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ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΌς ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΌς ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ : 

Το ταξίδι του Henry Holland στην Ελλάδα 

(1812 - 1813) 

/. Οι θεωρητικές προϋποθέσεις της περιήγησης 

Ή προσέγγιση της ιστορικής πραγματικότητας μέσα άπο τίς μαρ

τυρίες της περιηγητικής φιλολογίας, όπως και μέσα άπο κάθε μορφής 

άπομνημονευματογραφική πηγή, δημιουργεί πάντα ενα μεθοδολογικό 

ερωτηματικό. Αυτό αναφέρεται φυσικά στην αξιολόγηση τής βασιμότη

τας αυτών των μαρτυριών μέσα στην προσπάθεια ν' ανασυγκροτηθεί το 

Ιστορικό γίγνεσθαι. "Εργο τής ιστορικής κριτικής είναι ή λογική αξιολό

γηση τών στοιχείων πού παρέχουν τέτοιες πηγές, αρχίζοντας άπο τη διά

κριση τους σε ασφαλείς καί εξωτερικά επιβεβαιωμένες πληροφορίες και 

σε ιδεολογικά τεκμήρια. Τ α τελευταία μορφοποιούν ή κατοπτρίζουν το 

πολιτιστικό κλίμα μιας εποχής καί τίς ποικίλες επιδιώξεις κοινωνικών 

ομάδων καί ατόμων. Τ α περιηγητικά κείμενα αποτελούν ενα φιλολογικό 

είδος, δπου ή άσκηση αυτής τής μορφής τής ιστορικής κριτικής επιβάλ

λεται ιδιαίτερα. Ή ανάγκη αύτη ισχύει Οχι μόνο γιατί το σχήμα τών τα

ξιδιωτικών εντυπώσεων είχε χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα στην ιστο

ρία τής ευρωπαϊκής σκέψης, για να ασκηθεί μέσα άπο φανταστικές περιη

γήσεις πολιτική καί κοινωνική κριτική, όπως για παράδειγμα τα κλασσικά 

στο είδος τους σχετικά έ'ργα τών Montesquieu καί Diderot , άλλα καί 

επειδή ή περιηγητική φιλολογία συχνά αποτελούσε απλή πρόφαση για 

τη διοχέτευση, μέσα άπο την ταξιδιωτική παρατήρηση, τών ιδεολογικών 

πεποιθήσεων τοΰ συγγραφέα. 1 "Ετσι σάν πηγές τής ιστορικής έρευνας τα 

1. Για τή σημασία τοΰ φαινομένου στην πνευματική ιστορία της Ευρώπης 
πρβλ. René Pomeau, "Voyage et lumières dans la littérature française du 
XVIIIe siècle", Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, Vol. LVII 
(1967), σσ. 1269-89 καί Geoffrey Atkinson, Les relations de voyages du XVII» 
siècle et l'évolution des idées, νέα έκδοση, Γενεύη, 1972. 
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περιηγητικά κείμενα πάντα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη. 

Μια χαρακτηριστική περίπτωση του προβλήματος αυτού είναι ή πε

ριηγητική φιλολογία για τον ελληνικό χώρο, πού αναπτύχθηκε κάτω άπο 

τήν επίδραση των γενικότερων πολιτιστικών ρευμάτων της ευρωπαϊκής 

ζωής, δπως του νεοκλασσικισμοΰ καί αργότερα του ρομαντισμού, και μορ

φοποίησε τίς αξίες καί τις ανησυχίες τών φιλοσοφικών αυτών προσανα

τολισμών στους τρόπους πού λειτούργησε καί εκφράστηκε ή παρατηρη

τικότητα τών ξένων επισκεπτών τής ελληνικής 'Ανατολής. Οί θεωρητικές 

προϋποθέσεις τής σκέψης τών ταξιδιωτών επηρέασαν 6χι μόνο τίς γενι

κότερες ερμηνείες πού θέλησαν να προσφέρουν άλλα καί τίς περιγραφές 

τών φαινομένων πού συνιστούν το εμπειρικό υλικό τών έ'ργων τους. Έ τ σ ι 

τα περιηγητικά κείμενα αποτελούν τίς πιο πολλές φορές, κατά πρώτο 

λόγο, ιδεολογικά τεκμήρια καί μόνο κατά δεύτερο πηγές ασφαλών Ιστο

ρικών πληροφοριών. Ή παρατήρηση αυτή καλύπτει καί εκείνα ακόμη 

τά κείμενα τής περιηγητικής φιλολογίας για τήν Ελλάδα, πού αποτελούν 

σημαντικές πηγές ιστορικών πληροφοριών, δπως για παράδειγμα τα έρ

γα του Choiseul-Gouffier, τών Stephanopol i , του B a r t h o l d y , για να 

μή μιλήσουμε για κείμενα πού είναι εμπνευσμένα άπο ταξίδια στην Ε λ 

λάδα, άλλα έχουν πρωταρχικά ενδιαφέρον σαν έ'ργα λογοτεχνικής αίσθαν-

τικότητας δπως εκείνα του Byron καί του C h a t e a u b r i a n d . 2 

Μέσα στην ταξιδιωτική φιλολογία για τήν Ε λ λ ά δ α δμως ξεχωρίζει 

μια μικρή κατηγορία κειμένων, στα όποια ό ιδεολογικός κόσμος τών συγ

γραφέων ελέγχεται απόλυτα άπο μια αποκρυσταλλωμένη συνείδηση τής 

επιστημονικής αντικειμενικότητας καί τής εμπειρικής εξακρίβωσης στην 

περιγραφή τών περιηγήσεων τους. Ή κατηγορία αυτή αποτελείται άπο 

ταξιδιωτικά κείμενα "Αγγλων κυρίως περιηγητών, πού επισκέφθηκαν 

τήν Ε λ λ ά δ α στις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα καί έφεραν στην 

παρατήρηση του ελληνικού χώρου καί τής νεοελληνικής πραγματικό

τητας οχι μόνο τον πολιτικό φιλελληνισμό τής κλασσικής τους παιδείας, 

άλλα καί το γνωσιολογικό εμπειρισμό τής πνευματικής παράδοσης τής 

πατρίδας τους. 'Από το μορφωτικό κλίμα τής κλασσικής παιδείας πήγαζε 

ή διάθεση ν' ανιχνεύσουν μέ συμπάθεια καί σοβαρότητα τή νεοελληνική 

πραγματικότητα, ώστε να συλλάβουν στις σωστές της διαστάσεις τη 

δυναμική τής αλλαγής καί τής αφύπνισης, πού συντελούνταν στο μεταίχ-

2. Για μια γενικότερη αξιολόγηση βλ. Κ. Θ. Δημαράς, « Ό περιηγητισμος 
στον ελληνικό χώρο», στο συλλογικό έργο Περιηγήσεις στον ελληνικό χώρο/Αθήνα, 
1968, σσ. 145-152. 



5 

μιο τ ο υ δ έ κ α τ ο υ ογδόου με τ ο δ έ κ α τ ο έ'νατο α ι ώ ν α στους κ ό λ π ο υ ς τ ο υ 

λαού, π ο ύ κ α τ ο ι κ ο ύ σ ε στο χ ώ ρ ο κ α ι μιλούσε τ η γ λ ώ σ σ α τ ο υ κ λ α σ σ ι κ ο ύ 

π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ . 

' Α π ό τ ή μ ε γ ά λ η π α ρ ά δ ο σ η τ ο υ βρετανικού ε μ π ε ι ρ ι σ μ ο ύ π ο ύ ε ί χ ε 

έκθρέψει τ ή φιλελεύθερη π ο λ ι τ ι κ ή σκέψη κ α ι π ρ ό σ φ ε ρ ε τ ο π ν ε υ μ α τ ι κ ό 

υ π ό β α θ ρ ο σ τ ή β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ε π α ν ά σ τ α σ η , οί " Α γ γ λ ο ι ε π ι σ κ έ π τ ε ς τ η ς Ε λ 

λ ά δ α ς δ ι α π α ι δ α γ ω γ ή θ η κ α ν στο σ ε β α σ μ ό κ α ι στην ακριβολόγο π α ρ α τ ή 

ρηση κ α ι κ α τ α γ ρ α φ ή τ η ς ε μ π ε ι ρ ι κ ή ς π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς . Τ Η τ α ν σ υ ν ε π ώ ς 

ε ξ ο π λ ι σ μ έ ν ο ι οί " Α γ γ λ ο ι τ α ξ ι δ ι ώ τ ε ς με τ α εφόδια α κ ρ ι β ώ ς εκε ίνα, π ο ύ 

δ π ω ς ε ϊ π ε ό Κ ο ρ α ή ς ή τ α ν α π α ρ α ί τ η τ α σέ κ ά θ ε π ε ρ ι η γ η τ ή : «νουν κ α ί φι-

λ α ν θ ρ ω π ί α ν » . 3 Σ α ν α π ο τ έ λ ε σ μ α οί " Α γ γ λ ο ι ε π ι σ κ έ π τ ε ς μας ά φ η σ α ν π ο λ ύ 

τ ι μ ε ς μ α ρ τ υ ρ ί ε ς , π ο ύ συμβάλλουν β ά σ ι μ α κ α ί λ ε π τ ο μ ε ρ ε ι α κ ά σ τ ή μ ε λ έ τ η 

μ ι α ς ά π ο τ ι ς σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ε ς σ τ ι γ μ έ ς τ η ς ιστορικής π ο ρ ε ί α ς τ ο υ νεώτερου 

ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ . 4 ' Α ν ά μ ε σ α στις μ α ρ τ υ ρ ί ε ς α υ τ έ ς ξ ε χ ω ρ ί ζ ο υ ν γ ι α τήν π ο ι ό 

τ η τ α τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς κ α ί τ η ς α κ ρ ί β ε ι α ς τ ο υ ς εκείνες τ ο υ τ α γ μ α τ ά ρ χ η 

W i l l i a m M a r t i n L e a k e 5 κ α ί τ ο ΰ γ ι α τ ρ ο ύ H e n r y H o l l a n d . 6 

3. 'Αδαμαντίου Κοραή, Πλουτάρχου Βίοι, τόμ. Α', Παρίσι, 1809, σελ. η ' . 

4. Βλ. Terence Spencer, Fair Greece Sad Relic. Literary Philhellenism 

from Shakespeare to Byron, Αονδίνο, 1954, σσ. 171-193. Μια άπο τις σημαντικό

τερες συμβολές των "Αγγλων περιηγητών αύτη τήν εποχή ήταν καί ή επισήμανση κα£ 

καταγραφή του κειμένου του Ρωσσοαγγλογάλλου. Βλ. Κ.Θ. Δημαρα, «Με πέντε 

"Αγγλους στην Ελλάδα», 'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση, τόμ. Γ' (1948), σσ. 293-

300. 

5. Για τή σημασία της μαρτυρίας του Leake πρβλ. Γ,Π. Σαββίδη, « Ό Μιλόρ-

δος-ποιητής καί ό συνταγματάρχης-τοπογράφος», Περιηγηθείς στον ελληνικό χώρο, 

σσ. 94-97. 

