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Περιηγητές και αρτ�γρά��ι
Kείμενα  και περιηγήσεις στ�ν ελληνικ� �ώρ� κατά τη διάρκεια των νεωτέρων �ρ�νων

T�υ Γιώργ�υ T	λια

Iστ�ρικ�ύ

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

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

Περιηγητές 
και �αρτ�γρά��ι

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Πρωτ�τυπ� υλικ�

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

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

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

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

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

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

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

Περιηγητές
και ιστ�ρία

Γύρω απ� τ� πλ�ύσι� και π�λύ-
πλευρ� ιστ�ρικ� υλικ� π�υ συγκέ-
ντρωσε � Γεννάδι�ς σημειώθηκε
μια θεαματική στρ��ή των Eλλήνων
ιστ�ρικών πρ�ς την περιηγητική �ι-
λ�λ�γία. Για καιρ� �ι αναγνώστες

Συνέ�εια στην 12η σελίδα
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Eλληνες των Iερ�σ�λύμων, 1502. Aπ	 την έκδ�ση «Peregrinationes in Terram Sanctam» τ�υ Bernard Breydenbach.

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

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

voyages» τ�υ Nicolas D. Nicolay.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


