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’Εν φροντιστηριακή εργασία ελαβον αφορμήν νά μελετήσω κείμενα 
περιηγητών έπισκεφϋέντων τάς ελληνικός χώρας κατά την τουρκοκρα
τίαν. ’ Εκ τής μελέτης ταύτης διηκρίβωσα, οτι άλλων μεν τούτων, αν 
και κατά πολν σημαντικών, δεν εγένετο μέχρι τουδε ή δέουσα επιστη
μονική χρήσις, περί άλλων δέ, επίσης αξιολογούν πηγών τής 'Ελληνικής 
ιστορίας, ΰφίσταται πλήρης αγνοια. "Οϋ-εν ήχθην εις την άπόφασιν, ΐνα 
ερευνήσω έπισταμένως τά σπουδαιότερα διά την ‘Ελλάδα εργα των πε
ριηγητών, και ώς εκ τούτον νά κ α θ ο ρ ί σ ω  την ακριβή θέσιν, ήν 
δέον νά λάβωσι ταντα ώς μ ο ν α δ ι κ α ϊ 1 π η γ αι  τής σκοτεινοτέρας 
τών εποχών τής ελληνικής 'Ιστορίας. Έ κ τής μελέτης τών κειμένων 
τούτων ήλθεν εις φώς ή ά ν  ά χ ε ι ρ  α ς π ρ α γ μ α τ ε ί α ,  σκοπούσα 
νά εκθέση εις το πρώτον μέρος τάς δ ι α φ ό ρ ο υ ς  φ ά σ ε ι ς ,  ας 
διέγραψεν ό περιηγητικός κύκλος, και τά  α ϊ τ ι α ,  άτινα ώθησαν τους 
περιηγητάς προς έπίσκεψιν τής τότε τουρκοκρατούμενης ' Ελλάδος, εις 
το δεύτερον δε μέρος νά περιλάβη σύντομον κριτικήν άνάλνσιν τών 
κυριωτέρων έκ τών μελετηθέντων περιηγητικών κειμένων μετά τινων 
βιογ ραφικών στοιχείων τών συγγραφέοιν, τουτέστι τάς πηγάς έξ ών 
έκαστος ήντλησε, τάς ειδήσεις αϋτον, την παιδείαν, αξιοπιστίαν, το 
προκαλέσαν την περιήγησιν ελατήριον και τά συναισθήματα, v(p ών 
έκαστος κατείχετο επισκεπτόμένος την 'Ελλάδα.

Ή  παοοϋσα πραγματεία δεν θέλει άσχοληθή μέ την προ τον 1453 
περιηγητικήν περι ' Ελλάδος γραμματείαν, άλλά με την μετά ταντα, και 
είδικώς με την γαλλικήν, και τούτο διά τούς εξής λόγους :

α) Οι Γάλλοι περιηγηται είναι οι αρχαιότεροι και οι πολυπλη
θέστεροι τών λοιπών Ευρωπαίων, άφ’ ενός μεν 'ένεκα τής γεωγραφικής 
θέσεως τής Γαλλίας, άφ’ ετέρου δε τής πρωίμως συναφθείσης γαλλο- 
τουρκικής συμμαχίας' και

β) Οι Γάλλοι περιηγηται είναι οί πλουσιώτεροι εις την παροχήν 
πληροφοριών περι του ' Ελληνισμόν.

’ Τάς άπειρους καί άξιολόγους ειδήσεις, τάς οποίας παρέχουν περί τής 
καθόλου καταστάσεως ιών Ελλήνων κατά τούς χρόνους τής δουλείας, περι ής 
στερούμεθα πληροφοριών έξ άλλων πηγών, θά  χρησιμοποιήσω εις τό δεύτερον 
μέρος τής παρούσης μελέτης μου.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Οπως εν θυελλωδει σκοτεινή ώρςι δ οδοιπόρος προσπαθεί νά 
φωτιστή από τήν στιγμιαίαν λάμψιν τής αστραπής, ϊνα διαβη άπό- 
κρημνον έδαφος, τοιουτοτρόπως και ό ιστορικός διατρέχων σκοτεινάς 
εποχάς τών λαών ζητεί νά προσανατόλισθή από τήν ανταύγειαν φ ω 
τεινού τίνος σημείου. Τοιοϋτο φωτεινόν σημεΐον δΰναται νά είναι ευ
τελές τι χειρόγραφον, αφελές συναξάριον αγίου, ιδιωτικόν κατά στίχον 
πιστώσεων πρακτικού ιατρού 1 η ιδιωτική τις επιστολή' τό περιεχόμε- 
νον τούτων διαφωτίζει πολύ περισσότερον τών επισήμων εγγράφων, 
διότι δΰναται κατά τΰχην νά περιλαμβάνη στοιχεία κατά πολύ ενδια
φέροντα τάς μεταγενεστέρας εποχάς, αλλά τά όποια ό σύγχρονος 
ιστορικός άπέρριψεν ώς ανάξια μνείας.

Ό  αυτοσχέδιος γεωγραφικός χάρτης ’Άραβος λογίου 2 ή Ίσραη-

1 Βλ. Σπ. Λάμπρου, Ν. Έλληνομνήμων τόμ. 14ος σελ. Γ>1— 78, ενθα δη 
μοσιεύεται κατάστιχον τοϋ Παπαδάκι, Μανιάτου ίατροϋ.

8 Θά ήδύνατο νά λεχθή, δτι ή θρησκευτική ύποχρέωσις τήν οποίαν επι
βάλλει τό Κοράνιον εις τούς πιστούς, δπως απαξ τουλάχιστον τοΰ βίου των 
έπισκεφθώσι τήν ίεράν πόλιν τής Α ραβίας, ύπήρξεν ή αφορμή τής ιδρύσεως 
καί άναπτύξεως τής γεωγραφίας έκ μέρους τών Α ράβω ν . Σημαντικός υπολο
γίζεται ό αριθμός τών Α ρ ά β ω ν  γεωγράφων καί ταξιδιωτών άπό τοϋ ιβ' μέχρι 
τοΰ ιδ' αΐώνος, μετaξύ τών όποίιον οί περίφημοι Masoudi καί Ibn - H aucal 
δλίγον πρό τών σταυροφοριών καί οί Edrisi, Ibn-a l-O uardi σύγχρονοι 
τών σταυροφοριών. Τούτων δμως τά γεωγραφικά έργα έβράδυναν νά μεταδο- 
θώσιν είς τήν Ευρώπην λόγφ τοϋ απροσίτου τής αραβικής γλώσσης καί ώς έκ 
τούτου έξηκολούθει νά παραμένω εν ίσχύϊ δ Πτολεμαίος. Βλ. V iv ien — de Saint 
Martin, I /A s ie  Mineure I  σελ. 45, 58 καί Favrot, M ahom et, les sciences 
chez les A rabes (1866) σελ. 31, οί Ά ρ α β ε ς  προώδβυσαν πολύ είς τήν γεω
γραφίαν καί Reinaud, D e l’etat de la  litterature chez les popu lations 
chretiennes arabes de la Syrie (1856) σελ. 6, ή εφεσις πρός περιήγησιν κα
τέλαβε τούς Ά ρ α β α ς  τόν ι' αίώνα, άφοϋ εϊχε καταστολή ό θρησκευτικός εν
θουσιασμός καί ή κατακτητική ορμή. T abula itineraria edrisiana (1154) 
εκδ. L elew el, G eograph ie  du  m oyen -age  III, IV . "Ενθα αναγράφονται τά

2
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λίτου 1 περιηγητοΰ, εις τά περιθώρια τοΰ οποίου εύρίσκονται άφελώς 
άναγεγραμμέναι σημειώσεις περ'ι τοΰ πληθυσμου τών πόλεων, εισαγω
γής και εξαγωγής τών προϊόντων τών χωρών, είναι κατά πολύ πολυ
τιμότερος τοΰ χάρτου, δν εξεπόνησε Βυζαντινός λόγιος εν τφ σπουδα- 
στηρίφ του κατ’ «ΰτοκρατορικήν διαταγήν και επι τή βάσει τών πα- 
λαιοτέρων γεωγραφικών κειμένων3. Οί ικετευτικοί στίχοι ταπεινού 
και εΰσεβοΰς μονάχου, εν οις οΰτος διεκτραγωδεί τά εν τή μονή παθή
ματα του, προσλαμβάνουν προ τών δμμάτων τοΰ ερευνητοΰ εν σχέσει 
προς τον μοναχικόν βίον τών Βυζαντινών, μεγαλυτέραν αξίαν ή αΐ 
επίσημοι εκθέσεις τοΰ ηγουμένου τής μονής8.

ονόματα τών πόλεων καί χωρών, καθώς προεφέροντο ύπό τών συγχρόνων. Ό  
χάρτης τοΰ Edrisi είναι διαφωτιστικώτερος είς πολλά σημεία τής παλαιός 
εκείνης χριστιανικής τοπογραφίας Κοσμά τοϋ Ίνδικοπλεύστου (6ος αιών) καί 
τοΰ Συνεκδήμου τοϋ Ίεροκλέους. Διό καί έξεδόθη υπό τοϋ Jaubert (1836) καί 
τοΰ Jom ard (1850) ώς φιλολογικόν μνημεΐον.

1 Ό  Βενιαμίν δ εκ Τουδέλης καί ό Pethachia έκ τής Ρατισβόννης έπε- 
σκέφθησαν τήν Ελλάδα, Μ. ’Ασίαν, καί δλην τήν ’Ανατολήν διά στατιστι
κούς θρησκευτικούς λόγους, ήτοι διά τήν καταγραφήν τοΰ ισραηλιτικοΰ πλη
θυσμού. Έ κ  τών δύο τούτων ό πρώτος καταχωρεί έν τφ πονήματι αδτοϋ τά 
τοπωνύμια, άπό τοΰ στόματος τοΰ λαοΰ, καταγράφει δέ καί πλήθος παρατη
ρήσεων περίεργων, δσον καί χρησίμων, τάς οποίας ματαιως θά άνεζήτει τις 
άλλαχοΰ, ώς λ. χ. σημειώσεις μεγάλης σημασίας έπί τοΰ εμπορίου καί τής βιο
μηχανίας βλ. παρά Lelew el (j), δστις έσχολίασε τόν Βενιαμίν, έν Exam en 
g e o  graph ique des V oyages , βλ. Carm oly N otice  historique sur Benjamin 
de T u dele  (Βρυξέλλαι 1852) καί Pethachia, T ou r  du m onde en voyages 
du rabbin Pethachia (Παρίσιοι 1831).

3 ΈνταΟθα θά επρεπε νά σημειωθ)], δτι ενώ ή τοπωνυμιολογία τής ’Ανα
τολικής Αυτοκρατορίας μετεβαλλετο κατά περιοχάς ένεκα ιών έκάστοτε κατα
χτήσεων, οί Βυζαντινοί γεωγράφοι εις τάς γεωγραφικός των συγγραφάς έξη- 
κολού&ουν νά χρησιμοποιώσι τήν προϋπάρχουσαν. Έ κ  πάντων τών ’Αράβων 
γεωγράφων την πρώτην Οέσιν κατέχει ο Aboul-feda, τοΰ οποίου ή γεωγραφία 
αποτελεί τήν βάσιν διά τήν γεωγραφικήν έκμάθησιν τής ’Ανατολής. Δυνάμεθα 
δέ νά συγκρίνωμεν τοΰ to ν πρός τόν Πτολεμαίον. ’Εκτός τών ’Αράβων γεωγρά
φων μεγάλην αξίαν έχουν καί οί Ίσραηλϊται, ώς ό Βενιαμίν.

8 Βλ. Αδ. Κοραης, εν τοΐς ’ Ατάκτοις (ιομ. Α ) δύο ποιήματα τοϋ Θεο
δώρου Προδρόμου. Μαυροφρύδης, ’Εκλογή σελ. 17—72. Ε . Miller, Melanges 
d.e ph ilo log ie  et d ’ epigraphie (1876) σελ. 129— 171. E. Legrand, Bibl. 
g rec . vu lg . I, σελ. 38 — 124. βλ. επίσης Μάνθου Ίωάννου, Ή  σκλαβία τοϋ 
Μ ωρέως (Legrand. Bibl, grec. vulg. I l l  1881).
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’ Αν άλογον σημασίαν διά τόν ιστοριοδίφην κέκτηνται τό κείμενα 
τών ξένων περιηγητών, τών έπισκεφθέντων τάς Έλληνικάς χώρας 
εις τάς διαφόρους αυτών εποχάς, εν συγκρίσει μάλιστα πρός τάς υπό 
τών συγχρόνων χρονικογράφων παραλλήλους παρεχομένας περιγραφάς, 
καθ’ δσον δ χρονικογράφος άποβλέπων εις τήν εξωτερικήν διά τοΰ 
συγχρονισμοΰ σΰνδεσιν τών γεγονότων δεν εκτιμά τά γεγονότα κατ= 
εσωτερικήν συνάφειαν.
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Efoc. 1. Θερμότατη υποδοχή προσκυνητοϋ είς 'Ιερουσαλήμ
(Theven. Voy. II  574)
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I Ο  ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ Κ Υ Κ Λ Ο Σ

’Αληθώς αΐ ‘Ελληνικά! χώραι άπό τών αρχών τοΰ Μεσαίωνος 
ουδέποτε έπαυσαν προκαλοΰσαι το διαφέρον τών ξένων περιηγητών, 
τοΰτο μέν αμέσως λόγφ τοΰ ενδόξου αυτών παρελθόντος, τοΰτο δέ εμμέ
σως ενεκα της γειτονίας πρός τούς 'Αγίους Τόπους. Ή δ η  άπό τών 
πρώτων ετών της ίδρΰσεως τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τφ 333 
μ. X. δ de Bordeaux κατευθυνόμενος πρός τήν Ιερουσαλήμ εγκατα
σπείρει εντός τών σελίδων τοΰ Όδοιπορικοΰ του1, ειδήσεις περι τής 
τότε καταστάσεως τοΰ Βυζαντίου λίαν σημαντικός.

Τοΰτον μετά πάροδον πολλοΰ χρόνου ήκολοΰθησε πλήθος προσκυ
νητών, νεοφωτίστων Ευρωπαίων, τούς οποίους θά ήδυνάμεθα προσ- 
φυώς ν’ άποκαλέσωμεν ειρηνικούς σταυροφόρους βαίνοντας επι τά 
ίχνη τής μητρός τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, ήτις δέον νά θεωρηθή ως ή 
πρόδρομος τοΰ προσκυνητικοΰ ρεύματος *.

Παραλλήλως πρός τοΰτους διασχίζουν τάς χώρας τής Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας ’Άραβες μεταβαίνοντες επίσης ώς προσκυνητα! είς τήν

1 B ord eau x  de, Itineraire a Jerusalem εν M ichaud, H istoire des 
Croisades τόμ. I βλ. καί W a lk en a f, N otice  b ibliographique, critique et 
geograph ique sur l ’ itineraire d e  B ordeaux k Jerusalem  333 μ.Χ. Paris 1813.

a Ση μειωτέο ν δτι έπί τής εποχής τοϋ Τραϊνοϋ αναφαίνεται δ πρώτος προ
σκυνητής ό άγιος Άντωνΐνος ό ’ Ιταλός, δστις μετά τίνος συμπατριώτου του 
Ιπεσκέφθη τήν Ιερουσαλήμ. *0 δεύτερος δέ κατέλιπε γραπτώς τά περί τοΰ 
ταξιδιού του βλ. L,alanne, Pel. σελ. 4. Τοιοϋτος είναι καί ό  προσκυνητής 
de Saew ulf (1100), δ στις περιηγηθείς τήν Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν, 
μετέβη είς τήν Παλαιστίνην, καταλιπών τοϋ ταξιδιού του γραπτήν εκθεσιν 
περιέχουσαν καί περί τών ελληνικών χωρών τάς Ιντυπώσεις του δι’ ών διήλίΐε. 
Τήν 25 ’Ιουλίου 1100 εύρίσκετο πρό τής Κέρκυρας, ήν καί άποκαλεΐ Curphos, 
κατά τήν Ιην Αύγουστου πρό τής Κεφαλληνίας Caphalania, ήν καί μνη
μονεύει ώς τόπον τοϋ θανάτου Ρογήρου τοΰ Γυϊσκάρδου. Μετά ταϋτα φθάνει 
είς τήν Πάτραν, ήν ονομάζει νήσον ώραίαν, καί είς τήν Κόρινθον, Θήβας, 
Stives, (είναι αξιον άπορίας πώς τότε (1100) αί Ά θήναι δεν τόν προσείλκυσαν 
καθόλου, ώστε οΰτε άναφέρονται ύπ’ αύτοϋ), διέσχιζε τάς Κυκλάδας, ’Ά νδρον 
(Andrian) Τήνον, Σύρον (Suram) Μύκονον (Miconiam), Νάξον (Naxia), 
Α μοργόν (O m argon) καί εφθασεν εις τήν Κωνσταντινούπολιν. Διαπράττει 
ασφαλώς πλεϊστα γεωγραφικά λάθη, άλλα διά τήν έποχήν καί διά τόν άνθρω 
πον, άπλοϋν καλόγηρον, πρέπει νά μή εϊμεθα απαιτητικοί.



§ s  :i*c - .u .”- ;  ϋ

—  22 —

Μέκκαν και ’Ιουδαίοι λόγιοι τινών εκ των οποίων σημειωτέον τάέργα 
πλεονεκτούν ποιοτικώς τών έργων τών Ευρωπαίων.

Σημαντικός σταθμός διά τήν έξέλιξιν τής άνά τάς Έλληνικάς 
χώρας περιηγητικής ταΰτης κινήσεως υπήρξε κατά πρώτον τό ετος 
1204 \ οπότε ή Κωνσταντινούπολή κατελήφθη ύπό τών Φράγκων σταυ
ροφόρων τής δ' σταυροφορίας. Ά π ό  τής εποχής εκείνης παρατηρεΐται 
αληθής εισροή προσκυνητών, ιδίως ενεκα τής ΐδρΰσεως πολυαρίθμων 
φραγκικών κοινοτήτων εϊς τάς κυριωτέρας πόλεις εμπορικάς ή μή τάς. 
κειμένας επί τής διαδρομής αυτών, αι όποΐαι φ υ σ ικ φ  τφ λόγφ παρεϊ- 
χον εις τούς ευσεβείς ταξιδιώτας πλείστας ανέσεις και ευκολίας2.

"Ετερος σημαντικός σταθμός διά τήν περιηγητικήν κίνησιν υπήρξε 
τό ετος 1453, καθ’ ο ώς γνωστόν, επήλθεν ή άλωσις τής Κωνσταντι
νουπόλεως υπό τών Τούρκων. Τό γεγονός τοΰτο άπέβη επ" ολίγον 
χρόνον δυσμενές διά τήν τοΰ λοιποΰ κάθοδον τών Ευρωπαίων εις τούς 
τουρκοκρατουμένους Ελληνικούς τόπους. Βραδΰτερον δμως αΰτη επα- 
νελήφθη, άφ’ ενός μέν πλουσιωτέρα ποσοτικώς άφ’ ετέρου δέ κα'ι ποιο- 
τικώς άνωτέρα.

Πρέπει τέλος νά προστεθώσι τρία κοσμοϊστορικά γεγονότα, καθωρι- 
σμένα, ώς χρονικά σημεία, καθ’ α αναφαίνεται ιδιαιτέρα συρροή περιη
γητών. Τό πρώτον τούτων είναι ή Αναγέννησις, ή τις μεταστρέφει τόν 
οφθαλμόν καί τήν σκέψιν άπό τοΰ επικινδύνου δγκου τής κραταιας 
Ό θω μ . Αυτοκρατορίας πρός τήν λιτήν σεμνότητα τής κλασσικής Ελλά
δος. Το δεύτερον είναι οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι, οπότε σχεδιάζεται ύπό 
τοΰ Κορσικανοί στρατηλάτου ή λΰσις τοΰ ανατολικού ζητήμ.ατος καί 
ή σύγχρονος άπελευθέρωσις τών Ελλήνων. Τό δέ τρίτον είναι ή Ε λ 
ληνική Έπανάστασις τής οποίας αί φλόγες εφθασαν μέχρι τών ευρω
παϊκών πρωτευουσών" εκεί εμπνέουν είς μέν τούς μεγαλυτέρους τών 
τών τότε ποιητών διθυραμβικός φδάς και ύμνους είς δέ τάς ενθουσιώ-

1 Βλ. V oy ag es  faits en Terre-Sainte par Therm ar en 1217, εκδ. 
Jules de Saint - Genois (Academie R oy a le  de Belgique extrait du tom e
X X V  des Memoires) και άλλους.

3 Βλ. H eyd  (W .) H is t du Comm, du L evan t I σελ. 180, άφ ’ ής εποχής 
Ιγκατεστάθησαν είς τούς πύργους τής Συρίας ίππόται φράγκοι ήρχισε μεγάλη 
εμπορική κίνησις μεταξύ τής Ευρώπης καί 'Ανατολής καί παραλλήλως μία 
εξαιρετική κίνησις ταξιδιωτών κληρικοί καί ίππόται, προσκυνηταί καί έμποροι,, 
τυχοδιώκται καί βιομήχανοι παρουσιάζοντο καθημερινώς πολυάριθμοι.

Είκ. 2. Γάλλος περιηγητής μετά π-εριβολής Άνατολίτου
(Theven. Voy. I 1)
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δεις ψυχάς ιών ανθρώπων τήν εΰγενή φιλοδοξίαν τής πραγματικής 
συμμετοχής εις τόν αγώνα. Τά μεγάλα κοινωνικά γεγονότα ομοιάζουν 
πρός ισχυρούς μαγνήτας, οί όποιοι ελκουν άκαταμαχήτως. Ουτω πως 
και τό ανθρώπινον πλήθος έ'λκεται πρός τήν εστίαν τών μεγάλων κοι
νωνικών αναστατώσεων, δπου δ προσερχόμενος ελπίζει νά κορέση τήν 
δίψαν τής ψυχής.

II ΑΙ ΠΗΓΑΙ

Σημαντικώτεραι πηγαί γνώσεως περι τής έν Έλλάδι καταστά
σεως καθίστανται διά τόν ιστορικόν ερευνητήν τά κείμενα τών ξένων 
περιηγητών άπό τοΰ 1453 και εξής- θά έπρεπε δέ νά χαρακτηρισθώσι 
καί ώς μοναδικαί, εάν ελειπον αΐ εκθέσεις καί αί άναφοραί τών προ- 
[3λεπτών τής Ένετίας, α! όποΐαι δμως ώς εΰνόητον άναφέρονται μόνον 
εις τάς ενετοκρατουμένας περιοχάς1. ’Έμμεσοι πηγαί δΰνανται ήδη 
παραλλήλως νά θεωρηθώσι καί τά ιστορικά έργα τών Ευρωπαίων 
λογίων, τά άναφερόμενα μέν κυρίως είς τήν ιστορίαν τής Τουρκίας, 
περιέχοντα ομως καί πλούτον παρατηρήσεων διά τήν κατάστασιν τής 
Ε λλάδος2.

1 Τάς εκθέσεις ταύτας Ιδημοσίευσεν δ ' Ι π π ό λ υ τ ο ς  N o i r e t .  ’Εσχά
τως ίδημοσιεύθησαν ύπό τοϋ Σ  π. Μ. Θ ε ο τ ό κ η τά θεσπίσματα τής ένετικής 
γερουσίας τής περιόδου (1281—1385). R elazion i al senato ven eto  έδημοσιεύ- 
θησαν ύπό τοϋ A lberi διά τόν 16ον αιώνα, ύπό τών Barozzi και Berchet διά 
τόν 17ον αϊώνα. Δέν πρέπει νά εΕμεθα απαιτητικοί καθ’ δσον οί συγγραφείς, 
Βάϋλοι, τ »ν  εκθέσεων τούτων, γράφουν διά τήν κυβέρνησιν, τής δποίας είναι 
διπλωματικοί αντιπρόσωποι, δέν γνωρίζουν ούτοι τήν κοινωνίαν τών Τούρκων, 
τόν βίον τοΰ τουρκικού λαοΰ, εύλόγως δέ τών ύποδούλων, αλλά μόνον τήν άνω- 
τέραν ύπαλληλικήν τάξιν, ιών βεζύρηδων, πασσάδων, τής δποίας ώς επί τό πολύ
μετεϊχον οί έξωμόται, "Ελληνες καί Σλάβοι (δχι Βούλγαροι, αλλά Σέρβοι)· πρβλ. 
Jorga, V oy . Fr. σελ. 22. Τάς εκθέσεις ταύτας χρησιμοποιεί δ πολύς H am m er 
διά τήν Ιστορίαν τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

3 Βλ. R i c a u t ,  H istoire de 1’etat present de 1’einpire Ottoman.
F e b v r e ,  Theatre de la Turquie—τοΰ ίδίου Etat present de la Turquie.
d e  l a  C r o i x ,  M em oires contenant diverses relations tre curieuses de
l ’ empire O ttom an 1684. καί G euffroy, Briefve D escription , ενθα πλείστα 
λίαν ενδιαφέροντα στοιχεία περί τής τουρκικής διοικήσεως, τοΰ κατά τό 1526
καί έπί Σουλεϋμάν πολέμου τών Τούρκων κατά τών Ούγγρων, τοΰ μεγάλου
Ίβρ αή μ  κ.λ.π.
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Μικρυτέρας σημασίας είναι δΓ ημάς αί περιηγητικοί αφηγήσεις, 
οί συγγραφείς τών οποίων κατά μέγα μέρος άπέβλεπον είς τήν κατα
γραφήν λεπτομερειών ιδία περί τών Τούρκων, καί δλιγώτερον περί 
τών Ελλήνων μέ τόν σκοπόν νά μειώσωσι τήν έντΰπαισιν, τήν οποίαν 
οί Ευρωπαίοι είχον περί τής ίσχΰος τής ’ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
άπό τής εποχής τοΰ Μωάμεθ 1 καί εφεξής.

Είς τήν σειράν τών πηγών κατατάσσονται ακολούθως αί μονο- 
γραφίαι τών Ό θ ω μ α ν ώ ν  ι σ τ ο ρ ι κ ώ ν .  Αυται μικρόν λόγον ποι
ούνται περί τών ελληνικών πραγμάτων καθ’ ό'σον τό ενδιαφέρον 
αυτών εΰλόγως στρέφεται πρός τάς υποθέσεις τής ’Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας. Οΐκοθεν δέ νοείται δτι ή πρόθεσις αυτών δέν είναι αμέ
τοχος τής καί άνά τάς εύρωπαϊκάς αΰλάς, πρωτοστατοΰσης εις τοΰτο 
τής βυζαντινής, άπαντώσης κολακείας πρός τόν ηγεμόνα, οΰτως, ώστε 
τινά έκ τοΰτων στερούμενα τοΰ επιστημονικού χαρακτήρος, νά καθί
στανται μάλλον εγκώμια καί ΰμνοι τών ανδραγαθιών τών Σουλτάνων2. 
Άντιστοίχως κατέχομεν πολλάς λεπτομερείς καί πολυτίμους μονογρα
φίας περί τών σπουδαιοτέρων συμβάντων τής ’ Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας δφειλομένας είς αΰτόπτας καί άνωτάτους υπαλλήλους μετασχόν- 
τας αυτών 8. Τήν τοιαΰτην άλλως τε περί τής ιστορίας άντίληψιν παρέ-

1 Βλ. Bertrandon de la Broquiere (1432) V o y a g e  d ’ O utrem er εκδ. 
L egrand σελ. 610 κ. έ|. ένθα δμιλεϊ περί τής στρατιωτικής δυνάμεως τών 
Τούρκων. Jacques Gassot, Le discours du v o y a g e  de Venise a C on stan 
tinople  (1550) καί D e la  C roix , M em oires contenant diverses R elations

s Καί μέχρις εσχάτων οί ιστοριογράφοι ήσχολοϋντο μέ τάς προσωπικάς, 
πράξεις τών βασιλέων καί τών πρωτοστατουσών φυσιογνωμιών. Είναι χαρα
κτηριστική ή άφιέρωσις τοΰ Μιχαήλ Γλυκύ πρός τόν Κύριον Δούκαν βοϊβόνδαν 
αύθέντην Ούγγροβλαχίας" «αφιερώνω τϊ) Μεγαλοπρεπείς τοΰτο τό Ιστορικόν 
βιβλίον μικρόν μέν είς τήν ποσότητα, μέγα δέ είς τήν ποιότητα, επειδή δέν περι
έχει έργα ι δ ι ω τ ώ ν  καί χ υ δ α ί ω ν  ανθρώπων, αλλά Καισάρων πράξεις, πολέ
μους βασιλέων, καί κοινώς πάσας τάς τε εκκλησιαστικές καί πολιτικάς ιστορίας...» 
(βλ. Δωροθέου Μητροπολίτου Μονεμβασίας, βιβλίον ιστορικόν εκδ. Τζιγαρα).

3 Οί ’ Οθωμανοί ιστορικοί μιμούνται τά περσικά πρότυπα, οί δ ’ έξ αυτών 
παλαιότεροι εγραφον περσιστί. Τήν μητρικήν γλώσσαν έχρησιμοποίησαν βραδύ- 
τερον. Ά π ό  άπόψεως περιεχομένου τινές ’ Οθωμανοί ιστορικοί παρήγαγον εξαι
ρετικός πραγματείας. Μεταξύ τών πρώτων έρχεται δ Δερβίσης Aclitnad A sch ik - 
paschasade επί Βαγιαζήτ 1. Ά π ό  τοΰ ις·' αίώνος ή Πύλη διώρισε καί Ιστοριο
γράφον τής Αύτοκρατορίας βλ. Ε. Brockelm ann, der Is lam  von  seinen A nfan - 
gen  bis zur G egenw art έν Ullsteins W eltgesch ichte  τόμ. «O rient» σελ. 264.
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λαβον εκ τών Βυζαντινών συγγραφέων, οί όποιοι, ενδιατρίβουν εις: 
απλήν αναγραφήν ότέ μέν τών πολεμικών έργων ότέ δέ τών αρπαγών 
τοΰ θρόνου, ή συνθέτουν εγκώμια πρός τούς βασιλείς, ΐνα άποσπά- 
σωσι πυρ’ αυτών πρακτικήν τινα εκδήλωσιν, εΰνοίας.

Τελευταίοι, ώς μή ώφελεν, έρχονται εις τάς περι τής ΰποδουλω- 
Οείσης 'Ελλάδος πληροφορίας οί Έλληνες. Οί βυζαντινοί λεγόμενοι 
λόγιοι, συναποκομίζοντες άπειρα χειρόγραφα, κλασσικά καί μή, πολύ 
πρό τής άλώσεωςειχον σπεΰσει νά καταφΰγωσιν είς άσφαλεστέρους 
τόπους άνά τήν Ευρώπην και ιδίως άνά τήν Ιταλίαν. Άλλα και συνε- 
χίζοντες τό εργον αυτών έν τή αλλοδαπή ουδέποτε έθεώρησαν δτι ήτο· 
άξιον τοΰ κόπου νά όμιλήσωσι περί τής καταστάσεως τών συμπατριω
τών των, ξένοι δέ τινες σοφοί, εν οις ό μέγας Κροΰσιος, μετά πολλής 
δυσκολίας κατώρθωνον ν’ άποσπάσωσι παρ’ αυτών στοιχειά τινα, δι’ ών 
έγράφησαν τά πρώτα ευρωπαϊκά περί τής τουρκοκρατουμένης Ελλά
δος εργα.

III ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ

Περιηγητάς, ώς καί ανωτέρω ελέχθη, είδον άπό τών πρώτων 
αιώνων τοΰ Χριστιανισμοΰ αί ελληνικά! χώραι. Οΰτοι ώθοΰντο ύπό 
ελατηρίων άλλοτε άλλων άναλόγως τής εκάστοτε τάσεως τής εποχής. 
Κατ’ άρχάς ή έπικρατεστέρα τάσις ύπήρξεν ή θρησκευτική, άνεπτΰχθη 
δέ αΰτη ίδί$ κατά τήν εποχήν τών σταυροφοριών, οπότε άΟρόα 
στίφη διέσχισαν τήν Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν προκαλέσαντα καί 
τήν κατά τό ετος 1204 κατάληψιν τής Κωνσταντινουπόλεως. Τινές 
τούτων κατέγραψαν τάς εκ τοΰ ταξιδιού των εντυπώσεις, επεκτει- 
νόμενοι άναλόγως τής μορφώσεώς των, εκτός τών καθαρώς θρη
σκευτικής1 ή ιδιωτικής φΰσεως λεπτομερειών είς σημαντικάς καί 
ποικίλου άλλου περιεχομένου παρατηρήσεις.

1 Βλ. De l ’ igournene russe Daniel, Pelerinage en Terre Sainte, (1113 
— 1115) εκδ. Abraliam de N aroff (1864), ενθα αποκλειστικής γίνεται λόγος 
περί τών σεπτών λειψάνων καί τών τάφων τών αγίων («ό Ά γ ιο ς  Ευθύμιος ά 
νέος έτάφη εδώ, εκεί ό άγιος Γεώργιος, κτλ.»)' πρβλ Beauvau (1604) Rel. 
Iournalier βσελ. 3, 4, 107 κ. έξ. καί Saenulf (de) R el. des voy . a Jerusa-
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ΑΙ περιγραφαί τών προσκυνητών τούτων ώς και τά ταξιδιωτικά 
ήμερολόγια άπόκεινται εν χειρογράφοις και έχουν γραφή ώς επ'ι τό πολύ 
εις λατινικήν γλώσσαν ‘ . Είναι βεβαίως περιττόν νά σημειωθή, δτι τά 
κείμενα ταΰτα διαπνέει πνεΰμα άκρου φανατισμού κατά τών αιρετι
κών Ελλήνων και υπέρ τών Μωαμεθανών. ΑΙ εντυπώσεις τών προ
σκυνητών περι τών Μωαμεθανών είναι καλαί και αναγνωρίζουν είς 
αυτούς πολλά προτερήματα. ’ Αληθώς, λόγφ τοΰ σχίσματος, τό μίσος 
κατά τών Βυζαντίων, ομοδόξων έν Χριστώ αδελφών αυτών, είχε κατα- 
στή τόσον βαθύ, ώστε τά έναντι τών απίστων Μωαμεθανών αίσθή- 
ματα είχον προσλάβει σχεδόν μορφήν παθολ'ογικής συμπαθείας. Έ ν  
τοΐς ήμερολογίοις τών προσκυνητών σώζονται εκδηλα τά δείγματα της 
τοιαΰτης άντιπαθείας τών φράγκων πρός τόν υπόδουλον Έ λληνα3. 
Δι’ ο ό ίστοριοδίφης πρέπει νά λάβη ΰπ’ δψιν τάς προκαταλήψεις 
τοΰ γράφοντος και μετ’ επιφυλάξεων έξετάση συκοφαντικάς ενίοτε 
ανακρίβειας.

Τάς διαθέσεις ταύτας τών ξένων παρώξυνον και ο! Βυζαντινοί 
διά τής εχθρικής τω ν8 στάσεως απέναντι τών φράγκων, εις τούς οποίους

lem et en terre-sainte έκδ. Francisque— Michel et d ’ Avezac (Paris 1839) 
έν Recueil de V oyages et de Memoires, Societe de G eogr. σελ. 834, 
«έπειτα δέ ήλθομεν πρός τήν έξαίρετον νήσον Πάτρας, είς τήν πόλιν τής οποίας 
ίίσήλθομεν, δπως προσκυνήσωμεν τ ό ν ’Απόστολον Άνδρέαν (sic) causa orandi 
beatum  Andream  apostolum »... καί R ochechouart, V oy . σελ. 68 «είς τήν 
εκκλησίαν τοΰ αγίου Ίωάννου τής Ρόδου εΐδομεν άξιολογώτατα καί ίερώτατα
λείψανα καί πρώτον άκανθαν έκ τοϋ στεφάνου τοϋ Κυρίου .....  σταυρόν τής
αγίας Ελένης...» καί A nonym e, V oy . Sainct. Cyt. (1480) σελ. 44, έν Κέρκυρα 
κανδήλα τις καίει οίνευ ελαίου, ξηρός τις κορμός ελαίας καρποφορεί καί αν
θίζει...».

' Pietro Casola, V iaggio  σελ. 113.
a ’Όχι μόνον οί ημιμαθείς κληρικοί μεροληπτούν καί υπερβάλλουν έξογ- 

κώνοντες τά ελαττώματα τών Ελλήνων, άλλα καί λόγιοι Ευρωπαίοι" βλ. I. 
Febvre, έν Theatre de la Turquie, ένθα πλείστας άναγράφει συκοφαντίας 
είς βάρος τών ορθοδόξων ιερέων καί καθόλου κατά τών ‘Ελλήνων, φλεγόμενος 
ύπό φανατισμού πρός τόν καθολικισμόν, τόν όποιον άποκαλεΐ R elig ion  Catho- 
lique καί ώς έκ τούτου αποκλείει τούς μή καθολικούς έκ τής χριστιανικής 
θρησκείας.

8 Τό μίσος τών Βυζαντινών κατά τών Νορμανδών άπό τών αρχών τοϋ 
ια' αίώνος κατέστη τόσον βαθύ ώστε απαντες οί προσερχόμενοι προσκηνηχαί 
Εΰρωπαϊοι συνελαμβάνοντο υπό τών Ελλήνων καί δέσμιοι άπεστέλλοντο είς 
τήν Κωνσταντινούπολή ένθα έφυλακίζοντο- βλ. Lai. Pel. σελ. 16.
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διέβλεπον κατακτητικούς σκοπούς. Καί πώς δχι, οταν αι αληθείς 
προθέσεις αυτών εξεδηλοΰντο άπροκαλύπτως διά τοΰ στόματος τών 
συνοδευόντων αυτούς τροβαδούρων, ώς τοϋ Rambaud de Vaqueiras 
και άλλων; Πώς νά μή τρέμωσιν οί Έλληνες, δταν εβλεπον είς τούς 
λιμένας των νά είσπλέωσι πλοία μεστά Φράγκων ίεροσχήμων, επι
σκόπων και μοναχών, άφοΰ αντί θρησκευτικών εκδηλώσεων, εγνώριζον 
τάς λεηλασίας αυτών ; ’ Αλησμόνητος δντως ΰπήρξεν ή λαφυραγωγία 
τών νήσων Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Αευκάδος καί Ζακΰνθου ύπό 
τοΰ στόλου τών Πισατών διευθυνομένου υπό τοΰ Αρχιεπισκόπου τοΰ 
Daibert ‘ .

Ένεκα τοΰ αμοιβαίου τούτου μίσουςa οί προσκυνηταί εγκατέ- 
σπειραν είς τήν Δύσιν κακούς χαρακτηρισμούς περ'ι τών Ελλήνων' 
ώς εκ τούτου δέ προήλθεν ή καί μέχρι σήμερον επικρατούσα κακή ιδέα 
περι τής τιμής τών Ελλήνων8, πρωτοστατούντων είς τοΰτο τών Γάλ
λων *. Θά επρεπεν δμως νά ήσαν επιεικέστεροι είς τάς περί Ελλήνων 
κρίσεις των, οί εχοντες. τουλάχιστον ποιάν τινα μόρφωσιν προσκυνη
ταί, άναλογιζόμενοι τήν άπό αιώνων στέρησιν τής πολιτικής τών 
Ελλήνων ελευθερίας, ενώ εκείνοι εφωτίζοντο ύπό πνευματικού φ ω 
τός, ήδη άπό τής εποχής τής ’Αναγεννήσεως.

Παρά πάσας τάς τοιαύτας ελλείψεις, τινά τών κειμένων τούτων 
κέκτηνται Ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν παροχήν ειδήσεων περί τών 
Ελλήνων είτε τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας5 είτε τής μετά ταΰτα

1 W . H e y d , H ist, du com m erce  du L evant Α ' σελ. 191. Ό ρ θ ώ ς  δ 
J. H . M erle d ’ A ubigne, Histoire de la reform ation en E urope au tem ps 
de Calvin, τόμ. I l l  σελ. 233 έν Brockhaus, G riechenland τόμ. IV  σελ. 281, 
δμιλεϊ περί διαζυγίου τής θρησκείας καί τής ηθικής (le d ivorce  de la re 
lig ion  et de la m orale) κατά τόν Μεσαίωνα.

9 Καί είς προηγουμένους χρόνους (17ος αίών) τό μίσος τών Ελλήνων 
κατά τών Φράγκων ήτο ίσχυρότερον τοΰ κατά τών Τούρκων, πρβλ. Breves 
(de), V o y .  en G rece (Paris 1628) σελ. 217.

8 T a n c o i g n e ,  V o y . k Sm yrne I σελ. 121.
* W . E ton , T ab leau  de Γ em pire O ttom an (μετάφρ. Lefevre), Β ' σ. 73, 

«Οί Έλληνες απέκτησαν κακήν φήμην έξ αίτιας τών Γάλλων εχθρών των».
6 Τήν ωφελιμότητα τών κειμένων τούτων άντιληφθείς ήδη ό Λέων Ά λλά- 

τιος (1653) έδημοσίευσε τοΰ W illebrand d O ld e n  bou rg  (1211) τό itinerarium 
Terrae Sanctse είς τά «Σύμμικτα» (Α ' σελ. 122) καί δδοιπορικά Ελλήνων 
κληρικών προσκυνητών μεταβάντων είς τούς αγίους Τόπους δπως 1) «Ίωάννου
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τουρκοκρατημένης Ελλάδος. Τά πλεΐστα δμως δέν έχουν αξίαν, καθότι 
οί συγγραφείς, αφελείς άφηγηται εντυπωσιακών φαινομένων, αναγρά
φουν σημειώσεις χωρ'ις καν ν’ άγκυρολήσωσιν είς τούς ελληνικούς 
λιμένας. Οΰτοι κατευβυνόμενοι πρός τήν 'Ιερουσαλήμ ερριπτον ούχ 
ήττον άπό πέλαγους κα'ι φευγαλέον βλέμμα πρός τήν ελληνικήν γην 
και ανέγραφαν δ,τι περι τής Ελλάδος ήκουον έρωτώντες τούς περί 
αυτούς ναύτας, οίτινες ήσαν ή "Ελληνες ή μή, εχοντες ομως πεί
ραν πολλών πραγμάτων λόγφ τών συχνών ταξιδίων. Ένεκα τούτου 
πρέπει νά εΐμεθα πολύ προσεκτικοί είς τάς έπ'ι διαφόρων σημείων 
(πληθυσμού, ηθών, εθίμων, γλώσσης) άφορώντων τόν δημόσιον καί 
ιδιωτικόν βίον τών Ελλήνων, παρατηρήσεις των.

Έκτος τούτων είς προηγμένους χρόνους κα'ι ολίγον πρό τής άλώ- 
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων αναφαίνονται είς 
τάς ελ?*.ηνικάς χώρας προσκυνηταί, οξυδερκείς παρατηρηται καί βαθεις 
μελετηταί τών ελληνικών πραγμάτων1. Οί κατερχόμενοι ήδη είς τήν 
Ελλάδα δέν αρκοΰνται μόνον εις τό νά επισκέπτωνται τήν Παλαι
στίνην καί νά γονυπετώσι πρό τών θαυματουργών εικόνων και σε
πτών λειψάνων, άλλα πολυμερώς σπουδάζουν τάς χώρας, διά τών 
οποίων διέρχονται2. Καθορίζουν τόν σκοπόν των εκ τών προτέρων 
και στρέφουν τήν προσοχήν των είς ώρισμένα πράγματα. Δέν είναι πλέον 
οί παλαιοί αμαθείς καί αγεωγράφητοι προσκυνηταί, οί οποίοι διέ- 
πραττον τρομεράς γεωγραφικάς παρανοήσεις καί σύγχυσιν τών γνοι-

χοϋ Φοκα εκφρασις έν συνάψει τών άπ’  ’Αντιόχειας μέχρις 'Ιεροσολύμων κά
στρων καί χωρών, Συρίας, Φοινίκης, καί τών καχά Παλαιστίνην αγίων τόπων, 
(είδε τούς άγιους Τόπους είς χιλίους ρπε'). (Α ' σελ. 1). 2) Έπιφανίου μοναχοΟ 
τοΓι Άγιοπολίιου, τοΰ πνευματικοί ημών πατρός, Διήγησις, είς τύπον περιηγη- 
χοΰ, περί τής Συρίας καί τής 'Αγίας Πόλεως καί τών έν αΰτξ) αγίων τόπων. 
Καί αλλα δπως τό itinerarium fratris W ille lm i de Rubruquis (1554) έξε- 
δόθ η πολλάκις από τοϋ 1599.

1 Βλ. Bertrandon de la Broquiere, (V oyage  d ’ Outremer, εκδ. Schefer, 
Paris 1892) ενθα διαφαίνεται ή λεπτή παρατηρητικότης του, ώστε δικαίως 
θεωρείται ό σημαντικώτερος περιηγητής τοΰ ιε' αίώνος. Ύπήρξεν ό τελευ
ταίος τών προσκυνητών οσχις έκράτησεν ράβδον προσκυνηχοϋ βλ. V ivien  de 
Saint-Martin, As. Min. τομ. I σ. 62) καί Jorga  (N) V oy . Fran?, σελ. 17.

’  Πρός προστασίαν τών προσκυνητών έγκαχεσχάθησαν προξενεία έν Π α- 
λαισχίνυ βλ. W . H eyd, les consulate etablis en Terre - Sainte an  m oyen - 
i g e  (Paris 1884).
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στοτέρων άκόιιη ονομάτων, δημιουργοΰντες αφετηρίας παρεξηγήσεων, 
τρομερών ενίοτε, εκ μέρους τών ιστορικών \

Το πλεΐστον τών προσκυνητών άπηρτίζετο έκ κληρικών, τών 
οποίων ή εδραία θρησκευτική πίστις εξουδετέρωνε πάντα φόβον κίν
δυνων καί κακουχιών. Και οΰτοι δμως άνεχαιτίσθησαν, καί ώς εκ 
τούτου έμειώθη κατά πολύ ποσοτικώς τό εις τήν Παλαιστίνην κΰμα 
τών προσκυνητών, καί έγκαιέλειψαν τό δ'νειρον τής έπισκέψεως τών 
αγίων Τόπων, έν πρώτοις μέν συνεπείς τής κατακτήσεως τής Παλαι
στίνης, βραδύτερον δ’ ετι μάλλον, ενεκα τής άλώσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως υπό τών Τούρχων. Ή  μείωσις αΰτη, έξιχθεΐσα έπ’ ολίγα 
έτη μέχρι πλήρους ανακοπής, καθίσταται έτι μάλλον αισθητή, παρα
βαλλόμενη πρός τήν έπί τών σταυροφοριών σημειωθεΐσαν έντασιν 2.

Καί κατά τό ποιον μετεβλήθη βαθμηδόν τό προσκυνητικόν ρεΰμα, 
ύποστάν τήν έπίδρασιν τής’Αναγεννήσεως καί τών επιστημονικών αναγ
κών. Καθ’ ολον τόν 15ον, Ιβον καί 17ον αιώνα οί πλεΐστοι τών προσκυ
νητών είναι λόγιοι, αρχαιολόγοι3, ποιηταί και καλλιτέχναι4 μελετών- 
τες πρό πάντων τάς Έλληνικάς χώρας καί συνδέοντες τήν άρχαίαν καί 
κλασσικήν 'Ελλάδα μέ τήν σύγχρονον.

Οί Σουλτάνοι εκμεταλλευόμενοι τό θρησκευτικόν αίσθημα τών 
χριστιανών έπέβαλον φόρον διά τήν άδειαν τής έπισκέψεως τοϋ Πα

1 Ώ ς  γνωστόν ό Φαλμεράϋερ έστήριςεν έν μέρει τήν θεωρίαν του έπί τής 
φράσεως τοϋ οδοιπορικού W illiba ld i <Et inde navigantes, venerunt ultra 
xaare Adriam  ad urbem  Manafasiam in Slavinia terra.» έν itinera H ie- 
rosolym itana et Descriptiones terrse sanctse bellis sacris anteriora εκδ. 
τών Titus T ebler καί Augustus Molinier, Γενεύη 1879, τεΰχος H odoeporicon  
S. W illibald i σελ, 256, κεφ. XI.

a Περί τών κειμένων τών προσκυνητών τούτων, τών έντυπώσεων καί τών 
παρατηρήσεων, τάς οποίας κατέλιπον, εγραψεν ό Jorga, I^es V oy ag eu rs  
Fran?ais dans Γ  Orient E uropeen  (1931) βλ. καί J e a n  E b e r s o l t ,  O rient 
e t  O ccident, Rech.erch.es sur les influences byzantines et Orientales en 
F rance pendant les Croisades. Lovinesco, V o y .  Fr. en G rece au X I X  
siecle. (Paris 1900).

* Εις τό προσκύνημα μεταβαίνουν καί οί αδελφοί L aborde, αρχαιολό
γοι, ό Choiseul Gouffier κ. α.

1 Μέχρι τοΰ 18ου αίώνος καί τών αρχών τοΰ 19ου καλλιτέχναι επισκέ
πτονται τήν Παλαιστίνην, ώς λ. χ. ό μέγας Σατωβριάνδος, δστις καί προβλέπει, 
δτι θά  είναι ό τελευταίος τών προσκυνητών.
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ναγίου Τάφου, μικρότερον μέν διά τούς έξ Ελλάδος, μεγαλύτερον δέ 
διά τούς έξ Ευρώπης προερχομένους

Ή  κατά τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνας οικονομική άνθησις 
τών'Αγίων Τόπων, ώφείλετο σχετικώς καί είς τήν συρροήν τών προ
σκυνητών, κομιζόντων άπό τοΰ βασιλέως μέχρι τοΰ τελευταίου ιππότου 
πλουσιώτατα δώρα καί αναθήματα καί δωρουμένων γενναία χρημα
τικά ποσά2. ’ Αντίστοιχος υπήρξε καί ή γενική παρακμή είς τήν οποίαν 
περιέπεσαν διά τής μετά ταΰτα άραιώσεως τών προσκυνητών. Ό  Πα
νάγιος Τάφος ήρειπώθη. Οί Πατριάρχαι εΐργάζοντο διά τά πρός τό 
ζήν. Τά ιερά άμφια κατεσκευάζοντο έξ άπλοΰ υφάσματος, τά δέ ιερά 
σκεύη έκ σιδήρου. eO κλήρος άπέθνησκεν έξ ασιτίας καί τά κτήματα 
τών εκκλησιών ύπεθηκεύοντο άθρόως είς σημεΐον ώστε αί κανδήλαι 
αυτών νά στερώνται ένίοτε ελαίου8.

’Ιδιαίτερος λόγος πρέπει νά γίνη διά τάς θρησκευτικός άποστο- 
λάς, τάς δποίας μεταξύ τών προσκυνητών διωργάνωνεν ή καθολική 
Εκκλησία ή τό Κράτος. Αί άποστολαί αΰται άπετελοΰντο τό μέν εκ 
κληρικών4 τό δέ καί έκ κοσμικών, οί δέ σκοποί των φυσικφ τφ λόγφ

1 Ύ ψ η  λ. Τά μειά τήν άλωσιν σελ. 99 βλ. καί T ollot, V o y  au L evan t 
(1731— 32) σελ. 141, έφθάσαμεν πλησίον τής ‘ Ιερουσαλήμ, δπου ώφείλαμεν νά 
πληρώσωμεν δλοι ημείς τήν άδειαν τής εΙσόδου άνερχομένην είς 3 γρόσια.

s Κάρολος ό Μέγας ύπήρξεν ό πρώτος Ευρωπαίος, δστις πολυτρόπως ένί- 
σχυσε τούς Αγίους Τόπους, μολονότι δχι απηλλαγμένος καί κατακτητικών προ
θέσεων. Οδτος άπέστειλε πολλά δώρα είς τόν Πατριάρχην 'Ιεροσολύμων. 
“Εκτοτε οί χριστιανοί έζήτουν τήν ήθικήν καί υλικήν ΰποστήριξιν τής Γαλλίας 
βλ. L alan ne, des Peler. σελ. 7, 8. καί T henaud v o y .  d ’ O utrem er, Sche- 
fer, v o y .  D oc. τομ. 5ος Είσ. σελ. 69, ή Λουΐζα τής 2αβοίας (1511) άπέ- 
στειλε χρυσόν, λίβανον καί σμύρναν διά τοϋ T henaud δπως καταθέστ] είς τήν 
φάτνην τοϋ 2ωτήρος.

8 βλ. Ύψηλάντου, Τά μετά τήν "Αλωσιν, σελ. 64,
* Ό  A rcu lf επίσκοπος, (505 μ. X.) μετέβη είς τούς αγίους τόπους, (βλ. 

Bertrandon de la Broquiere, V o y .  d ’ Outremer σ. 425). Βραδύτερον άπεστάλη 
ό H e t t o n  (811) μοναχός και ηγούμενος de R ich enou  έπειτα επίσκοπος de 
Bale, δστις εστάλη ύπό τοϋ Charlem agne. Προετιμώντο κληρικοί καί διά τάς 
έπί πολιτικφ σκοπφ άποστολάς επειδή ήσαν οί πλέον πεπαιδευμένοι τών συγ
χρόνων των καί πλήρεις τοϋ έκ τής χριστιανικής πίστεως άπορρέοντος θάρ
ρους. ’Ανάλογοι άποστολαί έστάλησαν είς τήν Άσίαν υπό τοΰ Πάπα Ίννοκεν- 
τίου Δ' τινές έκ τών οποίων ήσαν μοναχοί έκ τοΰ τάγματος τών Δομινικανών 
καί Φραγκισκανών οδχοι διά τών ταξιδιωτικών ημερολογίων των καί περιγρα
φών κατέστησαν τό πρώτον γνωστήν τήν ’Ασίαν γεωγραφικώς είς τήν Ευρώπην.

3

s h t h s■*Κ Η



Είκ. 5. Αριοτερά: Γιαννίισαρος ακόλουθος πρέσβεως. Δεξιά: Γιαννίτσαρος
(Ά γ ω ν .  Deux An. Con. σ .  9)
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ήσαν κατά πρώτον προσηλυτιστικοί. Ή  είς πλείστας πόλεις τής Ελλάδος 
εγκατάστασις Ιησουιτών και Καπουκίνων υπήρξε το μόνιμον αποτέλεσμα 
τούτων. Οί Ίησουϊται υπήρξαν ψανατικώτεροι1 κα'ι επιβλαβέστεροι3 τών 
Καπουκίνων έντή προπαγάνδά των, ώς περιηγηται δμως, είναι πολύτι
μοι, καθ’δσον, ώς μεμορφωμένοι, εμφανίζονται ακριβέστεροι καί διεξο- 
δικώτεροι είς τάς παρατηρήσεις των 8. Έλθόντες κατά τό 1641 είς Α θ ή 
νας μετέβησαν βραδΰτερον είς Χαλκίδα4, δπου διέμενον περισσότεροι 
καθολικοί. Οί δέ ΚαπουκΧνοι μετριοπαθέστεροι5 εμφανίζονται από

Βλ. V iv . As. Min. I σελ. 148. Τό προσηλυτιστικόν ενδιαφέρον στρέφεται- ιδία πρός 
τό ποσόν καί ούχί πρός τήν ποιοτικήν βελτίωσιν τοϋ χριστιανικού πληρώματος 
δρθώς ό J. Η . M erle d ’ A ubigne, H isto ire  de la  reform ation  en E u rop e  
au  tem ps de C a lv in  τόμ. Γ ' σελ. 233, παραβάλλει τήν κατά τόν μεσαίωνα 
χριστιανικήν εκκλησίαν πρός δένδρον τοϋ όποιου οί κλάδοι είναι μέν εκτεταμένοι 
στερούνται δμως χυμοϋ.

1 01 Τοϋρκοι ώνόμαξον τούς Ίησουΐτας μαύρους ϊερεϊς (carapapasler) 
βλ. de la M otraye, V o y .  (1699) I σελ. 223 καί ’Ανωνύμου E tat present de 
l ’ A rch ipel I σελ. 141— 142.

8 Διό ύπό τοϋ Πάπα κατηργή&η τό τάγμα τών ’ Ιησουιτών καί έδημεύθη- 
σαν απαντα τά μοναστήρια βλ. Ύψη λ. Τά μετά τήν άλωσιν σελ. 93.

8 Μεταξύ τών ’ Ιησουιτών τήν πρωτίστην θέσιν διά τήν Ιστορίαν τών 
’Αθηνών κατέχει ό  Babin (Relation  de l ’ etat present d ’ Athenes, Λυών 1674), 
δστις είς επιστολήν του άπευθυνομένην πρός τόν ηγούμενον Pecoil περιέγραψε 
τάς ’Αθήνας. (Ό  P eco il ταύτην άπέστειλε πρός τόν εμβριθή αρχαιολόγον 
S p on , δστις καί τήν έδημοσίευσε μετά σχολίων καί πολλών επαίνων τφ  1674). 
Ή  περιγραφή τών ’Αθηνών ύπό τούτου είναι πολυτιμοτάτη κυρίως διά τήν 
κατάστασιν τών αρχαίων μνημείων καί τήν τοπογραφίαν τής πόλεως. ’Αποτελεί 
συμπλήρωμα τής συλλογής τοΰ de Gruterus. Βλ. Relations inedites des 
m issions de la C om pagn ie  de Jesus a Constantinople et dans le L ev an t 
au  X V IIe  siecle εκδ. Carayon (Paris 1864) ενθα πλεΐσται ειδήσεις περί τών 
τοπωνυμίων τών Ελληνικών χωρών καί ένδιαφέρουσαι σημειώσεις περί τών εν 
Κωνσταντινουπόλει ‘ Ελλήνων (σελ. 21 καί έξ.). Καί Relation  de l ’ establisse- 
m ent des PP. de la C om pagnie de Jesus en  L evant, εκδ. Em . L egrand  
(Paris 1869) ε'νθα άπό τής σελίδος 9 καί έξ. περιλαμβάνονται αξιόλογοι παρα
τηρήσεις περί τών 'Ελλήνων νησιωτών τής Χίου (ήτις ώνομάζετο <μικρά Ρώμη» 
διά τό πλήθος τών καθολικών, βλ. Barth. V o y . II σελ. 15) τής Σμύρνης καί 
απάντων τών ΑΙγαιοπελαγιτών.

* Βλ. Rel. de T est, des PP  de la Com p, de Jesus (L6gr. 1869) σελ. 46, 
τφ  1641 εγκατεστάθησαν έν Άθήναις τήν τελευταίαν ημέραν τοϋ έτους τούτου 
μετέβησαν είς Χαλκίδα (Calchis), ήτις σήμερον ονομάζεται E uripo ή Euripus.

6 Ό  Μέγας Πέτρος είχεν άνεχθή τούς Καπουκίνους, άλλ’ έξεδίωξε 
τούς Ίησουΐτας έκ τοΰ ρωσικοϋ εδάφους, βλ Ύψη λ. αύτ. σελ. 307 βλ. καί H en .
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τοϋ 1658 κ. ε. απεσταλμένοι ύπό τής όργανώσεως της Propaganda 
f id e 1 προέβησαν και είς τάς γνωστάς σχεδιογραφήσεις τών αρχαίων 
μνημείων κατ’ Ιντολάς εκ τοϋ Ιξωτερικοϋ 2.

Οί Καπουκΐνοι διεσπάρησαν είς πλείστας πόλεις, τάς ’Αθήνας 
και άλλαχοϋ, κυρίως δέ είς τό Ναύπλιον. Έκεΐ άπαντώμεν τόν πάτερ 
Barnabe, 6 οποίος δμως δχι μόνον άπέτυχεν είς τόν προσηλυτισμόν 
Έλληνοπαίδων, αλλά καί γενόμενος αντιληπτός, ΙστερήΑη τοϋ δικαιώ
ματος τοΰ κηρΰττειν ελληνιστί, δι= δ και ήναγκάσΟη νά έγκατασταθή 
είς Κορώνην. Ούδεΐς άλλως τε εκ τών Μοραϊτών μετέβαλε τό Όρθόδοξον 
δόγμα του. Άντιθέτως, οίνησιώται8 οί προσελθόντες εις τό καθολικόν 
δόγμα, «τήν οδόν τής σωτηρίας», ώς τό άπεκάλει δ Gourmesvin *, 
πρεσβευτής τής Γαλλίας παρά τη 'Οθωμανική Πΰλη, υπήρξαν πολυά
ριθμοι.

Ή  προσηλυτιστική προπαγάνδα Ινετάθη άπό τής εποχής τοΰ σουλ
τάνου Σουλεϊμάν τοϋ Μεγαλοπρεπούς, παρά τοΰ οποίου τή μεσολαβήσει 
τών καθολικών πρεσβευτών, οί ξένοι κληρικοί απέσπασαν καί πλεΐστα 
προνόμια. Έκτος τών καθολικών τούτων ιεραποστόλων αί θρησκευτικαι 
άποστολαί κατά τόν 16ον καί 17ον αιώνα5 περιελάμβανον άλλους κλη
ρικούς ή και λαϊκούς, είς τούς οποίους τό προσκύνημα επεβάλλετο ύπό 
τών άρχων τής καί)ολικής εκκλησίας είτε ώς έπιτίμιον διά τήν άφεσιν

O m ont, R evue des Etudes Grecques τομ. X I V  σελ. 270, ένθα δημοσιεύει νέας 
καί ανεκδότους ειδήσεις περί τών εγκαταστάσεων έν ’Αθήναις τών ’ Ιησουιτών καί 
Καπουκίνων. Περί τής φιλανθροκτικής δράσεως τών Καπουκίνων άναφέρονται 
πλεισται ειδήσεις ώς καί περί τής δράσεως αυτών εν tfj απελευθερώσει χριστια
νών αιχμαλώτων άπό τών χειρών τών ’Αλγερίνων πειρατών βλ. T ollot, V o y .  
au L ev . σελ. 69, M irone, Mem. d ’ un V o y . au Levant Α' σελ. 50 καί V a n 
dal (Albert), V oy ag es  du marquis de N ointel (1670— 1680) σελ. 119.

1 Guilletiere, Lacedem one ancienne et nouvelle Β ' σελ. 191. Χάρις 
δέ είς τόν πρέσβυν de Breves (1589) κατέστη μεγαλύτερα ή έξάπλωσις τής 
προπαγάνδας τής πίστεως καί ή έγκαθίδρυσις περισσοτέρων Γάλλων κλη
ρικών.

J Charriere, N egotia tions Α ' σελ. L X X -
* Αί νήσοι τοΰ ’Αρχιπελάγους εδέχθησαν πολλούς Λατίνους κληρικούς 

καί κοσμικούς ενεκα τοΰ ότι είχον κάτακτηθή ύπό 'Ενετών ή Γενουατών καί 
ώς έκ τούτου δ προσηλυτισμός έκέρδιζεν Ιδαφος καθώς φαίνεται καί μέχρι 
σήμερον ακόμη- πρβλ. Vandal (Albert) V o y .  N ointel σελ. 118.

‘  Βλ. Φ.λ, Ίστ. Ά θ . Α ' σελ. 49.
* V iv ien  de Saint-Martin As. Min Α ' σελ. 67.
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τών αμαρτιών των, είτε ώς τρόπος άπαλλαγής τής χώρας αυτών άπό 
διαφόρων ταραχοποιών στοιχείων η φεουδαρχών εριζόντων πρός τούς 
επισκόπους1.

Ή  μεγάλη αποδημητική τάσις επέφερεν άναμφιβόλως κοινωνικός 
ανωμαλίας, καθ’ δσον λόγφ τής άτελείας τών συγκοινωνιών, δ χρόνος 
της μεταβάσεως και επανόδου ήδύνατο νά είναι λίαν μακρός. Ό  από
δημος, Ιπανερχόμενος εις τήν πατρίδα του, εΰρισκε συνήθως τήν οικο
γένειαν του εν αποσυνθέσει. Διά τοΰτο και ό Γρηγόριος Επίσκοπος 
Νΰσσης, εν τη επιστολή «Περι τών άπιόντων είς 'Ιεροσόλυμα», τονίζει 
δτι τό είς τούς 'Αγίους Τόπους προσκύνημα δέν είναι απαραίτητον 
διά τόν Χριστιανόν \

IV Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

Ό στις θέλει νά συνδέη γεγονότα πρός άλληλα χωριζόμενα διά 
μεγάλων χρονικών αποστάσεων και νά ύποτάσση ταΰτα ύπό γενικήν 
τινα ιδέαν, δΰναται ούχΐ άτόπως νά θεώρηση τό άνά τήν χώραν ημών 
κΰμα τών ξένων περιηγητών άπό τοϋ ιδ' και ιε' αίώνος και εξής, ώς 
αντίκτυπον ήδη τής μεγάλης εξερευνητικής τάσεως, ητιςενεφανίσθη κατά 
τόν ιε'αιώνα έν Ευρώπη. Πράγματι δ ιε'αίών, καθ’ δν τό Βυζαντιακόν 
κράτος έξέλιπεν, υπήρξε διά τήν δυτικήν και βόρειον Ευρώπην, ώς και 
δι’ ολόκληρον τόν νεώτερον κόσμον, ό αίών τών τολμηρών άνά τήν 
'Υδρόγειον ταξιδίων καί τών μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων 
συγχρόνως όμως— καί τοΰτο δέν στερείται ίδιαζούσης σημασίας έπί 
τοϋ προκειμένου— ύπήρξεν δ αιών τής άναγεννήσεως τών γραμμάτων, 
τής διαδόσεως τοΰ άρχαίου πολιτισμού. Ό  ιε' ύπήρξεν δ αίών, καθ’  δν 
δ άνθρωπος ήθέλησε ν’ απαλλαγή άπό τών μεσαιωνικών δεσμών τής 
θεοκρατίας καί νά τραπή είς άνακάλυψιν αυτού τούτου τοϋ εαυτού του 
διά παντός είδους έρεύνης.

Οϋτω παραλλήλως προήλθεν ή ώθησις καί πρός επιστημονικήν 
εξερεύνησιν τής Ελλάδος καί τών γειτονικών αυτής χωρών. Έ νώ  δη~

1 Lalanne, des Pelerinages σελ. 13.
* Κ ο ρ α ή, Ά τακτα , τόμ. Γ ',  419— 424 «δπου προσκαλείται πρός τήν 

κληρονομιάν τής βασιλείας τών ουρανών δ Κύριος τούς ευλογημένους τό απελ- 
θεϊν εις Ιεροσόλυμα έν τοΐς κατορθώμασιν ούκ άπηρίθμησεν».
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λαδη μέχρι τοϋ ιε αιώνος εδέσποζεν έπί τών περιηγήσεων τό θρησκευ
τικόν πνεύμα, καί εξ αυτού μόνου άνέβλυζεν δ  πόθος πρός έπίσκεψιν 
τής ’Ανατολής καί συγκεκριμένως τών ‘Αγίων Τόπων, ώς ανωτέρω 
άνεπτύξαμεν, εφεξής τό θρησκευτικόν κίνητρον άτονεΐ, ενισχύεται δέ 
τό επιστημονικόν διαφέρον.

Αλλοΐοι ήδη οφθαλμοί μελετούν τόν κόσμον, τούς ανθρώπους, 
τά παντός είδους μνημεία \ Ή  ψυχή δροσίζεται εξ άλλων πηγών. Ή  
’Αναγέννησις κατευθύνει τήν προσοχήν τής Ευρώπης είς τάς αρχαιότη
τας τής Ελλάδος καί τής Ρ ώ μης2 έμπνέουσα αληθή λατρείαν πρός 
παν τό Ελληνικόν*. Πολυάριθμοι περιηγηται περιέρχονται τάς ώραίας 
Έλληνικάς χώρας πλήρεις ήδη θαυμασμού πρός τήν άρχαίαν ελληνι
κήν τέχνην, άπαντες δέ οΰτοι καταρτίζουν συλλογάς επιγραφών, γλυ
πτών καί νομισμάτων. Έκ τών ύπό τήν ’Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν 
υποδούλων μόνοι οί “Ελληνες καθίστανται άντικείμενον τοιούτου εξαι
ρετικού διαφέροντος.

"Οθεν ίσχυράν επίδρασιν έπί τήν διαμόρφωσιν νέου περιηγη
τικού ρεύματος εσχεν ή ’Αναγέννησις*, δχι μόνον μεταβαλοϋσα 
τούς σκοπούς τών ταξιδίων, αλλά καί όπλίσασα τούς ανθρώπους 
διά παρατόλμου δυνάμεως πρός άπόκτησιν πνευματικών θησαυρών.

1 B r a n d i  (Carl) «Renaissance* έν Ullsteins W eltgesch ichte  τόμ. 
N euzeit (1500— 1650) σελ. 119— 187.

a βλ. B ordeaux (Henri) V o y .  (1726) σελ. 30.
8 βλ. V iv ien , Asie M ineure, Β ' σελ. 361.
4 Ή 'Αναγέννησις ομοιάζει πρός χήν άφύπνισιν τοϋ ανθρώπου έκ τοϋ Βπνου. 

Άποτινάσσει ό ύπνώχχων άνθρωπος τήν βαρύνουσαν τά βλέφαρά χου άχλύν, 
τήν νάρκην τών αισθήσεων του, καί διά βλέμματος διαυγούς παρατηρεί τώρα 
τόν περιβάλλοντα αύτόν κόσμον. "Ηδη νέος κόσμος διανοίγεται ενώπιον του" 
είναι μέν ό ίδιος ό παλαιός άλλ’ είς τήν νέαν φαντασμαγορίαν χου- είς χήν 
θεώρησιν χοΰ νέου κόσμου Ιπιδίδεχαι μέ χήν εΰχάριστον μανίαν, ήν παρέχει ή 
συνειδητή άνακάλυψις. Κυρίως είπεΐν ό άνθρωπος δέν ανακαλύπτει τόν κόσμον, 
άλλα τόν εαυτόν του καί κατά συνέπειαν τόν κόσμον. ’ Αλλά διά χήν άφύπνισιν 
χοΰ ανθρώπου απαιτείται ή εξωθεν κροϋσις, ήτις ώς σπινθήρ θά άνάψη χό 
πϋρ εν τη ψυχή του καί θά φωτίση τήν διάνοιάν του. Διότι ό άνθρωπος δέν 
υπάρχει ώς άπόμονον πνευματικώς ατομον- δημιουργεί τήν πνευματικότητα 
του έκ τής πνευμαχικής επαφής του πρός τινα ά'λλην ΰπαρξιν. Οδτω κατά τόν 
14ον αΙώνα ή γερμανική ζύμη τής βορείου ’Ιταλίας άφυπνισ&εΐσα ήδη ήλθεν
είς επαφήν πρός τό Ελληνικόν πνεΰμα, δπερ ήτο έγκατεσπαρμένον είς τά χειρό
γραφα τοΰ Βυζανχίου. Ή  άφύπνισις αυτή άπετέλεσε τήν αφετηρίαν τής Ά ν α -
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'Ως ελέχθη οι Βυζαντινοί λόγιοι συναπεκόμισαν είς την ’ Ιταλίαν 
πλουσίαν λείαν χειρογράφων, ατινα επώλουν εκεί άντι άδρας ενίοτε 
αμοιβής, συνήθως ομως εις ευτελή τιμήν, εις τούς πλουσιωτέρους των 
“Ιταλιωτών, άμιλλωμένους εις την ϊδρυσιν μεγάλων ιδιωτικών βιβλιο
θηκών ’ .

Ή  απογΰμνωσις τών βυζαντινών βιβλιοθηκών’ έσυνεχίσθη, και 
μετά την "Αλωσιν κατ’ αυτόν τον τρόπον, μέ την δικαιολογίαν τής 
διασώσεως αυτών εκ τής καταστροφής υπό τών χειρών τών Τούρκων5.

’ Αληθώς ή δικαιολογία αυτη πλήν τής προσχηματικής πλευράς 
ενείχε και σπέρμα άληθείας, καθ’ δσον ο! Τούρκοι στρατιώται διέπρα- 
ξαν πολλάς βαρβαρότητας κατά τάς πρώτας ημέρας τής άλώσεως (πάν
τως δλιγωτέρας τών δσων, εΐχον διαπράξει οί Φράγκοι τφ 1204) ση- 
μειωτέον δμω; δτι παρά την θέλησιν καί διαταγήν τοΰ μεγάλου πολί
τικου Μωάμεθ.

γεννήσεως. Τό αύτό φαινόμεναν δυνάμεθα νά εΰρωμεν συντελούμενον και είς 
άλλους «ρχαιοτέρους χρόνους, δτε την  θεοκρατικήν κοσμοθεωρίαν αντικαθιστά 
ή φυσική κοσμοθεωρία καί ταύιην ή μεταφυσική, βλ. Chamberlain (H ouston) 
d ie  G rundlagen  des Neunzehnten Jalirliunderts τόμ. I σελ. 8 καί έξ.

1 Οί πλουτήσαντες διά τών κατακτήσεων καί τοΰ εμπορίου βασιλείς τών 
’ Ιταλικών πόλεων παρέχουν πολλάς χιλιάδας δουκάτων διά μίαν περγαμηνήν, 
ένφ  δΓ αυτήν ταύιην ό Τούρκος πασάς θά άπηξίου νά δώσ^ ένα παρά ή εν άσπρο. 
Καθ’ ήμας δύναταί εις νά διαχωρίστ) τούς κατακτητικούς λαούς είς δύο ομάδας, 
είς εκείνους, οί οποίοι μετά τήν κατάκτησιν χωρών παραδίδονται είς τήν τοΰ 
σώματος περιποίησιν (Τοΰρκοι, Άσιάται) καί είς εκείνους, οί όποιοι, ευθύς ώς 
άνακοπΓ) ή κατακτητική ορμή καί παύση ή κλαγγή τών δπλων, χρησιμοποιούν 
τά  συσσαιρευΟέντα πλούιη διά τήν καλλιέργειαν τοϋ πνεύματος {παράδειγμα 
οί “Αθηναίοι μετά τούς μηδικούς πολέμους καί οί ’Ιταλοί).

2 βλ. Σ  π υ ρ. Λ ά μ π ρ ο υ ,  Ιστορία  τής 'Ελλάδος τομ. 6ος σελ. 983 «κώ
δικες ιοϋ Άριστοτέλους καί τοϋ Πλάτωνος, θεολογικοί καί άλλοι ΙπωλοΟντο 
ί^ατά δεκάδας».

5 Είναι γνωστόν τό σπάνιον παράδειγμα Κωνστ. τοΰ Λασκάρεως, δστις 
τάς πλούσιας αύτοΰ βιβλιοθήκας Ικληροδότησεν εις τούς “Ελληνας. Διότι ύπέ- 
θαλπεν είς τήν ψυχήν του τήν ελπίδα, δτι θέλει ποτε έλευθερωθή ή δουλω- 
Οεϊσα 'Ελλάς. 'Η  πολύτιμος συλλογή τούτου υπάρχει ακόμη καί Ιχρησίμευσεν 
είς τό νά καταστήση γνωστούς είς τήν Ευρώπην τούς ένδοξοτέρους συγγραφείς 
τής ελληνικής άρχαιότητος. Πολλά συγγράμματα άντεγράφησαν διά τής ιδίας 
αυτοί χειρός. Έ ν  τή συλλογή ταύτ^ εύρίσκοντοα έπιστολαί πρός διαφόρους 
πρόσφυγας τοΰ Βυζαντίου καί ιστορικά Αποσπάσματα, βλ V illem ain , Λάσκ. 
σελ. 64.
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Εις τούς οφθαλμούς των αναγνωστών τών ελληνικών κειμένων 
αποκαλύπτεται, δτι παν αριστούργημα τής φαντασίας τών μεγάλων 
τής ’Αναγεννήσεως πρωτοπόρων υπήρξε γνωστόν προ πολλών αιώνων 
εις την Ελλάδα και δλιγώτερον εις την άρχαίαν Ρώμην.

Αί εν τή αραβική μεταφράσεις1 τών ελληνικών και λατινικών 
έργων τίθενται ήδη κατά μέρος, καθ’ δσον άλλως τε αΰται εις πολλά 
σημεία εΐχον παραμορφώσει τό πρωτότυπον.

Έ ν φ  δέ οι Βυζαντινοί μελετούν τό γράμμα τών κειμένων οί 
σπουδαστα'ι της Ιταλίας κατανοούν τό περιεχόμενον αυτών. Αισθά
νονται δ’ ούτως όπόσον τό ΰδωρ τής πηγής εχει ώραιοτέραν γεΰσιν 
τού τής υδρίας, εν πλήρει δέ γνώσει τού δτι χρειάζεται μεγαλύτερος 
κόπος προς άπόλαυσιν τού πρώτου.

Ή  γνώσις δμως τοΰ πνευματικοί κόσμου τής αρχαίας Ελλάδος 
εσχε προς καιρόν και δυσμενή τινα συνέπειαν* καθ’ οσον επ’ ολίγον

1 Δέν πρέπει νά νομίζωμεν δτι τά έργα τών άρχαίων 'Ελλήνων μετέφρα
σαν οί “Αραβες. Οί "Ελληνες τής 2υρίας καί Αίγυπτου, οί όποιοι άποσπα- 
σθέντες ώς Μονοφυσϊται άπό τό ορθόδοξον σώμα έδέχθησαν τούς "Αραβας 
κατακτητάς ώς έλεο&ερωτάς έκμαθόντες δέ [ήν αραβικήν γλώσσαν, μετεγλώττι- 
σαν τά κυριώτερα τών έλληνικών κειμένων, όπως τόν Άριστοτέλην καί τόν 
γεωγράφον Πτολεμαίον, καθόσον οί νομάδες "Αραβες εΐχον απόλυτον ανάγκην 
γεωγραφικών γνώσεων πρός κατάκτησιν τών εύφορωτέρων χωρών. Ή  μετα
φραστική αΰτη κατ’ άρχάς άραβική φιλολογία βραδύτερον κατέστη πιιρήν πρω
τοτύπου υπό ’Αράβων συγγραφέων καλλιεργηθείσης. Παρόμοιον φαινόμενον 
συνέβη καί εις τήν άρχαίαν Ρώμην. Πανταχοΰ άλλως τε όπου διεδόθη ή ελλη
νική φιλολογία μετά τινα ετη παρήχθη καί έγχωρία. Τό αντίθετον συνέβη μέ 
τήν διάδοσιν τής λατινικής φιλολογίας, ήτις Ιπί μακρόν κατέπνιγε πασαν ιθα
γενή φιλογογικήν κίνησιν Βλ. M irone, M em. V oy . L ev . B ' σελ, 6 καί R i
band  (S) Ό  Ελληνισμός κατά τούς πρώτους αιώνας τοΰ Ίσλάμ  σελ. 35 καί έξ., 
οί αληθείς σοφοί τοΰ Ίσλάμ  οί συγγράψαντες τήν φιλολογίαν καί άποδώσαν- 
τες είς τάς έπιστήμας τύπον μωαμεθανικόν δέν είναι είμή έξωμόται ξένοι, "Ελ
ληνες τό πλεϊστον... καί σελ. 43, οί Χαλίφαι ήσαν έξωμόται καί ολίγον αρα 
βικόν αΤμα είχον είς τάς φλέβας των. Μεταξύ τούτων εξέχει ό Χαρούμ-αλ Ραχίδ, 
οδτινος ή αΰλή ήτο πλήρης σοφών, ποιητών καί φιλολόγων, επί τής βασιλείας 
τοΰ όποιου έξεδόθησαν «αί Χίλιαι καί Μία Νύκτες, ένδοξον έργον τής αραβι
κής φιλολογίας».

5 Έλαφρότερον παράδειγμα είναι τοΰ Σολωμοΰ, όστις γνωρίσας διά τών 
μεταφράσεων τοΰ Πολυλα τούς μεγάλους ποιητάς τής Γερμανίας, άφήκε τήν 
πηγαίαν έμπνευσιν έκ τών γεγονότων τής ζωής του ή τής ζωής τοΰ έθνους του 
καί ιτροσεπάθησε νά μιμηθή τούτους είς τήν φιλοσοφικήν ποίησιν.
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άνεκόπη ή φυσική τών εργατών τού πνεύματος κλίσις, στραφεΐσα άμέ- 
ριστός πρός τήν μελέτην τών χειρογράφων.

Τά Ελληνικά χειρόγραφα ήσαν γνωστά εις τήν Ιταλίαν και πολύ 
προ τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, από τοΰ §τους 1204, αλλά 
και ετι Ινωρίτερον, από τής εποχής τής πρώτης σταυροφορίας, οπότε 
οί πεπαιδευμένοι τών Ιταλικών πόλεων εΐχον λάβει γνώσιν αυτών.

Ούτως ό Ά γγλος John Maundeville 1 (1332) συναποκομίζει πρώ
τος εκ τών Ευρωπαίων πλήθος χειρογράφων έκ τοΰ Βυζαντίου, βρα- 
δύτερον δέ ό Bondelmontius (1422)2. Οί δύο οΰτοι είναι οί μεγαλύ
τεροι συλλέκται έλληνικών χειρογράφων προ τής άλώσεως. Επίσης 
άπεστέλλοντο πρός τούτο είδικώς μεμορφωμένοι ά'νθρωποι, ώς δ Παΰ- 
λος Περούγιος 8 (Paolo di Perugia) υπό τού Ροβέρτου τού έπονομα- 
σθέντος σοφού, ώς ένθερμου τών γραμμάτων λάτρου, κατά σύστασιν 
τοΰ μοναχού Βαρλαάμ τοΰ Καλαβροΰ, δστις κάτοχος δαιμόνιας ευφυΐας 
είχε διεξαγάγει τφ 1339 είς τήν ’ Ιταλίαν κατ’ εντολήν τοΰ ’Ανδρονίκου 
διαπραγματεύσεις διά τήν έπίτευξιν τής ένώσεως τών Εκκλησιών *.