6. Henry Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Mace

donia etc., during the Years 1812 and 1813, Λονδίνο, 1815. Στον πρόλογο (σελ. 

iii) ό Holland σημειώνει δτι αν ήξερε πώς το έργο του Leake, Researches in Greece, 

θα κυκλοφορούσε το 1814, θά δίσταζε πολύ να δημοσιεύσει το δικό του βιβλίο. Αυτή 

ή μετριοφροσύνη, πού δηλώνει το θαυμασμό τοΰ Holland για τήν ποιότητα του έρ

γου του Leake, αποτελεί εγγύηση καί για τή βασιμότητα της δικής του μαρτυρίας 

καθορίζοντας το επίπεδο καί τους κανόνες της παρατήρησης του σύμφωνα με εκείνους 

τοΰ προτύπου του. Για μιά γενική θεώρηση τοΰ έργου, βλ. The Edimburgh Review 

or Critical Journal, τόμ. XXVI, (Φεβρουάριος -'Ιούνιος 1816), σσ. 455-485. Γερ

μανική μετάφραση δημοσιεύθηκε στην Ίένα το 1816. Ευρεία ελληνική περίληψη στο 

ε"ργο τοΰ Κυριάκου Σιμόπουλου, Ξένοι ταξιδιώτες στην 'Ελλάδα, 1810-1821, 'Αθήνα, 

1975, σσ. 169-220, με σχετική βιβλιογραφία. Βλ. ακόμη, Ί . Ε. 'Αναστασίου, « Ή 

εμπορική, πνευματική καί κοινωνική ζωή στα Γιάννινα 1812-1813. 'Εντυπώσεις τοΰ 

"Αγγλου Σερ Χένρυ Χόλλαντ», 'Ηπειρωτική 'Εστία, τόμ. 16 (1967), σσ. 550-557, 

τόμ. 17 (1968), σσ. 92-100 καί τοΰ ίδίου « Ή πνευματική κατάσταση στα Γιάννινα 
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II. Μία ανθρωπογεωγραφία τής 'Ελλάδας 

Γιος γιατρού ό H e n r y Hol land (1788-1873) σπούδασε ιατρική στα 

πανεπιστήμια της Γλασκώβης και του 'Εδιμβούργου, άπ' δπου πήρε τον 

τίτλο του διδάκτορα τής ιατρικής το 1811. Το ενδιαφέρον καί ή ικανότη

τα του στην ακριβολόγο εμπειρική παρατήρηση καί καταγραφή εκδηλώ

θηκαν πρώιμα με τή σύνταξη το 1806 μιας επίσημης στατιστικής έκθε

σης για τή γεωργία τής περιοχής του Cheshire, άπ' δπου καταγόταν. Το 

1810 επιχείρησε το πρώτο άπο τα πολλά του ταξίδια με μια επίσκεψη 

στην 'Ισλανδία συνοδεύοντας τον Sir George S. Mackenzie και τον Dr. 

Richard Bright . Καρπός τής περιήγησης αυτής ήταν τα κεφάλαια για 

τήν «Ιστορία και Φιλολογία, Διακυβέρνηση, Νόμους καί Θρησκεία τής 

Ισλανδίας» καί για τις «'Ασθένειες των Ισλανδών» πού συνέθεσε για 

το έργο τοΰ Mackenzie Ταξίδια στην'Ισλανδία. "Ετσι δταν το 1812 έφυ

γε για μια πολύμηνη περιήγηση στή νότια καί νοτιανατολική Ευρώπη, 

ό νεαρός γιατρός ήταν ήδη ασκημένος στην εμπειρική εποπτεία του φυσι

κού καί ανθρώπινου περιβάλλοντος. 

Ό ηπειρωτικός αποκλεισμός, πού είχε επιβληθεί λόγω τών Ναπο

λεόντειων πολέμων μετά το 1806, δεν επέτρεπε στους "Αγγλους περιη

γητές να επισκεφθούν τους παλιότερους χώρους τοΰ G r a n d T o u r στή 

Γαλλία καί 'Ιταλία. "Ετσι μέσω Πορτογαλίας, Σαρδηνίας καί Σικελίας, 

ό Hol land έφτασε στις 18 'Οκτωβρίου 1812 στα 'Ιόνια νησιά καί απο

βιβάστηκε στή Ζάκυνθο, δπου είχε επιβληθεί βρετανική κατοχή άπο το 

1809. Τ α 'Ιόνια νησιά μετά τις πολιτικές τους περιπέτειες, πού ακολού

θησαν το τέλος τής Βενετοκρατίας, είχαν ξαναπεράσει στην κυριαρχία τών 

Γάλλων με τή συνθήκη του Tilsit το 1807 ανάμεσα στο Ναπολέοντα καί 

τον Τσάρο 'Αλέξανδρο Α' . Μια αγγλική ναυτική εκστρατεία το 1809 δμως 

περιόρισε τή γαλλική κυριαρχία στην Κέρκυρα καί τους Παξούς καί επέ

βαλε βρετανική κατοχή στα άλλα πέντε νησιά. "Ετσι ό Hol land μπόρεσε 

να επισκεφθεί τή Ζάκυνθο, τήν 'Ιθάκη καί τή Λευκάδα. 'Από τήν πρώτη 

στιγμή τής περιήγησης του εκδηλώθηκε το διπλό του ενδιαφέρον για τή 

φύση καί τους ανθρώπους, πού πρόσθετε μια ζωντανή διάσταση στο συμ-

στίς αρχές τοΰ ΙΘ' αιώνα δπως τήν είδαν οι ξένοι περιηγηταί», 'Ηπειρωτική 'Εστία, 

τόμ. 20 (1971), σσ. 720-741. Μετάφραση τών αποσπασμάτων για τα Γιάννινα στοϋ 

Π. Καραγιώργου, «Henry Holland, τα Γιάννινα τοΰ 1812», 'Ηπειρωτική 'Εστία, 

τόμ. 21 (1972), σσ. 405-412, 547-572, 672-678. 
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βατικο αρχαιογνωστικό ενδιαφέρον δλων των ξένων επισκεπτών του 

ελληνικού χώρου. 

Ό Holland θαύμασε τή φυσική ομορφιά της Ζακύνθου, πού επι

βεβαίωνε τη φήμη πού είχε το νησί σαν «το άνθος της Ανατολής». Συγ

χρόνως δμως σχολίασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τή σύγχρονη κοινωνική, 

πολιτική και πολιτιστική ζωή τών επτά νησιών. Οι παρατηρήσεις του 

άπο τή Ζάκυνθο, επιβεβαιωμένες άπο μια μεταγενέστερη επίσκεψη στην 

Κεφαλονιά, είναι αξιοσημείωτες γιατί σχολιάζουν τή φατριαστική συμ

περιφορά της τοπικής αριστοκρατίας καί τίς δυσμενείς επιπτώσεις της 

στην κοινωνική ζωή του τόπου με αποτέλεσμα, δπως παρατήρησε ό 

Holland, οι "Ελληνες της Επτανήσου, παρά τίς μεγαλύτερες πολιτικές 

ελευθερίες πού απολάμβαναν, να εμφανίζονται λιγότερο παρασκευασμένοι 

για εθνική αυτοτέλεια σε σύγκριση με τον ηπειρωτικό ελληνισμό. Στην 

παρατήρηση αυτή διαφαίνεται ή φροντίδα του Holland για το πολιτικό 

μέλλον του ελληνισμού, πού τον οδηγεί καί στην εισήγηση δτι ή αγγλική 

διοίκηση θά έπρεπε να ιδρύσει μιαν ανώτερη ακαδημία στην Επτάνησο 

για τήν επιμόρφωση τόσο τών νησιωτών, δσο καί Ελλήνων άπο τήν ηπει

ρωτική χώρα: «Ένας τέτοιος θεσμός, του οποίου δσο μεγαλύτερη ή κλί

μακα τόσο το καλύτερο, θα ήταν τιμητικός για μας, έξοχα χρήσιμος για 

τους "Ελληνες καί ιδιαίτερα ευεργετικός σ' δλες τίς μελλοντικές μας σχέ

σεις μ' αυτό το λαό».7 "Ετσι ό Holland εμφανίζεται σαν ό εισηγητής 

της ιδέας μιας ?Ιονίου 'Ακαδημίας, πού λίγα χρόνια αργότερα έ'μελλε να 

πραγματοποιήσει ό ευγενικός του συμπατριώτης Frederick North, Lord 

Guildford. 

Ά π ο τήν Επτάνησο ό Holland πέρασε στην απέναντι ακτή της 

'Ηπείρου. "Ολη ή περιοχή της δυτικής Ελλάδας τα χρόνια εκείνα βρι

σκόταν κάτω άπο τήν εξουσία του Άλή πασά τών 'Ιωαννίνων καί στους 

ξένους ήταν γνωστή με το συνοπτικό γεωγραφικό καθορισμό «Αλβανία». 

Ό Holland αποβιβάστηκε στην Πρέβεζα, κτήση του Άλή άπο το 1798 

μετά τήν υποχώρηση τής γαλλικής φρουράς, πού εγκαταστάθηκε εκεί 

δταν τα εδάφη τής Βενετίας στο 'Ιόνιο πέρασαν στή Γαλλία. Περνώντας 

άπο το χώρο τής αρχαίας Νικόπολης ό Άγγλος ταξιδιώτης έ'φτασε στην 

7. Holland, Travels, σελ. 30. Κίνητρο της εισήγησης αυτής ϊσως νά ήταν 
κάποια διάθεση βρετανικού συναγωνισμού προς τήν 'Ιονική 'Ακαδημία πού λει
τούργησε στην Κέρκυρα ύπο Γαλλική αιγίδα (1808- 1814). Για μιά σύγχρονη μαρ
τυρία, βλ. Hubert Pernot, Nos Anciens à Corfou. Souvenirs de Γ Aide - Major 
Lamare - Picquot (1807-1814), Παρίσι, 1918, σσ. 206 - 237. 
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"Αρτα. Μπαίνοντας στην πόλη πρόσεξε τα επιβλητικά ερείπια ενός βυζαν

τινού ναοϋ. Με ιδιαίτερη ακρίβεια περιέγραψε την εμπορική κίνηση της 

περιοχής του 'Αμβρακικού, πού είχε κέντρο τήν "Αρτα. Προχωρώντας 

βόρεια κατευθύνθηκε προς τή μητρόπολη τής ηγεμονίας του . Ά λ ή , 

τα 'Ιωάννινα, θαυμάζοντας τή μεγαλοπρέπεια και τή μοναδικότητα 

της τοποθεσίας της πόλης. Σ τ α 'Ιωάννινα, πού τα επισκέφθηκε τρεις 

φορές κατά τή διάρκεια τής περιήγησης του στην Ελλάδα, ό Hol

land, λόγω τής ιατρικής του ιδιότητας, έγινε δεκτός με μεγάλη εύμένεια 

άπο τον Ά λ ή . Αυτό του έδωσε τήν ευκαιρία επανειλημμένων συναντή

σεων με τον 'Αλβανό σατράπη, του οποίου τήν προσωπικότητα, τήν αυλή 

και τον τρόπο διακυβέρνησης περιέγραψε λεπτομερειακά. Μέ ακριβο

λογία περιέγραψε επίσης ό Hol land τήν ελληνική κοινωνία τών 'Ιωαν

νίνων και τή ζωή τής πόλης, πού τή γνώρισε μέ οικειότητα λόγω τής φι

λοξενίας του στο αρχοντικό του προεστού Μιχαήλ Μήτσου. 

'Από τα 'Ιωάννινα, εφοδιασμένος μέ επίσημα διαβατήρια γράμματα 

τοΰ 'Αλή, ό Hol land αναχώρησε για να περιοδεύσει στις κτήσεις του 

σατράπη στην κεντρική Ε λ λ ά δ α . Περνώντας άπο τα Ζαγοροχώρια και 

το Μέτσοβο καί ανεβαίνοντας στην κορυφογραμμή τής. Πίνδου κατέβη

κε προς το Θεσσαλικό κάμπο. Σταμάτησε στην Καλαμπάκα καί επισκέ

φτηκε τα Μετέωρα μέ έκδηλο ενδιαφέρον για το μοναδικό αυτό γεωλογικό 

σχηματισμό. 'Ανεβασμένος μέ το παραδοσιακό δίχτυ επισκέφθηκε ενα 

άπο τα μοναστήρια στην κορυφή τών βράχων. Περνώντας άπο τα Τρί

καλα κατευθύνθηκε στή Λάρισα, δπου είχε τήν έδρα του σαν τοπάρχης 

τής Θεσσαλίας ό γιος του Ά λ ή , Βελή πάσας. Μέ συμπάθεια σημείωσε 

ό Holland, οτι απ' δλους τους 'Οθωμανούς, πού συνάντησε στο ταξίδι 

του, ό Βελή πάσας ήταν ό μόνος πού εκτιμούσε τήν αξία τών αρχαιολο

γικών θησαυρών τής Ελλάδας καί είχε επισκεφθεί κάποτε τις αρχαιό

τητες τής Αθήνας δπως έκαναν οι ξένοι μιλόρδοι. Στή Λάρισα ό Hol land 

φιλοξενήθηκε άπο το μητροπολίτη Πολύκαρπο, το μετέπειτα εθνομάρ

τυρα τοΰ 1821. Ή επαφή αυτή έδωσε στο Hol land τήν ευκαιρία να γνω

ρίσει άπο κοντά το βίο της 'Ορθόδοξης εκκλησίας. Μετά άπο μια σύντο

μη επίσκεψη στα Αμπελάκια, πού άπο κάποια διάθεση κλασσικιστικής 

αποκατάστασης τοΰ τοπωνυμίου, συνηθισμένης στους ταξιδιώτες τής 

εποχής, ό Hol land ονομάζει Αμφιλοχία, κατευθύνθηκε βόρεια μέσω 

τής κοιλάδας τών Τεμπών προς τή Μακεδονία. Περνώντας άπο τον Πλα

ταμώνα καί τήν Κατερίνη καί επισημαίνοντας το πεδίο τής μάχης της 

Πύδνας, έφτασε, τέλος Νοεμβρίου, στή Θεσσαλονίκη. 

