεοαναδυόμενους χώρους της Μικράς 
Ασίας πηγή εικαστικής έμπνευσης και χώρος 
όπου οι πανοραμικές απόψεις συναγωνίζονται 
επιμέρους θέματα από τη ζωή της πόλης [Allom 
(1836-37C), Bartlett (1836-37c), MacFarlane 
1840c, Löffler 1865]. 

To Ιόνια νησιά, με εναλλαγές και υπέροχο 
για τους Ευρωπαίους φως, αποτέλεσαν πλού
σια πηγή έμπνευσης για τους ζωγράφους - τα

ξιδευτές [Smith (1859), 
Cook 1852, De La Poer 
Beresford (1853-54)]. 0 
πολυσυζητημένος και πα-
ραγωγικότατος τοπιο-
γράφος Edward Lear, με 
μακροχρόνια παραμονή 
στον ελλαδικό χώρο στα 
μέσα του αιώνα, απεικό
νισε στο προσωπικό ζω
γραφικό του ιδίωμα με υ
ψηλή αίσθηση του φωτός, 

το ελληνικό τοπίο. Χωρίς προκαταλήψεις, με 
ειλικρινές ενδιαφέρον απέδωσε την.ιστορικό-
τητα του χώρου στη μεταβατική μετεπαναστα-
τική περίοδο. 

Τότε ακριβώς, αρχίζει και το φως να γρά
φει με τη νεόφερτη τεχνική: εισβάλλει η φωτο
γραφία. Στα χέρια του χρήστη γίνεται το ευγε
νές όπλο - η φιλοσοφική λίθος της μνήμης -
την ίδια στιγμή που παράγεται και το χαρακτι
κό, με την όποια παραπλανητική του διάθε
ση/θέση. Δύο μήνες μετά την επίσημη γέννη
ση της φωτογραφίας, τον Οκτώβριο του 1839, 
η Ακρόπολη των Αθηνών θα αποτελέσει τις πρώ
τες φωτογραφικές εικόνες από την Ελλάδα, λή-

Ζωγράφοι ή 
αρχιτέκτονες 
εμπλούτισαν 
την εικαστι
κή αναπαρά
σταση του 
ελλαδικού 
χώρου 
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ψεις του ταξιδιώτη LOtbinière. Το 1851, ο Maxime 
DuCamp ενστερνίζεται το νεωτερικό εργαλείο 
και φέρνει τις πρώτες καλοτυπίες από το τα
ξίδι του στην Ανατολή. Το πρωτότυπο μέσο α
ναπαραγωγής συνυπάρχει με τις φλύαρες, ρο
μαντικές, νεοκλασικιστικές ή και γραφικές συν
θέσεις λιθογραφίας του 19ου αιώνα, από τις τε
χνικές της οποίας δανείζεται αρχικά και τη 
μέθοδο αναπαραγωγής, υποκύπτοντας ανα
πόφευκτα και στις αδυναμίες της χάραξης. Με 
εκπληκτική ταχύτητα, που προμηνύει και τα 
μέλλοντα της τεχνικής/τέχνης αυτής, που κα
τατέθηκε ως ανέλπιστο πολυτιμότατο κειμήλιο 
της ιστορίας, παρεισφρέουν πρωτότυπα θέμα
τα ή λήψεις: αρχαιότητες, τοπία, ανθρώπινοι 
τύποι, κατ'εξοχήν προϊόντα ταξιδιών [Gautier 
1854, Weelhouse (1850c), Normand (1851), 
Bedford (1862), Bayet (1870c.), Bonfils (1870c), 
Elisa Zonaro (e 1890), Barrows (1893)] ενώ οι 
πόλεμοι σηματοδοτούν την επέλαση της νέας 
αντίληψης για τη μετάδοση της επικαιρότητας 
[Turot, Rose (1897)]. 

Η κρίση και η δικαίωση τους 
Έτσι λοιπόν, το 19ο αι. η λάβρα εισόρμηση των 
ταξιδιωτών στην ανατολική Μεσόγειο και στον 
εδαφικό χώρο του νέου ελληνισμού, και όπου 
αλλού συνυπήρχε με άλλους λαούς και εθνικές 
ομάδες, κληροδότησε έναν τεράστιο όγκο έρ
γων, τα οποία δεν ενσωματώνονται σε κατη
γοριοποιήσεις ως προς τους στόχους και δεν 
ταξινομούνται εύκολα σε συλλογικά πορτρέτα. 
Η γοητεία τους βρίσκεται σε αυτή ακριβώς την 
ατομικότητα, στην προσωπική περιπέτεια, στη 
χρήση των λέξεων, στην αμηχανία τους να προ
σλαμβάνουν το χώρο, τα συμβάντα. Σε αντίθε
ση με προγενέστερα κείμενα, είναι όλα σχεδόν 
δημοσιευμένα αμέσως μετά το ταξίδι, αυτού
σια. Τα ημερολόγια και οι σημειώσεις, τα στιγ-
μαία αυθόρμητα αισθήματα, οι κρίσεις και σκέ
ψεις, απέχοντα από λογιοσύνη και θεωρητικές 
απαριθμήσεις, άλλοτε με ειρωνεία άλλοτε τα
πεινά άλλοτε με ελαφράδα και αφέλεια παρα
δίδονται στο κοινό χωρίς επεξεργασία. Διάλο
γοι ζωντανοί φωτογραφίζουν με αμεσότητα τα 
στιγμιότυπα και τις περισσότερες φορές συγ
χέεται αν είναι δικά τους σχόλια ή απόψεις των 
εντοπίων. Οι παρατηρήσεις τους για τους λα
ούς, το παρελθόν τους, το μέλλον σε κάθε Κρά
τος ή Αυτοκρατορία, απορρέουν από συνομι
λίες τους με εγχώριους πληθυσμούς. Η προ
σέγγιση τους έχει ξεπεράσει την ατομική τους 
θέση και την κοινωνική τους ένταξη ή τη σκο
τεινή πλευρά της γης των αλλοθρήσκων. 