Ούτος είχε μαθητάς τούς μεγάλους ποιητάς Πετράρχην και Βοκά- 
κιον, 6 δεύτερος τών οποίων έγένετο επίσης συλλέκτης πλείστων έλλη
νικών χειρογράφων,

1 Είναι ό μόνος περιηγητής, δν γνωρίζομεν περιηγηθέντα τήν 'Ελλάδα 
κατά τόν ιδ' αιώνα (1332) (The V o ia g e  and T ravails έκδ. έν K n ig h t το> 1729) 
πρβλ. Α. Καράλη, Περιηγ. (Έ βδ . 1886) σελ. 375, καί Σάθα (Κ) L a  legende 
des Phidias σελ. α ',  περίφημος περιηγητής υπήρξεν ό M auendeville  (Ioan 
nis de M andavilla), αΰτ. σελ. 3 υποσ. 5. ·

3 B n o n d e l m o n t i  C h r i s t ,  D escription  des iles de I’ Archipel. 
V ersion  G recque par un anonym e, publiee avec une traduction frangaise 
et u n  com m andaire  υπό E- L egrand , le re  Partie Paris 1897.

8 Ό  Παΰλος Περούγιος υπήρξε μαθητής τοΰ Βαρλαάμ κοί άνέλαβε τήν 
δημιουργίαν τής βιβλιοθήκης, ή όποια έπρόκειτο νά πλουτισθή βραδύτερον επί 
τών ημερών τοΰ βασιλέως ’Αλφόνσου τοΰ ’Αρραγωνίου (1435— 1458), Μαικήνα 
τής ’Αναγεννήσεως- βλ. ’Α χ . Κ ύ ρ ο υ, οί “Ελληνες τής ’Αναγεννήσεως, σελ. 29 
— 30 120 καί Θ. Φ ι λ α δ ε λ φ έ ω ς ,  'Ιστορία τών ’Αθηνών τ. Α ' σελ. 11.

* Βλ. V illem ain , Αάσκαρις σελ. 9. Brunet de Presle, U nivers 
P ittoresque (E urope 1869) σελ 319 Γεωργίου Φραντζή, Χρονικόν (έκδ. Βόν
νης 1838) lib. I. c. V I I I  σελ, 39‘ «τφ  καιρφ έκείνω ήλθεν έκ τής ’ Ιταλίας είς 
Κωνσταντινούπολή μοναχός τις Καλαβρός τοΰνομα Βαρλαάμ, ώς μέγας καί 
πολύς έδόκει είναι έν τφ λέγειν καί διαλέγεσθαι... τάς πιθανολογίας καί φλη- 
ναφίας τοΰ Καλαβροΰ Βαρλαάμ ώς ίστόν αράχνης ό Παλαμάς έξετίναξε», καί 
Δημ. Δανιηλίδη, Νεοελλ. Κοινωνία σελ. 70.
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Έκτος τοΰ Ροβέρτου καί άλλοι βασιλείς άπέστειλαν διά τόν αυτόν 
σκοπόν εις τάς ελληνικάς χώρας λογίους, είτε καθολικούς είτε ορθοδό
ξους, Εις απαντας τοΰτους έδίδετο επίσης ή εντολή καταρτίσεως συλ
λογών νομισμάτων 1 επιγραφών καί α.

Ή  αναγέννησις ομως δέν ήρκέσθη είς τά τοιουτοτρόπως αποθη- 
σαυριζόμενα, οΰτε εις τά υπό τών λογίων τοϋ Βυζαντίου προσκομι- 
σθέντα άλλ5 άνεζήτησε διαρκώς νέα’ βασιλείς οργανώνουν έπί τοΰτ<ρ 
άποστολάς, αλλά καί άπλοι ΐδιώται, τολμηροί Ευρωπαίοι, εξ ιδίας 
πρωτοβουλίας κατέρχονται εις τήν Μεσόγειον.

Οΰτω πως ή χώρα μας αντί τών μέχρι τότε ίεροσχήμων προσκυ
νητών οΐτινες περιέπλεον ή διέσχιζον αυτήν ΐνα άσπασθώσι τά εγκα
τεσπαρμένα άνά τάς εκκλησίας καί μονάς σεπτά λείψανα βλέπει εις τό 
εξής τέκνα νέων λαών ν’ άναζητώσι τούς άρχαιοτέρους κώδικας τοϋ 
'Ομήρου καί κα&’δλου τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων καί ποιητών.

Ό  κύριος ώς εΐπομεν σκοπός τών περιηγητών κατά τούς τέσσα- 
ρας αιώνας τής Τουρκοκρατίας είναι ή συλλογή χειρογράφων εκ τών 
τουρκικών καί μοναστηριακών βιβλιοθηκών. Τόν δέ σκοπόν τοϋτον 
εξεπλήρουν εύχερώς, επωφελούμενοι μάλιστα τής παχυλής άμαθείας 
τών κατόχων. Ό θεν ή συλλογή χειρογράφων κατέληξε μετ’ ου πολύ 
είς πραγματικήν λαφυραγωγίαν και άπογύμνωσιν τών μονών άπό τού 
δρχαίου πλούτου. Οί πρεσβευταί, πρόξενοι καί λοιποί διπλωματικοί 
υπάλληλοι είχον συν τοΐς αλλοις καί τό καθήκον νά άνεΰρωσι χειρό
γραφα, όπόθεν θά ήτο εφικτόν τοΰτο καί είς οίανδήποτε γλώσσαν γε- 
γραμμένα. Ό  Pierre Gyllius2 (1544—45)καί ό Postel άπεστάλησαν 
διά τήν συλλογήν χειρογράφων εις τήν Τουρκίαν. Ό  πρώτος προστατευ
θείς ύπό τοΰ καρδιναλίου d’ Armagnac άνεζήτησε αρχαιότητας και ελλη
νικά χειρόγραφα καί δ δεύτερος επίσης επέτυχε τοΰτο. Συλλέκται επί
σης ήσαν δ Chislain de Bousbecques (1555), δ Galland καί Petis 
de la Croix τόν ιζ' αιώνα καί δ Pietro de la Valle, δστις ελθών είς 
τήν Κωνσταντινοΰπολιν κατώρθωσε νά προσληφθή μεταξύ τοΰ προ- 
σωπικοΰ τής Γαλλικής πρεσβείας μέ κύριον σκοπόν τήν κατάρτισιν

1 Βλ. de la M otraye V o y . τόμ. I σελ. 39Q, «συνέλ?ξα πλήθος νομισμά
των έν τ£| Σαντορήνχ), Έ φέσφ, Μυτιλήνη...»

2 Βλ. A n d r e o s s y  .Constantinople σελ. 192 καί V i v i e n ,  Asie
Mineure τομ. II σελ. καί Μυστακίδου (Β) «G erm ano— G raeca» Γερμανία—
Ε λλάς κατά τόν ις' αιώνα (Κωνσταντινούπολή 1922) σελ. 21.
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συλλογής βιβλίων, κυρίως άραβικών. Τόν 18ον αιώνα υπό τοΰ Λουδο
βίκου ιε' (1728) άπεστάλη δ Fourm ont1 πρός συλλογήν και οΰτος 
χειρογράφων. Ά ν τ ’ αυτοϋ δμως κατήρτισε συλλογήν επιγραφών και 
νομισμάτων *.

Έκτος τοΰ Fourmont ό Λουδοβίκος ιε' άπέστειλε τόν Sevin, 
οστις άπέβη εκ τών σπουδαιότερων συλλεκτών. Βοηθού μένος ουτος υπό 
τοΰ «λάτρου τοΰ Άριστοτέλους» Moustapha -  E ffendis, και τοΰ 
Εβραίου ΐατροΰ Fonseca* κατώρθωσε νά διείσδυση και είς αυτά τά 
άδυτα τών βιβλιοθηκών έκεΐθεν δέ άφηρεσεν ούχί όλιγώτερα τών 600 
χειρογράφων, τά οποία άπέστειλεν είς τήν βασιλικήν βιβλιοθήκην τών 
Παρισίων. Διά τήν επιτυχίαν του ταΰτην καυχάται εν τφ εργφ του, 
’ Αναφέρει περαιτέρω δτι και άλλην παρακαταθήκην χειρογράφων 
εΰρεν έν Βουχάρ#5, πόλει τών Τατάρων Ουσβέκ6 (Usbegs) δπου 
εΐχον μεταφερθη υπό τοΰ Ταμερλάνου Ικ λαφυραγωγιών. Τήν άπό- 
κτησιν ταΰτην δ S6vin άνέθηκε συστηματικώς είς εμπόρους ’Αρμε
νίους, περιοδικώς ταξιδεύοντας μέχρι Ταταρίας, καθ’ δσον, λόγφ τής 
Ιν επαναστάσει διατελοΰσης Περσίας, ή εκεί αυτοπρόσωπος μετάβασίς 
του καθίστατο αδύνατος.

Ό  Μ. Effendi χάριν τοΰ Sevin, παρώτρυνε πολλούς τών φίλων 
του πρός άνεύρεσιν και άλλων χειρογράφων αλλά ματαίως, διότι και 
6 ίδιος δ Effendi έξετάσας τήν έκ 3— 4 χιλ. τόμων βιβλιοθήκην, ήν 
ΐδρυσεν δ Σελήμ, οΰδέν χειρόγραφον ελληνικόν ή λατινικόν εΰρεν. Ό  
S6vin 7 «πηυθΰνθη επίσης πρός τόν ήγεμόνα τής Βλαχίας, υιόν τοΰ 
περίφημου Μαυροκορδάτου8, καί παρά τουτου έζήτησε κατάλογον τών

1 Lett res Sevin (V auxcelles) έπιστ. 1η σελ. 94.
2 Αύτοθ. έπιστ. 4η σελ. 18, ό F ou rm ont υπήρξε περισσότερον άτυχης, 

διότι καίπερ εξερευνήσας πλείστας μονάς τοΰ Μορέως ούδέν εΰρεν αξιον λόγου 
-διά τήν βιβλιοθήκην τοΰ βασιλέως, όνχέγραψεν δμως αρχαίας επιγραφής ανω 
τών Β.000 καί έαχεδίασε τά άρχαια μνημεία βλ. έπιστ. 1η σελ. 38.

3 Lettres Sevin  1η σελ. 38.
* Αύτ. σελ. 5.
6 Αύτ. σελ. 35.
6 H a m m e r ,  Ίσχορ. Ό θ ω μ . Αύτ. I  σελ. 5. «Οί Ούϊγοΰροι, οί πρός Α. 

οικοϋντες Τοΰρκοι άπό χοΰ Καρακουράν μέχρι τοΰ Τουρφάν, αί όποιοι βραδύ
τερον εκλήθησαν Ούσβέκοι έκ τοΰ Ούσβέκ-Χάν».

’  Περίληψις χοϋ ταξιδιού τοΰ Sevin  εξεδόθη έν τφ V II  χόμφ τών ’Απο
μνημονευμάτων της Ακαδημίας τών Καλών Τεχνών.

? Lettres Sevin , 8π·ιστ-.-4-σβλ. 38.
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χειρογράφων, ατινα άπό 20 ετών είχε συλλέξει. Δέν τόν έπέτυχεν δμως 
μέ τήν δικαιολογίαν, δτι ήτο αδΰνατον, καθότι τά χειρόγραφα εκειντο 
φΰρδην-μίγδην εις τι κατάστημα \ Ό  Sevin συνεδέθη διά φιλικών 
δεσμών καί μετά τών Πατριαρχών τής Κωνσταντινουπόλεως καί τών 
Ιεροσολύμων, ΐνα τΰχη καί τής βοήθειας τούτων' καί ταΰτην δντως 
επέτυχε παρά τοΰ δευτέρου. Ό  Sevin έπισκεπτόμενος τή βοηθέ ία τών 
Τούρκων τάς μονάς τών περιχώρων τής Κωνσταντινουπόλεως, καί οΰ- 
δεμίαν άντίοτασιν συναντών, άνεδίφει συνεχώς χειρόγραφα, τά όποΐα 
ειχον καταστή λεία τών εντόμων καί τοΰ εΰρώτος, τοιαΰτη δέ ήχο ή 
φθορά των ώστε αναφέρει, δτι εις τινα μονήν τής Πριγκηποννήσου 
μόλις κατώρθωσε νά συλλέξη 30 μόνον φΰλλα έκ διακοσίων. Πρός 
τοΰτοις παρεκίνησε τόν πρέσβυν de Bonac νά γράψη καί είς γνωρί
μους του κατοικοΰντας εις άπομεμακρυσμένας χώρας. Οΰχ ήττον έπρο- 
ξένει εις αυτόν δυσμενή έντΰπωσιν ή ευχέρεια μεθ’ ής οί Πατριάρχαι2 
ένέδιδον είς τάς ενεργείας του, είς δέ τόν Πατριάρχην τών Ιεροσο
λύμων παρεπονέθη διά τήν ακαταστασίαν καί αδιαφορίαν, ήν έδεί- 
κνυον οί ήγοΰμενοι τών μονών. Ό  Πατριάρχης έπεβεβαίωσε τοΰτο. 
«"Οταν ήλθον, άπήντησεν είς τήν έδραν μου, τυχαίως άνεΰρον χειρό
γραφα εις τινα μονήν, μετά πάροδον δέ ολίγου χρόνου μεταβάς εκεί 
εκ νέου, ήκουσα παρά τοΰ ηγουμένου, οτι ώς άχρηστα ειχον ριφθή 
είς τόν ποταμόν8.

Τό εργον τών Sevin καί Fourmont συνεχίζει δ Peyssonnel * 
προστατευόμενος καί οΰτος υπό τοΰ Μαικήνα τών γραμμάτων de 
C aylus6. Τή παροτρΰνσει τοΰ τελευταίου τουτου πάντες οί Γάλλοι 
πρεσβευταί, έρχόμενοι είς τήν Κωνσταντινοΰπολιν, κατέβαλλον μεγά- 
λας φροντίδας8. Καί άλλοι Ευρωπαίοι περιηγηταί, πρωτοστατούντων

1 Αύτ. σελ. 29 καί Έπιστ. 4η σελ. 18' ό φιλοπερίεργος οΰτος λόγιος 
πρίγκηψ τής Βλαχίας άνεδίφησεν δλας τάς γωνίας χής Ελλάδος καί αντί αδρό
τατης αμοιβής έξηγόρασε πλεϊστο χειρόγραφα.

3 Τούτους ήκολούθουν οι καχώτεροι κληρικοί, άποστέλλοντες μετά μεγά
λης- ευκολίας πολύτιμα χειρόγραφα είς τούς ξένους βλ. Galland (Antoine) 
Jou rna l σελ. 179.

8 βλ. Lettres Sevin  έπιστ. 1η σελ. 33—34 καί έξ.
* 'Βλ. αύτ. σελ. 57.
5 Βλ. αύι. σελ. 54.
6 Μεταξύ τών Γάλλων χειρογραφοσυλλεκτών έξέχουσαν θέσιν κατέχει ό 

V illo ison —Jean Baptiste ,d°Ause de (1780), περιήλθε τήν Γερμανίαν, τήν
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τών ’Άγγλων, μετήρχοντο παν μέσον ινα εξαναγκάσωσι τούς μοναχούς 
εις τήν παράδοσιν τών χειρογράφων αντί ευτελούς τιμής. Διότι υπήρ- 
χον και εκείνοι, οιτινες λόγφ τής άμαθείας των, έφύλαττον ταϋτα ως 
ιερά και απαραβίαστα κειμήλια.

Κατά τον Σακελίωνα * δ Edward Daniel Clarke (1810) εμίσθωσε 
βασιβουζούκους Τούρκους διά τήν λήστευσιν τής βιβλιοθήκης Πάτμου, 
τήν λείαν του δέ ταύτην έδωρήσατο ακολούθως (μεταξύ άλλων και τό 
χειρόγραφον τοΰ Πλάτωνος) εις τό βρεττανικόν έθνος, άφοϋ πρότερον 
εδημοσίευσε λεπτομερή κατάλογον αυτής. Καί δ "Αδ. Κοραής5 έστιγ- 
μάτισε τότε τήν επονείδιστον αδιαφορίαν, ην έπεδείκνυον οί Έλληνες 
έναντι τής πνευματικής των κληρονομιάς.

"Απαντες οί ανωτέρω, ων κύριον βεβαίως μέλημα ήτο ή άποθη- 
σαύρισις τών αρχαίων συγγραμμάτων, δεν παρέλιπον νά καταγράφωσι 
παραλλήλως δ τι άξιοσημείωτον προσέπιπτεν είς τό φιλέρευνον δμμα 
των περι τών Ελλήνων υποδούλων τοΰ Σουλτάνου, δι= δ και ενταύθα 
άναφέρονται.

'Ολλανδίαν καί τήν ’ Ιταλίαν πρός άναξήτησιν χειρογράφων. Είς Ένετίαν άνε- 
κάλυψε σπουδαϊον άντίγραφον τής Ίλιάδος. Συνώδευσε δέ τόν G ouffier  είς 
’Ανατολήν, έλπίζων δτι θά  εϋρχι καί χειρόγραφον τής Όδυσσείας, άλλ’  ήρεύ- 
νησεν έπί ματαίψ τάς βιβλιοθήκας τοϋ “Αθω καί τοΰ Αιγαίου πέλαγους. Βλ. 
Καράλη, Περιηγ. Έ β δ .  (1886) σελ. 431.

1 Βλ. Καράλη (Α), οί Περιηγηταί, έν Έ βδομάδι (1886) τομ. III έτ. III 
σελ. 466. Σημ. (1).

2 Βλ. ’Α δ. Κ ο ρ α ή, Προλεγόμενα (1815) σελ. 197 : «Π ρό καί εύθύς 
μετά τήν αλωσιν πολλοί λόγιοι έπέρασαν είς τήν Ιταλίαν φέροντβς καί τά 
βιβλία των άτινα μετά τόν θάνατόν των εμειναν είς ξένας βιβλιοθήκας. Ε κτός 
τούτων καί οί Μέδικοι τής φλωρεντίας άπέστειλαν είς Κ/πολιν εξεπίτηδες 
ανθρώπους διά ν’ άγοράζωσιν 'Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων αντίγραφα. 
Τούτους έμιμήθησαν καί ηγεμόνες καί ίδιώται καί δέν έπαυσαν μέχρι τής 
σήμερον νά συναθροίζωσι μέ τόσην έπιμέλειαν, μ’ όσην ήμεΐς σκορπίζομεν 
αμέλειαν τής Ε λλάδος  τά αντίγραφα, εως οΰ τήν έγύμνωσαν απ' όλα τά λεί
ψανα τής αρχαίας της δόξης . . .  πρέπει να όφείλωμεν χάριν όσοι ήγόρασαν άπό 
χεΐρας ά ν θ ρ ι ό π ω ν  α ν α ξ ί ω ν  ν ά  τ ά  κ ρ α τ ώ σ ι ν . . . » .

4



V ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ

Εύνοϊκωτάτην επίδρασιν επί τής καθόδου τών ξένων περιηγητών 
εις τήν χώραν μας ησκησαν αϊ συναφθεΐσαι μετά τη; Τουρκίας εμπο
ρικοί σννθήκαι. Αΰται άφ* ενός μέν διηυκόλυνον εις τούς λογίους 
Ευρωπαίους τήν περιήγησιν, άφ° ετέρου δέ επροκάλεσαν εκ μέρους 
μοναρχών άποστολάς επιστημονικών, πολιτικών και διπλωματικών 
ομίλων πρός πολυμερή εξερεΰνησιν τών Ελληνικών χωρών.

Πρώτη ή Ένετία προήλθεν είς τοιαΰεας διαπραγματεύσεις μετά 
τοϋ Μωάμεθ τοϋ κατακτητοϋ ευθύς κατά τό πρώτον μετά τήν άλωσιν 
ετος (1454). 'Η  Ένετία άπέστειλε τότε τόν ζωγράφον Gentile Bellini, 
δπως ζωγραφίση τόν μονάρχην μετά τής αυλής του, ώς και τά σημαν- 
τικώτεοα μνημεία τής επικρατείας του, τή μεσολαβήσει δ5 εκείνου 
(ϊπειίιάλη βραδύτερον ύπό τής Ένετικής συγκλήτου ό πρέσβυς Barthe- 
lemy Marcello, δστις απέσπασε πλεΐστα δσα προνόμια υπέρ τών 
Ενετών \

Οί5το>, ενφ τά άλλα κράτη τής Ευρώπης επί έ'να ολόκληρον αιώνα 
μετά τήν άλωσιν, άπέφευγον διά θρησκευτικούς λόγους πάσαν επικοι
νωνίαν μετά τής Τουρκίας, τοΰτο δέ και επί ζημί<? των, οί Ενετοί 
εφήρμοσαν τό άπό τοϋ 1204 γνωστόν ρητόν «primo Venetiani et 
deinde Christiani».

Ό  Μ ωάμεθ’ , ώς μή ώφειλεν, υπήρξε σχετικώς πρόθυμος είς 
τοΰτο παραδώσας μετ’ άδιαφορίας τό εμπόριον τής χώρας του είς τάς 
χεΐρας τών 'Ενετών καί λοιπών Ιταλών, ακολουθών άλλως τε εις 
τοΰτο τήν δλεθρίαν πολιτικήν τών ΓΙαλαιολόγων, ην πάλιν ειχον εγκαι
νιάσει οί Κομνηνοί. Οί τελευταίοι ουτοι συνετέλεσαν, ώστε άπό μικροί

1 Βλ. M ouradjea d ’ O chsson, T ab l. gener. Temp. Oth, τόμ. V I I  σελ. 
446, καί H op f (Karl) Griech. Gesch. τόμ. I σελ. 174 (“Εκδ. Brockhaus) ό 
απεσταλμένος τής Ένετίας είς τήν Κων/πολιν λέγεται «legatus Venetie> αργό
τερα βάϊλος.

a Τήν 16ην Μαΐου (1470) άπέστειλε είς τήν Ένετίαν πρέσβυν συνοδευό- 
μενον ύπό 20 άλλων προσώπέον καί προσκομίζοντα τήν έκ λεπτού υφάσματος 
συνισταμένην ζώνην του είς δείγμα τής στενής φιλίας του. πρβλ. A n on ym e, 
le  V oy . de Hier. (1480) (Schefer, Paris 1882) είσ. σελ. V I  καί Malipiero, 
Aunali veneti Archivio storico Italiano. F lorence  1843 τομ. V II  σελ. 122.
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άλιεϊς1 οι κάτοικοι τών Ιταλικών πόλεων νά καταστώσι μεγαλέμπο- 
ροι και Ιφοπλισταί διεξάγοντες μονοπωλιακώς τό έμπόριον τής Μεσο
γείου οΰτως, ώστε ν’ άποστραγγισθή ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία οΐκο- 
νομικώς ύπ= αυτών προσκολληθέντων επ’ αυτής δίκην γραϊδίου έπί 
μειράκιου κατά τήν παραστατικήν εικόνα τοΰ Άριστοφάνους 2.

Καθ’ ημάς πολλοί Έλληνες ναυτικοί μετά τήν όίλωσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως τφ 1204 κατετάγησαν είς τό ναυτικόν τής ’Ιτα
λίας καί κυρίως μετά τό 1458, τοϋιο φαίνεται εκ τοΰ δτι κατά τήν 
ναυμαχίαν τής Ναύπακτού (1571) «υπέρ τής νίκης συνετέλεσαν τά 
μάλιστα και οί επί τοΰ συμμαχικού στόλου Έλληνες» κατά τόν Ε νε
τόν ιστορικόν Σαγγρέδον 8 Τήν αδιαφορίαν δέ ταύτην πρός τήν θάλασ
σ α  ήγαγον οί Τοΰρκοι είς δόγμα, λέγοντες: «δ Θεός εδωσε τήν γην 
δ ι’ ημάς, τήν δέ θάλασσαν δπως τήν μεριζώμεθα μετά τών Χρι
στιανών» 4.

Έκτοτε αί άνά τήν Τουρκίαν εγκατεσπαρμένοι κοινότητες τών 
'Ενετών και καθ’ δλου τών ’Ιταλών απαλλάσσονται τοΰ κόπου δπως 
φροντίζωσιν άφ’ εαυτών διά τό έμπόριόν των, έφ’ οσον πράττουν 
τοΰτο οί έν Κων/πόλει εγκατεστημένοι αντιπρόσωποι τών μητροπό
λεων5, οΐτινες συνεχώς συμβάλλουν εις τήν καλυτέραν διευθέτησιν τών 
εμπορικών συμφερόντων. Οί Ενετοί ανανεώνουν τάς τοιαΰτας συνθή- 
κας, ως λ. χ. επί τής εποχής τοϋ Βαγιαζήτ6, καθ’ δλους τούς μετά 
ταΰτα αιώνας.

Τέλος επί τής βασιλείας Φραγκίσκου τοΰ Α' τήν Ένετίαν ήκο- 
λοΰθησεν ή Γαλλία. Οΰτος πρώτος διέρρηξε τό σινικόν τείχος, τό

1 Βλ. V i v i e n ,  As. Min. II , σελ. 51.
s Άριστοφ. Πλουτ. 1096, «τό γραΐδιον ώσπερ λεπάς προσίσχεται τφ μει- 

ρακίφ».
* Κ. Σάθα, Χρον. Γαλαξειδ. σελ. 29.
4 Βλ. R icaut, Hist. Emp. Oth. σελ. 495. 01 Τούρκοι θεωρούν τό επάγ

γελμα τοΰ εμπόρου ευτελές ώς και εκείνο τοΰ γεωργού, πρβλ. Scrofani, Voy. 
en Crece III κεφ. X V  σελ. 101.

5 Βλ. W . H e y d ,  Hist, du Com . L ev . I  σελ. 330 καί M ouradjea
d ’ Ochs. τόμ. V I I  σελ. 446.

8 C r u s i u s ,  Tiirco-graec. βιβλ. I σελ. 63, «κι’ είς τούς χιλίους πεντα-
κοσίους τέσσαρες τόν μήναν τόν ’ Ιανουάριον, έκαμαν οί Βενετικοί αγάπη μέ 
τόν σουλτάν μπαγιαζίτη, καί ή τον άμπασαδούρος τότες, όπου τήν έκαμε τήν 
αγάπην δ μισέρ άνδρέας ό γρίτης, ό οποίος εναι τήν σήμερον πρίντζηπος».
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χωρίζον τούς Τούρκους, οΐ δποΤοι εϊχον φθάσει μέχρι τοΰ Δουνάβεως1, 
από τής Ευρώπης, ήτις τούς ήτένιζεν ώς κοινούς εχθρούς ενεκα τής 
έκδήλου αυτών άπεχθείας πρός παν τό χριστιανικόν. Ό  Φραγκίσκος 2 
λοιπόν δ Α' συνέλαβε τήν Ιδέαν νά συνάψη συμμαχίαν μετά τοΰ Σου- 
λεϋμάν τοΰ Μεγαλοπρεπούς* καί τοΰτο άφ’ ενός μέν ινα δημιουργήσω 
άντίρροπον κατά τής κολοσσιαίας δυνάμεως τοΰ Αυστριακού οίκου, 
άφ’ ετέρου δέ ινα επωφεληθή τής μεγάλης στρατιωτικής Ισχύος τής 
Τουρκίας, τής δποίας δ στρατός ήτο δ πειθαρχικώτερος καί ανώτερος 
δλων τών άλλων κρατών.

Έ ν  τούτοις οΐ πρώτοι μυστικοί Γάλλοι απεσταλμένοι4 (1525—  
1531) ούδέν έπέτυχον. Αί διαπραγματεύσεις έσυνεχίσθησαν υπό τοΰ 
Jean de la Forest8, ιππότου τοΰ αγίου Ίωάννου τής Ιερουσαλήμ, 
προϊόν δ’ αυτών ΰπήρξεν ή πρώτη έμπορική συνθήκη (1535), κατα-

1 Βλ. M ouradjea d ’ Ochss. αύτ. σ. 468.
3 Καί πρό τοΰ Φραγκίσκου ό Philippe de Com ines διά πρώτην φοράν 

-υπέδειξεν εις τήν Γαλλίαν συμφέρουσαν τήν μετά τής Τουρκίας συμμαχίαν. βλ. 
D upuis Albert, Etudes sur Bousbecques σελ. 447. Καί πλεϊστοι άλλοι, πρό 
αΰτοϋ, ταξιδιώται καί προσκυνηταί τοΰ 15ου αίώνος κατέδειξαν διά τών συγ
γραφών των είς τήν Ευρώπην δτι δεν είναι τόσον κακοί, δσον τούς φαντά
ζονται, τό Ιδρυθέν ύπ’ αύτών κράτος έπί τοΰ Βοσπόρου δέν προώρισται όσο- 
νούπω νά διαλυθή. Δι’ δ συνιστοϋν πόσον ώφελεΐ ύπό διπλωματικήν καί στρα
τιωτικήν έποψιν τήν Ευρώπην ή φιλία μετά τής Τουρκίας, ούτως είπείν προ
λειαίνουν τό έδαφος διά τάς κατά τόν 16ον αιώνα μετά τής Τουρκίας συνεν- 
νοήσεως πρβλ. Jorga (Ν.) V o y . Fr. σελ. 20.

8 Οδτος ύπήρξεν επιφανέστερος τοΰ συγχρόνου του Καρόλου τοΰ Ε'. Βλ. 
Jorga  (Ν) V o y .  Fr. σελ. 21.

4 Βλ. Mour. d ’ O chss. αύτ. σελ. 470 «αί προφυλάξεις, τάς οποίας έλάμ- 
βανεν ό Φραγκίσκος ό Α', δπως τη ρήση μυστικάς τάς διαπραγματεύσεις μετά 
τής ’Οθωμανικής Αυλής, δεικνύουν πόσον ένήργει άντιθέτως πρός τήν κοινήν 
τής Χριστιανοσύνης γνώμην», βλ. καί Andreossy, Constantinople σελ. 190. 
Ύ π ό  ταΰ Φραγκίσκου εστάλη ό Ούγγρος Jean F rancip an i (1424— 1525) καί ό 
A ntoine R in?on  (1532). ’ Εκ τών δύο τούτων ό πρώτος ένεχείρισε επιστολήν 
είς τόν Σουλτάνον έκ μέρους τοΰ Φραγκίσκου διά τήν σύσφιξιν δεσμών φιλίας. 
Καί ήδη από τοΰ 1530 τό έμπόριον τής Μασσαλίας απέκτησε μεγαλυτέραν 
εκτασιν άνά τάς ’ Οθωμανικός χώρας.

6 Βλ. Andr. αΰτοΛ. σελ. 190 «αί M ouradj. αύτ. σελ. 468. Χάρις είς τόν 
F orest έπετεύχθη μεταξύ Τουρκίας καί Γαλλίας συμμαχία. πρβλ. M aurand 
(J) Itiner. έκδ. D orez, Paris 1901 καί Charriere (Ε), N egotia tion s de la 
Fr. dans L ev . (Paris 1848) τομ. I σελ. 283 (Coll. des doc. inedis).
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στΰσα άργότερον (1542) συμμαχία, καθ’ ήν τουρκικός και γαλλικός 
στόλος από κοινού προσέβαλον τόν στόλον Καρόλου τοΰ Ε'. Παραλλή- 
λως πέμπονται υπό τοΰ γερμανοΰ αύτοκράτορος Καρόλου τοΰ Ε' απε
σταλμένοι παρά τφ Σουλτάνφ, ΐνα, xfj βοηθείςι τοΰ Ίβραήμ, μεγάλου 
βεζΰρου1, καί πριρην Έλληνος δούλου, διασπάσωσι τήν γαλλο— τουρ
κικήν συμμαχίαν προσκαλοΰντες τόν σουλτάνον εις συμμαχίαν μεθ’ 
εαυτών μέ σχέδιον τήν άπό κοινοΰ διανομήν τοΰ κόσμου.

Πρός άντιμετώπισιν τών εντόνων τούτων ενεργειών κατέρχεται είς 
Τουρκίαν τή εντολή τοΰ Φραγκίσκου ό πλοίαρχος Polin, κομιστής νέων 
δελεαστικών προτάσεων 2, δστις καί επέτυχε τήν διατήρησιν τής γαλλο- 
τουρκικής συμμαχίας. Ταΰτην επηκολοΰθησεν ή συνεχής άνανέωσις 
τών εμπορικών συνθηκών μετ’ αύξόντων προνομίων υπέρ τών Γάλλων.

Έπί τέλους, οί ευφυείς καί επιτήδειοι πρέσβεις τής Γαλλίας κα
τόρθωσαν διά δωροδοκιών * νά ύποσκελίσωσι καί τέλος νά έκτοπίσω- 
σιν εντελώς τούς 'Ενετούς και καθ’ δλου τούς ’Ιταλούς άπό τό εμπό- 
ριον τής Τουρκίας και 'Ελλάδος, εφεξής δέ οι Γάλλοι έμποροι εξεμε- 
ταλλεύοντο μονοπωλιακώς τήν Μεσόγειον κατά τούς πολέμους τών 
Τούρκων καί Ρώσων καί Γερμανών’ πολλάκις δέ καί εξηρέθιζον τούς 
’ Οθωμανούς πρός ’ίδιον συμφέρον5. 'Ο σουλτάνος άπένειμε τόν τίτλον

1 'Υπό τό αγρυπνον καί ανήσυχον βλέμμα τοΰ εύφυοΰς Ίβραήμ  ή απέ
ραντος όθωμ. Αυτοκρατορία άπέλαυσεν εξαιρετικής γαλήνης.

2 Βλ. M aurand (Jerome), Itiner. d ’ Antibes a Conjple (1644) έν Re- 
cueil de V o y . et D oc. (II Paris 1882) εΐσ. σελ. 19 καί Charriere, N egoc. 
dans le L ev . τομ. I σελ. 387.

* Βλ. M our d ’ Ochs. αύτ,-. σελ. 471 καί Ύψηλάντου. Τά μετά τήν"Αλωσιν σελ. 
348-Tfj μεσολαβήσει τοΰ πρέσβεως de V illeneuve έγένετο ειρήνη μεταξύ'Ελβετών- 
καί ’Οθωμανών (1740) αί διομολογήσεις δέ τοΰ γαλλικού εμπορίου άνενεώθησαν.

* Βλ. B onneva l Anecd. V enitien .-Turqir I σελ. 125, οί περί τόν Σουλ- 
χανον ανώτατοι ύπάλληλοι Τούρκοι ρέπουν μανια'δώς πρός τήν κτήσιν υπό 
ξένων πρέσβεων προσφερομένων δώρο>ν, δι’ δ άνευ ούδεμιάς διακοπής κυκλο
φορούν συνεχώς φιλοδωρήματα, καί παρά τών Τούρκων έπίσιις. Πρβλ. B eau- 
vau  (Henri) de, Rel. Journ. (1604) σελ. 40 ό πρέσβυς τής Γαλλίας de Bre
ves έλαβε πολλά δώρα έκ μέρους τοΰ σουλτάνου (υφάσματα, ενδύματα, αρ
γυρά σκεύη). Θά ήτο τολμηρόν νά συνεπέραινέ τις, δτι καί ή μέχρι σήμερον 
ύπάρχουσα μεταξύ τών Ελλήνων παρόμοια εφεσις έχει τήν άρχήν της είς εκεί
νην τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας;

5 (Sic) «Πολλοί ούλεμιάδες καί προύχοντες τοΰ διβανίου έστοχάζοντο
άναγκαΐον τό νά είρηνεύσουν μέ τούς Νέμτζους (Γερμανούς). Ά λ λ ’ ό πρέσβυς.

— ΟΟ —

τοΰ padiscliah μόνον εις τόν βασιλέα τής Γαλλίας1, ενφ τούς άλλους 
χριστιανούς βασιλείς ώνόμαζε oral2, οί δέ Τούρκοι εβλεπον είς τό πρό- 
σωπον τών Γάλλων τούς άρχαιοτέρους των και καλυτέρους φίλους8.

Μετά την Γαλλίαν, καί όίλλα κράτη τής Ευρώπης επεδίωξαν τήν 
σΰναψιν εμπορικών συνθηκών μετά τής Τουρκίας, ως ή Αυστρία επί 
τοΰ Μαξιμιλιανοΰ καί επί τοΰ Σουλτάνου Σελήμ (1568), ή Ελβετία, 
ή ’Αγγλία1, (άπό τοΰ 1581), αί Κάτω Χώραι (1612)δ. Καί ή ’ Αγγλία 
συνεννοήθη καλώς μετά τών Τούρκων" οί Άγγλοι περιηγηταί εγένοντο 
πάντοτε άνά τάς τουρκοκρατημένος χώρας τό άνπκείμενον θερμής υπο
δοχής. Οί Τούρκοι ελεγον «Άγγλοι είναι, καλώς ήλθον, ας υπάγουν 
δπου θέλουν», ούτω δ3 εξηγείται τό πλήθος τών Άγγλων περιηγητών 
άνά τήν Ε λ λ ά δα 6.

τής Φράντζας μαρκίων Λεπονάκ (1717) (de Bonac) διανείμας αύτοϊς 300 χιλ. 
φράγκα έμπόδισε τόν σκοπόν τους. Δέν ήθελον οί Φραντζέζοι νά ήσυχάζα ό 
ίμπεράτωρ...» βλ. Ύψ. Μετά τήν "Αλωσιν σελ. 304, καί Θ. Φιλαδ. Ίσ τ . Ά θ .  
I σελ. 47.

1 Πρβλ. P ietro della  V a lle , V o y . (1745) τομ I σελ. 68, ό δέ σουλτάνος 
θεωρεί τόν Γάλλον μονάρχην ώς συγγενή του καί γράφων πρός αύτόν τόν 
προσφωνεί Πατισάχ, ώς εαυτόν, δν είς ούδένα ετερον μονάρχην αποδίδει... 
ίσως τοϋτο προέρχεται έκ τοΰ oct ή μήτηρ τοΰ Μωάμεθ τοΰ Πορθητοϋ ήτο 
χριστιανή κατά τινας Γαλλίς.

2 ’Από τοΰ 1606 ή Πύλη είς τούς Αύτοκράτορας τής Γερμανίας έδωσε 
τόν τίτλον Rom a-T scliassar καί τό έπίθετον bavecar (μεγαλειότατος), εις τούς 
Ρώσους (zar), μετά δέ τήν συνθήκην' τοΰ Καϊναρτξή (1774) Padischah βλ. 
M ourad. d ’ O dhsson αύτ. τόμ. V I I  σελ. 481.

* Λιότι καί πολύ πρότερον τοΰ Φραγκίσκου ό Λουδοβίκος ό ιβ' έμεσολά- 
βησεν είς τόν Βαγιαξήτ τόν Β', δπως δεχθή ειρήνην μετά τής Ένετίας βλ. 
Andreossy, Constantinople σελ. 190. ’Ακόμη καί έπί τής εποχής τοΰ Char
lem agne υπήρχε φιλία μεταξύ τής Τουρκίας καί Γαλλίας, διότι ό χαλίφης 
H aroun-a l-R aschid  έσκέφθη νά παραχώρησή τήν Παλαιστίνην είς αύτόν. βλ. 
Lalanne, des pelerinages σελ. 7.

* Βλ. M our. d ’ Ochs. αύτ. τόμ. V I I  σελ. 479 καί V iv ien  de Sa int- 
Martin, As. Min. σελ. 14, ή μεγάλη βασίλισσα τής ’Αγγλίας ’Ελισάβετ έστειλε 
3{ς τήν Κωνσταντινούπολιν πρέσβυν (1593) καί έκτοτε ήρχισαν στενώτεραι νά 
καθίστανται αί σχέσεις τής Τουρκίας καί 'Αγγλίας, τό δέ αγγλικόν έμπόριον 
επεξετάθη.

8 Βλ. H a m m e r ,  Ίστ . Ό θ ω μ . Αυτοκρατορίας V  σελ. 198, 526 καί V I 
σελ. 175 καί M our. αύτ. V II σελ. 480.

8 Έ ν  σχέσει πρός τήν 'Ελλάδα πρώτος κατ’ αξίαν έκ τών "Αγγλων περι
ηγητών έρχεται ό L eake (W illiam  Martin)’ επί πενταετίαν διέτρεξε τήν Έ λ -



Όθεν βαθμηδόν αί σχέσεις τής Πΰλης μετά τών Ευρωπαϊκών 
δυνάμεων έρρυθμίσθησαν και χάρις είς αϋτάς ή κάθοδος περιη
γητών λογίων κα'ι αρχαιολόγων κατέστη κατά πολύ εΰκολωτέρα ή 
πρότερον, τό δέ ευρωπαϊκόν εμπόριον ελαβε καταπληκτικός διαστάσεις 
είς τήν λεκάνην τής Μεσογείου κα'ι κατά ξηράν μέχρι τής Βαγδάτης \

Λόγφ τών εμπορικών τούτων συνθηκών τών Ευρωπαϊκών κρα
τών μετά τής Τουρκίας εμφανίζονται, ώς εύλόγως θ’ άνέμενέ τις, 
κα'ι περιηγηται έμποροι, οϊτινες προσφυώς συνδυάζουν τόν Κερδφον 
μετά τοϋ Λογίου Έρμοϋ 2. Οΰτοι εκτός τής άναζητήσεως λιμένων και 
νέων αγορών επικερδών πρός εξαγωγήν καί κατανάλωσιν τών εμπο
ρευμάτων των, δΓ άκομψου, αλλά πάντοτε ενδιαφεροΰσης γραφίδος 
παρέχουν πλβίστας δσας άξιολόγους ειδήσεις, περί τοϋ Ελληνισμού 
άπομεμακρυσμένων ακόμη χωρών, λόγφ τοΰ δτι οί πλεΐστοι αναμφίβο
λος τυγχάνουν κάτοχοι τών γλωσσών τών δι5 ών διέρχονται χωρών.

Βεβαίως οί περιηγητα'ι οΰτοι εβλεπον τάς ελληνικάς χώρας ώς 
τόπον οικονομικής εκμεταλλεΰσεως, δι’  δ τά εργα τών περισοοτέρων 
έχουν ιδία στατιστικόν καί δημογραφικόν χαρακτήρα, περιλαμβάνοντα 
παρατηρήσεις επί τών προϊόντων τών διαφόρων χωρών, τής ευπορίας 
η απορίας τών κατοίκων, τής καταστάσεως τών πόλεων καί λιμένων. 
'Οπωσδήποτε, αι περιγραφαί αΰται Ιν συνδυασμώ πρός έκείνας τών

λάδα καθ’ δλας τάς διευθύνσεις, α! δέ παρατηρήσεις του γραφεΐσαι έν τοΐς 
πολλαπλοϊς εργοις αυτού μαρτυροΰν έξαίρετον ακρίβειαν καί αλήθειαν. Λίαν 
εύνοϊκώς εκφράζεται υπέρ τής πολιτικής καί κοινωνικής καταστάσεως τής 
χώρας καί τάς πολλάς κατά τών 'Ελλήνων ύβρεις αναιρεί- («T opography  of 
Athens», τόμ. 2, 1821' «Travels in M orea», τόμ. 3, 1830' «Travel in 
nothern G reece», τόμ. 4, 1836· «Α  T our in Asia M inor», 1824' «P e lopo - 
nesiaca, a supplem ent to travels in the M orea»' «Greece at the end of 
tw enty three years of protection», 1851).

1 Βλ. P i r e n n e  (Henri), Hist, du M oyen -age σελ. 8, οδτω πως άνϊ)- 
ρέθη εστω καί, πολύ αργά, τό ύπό τοΰ Ibn -K ald oun  λεχθέν δτι «οί Χριστια
νοί δέν ήδύναντο Vs άποστείλωσι θαλασσίως ούδέ μίαν σανίδα* εύθΰς ώς οι 
Μουσουλμάνοι κατέκτησαν τάς περί τήν Μεσόγειον χώρας.

a Βλ. T h e v e n o t ,  Relation d ’ un v o y .  au L evan t οδτος ώς καί 
άλλοι έμποροι έκτος τοϋ εμπορικού στοιχείου έπρόσεξαν καί τήν λαογραφίαν 
τών λαών ίδίφ δέ τών Ελλήνων, συλλέξαντες καί μελετήσαντες τά ήθη καί 
τάς παραδόσεις, αί όποΐαι ΰπενθυμίζουσι δίκην ζωντανών λειψάνων τήν 
άρχαίαν Ελλάδα. Ούτως αί εκδηλώσεις τοΰ πολιτισμού τοΰ Ελληνικού λαού 
άπέβησαν τό ανήκει μενον εύλάβοϋς, φροντίδος πολλών περιηγητών.
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καλλιτεχνών και τών λογίων συμπληρώνουν άρτίως τήν εικόνα τής 
Γπιγχρόνου αυτών καταστάσεως τών Ελλήνων.

Έκτος τών παρεπιδήμων τούτων περιηγητών υπάρχουν, εννοείται, 
καί οί μονίμως εγκατεστημένοι εις παραλίους και κεντρικάς ελληνικός, 
πόλεις ξένοι έμποροι, είς τούς οποίους όφείλομεν επίσης ανάλογα 
πονήματα.

Έκ τών πολλών επιγαμιών αύτών πρός τούς εντοπίους έδημι- 
ουργήδη βαθμηδόν εν Τουρκία: πληθυσμός έκ μιγάδων εύρωπαίων, 
τούς οποίους οί Τούρκοι συλλήβδην ώνόμαζον Φράγκους *. Οΐ έμποροι 
οΰτοι ετρεφον άμοιβαίως φιλικωτάτας σχέσεις, οσάκις δέ τις εχρεωκό- 
πει, ύπεστηρίζετο ύπό τών άλλων3' ήσαν επίσης πολύ εύγενεΐς πρός 
τούς ξένους, έφιλοξένουν δέ δχι μόνον τούς συμπολίτας των πλοιάρχους, 
«λλά καί άπαντας τούς ερχομένους ξένους 8.

Πρός άναχαίτισιν ομως τής συρροής και τής εγκαταστάσεως τών 
Ιμπόρων είς τήν 'Ελλάδα καί εύρΰτερον άνά τήν ’Οθωμανικήν Αυτο
κρατορίαν ό βασιλεύς τών Γάλλων εξέδωκε τφ 1781 διάταγμα, διά τού 
οποίου άπηγορεύετοή πέραν τών δεκαετών διαμονή αύτών4 έν Τουρκίςι.

1 Βλ. Crus. Turco-grsecia βιβλ. β' σελ. 201, «de Latinis melius sentientes 
et bellicosos praedicantes, F r  e i n s  id est, F r a n c o s ,  appellant, quia 
n e s c i u n t  d i f f e r e n t i a m  h a r u m  n a t i o n u r a » '  βλ. καί de la 
Motraye, V o y . en Europe, A s ie . . .  Α ' σελ. 85, Φράγκους ώνόμαζον οί 
Τούρκοι όλους ιούς ξένους Ευρωπαίους, ’ Ιταλούς, ’Άγγλους, 'Ισπανούς, Γάλ
λους, 'Ολλανδούς καί αλ. διό καί ή φραγκική γλώσσα ήτο μίγμα Ισπανικών 
καί ιταλικών λέξεων. Οί Τούρκοι παρέλαβον τό όνομα τών Φράγκων έκ τών 
Βυζα"τινών. "Αμα δέ τβ άλώσει τής Κων/πόλεως οί έν Γαλατφ Φράγχοι συνε- 
δέθησαν διά φιλίας πρός τούς Τούρκους" βλ. Crus, αύτόθ. βιβλ. α' σελ. 10, «ο  
δή καί μαθόντες οί έν Γαλατφ Φράγκοι, φιλίαν πρός Τούρκους ένδεικνύμενοι, 
ποιήσαντος φώτα άνωθεν τοΰ μεγάλου πύργου, είδησιν άγαρηνοϊς εδωκαν». 
Διΐστανται αί γνώμαι περί τής αληθούς ετυμολογίας χής λέξεως Franc έν 
Τουρκίςι. "Ισως οί Τούρκοι νά έλαβον ταύτην έκ τών ’Αράβων, οιτινες απαντας 
τούς Ευρωπαίους έκάλουν Afrang. Συντασσόμεθα δμως πρός τήν γνώμην τοϋ 
Ραφενέλ ('Ιστορία τής Έλλ. τόμ. I σελ. 81), εΐπόντος δτι, έπειδή οί Τούρκοι 
έπρωτογνώρισαν τούς Γάλλους (Franc), έκτοτε δλους τούς μετά ταΰτα Ευρω
παίους ώνόμασαν Φράγκους. Πρβλ. Pietro della Valle, V oy . dans la Tur-
quie (1745) τομ. I σελ. 68, οί Τούρκοι ονομάζουν Φράγκους δλους τούς Χρι
στιανούς τής Ευρώπης έκτός τών 'Ελλήνων. Βλ. T ancoigne, Α' 31.

3 Βλ. Fontanier V oy . en Orient I σελ. 117.
5 Βλ. de la  M otraye, V o y .  I σελ. 184.
* Pietro della  V alle, V o y .  σ. 12.
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Εννοείται δτι μετά τήν παρέλευσιν τής δεκαετίας, επέστρεφον οΰτοι 
οί'καδε πάμπλουτοι*. Προφανώς ό έπιδιωκόμενος σκοπός τοΰ διατάγ
ματος ήτο ή δσον τό δυνατόν μείωσις τοΰ μιγάδος πληθυσμού και ή 
διαφύλαξις τής γαλατικής φυλής από τών επιγαμιών.

VI ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΗΛΟΙ

Έκτος τών εμπόρων περί ών ανωτέρω, κατήρχοντο ήδη εις τήν 
Τουρκίαν καί διπλωματικοί υπάλληλοι., πρεσβευταί καί πρόξενοι 2. Καί 
οΰτοι δεν υστερούν εις περιηγητικός συγγραφάς, εφ’ δσον μάλιστα διευ
κολύνονται είς τά ταξίδιά των, ως άπολαύοντες ιδιαιτέρας ασφαλείας. 
Εννοείται, δτι αί έντί’πώσεις των ποικίλλουν άναλόγως τής μορφώ- 
σεως έκαστου. Καί οΰτοι προσέχουν έν πρώτοις εις τήν περιγραφήν 
τής εμπορικής κινήσεως, επειτα ομως κάμνουν λόγον καί περί τδ>ν 
μνημείων τής άρχαιότητος καί τών ηθών καί εθίμων τών τε Ελλήνων 
καί τών άλλων υποδούλων τής Όθωμανικής Πύλης, ’Απεικονίζουν

1 Βλ. de la M otraye , V o y . en  E urope, Asie . . .  Α ' σελ. 184, Οί 
πρέσβεις καί οί πρόξενοι έν Τουρκίςι ζώσιν ώς πρίγκηπες, καί οί έμποροι ώς 
μικροί φεουδάρχαι, πρό πάντων οί "Αγγλοι έμποροι οιτινες ήσαν οί πλουσιώ- 
τεροι πάντων τών εμπόρων τής χώρας. Καί πώς όχι, όταν βλεπωμεν τόν "Αγ
γλον πρέσβυν έν Κωνσταντινουπόλει, πάση θυσίςι νά υπερασπίζω τά συμφέροντα 
τών συμπατριωτών του καί έν ανάγκη νά χρησιμοποιώ τήν βίαν ; Βλ. Poullet, 
N o u v . Rel. du  L ev . (Paris 1667) σελ. 318, διά χρηματικάς απαιτήσεις τών 
Ά γγλω ν  έναντι τών Τούρκων ών τήν πληρωμήν ό Μ. Βεζύρης άναβάλλεει 
άπό ημέρας είς ημέραν εμπαικτικώς, ό Ά γγλος  πρέσβυς ώπλίζει 6 πλοίο, επι
βιβάζει είς αΰτά δ,τι πολύτιμον είχε καί έτοιμάζεται διά τών τηλεβόλων νά 
έκβιάσυ τήν πληρωμήν, ό Μ. Βεζύρης έσπευσε νά δεχθ|) τάς αξιώσεις τοϋ πρε- 
σβευτού.

2 Ή  Γαλλία άπέστειλε προξένους είς τούς κεντρικωτέρους λιμένας τοϋ· 
’Αρχιπελάγους, είς τήν Σμύρνην, Μύκονον, Α θήνας (1615), οί όποιοι εξυπηρε
τούν τά μέγιστα τό έμπόριον τής χώρας των. Εύρίσκετο έν τβ Κύπριο πρόξε
νος τής Γαλλίας (des Franques) ήδη τφ 1604, πρβλ. Beauvau (Henri) de, 
R e l Journ. σελ. 117. Πολλάκις έπεφορτίζοντο διά ιού αξιώματος τοΰ Γάλλου 
προξένου "Ελληνες κάτοικοι τών νήσων βλ. Mirone (de) M emoires et A van - 
tures d ’ un v oy . d u  L ev . (1700) I σελ. 5δ, όταν είσήλθομεν είς τόν λιμένα 
τής Κέας ό Γάλλος πρόξενος, "Βλλην κάτοικος τής νήσου ευθύς ώς είδε τό 
πλοΐον μας κατέβη πρός συνάντησιν μας, ήτο πτωχός, Ρακένδυτος, δπως τόν 
Ιώ β . . .
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διά τών ζοφερωτέρων χρωμάτων τήν φυλετικήν κατάπτωσιν τών Ελλή
νων, ΐνα μβροληπτήσωσιν υπέρ τών Τούρκων, συμμάχων τής Γαλλίας.

Οί πρόξενοι Ινίσχυσαν καί εμμέσως τήν περιηγητικήν φιλολογίαν, 
καθ’  δσον εξησφάλιζον καί είς τούς ομοεθνείς των περιηγητάς λογίους 
πάσαν δυνατήν ευκολίαν και άνεσιν.

Μεταξύ τών προξένων τήν πρωτίστην θέσιν εχει δ τής Γαλλίας1, 
δπως συνέβαινε και μεταξύ τών πρεσβευτών2.

Ιδιαίτερος λόγος πρέπει νά γίνη διά τούς εδρεύοντας παρά τή 
Όθωμανική Πύλη εν Κωνσταντινουπόλει Γάλλους πρεσβευτάς. Ά π ό  
τής εποχής τοΰ Φραγκίσκου Α' μέχρι τής Ελληνικής Έπαναστάσεως 
διετέλεσαν 36 τοιοϋτοι πρεσβευταί τής Γαλλίας 5, Ιξών πλειστοι λόγιοι, 
επιστήμονες, συντελέσαντες, εκτός τής διατηρήσεως τών μετά τής Τουρ
κίας φιλικών σχέσεων, εις τήν περιγραφήν δλου τοΰ νέου κα'ι ϊδιοτΰπου 
που δι’ αυτούς κόσμου τών τουρκοκρατημένων χωρών. Τινές τούτων 
ώς ό Jean de la Forest (1534) δ d’ A ram on4 (1547) de Breves(1589), 
δχι μόνον διά τής ιδίας αυτών χειρός ή διά τών γραμματέων τωνεκρά- 
τησαν είς γραπτά ημερολόγια5 τάς ιδίας αυτών εντυπώσεις έκ τοΰ νέου 
δρίζοντος τής Κωνσταντινουπόλεως και έκ τών επισκέψεων των άνά τάς 
κλασικάς πόλεις (Oliv. de Nointel 1670), αλλά καί διά τής γενναίας φι- 
λοδωρίας των και τής παροχής δλων τών μέσων προεκάλεσαν τήν άθρόαν 
κάθοδον καί πλείστων άλλων Ευρωπαίων επιστημόνων, κυρίως συμ
πολιτών των, εις τάς ελληνικάς χώρας. Πολλοί φυσιοδίφαι και γεωγρά

1 Βλ. T ollot, V o y .  au Lev., (1731—2) σελ. 68.
s Βλ. Mirone. Mem. V o y . II  σελ. 192.
s Βλ. Andreossy, Constantinople (1828) σελ. 491. Jean d e  la F orest 

(1534), d ’ Aram on (1547), C odignac (1554), de Breves (1589) Jean de la 
H aye (1639), de N oin te l (1670), de Bonnac (1716) κτλ. Περί τών πρέ
σβεων τής Γαλλίας έν Κωνσταντινουπόλει είναι σοβαρόν βοήθημα αύτή ή ει
δική μελέτη τοΰ Andreossy.

1 Έγένετο γνωστή ή όθωμανική κοινωνία εις τήν Ευρώπην τήν εποχήν 
έφ’ ής άντεπροσωπεύετο ή Γαλλία υπό τοΰ πρέσβεως d ’ Aram on πρβλ. Jorga , 
V oy . Fr. σελ. 33.

* Αί πλεΐσται περιγραφαί τούτων μένουν ext ανέκδοτοι έν ταΐς βιβλιοθή- 
καις. Θά έπρεπε δέ νά τύχχι μιμήσεως τό παράδειγμα τοΰ μητροπολίτου Τρα- 
πεζοΰντος καί νΰν αρχιεπισκόπου ’Αθηνών κ. Χρυσάνθου, έκδώσαντος μόνον 
τά περί Πόντου γραφόμενα ύπό τοΰ Bordier (Άρχεΐον Πόντου τ. V I  (1834) 
σ. 86—158), δστις συνώδευσε τόν Jean de Constant διορισθέντα ύπό τοΰ β « -  
σιλέως τής Γαλλίας Ερρίκου τοΰ Δ' πρέσβυν έν Κωνσταντινουπόλει.



φοι Γάλλοι επισκέπτονται τήν Τουρκίαν επί τών πρεσβευτών d’ Aramon, 
de Breves, πεποιθότες επ'ι της παρεχόμενης έκ μέρους τούτων πό
σης αρωγής1.

’Αλλά και τάς στρατιωτικός άποστολάς διηυκόλυνον, παρουσιά- 
ζοντες ταΰτας ώς αρχαιολογικός και εμπορικός 2.

Διά τών πρεσβευτών επήλθεν ή πρώτη επιστημονική και φιλολο
γική επικοινωνία μεταξύ τής Γαλλίας και Τουρκίας, ή μάλλον μεταξύ τής 
Ευρώπης και ’Ανατολής8. Οί μιηθ ιστοριογράφοι καί οι ποιηταί τής 
Γαλλίας §ζήτουν παρ’ αυτών διά τάς υποθέσεις τών έργων των, πλη
ροφορίας επί τών δραμάτων τών έκτιιλισσομένων εντός τοΰ σε- 
ραΐου, άλλοι δέ περι τής τέχνης τών χριστιανικών εκκλησιών, περι 
τής πίστεως τών ορθοδόξων και πεοι τών αιχμαλωσιών τών χριστια
νών υπό τών πειρατών4.

ΕΙς τήν απελευθέρωση* τών αιχμαλώτων τών ύπό τών Τούρκων 
πειρατών6 οι πρέσβεις συχνάκις συνετέλεσαν μεγάλως.

Έκ τών πρεσβευτών τινές έθεώρουν επιτακτικήν ύποχρέωσιν και 
τόν είς τόν καθολικισμόν προσηλυτισμόν δσον τό δυνατόν περισσοτέ-

1 Περί τών Γάλλων πρέσβεων βλ. Andreossy, Con/nople σελ. 130— 181.
2 "Ο πός δ G irardin, διαδεχθείς τόν άποθανόντα de N ointel έν τχί 

πρεσβεία τής Κωνσταντινουπόλεως. διέταξε τόν Gravier d ’ Otieres νά περιη- 
γηθτ) δλ,ους τοΰς λιμένας τής Μεσογείου μέ τόν μυστικόν σκοπόν νά διευκο- 
λΐινq τήν στρατιωτικήν αποστολήν τοΰ μηχανικοί Plantier καί τών αδελφών 
Com bes, βλ. Alex. Laborde, Athen. aux  X V e , X V I e et X V I I e siecles 
τομ. II σελ. 56.

8 Βλ. Vandal, V oy . de N ointel σελ. X I .
* "Οταν οί Χριστιανοί αιχμάλωτοι τών Άλγερίνων πειρατών εβλεπον 

ν’ αγκυροβολώ είς τόν λιμένα ευρωπαϊκόν πλοίον, έτρεχον είς τήν προκυμαίαν 
καί ίκέτευον τούς έν αύτφ, δπ:ως τούς παραλάβωσι με0’ εαυτών. Ανάλογα 
συνέβαινον καί αλλαχού, πολλάκις δ ’ έπήρχοντο τρομεραί παρεξηγήσεις' καί 
προστριβαί, βλ. T ollot, V oy . au L evant σελ. 70. Είς τό Άλγέριον συνήθως 
Ιφθανον γαλλικά πλοία' χάρις δέ εις τήν μεγάλην ύποστήριξιν τοϋ προξένου 
των αί παρεξηγήσεις διηυθετοϋντο.

5 'Αξίζει νά τονισθή ιδιαιτέρως ό αγών τοϋ de Breves περί άπελευθε- 
ρώσβως αΙχμαλώτων. Οίτος κατέβαλε πολλάκις λύτρα έξ ιδίων, δπως έπιτύχχ) 
τήν άπελευθέρωσιν άθφων ψυχών. Καί δ L av ig n e  (1557— 1C61) διεκρί&η διά 
τόψυχικόν σβένος του πρός άπελευθέρωσιν Ιταλώ ν  καί Γερμανών αιχμαλώτων, 
τήν όποιαν ό προγενέστερός του Bousbecques δέν εΐχεν επιτύχει (βλ. An
d reossy , Constantinople).
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ρων, εν πρώτοις μέν άπιστων, επειτα δέ καί ορθοδόξων. Ένοειται 
δτι ή εκ μέρους τών ορθοδόξων συναντώ μένη αδιάλλακτος άντίδρασις1 
έξηρβθιζε συχνάκις τούς πρέσβεις, ώστε νά καταφέρωνται διά χυδαίων 
εκφράσεων εναντίον τών Ελλήνων κληρικών, ώς δήθεν άμαθεστάτων 
καί καυχωμένων μάλιστα διά τήν αμάθειαν των 2. Πλεΐσται σχετικαί 
αυτών πληροφορίαι δέν είναι άπηλλαγμέναι μεροληπτικής υπέρ τών 
Τοΰρκων κρίσεως. Πολλοί άλλοι θεωρούν πατριωτικόν καθήκον νά 
διάκηνται εχθρικώς πρός τόν «γραικόν», δοϋλον τοΰ συμμάχου των 
Ό θωμανοΰ8, και μόνον σποραδικώς εμφανίζονται τινες ανώτεροι πα
θών καί ειλικρινείς εις τάς κρίσεις τω ν4.

1 Τήν ιδίαν ακαμπτον στάσιν έπέδειξαν ώς πρός τό ζήτημα τής άλλαξο- 
πισιίας καί πρός τούς Τούρκους, μολονότι ή τοιαύτη στάσις των ενείχε μεγί
στους κινδύνους. Θαυμάζει τις έπί παραδείγματι τήν ηρωικήν στάσιν τών Θεσ- 
σαλονικέων καί λοιπών Ελλήνων κατά τού πολιορκοΰντος τήν πατρίδα των 
Μουράτ. Βλ. Crus. Turc. Graec. βιβλ. I, σελ. 3 «απέκτησε καί πλήθος Γραι
κών, οϊτινες άντέστησαν αΰτώ, δπως προσκινήσαι μή βουληθέντες εί καί πολλά 
ύπισχνεΐτο αύτοίς, οί δέ Λατίνοι έφυγον κρυφίως γυναικών δίκην . . βιβλ.  I 
σελ. 25 «έ'λαβε δέ τήν Εΰριπον. Καί έπεί προσκινήσαι ούκ ήθέλησαν, άπέκτεινε 
πάντας άνδρας είς τό πλέον τών ιβ' ετών...». Τό αϋτό θρησκευτικόν αίσθημα 
κατείχε καί τάς άνωτέρας κοινωνικός τάξεις’ πρβλ. Crusius βιβλ. Α' σ. 20, 21. 
29, «εδωκε δέ τφ όίρχοντι Τραπεζοΰντος, ώς ύπέσχετο, χώρας είς διατροφήν, πλη
σίον σερρών. Τήν δέ θυγατέρα αΰτοϋ οΰκ έλαβεν, ώς είπεν, άλλ’ έδωκεν αυτήν 
πρός τι Χ ό ν τ ζ ι α ν  (διδάσκαλον) αΰτοϋ. "Ος πολλά μοχθήσας π ο ι ή σ α ι 
ά γ α ρ η ν ή ν ,  ούκ ήδυνήθη, δθεν καί έχωρίσθη αΰτής». Αί ύπανδρευθεΐσαι 
Βυζαντινοί πριγκήπισσαι Μουσουλμάνους αρχοντας Ιζων παρά τό πλευρόν τών 
συζύγων των πισταί έξ ολοκλήρου είς τήν θρησκείαν των. (Jorga, V oy . Fr. 
σελ. 21. R obert de Le eux, V o y . σ. 66). Ή  τοιαύτη πρός τήν θρησκείαν 
προσκόλλησις διεφύλαξεν άλώβητον τήν Ελληνικήν φυλήν.

2 Περί τής καταστάσεως τής ’Εκκλησίας καί τοΰ κλήρου τής τουρκοκρα
τούμενης Ελλάδος θά διαλάβωμεν διεξοδικώς έν ίδιαιτέρφ κεφαλαία) τοΰ β' 
τόμου τής παρούσης μελέτης.

3 “Οχι μόνον τινές τών Γάλλων περιηγητών μεροληπτοΰν υπέρ τών Τούρ
κων αλλά καί οί 'Ενετοί πολύ πρότερον έγραψαν έν τοϊς εργοις των δτι οί 
Τούρκοι υποδέχονται τούς ξένους, δτι ή χώρα των δέν είναι άγρία άλλ’ άντι- 
θέτως υπάρχουν <bons villages* καί «beaux  maisons* πρβλ, Jorga (Ν) 
V o y . Fr. σελ. 12 καί Anonym e «L ivre  des faits du bon  messire Jean Le 
M aingre, dit Bouciquaut».

4 Μεταξύ τούτων τήν πρώτην θέσιν κατέχει ό Pietro della V alle  (V oy . 
Α ’ σελ. 10), δστις φαίνεται είς τάς κρίσεις του αληθής χριστιανός.
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Τό κυριώτερον, ώς ελέχθη, μέλημα τών πρέσβεων ΰπήρξεν ή εις 
τήν Τουρκίαν έπέκτασις τοΰ εμπορίου τής χώρας τ ω ν 1, διά τής συνά- 
•ψεως νέων ή άνανεώσεως τών παλαιών διομολογήσεων. Οΰχ ήττον ή 
πνευματική ενασχόλησις περί τήν συλλογήν χειρογράφων, σπανίων 
βιβλίων ελληνικών, λατινικών, αραβικών καί άλλων2, ώς μεταλλίων 
καί νομισμάτων, ουδόλως είναι πρός αυτούς ξένη. Άλλ3 αΰτη πολύ 
άπέχει άπό τοΰ νά χαρακτηρισθή ώς «φιλελληνική». Διά τοΰ στόμα
τος τοΰ άπληστου Colbert βροντοφωνεΐται είς τά ώτα τών άναχω- 
ροΰντων πρέσβεων ή εντολή τής συλλογής τών «λάφυρων τής ’ Ανατο
λής0 πρός στολισμόν τής ήμετέρας Γαλλίας»4.

Έκτος τών κατ’ άφελή ή σοβαρόν τρόπον γραφέντων ύπό τών 
πρέσβεων ήμερολογίων ή περιηγητικών εκθέσεων, εχομεν και σημαν
τικά αυτών ιστορικά καθαυτό εργα περί τε Ελλήνων καί Τοΰρκων. 
Αϊ περί τών Ό θωμανών γραφεϊσαι αγγλιστί, γαλλιστί ή γερμανιστι 
ιστορίαι εξέρχονται δντως εκ χειρών πρέσβεων. Εύλόγως δέ τοϋτο, 
άφ’ ενός μέν ένεκα τής θέσεως των, ήν εκμεταλλευόμενοι κατώρθουν 
νά μανθάνωσι πλεΐστα απόρρητα λ. χ. παρά τών γυναικών τοΰ σεραΐου, 
προσφέροντες δώρα ή χρήματα, άφ3 ετέρου δέ ενεκα τής γνώσεως, ήν 
ειχον, τής τουρκικής καί ελληνικής γλώσσης6.

Ό  Άγγλος R icau t6 διαμείνας εν Κων)πόλει έπί πέντε ετη ώς 
γραμματεύς τής Αγγλικής πρεσβείας, κατώρθωσε νά συλλέξη πλουσίαν

1 Τοιοϋτοι είναι πολλοί, έν οίς οί F . de Beaujour καί S avary , οϊτινες 
είς τά έργα των μόνον περί τοΰ εμπορίου γράφουν.

2 P ietro  della V a lle , V o y . Α ' σελ 250.
a Λέγοντες 'Ανατολήν ένόουν συμπεριλαμβανομένην καί τήν ’Οθωμανι

κήν αυτοκρατορίαν, αί δέ περιηγήσεις τών ξένων είς τήν Τουρκίαν τιτλοφο
ρούνται V o y a g e s  en L evan t ή en Orient. Βλ. N. Jorga , Relations entre 
l ’ Orient et l ’ O ccident, σ. 1 καί V ivien , As. Min. τ, I I  σ. 2 σημ. (Anadoly).

4 V and al, V o y .  de N ointel σελ. X I ,  ένθα βλ. Lettre du 10 N overn- 
bre 1674, A rch ives des affaires etrangeres. Τούς Γάλλους ύπερέβαλον οί 
“Άγγλοι, ο'ίτινες διήρπασαν τά πολυτιμότερα έκ τών αρχαίων μνημείων. ’Αλλά 
καί ό Ch. G ouffier δι’ ειδικού φερμανιού άπέσπασεν ικανά ανάγλυφα τοΰ 
Παρθενώνος, βλ. .D’ A rv ieu x , M emoires (1653) I σελ. 47.

5 Τάς γλώσσας αύτάς έγνώριζον, καθ’ δτι άπό μικρδς ηλικίας άπεστέλ- 
λοντο ύπό τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας οί διά τό διπλωματικόν τοΰτο στάδιον 
προσδιοριζόμενοι νέοι ε!ς τόν Γαλατδν, ένθα έδιδάσκοντο ύπό τών Καπου- 
κίνων. Βλ. M irone (1700) Mem. d ’ un V o y . en L ev . I σελ. 186.

e V iv ien , As. Min- I I  σελ. 48.
5
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ύλην περί. τοΰ πολιτικού οργανισμού και τοΰ στρατού τών Τούρκων, 
εξ ής συνέθεσε τό εργον του: «*0 Πίναξ τήςΌθωμανικήςΑυτοκρατο
ρίας» (lye tableau de Fempire Ottoman), κατέχον τήν πρώτην θέσιν 
μεταξύ τών όμοίων μέχρι σήμερον1. Ό  Γάλλος απεσταλμένος Michel 
Febvre®, είδήμων δλων τών γλωσσών τής "Ανατολής, παρέχει είς τό 
εργον αυτού «Θέατρον τής Τουρκίας» (Theatre de la Turquie) γεγο
νότα απολύτως εξηκριβωμένα.

Οί δυο οΰτοι συγγραφείς, παραλλήλως και πρός οίλλους ανωτέρω 
ρηθέντας περιηγητάς, συνετέλεσαν ώστε ν’ απαλλαγή τελείως ή Ευρώπη 
εκ τοΰ φόβου8, δστις τήν κατεΐχεν απέναντι τώνκραταιών σουλτάνων*.

Ό  πολύς Hammer, υπάλληλος εις τήν αυστριακήν πρεσβείαν τής 
Κωνσταντινουπόλεως, επωφελήθη επίσης τής θέσεώς του καί τής γνώ- 
σεως τής τουρκικής γλώσσης6.

Α ί  ΐστο ρ ία ι  α π ά ν τω ν  τοΰ τω ν  με τάς εγκ ατεσπ αρμένος  περί Ε λ 
λήνω ν  ειδήσεις, ώ ς  ελέχθη α ν ω τ έ ρ ω 8, είναι πολύτιμοι πηγα'ι δ ιά  τήν 
Ε λ λ ά δ α 7.

1 V ivien , As. Min. σελ. 40. 'Ο  Ricaut, ώς πολιτικός νοϋς, βλέπει άφ ’ 
ύψηλοΰ τά γεγονότα, ενώ άντιθέτως δ F ebvre ύπό στενάς προλήψεις.

3 Τοΰ αΰτοΰ βλ. καί «Etat present de la T urquie» (1670).
9 Ύψηλάντου, Τά μετά τήν "Αλωσιν σελ. 29, «Οί ρήγες τών χριστιανών 

φοβούμενοι καί τό απλώς δνομα τής ’Οθωμανικής βασιλείας ύπισχνοϋντο αύτώ 
λόγοις...»

* Βλ. R  i c  a ti t, Hist, de l ’ etat present de l ’ Em pire Ottom an σελ. 
495, «Το ναυτικόν παρημέλησαν τελείως ol Τούρκοι. Ό  στρατός τούτων ούδε- 
μίαν εχει ομοιότητα πρός εκείνον τόν άήττητον τής αρχαίας εποχής». Καί δ 
Michel Febvre αποκαλύπτει δτι ή αρχαία πειθαρχία καί ό πλοΰτος τοΰ σουλ
τάνου ήσαν άπλαΐ μόνον λέξεις. Έκτός τούτων καί δ D e  l a  C r o i x ,  γραμμα- 
τεύς τής γαλλικής πρεσβείας επί N ointel, έν τφ βιβλίφ του M em oires con - 
tenant diverses Relations tres curieuses de l ’ E m pire  Ottom an (1684), άπο- 
δεικνύει τήν σαθρότητα τών θεμελίων τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καί 
τήν διατήρησιν ταύτης ενεκα τής υποταγής πολλών λαών καί τής αδυναμίας 
τών γειτόνων αύτής.

5 Έκτός τοΰ κλασικού έργου του περί τής Ιστορίας τοΰ ’Οθωμανικοί 
κράτους, συνέγραψε καί δύο ωφελίμους μονογραφίας, τήν μίαν περί Προύσσης 
καί Όλυμπου καί τήν άλλην περί Κωνσταντινουπόλεως καί Βοσπόρου.

6 Βλ. αυτόθι σ. 25.
1 Βλ. R i c a u t ,  Έν τή Ίστορίςι του περί τ ή ς ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

υπάρχουν πολλαί παρατηρήσεις περί Μωρέως, Ρούμελης καί τής καταστάσεως 
τής ορθοδόξου εκκλησίας, διοικουμένης, ώς λέγει, υπό ανθρώπων τελείως αμαθών.
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Έκτος τών περί Τουρκίας ιστορικών συγγραφέων εμφανίζονται 
εις πολύ προηγμένους χρόνους πρεσβευταί συγγράψαντες Ιστορίαν 
τής Ελλάδος, εν οις προέχει δ Pouqueville.

Ό θεν, έκτος τών ιδιοχείρων έργων τά οποία κατέλιπον οί πρέ
σβεις, αφ’ ενός μέν προστατεΰοντες τούς περιηγητάς, άφ5 ετέρου δέ 
άποστέλλοντες είδικούς υπαλλήλους τών πρεσβειών εις τάς διαφόρους 
πόλεις πρός έξερεΰνησιν καί σπουδήν ϊδί<£ τών αρχαίων μνημείων, συνε- 
τέλεσαν ωστε ή 'Ελλάς νά καταστή γνωστή υπό πασαν εποψιν, ώς 
άλλως τε εϊχον πράξει εις μικροτέραν μοίραν καί οί άνεφερθέντες 
πρόξενοι.

*Φ *

’Ανωτέρω ώμιλήσαμεν περί άνέσεώς τίνος καί ασφαλείας τών 
οποίων άπέλαυον οί έν Τουρκίς? ξένοι πρεσβευταί- τοΰτο ομως δέν 
αληθεύει πάντοτε, οΰτε πανταχοΰ1. Ναι μέν οι πρέσβεις κατά to 
κοράνιον έθεωροϋντο πρόσωπα ιερά, ή διαγωγή δμως ώς καί αί δια
θέσεις τών Τούρκων πρός αυτούς υπήρξαν τελείως διάφοροι3. Έ ν 
κ α ιρ φ  πολέμου παρουσιάσθησαν περιπτώσεις φυλακίσεων καί άπαγχο-

1 Βλ. De la M otraye, V oy . en E u rope, Asie (1699), Α ' σ. 184. 01 
πρέσβεις καί οί πρόξενοι ζώσιν έν Τουρκία ώς πρίγκηπες καί οί έμποροι ως
μικροί φεουδάρχαι, πρό πάντων δέ οί "Αγγλοι, οϊτινες είναι οί πλουσιότεροι 
τής χώρας.

3 Βλ. R icaut, Em p. Ott. σ. 208: « Ό  πρώτος βεζύρης έξέλεγεν ημέραν 
άκροάσεως διά τόν πρέσβυν τήν ημέραν, καθ’ ήν έδίδετο μισθός είς τούς γιαν- 
νιτσάρους, δπως ό πρεσβυς ίδη τήν τάξιν καί τήν πειθαρχίαν αυτών. Κατά τήν 
άκρόασιν ό πρεσβυς μένει δρθιος καί έρωτφ τοΰτον ό σουλτάνος διά τοϋ διερ- 
μηνέως τί θέλει. Έδίδετο δ’ ή ζητηθεϊσα άκρόασις, άφοϋ προηγουμένως προσε- 
φέροντο πλούσια δώρα. Μόνον διά δώρων δύναταί τις νά τρυψεροποιήση τήν 
καρδίαν τών Τούρκων». Βλ. R icaut αύτ. σ. 208. Ό  Francois de N oailles δέν 
προσέφερε δώρα, διό μετά μεγάλης δυσκολίας κατώρθωσε νά τΰχ{) άκροάσεως 
παρά τοΰ Σελίμ Β ' (1572) M ouradjea d O ch sson , Em p. Oth. σ. 484. Βλ. καί 
De la  M otraye, V o y . en Europe, A s ie ...  Α ' σ. 221. Τά ωρολόγια, τά εκκρε
μή, οί καθρέπται τών ανακτόρων είναι δώρα τών πρέσβεων, τά όποια προσφέ
ρουν, όπως τύχωσιν άκροάσεως παρά τοΰ σουλτάνου. Λεπτομερή περιγραφήν 
τής άκροάσεως τοϋ Γάλλου πρεσβευτοΰ ώς καί τόν τρόπον τής εισόδου του είς 
τά ανάκτορα τοϋ σουλτάνου εκθέτει ό Beauveau έν Rel. Journ. σ. 40, 41, «οί 
πρεσβευταί, νέος καί παλαιός, έπορεύοντο έφιπποι καί συνωδεΰοντο ύπό 20· 
Ιπποτών εν οίς καί ό Beauveau. D. C. D eux annees a Con/ple σ. 21.
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νισμών αυτών1. Οί βάρβαροι δμως τρόποι τών Τούρκων εσυνεχίσθη- 
σαν καί έν καιρφ ειρήνης, καί δχι μόνον εκ μέρους τών άνωτάτων, 
άλλα καί τών κατωτάτων ακόμη υπαλλήλων 3.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

Έκτος τών έξ ιδίας πρωτοβουλίας κατελθόντων περιηγητών, κατά 
τούς τέσσαρας αιώνας τής τουρκοκρατίας κατέφθασε καί πλήθος άλλο 
τοιοϋτον έκ λογίων, είτε άτομικώς, είτε καθ’ ομίλους, είς τάς Ελληνι
κός χώρας, κατά κρατικήν επιταγήν πρός σπουδήν αυτών.

’Ή δη δ βασιλεύς τής Σικελίας Ρογήρος δ Β' εϊχεν άποστείλει τόν 
"Αραβα Έδρισή (1153) είς τήν βυζαντιακήν Αυτοκρατορίαν διά γεω
γραφικούς λόγους, δ δέ Φίλιππος δ ’Αγαθός τόν Bertrandon de la 

roquiere3 (1432), δπως έπισκεφθή σύν τοις άλλοις τήν Κωνσταντι- 
νοΰπολιν καί τήν Μ. Άσίαν.