Στή μητρόπολη τής Μακεδονίας καί δεύτερη πόλη τής 'Οθωμανικής 
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αυτοκρατορίας, ό Hol land βρέθηκε μέσα στην κοσμοπολίτικη κοινωνία 

τών Ευρωπαίων προξένων και τών Ελλήνων καί ξένων εμπόρων, των 

οποίων την κοινωνική ζωή και εμπορική δραστηριότητα περιέγραψε λε

πτομερειακά. Παρατήρησε χαρακτηριστικά, δτι ή επιβολή του ηπειρωτι

κού αποκλεισμού άπο το Ναπολέοντα συνετέλεσε ώστε το εισαγωγικό 

εμπόριο της Θεσσαλονίκης να πάρει μεγάλη ώθηση στα χρόνια 1810,1811, 

1812. Ή παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στον καθορισμό 

του πλαισίου της περιήγησης του Hol land, πού βρέθηκε ακριβώς στην 

Ε λ λ ά δ α σε μια περίοδο, πού 'ιδιαίτερα ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες συνετέ

λεσαν αποφασιστικά στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάκαμψης του ελλη

νισμού. Με τήν περιήγηση του τών ετών 1812-1813 ό Hol land μπόρεσε 

να παρακολουθήσει και να καταγράψει τα σημάδια της ευτυχισμένης αυ

τής συγκυρίας. 

'Από τή Θεσσαλονίκη ό "Αγγλος γιατρός αναχώρησε με καράβι 

έχοντας προορισμό το Ζητούνι, στις 5 Δεκεμβρίου 1812. Μετά άπο επί

πονο και επικίνδυνο θαλασσινό ταξίδι δέκα τριών ήμερων, κατά το όποιο 

τους παρακολουθούσε συνεχώς ό φόβος τών πειρατών καί άφοϋ πέρασαν 

έ'ξω άπο τή Σκόπελο και τή Σκιάθο, κατέληξαν στο Τρίκερι. Με τήν ευ

καιρία αυτή ό Hol land σχολίασε τή γειτονική περιοχή του Πηλίου καί 

τα επιτεύγματα τών κατοίκων της, μνημονεύοντας σαν μια ξεχωριστή 

πηγή σχετικών πληροφοριών καί τήν περικοπή πού οι Πηλιορίτες συγ

γραφείς της Νεωτερικης Γεωγραφίας αφιερώνουν στην πατρίδα τους. 

Ά π ο το Τρίκερι το καράβι πού μετέφερε το Hol land κατευθύνθηκε στή 

Στυλίδα, δπου έφτασε στίς 17 Δεκεμβρίου. Κατά τή διάρκεια του πλου 

ό Hol land διέκρινε στην απέναντι ακτή της Στέρεας Ελλάδας το τοπίο 

τών αρχαίων Θερμοπυλών για το όποιο σημείωσε: «το σημείο πού μας 

ενδιέφερε περισσότερο σ' αυτή τή θέα ήταν το μέρος τών παντοτεινά 

αξιομνημόνευτων Θερμοπυλών, ένος τόπου πού πιο πολύ άπο κάθε σχεδόν 

άλλο 'ιστορικό σκηνικό έχει καθαγιαστεί άπο τον ιερό σεβασμό τών με

ταγενέστερων εποχών». 8 

Περνώντας άπο το Ζητούνι, πού ό Hol land ταύτισε ανεπιφύλακτα 

με τήν αρχαία Λαμία, κατευθύνθηκε καί πάλι προς τή Λάρισα διασχί

ζοντας τή νότια Θεσσαλία. Το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκέμβρη του 

1812 ό Hol land καί ή συνοδεία του διασχίζουν τήν ανατολική Στερεά 

Ε λ λ ά δ α με κατεύθυνση προς τήν 'Αθήνα. Στίς 23 Δεκεμβρίου πέρασε 

άπο τις Θερμοπύλες, για τις όποιες περιέλαβε στο βιβλίο του λεπτομερή 

8. Holland, Travels, σελ. 353. 
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περιγραφή. Διασχίζοντας τα χιονισμένα βουνά της Ο'ίτης έφτασαν στα 

Σάλωνα, πού ταύτισε με την αρχαία "Αμφισσα σημειώνοντας δμως συγ

χρόνως και τη σχετική επιφύλαξη της Γεωγραφίας του Μελετίου. Τ α 

Χριστούγεννα του 1812 πρέπει να βρισκόταν στους χιονισμένους Δελφούς. 

Ό Hol land σημείωσε σχετικά: « Έ δ ώ δπου ή λαμπρότητα της τέχνης 

έχει εξαφανιστεί, εκείνη της φύσης έχει απομείνει* και στέκοντας σ' αυτό 

το σημείο δεν μπορεί κανείς παρά να θαυμάσει τήν καλαισθησία και το 

πνεύμα της αρχαίας Ελλάδας, πού επέλεξε σαν τοποθεσία τών εθνικών 

της άμφικτυονιών ενα μέρος με τόσο μεγαλειώδη και επιβλητικά χαρα

κτηριστικά». 9 

Με μεγάλη βιασύνη πια το ταξίδι συνεχίστηκε ανατολικά. Πέρασαν 

άπα τή Λεβαδειά, δπου ό Hol land φιλοξενήθηκε στο σπίτι του προύχον

τα Λογοθέτη, το πιο μεγάλο και πολυτελές ελληνικό αρχοντικό πού είδε 

σ' δλο του το ταξίδι. Παράτρεξαν το έλος της Κωπαΐδας και έ'φθασαν στη 

Θήβα, δπου ό νεαρός "Αγγλος ταξιδιώτης πρόσεξε πώς βρίσκονταν οι 

ωραιότερες γυναίκες της Ελλάδας. Μέ αυξημένη ανυπομονησία προσπέ

ρασε τις αρχαιότητες της περιοχής, πού δλο καί πύκνωναν δσο πλησίαζε 

στους κλασσικούς χώρους του αρχαίου πολιτισμού. Ό Hol land σημείωσε 

δτι οι περιοχές της Βοιωτίας καί της 'Αττικής, μέ τον πρόδηλο πλούτο 

τους σε αρχαιότητες, άφηναν τεράστια περιθώρια για αρχαιολογικές 

έρευνες, άλλα πρόσθεσε δτι δεν θεώρησε αναγκαίο να επαναλάβει τίς λε

πτομερείς περιγραφές άλλων ταξιδιωτών, μια καί ό 'ίδιος είχε άπο τήν 

αρχή αποφασίσει να εστιάσει τήν προσοχή του στή σύγχρονη πραγματι

κότητα. Στο δρόμο ωστόσο άπο τή Αεβαδειά στή Θήβα συνάντησε τον 

Gropius, πού γύριζε στην 'Αθήνα άπο ενα ταξίδι στην Ε π τ ά ν η σ ο , καί 

μέ ενδιαφέρον παρακολούθησε τήν ξενάγηση του Γερμανού καλλιτέχνη καί 

άρχαιόφιλου για τίς αρχαιότητες, πού βρήκαν στην πορεία τους. 

Τήν Πρωτοχρονιά του 1813 ό Hol land έ'φτασε στην 'Αθήνα. Μέ συγ

κίνηση άντίκρυσε τήν 'Ακρόπολη, ένώ οι κίονες του Παρθενώνα φωτίζονταν 

άπο τίς ακτίνες του πρώτου ηλιοβασιλέματος του νέου χρόνου. Στην 'Αθήνα 

έ'μεινε σχεδόν ώς το τέλος του Γενάρη περιδιαβάζοντας καί μελετώντας 

τους αρχαιολογικούς χώρους καί συμμετέχοντας στή ζωηρή κοινωνική 

ζωή τών πολυάριθμων ξένων λογίων καί φιλότεχνων, πού βρίσκονταν 

περεπίδημοι στην πόλη της 'Αθηνάς. 1 0 Ή περιοδεία συνεχίστηκε μέ προο-

9. "Οπ. π. π., σελ. 392. 
10. Για τήν ατμόσφαιρα πού επικρατούσε στην 'Αθήνα αυτά τα χρόνια, πρβλ. 

G. Μ. Woodhouse, The Philhellenes, 2η εκδ., Λονδίνο -'Αθήνα, 1977, σσ. 1-37. 
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ρισμο την Πελοπόννησο. Περνώντας άπο την Ελευσίνα και τα Μέγαρα 

ό Hol land παραλήρησε δτι «βλ' αυτά τα μέρη φέρουν και τώρα τα ίδια 

ονόματα δπως και στους πιο αρχαίους καιρούς της Ε λ λ ά δ α ς » . 1 1 Στον 

Ι σ θ μ ό της Κορίνθου, πού του κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον σαν γεω

λογικό φαινόμενο, έ'κανε και μια σημαντική πολιτική παρατήρηση: « Ή 

οροσειρά του Γερανίου είναι επί πλέον ενδιαφέρουσα, γιατί με τή θέση 

της κατά μήκος τοΰ βορειότατου άκρου του Ίσθμοΰ αποτελεί το μεγάλο 

φυσικό δριο της Πελοποννήσου —Ινα όριο πού μπορεί να είναι σημαντικό 

στο μέλλον για τή διεκδίκηση των ελευθεριών ενός μέρους της σύγχρονης 

Ελλάδας)). 1 2 

Ή περιήγηση στην Πελοπόννησο δεν κράτησε παρά λίγες μόνο μέρες 

με επισκέψεις στην Κόρινθο, τή Νεμέα, τις Μυκήνες και το "Αργός. Με 

σφοδρό χειμώνα έφτασε ό Hol land στην πρωτεύουσα τοΰ Μοριά, στην 

Τριπολιτζά. Πληροφορήθηκε δτι ή επίσκεψη του στην Ε λ λ ά δ α συνέπεσε 

με το βαρύτερο χειμώνα μέσα σε τριάντα πέντε χρόνια ·—μια πληροφορία 

πού επιβεβαιώνεται και άπο τις μαρτυρίες άλλων περιηγητών. 1 3 

Στίς 30 'Ιανουαρίου έφυγε άπο τήν Τριπολιτζά και μέσω Καλαβρύ

των έφτασε στην Πάτρα, άπ' δπου στίς 4 Φεβρουαρίου αναχώρησε για 

τή Ζάκυνθο. Με τήν ευκαιρία της νέας του παρουσίας στα Ε π τ ά ν η σ α επι

σκέφθηκε τήν Κεφαλονιά το Φεβρουάριο τοΰ 1813. Μια επίσκεψη στα 

Κύθηρα δμως, για τήν οποία προπαρασκευάστηκε πνευματικά, δεν πρα

γματοποιήθηκε. Σ τ ή συνέχεια ξαναγύρισε στην "Ηπειρο, τηρώντας τήν 

υπόσχεση πού είχε δώσει στον Ά λ ή πασά, δταν έφευγε άπο τα 'Ιωάννινα 

τον προηγούμενο Νοέμβριο. Στην Πρέβεζα συνάντησε τον Ά λ ή και τον 

συνόδεψε στή Νικόπολη, δπου τον παρακολούθησε στην εξάσκηση τοΰ 

διοικητικοΰ του έργου: «καθισμένος κάτω άπο μια γκρεμισμένη αψίδα 

με μερικούς άπο τους γραμματικούς του γύρω του, απασχολημένος με 

τήν εξέταση αιτημάτων καί τήν απονομή της δικαιοσύνης, ό Ά λ ή πασάς 

σ' αυτή τή στάση, μέσα στα ερείπια της αρχαίας πόλης τοΰ Αυγούστου, 

άποτελοΰσε Ινα πολύ ασυνήθιστο καί αξιοπερίεργο θέαμα». 1 4 

Ό σκοπός βέβαια της επανόδου τοΰ Hol land στην "Ηπειρο δεν 

11. Holland, Travels, σελ. 419. 
12. "Οπ. π. π. 
13. Πρβλ. τή βιβλιοκρισία των έργων για τήν Ελλάδα των περιηγητών Fre

derick North Douglas, Henry Holland και William Haygarth, The Quarterly 
Review, 'Ιούλιος 1820, σελ. 329. Tò βιβλιοκριτικό αυτό σημείωμα αξιολογεί γενι
κότερα τις πληροφορίες πού παρέχει ό Holland. 