Έχοντας πραγματικά πορευθεί σε χώρους 
που φέρουν το βάρος του παρελθόντος τους 
και για μία ακόμη φορά το ρημαδιό τόσων πο
λέμων και την απίστευτη αναζωογόνο δύναμη 
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του επαναπροσδιορισμού, οι ταξιδιώτες προ
σπαθούν να σταθούν αισιόδοξοι, υπεύθυνοι, 
απολογητικοί, με εντυπωσιακές γνώσεις για τα 
σύγχρονα τους θέματα και αδυναμία να απο
ποιηθούν το ρόλο του ταξιδιώτη-συγγραφέα 
και να γίνουν πραγματικοί μετέχοντες ή και ε-
πηρεάζοντες τα γεγονότα. Παραμένουν ταξι
δευτές, μικροί πολιτικοί που συνομιλούν και α
κούνε, γράφουν και διαδίδουν. Αναμειγνύουν 
απλοϊκές απόψεις με μεστά πορίσματα, πολι
τικές θέσεις με ονειροπόλες αφηγήσεις. Συμ
μετέχουν στις αποφάσεις αλλά δεν τις καθορί
ζουν, εκφράζουν γνώμες επώνυμα αλλά παρα
μένουν οι ανώνυμοι των πεπραγμένων. Εν τού
τοις, και όχι άμοιρη της αιώνιας επεμβατικής 
διάθεσης και της πολιτικής αντιπαλότητας στην 
Ευρώπη για το Ανατολικό Ζήτημα, η δορυφο
ρική συμμετοχή και εμπλοκή των ταξιδιωτών 
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«ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ» 

του lakobvon Falke. 
Δημοσιεύεται στον 
κατάλογο, Greek 
Civilization through the 
Eyes ofTravallers and 
Scholars, From the 
Collection ofDimitris 
Contominas, Αθήνα, 
Κότινος, 2003, σ. 143. 



ΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

«ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΣΤΗΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΜΕ 

ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ» 

του M a r c h e b e u s , 

Παρίσι, 1839. 

Το ταξίδι της πρώτης 

ατμοκίνητης θαλαμηγού 

στα ύδατα της Ανατολής 

το 1853 οργανώθηκε 

από τον Marchebeus και 

καταγράφηκε από τον 

ίδιο αλλά και τον 

Giraudeau στα 1835. 
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Ilaria. 

στο διπλωματικό τοπίο, τους καθιστά και αυ

τούς υ π ε ύ θ υ ν ο υ ς για την πλεύση του νεότερου 

ελληνισμού α π ' ό π ο ι α μεριά και αν την προσα

ράξει κανείς. 

Τα κε ίμενα τ ο υ ς είναι κατάμεστα α π ό ε

ρωτήματα αναπάντητα, περισσότερο α π ό την 

αδυναμία του α ν θ ρ ώ π ο υ ν α α π ο δ ε χ θ ε ί τ η δυ

ναμική της φ ύ σ η ς αλλά και την απίστευτη κα

ταστροφική ή συμφεροντολογική δυναμική του 

πολέμου. Εισχωρούν στη φ ύ σ η ή α φ ή ν ο υ ν τη 

φ ύ σ η ν α εισχωρήσει στη σκέψη και τα συναι

σθήματα τους, ν α τους δ ι α π ε ρ ν ά έως ν α την α

π ο δ ώ σ ο υ ν όχι μόνο με εικόνες αλλά και με λό

για. Η βαθιά α ν ά γ κ η π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς αναδύει την 

α γ ω ν ί α τους, π ο υ επισκιάζεται α π ό το τοπίο, 

κυρίως όμως α π ό το βάρος του ιστορικού του 

παρελθόντος, α π ό την αμηχανία στην ισορρο

π ί α τ ω ν κόσμων, α π ό τη διαφορετικότητα και 

το εκάστοτε τοπικό, π ο υ αναδεικνύει και το με

γαλείο του. Στο Αιγαίο και το Ιόνιο η εναρμο-

νία και οι μοναδικότητες· στα οικιστικά σύνο

λα τα τεράστια άλματα δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ή σ ε ω ν . Τα 

προγενέστερα κείμενα έδωσαν μία μορφή στην 

Αρχαιότητα. Τώρα αναδύονται οι αρχαιολογι

κοί χώροι και τοποθεσίες, καθένας με την ιδι

αιτερότητα του. Η διαπλεκόμενη πολιτική και 

διπλωματία πλανάται ω ς σ κ έ π η ε ν ώ ο καθημε

ρινός βίος α π ο δ ί δ ε τ α ι σ χ ε δ ό ν α ν ά γ λ υ φ ο ς με 

πλήθος πραγματολογικών στοιχείων. Τέλος, το 

π ρ ο σ ω π ι κ ό όραμα και η ψ υ χ α γ ω γ ί α εκφράζο

νται μέσα α π ό το ταξιδεύειν . 
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