1 Τόν πρέσβυν τής Γαλλίας de S a n cy  συνέλαβον καί εφυλάκισαν εξ απλής 
υποψίας δτι εσωσε τόν στρατηγόν τών Πολωνών K.onispolski, βλ. M ouradjea 
d O c h s s o n ,  αΰτ. τ. V I I  σ. 485 καί R icaut, αύτ. σ. 215. καί R obert De D reu x, 
V oy . Προλ. σ. V III .  Ιστορική παρέμεινε ή περιπέτεια τοΰ de la H a y e  V a n - 
telet. Ό  πατήρ δεν ήδύνατο, ώς γέρων καί λόγφ τοΰ χειμώνος, ν’ άφήσχ) τήν 
Κωνσταντινούπολιν καί νά μεχαβή είς τήν Άδριανούπολιν πρός διάλυσιν (ορι
σμένων παρεξηγήσεων, διό άπέστειλε τόν υίόν του. Ό  νεαρός D e la H aye, 
όμιλήσας μετά θάρρους καί ύπερηφανείας, προεκάλεσε τήν άγανάκτησιν τοΰ 
Κιουπρουλή, πρώτου βεζύρη, δστις διέταξε ρωμαλέον tchauch-bachi νά τόν 
κτυπήση είς τό στόμα, τόσον δέ Ισχυρόν ήτο τό ράπισμα, ώστε άπεσπάσθησαν 
δύο όδόντες αΰτοΰ. Βλ. R obert De D reux, V o y .  σελ. 21, 23 , 24, 28, ενθα 
λεπτομερώς περιγράφεται ό άρωματισμός τοΰ διπλωμάτου πρό τής άκροά
σεως, καί σ. 112" είναι ανεκδιήγητος ή περιπέτεια τοϋ Γάλλου πρεσβευτοΰ De 
V a ntelet έν Λαρίσσχ), δπως τύχη άκροάσεως παρά τοϋ βεζύρου καί μετέπειτα 
ύπό τοΰ σουλτάνου. Βλ. ανωτέρω είκ. 8. R icaut, αύτ. σ. 217 , 219, 220 καί 
D e la M otraye, V o y . Α ' σ. 132. Μεταχειρίζονται τόν ραβδισμόν συνήθως, 
δπως τιμωρήσωσι τούς όμιλήσαντας μεθ’ υπερβολικής έλευθεροστομίας διερ
μηνείς. Έ ν  τϊ| ίδίςι σελίδι έν ύποσημειώσει περιγράφει τήν σκληράν ποινήν 
τοΰ ραβδισμού (Falaca), αύτ. σ. 272. 'Υψηλάντου, Μετά τήν "Αλωσιν σ. 509. 
Βλ. είκ. 11 καί 13.

3 Ό  πασάς π. χ. τής Χίου συνέλαβε καί έφυλάκισε, Γάλλον πράκτορα 
κατόπιν δέ διαμαρτυρίας τής γαλλικής πρεσβείας άπεφυλακίσθη οΰτος μετά πά
ροδον πολλών μηνών, άκρωτηριασθείς. Βλ. Fontanier, V oy . en Orient Β ' σ. 129.

8 Schefer, N ote  sur les miniatures ornant un m anuscrit de la  
R elation  du V o y a g e  de  Bertrandon (1891).
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Συστηματικώτερον επιστημονικά! άποστολαί πρός μελέτην τής 
Ελλάδος και ιδία: πρός άπόκτησιν χειρογράφων καί αρχαιοτήτων διορ- 
γανοΰνται ύπό τοϋ πρώτου φιλοτοΰρκου εκ τών βασιλέων τής Ευρώ
πης Φραγκίσκου τοϋ Α'. Τοιαΰτη ή τοϋ βοτανολόγου Belon 1 (1550) 
και τοϋ Pierre Gilly, γνωστοϋ διά τοΰ Ικλατινισθέντος ονόματος 
Petrus Gillius (1546— 1549)3. Οί λόγιοι οΰτοι τυγχάνουν θερ
μής υποδοχής και προστασίας παρά τοΰ Γάλλου εν Κων/πόλει πρέ
σβεως d’ Aram on8 και τών μετά τοΰτον.

Τόν Φραγκίσκον έμιμήθησαν και οι μεταγενέστεροι βασιλείς τής 
Γαλλίας, αλλά και οί βασιλείς άλλων Ευρωπαϊκών κρατών 4.

Ή  ’Αγγλία, διά τής εν ετει 1734 συστα·θείσης Εταιρίας τών 
ερασιτεχνών (Society of Dillettanti), άπέστειλεν είς τήν Ελλάδα καί 
τήν ’Ασίαν Άγγλους λογίους (1754), έν οϊς προεΐχεν ό Chandler, τοϋ 
οποίου αί σχεδιαγραφίαι καί απεικονίσεις ύπερέβησαν είς ακρίβειαν 
πάσας τάς μέχρι τοϋδε γνωστάς τοιαΰτας.

Εις τόν Λουδοβίκον ΙΔ' οφείλεται ή αποστολή τοΰ Demonceaux 
και τοΰ μαρκησίου De Nointel, τοΰτου δ ι3 αρχαιολογικούς λόγους, τοΰ 
ετέρου δι° εμπορικούς. Ό  πρώτος διέσχισε τήν Ελλάδα μετά τοϋ Lai- 
sne (1668) καί κατέλιπε τάς παρατηρήσεις του εις απόσπασμα τυ-

s

1 V ivien , Asie Min. Β' σελ. 202.
3 Οΰτος περιηγήθη τήν ’Ανατολήν σκοπών τήν έξέτασιν τών φυσικών

φαινομένων και τήν συλλογήν τών σπανίων καί περιέργων πραγμάτων, κυρίως
χειρογράφων, καθ’ δσον δ Φραγκίσκος ό Α' είχε σχεδιάσει τήν ΐδρυσιν ιδίας,
βιβλιοθήκης. Οΰτος, έλθών είς Κωνσταντινούπολιν, διέμεινεν επί πολύ, έπι- 
σκεπτόμενος συγχρόνως τάς επαρχίας Προποντίδος καί Ελλησπόντου, έπωφε-
ληθείς δέ τής έν έτει 1548 εκστρατείας τοΰ τουρκικοΰ στρατού είς τήν Π ερ
σίαν, περιηγήθη μετά τοϋ πρέσβεως D ’ A ram on  σημαντικόν τμήμα τής Π ερ
σίας’ μετέπειτα τήν Συρίαν καί τήν Αίγυπτον. Βλ. V ivien , Asie Mineure 
σελ. 3 καί έξής.

8 Ό  πρέσβυς οΰτος έβοήθει δχι μόνον τούς ύπό τοΰ βασιλέως, άλλα καί \
τούς ύπό τών καρδιναλίων τής Γαλλίας άποστελλομένους λογίους.

* Είς τήν ’ Αγγλίαν οφείλεται καί ή αποστολή τοϋ Leake (βλ. ανω
τέρω σ. 55 σημ. 6) διά πολιτικούς βεβαίως λόγους συνοδεύσαντος τόν είς Αίγυ
πτον άποσταλέντα στρατηγόν Koehler, δπως άναλάβτι οΰτος τήν αρχη
γίαν τοΰ τουρκικοΰ στρατού κατά τής Γαλλίας. "Ο Leake ώς γνώστης τών 
γλωσσών τής ’ Ανατολής προετιμήθη είς τήν αποστολήν. Χάρις είς τό τυχαιον 
τοΰτο γεγονός ώφελήθη πολύ ή Ελληνική χερσόνησος, ήτις έξητάσθη ύπ’ αΰτοΰ·
•γεωγραφικώς καί φιλολογικώς. (V iv .,  Asie Min. τ. II σ. 142).

Είκ. 15. Προσκυνητής τής Μέκκας (N ico lay , V oy . f o .  207)
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πωθέν έν συνεχεία τοΰ ταξιδιού τοΰ Bruyn, ενθα πλεΐσται δσαι 
έγκατεσπαριιέναι σημειώσεις περί τών αρχαιοτήτων τής Ελλάδος και 
κυρίως τής Πελοποννήσου. Ό  δέ Nointel ήλθεν εϊς Τουρκίαν μέ 
τον σκοπόν νά επιτυχή εμπορικάς διομολογήσεις μετά τής ’Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας, ήκολουθεΐτο δ5 υπό πολλών λογίων, εν οις ό An
toine Galland, καταρτίσας νομισματικήν συλλογήν και συλλέξας πλεΐ- 
στα χειρόγραφα, ό Cornelio Magni κ. ά.

Αί άποστολα! αποβαίνουν πυκνότεραι μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 
Ό ρ λ ώ φ 1 καί δή κατά τόν 18ον αιώνα, οπότε ήκμαζεν ή τάσις πρός 
τήν γεωγραφικήν εξερεύνησιν τών χωρών ’ . Έξηκολούθησαν δέ νά 
διοργανοΰνται καί ύπό τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Λουδοβίκου ΙΕ'και 
μετέπειτα, μέχρι τής Ελληνικής Έπαναστάσεως.

Ή  ύπό τοΰ Ναπολέοντος άποσταλεϊσα είς Αίγυπτον επιτροπή 
επιστημόνων πρός εξερεύνησιν ταΰτης εσχε μιμητάς και προκειμένου 
περί αποστολών εις τήν Ελλάδα. Κάρολος δ Γ  τη συστάσει τοΰ 
de Martignae προσήρτησεν είς τό στράτευμα τοΰ Μαιζώνος (1828) 
επιστήμονας έκλεγέντας ύπό τοΰ ’ Ινστιτούτου τής Γαλλίας, μεταξύ τών 
οποίων δ φυσιοδίφης Bory de Saint V in cent8 καί οι αρχαιολόγοι 
Dubois και Lenormant. Τά πορίσματα, τά φέροντα είς φώς τάς πα
ρατηρήσεις τών γεωγράφων καί φυσιοδιφών τής αποστολής, εδημο- 
σιεύθησαν είς πολΰτομον εργον, δπερ ίσως μέν δέν ικανοποίησε τούς 
ιστορικούς τής τέχνης, παρέσχεν δμως ένδιαφέρουσαν ΰλην διά τάς 
μελέτας τών αρχαιολόγων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟΝ

Τήν τάσιν τών περιηγητών πρός άνεΰρεσιν χειρογράφων άρχεται 
συμπαρακολουθοΰσα ή θετικώς επιστημονική. Ή  επιστημονική αΰτη 
τάσις εξειδικεύεται ετι μάλλον καί συστηματοποιείται περί τόν 16ον 
αιώνα, όπότε Ιν Ευρώπη άρχεται ή μεθοδική καί σπουδαία άνάπτυ- 
ξις τών Θετικών επιστημών. Ή  εξερεΰνησις τών ελληνικών χωρών

1 Οί Pitton de Tournefort, Paul Lucas.
8 V iv ien  As. Min. I σ. 94.
8 Βλ. U ne Relation du V o y a g e  de la Com m ission scientifique de 

M oree dans la Peloponnese et les Cyclades, τ. 2· περί τούτων βλ. κατωτέρω.
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■άπό φυσιογραφικής καί λαογραφικής άπόψεως αποτελεί ήδη τό κίνη- 
τρον τών ταξιδιωτών.

Ή  χώρα μας καθίσταται άντικείμενον νέων ερευνών. Ή δ η  οί 
περιηγηταί, δπως άνταποκριθώσιν εις τάς απαιτήσεις τοΰ κοινού, μή 
ικανοποιούμενου πλέον μέ τάς ελαφράς περιπετείας, ούτε μέ τάς αφε
λείς καί ευφαντάστους αφηγήσεις, ώς προηγουμένως, ύποχρεοΰνται 
νά γράφωσι τάς παρατηρήσεις των μετά πάσης δυνατής σαφήνειας 
καί πολυμαθείας. Ή  περιήγησις παΰει νά είναι πλέον ζήτημα αναψυχής.

Είς τήν επιστημονικήν εξερεύνησιν τών Έλληνικών χωρών συμ
βάλλει τά μάλιστα ή έν Ευρώπη ΐδρυσις Άκαδημιών ι. Σοβαροί επι
στήμονες αναλαμβάνουν τήν εξέτασιν τής αρχαίας γεωγραφίας τής 
Ελλάδος *. Αί παρατηρήσεις εις τό πεδίον τής άστρονοιιίας, τής φυ
σιογραφίας, τοΰ κλίματος καί τοΰ εδάφους τής Ελλάδος πολλαπλασι
άζοντας χωρίς έν τοΰτοις νά σβεσθή ή δίψα τής γνώσεως τοΰ κλασ- 
σικοΰ αυτής πολιτισμού, ή γινομένη έν μέσφ τοΰ πραγματικού φυσικού 
καί καλλιτεχνικού αυτού περιβάλλοντος. Έ ν  Έλλάδι ήδη καταφθά
νουν φυσιοδίφαι καί βοτανολόγοι χάριν λεπτομερών φυτολογικών 
καί ζφολογικών μελετών, γεωγράφοι καί γεωλόγοι πρός πλήρη έξέτα- 
σ*ιν τής τοπογραφίας τής Ελλάδος καί πρός κατάρτισιν γεωγραφικών 
καί γεωλογικών χαρτών, αστρονόμοι χάριν μετεωρολογικών καί αστρο
νομικών παρατηρήσεων.

Ά π ό  τού 17ου αίώνος καί εφεξής άρχονται επισκεπτόμενοι τήν 
Ελλάδα καί λογοτέχναι. Ποιηταί, διηγηματογράφοι καί λοιποί λόγιοι, 
προσελκυόμενοι ύπό τής συγχρόνου αυτών, άδοξου μέν, άλλά ζώσης 
γραφικότητος συμπαρακολουθοΰν τούς επιστήμονας περιηγητάς. Διά
φοροι συλλογαι ελληνικών καί άνατολικών μύθων καί διηγήσεων, αί 
δποΐαι επέδρασαν καί έπί τής ευρωπαϊκής λογοτεχνίας8 οφείλονται 
εϊς περιηγητάς τής κατηγορίας ταύτης*.

1 Ή  ΐδρυσις τής πρώτης ’Ακαδημίας έν τή Ευρώπη έγένετο τφ 1645 εν 
τχ) Άγγλίςι, έν τ^ Γαλλί^ ή ΐδρυσις τής ’Ακαδημίας τών Επιστημών τφ  1666 
έν Παρισίοις, καί τής ’Ακαδημίας τών Επιγραφών καί τής Λογοτεχνίας 1663- 
τάς εργασίας ταύτας άπό τοΰ 1701 διακρίνει αληθής έπιστημονική προσπάθεια.

3 V iv ien , As. Min. I I  σελ. 30, 92.
8 Βλ. D e N ointel, V o y a g e s  σελ. 265. Ό  νεαρός Γάλλος A ntoine G allan d , 

σοφός ’Ανατολιστής, έλθών είς τήν Κωνσταντινούπολή μετά τοΰ φιλαρ- 
χαίου πρεσβευτοΰ μαρκησίου De N ointel, εδειξεν ιδιαιτέραν προτίμησιν είς
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Κατά τόν 17ον καί 18ον αιώνα, οπότε ή Ευρώπη σειέται από 
θυελλώλεις φιλοσοφικά; συζητήσεις περι τών αιωνίως άλυτων προβλη
μάτων, κατέρχονται εις τήν Ελλάδα και φιλόσοφοι. Οι τοιοϋτοι πε- 
ριηγητα'ι είναι οί πάντων άξιολογώτεροι, τά δέ έργα των σημαντικαι 
πηγα'ι διά τήν Ιστορίαν της Ελλάδος. Δέν παρουσιάζουν πλέον ελλεί
ψεις και ανακρίβειας περιηγητικών κειμένων, αλλά μορφήν και περιε- 
χόμενον άψογων επιστημονικών συγγραμμάτων.

Είναι άξιοσημείωτον, δτι πλεΐστοι τών περιηγητών είναι ήδη ευ- 
γενεΐς τιτλούχοι, πρίγκηπες, λόρδοι, βαρώνοι, οί όποιοι, παρά τάς έπι- 
κρατοΰσας δυσχερείας τής συγκοινωνίας και τής διαμονής1 εγκατέλει- 
•ψαν τήν ευμάρειαν τών φεουδαρχικών πύργων των, δπως δρέψωσι 
φιλολογικός δάφνας, εκθέτοντες και περιγράφοντες τά γραφικά και 
ιδιόρρυθμα δι5 αυτούς «συνήθεια» τών Ελλήνων. Ά π ό  τών μέσων 
δμως τοΰ 18ου αιώνος ή περιήγησις εις τήν 'Ελλάδα, είτε εκ τοϋ 
πόθου εύρυτέρας μορφώσεως, είτε εξ απλής περιηγητικής διαθέσεως* 
επεκτείνεται και μεταξύ τών αστικών τάξεων, καθισταμένη οΰτως ειπεΐν 
«τοΰ συρμοΰ».
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τούς μύθους τής ’Ανατολής, ών κατήρτισε μεγάλη ν συλλογήν, επιστρέψας δέ 
είς Γαλλίαν, διεσκεύασεν εις τήν γαλλικήν τάς Χιλίας καί Μίαν νύκτας. Είς 
τήν έπίδρασιν τούτων οφείλεται καί τό εργον τοϋ Petis de la C roix , γόνου καί 
τούτου οίκογενείας ’Ανατολιστών, περιελθόντος τήν ’Ανατολήν πρός εκμάθησιν 
τών ανατολικών γλωσσών : «Les m ille et un jour* (1710), περιέχον περσικά 
διηγήματα, κλπ. Βλ. V andal, Les V o y a g . du marquis De N ointel σελ. XI. 
‘ Ο Ρακίνας συνέλαβε τήν ιδέαν τοϋ «Βαγιαζήτ», άναγνώσας «Τάς ’Ανατολικός 
διηγήσεις» τοϋ de Cezy.

4 P i e r r e  M a r t i n o ,  L ’ Orient dans la litterature frangaise aux 
X V IIe  et X V IIIe  siecles (1906). H e n r y  B o r d e a u x ,  V oyageu rs 
d ’ Orient (1926).

1 Ό  R iedesel (V oyage en Sicile , dans la grande Grece et au 
Levant), φίλος τον  περίφημου W m kelm an , ανήκει είς τήν χορείαν τών μεγι
στάνων, δστις καταλιπών τήν ξιφασκίαν καί άλλας Ιπποτικάς ασχολίας περιη- 
γήθη τάς χώρας τής ’ Ιταλίας καί Ελλάδος.

5 Bartholdy, V oyage  en Grece, τόμ. I σ. VI.
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ΕΙκ. 16. "Ελλην έ μ π ο ρ ο ς  (N ico lay , V o y . to. 307)



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ή  μέχρι τοϋδε κάθοδος περιηγητών εις τήν Ελλάδα, ώφείλετο, ώς 
εΐδομεν, είς γενικούς ιστορικούς λόγους. Άλλα παραλλήλως πρός τούς 
λόγους τούτους, συνετέλεσαν βραδύτερον εις ταύτην καί τινα συγκεκρι
μένα ιστορικά γεγονότα παγκοσμίου σημασίας- Πρώτον Ικ τούτων είναι 
ή Γαλλική Έπανάστασις, τής οποίας ενθουσιώδεις μαχητα'ι εφθασαν 
μέχρι τοΰ ενδόξου εδάφους τής Ελλάδος, φέροντες τόν πυρσόν τών αθα
νάτων ιδεών της. Κατά τούς επακολουθήσαντας αυτήν ναπολεοντείους 
πολέμους και δή κατά τήν εποχήν τής προσωρινής κατοχής τών Ί ο -  
νίων νήσων υπό τών Γάλλων, είς τάς Έλληνικάς άκτάς ήλθον πολλοί 
Γάλλοι περιηγηταί, τινές δέ εκ τούτων εντεταλμένοι τήν διεκπεραίω- 
σιν κρατικής αποστολής. Είδικώς ύπό τοΰ Ναπολέοντος άπεστάλησαν 
εϊς τήν Ελλάδα, και καθ’ δλου εις τά Βαλκάνια, όίτομα, δπως βολιδο- 
σκοπίσωσιν άπό πολιτικής σκοπιάς τάς διαθέσεις τών υποδούλων κα'ι 
παρακινήσωσιν αυτούς εις εθνικήν εξέγερσιν ’ .

Άσυγκρίτως δμως σημαντικώτερον διά τήν άνά τήν χώραν μας 
περιηγητικήν κίνησιν, γεγονός ύπήρξεν ή εκρηξις τής Ελληνικής Έπα- 
ναστάσεως. Τούς ξένους τής κατηγορίας ταύτης ελκύει τό εθνικόν ήμών 
κίνημα τής Παλιγγενεσίας* Φιλέλληνες προσέρχονται, ΐνα λάβωσιν είτε 
τά δπλα κα'ι άγωνισθώσι χάριν τής ιδέας τής ελευθερίας, είτε τήν γρα
φίδα 8 ϊνα διακηρύξωσιν άνά τόν κόσμον τήν αγνότητα τοΰ Ιλληνικοΰ

1 Τοιοΰτοι ήσαν, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, οί "Ελληνες Stephanopoli, 
ό Γάλλο; D ufey κ. ά. Βλ. Louise Sw . B elloc, Bonaparte et les Grecs, 
su ivi d ’ un tableau de la Crece en 1825 (Paris 1826).

2 Βλ. Jurien d e  la  G raviere, L a  Station  du  L evan t (1876), I  σ. 16, 
Ή  άναγέννησις τής 'Ελλάδος είναι φαινόμενον παρόμοιον τοΰ όποιου ή Ιστο
ρία δέν θά παρουσίαση. Καθ’ ήμας τό 'Ελληνικόν επαναστατικόν κίνημα ενέ
χει χαρακτήρα κατά πολύ εΰρύτερον εκείνου, τόν όποιον αποδίδει είς αύτό ή 
Ιστορική μας παράδοσις. Κίνημα ανεξαρτησίας στρέφεται, όχι μόνον κατά τών 
Τούρκων, αλλά καί κατά παντός Ικ τών παρασίτων, τά όποια έλυμαίνοντο τήν 
'Ελληνικήν συνειδησιν καί οικονομίαν, 'Ενετών, Ε βρα ίω ν  κ. λ. π. 01 'Εβραίοι 
μάλιστα καλώς δι-ρσθάνοντο τοΰτο, διό καί άντέδρασαν λυσσωδώς διά προδο
τικών ενεργειών είς τήν επιτυχίαν αύτοΰ. Βλ. Blaquieres, H ist, de la  re
so lu t io n  σ. 78.

s 'Ως ό R aybau d , όστις ύπεσχήριξε τούς “Ελληνας διά τοΰ ξίφους καί
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άγώνος κα'ι τήν αυτοθυσίαν τών επαναστατών. Ή  άνά τήν Ευρώπην 
διάδοσις τών ελευθέρων τραγουδιών μας1 (τά όποια ερριψαν φως και 
εϊς τήν εθνολογικήν σΰνθεσιν τής Ελλάδος) “, συνετέλεσεν εις τήν 
δημιουργίαν εύνοϊκωτέρας ατμόσφαιρας υπέρ τής ελληνικής ύποθέσεως 
και εσχεν άναμφιβόλως επ'ι τών εκ τών φιλελλήνων λογίων επίδρα- 
σιν διά τήν αύτοπρόσωπον συμμετοχήν τω ν 8.

Πολλο'ι εξ αυτών εΰρον ηρωικόν θάνατον εις τά πεδία τών μα
χών, τά δέ ημερολόγιά των εδημοσιεύθησαν μετά ταΰτα ύπό τών συ
ζύγων των. Άλλά κα'ι τό ασθενές φΰλον δέν άπουσίασεν εκ τής συγ
γραφής περιηγητικών φιλελληνικών βιβλίων κατά τήν Έπανάστασιν,, 
ώς δέ θ ’ άνέμενέ τις παρ’ υπάρξεων αισθηματικών, αΰται εκδηλώνον
ται πανηγυρικώτατα υπέρ τών Ελλήνων1.

Δέν πρέπει έν τούτοις ν’ άποκλείσωμεν καί τινας, οί όποιοι εμφο
ρούνται ύπό ήττον εύγενών προθέσεων, δηλαδή προθέσεων ύλιστι-
χής γραφίδος. Βλ. M angeart, Souvenirs de la Moree σ. 3 καί de Bollm an, 
R em arqu e de la  G rece σ. 9. Ό  συνταγματάρχης G ordon  υπηρέτησε τήν 
Ελληνικήν ’Ιδέαν οΰ μόνον διά τοΰ ξίφους, άλλά καί διά τής περιουσίας του.

1 Βλ. Φιλήμονος (Ί .)  Δοκίμ. Φιλ. 'Εταιρίας (Άθήναι 1839) σ. 39.
1 Πρώτη εκδοσις χών Έλληνικών δημοτικών τραγουδιών έγένετο ύπό τοΰ 

F auriel έν Παρισίοις χφ 1824. Τ φ  1825 έπηκολούθησεν εμμεχρος γαλλική 
μεχάφρασις ύπό χοΰ ακαδημαϊκού L em ercier ώς καί γερμανική εκδοσις ύπό τοΰ 
Muller. Άργόχερον έξεδόθησαν πολλαί πληρέστεραι ή καί κατ’ επιλογήν συλλογαί, 
ών σπουδαιότεροι είναι αί τοΰ Legrand, Passow , M ardly, έκ τών έλληνικών δέ 
ή τοΰ Ζαμπελίου, τοΰ Άραβαντινοΰ καί Πολίτου. (Β. Δασκαλάκη, Τά αίτια τής 
Έλλην. Έπαναστάσεως σ. 60) καί A ugust H eisenberg, der Philellenism us 
einst und jetzt, a. 5, Τά τραγούδια τής σκλαβιάς είναι παραλλαγή τού έκκλη- 
σιασχικοΰ άσμαχος, διά χοϋτο είναι μακρόηχα.

s Μεχαξύ χών φιλελλήνων καχέχουν έπίλεκτον θέσιν Γερμανοί τινες εύπα· 
τρίδαι καί άξιωματικοί (Lubtow , Lefebre Relat. de  d iv . faits de la guerre 
des G recs. Μασσαλία, 1822), οϊτινες καταλιπόντες τά πάντα, πατρίδα καί οι
κογένειαν, κατήλθον είς τήν 'Ελλάδα. Κατά χό υπόδειγμα Γερμανών φιλελλή
νων ίδρύθη σύλλογος εν Ζυρίχη πρός ύποστήριξιν τών Ελλήνων μέ εισφοράς 
όσημέραι αύξανομένας. Μεταξύ τών συνδρομητών άνεγράφοντο έταιρίαι χινές 
καί σωματεία, έν οΐς τό τών Χηρών καί Ό ρφ ανώ ν I Σημαντικώτερα ποσά άπέ- 
φερον οί δίσκοι τών εκκλησιών. Είς τινα δίσκον έρρίφ&ησαν κάποτε τρία χρυσά 
δακτυλίδια, φέροντα τό σημείωμα «απλή προσφορά πρός τούς “Έλληνας».

* Τοιαΰχαι είναι ή Br£hier (Petit v o y a g e  en Grfece 1825), ή A gen or  
de G asparin , ή 'Αγνή Σμίθ, ή de V a ze  καλυπχομένη ύπό χό ψευδώνυμον 
Charles A uberive, ήχις γράφει : «Τρεις μόνον πόλεις ύπάρχουν έν χφ κόσμφ,. 
<χί Ά θήναι, ή Σπάρτη καί ή 'Ιερουσαλήμ».
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κών \ καθώς και άλλους, οιτινες ήλϋον, δπως άντ'ι άδράς αμοιβής 
προσφέρωσιν είτε τάς τεχνικάς γνώσεις των * (πολλοί Γάλλοι8 μηχανικοί 
εβοήθησαν τούς Τούρκους εις τήν κατασκευήν τηλεβόλων, μηχανών 
κ. οί.), είτε αυτό τό όίτομόν των είς τήν υπηρεσίαν δχι πλέον τής Ε λ 
λάδος, άλλα τής Τουρκίας και εναντίον τής Ελλάδος-

Δυσχερεσιάτη θά ήτο καί αυτή ακόμη ή σύνταξις βιβλιογραφίας 
τής περιηγητικής φιλολογίας τής τελευταίας ταΰτης περιόδου4. Ά παν- 
τες οί περιηγηται οΰτοι εν μέσψ τών πολεμικών των ασχολιών ελαβον 
τήν ευκαιρίαν να ένδιαφερθώσι καί διά τήν καταγραφήν άξιολόγων 
περί τών 'Ελλήνων στοιχείων. Οΰτοι, φιλέλληνες καί μισέλληνες, κα-

1 Βλ. D idot, N otes d ’ un v oy . au Levant σ. 4. Ό  Choiseul Gouffier 
προβλέπων, ως ικανός πολιτικός, τόν κίνδυνον, χόν όποιον διέχρεχεν ή ισορρο
πία τών κρατών, εάν μία ξένη δύναμις ήθελε κυριεύσει τήν Ελλάδα, εδωκε 
χφ 1776 χήν σωχηρίαν συμβουλήν είς χήν Γαλλίαν νά ελθτ) είς χήν βοήθειαν 
χής μικράς Ελλάδος, οπως μή πέσ^ ύπό ξένον ζυγόν.

2 V i l l e n e u v e  (de), Journ. fait en G rece (1825) a. 178. Μόλις ήλθεν 
είς χήν Κωνσχανχινουπολιν ό κόμης G uillem inot, χόν συνεβούλευσεν δπως με- 
χαβχί είς χήν Αίγυπτον καί άναλάβγ) υπηρεσίαν είς χόν σχραχόν χοΰ πασά, 
διόχι ή ύιχόθεσις είχεν άπολεσθή διά τούς “Ελληνας, καχά χόν Guilleminot.

8 Βλ ’Ανωνύμου, D eux  annees a Constantinople et en M oree, σ. 199, 
207. (1826).

* R e n e  C a n a t ,  la renaissance de la G rece antique (1820-1850), 
Paris 1911.— V i l l e m a i n ,  Lascaris ou  les Grecs du X V e  siecle ' Es- 
sai historique sur l ’ etat des Grecs depuis la conquete m usulm ane ju squ ’ 
a nos jours.— B e n  g e s c  o, Essai d ’ une notice bibliographique, sur la 
question d ’ Orient (1821-1897) Bruxelles 1897.— E u g e n e  A s s e ,  L ’ in- 
tependance de la Grece et les poetes de la Restauration .— J o r e t ,  
D ’ Ansse dc V illo ison  et FH ellenism e en France, bibliotheque de 1Έ - 
co le  des Hautes Etudes, vol. C L X X X II ,  Paris 1910, s. 482. — 
G r a s s e t - S a i n t  - S a u v e u r ,  Tableaux des principaux peuples, 
de l ’ E urope, de l ’ Asie, de I’Afrique. de l ’ Am erique, Paris 1798.— M. 
A . B. D. V oy a g e  en Orient ou  Tableau fidele des m oeurs 1801.— M a 1- 
t e - B r u n ,  A nnales des voyages, de la  G eograph ic  et de l ’ Histoire, 
Paris 1802-1814.— P r a n k  C h o i s y .  Suisse et Grece, Athenes 1907.— 
A l f r e d  S t e r n ,  der Zurcherische Hiilfsverein fur die Griechen 1821- 
1828 έν Neujahrsblatt der Stadtbibliotek, Zurich 1904.—A u g u s t  H e i -  
-s e m b e r  g. der Philhellenismus einst und jetzt, Mtinchen 1913.— Die 
bayerische Philellenen— Fahrt 1826-1829 έκ χοΰ χειρογράφου τοϋ Karl 
Freiherrn v on  H eideck. M iinchen 1897.— R o b e r t  A r n o l d ,  der 
-deutsche Philhellenismus είς Euphorion  τοΰ August Zauer, Bamberg31896.

Είκ. 17. Ίαχρός 'Εβραίος (N ico lay , V oy. fo l .  170),



τέλιπον κείμενα πλουσιωτάτου κα'ι ποικίλου περιεχομένου, ήτοι ταξι
διωτικά ημερολόγια *, απομνημονεύματα, ιστορίας2, σκέψεις, παρατη
ρήσεις και πρό πάντων ποιήματα (φδάς, διθυράμβους) έξυμνοΰντα τήν 
Ελλάδα, κατ’ άπομίμησιν τών τοΰ μεγάλου "Αγγλου ποιητοΰ καί φι- 
λέλληνος λόρδου Βύρωνος8.

Εννοείται δτι οί πλεΐστοι Ικ τούτων γράφουν εμπνεόμενοι μάλ
λον έκ τών ιδίων αισθημάτων καί δλιγώτερον εκ τής πραγματικότη- 
τος, διό και αί κρίσεις των είναι μεροληπτικά)4 είίτε υπέρ τών Ελλή
νων είτε υπέρ τών Τούρκων, καθ5 δσον, ως είς πασαν ταραχώδη Ιπο- 
χήν συμβαίνει, ή απόλυτος οΰδετερότης καθίστατο καί τότε δύσκολος, 
αν οΰχί αδύνατος 5.

Σημειωτέον δτι 6 μισελληνισμός6 πολλών ξένων ώφείλετο κατά 
μέγα μέρος είς τήν απογοήτευσιν, τήν οποίαν οΰτοι ||σθάνθησαν συγ- 
κρίνοντες τους συγχρόνους αυτών Έλληνας πρός τάς έξιδανικευμένας 
εκείνας μορφάς, τάς οποίας εν τή φαντασία των ειχον σχηματίσει επί τή 
βάσει τών εκ τής μελέτης τήςίστορίας τής κλασσικήςΈλλάδοςεντυπώσεων.

1 Bacheville, V oy ag es  en E u rope et en Asie, 2α εκδ. Paris 1822. D e 
B ollm ann , Retnarques sur l ’ etat moral politique et militaire de la  Grece, 
Paris 1822.

2 Βλ. V illem ain , αυτόθι, Πρ. σ. 1. Ό  σοφός ακαδημαϊκός καί διάση
μος ήδη ρήτωρ τοΰ Γαλλικού βήματος άνεζωπύρωσε τήν συμπάθειαν τών 
κραταιών τής Ενιρώπης υπέρ τοϋ ήρωϊκώς άγωνιζομένου "Εθνους ήμών, 
προσενεγκών είς τόν υπέρ τής Ελλάδος έ'ρανον τών Φιλελλήνων καί τήν εΰ- 
γλωττον ταύτην Ιστορικήν μυθιστορίαν αύτοΰ.

8 Βλ D. Bicelas, le philhellenisme en F ran ce  σ. 16.
4 Ό  D e n i s  B o u s q u e t  γράφει έν τφ ήμερολογίφ του τάς αντιλήψεις, 

αΐτινες ήγον αυτόν εις εκφρασιν συμπαθών αισθημάτων υπέρ τών Ελλήνων.
6 “Απαιτείται έπί παραδείγματι νά έξαρθή ή ειλικρίνεια τοΰ Raffenel, 

δστις, αληθώς λέγει δτι γράφει άμερολήπτως, αγαπών τάς θαρραλέας πράξεις, 
οίοιδήποτε καί αν είναι οί δημιουργοί ήρωες τούτων, εϊτε "Ελληνες είτε 
Τοΰρκοι, καί δτι θα άποστη τοϋ φανατισμοϋ καί τοΰ κομματικοΰ πάθους.

8 Ό  B a r t h o l d y ,  δστις έπεσκέφθη τήν Ε λλάδα, εγκωμιάζει τούς 
"Ελληνας, άποκαλών αυτούς μεγίστους ανθρώπους τοϋ κόσμου, προσπαθεί δέ 
νά εξηγήση τόν μισελληνισμόν πολλών έκ τών περιηγητών. Πριν ή κατέλθωσι, 
λέγει, είς τήν Ελλάδα έχουν έσχηματισμένος γνώμας περί τών Ελλήνων έπί 
τή βάσει τών θρύλων. Ή  φαντασία των έχει έξιδανικεύσει τάς μορφάς τών 
‘ Ελλήνων. Ερχόμενοι είς τήν 'Ελλάδα, βλέπουν, δτι οί “ Ελληνες δέν άνταπο- 
κρίνονται είς τά μυθ·ικά πρόσωπα τής φαντασίας, αγανακτούν διά τοΰτο, απογοη
τεύονται καί δέν αναγνωρίζουν έν τή συγχρόνω Έλλάδι τήν κλασσικήν Ε λλάδα-

VII ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ Τ Η Σ  ΑΝΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ Π ΕΡΙΗ ΓΗ ΣΕδΣ

Ευκόλως δύναταί τις νά φαντασθή τάς δυσχερείας, αί δποΐαι 
άνέμενον τούς περιηγητάς κατά τό άνά τήν Ελλάδα ταξίδιόν των. Τό 
μήκος τοΰ ταξιδιού τοΰτου εν συνδυασμφ και πρός τάς δυσκολίας, αϊ- 
τινες εξικνοΰντο συνήθως μέχρις αληθών κίνδυνων, ώς θά εκθέσωμεν 
αμέσως, έδημιοΰργει διά τούς περιηγητάς αληθείς θρΰλους ηρώων, 
διά δέ τούς έκ τούτων προσκυνητάς, θρΰλους αγίων1. Ό  αποδήμων 
διεγράφετο τρόπον τινα έκ τοΰ καταλόγου τών ζώντων, προκειμένου 
δέ περι τής οικογενειακής αύτοΰ καταστάσεως, ευνόητα είναι τό επα
κόλουθα 2.

Πρώτη και κυριωτάτη τών δυσχερειών ήτο ή συγκοινωνιακή. Διά 
νά μεταβή τις εξ Ευρώπης είς τήν Κωνσταντινοΰπολι,ν, ύπήρχον τέσ- 
σαρες οδοί, ήτοι ή διά θαλάσσης, δι5 Ουγγαρίας, δι5 Ελλάδος καί διά 
Δαλματίας (Esclavonie) “. Είδικώτερον, τήν Ελλάδα οί περιηγηταί 
διέτρεχον κατά δυο διευθύνσεις, κατά μέν τήν πρώτην άναχωροΰντες 
έκ Κερκύρας διασχίζοντες έκείθεν κατά πλάτος τήν βόρειον Ελλάδα κα'ι

1 Βλ. I , a l a n n e ,  des Pelerin. σελ. 14.
3 Διά τούς λόγους δέ τούτους έτύγχανον Ιδιαιτέρως θερμής υποδοχής έκ μέ

ρους τών έν τ^'Ιερουσαλήμ εγκατεστημένων χριστιανών, καθώς λεπτομερώς πε
ριγράφει δ T h even ot (V oy . au L evan t II σελ. 574, (3η έκδοσις Am sterdam  
1727). «Κατά τάς τρεις μ. μ. μοναχός τις Ιπλυνε τούς πόδας μας διά θερμού 
ΰδατος, μετά μίαν ώραν ώδηγήθημεν είς τήν έκκλησίαν καί μετά ταΰτα ο 
ηγούμενος τζ> συνοδεία πάντων τών μοναχών καί τών προσκυνητών τής μονής 
έτοποθέτησεν ένα έ'καστον έξ ήμών επί ανακλίντρου βελουδίνου καί επλυνε 
τούς πόδας καί τών τεσσάρων ήμών δι’  ΰδατος ένθα ήσαν έμβαπιισμένα ροδό- 
φύλλα, κατόπιν ήσπάσθη τούτους (σ. τούς πόδας) αυτός κ»ί πάντες οί μοναχοί 
ςίδοντες θρησκευτικούς ΰμνους>' βλ. Είκ. 1.

• Έ κ  τούτων εύθυνότεραι έθεωροΰντο φυσικφ τφ λόγφ ή πρώτη καί ή 
τελευταία, διότι δ περιηγητής μετείχε τΰν δμαδικών έμπορικών ταξιδίων (κα- 
ραβανίων), άρχομένων συχνάκις άπό τής Ραγούσης καί τοΰ Σπαλάτο. Κατά τό 
διά Δαλματίας ταξίδιόν δ περιηγητής, έκτός τής διά λόγους προνοίας μεταβο
λής τής περιβολής του (βλ. είκ. 2) δέν ήτο ανάγκη νά συνοδεύηται ύπό 
φρουροΰ γιαννιτσάρου ή σπαή, οΰτε ν’  άνήκη είς τό διπλωματικόν περιβάλλον. 
Άντιθέτως ή διπλωματική συνδρομή άπητεϊτο άπαραιτήτως διά τό δι’ Ουγγα
ρίας ταξίδιον, τήν οποίαν δέν διέσχιζον καραβάνια. Βλ. Des H ayes  C ourm es- 
v in , V o y . σ. 455, 457, 467, 476. Q uiclet, V oy . Con/ple (1664).

6
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βαίνοντες διά Θεσσαλονίκης είς Κωνσταντινούπολιν, κατά δε τήν δευτέ- 
ραν διαπλέοντες το Τόνιον πέλαγος, αποβιβαζόμενοι εις τό C a s t e  1 
T o u r n e s e  της Πελοποννήσου παρά τό Κατάκωλον, διατρέχοντες τήν 
Άχαΐαν και εκεΐθεν διά Μεγάρων μεταβαίνοντες εις Αθήνας, μετέ- 
πειτα δέ δι3 Αιγαίου πέλαγους εις Κωνσταντινούπολιν

Έ κ τών ανωτέρω 6ta τής Ελλάδος διαδρομών ήκολουθεΐτο, ώς 
φαίνεται εκ τών πλείστων περιηγητικών κειμένων, σχεδόν κατά κανόνα 
ή δεύτερα, τής πρώτης έμφανιζομένης εις άραιοτάτας εξαιρέσεις. Έ ν 
άλλοις λόγοις, αί περι Ηπειρωτικής Ελλάδος περιηγητικά! ειδήσεις 
περιορίζονται εις ελαχίστας, σημαντικάς δμως πηγάς 3.

Πανταχοϋ ΰφίστατο ελλειψις και τών στοιχειδών ακόμη συγκοι
νωνιακών μέσων' τά καταλύματα εσπάνιζον, πολλαχοΰ ενήδρευον κακο
ποιοί * και λησταί4' μόνον δέ μετά τήν Θεσσαλονίκην ΰφίσταντο τρο
χαία συγκοινωνιακά μέσα καί γενικώς τό ταξίδιον δπέβαινεν άνετώ- 
τερον.

Έκ μέρους τών αμαθών κατοίκων, είτε Τούρκων5, είτε Ελλήνων ·, 
Ιπεδεικνύετο κατά τούς πρώτους χρόνους τής τουρκοκρατίας συμπερι
φορά αγροίκος και σκαιά. Εϊς πάντα δέ ταΰτα ας προστεθώσι τό με
σημβρινόν κλίμα, οί κόποι, αί στερήσεις και οί συχνοί, δσον κα'ι φο-

1 Βλ. D es-H ayes Courm esvin, V o y . σ. 467.
‘  Βλ. D es-H ayes Courm esvin, V oy . σ. 476, προετίμησεν ουιος τήν 

διά ξηρας οδόν, ώς άκολουθουμένην ύπό τών καραβανίων τών εμπόρων τής 
Ραγούσης καί τοϋ Σπαλάτο, καί ενδιατρίβει έν πολλοίς περί τών Ελλήνων τής 
βορείου Ελλάδος. R obert de Creux, voy . en Turquie et en G rece (Paris 
1925) a. 83 καί εξ. E dou ard  Brown, R elation  de plusieurs v oya ges  faits 
on  H ongrie , Servie, Bulgarie, M acedoine, Thessalie  (Paris 1674), ενθα 
περιέχονται πολύτιμοι ειδήσεις περί τοΰ Ελληνισμού τής Θεσσαλίας καί Μα
κεδονίας. Κατά τόν 19ον αίώνα ή βόρειος Ελλάς έξητάσθη λεπτομερώς ύπό 
τοΰ Pouqueville  (V oy . en Grece, τομ. 6, Paris 1828 β ’ έκδοσις) δσον καί 
υπό τοϋ L eake (Travel in nothern Greece, τ. 4 1836).

s Βλ. D. H. Courm ensvin, v o y . σ. 467.
1 Εννοείται δτι οί έκάστοτε σουλτάνοι τής Κωνσταντινουπόλεως έλάμβα- 

νον αυστηρά μέτρα εναντίον τών κακοποιών, οί δέ χωρικοί συλλαμβάνοντες 
αυτούς τοΰς έτιμώρουν αυθωρεί δι’ απαγχονισμού. Βλ. D. Η . Courm. σ. 77 
καί 490.

6 Βλ. V iv ien , A s M in II  σ. 150.
8 Βλ. Ed. Brow n V oy . σ. 109· είς τήν Μακεδονίαν οί άνδρες καί αί 

γυναίκες ευθύς ώς μας άντίκρυσαν, άπεσύρθησαν είς τά βάθη τοΰ δάσους, 
φοβούμενοι μή τυχόν τοΰς ίδωμεν, μάτην δ ’ έτρέξαμεν οπως τούς σταματήσωμεν.
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βέροι λοιμοί1 τη; εποχής εκείνης, περί τών οποίων οι πλεΐστοι τών 
περιηγητών ό μιλούν.

Παραλλήλως πρός τούς κίνδυνους τής κατά ξηράν δδοΰ ύπήρχον 
και τά διά τής θαλάσσης μεγάλα μειονεκτήματα. Τά σκάφη έστεροΰντο 
πάσης άνέσεως5, ή δέ ιστιοπλοΐα άπήτει ούριους άνεμους, ή απουσία 
τών οποίων ήδΰνατο νά καθήλωσή αυτά επί πολύ εις τήν αυτήν θέ- 
σιν Έκτος τών αναμενομένων ούτως εϊπειν καί κατά τό μάλλον κα'ι 
ήττον φυσικών τούτων δυσχερειών, υπήρχε και πλήθος άλλο τοιοΰτων, 
προερχομένων έκ μέρους τών σουλτάνων. Ύπό περιηγητών άναφέρον- 
ται ρητώς διατάγματα, δι’ ών άπηγορεΰετο ή είσοδος πλοίων μή συμ
μάχων κρατών εϊς λιμένας τής Τουρκίας4.

Αϊ εκρήξεις διαφόρων πολέμων6 μεταξύ Τουρκίας κα'ι άλλων 
κρατών, άλλά και αι εσωτερικά! άνταρσίαι και μικροεπαναστάσεις εις 
τάς υποδούλους χώρας τής Όθωμανικής Αυτοκρατορίας ήσαν επίσης: 
σοβαρά προσκόμματα διά τήν περιηγητικήν κίνησιν.

Προκειμένου περί τής θαλασσίας συγκοινωνίας μεταξύ Ευρώπης 
και ’Ανατολής, αΰτη κατά τούς χρόνους εκείνους διηρεΐτο εις κατ’ ευ-

1 Βλ. Ανωνύμου, I /e ta t  present de l’Archipel (1678) σ. 3 καί A lex. L a  
borde, Extrait d ’ un rapport fait a l ’ Academ ie roya le  des inscriptions σ. 
42 καί M irone (de) Mem. V o y . en Levant I σ. 28. P ietro della V alle  V oy .
I σ. 12 καί R od )ech ouart , V oy . σ. 67 καί V andal. V o y , N ointel σ. 121 
καί ’Ανωνύμου, L e  V o y .  de la  Saincte Cyte (1480) σ. 51 καί είσ. σ. 5. Οΰτως 
δ Schefer όμιλεϊ περί εγκεφαλικής τίνος νόσου, ήτις άπεδεκάτισε κατά τό 1478 
τούς κατοίκους τής Δαλματίας, τοΰ Μωρέως καί τής Κρήτης, προσβάλλουσα 
αυτούς έκ ληθαργίας καί τήν οποίαν καλεΐ m al di m azucco (βλ. T opogra fia  
fis ico  m edica  della eitta di V enezia- dal dottore G. F ederigo, P ad ova  
1832 y' μέρος σ. II. Ό  λοιμός τοσοϋτον κατετρόμαξε τούς περιηγητάς, ώστε ό 
Fontanier (Voy. en Orient II  σ. 44—45) συνιστα, όπως προφυλάσσωνται έκ 
τριών κακών οί άνά τήν Τουρκίαν περιηγούμενοι : «τήν πυρκαϊάν, τόν λοιμόν 
καί τούς διερμηνείς». Λεπτομερέστατον κατάλογον τών σχεδόν κατ’ ετος συμ- 
βαινόντων λοιμών είς τάς έλληνικάς πόλεις βλ. C ion  Stephanos, L a  G rece 
<s. 506—511, ενθα παρατίθεται καί ώφελιμωτάτη βιβλιογραφία.

a Βλ. De la  M o t r a y e ,  V o y . I σελ. 385, καί D es-H ayes Cour- 
m esvin, V oy . σελ. 457.

8 Βλ. G r e l o t ,  V o y . σελ. 3.
* T an coign e, V o y a g e  έ  Sm yrne dans l ’Archipel et l ’ ile de Candie τ. II 

σελ. 71, καί “Υνιηλ. Τά μετά τήν "Αλωσιν σελ. 180, «οί σουλτάνοι δέν έιτέ- 
τρειτον καί κατά τόν ιζ' αίώνα τόν εϊσπλουν είς τόν Βόσπορον...».

6 Βλ. Crus· Turco-graecia σελ. 25, 31 καί J o r g a  (Ν.) V oy . Fr. σ 16,.
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y.αϊ εις ακτοπλοΐαν ομαδικήν, γνωστήν ύπό τό δνομα 
-καραβάνιον ’ . Άρχικώς λοιπόν διά τής λέξεως καραβάνιον νοείται πάσα 
ομαδική άπό τόπου εϊς τόπον εμπορική κίνησις μακράς διαδρομής 
και μετά σταθμών εϊς τάς κυριωτέρας ενδιαμέσους πόλεις, γενομένη 
είτε διά ξηρδς, είτε διά θαλάσσης. Τά τοιαϋτα καθ’ ομάδας ταξίδια 
σκοπόν εΐχον τήν άπό τών ληστών καί τών πειρατών άμυναν. Εις ταϋτα 
προσεκολλώντο καί οί περιηγηταί, χάριν τής ασφαλείας αυτών2, 
εντεύθεν δέ καί ό περί καραβανίων λόγος. Έ πί κεφαλής τών καραβα- 
νίων ετίθεντο ειδικοί οδηγοί, συνδυάζοντες, πλήν τής γεωγραφικής 
πείρας, καί πολεμικήν αρετήν8. Ώ ς γνωστόν, τά καραβάνια διετηρή- 
θησαν καί βραδύτερον, εϊς έποχάς οπωσδήποτε νομιμοφρονεστέρας, 
διασχίζοντα Τδiq: τάς άσιατικάς καί άφρικανικάς ερήμους, συγκροτού
μενα δ ’ έκ χιλιάδων (25— 30 ενίοτε) προσώπων.

Οι Ευρωπαίοι περιηγηταί, παρά πασαν συγκοινωνιακήν δυσχέ
ρειαν τών καιρών, συνεκεντροΰντο συνήθως πρός άπόπλουν εϊς δια
φόρους παραλιακάς πόλεις τής ’ Ιταλικής χερσονήσου4 δπόθεν, κατά 
τ’ ανωτέρω, διά Κερκΰρας, τοΰ Ίονίου πελάγους, τοΰ ένετοκρατου- 
μένου Μωρέως (Μεθώνης, Κορώνης), Κρήτης καί Χίου 5, κατηυθΰνοντο 
πρός τήν Παλαιστίνην. Τό γεγονός δέ οτι άφετηρία τοΰ προσκυνήματος

1 H e y d ,  H istoire du Com m , du L evant τ. I σελ. 180· ή λέξις αυτη 
προέρχεται έκ τής αραβικής cairawan. ήτις παράγεται έκ τής περσικής 
Karwan. Βλ. D o z y  et E n g e l  m a n  n, G lossaire des mots esp agnols  
et portuga is derives de l ’ arabe (1869) καί D e v i c ,  Diet, des m ots 
frangais d ’ orig ine orientale. J u r i e n d e  l a  G r a v i e r e ,  La Station  
du L evan t (Paris 1876) σελ. 26, κεφ., τό Έμπόριον καί ή Πειρατεία τοΰ 
’Αρχιπελάγους. Έπί τής εποχής αΰτοϋ τό ολικόν εκτόπισμα τών μεταγωγικών 
πλοίων άνήρχετο είς 25 χιλ. τόνους κατανεμομένους είς 180 πλοία, εχοντα 
έν συνόλιρ πλήρωμα 2—3 χιλ. ναυτικών, ή δέ δευτέρα διέθετε 150 έν δλφ 
σκάφη ύπό πάσαν έποψιν κατωτέρας ποιότητος. “Εκαστον τών πλοίων τής 
δευτέρας κατηγορίας είργάζετο πρός τό συμφέρον τοΰ Ιδιοκτήτου, δστις ήτο 
καί πλοίαρχος. Ή  διάρκεια τοΰ ταξιδιού έποίκιλλε άπό 18 μηνών μέχρι 2 
έτών. Bertrandon de la  Broqui£re, V o y a g e  d ’ Outrem er et retour de 
Jerusalem  en France (14^2—33) έν Memoires de Finstitut N ation al des 
-Sciences et des arts (Paris an X II) σ. 511.

* Βλ. D u  L o i r ,  V o y . σελ. 4.
8 C o u s i n e r y ,  V o y .  M aced, τ. I σελ. 18.
4 Βλ. άνωνέρω σ. 14 σημ. u'.
5 Βλ. Saewulf, V o y . σ. 823.
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εγένοντο ’ Ιταλικοί πόλεις καί δτι τά προσκυνητικά πλοία ήσαν Ιτα
λικά S συνετέλεσεν δπως ή Μεσόγειος άρχίση εκτοτε άποκαλουμένη « Ιτ α 
λική λίμνη». "Απαν τό εμπόρων τής Τουρκίας, τό διεξαγόμενον μεταξύ· 
αυτής καί της Ένετίας, είχε περιέλθει εις χεΐρας ενετών πλοιάρχων. Τά 
ένετικά εμπορικά ταΰτα πλοία, μολονότι εντελώς ακατάλληλα, εχρησι- 
μοποίουν οί περιηγηταί διά τά εις ’Ανατολήν ταξίδιά των.

Βραδΰτερον, δ γαλλικός λιμήν τής Μασσαλίας 2, άποβάς δ εμπο- 
ρικώτατος τής Μεσογείου, ΰποκατέστησε τούς ιταλικούς, ή δέ θσλασ- 
σία διαδρομή περιελάμβανεν ήδη ως διαμέσους σταθμούς τήν Μάλ
ταν, τήν Κρήτην και τήν Ρόδον.

'Η κατασκευή τών μασσαλιωτικών πλοίων μετερρυθμίσθη ήδη έπί 
τό άνετώτερον, κομ-ψότερον, άλλα καί άσφαλέστερον. Είς τήν έναντι 
τών πειρατών άμυναν διέθετον ταΰτα δχι μόνον τόν εξοπλισμόν, άλλα. 
καί τήν ταχύτητα, επίσης δέ καί τήν πείραν τών ναυτικών, ήτις θά 
ήδύνατο νά συγκριθή πρός τήν τών 'Ολλανδών πλοιάρχων3 επι 
τοΰ ωκεανού.

”Ετι άργότερον, οΐ "Ελληνες, ως θά ίδωμεν, αντικατέστησαν τούς 
Μασσαλιώτας. Ή  δι° ελληνικών πλοίων μεταφορά προετιμάτο υπό· 
τών πρέσβεων καί προσκυνητών τών μεταβαινόντων είς τήν Κωνσταν- 
τινοΰπολιν, ώς σχειικώς άσφαλεστέρα *.

Η Π Ε Ι Ρ Α Τ Ε Ι Α

Μέγας δ3 επεκρέματο καί δ έκ τής πειρατείας κίνδυνος, ένεκα τοϋ> 
δποίου πλεΐστοι γηραλέοι σοφοί τής Ευρώπης, φιλέλληνες, άπέφυγον 
τήν αύτοπρόσωπον είς τήν Ελλάδα μετάβασιν, άλλοι μέν Ικ τούτων

1 Χαρακτηριστικόν τών τοιούτων δρομολογίων είναι, δτι αί πληροφορίαι 
τών περιηγητών άφθονοϋν διά τούς ανωτέρω τόπους.

2 Ώ ς  έπί τό πολύ δ ’ ένετικαί γαλέραι καί έπλεόναζον οί Μιλανέξοι τών
επιβατών μεταβαίνοντες διά τό προσκύνημα τοϋ Παναγίου Τάφου, βλ. Pietro· 
Casola, V ia g g io  σ. 114, καί W . H eyd , Hist, du Com. du  Levant a. 186.
(Κατά τόν H op f, ό Casola είναι 6 οξυδερκέστερος τών περιηγητών, πραγ-
ματευθείς περί τών Ιταλών προσκυνητών, περί ών θά διαλάβωμεν άλλαχοΰ).

* D es-H ayes Courmesvin, V oy . σ. 456 καί Fontanier, V oy . en Orient. 
II σ. 37.

* D. H . Courm. V oy . σ. 457.
8 Βλ. Pirenne (Henri) Hist, du Moy. ag. a. 9 καί Fontanier, V o y . en 

Orient II a. 39.
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δρκοΰμενοι είς τήν μελέτην τών προγενεστέρων πηγών, άλλοι δ’ έπι- 
ζητοΰντες εκθέσεις η αλληλογραφίαν ‘ , πρώτον μέν παρά τών δια- 
πρεπόντων έπί παιδείοι Ελλήνων, τών διαβωΰντων εϊτε εν Έλλάδι, 
ειτε εν ’ Ιταλία, δεύτερον δέ παρά τών λογιωτέρων Καπουκίνων καί 
Ιησουιτών τών εν Έλλάδι εγκατεστημένων, περί ών εγένετο ήδη 
λόγος. Είς τά βιβλία τών πρώτο)ν εξ αυτών παρεισέφρυσαν, φυσικφ 
τφ λόγφ, αύθαιρεσίαι καί άνακρίβειαι2, αϊτινες έν πολλοίς συνετέλε- 
σαν είς ιό νά σχηματισθή εσφαλμένη περί Ελλήνων άντίληψις, καί 
μάλιστα είς λίαν ευρύ αναγνωστικόν κοινόν. Ευτυχώς δτι εις τήν κατη
γορίαν τών δευτέρων υπάρχουν συγγραφείς έπανορθώνοντες ταΰτας8.

Ό π ω ς  ή αφρούρητος στερεά υπήρξε πεδίον δράσεως τής ληστείας, 
τοιουτοτρόπως καί τό υγρόν στοιχεΐον καθ’ όλους τούς αιώνας κατέ
στη τό στάδων τής πειρατικής δράσεως. Κατά τόν 9ον αιώνα μ. X. 
οι Νορμανδοί έλήστευον ώς πειραταί τό κράτος τοΰ Καρλομάγνου, 
στερουμένου στόλου. Οι μεσαιωνικοί Βίκιγγες (Vikings) 4 ήσαν 
επίσης πειραταί λυμαινόμενοι τάς βορείους θαλάσσας, οσάκις δ3 εσυν- 
θηκολόγουν πρός τάς τοπικάς εξουσίας άπέβαινον έμποροι.

Ή  Μεσόγειος ύπήρξεν έπίσης άπό τών αρχαιότατων χρόνων έπι- 
κερδής εστία εντατικής πειρατικής δράσεως, είναι δέ γνωστοί οι αγώνες 
τών Ρωμαίων πρός κατάπνιξιν αυτής' έν τοΰτοις ή πειρατεία δέν κατε- 
στάλη, καθ3 δσον κατά τήν βυζαντιακήν έποχήν εμφανίζεται άγριωτέρα,

1 'Υπό τήν εποψιν τουλάχιστον τής άκριβολογ ίας τά εκ τής αλληλογρα
φίας ταύτης στοιχεία είναι κατά πολύ άνοπερα τών έκ πλείστων περιηγητικών 
κειμένων.

2 Μεταξύ τούτων κατατάσσεται ό  Laurem bergius <1557), δστις έκ τοϋ 
γραφείου του δέν άνεγνώρισε τήν κλασσικήν Ελλάδα είς τήν σύγχρονον, συνο- 
•ψίσας τήν κρίσιν του διά τής λατινικής φράσεα'ς <fuit quondam  Graecia, 
fuerunt Athenae, nunc neque in Graecia At lien se neque in ipsa Graecia 
Grsecia est*. Έκτος τούτου καί ό γεωγράφος Ortelius (1578), ό έπικληθείς 
Πτολεμαίος τής εποχής του δίδει νέας ειδήσεις περί Ελλάδος έκ τοϋ γραφείου 
του καί οδτος, Βλ. A lex . L abor de, Athen. τομ. I  σελ. 188.

* Παράδειγμα εστω ό Μαρτίνος Κρούσιος, δστις έν τοΐς 8 βιβλίοις τής 
Τουρκογραικίας του παραθέτει μέγα υλικόν διά τήν κατανόησιν τής Ελλάδος 
άπό τοΰ 1444— 1584. Οδτος προσεπάθησε νά διάσωσή έκ τής αμέσου μετά τήν 
άλωσιν γενεάς δ,τι ήδύνατο νά σωθή. Μήπως τό αυτό δέν επραξε καί ό Γεώ ρ
γιος Τερτσέτης δσον άφορφ τούς ήρωας τής Ελληνικής Έ παναστάσεως;

4 Βλ. Pirenne (Henri), H istoire du M oyen -age (1933) σελ. 24· «ή πει
ρατεία είναι ή πρώτη βαθμίς τοΰ έμπορίου».
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παρά τούς σκληρούς αγώνας τών αύτοκρατόρων Κωνσταντίνου Ε ' 1 (τφ 
765) καί Λέοντος Δ ' a (τφ 780), ώς καί τών αγώνων τοΰ ναυάρχου Νι
κήτα Ώορΰφα 9 (τφ 881) καί πολλών άλλων.

Οί Σαρακηνοί4, λαός νομαδικός, άπό τής πρώτης επαφής των 
πρός τήν Μεσόγειον, άπέβησαν οί πλέον έπικίνδυνοι πάντων τών άλλων.

Τήν πειρατείαν έσυνέχισαν μετά ταΰτα μέ νέας δυνάμεις νέοι λαοί. 
Οί ’Άραβες τής Τΰνιδος καί οί Τούρκοι6, φθάνουν μέχρι τών κεν- 
τρικωτέρων λιμένων τών φραγκοκρατουμένων χωρών6. Ά π ό  τοΰ 13007 
καί εξής, είς τήν πειρατείαν εισέρχονται καί οί Ενετοί καί οί Έλληνες.

1 Βλ. Κ . H oph . G esch. Griech. (Brochaus) τ. 86ος σελ. 97.
3 Αύτ. σ. 97.
8 Αύτ. σ. 122.
4 Αύτ. σελ, 9. «Οί Σαρακηνοί πειραταί έλυμαίνοντο άδιακόπως τόν κόλ

πον τής Λυώνος, τάς άκτάς τής Γενούης, τής Τοσκάνης καί τής Καταλωνίας, 
εφθάσαν μάλιστα είς τό σημεΐον νά λεηλατώσι καί τήν ξηράν, έγκαταστήσαν- 
τες στρατιωτικόν απόσπασμα είς τάς Άλπεις, δπως λχιστεύωσι καί φονεύωσι 
τούς έκεΐθεν διερχομένους προσκυνητάς». Σχετική βιβλιογραφία περί τής πει
ρατείας κατά τούς νεωτέρους χρόνους: D e la Graviere, L a  Station  du 
Levant. D ouin  (G.), L a  M editerranee de 1803— 1805, Pirates et cor- 
saires au x  lies Ion iennes, Paris 1917. Έφημερίς ’Αθηνών, ετος 1825 άριθ. 80. 
Έφημερίς τής Ελλάδος (γενική) ετος 1826, “Ελληνες πειραταί μετά τό 1821. 
Ά ρ ιθ .  29, 38. 49, 57, 61.— Ό κτ. 30.— Νοεμβρ. 24, 27 Δεκεμ. 1. ετος 1827, 
Ό κτ. 26, Νοεμβρ. 9, 12, ετος 1828 Ίανουάρ. 7, 18, 28, Φεβρ. 18, Μαρτ. 3, 10, 
24, ’Απριλ. 4, 11, Μάϊος δ, 9, 16, 23, 26, ’ Ιούλιος 7, Αΰ’γουστ. 4, 8, Ό κτ. 
10, 13, 17, 24, Δεκέμβ. 15, ετος 1829 Μάρτιος 16, Ά π ρ . 6, 13 Ιούλιος 13. 
Κ ο ν τ ο γ  ιά  ν ν η, Οί πειραταί καί ή Θάσος εν Άθήναις 1915. D a n  (P ie r r e ) ,  
H istoire de Barbarie et de ses Corsaires. Paris 1637.

s Ή  Ένετία άνενέωσε δι’ άφειδοΰς δαπάνης τφ  1425 έν Ναυπλίφ τό 
«καστέλλι τών Ελλήνων», Παλαμήδι (die Palamide), δπως είναι ικανόν ν’ άντι- 
σταθή κατά τών Τούρκων πειρατών. Βλ. Κ. H opf, Gesch. Griech. t. 86ος 
(Brockhaus έκδ.) σελ. 87. Τό τέλος τής τουρκικής πειρατείας επέρχεται μέ 
τήν εναρξιν τών σταυροφοριών βλ. P irenne, Hist. M oy. Ag. σελ. 19 καί 
F in la y , G riechenland im  Mittelalter, σελ. 247- Τούρκοι πειραταί λβηλατοΰν- 
τες τάς άκτάς καί τάς πόλεις τής Πελοποννήσου 1358" ό αρχηγός των Am ur, 
φίλος τοΰ Καντακουξηνοΰ.

8 Βλ. C o l l .  d e  B a l u z e ,  τομ. II σελ. 488’ επιστολή τοϋ Ίννοκεντίου 
Γ ' πρός τόν Γοδοφρέδον πρίγκηπα τής ’Αχαΐας, I X II I  «C um  igitur ecclesia 
Patracensis in  tnaris littore  constituta, incursibus pateat piratarum *.

1 Π α χ υ μ έ ρ η ,  ’Ανδρόνικος Παλαιολόγος τομ. Β βιβλ. “Τ' κεφ. 17 
σελ. 510 καί κεφ. 14 σελ. 232 Ν ι κ η  φ. Γ ρ ή γ ο ρ ά ,  βιβλ. Η ' κεφ. 10 σ. 116.
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Κατά τον ιδ' καί. ιε' αιώνα, οί Έλληνες ναυτικοί, οϊτινες ειχον συγ
κροτήσει και ίδιον κραταιόν σύλλογον (πρόεδρος αυτών διετέλεσεν 6  

’Ανδρεας ΙΤαλαιολόγος), μιμούμενοι τό  παράδειγμα τών Λατίνων και 
Τούρκων, ευχαρίστως ήσκουν καί τήν πειρατείαν1.

Ή  δρασις τής πειρατείας εν τή Μεσογείφ εφθασεν είς τό άπό- 
γαιον αυτής, κυρίως και φυσικφ τφ λόγφ κατά τούς πρώτους αιώνας 
τής τουρκοκρατίας, οπότε μετήρχοντο ταύτην τόσον ο! Τούρκοι2, οσον 
καί οι Χριστιανοί8, Έλληνες και Ευρωπαίοι4. Όνομαστοι κατέστη
σαν τότε ιδίως οι Άλγερΐνοι5, μέ τάς άναμφισβητήτως εύτολμους επι-

1 Καντακουζηνός III σελ. 94 καί 575 καί Tafrali, Thess. au X lV e ,  
siecle σελ. 34, ό Π α π α ρ η γ ό π ο υ λ ο ς  ομως (Ίστ. τοΰ Έλλ. νΕθν. V σελ. 
123) άμφισβητεϊ αν οί ναυτικοί τής Θεσσαλονίκης έπεδίδοντο είς τό ήκιστα 
έντιμον τοϋτο επάγγελμα καί κατά τόν ιδ' αιώνα.

3 Βλ. H op f (Κ ), Gesch Griech. τ. 86 (Brockhaus) σ. 130' τφ 1459 
Τούρκοι κουρσάροι λεηλατούν τήν Μάνην, καταστρέφουν τά πλοία τών Μα
νιατών καί άπάγουν 80 αιχμαλώτους' καί Vandal, V oy . N ointel, σ. 3.

* Καταλανοί πειραταί λεηλατούν τό ’ Αρχιπέλαγος καί τάς άκτάς τοΰ Μω
ρέως, οί Ενετοί δέ τήν Λήμνον, βλ. Κ. H opf, αύτ. σ. 109, 114, καί ’Ανωνύ
μου, i t a t  present de l ’ Archipel τ. I σ. 125, καί Ανωνύμου, V o y ,  Saincte 
C yte (Schefer) 1480, άναφέρεται δτι ό Ενετός διοικητής Κερκύρας ήθέλησε 
νά πείσχι τόν συγγραφέα νά έπιστρέψη είς τήν πατρίδα του μετά τών άλλων 
προσκυνητών διότι θ ά  περιέλθωσιν είς τάς χεΐρας τών πειρατών. D u L oir  V oy . 
σ. 18 καί D e Breves, V o y . σ. 67· οί Χριστιανοί πειραταί περιφέρονται 
κυρίως είς τάς άκτάς τών άγιων τόπων, καί τ. I I  σ. 348 άναφέρονται ’Άγγλοι 
πειραταί.

4 J. Spon, V o y .  τ. I σ. 100' ή ’Οθωμανική αυτοκρατορία ύφίσταται 
συχνάκις προσβολάς χριστιανών πειρατών καί Tournefort V oy . τ. I  σ. 210, 
269, 284, 301. R obert de Dreux, V o y . σ. 60, σημ. 1, «οί Γάλλοι πειραταί 
έλεηλάτουν καί έπέβαλον λύτρα άνοικτηρμόνως είς τούς ήσυχους πληθυσμούς 
τοΰ ’Αρχιπελάγους καί τής ηπειρωτικής Ελλάδος. Τούς συλλαμβανομένους έκ 
τών οποίων έπώλουν εις πλειστηριασμόν είς τάς αγοράς τής Μάλτας καί 
Λιβούρνου».

1 N ico lay , Peregr. σ. 6, Οί Άλγερΐνοι πειραταί ενεδρεύουν πάντοτε, 
όπως συλλάβωσιν Ισπανούς καί άλλους έμπορους, καί D ouin, L a  M edi- 
terranee de 1803 et 1805, Pir. et Cors. aux lies Ionien. σ. 24— 47. (Arch, 
m unicipales de Corfou , D ecem bre 1797). ή Άδριατική καί τό Ίόνιον πέ
λαγος βρίθουν ύπό Άλγερίνων πειρατών, καί Du L oir , V oy . a. 11' είς τόν 
λιμένα τής Φώκαιας άποσύρονται ρί πειραταί τής Βερβερίας, αί δέ προσκείμε- 
ναι νήσοι ονομάζονται ύπό τών έντοπίων Gladene έκ τοΰ ονόματος ενός περί
φημου πειρατοΰ, δστις έκεΐ άπεσύρετο.

ΕΙκ. 20. Μουσουλμάνος Ιερωμένος (Nicolay, Voy. fo . ΐ96)
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-δρομάς αυτών, οιτινες και λόγφ τοΰ ισχυροΰ εξοπλισμού τών πλοίων 
των, ελυμαίνοντο δχι μόνον τάς άκτάς τής έναντι αυτών Ισπανίας, 
αλλά κα'ι τάς τής Μεσογείου. Κα'ι οί Χριστιανοί ομως δεν υστέρησαν 
είς πειρατικόν θάρρος καί εις ανάλογα κατορθώματα, μεταξύ δε τού
των ο! Ιξισλαμισθέντες, είτε άκουσίως είτε έκουσίως.

Οί πλεΐστοι τών λεγομένων Τούρκων τοϋ ’  Αλγεριού είναι Χρι
στιανοί Αρνησίθρησκοι, 'Ισπανοί, ’ Ιταλοί καί Προβηγκιανοί1. Οΰτοι 
δέ καθίσταντο άσπονδώτεροι η οι Ικ καταγωγεΐς Μωαμεθανοί, εχθροί 
τών Χριστιανών. Αί πειρατικαί των επιδρομαί ήσαν τόσον εύρείας 
δράσεως καί τόλμης, ώστε κατέληγον εις λίαν επικίνδυνους εκβά
σεις*. Κατά τόν Ribaud μάλιστα, Έλληνες άλλαξοπιστήσαντες ησαν 
οί καταστρέψαντες τό ναυτικόν Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, και οι 
καταλαβόντες τάς νήσους Κύπρον, Κρήτην, Ρόδον καί Κ ώ 3.

Μεταξύ τών Ελλήνων, τήν πειρατείαν εν Μεσογείφ ήσκησαν ιδίως 
Μανιαται4. Προφανώς τό εξαιρετικώς αγονον τής Μάνης, ήνάγκαζε 
τούς κατοίκους αυτής, ινα πορίζωνται τά πρός τό ζην, νά τρέπωνται 
εις κλοπάς κα'ι ληστείας κατά ξηράν καί είς τήν πειρατείαν κατά θα- 
λασσαν Σημειωτέον ομως δτι οί πειραταί δέν ήσαν πάντοτε Μανιά- 
ται5, αλλά και οίλλοι, οιτινες εχρησιμοποίουν τάς άποκρήμνους άκτάς

1 Βλ. N ico la y , Peregr, σ. 16.
2 Βλ. R ibaud (S), Ό  Ελληνισμός κατά τούς πρώτους αιώνας τοϋ Ί σ -  

λάμ, σ. 35" πλεΐστοι Γάλλοι έξωμόται άνήλθον είς τά ύπατα αξιώματα ουδό
λως προκαλοΰντες δυσμένειαν είς τούς Τούρκους λόγφ τής καταγωγής των. 
"Αλλως τε άττίστευτον τοΰτο, από τής πρώτης ημέρας τής έξωμόσεως είς τον 
’Ισλαμισμόν, οί έξωμόται έκτιμώνται έξ ίσου πρός τούς Μουσουλμάνους. (Βλ. 
R icaut, Em p· Oth. σ. 200).

3 Βλ. R iband (S), Ό  Έλλ. Ίσλ. σ. 33.
* D ’ Arvieux (V o y  I σ. 33)" ούτος δμιλεϊ μετ’ αποστροφής, δσον καί φόβου,

άποκαλών αυτούς «λαόν κακόν, σκληρόν, άπιστον, άπάνθρωπον, έν μιφ λέξει, 
Ελληνικόν, (Grec)». Περιγράφει τήν πειρατικήν τακτικήν των καί τήν απολύ
τως άθρησκον κερδοσκοπίαν των. ’Ανάλογα εκσφενδονίζει καί κατά τών νη
σιωτών τοϋ Αιγαίου πελάγους. Προφανώς πάντα τά ανωτέρω έλέχθησαν παρ
ανθρώπου τρέφοντος κακάς διαθέσεις εναντίον των 'Ελλήνων. Riedesel, V oy .
en Sicile et dans la  grande Grece. a. 223, Demin, la Mediterranee, σ. 28, 
Μανιαται πειραταί (en I^ettre de I,iurry a R om i en 7 Juin 1802, Archiv. 
consul. Corfou) καί D epping, V oy . II  σ. 181, ή Τσίμοβα τής Μάνης εχει 

.3— 4 χιλ. κατοίκους πειρατάς τό επάγγελμα.
* Σημειωτέον ότι καί πολλοί αξιόλογοι περιηγηταί περιπλέοντες τά Κύ-
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τής Μάνης ώς ορμητήρια διά τάς έπιδρομάς των κατά τών περιηγητι
κών πλοίων, διερχομένων έκεϊθεν εις καθωρισμένας εποχάς τοΰ έτους, 
τάς οποίας οί πειραταί έγνώριζον.

Ή  εΰτολμία τών Ελλήνων πειρατών ήτο τοιαΰτη, ώστε εξέπληττε 
τούς Ευρωπαίους" πολλάκις κατώρθουν νά είσδΰσωσιν είς τόν μυχόν 
τών λιμένων κατά τήν νύκτα και νά συλλάβωσιν έξ αύτοΰ τοΰ τουρκι
κοΰ σκάφους, καί δή ώπλισμένου διά τηλεβόλων, ναΰτας αιχμαλώτους1.

Τοιουτοτρόπως οί Έλληνες πειραταί ενέμοντο ασύδοτοι2 τά πα
ράλια τής Μεσογείου καί τάς νήσους τοϋ ’ Αρχιπελάγους καί βαθμηδόν 
κατέστησαν τέλειοι γνώσται τών εν αύταΐς καταφυγίων. Οΐ Τοΰρκοι, 
παρ’ δλην τήν αλαζονείαν, αλλά καί τήν θρησκοληψίαν αυτών, δέν 
ετόλμησαν νά ΐδρΰσωσι τεμένη είς τάς περισσοτέρας νήσους τοΰ Αι
γαίου 8, καθ’ δσον ήσαν βέβαιοι, δτι δέν θά ήδύναντο νά τηρήσωσι 
τήν ρητήν αρχήν τοΰ Κορανίου, ήτοι νά διαφυλάξωσι ταΰτα όίθικτα 
από τών βεβήλων πειρατικών επιδρομών4.

Διαβόητοι υπήρξαν μεταξύ τών Ελλήνων πειρατών, μέχρι τοΰ 
1840, οιτινες εκαμνον νά ύποφέρη τό έμπόριον καί μεσοΰντος ακόμη 
τοΰ 19ου αίώνος δ. Περί τούτων άναφέρεται δτι πολλάκις ύπεδέχοντο 
τούς Ευρωπαίους πρεσβευτάς6 είς τούς λιμένας των μετ’ εξαίρετου" 
τιμής, συνήπτον δέ μετ’ αύτών σύμφωνα φιλίας. Άντιθέτως εχομεν 
καί πολλάς περιπτώσεις, καθ’ ας δέν εσέβοντο ουτοι ουδέ τήν άσυλίαν

θηρα καί τ’ ακρωτήρια τοΰ Λακωνικού κόλπου, ούδεμίαν μνείαν ποιούνται περί 
πειρατείας Μανιατών, έν ω  περί αύτών διεξοδικώς όμιλοΰν (προϊόντων, πληϋυ- 
σμοϋ, ηθών, χαρακτήρων). Βλ. R ob ert de D reux σ. 14, καί Tavernier, V o y .  
I, σ. 267, περιπλέοντες τά Κύθηρα ύπέστησαν τήν έπίθεσιν τριών πειρατικών 
πλοίων οδτος είναι πολύ επιφυλακτικός διά την εθνικότητα τών πειρατών δέν 
ονομάζει αυτούς Μανιάτας.

1 Βλ. Fontanier, V o y . en Orient II  σελ. 129· ενθα άναφέρεται ρητώς 
τοιαύτη λαφυραγωγία καί σύλληψις αιχμαλώτων έν Τσεσμέ.

* Βλ. αυτόθι σελ. 146.
* Βλ. T an coign e, V o y .  a Sm yrne A' 83, ενθα γίνεται λόγος περί πει

ρατών Σικινιτών.
* Βλ. Guillitiere, L acedem . A ' 60’ οΰτος αναφέρει δτι οί Τούρκοι συνι*ν- 

τώντο καί προσηύχοντο έν τή νπαίθρψ, κήποις κ. λ.
δ Βλ. F o n t a n i e r ,  V o y . II σελ. 117.
β Βλ. V  a n  d a l . ,  V o y .  N oin te l σελ. 124‘ έν Μυκόνφ πειραταί υπεδέ- 

χθησαν τόν N ointel.
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διπλωματικών αντιπροσώπων μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών \ τρο
μοκρατούντες διά τών παραβολών Ιπιδρομών των ολοκλήρους τάς 
φραγκικάς παροικίας.

Πάντες ανεξαιρέτως οί περιηγηταί αναφέρουν τάς προς τούς πει- 
ρατάς συγκρούσεις καί περιπετείας των, άπό τών οποίων ούδέν καταφύ- 
γιον ήδύνατο νά προφύλαξη αυτούς, εκτός, καί τοΰτο, ώς εΐρηται, ούχί 
πάντοτε,παραλιακών τινων πόλεων, ένθα διέμενον ξένοι, πρόξενοι, οϊτι- 
νες, πολλάκις ώς ανώτεροι διαιτηταί, εμεσολάβουν πρός σύναψιν συνθη
κών μεταξύτών πόλεων καί τών πειρατών. Άναφέρομεν ώς χαρακτηρι
στικόν παράδειγμα τήν μεσολάβησιν τοΰ Γάλλου προξένου τών ’Αθη
νών πρός σΰναψιν συμφωνίας μεταξύ τοΰ κυριωτέρου τών πειρατών 
τοΰ αρχιπελάγους Crevillier καί τών Μεγαρέων, καθ’ ήν οι τελευταίοι 
οΰτοι παρεΐχον εις αύτόν ετησίως 250 «μέτρα» τυροϋ, πρός εξαγοράν 
τής ησυχίας των a.

'Η δραστηριότης τών πειρατών τοσοϋτον κα'ι αύτούς τούς Τούρ
κους είχε καταπτοήσει, ώστε τής αύστηρότητος τοΰ οθωμανικού νόμου, 
καθ’ 8ν χριστιανός συλλαμβανόμενος ώς εραστής δθωμανίδος γυναικός 
κατεδικάζετο εϊς τόν διά πυράς θάνατον8, εξηροΰντο οί πειραταί, 
απαλλασσόμενοι τής ποινής αντί μικρού χρηματικού ποσοΰ *.