14. Holland, Travels, σελ. 442. 
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ήταν το να ευχαριστήσει τον Άλή, άλλα ή συνέχιση της περιήγησης στις 

κτήσεις του εξωτικού σατράπη. Την 1η Μαρτίου 1813 έφυγε για μια επί

σκεψη στην περιοχή γύρω άπο το Σούλι. Το μεγαλείο του τοπίου γύρω 

άπο τον 'Αχέροντα προκάλεσε το θαυμασμό του, ενώ οι πόλεμοι τών 

Σουλιωτών με τον Άλή απασχόλησαν Ινα σημαντικό μέρος της αφήγησης 

του. 'Ακολουθώντας το ρεΰμα του Καλαμά περιηγήθηκε τήν περιοχή της 

Παραμυθιάς και άφοΰ επέστρεψε στα 'Ιωάννινα ξανάφυγε για μια παρα

τεταμένη περιοδεία στή Βόρειο "Ηπειρο. Μέ προορισμό το Τεπελένι, 

γενέτειρα του Άλή, ό Holland πέρασε άπο το Δελβινάκι, το Αργυρό

καστρο και το Γαρδίκι, πού είχε μεταβληθεί σε μια πόλη-φάντασμα μετά 

τή σφαγή τών Γαρδικιωτών άπο τον Άλή ενα χρόνο ακριβώς πριν άπο 

τήν επίσκεψη του Holland. Σ' όλη τή διάρκεια της περιοδείας αυτής 

στα βουνά της Βορείου 'Ηπείρου εντυπωσίασαν το Holland τα επιβλη

τικά ορεινά τοπία, άλλα συγχρόνως δεν έπαψε ν' αναζητά καί να κατα

γράφει τ' αρχαία μνημεία. Φθάνοντας βόρεια ως τήν αρχαία Απολλωνία 

και τήν Αυλώνα, το κυριότερο λιμάνι της περιοχής άπ' δπου εισάγονταν 

γερμανικά καί 'ιταλικά προϊόντα στο εσωτερικό της Αλβανίας, ό Holland 

στάθηκε μαζί μέ το Leake, πού περιηγήθηκε τή Βόρεια "Ηπειρο το 1804-

1805, ό πρώτος Ευρωπαίος ταξιδιώτης, πού έφτασε μέ τήν προστασία 

του Άλή στις δυσπρόσιτες εκείνες περιοχές. Στην επιστροφή πέρασε 

άπο τήν περιοχή της Χειμάρας καί τών Ακροκεραυνίων βουνών καί μνη

μόνευσε τους αγώνες τών Χειμαριωτών για τήν ανεξαρτησία τους ως 

τήν υποταγή τους άπο τον Άλή. 

Μετά άπο μια ακόμη διαμονή στα 'Ιωάννινα για ενα δεκαπενθήμερο 

καί άφου απέρριψε τις επίμονες προτάσεις του Άλή να παραμείνει μόνι

μα εκεί σαν προσωπικός του γιατρός, ό Holland ξαναγύρισε στή Ζάκυν

θο μέσω Άρτας, Πρέβεζας καί Λευκάδας. Τότε ξαναεπισκέφθηκε τήν 

'Ιθάκη καί το Μάιο του 1813, πριν αναχωρήσει οριστικά άπο τή Ζάκυνθο, 

πέρασε στην απέναντι πελοποννησιακή ακτή καί επισκέφθηκε «τήν τοπο

θεσία της περίφημης 'Ολυμπίας. Αυτή τήν εποχή ή περιοχή άστραφτε 

άπο ομορφιά καί, αν καί ή σφοδρότητα του χειμώνα ήταν ακόμη ορατή 

στα χιόνια, πού σκέπαζαν τις βουνοκορφές, τα πάντα άπο κάτω αποτε

λούσαν ενα πραγματικό Αρκαδικό τοπίο, πού θα μπορούσε να θεωρηθεί 

τόσο στον πληθυσμό δσο καί στα φυσικά του γνωρίσματα Οτι ανταπο

κρινόταν στις εικόνες πού ή φαντασία ιχνογραφεί γι' αυτή τήν περιο

χή».1 5 

15. Ό π . π. π., σελ. 434. 
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Μέ αυτό το προσκύνημα, πού συνδύαζε τα ενδιαφέροντα της κλασ

σικής παιδείας μέ τις αναζητήσεις τής ρομαντικής αίσθαντικότητας, ό 

Hol land συμπλήρωσε τήν οκτάμηνη περιήγηση του στην Ε λ λ ά δ α και 

γύρισε μέσω 'Ισπανίας στην πατρίδα του. Οί ταξιδιωτικές του εντυπώ

σεις, πού δημοσιεύθηκαν το 1815, γνώρισαν αρκετά μεγάλη επιτυχία. 

Δεύτερη έκδοση κυκλοφόρησε το 1819 σε δύο τόμους. 

Στις Αναμνήσεις του πού κυκλοφόρησαν πολλά χρόνια αργότερα, 

το 1872, ό Hol land αναφέρθηκε και πάλι στο ταξίδι του στην Ε λ λ ά δ α 

καί σημείωσε το πόσο δυσκόλεψε τή συγγραφή του κειμένου του ή α π ώ 

λεια ενός μεγάλου μέρους άπο τις σημειώσεις του κατά τή διάρκεια τής 

περιοδείας του στή Βόρειο "Ηπειρο. Ό 'ίδιος απέδωσε τήν απώλεια σε 

κλοπή κατά διαταγή τοΰ Ά λ ή , πού ϊσως έλπιζε πώς στα χαρτιά του έπι-

στήμονα-ταξιδιώτη θ' ανακάλυπτε πληροφορίες σχετικές μέ τήν επι

σήμανση κοιτασμάτων πολύτιμων μετάλλων. 1 6 

Σ τ ή μεταγενέστερη του σταδιοδρομία, πού άρχισε μετά το ελληνικό 

του ταξίδι, ό Hol land διακρίθηκε σαν γιατρός καί στέλεχος τής Βασιλι

κής Εταιρε ίας καί από το 1828 του 'Ιατρικού Κολλεγίου. 'Αργότερα 

προσλήφθηκε σαν γιατρός τής Βασίλισσας Βικτωρίας καί τοΰ συζύγου 

της καί στα 1852 δέχτηκε τίτλο ευγενείας, πού είχε νωρίτερα αποποιηθεί. 

Κατά τή διάρκεια τής μακρόχρονης σταδιοδρομίας του παρέμεινε ένας 

ακούραστος καί ενθουσιώδης ταξιδιώτης. 'Επισκέφθηκε έξι φορές τήν 

'Αμερική 1 7 καί, έχοντας επισκεφθεί ολόκληρη τήν Ευρώπη, πραγματο

ποίησε το τελευταίο του ταξίδι στή Ρωσία. Σ τ ι ς 'Αναμνήσεις του έ'δωσε 

πολλές λεπτομέρειες για τα μεταγενέστερα του ταξίδια, κανένα δμως 

δέν φαίνεται να του προκάλεσε τόσες εντυπώσεις καί συγκινήσεις, να 

τοΰ γέννησε τόσα ενδιαφέροντα καί προβληματισμούς, οσο ή νεανική 

περιήγηση του στην Ελλάδα. 

Πραγματικά το ταξίδι τοΰ Hol land δέν ήταν μια απλή συναισθη

ματική περιδιάβαση, εμπνευσμένη άπο τις εξωτικές περιέργειες τής επο

χής του. Τα στοιχεία αυτά έ'παιξαν το ρόλο τους σαν κίνητρα τοΰ ταξιδιοΰ, 

άλλα στην πραγματοποίηση του λειτούργησαν ενεργά τα πολλαπλά εμ

πειρικά ενδιαφέροντα τοΰ περιηγητή, μέ αποτέλεσμα να μεταβληθεί ή 

16. Henry Holland, Recollections of Past Life, 2η ίκΒ., Λονδίνο, 1872, 
σσ. 99-100, 312. 

17. Κατά τις επισκέψεις του στή Βοστώνη ό Holland συνδέθηκε μέ στενή 
φιλία μέ τον 'Αμερικανό φιλέλληνα, καθηγητή καί πρόεδρο τοΰ πανεπιστημίου Har
vard καί γερουσιαστή των Ηνωμένων Πολιτειών Edward Everett, μέ τον όποιο 
διατηρούσε αλληλογραφία για πολλά χρόνια. Βλ. Recollections of Past Life, σελ.189. 
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περιήγηση σε μια συλλογή ενδιαφέροντος επιστημονικού υλικού" βασισμέ

νου σε επιτόπιες παρατηρήσεις και διαπιστώσεις. Έ ξ αιτίας της 'ιατρι

κής του κατάρτισης δ Hol land ενδιαφερόταν ζωηρά για τα δεδομένα του 

φυσικού περιβάλλοντος του ταξιδιού. "Ετσι καταγράφει συστηματικά 

ορυκτολογικές, γεωλογικές και κλιματολογικές παρατηρήσεις, περιγρά

φει τή μορφολογία του εδάφους, τίς μορφές βλάστησης και τις καλλιέρ

γειες άπ' δπου περνά. Σ τ α επίμετρα του βιβλίου του περιλαμβάνει κατα

λόγους των φαρμακευτικών φυτών της Κεφαλονιάς καθώς και τών μορ

φών βλάστησης στην περιοχή τών 'Ιωαννίνων. 

Το ενδιαφέρον του αναπόφευκτα εστιάζεται καί στίς αρχαιότητες, 

πού συναντά στο δρόμο του. Παντού ανιχνεύει κλασσικές μνήμες καί προ

σέχει τα απτά υπολείμματα του αρχαίου πολιτισμού, άλλα το ανθρωπι

στικό του ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στον αρχαίο κόσμο, δπως συνέβαινε 

με τους πιο πολλούς Ευρωπαίους επισκέπτες τής Ελλάδας. Τόσο τα 

γεωγραφικά δσο καί τα αρχαιολογικά του ενδιαφέροντα δεν διαγράφουν 

παρά τίς παραμέτρους στο χώρο καί το χρόνο τής πρωταρχικής φροντί

δας του ταξιδιού: αύτη είναι ή γνωριμία με τήν πραγματικότητα τής 

σύγχρονης Ελλάδας. "Ετσι με 'ιδιαίτερη προσοχή καί προσπάθεια ακρι

βολογίας συλλέγει ανθρωπολογικά καί πληθυσμιακά στοιχεία, πληροφο

ρίες για τήν οικονομική ζωή καί ιδίως για τήν εμπορική καί βιοτεχνική 

δραστηριότητα, τή διοίκηση, τήν κοινωνική ζωή καί τήν οικιακή οικονο

μία τών ελληνικών, αλβανικών καί τουρκικών πληθυσμών, πού συναντά 

στο ταξίδι του. 

Παράλληλα με τήν αρχαία τον ενδιαφέρει ζωηρά ή σύγχρονη αρχι

τεκτονική, οι μορφές διακόσμησης καί ενδυμασίας, τα κοινωνικά ήθη καί 

αξίες τών ανθρώπων. "Ολ' αυτά περιγράφονται στίς σελίδες του με τόση 

ακρίβεια καί ενάργεια πού κάνουν το ταξιδιωτικό του μια πανοραμική 

ανθρωπογεωγραφία του ελληνικού χώρου, πού είναι ακόμη πολυτιμότερη 

για το γεγονός δτι συγκεντρώνει λεπτομέρειες για απρόσιτες περιοχές, 

δπως ή Βόρεια "Ηπειρος, πού έ'μεναν εξω άπο τα συμβατικά οδοιπορικά 

τής περιηγητικής φιλολογίας. Τα ποικίλα ενδιαφέροντα καί ή ευαισθησία 

τοΰ Hol land διακρίνονται καί στο περιεχόμενο τών θαυμάσιων χαλκο

γραφιών, πού κοσμούν το βιβλίο του καί βασίζονται σε δικά του σχέδια 

κατά τή διάρκεια τοΰ ταξιδιού. Πιο πολύ άπ' δλα δμως τον ενδιέφερε 

ή σύγχρονη πολιτιστική ζωή καί τα επιτεύγματα τών Νεοελλήνων στα 

γράμματα καί στην παιδεία, επειδή σ' αυτά τα στοιχεία εντόπιζε τους 

δυναμικούς συντελεστές μιας μελλοντικής πολιτικής αλλαγής. Αύτο καθο

ρίζεται προγραμματικά στον πρόλογο τοΰ βιβλίου του καί γίνεται ό 
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γνώμονας για την καταγραφή πολύτιμων στοιχείων σχετικά με τη διαδι

κασία των πολιτιστικών και πολιτικών αλλαγών, πού συντελούνταν στην 

ελληνική κοινωνία τήν εποχή της αποκορύφωσης του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού. 

III. Ή λογική τών πολιτιστικών μετασχηματισμών 

Τα φαινόμενα της πολιτιστικής αλλαγής στή νεοελληνική κοινωνία, 

όπως τα καταγράφει ό Holland, παρουσιάζονται να έχουν μια εσωτερική 

λογική, να δομούνται γύρω άπο ορισμένες αλληλουχίες, πού υπονοούν μια 

γενικότερη θεωρία κοινωνικής αλλαγής. Ή παρακολούθηση τών εμπει

ρικών στοιχείων, πού κωδικοποιούνται στο κείμενο, θα μπορούσε να μας 

οδηγήσει προς αυτές τις ευρύτερες αναγωγές. Ή μελέτη της πολιτιστικής 

αλλαγής εντοπίζεται στα στοιχεία πού συγκέντρωσε ό Holland, σχετικά 

με τή ζωή τών αστικών κέντρων πού επισκέφθηκε. "Ετσι άπο τις ανα

φορές του στα 'Ιωάννινα, τή Λάρισα καί τή Θεσσαλονίκη, άλλα και σε 

μικρότερα αστικά κέντρα, όπως τα Τρίκαλα, το "Αργός καί ή Τριπολιτζά, 

μπορούν να σταχυολογηθούν οι ενδείξεις τής πολιτιστικής αλλαγής, πού 

εκφραζόταν με τή μορφωτική αφύπνιση τοΰ ελληνισμού στην ύστερη 

Τουρκοκρατία. "Ηδη σ' αυτή τή σύμπτωση τών φαινομένων τής πολι

τιστικής αλλαγής καί τής αστικής ζωής διαγράφεται μια άπο τις γενικό

τερες αλληλουχίες, πού υπαινίσσεται ή ανάλυση τοΰ Holland. 

Οι πληροφορίες πού μας δίνει για τα 'Ιωάννινα αυτές καθ' εαυτές 

δέν αποτελούν παρά μια πολύτιμη εμπειρική επιβεβαίωση μαρτυριών 

γνωστών καί άπο άλλες πηγές. Είναι δμως ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη ή 

δόμηση τών στοιχείων του. 'Επισημαίνεται ή μεγάλη εμπορική δραστη

ριότητα τοΰ ελληνικού στοιχείου τών 'Ιωαννίνων καί ό κυρίαρχος ρόλος 

τών Ελλήνων έμπορων στο εξωτερικό εμπόριο τής 'Οθωμανικής αυτο

κρατορίας, πού είχε σαν αποτέλεσμα τή σύναψη στενών δεσμών μέ τους 

μηχανισμούς τής σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας, συχνές επισκέψεις 

στα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα τής εποχής, τήν εκμάθηση τών ευρωπαϊ

κών γλωσσών, τον ενστερνισμό τοΰ εύρωπαϊκοΰ τρόπου ζωής καί τών 

συνακόλουθων πολιτιστικών άξιων άπο τους φορείς αυτής τής εμπορι

κής δραστηριότητας. 

Συγκεκριμένα ό Holland υπογραμμίζει, σχετικά, για τα 'Ιωάννινα: 

Ή ζωή τών γραμμάτων σ αυτό το μέρος είναι στενά συνδεδεμένη 

και εξαρτάται από τον εμπορικό του χαρακτήρα. Ό πλούτος, πού έχει 

αποκτηθεί από πολλούς άπο τους κατοίκους, τους παρέχει τα μέσα για 

νά υιοθετήσουν τέτοιες ενασχολήσεις οι ίδιοι ή για νά ενθαρρύνουν αλ-
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λους σ αυτές. Οί δεσμοί τους με τη Γερμανία καί την Ιταλία και οί συ

χνές διαμονές τους α αυτές τις χώρες, τείνουν επί πλέον να τους καλλιερ

γούν τέτοιου είδους συνήθειες καί συγχρόνως παρέχουν τα μέσα για πολι

τιστική και φιλολογική πρόοδο, που είναι απρόσιτα στην πατρίδα τους.18 

Σ ' αυτές τις διεθνείς διασυνδέσεις αποδίδει ό Hol land καί το γεγο

νός, δτι τα δύο τρίτα των νεοελληνικών έντυπων αποτελούνταν άπο μετα

φράσεις —στοιχείο οχι απόλυτα ακριβές άλλα αξιοσημείωτο, γιατί ήταν 

ενδεικτικό δτι ή πλειονότητα των νεοελληνικών έργων, πού είχε πιθανόν 

επισημάνει στα χέρια τών καλλιεργημένων Ελλήνων εμπόρων, ήταν οί 

μεταφράσεις τών ευρωπαϊκών κειμένων, πού αποτελούσαν ένα τόσο ση

μαντικό μέρος της γραμματείας τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Μια 

άλλη συνέπεια τών διακινήσεων τών έμπορων τών 'Ιωαννίνων ήταν ή 

δημιουργία μιας σημαντικής βιβλιαγοράς στην πόλη, πού την έκανε κέν

τρο της διάδοσης τοΰ βιβλίου σ' δλη την Ε λ λ ά δ α . Ό Hol land σημείω

σε οτι στο τελωνείο της "Αρτας εϊχε δει πολυάριθμα δέματα με βιβλία, 

πού εισάγονταν άπο τα κέντρα της ελληνικής τυπογραφίας στην Ευρώπη 

για να διοχετευθούν στα 'Ιωάννινα, δπου υπήρχαν πολλά καταστήματα 

«πού για πολύ καιρό είναι γνωστά για την εκτεταμένη δραστηριότητα 

τους σ' αυτό τον επιχειρηματικό κλάδο» 1 9 . "Ετσι ή σχέση τής εμπορι

κής δραστηριότητας με την πολιτιστική ζωή μπορεί να θεωρηθεί σαν ή 

18. Holland, Travels, σελ. 151. 
19. "Οπ. π. π. Τα συγκεκριμένα αυτά δεδομένα στοιχειοθετούν τη βάση ένας 

ελέγχου τών Ισχυρισμών τοΰ Bartholdy σχετικά με τη μηδαμινή κίνηση του βιβλίου 
στον ελληνικό χώρο, πράγμα πού θεωρούσε σαν ενα ακόμη σύμπτωμα τής έκβαρβά-
ρωσης του σύγχρονου του ελληνισμού. Βλ. J.L.S. Bartholdy, Voyage en Grèce 
fait dans les années 1803 et 1804, Παρίσι, 1807, τόμ. II, σελ. 40. Βέβαια, δπως 
είναι γνωστό άπο πρόσφατες έρευνες για την κυκλοφορία τοΰ βιβλίου στον ελληνικό 
χώρο κατά την Τουρκοκρατία, ή συντριπτική πλειοψηφία τών έντυπων αυτών ήταν 
θρησκευτικού περιεχομένου. Δεν αναιρείται συνεπώς ή σημασιολόγηση τών πολιτι
στικών φαινομένων δπως τήν παρουσιάζει ό Bartholdy. Ή συμβολή τοΰ Holland 
συνίσταται στο δτι ή μεγαλύτερη ακριβολογία καί αμεροληψία του τοΰ επέτρεψαν να 
διαγράψει με ευκρίνεια τα μεταβατικά πολιτιστικά φαινόμενα καί τις παραμέτρους 
τής αλλαγής. Στο σημείο ακριβώς αυτό υπερέχει τοΰ Bartholdy πού οί προκαταλή
ψεις του τον εμπόδισαν να αξιολογήσει ορθά πολλά φαινόμενα πού ό ΐδιος κατέγραψε. 
Για τήν κίνηση τοΰ βιβλίου σαν κοινωνικό φαινόμενο στην Τουρκοκρατία, πρβλ., ανά
μεσα σε άλλες αξιόλογες πρόσφατες συμβολές, Φ. Ήλιου, Προσθήκες στην 'Ελληνι
κή Βιβλιογραφία. Τα βιβλιογραφικά κατάλοιπα τον Ε. Legrand και τοΰ Η. Pernot 
(1515-1799), 'Αθήνα, Διογένης, 1973, ιδίως σσ. 32-41 καί Γιώργος Βελουδής, «Ή 
οικονομική άποψη τοΰ βιβλίου: ή εκδοτική επιχείρηση τών Γλυκήδων (1670-1854)», 
στο συλλογικό τόμο, Ή οικονομική δομή τών Βαλκανικών χωρών (15ος-19ος αΐώ-
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δεύτερη θεωρητική αλληλουχία, πού προβάλλει άπο την εμπειρική τεκ

μηρίωση του Holland. 

'Επιπρόσθετα προς τις πληροφορίες για τήν κίνηση του βιβλίου στον 

ελληνικό χώρο με κέντρο τα 'Ιωάννινα, ό Holland δίνει και άλλες πλη

ροφορίες για τήν πολιτιστική ζωή της πόλης. Μιλά για τις δυο ακαδημίες 

της πόλης, πού είχαν προικοδοτηθεί άπο τους Ίωαννίτες εμπόρους της 

ελληνικής διασποράς, τους Ζωσιμάδες και τον Καπλάνη. 'Ακόμη μιλά 

για τήν εντυπωσιακή προσωπικότητα του άρχιδιδασκάλου των 'Ιωαν

νίνων 'Αθανασίου Ψαλίδα, για τον όποιο δίνει πολλές βιογραφικές λεπτο

μέρειες — ταυτίζοντας τον και μέ τον συγγραφέα του έ'ργου "Ερωτος 

'Αποτελέσματα, πού είχε τυπωθεί ανώνυμα στή Βιέννη το 1792.20 Στα 

'Ιωάννινα ακόμη συνάντησε τον ιατροφιλόσοφο Γεώργιο Σακελλάριο, 

του οποίου σημείωσε το συλλεκτικό ενδιαφέρον για τα αρχαία νομίσματα 

—πού δέκα χρόνια νωρίτερα είχε παρατηρήσει και ό Bartholdy2 1—καθώς 

και το συγγραφικό του έργο προσθέτοντας Οτι τότε ακριβώς επεξεργα

ζόταν μια ελληνική μετάφραση της δεκαεξάτομης Ιστορίας της 'Ελλά

δος του Cousin d'Espreux 2 2, για ν' αντικαταστήσει το παλιότερο ιστο

ρικό έργο του Charles Rollin, πού αποτελούσε ώς τότε τήν κυριότερη 

πηγή αρχαιογνωσίας για τους "Ελληνες καί είχε προσφερθεί άπο έναν 

άλλον Ίωαννίτη στα ελληνικά γράμματα, τον 'Αλέξανδρο Καγκελλάριο. 