‘Η τοιαύτη κατάστασις ύφίστατο εντατική και μέχρι τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως. Ό·θεν κατάδηλος αποβαίνει ή άμεσος επίδρασις, τήν 
οποίαν ή κτηθεϊσα τόλμη, ή στρατηγική ίκανότης καί ή αύτοπεποίθησις 
τών πειρατών εσχεν επί τής διαμορφώσεως τοΰ Ελληνικού ναυτικοΰ. 
Έ ν φ  είς τήν κατά ξηράν φάσιν τού Άγώνος οί “Ελληνες προσήλθον σχε-

1 Τ φ  1815 εμπορικόν γαλλικόν πλοϊον ήχμαλωτίσθη ύπό τών πειρατών 
τής Μάνης καί ώδηγήθη είς τήν Κίμωλον. Ό  πλοίαρχος συνεφώνησε τά λύτρα 
μετά τών σπουδαιότερων έξ αυτών. Ό  Brest, υποπρόξενος τής Γαλλίας διαμέ- 
νων έν Μήλφ, μαθών τοΰτο, κατέφθασεν είς τήν Κίμωλον καί έφόνευσε πολλούς 
«κ  τών πειρατών, έξ ών 17 συνέλαβε. Οί Κατραμάτος, Φραγκόπουλος καί Λόϊος 
ή|ίωσαν διά τελεσιγράφου παρά τοΰ Brest τήν καταβολήν μεγάλου χρηματι
κού ποσοΰ, τήν άπελευθέρωσιν τών αίχμαλώτων ΰποβαλόντες πρός έκβιασμόν 
είς βασάνους τήν σύζυγον καί τά τέκνα του. (Βλ. J u r i e n  d e  l a  G r a v i e r e ,  
L a  Station du L evan t I σελ. 36, 40 καί D e  F o r  b i n ,  V o y .  dans le 
L ev an t en 1817— 18 σελ. 4, 5, 12).

’ B L S p o n ,  V oy . II  168.
* Βλ. D e  B r e v e s ,  V o y . σελ. 33.
‘ Βλ.  D e  B r e v e s ,  V o y . σελ. 307.

E i« .  21. Γαννίτσαρος μεταβαίνων εις τόν πόλεμον (Nicolay, Voy. fo. 187)



τικώς άπειρότεροι τών ικανοτήτων τών τακτικών στρατιωτικών δυνά
μεων τών Τούρκων, κατά θάλασσαν ή μέχρι τότε πειρατεία εΐχεν εξοι
κειώσει απολύτως τό Ελληνικόν ναυτικόν, είχε δέ τοΰτο λάβει τεραστίαν 
άνάπτυξιν μετά τήν συνθήκην τοΰ Καϊναρτζή (1774), πρός πάσαν ικα
νότητα η αδυναμίαν τοϋ αντιπάλου του, τοΰ οποίου τό πλήρωμα κατά 
μέγα μέρος ήτο Ελληνικόν ι.

Έκτός τών Ελλήνων, εξ ίσου επικίνδυνοι διά τους περιηγητάς 
ήσαν οΐ πειραταί τής Μάλτας3, τινές εκ τών οποίων Γάλλοι τήν κα
ταγωγήν κα'ι υπήκοοι τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας. Οί πλεΐστοι τούτων 
ήσαν ΐππόται καί παρά πάσαν προσδοκίαν, άνήκον εις τό τάγμα τοΰ· 
αγίου Ίωάννου 8. Φέροντες επί τοΰ στήθους τόν λευκόν σταυρόν, κα- 
τήρχοντο εις άγριας σατανικάς επιδρομάς δ'χι μόνον κατ’ όμοφύλων,. 
αλλά καί κατ’ όυ,οδόξων. Παραλλήλως πρός τούς Ίωαννίτας ΰφίστατο καί 
πλήθος ιδιωτών πειρατών εκ Μάλτας, δι’ Ιδίων εξόδων εξοπλίζοντες έκα
στος τό πειρατικόν του πλοΐον. Πάντες οΰτοι δέν εθεωροΰντο άπλοι τυ- 
χοδιώκται, αλλά τρόπον τινά επίσημοι θαλασσοπόροι λίαν υπολογίσιμοι 
καί σεβαστοί εν Ευρώπη, καί ως εκ τής εύγενοΰς άλλως τε καταγωγής των, 
ήτις, μακράν τοΰ ν3 άποτρέπη αυτούς από άναλόγους σταδιοδρομίας, τούς: 
ώθει εις τήν δόξαν καί τά θέλγητρα τών κατά θάλασσαν ανδραγαθιών.

Ευνόητα είναι τά επακόλουθα τής πειρατείας, πρώτον δέ μεταξύ1 

αύτών ή δημογραφική άλλοίωσις4 τών μερών τά όποια έλυμαίνετο

* Fontanier, V o y . II  σ. 15, «έν Κωνσταντινουπόλει εδρεν ήγκυροβολη- 
μένον τό ναυτικόν τών Τούρκων, τοϋ όποιου τό πλήρωμα ήτο “Ελληνες.»

8 Οί πλεΐστοι περιηγηταί έδοκίμασαν τήν αγριότητα τών έκ Μάλτας πει
ρατών, αναφέρουν δ ’ ότι έ'φθανον οΰτοι μέχρι τών φρουρίων τοϋ Μωρέως, 
όπου εδρίσκοντο αι τουρκικαί φρουραί. Βλ. M irone, M em . V o y . I,ev. I, 
a. 34 καί Bonneval (de) Anecdotes Venitiennes et Turqu.es (1742) I , a. 63' 
πλέοντες πρός τήν Σκύρον ύπέστημεν τήν έπίθεσιν ενός πλοίου πειρατικού έκ 
τής Μάλτας, φέρον 500 ναύτας καί 70 τηλεβόλα.

» Βλ. V andal, V oy . σ. 3
4 ’Ανωνύμου, E tat pres, de d ’ Archipel I, a. 124, ή Μύκονος ήτο έρη

μος έξ αίτιας τών πειρατών Χριστιανών καί Τούρκων, καί σ. 132, καθόλου αί 
νήσοι τοϋ Αιγαίου πελάγους είναι ακατοίκητοι. M irone, M em . V o y . T ev . I , 
σ. 33, ή Σφακτηρία είναι ακατοίκητος καί ακαλλιέργητος αν έξαιρέσ^ς μερι
κούς ποιμένας. "Αλλως τε αί περισσότεραι νήσοι ήσαν έρημοι από τών πρώτων- 
χρόνων τής τουρκοκρατίας. Beauveau, (Rel. Jour. σ. 106), «ή Σάμος ήτο· 
έρημος ενεκα τών πειρατών». Βλ. περισσότερα Κοντογιάννη Π, 01 πειραταί καί 
ή Θάσος,
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αυτη, τούτέστι τών νήσων καί παραλίων τής Μεσογείου καί είδικώτερον 
τοΰ ’Αρχιπελάγους. Κατά τούς χρόνους τής εντατικής πειρατικής δρά
σεως ό Ελληνικός νησιωτικός πληθυσμός εΐχεν αληθώς περιορισθή είς 
τό ελάχιστον. Ύ πό τών περισσοτέρων περιηγητών άναφέρονται ως 
έρημοι1 αί σήμερον πολυάνθρωποι τών νήσων τοΰ Αιγαίου πελάγους 
«χώραι», εκτός εκείνων ενθα ήδρευον πρόξενοι, συντηροΰντες φρουράς 
είτε Τοΰρκοι προστατευόμενοι εντός φρουρίων, φυλασσόμενων ύπό 
παλαιμάχων καί βοηθητικών στρατιωτών, ανικάνων ήδη διά τακτικήν 
μάχιμον υπηρεσίαν a. Οί κάτοικοι τών λοιπών παραλίων μερών κατέ- 
φευγον είς τά ενδότερα (ώς οί κάτοικοι τών Θερμοπυλών είς τήν ορει
νήν Βοδενίτσαν) 8 καί επί τών όρέων4, έκτιζον δέ, πλησίον τών λιμέ
νων οχυρούς πύργους εξ <δν καί οΰτοι ήδύναντο νά άτενίζωσι τά μα- 
κρόθεν ερχόμενα πλοία6. Τό αμυντικόν τοΰτο σύστημα εφηρμόσθη 
άρχικώς ύπό τών Βυζαντινών, ελαβεν ομως μεγάλας διαστάσεις κυρίως 
επί τών Ενετών, ώς φαίνεται εκ τών λειψάνων τής ενετικής διαβάσεως.

’Από τών μέσων ομως τοϋ 18ου αιώνος, οπότε τό τακτικόν ναυτικόν 
τών Ελλήνων άπέβη τό μοναδικόν, δύναταί τις είπεΐν, εν τή λεκάνη 
τής Μεσογείου, παρατηρεΐται εις τάς νήσους καί τά παράλια αυτής, έκ

1 Κατραμή, Φιλ. Άνάλεκτα, σ. 54.
1 T an co ign e , V o y . a Sm . I, a. 68· τό μεγαλύτερον μέρος τής νήσου 

"Ιου παρουσιάζει τό θέαμα φρικτής έρημου. Οί πειραταί καί ό έκ τών τελμά
των μολυσματικός αήρ ήνάγκασαν τούς κατοίκους νά καταφύγωσιν είς απόκρη
μνους βράχους, οιτινες τούς εξασφαλίζουν τήν ήσυχίαν καί τήν ανεξαρτησίαν 
τ ω ν  καί C ollignon , L e  consu l Jean Giraud et la  relation de l ’ A ttique 
au  X V IIe  siecle (Paris 1913) σ. 21’ ή Αίγινα ΰπέφερε ύπό τών έπιδρομών 
τών Χριστιανών καί Τούρκων πειρατών.

8 Τοσοϋτον δέ φόβον είχον έμπνεύσει οί πειραταί είς τάς παραθαλασ- 
σίας πόλεις, ώστε απαντας τούς έπιτιθεμένους εχθρούς έκάλουν πειρατάς. Βλ. 
Χρονικόν Γαλαξειδίου (έ'κδ. Σάθα) σ. 129' όταν οί Βούλγαροι είσέβαλον είς τό 
Γαλαξείδιον καί τά πάντα παρέδιδον είς τό πΰρ καί τόν σίδηρον, μήτε τών έκκλη- 
σιών φειδόμενοι «έφάνηκε έ'νας καβαλάρης μέ σπαθί ξεγυμνωμένο καί αρματα 
λαμπερά καί άρχισε νά σφάζη τούς π ε ι ρ ά τ α ι ς»- αύτόθι σ. 192, καί έρχόμε- 
νοι έκεΐνοι οί π ε ι ρ ά  τ α ι ς...

4 ’Α ν ω ν ύ μ ο υ ,  T e  V o y a g e  de la Saincte Cyte de H ierousalem  
(1480), έκδ. Schefer, σ. 55, σημ. έν Estienne de L usignan , D escription  de 
toute r i l e  de Chypre. Paris 1580, f° 218, έ'νθα άναφέρεται ή από τών πει
ρατών διάφύλαξις τών ακτών τής Κύπρου ύπό δέκα πέντε άξιωματικών "Αλβανών 
μετ’ εφίππου ακολουθίας.

5 Κ . H op h , G esch. Griech. σ. 211.
7
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νέου πΰκνωσις τοΰ πληθυσμού, δστις άντιθέτως αρχίζει ήδη νά συρρέη 
εκεί διά λόγους ασφαλείας απέναντι τών Τούρκων. 'Η  μεταναστευτική 
αΰτη τάσις είχεν αρχίσει έ'να αιώνα πρότερον μετά τήν Ιπανάστασιν 
τοΰ Όρλώφ, παρά τών κατοίκων τοΰ Μωρέως, προσπαθοΰντων δπως 
διαφΰγωσι τούς Τουρκαλβανοΰς, διαπράττοντας άθρόας σφαγάς άθφων 
γυναικοπαιδών.

** *
Φυσικά ορμητήρια τών πειρατών εγένοντο εν πρώτοις οί γενέ·θλιοι 

αυτών λιμένες, άλλα και τά κατά τήν περίστασιν οχυρά και απρόσιτα 
καταφύγια, τά Εγκατεσπαρμένα άνά τάς άκτάς, τάς νήσους η τά ακρω
τήρια. Ώ ς τοιαΰται φωλεαι πειρατών άναφέρονται ύπό τών περιηγη
τών κυρίως ή ακτή τής Δαλματίας1, ή περι τάς Στροφάδας νήσους, 
τά κυριώτερα παράλια τοΰ Μ ωρέως2, ΐδί(£ δέ αί τοΰ Λακωνικού κόλ
που (τής Κολοκυθιάς) άκταί, και αί πλεισται τών Κυκλάδων νήσων. 
Τά είς τόν αριθμόν 300 άνερχόμενα νησύδρια τοΰ ’Αρχιπελάγους 2 εβρι- 
θον επίσης άπό πειρατάς, ίδιοι δέ τά έκ τών οποίων διήρχοντο οί 
Ευρωπαίοι περιηγηται" δι’ δ και ύπό πολλών εξ αυτών χαρακτηρίζον
ται ώς «royaume des corsaires». Επίσης και αΐ νήσοι τοϋ Ίονίου κα'ι

1 Βλ. Τ  h 6 ν  e t, Cosm. σελ. 32. «Έ νφ  εϊμεθα έτοιμοι νά προσορμισθώ- 
μεν εις τήν Ραγοϋσαν, αίφνης Τούρκοι πειραταί διά πέντε (οπλισμένων πλοίων 
ήλθον κατ’ έπάνω μας. Κατόπιν δίωρου μάχης έσώθημεν». Βλ. επίσης καί 
C h a r r i e r e ,  N egotia tion s du L evan t σελ. 641 (5 Φεβρουάριου 1547). Είς 
επιστολήν πρός τόν Φραγκίσκον Α ' δ de M orvillers γράφει δτι έκτος τοϋ 
επικινδύνου τής θαλάσσης καί τών ισχυρών άνεμων, υπάρχει καί άπειρον 
πλήθος πειρατών παρά τήν άκτήν τής Δαλματίας. Ή  Ζάρα τής Δαλματίας 
υπήρξε πειρατική φωλεά ήδη άπό τοϋ 1200 (Κ. Hopf. Gesch. Griech. τ. 86ος 
{Broekhaus) σ. 189).

5 Βλ. D ’ A r v i e u x ,  Memoires (1653) III σελ. 341. Ή  νήσος Σφακτη
ρία είχε καταστή πειρατική σκοπιά (vigie des corsaires). N i c o l a y  (N i 
c o l a s )  V oyages  σ. 57. «Είς τά Κύθηρα φθάσαντες κατεφύγομεν είς τόν 
πύργον τοΰ Καψάλη, δπως άποφύγωμεν τούς πειρατάς, οιτινες έκεΐ πλησίον 
ένήδρευον συνεχώς»· B o s c h i n i ,  Archipelago σελ. 1, 56, 72 κ. λ. π. Καί 
πολύ προγενεστερως ή άκτή τής Άχαΐας ή το κατάμεστος πειρατών. «Κ1 εγεμεν 
δλος ό Μορέας κουρσάρους χαραμίδες» βλ. Σάθα Κ ., Έλλ. ’Ανέκδοτα, Τζάνε 
Κορωναίου, ’Ανδραγαθήματα Μερκούριού Μπούα σελ. 6.

8 V a n d a l ,  V o y . N ointel σελ. 122. T h e  v e t ,  Cosm ogr. σελ. 197, 
D ’ A rvieux , Mem. I l l  σελ. 341, R ochechouart, V o y . σελ. 67 καί Battista 
D on a d o , V ia g g i in Constantinopoli (1688) I I I  σελ. 143.
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τής Δωδεκάνησου άπετέλουν τάς συμπληγάδας πέτρας διάτούςταξιδιώτας.
Διαρκής λεία τών πειρατών καθίσταντο οΰχ ήττον καί αί πλούσια* 

έκ κληροδοτημάτων τών ευλαβών χριστιανών μοναί, αν καί ωχυρωμέναι 
τό μέν διά φρουρίων \ τό δέ διά τής τόλμης τών γενναίων μοναχών. 
Έκ τών μονών οί πειραταί συναπεκόμιζον τά πολυτελή αναθήματα 
καί ήνδραπόδιζον καί αυτούς τούς μονάχους3.

Ή  επί τής περιηγητικής κινήσεως ολέθρια επίδρασις τής πειρα
τείας εννοείται δτι είναι αναμφισβήτητος. Περιοδικός μέν, άλλ’ επικερ
δής στόχος τών λυμεώνων τής Μεσογείου έγένοντο οί εύποροι Ευρω
παίοι, οιτινες εταξίδευον καθ’ ομάδας (καραβάνια) χάριν μεγαλυτέρας 
ασφαλείας πλήρεις χρυσών νομισμάτων και πολυτίμων αναθημάτων, 
τά οποία έκόμιζον εις Ιερουσαλήμ, δΐς τοϋ έτους, ήτοι τό Πάσχα καί 
τήν εορτήν τοΰ ‘Αγίου Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ 8.

’Αληθώς, δέν είναι ολίγοι οι λόγιοι οί οποίοι έπλήρωσαν διά τής 
στερήσεως τής ζωής ή τής ελευθερίας των τήν εύλάβειαν ή τήν δίψαν 
αυτών πρός μόρφωσιν, λόγφ τής απολύτου ελλείψεως ασφαλείας έν τή 
ναυσιπλοΐς*. Ούτω, έκτών έπιφανεστέρων περιηγητών, κατά καιρούς οί 
Pierre Gylles 4, Belon°, Vaillant6, Stackelberg 7, ήχμαλωτίσθησαν

1 Βλ. Ν i c o l a y ,  V o y a g e  σελ. 263. Τό "Αγιον “Ορος έχει 5— 6 χιλ. 
μοναχών καί πολλά έκ τών μοναστηριων ήσαν καλώς ώχυρωμένα, δπως άμύ- 
νωνται κατά τών αιφνίδιων επιθέσεων τών πειρατών. Καμπούρογλου, Χαλκο- 
κονδύλαι σ. 86, «πρός ασφάλειαν καί κατόπτευσιν πύργους είχον πάσαι αί μοναϊ 
τής ’Αττικής . .  ».

2 Βλ. Κ α τ ρ α μ ή ,  Φιλολ. Άναλ. σελ. 54' καί R o c h e c h o n a r t ,  
V o y ,  σελ 68, καί D u  L o i r ,  V oy . I σελ. 355‘ αί Στροφάδες έχουν μίαν πε- 
ρίφημον μονήν, ήτις συχνάκις ύφίστατο επιθέσεις πειρατών. D  o u i n ,  La 
Mediterranee σελ. 29.

8 Βλ. Η e y  d, H ist, du Com m, du I,ev. I σελ. 181.
4 Καί οδτος γιχμαλωτίσθη υπό τών πειρατών κατά τήν επάνοδόν του. Τά 

πρός άπελευθέρωσίν του λύτρα κατέβαλεν ό καρδινάλιος d ’ Arm agnac ζητήσας 
παρ’ αύτοΰ, ώς ανταμοιβήν, νά έκδώση τά πλουσιώτατα πορίσματα τών επιστη
μονικών αύτοΰ ερευνών. Ό  Gylles άπεβίωσεν εν τβ έκτελέσει τοϋ έργου τούτου, 
προλαβών νά έκδώσχ] τά ύπό τούς τίτλους 1) De Bosporo Thracio, 2) de 
Constantinopoleos T opographia . Βλ. V ivien , A s. Min. τ. II σελ. 3.

* Ό  Belon  ήχμαλωτίσθη ύπό Ισπανών έπιστρέφων είς τήν Γαλλίαν.
8 Ό  μέγας οΰτος νομισματολόγος ήχθ-η τφ 1674 αίχμάλωτος είς Άλγέριον.
’  Οΰτος ήχμαλωτίσθη ύπό πειρατών έν τφ Παγασητικφ κόλπω ενώ ήτοι- 

μάζετο νά διαπλεύσ^ τό Αίγαΐον, ινα διαπεραιωθβ είς Μ. Άσίαν.
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-καί επωλήθησαν ώς δούλοι. Τών α’ιχμαλωτιζομένων ήγνοεΐτο γενικώς ή 
τύχη*. Ήδΰνατο ομως νά είναι ευνόητος, αν άναλογισθή τις γενικώς 
τήν πρός τούς δεσμώτας συμπεριφοράν τών βαρβάρων δουλεμπόρων, 
’Αλγερίνων κυρίως, αλλά καί χριστιανών, μεταξύ τών οποίων ένωρίτατα 
παρά τάς απαγορεύσεις τοΰ Πάπα 3 εδρών οΐ Ενετοί. ’Εκτός τής πει
ρατείας ΰφίσταντο καί πολλοί άλλοι κίνδυνοι διά τούς περιηγητάς. 
Ούτως δ ιππότης Gilles Etscaurt μεταβαίνων εις τούς Δελφούς άπέ- 
θανεν αίφνιδίως Ικ τών μεγάλων ταλαιπωριών8.

Πρός άντιμετώπισιν τών τοιούτων κινδύνων, οί περιηγηταί εύρέ- 
θησαν ταχέως ήναγκασμένοι ν’ άμυνθώσι' τά πλοία, ών Ιπέβαινον, 
ήρχισαν έξοπλίζοντες διά τηλεβόλων καί δι’ εμπειροπολέμου πληρώμα
τος’ σπανιώτερον προέβαινον είς τό σύστημα τών νηοπομπών, έπι- 
βαίνοντες μέν αόπλου επιβατηγού ή εμπορικού σκάφους, τή συνοδεία 
δμως πολεμικών γαλερών. Ή  θαλασσία αυτη αμυνα ετελειοποιήθη 
βαθμηδόν κατά τήν εποχήν τής ακμής τής μασσαλιωτικής ναυτιλίας.

’Εννοείται, δτι παραλλήλως καί αί κυβερνήσεις τών ευρωπαϊκών 
κρατών άνέλαβον, πρωΐμώτατα δέ, καί επίσημον πρωτοβουλίαν πρός 
εξαφάνισιν τοΰ στίγματος τής Μεσογείου. Πρώτος σχετικώς άναφέρε- 
ται δ Φερδινάνδος, βασιλεύς τής 'Ισπανίας4. Ήκολούθησαν οί Ε ν ε 
το ί5, οί Γάλλοι", ιδιαιτέρως οί ’Ά γγλοι7, οιτινες καί κατέβαλον έξαι- 
ρετικάς δντως καταδιωκτικός προσπαθείας, τέλος δέ καί οί Τούρκοι8,

1 Λεπτομερώς περί τών βασάνων τών χριστιανών σκλάβων έν Άλγερίφ  
βλ. Ν  i c o l a y ,  V o y .  σελ. 17.

3 Αί πειρατικοί επιχειρήσεις τών Ενετών διεξαγόμενοι κατά τών χρι
στιανών άποκλειστικώς άπέφερον πλουσιώτατα κέρδη- τό δουλεμπόριον άπετέλει 
μοναδικήν πηγήν κέρδους διά τούς ένετικούς λιμένας, πολλάκις οί Ενετοί, 
άπέστελλον είς τόν Πάπαν δώ ρα  συγκομισθέντα ύπό πειρατικών επιδρομών 
Κ . H opf, G esch. Griech. σ. 200, P i r e n n e  H e n r i ,  H ist, du M oy . 
ag . (1933) σελ. 20.

8 Spon  et W h eler , V o y a g e  d ’ ltalie  τ. I a. 153.
4 N ic o la y ,  V o y .  a. 20.
5 T h even ot, V o y .  τομ. I , a. 38.
6 D ’A rvieux , M em oires (1653) τομ. V I, σ. 198.
7 ΈφημερΙς ’Αθηνών (1825) άρ. 80, σ. 1" «απ’ εξω τής "Υ δρας καί Π ό 

ρου έστάθη ταϊς προάλλαις ό ναύαρχος "Αμιλτον, καί έξήτησε καί ευρε « τ ο ύ ς  
θ α λ α σ σ ί ο υ ς  κ λ έ π τ α ς » ,  οί οποίοι κοντά είς τά άλλα κακά βασανίζουν 
.καί αύτοί τήν δυστυχή Ε λλάδα  (sic).

8 Έ ν  τούτοις άπό τοΰ 1604, έν τβ συνθήκη μεταξύ τοΰ Ερρίκου Δ ’ καί
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όργανώσαντες και ειδικόν καταδιωκτικόν στολίσκον1 μέ αρχηγόν τόν 
διοικητήν της περιφερείας Καρΰστου Όμέρ-μπεην" μετά δέ τήν Έ πα- 
νάστασιν συνέπραξε κατά τήν αναλογούσαν αυτή μοίραν και ή Ελλη
νική διοίκησις2. Έ ν  τοΰτοις, ή οριστική καταστολή τής πειρατείας δέν 
επετεΰχθη, ειμή κατά τούς νεωτάτους χρόνους, μέχρι τής εποχής εκεί
νης ή ασφάλεια τών ναυτιλλομένων υπήρξε κατά μέγα μέρος ζήτημα 
ενόπλου Ιδιωτικής υπεροχής.

Πολύ μικροτέρας βεβαίως σημασίας ήσαν αί, αν και σοβαραί ενίοτε, 
παρενοχλήσεις εκ μέρους τών ιθαγενών κατοίκων, εξ ών ΰπέφερον οί 
περιηγηται, τών οποίων ά'λλως τε και σήμερον δΰναται τις νά λάβη 
ιδέαν ύπό άναλόγους περιστάσεις. Πρός αποφυγήν τούτων οί ξένοι 
ενεδΰοντο τά τοπικά ενδύματα τών χωρών8, δι’ ών διήρχοντο, ελάμβα-

τοΰ σουλτάνου της Τουρκίας, ό δεύτερος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν είς τό- 
εξής νά ιτροστατεύση άπό τών Άλγερίνων πειρατών τά γαλλικά πλοία (αρθρον 
19 καί 20 της συνθήκης) (Traicte fa ict en  Tannee κλπ. έν D e Breves, R e 
lation des V oyages , Paris 1628).

1 Θεοφανίδου, Ιστορικόν άρχεΐον, τεϋχος Θ', ετος 1936 «Τ ά έν Ήπείρς> 
συμβάντα άπό τοϋ 1819—1821, Άλή-πασάς, Πασόμπεης, Σουλιώται» σ. 389.

8 Γεν. Έφημερίς (1826) άρ, 29, σ. 115, «ή Ελληνική Διοίκησις έφρόν- 
τισε καί φροντίζει, όσον αί περιστάσεις τη συγχωροΰσι, καί περί τοΰ καθορι
σμού τής θαλάσσης άπό τών ληστών, καί δ λοχαγός Κύριος Δεκρόζ έχει ρητήν 
διαταγήν νά συνεργή είς τοΰτο».

8 Βλ. V ivien , Asie Mineure II σελ. 155’ ήδη ό περίφημος Ισπανός 
Badia μετωνομάσθη εις A libey, ακολουθών τόν συρμόν τής Τουρκίας, δι’ ής 
διήρχετο, ένεδΰθη τό εγχώριον ένδυμα μέχρι σχολαστικισμού προσεχών εϊς τήν 
τελευταίαν εξωτερικήν λεπτομέρειαν τοΰ ένδύμαιος τών λαών, οδς έμελέτα.— 
Courm esvin  (de), V oy . Lev . σελ. 476, ένδύονται κατά τόν τρόπον τοϋ τόπου 
καί οΰτω πως ασφαλείς καί είς πολύ καλήν τιμήν ταξιδεύουν καί B onneval 
(de) Anecdotes Venitiennes et Turques I σελ. 63' δ κόμης B onneva l ερχό
μενος εϊς τήν Κωνσταντινούπολιν έφόρει γυναικεία τουρκικά ενδύματα' καί 
L abord e  (Alex), Extrait d ’un rapport a PAcadem. σελ. 42" κατά τήν περιή- 
γησίν του άνά τήν Τουρκίαν ήναγκάσθη ν’ άγοράση άλογα, δπλα καί μουσουλ
μανικόν ένδυμα. Τ ό  πλεΐστον τών περιηγητών ύπέστη αυτήν τήν μεταμφίεσιν. 
δ είς τήν είκ. 2 είναι δ T hevenot, καί άλλοι μετεμφιέσθησαν F ebvre, 
Q uiclet, G relot, άν καί τινες ήσαν διπλωματικοί υπάλληλοι. De la M otraye, 
V o y . I σελ. 384' δ H egm an ήτο ένδεδυμένος τουρκικά καί δέν τόν έγνώρισεν δ  
M otraye. Iorga  (Ν.) V oy . Fr. σελ. 18. V and al, V o y . N oint. σελ. 57· κατά 
τήν επάνοδον έκ τοΰ άνά τήν Τουρκίαν ταξιδιού είς τήν Γαλλίαν έν Άδριανουπό- 
λει κατά τήν διάρκειαν τής σταθμεύσεως τοΰ καραβανιού έκαστος Γάλλος φορεΐ 
τό  ευρωπαϊκόν ένδυμα άντί τοϋ ανατολικού, δπερ έθεωρείτο τό καταλληλότεροι Είκ. 23. Σπαρτιάτης υιός στρατηγού καί πρίγκηψ έκ Χίου

( Ά ν ι ο ν .  Deux Ann σ ε λ .  216).
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νον πλαστά τουρκικά ονόματα καί εμάνθανον στοιχεία τινά τής τουρκι
κής γλώσσης, χρήσιμα άλλως τε και πρός υποτυπώδη πρακτικήν συνε- 
νόησιν μετά τών εγχωρίων. Άλλά κα'ι αί προφυλάξεις αύται άπέβησαν 
επίσης βαθμηδόν περιτταί, ιδία άφ’ ής, μετά τήν σύναψιν διαφόρων 
συνθηκών μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών και Τουρκίας, τής οποίας τά επί
σημα έναντι τών Ευρωπαίων αισθήματα διεισέδυσαν τρόπον τινά και 
μέχρι τοΰ λαοϋ, βλέποντος ήδη μέ οΐκειότερον δμμα τούς Ευρωπαίους.

Αληθώς, αί περιηγητικά! ανέσεις εβαινον γενικώς πολλαπλασια- 
ζόμεναι. Πολλοϋ λόγου άξιον, ώς καί σήμερον, εθεωρεΐτο πρός τού- 
τοις ύπό τών περιηγητών και τό εΰωνον 1 τοΰ βίου εν τή τουρκοκρατού
μενη Έλλάδι, ώς κα'ι ή άπόλαυσις καταλύματος δι’ εξόδων τοΰ 
σουλτάνου. Ό  σουλτάνος εχορήγει είς τούς περιηγητάς συστατικήν 
εγκύκλιον περιοδείας (μετζίλ φερμάν)a, δι’ ής άπηλλάσσοντο σχεδόν 
πάσης δαπάνης, εφ’ δσον θά διέμενον είς τά κτιζόμενα τότε επίτηδες 
διά τούς ξένους καραβάν-σεράϊ8 (καρβαζάρης).

Πολλά! μεγαλουπόλεις κατεΐχον ήδη πλείονα τούτων και λίαν 
μεγαλοπρεπή 4 εχοντα τούς τοίχους κεκαλυμμένους διά μαρμάρων και 
μωσαϊκών. Ταΰτα προωρίζοντο ιδίως διά τούς εμπόρους και διά τήν 
προσωρινήν στέγασιν τών εμπορευμάτων των. Καί άλλα εργα δημο
σίας ώφελείας ήρχισαν νά εκτελώνται έν Τουρκίςι. Παρά τά καρα- 
βανσεράϊ6 ίδρύοντο ξενώνες (chan) 8 αδιακρίτως διά τούς μουσουλ
μάνους ή τούς αλλοθρήσκους, έφωδιασμένοι δι’ εγκαταστάσεων στοι

1 de la  M otraye, (1699) V oy . I σελ. 265.
a Α ΰ τ ο ϋ .  V o y .  I σελ. 265.
5 T henaud (J) V oy . d ’ O utrem er (1512) Εισαγωγή σελ. V 1 οί τοίχοι τών 

Caravanserais (H ospitia) ήσαν σκεπασμένοι διά μωσαϊκών D e s -H a y e s  
Courm esvin , V oy . σελ. 78, Quiervan^aras. De Breves, V oy . σελ. 33, είς 
τήν Τρίπολιν τοΰ Άλγερίου υπήρχε πύργος κατοικήσιμος όνόματι Carvassera. 
σελ. 34, δημόσια κτήρια, λουτρά, τεμένη, Carvasseras, πολύ εξωραΐζονται. 
Poullet, Neuv. R el. σ. 130. Tournefort, V o y . τ. I σ. 37.

4 D e la M otraye, V oy . I σελ. 289‘ ή Προϋσσα είχε ωραία τεμένη καί 
μεγαλοπρεπή «καραβανσεράϊ» άτινα άνταπεκρίνοντο πρός τά χάνια.

5 T avernier, L es S ix  V o y . , βιβλ. I κεφ. 7ον καί βιβλ. III κεφ. 2ον· 
Bousbecques, Itinera Constantinopolitanum  et Amasianum (1581) σελ. 29. 
Jorga  (N.) V oy . Fr. σελ. 18 (Bertrandon de la Broquiere, V o y . d ’ Outre- 
m er.) καί σελ. 31.

6 R ob ert de D reux, V o y . σελ. 35.
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χειώδους μαγειρείου, ίκανοϋ δπως εξυπηρετή τάς πρώτας άνάγκας τών 
διαβατών, περιλαμβάνοντες δέ κα! νοσοκομειακά διαμερίσματα1 διά τρι
ήμερον δωρεάν περίθαλψιν. Μωαμεθανοί πιστοί τοΰ Κορανίου εκτι- 
ζον κατά μήκος τών μεγάλων οδικών αρτηριών κρήνας (ή κατασκευή 
κρηνών2 κατατάσσεται ύπό τών Τούρκων είς τάς πράξεις εύποιΐας), 
ώ ρ υ σ σ ο ν  φ ρ έα τ α , κατεσκεύαζον ποτίστρας διά τά ζφα καί παρεΐχον παν 
μέσον διά τήν άντλησιν ΰδατος. Κατεσκεύαζον επίσης γεφύρας καί έπεμε- 
λοϋντο έξαιρετικώς τής συντηρήσεως τών οδών, άλλοτε έπιστρώνοντες 
αύτάς διά πλακών, άλλοτε καθαίροντες τελείως άπό τών πετρών καί 
«πισκευάζοντες τούς λάκκους καί τούς αύ'λακας τών τροχών καί καθ’ 
ολου πάσαν ευκολίαν επιδιώκοντες8.

VIII. Η ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ

Ποιος ήτο ό ελληνικός βίος κατά τό διάστημα τών τεσσάρων αι
ώνων τής δουλείας; ΙΙοΧος δ ηθικός καί τεχνικρς πολιτισμός τών Ε λ 
λήνων ; Τί διετηρήθη, τί μετεβλήθη καί τί έξηφανίσθη είτε φυσιολο- 
γικώς, είτε ύπό τήν επίδρασιν τοΰ κατακτητοΰ ;

Γλώσσα, ήθη, δίκαιον, θρησκευτικά! καί κοινωνικαί συνήθειαι, 
Ιορταί καί πανηγύρεις ήλλοιώθησαν άπό τής πτώσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως μέχρι τής Ελληνικής Έπαναστάσεως. Λέξεις ήχρηστεύθη- 
σαν καί νέαι ενεφανίσθησαν. Μεταβολή συνετελέσθη βαθμιαία εις 
πάσαν έκδήλωσιν τοΰ ζήν.

Περί πάντων τούτων, ϊδιαζούσης σημασίας στοιχεία παρέχουν 
ήμίν οί ξένοι περιηγηταί καί διά τοΰτο ή μελέτη τής περιηγητικής 
φιλολογίας είναι απαραίτητος είς τόν ερευνητήν τής εποχής εκείνης.

Έ κ τών περιηγητικών κειμένων διδασκόμεθα εν πρώτοις περί 
τής επιδράσεως, τής αναγκαστικής καί τής φυσιολογικής, τήν οποίαν ή 
άνάμιξις τών δύο λαών, Ελλήνων καί Τούρκων, εσχεν επ’ άλλήλων. 
*Η περί τοΰ Ιδ ίου γοήτρου μέριμνα τοΰ κατακτητοΰ επέβαλε παραδείγ-

1 Π αρά τά τεμένη έκτίζοντο νοσοκομεία (imaret) διά τούς απόρους καί 
ταξιδιώτας. (D e  la C roix , A b reg e  Chronolog ique de l ’ hist. Oth. τ. I a. X V I).

1 Βλ. F on tan ier , V o y .  en Orient σ. 183.
2 R ob ert de D reu x , V o y .  σελ. 82. Επειδή έπρόκειτο νά βαδίσωμεν τήν 

νύκτα, έλάβομεν Τούρκον φανοφόρον, φωτίζοντα τό μήκος τής όδοΰ διά τίνος 
;ύποτυπο)δους φανοΰ, η μάλλον είπειν, πυραύνου έκ κατραμιού, προστατευο» 
,μένου ύπό πρωτογόνου νάρθηκος.
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ματος χάριν εις αύτόν τήν λήψιν διαφόρων τυπικών μέτρων, τήν εφαρ
μογήν τών οποίων έπεζήτησε μετ’ αΰξοΰσης αΰστηρότητος. ’Αληθώς, 
άπό τής εποχής τού Όμάρ, δστις θεωρείται δ δεύτερος μετά τόν Μωά
μεθ ιδρυτής τοΰ ’ Οθωμανικού κράτους, ή εξωτερική Ιμφάνισις τών 
υποδούλων Ελλήνων ερρυθμισθη δι5 αλλεπαλλήλων σουλτανικών δια
ταγμάτων. Τα πολυτελή υφάσματα1, ως καί τά άνοικτοΰ χρώματος3, 
άπηγορεΰθησαν έπί ποινή ραβδισμού3. Ό  ελληνικός λαός, γράφει δ 
Ευγένιος Bore «ήτο καταδικασμένος νά φέρη αιωνίως τό πένθος» *.

Έπεβλήθη ώρισμένον σχήιια στολής 6' αΰστηραι δέ διατάξεις καθ- 
ώρισαν καί τόν τρόπον τής κομμώσεως6 τοΰ ραγια, διάφορον τής τοΰ 
μουσουλμάνου,καθώς καίτό σχήμα τοΰ καλύμματος τής κεφαλής 7. Προε- 
βλέποντο επίσης αΰστηρώς τά περι τής μορφής και τοΰ χρώματος τής 
κατοικίας8 τοΰ Έλληνος κατοικοΰντος είς ιδίαν συνοικίαν, κεχωρισμέ-

1 Βλ. E ugene Bore, Les rayas en Turquie et en Perse, έν R evu e de 
PO rient (184δ) σελ. 208.

2 Βλ. D e la Motraye, V oy . I σελ. 290, τό πράσινον χρώμα φοροϋν οί 
Τοΰρκοι καί έκ τών Χριστιανών μόνον οί Φράγκοι.. Καί De la Croix, Mem. 
de PEm p. Oth. τ. I σ. 172- καί Thevenot, V o y . τ. I. σ. 155, 156. Έπί 
ποινή θανάτου ή ισοβίων δεσμών ενίοτε έτιμωροΰντο οί*παραβάται υπόδουλοι.

a Βλ. M irone, Mem. V o y . Lev. II σελ. 159. Καί L a  Croix, etat pre
sent des nations et eglises grecque et armenienne, σελ. 11. Βλ. Jurien 
de la Graviere, Station du L evant a. 17. D u Mont, V oyage  du L evan t σ. 333.

4 Βλ. E u gene Bore, Les rayas en Turquie et en Perse, έν R evu e  
de PO rient (1845) σελ. 208.

6 U rguhart, L a  Turquie et ses ressources, II σελ. 72. Οί χριστιανοί 
διεκρίνοντο άπό τών Τούρκοίν διά τής στολής.

8 E douard Brow n, Relation de plusieurs V oyages (1674) σελ. 89. Οί 
Τοΰρκοι εϊς τήν κορυφήν τής κεφαλής άφινον βόστρυχον, έξύριζον δέ τό υπό
λοιπον αυτής· τό άντί&ετον ώφειλον οί χριστιανοί νά κάμνωσι.

7 L a  Croix, etat present des nations et eglises greque et arm enienne 
(Paris, 1741) σελ. 11. «Ώρισμένον ήτο καί τό σχήμα τοΰ καλπακίου, δι’ ο5 οί 
προύχοντες έκόσμουν τήν ταπεινήν κεφαλήν των». N ico lay , V o y . σελ. 279. Οί 
υποτελείς τής Πύλης διεκρίνοντο μεταξύ των διά τοΰ χρώματος καί σχήματος τοΰ 
τουλποίνίου, οί Ε βρ α ίο ι  διά τοΰ κίτρινου, οί "Ελληνες διά κυανοΰ, οί Τοΰρκοι 
διά λευκοΰ. Βλ. W alsch, V oy . σελ. 10. Cohen, L e  tableau la G rece, a. 268.

8 W alsch , V o y . en Turquie σελ. 10. Αί προσόψεις τών οικιών ήσαν στα- 
κτόχροαι. Δ. Βικέλα, « Ή  Ελλάς πρό τοΰ 1821» (Παρνασσός, Η ' 102). <Έπί 
ποινή θανάτου άπηγορεύετο ή χρήσις τών χρωματισμών, δι” ών οί Τοΰρκοι έκό
σμουν τάς ιδίας οικίας»· καί T h even ot, V o y . I σ. 83. Έ ν Καλλιπόλει, παρε-
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νως τοϋ Τούρκου η λόγω ασφαλείας δ τελευταίος διέμενεν εντός τοϋ 
ύπερέχοντος τής πόλεως φρουρίου, εάν υπήρχε τοιοΰτο. Κατά πολύ 
ομως αύστηρότεραι τών ανωτέρω ήσαν αί διατάξεις, αί άπαγορευτικαι 
τής δπλοφορίας1, τής ιππασίας καί τής γεγωνυΐς? τη φωνή ομιλίας8.

Οί 'Εβραίοι, άπάτριδες και οΰτοι και απροστάτευτοι, ώφειλον 
ν’ άκολουθήσωσιν εκ παραλλήλου τήν τύχην τών χριστιανών' εν τοΰτοις, 
διά τής επικερδούς άλλως τε παροχής παντοειδών οικονομικών ευκο
λιών είς πάσαν τήν διοικητικήν ιεραρχίαν τών Τούρκων, ώς και διά 
τής διακρινοΰσης αυτούς δολίας συμπεριφοράς, κατώρθωνον ν’ άπο- 
σπώσιν υπέρ αυτών διάφορα προνόμια και ευεργετήματα’ τήν εύνοιαν 
δέ ταύτην εκμεταλλευόμενοι άπέβησαν σύν τφ χρόνφ καί αυτοί τυ
ραννίσκοι τών Ελλήνων και προδόται τών επαναστατικών σχεδίων 
των®. Πρό παντός άλλου σημειωτέον δτι, ενώ οί "Ελληνες ώνομά- 
ζοντο rayas ή yescir (δούλοι), οί Εβραίοι ελέγοντο mousaphir 
(παρεπίδημοι φιλοξενούμενοι)1.

Είς τά δμματα λοιπόν τών περιηγητών ευθύς εξ αρχής διεκρίνετο 
δ υπερόπτης καί αυτάρεσκος δυνάστης από τοϋ ταπεινού υποδούλου.

τήρησεν, δ η  οί "Ελληνες εκτιζον τάς θύρας τών οικιών των χαμηλάς (2—2 1)2 
πόδας). Ό  σκοπός των ήτο, δπως μη δύνανται οί Τοΰρκοι νά είσέρχωνται είς 
τάς οικίας των έφιπποι είς στιγμάς μέθης.

1 Νικ. Μοσχοβάκη, Τό έν Έλλάδι Δημόσιον δίκαιον έπί Τουρκοκρα
τίας (1882) σελ. 17" καί Δημοσθ. Δανιηλίδη, Νεοελληνική Κοινωνία, σ. 162. 
«Στρατιωτικός "Εφορος», τομ. I (1835) σελ. 35. «Οί ’ Οθωμανοί είς τούς υπο
δούλους άπηγόρευσαν παν είδος δπλου, πρός δέ καί κινήματος ίχνος εχοντος 
γυμνάσεων στρατιωτικών καί και,ηνάγκασαν νά φέρωσι, πρός διάκρισιν, ιματι
σμόν καί ύπόδεσιν δλως διάφορον».

a Βλ. Μάμουκαν, Τά κατά τήν ’Αναγέννησιν τής Ελλάδος, τ. ια’ σ. 309-323. 
«Κανείς δέν ήδύνατο νά λαλήσγι εμπροσθεν τοΰ πασα, δστις είχε τό δικαίωμα 
νά σηκώση τήν ζωήν οίουδήποτε ήθελε έκ των διοικουμένων του, καί διά 
τοΰτο πάντοτε έντρομος έπλησίαζε πας τις είς τό παλάτιόν του. ’Ετρόμαζεν 
ακόμη καί πριν ίδγ) τόν δεσπότην τοΰτον καί άκούαχ) τήν απειλητικήν του 
φωνήν»’ καί Σάθαν, Προλεγόμενα εις Μνημεία Έλλην.'Ιστορίας, τ. Λ' σ. Ι ,Χ Χ Χ ΙΙ .

9 Blaquieres, Hist, de la R evolu tion  σελ. 78.
* W alsch , V o y . σελ. 6. « Ή  είς μεγάλην κλίμακα έγκατάστασις 'Εβραίων 

είς τήν ‘Ελλάδα, καί ιδίως είς τήν Θεσσαλονίκην, χρονολογείται άπό τοΰ 1487, 
οπότε ό Φερδινάνδος, βασιλεύς τής 'Ισπανίας, εξεδίωξεν έκεΐθεν περί τάς 120 
χιλ., άπογυμνώσας αυτούς πάσης τής κινητής καί ακινήτου». Βλ. έν Ύψηλάν- 
ιου, Μετά τήν "Αλωσιν, σελ. 26.
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Πόσον δέ σοβαρά εκ μέρους τοΰ δευτέρου εθεωρεΐτο ή απαλλαγήε 
αύτοΰ άπό τών εξευτελιστικών τούτων περιορισμών, μαρτυρεί τό γεγο
νός, δτι ή ’Οθωμανική κυβέρνησις τήν άρσιν τών ανωτέρω μέτρων 
διά τούς 'Υδραίους λ. χ. εθεώρησεν ώς ικανήν ανταμοιβήν διά τήν 
συμμετοχήν αύτών είς εκστρατείαν πρός άνάκτησιν τής Ταυρικής 
χερσονήσου2 ύπό τών Τούρκων, ώς και σημαντικήν διά τόν κατευνα
σμόν τών ταραχοποιών διαθέσεων τών ’Αλβανών8. Καί δ Άλή-πασάς* 
εξεμεταλλεύθη άναλόγους παραχωρήσεις, δπως μείωση τήν εκ τής βα
ρείας αύτοΰ φορολογίας δυσφορίαν τών Ήπειρωτών.

Μόνον επί τοϋ δογματικοΰ καί τοϋ τυπικού μέρους τής θρησκείας 
οί Τούρκοι, ώς γνωστόν, ούδένα επεζήτησαν περιορισμόν, άντιθέτως 
μάλιστα εξησφάλισαν, άκολουθοΰντες καί τό παράδειγμα, τόσον τοϋ 
Μωάμεθ, δσον καί τών παλαιοτέρων αύτοΰ σουλτάνων, πάσαν είς ιούς 
υποδούλους σχετικήν ελευθερίαν. Τό γεγονός τοΰτο συνετέλεσεν ώστε νά 
συζήσωσιν ανέπαφοι επί τέσσαρας αιώνας παρά τό πλευρόν άλλήλων ή 
χριστιανική θρησκεία καί δ ισλαμισμός, καί εδημιούργησεν εις τούς 
Έλληνας τά πρώτα αισθήματα τούλάχιστον ούδετερότητος απέναντι 
τών Τούρκων. Τοιουτοτρόπως οί Τούρκοι, καί λόγφ τής κληρονομι
κής άντιπαθείας τών Ελλήνων πρός τούς καθολικούς Ενετούς®, επε-

1 Βλ. F orb in , V o y .  I ,ev . σ. 66: Οί Χϊοι είχαν τό προνόμιον νά φ έρω - 
σιν έπί τής κεφαλής λευκόν τουλπάνιον, ώς εφερον καί οί Τούρκοι.

2 Στρατιωτικός Έ φ ορος , τ. I (1835) σ. 227.
8 Κούμα, Ιστορία  τών ανθρωπίνων πράξεων, τ. IB ' σ. 530.
4 Κούμα, αυτόθι, IB ' σ. 546.
5 D e Breves, V o y . σελ. 217. Οί "Ελληνες τών 'Ιεροσολύμων μισοΰν τούς 

Φράγκους περισσότερον τών Τούρκων. Ό  D e Breves επίσης είς τό παρατεθέν, 
έν τέλει τοϋ βιβλίου του, υπόμνημα, τονίζει τό αδιάλλακτον μίσος τών ορ 
θοδόξων τής Ελλάδος κατά τών καθολικών, D ’ A rvienx , Mem. (1653), τ. I 
σελ. 47, καί D e la  M otraye, V oy . τ. I σ. 462. Οί κάτοικοι τής Μεθώνης έμί- 
σουν είς μέγαν βαθμόν τούς Ενετούς δικαιολογούμενοι, ο ΰ τ ω : Είς τούς 
Τούρκους έπληρώνομεν 2— 3 ή τό πολύ 10 σκούδα διά χαράτσι κατά κεφαλήν, 
καί ήδυνάμεθα κατά βούλησιν νά ψάλλωμεν, νά πίνωμεν νά χορεύωμεν καί νά 
διασκεδάζωμεν κατ’ οίκον. Ό  Τούρκος δέν εχει δικαίωμα νά δρέ-ψχι οΰτε ενα 
καρπόν τών κήπων μας ανευ πληρωμής, καί, αν επιχείρηση νά είσέλθ^ 
βιαίως είς τόν οίκον μας, μάς επιτρέπεται νά τόν φονεύσωμεν. Τό αντίθετον 
συμβαίνει μέ τούς Ενετούς, οί όποιοι φέρονται πρός ήμας σκαιώς, Οί στρα- 
τιώται των ζοϋν είς τήν αυτήν συνοικίαν μέ ήμδς, οί δέ αξιωματικοί των αρπά
ζουν, είς στιγμάς μέθης, τάς συζύγους καί τάς θυγατέρας μας.
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τύγχανον, ώστε είς πάσαν Ινετικήν ΰποκίνησιν πρός έξέγερσιν κατά τής 
Τουρκίας, οί περισσότεροι τών Ελλήνων νά μένωσιν αδιάφοροι.

Πέραν τής αναγκαστικής ταΰτης έπιδράσεως τοΰ Τούρκου έπί τοΰ 
ελληνικού στοιχείου, άρχεται και ή οΰτως εΐπεϊν φυσιολογική άλληλεπί- 
δρασις μεταξύ τών δυο έγκαταμεμιγμένων επι τέσσαρας αιώνας λαών. 
’Αληθώς εΐπεϊν, τοιαΰτη άνάμιξις ουδέποτε εν τή κυριολεξία ύπήρξεν, 
καθ’ δσον, ώς αμέσως ανωτέρω έλέχθη, αυτοί ο! Τοΰρκοι, κατοικοΰν- 
τες πρός ασφάλειαν εις τά ύ\μηλότερα και ώχυρωμένα σημεία έκάστης 
περιοχής, κατέστησαν τήν μετά τών Ελλήνων συνοίκησιν αδύνατον, 
τήν οποίαν άλλως τε διά θρησκευτικούς κα'ι εθνικούς λόγους καί οί 
δεύτεροι ουδέποτε έπεζήτησαν.

Όπωςδήποτε, ανεξαρτήτως τής απέναντι τοΰ υποτελούς στάσεως, ο 
χαρακτήρ τοΰ Τούρκου, αυτός καθ’ εαυτόν, ειχέ πως καί τινας αξιομί
μητους άρετάς. ΙΙαροιμιώδες λ. χ. είναι τό έκ τοΰ Κορανίου πηγάζον 
αίσθημα της φιλευσπλαγχνίας \ Συχνάκις ή δούλη 2 τοΰ Τούρκου αγά 
έγένετο σύζυγος αΰτοϋ ομότιμος πρός τάς μουσουλμανίδας, χωρίς μά
λιστα ν ’ άναγκασθή νά μεταβάλη τήν θρησκευτικήν της πίστιν, τό δέ 
τέκνον αυτής διεδέχετο τόν πατέρα εις τά περιουσιακά αύτοΰ δικαιώ
ματα. Άλλά καί γενικώτερον ή κοινωνική φιλαλληλία ώθει τόν Τούρ
κον είς πολυδάπανα σχετικώς κοινωφελή εργα, οιον γέφυρας, άμαξιτάς 
οδούς, δεξαμενάς ποσίμου ύδατος, λουτήρας καί ξενώνας 3 χρησιμοποι- 
ουμένους καί ώς σταθμούς πρώτων βοητ^ειών, περί ών έκτενέστερον ανω
τέρω λόγος. Τών έργων τούτων, ώςείκός, έκαρπούντο καί οί άσυγκρίτως 
τών Τοι^ρκων πολυπληθέστεροι χριστιανοί. Ή  αρχαία ελληνική αρετή 
τής φιλοξενίας έξεδηλούτο άνά πασαν περίπτωσιν καί ύπό τοΰ Τούρκου 
καί κατά τρόπον συγκεκριμένον, ανεξαρτήτως έθνικότητος ή \θρησκεύ- 
ματος. Καί ή απέναντι τών αργυρωνήτων δούλων αυτών συμπεριφορά 
τών Τούρκων, άλλά τούτο είς πρωϊμωιέρας οπωσδήποτε εποχάς, υπήρξε 
κατά πολύ έπιεικεστέρα τής υπό τών λαών τής Ευρώπης έπιδεικνυομένης1.

1 Guilletiere, Lacedem . t, II σ. 56.
2 Andreossy, Constantinople (1828) σελ. 132.
8 De la M otraye, V o y . I σελ. 263, καί Courm esvin, V o y . σελ. 147.
4 Andreossy, Con/ple, τ. I σελ. 132. Ή  νομοθεσία ιών Τούρκων ώς πρός 

τήν άπελευθέρωσιν τών δούλων είναι φιλανθρωποτέρα τής τών Ρωμαίων. Τά δέ 
πεπολιτισμένα εθνη τής Ευρώπης, ύστεροΰντα είς τό σημεϊον τοΰτο, θά  ήδύ- 
ναντο πλεΐστα ωφέλιμα ν’ άντλήσωσιν εξ αύτϊ)ς. Bartholdy, V oy . τ. I σ. 214.
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Οί Τοϋρκοι προσηνέχθησαν απέναντι τών αγροτών πολύ καλύτε
ρον η οι σύγχρονοι αυτών Ευρωπαίοι πρός τούς δουλοπαροίκους \ 
καθ’ ολου δέ ειπεϊν, εξαιρουμένων τών πόλεων, αί εν τή ύπαίθρφ 
χώρα σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων υπήρξαν ανεκτής γειτονίας’ . 
Πασίγνωστος τέλος είναι ή έπιδαψιλευομένη ύπό τοΰ Τούρκου φροντίς 
απέναντι τών ζφων 8 και ειδικώς απέναντι τών κυνών, οί όποιοι, ση- 
μειωτέον, ή ήσαν αδέσποτοι, ή άνήκον εις τούς χριστιανούς4. Φαίνεται 
δτι και τής ζφοφιλίας ή προέλευσις είναι διά τόν Τούρκον θρησκευ
τική. "Οθεν καί πολλοί πλούσιοι εξ αυτών έκληροδότουν διά τήν 
συντήρησιν ζφων γενναία χρηματικά ποσά6.

Αί τοιαΰται δμως άπλαϊ κα'ι σχεδόν είπεΐν φυσικαί άρεται συνε- 
βάδιζον, ούχι παραδόξως, μετά τών προσφυών είς πάντα αμαθή λαόν 
ελαττωμάτων, οΐα αί προλήψεις κα'ι δεισιδαιμονίαν Αί άπειροι λαϊκαί 
προλήψεις τών νεωτέρων Ελλήνων προέρχονται άναμφιβόλως εξ επι- 
δράσεως τοϋ μυστικοπαθούς ασιατικού λαού. Έπ'ι παραδείγματι, 
οί Όθωμανοί εθεώρουν ασυμβίβαστον πρύς τό Κοράνιον τήν τή- 
ρησιν ληξιαρχικών βιβλίων, κα'ι τοιουτοτρόπως ούδ3 αυτόν τόν πλη
θυσμόν τοϋ κράτους των έγνώριζον6. Πολλάκις δέ κατέστρεφον τά

1 Κούμα. Ίστ. Ά νθρ . πράξ., τ. ιβ' σ. 540. «Είς τήν Θεσσαλίαν δλη ή 
μεγάλη πεδιάς εξουσιάζεται άπό τούς βέηδες τής Λαρίσσης. Ή  σχέσις τών 
άγρωτών (sic) 'Ελλήνων πρός τούς Τούρκους κυρίους των είναι πολύ καλύτερα 
παρά τήν των άγρωτών τής δυτικωτέρας Εύρώπης».

2 Βλ. Κούμα, αύτ. σελ. 539-540.
8 P ouqueville , V oy . Grece τ. V I  σ. 89. Sevin , Lettres sur Con/ple 

(Vauxcelles) έπιστ. 3η σελ. 13. P otock i, V o y . en Turquie (1788) σ. 80.
4 G uilletiere, Lacedetn. x. II  σ. 124, « Ό  Τοΰρκος άγαπςί τήν γαλήν 

ακολουθών τό παράδειγμα τοϋ Μωάμεθ, δστις έπροτίμησε ν’ άποκόψη τό 
ένδυμά του ή νά έξυπνήση τήν κοιμωμένην επ’ αύτοΰ γαλήν».

5 G uilletiere, αύτ. σ. 154.
6 M ouradjea d O ch ss o n , Em p. Otb. τ. V I I  σ. 300. Πρβλ. Φωτάκου,

’Απομνημονεύματα περί τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως (Άθήνησι 1858) σ. 44,
«Τήν περασμένην ημέραν (είς Βαλτέτσι) έμετρήθησαν δλοι οί εύρεθέντες εκεί 
και ήμεθα υπέρ τάς δύο ήμισυ χιλιάδαις στρατιώται. Είς αύτήν μάλιστα τήν 
καταμέτρησιν έναντιώθησαν οί άπλοι Μανιαται στρατιώται. Δέν ήθελαν νά 
μετρηθούν, διότι τό είχαν κακόν, άλλ’ έβιάσθησαν νά δεχθούν τήν καταμέτρη- 
σιν, διότι δέν ήθελεν ό Κολοκοτρώνης νά τούς δώση ταΐνι».
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άρχαΐα μνημεία καί Ιδία τά αγάλματα, δπως εξαφανίσωσι τάς έν 
αύτοΐς δήθεν ενοικούσας κακοποιούς δυνάμεις *.

Ή  τόσον διαδεδομένη μεταξύ τοϋ αγραμμάτου ελληνικού πληθυ
σμού μαγγανεία μετά τών συναφών αυτή μαντειών, κατοπτροσκοπειών 
καί άστρολογικών προφητειών \ ή χρήσις περιάπτων, άλεξιτηρίων 
φαρμάκων ή λίθων οφείλεται κατά μέγα μέρος εις τήν αυτήν επίδρασιν.

Έ πί τών εξωτερικών εκδηλώσεων τών δύο λαϊκών πολιτισμών 
βασιζόμενοι οί πλέον επιπόλαιοι εκ τών περιηγητών ήχθησαν είς τό 
συμπέρασμα, δτι αί δύο κοινωνίαι άφωμοιώθησαν πρός άλλήλας8, 
άντιθέτως δμως πρός τούς Ιξ αυτών δξυδερκεστέρους, οΐτινες, παρά 
πάσαν φαινομενικήν ομοιότητα, διέγνωσαν καλώς τήν ενυπάρχουσαν 
διαφοράν 4.

Οί περιηγηται σημειώνουν άντιστοίχως καί τάς Ιπιδράσεις, τάς 
οποίας ούχ ήττον ΰπέστησαν καί οί Τούρκοι εκ μέρους τών Ελλήνων. 
Αΰται εκδηλώνονται εν πρώτοις εκ μέρους τοΰ επισήμου τουρκικοΰ 
κράτους, άκολουθοΰντος τό διοικητικόν καί στρατιωτικόν σύστημα 
τών Βυζαντινών, ώς λ. χ. επί τής δργανώσεως τών γιανιτσάρων 
τά τουρκικά λουτρά6 είναι ώσαύτως κληρονομιά τοΰ Βυζαντινού πο-

1 D ’ Arvieux, M emoires (1653) τ. I σ.45· και F orbin  (1818), V oy . L ev . σ.20
* R einaud (Μ), D escription  des m onunjens M usulmans τ. II σ. 360. 

Κατοπτροσκοπεία αύτ. σ. 390. Θεραπευτικαί ιδιότητες πολυτίμων λίθων, αύτ. 
τ. I σ. 10. IIερίαπτα, αύτ. σ. 62.

8 D ’A rvieux , M em oires τ. I σ. 47. «Οί "Ελληνες έχουν τάς αύτάς μετά 
τών Τούρκων συνήθειας». Τό αύτό γράφει καί ό T h even ot J. (1660), V o y .  τ. I, 
σ. 158. Μόνον οί "Ελληνες ήσαν κακοί.

1 Μεταξύ τών περιηγητών τής κατηγορίας ταύτης αξίζει ν’ αναγραφή ό 
Choiseul Gouffier, διακρίνας εντελώς τήν ελληνικήν τής τουρκικής κοινωνίας, 
ώς διαφερούσας κατά τήν θρησκείαν, τά ήθη καί τάς συνήθειας, καί ό R iedesel 
ευρών επίσης τήν κοινωνίαν τών Τούρκων τελείως διάφορον τής τών Ελλήνων.

5 Ποιος άγνοεϊ δτι οί Νεώτεροι τών Βυζαντίων (ή οί Juniores τών Ρ ω 
μαίων) είναι οί γιανίτσαροι τών Τούρκων ; 'Ο Μωάμεθ κατεΐδε τήν σπουδαιό- 
τητα τοϋ στρατολογικού συστήματος τών ’Αράβων έξωμοτών τών Βυζαντίων, 
τούς καλουμένους γαμβρούς Σαρακηνούς. Τού ιούς ΰπανδρεύοντο χριστιαναί, 
ένφ οί γιανίτσαροι έμενον άγαμοι, δπως οί στρατιωτικοί καλόγηροι ή στρατο- 
καλόγηροι, τούς οποίους ρητώς ονομάζει ό 2υρόπουλος Γ ι α ν ι τ σ ά ρ ο υ ς .  
(βλ. Κ. Σάθα , "Ελληνες στρατιώται έν τή Δύσει, σελ. 7).

6 Ύ π ό  τών περισσοτέρων βυζαντινών συγγραφέων άναφέρεται ή χρήσις 
λουτρών ή «λοετρών», ώς έλέγοντο. Γνωστότατοι είναι οί στίχοι:

« Ή  κυρά  Ρ ή ν η  τοΰ Σ κλη ρού  κ ’  ή  ’ Α ρ ε τ ή  τοδ Δούκα

8
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λιτισμοϋ, ώς και τά τουρκικά σχολεία τά λειτουργοϋντα εν ταϊς μοναΐς 
τών δερβισσών *. "Οπως όμως οΐ Έλληνες, οΰτω και οΐ Τοϋρκοι ουδέ 
τήν παραμικράν αλλοίωσιν ΰπέστησαν εκ μέρους τών χριστιανών επί 
τοΰ θρησκευτικοϋ πεδίου.

Περι πάντων λοιπόν τών σημείων τούτων, ώς καί άλλων κατω
τέρω, μεταδίδουν^εις^ήμας^ίστορικάς ειδήσεις οί ξένοι περιηγηται. 
Αΰται, ώς εν τφ ^προλόγφ^έλέχθη, είναι τό θέμα τοΰ κυρίου μέρους 
τοΰ παρόντος έργου.

Δέον ήδη νά τονισθή καί ή άλλως ίδιάζουσα σημασία, ην κέκτηνται 
ώρισμένα περιηγητικά κείμενα, ών οί συγγραφείς περιηγήθησαν τάς ελ
ληνικός χώρας επί τής εποχής μεγάλων πολιτικών γεγονότων, πολέμων 
καί επαναστάσεων' καθ’ δ'σον οΰτοι, ώς αΰτόπται, έγένοντο έν τοΐς 
εργοις των οί αποκλειστικοί, δσον καί διεξοδικοί περί εκείνων μάρτυρες, 
αί δ’  εξ αυτών προερχόμεναι ειδήσεις έπέχουν ένταΰθα θέσιν αυθεντι
κής πηγής. Αΰθεντικώτεραι μάλιστα αποβαίνουν αί περιηγητικά! πηγαί 
διά τά ιστορικά γεγονότα τών πρωιμωτέρων χρόνων, καί τοΰτο πρώτον 
λόγορ τής προϊοΰσης πνευματικής άναπτΰξεως τών περιηγητών, δεύτερον 
δέ λόγφ τής φυσικής αμεροληψίας αυτών απέναντι τών Ελληνικών 
γεγονότων. Τοιοΰτοι είναι πολλοί εκ τών έπισκεφθέντων τήν Ελλάδα 
κατά τοΰς χρόνους τής Ελληνικής Έπαναστάσεως καί κατά τούς πρώ
τους τής ’Ανεξαρτησίας5 περιηγητών οϋτως άποτελοΰν έν πολλοΐς συμ
πλήρωμα καί διόρθωσιν τών συγχρόνων αυτοις ιστορικών, οί όποιοι 
διά διαφόρους λόγους περιπίπτουν ενίοτε είς προφανείς, αλλά καί 
σκοπίμους άναξιοπιστίας, τόσον περί τών γεγονότων, δσον καί τών

κ’ ή Χρυσοκουβουκλιώτισσα, πανεόνοστα κορίτσια, 
βγήκαν νά περπατήσουνε καί στό λουτρό vdc πάνε».

Βλ. έν Σά&ςι, “Ελλ. Στρατ. σ. 8.
1 Βλ. Crusius, Turco-graecia βιβλ. β' σ. 191. «Κατά μίμησιν τών Έλλή- 

λήνων, είς τά μοναστήρια οί Τοϋρκοι είχον καί σχολάς».
2 Urguliart D avid , Da T urquie  et ses ressources, τ. 2 Paris (1835). 

Ουτος έπεσκέφθη τήν ‘Ελλάδα ολίγον μετά τήν Έιτανάστασιν. Ά π ό  της σελ. 
113— 174 γράφει διά τό ναυτικόν δαιμόνων τών Ελλήνων, διά τήν έπίδοσιν καί 
τόν ζήλον τής νεολαίας πρός μάθησιν καί διά τήν έναμίλλως γενομένην ίδρυ- 
σιν σχολείων ύπό πλουσίων εμπόρων. Γενικώς έξαίρει τήν φιλοπατρίαν καί τόν 
ηρωισμόν τών “Ελλήνων πολεμιστών. Ά ν  άναλογισθή τις τήν σπάνιν τών πη
γών τής εποχής εκείνης, J είς τό εργον τοΰ Urguliart πρέπει νά δο&ή ιδιαι
τέρα σημασία.
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πρωτοστατουσών 1 εν τφ δημοσίφ ελληνικφ βίφ φυσιογνωμιών, 
άπό τών οποίων χωρίζουν η συνδέουν αυτούς οι δεσμοί συγγενείας, 
φιλίας η υπερβολικού θαυμασμού η ή άπόστασις τής έχθρότητος, τής 
ζηλοτυπίας καί τοΰ οικογενειακού μίσους.

Ό  πλοϋιος λοιπόν τών εις τάς περιηγητικός περιγραφάς, συγ
γράμματα ποικίλης ΰλης, παρεπομένων ιστορικών πληροφοριών είναι 
αληθώς πολυτιμόιατος διά τόν ' Ι σ τ ο ρ ι κ ό ν ,  ως και δι5 άλλους επιστή
μονας, άποτελών εν τφ συνόλφ του πρώτην ύλην ιστορίας.

Καί ό α ρ χ α ι ο λ ό γ ο ς  δΰναιαι ν5 άντληση χρήσιμα στοιχεία έκ
της γνώσεως τών περιηγητικών κειμένων, εκ τών εικόνων, τών αντι
γράφων η τών προστιθεμένων επιγραφών2, εκ τών σχεδιογραφημάτο)ν 
τών μνημείων, άτινα παραθέτουν, εκ τής άποτυπώσεως μεταλλίων καί 
νομισμάτων κλπ. κλπ., άλλα καί εκ τής κρίσεως8 αύτών έπί διαφόρων 
αρχαιολογικών ζητημάτων.

Πολλοί καί διάφοροι4 είναι οί συνεισφέροντες είς τό εργον τοΰτο, 
καί μάλιστα πολύ πρό τής εμφανίσεως τής εΐδικώς Ιπιστημονικής άρ- 
χαιολογικής ερεύνης, ητις εγένετο, ώ ς  γνωστόν, εις νεωτάτους σχετι-

1 Eugene de V illeneuve, Journal fait en Grece pendant les annees 
1825— 1826 (Bruxelles 1827), σελ. 148 καί εξ. Ένδιαφέρουσαι είναι αί κρίσεις 
του περί τών ήρφων τής Έπαναστάσεως.

2 Ό  L,ucas (1700), ελθών είς τήν “Αγκυραν, ώς ταξιδιώτης, αντέγραψε 
πολλάς αρχαίας έπιγραφάς, έν αΤς τήν περίφημον διαθήκην τοϋ Αύγουστου, 
τήν οποίαν κατά πρώτον ό Bousbeke έγνώρισεν είς τούς σοφούς τής Ευρώπης 
ώς M onum entum  Ancyranum . ”0  Bousbeke δέν άνέφερεν, είμή τήν λατινικήν 
επιγραφήν. Ό  Tournefort (ομίλησε δι’ άνάλογον, περιγραφήν ελληνικήν άλλ’ δ 
Lucas εδωκε τήν δέουσαν προσοχήν άντιγράψας ταύτην κατενόησεν δτι ή 
ελληνική είναι μετάφρασις τής λατινικής, έπιπροσθέτως δέ συνεπλήρωσε πολλά 
χάσματα. Βλ. V iv ien  As. Min. τ. I I  σ. 51.

8 Πρώτος ό Sp on  έξέφρασε τήν υπόνοιαν, δτι τό νΰν καλούμενον Θησεϊον 
δέν είναι τό υπό τών αρχαίων. Βλ. Θ. Φιλαδελφέως 'Ιστορία τών ’Αθηνών τ.Ι σ. 176.

4 Ώ ς  ό Sp on , ιατρός, δ G ouffier, πρέσβυς, δ Riedesel, τιτλούχος, ερα
σιτέχνης καί λάτρης τοΰ ώραίου" σημειωτέον δέ δτι ή περιήγησις τούτου, ώς 
καί αί περί τών αρχαίων μνημείων ειδήσεις κέκτηνται ιδιαιτέραν σημασίαν, 
διότι υπήρξε φίλος τοΰ περίφημου W inckelm ann . Εΐδικώς αρχαιολόγοι κατέρ 
χονται είς τήν Ε λλάδα  άπό τών μέσων τοΰ 18ου αίώνος, ώς δ Julien L e -R o y  
(Ruines de p lus beaux  m onum ens de  la Grece), δ Bronsted (V oyages 
dans la G rece, accom pagnes de recherches archeolog iques et suivis. 
d ’ un aper?u (1826) καί πολλοί άλλοι.
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κώς χρόνους. Περιηγηταί πάσης Ιδιότητος δέν άμελούν νά εγκατασπεί- 
φωσιν είς τά έργα αύτών άρχαιολογικάς πληροφορίας άξιολόγους, 
καίτοι επεισοδιακός, αί όποΐαι ελάχιστα ίσως θά προσέφερον είς τόν 
αρχαιοδίφην τής σήμερον, εχρησίμευσαν ομως διά νά συγκρατήσωσι 
τό νήμα τής ιστορίας τών άρχαιοτήτων, αΐτινες ΰφίσταντο εκάσιοτε 
τόν άντίκτυπον τών πολεμικών συγκρούσεων τοϋ τόπου, παραμορφού- 
μεναι καί εξαφανιζόμεναι.

Συχνάκις ομως τό πνεΰμα τών άρχαιολογούντων τούτων δέν ητο 
άπηλλαγμένον κερδοσκοπίας. Ή  άρχαιοφιλία, άφ3 ης εποχής Φραγ
κίσκος ό Α ' άπέστειλεν είς τήν Ιταλίαν ειδικούς πρός άναζήτησιν 
αγαλμάτων η τήν λήψιν έκτυπων τών δσων ή απόκτησις ήτο δύσκο
λος, είχεν άναπτυχθή είς επικερδή επιχείρησιν, ήτις παρείχε προσφο- 
ρώτατον βεβαίως, ως εντελώς άνεκμετάλλευτον, έδαφος έν Έλλάδι, 
κοιτίδι τής πρωτοτύπου γλυπτικής περιουσίας τοΰ κόσμου.

Ή  άρχαιοκαπηλεία, έξαπλωθεϊσα πανταχοϋ, διεξήγετο, εννοείται, 
άναλόγως πρός τήν μόρφωσιν καί τά ήθη τής εποχής, ύπενθυμίζουσα 
ενίοτε τό παράδειγμα τοϋ Ρωμαίου Μομμίου! Ούχί σπανίως «ί άγο
με ναι εις φώς άρχαιότητες μετεφέροντο εις τάς ευρωπαϊκός πρωτευού- 
σας ήκρωτηριασμέναι. Ό  Du Loir, διασχίζων τφ 1639 τό ’Αρχιπέλα
γος, ειδεν είς Δήλον άγαλμα τοϋ ’ Απόλλωνος, 10 ποδών ύψους, τό 
όποιον οί Ά γγλοι ειχον διχοτομήσει πρός μεταφοράν τοϋ ήμίσεως. 
’Αληθώς οΐ Άγγλοι έπρωτοστάτησαν είς τό εργον τής άρχαιοκαπη- 
λείας: , σκοποϋντες νά «μεταφέρωσι τήν Ελλάδα είς τήν Αγγλίαν», 
κατά τήν ρήσιν τοΰ Peacham 2 (to transplant! old Greece into 
Englad).

Έκτός τοΰ κατά βάρβαρον τρόπον γινομένου αμητού τών αρχαίων 
γλυπτών, και ετερον γεγονός συνετέλεσεν είς τήν καταστροφήν τώνΙπι- 
γραφών ίδίςι. Τοιοϋτον είναι ή άπό τής εποχής ήδη τοϋ Τραϊανού8 άρ- 
ξαμένη συνήθεια τής ύπό τών περιηγητών πρός άπαθανάτισιν εγχαρά-

1 D ’ A rvieux  (1653), M emoires τ. I σ. 47.
8 D e L abord e , A then. x. I σ. 67.
8 L alanne, D es Pelerinages σ. 4 καί F orbin  (1818) V oy . σ. 20. Έ πί 

χής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών ευρισκόμενος, θά ήσπάζετο τά ευλαβή μάρμαρα, 
εάν δέν ήσαν κατάστικτα διά τών ονομάτων πάντων τών βέβηλων περιηγητών, 
δσοι έπεσκέφθησαν ταύτην άπό πολλών αίώνων. Είναι γνωστόν και το τον  
Βύρωνος, άναγράψανιος έπί τίνος κίονος τοΰ ναφΰ τής ’Αθήνας Κουνιάδος τό 

-όνομά του καί μέχρι σήμερον διατηρούιιενον.
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ξεως τών ιδίων ονομάτων επί τών αρχαίων μνημείων, ητις κατά τούς 
μεταγενεστέρους χρόνους επεξετάύη είς ολοκλήρους, και ενίοτε κωμικάς 
φρασεολογίας1.

Διερωταται δμως τις, αν η καπηλεία τών αρχαιοτήτων δέν ίμο 
προτιμοτέρα, διά τούς χρόνους εκείνους, άπό τήν τελείαν εγκατάλειψιν 
τών μαρμαρίνων αριστουργημάτων εις τάς χείρας τών αμαθών εντο
πίων, είτε Ελλήνων είτε Τούρκων. Οι πρώτοι εκ τούτων, ώς οί Ευρω
παίοι,, εξ απερίσκεπτου ματαιοδοξίας κινούμενοι, άπέξεον τάς αρχαίας 
Ιπιγραφάς εγχαράσσοντες ακολούθως και οΰτοι έπί τοϋ μαρμάρου τάς 
ενδόξους αυτών οικογενειακάς περγαμηνάς3. Οί δεύτεροι, θεωρουντες, 
δτι τό εργον τής δημιουργίας άπέκειτο άποκλειστικώς είς τόν Θεόν, ^ 
πιστεύοντες δτι εντός τών αγαλμάτων κατφκουν πνεύματα πονηρά, ώς 
άνωτέρω εγένετο λόγος, εθραυον ανηλεώς ταΰτα. Έπι πλέον, άμςρότε- 
ροι, Έλληνες καί Τοϋρκοι, επορίζοντο εύχερώς έτοιμον οϊκοδομήσιμον 
ύλικόν8 έκ τής θαυμασίας λευκής ουσίας δι’  ής εϊχον λαλήσει οί αρ
χαίοι άριστοτέχναι, ή μετεχειρίζοντο ταύτην δι* άλλας οικογενειακός 
αυτών * άνάγκας.

Τελευταίοι είς τήν σειράν τών μελετητών τών περιηγητικών κει
μένων έρχονται οί γεωγράφοι και οί φιλόλογοι, καθ’ δσον ταΰτα απο
τελούν επίσης πολύτιμα,αν και ασυνείδητα, γεωγραφικά εγχειρίδια, άνα- 
φέροντα δρια, φυσικά καί τεχνητά, τών χωρών, αλλά καί άποθησαύρι- 
σιν γλωσσικού, ίδίς( δέ τοπωνυμικού υλικού. Πλεΐστα δνόματα τόπων, 
άπολεσθέντα5 η μεταβληθέντα8 κατά τούς αιώνας τής δουλείας μόνον ή,

1 Letronne, Journal des Savants, Janvier 1844 σ. 43.
a Stephanopoli, V oy ag e  en G rece x. I, σ. 257.
8 L- Castellan, Lettres sur la M oree, t. I  σ. 69. Οί Τοϋρκοι, ώς οκνη

ροί, χατέοχρεφον τά άρχαία μνημεία, χρησιμοποιοϋντες ταΰτα δι’ Ιδίαν χρήσιν, 
De P otock i, V o y a g e  en Turquie σ. 17. Καί Riedesel, V oy . σ. 116. Οί αμα
θείς κάτοικοι τάς έπιγραφάς ένετείχιζον είς τοΰς τοίχους τών οίκιών των.

* Julien L e -R o y  (Ruines les plus bea u x  m onum ents de la  G rece, 
Paris 1780) τ. I I  σ. 34. ’Αναφέρει, δτι είς πεδιάδα τής Σπάρτης είδεν έκτελου- 
μένην τήν εξής «σχεδόν μυστικοπαθή» πραξιν: κατά τήν σποράν τοϋ βάμβακος, 
προσέτριβον, έπί τών πλευρών αρχαίας ένετηγράφου στήλης, σπόρους τοϋ φυ- 
τοϋ, πιθανώς πιστεύοντες δτι τοΰτο θά εφερε ιτλουσίαν συγκομιδήν ή έπιγραφή, 
ώς ήτο επόμενον, οΰτω πως είχεν άποσβεσθή.

‘  V andal, V o y ,  N ointel, σ. 162. At Ά θήναι άπώλεσαν τό δνομά των, δ· 
δέ Πειραιεΰς είναι γνωστός μέ τό δνομα «Λιμήν τοΰ Λέοντος» (Port L ion).

6 Vandal, αΰτ. σ. 285, Stanchiox (Κώς)' N ico lay , N a v . σ. 282*
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περιηγητική γραφίς διέσωσε. Σημειωτέον δμως δτι επι τοΰ προκειμέ- 
νου επιβάλλεται ή αντίστοιχος προσοχή εκ μέρους τοΰ μελετητοΰ, δστις 
δέν πρέπει να λησμονή, οτι οί περιηγηταί είναι ξένοι, λαλοΰντες γλώσ
σαν διάφορον τής ελληνικής1 καί μή κατέχοντες ειδικήν μόρφωσιν, 
ώστε ν’ άποφεύγωσιν ανεξαιρέτως τάς παρετυμολογίας ή τάς φθογγο- 
λογικάς παραποιήσεις τών άκουομένων λέξεων. Καί περί τών γεωγρα
φικών πληροφοριών ανάλογος επιβάλλεται προσοχή, καθ’ δσον υπάρ
χουν καί οί επιπόλαιοι5 καί αγεωγράφητοι ξένοι.

** *

Ώ ς καί προηγουμένως άνεφέρομεν, οί περιηγηταί παρέχουν μαρ
τυρίας άμερολήπτους εν είδικοΐς σημείοις περί τών προσώπων καί 
τών πραγμάτων τής Ελλάδος. Αί καθ’ δλου δμως απέναντι τής 
χώρας ημών διαθέσεις των σπανίως ειχφανίζονται υπό τό αυτό ψυχρόν 
καί οίκαμπτον ένδυμα τής άμεροληψίας. ’Αληθώς, καί δ άδαέστερος 
τών αναγνωστών δΰναται νά διαιρέση τοΰτους είς δΰο τουλάχιστον 
μεγάλας κατηγορίας, άμφοτέρας δ’ εξ ίσου χρησίμους διά τόν ικανόν 
ιστοριοδίφην, τήν τών φιλελλήνων καί τών μισελλήνων.