Σαν γιατρός ό Holland ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για το ιατρικό επάγ

γελμα καί το επίπεδο της ιατρικής κατάρτισης τών Ελλήνων γιατρών. 

'Εκτος άπο το Σακελλάριο στα 'Ιωάννινα συνάντησε άλλους τρεις για-

νας), έπιμ. Σ. Άσδραχά, 'Αθήνα, Μέλισσα, 1979, ιδίως σσ. 626-630. Οι σχετικές 

μαρτυρίες τών περιηγητών μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σέ συνάρτηση 

μέ τις έρευνες αυτές. 

20. Ταυτόσημη μαρτυρία για τήν πατρότητα του έργου "Ερωτος 'Αποτελέ

σματα δίνει καί ό William H a y g a r t h , Greece, A Poem in Three Parts, Λονδίνο, 

1814, σελ. 128. "Αν ή νεοελληνική φιλολογική επιστήμη πρόσεχε περισσότερο τις 

μαρτυρίες τών προσεκτικών αυτών ταξιδιωτών πού γνώρισαν προσωπικά τον Ψ α 

λίδα, θ' αποφευγόταν ή σύγχυση πού μέχρι πρόσφατα επικρατούσε γύρω άπο τήν 

πατρότητα του έργου. Για τίς μαρτυρίες αυτές βλ. Γεωργίου Χρ. Σούλη, «Πώς είδαν 

τον 'Αθανάσιο Ψαλίδα οι ξένοι περιηγηταί,» 'Ηπειρωτική Έστία,τομ. Α' (1952), σσ. 

501-506. 'Ανατυπώνεται στο έργο Γεώργιος Σούλης, 'Ιστορικά Μελετήματα Βυ

ζαντινά Βαλκανικά Νεοελληνικά, 'Αθήνα, 1980, σσ. 253-258. 

21. J . L. S. Bartholdy, Voyage en Grèce fait dans les années 1803 et 1804, 

τόμ. A', σελ. 109. 

22. Tò έργο έμεινε αδημοσίευτο. Ή μετάφραση δεν φαίνεται να προχώρησε πέρα 

άπο το δέκατο τόμο καί έμεινε τελικά ανέκδοτη. Στή μεταγενέστερη του πνευματική 

δραστηριότητα ό Σακελλάριος ασχολήθηκε μέ λογοτεχνική δουλειά. 
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τρούς —ένας ανάμεσα τους ήταν ό 'Ιωάννης Κωλέττης— στην υπηρεσία του 

Ά λ ή πάσα, ένώ στη Λάρισα στην υπηρεσία του Βελή πασά βρήκε άλ

λους τρεις γιατρούς. Σ τ α Τρίκαλα και στο "Αργός βρήκε άπο Ινα γιατρό 

ένώ στην Τριπολιτζα βρήκε δύο. Γενικά για το επίπεδο του ιατρικού επαγ

γέλματος παρατήρησε: α 'Η ιατρική ιδιότητα χαίρει μεγάλης εκτίμησης 

παντού στην Ελλάδα. Και επειδή οί "Ελληνες γιατροί έ'χουν ταξιδέψει 

και σπουδάσει σε ξένα πανεπιστήμια ή εκτίμηση αυτή είναι δικαιολο

γημένη. Τους εχω γενικά βρει οξύνοες και καλά πληροφορημένους· ζη

λωτές στο επάγγελμα τους* καί μέ εξαίρεση τή χειρουργική, δέν υστερούν 

πιθανότατα των συναδέλφων τους στην υπόλοιπη νότια Ευρώπη». 2 3 

'Ανάμεσα σ' δλους τους γιατρούς, πού συνάντησε, τον εντυπωσίασε 

ιδιαίτερα ή προσωπικότητα του 'Ιωάννη Βηλαρά, πού τον γνώρισε στή 

Λάρισα. Κατά τις δύο επισκέψεις του στή Λάρισα ό Hol land είχε μεγά

λες συζητήσεις μέ το Βηλαρά καί φαίνεται πώς ανάμεσα στους δύο για

τρούς αναπτύχθηκαν πολύ φιλικά αισθήματα. Ό νεαρός "Αγγλος γιατρός 

δέν κρύβει το θαυμασμό του για τον "Ελληνα συνάδελφο του, πού ήταν 

οχι μόνο αξιόλογος επιστήμονας στον κλάδο του άλλα καί μια πλατιά 

καλλιεργημένη διάνοια μέ ενδιαφέροντα σ' δλους τους κλάδους τών φυσι

κών καί μεταφυσικών επιστημών, δπως σημειώνει ό Hol land. Ριζοσπά

στης σε θέματα μεταφυσικής καί ηθικής, ό Βηλαράς, στις συζητήσεις 

του μέ τον Hol land εκδηλώθηκε οπαδός τών θεωριών του υλισμού καί 

τής αναγκαιότητας. Αυτή είναι μια αξιοπρόσεχτη πληροφορία, γιατί μας 

παρέχει μιαν οπτική γωνία για ν' αντιληφθούμε τις φιλοσοφικές προϋπο

θέσεις τών γνωστότερων ριζοσπαστικών τοποθετήσεων του Βηλαρά στα 

πολιτικά καί πολιτιστικά προβλήματα του καιρού του. Ό Βηλαράς εν

τυπωσίασε το Hol land καί μέ τήν ποιητική του ικανότητα. 2 4 Μαζί μέ 

τον 'Αθανάσιο Χριστόπουλο θεωρούνταν οί καλύτεροι ποιητές τής Ε λ λ ά 

δας, πληροφορήθηκε ό Hol land, πού είχε ακούσει τον Ψαλίδα ν' απαγ

γέλλει στίχους του Χριστόπουλου στα 'Ιωάννινα καί βρήκε τα ποιήματα 

του Βηλαρά να κυκλοφορούν δχι μόνο στην πρωτεύουσα τής 'Ηπείρου, 

πού ήταν καί γενέτειρα του, άλλα καί στην Τριπολιτζα. * 

"Ετσι μέσα άπο το ταξιδιωτικό χρονικό καί τήν ακριβόλογη παρα-

23. Holland, Travels, σελ. 165. Ή δήλωση αύτη τοΰ "Αγγλου γιατρού ήταν 
μια αποστομωτική απάντηση στην κατηγορία τοΰ Bartholdy, δτι όλοι οί Έλληνες 
γιατροί ήταν τσαρλατάνοι στο επάγγελμα τους. Βλ. Bartholdy, Voyage en Grèce, 
τόμ. Β', σελ. 41. 

24. Ή μαρτυρία αύτη τοΰ Holland αξιοποιείται άπο τον Κ. Θ. Δημαρα, 'Ιστο
ρία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 'Αθήνα, 1975, σσ. 189-190. 
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τηρητικότητα του Holland διακρίνεται με σαφήνεια ό ρόλος τών έμπο

ρων, των γιατρών και τών λογίων στη διαδικασία της πολιτιστικής αλ

λαγής στη νεοελληνική κοινωνία. Με βάση τις πληροφορίες του μπορούμε 

ν' αναχθούμε επαγωγικά σέ μια εκτίμηση τής γενικότερης σημασίας του 

φαινομένου. Πρώτα-πρώτα ή μαρτυρία του Holland τεκμηριώνει εύ

γλωττα τη σύμπτωση τής γεωγραφίας τής εμπορικής δραστηριότητας 

με τη γεωγραφία του Διαφωτισμού. 

Στα σπίτια τών εμπόρων, όπως του 'Ιωάννη Μελά στα 'Ιωάννινα, 

πολλών εμπόρων τής Θεσσαλονίκης, του Erostonopoli στα Τρίκαλα και 

του γιατρού 'Αντώνιου Βίκτωρα (Vitora) στην Τριπολιτζά, ό Holland 

επισήμανε την ύπαρξη αξιόλογων βιβλιοθηκών με ξενόγλωσσες άλλα και 

νεοελληνικές εκδόσεις. Οι έμποροι και οι γιατροί λοιπόν αποτελούσαν το 

αναγνωστικό κοινό του Διαφωτισμού σύμφωνα μ' αύτη τη μαρτυρία. Ό 

αρνητικός έλεγχος πού μπορεί να ασκηθεί, πάντα με βάση τα στοιχεία 

του Holland, είναι εξ ίσου εύγλωττος: στο σπίτι του κτηματία Μήτσου 

πού τον φιλοξένησε στα 'Ιωάννινα και στο σπίτι του άρχοντα Λογοθέτη 

στη Λεβαδειά, «το μεγαλύτερο και πολυτελέστερο» σπίτι πού είδε στην 

Ελλάδα, δέν μνημονεύει βιβλιοθήκες. Στην 'Αθήνα ή ζωηρή παρουσία 

μορφωμένων ξένων πάροικων και ή σχετικά ελαφρότερη άσκηση τής 

οθωμανικής εξουσίας, λόγω του ειδικού καθεστώτος τής πόλης, είχαν 

συντελέσει στη δημιουργία μιας λιγότερο καταθλιπτικής ατμόσφαιρας, 

πού, σύμφωνα με τον Holland, απάλυνε τα τραχιά ήθη. Αύτο φαινόταν 

και άπο την ενεργότερη συμμετοχή τών γυναικών στην κοινωνική ζωή. 

Ή έλλειψη όμως, παρά αυτές τις ευνοϊκές προϋποθέσεις, μιας ιδιαίτερης 

συμβολής τής 'Αθήνας στα γράμματα και στην πολιτιστική κίνηση τής 

Ελλάδας θα μπορούσε να εξηγηθεί άπο την απουσία τών φορέων ενερ

γητικής εμπορικής δραστηριότητας. 

Σ' αντίθεση μέ την πνευματική νάρκη τής 'Αθήνας, τα πολιτιστικά 

επιτεύγματα οχι μόνο τών μεγάλων εμπορικών κέντρων δπως τα 'Ιωάν

νινα και ή Θεσσαλονίκη άλλα και τών ανθηρών εμπορικών και βιοτεχνι

κών κοινοτήτων τής ανατολικής Θεσσαλίας δπως τα 'Αμπελάκια, ό Τύρ-

ναβος και τα χωριά του Πηλίου, αποκτούσαν μεγαλύτερη σημασία. Ό 

Holland παρατήρησε χαρακτηριστικά μιλώντας για τους Άμπελακιώ-

τες: «Ζώντας στα ΰψη τής "Οσσας και αποτελώντας μιαν αποκλειστικά 

ελληνική κοινότητα διατηρούν Ινα μεγαλύτερο βαθμό προσωπικής ελευ

θερίας παρά οί συμπατριώτες τους στις πεδιάδες. Πολύ περισσότερα όμως 

σ' αύτη την περίπτωση μπορούν ν' αποδοθούν στον εμπορικό χαρακτήρα 

τών κατοίκων, πού δημιουργεί έδώ δπως και άλλου τις συνήθειες τής 
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ανεξάρτητης δραστηριότητας, πού είναι, πολύ επιτυχέστερες από οτιδή

ποτε άλλο στην προβολή αντίστασης απέναντι στις απόπειρες δεσποτικής 

διακυβέρνησης».2 5 Είναι ακριβώς αυτή ή βαθύτερη πολιτική σημασία της 

αλληλουχίας της εμπορικής καί τής πολιτιστικής ανάπτυξης πού τεκ

μηριώνεται με σαφήνεια άπο τήν αφήγηση του Hol land. Δεν ήταν τυ

χαίο το γεγονός Οτι στους κόλπους τής εμπορικής κοινωνίας τής Θεσσα

λονίκης άκουσε να τραγουδιέται καί ό Θούριος του Ρήγα. "Ετσι ολοκλη

ρωνόταν το ήθος τής ανεξαρτησίας καί τής αντίστασης στο δεσποτισμό, 

πού έ'μμεσα καλλιεργούσε ή εμπορική δραστηριότητα. 

IV. ΟΙ συντελεστές τής πολιτικής αλλαγής 

Το πολιτικό ενδιαφέρον είναι αναμφισβήτητα το στοιχείο, πού κα

θορίζει το γενικότερο τόνο του βιβλίου του Hol land. Μέσα άπο το περιη

γητικό του κείμενο έ'δωσε μια ωραία ανθρωπογεωγραφία του ελληνικού 

χώρου με ιδιαίτερα έκδηλο το ενδιαφέρον για τήν πολιτιστική ζωή τών 

Νεοελλήνων. Το πρωταρχικό δμως κίνητρο τών αναζητήσεων του ήταν 

ή ανίχνευση τών πολιτικών προεκτάσεων τών διεργασιών πού συνέθεταν 

το ιστορικό παρόν. Το ενδιαφέρον αυτό ήταν βέβαια ευεξήγητο. "Οταν ό 

Hol land ταξίδευε στην Ελλάδα, το πολιτικό μέλλον τής Ευρώπης δια

κυβευόταν με επίκεντρο τίς ήγεμονιστικές επιδιώξεις του Ναπολέοντα. 

Ή εκστρατεία του τελευταίου στή Ρωσία καί το δραματικό της αποκο

ρύφωμα, ή πυρπόληση τής Μόσχας, περνούν μέσα στίς σελίδες του Hol

land σαν ή πηγή τών ζωηρότερων πολιτικών ανησυχιών του Ά λ ή πασά 

στα 'Ιωάννινα καί του Βελή πασά στή Λάρισα. 

Ό Άγγλογαλλικος ανταγωνισμός σαν το βασικό δεδομένο τών διε

θνών σχέσεοον τής εποχής μεταφερόταν στον ελληνικό χώρο με τίς διπλω

ματικές βολιδοσκοπήσεις τών δύο δυνάμεων στον Ά λ ή , πού επανει

λημμένα φαίνεται να ζήτησε τή γνώμη του Hol land πάνω στα διεθνή 

πράγματα. 2 6 Συγχρόνως ή διαίρεση τής Επτανήσου μεταξύ τής Γαλλίας 

καί τής 'Αγγλίας, πού συνέπεσε με το πέρασμα του Hol land άπο τα νη

σιά, χάραζε δραματικά τίς διεθνείς διαμάχες τών μεγάλων δυνάμεων πά

νω στο ελληνικό έ'δαφος καί διέγραφε τίς παραμέτρους, πού θα καθόρι-

25. Holland, Travels, σελ. 290. 
26. Βλ. Α. Boppe, L'Albanie et Napoléon (1797-1814), Παρίσι, 1914. 

Στίς σσ. 143-172 εξετάζονται οι σχέσεις τοϋ Άλή με τους "Αγγλους καί αξιοποιούν
ται οι μαρτυρίες τοϋ Holland. Παρά τή σημασία του έργου του Holland ώς πηγής 
πληροφοριών για τον 'Αλή, το βιβλίο του δέν μνημονεύεται στή βιβλιογραφία πού 
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ζαν το πολιτικό μέλλον του ελληνισμού. 'Ωστόσο ή εξοικείωση του Hol

land με τις πραγματικότητες του ελλαδικού χώρου του επέτρεψε να επι

σημάνει, επιπρόσθετα προς τους διεθνείς και τους εσωτερικούς συντελε

στές τών πολιτικών μετασχηματισμών, πού βρίσκονταν εν τ ω γίγνεσθαι 

στις παραμονές της Ελληνικής 'Επανάστασης. Στις σελίδες του υπο

γραμμίζονται ιδιαίτερα δύο παράγοντες, πού δείχνουν πόσο σωστά ψηλά-

φησε ό Hol land τον πολιτικό σφυγμό της εποχής. 

Ό πρώτος συντελεστής τής πολιτικής αλλαγής στον ελλαδικό χ ώ 

ρο ήταν ή οικοδόμηση τής ηγεμονίας του Ά λ ή πασά. "Οπως έ'χει ήδη 

σημειωθεί, ό Hol land έγινε δεκτός με μεγάλη εύμένεια άπα τον Ά λ ή , 

λόγω τής ιατρικής του 'ιδιότητας καί επωφελήθηκε άπο τήν περίσταση 

αυτή, για να περιηγηθεί σ' δλη τους τήν έκταση τις κτήσεις του Αλβανού 

σατράπη καί να μελετήσει εμπειρικά το σύστημα τής διακυβέρνησης του. 

Στο βιβλίο του αφιέρωσε πολλές σελίδες στον Ά λ ή προσφέροντας έτσι 

μία σημαντική καί αξιοπρόσεκτα αμερόληπτη πρωτοβάθμια μαρτυρία 

για τήν εξωτική Ιστορική προσωπικότητα, πού τόσο απασχόλησε τή ρο

μαντική φαντασία καί τους λαϊκούς θρύλους τής εποχής. Στην αξιολό

γηση του πολιτικού έργου του Ά λ ή , ο Hol land δεν μείωσε καθόλου τον 

τυραννικό χαρακτήρα καί τήν αυθαίρετη σκληρότητα, πού διέκρινε τή 

διοίκηση του σατράπη. Υπογράμμισε δμως τήν άνεξιθρησκεία του, πού 

κάτω άπο τή δεσποτεία του εξίσωνε τους Χριστιανούς με τους Μουσουλ

μάνους υπηκόους του. Ά π ο τήν άποψη αυτή ή θέση του ελληνικού στοι

χείου παρουσιαζόταν καλύτερη κάτω άπο τή διοίκηση του Ά λ ή σε σύγ

κριση με τις άλλες περιοχές τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Ό Hol land σημείωσε επίσης τήν ενθάρρυνση καί συχνά τήν εύνοια 

του Ά λ ή προς τή θρησκεία καί τήν παιδεία τών Ελλήνων. "Ετσι ό οξυ

δερκής Ά γ γ λ ο ς παρατηρητής μπορούσε να συμπεράνει δτι ή διακυβέρνη

ση τοΰ Ά λ ή , παρά τα δεσποτικά της μειονεκτήματα, ήταν σε τελευταία 

ανάλυση περισσότερο ευεργετική παρά καταπιεστική, έχοντας εξουδε

τερώσει τους μικρούς τοπικούς τυραννίσκους καί παρέχοντας στους Έ λ 

ληνες περισσότερες ευκαιρίες απρόσκοπτης δραστηριότητας άπ' όσες διέ

θεταν στο παρελθόν. 'Εκδηλώνοντας αξιόλογη πολιτική ευθυκρισία ό 

συνοδεύει το σχετικό λήμμα στην Encyclopédie de ΓIslam, νέα εκδ., τόμ. Ι, Leiden, 

1975, σελ. 411, ενώ μνημονεύονται μεταξύ άλλων τα λιγότερο βάσιμα έργα τών 

Hobhouse καί Pouqueville. 
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Holland τόνισε, ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ά λ ή ήταν ή διοικη

τική ενοποίηση όλης ουσιαστικά της κεντρικής Ελλάδας, πού έθετε τα 

θεμέλια ενός ενιαίου κράτους στην 'Αλβανία, "Ηπειρο και Θεσσαλία. 

Μέσα στο γεωγραφικό χώρο τής επικράτειας του ό Ά λ ή κατάφερε να 

επιβάλει αξιοπρόσεκτη ευνομία και τάξη —ιδίως σε σύγκριση με τήν 

αναρχία άλλων περιοχών τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας— εξοντώνον

τας τή ληστεία, εξασφαλίζοντας τίς επικοινωνίες καί κατασκευάζοντας 

έργα υποδομής. Στην περιγραφή αυτή τής δραστηριότητας του Ά λ ή βλέ

πουμε να διαγράφεται το πρότυπο τής οικοδόμησης ενός ενοποιημένου 

καί συγκεντρωτικού κράτους κατά το προηγούμενο τών κρατών τής νεώ

τερης Ευρώπης στή φάση τής συγκεντρωτικής μοναρχίας. Ό Hol land 

διέβλεπε δτι ενα τέτοιο πολιτικό πλαίσιο θα συντελοΰσε θετικά σε «μελ

λοντικές προσπάθειες για τήν απελευθέρωση τής χώρας» 2 7 —εκδηλώ

νοντας έ'τσι τις φιλελεύθερες προϋποθέσεις τής πολιτικής του σκέψης, 

πού καθόριζαν καί τα φιλελληνικά του αισθήματα. 

Τα σχόλια του Holland συνθέτουν μιαν άπο τίς πρωιμότερες πολι

τικές αναλύσεις, πού παρουσιάζουν τήν προσπάθεια του Ά λ ή πασά να 

οικοδομήσει μιαν αυτόνομη ηγεμονία σαν ενα στην ουσία εκσυγχρονιστικό 

πρόγραμμα με άμεσες επιπτώσεις στο πολιτικό μέλλον του ελληνι

σμού. 2 8 Στην οπτική του ξένου παρατηρητή οί εκσυγχρονιστικές πρωτο

βουλίες του Ά λ ή φαίνονταν να συμβάλλουν, συνεπώς, στή δημιουργία 

ενός ενοποιητικού πλαισίου εμβρυακών έ'στω θεσμών καί δομών μέσα στο 

όποιο θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν οί πολιτικές επιδιώξεις τών υπό

δουλων Ελλήνων. Ό τρόπος πού οί 'ίδιοι οί Έλληνες οραματίζονταν το 

εθνικό τους μέλλον αποτελεί το δεύτερο συντελεστή τής διαδικασίας τής 

πολιτικής αλλαγής, πού διαγράφεται μέσα άπο τίς εντυπώσεις τοΰ Hol

land. 'Επανειλημμένα κατά τή διάρκεια τής περιήγησης του εϊχε τήν 

27. Holland, Travels, σελ. 195. 
28. Ή προσπάθεια τοϋ Άλή για τήν εσωτερική ενοποίηση καί τή διοικητική -

ομοιογένεια τών επαρχιών του επισημαίνεται επίσης άπο άλλον ενα σύγχρονο παρα
τηρητή. Βλ. G. de Vaudoncourt, Memoirs on the Ionian Islands including the 
life and character of Ali Pasha, transi, by W. Walton, London, 1816, σελ. 267. 
Πρβλ. Dennis Ν. Skiotis, "The Greek Revolution: Ali Pasha's Last Gamble" 
στο συλλογικό τόμο,, Hellenism and the First Greek War of Liberationf1821-
1830): Continuity and Change, έπιμ. Ν. Π. Διαμαντούρου κ.ά., Θεσσαλονίκη, 
1976, σσ. 97-109 για τίς πραγματικές διαθέσεις τοϋ Άλή απέναντι στους Έλληνες 
καί τή συμβολή του στην έκρηξη τής Ελληνικής 'Επανάστασης. 
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ευκαιρία να διαπιστώσει τον πολιτικό αναβρασμό, πού επικρατούσε ανά

μεσα στους "Ελληνες, τους πολιτικούς τους προσανατολισμούς και προσ

δοκίες, το διάχυτο πόθο της ελευθερίας. Οι διαπιστώσεις του σχετικά με 

τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του συγκεντρωτικού αυταρχισμού του 

Ά λ ή δεν τον εμπόδισαν να επισημάνει και το γεγονός, δτι τίποτε δεν αρ

κούσε να συμφιλιώσει τους Έλληνες με την τυραννία του και ν' απαλύνει 

τη συναίσθηση της σκλαβιάς. Τα έντονα πολιτικά ενδιαφέροντα των Ε λ 

λήνων υπογράμμιζαν τον πόθο της ελευθερίας, πού προβάλλει μέσα άπο 

την ανάλυση τοΰ Hol land σαν το κοινό σημείο αναφοράς, οπού συνέ

κλιναν δλες οί διαστάσεις της νεοελληνικής πραγματικότητας. 

Ό Hol land αξιολογώντας τα πολιτιστικά επιτεύγματα των Ί ω α ν -

νιτών σημειώνει, δτι ή πρόοδος τής παιδείας και των γραμμάτων, δπως 

και ή βελτίωση τής κοινωνικής ζωής υποδαύλιζαν τον πόθο τής ελευθερίας. 