Περί τών πρώτων εξ αυτών, ήτοι περί εκείνων, οϊτινες, συγκρί- 
νοντες, είτε εξ αυτοψίας, είτε εκ πληροφοριών, τόν τουρκικόν πρός 
τόν ελληνικόν λαόν, ευρίσκουν τόν πρώτον άνώτερον τοΰ δευτέρου, 
ώμιλήσαμεν καί έν τοΐς προηγουμένοις.

Sethine, αί Άθήναι, πιθανόν έκ της ελληνικής φράσεως «είς ταΐς ΆΟήναις». 
Σημειωτέον, ότι ή πόλις τών 'Αθηνών ύπέστη πολλάς μεταβολάς: Setine ονο
μάζονται ύπό τοΟ Bondelm ontius καί Ortelius, καί έν Καταλανικαϊς καί 
Ένετικαϊς έκθέσεσιν (Karl H op f, Veneto-byzaritinischen Analekten σ. 378 
έν Sitzungsberichte der K aiserlichen A cadem ie der W issenschaften 
X X X I I .  Band I I I  H eft Jahrg. 1859, N ovem ber). Arzene αναγράφονται ύπό 
τοΰ M arino Satiudo, Istoria del regn o  di Rom ania, έν Charles H opf, 
Chroniques G reco - roraanes (Berlin 1873) introduction σ. X V II .  Κατ’ ακο
λουθίαν δ Νικ. Σοφιανός αναφέρει έν τφ γεωγραφικφ του χάρτη τάς ’ Αθήνας 
«Σατίνας». Έ ν  τοΐς «Turkische Chronica> τοΰ Maurer (1664) σ. 80, άναφέρονται 
αί ‘Αθήναι S e t h  u r e, έκ τών ερειπίων αυτών, (de ruderibus— rudera, έρείπια).

1 Βλ. κατωτέρω R obert de D reux, διαπράττοντα σφάλματα ώς “Άστρος 
αντί Πάτρα, Καβάλλος άντί Καβάλλα, Βόσλος αντί Βόλος κ.λ.π.

1 Ώ ς  ό G ravier d 'O tieres, δστις συναριθμεϊ τόν Πειραιά μεταξύ τών 
λιμένων τοΰ Μωρέως, δ R ochechouart καί άλλοι. Βλ. κατωτέρω Β ' Μέρος.
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Μεταξύ τούτων δμως δέον νά εξαιρέσωμεν εκείνους, οϊτινες δέν 
είναι κυρίως είπεΐν μισέλληνες, άλλ’ απαισιόδοξοι, ή τουλάχιστον λίαν 
αυστηροί παρατηρηταί τής συγχρόνου αυτών καταστάσεως τής Ελλά
δος. «Θεωροΰσι, κατά τήν φράσιν τοΰ Bartholdy, τόν ελληνικόν λαόν, 
ώς σώμα όριστικώς έξηντλημένον, είς τό οποίον δέν υπολείπεται, είμή 
ή φυτοζωία εις τό διηνεκές...». Δυσφοροΰντες (οί περιηγηταί ούτοι) εκ 
τής ταπεινότητος καί διαφθοράς, τάς οποίας συνήντησαν, διακηρύσσουν 
υψηλή τή φωνή, δτι ή τοιαΰτη κατάστασις θά διαρκέση επ’ άπειρον»

Έ κ  τών ύπολειπομένων, καθ’ αύτό μισελλήνων, πολλοί είναι οί 
εξετάζοντες τά πράγματα άπό συμφεροντολογικής, καί συγκεκριμένως 
εμπορικής σκοπιάς, πρεσβευταί, πρόξενοι ή ίδιώται επιχειρηματίαι καί 
έμποροι. Εΰρίσκοντες άπαντες οΰτοι τόν "Ελληνα ανταγωνιστήν επι
κίνδυνον, ώς εύφυά, ενεργητικόν, επιχειρηματικόν καί εΰτολμον, εκδι
κούνται, χαρακτηρίζοντες αυτόν ώς κακόπιστον 5 καί άνήθικον εις τάς 
συναλλαγάς8. Παραλλήλως, επειδή ό Τοΰρκος εστερειτο καί ίχνους 
εμπορικοΰ πνεύματος*, κατέρχονται καί μέχρι κολακείας απέναντι αυ
τού, φανταζόμενοι δτι τοιουτοτρόπως παρέχουν καί τήν θετικήν πλευ
ράν τών πραγμάτων καί δτι εμφανίζονται ώς αμερόληπτοι! Άτυχώς 

- δ μ ω ς  καί άλλοι, πλήν τών εμπόρων, εκτοξεύουν εναντίον τών Ελλήνων 
δυσμενείς χαρακτηρισμούς, δνομάζοντες αυτούς άστατους, φιλοδόξους 
καί εκδικητικούς5.

Οι μισέλληνες οΰτοι, οϊτινες μόνον ελαττώματα διέκριναν εις 
ήμας, παρέσχον υλικόν καί είς τούς άναφανέντας κατά τήν ελληνι
κήν έπανάστασιν, μισέλληνας τής Ευρώπης, οϊτινες φοβούμενοι καί

1 Bartholdy, V o y . en G rece, τ. II σ. 156, 157.
2 Scrofan i, V o v . en G rece III κεφ. X V  σελ. 101, Οί “Ελληνες θεω 

ρούνται ώς κακόπιστοι. Mirone, Mem. V oy . Lev. II σ. 159. Ευρίσκει τούς 
“Ελληνας ΰπερηφάνους, κλέπτας, απατεώνας.

3 Beaujour, T ab l. com . τ. I σελ. 18. Οί έμποροι φοβούνται τόν συναγωνι
σμόν τών 'Ελλήνων, νέου φιλοπόνου λαοΰ, δστις ΰποστέλλει ήδη εμπορικά πλοία 
μέχρι τού Ταμέσεως. Λέγουν, δτι θά  πληρώση πάντας τούς λιμένας τής Ευρώ
πης διά τών ιδίων του πλοίων πρός βλάβην τών Ευρωπαίων εμπόρων.

* Scrofani, V o y .  en G rece III  κεφ. X V  σελ. 101. Οί Τούρκοι θεω 
ρούν τό επάγγελμα ;οϋ εμπόρου καί τοΰ γεωργού λίαν εξευτελιστικόν. Καί 
Bartholdy, V o y .  τ. I σ. 233.

5 V andal, V o y .  D e N ointel σ. 301. ’Επιστολή τοΰ De N oin te l πρός 
-τον Υπουργόν ψ>ν ’ Εξωτερικών Arnauld de F om ponne (2 5 ’Απριλίου 1674).
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πάλιν τον ανταγωνισμόν τ&ν Ελλήνων εν τφ μέλλοντι1 άνέσκαπτον τά 
αρχεία τών περιηγήσεων, ϊνα λάβωσιν εκεΐθεν δπλα διά τόν αγώνα των.

Οί μισέλληνες κατεδικάσθησαν εν πρώτοις διά τοϋ στόματος τών 
ομοεθνών αυτών. Αυτοί οί ξένοι συγγραφείς ανευρίσκουν εις τοΰτους 
κακόπιστον μεροληψίαν, μεμφόμενοι δτι παρέβλεπον μέγα γεγονός, 
δπερ είχεν επιθέσει μοιραίαν καί διαβρωτικήν σφραγίδα επί τοΰ Έ λ - 
ληνος, τήν δουλείαν. Τό νά συναγάγη τις γενικά συμπεράσματα περί 
τοϋ "Ελληνος εξετάζω ν τόν υπόδουλον ράγιάν, είναι τό αυτό ώς νά 
εκρινε τόν βαθμόν τής σκληρότητος τοϋ Γάλλου εκ τών φρικαλεοτήτων 
τής Γαλλικής Έπαναστάσεως.

’Αληθώς, εν δσφ αί κυβερνήσεις τών Ευρωπαϊκών κρατών, άτινφ 
διήγον ύπό καθεστώς πολιτικής ανεξαρτησίας, ήνείχοντο, ώς εΐδομεν, 
τάς εκάστοτε εκ μέρους τών σουλτάνων ταπεινώσεις εν τφ προσώπφ 
τών διπλωματικών άντιπροσώπων των, ήτο τερατώδης ή άξίωσις τών 
περιηγητών, οπως ό δοϋλος "Ελλην τηρήση στάσιν άγέρωχον πρό 
τοϋ κυρίου του.

Είς ημάς, "Ελληνας δντας, δλίγαι, ώς είκός, επιτρέπονται κρίσεις 
περί τών κακών τούτων διαθέσεων τών ξένων. Προτιμώμεν νά δεχθώμεν 
δτι οΰτοι, εν οΐς προέχουσανθέσιν κατέχει κατά τούς νεωτάτους χρόνους 
ό πνευματώδης, αλλά κακεντρεχής Edmond About (1854), αισθάνονται 
γενικώς σατανικήν ορμήν πρός έξεΰρεσιν μόνον τών τρωτών σημείων 
τών ανθρώπων. Ή  ψυχική αυτών σΰστασις είναι τοιαύτη, ώστε, προσ- 
κολλώμενοι επί τών ανθρωπίνων σφαλμάτων, αισθάνονται μοχθηράν 
ίκανοποίησιν επί τή μεγαλοποιήσει αυτών, επί τή διατυπώσει δυσμε
νών κρίσεων η άπαισιοδόξων προφητειών. Άναγιγνώσκοντες αυτούς, 
άναμιμνησκόμεθα τοϋ Nietzsche, χαρακτηρίζοντος εν τφ προσώπφ 
τοϋ Αιμίλιου Ζολά, καί κατά τόν συνήθη αύτφ αριστοτεχνικόν τρόπον, 
τήν τοιαύτην ροπήν τής σατίρας ώς «χαράν επί τή δυσοσμίφ» (Freunde 
zu stinken), καί παραβάλλομεν τούς σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς  τοΰτους πρός τάς 
μυ ί ας, αΐτινες, περιϊπτάμεναιώραίωνσωμάτων, άρέσκονται εν τοΰτοις 
δπως επικάθηνται μόνον επί τών πληγών. Τοιοϋτο φαίνεται δτι ήτο 
τό πρίσμα ύπό τό οποίον τά ελληνικά φαινόμενα παρουσιάσθησαν είς 
ώρισμένους ξένους. Πόσον δμως εδικαιώθησαν οί ά'λλοι, δσοι ησθάν- 
θησαν τούς παλμούς τής συμπαθείας πρός τούς υποδούλους! Τήν

1 Extrait de la R evue E n cycloped ique, 6ον ετος, 2 σειρά, Νοεμβρ. 1824.
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άκοίμητον φυλετικήν συνείδησιν και τήν εθνικήν ύψηλοφροσύνην τοΰ 
Έλληνος απέδειξε κατ’ εξοχήν καί περιτράνως τό γεγονός τής Ελλη
νικής Έπαναστάσεως ένδεκάτης κατά σειράν, δίδαγμα άπαραδειγμα- 
τίστου αυτοθυσίας και ηρωισμού.

Πράγματι, ώς άνάγλυφόν τι πρέπει νά έξετασθή καλώς, ινα άνευ- 
ρεθη ή αρχική αυτού σύστασις καί αΐ μετά ταΰτα προσθήκαι, εάν συνέ- 
βησαν τοιαΰται, οΰτω και διά τόν χαρακτηρισμόν ολοκλήρου λαοϋ επι 
400 ετη υποδούλου, δ παρατηρητής έχει ανάγκην γιγαντιαίων φακών, 
δπως διείσδυση εις τήν φυσικήν και έπίκτητον αΰτοΰ ουσίαν *.

Ή  Ιπίδρασις άλλως τε τών Τούρκων επι τής Ελλάδος εΰρισκε 
και σχετικώς πρόσφορον έδαφος επι τής δευτέρας, κειμένης έν τφ 
μεταιχμίφ Δΰσεως και Ανατολής, πολλφ δέ μάλλον δταν οΐ Τούρκοι 
έγένοντο δυνάσται αυτής.

Άφθονώτεροι εννοείται, υπήρξαν οΐ φιλέλληνες περιηγηταί, και 
θερμός πρόδρομος αυτών ό πολύς Crusius, γράφων έν επιστολή πρός 
τόν Πατριάρχην τής Κωνσταντινουπόλεως «διά παντός εγώ Φιλέλλην 
ών, τό πλεΐον τής ζωής μου άμφι τήν Ελλάδα γλώσσαν και παιδείαν 
εσχον» °.

Μεταξύ τών πρώτων φιλελλήνων Γάλλων περιηγητών κατατάσ
σονται οί Thevet® καί Du Loir, οιτινες, παλλόμενοι εξ αγνής καί 
πραγματικής συμπαθείας πρός τούς κληρονόμους τής κλασσικής άρχαιό- 
τητος, πρώτοι παρορμοΰν τούς ΐππότας καί τούς ηγεμόνας τής Ευρώ
πης ν° άπελευθερώσωσιν αυτούς από τών βαρβάρων τής ’Ανατο
λής. Ό  φιλελληνισμός, ώς ώφελεν, επεκτείνεται και είς τό γυναικεΐον 
φΰλον, ήδη άπό τής Άννης τής Άγροικονίας (Akerjelm), λογίας 
συνοδοΰ τής κομήσσης Konigsmark, εις ήν, κάτοχον γνώσεων περί 
τής άρχαίας ελληνικής τέχνης, βαθειαν έπροξένησε θλιψιν ή επισυμ- 
βάσα πυρπόλησις τοΰ Παρθενώνος «ναοΰ διατηρηθέντος έπί τρεις 
χιλιάδας ετη καί ουδέποτε εις τό μέλλον άντικατασταθέντος» *.

1 Riedesel, V o y . en Sicile. Cohen, Tableau  de la G rece a. 259.
8 Crusius, Turco-grsecia, βιβλ. ζ ' σελ. 410.
* T hevet, Cosm ogr. a. 85. 'Ομιλεΐ ένθέρμως περί τής εΰγενοΰς κατα

γωγής των Ελλήνων καί άπεχθάνεται τήν επικατάρατοι κυριαρχίαν τών βαρ
βάρων τής ’ Ανατολής επί τούτων. Αύτ. σ. 86. ’ Επικαλείται τήν γενναιοψυχίαν τών 
εΰγενών χριστιανών τής Ευρώπης υπέρ ταχείας άπελευθερώσεως τής 'Ελλάδος. 
Καί Joanne Isam bert, Itiner. de 1’ Orient σ. 54.

4 Laborde, Athenes au x  X V e  etc. Siecles τ. I I  a. 275.
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Οΐ Φιλέλληνες, συγκρίνοντες τούς "Ελληνας πρός τούς γείτονας 
αύτών λαούς, ήτοι τόν οκνηρόν καί θαλασσόφοβον Τούρκον, τόν ά'γριον 
καί άπιστον ’Αλβανόν, τόν θαρραλέον, άλλ’ ήμιβάρβαρον Σλαϋον καί 
τόν ακόλαστον Ρουμάνον, αποδίδουν είς αυτούς άναμφισβήτητον 
υπεροχήν1. Τινές ανευρίσκουν εις αυτούς άστάθειαν μέν καί σκλη
ρότητα, ώς καί άλλα ελαττώματα προερχόμενα κατ’ αυτούς έκ τών 
προγόνων των 2, αλλά καί φιλοξενίαν3 καί φιλοστοργίαν καί πολλά 
άλλα προτερήματα4, άτινα καθιστούν αυτούς άξιους πάσης ύποστηρί- 
ξεως καί βοήθειας εκ μέρους τών ισχυρών.

Οί τελευταίοι έκ τών Φιλελλήνων περιηγητών, πνεύματα διο
ρατικά5 προβλέπουν έπί τέλους ώς άναπόφευκτον καί λίαν προσεχή 
τήν άκαταγώνιστον έξέγερσιν τοϋ αρχαίου φρονήματος τής ελευθερίας 
καί είς τήν ψυχήν τών νεωτέρων Ελλήνων. Εννοείται δτι, είς τήν 
προφητείαν των ταύτην συνετέλεσε κυριώτατα καί ό προς τούτο διά
πυρος αύτών πόθος.

** *
Μετά τάς έναντι τών Ελλήνων διαθέσεις τών περιηγητών, έξετα- 

στέον διά βραχέων καί περί τής α ξ ι ο π ι σ τ ί α ς  αύτών, καθ’ δσον ή

1 L enorm ant (Francois), L a  G rece et les lies Ioniennes, σ. 6.
3 Caroline, V o y . τ. II σ. 177. T ott , V o y .  ΕΙσ. σελ. X X X v ij.  Τό ελλη

νικόν άΐμα παρουσιάζει ακόμη καί σήμερον τούς ίδιους τύπους, οιτινες έχρη- 
σίμευσαν ώς υποδείγματα είς τόν Πραξιτέλη, Φειδίαν, κ.λ.π.

8 W alsch , V o y .  en Turquie σελ. 312.
4 Laborde (A lex.), Extr. Rapp. Academie, σ. 59.
5 ’ Ενταύθα ανήκουν οί Choiseul Gouffier, Σονίνης καί άλλοι, πρός 

οδς στρέφεται συμπαθής ή άνάμνησις τών 'Ελλήνων. Άξιόλογον θέσιν ομως 
μεταξύ τούτων πρέπει νά κατέχτ) ό υπασπιστής τοΰ Μαίητλανδ, άρμοστοΰ τών 
Ίονίων νήσων, όνόματι Νάπιερ. Ουτος, αποστολείς ύπό τοΰ Μαίητλανδ είς 
’ Ιωάννινα πρός συνάντησιν τοΰ Ά λή, συνέστησεν είς αύτόν σύν τοϊς άλλοις νά 
συνδεθή μέ τό ελληνικόν έθνος, καθ’ δσον οί "Ελληνες εΐχον ανακτήσει τήν 
ύψηλοφροσύνην αύτών καί άφεύκτως έπρόκειτο ν’ άποτινάξωσι τόν ζυγόν των. 
Κατά τήν επιστροφήν του δ Νάπιερ έξέφρασε καί εις τόν Μαίητλανδ τάς 
αύτάς σκέψεις του καί, επειδή δέν τόν εΰρε σύμφωνον, άπέστειλεν άπ’ ευθείας 
υπόμνημα πρός τήν αγγλικήν κυβέρνησιν. Βλ. ©εοφανίδου, 'Ιστορικόν άρχεΐον 
τ. Θ ' (1936) σ. 392. Είς τό σημεΐον τοΰτο, έκ θαυμασμού κινουμένη πρός τόν 
μέγαν διδάσκαλον, τόν Κοραήν, όφείλω νά τονίσω πόσον προφητικός ύπήρξεν 
ό εκφωνηθείς τω 1803 περί τής καταστάσεως τών Ελλήνων λόγος αΰτοΰ. 
Προεϊδε τήν Ελληνικήν επανάστασιν επακριβέστατα ώς προφητικός όραματι- 
στής, οδτως, ώστε νά νομίζη τις δτι δ λόγος έξεφωνήθη πολλά ετη μετ’  αυτήν..
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ελλειψις ταΰτης φυσικόν είναι νά εξουδετερώνω πασαν, είτε αγαθήν, 
εϊτε κακήν διάθεσή τοϋ συγγραφέως, καθιστώσα τό κείμενον ύποπτον 
η εντελώς άχρηστον, ενίοτε δέ και επιβλαβές μεταξύ τών ιστορικών 
πηγών. °Αλλ° ή αρετή τής αξιοπιστίας σποραδικώς μόνον εμφανίζεται 
εν τή περιηγητική φιλολογlqe, αναπτυσσόμενη όπωςδήποτε προϊόν
τος τοϋ χρόνου. Α! αφηγήσεις τών παλαιοτέρων περιηγητών, κατά 
μέγα μέρος προσκυνητών, βρίθουσι περιγραφών περί θαυμάτων καί 
θ α υ μ ά σ ι ω ν ,  δμιλοϋσι μετ’ εκστάσεως περί ιερών λειψάνων1, μετα- 
δίδουσιν ολως άβασανίστως, τυχαίως άκουσθέντας άπιθάνους καί φαν
ταστικούς ανατολικούς μΰθους καί παρενθέτουν ομοίως παντοειδή 
ανέκδοτα.

Ή  άναξιοπιστία προέρχεται καί εξ εύλογου φιλαρεσκείας. Ό  
περιηγητής κολακεύεται νά εμφανισθή ώς ηρως μυθιστορηματικών 
περιπετειών, αναλογών πρός εκείνας τών ιπποτών τοϋ Μεσαίωνος, 
οί οποίοι θά ήδύναντο νά καταστήσωσι τό βιβλίον άνάρπαστον 
μεταξύ τοϋ άναγνωστικοϋ κοινού τής εποχής καί διατί δχι; ν’ άποφέ- 
ρωσιν εις τόν συγγραφέα χρηματικά κέρδη ικανά νά ύπερκαλΰψωσι 
τάς εκ τοϋ ταξιδιού δαπάνας.

Έπί τής αξιοπιστίας τών περιηγητικών κειμένων επιδρά επίσης 
καί δ, δν οί συγγραφείς αύτών προέθετον, ενσυνείδητος σ κ ο π ό ς .  
Υπάρχουν καθ’ δλας τάς εποχάς, πλεονάζουν δέ κατά τάς μεταγενε- 
στέρας, οί ποθοϋντες νά δώσωσι πιστήν καί ακριβή εικόνα τών 
ΰπ3 αύτών παρατηρηθέντων' άλλοι ομως, μή σκοπεΰοντες άρχικώς νά 
προβώσιν είς συγγραφήν, παρορμώνται μάλλον άκοντες είς τοΰτο ύπό 
τών άκροωμένων τάς ενδιαφέρουσας, ό'σον καί γραφικάς διηγήσεις των' 
οΰτοι είναι καί σχετικώς αμαθείς, δι’  ο καί εν τοϊς προλόγοις των 
ζητοϋσι παρά τοΰ αναγνώστου γενικώς συγγνώμην διά τούς περί τήν 
εκφρασιν σολοικισμούς3, ώς καί διά τήν ασάφειαν τών περιγραφών.

1 Βλ. ανωτέρω σ. 25 σημ., καί Pietro della Valle, V o y . τ. I  σ. 6-8.
a M irabal, (1691) V o y . en Italie et en Grece, προλ. σ. 1. <Κατά τήν 

■επιστροφήν μου είς τήν Γαλλίαν εδωκα τό χειρόγραφον τοΰ ταξιδιού μου είς 
τινα φίλον μου, δστις μέ παρεκίνησε νά τό δημοσιεύσω... Παρακαλώ νά τύχω 
■συγγνώμης έκ μέρους τοΰ αναγνώστου διά τούς σολοικισμούς τοΰ κειμένου, 
καίΡ οσον είμαι ανίδεος τής γραμματικής τής γαλλικής γλώσσης, ή δέ πατρική 
μου διάλεκτος ύπήρξεν ή τής Πικαρδίας. Mangeart, Souvenirs de la M oree, 
Προλ. σ. 1. Έ ν θ α  γράφει καί αύτός, δτι κατ’ άπαίτησιν τών φίλων του έδημο-
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Ή  αξιοπιστία τέλος εναπόκειται εκτός της ευσυνειδησίας η τής 
αγαθής προθέσεως, και είς τήν μ ν ή μ η ν '  διακριτέον 8’ άπό τής άπό- 
ψεως ταύτης τά Voyages τών Memoires. Τά μέν πλεΐστα τών 
πρώτων γράφονται υπό τό κράτος τής αμέσου σχεδόν εποπτείας, ήτοι 
έκ σημειώσεων ριφθεισών επί τοΰ χάρτου κατ’ αυτήν ταΰτην τήν 
περιήγησιν, φιλολογικώς εννοείται διαρρυθμιζομένων μετά τήν επά
νοδον τοΰ περιηγητοϋ είς τήν οικογενειακήν του εστίαν' τά δεΰτερα 
δμως αποτελούν ΰλην μεταπεπλασμένην, άνάμικτον μετά πολλής τής 
κρίσεως τοΰ συγραφέως καί εντόνως ήδη φωτισμένην ύπό τής προσω
πικής ψυχολογίας αυτού, εντυπώσεις εξ άπόπτου, οΰχί σπανίως ΰποτε- 
ταγμένας καί εις μεταγενεστέρας γενικάς ή εΐδικάς ιδέας τοΰ γράφοντος 
καί άνταποκρινομένας είς τήν κοινωνικήν αύτοΰ θέσιν.

Ή  αξιοπιστία τών κειμένων συνδέεται επίσης στενότατα, ώς είναι 
εύλογον, πρός τήν α υ τ ο ψ ί α ν .  Άλλ’ ώς επανειλημμένως ανωτέρω 
ελέχ-Οη, πολλοί τών Ευρωπαίων άντλοΰν ολόκληρον τήν ΰλην τών 
βιβλίων των εκ δανείων πληροφοριών, άλλοι μέν αμέσως εκ τών λογά
δων κατοίκων τών περιγραφομένων τόπων, άλλοι δέ μή διστάζοντες 
ν’ άντιγράφωσι τούς προ αυτών περιηγητάς1, οπότε ή καί υποπίπτουν 
εις τά αυτά ώς εκείνοι σφάλματα, ή εξογκώνουν ή παραμορφώ
νουν ταΰτα.

Άναφέρομεν ώς παράδειγμα τό τοΰ Andre Thevet, δστις ψευδώς 
ισχυρίζεται δτι επεσκέφθη τάς "Αθήνας, τή αληθείς δέ περιωρίσθη, 
κατ’ άπαίτησιν βιβλιοπώλου τινός της Λυώνος, νά δώση Ικ τοΰ γρα
φείου του άλλόκοτον εικόνα τής πόλεως τής Παλλάδος.

Άλλά τό κλασσικόν παράδειγμα τοΰ είδους είναι τό τοΰ L,a 
Guilletiere, (ψευδώνυμον τοΰ Georges Guillet δικηγόρου), προκει- 
μένου περί τών έργων του Athenes anciennes et nouvelle καί

σίευσε τό βιβλίον του, οΰτινος θ ’ αναγνωρίσω ό αναγνώστης τήν σφραγίδα τής 
άληθείας, σπανίξουσαν έν τοΐς Souvenirs καί M emoires, γεγραμμένων κατ’ 
επιταγήν ή δι’ έκμετάλλευσιν.

1 T o llo t , V oy ag e  au Levant (1731—2) σελ. V. Πολλοί τών συγγραφέων 
τών περιηγητικών κειμένων ούδέ έκ τοΰ γραφείου των έξήλθον, τολμούν δέ νά 
εΰτωσιν είς τό κοινόν, δτι πράγματι περιηγήθησαν τήν Ανατολήν.‘ Ο Dapper, 
(Olfert, Description exacte des lies de l ’ Arch ipel), άν καί ουδέποτε έπε- 
σκέφβη τήν "Ελλάδα, ώς ό ίδιος μαρτυρεί έν τφ προλόγφ του, έξ άλλων 
περιηγήσεων άρυσθείς, εγραψε. Θεωρείται μόλον τοΰτο ώς ακριβής καί συχνά- 
κις νπό τών περιηγητών άναφέρεται.
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L,acedemone ancienne et nouvelle». Περί τό άξιόπιστον τούτων 
συνήφθη ευθύς άπό τής εκδόσεώς των δεινή φιλολογική έρις, ΰφιστα- 
μένη μέχρις εσχάτων. Ταΰτην ήγειρεν δ αρχαιομαθής καί δόκιμος συγ- 
γραφεύς Spon εν τή ’Απαντήσει του είς τάς ήκιστα ς>ιλόφρονας κρί
σεις, τάς οποίας δ G uillet1 άνωνΰμως είχεν εκφέρει επί τοΰ περιηγη
τικού βιβλίου τοΰ Spon. Ό  Spon δηλαδή εγραψε ρητώς2, δτι εν πρώ- 
τοις μέν ό εμφανιζόμενος ώς συγγραφεύς τού βιβλίου αδελφός τοΰ 
Guillet, δήθεν αιχμάλωτος έπί εν ετος άνά τάς χώρας τής ’Ανατολής, 
ήτο πρόσωπον ανύπαρκτον, δεύτερον δέ δτι τό εργον εγράφη υπό τοΰ 
Guillet «μέσφ τοΰ χαρτοφυλακίου (par la manche)» τών εν Έλλάδι 
εγκατεστημένων καπουκίνων, δι’ οΰ διήλθον επιστολαί καί απομνημο
νεύματα.

Έκτοτε οΐ λόγιοι κύκλοι διηρέΟησαν ε’ις δύο στρατόπεδα, τών 
μέν χαρακτηριζόντων τόν Guillet ώς ψευδολόγον άφόρητον, τό δέ 
σύγγραμμά του άναξιόλογον, τών δέ θεωροΰντων αυτόν καλής πίστεως, 
τό δέ σύγγραμμά του ώς τήν πρώτην άξιόλογον τοπογραφίαν τών 
’Αθηνών. Εϊς τήν κατηγορίαν τών επικριτών εύρίσκονται οί περισσό
τεροι: τοιοΰτος δ D eL a b ord e3, δστις τονίζει δτι αί πληροφορίαι του 
Guilletiere είναι απολύτως αΰθεντικαί, μόνον δέ ζήτημα ΰφίσταται, 
καθ’ δσον οΰτος άπεσιώπησεν δτι ελαβε ταΰτας τόσον παρά τών αρ
χαίων συγγραφέων δσον καί παρά τών καπουκίνων. Δικαιολογών 
όπωσδήποτε τόν συγγραφέα δ L-aborde προσθέτει δτι δ Guillet 
άπέβλεψεν εϊς τό νά δώση μορφήν επαγωγόν καί σύμφωνον πρός τήν 
μυθιστορηματικήν χροιάν τής φιλολογίας τής εποχής, ήτις συχνάκις 
περιεστρέφετο περί τήν άναρχουμένην καί πειρατόπληκτον ’Ανατολήν.

Καί δ Chateaubriand*, μολονότι μή επιστήμων καί άνθρωπος 
τής φαντασίας, θεωρεί δτι τό εργον τοΰ Guilletiere δέν προήλθεν 
εξ αυτοψίας, είναι δέ άπλοΰν μυθιστόρημα, κεκτημένον ποιάν τινα 
αξίαν μόνον διά τήν εποχήν του καί κατώτερον πάσης εμπιστοσύνης 
διά τούς μεταγενεστέρους. Ό  William Leake εν τφ συγγράμματι

1 Lettres ecrites sur une dissertation d ’ un V o y a g e  de G rece publie 
par M . Sp on , Paris 1679.

a S p o n  J a c o b ,  Reponse a la  critique, publiee par M . G uillet 
sur le v oy a g e  de G rece de Spon (L y o n  1679) a. 16.

* L abord e , Athenes, t. I  a. 219.
* Chateaubriand, Itin£raire (γ' Εκδοσις) σ. 92.

9
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αυτοί «Topography of Athens» πλεΐστα δσα εναντίον τοΰ Guillet
γράφει

Περίπου τά αυτά επαναλαμβάνει και ό Lovinesco, δστις και κατονο
μάζει τούς βοηθήσαντας τόν Guillet καπουκίνους, Simon καί Barnabe*, 
ώς καί δ Jorgas, δστις δμως, εκτός τών ειδυλλιακών παρεμβολών, αί 
όποΐαι δέν ευρίσκει δτι ζημιοΰσι τήν περιηγητικήν ουσίαν τοΰ έργου, 
κρίνει τό υπόλοιπον αύτοϋ ώςείδικώτατα ενδιαφέρον, ίδια δσον άφορα 
τάς αδίκως συκοφαντηθείσας ελληνικάς μονάς, τών οποίων δ Guillet, 
εγκωμιάζει τήν αρχιτεκτονικήν και τάς τοιχογραφίας.

Άντιθέτως δ Puillon B oblaye4 υποστηρίζει δτι ή άνάγνωσις λ. χ. 
τών σελίδων, τάς οποίας δ Guillet αφιερώνει είς τήν τοπογραφίαν 
τής Μάνης, πείθει δτι οΰτος επεσκέφθη αυτήν αυτοπροσώπως' δ B o
blaye δέ λυπεΐται διότι δ συγγραφεύς προσέδωκεν είς τό εργον του 
τοιαΰτην ελαφράν μορφήν.

Έκ τών ήμετέρων ιστορικών δ Σπ. Λάμπρος5 δέχεται δτι δ 
Guillet επεσκέφθη τάς 'Αθήνας κατά τά τέλη τοΰ 17ου αίώνος. Ό  
Δ. Γρ. Καμποΰρογλους συντάσσεται πρός τήν ανωτέρω γνώμην τοϋ 
L,aborde, αφηγούμενος δέ τό ιστορικόν τής φιλολογικής εριδος, τονίζει 
δτι δ Guillet πρέπει νά κριθη ώς ιστορικός καί οΰχί ώς περιηγητής6.

Καί ήμεΐς φρονοΰμεν δτι είς τό εργον τοΰ Guilletiere υπάρχει 
δντως λογοκλοπία καί κακοπιστία. Τό εργον εγράφη πρό πάντων 
ϊνα άρέση είς τό κοινόν καί χάριν καταναλώσεως7, δ ίδιος δέ δ συγ-

1 L ov inesco , V o y . Fr. σ. 7.
2 Βλ. έφημ. Πατρίδα St. IB ' Μαΐου 30, 1887, αριθ. 579. Τμήμα τοΰ έργου 

τοΰ G uillet μεταφρασθέν κατεχωρήθη έν ια> II  τόμω τοϋ περιοδικοί Π αρθέ
νοι νος (φυλλ. Τ '  άριθμ. 18 Σεπτέμβριος σ. 1008—14, καί έν Έστίςι (τ. Γ ' άρ. 
73 ετ. Β' 22 Μαΐου 1877 σ. 233—28).

8 Jorga, V o y . Fr. σ. 79.
* B oblaye, Recherches geographiques de la Moree σ. 92.
5 Εικονογραφημένη 'Εστία (1887), «Οί δύο λησμονηθέντες» σ. 133.
8 Δ. Καμπούρογλου, Μελέται καί “Ερευναι (έν Άθήναις 1923) σ. 12· «ό 

<ρραγκομανής G uillet έν τω πολυτίμω Πίνακι των Καπουτσίνων, δν χρησιμο
ποιεί έν τφ  εργφ του». Τ ο ϋ  α ύ τ ο ΰ ,  Ιστορ ία  ιών ’Αθηνών— Τουρκοκρατία, 
τ. I  σ. 356—358.

’  Τό περί ’Αθηνών εργον τοΰ Guilletiere μετεφράσθη καί ΐταλιστί, 
ύπαρχε ι δ ’ ήδη έν χειρόγραφα) ύπ’ άριθμ. 5743 εν Tfj Εθνική Βιβλιοθήκη τοΰ 
”Αγίου Μάρκου έν Ένετίςι.

\

Είκ. 30. Σ ο υ λ ι ώ τ ι σ σ α  — Ήπειρώτης. ( Ά ν ω ν .  Deux Ann. σ ε λ .  192).



γραφεύς εν τφ προλόγφ αΰτοϋ έξαρτά τήν συνέχισιν τών περιηγητικών 
του εντυπώσεων άνά τήν Ελλάδα καί είδικώς άνά τους Δελφούς καί 
το δρος Παρνασσόν,, άπό τής επιτυχίας, ην θά είχε παρά το'ις άνα- 
γνώσταις. Άλλ5 δπως καί αν εχη τό πράγμα, ό Guilletiere είναι άξιος, 
προσοχής, διότι είναι δ πρώτος δστις παρελλήλισε καί συνέκρινε τά 
ήθη τής “Αρχαίας 'Ελλάδος πρός τά τής Νέας καί κατενόησε τό κάλλος 
καί τήν σημασίαν τών ελληνικών δημωδών ασμάτων (tragoudis) *.

Μετά δικαιοσύνης κρίνοντες τά πράγματα, δέον νά χωρίσωμεν 
τούς άντιγραφεΐς γενικώς εις τρεις κατηγορίας, τούς μιμητάς, τούς 
θαυμαστάς καί τούς καθ’ αυτό άντιγραφεΐς. Οι. πρώτοι, εις τούς οποί
ους ήσκησε τήν κραταιάν αύτοΰ επίδρασιν δ νόμος τής μιμήσεως, ακο
λουθούν, εν τή γενικότητί της, τήν πρωτοβουλίαν διαπρεπούς αυτών- 
προκατόχου, τοΰ οποίου καί αναφέρουν τό δνομα. Είς τήν κατηγορίαν 
ταΰτην πρέπει νά καταχωρηθώσιν δ Felix Beau jour, δστις εις τό ερ
γον του «Tableau du Commerce de la Grece» εμιμήθη τόν Scrofani, 
δ Tavernier, δ Cornelio Magni καί δ Wheler, οϊτινες αντιγράφουν 
τόν Spon, ώς δ Randolph καί δ J. Thevenot (1660)· δ δεύτερος μάλι
στα εγκωμιάζει τούς προ αύτοΰ De Breves, Des-Hayes, Du Loir κ.ά.

Είς τήν κατηγορίαν τών θαυμαστών ανήκει καί δ εκ τών 
όνομαστών συλλεκτών τών ελευθέρων τραγουδιών μας De Marcellus % 
γραμματεύς τής εν Λονδίνψ γαλλικής πρεσβείας πλησίον τοΰ Chateau
briand, δστις ύπέστη τήν επίδρασιν τοΰ μεγάλου ρωμαντικοΰ καθ’ δλον
αύτου τόν βίον *.

Άλλ3 ή άνακάλυψις τής άληθοΰς λογοκλοπίας δέν βραδύνει' οϊ ίδιοι 
οΐ περιηγηταί άρχονται άπευθΰνοντες κατ’ άλλήλων εριστικούς λιβέλλους*.

1 Δ. Γρ. Καμπούρογλου, 'Ιστορία τών ’Αθηνών τ. I σ. 358.
1 D e M arcellus, ep iso d e s  litteraires en O rient, τ. 2, Paris 1851.
8 Δέν διστάζει μάλιστα νά ομολογήσω, δτι κολακεύεται διά τήν πραξιν 

-του ταΰτην, λέγων: «H au d  equidem tali m e d ignor honore».
* < O  Paul Lucas απολαύει μεγάλης φήμης μεταξύ τών ταξιδιωτών. ’Εκ

πλήττομαι διά τοΰτο. Διασκεδάζει μέν τις μέ τούς μύθους του... άλλά παραμορ
φώνει όλας τάς έπιγραφάς. Αί λογοκλοπίαι του είναι συνεχείς, ή δέ περιγραφή, 
τών Ιεροσολύμων είναι έπί λέξει αντιγραφή τής τοΰ D es-H ayes. Ό μιλεΐ περί. 
τών ’ Αθηνών, ώ ς  εάν νά μή τάς είδε ποτέ>. (Chateaubriand, Itineraire, σελ. 94). 
Τόν "Αγγλον Chandler (1750) αντέγραψαν οί Γάλλοι Barthelem y καί ChoiseuL 
<Gouffier, χωρίς καν νά τόν άναφέρωσι.
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Τό σπουδαιότερον έλατήριον τό κινοΰν τούς άντιγραφεΐς, ήτο τό 
τής κερδοσκοπίας, λόγφ τοΰ συναρπαστικού τών περιηγητικών αναγνώ
σεων, ώς διερεθιζουσών πάντοτε τήν περιέργειαν.

Ιδιαιτέρως εύαίσθητον σημεΐον, δσον αφορά γενικώς τήν αξιο
πιστίαν τών περιηγητικών κειμένων, είναι καί τό σημεΐον τών κ ρ ί 
σ ε ω ν  τών συγγραφέων καί συγκεκριμένως (πλήν τών ανωτέρω λεχθέν- 
των περί τών διαθέσεων ενός εκάστου), ή ατελής επαγωγή, είς ήν προ
βαίνουν, έκουσίως ή άκουσίως, άνάγοντες μεμονωμένα, αβασάνιστα 
καί ανεξακρίβωτα στοιχεία είς γενικότητας.

Πράγματι, ώς θά ίδωμεν καί εις τό ειδικόν κατωτέρω μέρος, δ περιη
γητής, πολλάκις ίσως καί λόγφ τών δυσχερειών τοΰ ταξιδιού, ολίγους τό
πους βλέπει Τδίοις δμμασιν, περιοριζόμενος διά τούς λοιπούς είς τήν συλ
λογήν πληροφοριών είτε εκ τών συνταξιδιωτών του, είτε εκ τών κατοίκων 
άλλων μερών. Άλλά καί οσάκις προέβαινεν είς αυτοψίαν, ή ελλειψις χρό
νου παραμονής εν τοΐς διαμέσοις σταθμοΐς καθίστα τήν αυτοψίαν ατελή- 
βεβιασμένην καί άκριτον.

Τό μεμονωμένον δμως περιστατικόν ή άτομον ενδιαφέρει τόν 
ιστορικόν, μόνον δταν τοΰτο ενσωματώνω τό πνεϋμα ύπό τοΰ δποίου 
εμφορείται ή κοινωνική δλότης, ή τουλάχιστον σεβαστόν τμήμα ταΰτης.

Έ ν  τέλει, άς επαναληφθή δτι ή αξιοπιστία εμφανίζεται ίδί<? κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους καί κυρίως προκειμένου περί τών επιστημόνων 
τών περιηγουμένων χάριν αυστηρών καί αντικειμενικών ερευνών. Έ ν  
άντιθέσει δμως πρός τούτους δ ιστοριοδίφης οφείλει νά καταβάλη τήν 
δέουσαν προσοχήν έπί τών, συγχρόνων αυτών, ευφαντάστων ποιητών 
καί λογοτεχνών, οϊτινες συνήθως έπί τής πραγματι,κότητος αντικα
τοπτρίζουν έν μεγεθΰνσει τήν ιδίαν αυτών προσωπικότητα. Κατά 
τήν εποχήν τής βασιλείας τοΰ ρωμαντισμοΰ εν Ευρώπη, ήρπασαν 
τόν περιηγητικόν σάκκον μεγάλοι διανοούμενοι τής εποχής καί έπον- 
τοπόρησαν άνά τά ελληνικά πελάγη, ούχί έκ νοσταλγίας ή πρός άνί- 
χνευσιν τής κλασσικής άρχαιότητος, άλλ’ ϊνα τονίσωσιν ΰμνους ρωμαν- 
τικούς πρός τάς φυσικάς καλλονάε τών θαλασσών καί τών νήσων. 'Η  
σύγχρονος αυτών ελληνική κατάστασις, διάδοχος τής αρχαίας, εγένετο 
είς τούτους άφορμή ρωμαντικής έξαϋλώσεως.

Ό  Gautier (1877), καταπλαγείς §κ τής Άκροπόλεως τών ’ Αθη
νών, γράφει: «Πας εραστής τοΰ ωραίου οφείλει νά προσέλθη εκ τοΰ 
βάθους τής βαρβάρου χώρας του πλήρης ενθουσιασμού είς τό προσκύ
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νημα τών ιερών τούτων λειψάνων». ’ Αντιθέτως ο ποιητής τής «Λίμνης» 
εντρυφα εις τήν κοιλάδα τής ’ Αρκαδίας κατ’ οΰδέν διαφερόμενος περ'ι 
των αρχαιοτήτων. Τό βιβλίον αΰτοΰ είναι είδος ρωμαντικών εξομολο
γήσεων, φευγαλέων εντυπώσεων παραχθεισών εν τή σκηνή, εν τή 
λέμβφ, μεγίστου μεν καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, άλλ’ οΰχί και επιστη
μονικού. Διά τούς Διοσκούρους τούτους, τόν Σατωβριάνδον κα'ι τόν 
Λαμαρτΐνον, ή Ιερουσαλήμ άλλως τε άπετέλει τό κέντρον τής περιηγη
τικής ελξεως.’Αντιθέτως, διά τόν πλήρη θρησκευτικών αμφιβολιών Ρε- 
νάν ή θέα τής ’ Ακροπόλεως γίνεται αφορμή πραγματικής εξωμόσεως. 
τών χριστιανικών πεποιθήσεων.

*
* *

Ώ ς επί παντός φιλολογικού είδους, οΰτω και επι τοΰ περιηγητι
κού, άνεπτύχθη ανέκαθεν και ή κριτική, άσκηθεισα κατά πρώτον και 
καί αύτη εκ μέρους τών περιηγητών. Ώς είναι φυσικόν, πολύ πριν τά 
περιηγητικά εργα επισπάσωσι τήν προσοχήν τών επιστημόνων, διέφε- 
ρον Ιδιαιτέρως τούς περιηγητάς, είτε ταξιδεύσαντας είτε γράψαντας, 
είτε προτιθεμένους νά γράψωσι περί τής Ελλάδος καί καθ’ δλου περί 
τής ’Ανατολής.

Αί κρίσεις αΰται άναφέρονται είτε εις τήν αξιοπιστίαν, είτε 
είς τήν πρωτοτυπίαν τών συγγραφέων, περί ών ώμιλήσαμεν ανω
τέρω, εϊτε είς τό κύρος αύτών καθ’ δλου καί εις τάς ώφελείας, ας 
δύναται νά πορισθή ό αναγνώστης. Δυνάμεθα νά σταματήσωμεν 
εις τούς κυριωτέρους εκ τούτων, οιον τόν La Boullaye Le Gouz, 
καί τόν Chateaubriand. Ό  πρώτος παραθέτει κρίσεις τινάς (sentiment, 
sic) περί τών πρό αύτοΰ δημοσιευθέντων περιηγητικών κειμένων, 
καταχωρών λακωνικώτατα (τό δλον οκτώ σελίδας) δσον καί ευμενέστατα 
τάς περί αύτών γνώμας του' ώς λ. χ. (σ. 1) το εργον τοΰ D es-H ayes 
ευρίσκει ακριβές, τήν περιγραφήν τού Busbekius επιτυχή, τοΰ Ni- 
colay καλώς γεγραμμένον, τοΰ De Breves πολύ έξαίρετον, τοϋ 
Belon τάς παρατηρήσεις πολύ επιτυχείς καί αληθείς' καταγραφών 
δέ καθ’ δλου τήν περί ενός εκάστου κρίσιν του υποδεικνύει τάς 
παρατηρήσεις του ύπό πνεύμα μάλλον πολιτικόν καί διπλωματικόν. 
Ό  Le Gouz 1 λ. χ. γράφει περί τού Du Loir, δτι αναγράφει περί τής 
Τουρκίας πράγματα θίγοντα τήν θρησκείαν, τήν στρατιωτικήν δύναμιν-

1 Βλ. Αυτόθι σ. 6.
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καί τήν εξουσίαιν αυτής' ήτοι κατά τόν L e  Gouz δ Du Loir παρέχει 
άναξιοπίστους παρατηρήσεις, δι’ ών ερχεται είς άντίθεσιν πρός τήν 
τότε ύπό τοΰ Γάλλου βασιλέως άσκουμένην εξωτερικήν πολιτικήν.

Ό  δεύτερος, ό Chateaubriand, καταχωρεί επίσης εις τήν εισα
γωγήν τοΰ 'Οδοιπορικού του κατάλογον τών περισσοτέρων πρό αύτοΰ 
περιηγητών μετά τινων κρίσεων περί τής αξίας εκάστου. Αί σημειώ
σεις αΰιαι, αν καί λακωνικαί, άναφέρονται είς παντός είδους στοιχεία, 
βιβλιογραφικά, εκδοτικά, αισθητικά, κρίσεις περί ύφους καί περί τής 
κατ’ ουσίαν αξίας διαφόρων συγγραφέων, εν τφ συνόλς> των δέ είναι 
εφάμιλλοι τοΰ μεγάλου συγγραφέως.

Μεταγενεστέρως καί δ Pouqueville \ εν τφ προλόγφ τοΰ ταξιδιού 
του άνά τόν Μορέαν, μνημονεύει δι’  ελάχιστων τινάς τών πρό αύτοΰ 
περιηγητών, ώς τόν Choiseul Gouffier, εξετάσαντα τήν Ελλάδα άπό 
αρχαιολογικής σκοπιάς, τοϋ Beaujour, ενδιαφερθέντα περί αυτής εμπο- 
ρικώς καί τούς Tournefort καί O liv ier ’ , ερευνήσαντας μόνον τό νη
σιωτικόν αύτής στοιχείον. Άπαντας τούς λοιπούς θεωρεί, αδίκως δμο^ς, 
ώς άναξίους προσοχής, καθ’ δσον δήθεν κολακεύεται πιστεύων δτι πρώ
τος αυτός πρόκειται νά ολοκλήρωσή τήν περί Ελλάδος ιδέαν πρό τών 
οφθαλμών τών Εύρωπαίθ)ν.

Τήν συστηματικήν ομως κριτικήν επί τών περιηγητικών έργων 
ήσκησαν εν είδικαΐς μελέταις οί Lovinesco, Jorga καί Felix N e v e 8. 
Ό  πρώτος μάλιστα παρέσχε καί βιβλιογραφίαν μετά βιογραφίας τών 
κατά τόν 19ον αίώνα Γάλλων περιηγητών, εν παραρτήματι δέ καί τών 
άπό τοΰ 17ου αίώνος τοιούτων.

** *
Περί τών περιηγητών και τών έργων αυτών τών άναφερομένων 

εις τήν Ελλάδα πολλάκις μέχρι σήμερον §ν τή χώρςι ήμών, δσον καί 
εν τή ξένη4, εγένετο λόγος, άποσπάσματα αύτών εχρησιμοποιήθησαν 
καί εδημοσιεύθησαν καί τεκμήρια άνεζητήθησαν εν αύτοΐς.

‘  V oy ag e  en M oree, a Constantinople, en A lbanie (Paris 1805).
4 Τούτου κύριον μέλη μα κατά τήν περιήγησίν του ύπήρςεν ή φυσική 

ιστορία βοτανική καί ένιομολογία, (Καράλη) αυτόθι σ. 465.
8 F e lix  N eve , V oyageurs, Savants et artistes sur le sol de la 

G rece (Extrait de la  R evue L a  B elgique tom. IX  Avril. M ai 1860). 
B ruxelles 1860.

4 Μεγάλοι Ευρωπαίοι, ιστορικοί ίδίζ( μεσαιωνοδίφαι, Ιχρησιμοποίησαν 
περιηγητικά κείμενα ώς πηγάς ιστορικών γεγονότων π. χ. ό μέγας Ιστοριοδίφης
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”Ας μοι έπιτραπή δμως νά εϊπω δτι πάντα ταΰτα έγένοντο ύπό 
τήν μάλλον έλαφράν μορφήν, τήν άνεκδοτολογικήν, τήν λαογραφικήν, 
τήν φιλολογικήν η τήν δημοσιογραφικήν. Ή  συστηματική μελέτη και 
ή κατάταξις τοΰ αληθώς απέραντου περιηγητικού ύλικοΰ οΰδαμώς έπε- 
χειρήθη μέχρι τοΰδε.

Τό πνεΰμα τής Αναγεννήσεως, ή οποία έθεώρησε τήν κλασικήν 
αρχαιότητα ώς αποκλειστικήν πηγήν άνανεώσεως διά τόν εύροοπαϊκόν 
πολιτισμόν, πάσας δέ τάς άλλας, τάς μετά ταΰτην, φάσεις τής ελληνι
κής ιστορίας ήγνόησεν, οΰδέν εξ αυτών προσδοκώσα τό άξιον λόγου, 
ύφίσταιο μέχρι τών νεωτέρων χρόνων, καί μόνον επ εσχάτων ή 'Ιστο
ρία, άπαλλαγεΐσα τής ανθρωπιστικής αυτής προοπτικής, εκρινεν δτι 
εδικαιούντο ίσου ή άναλόγου ενδιαφέροντος και αί μεταγενέστεροι 
έποχαί. Μόνον λοιπόν τότε οί σοφοί ήρχισαν νά σπουδάζωσι καί τούς 
χρόνους εκείνους, οί οποίοι έστεροΰντο μέν ενός Σωκράτους ή ενός 
Φειδίου, διετήρουν δμως πάντοτε τά στοιχεία τής παραδόσεως, ένεφά- 
νιζον νέα και εν γένει διεμόρφωνον έν Ιαυταΐς ζυμώσεις δικαιουμένας 
πάσης συμπαθείας. Καί κατ’ ακολουθίαν, μόνον τότε τά περιηγητικά κεί
μενα κατέλαβον έν ταϊς βιβλιοθήκαις τών σοφών τήν προσήκουσαν θέσιν.

’Αλλά και τότε άλλος λόγος άπεμάκρυνε πρός καιρόν τήν επιστη
μονικήν αυτών χρήσιν, έπήγαζε δ' οΰτος έκ τής τότε έπικρατοΰσης έν 
τη 'Ιστορία θεωρίας, τούτέστι τής ήρωολατρείας.

’ Αληθώς δέ τό πνεΰμα τής ήρωολατρείας έλάνθανε καί εις τά έργα 
τών ιστορικών άπασών τών προγενεστέρων τής θεωρίας ταΰτης έπο- 
χών. Ή  μελάνη τών συγγραφέων έχΰνετο πάντοτε άφθόνως καί απο- 
κλειστικώς διά τάς πολεμικάς πράξεις τών μεγάλων άνδρών, τών ηγε
μόνων ή στρατηγών, καί βραδύτερον διά τάς βιογραφίας αυτών *.

Συναφής λόγος τής αχρηστίας, είς ήν ειχον περιπέσει τά περιηγη-

Κ . Hopf" ό W . H eyd  επίσης ώς έν τφ εργφ του : H istoire du com m erce du 
L evan t I  σ. X I X  (διά τό εργον τοΰτο έχρησιμοποίησε πλείστας εκθέσεις, ανα
φοράς καί ταξίδια περιηγητών κατά μέγα μέρος κείμενα έν χειρογράφοις). 
’ Ιδιαιτέρως ό De L abord e έν τfj Ισ το ρ ία  του περί ’Αθηνών, πλείστους περιη- 
γητάς αναφέρει. Ώ ς  πηγάς γεωγραφίας έχρησιμοποίησε τά περιηγητικά εργα 
δ  V ivien  έν τφ διτόμο) εργφ του περί τής Μ. Ά σίας.

1 Μεταξύ τών σπανίων έξαιρέσεων κατατάσσομεν τόν Λέοντα Άλλάτιον, 
δστις ε’ις τά Σύμμικτα (σ. 49) αύτοϋ έδημοσίευσε πολλών Ελλήνων προσκυνη
τών τάς περιηγήσεις, άντιληφθείς τά μέγιστα τήν αξίαν τών έργων τούτων. 
Βλ. ανωτέρω σ. 29 σημ. 5.
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ttv.a κείμενα, ήτο ή ειδικωτέρα άντίληψις τών επιστημόνων περί αυτόν 
τουτου τοΰ έργου της 'Ιστορίας, τήν οποίαν έξελάμβανον ώς παράτα- 
ξιν καίριων γεγονότων, μαχών, ονομάτων, διαδοχών κα'ι χρονολογιών, 
δίδοντες συνοπτικάς και στενάς πληροφορίας περί τών κυριωτέρων εξ 
αυτών.

Ή  ιστορία τών διαφόρων καταστάσεων τών λαών, ή λεγομένη 
'Ιστορία τοΰ πολιτισμού, ένδιεφέρθη τέλος καί διά τάς είρηνικάς πε
ριόδους, διά τήν βραδεϊαν εξέλιξιν τών ηθών, τών Ιδεών, τών κοινω
νικών αρχών και τών άλληλενδέτων πρός αύτάς μέσων τοΰ τεχνικού 
πολιτισμού, και κατ’ ακολουθίαν άνεζήτησεν εις παν τό προστυχόν οία- 
δήποτε στοιχεία χάριν τοΰ πολυσχιδεστάτου τουτου σκοπού.

’Ανάλογοι πρός τάς γενικάς τΰχας τής περιηγητικής φιλολογίας 
υπήρξαν και αί εν Έλλάδι τοιαύται. Πρώτος μελετητής περιηγητικών 
τινων κειμένων ερχεται δ μεσαιωνοδίφης Κ. Σ ά θ α ς1. Οί μεγά
λοι δμως ιστορικοί τής χώρας ημών, Παπαρρηγόπουλος, Καρολίδης, 
Λάμπρος, δέν ήκολοΰθησαν τό παράδειγμά του. Άντιθέτως, επι
στήμων μή ειδικός μέν, άλλά πολυμερής, δ Κλών Στέφανος, συγ- 
γράφων τό εργον του «La Grece au point de vue naturel, 
ethnologique, anthropologique etc.», εχρησιμοποίησεν ώς πηγάς 
πολλά και αξιόλογα κείμενα, καταρτίσας επίσης μετ’ επιμελείας ικανήν 
βιβλιογραφίαν περιηγητών επισκεφθέντων τήν Ελλάδα 2.

Ό  πρώτος κατά σύστημα ασχοληθείς επι τής καθ’ δλου περιηγη
τικής φιλολογίας ύπήρξεν δ Άλεξ. Καράλης, προβάς εις εκτενή 
άλλ’ όχι και πλήρη βιβλιογραφίαν μετά βιογραφικών και φιλολογι
κών σημειώσεων. Τό εργον του δμως παρουσιάζει ελαττώματα. Οΰ- 
δεμία επιχειρεϊται κατάταξις τού υλικού, ούτε κατ’ εθνικότητα, οΰτε 
κατ’  επιστημονικήν είδικότητα, οΰτε κατά τόπους περιηγήσεως. Οι 
περιηγηταί άπαριθμούνται άναμίξ, Άγγλοι μετά Γάλλων, Γερμανών, 
’ Ιταλών, αρχιτέκτονες μετά γεωγράφων, φυσιοδίφαι μετ’ εμπόρων, 
πρεσβευταί μετά προσκυνητών, περιηγούμενοι είτε τήν Ελλάδα, εΐτε 
τήν Ανατολήν.

1 Βλ. Sathas, L a  legende de Phidias σ. 14, 15 κ. έ. Τοΰ αύτοΰ, Χρονι
κόν ανέκδοτον Γαλαξειδίου ο. 48" Παράρτημα Νεοελληνικής φιλολογίας ( Ι σ τ ο 
ρία τοΰ ζητήματος τής Νεοελληνικής γλώσσης) 1870 σ. 126 καί άλλαχοΰ.

2 Βλ. Cion Stephanos, Grece etc... σ. 576 κ. έ.
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Τήν προσωνυμίαν τού περιηγητού δ Καράλης απονέμει δχι είς 
πάντα ταξιδιώτην, άλλ’ εις τούς ερευνητάς τών εξ ών διέρχονται χω
ρών *. Α ληθώς πρόκειται περί τής μόνης επιστημονικής διαθέσεω; 
τής μελέτης τούτου. Κατά τά λοιπά διερωτάταί τις ποίαν αξίαν εχει ή 
λεξικογραφία αΰτη, ήτις δύναται νά σταχυολογηθή αμέσως κα'ι άλλο- 
θεν, άνευ τής άναγνώσεως τών έργων τών βιογραφουμένων 2.

Κυρίως είπεΐν πρώτος έγκΰψας επί τής αθηναϊκής περιηγητικής 
φιλολογίας εϊναι δ ακάματος Ακαδημαϊκός καί ιστοριοδίφης Δ. Γρ. 
Καμποΰρογλους3, πλήρης αττικής χάριτος καί πνεύματος πεζογράφος, 
δστις κατά τόν Ούΐλλιαμ Μΰλλερ «εξέθαψε τέσσαρας αΙώνας τής αθη
ναϊκής ιστορίας έκ τής λήθης». Ό  Δ. Καμποΰρογλους δέν ήσχολήθη 
μέ ειδικήν συγγραφήν περί τών περιηγητών, άλλ’ έχρησιμοποίησέ τι- 
νας έκ τών πάντη αγνώστων, άρυσθείς έξ αυτών τεκμήρια καί σημαν- 
τικάς ειδήσεις περί τής πολιτικής καταστάσεως τών Αθηνών επί τής 
εποχής τής τουρκοκρατίας. Πρέπει τέλος νά μνημονευθώσι καί οί Θ. 
Φιλαδελφεός, δστις έν τή περί τών Αθηνών ιστορίς* του αφιερώνει 
σελίδας τινάς περί τής αξίας τών περιηγητών, ώς καί δ Β. Μυστακί- 
δης1, ασχοληθείς μέ τούς έπισκεφθέντας τήν Ελλάδα Γερμανούς, ώς 
καί μέ τάς πρωίμους ήδη άπό τοΰ IT ' αϊώνος σχέσεις Ελλάδος καί 
Γερμανίας 5.

1 “Αλ. Καράλη, Περιηγηταί, (Έ βδομάς, 1886) σ. 37δ' <οί περιηγηταί, μι
κροί Προμηθείς έξιχνευτικήν κρατούντες δάδα , διέτρεχον τάς ελληνικός χώρας».

2 Ά λεξ. Καράλη. «Οί κατά διαφόρους έποχάς τήν Ε λλάδα  έπισκεφθέντες 
περιηγηταί». Τμήμα τής εργασίας ταΰτης έδημοσιεύ&η έν τή «Έ βδομάδι» τοΰ 
1886, τό λοιπόν δέ μέρος κεΐται έν χειρογράφφ.

3 Έ ν  τοΐς μνημείοις τών ’Αθηνών (Α' σελ. 193— 200 καί 241—243) έν τή 
Τουρκοκρατία του (Α' σελ. 351—373 καί Β' 61—74) καί έν τοΐς Χαλκοκονδύ- 
λαις του, σ. 36, 79 καί άλλαχοΰ έν ταΐς πολυαρίθμοις μελέταις του.

4 Β. Α. Μυστακίδου, G erm ano -  Grseca. Γερμανία - 'Ελλάς κατά τόν 
ΙΣΤ ' αΙώνα, έν Κωνσταντινουπόλει 1922.

’* Ό  Β. Μυστακίδης έδημοσίευσε τάς πρός τοΰτον έπιστολάς τοΰ Κρουσίου 
έν Abdruck aus F orsch u n gen  und V ersuche zur G eschichte des M ittel- 
alters und der N euzeit. Festschrift D ietrich  Schafer. Jena 1915.
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Έ ν τοϊς επομένοις παραθέτομεν Ινδεικτικώς, (πόρρωθεν δέ άπό 
τοϋ νά έξαντλήσωμεν έκάστοτε τό θέμα) τινά περ'ι τών κυριωτέρων 
περιηγητών τών έπισκεφθέντων τάς Έλληνικάς χώρας, σχετικά πρός 
τά εν τγί παρούση πραγματεία θίγόμενα σημεία, σταχυολογηθέντα εκ 
τών οδοιπορικών βιβλίων τών άποκειμένων εν ταΐς έλληνικαΐς βιβλιο- 
θήκαις. Κατά τσ,ϋτα, περιστρεφόμεθα ιδία περ'ι τό πρόσωπον τών 
περιηγητών, τήν ιδιότητα ενός έκαστου, τά απέναντι τών κατοίκων, 
'Ελλήνων και Τούρκων, αισθήματα, προσέτι ομως κα'ι τήν σπουδαιό- 
τητα, τήν έκτασιν και γενικώς τό διαφέρον τοϋ ταξιδιού. Παρέλ- 
κει νά έπαναλάβωμεν δτι ή περιηγητική ΰλη, έν τφ συνόλω της και 
συστηματικώς και έν συγκρίσει πρός δλας τάς λοιπάς ΐστορικάς πη- 
γάς, θ ’ άποτελέσχι πηγήν τοϋ δευτέρου τόμου τοϋ έργου τοΰτου «περ'ι 
τοϋ δημοσίου κα'ι ιδιωτικού βίου τών Ελλήνων επι τουρκοκρατίας».

Π ΡΟΣΚΥΝΗΤ ΑΙ

R o c l i e c h o u a r t  L o u i s  de ,  Journal de voyage (1461) 
εκδ. Camille Couderc, Paris 1893.

Είς τό όλιγοσέλιδον κα'ι εις λατινικήν γλώσσαν γεγραμμένον ήμε- 
ρολόγιόν του δ ανωτέρω περιηγητής, επίσκοπος τό αξίωμα, καθορίζει 
τόν σκοπόν τοΰ ταξιδιού του, δστις, ως ευλόγως θά άνέμενέ τις, είναι 
τό προσκύνημα τοϋ Παναγίου Τάφου.

Τρεις μόνον σελίδας καταχωρεί διά τήν είς τούς ελληνικούς 
λιμένας κα'ι πόλεις διαμονήν του. Οΰτος ήκολούθησε τήν συνήθη 
διά θαλάσσης οδόν, άποβιβασθεις εις τήν Κέρκυραν1 πόλιν τής 
δμΐΰνΰμου νήσου τοϋ Ίονίου πελάγους (Iovium) γαλλιστί δνομα- 
ζομένην C orfou 2, ελληνιστί Κέρκυρα καί λατινιστί Κόρκιρα. Μετά 
ταΰτα περιέπλευσε τήν Κεφαλληνίαν (Cephaloniam), τήν ’ Ιθάκην 
(Ithacam), «τήν νήσον τοϋ Όδυσσέως», τήν Ζάκυνθον (Jacinctum), 
τάς Στροφάδας νήσους, καλουμένας κοινώς «Strivaly», ένθα έζων 
πολλοί «καλόγηροι» (calogeri) "Ελληνες, οιτινες διετήρουν τάς εκ
κλησίας των ωχυρωμένας δίκην φρουρίων, δπως άμύνωνται κατά 
τών έξ ’Αλγεριού ερχομένων πειρατών, Τούρκων και Σαρακηνών. 
Διηγείται δτι ήτένισε τόν Μορέαν, «μεγάλην επαρχίαν της Ελλάδος», 
τά υψηλότατα δρη τής "Αρκαδίας8 και τη βοήθεια ούριου ανέμου 
έφθασεν εις σχετικώς «μέγα δ'ρος» δνομαζόμενον Σφακτηρία (Sapientia), 
έξ ου σημείου αρχίζει ή Ά χαΐα ’ έκεϊ ή πόλις Πάτραι, ένθα έσταυ- 
ρώθη δ απόστολος ’ Ανδρέας (sic). Τήν 14ην ’ Ιουνίου έφθασεν είς τήν 
Μεθώνην, γαλλιστί Modon, πόλιν τής ’ Αχαΐας, ήτις άνήκεν είς 
τούς Ενετούς, δέν άπεβιβάσθη ομως, φοβούμενος τόν λοιμόν. Κάτω
θεν της Μεθώνης άρχεται ή χώρα, ητις άτόπως (improprie) όνο-

1 Αυτόθι σελ. 65.
2 Αΰτόθι σελ. 65, εν τφ χειρόγραφη φέρεται C orson ’ δ  Philippe de 

V oisins (V oy . a Jerusalem , 1490) άποκαλεϊ τήν Κέρκυραν T orson  (άλλ’ ή 
-σύγχυσή τών γραμμάτων C  καί Τ , η καί u είναι συχνή).

3 Αυτόθι σελ. 66.
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μάζεται «Μορέας1 προσφυώς δέ Πελοπόννησος * ύποτεταγμένη εις 
τούς Τούρκους». Πόλις τοϋ Μορέως είναι ή Corona, κοινώς Coron 
δνομαζομένη (Κορώνη). Τήν 15ην Ιουνίου διέσχισε το Τόνιον πέλαγος 
άφίνων πρός τ’  αριστερή «τήν νήσον Delphos, ήν οί Ιταλοί καλοϋν 
Cirigo». Παρά ταϋτην κεΐται άλλη τις νήσος, ενθα έλατρεύετο δ 
"Απόλλων, ελληνιστί καλούμενη «Κυθέρεια και ΐταλιστί Citherea». 
Ήκολούθησε τήν πρός νότον οδόν περιπλεύσας τό άκρωτήριον τοϋ 
αγίου ’ Αγγέλου «Sancto An gel Ιο» (Μαλέας), ενθα κεϊνται πολλαί 
νήσοι άνήκουσαι εις τούς Ενετούς, ήτοι «ή Negrepont, que dicitur 
Euripius», ή «Neapolis Romanie», «Castrum Lereon» s. Κατόπιν, 
διά τοΰ Αιγαίου πελάγους (Bgenum pelagus), κατηυθύνθη πρός 
τήν Κρήτην, άποβιβασθεις είς τό σημερινόν Ηράκλειον, Candi- 
dam, κοινώς Candie, μητρόπολιν τής νήσου, λυμαινομένην ύπό 
λοιμοϋ. Έθαύμασε τάς οικίας τής πόλεως, κατεσκευασμένας έκ λίθου 
και ύψηλοτάτας, ώς καί τούς ναούς ορθοδόξων καί καθολικών *. Ό  
Rochechouart ποιείται εύφημον μνείαν τών οίνων τής νήσου, δνομα- 
ζομένων Malvatica, τούς οποίους εΰρε πολύ δυνατούς καί ανεκτούς 
μόνον διά τής άναμίξεώς των μεθ’ ΰδατος5. ’Αποτελούν οΰτοι τό κυ- 
ριώτερον έξαγωγικόν έμπόριον τής νήσου. ’Αποπλεύσας μετά δΰο 
ημέρας εκ Κρήτης διέσχισε τάς Κυκλάδας καί κατηυθύνθη πρός τήν Ρό
δον περιπλεύσας τήν Κώ (Le L an g o)a. Ύπέστη κατά τόν πλοϋν έπί- 
θεσιν πειρατικού πλοίου 7- Εντεύθεν τέλος επορεύθη είς Παλαιστίνην.

Πολλαί παρανοήσεις καί αντιφάσεις, είς τάς οποίας, στερούμενος 
επαρκών γεωγραφικών γνώσεων, περιπίπτει δ επίσκοπος Rochechouart 
είναι προφανείς. Έ ν  σελ. 67 διακρίνει τήν Πελοπόννησον «ώ ς  ’ Αχαΐαν 
καί ώς Μορέαν», Ινώ προηγουμένως έπεξέτεινε τό ονομα τοΰ Μορέως 
επί πάσης τής Πελοποννήσου καί τής Άχαίας μέν κατονομάζει ώς σπου-

1 Περί τών διαφόρων ετυμολογιών τοϋ Μορέως βλ. Coronelli, (Antonio 
Pacifico) Breve descrizzione C orografica  del P eloponneso 1700 σελ. 2—3.

5 Αυτόθι σελ. 66.
3 Αυτόθι σελ. 66.
4 Αΰτόθι σελ. 67.
5 Αΰτόθι σελ. 67 <Vina que M alvatica vocantur, fortissim a et terri- 

b ilia  v ina , et v ix  cu m  aqua pre niraia fortitudine tem perantur».
8 Παρά τών περιηγητών γραφόμενη Cos ή Stancho ή L an g o .
’  Αΰτόθι σελ 67.
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δαιοτέρας πόλεις τάς Πάτρας καί τήν Μεθώνην, τοΰ δέ Μορέως τήν 
Κορώνην. Συγχέει τά Κύθηρα μετά τών Δελφών, όμιλών άλλοτε περί 
Cirigo καί άλλοτε περί Citherea. ’ Αναφέρει δτι παρά τό άκρωτήριον 
Μαλέαν (Αγίου ’ Αγγέλου) κεϊνται ή νήσος Εύβοια, ή νήσος Neapolis 
Romanie (προφανώς τό Ναΰπλιον) καί ή νήσος Castrum Lereon 
(ασφαλώς τό Παλαμήδι). Πρόδηλος είναι ή αμάθεια τοΰ σιτ/γραφέως 
τούτου καί είς τά άπλούστερα τών πραγμάτων. Έ ξ  άλλου ομως τό 
βιβλίον περιέχει πλείστας σημαντικάς καί χρησιμοηάτας περί Κρήτης 
σημειώσεις, άποδεικνύον, δτι δι’ δσα βλέπει δ συγγραφεύς είναι αρκούν
τως ακριβής.

*❖ &

Ά  ν ω ν ύ μ ο υ, Le Voyage de la Saincte Cyte de Hierusalem 
(1480), εκδ. Schefer έν Recueil de Voyages et de Documents, 
Paris 1892.

Ό  Schefer φρονεί δτι, ώς κάτοχος τής 'Αγίας Γραφής καί τής λα
τινικής γλώσσης, δ ανώνυμος οΰτος ταξιδιώτης υπήρξε κληρικός παρι
σινός1. Τόν ’ Ιούνιον μήνα τοΰ 1480 έταξίδευσε διά τήν 'Ιερουσαλήμ 
μετά πολλών άλλων, Άγγλων, Γάλλων, 'Ισπανών, Φλαμανδών καί 
Γερμανών, μεταξύ τών δποίων καί δ επίσκοπος τής Γενεύης. Τήν 23ην 
’ Ιουνίου άπεβιβάσθη είς τήν Κέρκυραν 2 (Corphol), εις τόν λιμένα τής 
οποίας εναυλόχουν 39 πολεμικαί ενετικαί γαλέραι. 'Ο Ενετός γενικός 
διοικητής τής Κερκύρας προσεπάθησεν επί ματαίφ, περιγράφων διά 
ζοφερών χρωμάτων τούς έπαπειλοϋντας κινδύνους, ν’ άποτρέψη τούτους 
άπό τής συνεχείας τοϋ ταξιδιού των.

Ή  Κέρκυρα είναι κατά τόν συγγραφέα ή πρώτη πόλις τής Ελλά
δος 3 εχουσα περί τάς 18 -20  εκκλησίας, έν αΐς ή Λειτουργία τελείται 
είς τήν ελληνικήν γλώσσαν, έξαιρουμένης τής τών Κορδελλιέρων, 
ενθα γίνεται χρήσις έκ περιτροπής τής ελληνικής καί τής λατινικής.

Πάντα τά σχολεία τής Κερκύρας είναι ελληνικά, οί δέ διδάσκαλοι 
οΰδεμίαν λέξιν λατινικήν γνωρίζουν. Ή  Κέρκυρα κατοικεΐται ύπό ’ Ιτα
λών, Ελλήνων, Τούρκων, ’ Ιουδαίων. Οΐ τελευταίοι ασχολούνται κατ’

’ .Εϊσαγ. σελ. III καί X L I I .
51 Αΰτ. σελ. 41— 45.
3 Αΰτ. σελ. 43.

10
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έςοχήν είς to έμπόριον, έχουν δ" εκ τούτου άποθησαυρίσει τεράστιον 
πλούτον*.

Ό  Ανώνυμος συγγραφεύς ανεχώρησεν εκ Κέρκυρας κα'ι μετά τινα 
χρόνον εΰρέθη εις τινα νήσον (sic) (προφανώς τήν Πελοπόννησον) \ 
πλήρη πόλεων κα'ι κάστρων, ένθα έκυριάρχει δ Τοΰρκος. Τήν 4ην ’ Ic'«- 
λίου έφθασεν είς τήν Μεθώνην (Modon), πόλιν δχυράν, εχουσαν κα
τοίκους "Ελληνας και άλλους «παντός είδους ανθρώπους λαλοϋντας δια
φόρους γλώσσας» και κατοικοϋντας εις τρώγλας έξω τής πόλεως, κατά 
τό θρήσκευμα δέ χριστιανούς κα'ι Ιουδαίους. Πάντα τά σχολεία τής Με
θώνης ήσαν ελληνικά, οί δέ ναοί ορθόδοξοι.

Ό  συγγραφεύς κατηυθΰνθη μετέπειτα πρός τήν Κρήτην, άποβιβα- 
σθείς είς τήν σημερινήν πόλιν Ηράκλειον (Candie)3. Οί "Ελληνες ιε
ρείς τής πόλεως ταΰτης φέρουν λευκόν πίλον, είναι δέ νυμφευμένοι" 
άλλ5 εάν συλληφθώσιν επι μοιχεία, καθαιροϋνται, άπαγορευομένου είς 
αυτούς άπολΰτως τοΰ λευκού πίλου ώς και παντός διακριτικού γνωρίσμα
τος*. Αί οίκίαι τής πόλεως, τών προαστείων καί τών πέριξ χωρίων 
είναι υψηλοί, αί δέ στέγαι των συνενοΰμεναι πρός άλλήλας, αποτελούν 
άδιαχώριστον σΰνολον, καλώς επιστρωμένα!. διά πλακών, καί επέχουν 
θέσιν πλατειών, επί τών δποίων άνέτως κυκλοφορούν οί άνθρωποι. 
Στερεωμέναι επίσης δι’ άμμοκονιάματος, συγκρατοΰσι τό ύδωρ τής 
βροχής έν εΐδει δεξαμενής. Περί τών οίνων τής Κρήτης καί δ ’ Ανώ
νυμος γράφει ώς καί δ R ochechouart5. Τρία έτη προ τής επισκέψεώς 
του δ ’ Ανώνυμος αναφέρει δτι έσημειώθη μεγάλη επιδημία έρημώ- 
σασα τόν τόπον, τά θύματα τής οποίας δέν ειχον ακόμη έκλίπειβ.

Ό  συγγραφεύς αναφέρει δτι κατά τόν θάνατον άνδρός ή γυναικός 
οί "Ελληνες έπί έν έτος, συνηθίζουν νά δδηγώσι καθ’  έκάστην πρωίαν, 
είς τήν οικίαν τού νεκρού ανθρώπους άμειβομένους δπως θρηνώσι τόν

1 Αύτ. σελ. 44.
3 Αντ. σελ. 46.
3 Αύτ. σελ. 49.
* Αύτ. σελ. 50.
5 Αύτ. σελ. 50' ό οίνος είναι δριμύς ώς όξος καί ονομάζεται m alvoisie 

καί m uscade καί λόγφ τής οξύτητάς του δΰναται ν' άναμιχθή μετά τριπλασίου 
τήν ποσότητα υδατος, τό όποιον ΰδωρ πωλείται ύπό τών χωρικών προσκομι- 
ξόντων τοΰτο έπί τών ονων των άπό μακράν.

6 Ό  λοιμός είχε θερίσει τόν πληθυσμόν τής Κρήτης προξενήσας 20,000 
θύματα. Βλ. ανωτέρω σελ. 51 σημ. 2.
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μεταστάντα, περιγράφει δέ πρός τοιίτοις μετά καταπλήξεως τούς νεκρώ
σιμους τοΰτους θρήνους.

Άποπλεΰσας εκ Κρήτης εφθασεν εις τήν Κύπρον 1 περί τών προϊ
όντων τής οποίας διά μακρών όμιλεΐ.

Ή  περί όλων τών ανωτέρω κρίσις τοΰ ιστοριοδίφου είναι δτι πρό
κειται μέν περί έργου ύπερβολικώς άφελοΰς και εύπιστου εις τά περί 
θαυμάτων 3 και εις άλλα αΰτοΰ σημεία, ταΰτα δμως εΰλόγως αναμένει 
τις παρά συγγραφέως θρησκευτικής ίδιότητος.Έν τοΰτοις δμως εν αΰτφ 
παρέχει καί πολλάς χρησίμους είδήσεις, ώς περί Κέρκυρας, περί εθνο
λογικής συστάσεως τής Μεθώνης, περί τοΰ κλήρου τής Κρήτης, περί τής 
αρχιτεκτονικής τών οικιών αυτής, τέλος δέ καί περί τών προϊόντων 
Κρήτης καί Κύπρου.

*
%. *

T h e n a u d  (Jean), Le Voyage dOutrem er (1511) εκδ- 
Schefer έν Recueil de Voyages et de documents, τομ. V  
Paris, 1864.

Οΰτος, φΰλαξ τής μονής τών Κορδελλιέρων τής Άγκουλέμης καί 
τυγχάνων προστασίας παρά τής Λουΐζας τής Σαβοΐας, επωφελήθη απο
στολής πρεσβευτοΰ εις Αίγυπτον3 ΐνα μεταβή καί οΰτος δι° Αίγυπτου εις 
'Ιεροσόλυμα, δπως προσευχηθή καί καταθέση είς τήν φάτνην τοΰ Σω- 
τήρος επ’ ονόματι τής Λουΐζας χρυσόν, λίβανον καί σμύρναν4.

Ή  μετά τοΰ Thenaud περιηγητική όμάς άπεβιβάσθη είς ’ Αλε
ξάνδρειαν, εντεύθεν δέ μετέβη είς Κάϊρον, άλλ° οΰτος έσυνέχισε τό τα- 
ξίδιόν του είς τούς 'Αγίους Τόπους. Τήν νησιωτικήν Ελλάδα έπεσκέ- 
φθη διά θαλάσσης κατά τήν επάνοδόν του, διά τοΰτο δέ καί όμιλεΐ 
περί αυτής επεισοδιακώς.

1 Αΰτ. σελ. 51.
2 Αύτ. σελ. 44’ έν τή Κασσώπ$ (Casoppo) τελούνται θαύματα, ξηρός

κορμός ελαίας ανθίζει καί καρποφορεί έκαστον ετος... δράκων απειλεί τήν
ζωήν τών κατοίκων κτλ. Σημειωτέον δτι ή Κασσώπη ή Κάσσωιτον (Στεφ. Βυ
ζάντιος) υπήρξε πόλις τής Κερκύρας (Κασσιόπη— Πλίνιος). Βλ. ανωτ. σ. 26 σημ. 1.

8 Αύτόθι είσ. σελ. 69.
* Βλ. ανωτέρω σελ. 83.
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Τόν μακρότερον σχετικώς λόγον ποιείται περί τής Ρόδου *, περί 
τών πύργων καί τών πόλεων αυτής. Περί τής Κώ (C hoo)2, τήν οποίαν 
ονομάζει πατρίδα τοΰ μεγάλου 'Ιπποκράτους, λέγει δτι εχει καλά φρού
ρια, μεταξύ τών οποίων τό Castelrouge *. Μετά ταΰτα ό συγγραφεύς 
περιέπλευσε τήν Πάτμον (Pathm os4), άναφέρων δτι έν ταυ τη καί επ' 
ονόματι τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, συγγραφέως τής Άποκαλύψεως, υπάρχει 
ιδρυμένη μονή, τά δ’ έν τώ κοιμητηρίφ ταΰτης πκόματα καλογήρων 
ουδέποτε σήπονται' τήν ’Αστυπάλαιαν (Estampelee), τήν Κάρπαθον 
(Scarpanto), τήν Σαντορήνην (Sainct T hourin)5, τήν ’Αμοργόν (La 
Margot), τήν Πάρον (Paris), τήν Νάξον (N yeye)6, τήν Τήνον (Sainct 
Jehan de Chiona) : ονομάζει ταύτην οΰτω πως ενεκα τής είς υψηλόν 
σημεΐον κειμένης εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, τήν Μήλον (τουρκ. 
De’irmen Adhassy, νήσος τών μΰλων), ενθα ΰπήρχον θερμά λουτρά, 
καί τάς παρά τήν παραλίαν τής Μ. ’ Ασίας Χίον (Chio), Τένεδον, 
Μυτιλήνην (Mithilin), καί Λήμνον (Lippos). Μακρόθεν είδε τήν Ά ν 
δρον (Andria), τήν Εύβοιαν (Negrepont), ήν οί "Ελληνες καίοίΤοΰρ- 
κοι ονομάζουν ’Έγριπον, τό πάλαι Εύβοιαν καί τό “Αγιον δρος \ 
περί οΰ αναφέρει δτι εχει 6 8  μοναστήρια. Μετά ταΰτα εφθασε πρό 
τών Κυθήρων (Citrin) 8 καί ’Αντικυθήρων (Citrinet).

Βραδΰτερον ό Thenaud ήγκυροβόλησεν ενεκα θυέλλης μεταξύ Κο
ρώνης καί Μεθώνης, οί δέ Τοϋρκοι ανήγγειλαν πρός άλλήλους τό γεγο
νός διά φωτεινών σημείων. Ό  Thenaud όμιλεΐ περί τής Σφακτηρίας 
κειμένης πρό τής Μεθώνης, δι’ ής εξασφαλίζεται ό λιμήν αυτής καί 
περί τής πόλεως Jonc, ώς άποκαλεΐ τό Ναυαρΐνον.

’ Αύτόθι σελ. 123— 137.
2 Αύτόθι σελ. 134' Le L a n g o  ώνόμαζον οί Λατίνοι τήν Κώ, οί Τούρκοι 

Istankeui.
3 Αύτόθι σελ. 134, Castel R o u g e  ή Casteloriso ή Castel rosso τουρ

κιστί ονομάζεται Miss adassy (Megista).
4 Αύτόθι σελ. 137 σημ. 2, Patim o, Bathmos.
5 Αύτόθι σελ. 138, 'Η  Σαντορήνη (Santa Erini) άπετέλει τμήμα τοΰ δου

κάτου τοϋ ’Αρχιπελάγους (βιβλ. Peques (abbe), L ’histoire et phenotnenes 
du vo lca n  et des lies V olcaniques de Santorin, Paris 1842).

6 Αυτόθι σελ. 138, N axie, N a xos , N ixie.
7 Βιβλ. N ey ra t (abbe). L ’ Atlios, Notes d ’ une excursion  a la 

p resq u ’ iie et a  la m on tagn e  des Moines, Paris 1880, καί Belon, O bserva
t io n s  σελ. 75 96.

8 Αυτόθι σελ. 139, Citri κατά τόν Bondelmontiutn.
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Ή  άφήγησις τοΰ Thenaud περιορίζεται, πλήν της Ρόδου, δι’ ην 
αποτελεί πηγήν, εις απλήν και ξηράν παράθεσιν τών ελληνικών νήσων, 
καί τινων πόλεων, ανευ ούδεμιάς λεπτομερούς περιγραφής ή άξιολό- 
γου γεγονότος. Ούχ ήττον, εχει αξίαν άπό τής απόψεως τής τοπω- 
νυμιολογίας τών αρχών τοΰ 16ου αιώνος. Ό  συγγραφεύς όμιλε! 
περί τής καταλήψεως τής Ρόδου ύπό τοΰ σουλτάνου Σουλεϋμάν, έκ
τούτου δέ φαίνεται, δτι συνέταξε τό 'Οδοιπορικόν του μετά τό έ'τος 1523.

** *
T h e v e t  (F. x ^ n d re ) d’ A n g  o u l e s m e ,  Cosmographie 

du Levant. Lion 1556.
Ούτος άναχωρήσας έκ τής Ιταλίας απεβιβάσθη εις τήν Δαλμα

τίαν 2 (Esclavonie), τής οποίας τούς κατοίκους περιγράφει υψηλούς 
και ωραίους, αλλά καί λαίμαργους καί έκδοτους εις τήν μέθην. Περαι
τέρω προσθέτει δτι δ σουλτάνος καταρτίζει έξ αύτών τό πλεΐστον τών 
γιανιτσάρων καί τοϋ προσωπικού τών άνωτάτων διοικητικών υπαλλή
λων τής οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Περιέπλευσε την Επτάνησον, κατευθυνθείς πρός τήν Κρήτην3 

ενθα διαμείνας έπί τινα χρόνον, εύρε τήν ευκαιρίαν νά μελετήση τόν 
χαρακτήρα τών Κρητών, εις τούς οποίους διακρίνει τήν υποκρισίαν, τό 
ψευδός, τό φιλόνικον καί τήν ροπήν πρός τήν απάτην, μή έξαιρών 
ούδ5 αυτούς τούς ιερείς- Φιλοφρονεστέρους εύρε τούς Μηλίους4 καί 
τούς Χίους5, τών τελευταίων μάλιστα ή συμπεριφορά πρός τούς ξένους 
καί ίδιο: πρός τούς Γάλλους φαίνεται δτι ήτο έγκαρδία. «Ούδαμοϋ, 
γράφει δτι, συνήντησεν ανθρώπους όμοιους πρός τούς Χίους κατά τήν 
λεπτότητα τών τρόπων».

Διασχίσας κατόπιν τάς υπολοίπους νήσους τοΰ Αρχιπελάγους, 
κατηυθύνθη πρός τήν Κωνσταντινούπολιν6, ενθα συνήντησε τόν φιλό- 
μουσον πρέσβυν D ’ Aram on7.

’ Αυτόθι σελ. 142, ή αρχαία Πύλος νΰν λέγεται Jon ch io  (Junchio—  
Navarin). Βλ. ανωτέρω σ. 149.

a Αυτόθι σελ. 23.
9 Αύτόθι σελ. 41.
4 Αΰτόθι σελ. 43, ή Μήλος ύιτήγετο είς τήν δικαιοδοσίαν τοϋ δουκός τής. 

Νάξου (due de Nexie).
6 Αύτόθι σελ. 44.· ' '
6 Αύτόθι σελ. 58.
’  Andreossy, Gojistantiiiople σ. 192.
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Ό  Thevet κατέλιπεν επίσης περιγραφήν της Μικρας "Ασίας, 
ονχί δμως κατ’ αυτοψίαν, άλλ’ άντλών εκ τοΰ Πλινίου, Στράβωνος, 
Belon καί P o s t e l Τήν αυτήν μέθοδον ακολουθεί και προκειμένου 
περί τής ηπειρωτικής Ελλάδος, Ιδία δέ περί τών πόλεων τής Σπάρτης 
καί τών 'Αθηνών, τάς οποίας ουδέποτε επεσκέφθη2. Ό  Thevet διά 
μακρών δμιλεΐ περί τής ευγενοΰς καταγωγής τών Ελλήνων και άπεχθά- 
νεται τήν επι τοΰτων κυριαρχίαν τών βαρβάρων τής ’ Ανατολής, προσ- 
παθών νά έμπνευση είς τούς χριστιανούς πρίγκηπας τής Ευρώπης τό 
θάρρος δπως διά τών οπλών άπελευθερώσωσι τάς ελληνικάς χώρας άπό 
τοΰ ζυγοΰ τών απίστων.

Καθ’ ημάς, ό Andre Thevet πρέπει νά καταλάβη Ιξέχουσαν θέσιν 
μεταξύ τών συγγραφέων προσκυνητών τοΰ 16ου αίώνος. Είναι φανα
τικός καθολικός, και δμως δέν τυφλώτττει προ τών αρχαιοτήτων τής 
Ελλάδος, απεναντίας επικαλείται διαπΰρως πάντας τούς ισχυρούς τής 
Ευρώπης πρός άναστήλωσιν τών αρχαίων έλληνικών ναών. Ή  ’ Ανα
γέννησις, ώς ελέχθη, ύπήρξεν ισχυρόν ρεΰμα, παρασΰραν καί τούς 
μοναχούς είς τό νά λοξοδρομήσωσιν άπό τοΰ ίεροΰ εις 'Ιερουσαλήμ 
ταξιδιού των πρός τήν κλασσικήν ώραιότητα. ’Ή δη τοΰτο δέν θεωρεί
ται αμάρτημα, άλλά καθήκον επιτακτικόν παντός ανθρώπου. Ή  ’ Ανα
γέννησις, ώς λαιλαψ, ρίπτει τούς προσκυνητάς είς πάσας τάς άκιάς τάς 
βριθοΰσας αρχαιοτήτων και ευρύνει τήν κόρην τοΰ όφθαλμοΰ των.

"Οπως ή αύτοκράτειρα τών Ρωσιών Κατερίνα εγραφε πρός τόν 
Βολταΐρον3, οΰτω κα'ι ό Thevet αγαπά. τούς "Ελληνας, παρά τά ελατ
τώματα αυτών. Τόν Thevet δέν επηρεάζει ή περ'ι τό θρησκευτικόν 
δόγμα διαφορά, ούτε αί τυχόν μεμονωμέναι, και εύ'λογοι άλλως τε διά 
λαόν υπόδουλον ύπό τούς Τούρκους, άγροΐκοι εκδηλώσεις τών Ε λ 
λήνων, άλλ’ απεναντίας αγανακτεί διά τήν φοβεράν ανοχήν τών κρα
τών τής Ευρώπης απέναντι τής ύποδουλώσεως αυτών. Διακαιόμενος 
υπό πραγματικού φιλελληνισμού, δικαιούται τής τιμής νά καταλάβη τήν 
πρώτην εν τη χορεία τών εν Ευρώπη φιλελλήνων θέσιν.

1 Βλ. V iv ien  Asie Mineure, τομ. II σελ. 11, 12. Τήν περιγραφήν τής 
Μ. Ά σίας  κατεχώρησε έν τη τω 1575 έκδοθείσχι Cosm ographie universelle . 

5 'Ως εί&ισται παρά τοΐς πλείστοις τών περιηγητών. 
s «J ’ aime les Grecs, m algre tous leurs defauts».
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C a s t e l a  ( H e n r i ) ,  Le Sainct Voyage de Hierusalem faict 
en I 6 oo, Paris ι6 ι2  β' εκδοσις.

Ό  περιηγητής οΰτος ανεχώρησεν εκ Bordeaux τής Γαλλίας διά 
πλοίου ενετικοΰ, πρώτος δέ σταθμός τοΰ ταξιδιού του ύπήρξεν ή Κέρ
κυρα1. Λόγφ τής γειτονίας αυτής πρός τήν Κέρκυραν δ Castela όμι
λε! περί ’ Αλβανίας και περί ’ Αλβανών. Τούτους ο! Ίτα/.οί ονομάζουν 
«stradioti» μεγάλως ύποληπτόμενοι αυτούς διά τήν γενναιότητά των, 
ή οποία τοΐς έξησφάλιζεν, ώς και είς τούς Μανιάτας, ανεξαρτησίαν άπό 
τών Τούρκων και αύτοδιοίκησιν. Μετά τόν εκ Κερκύρας άπόπλουν, τό 
πλοΐον τοΰ Castela διεσταυρ<ί>θη πρός πειρατικόν, τό όποιον δμως, 
λόγφ τοΰ ίσχυροϋ έξοπλισμοΰ τοΰ πρώτου, δέν διεκινδύνευσεν επίθεσίν 
τινα. Έπιτυχόντες ούριου άνέμου, οί περιηγηταί φθάνουν μετ’ ού 
πολύ είς Ναύπακτον (Epato) καί είς τόν Πατραϊκόν κόλπον (Pe- 
trasse)s.

'Ο  συγγραφεύς άκολούθως επανέρχεται είς τήν περιγραφήν τής 
Επτάνησου, τήν οποίαν κατεϊχον τότε οι Ενετοί, καρπούμενοι τής εκ 
σταφίδος4 παραγωγής της, τής πτηνοτροφίας, ώς καί τών φαρμακευτι
κών φυτών της. Έ ν  ταύτη εφιλοξενήθη εντός άθλιας τρώγλης, προω 
ρισμένης μάλλον διά σταυλισμόν ζώοον, ύπό τής οίκογενείας τοΰ επι
σκόπου, άσκοΰντος καί τό επάγγελμα τοΰ ξενοδόχου διά τόν πορισμόν 
τών πρός τό ζήν. ’ Ενδεικτικόν τής καθ’ δλου πενίας τών κατοίκων τής 
πολίχνης αναφέρει τό δτι, κατά τήν επιούσαν, ό αυτός επίσκοπος 
παρουσιάσθη επί κεφαλής όμάδος, εκλιπαρών παρά τών Ξένων ελεημο
σύνην τινά.

Ποιούμενος καί πάλιν λόγον περί Ναύπακτού (ενταύθα: L ’Tipa- 
cto) δ Castela αναφέρει δτι αύτη παρέμενεν άγονος καί ακαλλιέργη
τος, καθ’ δσον οί κάτοικοι, εκτεθειμένοι ά φ ’ ενός είς τάς πειραπκάς 
έπιδρομάς, εξ άλλον δέ άνθιστάμενοι εις τήν τουρκικήν δουλείαν, ει- 
χον καταφύγει εις τά πέριξ δ'ρη.

1 Αύτ. σ. 81.
2 Αύτ. σ. 82.
8 Αύτ. σ. 87.
4 Αύτ. σ. 87, « d ’ une u ve  passe, que nous appelons raisins de C o- 

r in the».
5 Αύτ. σ. 94.
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Μετά ταΰτα δ συγγραφεύς όμιλεΐ περί Ζακΰνθου, τό πλειστον τών 
κατοίκων τής οποίας ήσαν "Ελληνες ορθόδοξοι- Λόγφ τοΰ σεισμοπλή
κτου τής νήσου, αί οίκίαι ήσαν μονώροφοι, τό δέ έδαφος εύφορον εις 
παραγωγήν οίνου, ελαίου και κυρίως σταφίδος (uve passe, δηλ. τοΰ 
είδους τής κορινθιακής) και εσπεριδοειδών. Έ ν  Ζακΰνθφ πωλοΰνται 
μαΰροι σκλάβοι άμφοτέρων τών φΰλων αντί 20— 60 σκούδων έκαστος.

Διά τήν Κεφαλληνίαν και τήν Ζάκυνθον ή Ένετία καταβάλλει 
είς τούς Τοΰρκους, επί τής εποχής εκείνης, ετησίως, ώς τεκμήριον ευ
γνωμοσύνης, αριθμόν ίεράκων2.

Μετά ταΰτα δ περιηγητής διήλθε διά τών Στροφάδων (Strivaly) 3 

νήσων, ενθα διέμενον καλόγηροι, ζώντες εκ τής ελεημοσύνης τών κα
τοίκων τών γειτονικών νήσων ή τών προσεγγιζόντων πλοίων, έπειτα 
πρό τής Μεθώνης, τών κατοίκων τής δποίας τονίζει τό φιλόθρησκον, 
καί πρό τής Μάνης, δπου, κατά τόν Castela, κατοικούν «δλίγαι χιλιά
δες Ελλήνων, ζώντες είς τό ακρον τής χερσονήσου τοΰ Μωρέως, ϊνα 
διαφΰγωσι τόν άθλιον κλήρον τοΰ ραγια». «Οί Μανιάται, λέγει δ Ca
stela, φέρουν περισσότερα δπλα η οί ακανθόχοιροι άκάνθας» («char
ges d’ armes qu’un herisson d’ epines») \

Ό  περιηγητής κατευθΰνεται μετά ταΰτα πρός τάς νήσους Κρήτην, 
Ρόδονs και Κΰπρον, ενθα ακμάζει ή καλλιέργεια τοΰ βάμβακος, τοΰ 
οίνου, τοΰ ελαίου καί ή κτηνοτροφία, αί δέ πέρδικες είναι τόσον πο
λυάριθμοι, ώστε νά καθίστανται κατοικίδιοι, ώς αί όρνιθες8.

Κατά τήν επιστροφήν των οί προσκυνηταί συνήντησαν σφοδράν 
τρικυμίαν εν Άρχιπελάγει, άκολουθήσαντες δέ τήν αυτήν οδόν, διήλ- 
θον διά Κερκύρας, οί κάτοικοι τής δποίας, κατά τό πλειστον “Ελληνες, 
δμιλοΰν ελληνικήν γλώσσαν παρεφθαρμένην 7.

Τό εργον τοΰ Castela οΰτε ποσοτικώς, οΰτε ποιοτικώς δύναται νά 
συγκαταλεχθτί μεταξύ τών πολυτίμων πηγών τών δφειλομένων είς προ-

1 Αΰτ. σ. 98. Δύο Γάλλοι έμποροι έκ Τουλώνος εφόρτωσαν σταφίδα έκ
Ζακύνθου.

3 Αΰτ. σ . 97.
8 Αύτ. σ. 100.
* Αΰτ. σ . 103.
5 Αΰτ. σ. 683, έν Ρ όδφ  έρραβδίσθησαν ύπό τών Τούρκων.
β Αΰτ. σ. 680.
7 Αΰτ. σ. 711.

Είκ. 35· Μουσουλμανίς συνοδεύουσα τά τέκνα αυτής.
(N icolay , V oy . (ο  116)



σκυνητάς. Ή  αυτοψία σπανίζει έν αύτώ, αί δέ ειδήσεις συλλέγονται 
εκ πληροφοριών καί φημών, καθ’ δσον ‘άλλως τε δ συγγραφεύς ουδέ
ποτε εισέρχεται εις τά ενδότερα τών λιμένων. Πολλά ώς έκ τοΰτου 
σφάλματα είναι εγκατεσπαρμένα έν αΰτφ. Τήν Άχαίαν χαρακτηρίζει 
ως επαρχίαν κειμένην έν Αιτωλία καί όνομαζομένην Romania, τόν 
Μορέαν ως τμήμα τής Μακεδονίας, τήν δέ Ναύπακτον ώς τμήμα τής 
Άχαΐας. 'Οσάκις άναφέρεται εις τήν άρχαίαν ιστορίαν, αποδεικνύε- 
ται ετι, μάλλον αστοιχείωτος.

Παρά ταΰτα καί έκ τοϋ έργου του δΰνανται νά σταχυολογηθώσι 
στοιχεία πρωτότυπα, άναφερόμενα εΐς τήν Ναύπακτον, τήν Ζάκυνθον 
καί τήν Κύπρον. Προκειμένου περ'ι Μανιατών, είναι όμολογουμένως 
άδικος' ό φιλειρηνικός αυτός ίερεΰς, δέν δΰναται νά συνδιαλλαχθή πρός 
τά ό’ργανα εκείνα, διά τών οποίων ούχ ήττον καί μόνον οι Μανιαται 
διατηρούν τήν ελευθερίαν των.

** *

M a u r a n d ,  J e r o m e ,  Itineraire d aAntibes a Constantinople 
(1544) έκδ. Dorez (Leon), έν Recueil de Voyages et de documents 
τομ. II Paris 1882.

Ό  Maurand συνεταξίδευσε μετά τοϋ Polin (1544), έπιφορτι- 
σθέντος έκ μέρους τοϋ βασιλέως του Φραγγίσκου τοΰ Α ' 1 διά μυστι
κής άποστολής παρά τφ σουλτάνφ Σουλεϋμάν, ώς καί μετά τοΰ πρεσβευ- 
τοΰ D ’Aramon, τοϋ Gaspard de Castellane d’ Entrecastaux2 καί 
άλλων επιφανών Γάλλων. Ό  Maurand έπεχείρησε τό ταξίδιον τοΰτο 
ποθών νά ΐδη τήν Κωνσταντινοΰπολιν καί ιδία τόν ναόν τής τοΰ 
Θεοϋ Σοφίας 3.

Ό  περιηγητής εΙσέρχεται εις τάς περί Ελλάδος εντυπώσεις του 
άπό τής νήσου Κεφαλληνίας4, πυκνώς κατφκημένης κατά τήν εποχήν 
του καί κατεχοΰσης πολλά φροΰρια, προστατευόμενα υπό πεζής καί 
εφίππου ενετικής φρουράς. ’ Ακολούθως γίνεται λόγος περί Ζακύνθου 
καί Ζακυνθίων, οί όποιοι μετά τής αυτόθι εδρευούσης ενετικής φρου

1 Αύτόθι είσαγ. σελ. X IV .
* Αύτόθι σελ. 31.
8 Αυτόθι σελ. 25.
4 Βλ. αυτόθι σ. 143.
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ράς φιλοφρονέστατα ύπεδέχθησαν τήν άποστολήν κατά τόν δεύτερον 
αυτής σταθμόν. Παρατιθέμενον ένταΰθα ανέκδοτον μαρτυρεί περί 
τοϋ θάρρους καί τής φιλευσπλαγχνίας τών Ζακυνθίων 1: Ό  πρέσβυς 
D ’ Aramon άπέστειλεν εις τήν πόλιν πρός αγοράν ζωοτροφιών τέσσα- 
ρας έκ τοΰ πληρώματος, έξ ών οί δυο δοϋλοι. Οί Ζακύνθιοι άπηλευ- 
θέρωσαν τούς δοΰλους, εις αντίποινα δέ οί ξένοι έκράτησαν ώς όμη
ρους τούς προσελθόντας εντοπίους προμηθευτάς. Ή  αποστολή, περι- 
πλεΰσασα τήν παραλίαν τοϋ Μορέως (Αρκαδίαν 2, ήτοι Κυπαρισσίαν 
καί Porto Gioncho ήτοι Ναυαρϊνον), εισήλθε πανηγυρικώς εις Μεθώ- 
νην ύπό τούς χαιρετιστήριους κρότους τών τηλεβόλων τοΰ φρουρίου 
τής πόλεως καί τοϋ στόλου.

Περί Μεθώνης* ό Maurand λέγει δτι είναι πόλις οχυρά καί δτι 
κατέχει ισχυρόν φροΰριον, παρά δέ τόν λιμένα αυτής εύρίσκεται σωρός 
οστών, τρόπαιον τών Τούρκων έκ τών φονευθέντων Ελλήνων κατά 
τήν άπόσπασιν τής Μεθώνης άπό τών Ενετών. Έ πί τών τοίχων τών 
κτηρίων της διακρίνονται ακόμη τά εμβλήματα τής παρελθοΰσης ένετι- 
κής κυριαρχίας, μαρμάρινοι λέοντες.

Ό  ελληνικός πληθυσμός, πένης, ζή άθλίως εις τρώγλας έξω τής 
πόλεως, ένφ οί Τοΰρκοι κατοικούν εντός τής δχυράς ζώνης.

Ό  Maurand, περιπλεύσας ακολούθως τό Ταίναρον \ τήν Έλαφό- 
νησον (File de Cervi), τά Κύθηρα (Cerigo, Sirigo), υπαγόμενα επί
σης ύπό τήν Ένετίαν καί άκατοίκητα, καί τόν Μαλέαν (Saint x\nge), 
αφιερώνει δλίγας είσέτι γραμμάς περί τοΰ ελληνικού εδάφους.

Τό ταξίδιον εσυνεχίσθη μεταξύ Μήλου 5 καί τής ερήμου \\ντιμή
λου, τής Κιμώλου (Argentiera) τής Σίφνου (Cefalu), επίσης ακατοί
κητου, τής Πάρου καί τής «N icosia», ήτις κατ’ άλλους είναι ή Νάξος 
κατ’ άλλους ή Σίκινος" βραδύτερον προσεγγίζει τήν Τήνον καί τήν 
Μύκονον, άποβιβάζεται δέ τέλος εις Δήλον6, τής οποίας τάς αρχαιό
τητας περιγράφει έκτενώς.

1 Βλ. αυτόθι σ. 149.
2 Βλ. αυτόθι σ. 151.
8 Βλ. αυτόθι σ. 153.
* Βλ. αύτόθι σ. 155.
* Βλ. αύτόθι σ. 157.
6 Βλ. αύτόθι σ. 159.
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Έ ν  Χίφ 1 ήκμαζον πολυάριθμα χωρία και μοναί, εκεί δέ διέμει- 
ναν χάριν άναπαΰσεως καί ανεφοδιασμού επί. τέσσαρας ημέρας, τυ- 
χόντες θέρμης υποδοχής. Τά περί καλλιεργείας καί εξαγωγής τής μα- 
στίχης περιγράφει λεπτομερώς, αί δέ πληροφορίαι του συμπίπτουν μέ 
τάς τών άλλων περιηγητών, περί ών κατωτέρω. Ή  νήσος κατέβαλλε 
τότε φόρον έκ 14,000 δουκάτων είς τήν Τουρκίαν. Μετά ταϋτα περιήλ- 
■θον τήν Μυτιλήνην2, Τένεδον3, Καλλίπολιν4, τέλος δ3 εφθασαν εις 
Κωνσταντινούπολιν, περί τών κτηρίων καί μνημείων τής οποίας, και 
ιδιαιτέρους περί τοΰ ναοΰ τής τοΰ Θεοΰ Σοφίας5, όμιλεΐ διά μακρών.

Τό εργον τοΰ Maurand εγράφη άρχικώς ϊταλιστί, έδημοσιεΰθη 
δέ μεταφρασθέν εις τήν γαλλικήν καί μετά προλεγομένων ύπό τοΰ 
Leon Dorez.

Ό  Maurand, καίτοι κληρικός6 (εφημέριος τής πρεσβείας), κατα
τάσσεται έν τή χορεία τών ελάχιστων Γάλλων τοΰ ΓΓ' αίώνος, οϊτινες 
συνέλαβον τήν ιδέαν τής μεθοδικής συλλογής αρχαίων επιγραφών’ ή 
κλίσις του αΰτη, σημειωτέον, δέν υπήρξε σπασμωδική, έκδηλωθεΐσα καί 
εϊς προηγουμένην εποχήν. Οΰτω, κατά τόν Dorez, δικαιοΰται νά συγ- 
καταλεχθή μεταξύ τών καλών εργατών τής ’Αναγεννήσεως.

Διά τήν πραγματοποίησιν τοΰ σκοποϋ τουτου, άπητεϊτο ως γνω
στόν, κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας, λόγο> τών θρησκευτικών 
προλήψεων καί. τών ενδοιασμών τών μουσουλμάνων7, ειδική έκ μέρους 
τοΰ σουλτάνου άδεια, μόνον δέ κατόπιν ταΰτης οί διάφοροι Ευρωπαίοι 
καλλιτέχναι ήδυνήθησαν νά μεταφέρωσιν έξ Ανατολής διάφορα αρχαιο
λογικά κειμήλια ή καί ακριβή σχεδιογραφήματα τούτων. Άτυχώς ή εν

1 Αυτόθι σελ. 163 γράφει συντόμως τήν ιστορίαν τής Χίου.
2 Αυτόθι σελ. 169.
8 Αυτόθι σελ. 171.
1 Αυτόθι σελ. 187.
* Αυτόθι σελ. 241.
Β ‘ Ως Ιερεύς (aum onier), ήκολούθησε τόν ναύαρχον P olin . 'Ως τοιοΰτος 

δέν είναι δ μόνος, δστις εγραψε τάς εντυπώσεις τοΰ ταξιδιού του' ετερος (δν 
κατωτέρω άναφέρομεν) είναι ό R ob ert  d e  D reux  (1669), καπουκϊνος καί Ιερεύς 
τοΰ Γάλλου πρέσβεως De la  H aye-V antelet.

7 Πρβλ. Pierre G ylli, D e  T op og r . Constant, εκδ. L y o n  1561, σελ. 
242 καί αύτ. σελ. 19' δ M aurand θά  ήδύνατο, εάν άνήρχετο έπί τίνος πυρ
γίσκου τεμένους, νά έσχεδίαζε τήν Κωνσταντινούπολιν, άλλ’  αύτό άπεκλείετο, 
ενεκα τής μεγάλης έπιφυλάξεως τών Τούρκων απέναντι τών Χριστιανών.
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Κωνσταντινουπόλει βραχεία διαμονή τοΰ συγγραφέως τόν ή μπόδισε νά 
Ιπιτύχη τήν έκπλήρωσιν τών αρχαιολογικών του πόθων εξ ολοκλήρου.

At περι τών ελληνικών νήσων ως και έπί τής Κωνσταντινουπόλεως 
παρατηρήσεις τοϋ Maurand δέν είναι άναξιόλογοι" απεναντίας, λόγφ 
τής ειλικρίνειας αυτών, συμπληρώνουν εις τινα σημεία τάς παρά τών 
περιηγητών τοϋ 16ου κα'ι 17ου αίώνος παρεχομένας ειδήσεις1. "Αν καί 
ολίγον άλλως τε ήσκημένος είς τήν γραφίδα, οΰχ ήττον Ιχειρίσθη ταΰτην 
μεταξύ τών συναδέλφων ίκανοποιητικώς. Μετά πολλής τέχνης λόγου 
χάριν περιγράφει τήν είσοδον τοϋ γαλλικοϋ στόλου είς τόν Βόσπορον.

Τάς περιγραφας τών πόλεων καί νήσων δι’ ών διήλθε, συμπλη
ρώνει, δσον δΰναται, δι’  ειδικών σχεδιογραφημάτων, λίαν ενδιαφερόν
των, ενίοτε περιέργων λόγφ τής άρχαιότητος αυτών. Διά συνθηματικοί 
σημείου (γαλέρας άλλοτε νεωλκουμένης καί άλλοτε ναυλοχοΰσης) ό ευ
συνείδητος συγγραφεύς δίδει εις τόν αναγνώστην νά εννοήση πότε 
ύπήρξεν αύτόπτης καί πότε ήρΰσθη τάς ειδήσεις του εκ πληροφοριών 
ή μακρόθεν.

** *

C h e s n e a u ,  J e a n ,  Le Voyage de Monsieur D ’ Aramon, am- 
bassadeur pour le roy en Levant (1547), έκδ. Schefer έν Recueil 
de Voyage et de documents τ- VIII.

To βιβλίον τοϋ Chesneau διαιρείται εις δυο μέρη. Τό πρώτον 
περιλαμβάνει τό ταξίδιον εκ Ραγοΰσης μέχρι Κωνσταντινουπόλεως διά 
ξηράς (1547), τό δεύτερον δέ τήν περιοδείαν τοΰ πρεσβευτοΰ d’Ara- 
m o n 3 μετά τής στρατιάς τοΰ σουλτάνου Σουλεϋμάν είς τήν Περσίαν 
καί έκειθεν είς Συρίαν καί Αίγυπτον, δπου παρηκολούθησε κατά πόδας 
τόν έκστρατεύοντα σουλτάνον, ΐνα έπιτΰχη τάς διπλωματικός του επιδιώ
ξεις. Ό  D ’Aramon παρείχε πάντοτε αρωγήν καί είς τούς φθάνοντας έν 
Κωνσταντινουπόλει λογίους" οΰτω θερμώς ύπεδέχθη τούς Pierre B elons,

* 'Ως έκείνας τών Chesneau (1547), G assot (1550), P ierre G illes, Pierre 
Belon και N icolas de N ico lay , περί ων θά γίνη λόγος κατωτέρω.

8 Αΰτ. σ . 55.
8 Ό  Belon  ποιείται εύρύν λόγον περί τής εξαίρετου συμπεριφοράς τοΰ 

D ’ Aramon πρός τούς Γάλλους καί καθ’  δλου πρός απαντας τούς Χριστιανούς. 
«Πολλούς δούλους δι1 Ιδίων του εξόδων άπηλευθέρωσεν ή οίκίιι του ήτο ανοι
κτή εις πάντα».
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Andre Thevet καί Guillaume Postel, τούς ύπό τοΰ βασιλέως άποστελ- 
λομένους, ώς καί τούς ύπό τών καρδιναλίων.

Ό  Chesneau ενδιατρίβει εις περιγραφάς κτηρίων τής Κων|πό- 
λεως καί μάλιστα τοΰ ναοΰ τής τοΰ θεοΰ Σοφίας. Είναι αρκούντως δια- 
φέροντα δσα λεπτομερώς ό συγγραφεύς γράφει, περί τής διοικήσεως 
τών ’ Οθωμανών, περί τών υποδιοικήσεων τών επαρχιών καί περί τής 
απονομής τής δικαιοσύνης.

Τό εργον τοΰ Chesneau δέν εχει δι’ ήμας ιδιαιτέραν αξίαν, καθ’ 
ό'σον έλαχίστας σελίδας αφιερώνει διά τάς Έλληνικάς χώρας Άγκυ- 
ροβολήσας εϊς Μεθώνην, ούδέν περί αυτής καταχωρεί" εκεϊθεν δέ με- 
ταβάς είς Λακεδαίμονα, γράφει δτι εΰρεν αυτήν έρημον καί ήρειπωμέ- 
νην, μετά τινων μόνον λειψάνων τής αρχαίας αυτής δόξης. Διασχίσας 
τήν Πελοπόννησον (Μορέαν) έφθασεν είς τάς ’ Αθήνας, αιτινες, γρά
φει, άντικατεστάθησαν ώς κέντρον τής Ελλάδος, ύπό τής Κορίνθου.

Είναι λυπηρόν δτι έκ τών πολλών λοιπών συνοδών τοΰ D ’ Ara
mon ούδείς άλλος έγραψε τάς εντυπώσεις του, αν καί τινες έξ αυτών 
ήσαν λόγιοι καί ώς έκ τούτου ανώτεροι τοΰ Chesneau s, άμορφου καί 
έπιπολαίου, παρατρέχοντος σημαντικά γεγονότα καί παραμορφοϋντος 
τά τοπωνύμια καί τά ονόματα.

'0  Chesneau3, ώς καί ό Jacques de Cambrai, άρχιγραμματεύς 
(chancelier) τής μητροπολιτικής εκκλησίας καί τοΰ Πανεπιστημίου τής 
Bourges, άντικαθίστα τόν D ’Aramon κατά τάς μακράς απουσίας του *.

Τό βιβλίον τοΰ Chesneau έξεδόθη καί προγενεστέρως αλλά πολύ 
έλαττωματικώς, ύπό τοΰ Leon Menard, παρενείραντος πολλάς έσφαλ- 
μένας παρατηρήσεις, έν Recueil de pieces diverses relatives a l’hi- 
stoire de France (Paris 1 7 4 9 ).

1 N ico la y , N a v ig . κεφ. 1 σ. 3. Ό  D ’ Aram on άπεστάλη τφ  1550 είς 
Γαλλίαν ύπό τοϋ σουλτάνου Σουλεϋμάν διά σπουδαίας υποθέσεις. Κατά τήν 
επιστροφήν του είς Τουρκίαν παρέλαβε μεθ’ έαυτοϋ καί τόν N icolay.

J V iv ien , A s. M in . τ. I I  σ. 5, 75.
8 Βλ. Καράλη, Περιηγηται, Έ β δ .  1886 σ. S75.
4 A n dreossy , Conjple σ. 192.

It
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D e  B u s b e q u i u s  (1562), Ambassades et Voyages en 
Turquie et Amasie : μετάφρ. είς τήν γαλλικήν υπό τοΰ S .G . Paris 1646.

Ό  βαρώνος Augier Chislain de Bousbeke (η Bousbeques), 
έπιχειρήσας κα'ι άλλας εκ μέρους τής Γαλλίας άποστολάς είς ’ Ανατολήν, 
διετέλεσεν εν Κωνσταντινουπόλει επί επτά ετη (1555-1562) πρέσβυς 
τοΰ Φερδινάνδου τής Αυστρίας1 παρά τφ σουλτάνο) Σουλεϋμάν Α '. 
Κατά τό διάστημα τοΰτο συνέλεξε πολύτιμα χειρόγραφα, νομίσματα2 

καί αρχαιότητας, συνέγρα-ψε δέ υπό τΰπον επιστολών, αί δποΐαι έξεδόθη- 
σαν μετά τόν θάνατόν του, εργον περιηγητικόν, πλήρες παρατηρήσεων 
καί περιέργων λεπτομερειών επί τών ηθών τοΰ νέου ακόμη έν Ευρώπη 
τουρκικοΰ έθνους, επί τοΰ οποίου καί διέκρινε τήν σφραγίδα τής ασιατικής 
καταγωγής. Αί τέσσαρες πρώται εκ τών επιστολών του άφορώσι τά 
ήθη, τάς παραδόσεις καί τήν γλώσσαν τών ύποδοΰλων ύπό τούς Τούρ
κους λαών. Ό  Bousbeques, λεπτότατος καί διεισδυτικός, ήτο διαπεποτι- 
σμένος βαθέως ύπό τών ιδεών τής ’ Αναγεννήσεως, τραπείς ένωρίτατα 
εις τήν φυσιογνωσίαν, ήτις καί βαθμηδόν τόν άπέσπασεν άπό τών διπλω
ματικών αύτοΰ καθηκόντων. "Οθεν έπεκτείνεται καί επί τοϋ ζωϊκοΰ 
καί φυτικοΰ βασιλείου τών χωρών, άς περιήλθε.

Συνέγραψε λατινιστί είς ύφος ζωηρόν καί ρητορικόν. Αί σημειώ
σεις του συμπληρώνουν έκείνας τοϋ Pierre Belon. Υπήρξε, καθ’ δλου 
είπεΐν, έκ τών διαπρεπεστέρων μορφών τοϋ 16ου αΐώνος, πολλοί δέ 
μεταγενέστεροι8 χαρακτηρίζουσιν αυτόν πολύγλωσσον, σοφόν καί ίκα- 
νώτατον διπλωμάτην.

** *
D e B r e v e s ,  Relations des Voyages tant en Grece, Terre- 

Sainte et Aegypte, qu ’ aux Royaumes de Tunis et Alger. Parisl628.

1 V iv ien , As. Min. t. II o. 75.
a Βλ. Αύτ. σ. 696.
8 Ώ ς  ό A lbert D upuis (E tudes sur l ’ am bassade d ’ Auger de B ousbe

ques en Turquie), δ A . V i e r t e l  (Busbeks Erlebnisse in der Tiirkei, 
Bottingen 1902) καί o E d .  M o r r e n ,  (N otice  sur O gier de B usbecq , L iege 
1875). *0 L,. Peytraud έδημασίευσε μελέτην περί τών πρεσβειών τοϋ B ous
beques (de legationibus Augerii Gislenii Busbequii in Turciam ).
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Ούτος κατέχει διακεκριμένην θέσιν μεταξύ τών παρά τή ’ Οθωμα
νική Πύλη Γάλλων πρεσβευτών. Άνακληθείς τω 1605 ύπό τοϋ βασιλέως, 
όπως χρησιμοποιηθή είς σπουδαιοτέρας θέσεις \ συνέλαβε τό φιλάνθρω
πον σχέδιον, ίνα μετά τήν επάνοδόν του άπελευθερώση τούς εν ταΐς 
μουσουλμανικαΐς χώραις τής Μεσογείου Γάλλους αιχμαλώτους. "Ενεκα 
τούτου τήν 15ην Μαΐου 1605 άνεχώρησεν εκ Κων/πόλεως διά τάς χώρας 
τής Ανατολής, περιηγηθείς τήν Παλαιστίνην καί εκεϊθεν μεταβάς είς 
τήν Αίγυπτον, άφοΰ προηγουμένως έπεσκέφθη τήν Κρήτην 2·

Είς τό τέλος τοϋ ταξιδιού του αναφέρει τινάς τών ελληνικών νή
σων, τήν Πάτμον, Κύπρον, Χίον, Μυτιλήνην, Ρόδον καί τινας άλλας5. 
Περί τής Πάτμου (Patino)4, γράφει οτι κατέχει μίαν τών ωραιότερων 
Ικκλησιών τής Ελλάδος, τήν τοϋ αγίου Ίωάννου, σεβαστήν καί εις τούς 
Τούρκους ένεκα τής μεγαλόπρεπείας της. Παρά τήν Πάτμον εύρίσκον- 
ται δύο μικραί ακατοίκητοι νήσοι, χρησιμεύουσαι ώς βοσκότοποι τών 
πολυαρίθμων ποιμνίων τών μοναχών τής Πάτμου. Αί περί τής Κρήτης 
σημειώσεις του περιορίζονται εις τήν ιστορικήν πληροφορίαν, δτι ταύ
την άπό τοΰ 1194 κατέχουν οί Ενετοί, διατηροΰντες είς τά κυριώτερα 
σημεία φρουράν. ’ Εν τέλει σημειώνει τό σχέδιον, τελικώς ματαιωθέν, 
νά έπισκεφθή τήν Μεθώνην πρός άνανέωσιν τών ζωοτροφιών του.

Ό  De Breves είναι καθ’  δλου λίαν φειδωλός είς τάς περί τών Ε λ 
λήνων ειδήσεις του' μόνον γεωγραφικώς κατατοπίζει τόν αναγνώ
στην περί τών χωρών εξ ών διέρχεται, κατά δέ τό π?,ειστον συλλέγει 
εντυπώσεις άπό τοΰ καταστρώματος τοΰ πλοίου. Αύται δέν κατε- 
γράφησαν ύπό τοϋ ίδίου, άλλ’ ύπό τοϋ γραμματέως του Jacques du 
Castel. "Οπωσδήποτε, παρά τήν γλισχρότητα αύτών προκειμένου περί 
τής Ελλάδος, τό έν τέλει πρός τόν βασιλέα τής Γαλλίας Υπόμνημά του 6 
περί τής ανάγκης καταλύσεως τής ’ Οθωμανικής αυτοκρατορίας, περι
έχει τινά τά ενδιαφέροντα ημάς περί τής καταστάσεως τών Ελλήνων,

1 Βλ. αύτόθι σελ. 1.
2 Βλ. αύτόθι II σελ. 284.
8 Ό  De L ab ord e  (Athenes aux  X V e, X V Ie  et X V IIe  siecles τομ. I 

σελ. 62) λέγει περί αύτοΰ οτι μόνον διά τοΰ τίτλοι» τοΰ βιβλίου του απτεται 
τής 'Ελλάδος.

4 Βλ. αύτόίίι τ. I σελ. 12— 17 και II σελ. 287.
6 Πρβλ. D iscours Abrege des Assevrez M oyens d ’ aneantir et ruiner 

M onarquie  des Princes O ttom ans faict par Monsieur de Breves.
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κυρίως δέ τών Μοραϊτών. «Οι χριστιανοί τοΰ Μορέως, γράφει, είναι 
γνήσιοι "Ελληνες, ουδόλως άγαπώντες τό ήμέτερον δόγμα, φοβούμενοι 
δέ ή μας μήπως, καταλαβόντες τήν χώραν των, τούς ύποχρεώσωμεν νά 
προσέλθωσιν εις τήν ρωμαϊκήν εκκλησίαν... Κακοπαθοΰντες παρά τών 
Τούρκων, άφεΰκτως θά έπανεστάτουν καί θά έλάμβανον τά ο π λα 
εναντίον των, κατά τήν γνώμην μου δέ θά έκυρίευον αμέσως τά δύο 
φρούρια, Κορώνην καί Μεθώνην... τήν πόλιν καί τόν πύργον της 
Χίου, τάς νήσους Μυτιλήνην καί Τένεδον... άλλά ταΰτα μόνον, εάν 
εβλεπον τήν γην καί τήν θάλασσαν καλυπτομένας ύπό στρατού όμοδόξων».

Τό υπόμνημα τοΰτο δέν αποτελεί ούτε κατά τύπους, ούτε κατ’ ου
σίαν γνήσιον περιηγητικόν κείμενον, γενόμενον, ώς φαίνεται, κατά 
κρατικήν επιταγήν' πιθανώς δ5 εχει σχέσιν μέ τήν ανέκαθεν ύπάρχου- 
σαν έκ μέρους τής καθολικής Ευρώπης πρόθεσιν, δπως αντί στρατιω
τικής καί οικονομικής βοήθειας, έπιτευχθή ό προσηλυτισμός τών 'Ελ
λήνων εις τόν καθολικισμόν. Περί τής επιτυχίας δμως τών σχεδίων τού
των, δύο μόλις αιώνας μετά τήν δυναστείαν τών Παλαιολόγων, ό D e 
Breves εκφράζεται και πάλιν μετά πλήρους απαισιοδοξίας, τονίζων δτι 
οι “Ελληνες, καίπερ υπόδουλοι, δέν θά έδέχοντο νά θυσιάσωσι καί τόν 
έλάχιστον λατρευτικόν τύπον, χάριν τής άπό τών Τούρκων άπελευ- 
θερώσεώς των ι.

Ό θεν  οΐ υπόδουλοι "Ελληνες, καί κατ’ αυτό τό μεσουράνημα της 
’Οθωμανικής αυτοκρατορίας, δέν εΐχον άποβάλει τήν ανεξαρτησίαν τοΰ 
εθνικού φρονήματος, ούτε τήν χριστιανικήν αυτών πίστιν.

** *
L o u i s  D e s - H a y e s  C o u r m e s v i n ,  Voyage du Levant 

(1621) Paris 16 3 2  β' εκδοσις.
Ουτος τφ 1621 ύπό τού βασιλέως τής Γαλλίας Λουδοβίκου X III  

διωρίσθη πρεσβευτής παρά τή Όθωμανική Πύλη έν Κωνσταντινου- 
πόλει, μεταβαίνοντα δ3 εις τήν θέσιν του έπεφόρτισεν αύτόν δ βασι
λεύς, δπως έπισκεφθή τούς'Αγίους Τόπους2, βοηθήση τούς άναξιοπα- 
θοΰντας μοναχούς καί προσφέρη μεγαλοπρεπή δώ ρα 8.

* Εύλογος είναι κατόπιν τούτων ή άφοσίωσις ιών 'Ελλήνων είς τήν όμ ό - 
δοξον αυτών Ρωσίαν, άφ ’ ής ένεφανίσθη αντίπαλος τής Τουρκίας.

2 Βλ. αύτ. σελ. 1.
8 Βλ. ανωτέρω σ. 33.

Είκ. 37. Κυρία έκ Μακεδονίας. (Nicolay, Voy. fo. 298;*
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Ό  Courmesvin κατ’ έξαίρεσιν, ήκολούθησε τήν διά τών Βαλκανίων 
οδόν, αν και κατά πολύ επικίνδυνον. Ένδιατρίβων δέ περι τήν έτυμολογί- 
αν τον ονόματος Βαλκάνια, όμιλεΐ περί τοϋ δρους Αΐμου, δπερ οί Τούρ
κοι καλούν «Balkan», ήτοι γυμνόν δρος (έν άντιθέσει πρός τά δασο- 
βριθή, άτινα καλούνται «Dervent» ) 1. ’ Ακολούθως πραγματεύεται περί 
τής Σερβίας2, ής οί κάτοικοι ήσαν Χριστιανοί ορθόδοξοι, οί δ’ ολίγοι 
καθολικοί (5 χιλιάδες), πτωχοί, έζων είς σχετικήν άνεσιν ενεκα τής 
ευφορίας τοϋ έδάφους, τό όποιον, αν έλειπεν ή φοβερά φορολογική 
άπομΰζησις τών Τούρκων, θά έκαλλιεργεΐτο κατά πολύ καλύτερον τρόπον. 
Κοινή γλώσσα τής χώρας ήτο ή σλαβική, πρωτεύουσα δέ τό Βελιγρά- 
διον, αντί τής άλλοτε Σεμενδρίας.

Μετά τήν Σερβίαν πλεΐστα αναφέρει περί τής Ρουμανίας 3, ενθα 
οί Χριστιανοί ύπερτεροϋν ποσοτικώς τών Τούρκων καί Εβραίων. 
Οί ανώτεροι Χριστιανοί υπάλληλοι πρός βελτίωσιν τής θέσεως τοϋ 
χριστιανικού στοιχείου τής χώρας των, εδιδον είς τούς Τοιίρκους ώς. 
νομίμους συζύγους τάς ώραιοτέρας αυτών παρθένους.

Ό  συγγραφεύς περαιτέρω έτυμολογεϊ καί τό δνομα Ρούμελη. Οί 
Τοϋρκοι, λέγει, έπειδή έκ τής Ρουμανίας ώρμήθησαν πρός τάς έν τή 
Ευρώπη κατακτήσεις των, έπεξέτειναν τό δνομα Ρούμελη καί έπί τής: 
'Ελλάδος.

Λεπτομερώς περιγραφών παν σημεΐον τοϋ ταξιδιού του, ό. Des- 
Hayes, φθάνει τέλος είς Κωνσταντινούπολιν1. Περί τών μνημείων 
ταύτης, ιδία δέ τοΰ ναοΰ τής 'Αγίας Σοφίας, διεξοδικώς πραγματεύεται. 
Περίφημοι επίσης ήσαν, κατ’ αυτόν, αί έν τή πόλει θολωταί άγοραί 
(μπεζεστένια)δ, ένθα έπωλοϋντο πολύτιμοι λίθοι, υφάσματα, δούλοι πά- 
σης έθνικότητος (έκ Πολωνίας, Μόσχας, Γεωργίας), εχοντες τό πρόσω- 
πον κεκαλυμμένον, όπως μή προδίδεται ή ηλικία των. Τέλος άνεχώρησε 
διά τήν ‘ Ιερουσαλήμ, ή έπίσκεψις τής οποίας υπήρξε καί αιτία τοϋ·

1 Βλ. αύτ. σ. 74.
2 Βλ. αύτ. σ. 66.
s Βλ. αύτ. σ. 82.
4 Ή  Κωνσταντινούπολή ώνομάσ&η «Stam bol» ύπό τοΰ Μωάμεθ Β',,

μετενεγκόντος έξ Άδριανουπόλεως εϊς Κωνσταντινούπολιν τήν πρωτεύουσαν του-
(Islam bol =  πλήρης πιστών, κατά παραφθοράν «Statnbol») αΰτ. σ. 98.

4 2ημειωτέον δτι καί μέχρι σήμερον διατηρείται ή λέξις είς τάς αγοράς;
τών καθ’ ώρισμένας τοϋ έτους ημέρας έμποροπανηγύρεων.
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ταξιδιού του1. Πρός τοΰτο έφωδιάσθη παρά τοϋ σουλτάνου διά δια
βατηρίου έπέχοντος καί θέσιν εγκυκλίου συστάσεως (fetfas) *, διά τοϋ 
οποίου αί κατά τόπους τουρκικαί διοικητικά! άρχαί διετάσσοντο νά 
τοΰ παράσχωσι πάσαν άνεσιν καί ασφάλειαν' δθεν ή φρουρά τών 
Ααρδανελλίων άπήλλαξεν αυτούς τής συνήθους νηοψίας, άντιθέτως 
δ’ έδώρησεν είς αυτούς είδη διατροφής καί αναψυκτικά. Μετά ταΰτα 
εισήλθεν είς τό Αρχιπέλαγος (Archipelague)s, όπόθεν άντίκρυσε τό 
"Αγιον ’Ό ρ ο ς 1 (”Αθω), ένθα έμόναζον περί τάς 5-6 χιλ. καλογήρων, 
διαμενόντων έντός 23 μονών καί διαιτωμένων έν αυστηρά νηστεία' ο! 
πλεϊστοι δέ τούτων, καλλιεργηταί τοϋ έδάφους, ήσαν αγράμματοι.

Ό  Des-Hayes επεσκέφθη μετά ταΰτα τάέρείπια τής Τροίας, μαρ- 
τυροΰντα τήν λαμπρότητα καί τήν ώραιότητα τής αρχαίας των αίγλης6, 
προσωρμίσθη είς Μυτιλήνην, νήσον ορεινήν καί πετρώδη, κατάλληλον 
ομως διά τήν παραγωγήν οίνου καί σίτου καί κατοικουμένην ύπό Ε λ 
λήνων ορθοδόξων8, περαιτέρω δ’ εϊς Σμύρνην, τής οποίας τό πλη
σίον τοΰ λιμένος τμήμα κατοικεΐται ύπό Χριστιανών έμπορων, τό δέ 
έπί τοΰ λόφου ύψηλότερον ύπό 'Ελλήνων, Τούρκων καί 'Ε 
βραίων7. Ένταΰθα είδε τό σπήλαιον, ένθα ό άγιος ’ Ιωάννης 
διέμεινεν έπί τινα χρόνον, έπίσης δέ καί δένδρον, δπερ προ- 
ήλθεν έκ τής ράβδου τοϋ αγίου Πολυκάρπου, επισκόπου τής Σμύρνης, 
ολίγον πρό τοϋ μαρτυρίου του- Έ ν  Σμύρνη διεξήγετο μέγα έμπόριον 
ερίου, κηρού, βάμβακος καί μετάξης, μεταφερομένων έκεϊ ιδίως υπό 
’ Αρμενίων, κατφκουν δέ πολλοί Ευρωπαίοι έμποροι, απολαύοντες 
μεγάλης ελευθερίας. Μετά τήν Σμύρνην έφθασαν είς Χίον (Sio)8, 
τής οποίας τό έδαφος ήτο εύφορον, ιδία προκειμένου περί σιτοκαλ
λιέργειας καί παραγωγής εσπεριδοειδών καί οίνου. Ό  συγγραφεύς πα
ρέχει καί δημογραφικάς τινας πληροφορίας περί τής νήσου, καθ’ ας ό 
πληθυσμός αυτής, ενώ πρό τοϋ 159δ (καθ’ δ έπετέθησαν οΐ Φλωρεν-

1 Βλ. αύτ. σ. 332.
2 Βλ. αύτ. σ. 333.
8 Βλ. αύτ. σ. 338.
4 Βλ. αύτ. σ. 338.
6 Βλ. αύτ. σ. 339.
* Βλ. αύτ. σ. 341.
7 Βλ. αύτ. σ. 34Β.
* Βλ. αύτ. σ. 344.
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τΐνοι εναντίον της Χίου) άνήρχετο εις 50-60 οικογενείας, εΐχεν άνέλ- 
θει τότε εις 50 χιλ. Έλληνας ορθοδόξους καί 4.500 καθολικούς. Οι 
"Ελληνες έχουν εν Χίω περισσοτέρας εκκλησίας η οί λοιποί κάτοικοι- 
Οί καθολικοί προστατεύονται υπό τών Ιησουιτών1, κορδελλιέρων καί 
δομινικανών. Ή  εν Χίφ 3 διαμονή είναι ή θελκτικωτέρα έν Τουρκία, 
τόσον άπό άπόψεως κλίματος, δσον καί άπό της εύγενοΰς συμπεριφο
ράς τών Χριστιανών.

’Ακολούθως δ Des-Hayes εφθασεν εις Σάμον, νήσον άραιώς κα- 
τωκημένην εν συγκρίσει πρός τάς άλλας, άφροΰρητον καί ως έκ τοΰ- 
του έκτεθειμένην εις τήν διάθεσιν τών πειρατών3. Μετά ταΰτα εις 
Πάτμον (Patino), τής οποίας τό άγονον έδαφος4 προκαλεΐ τήν μετανά- 
στευσιν τών κατοίκων εις τήν Ιταλίαν καί λοιπήν Ευρώπην, δπου 
τρέπονται εις τό έμπόριον, λίαν πλουτοφόρον διά πολλούς. Έπε- 
σκέφθη επίσης τήν αυτόθι μονήν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου. 'Ο πληθυσμός 
τής νήσου είναι εξ ολοκλήρου ελληνικός, εξαιρέσει τοΰ δικαστοΰ (καδή) 
καί 5 -6  Τούρκων. Περιπλεύσας τήν Λέρον, δ D es-H ayes ήλθεν εις 
Κώ (Stanchio), νήσον εΰφορωτάτην καί τερπνοτάτην5. Τελευταίοι στα
θμοί τής περιηγήσεώς του υπήρξαν ή Ρόδος 6 και ή Κύπρος7. Ή  Ρό
δος εχει καλώς έκτισμένας οικίας καί ευθείας όδοΰς, κατοικεΐται υπό 
Ελλήνων ορθοδόξων καί ελάχιστων καθολικών, διαμενόντων μακράν 
τής πόλεως, 1200 Τούρκων καί 200 Εβραίων.

Ή  Κύπρος τφ πάλαι εκαλείτο, κατά τόν συγγραφέα, Cripte ή 
Criptan, διότι ήτο χαμηλή καί έφαίνετο καλυπτομένη ύπό τών κυμά
των, βραδΰτερον δέ ωνομάσθη Κύπρος έξ αιτίας τών πολλών αυτής κυ- 
παρίσσων. Οί Τοΰρκοι έχουν τόσον ερειπώσει τήν νήσον, ώστε οί χρι
στιανοί στεροΰνται καί αΰτοΰ τοΰ άρτου.

Έκεϊθεν δ περιηγητής διεπεραιώθη εις Παλαιστίνην, κατά δέ τήν 
επάνοδόν του επεσκέφθη τήν Κρήτην (Candie), Ζάκυνθον3 (lie de

1 Βλ. αΰτ. σ. 347.
5 Βλ. αΰτ. σ. 348.
4 Βλ. αύτ. σ. 350.
* Βλ. αύτ. σ. 351.
5 Βλ. αύτ. σ. 352.
" Βλ. αύτ. σ. 355.
* Βλ. αύτ. σ. 360.
* Βλ. αύτ. σ. 449.
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Jante), Κεφαλληνίαν, εΰφορωτάτην είς παραγωγήν τής κορινθιακής 
σταφίδος, κατοικουμένην δέ ύπό Ελλήνων κωμηδόν.

Έ κ  τινων σελίδων τοΰ ταξιδιού τοΰ Des-Hayes εξάγεται δ πραγ
ματικός σκοπός αύτοΰ, δηλαδή ή προσπάθεια, δπως είς τήν ενοω- 
παϊκήν χριστιανικήν συνείδησιν δικαιωθή ή άπό τής εποχής ήδη 
τοΰ Φραγγίσκου τοΰ Α ' ισχΰουσα συμμαχία μεταξύ Γαλλίας καί Τουρ
κίας τά ευνοϊκά άλλως τε διά τόν χριστιανισμόν επακόλουθα τής 
οποίας ήσαν εν πρώτοις ή ύπό τών καθολικών έλευθέρα άσκησις 
τών θρησκευτικών καθηκόντων των καθ’ άπασαν τήν Τουρκίαν 
καί δ άπεριόριστος προσηλυτισμός τών «σχισματικών» εις τό καθο
λικόν δόγμα (au bon chem in)2, ή άπελευθέρωσις τών χριστιανών δου
λών καί ή καθ’ δλου εν Τουρκία εύόδωσις καί ίκανοποίησις τής χρι
στιανικής ιδέας-

Τό βιβλίον τοΰ Des-Hayes εγράφη ύπό τοϋ γραμματέως του άνω- 
νύμως, δημοσιευθέν κατά πρώτον τφ 1624, ύπό τά αρχικά στοιχεία 
D. C. "Ενεκα τοΰ ενδιαφέροντος τό όποιον παρουσιάζει άντεγράφη ύπό 
πολλών μεταγενεστέρων, κατ’ εξοχήν δέ ύπό τοΰ Stochove4. Αί έν 
Ιερουσαλήμ έργασίαι τοΰ D es-H ayes έσχολιάσθησαν επίσης τόσον 
Ιπαινετικώς ύπό τοϋ D ’ Anville, ώστε κατέστησαν δνομασταί.

Τήν ηπειρωτικήν Ελλάδα δ συγγραφεύς δέν διέσχισε κατά τήν 
πρώτην αποστολήν τοϋ (1621), αλλά κατά τήν δευτέραν (1630), καθ’ 
ήν επεσκέφθη τάς ’ Αθήνας5, περίγράψας αύτάς μετά βαθέος θαυμα
σμού- Σαφής καί ακριβής περί τήν καταγραφήν τών τοπωνυμίιον, τήν 
ορθήν διάκρισιν νέων καί άρχαίων ονομασιών, δεικνύει άκαταπόνη- 
τον φιλερευνητικότητα εις τήν μελέτην τών κατά διαφόρους έποχάς 
μνημείων τών λαών.

1 Βλ. αύτόθι σ. 451. 
s Βλ. αύτόθι σ. 310.
* Ή  σπουδαιότης τοΟ βιβλίου έπροκάλεσε καί τάς τρεις εκδόσεις: ή 

πρώτη τφ  1624, ή δευτέρα τφ 1632 έπηυςημένη έκ τών νέων παρατηρήσεων 
καί ή τρίτη τφ 1643. Βλ. D e L&borde, Athenes etc..., τομ. I σελ. 62.

* Chateaubriand, Itineraire είσ. σελ. 91.
5 Βλ. L ov in esco  V o y . F r. σελ. 5. Είναι ό πρώτος έπισκεψθ·είς τήν 

'Ελλάδα διπλωμάτης,
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D u  L o i r ,  Les Voyages du Levant, Paris 1654.

Ό  Du Loir συνώδευσεν εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν τόν πρεσβευ
τήν De la H a v e 1 μεταβαίνοντα εκεί, δπως αντικαταστήσω (1639) τόν κό- 
μητα I>e Cezy, περιηγήθη δέ βραδΰτερον τούς δνομαστούς τόπους τής 
ελληνικής άρχαιότητος, γνωστούς μέχρι τής εποχής του μόνον εκ τής 
ιστορίας καί τοΰ γεωγραφικού χάρτου. Άλλά και οί “Ελληνες κάτοικοι 
διά πρώτην φοράν εβλεπον εν τφ προσώπφ του ξένον ταξιδιώτην 5.

Πλέων πρός τήν Κωνσταντινοΰπολιν, διήλθε προ τών Κυθήρων 
(Cerigues) 8 και διά τών Κυκλάδων ήγκυροβόλησεν είς Σέριφον1 (Zer- 
fanto), ένθα τήν προσοχήν του εφείλκυσεν ή άθλιότης και ή νωθρό· 
της τών Ελλήνων κατοίκων. Περιπλεΰσας ακολούθως τάς νήσους Νά
ξον, Δήλον (άκατοίκητον), Μύκονον, έν η ύφίστατο ακόμη ελληνική 
σχολή, Τήνον, Χίον (Scio), είσήλθεν είς Σμύρνην5, τήν οποίαν πε- 
ριέγραψεν είς δσα εϊχεν αρχαία καί νεοίτερα κτήρια.

Έ κ  τών νήσων τοΰ ’Αρχιπελάγους δ Du Loir πραγματεύεται 
περί τής Χίου (Scio)8' αΰτη έχει μικράν μέν, άλλά καλώς εκτισμένην 
πόλιν, είς δέ τόν λιμένα της ναυλοχεΐ πάντοτε οθωμανικός στόλος, δστις 
φρουρεί τούς γείτονας άπό τών πειρατικών επιδρομών τών χριστιανι
κών γαλερών. 'Η  παρουσία τοΰ στόλου δέν εμποδίζει τούς χριστιανούς 
τής Χίου νά ζώσιν ελευθέρως, δσον είς ούδέν άλλο μέρος τοΰ ’ Αρχιπε
λάγους. Ό  συγγραφεύς επαναλαμβάνει τά δσα δ «πολύς» (grave) 
πρέσβυς Bousbequius γράφει περί τής Χ ίου 7 καί δή τής ευφορίας 
τοΰ εδάφους της, ήτις καθιστά τούς κατοίκους τούς εύπορωτέρους

1 Αύτόθι σ. 2.
2 Αυτόθι προλ. σελ. 4.
3 Αύτόθι σελ. Β. Τά Κύθηρα, νΰν Cerigo, είναι ή πρώτη νήσος τοΰ ’Α ρ 

χιπελάγους (Archipelague), κεΐται δέ μεταξύ τοΰ Ταινάρου (Cap M atapan) 
κα'ι Μαλέα (Malio)' ανήκει είς τούς Ενετούς, οϊτινες διοικούν ταύτην διά 
προβλεπτοΰ (Provediteur) άντικαθισταμένου άνά τριετίαν. Οί Χριστιανοί κά
τοικοι έτίμησαν διά μονής τόν τόπον, ενθα έπίστευον δτι ό άγιος ’ Ιωάννης 
εγραψε τήν Άποκάλυψίν του.

4 Αυτόθι σελ. 5.
5 Αυτόθι σελ. 14.
β Αότόθ ι σελ. 18.
Τ Αύτόθι σελ. 20. Δημόσιος ποιμήν διά συρίκτρας καλει τάς πέρδικας λίαν 

πρωΐ ΐνα τάς οδηγήσ^ είς τούς αγρούς, περί τήν εσπέραν δέ καθ’ ομοιον τρό 
πον μεταφέρει αύτάς είς τήν πόλιν.
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τών Αίγαιοπελαγιτών'. ’Ακολούθως μετά τοΰ De la Have έπε- 
σκέφδη τήν ’Έφεσον 5, τήν Μυτιλήνην *, ήν οί Τοΰρκοι διοικούν 
διαμένοντες εντός τοΰ ύπό τοΰ Μωάμεθ Β' κτισθέντος ( 1464) 
πύργοι1. Έ ν  άντιθέσει πρός τήν Χίον, ή δυστυχία τών κατοίκων τής 
νήσου ταύτης, κοινή άλλως τε πρός τήν τοΰ λοιποΰ πληθυσμόν τής 
'Ελλάδος, μάλλον δούλου παρά υπηκόου τοΰ σουλτάνου, ήτο απερίγρα
πτος. Τέλος δ Du Loir έφθασεν είς Κωνσταντινοΰπολιν, δπου περιη- 
γήθη αρχαία μνημεία και νέα κτήρια τών Τούρκων καί Ελλήνων.

Έπιστρέφων βραδύτερον είς τήν Γαλλίαν, προσωρμίσθη εις τήν 
Λήμνον4 (Stalimene), ήτις ειχε περισσοτέρους χριστιανούς κατοίκους, 
ή Τούρκους, εκεϊθεν δέ κατηυθύνθη πρός τήν Εύβοιαν, τής δποίας ή 
πρωτεύουσα εκαλείτο, ώς καί ή νήσος, Egribos. Ε π ’ ευκαιρία αναβο
λής τής συνεχείας τοΰ ταξιδιού μετά δύο άλλων, Γερμανοΰ και εύγενοΰς 
Ίταλοΰ, έπεσκέφθη τέλος καί τάς ’ Αθήναςδ. Μόνον ή παρουσία τών ερει
πίων εμαρτύρει τήν πρώτην αΐγλην τής πόλεως, έκ τών οποίων μάλιστα 
οί κάτοικοι έπορίζοντο οίκοδομήσιμον ύλην. « Έ ξ  όσων, γράφει, προσέ- 
τρεξαν πρός ημάς κατόπιν τοΰ θορύβου τής άφίξεώς μας, ούδεις μοι 
έφάνη γνήσιον τέκνον τών ’ Αθηνών' τοσαύτη ήτο ή δυστυχία καί ή πε
νία, αίτινες Ιλυμαίνοντο είς μέγαν βαθμόν τήν πόλιν». “Οπωσδήποτε, ή 
εμψάνισις τών εντοπίων παρουσιάζετο ανώτερα, καθ’ δσον έπροχώρει 
είς τό εσωτερικόν. Οί σημαντικώτεροι κάτοικοι προσήλθον πρός τούς πε
ριηγητάς, προσφέροντες μετά πολλής ευγενείας τά αναγκαία πράγματα7.

Ό  Du Loir μετέβη μετά ταΰτα είς Κόρινθον, είς ήν είκοσι μόνον 
οίκίαι έσφζοντο. Είς ταύτην, ώς γράφει, οί Τοΰρκοι έγκατέστησαν τούς 
άσχημοτέρους ανθρώπους τοΰ κόσμου (negres). Διά τοΰ Αίγιου (Vo-

1 Αύτ. σ. 20. Έ κ  τής μαστίχης ό σουλτάνος μόνον λαμβάνει εισόδημα 80 
χιλ. δουκάτων.

5 Αύτ. σ. 24— 33.
* Αύτ. σ. 34.
4 Αύτ. σ. 42— 75.
* Αύτ. σ. 294.
6 Αύτ. σ. 310. Π ερ ί τώ ν  ’Αλβανών τής 'Αττικής, θρησκείας καί άμφιέ- 

σεως τούτων διά μακρών όμιλεΐ σ. 303.
7 Αύτ. σ. 311. Ό  πληθυσμός τών ’ Αθηνών είναι 3-4 χιλ. Χριστιανοί 

καί 60 οίκογένειαι Τούρκων περιγράφει τήν πόλιν καί τήν άμφίεσιν τών 

αρχόντων,



ί

stissa), Ναύπακτού1 (Lepante), αρκετά μεγάλης τότε πόλεως, Πα- 
τρών 3 πολυάνθρωπου, μεθ’ ίκανοΰ εβραϊκού πληθυσμοί δστις καθι
στά αυτήν εμπορικήν πόλιν, τέλος έφθασεν εις Ζάκυνθον (Zante) ’ , 
ενθα ή διαμονή ύπήρξεν ανιαρά, ούδέν δ’  άξιοπερίεργον ευρεν δ Du 
Loir, ει μή μόνον θεάματα προκαλοϋντα φρίκην και άγανάκτησιν. 
Θανάσιμον μίσος ύφίστατο εϊς άπάσας τάς ένετοκρατουμένας νήσους 
μεταξύ τών ελληνικών οικογενειών και προεκάλει συνεχείς δολοφονίας. 
Δέν υπάρχει άνθρωπος, γράφει ο περιηγητής, μή έ'χων · θανάσι- 
μον εχθρόν, σκεπτόμενον πώς νά τον δολοφονήσω εϊς πρώτην ευ
καιρίαν.

Τδ βιβλίον τοϋ Du Loir εχει άληθώς πολλάς ελλείψεις, ή αξία του 
δμως έγκειται εις τό γεγονός δτι, κατ’ έξαίρεσιν άπό τών περισσοτέρων 
έργων τής παλαιοτέρας περιηγητικής φιλολογίας, τοΰτο εξεδόθη αμέ
σως μετά τήν συγγραφήν του, και οΰτω πως διεδόθη εις ευρύ αναγνω
στικόν κοινόν, καταστάν άναμφιβόλως πηγή και υπόδειγμα διά τούς 
μετ’ αυτόν περιηγητάς.

Ειδικήν δμως σημασίαν κέκτηται διά τούς "Ελληνας, διότι δ Du 
Loir είναι εκ τών πρώτων Γάλλων περιηγητών, οί οποίοι εκδηλώνουν 
αισθήματα φιλελληνικά. Ή  άθλία κατάστασις και τά παθήματα τών 
Ελλήνων καταθλίβουν τήν ψυχήν αύτοϋ, δταν δέ όμιλή περι τοϋ δου
λεμπορίου εξανίσταται εκ τοϋ βάθους αυτής πρό τοΰ θεά
ματος, τό οποίον εις προγενεστέρους περιηγητάς, ώς εις τόν πολύν 
Bousbeques, είχε προκαλέσει απλώς ψύχραιμους τινάς σκέψεις κα'ι συγ
κρίσεις πρός τήν λοιπήν ευρωπαϊκήν κοινωνικήν κατάστασιν. Περιγρά
φει μετά ζωηράς συμπαθείας τάς σκηνάς τοϋ εμπορίου τοΰτου, εις τό 
όποιον οί έν Έλλάδι εγκατεστημένοι Εβραίοι ήσχολοΰντο συστηματι- 
κώς, Ικπαιδεΰοντες έπι τοΰτφ γυναίκας εϊς τήν φωνητικήν και τήν 
έγχορδον μουσικήν.

Ή  κυριωτέρα έλλειψις έν τφ έργΦ  τοΰ Du Loir, συντεταγμένφ 
ύπό έπιστολιμαΐον τύπον, είναι δ έν αύτφ έρασιτεχνισμός, ή κατά τήν 
σΰνθεσιν άνισότης και πνεΰμα τι έπιδείξεως άρχαιομαθείας. Μέγα μέ
ρος τοϋ συγγράμματος του, ένθα αύθεντικαϊ παραπομπαι εις κλασσικά 
κείμενα, αφορά τήν άρχαίαν Ελλάδα.
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1 Αΰτ. σ. 347. 
’  Αΰτ.'σ. 349. 
5 Αΰτ. σ 353.

Ε Ικ . 38. Κόρη έκ Πάρου (N ico lay , V oy . f o  73)
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'Οσάκις ομως δμιλεΐ περ'ι τής Νέας πράττει τοΰτο μάλλον άμελώς 
καί έπεισοδιακώς, συγκρίνων λ. χ. τά αρχαία μνημεία πρός τήν φυσι
κήν ωραιότητα τών Έλληνίδων 1 γυναικών και έπιδεικνΰων δήθεν διά 
τήν δευτέραν μεγαλΰτερον ενδιαφέρον. Τοιουτοτρόπως, ένφ ένεκα τής 
μορφώσεώς του κα'ι τής τουρκομαθείας του ήδύνατο ν5 άποτελή πηγήν 
περιηγητικήν πρώτης τάξεως, δέν κατορθώνει τοΰτο.

** ^

R o b e r t  D e D r e  u x ,  Voyage en Turquie et en Grece (1669) 
εκδ. Pernot Hubert, Paris 1925.

Οΰτος συνώδευσεν εν Κωνσταντινουπόλει ύπό τήν Ιδιότητα τοΰ πνευ- 
ματικοΰ (aumonier)rov νέον πρεσβευτήν τής Γαλλίας de la Haye 
V antelef2 διαδεχθέντα τόν πατέρα. Ό  De Dreux παρέμεινεν 
Ιν Κωνσχαντινουπόλει έπί τρία ετη, επιχειρών Ιν τώ μεταξύ έκδρο- 
μάς εις διάφορα μέρη, ώς εις Τένεδον, Σμύρνην, Χίον, Μυτιλήνην3.

Άνεχώρησαν έκ Μασσαλίας διά καλώς ώπλισμένου πλοίου, ίκα- 
νοΰ ν5 άνθέξη είς πάσαν πειρατικήν έπίθεσιν, 4 μετά τινας δ’ ημέρας 
ευρέιίησαν πρό τών Κυθήρων (Cerique), συνεχίσαντες διά τοΰ ’Α ρ 
χιπελάγους 5 τό πρός τήν Κωνσταντινοΰπολιν ταξίδιον των. Έ ν  Κων- 
σταντινουπόλει ό Vantelet έζήτησεν άκρόασιν παρά τοΰ Μ. Βεζΰρου, 
εξ άδεξιότητος δέ και απειρίας τοΰ νεαροΰ πρεσβευτοΰ συνέβη δεινή 
παρεξήγησις, τά επακόλουθα τής οποίας ευτυχώς άπεφεΰχθησαν.

Τό γεγονός τοΰτο έπεβράδυνε βεβαίως τάς διαπραγματεύσεις, δ δέ 
πρεσβευτής μετά τοΰ De Dreux εύρέθησαν υποχρεωμένοι ν’ ακολουθή- 
σωσι τόν Μ. Βεζΰρην κατευθυνόμενον είς Άδριανούπολιν. Επειδή 
ομως δ Μ. Βεζύρης άνεχώρει μετά στρατού εις Κρήτην, δ πρεσβευ 
τής μετέβη τελικώς εις Λάρισσαν, πρός συνάντησιν τοΰ εκεί παρεπι- 
δημοΰντος σουλτάνου. Οΰτος εδέχθη ν’ άποστείλη διπλωματικόν 
υπάλληλον εις Γαλλίαν, ινα συνεχισθώσιν εκεί αί διαπραγματεύσεις, δ

1 Βλ. αύτ. σ. 380, 18, 397.
’  Βλ. ανωτέρω σ. 69 σημ. 1' είν’ αυτός, δστις έδοκίμασε τήν μουσουλ

μανικήν τραχύτητα ραπισθείς σφοδρότατα κατά διαταγήν τοΰ Κιιιυπρουλή.
3 Βλ. αύτ. Προλ. σ. IX.
4 Αύτ. σ. 12.
4 Αύτ. σ. 18.
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■δέ Vautelet μετά τοΰ De Dreux έπανέκαμψαν εις τήν πατρίδα των, 
επί δυο έτη ταλαιπωρηθέντες άκάρπως.

Άντικείμενον τοΰ περιηγητικού έργου τοΰ De Dreux είναι έν 
πρώτοις αί άναγκαΐαι διαδρομαι περί ών ανωτέρω, αλλά καί πολλαί 
•αλλαι, κατ’ αρέσκειαν γενόμεναι, είς αρχαιολογικούς καί ιστορικούς τό
πους, ώς εις τάς ’ Αθήνας κλπ. Ό  De Dreux εκφράζεται έπαινετικώ- 
τατα διά τάς εκδηλώσεις άνεξιθρησκείας καί τουρκικής φιλοξενίας, τά χά
νια, τάς δδοΰς, τάς πηγάς καθ’ οδόν κλπ., ών έκαρποΰντο καί οί ξένοι πε
ριηγηταί, δμιλεΐ περί λοιμοΰ έπισυμβάντος έν Άδριανουπόλει καί 
λεπτομερώς περιγράφει (σ. 45-60) τήν Κωνσταντινοΰπολιν (Stamboul).

Τά ώραιότερα κτήρια τής Κωνσταντινουπόλεως είναι τά «μπεζε- 
στένια (bezestints) ’ , ήτοι εμπορικά πρατήρια διά τούς Τούρκους, τά 
καραβάν-σεράϊα (caravanseraux) 2, ανάλογα πρατήρια καί τόποι δια
μονής διά τούς ξένους εμπόρους, τέλος δέ τά νοσοκομεία, τά ανάκτορα 
καί τά τεμένη s. Πρώτον μεταξύ τών τεμενών αναφέρει τό τής αγίας 
Σοφίας, ιδίως ενεκα τής αρχιτεκτονικής αύτοΰ. Πολλά καί σημαντικά 
έπίσης αναφέρει ό D e Dreux περί τοΰ πνεύματος καί τοΰ τρόπου τοΰ 
βίου τών Τούρκων4.

Ό  Robert de Dreux εΰρε τήν ευκαιρίαν νά μεταβή βραδύτερον 
είς Χίον (Chio) 4 ύπό τήν προστασίαν Τούρκου τινός όνόματι Mou- 
stafaga. Παρά τήν Μυτιλήνην (Metelin) εΐδεν "Ελληνας καί Τούρ
κους νά ρίπτωσιν εις τήν θάλασσαν άρτον καί άλλας προμήθειας πρός 
■κατευνασμόν τής τρικυμίας. Εις τήν ώραίαν καί αρκετά ίσχυράν πόλιν 
τής Μυτιλήνης διέμεινεν επί βραχύ.

1 Αύτ. σ. 46, bezestan η bezesten = άγoρά = B aza r.
1 Χειρογρ. caravocerau .
8 Βλ. αύτ. σ. 72-75" ένθα διά μακρών περιγράφει τά κατά τούς Τούρκους 

κοινωφελή κτήρια καί τά μεγάλα αρχιτεκτονικά δημόσια εργα (γέφυραι, 
υδραγωγεία).

4 Βλ. αύτ. σ. 71. Διακρίνει είς τούτους «μεγάλην ειλικρίνειαν, σοβαρό
τητα «νάμικτον μετά μετριοφροσύνης, ξφοφιλίαν καί εύσπλαγχνίαν, μεγάλην 
Εγκράτειαν περί τήν τροφήν καί τό ποιόν καί {Ιερμόν θρησκευτικόν ζήλον, 
δστις ώθεί αύτόύς, Ιδία δέ τούς έξισλαμισθέντας, είς τήν μεγάλην αποστροφήν 
τών αλλοθρήσκων' πολλάκις αναφέρει δτι είδε Τούρκους ν’ ΰγοράζωσιν άρτον 
:πρός διανομήν είς τούς αδέσποτους κύνας τής συνοικίας.

4 Βλ. αύτόθι, σελ. 62.



Δικαίως δ De Dreux ονομάζει τήν Χίον «la chretiennete de 
T u rqu ie»1, διότι ενταύθα, κατά μοναδικήν εξαίρεσιν, δέν έπετρέπετο 
εϊς τούς Τούρκους ή δημοσία έκτέλεσις τών θρησκευτικών των καθη- 
κόντων! Ό  πληθυσμός τής νήσου άνήρχετο εις 8  χιλ. καθολικούς, 23 
χιλ. "Ελληνας και μόνον 3 χιλ. Τοΰρκους, υπήρχε δέ και μονή καπου
κίνων. Έκεΐθεν δ De Dreux διεπεραιώθη εις Σμύρνην 2, τήν έμπο- 
ρικωτέραν τών πόλεων τής ’ Ανατολής2.