Στην 'ίδια διαπίστωση είχε καταλήξει και σχετικά με τα αποτελέσματα 

τής εμπορικής δραστηριότητας των Άμπελακιωτών, ενώ αξιολογώντας 

τις ναυτιλιακές και επιχειρηματικές επιδόσεις των Υδραίων σημείωσε, 

δτι τέτοιες επιτυχίες προοιωνίζονταν τη θετική συμβολή των Ελλήνων 

στή ζωή τής Ευρώπης, σε περίπτωση μιας ευνοϊκής πολιτικής αλλαγής. 

Οί οιωνοί αυτοί για το μέλλον κατόπτριζαν το κλίμα των έπιτεινόμενων 

προσδοκιών ανάμεσα στους 'ίδιους τους "Ελληνες, πού τους έκαναν να 

αισθάνονται δλο και πιο ανυπόφορο το ζυγό τής σκλαβιάς. Το συναίσθημα 

αυτό το συνάντησε ό Hol land παντού, δπου ήλθε σ' επαφή μέ τις πιο 

προηγμένες ομάδες τής νεοελληνικής κοινωνίας. 

Σ τ α 'Ιωάννινα το είχε διερμηνεύσει ό Ψαλίδας και στή Λάρισα ό 

Βηλαράς, ενώ στή Θεσσαλονίκη άκουσε, δπως σημειώθηκε, τους ύμνους 

τοΰ Ρήγα πού είχαν συντεθεί «τον καιρό πού ή Γαλλική Επανάσταση 

προσέδωσε έναν παροδικό παλμό στα πνεύματα των Ελλήνων». 2 9 Σύμ

φωνα μέ τη δική του τή μαρτυρία ό παλμός αυτός κάθε άλλο παρά παρο

δικός ήταν, άφοΰ φαινόταν να πηγάζει άπο βαθιές αλλαγές μέσα στή δομή 

τής νεοελληνικής κοινωνίας. Πιο έντονα άπο παντού ό παλμός αυτός ήταν 

αισθητός στο Μοριά: « Έ δ ώ συναντήσαμε εξ 'ίσου ισχυρό δπως κι άλλου 

εκείνο τό συναίσθημα τής αγανάκτησης για την πολιτική τους κατάσταση, 

πού συνιστά τουλάχιστο ενα βήμα στην κατεύθυνση τής μελλοντικής 

ελευθερίας τών Ελλήνων. "Αν αυτή ή απελευθέρωση τελικά πραγματο

ποιηθεί, ό Μοριάς πιθανό ν' αποτελέσει το προσκήνιο τής αλλαγής - είναι 

κατά συνέπεια ιδιαίτερα ενδιαφέρον να επισημανθεί έδώ ή προοδευτική 

29. Holland, Travels, σσ. 322-323. 
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εξέλιξη της κοινής γνώμης και του δημόσιου πνεύματος». 3 0 Οι κάτοικοι 

του Μοριά, παρατήρησε ό Hol land, ήταν οι πιο πολιτικοποιημένοι "Ελ

ληνες καί ή κατάσταση των πνευμάτων προς το τέλος της διοίκησης του 

Βελή πάσα ήταν τέτοια, πού ένας μικρός σπινθήρας ήταν ικανός ν' ανά

ψει τήν πιο σοβαρή εξέγερση. 

Ό Hol land δεν αρκέστηκε νά επισημάνει αυτό το γενικό πολιτικό 

αναβρασμό των πνευμάτων στην Ελλάδα, άλλα επίσης δοκίμασε να εν

τοπίσει καί πιο συγκεκριμένες μορφές πολιτικών διαφοροποιήσεων. Κα

ταγράφοντας σχετική μαρτυρία του Βηλαρά, ό Hol land σημείωσε δτι 

οι "Ελληνες μπορούσαν να διακριθούν πολιτικά σε τρεις κατηγορίες πού 

καί οί τρεις επεδίωκαν τήν πολιτική αλλαγή άλλα με διαφορετικούς τρό

πους. "Ετσι οί νησιώτες καί οί έμποροι, καθώς καί οί Μοραΐτες, προσ

δοκούσαν τήν απελευθέρωση τους άπο επέμβαση της 'Αγγλίας. Σαν "Αγ

γλος ό Hol land σημείωσε, δτι έ'νιωθε ιδιαίτερη ικανοποίηση με τήν αίγλη 

της πατρίδας του ανάμεσα στους "Ελληνες, πού προερχόταν, δπως γρά

φει, από τήν προσδοκία της αγγλικής συμβολής στην απελευθέρωση της 

Ελλάδας. "Ενα δεύτερο πολιτικό κόμμα πού το αποτελούσαν κυρίως δια

νοούμενοι καί έμποροι της ηπειρωτικής Ελλάδας στήριζαν τις ελπίδες 

τους στή δύναμη της Ναπολεόντειας Γαλλίας. Τελικά τα λαϊκά στρώματα 

καί δσοι ήταν προσηλωμένοι στή θρησκεία τους ανυπομονούσαν να υπο

δεχτούν σαν ελευθερωτές τους τους Ρώσους. Ό Hol land πρόσθεσε πώς, 

καί κατά τή δική του κρίση, ή περιγραφή του ελληνικού πολιτικού φάσμα

τος άπο το Βηλαρά ήταν απόλυτα βάσιμη. Οί ελπίδες, πού οί διάφορες 

ελληνικές πολιτικές ομάδες στήριζαν στις ευρωπαϊκές δυνάμεις για τήν 

απελευθέρωση της πατρίδας τους, δικαιολογούσαν καί τα παράπονα, πού 

ό Ψαλίδας καί ό Βηλαράς είχαν εκφράσει στον Hol land, για τήν αδια

φορία καί τήν παραμέληση τών ελληνικών δικαίων άπο τα έ'θνη της φωτι

σμένης Ευρώπης. 

Ή μαρτυρία πού καταγράφει ό Hol land ήδη το 1812 σχετικά με 

τις πολιτικές διαμορφώσεις καί τήν εμφάνιση τών τριών πολιτικών τά-

30. "Οπ.π. π., σελ. 423. Ή έξαψη τών πνευμάτων στην Πελοπόννησο δεν ο
φειλόταν μόνο ή κατά κύριο λόγο σε ιδεολογικούς λόγους καί απελευθερωτικούς ορα
ματισμούς. Οί παράγοντες αυτοί ί'σως να επικρατούσαν στους κύκλους τών έμπορων 
καί τών μορφωμένων πού συνάντησε ό Holland, ή ιστορική κριτική δμως πρέπει να 
επισημάνει καί τα δριά τους. Πρβλ. John C. Alexander, "Some Aspects of the 
Strife among the Moreot Christian Notables, 1781-1816", Έπετηρίς 'Εταιρείας 
Στερεοελλαδικων Μελετών, τόμ. Ε' (1974-1975), σσ. 473-504, για μια άλλη ερ
μηνεία της όξυνσης του κοινωνικού κλίματος στην προεπαναστατική Πελοπόννησο. 
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σεων στην ελληνική κοινωνία έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί παρέχει μια 

συγκεκριμένη χρονική έ'νδειξη για τήν ύπαρξη ένας πολιτικού φαινομένου, 

πού οί απαρχές του συνήθως τοποθετούνται στην περίοδο της επαναστα

τικής δεκαετίας.31 Ή μαρτυρία του Holland, πού δεν έχει αξιοποιηθεί 

από τήν Ιστορική έ'ρευνα, επεκτείνει τήν ιστορική οριοθέτηση του φαινο

μένου και αποτελεί μια χρήσιμη νύξη για τή συνέχεια τών πολιτικών δια

μορφώσεων στα αμέσως προεπαναστατικά και τα επαναστατικά χρόνια. 

"Εχοντας εκπληρώσει ευσυνείδητα τις εμπειρικές απαιτήσεις της 

παιδείας του στην εξακρίβωση τών δυναμικών συντελεστών της αλλαγής 

στην ελληνική κοινωνία, ό Holland έκλεισε τήν αφήγηση του με ενα 

γενικό συμπέρασμα, πού αξιολογούσε επιγραμματικά το παρόν και υπαι

νισσόταν το αναπόδραστο μέλλον του ελληνισμού: 

«7α τελευταία χρόνια οί"Ελληνες, εξεταζόμενοι στο σύνολο τους σαν 

λαός, έχουν προοδεύσει στον πληθυσμό, στο εμπόριο, στην εκπαίδευση 

και στα γράμματα' και πάνω cm όλα, όπως είναι φανερό, σ εκείνη την 

ανεξάρτητη συνείδηση της δύναμης, που αποτελεί ενα αναγκαίο βήμα 

προς τή μελλοντική τους απελευθέρωση. Θα ήταν υπερβολικό να γίνουν 

υποθέσεις σχετικά με τήν πηγή, άπ όπου ή απελευθέρωση αυτή θα προέ

κυπτε, εφόσον ή έλευση τοϋ ϊδιου τοϋ γεγονότος ακόμη διαμφισβητειται. 

Ό επισκέπτης της 'Ελλάδας, παρατηρώντας όλα εκείνα τά Ιδιαίτερα 

ελαττώματα τοϋ ήθους πού αποτελούν πάντα τή συνέπεια της δουλείας 

και αντιπαραθέτοντας τα με τό ψυχικό ήθος των αρχαίων 'Ελλήνων, θά 

έτεινε ϊσως νά πιστέψει, ότι ή αναγέννηση τους ήταν αδύνατη και ότι ή 

πολιτική αλλαγή σ' αυτή τή χώρα δεν θά σήμαινε παρά μια μεταφορά 

της υποταγής τους. 

Οί παρατηρήσεις μου δεν μοΰ επιτρέπουν νά συμφωνήσω με μια 

τέτοια άποψη. Πολύ απέχω βέβαια από τή γνώμη ότι οί αρχαίοι "Ελλη

νες, μ όλες τις ιδιαιτερότητες τοϋ εθνικού τους πνεύματος και παράδοσης, 

31. Πρβλ. J o h n Α. Petropulos, Politics and Statecraft in the Kingdom 

of Greece, 1833-1843, Princeton, 1968, σσ. 3-52, 134-144. Οί πολιτικές δια

φοροποιήσεις τών ελληνικών πολιτικών ομάδων με βάση προσανατολισμούς προς 

τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής είχαν την αφετηρία τους στίς ζυμώσεις πού προ

κάλεσε ή δραστηριότητα τών ξένων πρρκτόρων, ιδίως της Ναπολεόντειας Γαλλίας 

καΐ της 'Αγγλίας, στην Ελλάδα κατά τή δεκαετία ακριβώς πού προηγήθηκε τοϋ 

ταξιδιού τοϋ Holland. Βλ. τά ενδιαφέροντα άλλα ελάχιστα αξιοποιημένα τεκμήρια 

στη συναγωγή τοϋ J e a n Savant, «Napoléon et la liberation de la Grèce», 
L'Hellénisme Contemporain, (1950), σσ. 320-41, 474-85, (1951), σσ. 66-76, 

389-413, (1952), σσ. 103-21. , J 
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θ' αναστηθούν μέσα στο λαό πού σήμερα κατοικεί αυτή τη χώρα. Ή φυλή 

έχει υποστεί πολλές αλλαγές —ή κατάσταση τον γύρω κόσμου ακόμη 

περισσότερες. Ή γνώμη δμως αύτη δεν αποτελεί μιαν αναγκαία προϋ

πόθεση τοϋ προκειμένου ζητήματος' και παραμένει ένα ενδιαφέρον θέμα 

συλλογισμού κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί ένα έθνος σ' αυτό το 

μέρος της Ευρώπης, είτε με δικές του είτε με ξένες προσπάθειες, ικανό 

να συμμετάσχει σ' όλες τις υποθέσεις και τα γεγονότα τοϋ πολιτισμέ

νου κόσμου. "Αν το ερώτημα σχετικά μ' αύτη την πιθανότητα υποβαλ

λόταν σ' εμένα, θά έτεινα ν' απαντήσω θετικά. Το επιπρόσθετο ερώτη

μα σχετικά με τις συνέπειες (μιας τέτοιας εξέλιξης), είναι πολύ απόμα

κρο δπως επίσης και μακροσκελές, για νά μοϋ επιτρέπει νά μπω στη 

συζήτηση του)).32 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 

32. Holland, Travels, σσ. 530-531. 
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