Ό  De Dreux αναφέρει επίσης τήν Ραιδεστόν (R odosto )4, πόλιν 
ώραίαν κα'ι έμπορικωτάτην, συγκοινωνούσαν κανονικώς μετά τής Κων
σταντινουπόλεως, τόν "Εβρον ποταμόν5, δστις χωρίζει τήν Θράκην 
άπό τής Μακεδονίας, τήν νϋν πόλιν Κομοτινήν (Cym urgina)e, τό 
Περη^ώρι (Peritory), δεινοπαθοϋν εκ τών επιδρομών τών πειρατών, 
τήν Καβάλλαν (Cavallos), τάς Σέρρας (Seres) πόλιν αρκούντως μεγά- 
λην καί ώραίαν, ένθα δημόσιος κώδων σημαίνει τάς ώρας τής ημέρας 
«κατά τόν γαλλικόν τρόπον» 8, τοϋθ’ δπερ οΰδαμοΰ άλλαχοΰ συνέβαινεν 
εν Τουρκία

Ό  De Dreux πραγματεύεται κατωτέρω περί τής Θεσσαλονίκης, τής 
«ώραιοτέρας κα'ι λαμπροτέρας πόλεως τής Μακεδονίας καί δλης τής Ε λ 
λάδος». Ταΰτης περιηγήθη, τή βοηθείςι τοΰ "Ελληνος μητροπολίτου, 
τάς χριστιανικός εκκλησίας, συγχρόνους και παλαιοτέρας, εξαιρεί δέ τήν 
τοΰ αγίου Δημητρίου. Ή  πόλις ήτο χωρισμένη είς τρία, σχεδόν ίσα,

1 Βλ. αυτόθι σελ. 66, χειρ. Cliio, S c io  καί Schio.
2 Βλ. αύτόθι σελ. 67.
8 Βλ. αύτόθι σελ. 69.
4 Βλ. αύτ. σ. 83.
5 Βλ. αύτ. σ. 85, «Merissa», ό B elon , O bservations σ. 141 «M arissa».
6 Χ ειρ ογ ρ . Gum ttrdjina, B elon , Α ύτόθι, σ. 137, N ous trouvasm es

u ne petite bou rgad e nom inee Coum ercine.
7 Βλ. αύτ. σ. 33 καί B elon , Αύτόθι, σελ. 125 «T ous les habitans de 

Tricala et des Ceres parlen t grec  v u lg a ire : mais les Juifs qu i y sont 
parlent espagnol et alletnan. les v illa geo is  parlent G rec et Servien».

8 Βλ, αύτ. σ. 93. Οί Τοΰρκοι καί ’ Ιταλοί τής εποχής εκείνης έ  μετρούν 
τάς ώρας άρχόμενοι άπό τής δύσεως τοϋ ήλιου. Βραδύτερον έγενικεύβη ό γαλ
λικός τρόπος τής μετρήσεως άπό τοΰ μεσονυκτίου, οδτινος ποιείται μνείαν ό

D e D reux.
8 Ή 'χ ρ ή σ ις  ωρολογίων εϊχεν άπαγορευθή έν Τουρκί^ ύπό τίνος αρχαιό

τερου σουλτάνου, ώς τελείως περιττών, τόσον διά τήν προσευχήν, δσον καί διά 

τήν εργασίαν ή τόν ύπνον.

—  177 —

μέρη, έκαστον τών οποίων περιελάμβανεν άνά 40 χιλ. Τούρκων, Ε λ 
λήνων καί Εβραίων. Οί τελευταίοι ώμολόγουν τήν απόλυτον ΐσοπολι- 
τείαν, ής Ιτυγχανον έν Θεσσαλονίκη.

Ενδιαφέροντα είναι καί τά δσα περαιτέρω λέγει δ συγγραφεύς 
περί τοΰ κυνηγίου τοΰ εις Λάρισσαν παρεπιδημοΰντος σουλτάνου1.

Έ ν  3 Αθήναις αί λαμπραί αρχαιότητες, εις τήν μελέτην τών δποίων 
ήσχολήθη έπί πολλάς ημέρας, εξουδετέρωσαν τούς έκ τοΰ ταξιδιού κό
πους2. 'Υπό Παλαιολόγου τινός (χειρογρ. Pascalogue) ώδηγήθη επί
σης και εις τήν μονήν τών καπουκίνων. Έ ξ  ’Αθηνών ανεχώρησεν εις 
Ναΰπλιον (Romaine), δπου συνηντήθη μετά τοΰ διά Γαλλίαν προοριζο- 
μένου Τοΰρκου πρεσβευτοΰ Soliman-aga, παρά τά Κύθηρα δέ (Ce- 
rigues)8 μετά τοΰ εκεί ναυλοχοΰντος στόλου τοΰ Μοροζίνη.

Τά περιηγητικά άπομνημονεύιιατα τοΰ De Dreux παρέμειναν έπί 
μακρόν εν χειρογράφφ, μόλις δέ προσφάτως έτυπώθησαν ύπό τοΰ 
Pernot (1925). Φανερά είναι ή ιδιάζουσα προσοχή, τήν δποίαν αφιε
ρώνει εις παν θρησκευτικόν στοιχείον4" ώφελιμώταται δέ καί τά 
μάλιστα ένδιαφέρουσαι ημάς, ίσως δέ μοναδικαί, είναι αί παρατηρήσεις 
του έπί τών πόλεων τής Βορείου 'Ελλάδος, δι’ οσων διήλθε, κατευθυ- 
νόμενος εις Λάρισσαν. Εις τά περί ετεροδόξου δι’ αύτόν χριστιανικού

1 Κατ’ άψήγησιν εντοπίου "Ελληνος, γνά>σιου τής ιταλικής, ό  σουλτάνος 
ύιτεχρέωσε τά περίχωρα νά παράσχωσι διά τό κυνήγιόν του καί κατ’ αναλογίαν 
πληθυσμού, 20 χιλ. έν δλφ ανθρώπων. Ή  έξιστόρησις τοΰ ιδιότυπου τούτου 
καί κατ’ ασιατικήν ίσως μέθοδον γενομένου κυνηγιού, εχοντος αγρίως θεαμα
τικόν χαρακτήρα, χάριν τοΰ σουλτάνου, είναι γραφικωτάτΐ], Πρόκειται έν όλί- 
γοις περί ψυχαγωγίας αληθώς εκφρονος, ήτις έστοίχιζεν ενίοτε τήν ζωήν 400— 
500 'Ελλήνων τοΰτο δμως ολίγον ένδιέφερε τόν βάρβαρον. Ό  De D reux 
αναφέρει καί τήν πληροφορίαν δτι ό σουλτάνος διέταξε ν’ άποκεφαλισ&ϋ 
ποιμήν σώσας αύτόν άπό πνιγμού είς ελος, «ΐνα μί) γνιοσθή δτι οφείλει τήν 
ζωήν του είς μηδαμινόν Ttva δστις δέον νά at αλί] είς τόν άλλον κόσμον, δπως 
λάβχ) τήν ανταμοιβήν του !>

* Βλ. αύτόθι σελ. 141.
8 Βλ. αύτόθι σελ. 164.
4 Βλ. αυτόθι σελ. 83. Έ ν  2ηλυβρία έπεσκέφθη τήν ορθόδοξον εκκλησίαν, 

ενθα ΰπήρχι; λείψανον αγίου μεγάλως λατρευόμενον (σελ. 99). Είς τινα εκκλησίαν 
τής Θεσσαλονίκης ό μητροπολίιης επέδειξεν αύτφ άρχαϊον τετραευάγγελον, 
έπηργυρωμένον κατά τάς παρυφάς. Έπεσκέφθη τήν μονήν τών καλογραιών 
τοΰ άγιου Βασιλείου καί έτέραν τήν μονήν τής Παναγίας έξ 80 καλογραιών 
(σ. 100).

12
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κλήρου είναι ειλικρινής καί παρά προσδοκίαν αμερόληπτος '.Τούς ορθοδό
ξους επισκόπους 2 εΰρεν εγκαρδίους διακειμένους πρός αυτόν, αν και καθο
λικόν, και λίαν φιλοξένους, τούς ιερείς δέ τόσον αμαθείς, ώστε έθεώ- 
ρουν εαυτούς σοφούς, εάν εγνώριζον έστω και άνάγνωσιν8. Ό  D e 
Dreux καταβάλλει αληθείς προσπαθείας, δπως διάλυση τό μίσος τών 
δύο εκκλησιών 1 Προσέχει δ5 επίσης καί εις τά αρχαία μνημεία s καί αναγι
γνώσκει έπιγραφάς 6' περισσότερον δμως μελετά την τέχνην τών χριστια
νικών εκκλησιών7 ώς και τών τεμενών τών Τούρκων, εις τά οποία δέν 
διστάζει νά είσέλθη εκ λόγων θρησκοληψίας.

Κατά τόν Pernot, ή περί τών ’ Αθηνών έκθεσις τοϋ De Dreux, 
παλαιοτέρα εκείνων τοϋ Babin (1674), τοϋ Guilletiere (1675) και 
τοϋ Spon (1677), είναι εύφυεστάτη και συναρπαστική. Καθ5 δλου 
ό De Dreux παρέχει: πλήθος έπακριβών παρατηρήσεων, ή ώφελιμό- 
της τών οποίων δύναται νά ισοφαρίστ) γεωγραφικά τινα αύτοϋ σφάλ
ματα.

Τόν Robert de D reuxΡ κατέστησε διά πρώτην φοράν γνωστόν 
εις τό κοινόν ό Henry O m on t9, δημοσιεύσας έν τή Revue des Etudes 
Grecques τό άναφερόμενον είς τάς ’ Αθήνας κείμενον.

1 Αυτόθι σελ. 97' οί ιερείς νυμφεύονται, άλλα μόνον άπαξ' δι ’ δ καί
λίαν μεριμνώσι περί τής μακροβιότατος τής συντρόφου των.

3 Αύεόθι σελ. 98, Θεσσαλονίκης καί Λαρίσσης.
8 Βλ. αύτόθι σελ. 96, 98, 133.
* Έ ν  Χίφ αναφέρει κωμικόν θρησκευτικόν ανέκδοτον, καθ’ δ άστή 

τις μεταβαίνουσα εις τήν εξοχήν ζητεί άφεσιν αμαρτιών από τοϋ ήμιόνου, δ  δέ 
πνευματικός χορηγεί αυτήν άπό τοΰ παραθύρου, ανευ έξομολογήσεως, έπί xfj 
προκαταβολική αμοιβή ταλλήρου, ριψθέντος ύπό τήν θύραν.

5 ’Από τής σελ. 141 μέχρι τής 156 περιγράφει τά μνημεία τών ’Αθηνών.
6 Βλ. αυτόθι σελ. 87 καί 91.
Τ Βλ. αύτόθι σελ. 89, 100. Eivui αξιόλογα δσα γράφει περί. τής εκκλη

σίας τοϋ αγίου Δημητρίου τής Θεσσαλονίκης.
» Βλ. Bruno, A-mbassadeurs de F ran ce  et capucins frangais a 

Constantinople au XVIXe siecle d ’ apres le  journal de T h om as de Paris. 
29-81 E tudes Franciscaines.

* Βλ. O m ont. (Henry), Athenes au X V IIe  siecle, έν R evu e des E tu 
des G recques, τομ. X IV  (1901), σελ. 270-282.

EtK. 3 9 ·  Κορη εκ Χιου (N icolay , Voy. fo 72)
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P i e t r o D e l l a V a l l e ,  Voyages dans la Turquie, TEgypte^ 
la Palestine, la Perse, les Indes Orientales et autres lieux,. 
Rouen, 1745.

Ό  Valle άπεβιβάσθη είς Κέρκυραν 1 (Corfou), περ'ι ής, ως καί 
περί τοΰ εκεί λειψάνου τοϋ αγίου Σπυρίδωνος, πραγματεύεται διά. 
μακρών" μετά δέ ταΰτα εις Ζάκυνθον, ενθα διέμεινε τέσσαρας ημέρας. 
Περιπλεύσας τάς Στροφάδας νήσους, εμαθεν, δτι κατοικοΰνται ύπό 
50-60 καλογήρων τοϋ ορθοδόξου δόγματος, μοναζόντων εις μονήν με
γάλην, ωχυρωμένην δέ δίκην άκροπόλεως, ενεκα τοϋ φόβου τών πει
ρατών.

Οι μοναχοί ουτοι, οσάκις βλέπουν διερχόμενον πλοΧον, ως τό τοϋ 
Della Valle, σπεύδουν2 διά τής μικράς λέμβου των ινα προσφέρωσιν 
εις τούς επιβάτας αναψυκτικά, εις τά δποΐα, ως γράφει ό περιηγητής, 
«διακρίνει τις, εκτός τής καλής αύτών φυσικής γεΰσεως, κα'ι τήν γλυ- 
κΰτητα, ήτις προέρχεται έκ τής διαθέσεως τών προσφερόντων». Χά
ρις είς τήν εργασίαν τών μοναχών, τά νησΰδρια τών Στροφάδων άπο- 
φέρουν πολλά προϊόντα.

Ό  Della Valle θαυμάζει επίσης μετά τών άλλων συνταξιδιωτών 
τήν άνεξιθρησκείαν κα'ι τήν ειλικρίνειαν, χαρακτηριστικήν τών 'Ελλή
νων μοναχών κατά τούς χρόνους τοΰ θρησκευτικοΰ φανατισμού.

Περιπλέων ακολούθως τόν Μορέαν, λαμβάνει αφορμήν νά όμι- 
λήση8 περί τών Μανιατών (Magnates), «έθνους αγέρωχου και φιλο- 
πολέμου, τοϋ οποίου ή ελευθερία διατηρεΧται, ύπό τόν τουρκικόν ζυγόν, 
απαρασάλευτος». Ούχ ήττον, αϊ άντιφατικα! πληροφορίαι περ'ι τοΰ 
χαρακτήρος τοϋ λαοϋ τής Μάνης προκαλοϋν εις αυτόν κατάπληξιν. 
"Αλλοι μέν τών περιηγητών ανευρίσκουν εις τούς Μανιάτας τάς άρετάς: 
τών αρχαίων Σπαρτιατών, άλλοι δέ τάς κακίας και δολιότητας φυγάδων.

Ό  Della Valle διέσχισεν ακολούθως τάς Κυκλάδας και μακρόθεν 
μόνον ήτένισε τήν περίφημον πόλιν τής Παλλάδος, μετά τινα δέ

1 Βλ. αύτόθι I σ. 6—8 : «παρεμπιπτόντως αναφέρει τήν άφήγησιν ενός
πρφην υπηρέτου τής οικογένειας του ύπηρετήσαντος είς τό ναυτικόν σωμα τοΰ 
Πάπα Πίου Ε ' καί κατοικήσαντος έν Κερκύρςι, καθ’ ήν ύπήρχον εν Κερκιιρα. 
άπόγονοι τοΰ ’ Ιούδα καί δή έσώζετο ή οικία του !

* Βλ. αύτόθι I σ. 10.
* Βλ. αύτόθι I σ. 10— 11.
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χρόνον προσωρμίσθη εις τήν εΰφορωτάτην Χίον, έπονομαζομένην 
«κήπος τής Ε λλάδος»1. Ό  πληθυσμός τής νήσου άνήρχετο, κατά τόν 
συγγραφέα, είς 90 χιλ. περίπου, τής δέ πόλεως μόνον είς 20-25 χιλ. 
ΟΙ Χίοι ασχολούνται είς τήν καλλιέργειαν τής μαστίχης καί τοΰ οίνου, κα- 
λουμένου ομηρικού, έχουν δέ και κατοικίας εξω τής πόλεως, ινα κατα- 
φεύγωσιν έν καιρώ λοιμού. Ευρίσκει τούτους έξαιρετικώς εύθυμους' 
νυχθημερόν, λέγει, χορεύουν, άδουν και διαλέγονται μετά τών γυναι
κών. ’ Αναγνωρίζει είς τάς γυναίκας ωραιότητα και χάριν, άν καί τονίζει 
δτι φέρουν άφιλόκαλον ένδυμα, δπερ και περιγράφει λεπτομερώς άπό 
κεφαλής μέχρι ποδών.

'0  Della Valle παρέμεινεν επί τινα χρόνον ώς υπάλληλος έν τή 
γαλλική πρεσβεία τής Κωνσταντινουπόλεως, τής οποίας περιγράφει τά 
μνημεία, άρχαΧα και νέα, εξαίρει ομως πρό παντός άλλου τήν λαμ
πρότητα καί καλλιτεχνικότητα τού «τεμένους» τής 'Αγίας Σοφίας, κατα- 
τάσσων τούτο άπό άπόψεως αρχιτεκτονικής μεταξύ τών θαυμάτων τοϋ 
κόσμου 3. Μετέχων, καθ’ δ διπλωματικός υπάλληλος, είς τάς τελετάς και 
δημοσίας δεξιώσεις αύτών, παρατηρεί δτι είς αύτάς οί Τούρκοι ακο
λουθούν κατά τινα τρόπον τούς θριάμβους τών αρχαίων Ρωμαίων. 
Καταπλήσσει αυτόν ή ελαφρότης τοϋ λαοϋ τούτου, 6 όποΧος θεωρεΧ 
εαυτόν διάδοχον τών εθνών τής Ευρώπης!

Μαθών εντός ολίγου τήν τουρκικήν, άναζητεΧ δ Della Valle 
πανταχού βιβλία, καί Ιδίως αραβικά8, πληροφορών και τόν αναγνώστην 
δτι πολλά έκ τούτων υπάρχουν είς Κάϊρον και Συρίαν (Sourie), «ενθα 
καί εύρίσκονται περισσότεροι ή εν Κωνσταντινουπόλει σοφοί άνθρω
ποι». Πολλά τοιαϋτα βιβλία άπέκτησεν δ ίδιος άντι μεγάλης δαπάνης.

Τέλος, δ Della Valle άνεχώρησεν !κ Κωνσταντινουπόλεως μεθ’ ενός 
εβραίου ζωγράφου ταξιδεύοντος διά διαβατηρίου ιατρού. Κατά τόν 
πλοΰν αύτών επεσκέφθησαν τήν Κώ και τήν Ρόδον*, τήν οποίαν και 
θεωρεί ώς τήν ώραιοτέραν τής Μεσογείου νήσον μετά τήν Μάλταν.

Αΐ ταξιδιωτικαι εντυπώσεις τοϋ Della Valle, φθάνουσαι μέχρις 
ελάχιστων λεπτομερειών, φέρουν σφραγίδα υποδειγματικής παρατηρη-

1 Βλ. αύτόθι I σ 12-16. 'Η  Χίος ώ,νομάζετο «L es  delices de I’ Archipel* 
vtai «L e  jardin de la G rece».

2 Βλ. «ΰτόθι I σ. 263.
s Βλ. «ύτόίΗ I σ. 230.
4 Βλ. αύτόθι I σ. 288.
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τικότητος και άμερο?ιηψίας. Μετά πολλής δξυδερκείας διακρίνει τάς 
συνήθειας έκαστου τόπου, τήν θρησκείαν τών κατοίκων, Ελλήνων και 
Τούρκων. Υποπίπτει δμως και οΰτος εις σφάλματα, δταν επι- 
χειρή νά δμιλήστ) εκ πληροφοριών τρίτων και ούχί Ιξ αυτοψίας- Τδ 
βιβλίον τοΰ Della Valle είναι συντεταγμένον ύπό έπιστολιμαίον τΰπον 
και εδημοσιεινθη τό πρώτον τφ 1663, άφοϋ δ5 εξηντλήθη ή πρώτη 
εκδοσις, εγένετο και δεύτερα τφ 1745.

** *
V a n d a l  A l b e r t ,  Les Voyages du marquis de Nointel 

(1670-1680), β' εκδοσις, Paris 1900.

Ό  De Nointel είναι δ τελευταίος Ευρωπαίος, δστις ηύτύχησε νά 
ΐδχ) προ τής ύπό τών Ενετών (τφ 1674) καταστροφής τόν Παρθενώνα. 
Τών αναγλύφων αύτοΰ έκράτησε σχεδιάσματα μετά τοΰ ζωγρά
φου Carrey1, ενώ δ συνοδοιπόρος του Galland συνέλεξεν αυτούσια 
ανάγλυφα, ά'τινα δυστυχώς άπωλέσθησαν 5. Εις τήν Τουρκίαν Ιταξίδευσεν 
ώς απεσταλμένος τής Γαλλίαςs, ΐνα επαναλάβη τάς ύπό τοΰ προκατόχου του 
πρεσβευτοΰ D e la Haye Vantelet άρξαμένας και άποτυχούσας* δια
πραγματεύσεις" επέτυχε δ’ εντός διετίας δχι μόνον τήν άποκατάστα- 
σιν τών κλονισμένων διπλωματικών σχέσεων τών δύο χωρών, και ειδι- 
κώς τών διομολογήσεων, άλλά και τόν απεριόριστον οικονομικόν προσ- 
εταιρισμόν τής Τουρκίας, τήν δποίαν κατέστησεν εντός ολίγου άπέραν- 
τον αγοράν γαλλικών προϊόντων. Ά λλ ’ δ μεγαλοφυής οΰτος διπλωμά
της ώθησε τήν εθνικήν πρωτοβουλίαν του και πέραν τής κυρίας του-

1 Αυτόθι Είσ. σ. X II . L ov inesco , V o y . Fr. σ. 7.
3 Chateaubriand, Itineraire, Είσ. σ. 91.
3 Αύτόθι σ. V II . Βλ. A n dreossy  C on /ple σ. 196.
4 Φαίνεται δτι πρός έξομάλυνσιν τών συχνάκις τεταμένων σχέσεων μεταξύ 

Γαλλίας και Τουρκίας ή πρός βελτίωσιν τών ήδη υφισταμένων δέν άπεστέλλοντο 
μέχρι τοΰ 17ου αίώνος πάντοτε οί ευφυέστεροι καί ίκανώτεροι διπλωμάται' διά- 
ΐοϋτο καί ό D e N oin te l κατέχει έξέχουσαν θέσιν έν τή σειρφ τών παρά τί} 
Υψηλή Πύλγι Γάλλων πρεσβευτών Τό αντίθετον συνέβη κατά τόν 
18ον αιώνα, οπότε ώς πρεσβευταί άποστέλλονται έξέχοντα πρόσωπα, συνδέοντα 
τό δνομά των καί μετ’ άλλων μεγάλων έργων, ώς ό μαρκήσιος D e B onnae 
κ. ά. (Schefer, M em oire historique sur l ’ am bassade de France a  C on l 
p ie, par le  m arquis de B on n ac, publie  avec un precis de ses negoeia - 
tions a la Porte O thom ane, Είσ. σ. V).

— 183 —

αποστολής. Ερασιτέχνης αρχαιολόγος \ άλλά καί ακόρεστος παρατη
ρητής τοΰ περιβάλλοντος, έδαπάνησε, τυχών σχετικής άδείας εκ μέρους 
τοΰ Τουρκικοΰ κράτους, ώς και είδικοϋ άξιωματούχου τής Πύλης2, τά 
πέντε εκ τών εννέα ετών, καθ’ α διέμεινεν εν Κωνσταντινουπόλει ώς 
πρεσβευτής, εις μακράς καί γονίμους περιηγήσεις άνά τό ’ Αρχιπέλα
γος, τήν Συρίαν, τήν Παλαιστίνην και τέλος τάς ’Αθήνας, τό μέν λε
πτομερώς καί ακριβώς άφηγοΰμενος περί πάντων τών δσων έβλεπε, τό 
δέ προμηθευόμένος τοπικά ενδύματα εξ έκαστου σταθμού τοΰ ταξιδιού 
του, συλλέγων ειδώλια και ανατολικά χειρόγραφα, τά όποια αποτελούν 
σήμερον τό καύχημα τής εθνικής βιβλιοθήκης τών Παρισίων.

Ό  De Nointel συνωδεύετο ύπό εκλεκτών λογίων, τοΰ Cornelio 
M ag n ia, G alland4 καί Antoine des Barress, οϊτινες επίσης Ιτή- 
ρησαν ήμερολόγιον τής περιηγήσεώς των·

Έ ν  τή αρχή τοΰ βιβλίου του, δ συγγραφεύς προσφέρει σχεδόν ει- 
πεΐν αληθή μονογραφίαν περί τής κατά τήν εποχήν του πειρατείας, «εις 
τήν καταστολήν τής δποίας τό βασίλειον τής Γαλλίας συμμετέχει γενναιο- 
φρόνως», άποκαλύπτων Ιδία τήν εύρυιάτην άσκησιν αυτής τόσον έκ 
μέρους τών Τούρκων, δσον καί έκ μέρους τών Χριστιανών, καί συγκε- 
κριμένως τών καθολικών ιπποτών τής Μάλτας, οϊτινες άπετέλουν πραγ
ματικήν εταιρίαν πειρατών άλλά περί πάντων τούτων έπραγματεύθη- 
μεν άνωτέρω καί εν τή οικεία θέσει προσηκόντως.

Πρώτος σταθμός τοΰ ταξιδιού τής όμάδος υπήρξε τό ’Ίλιον*, 
άλλ’ δ τόπος, ευρισκόμενος εις άγρίαν φυσικήν κατάστασιν, ούδέν παρου-

1 Αύτόθι Είσ. σ. X II. Andreossy, Con/ple σ. 196' «envoie en France 
d e s  m a r b r e s  dits D e  N o i n t e l » .

a Αυτόθι σ. 115. Ό  N ointel έδείκνυεν ενδιαφέρον διά τάς αρχαιότητας 
καί δχι διά τάς γραφικάς τοποθεσίας τών νήσων, δι’ 8 έκ τής Πάρου καί ’Αντι
πάρου πολλά αγάλματα έλαβε μεθ’ έαυτοϋ.

9 C ornelio  M agni, Q uanto d i piu curioso e v ag o  ho potuto racco- 
g liere nel prim o b iennio da esso consum ato in v iaggi et d im ore per la 
T urchia  (1679). Ουτος, άντιθέτως πρός τόν N ointel, ένδιαφέρεται διά τάς 
φυσιογνωμίας καί τούς χαρακτήρας τών λάών. Είς τήν άφήγησίν του παρου
σιάζει ζώσαν πινακοθήκην, “Ελληνας Ιερείς, λυσίκομους καί βαθυπωγωνας, μο
ναχούς ρυπαρούς, πρωθιερείς (protopapas) δζοντας σκόρδου καί ανήθου, 
πανούργους ’ Ιουδαίους καί εύφυεϊς "Ελληνας «απιστυτέρους τής απιστίας».

4 Περί οδ δρα έν τή οίκείςι χώρςι.
5 Καί περί τούτου δρα κατωτέρω.
8 Αύτόθι σελ. 117.
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σίασε τό άξιον προσοχής διά tov Nointel. "Ακολούθως διέπλευσε τό 
Αίγαΐον, διά Μυτιλήνης καί Σμύρνης, άπεβιβάσθη δ’  εις Χίον, άκρό- 
ταιον τοπικόν δριον τής άδειας του, τυχών άμα τή είσόδφ του χαιρε
τιστήριων κανονιοβολισμών. Περί τής νήσου και τών κατοίκων της δ 
συγγραφεύς εΰρίσκεται ένθουσιωδώς σύμφωνος πρός τούς επισκεφθέν- 
τας αυτήν προκατόχους του. Τό περιβάλλον αυτής παρουσιάζεται σχε
δόν ευρωπαϊκόν, καθ’ δσον άλλως τε αΐ άρισται Χΐαι οΐκογένειαι προ
έρχονται εκ παλαιοτέρων γενουατικών1 καί ενετικών παροικιών- Είς τά 
γνωστά περί τών γυναικών τής Χίου δ περιηγητής προσθέτει δτι οι 
Τούρκοι επωφελούνται τής αξιέραστου αύτών έλευθεριότητος, ινα συγ- 
κρατώσιν είς τήν νήσον τά πλήθη τών χριστιανών αιχμαλώτων και δού
λων. Άντικείμενον τής περιηγήσεως τοϋ Nointel εν Χ ίφ  έγένοντο καί 
αί άρχαιότητες, τάς οποίας κατέγρα-ψεν δ Galland, ώς και αί μοναΐ 
τών καλογραιών γυναικών, τών όποιων τά ήθη ολίγον διέφερον τών 
τών κοσμικών γυναικών 2.

Ό  Nointel μετά τοΰ Cornelio Magni άπεφάσισαν τέλος νά έπε- 
κτείνωσι τό άρχικόν αύτών δρομολόγιον 8, εισερχόμενοι μετά ταΰτα και 
εις τάς περιοχάς τής κυρίως Ελλάδος. 'Όθεν έκ Χίου κατευθύνον- 
ται πρός τάς Κυκλάδας *, επί τών κορυφών τών δποίων φαίνονται συ
σπειρωμένοι οί οικισμοί τών κατοίκων, εγκαταλιπόντων τάς παραλίας 
καί τά πεδινά έξ αιτίας τοϋ κινδύνου τών πειρατών οιτινες, άποβαί- 
νοντες άληθεΐς αύθένται, έδίκαζον ώς ανταρσίαν πάσαν άντίστασιν είς 
τάς διαταγάς των, έφορολόγουν είς τρόφιμα καί καρπούς καί ένήργουν 
επιτάξεις τοΰ γυναικείου πληθυσμού, ώς έν Μήλφ καί Κιμώλφ. Ε ν 
τεύθεν δ συγγραφεύς έπεκτείνεται καί πάλιν γενικώτερον περί τών πει
ρατών, δμιλών έν·πρώτοις περί τών τόπων διαχειμάσεως τούτων. 'Ολό
κληρος ή μεσημβρινή πλευρά τής 'Ελλάδος έβριθε πειρατικών στιφών, 
καί αυτοί δέ οί 'Αγιορεΐται μοναχοί, ύποκύπτοντες ενίοτε είς τόν πει
ρασμόν τοΰ κέρδους, έπο>λουν τούς περισυλλεγομένους ναυαγούς ώς δού
λους. Οί πολυάριθμοι άνά τάς νήσους ξένοι πρόξενοι *, εν τή προστα- 
σίςι τών περιηγητικών αποστολών, περιωρίζοντο μάλλον είς συμβιβα

1 Αύτόθι σελ. 118.
9 Α ύ ιόθ ι σελ. 119.
* Αύτόθι σελ. 120.
* Αύτόθι σελ. 723.
s Αύτόθι σελ. 123.
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σμούς μετά τών πειρατών. 'Οπωσδήποτε, κατά τόν συγγραφέα, ή λευκή 
σημαία (σ. 124) τής Γαλλίας άπετέλει σύμβολον ασφαλείας καί ένέπνεε 
θάρρος είς τούς καταπιεζομένους, ούχί δέ μόνον εις τούς Χριστιανούς, 
άλλά καί είς τούς Τούρκους.

Πλέοντες έν μέσφ σφοδράς τρικυμίας, προσωρμίσθησαν τέλος είς 
τήν έρημον Δήλον, έπειτα δ’ είς Πάρον καί ’ Αντίπαρον 1 ένθα παρέλα- 
βον αρχαία αγάλματα, είς Νάξον (σ. 125), κέντρον τοΰ ’Αρχιπελάγους, 
ένθα έγένοντο μεγαλοπρεπώς δεκτοί, καί είς Πάτμον, Κώ καί Ρόδον ’ .

'Ο Nointel εΰρε τάς ’ Αθήνας ήρειπωμένας8 τελείως, σχεδόν άκα- 
τοίκητον χωρίον, άνώνυμον. Ό  Πειραιεύς είχε καταστή άπλοΰς φυσι
κός λιμήν, διασώζων παρά τήν είσοδόν του έγκαταλελειμμένον τινά 
μαρμάρινον λέοντα, λείψανον άδέσποτον τής άρχαιότητος, έξ οΰ καί ή 
τότε ονομασία του Porto L ione (L eone)4 καί Porto Draeone.

*
* *

’ Α ν ω ν ύ μ ο υ ,  (Antoine des Barres) L ’ estat present de l’ Ar- 
chipel. Paris 1678.

To εργον άνήκει είς φίλον τοΰ πρεσβευτοΰ Nointel, δ  όποιος, 
μετά τήν έν Κωνσταντινουπόλει άνανέωσιν τής μεταξύ Γαλλίας καί 
Πύλης εμπορικής συνθήκης, συμπαρέλαβεν αυτόν, ώς γνώστην τής ελ
ληνικής καί τουρκικής γλώσσης, εις ταξίδιον περιηγήσεως άνά τάς έλ- 
ληνικάς χώρας δι’  έξωπλισμένης φρεγάτας ύπό Σικελόν εξωμότην 
πλοίαρχον.

Πρώτος σταθμός τοϋ ταξιδιού αύτών ύπήρξεν ή Τένεδος, έπειτα 
ή Λήμνος (Stalimenes)5. Μετά ταΰτα οί περιηγηταί άπεβιβάσθησαν 
είς τήν έναντι ασιατικήν παραλίαν πρός έπίσκεψιν τών ερειπίων τής 
Τροίας6. Αί ένδιαφέρουσαι ημάς πληροφορίαι παρέχονται περαιτέρω,

1 Η. O m ont, R elation  de la  visite de N ointel a la grotte d ’ Anti- 
pa ros  (1673) Paris 1893.

5 Αύτόθι σελ. 130.
* Αύιόθι σ. 162.
4 Αί ογκώδεις περιηγητικού σημειώσεις τοϋ N ointel, χ α τ ά  τό πλείστον 

εισέτι άνέκδοιοι, έγράφησαν Οπό έπισιολιμαϊον τύπον πρός ιόν βασιλέα τής 
Γαλλίας. Περί ιής πρεσβείας tou De N ointel βλ. Saint - Priest, Memoire 
su r  T Am bassade de France.

5 Βλ. αύιιόθι, σ . 31.
“ Βλ. αύτόθι σ.' 32.
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ιδίως περι τής Χίου ; , ενθα έναυλόχει τότε μοίρα σουλτανικοϋ στόλου 
εξ 22 πλοίων, ως και περ'ι τής δνομαστής αυτής μαστίχης. Τό προϊόν 2, 
απαραίτητος βάσις διά τά φαρμακευτικά παρασκευάσματα τής εποχής, 
άπετέλει δλως ιδιαίτερον άντικείμενον εμπορείας Κατά τόν συγγρα
φέα, ιδιώτης άγοράζων έξ αύτοϋ περισσότερον τής μιας οκάς, ετιμω- 
ρεΐτο εϊς τά διαρκή ναυτικά κάτεργα" αλλά και διά μικρότερον ποσόν 
άπητεΐτο άδεια τοϋ τελωνειακοϋ υπαλλήλου. Ή  πόλις δέν ήτο μεγάλη, 
κατφκεΐτο δμως πυκνώς ύπό Χριστιανών ορθοδόξων καί καθολικών3. 
Πέρδικες πολυαριθμόταται ειχον καταστή οικόσιτοι ώς όρνιθες4· Μετά 
πολλής χάριτος όμιλεΐ και ό συγγραφεύς οΰτος περι τών Xίων γυναικών. 
Ταύτας χαρακτηρίζει και ώς δνομαστάς' άλλ’ «είναι και πράγματι ώραΐαι, 
εχουσαι ραδινόν σώμα, εύγλωττοι, εύγενέσταται, άπηλλαγμέναι σεμνο
τυφίας, κενόδοξοι δμως καί πλήρεις συμπαθείας διά τούς Γάλλους6». 
Μόνον μειονέκτημα ευρίσκει εις αύτάς τούς κιτρινισμένους δδόντας 
εκ τής καταχρήσεως τής μαστίχης, τήν οποίαν μασσώσι συνεχώς.

Κατωτέρω δ συγγραφεύς γράφει ολίγα και περί Σμύρνης6, ενθα 
τό μεγαλΰτερον εμπόριον τής Ανατολής εύρίσκετο εις χεΐρας 'Ισπανών, 
πολυαριθμοτέρων τών Γάλλων. Τό τοπικόν ένδυμα ήτο παρεμφερές 
πρός τό τών Γενουηνσίων.

Έ κ  Χίου, δ ’ Ανώνυμοςκατηυθύνθη είς Μύκονον7, άλλοτε πολυάν- 
θρωπον, αλλά τότε ήρημωμένην εκ τοϋ φόβου τών πειρατών, Τούρκων 
τε καί Χριστιανών τό φαινόμενον άλλως τε ήτο σύνηθες καί διάπολλάς 
άλλας νήσους τοϋ ’ Αρχιπελάγους, τάς οποίας μόνον χάριν τών αρχαιο
τήτων επεσκέπτοντο οι περιηγηται.

Οί τελευταίοι σταθμοί τής περιηγήσεώςτου υπήρξαν ή Δήλος καί 
επειτα ή Νάξος (N axia)8, δπου κατφκουν Χριστιανοί, Έλληνες και 
Λατίνοι, μεταξύ τών οποίων ειχον εγκατασταθή ιησουΐται καί κάπου- 
κΐνοι.

1 Βλ. αυτόθι σ. 83.
a Βλ. αυτόθι σ. 87.
3 Βλ. αύτόθι σ. 96.
* Βλ. αυτόθι σ. 88.
5 Βλ. αυτόθι σ. 91 καί εξής.
6 Βλ. αύτόθι σ. 98.
7 Βλ. αύτόθι σ. 124.
8 Βλ. αύτόθι σ. 134.

Είκ. 40. Άλβανίς κάτοικος ’Αθηνών
(B artholdy , V o y . II είκ. V II σελ. 98)
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G a l l a n d  A n t o i n e ,  Journal pendant son sejour a Con
stantinople (1672— 1673) εκδ. Sehefer, Paris 1881.

Ό  Galland οφείλει, ώς δ προηγούμενος, χό ταξίδιόν του είς τον 
Nointel, δστις συμπαρέλαβεν αυτόν είς τήν Ελλάδα, ϊνα πρός δια
φωτισμόν Γάλλων σοφών μελετήστ) επακριβώς τό ορθόδοξον θρησκευ
τικόν δόγμα. Οΰτος, συγγραφεύς καί πλείστων άλλων μικρότερων 
έργων, ήτο μεγάλης μορφώσεως επιστήμων, βαθύς γνώστης τής λατινι
κής, τής αρχαίας ελληνικής και τής εβραϊκής, εξέμαθε δέ και τήν νεοελ
ληνικήν παρά τίνος Πατριάρχου καθαιρεθέντος και τών μητροπολιτών 
οϊτινες, διωκόμενοι, Ιζήτουν άσυλον έν τή γαλλική πρεσβεία τής Κων
σταντινουπόλεως. Κατά τά μεταγενέστερα τρία ταξίδιά του είς Ανατο
λήν έξέμαθεν επίσης τελείως τά αραβικά, περσικά και τουρκικά.

Έ κ  τοΰ έργου τουτου δυνάμεθα νά σταχυολογήσωμεν άραιάς τινας 
ειδήσεις περί τών νήσων τοΰ ’ Αρχιπελάγους καί άλλας περί Κωνσταν
τινουπόλεως, ώς λ. χ. δτι δ 20ετής Νικόλαος έκ Νεοχωρίου τής Θεσ
σαλίας, αρνούμενος, καί μετά φυλάκισιν τριών μηνών, ν’ άλλαξοπι- 
στήση, άπεκεφαλίσθη ύπό τών Τούρκων1, οτι έτερος χριστιανός δού
λος, δαρεις άπανθρώπως ύπό τοΰ Τούρκου αύθέντου του είς τά πέλ
ματα τών ποδών του2, ηύτοκτόνησε θέσας πΰρ εις απασαν τήν οικίαν, 
εξ οΰ έκάησαν 80 καταστήματα καί πολλαί ανθρώπινοι υπάρξεις8 κλπ.

Ό  Galland υπήρξε καί συλλέκτης χειρογράφων καί μεταλλίων. 
Τόν ζήλον του τούτον γνωρίζων Έλλην ίερεύς, προσέφερε πρός τόν 
Nointel έκ μέρους τοΰ διερμηνέως4 τοΰ Μ. Βεζύρου, δνόματι Πανα- 
γιώτου, δύο σπουδαία ελληνικά χειρόγραφα5.

** *

D e  la  C r o i x ,  Memoires contenans diverses Relations tres 
— curieuses de ΓEmpire Othoman. τ. 2, Paris 1684.

1 Βλ. αύτόθι σελ. 220. καί ανωτέρω σελ. 64 σημ.
* Σωματική ποινή παρεμφερής πρός τήν τής λεγομένης «ισπανικής κνη- 

.μΐδος» (βλ. εικόνας ΰπ* άριθ. 11 καί 12).
* Βλ. αυτόθι σ. 19.
4 Βλ. αυτόθι II σ. 74.
* Κατάλογον τών έργων τούιων αναφέρει ό Σάθας εν  tfj Νεοελληνική

-φιλολογία σ. 331.
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Ό  De la Croix, συγγραφεύς πολλών άλλων έργων συνεταξί- 
δευσεν έπίσης έκ Τουλώνος μετά τού νέου πρεσβευτοΰ τής Κωνσταντι
νουπόλεως D e Nointel, ΐνα αναλάβη τήν γραμματείαν τής πρεσβείας. 
Είς τάς ’ Αναμνήσεις του, αΐτινες φυσικφ τφ λόγφ βαίνουν παραλλή
λως πρός τάς τοΰ συνταξιδιώτου του Antoine des Barres, περιγράφει 
κατ5 άρχάς τήν Μήλον 3, διατριβών ίδια έπί τής ευφορίας τοΰ έδάφους 
καί τών θερμών πηγών αυτής, κεκτημένων ώς φαίνεται εύφημους θε
ραπευτικός ιδιότητας.

Αύτη διοικεΐται ύπό «κατή», άποδημοΰντος καθ’ έκαστον χειμώνα8 

διά τόν φόβον τών πειρατών, τών οποίων έντείνεται τότε ή δράσις. 
Ή  πόλις δλίγας καί ακαλαίσθητους οικίας εϊχεν, οί δέ καπουκΐνοι, οί 
όποιοι φαίνεται δτι ΰπέφερον έκ τοΰ εντοπίου τουρκικού στοιχείου καί 
έκακοποιοΰντο ύπό τοΰ κατή, κατεϊχον δπωςδήποτε ιδίαν έκκλησίαν 
καί μονήν4. Έ άν πιστεύσωμεν τόν περιηγητήν, έν Μήλω ύπήρχε τό 
εθιμον τού πολλαπλού5 βαπτίσματος τών βρεφών, έξ οΰ σημειώ
νει δτι έπωφελεΐτο πως οίκονομικώς ή Εκκλησία. ’ Ακολούθως ό De la 
Croix δμιλεΐ περί τής εύλιμένου καί ώς έκ τούτου πειρατοκρατουμένης 
Μύκονού", περί τής Δήλου (Sdilles) τής ένετοκρατουμένης μεταξοπα
ραγωγού Τήνου ’ , οί κάτοικοι τής οποίας ευδοκιμούν πωλοΰντες μέταξαν 
είς τούς Ενετούς καί Γάλλους, τής ολιγανθρώπου καί άλιμένου "Ανδρου, 
τής Πάρου (Paris), ήτις έξήγε βάμβακα καί τό περίφημον μάρμαρον, αί 
δέ γυναίκες της έθεωροΰντο ώς αί ώραιότεραι καί αί κοινωνικώτεραι τών 
Αίγαιοπελαγιτισσών8. Ό  περιηγητής έρχεται ακολούθως εϊς Κέαν, είς 
τήν έπίσης εύλίμενον Μυτιλήνην, τήν Χίον, περί ής ούδέν νειότερον 
προσθέτει9, καί τήν Τένεδον, τής οποίας παρηκολούθησε τά γαμήλια 
έθιμα ι0, λεπτομερώς περιγράφων τήν άμφίεσιν μελλονύμφου.

1 Ουιος μετά ενδεκα έτη άπό τής εκδόσεως τών ’ Απομνημονευμάτων του 
έδημοσίευσε τό «E tat general de Γ  Em pire Othoman*.

3 Αΰιόθι τ. I σ. 13 καί !ξ .
s Αύιόθι τ. I σ. 13.
* Αύτόθι τ. I σ. 14.
5 Αυτόθι τ. I σ. Ιδ.
β Αύτόθι τ. I σ. 17.
’  Αύτόθι τ. I  σ. 18.
8 Αύτόθι τ. I σ. 19.
• Αύτόθι τ. II σ. 5— 10.
ίο Αύτόθι τ. II  σ. 23.
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Τό ταξίδιον τοΰ De la Croix έτερματίσθη είς τήν Κωνσταντινοΰπο- 
λιν. Περ'ι τών 'Ελλήνων κατοίκων τοΰ Πέραν 1 εκφράζεται δυσμενώς, 
ενεκα τής ματαιοδοξίας καί τής προγονοπληξίας αυτών, ισχυριζομένων 
δτι κατάγονται εκ βυζαντινών ή αΰτοκρατορικών ή αριστοκρατικών οικο
γενειών. Οΰτοι κατά κανόνα προορίζονται διά τάς θέσεις διερμηνέων, 
στερούμενοι ομως τής άπαιτουμένης ικανότητας πρός Ικμάθησιν ξένων 
γλωσσών, μετέρχονται τά υποτιθέμενα αξιοπρεπέστερα επαγγέλματα, ώς 
τοΰ τεχνίτου χρυσοχόου, τοΰ χαράκτου, τοΰ πωλητοΰ πολυτίμων λί
θων και τοϋ άργυραμοιβοΰ, άποσπάσαντες δέ παρά τοΰ σουλτάνου τά 
σχετικά προνόμια, καθιέρωσαν ιδίαν άμφίεσιν, ήτοι κάλυμμα τής κεφα
λής εκ σισΰρας, περισκελίδα έρυθράν και υποδήματα κίτρινα, ώς τά 
τών Τούρκων καί Φράγγων. Αί γυναίκες τοΰ Πέραν κατέχονται, ώς 
εικός, ύπό μεγαλυτέρας κενοδοξίας, έξερχόμεναι κατακόσμητοι εκ μαρ- 
γαριτίδων λίθων5 καί τιμαλφών χρυσών κομψοτεχνημάτων, πάντοτε 
μετ’ ακολουθίας θεραπαινίδων, αί όποΐαι πολλάκις είναι άνώτεραι καί 
εύγενέστεραι τών δεσποινών οσάκις δ3 ενεκα πενίας στεροΰνται συνο
δών, φροντίζουν ν’ άναμιγνΰωνται μετά τών συγγενών ή φίλων τών 
άπολαυουσών εισέτι τής ηδονής ταΰτης3.

Ό  De la Croix όμιλών περί τών άρχαιοτέρων τοπωνυμίων τών 
νήσων τοΰ Αιγαίου, φιλοτιμεΐται νά επίδειξη εν τοίς Άπομνημονεΰ- 
μασιν αύτοΰ ικανήν αρχαίομάθειαν, ώς καί αριθμόν τινα γεωγραφικών 
πληροφοριών περί τοΰ Βοσπόρου. ’ Αξία λόγου είναι ή άμεροληψία του 
εντός ατμόσφαιρας τρικυμιωδών γεγονότων, οια ή επικρατοϋσα κατά 
τήν εποχήν τοϋ ταξιδιού του, αλλά καί εντός τοΰ πλαισίου τής διπλω
ματικής του ΐδιότητος*. Τό εργον κατατάσσεται μεταξύ τών σχετικώς 
καλυτέρων περιηγητικών, διά τήν ακρίβειαν τής παρατηρήσεως, δσον 
καί τής άφηγήσεως, τήν γνώσιν, δσον καί τήν μάθησιν εν σχέσει πρός 
τά πράγματα τής ’Ανατολής" άπό άπόψεως ομως τής εκτάσεως αΰτοΰ έπί

* Αύτόθι τ. I. α. 172.
7 Αύιόθι τ. I. σ. 172— 174.
3 Βλ. T afrali, Thessalon ique au X I V e siecle σ. 21' ενθα περιγράφει 

τούς πλουσίους άκολουθουμένους δι5 ούράς δούλων.
1 V iv ien , As. Min. τ. II σ. 40. Καί τά δύο έργα τοΰ D e la C roix  δέν 

περιλαμβάνουν σημειώσεις αρκούντως εκτεταμένος, ούτε γνώμας ασφαλείς ώς 
•έκείνας τοΰ Ricaut. Σημειωτέον ότι περιορίζεται πάντοτε εντός ώρισμένων 
■ορίων, ενεκα τής θέσεώς του.
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τών ελληνικών χωρών, τό ενδιαφέρον αύτοΰ είναι στενόν, περιοριζόμε-
νον περίπου εις τήν Μήλον, Χίον καί Κωνσταντινοΰπολιν'.

** *
C h o i s e u l  G o u f f i e r ,  Voyage Pittoresque de la Grece 

(1776), Paris 1843, 2α εκδοσις-
Ό  Choiseul, πρεσβευτής τής Γαλλίας έν Κωνσταντινουπόλει, έπε- 

σκέφθη τήν Χαλκίδα εις ηλικίαν 22 μόλις ετών, συνοδευόμενος ύπό 
επιστημόνων και τεχνικών ειδικών* πρός άπεικόνισιν αρχαίων μνημείων. 
Μεταξύ τών συνοδών του ήτο καί ό διαπρεπής αρχαιομαθής Fauvel 
δστις καί κυρίως άνέλαβε τήν είκονογράφησιν τών βιβλίων, ό Γάλλος 
άββάς καί ποιητής Delille, δστις βραδΰτερον, έπί τή ευκαιρία τής 
εν τή Παρισινή ’ Ακαδημία τών Καλών Τεχνών εισόδου τοΰ Gouffier, 
άνέγνωσε τό ποίημα αύτοΰ « L ’ Imagination»‘ ,o μαρκήσιος De Chabert5 

βασιλικός πλοίαρχος καί μέλος τής ’ Ακαδημίας τών Επιστημών, ταξι- 
δεΰων πρός τόν σκοπόν ύδρογραφικών μελετών καί βελτιώσεως τών γεω
γραφικών χαρτών χάρις είς τάς αστρονομική του γνώσεις, επίσης ό πε
ρίφημος διά τήν ελληνομάθειαν Didot κ. ά 6.

1 Δέν πρέπει νά γίνεται σύγχυσις πρός τόν έτερον Fran?ois Petit de la 
C ro ix , δστις επίσης διετέλεσε γραμματείς - διερμηνεύς τοΰ βασιλέως διά τάς 
Άνατολικάς γλώσσας, σταλείς είς τήν “Ανατολήν ύπό τοΰ Colbert, δπως 
άφ ’ ενός μέν οίκειοποιηθή τήν αραβικήν γλώσσαν, άφ ’ ετέρου δέ πλουτίσχ) τήν 
βιβλιοθήκην τοΰ βασιλέως δι’ ανατολικών χειρογράφων καί άλλων αρχαιοτή
των. Οδτος περιηγηθείς τήν Συρίαν εφθασεν είς τήν Κωνσταντινοΰπολιν (1676). 
Συνέταξε βραχεΐαν μέν, σημαντικήν ομως εκϋεσιν τής περιηγήσεως τοιι (V ivien  
As. τ. II σ. 41).

2 "Οταν δ G ouffier ήλθεν είς τήν Κ)πολιν, εδρε τήν Τουρκίαν είς κακήν 
κατάστασιν είς διάθεσιν τής Υψηλής Πύλης παρέσχε μηχανικούς, γεωγρά
φους, ναυπηγούς καί άλλους, ου; είχε μεθ’ έαυτοΰ. Andreossy, Console 
σ. 203.

5 Ό  F a u v e l έξεπλήρου χρέη προξένου τής Γαλλίας έν Σμύρνί], Νέος ών 
επεσκέφθη τήν ’ Ιταλίαν καί τήν Ε λ λάδα , έξ ών μετέφερεν εικόνας, αΐτινες 
έταξαν αυτόν μεταξύ τών σοφών. Συνώδευσε τόν G ouffier είς τά παράλια τής 
Μ. ’Ασίας. Κατοικήσας είς ’Αθήνας, ήρξατο σπουδάζων καί ζωγράφων τάς 
αύτόθι αρχαιότητας. (Α. Καράλη, Περιηγηταί, Έ β δ . (1886) σελ. 431.)

* Τό ποίημα τοΰτο έτυπώθη έν τή R evu e des Cours et des Conferen
ces τή 14 ’Ιουλίου 1906.

5 V iv ien , A s . M in. τ. I a. 94.
8 Ό  Cassas, L ou is  Fran9 ois (G randes vues pittoresques des prin- 

c ip au x  sites et m onum ens de la Grece), ζωγράφος καί άρχιτέκτων, συνώ
δευσε τόν G ouffier είς Τρφάδα.



Ό  Gouffier έσυνέχισε τό υπό τοϋ προκατόχου του Leroi έγκαι- 
νιασθέν είδος τοϋ εικονογραφημένου οδοιπορικού'. Πλήρης λατρείας 
κατήρχετο είς τήν χώραν τών μεγάλων αναμνήσεων, ποθών νά 
σπουδάση δχι μόνον τά έντεχνα αυτής μνημεία, άλλα και τό φυσικόν περι
βάλλον, δπου διεδραματίσθησαν αθάνατα γεγονότα τής 'Ιστορίας καί διέ- 
λαμψαν εμπνευσμένοι διάνοιαι φιλοσόφων, καλλιτεχνών κα'ι ποιητών. 
«Θά παρουσιάσω, λέγει, εις πιστήν εικόνα τήν σημερινήν κατάστασιν τής 
Ελλάδος, θα προσπαθήσω ώστε δ αναγνώστης νά πιστεΰση, οτι συνταξι
δεύει μετ’ έμοϋ, δτι βλέπει δσα ειδον. Θ ’ άναπαραστήσω πρός χάριν αΰτοΰ 
παν τό ώφέλιμον. Θά εμφανίσω τήν ζώσαν φυσιογνωμίαν, τόσον τών πό
λεων, δσον καί τών μνημείων, ώς καί τά πολυποίκιλα ενδύματα τών 
κατοίκων». Άλλα τά μέν μνημεία έπρόκειτο νά ΐδχι καταστρεφόμενα 
ύπό τών αμαθών, τούς δέ κατοίκους τελείως διαφόρους τών προγό
νων των. Τά εντεύθεν προκληθέντα αίσθήματά του περιγράφει πά
λιν αύτός οΰτος. «Τ^σθανόμην μέγα ενδιαφέρον υπέρ τών Ελλή
νων, καί διά τοΰτο κρίνω αυτούς μετ’ αύστηρότητος... προσεπάθησα 
εντός τοϋ χαρακτήρος αυτών ν’ άνεύρω κληρονομικά τινα χαρακτηρι
στικά. Συνεχώρουν τήν αγριότητά των, ό'χι δμως καί τήν χυδαιό
τητα». Είναι δέ φυσικόν διά τοιαΰτην διάνοιαν καί τοιαύτην φιλελλη- 
νικήν καρδίαν νά προΐδη τήν επικειμένην ’ Αναγέννησιν τής Ελλάδος.

Ό  C h o i s e u l  μετά τών εταίρων του άνεχώρησαν περί τά τέλη Μαρ
τίου τοΰ 1776 εκ Τουλώνος, άπεβιβάσθησαν δέ τό πρώτον είς Κορώ
νην. 'Η  έπανάστασις τοΰ Ό ρλώ φ  ήτο πρόσφατος, δ δέ Choiseul λαμ
βάνει αφορμήν νά έκθέση διά μακρών τά περί τών άθρόων σφαγών 
τοϋ πληθυσμού, ώς καί περί τών αιτίων τής αποτυχίας τοϋ κινήματος.

Έ ν  άντιθέσει πρός άλλους προκατόχους αΰτοΰ, δ συγγραφεύς θαυ
μάζει τούς Μανιάτας, «τό παράδοξον τοΰτο έθνος τοΰ Μορέως», ανα
γνωρίζει δ’  είς αυτούς τούς απογόνους τών αρχαίων Σπαρτιατών.

Ό  Choiseul, πάντοτε πλήρης δξυδερκείας καί καλαισθησίας, περι
ήλθε καί τάς νήσους τοϋ ’ Αρχιπελάγους, κατευθυνθείς εν τέλει εϊς τήν 
Σμύρνην, δπόθεν, τή βοηθείςι τοΰ Γάλλου προξένου DePeyssonel, διέ
σχισε, πορευόμενος πρός τήν ένΚ)πόλει θέσιν του, άπασαν τήν μικρα
σιατικήν παραλίαν.

1 Chateaubriand, Itineraire σελ. 96.
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Διά τοΰ Choiseul, ώς πρεσβευτοΰ έν Κωνσταντινουπόλει (1784- 
1791), ένισχΰθη επίσης τά μέγιστα ή περιήγησις εϊς τήν Ελλάδα, καί 
κατ’ ακολουθίαν ή ταξιδιωτική φιλολογία !.

Τό πλούσιον εϊς περιεχόμενον καί εξαιρετικόν εϊς έκτΰπωσιν εικο
νογραφημένοι- βιβλίον συνετέλεσεν εϊς τήν ονομασίαν τον ώς μέλους 
τής Παρισινής ’ Ακαδημίας τών Καλών τεχνών. Περί τής αξίας τού κει
μένου αΰτοΰ αρκεί νά εΐπωμεν δτι ετυχε τών εγκωμίων τοϋ Chateau 
briand, δστις θεωρεί αΰτό εργον εξαιρετικής σημασίας καί τό επικα
λείται συχνάκις 2. ’ Αληθώς, δ συγγραφεύς εξεπλήροίσε τάς επαγγελίας, 
ας έν τώ προλόγω έδωκε. Προσθετέον δτι καί ώς πρέσβυς έξεπλήρωσε 
τόν σκοπόν του, καθ’ δσον επέτυχε τήν προσθήκην δέκα άρθρων εϊς
τάς Διομολογήσεις, τάς κανονονιζοΰσας τήν γαλλικήν ναυσιπλοΐαν εϊς 
τήν Μαΰρην θάλασσαν5.

** *
F e l i x  d e  B e a u  j o u r ,  1) Le Tableau du commerce de la 

Grece τ. 2 (Paris 1800), 2) Le Voyage militaire dans l’ Empire 
Othoman τ. 2 (Paris 1829).

Οΰτος διετέλεσε κατά τό 1794 πρόξενος έν Θεσσαλονίκη, διαθερί- 
ζων δ’ εϊς Πέλλαν έτύγχανε συχνών επισκέψεων παρά τών μάλλον με- 
μορφωμένων εμπόρων τής Θεσσαλονίκης, αί μετά τών οποίων συζητή
σεις εδωκαν αφορμήν εϊς τήν συγγραφήν τού πρώτου του έργου.

Τό βιβλίον τοΰτο είναι τό κατ’  εξοχήν, καί κυρίως εϊπεϊν μοναδι
κόν, εμπορικόν περί Ελλάδος, σκοπός δ’ αΰτοΰ είναι νά έπιστήση τήν 
προσοχήν τής Γαλλίας, ΐνα μή ή ’Αγγλία καταστήση τήν ελληνικήν αγο
ράν ίδιον μονοπώλιον4. Ό θ εν  άπαντώμεν λεπτομερείας περί τής καλ
λιέργειας τών παντός είδους προϊόντων, ίδίςι δέ τών κυριωτέρων, άτινα 
άποτελοΰν τό έξαγωγικόν ελληνικόν εμπόριον, ώς περί τής καλλιέρ
γειας τοϋ βάμβακος έν Σέρραις \ τής τοΰ καπνοΰ καί σίτου εν τε τή 
Μακεδονία6 καί Θεσσαλίς:; , τής έν τή ’ Αττική μελισσοκομίας καί έλαιο-

1 L ov in esco  V o y . Fr. σ. 28.
’  Chateaubriand, Itineraire, Είβαγ. σ. 97.
8 Andreossy Constantinople , σ. 203.
4 Βλ. T ab leau  τ. I σελ. 4.
6 Βλ. αυτόθι t. I  σελ. 54, 58, 65.
6 Βλ. αυτόθι τ. I  σ. 77—94.
7 Βλ. αυτόθι τ. I σ. 109.
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κομίας, ώς και περί της καλλιεργείας της σταφίδος εν τή Πελοποννήσω, 
είδικώτερον δ ’ εν τη Κορίνθφ, ήτις, κατ’ αυτόν, ήρχισεν αυτόθι άπό 
τοΰ ις-’ αίώνος1 κα'ι εφεξής. Πρός τοντοις δέν παραλείπει ό Beaujour 
νά πραγματευθή περί τής σηροτροφίας και περί τής κτηνοτροφίας ιδίως 
εν Μορέα, και κατ’ ακολουθίαν περι της κατεργασίας τών ερίων 2. 
Προστίθενται παραλλήλως και στοιχειά τινα σχετικά μέ τήν τότε διοικη
τικήν διαίρεσιν τής Ελλάδος κα'ι τήν κοινοτικήν διοίκησιν αυτής, τήν 
έγγειον φορολογίαν (miri), ήν ειχον επιβάλει οΐ Τοΰρκοι, τόν κεφα- 
λικόν φόρον, τόν όποιον ούδείς εκ τών 'Ελλήνων ήδΰνατο ν’ άποφΰγη, 
άλλά και δστις ουδέποτε δίς είσεπράττετο8.

Ό  Beaujour ποιείται μνείαν τής υπό Γάλλων, ’Άγγλων, Γερμα
νών, ’ Ιταλών,'Ολλανδών, έν μια λέξει τών Φράγγων *, και τών Ρώσων, 
εισαγωγής προϊόντων εις τήν Έλλλάδα, τους πρώτους εκ τών οποίων 
μάλιστα καθίστων ασυναγώνιστους, καί απέναντι τών όθωμανών ακόμη 
εμπόρων, τάπαραχωρηΟέντα εις αυτούς υπό τών σουλτά.να)ν προνόμια5.

Έ κ  τών δθωμανών υπηκόων οί Εβραίοι, οί "Ελληνες καί οΐ 
’Αρμένιοι είναι οί μάλλον επιδιδόμενοι ε’ις τό εμπόριον. Οί δυο τελευ
ταίοι είναι άκρως οικονόμοι καί δέν δύνανται μέν νά ύπερβάλωσι τούς 
Γάλλους, άλλ’ είναι, κατά τόν Beaujour, μοναδικοί εις τήν έξεΰρεσιν 
μέσων αθεμίτου συναγωνισμού, καθιστάμενοι οΰτως «ήθικαί πληγαί 
τοΰ εμπορίου, μαστίζουσαι τούς εμπορικούς λιμένας». Ή  έξαθλίωσις 
αύτη δΰναται νά έξηγηθή εκ τής κοινωνικής καθ’ δλου καταστάσεως" 
«οί "Ελληνες, τολμηροί είς τάς επιχειρήσεις, είναι ικανοί νά ζωγραφί- 
σωσιν εις τούς έν Μασσαλία αντιπροσώπους διά τών λαμπρότερων 
χρωμάτων τάς έμπορικάς υποθέσεις, ϊνα επίτηδες παρασΰρωσιν αυτούς 
εις ολέθριας επιχειρήσεις» !i.

"Ετερον εργον, καθ’ αυτό περιηγητικόν τοΰτο, τοΰ Beaujour είναι 
τό «V oyage  militaire dans Fempire Othoman». Ό  συγγραφεύς, 
επιφορτισμένος, ώς φαίνεται, διά μυστικής αποστολής πρός μελέτην 
τής Τουρκίας άπό στρατιωτικής καί πολιτικής πλευράς, καί μή Ιπιθυ-

1 Αυτόθι t. I σ. 207. !
2 Βλ. αύτόθι τ. I σ. 140. : ’
5 Βλ. αυτόθι τ. 1 σ. Γ>1, 52.
4 Βλ. αυτόθι τ, II η. 1.
5 Αύτό&ι ι. II σ. 206, ένφ οί Τούρκοι καταβάλλουν 5 ο/ο, οί Γάλλοι 3 ο/ο.
* Αύτόθι τ. II σ. 213.
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μών ν’ άποκαλύψη τοΰτο, «έρχομαι, λέγει, εις τήν Ελλάδα, ίνα ανα
ζητήσω ερείπια καί αναμνήσεις, πλήρης αγαθών προθέσεων». Τά; προ
θέσεις του ταύτας ισχυρίζεται περαιτέριο δτι μετέτρεψεν ή επαφή αύτοΰ 
πρός τήν πραγματικότητα. 'Ο ελληνικός λαός, δηλαδή, εύρίσκετο, κατά 
τόν Beaujour, ε’ις άθλίαν κατάστασιν, «ούδέν δέ δικαίωμα έχι,ον έπί 
τής γης1, θά μείνη απόκληρος καί άθλιος, ώς οί Εβραίοι». Λιά τοΰτο 
μετά τήν συντριβήν, ώς λέγει, τών φιλελληνικών του ονείρων, καί ώς 
γνώστης τής στρατιωτικής τέχνης, έπεδόθη εις ανάλογους μελέτας καί 

.εν Έλλάδι, άχθείς είς τήν συγγραφήν τοΰ περί ου πρόκειται έργου 
του. Έπεβράδυνεν δμως τήν εκδοσιν αύτοΰ έξ εθνικοί συμφέροντος, 
ϊνα μή δηλαδή άποκαλύψη τήν αδυναμίαν τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορί
ας 2, συμμάχου τής Γαλλίας, διότι ένόμιζε δτι οΰτω θά προεκάλει ρωσο- 
τουρκικόν ή Ευρωπαϊκόν πόλεμον. Ό  Beaujour, ώς έκ τής προξενι
κής ιδιότητάς του, ήτο φυσικόν νά ευδοκίμηση είς τήν συγγραφήν εμ
πορικού έργου. Καί βραδύτερον έσυνέχισε τό διαφέρον του πρός τό 
εμπόριον, οπότε, γενόμενος μέλος άντεπιστέλλον τοΰ γαλλικού Ινστιτού
του, ίδρυσε δύο έπαθλα, έξ ών τό εν προωρίσθη διά τό άριστον έκά- 
στοτε σύγγραμμα περί τοΰ εμπορίου τής Μασσαλίας.

Είς τάς περί τοΰ λαοΰ ημών κρίσεις του είναι φανερόν δτι ό συν  
γραφενς δέν έμπνέεται ύπό φιλελληνικών αισθημάτων. Θ’ άνέμενέ 
τις δμως ν’ άναπληρωθώσι ταΰτα τουλάχιστον ύπό διορατικότητός τί
νος δσον αφορά τάς προβλέψεις του περί τοΰ αμέσου ελληνικού μέλ
λοντος, ενώ, περιερχόμένος οΰτος τήν Ελλάδα κατά τάς παραμονάς 
σχεδόν τού άγώνος τής ανεξαρτησίας της, ούδέν άντελήφθη περί τών 
προ τών όμμάτων του συντελουμένων ζυμώσεων.

Φ * *
P o u q u e v i l l e ,  Voyage en Moree, a Constantinople et en 

Albanie, τ. 3 (Paris 1805).
“Ο πασίγνωστος Φραγγίσκος Pouqueville, Γάλλος φυσιοδίφης, 

ιστοριογράφος καί περιηγητής, έπεχείρησε τό άνά τήν Ελλάδα ταξίδιόν 
του κατά σΰμπτωσίν, καθ’ δσον, έπιστρέφων έξ Αίγυπτου, δπου συμ- 
•μέτεΐχεν επιστημονικής αποστολής, ήχμαλωτίσθη υπό πειρατών, οίτι-

1 Αύτόθι τ. II σ. 209, 210.
2 Voy. Milit. t. I σ. 1.
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νες μετέφερον αυτόν εις Ναυαρΐνον, ακολούθως δέ, διά Κορώνης καϊ 
’Άνδρου, τάς οποίας περιγράφει έν τφ έργω του, εις Τρίπολιν τοϋ 
Μορέως, δπου οί Τούρκοι έφυλάκισαν αυτόν επ'ι δεκάμηνον. Ό  Τούρ
κος διοικητής τής πόλεως άπέστειλεν αυτόν μετά ταΰτα εις τήν πρω
τεύουσαν τοΰ ’Οθωμανικού Κράτους. 'Η  φυλάκισίς του έσυνεχίσθη και 
εν τφ Έπταπυργίφ τής Κωνσταντινουπόλεως (έν Γεντί Κουλέ) έπί διε
τίαν, έπωφελούμενος ομως ταΰτης έξ έμαθε τήν Ελληνικήν γλώσσαν, εις 
τήν οποίαν συνέθεσε καί ελληνικούς στίχους, καί έγνώρισε τάς διοικη- 
τικάς μεθόδους τών Τούρκων. Ύ πό τήν ιδιότητα τοΰ Ιατροΰ, τήν οποίαν 
εΐχεν έκμεταλλευθή προηγουμένως καί δ Μουσταφα πασσας τής Τριπό- 
λεως, κατώρθωσεν έκεΐ νά είσδύση και νά γνωρίση τά μυστικά τών* 
χαρεμίων, χωρίς νά κράτηση ταΰτα δι’  εαυτόν.

Άποφυλακισθείς, έπανήλθεν εις Παρισίους, δπου συνέγραψε καί 
μετ’ ολίγον έξέδωκε τό άριστον τρίτομον αΰτοΰ εργον ύπό τόν τίτλον 
«V oyage de Moree κ.λ.π. 'Ως έκ τοΰ έργου τούτου δ Pouqueville 
προεκρίθη αμέσως ύπό τοΰ Ναπολέοντος ινα άποσταλή τφ 1805 ώς πο
λιτικός πράκτωρ τής Γαλλίας παρά τφ Ά λή  πασσα τών ’ Ιωαννίνων, 
ενθα διέμεινεν έπί διετίαν, μετατεθείς μετά ταΰτα είς Πάτρας ώς πρό
ξενος, δπου, μετά μίαν εξαετίαν διεδέχθη αυτόν ό φιλέλλην αδελφός 
αύτοΰ Οΰγος. Τφ 1820 έξέδωκε καί δεύτερον περί 'Ελλάδος εργον, τό
ση μαντι,κώτερον, ύπό τόν τίτλον «V oyage en Grece», έπανεκδοθέν 
έπηυξημένον εις 6  τόμους τφ 1828, βραδύτερον δέ καί τήν τετράτομον 
«Histoire de la regeneration de la Grece»

Ό  Chateaubriand2, κρίνων, μεταξύ τών άλλων περιηγητικών

’ Βλ. L  a i r (J u 1 e s), La Caprivite de P ou qu eville  (Paris 1902) σ. 
106 . Μεοαξύ τοϋ βιβλίου τοϋ Pouqueville , δημοσιευθέντος έν ετει 1805, καί 

-τοΰ χειρογράφου του, υπό τόν τίτλον «U ne annee de m a v ie», τοΰ έτους. 
1798, υπάρχει διαφορά ώς πρός τό ζήτημα τής αιχμαλωσίας του. Κατά τό βι- 
βλΐον δ Pouqueville , άποπλεύσας έξ Αίγυπτου, Ήχμαλωτίσθη κατά τόν πλοϋν 
ύπό πειρατικού βερβερίνου πλοίου έν Άδριατικτί· Κατά τό χειρόγραφον, μικρόν 
πειρατικόν σκάφος προσήγγισεν ύπό τήν απειλήν τών τηλεβόλων του καί ό 
πειρατής R eis H am ed, Απελεύθερος τών φυλακών τής Μάλτας, άνέλαβε τήν 
διακυβέρνησιν τοΰ πλοίου, δι’ οδ έφέρετο δ P ou qu eville - άλλ’ ήτο κακός 
ναυτικός καί ώδήγησε τό πλοΐον είς τάς άκτάς τοϋ Μορέως, ενθα θά έναυά- 
γει, άν μή εις τών αιχμαλώτων, αξιωματικός τοΰ ναυτικού, ήρπαζε τό πηδά- 
λιον καί ώδήγει τό πλοΐον είς τόν δρμον τοϋ Ναυαρίνου.

3 Chateaubriand, Itineraire a Jer. (3η εκδοσις) σ. 98.
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-κειμένων, τό «V oyage  en Moree» τοϋ Pouqueville, λέγει δτι τοΰτο 
θ ’ άπετέλει λεπτομερή οδηγόν τοΰ Μορέως, αν δ συγγραφεύς του δέν 
είχε φυλακισθή και άν δ Μορέας είχε τήν τύχην νά τόν έπισκεφθή 
ό οξυδερκής παρατηρητής. Έκτενέστερον περί τοΰ Pouqueville ήσχο- 
λήθη δ Letronne έν τή «Journal des Savants»1, κρίνων τούς δύο 
πρώτους έκ τών 6  τόμων τής δευτέρας έκδόσεως τοϋ Voyage de la 
Grece. Ό  L-etronne ευρίσκει καί τινα τρωτά εις τό εργον τοΰτο, 
ώς μή άπηλλαγμένον άνακριβειών, συνιστώ δηλαδή έπιφύλαξιν έπί 
τών αρχαιολογικών, νομισματικών, ιστορικών καί γεωγραφικών πα- 
ρατηρήσεών του, θεωρεί ομως άναντιρρήτως αυτό, έν συγκρίσει 
μάλιστα πρός τό προγενέστερον «V oyage de Moree» τοΰ συγ- 
γραφέως, ώς τό κατ’ έξοχήν περιηγητικόν μνημεΐον, άπαράμιλλον διά 
τήν έποχήν του, ώς περιέχον απειρίαν νέων λεπτομερειών, αΐτινες ει- 
χον διαφύγει τήν προσοχήν δλων τών πρό αύτοΰ περιηγητών' σημειω- 
τέον δ’  δτι είναι καί ιδιαιτέρως πολύτιμον τό βιβλίον τοΰτο, καθ’ (ίσον 
άσχολεΐται περί τήν βόρειον ηπειρωτικήν Ελλάδα, "Ήπειρον, Μακε
δονίαν, ’ Ακαρνανίαν, Θεσσαλίαν, δπόθεν σπανίως διήρχετο περιηγη
τής. ’ Ιδιαίτερον προσόν τής δευτέρας έκδόσεως είναι ότι έν αυτή, 
αντί τοΰ χάρτου τής Ελλάδος τοΰ Barbie du Bocage* τής πρώτης 
έκδόσεως, υπάρχει δ κατά πολύ ανώτερος, καθ’ δλα δέ εξαίρετος, χάρ
της τοΰ Lapie. Κατά τόν Letronne, πρώτος δ Pouqueville δμιλεΐ 
περί έπιδράσεως τοΰ γαλλικού φεουδαρχισμοΰ έπί τής Ελλάδος, πρό- 
θεσιν έν τούτφ τοϋ Buchon καί πολλών μεσαιωνοδιφών τών άσχολη- 
θέντων περί τής έν Έλλάδι φραγγοκρατίας.

Ό  συγγραφεύς, άρχόμενος τοΰ περί Ελλάδος έργου του, περι
γράφει τόν τρόπον τής εργασίας του ώς εξής: «Έπεχείρησα, λέγει, τό 
περί τήν κλασσικήν χώραν, «τήν χώραν τής δόξης καί τών δακρύων» \ 
ταξίδιον, ούχί ώς οί μεταβαίνοντες εις τινα τόπον ϊνα τιμήσωσιν αυτόν 
διά τοϋ βλέμματος, αλλά συντονιζόμενος πρός αυτόν»4. “Οθεν τά πλεϊ- 
ατα τών πρό αύτοΰ περιηγητικών βιβλίων κρίνει ώς ευρισκόμενα είς

1 Βλ. Άπριλ. Ίουλ. καί Σεπτεμβ. 1828 καί Bulletin universel des 
sciences, Μαΐου 1928, άριθ. 365. Σεπτεμβρίου άριθ. 273, καί Νοεμβρίου 
«ρ ιθ μ . 385.

J E xtra it d u  Journal des Savants, a. 2.
* P ou qu eville , V o y a g e  en G rece, τ. I σ. II.
1 Αύτ. τ. I σ. I.



μυθολογικήν σφαίραν καί έχοντα περι τήν πεαιήγησιν τόσην σχέσιν, 
δσην to μυθιστόρημα πρός τήν ιστορίαν. Άλλα τήν εύμενεστάτην 
υποδοχήν» ής ετυχον εν Γαλλία αί προηγοΰμεναι αύτοΰ συγγραφαί, κρί
νει ως έπιβάλλουσαν εις αυτόν καθήκοντα ίνα παράσχη τελείαν περι
γραφήν τών πραγμάτων καί αποφυγήν πάσης αιτιολογίας. Καί πρά
γματι πρός τοΰτο έταξίδευσεν έλευθέρως καί αύτοπροσώπως άνά τήν 
χώραν, έμελέτησε βαθέως τούς θεσμούς και τά ήθη τών Ελλήνων, δέν 
παρέλειψε δέ νά έπανορθώση δσας ανακρίβειας ειχον γράψει υπέρ ή 
κατά τών Τούρκων οί προγενέστεροι περιηγηται. Τούς κατοίκους τής 
χώρας δ Pouqueville δέν θεωρεί αψευδείς μάρτυρας τοϋ παρελ- 
θόντος αυτής, θεωρεί δμως ώς τοιούτους τάς παραδόσεις αυτής1.

Περί τής αξίας τοϋ έργου τοΰ Pouqueville δέν πρόκειται νά προ- 
σθέσωμεν, είς τάς δλίγας, αλλά συμπεπυκνωμένας σελίδας τοΰ Letronne, 
ιδίαν ημών κρίσιν. Αποτελεί, πράγματι, παρά τάς ελλείψεις του, 
αληθή θησαυρόν μεταξύ τών περιηγητικών πηγών, πασίγνωστον, καί 
δχι απλώς μεταξύ τών περιηγητών, δπόθεν άκενώτως ήντλησαν πάντες 
οΐ μεταγενέστεροι. Περιοριζόμεθα λοιπόν είς τήν κεφαλαιώδη άπα- 
ρίθμησιν τών περιεχομένων του.

** *
T a  u c ο i g n e, Voyage a Smyrne, dans Γ Archipel et Γ ile 

de Candie en 1 8 1 1 ,  1812, 18x3 et 1814. Τομ. 2 . Paris 1 8 *7 ·

Ή  άνά τάς Έλληνικάς νήσους βραχεία περιηγητική διαδρομή τοΰ 
Tancoigne εγένετο εξ αφορμής τής μεταθέσεώς του άπό τής εν Περ
σία 8 γαλλικής πρεσβείας είς τό εν Χανίοις τής Κρήτης γαλλικόν προ- 
ξενεϊον- Κατά τήν μετάβασίν του διέτριψεν έν Σμύρνη 8, περί τής εθνο
λογικής συστάσεως τοϋ πληθυσμοΰ τής δποίας παραθέτει παρατηρήσεις 
τινάς. Κατ’ αυτόν, ή Σμύρνη κατοικεΐται ύπό 5-6 χιλ. Ευρωπαίων, 
οΐτινες δμως «ολίγον ομοιάζουν πρός πραγματικούς Ευρωπαίους, μάλ
λον δέ πρός τούς έν =Ινδίαις κρεολούς»* ποικίλης καταγωγής, διαμένον- 
τες είς χωριστούς άπό τών Τούρκων συνοικισμούς, προστατευόμενοι

■·ι ' 1 P ou queville , V o y . G rece t. I σ. III.
s Έ ξ  αφορμής ταύτης τής θέσεώς του εγραψε «Lettres sur la  Perse et. 

la  T urquie  d’  A sie t. 2 (Paris 1819): -
* T an co ign e , V o y . Stn. τ. I σ. 38. ■;
4 Αΰτ. t, I σελ. 31. . E l« .  41. Μυκονίίΐ (Bar tho ldy ,  V oy ,  I I  είκ. X  σελ.



— 200 —

δ° υπό τών οικείων προξενείων. Σημειώνει επίσης τήν εκεί παρουσίαν 
αξιωματικών, στρατιωτικών ακολουθών τών πρεσβειών, ώς καί τινων 
εμπορευόμενων. "Ελληνες και Αρμένιοι άπολαΰουν εν Σμύρνη απε
ριορίστου ελευθερίας.

Μετά τήν Σμύρνην δ Tancoigne επεσκέφθη τήν Χίον 1 περι ής 
επίσης άφηγεΐται. Πέραν όχυροΰ τίνος φρουρίου, ή εις τό δποΐον είσο
δος, προσιτή μόνον εις τούς Τούρκους και εις τούς "Ελληνας έν κ α ιρ φ  
ημέρας, άπηγορεύετο είς τούς ξένους, ούδέν άλλο αμυντικόν ενδιαφέρον 
παρουσίαζεν ή νήσος. 'Η  Χίος άπέλαυεν αύτοδιοικήσεως δι5 εκλογής 
πέντε δημογερόντων, ή δέ παραγωγή αυτής ήτο πλουσιωτάτη. Οί 
Τοϋρκοι τής Χίου, κατ’ αυτόν, είναι προσηνείς3 φιλήσυχοι και έντιμοι, 
πλήν δέ τών έξ αυτών προυχόντων, πάντες λαλοϋσι τήν ελληνικήν, 
άπομαθόντες τήν τουρκικήν. Άντιθέτως, περί τών Ελλήνων τής Χίου 
δ Tancoigne εκφράζεται δυσμενώς. Ό  Χίος είναι άπατεοίν, ψεύστης, 
αφερέγγυος, ραδιούργος, δόλιος καί μέθυσος, ιδιότητες αί όποΐαι έδω
σαν αφορμήν εϊς τούς Λεβαντίνους ϊνα λέγωσι περί αυτών' «Είδες ένα 
πράσινον αλογον; είδες ενα φρόνιμον Χιώτην». 'Ο περιηγητής έκφρά 
ζεται κακώς καί περί τών ιατρών τής Χ ίου3. ’ Ανάλογους φιλο
φρονήσεις επιδαψιλεύει καί περί τών γυναικών αυτής, τήν ελευθεριό
τητα τών όποιων χαρακτηρίζει άχαλίνωτον.

Επισκέπτεται επίσης τήν Σάμον4, τήν "Ιον5, οί κάτοικοι τής 
οποίας έτιμώρησαν σκληρώς αύθάδεις τινάς Τουρκοκρήτας. Είς ταΰ- 
την ετυχε φιλοξενίας μετά πάσης προθυμίας παρά τοΰ προεστού τής 
νήσου καί εις αντάλλαγμα ΰπεχρεώθη εκών άκων νά προσφέρη τάς 
Ιατρικάς του γνώσεις εις τόν άσθενήσαντα υιόν τούτου, μολονότι δέν 
ήτο ιατρός' άλλ’ οί νησιώται εκλαμβάνουν πάντα ξένον ώς ιατρόν6. 
Παρά ταϋτα εκλήθη καί δ "Ελλην ίερεύς, οπως εξορκίση τά νοσηρά 
δαιμόνια, διότι οί κάτοικοι, ώς αμαθείς καί εύπιστοι, προσκαλοΰν τούς 
ιερείς των διά πάσαν έλαφράν αδιαθεσίαν. Αί γυναίκες τής ’Ίου είναι
ώραϊαι, χωρίς καί νά έχωσι τήν ελευθεριότητα τών τής Χ ίου 7, οΐ δέ

1 Αύτ. τ. I σ. 41.
5 Αύτ. ι. I σ. 47.
! Αύτ. τ. I σ. 64.
* Αύτ. τ. 1 σ. 62.
6 Αύτ. τ. I σ. 63.
6 Αύτ. t. I σ. 74.
'  Αύτ. τ. I σ. 77.
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όίνδρες, ναυτιλλόμενοι, θεωρούνται, αδίκως κατά τόν Tancoigne, κλέ- 
πται καί απατεώνες. Ή  ’Ίος παράγει έλάχιστον σίτον, άλλ’ έπαρκή 
ποσότΐ]τα σύκων, μέλιτος, καλού οϊνου, έλαιών καί εσπεριδοειδών.

Φθάσας εί; Κρήτην ευρίσκει αφορμήν νά έπαινέση τούς Ενε
τούς καί νά ψέξχ] τήν απιστίαν τών 'Ελλήνων1, οΐτινες συνετέλεσαν νά 
κυριευθή ή Κρήτη ύπό τών Τούρκων καί ούτως συνεκόμισαν τούς καρ
πούς τής απιστίας τιον, τό αίσχος καί τήν δουλείαν! Οί Τουρκοκρήτες 
είναι εκ φύσεως θηριώδεις, ώς εκ τής αναμίξεως τουρκικού καί ελληνι
κού αίματος, καθ’ οσον οί Κρήτες είναι απατεώνες, διαβολεΐς, ψεϋ- 
σται, «εχοντες ολα τά έμφυτα ελαττώματα τών Ελλήνων».

Κατ’ αυτόν, οί "Ελληνες δέν αγαπούν τήν ελευθερίαν δι’ δ καί 
ύπεδουλώθησαν εις τούς Τούρκους. Ό  Tancoigne, παρά ταϋτα, δέν 
αμφιβάλλει διι ή άνάκτησις τής ελευθερίας θά έπανέφερεν ίσως είς 
τούς "Ελληνας τήν φυγαδευθεΐσαν αξίαν των καί τήν πρός αυτούς 
έκτίμησιν τών Ευρωπαίων '·, καί άρνεΐται τήν ιδέαν τών Τουρκοφίλων 
δτι οί “Ελληνες είναι γεννημένοι διά τήν δουλείαν.

Οί πλέον βασανιζόμενοι καί ταπεινούμενοι ύπό τών Τούρκων 
"Ελληνες είναι οί Κρήτεςs- Ή  Κρήτη είναι μικρογραφία τής έν Κ)πό-
λει έδρευούσης έκφύλου καί κενοδόξου ελληνικής κοινότητας τών Φα-
ναριωτών, ταπεινουμένων δουλοπρεπώς πρό τών άνωτέρων των, ους 
καταδολιεύονται. Τής ηθικής ταύτης νόσου ουδέ οί ιερείς είναι άπηλ- 
λαγμένοι, εξαιρούνται μόνον οί Σφακιανοί, ών έξαίρει τό φιλελεύθε
ρον φρόνημα. ’ Εκθέτει λεπτομερώς τά έθιμα τών Κρητών διά τόν 
αρραβώνα καί τόν γάμον, περιγράφει τόν χορόν, τήν μαγειρικήν,τάς νη
στείας, τό βάπτισμα, καί τά κατά τόν κλήρον. Ό  Κρής αγαπά τον υιόν 
του καί αδιαφορεί διά τήν θυγατέρα του, ήτις μέχρι τοϋ γάμου μένει 
έγκλειστος έν τή οικία. ’ Εκ τών Κρητών λογίων ελάχιστοι άναγιγνώ- 
σκουν αρχαίους συγγραφείς.

Ό  Tancoigne πραγματεύεται διεξοδικώς καί περί τών γεωργικών 
καί βιομηχανικών προϊόντων τής Κρήτης, ιδιαιτέρας δέ μνείας ποιεί
ται περί τοϋ είδους τοϋ οίνου malvoisie τής Κρήτης*. ’ Εν τέλει,

1 Βλ. Αύτ. τ. 7 σ. 97.
3 Αΰτ. t. I σ. 119.
* Αύτ. τ. I ο. 122.
* Αύτ. τ. II σ. 5— 24.
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δ συγγραφεύς περιγράφει τήν έν Χανίοις1 ευρωπαϊκήν παροικίαν.
At νήσοι τοΰ ’ Αρχιπελάγους κατέχουν, κατά τόν Tancoigne, μό- 

ναι τό προνόμιον νά κροΰωσιν εις πασαν ώραν τής ημέρας τους κώδω- 
νας τών πολλών εκκλησιών των, άνευ ούδεμιάς παρενοχλήσεως εκ μέ
ρους τών Τούρκων.

Παρά τήν σύντομον καί οΰτως εΐπεϊν επεισοδιακήν διέλευσίν του 
διά τών έλληνικών παραλίων και νήσων, ό Tancoigne αποβαίνει 
οξυδερκής παρατηρητής τών κοινωνιών ιδί<? τής εποχής του. Σπα- 
νίως εις περιηγητικόν βιβλίον συνεσωρεύθη τοσοΰτος δγκος εντυ
πώσεων κα'ι κρίσεων περι τών σχεδόν πρωτογόνων έλληνικών κα* 
τουρκικών κοινοτήτων. Ό  Tancoigne δέν βλέπει υπό τό στερεότυπον 
και μάλλον άχρουν πρίσμα τοΰ άρχαιολάτρου φιλέλληνος, άλλ5 άφίνει 
έλευθέραν τήν διέξοδον είς τάς διαθέσεις, τάς οποίας εμπνέει εις αυτόν 
εκάστοτε τό περιβάλλον. Καί μόνον έκ τής προσοχής περί τήν παρατή
ρησα’ , δσον και περι τήν περιγραφήν, ήν κατέβαλεν ό συγγραφεύς θά 
κατεφαίνετο ό κατ’ ουσίαν φιλελληνισμός αΰτοΰ, κα'ι ρητώς δμως, ώς 
εΐδομεν, εις ώρισμένας σελίδας τοΰ έργου του εκφράζεται μετά πεποι- 
θήσεως έπί τήν πραγματικήν αξίαν τών 'Ελλήνων και έπί τό αίσιον 
τοΰ έθνικοΰ αυτών μέλλοντος. Θά έδίσταζε νά χαρακτηρίση τις αυτόν 
διά τινας κρίσεις του ώς φιλοκατήγορον, έν ω ίσως είναι μάλλον αυστη
ρός παρατηρητής.

1 Αύτ. τ. II σ. 25—38.

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Τ Α Ι

B e l  on, P i e r r e ,  Les observations de plusieurs singulari- 
tez et choses memorables trouvees en Grece, Asie, Judee, Egy- 
pte, Arabie.

Έ κ δ . 1η, Paris 1555 κα'ι ή 2α τφ 1588.

Ό  Ιατρός καί φυσιοδίφης Belon, μαθητής τοΰ σοφοΰ βοτανολό
γου Valerius Cordus, μετά τοΰ οποίου ώς καί μετά τοΰ De Fumel 
περιηγήθη τήν Ελλάδα, θεωρείται δ σπουδαιότερος έκ τών έπιστημό- 
νων περιηγητών τοΰ 16ου αίώνος. Ό  Belon περιηγήθη τήν Ελλάδα 
καί τάς άλλας χώρας τής 'Ανατολής άπό τοΰ 154(3 μέχρι τοΰ 1549, 
έκτελών είδικήν πολύπλευρον εντολήν τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Φραγ- 
γίσκου τοΰ Α ' μέ σκοπούς πολιτικούς, εμπορικούς καί διπλωματικούς \ 
οιοι βραδύτερον (1653) ειχον άνατεθή είς τόν ιππότην D ’ Arvieux 
καί εις τόν Sonini De Manencourt.

Αί παρατηρήσεις τοΰ Belon εκτίθενται είς τρία βιβλία, καί δή 
εις τό πρώτον αί περι Κρήτης, Αήμνου, Σποραδών καί Ά θ ω .  Τούς 
τόπους τούτους έπεσκέφθη μετά τήν οίφιξίν του εϊς Κ/πολιν, έκ ταύτης 
δέ μετ’ ού πολύ ανεχώρησεν εις μακροτέρας περιηγήσεις.

Αί μοναί τοΰ ’Ά θ ω , δ βίος τών καλογήρων, ή αμάθεια, άλλά και 
ή βιοτεχνική πολυγνωσία τούτων, προσελκύουσι τήν προσοχήν αύτοΰ.

Τό γ' κεφάλαιον περιέχει τάς παρατηρήσεις τοΰ Belon επί τής 
γλώσσης τών Ελλήνων. Τήν οξυδέρκειαν αΰτοΰ δέν διέφυγεν, οτι μόνον 
οί χωρικοί ώμίλουν τήν «καθαράν» γλώσσαν, ενώ οί αστοί έχρησιμοποί- 
ουν λέξεις τουρκικάς και ϊταλικάς. Περαιτέρω επίσης παραθέτει συγκρι
τικά  ̂ παρατηρήσεις έπί τής αρχαίας καί νέας ελληνικής γλώσσης.

Τά δύο επόμενα βιβλία ουδόλως ένδιαφέρουσιν ήμάς.
Περί τοΰ Belon, έκ τών σπουδαιοτέρων περιηγητών έπισιημόνων, 

δ δποϊΌς ομως έλάχιστα άτυχώς έγραψε περί τοΰ κοινωνικού βίου τών

* Είδικώτερον ϊνα προσκομίστ) νέας τινάς .ειδήσεις είς τόν έν Κ/πόλει 
πρέσβυν D ’ Aram on.
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Ελλήνων, έξηνέχθησαν παντοΐαι κρίσεις ύπό τών μεταγενεστέρων του 
συγγραφέων. «Πρό τής Τουρκογραικίας τοϋ Μαρτίνου Κρουσίου, γρά
φει δ Chateaubriand \ εδημοσιεύθη τό εργον τοϋ σοφοϋ βοτανολόγου 
Belon, περιλαμβάνον περ'ι τών νήσων τοΰ ’ Αρχιπελάγους, "Αθω και 
μικρού μέρους τής Θράκης και Μακεδονίας». Ό  Perrot3 έξαίρει τήν 
άμεροληψίαν καί τό κατ’ εξοχήν άκριβοδίκαιον τοΰ Belon, προσθέτων 
δτι υπήρξε τό πλέον φιλελεύθερον και διεισδυτικόν πνεΰμα τοΰ 16ου 
αίώνος.

Ό  Nicolay ευρίσκει αυτόν επιμελή παρατηρητήν* και δ Vivien 
επίσης *. .

Ό  I>e Laborde λυπεϊται διότι ό Belon δέν επεσκέφθη τάς ’ Αθή
νας, τών οποίων θά κατέλιπε περιγραφήν ακριβή και ενδιαφέρουσας 
περ'ι τών μνημείων αυτών εικόνας6.

’Αντιθέτως δ Iorga λέγει δτι αί σημειώσεις τοΰ Belon κεϊνται 
φύρδην-μίγδην και δτι εν αΰτφ γίνονται συχνά! επαναλήψεις6.

Ώ ς θ ’ άνέμενέ τις παρ’  επιστήμονος, δ Belon είναι δξΰς παρατη
ρητής τής πραγματικότητος εκθέτων ταΰτην πιστώς.

Τό εργον τοΰ Belon, μεστόν έξ είκονογραφιών και δημοσιευθέν 
τό πρώτον τφ 1553 εν Παρισίοις, επανεκδοθέν δέ ενεκα τής αμέσου 
εξαντλήσεώς του τφ 1558, ήριθμημένον κατά φΰλλα (καί δχι σελίδας), 
άφιεροΰται πρός τόν καρδινάλιον Frangois de Tourm on μέ τήν 
συνήθη διαβεβαίωσιν δτι εν αυτφ περιγράφονται αί χώραι, δς έξ αυτο
ψίας εγνώρισε καί εθεώρησεν αξίας μνείας. Ό  πρόλογος τοΰ έργου 
δέν στερείται φιλοσοφικής τίνος χροιάς.

** *

De N i c o l a y  N i c o l a s ,  Les navigations, peregrinations 
et Voyages faicts en la Turquie. Anvers 1 5 7 7 .

1 Βλ. Itineraire σ. 88.
* Perrot, l ie  de Crete (R evue de deu x  m ondes ετος 34, τομ. 48 (1864) 

(Καράλη, Περιηγηταί, Έ βδομ άς 1886 σ. 376).
* N ico la y , Peregr. Προλ. 132 (verso).
4 V iv ien , As. M in. I a. 75. Ό  Belon  εξέχει πάντων διά τήν έξαίρετον

παρατηρητικότητα του.
* Βλ. D e L abord e, A th £n es ... τ. I, σ. 51.
° Iorga , V oy . Fr. σ. 34.
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Οΰτος, τακτικός γεωγράφος καί θαλαμοφΰλαΕ τοΰ βασιλέως τής 
Γαλλίας Ερρίκου τοΰ Β', άνθρωπος πνευματώδης καί φιλαπόδημος, 
συνώδευσε τόν D ’ Aramon κατευθυνόμενον εις Κων/λιν. Ή  περιήγη- 
σις αΰτοΰ, διαρκέσασα έπί δεκαετίαν \ ήρξατο άπό Επτάνησου, Κε
φαλληνίας (Cefalonie ή Zephalonie), Ζακύνθου (Zante, νϋν καλον- 
μένη Iacinthe). ’Ακολούθως, προσπαθήσαντες ν’ άποφύγωσι τό επικίν
δυνον άκρωτήριον τοΰ Μαλέα (Saint Angello) s, επλευσαν είς Κύθηρα *, 
τών οποίων ό συγγραφεύς περιγράφει αρχαία τινα μνημεία, παοαδό- 
ξως ομως, μολονότι έχει τήν περί τούτου ευκαιρίαν οΰδέν αναφέρει 
περί πειρατών Μανιατών. Μετά ταΰτα δ’ εφθασαν είς Άλγέριον4, 
συναντήσαντες εκεί πλήθος χριστιανών δούλων, ίκετευόντων άπελευ- 
θέρωσιν. Σταθμός τοΰ ταξιδιού των ΰπήρξεν επίσης ή Χίος, περί τής 
οποίας, ως καί τών κατοίκων της, μόνον κολακευτικού; λόγους έχει ό 
συγγραφεύς. «Οΰδαμοΰ τοΰ κόσμου λέγει, θά εύρίσκεται μάλλον πεπο- 
λιτισμένον έθνος» 5" δ Nicolay μετά τών μετ’ αύτοΰ κατηυθύνοντο 
πρός τήν Λέσβον, εξ ής προήλθον οί περίφημοι αδελφοί πειραταί 
Βαρβαρόσσα Cai’radin καί Ariadene. Τό ταξίδιον έτερματίσθη έν 
Κ/πόλει. Ή  περιγραφή ομως τών κατοίκων αυτής άφορ$ μάλλον 
τούς Τούρκους καί τούς πολυπληθείς Εβραίους καί δλιγώτερον τους 
Έλληνας. Ό  N icolay αναφέρει δτι παρά προσδοκίαν εΰρεν έν Κ/πό- 
λει πλήθος ιατρών 6 Εβραίων \ εξών τούς καλυτέρους δωρίζει δ σουλ
τάνος επί μεγάλη αμοιβή ίδιους θεράποντας. Προσθέτει επίσης καί 
περί τής επί ΰπερόγκφ κέρδει διεξαγομένης υπό τών Εβραίων τοκογλυ
φίας 8 καί εμπορίας9.

1 Ά λεξ. Καράλη, Περιηγηταί (Έ βδ . 1886) σ. 376.
5 Βλ. αΰτ. σ. 57.
3 Βλ. αΰτ. σ. 56.
4 Βλ. αύι. κεφ. 7ον σ. 10.
5 Βλ. αύτ. σ. 57. Τά αυτά γράφει καί δ Thevet. (Βλ. ανωτέρω σ. 150).
8 Οί Τούρκοι έξαιρέτως έτίμων τούς ιατρούς, οΰς καί άπεκάλουν Bchim  

(σ. 245).
' Βλ. άνωτέρφ εν ταϊς οίκείαις χώραις.
* "Ενεκα τής τοκογλυφίας έχουν καταστή μισητοί καί γνωστοί ύπό τό πα- 

ρωνύμιον Chifont.
9 ΕΙς χεϊρας των Ε βραίω ν  εύρίσκεται κυρίως δλον τό έμπόριον τής 

Τουρκίας. Πολλοί δ* έξ αύτών διαπρέπουν είς τάς διαφόρους τέχνας καί τά 
επαγγέλματα (σ. 245).
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Τό εργον τοΰτο ενδιαφέρει τήν Ελλάδα ιδίως άπό τής εικονογρα
φίας αΰτοΰ ακριβούς καί λεπτομερούς αν δχι πάντοτε καλαισθήίου, 
καθ’ δσον δι’ αυτής απεικονίζονται πολλά τοπικά ελληνικά ενδύματα 
χαρακτηριστικά επαγγελμάτων καί ιδιοτήτων. Ό  συγγραφεύς οΰτος, 
(1542-1550) άποοροφώμενος ύπό τής διπλωματικής καί γεωγραφι
κή; αΰτοΰ αποστολής, στερούμενος δ’ ως φαίνεται και κλασικής 
μορφώσεως, δι3 ελάχιστων άσχολεΐται προκειμένου περί τών Ελλήνων, 
στρέφων εξ ολοκλήρου τό ενδιαφέρον του είς τήν Τουρκίαν ή είς τά 
πράγματα τής Εγγύς ’Ανατολής καί αναγραφών περί τής διοικητικής 
καταστάσεως τών ’Οθωμανών.

** *

T h e v e n o t  d e, J e a n ,  Relation d’ un Voyage fait au L e 
vant, dans laquelle il est curieusement traite des E sta ts ...........
Paris 1665, Amsterdam 1727.

Ό  συγγραφεύς, περιηγηθείς από τοΰ έτους 1652 και εφεξής τήν 
’ Αγγλίαν, 'Ολλανδίαν, Γερμανίαν, κατέληξεν είς τήν ’ Ιταλίαν καί έκεΐ- 
θεν μέσφ Μάλτας εις τήν Ελλάδα. Πρώτος ελληνικός σταθμός αΰτοΰ 
υπήρξαν τά Κΰθηρα, ενθα συνέλεξε πολλά; πληροφορίας περί τών Μα
νιατών, μετέπειτα δέ διήλθε διά Κέας και Άνδρου, τήν οποίαν άπο- 
καλεΐ σηροτρόφον καί θεωρεί ώς εΰφορωτέραν τών νήσων τοΰ ’Αρχι
πελάγους, τούς δέ κατοίκους αυτής, καί δή τάς γυναίκας, επαινεί διά 
τόν πολιτισμόν και τήν γλώσσαν, ψέγει δμως τών δευτέρων τό ένδυμα 
·<δς άκοσμον. ’Ιδιαιτέραν μνείαν ποιείται περί τών έν τή παραλία τής 
Μικράς Ά σίας ελληνικών πό?ιεων, έν αις περί τής σεισμοπλήκτου και 
«ΰφορωτάτης Σμύρνης, έχούση: ελληνικά καί ιταλικά σχολεία. ’Εκτε
νέστερος, ώς συνήθως, είναι καί δ Thevenot προκειμένου περί τής 
τής Χίου. Τονίζει δτι αΰτη κατοικεΐται ύπό χριστιανών, Ελλήνων 
καϊ'Λατίνων, δτι υπάρχουν εν αυτή 30 εκκλησίαι, καθολικών καί 500 
•ορθοδόξων καθ’ δλου δέ εΰρεΐα θρησκευτική ελευθερία, έπεκτεινομένη 
καί επι τοΰ μοναχικού βίου. Ένταΰιθα αναφέρει καί τό πανάρχαιον 
«θιμον τής συλλογικής ποινικής εΰθύνης, περί οΰ, ίσχύοντος'καί παρά 
Ρωμαίοις, δμιλεϊ ό διάσημος νομοδιδάσκαλος Rud. Jhering*. Κατά

1 Βλ. R u d . Jhering, G eist des Rechts, t. I. σ. 278 σημ. 18α

τούτο, γενομένου φόνου καί αγνοουμένου τοΰ δράστου (δστις, είτε 
Χριστιανός, εϊτε Τοΰρκος, εάν συλληφθη,θανατοΰται), έκαστος τών εν 
τή κοινότητι πολιτών υποβάλλεται εις πρόστιμον 15— 16 άσπρων καί 
μέχρις οΰ συλλεγή τό ποσόν τών 150 γροσίων. Τήν Χίον διοικεί 
αντιπροσωπεία έξ Ελλήνων καί ισαρίθμων Λατίνων.

Άντιθέτως πρός άλλους περιηγητάς, δ Thevenot γράφει δτι οΐ 
έν Xicp "Ελληνες μισούν τούς Γ  άλλους, προτιμώντες τής τών Λατίνων 
τήν τουρκικήν διοίκησιν. Περαιτέρω προστίθενται καί άλλαι παρατη
ρήσεις περί τής Χίου, παρεμφερείς πρός τάς τών λοιπών ταξιδιωτών. 
"Ο Thevenot περιηγήθη καί άλλας τινας νήσους, περί ών αξιόλογα 
τινα σημειώνει.

Περιγραφών τούς ελληνικούς γάμους, παρομοιάζει τά ελληνικά 
έθιμα πρός τά τουρκικά, έμπνεόμενος δέ άναμφιβόλως ύπό μισελληνι- 
κών συναισθήματος, ευρίσκει τούς Έλληνας χείρονας τών Τούρκων *. 
Λησμονεί έν τούτοις, ώς γενικώτερον έλέχθη \ τό άναλόγως υπέρ τών 
''Ελλήνων συνηγοροΰντα σκληρά περιστατικά τής δουλείας. "Αληθώς, αΐ 
δύο κοινωνίαι ελληνική καί τουρκική, εις οΰδεμίαν πρός άλλήλας ήρχοντο 
συνάφειαν πλήν τών έλληνικών οικογενειών τών κοτζαμπάσηδων, 
αϊτινες έκολακεύοντο νά σχετίζωνται πρός τούς ανώτερους διοικητικούς 
υπαλλήλους Τούρκους καί καθ’ δλου πρός τούς Τούρκους άριστοκράτας.

Ό  Thevenot περιορίζεται έν πολλοΐς είς τό ν’ άναμασσρ: τάς ειδή
σεις τών προ αΰτοΰ περιηγητών, αναγνωρίζει δέ καί δ ίδιος τοΰτο άνα- 
φερόμενος μετά πολλών έπαίνων εϊς τούς De Breves, Des-Hayes καί 
Du Loir. Διατείνεται άλλως τε δτι δέν έσκόπευε νά γράψη αληθές βι- 
βλίον, ώς κατέχων άπλδς τινας σημειώσεις’ . Αί περιηγητικοί του αφη
γήσεις είναι πλήρεις εικονογραφημένων σκηνών Ό  Thevenot παρου
σιάζεται φιλόψογος δχι μόνον ώς πρός τούς Έλληνας, άλλα καί ως πρός 
τούς Τούρκους, καθ’ δσον καί μεταξύ αυτών ευρίσκει ανεκτούς καί εΰ- 
αγώγους μόνον τούς κατοίκους τής Κωνσταντινουπόλεως.

Ό  Thevenot, στερούμενος κατά τ’ ανωτέρω, πρωτοτυπίας καί τής 
άπαιτουμένης μορφώσεως, περιοριζόιιενος δέ καί εϊς ελάχιστα τών ελ
ληνικών χωρών, δικαίως κατατάσσεται μεταξύ τών δευτερευόντων πε
ριηγητών.

1 Βλ. αύτόθι >J. 174.
1 Βλ. ανωτέρω σ. 110.
9 Βλ. V iv ien , As. M in. τ. II  a. 27.



— 208 —

B o  u 11 a y e  L e - G o u ? ,  L,es Voyages et Observations. Pa
ris 1 6 5 7  \

' 0  περιηγητής οΰτος έταξίδευσεν υπό ένδυμα άνατολίτου και 
υπό τό ι^ευδώνυμον Τβραήμ βέης, εγραψε δέ τό οδοιπορικόν του 
εργον κατ’ επιταγήν τοϋ βασιλέως τής Γαλλίας.

Τό εργον άρχεται άπό κριτικής τίνος έπισκοπήσεως τών πρό αυ
τοί περιηγητικών κειμένων 2 άκολούί)ως δέ εισέρχεται είς τήν περι
γραφήν τοΰ ταξιδιού.

Ό  Boullaye έπεβιβάσθη εις Ένετίαν επί αγγλικού πλοίου, δι3 ου 
άφίκετο έν πρώτοις εις Ζάκυνθον (Jantes), δνομαστήν διά τό ελαιον 
και τήν κορινθιακήν αυτής σταφίδα. Περιπλεύσας τήν ακτήν τοϋ Μο- 
ρέο>ς εφθασε διά Κυθήρων (Cherigo η πάλαι Porphiris ή Citeree) 
είς Mήλov(Melada), ανήκουσαν, ώς και πεντήκοντα τρεις άλλαι νήσοι 
τοϋ Αιγαίου8, εις τούς Τούρκους4. Παρά τήν Πάρον, ή σημαία τοΰ 
Τάγματος εις ο άνήκεν δ περιηγητής, εσωσε τό πλοΤον άπό επιδρομής 
τών Ιπποτών τής Μάλτας. Ό  La Boullaye περιήλθεν ακολούθως 
τήν Νάξον καί τήν Χίον, περι τοΰ εύθύιιου χαρακτήρος τών κατοίκων 
τής οποίας παρατηρεί τά αυτά ώς οι προηγούμενοι, προσθέτων τινά 
καί περί τής διακρινούσης αυτούς ποιητικής φύσεως 5. ’Αναφέρει έπί-

' Καί δ περιηγητής P ou llet (1667), (N ouvelles Relations du Levant), 
φυσιοδίφης, έταξίδευσε τή συμβολή γιανιτσάρων καί ύπό τουρκικόν ψευδιόνυ- 
μον Τβραήμ, χάριν ασφαλείας (αΰτ. σ. ί>3), τή συνοδεία τοϋ βασιλικοί διερ- 
μηνέως τής τουρκικής γλώσσης Q uiclet, φίλου του. Έταξίδευσεν άπό Κ/πόλεως 
εϊς Σμύρνην, τηρών καί πλείστας άστρονομικάς σημειώσεις διά τάς χώρας τής 
Ανατολής καί άλλας, δι1 ών εδωκε μεγάλην ώθησιν είς τήν γεωγραφίαν. Έ ν 
Τουρκίφ διέμεινεν έπί 8 ετη, μελετών τήν διοίκησιν, τόν στρατόν, τούς κατοί
κους, τήν θρησκείαν, τήν αρχιτεκτονικήν τών πόλεων κλπ. Όμιλών περί τών 
υποδούλων, ευρίσκει αυτούς νωθρούς έκ τής έπιδράσεως τοΰ άσιάτου καιιακτη- 
τοΰ. Τό εργον τοϋ P ou llet, μολονότι λεπτομερές περί πάντων τών έν Τουρ
κία πραγμάτων (αύτ. σ. 243-402), έλάχιστα αναφέρει τούς "Ελληνας, μή 
ένδιατρίβον περί αύτούς εϊμή δι’ ολίγων, άφορώντων τήν θρησκοληψίαν των 
κλπ. Κατά τό πέρας τούτου, ό συγγραφεύς επικαλείται τήν αρωγήν τής Ευρώ
πης πρός άπελευθέρωσιν τών Ά γιω ν  Τόπων.

4 Sentim ent sur les diverses R elations q u ” il a leues des pays es- 
trangers, αύτ. σ. 1.

* Αύτ. σ. 18.
* Πλήν τής Τήνου, ήν κατεΐχον οί Ενετοί.
5 Αύτ. σ. 19.
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σης περί τοΰ χριστιανικού πληθνσμοϋ τής νήσον καί τοϋ ελάχιστου 
τουρκικού' ϊησουΐτας καί καπουκίνους εύρε τόσον έν Χίφ, δσον καί έν 
Σμύρνη, τήν οποίαν επεσκέφθη κατόπιν' εις τήν δευτέραν μάλιστα οι 
ϊησουίται κατεΐχον καί έκπαιδευτήριον, δπου έδίδασκον καί τήν ελληνι
κήν νεολαίαν. Εϊς τήν Μυτιλήνην \ ήτις δέν ειχεν Ευρωπαίους οΰτε εμπό
ρους οΰτε προξένους' τό ευρωπαϊκόν ένδυμα τών περιηγητών εξήγειρε 
κατ’ άρχάς τούς φόβους, επειτα δέ τήν θυμηδίαν τών κατοίκων.

To X V I  κεφάλαιον τοϋ βιβλίου άφιεροΰται εις τήν θρησκείαν 
καί τόν κλήρον τών Ελλήνων *, μετά τινας δέ άμφιβόλου σοβαρότητος 
δογματικάς κρίσεις καί συγκρίσεις μεταξύ καθολικισμού καί ορθοδο
ξίας, εισέρχεται είς ενδιαφέρουσας λεπτομερείας περί ιερατικών αμφιέ
σεων. «Οί ιερείς, γράφει, φέρουν μακράν κόμην, φέρουν δέ μικρόν 
κάλυμμα τής κεφαλής έκ καστοριού μετ’ έλαφράς άποχρώσεως' οι λαϊκοί 
φέρουν κυανοϋν, ουδέποτε δέ πράσινον, λευκόν ή ερυθρόν, τουλπάνιον. 
Ή  λειτουργία, συνεχίζει, τελείται εϊς ?α)γίαν ελληνικήν, ήτις διαφέρει 
τής δμιλουμένης καθ’ δν λόγον ή ιταλική τής λατινικής.» Χαρακτηρί
ζει τούς "Ελληνας ώς ύπερηφάνους καί έχθρικώς διακειμένους πρός 
τούς Φράγγους, ιδία δέ τούς ’ Ιταλούς, ένεκα τών αντιθέτων ηθών 
καί συνηθειών των καί (τοΰτο χάρις εϊς τήν φανατιστικήν έπίδρα- 
σιν τοϋ κλήρου) τοΰ διαφόρου αύτοϋ δόγματος8.

Οί γάμοι τών Ελλήνων γίνονται καθ’ δν τρόπον καί οί τών 
τούρκων, δηλαδή διά τής παροχής δώρων εϊς τούς γονείς τής νύμφης.

Κατά τόν πραφανώς μισέλληνα Boullaye, οί 'Έλληνες είναι «φιλή
δονοι, φιλόδοξοι, ακόλαστοι καί οί οκνηρότεροι τών κατοίκων τής γης*·, 
άί δέ γυναίκες αυτών αξιέραστοι μέν, akV ακάθαρτοι, καί δύσμορφοι 
κατά τήν διάπλασιν τοΰ σιήθους. ’ Ενταύθα άναμφιβόλως επηρεάζε
ται ύπό τής φιλοτούρκου έξωτερικής πολιτικής τοΰ μονάρχου του. 
Όμιλεΐ έπίσης μετ’ απορίας περί τής έκδηλώσεως τοϋ πένθους, ή 
όποια έμφανίζεται τρόπον τινα ύπό τυπικόν χαρακτήρα ; τούς θρήνους 
διά τό άπολεσθέν τέκνον, διαδέχεται ή ευθυμία.

Τά λοιπά μέρη τοΰ βιβλίου περιστρέφονται περί τόν κοινωνικόν, 
στρατιωτικόν καί θρησκευτικόν βίον τών Τούρκων, ώς καί τών λοι
πών λαών τής ’Ανατολής.

* Αύτ. σ. 21.
2 Αύι. σ. 404.
5 Αύτ. σ. 411.

14
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Είς παρεκβάσεις του σχετικάς μέ τόν άρχαιον ελληνικόν βίον, δ 
συγγραφεύς επιδεικνύει ανεκτήν τινα άρχαιομάθειαν ύπό πρίσμα 
μάλλον επιδείξεως ή πραγματικής πολυμαθείας

** *

G u y s ,  P i e r r e ,  Voyage litteraire de la Grece ou Lettres 
sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallele de leurs 
moeurs. τ. 4, Paris 1788, γ' έκδοσις.

Ό  εκ Λυώνος ιατρός οΰτος, γνώστης τής ελληνικής, αρχαίας και 
νέας8, καί τής τουρκικής γλώσσης και φανατικώς άναγινώσκων τόν "Ο
μηρον 5 έν τφ πρωτοτΰπφ, εξ οΰ και παραθέτει αποσπάσματα τινα, δι
καίως ήδΰνατο ν’ άποκληθή δ πρώτος κατευθύνας τά βλέμματα πρός 
τήν 'Ελλάδα λαογράφος κατά τόν 18ον αιώνα.

Ό  πραγματικός σκοπός τοΰ ταξιδιού τοΰ Guys ύπήρξεν δ εμπο
ρικός, ώς εισαγωγήν δ5 είς τό εργον του προτάσσει αποσπάσματα τών 
"Απομνημονευμάτων του έπί τοϋ εμπορίου τής ’Ανατολής. Ό  έμπορος, 
λέγει, ό ερχόμενος είς επικοινωνίαν μετά τών ξένων, κατέχει τήν ψυχο
λογικήν κλείδα, δι5 ής άπό τοΰ συμφεροντολογικού επιπέδου δΰνα- 
ται νά εϊσδύση μέχρι τοΰ βάθους τής ζωής τών εθνών *. Οΰτω λοι
πόν καί πέραν τών εμπορικών του επιδιώξεων και άφ’  οΰ πρός στιγ
μήν ένδιεφέρθη περί ιής εμπορικής ίκανότητος τών Ελλήνων, τών 
Εβραίων και τών Τούρκων5, δ Guys επιθυμεί νά γνωρίσω και νά 
μελετήστ) τούς ανθρώπους, τούς τύπους ιών έν Κωνσταντινουπόλει 
εθνικοτήτων 6' ιδιαιτέρως δέ κατά κλίσιν και προτίμησιν, ένδιεφέρθη

1 Αύτ. σ. 22. Όμιλών λ. χ. περί Καλλιπόλεως (G alipoly), αποπειράται 
νά έτυμολογήσχι τό δνομα αυτής ώς προερχόμενον έκ τοϋ gallus καί πόλις, 
ήχοι πόλις τών Γαλατών.

1 Βλ. Σάθα (Κ). Παράρτημα νεοελληνικής φιλολογίας, σ. 126. «'Υπέρ τής 
νεωτέρας ελληνικής γλώσσης ΰψωσε φωνήν ό περιηγητής Πέτρος Αυγουστίνος 
Γκύς, δ υπό πολλάς επόψεις προσφιλής τοίς “Ελλησιν εκείνος...». Βλ. καί Κα
ρά?^ (Ά λ .), Περιηγ. σ. 431.

3 Πρός τά ύπό τοΰ Όμι'ιρου περιγραφόμενα ήθη 6 G uys συγκρίνει τά 
τών νεωτέρων 'Ελλήνων. Τόν δέ "Ομηρον ώς έκ τούτου καλεϊ λαογράφον τής 
εποχής του. (σ. 52).

1 Βλ. αύτόθι τ. I, Έπιστ. σ. 6.
5 Βλ. αύτόθι τ. I. σ. 8-9.
8 Βλ. αύτόθι τ. I. έπιστ. α ' σ. 1.

— 211 —

■διό τούς Έλληνας, οιτινες Ιμποιοΰν είς αυτόν μείζονα έντύπωσιν \ καί 
•διά τάς αρχαίας έπιγραφάς.

«Ουδόλως, γράφει, κατώτερα, ήττον ωφέλιμος καί ενδιαφέρουσα 
τής έρεύνης περί τά αρχαία μνημεία καί τάς έπιγραφάς είναι ή μελέτη 
τών ανθρώπων καί τών ηθών αυτών» *.

Κυρίως δ ερως τοΰ Guys στρέφεται πρός τήν κλασσικήν καί νεα- 
ράν Ελλάδα, άλλ’  είναι ομως βέβαιος δτι θά αισθανθή βαθύτερον 
αυτήν καί τήν ιστορίαν της διά μέσου τής συγχρόνου του ζώσης, μελε
τών τάς εκδηλώσεις τοΰ τεχνικού καί ήθικοϋ αυτής πολιτισμού. Λε
πτομερέστατα καί συστηματικώς καταχωρεί τάήθη, τά έθιμα καί συν
ήθειας τών Ελλήνων, ήτοι περί τοΰ οικογενειακού βίου’ , τών γυναι
κείων ενασχολήσεων \ περί τοϋ υπηρετικού προσωπικού, τής κομμώ- 
σεως καί τής ενδυμασίας τών Έλληνίδων. Ό  Guys γράφει διά μα
κρών περί τής μουσικής καί τοΰ χοροΰ τών Ελλήνων’ χορεύουν, λέ
γει, περισσότερον παντός λαοΰ.

’Ακολούθως δ συγγραφεύς εισέρχεται εις τήν περιγραφήν τών 
-συνθηκών τών έθίμων καί τών προλήψεων, τάς δποίας δμοϋ μετά τών 
.παροιμιών καί άφθονου γλωσσικού ύλικοϋ κατ’  Ιδιώματα ιδιαιτέρως 
κατέγραψε.

Τά έκ τής συγκριτικής ταύτης μελέτης πορίσματα τοϋ ξένου φι- 
λέλληνος σοφοΰ, εύρόντος άλλως τε μέγαν αριθμόν άρχαίων έθίμων 
άθικτων έν τή νεωτέρα Έλλάδι, είναι κατ’ εξοχήν κολακευτικά διά τόν 
λαόν ήμών. Ό  Guys είναι δ πρώτος έκ τών περιηγητών, δστις προσ- 
εφώνησε τήν νέαν 'Ελλάδα θυγατέρα τής κλασικής καθ’ δλην τήν
-γραμμήν. Τό εργον του διαπνέεται ύπό θερμότατης συμπαθείας, αλη
θώς δέ συγκινητικά είναι όσα γράφει περί τής στερήσεως τής ελευ
θερίας τών Ελλήνων. Βέβαιοι δτι εύρε τούς συγγρόνους Έλληνας 
δμοίους πρός εκείνους, ούς είκονίζουσιν δ Ηρόδοτος καί δ Θουκυδίδης. 
Είναι οΰτοι επίσης καλοί έμποροι καί περιηγηταί, Άνακρέοντες καίπερ 
ύπό τόν ζυγόν τών Τούρκων. « Ό  ελληνικός λαός, λέγει έν σελ. 19,

* Βλ. αύτόθι τ. I .  έπιστ. α ' σ. 2.
5 Βλ. αύτόθι τ. I. σ. 27.
* ’Αναφέρει καί οΰτος τό επικρατούν έθιμον τής συνοδείας τής οίκοδε- 

-σποίνης κατά τήν έξοδον ύπό τών θεραπαινίδων (τ. I σ. 52).
* Βλ. αύτόθι τ. I  σ. 117. Λίαν ενδιαφέροντα τά όσα γράφει περί τής ια

τρικής.
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συνήθισε να φέρη to βάρος τών άλύσεων αύτοϋ, σκιάν μόνον ελευθε- 
ρίας διατηρών, άφ" δτου έστερήίΐη τών συνηθειών του καί τών εορ
τών του. Άλλα, γνήσιος υιός τών προγόνων αύτοϋ, ουδόλως άπέβαλε 
τό φιλελεύθερον φρόνημα. Έ ν  τη ψυχή τών ’Αθηναίων διαλάμπουσιν 
ακόμη σπινθήρες γενναιότητος καί τόλμης, κατά τάς στιγμάς δέ αύτάς 
οί Έλληνες έπιστρέφουσιν ε’ις εαυτούς». Ό  Guys απευθύνει παραμυ
θητικούς λόγους πρός τούς υποδούλους ώς δυναμένους ν’ άναμένωσι 
βόηά)ειαν λόγφ τοϋ ενδόξου παρελθόντος των, τονίζει 8 ' εϊς τούς Ευ
ρωπαίους δτι πρέπει ν’ άναλάβωσι τήν ανεξαρτησίαν αυτών.

Περαιτέρω ό Guys απαριθμεί τάς άρετάς τών Ελλήνων, 
όμιλών περί τής λιτότητος, τής φιλεργίας, τής υπομονής καί τής- 
άγνότητος τών ηθών. '’Ανευρίσκει δμως άντιθέτως εϊς αυτούς και 
ικανά ελαττώματα, ώς τήν αστάθειαν, τήν φιλαργυρίαν, τήν κενοδο
ξίαν. Έ ξ  άλλου αποδίδει εις αυτούς ζωηρότητα, ενεργητικότητα, θερ
μότητα, εϊς δέ τάς συζητήσεις ευχέρειαν μέν, αλλά καί ϊσχυρογνωμο- 
σύνην \

Κατά τόν Ρωμανόν’ , ό Guys εύρίσκεται ενταφιασμένος ,ε-ύ τφ- 
εν Ζακΰνθφ σωζομένφ ναφ τών καθολικών τής Κεχαριτωμένης (Santa 
Maria delle Grazie) καί συγκεκριμένως παρά τό άγιον Βήμα, ενθα 
καί έντετοιχισμένη επιτύμβιος επιγραφή.

Οί "Ελληνες, εύγνωμονοϋντες τόν ενθερμον φιλέλληνα, επωνόμα- 
σαν τοΰτον Άθηναιον πολίτην.

Είναι περιττόν νά εξαρθή ή μεγάλη αξία τοΰ έξαιρετικώς πλου
σίου εϊς περιεχόμενον καί μοναδικού εϊς τό είδος του έργου τοϋ Guys. 
Είναι, ώςπλεΐστα προγενέστερα, συντεταγμένον ύπό έπιστολιμαϊον τύ
πον, άποτελεΐται δ' εκ τεσσάρων εν δλφ τόμων, ών οί δυο πρώτοι 
άναφέρονται εις τούς Έλληνας, 6 τρίτος εϊς τά ήθη καί έθιμα τών 
Τούρκων, Εβραίων καί ’Αρμενίων8, ό δέ τελευταίος περιέχει ήμερο- 
λόγιον περιηγήσεως άνά τήν ’ Ιταλίαν. Τό βιβλίον εφθασε τήν τρίτην 
Ικδοσιν., βελτιωμένην, καί έπηυξημένην εις ειδήσεις περί Σμύρνης καί 
Αρχιπελάγους.

1 Βλ·. αυτόθι t. I a. 98.
* Καρόλου Χόπφ, Γρατιβνός Ζώρξης μεταψρ. Ίωάννου Ρωμανοϋ (Κ έρ- 

χυρα 18JO) α. 38 οημ. 3.
* Βλ. αύτόθι Έπιστ. 2ο α. 6.
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D e  la  M o t r a y e ,  Voyages en Europe, Asie et Afrique- 
τ. 2, Haye 1772.

Οΰτος άπό τοϋ 1696 περιηγήθη τάς ελληνικός χώρας. Ή  δια
δρομή του ύπήρξεν εκ τών πλουσκοτέρων, επιμηκεστέρων καί πολυ- 
σχιδεστέρων. Περιηγήθη πλεΐστα ελληνικά κέντρα τών νήσων, ιδία 
τοϋ ’Αρχιπελάγους 1 καί τής στερεάς, έν οϊς τήν Κύπρον, τήν Σάμον, 
τήν Πάτμον 2, “Εφεσον, Χίον, Σμύρνην5, κατέληξε δ’ εϊς τήν Κ/πο- 
Atv. Καί αυτός, ώς καί πάντες οί προτ]γούμενοι, πραγματεύεται διά 
πολλών περί τής Χ ίου4. Ή  περιοχή αυτής είναι εύφορωτάτη, κατά 
χώραν εύρίσκονται οχυρά τετραγωνικά οικοδομήματα, λιθόκτιστα, κα- 
.λούμενα Πύργοι, περί τών οποίων ειχον γράψει καί άλλοι. Καί αυτός 
πιστοποιεί τάς εν Χίφ μεταξύ Τούρκων καί Ελλήνων άγαθωτάτας 
σχέσεις. Κατά πληροφορίας τών αυτοχθόνων ορθοδόξων, ό αριθμός 
τών έν Χίφ εκκλησιών ήτο αληθώς πρωτοφανής, δχι δμως κα'ι άπο- 
.λύτως απίστευτος, προκειμένου περί τής εποχής, αλλά καί περί νήσου 
πλούσιας, οϊα ή Χίος, άνερχόμενος δηλαδή εϊς 11001 "Εκαστος δΰναται. 
νά φαντασθή τήν μουσικήν αρμονίαν, ήν θ ’ άνέδιδεν ανάμικτος ή 
συνολική αυτών κωδωνοκρουσία.

Χαριτολογών 6 συγγραφεύς προσθέτει δτι οί Χ ίοι6 απολαύ
ουν μετά μεγίστης ελευθερίας (γνωστόν είναι τό λεγόμενον ri- 
:sus chius) και τών εγκοσμίων αγαθών, εξ αφορμής δέ τοϋ φιλεόρτου 
αυτών επεκτείνεται εύρύτερον εις τάς εορτάς καί πανηγύρεις τών 
Ελλήνων, κατ’ εξοχήν δέ εϊς τήν τοϋ Πάσχα, οπότε ή 'Υψηλή ΙΙυλη* 
εκδίδει ειδικόν «Χατισερίφ», επιτρέπουσα τήν απεριόριστον δηαοσίί* 
οινοποσίαν, τούς χορούς καί τά §σματα ένταϊς πλατείαις καί ταΐς δδοΐς 
τών πόλεων, ώς καί εν τοϊς περιχώροις, ακριβώς ώς συνήθιζαν υι 
Έλληνες κατά τήν εποχήν τής ανεξαρτησίας αυτών.

Εϊς Χίον δ Motraye ελαβε τήν ευκαιρίαν νά επισκεφθή τήν Σά- 
,μον 7, οικουμένην ύπό 14 χιλ. κατοίκων, απάντων Ελλήνων, πλήν

1 Βλ. αύτ. γ. I σ. 180.
7. Βλ. αΰτ. τ. I σ. 176.
8 Βλ. αύι. τ. I σ. 177 καί σ. 385.
1 Βλ. αύι. τ. I rt. 191.
5 Βλ. αΰτ. τ. 1 σ. 194.
8 Βλ. αΰτ. τ. 1 σ. 1ί)ό.
1 Βλ. αύτ. t. I σ. 196.
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τοΰ διοικητοϋ (σούμπαση) κα'ι δύο άλλων φορολογικών υπαλλήλων- 
Ώ ς  εν Xicp, οΰτω καί εν Σάμφ δ περιηγητής κατέλυσεν εις τήν οι
κίαν τοϋ ιερέως, είχε δέ τήν τύχην νά συναντηθή και μετά γαλλομα
θούς ξεναγού, τη βοήθεια τοϋ οποίου περιηγήθη τήν νήσον. Φαίνε
ται δτι, αντιθέτως πρός τήν Χίον, ή εκεί αΰστηρότης τοϋ ορθοδόξου 
μοναχικοϋ βίου έπροξένησεν είς αυτόν έντύπωσιν άσυγκρίτως άνωτέ- 
ραν τής τών καθολικών.

Διά Σμύρνης μετέβη τέλος είς Κ/πολιν 1 περ'ι τήν οποίαν ενδια
τρίβει διά μακρών, περιγραφών εν πρώτοις τά δημόσια κτήρια, σχο
λεία, νοσοκομεία και άλλα, ιδιαιτέρως δέ τά «χάνια», τά αύθεντικώ- 
τερα μνημεία τής τουρκικής φιλοξενίας, λιθόκτιστα και εστεγασμένα. 
διά μολύβδου, ώς άλλως τε εκτίζοντο και τά ανάκτορα καί τά τεμένη *. 
Μερικά τών χανίων τούτων, αντί κλινών διαθέτουν στρωμνάς έκ -ψιά- 
θου έπί τοϋ δαπέδου. Κατά τήν παράδοσιν ή ϊδρυσις αυτών άρχεται 
υπό τοΰ Τβραήμ, βεζύρου τοϋ Σουλεϋμάν τοϋ μεγαλοπρεπούς*.

Ό  Motraye πραγματεύεται επίσης μετά λεπτομερειών περί τών 
εκδηλώσεων τοϋ βίου καί τής δικαιοσύνης τών Τούρκων, περί τής 
φιλοξενίας αυτών, ώς καί περί τής αΰστηρόχητος αυτών απέναντι τών 
ξένων προξένων4.

Ό  Motraye ήτο άκριβολόγος περιηγητής καί καλός νομισμα- 
τολόγος6 στερείται ομως τελείως τών επαγωγών εκείνων δώρων, 
τά όποια, έφ5 δσον βεβαίως δέν φθάνουσι μέχρις άλλοιώσεως τής. 
πραγματικότητος, προσδίδουν μείζονα αξίαν είς τά περιηγητικά 
έργα' διό καί δέν είναι δυνατόν νά καταταχθή εις τήν πρώτην αυτών

1 Βλ. αΰτ. τ. I σ. 199.
3 Βλ. αύτ. τ. I σ. 260.
* Ή  λέξις <han» η «khan» είναι τουρκικός τίτλος, τόν όποιον άποκτήσας 

διά τοϋ πλούτου του δ Ίβραή μ  πριν γίνη βεζύρης τοϋ Σουλεϋμάν τοΰ μεγαλοπρε
πούς, εδωσεν καί είς τά ύπ= αύτοΰ κτισθέντα φιλανθρωπικά ταΰτα καταλύματα.
Βλ. αύτ. τ. I σ. 261 καί D e la C roix , A b reg e  ch ron o log iq u e  de l ’ h istoire
O thom ane τ. I  σ. X V I. Ή  λέξις khan η chan  σημαίνει τόν πρίγκηπα" 
παρά Τατάροις καί Πέρσαις khan λέγεται ό άρχων. Βλ. ανωτέρω σ. 104.

* Τήν κατάχρησιν της έλευθεροστομ,ίας τών διερμενέων οι Τοΰρκοι, έφ^ 
δσον άπέβαινε πρόξενος δυσαρεσκειών εις αύτούς, έτιμώρουν διά ποινής παρεμ
φερούς πρός τήν τής ισπανικής κινημϊδος (falaca). ’Ιδιαιτέρως οί Τούρκοι 
είναι αυστηροί απέναντι τών διερμηνέων Ό θ ω μ ανώ ν  υπηκόων.

s Βλ. αΰτ. τ. I  σ. 462.
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σειράν. Ουχ: ήττον ό μελετητής έχει ν’  άποκομίσο καί έξ αΰιοϋ Ικανάς 
νέας καί ενδιαφερούσας λεπτομερείας.

** *
T o u r n e f o r t  P i t t o n  d e ,  Relation d= un Voyage au 

Levant- τ. 2 Paris 1 7 1 7 .

Ό  φυσιοδίφης Tournefort άπεστάλη ύπό τοϋ βασιλέως τής Γαλ
λίας Λουδοβίκου ΙΔ ' είς 'Ελλάδα καί Άσίαν χάριν βοτανολογικών πα- 
ρατηρήσεα>ν ‘ , τάς οποίας ομως έπεξέτεινε καί εις γενικωιέρας τοιαύ- 
τας έπί ιών ηθών καί τών χαρακτήρων τών κατοίκων, ως καί έπί τής 
κλασικής ελληνικής άρχαιότητος. Έταξίδευσεν έν πρώτοις είς τήν «πε
ρίφημο ν καί πασίγνωστον Κρήτην» (Candie), έκ τής κοινωνικής δέ 
ζωής τών κατοίκων ταύτης έλαβεν εικόνας καί περιγραφάς 3. “Άρχεται 
περιγραφών τά Χανιά ενθα κατφκουν 1500 Τοϋρκοι, 2000 "Έλληνες, 
50 'Εβραίοι καί 1012 Γάλλοι έμποροι8, έπειτα δέ τό παρακείμενον 
μοναστήριον τής Αγίας Τριάδος, περιλαμβάνον 50 μοναχούς καί 
δπερ ευρίσκει ως τό ώραιότερον μετά τό τοϋ Άρκαδίου4 Καί τήν 
μονήν τοϋ Άρκαδίου, γνωστήν καθ’ άπασαν τήν νήσον, δ Tournefort 
δέν παρέλειψε νά έπισκεφθή, περί δέ τών πλουσίων έγγειων εισοδημά
των αυτής ποιείται εϋρύν λόγον. Μετά ταΰτα έπεσκέφθη τό Ρέθυ- 
μνον5, πόλιν πυκνοκατωκημένην έπί τών Ενετών, τότε ομως έρημον. 
Είς τόν Χάνδακα0 δ πληθυσμός ήτο έξ ολοκλήρου τουρκικός, πλήν

1 Βλ. αύτόθι εισαγωγή ύπό D e Fontenelle σ. b in. 'Ο  κόμης D e P on - 
chartrain  έπρότεινεν είς τόν βασιλέα τής Γαλλίας ν’ άποστείλ$ είς τάς ξένας 
χώρας ανθρώπους ικανούς, δπως καταγράψωσι παρατηρήσεις έπί τής φυσιο
γνωσίας, αρχαίας καί νέας γεωγραφίας. 'Ο  Λουδοβίκος άπέστειλε δύο ανθρώ
πους άνίσου αξίας: τόν Tournefort καί Paul Lucas. (Vivien, Asie M iueure 
τ.. I  σ. 44).

3 Α ύ τ .  τ. I  σ. 19.
* Αύτ. τ. I σ. 20.
4 Αύτ. τ. I  σ. 51.
ε Αύτ. τ. I σ. 36.
6 Χάνδαξ, κατά τόν Σκυλίτσην, σημαίνει οχύρωμα- άλλοι τινές ελκουσι 

τό όνομα έκ τοΰ Candida, ώς ώνόμασε τήν πόλιν ό Μοροζίνης, Κατά ιόν 
Σ τ. Ξανθουδίδην τό δνομα Χάνδαξ πρήλθεν εκ τής τάφρου, ήν, κατά τό 324, 
ώρυξαν οί Ά ρ α β ε ς  είς τήν παραλίαν, δπόθεν δρμώμενοι έγένοντο κύριοι δλης 
τής νήσου. Ή  τάφρος ώνομάσθη άραβιστί χ α ν τ ά κ καί έξ αύτοΰ Χ ά ν δ α ξ  
τών Βυζαντινών. Βλ. αύτ. τ. I , σ. 40.
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800 Ελλήνων, 1000 Εβραίων ως και 200 ’Αρμενίων, τριών έ'ως 
τεσσάρων οικογενειών Γάλλων και δυο καπουκίνων *.

Ό  Tournefort μελετά παραλλήλως και τόν τρόπον τοΰ ζην τών 
Τούρκων. Ουτοι διάγουν εν οκνηρία, τρώγοντες ορυζαν, πίνοντες 
υδωρ και καφέν και καπνίζοντες ναργιλέν' ταϋτα αποτελούν τό σΰνο- 
λον τών απολαύσεων τ ω ν 3. Ελάχιστοι Ιξ αυτών ασχολούνται εϊς πνευ- 
ματικωτερας ασχολίας, μελετώντες τό Κοράνιον και άναδίφώντες τά 
χρονικά τοΰ κράτους των.

Μετα τήν Κρητην προσορμίζεται εις Κίμωλον, καλουμένην Ar- 
gentiere άφ3 ής εποχής άνεκαλύφθησαν εν αυτή μεταλλεία αργύρου. 
Ή  νήσος, άρχομένης τότε τής καταστολής τής πειρατικής δράσεως, εϊχεν 
«ποβή πτωχή, καθ’ δσον ήρημώθη άπό τών εκεί φωλευόντων πειρα
τών, οι οποίοι διεσπάθιζον εϊς ακολάστους σπατάλας τούς καρπούς τών 
λεηλασιών των. Φαίνεται δε οτι καίτινες τών εντοπίων γυναικών μετεί
χαν ιών πολυδαπάνων τούτων ευωχιών. Οι κάτοικοι τής Κιμώλου και 
τής Μήλου3, ην επεσκεψθη αμέσως κατόπιν, νοσταλγοϋσι, κατά τόν 
Tournefort, τούς Γάλλους πειρατάς, διότι έκράτουν τούς Τούρκους 
εντός τών ορίων τής συνέσεως4. Τόν λιμένα τής Μήλου δ Tournefort 
ευρίσκει ως τόν μεγαλύτερον s και ωραιότερον τοΰ ’Αρχιπελάγους. Οί 
εκεΐ καπουκΐνοι κατέχουν ωραιοτάτην εκκλησίαν, άνενερθεΐ,σαν καί 
διά χρηματικής συμβολής τών πειρατών, οϊτινες εβοήθησαν εις τοΰτο 
τους πάντοτε πενητας καπουκίνους. ’ Εξαιρέσει τοΰ κατή, ή νήσος κα- 
τοικεΐται ανεξαιρετως υπο 'Ελλήνων, Έλλην δέ είναι και αυτός δ φορο- 
λογικος υπάλληλος (βοεβόδας). Τήν Μήλον διοικεί παρά τφ κατη και 
’ Επιτροπή, οί έκ τής οποίας εξερχόμενοι καλούνται Primati ή Vechi- 
ardi, ενώπιον' δέ τής Επιτροπής ταύιης εϊσάγονται εις πρώτον δικα
στηριακόν βαθμόν αί μεταξύ τών κατοίκων διαφοραί. 'Η  δ’ εφεσις 
ήσκεΐτο καί πάλιν ενώπιον τοΰ Κατή, άλλ’ οΰτος δπέκειτο καί τότε εις 
τήν επιρροήν τής ’Επιτροπής (Epitropi), ή οποία ήδύνατο νά ζητήση 
καί νά επιτυχή τήν άντικατάστασίν του, παρά τοΰ Κατή τής Χίου.

1 Αύτ τ. I σ. 41.
5 Αύτ. τ. I σ. 19.
8 Βλ. αύτ. τ. I σ. 150.
* Βλ. αύτ. τ. I σ. 151.
5 Βλ. αύτ. t. I ο 158.
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Ταϋτα πάντα αποτελούν τόν πρώτον τόμον τοΰ έργου lotTournetort, 
Ικτός 40 σελίδων, αΐτινες είναι άφιερωμέναι εϊς τά Στενά τών Δαρ- 
δανελλίων καί τήν Κων/πολιν'. Ό  δεύτερος τόμος δέν ενδιαφέρει τό 
θέμα ημών, καθ’  δσον περιλαμβάνει περιγραφήν περί τής διοική- 
σεως τών Τούρκων, τών εθίμων αυτών καί τών’ Αρμενίων s.

Ή  περιήγησις τοΰ Tournefort διήρκεσεν έπί διετίαν, μετά τήν
οποίαν, έπανελθών εϊς Γαλλίαν, επεξειργάσθη καί έξέδωκε τάς παρα
τηρήσεις του υπό τύπον επιστολών εϊς δίτομον περιηγητικόν σύγ
γραμμα, κοσμοΰμενον ύπό πλήθους εικόνων φυτών καί θαλασσίων

1 Αυται δμως ήρανίσθησαν έκ τού συγγράμματος τοϋ Gyllius, διότι ό 
T ou rn efort δεν παρέμεινεν έν Κ/πόλει πλέον τών 15 ημερών (V ivien, Asie 
M ineure τ. 1 σ. 59).

1 Μετά τοϋ Tou rn efort συνεταξίδευσε κα'ι ό Paul Lucas, ιατρός, άρχαιο- 
συλλέκτης, νομισματολόγος (D e la M otraye, V oyage , τόμ. Α', σελ. 295), απε
σταλμένος υπό τοΰ βασιλέως, δστις συνέγραψε «V oyage  dans la  Grece, 
l ’ Asie M ineure, la M acedoine et l ’ Afrique>. (A la  H aye, τομ. 2. Ή
β ' εκδοσις έγένετο έν Am sterdam  τφ 1714)-

Οδτος μεταβαίνων είς Παλαιστίνην ήχμαλωτίσθη υπό πειρατών παρά τάς 
άκτάς τοϋ Μορέως, μετηνέχθη δμως ύπό τοΰ γενναιοψύχου άρχηγοϋ αυτών είς 
Ζάκυνθον (αύτ. τ. 2ος, σελ. 185), όπου άπηλευδερώθη.

Όλίγιστα έν τφ προίτφ τόμφ τοΰ έργου του (αύτ. τόμ. 1ος σελ 142) άφο- 
ρώσι τάς έλληνικάς νήσους ’ Ικαρίαν καί Κύπρον. Ιίεριγράφει τούς ναούς, τάς 
οικίας καί τούς κήπους τής πρώτης, τήν δέ Κύπρον άποκαλεΐ τήν ώραιοτέραν 
-νήσον τής Μεσογείου, έπαινών τούς έξοχους τήν γεϋσιν οίνους της, διατηρούμε
νους έπί 50 εως 60 έτη, ώς καί τόν βάμβακα καί τήν μεταξοβιομηχανίαν αύ- 
τής, ατινα αποτελούν τό κύριον έμπόριον μετά τών Ευρωπαίων. ’Αναφέρει έπί
σης φήμας περί μεταλλικών κοιτασμάτων έν Κύπρφ, ιόν δήθεν οί Τούρκοι 
απαγορεύουν τήν έκμετάλλευσιν. ’ Ελάχιστα έπίσης παραθέτει πε</ι Ρόδου (τόμ. 
β ', σελ. 116), Κέρκυρας (τόμ. β', σελ. 203), Χίου, Μυτιλήνης (Τόμ. β', σελ. 190), 
’ Επί πλέον συνέλεξε μετάλλια, νομίσματα καί αρχαιότητας διά τό σπουδαστή- 
ριον τοϋ βασιλέως.

"ΟΟεν ό I,ucas δέν αποτελεί πηγήν διά τό ήμέτερον θέμα, τιθέμενος 
ενταύθα έν υποσημειώσει διά λόγους απλής χρονικής συναψείας τοΰ ταξιδιού 
του (1688-1689) μετ’ εκείνου τοΰ Tournefort, και δπως καιαδειχθή ή μεταξύ 
τούτων διαφορά.

Ά λ λ ά  καί ώ ς περιηγητική πηγή διά τάς περί ’Αναεολής πληροφορίας 
του ό Lucas ούδέν παρουσιάζει τό άξιοσημείωτον, αντιγράφων τούς πρό αύτοΰ 
{N oin te l, D es-H ayes, Spon) καί μή έπιδιώκων τήν αύτοψίαν, διό καί ύπό 
τών κριτικών του χαρακτηρίζεται μάλλον ώ ς μυθογράφος, επιπόλαιος διαστρε- 
,βλωτής τής αλήθειας, έλάχιστα πρωτότυπος (Vivien, As. M in. τ. II, σελ. 49).
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δντων, έκδοθέν ώς παράρτημα τών «Στοιχείων τής Βοτανικής» αΰτοΰ \ 
Ό  πρώτος τόμος εδημοσιεύθη ζώντος αύτοΰ' ό δέ δεύτερος (1717) 
μετά θάνατον επι τή βάσει τών χειρογράφων του.

Ό  Tournefort κατέχει εξέχουσαν θέσιν μεταξύ τών επιστημόνων 
περιηγητών τών νεωτέρων χρόνων. Ό  πλοϋτος τών παρατηρήσεων 
του άμιλλαται πρός τήν ακρίβειαν αύτών. Ό  Sonini γράφει περί 
αύτοΰ δτι είναι μεστός γνώσεων και αισθητικών παραχρήσεων και 
υπόδειγμα ύφους διά τούς περιηγητάς συγγραφείς.

Ό  Tournefort αποτελεί πηγήν’  ιδία καθ’ δσον άφορδ τόν ορθό
δοξον κλήρον, αι απέναντι τοΰ οποίου διαθέσεις του είναι τουλάχιστον 
αμερόληπτοι. Περισσότερον άπό τήν μόρφωσιν, τήν πράγματι σχεδόν 
ανύπαρκτον, τονίζει τάς άρετάς τής ελεημοσύνης και φιλοξενίας, τών 
οποίων ελαβε πλουσιοπάροχον πείραν.

** *
D u  M o n t ,  Nouveau Voyage du Levant, contenant ce qu’ il 

a vu  de plus remarquable en Allemagne et Turquie. Haye 1694.

Ό  Du Mont διαφημίζει τό βιβλίον του, ώςπεριέχον περιέργους, 
άλλ’ αληθείς παρατηρήσεις και ερευνάς περί πασών τών χωρών τής 
’Ανατολής, τόσον ως πρός τά ήθη και συνήθειας τών λαών, τάς κυβερ
νήσεις και τήν θρησκείαν, δσον και ως πρός τήν άρχαίαν και νέαν 
ιστορίαν, τήν φιλοσοφίαν και τά αρχαία μνημεία.

Έ κ τών τεσσάρων βιβλίων τοϋ D u Mont τό δεύτερον άφιεροϋ- 
ται εις περιγραφήν τών νήσων τοΰ ’Αρχιπελάγους, Χίον, Δήλον (Sdil- 
les) κ. ά., ως και εις τάς νήσους Κώ, Ρόδον και Κύπρον®. Ή  Χίος 
παρουσίασεν εις τόν Du Mont οψιν πλήρους χριστιανικής πόλεως. 
«Έάν δέν εβλεπον, γράφει, εδώ καί εκεί τουλπάνια επί τών κεφαλών, 
δέν θά ενόμιζον δτι εΰρισκόμην εν Τουρκίςι» *.

Έ ν Χ ί φ 5, βέβαιοί και ό D u mont δτι εύρε τό μέν απόλυτον 
ελευθερίαν τών χριστιανών περί τήν άσκησιν τών θρησκευτικών καθη-

1 Ά λεξ. Καράλη, Περιηγηταί (Έ β δ . 1886) σ. 417.
* Βλ. αύτ. τ. I, έπιστ. III  σ. 97.
* Βλ. αύτόθι σ. 216.
* Βλ. αύτόθι σ. 217.
5 Περί τής, μαστίχης αυτής, ώς καί περί τής ύπό τών Τούρκων άπαγο- 

ρεύσεως τής πωλήσεως ταύτης είς τούς ξένους, γράφει διά μακρών (σ, 219).
\

Είκ. 42. "Ελλην χωρικός (Nicolay, voy. fo. 17).
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κοντών και τήν τέλεσιν τών λειτουργιών, τό δέ τήν κατοχήν πλείστων 
άλλο)ν προνοιιίων χορηγηθέντων ύπό τοϋ Μωάμεθ Β' πρός ανταμοι
βήν τής εκούσιας των υποταγής.

Αναφέρει δ συγγραφεύς κα'ι τό περίεργον, τής έν Χίφ, κατ’ άπο- 
μίμησιν τών χριστιανών τελέσεως ύπό τών Τοΰρκων χριστιανικών λει
τουργιών, ώς και τής προσφοράς αναθημάτων είς χριστιανικούς ναούς 
πρός θεραπείαν αυτών η οικείων των άπό διαφόρων ασθενειών1. Ή  
κοινή δεισιδαιμονία2, λέγει, είναι ικανή νά ενοόση Τούρκους και Χρι
στιανούς είς κοινήν εύλάβειαν 8.

Ώ ς πρός τό ένδυμα τών Χίων γράφει, οτι άφ5 ής ημέρας ή νή
σος ύπετάγη εις τούς Τούρκους, οί κάτοικοι ένδύονται κατά τόν γαλ
λικόν συρμόν τής τότε εποχής*, διατηρηθέντα άπαράλλακτον !

Δι’ ολίγων γραμμών πραγματευθείς 6 Du Mont περι τής Κώ 
και τής Ρόδου 5 (ιδία περι τοϋ Κολοσσού αυτής), ερχεται είς Κύπρον. 
Ή  πλούσια είς γεωργικά προϊόντα και ανθοκήπους νήσος κατοικεΐται 
τόσον ύπό χριστιανών, δσον και ύπό μουσουλμάνων β.

Άλλα τό ενδιαφέρον7 προκαλεΐ είς ήμας κυρίως τό δ' βιβλίον 
(σ. 331-396), περιλαμβάνον τά κατά τόν ιδιωτικόν βίον τών 'Ελλή
νων, χορούς, γάμους, αντιλήψεις περί παρθενίας καί ενδυμασίαν3.

1 Βλ. αύτόθι σ. 220.
2 Βλ. αύτόθι σ. 174. 01 “Ελληνες τής Κοίνσταντινουπόλεως είναι άναντιρ- 

§ήτως οί πλέον δεισιδαίμονες άνθρωποι τοΰ κόσμου.
8 Βλ. αύτόθι σ. 223.
4 Βλ. αύτόθι σ. 226.
5 Βλ. αύτόθι σ. 233.
6 Βλ. αύτ. σ. 235.
7 Καθ’ όσον τό γ' βιβλίον (264-330) άφιεροϋται είς τά ήθη διοίκησιν, 

θρησκευτικός δεισιδαιμονίας, χαρακτηρισμόν, γυναικοφι?ααν καί δικαιοσύνην 
τών Τούρκων.

* Οί "Ελληνες διέφερον τών Τούρκων καί έξωτερικώς (Βλ. ανωτέρω σ. 
106). Οδδέποτε έτόλμων νά φέρωσι τουλπάνιον λευκόν ή ίσον κατά τό μήκος 
καί κατά τό πλάτος πρός τό τουρκικόν. Τό κάλυμμα τής κεφαλής τών 'Ελλή
νων ήτο κυανοΰν, μικροϋ σχήματος, περιτυλίσσον δΐς ή τρις τούτην, έπ’ αύτοϋ 
δέ σκούφος ερυθρός (σ. 333). ’ Αντί ενδύματος (veste), εφερον βραχύ ύποκάμι- 
σον ανοικτόν εμπροσθεν, περι σκελίδα μέχρι τών γονάτων καί υποδήματα ερυ
θρά, ενώ τά τών Τούρκων ήσαν κίτρινα. Οί πλούσιοι "Ελληνες άπηλλάσσ^ντο 
τών περιορισμών τούτων καί ένεδύοντο ώς οί Τούρκοι. Μόνον ώς πρός τό 
«πράσινον χρώμα οί Τοϋρκοι ήσαν άκαμπτοι, άπαγορεύοντες οπωσδήποτε τήν
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Ό  Du M on t1 ενδιατρίβει κα'ι περί τον βίον τών Έλληνίδων, τό φιλέ- 
ορτον και τό φιλάρεσκον αυτών.

Αναγράφει επίσης σύν τοΐς άλλοι: περι τοΰ τρόποι» τον χαιρετι
σμού τών Ελλήνων και τής συνήθειας, δπως καθ’ οδόν δ σύζυγος 
προηγήται, δπισθεν δ5 αύτοϋ κατά σειράν ακολουθούν ή σύζυγος και 
αί θυγατέρες 2.

“Ετερος σταθμός τοϋ ταξιδιού τοϋ συγγραφέως ύπήρξεν ή Μή
λος' αΰτη, εξ ολοκλήρου ελληνική νήσος, στερείται τουρκικής φρουράς 
καί οί καταφθάνοντες πειραταί έχουν ελευθέραν χη\· είσοδον και τήν 
συναλλαγήν μετά τών Μηλίων εμπόρων. Τά αύτα συμβαίνουν και έν 
τή Άντιμήλφ3, ενθα αί γυναίκες πρός διατροφήν τών οικογενειών 
των άσκοϋν τό εμπόριον τοΰ ερωτος μετά πειρατών και πλουσίων έμ-

χρήσιν αύτοϋ ύπό τών χριστιανών, άνδρών τε καί γυναικώ». Avitui κατά τά λοιπά, 
εξαιρέσει τών πλουσιωτέρων, άκολουθουσών τόν γαλλικόν συρμόν, ένεδύοντο ώς 
αί τούρκισσαι (Περί τοϋ «νδύματος τών ’Αθηναίων βλ Spon, V oy . de la 
G rece τ. II σ. 138).

1 ’ Εκτός τών ανωτέρω τριών περιηγητών Guilletiere, G uys καί Ste- 
phanopoli, οΐτινες είναι οί είδικώτεροι τής Ε λλάδος λαογράφοι υπάρχουν 
καί πολλοί άλλοι, πρό αυτών καί μετ’ αύτούς, άνήκοντες είς τήν αύτήν κατη
γορίαν : Τοιοϋτος ό Pellegrin (Relation  du V oy a g e  dans le R oyaum e de la  
More, M arseille 1722). Ουτος γράφει δτι, παρά τήν άλιγοχρόνιον διαμονήν 
του έν τώ Μορέςι, θά προσπαθήσω νά δώσ{) ειδήσεις περί ι.ύτοϋ ώ ς σύγχρονος 
τοϋ τουρκο-ενετικοϋ πολέμου (1715), περί ου όντως ποιείται λόγον εύρύν καί 
διεξοδικόν.. Έκκινήσας ό Pellegrin εκ τής Μασσαλίας αποβιβάζεται εις τήν 
Μεθώνην καί έκεΐθεν μεταβαίνει εις Κορώνην. Προσπαθεί νά ίκϋσΐ] πιστήν 
εικόνα πάντων τών λαών τοϋ Μορέως, Τούρκων, Ελλήνων καί Φράγγων. 
Ποιείται πολλάς καί άξιολόγους παρατηρήσεις έπί τών ήθών τών Τούρκων καί 
Ελλήνων. (Αύτ. σ. 26). Τό ελληνικόν στοιχεΐον αποσπά τήν συμπάθειαν και ιήν 
αγάπην τοϋ Pellegrin . «Οί "Ελληνες, γράφει, οΐτινες έπι αιώνας έκυριάρχη- 
σαν καί έδωσαν εϊς ημάς τούς άριστους νόμους, είναι τοιρα δοϋλοι βαρβάρα» 
ασιατικού λαοϋ». Ό  Pellegrin, περιηγήθη τά σπουδαιότερα κέντρα τοΰ Μο
ρέως, τήν Τρίπολιν, Ναύπλιον, “Ά ργος, πρός ιούτοις δέ καί ίήν Μ. Άσίαν, έξ 
ής έπανακάμπτων είς τήν Γαλλίαν, επεσκέφθη έκ νέου ιόν ΛΙορέαν, Κατά τόν 
Chateaubriand, (Itineraire, βία. σ. 95) ό  Pellegrin υπήρξε μικρός μοοφώβεως, 
καί ώς έκ τούτου τό εργον του (συνονθύλωμα 183 οελίδων) έλάχιστα εφελκύει 
τό επιστημονικόν δκ.-_φέρον. Ή  μοναδική άξια τοΰ ταξιδιού τού ίου έγκειται 
είς τ:ήν άφήγησιν τοΰ τουρκο-ενετικοϋ πολέμου.

2 Βλ. αύτ. σ. 337.
* Βλ. αύτ. σ. 394.
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πόρων. Τελευταίος σταθμός τοΰ Du Mont ύπήρξεν ή Ζάκυνθος, περι 
τών θαυμασιων οίνων της οποίας ποιείται εύφημον μνείαν.

'Ως εν τώ προλόγφ γράφει, μετριοφρόνως βέβαια, 6 Du Mont 
δέν απαιτεί συγγραφικός δάφνας διά τό εργον του, καθ’  δσον έδημο- 
•σίευσε τοΰτο ύποχωρών είς επιμόνους παροτρύνσεις τών φίλων του. 
Ουχ ηττον απονεμομεν μεγάλην αξίαν εις τοΰτο, κατατάσσοντες αυτό 
εις την προσηκουσαν θέσιν, ενεκα τών πολυμερώς άπηκριβωμένων 
παρατηρήσεων του και τών πλουσιωτάτων περι Ελλήνων ειδήσεων. 
Εξ άλλου το βιβλίον κοσμείται δι’ εικόνων χαρακτηριστικών τών ηθών 

και εθίμων ’ . Διά πάντα ταΰτα τό εργον άνετυπώθη πλειστάκις, 
(1686, 1694, 1711, 1713, 1811).

** *
S t e p h a n o p o l i *  (Dimo et Nicolo), Voyage en Grece, τ. 2. 

Paris 1799.

Ot Stephanopoli, καταγόμενοι εκ Μάνης, ειχον μεταναστεύσει 
εις Κορσικήν, ενθα έγεννήθησαν και οί συγγράφεις τοϋ παρόντος 
«ργου. Ό  Δήμος Stephanopoli, μελετών τά θαλάσσια φυτά, ως φυ
σιοδίφης και χάριν τών θεραπευτικών αύτοΰ ιδιοτήτων, άπεφάσισε

4 Ώ ς  έν σελ. 316, ενθα υπάρχει είκών τής διαπομπεύσεως γυναικός ασέ
μνου έν Τουρκία, έν σελ. 334 έλληνικών χορών καί έν σελ. 388 είκών θριάμ
βου άλλαξοπιστήσαντος χριστιανού.

1 Ό  A ndre Grasset Sa in t-S auveur (V oyage  h istorique, litteraire 
e t  pittoresque, i .  3. Paris 1799-1800), διατελέσας πρόξενος της Γαλλίας έν 
Κερκύρα, Ζακύνθω καί Λευκάδι, εδρε τήν ευκαιρίαν νά μελετήσχι τά κατά
τόπους περίεργα έθιμα τών 'Κπτανησίων καί τά  προϊόντα τοΰ εδάφους.

Τό βιβλίον τούτου άρχεται άπό τής συνοπτικής Ιστορίας τής Κέρκυρας' 
κατόπιν δέ λεπτομερώς όμιλεϊ περί εκάστης τών υπολοίπων νήσων. Περί τής 
Κεφαλληνίας γράφει έξόχως ενδιαφέροντα. (Βλ. αύτ. τ. III  σ. 99). « Ή  Κε
φαλληνία, λέγει, παρέχει πολλούς στρατηγούς μετά μοναδικών στρατιωτικών, 
άλλά καί πολιτικών προσόντων. Οί Κεφαλλήνες διακρίνονται διά τήν φιλοξε
νίαν καί τό φιλαπόδημον>. Επαινεί τήν φιλεργατικότητα τών Κεφαλλήνων 
καί τήν ικανότητα αύτών διά πάσαν τέχνην καί έπιστήμην.

Παρέχει έπίσης πολλάς είδήσεις περί τών Κυθήρων (βλ. αύτ. τ. III 
α.  330), είς τούς γείτονας σκοπέλους τών όποιων ήγκυροβόλουν κατά τό πέρας 
πειραταί έκ Μάλτας, οϊτινες πολλάκις άφήρπαζον έν ωρςι ανάγκης καί τά ποί
μνια τών Κυθηρίων, τά βόσκοντα έπί τών πλησίον κειμένων νησυδρίων, ενθα 
ένήδρευον διά τά έκεϊθεν διερχόμενα έμπορικά πλοία.
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νά περιηγηθή τήν Ελλάδα πρός συλλογήν έλμινθοβοτάνοι· 1 (lemi- 
thohortum), εξ ού εβριθον αί άκταί τοΰ Ίονίου πέλαγους. Τόν σκο
πόν τουλάχιστον τοΰτον διϊσχυρίσθη, δπως επιτυχή τήν ά'δειαν τής 
περιηγήσεώς του, τήν οποίαν έπεχείρησε τ φ  1797 και 1798 καί κατόπιν 
τής προσαρτήσεως τής Έπτανήσου εϊς τήν Γαλλίαν, μετά τοΰ ανεψιοί' 
του Νικολάου. Ούτως, ως αρχηγός δήθεν βοτανικής αποστολής, κα- 
τηυθύνθη είς Μάνην, ΐνα κατ’ εντολήν τοΰ Ναπολέοντος® μεθ’ οΰ 
είχε συναντηθή εν Μιλάνφ 5, καλλιεργήση 1ν αυτή τό επαναστατικόν 
πνεΰμα.

Περιγράφων τήν 'Επτάνησον δ Stephanopoli, εξαίρει τήν ύπό 
τούς Γάλλους ακμήν και ελευθερίαν αυτής εν συγκρίσει πρός τήν ενε
τοκρατίαν*. Έ κ Ζακύνθου οι Stephanopoli επλευσαν πρός τήν Με- 
θώνην, διαφυγόντες δέ καθ’  οδόν πειρατικήν επιδρομήν δ «φίχθησαν 
εϊς τά Κύθηρα και μετά ταϋτα εϊς Μάνην, αν και εμαθον οτι οι 
Τοΰρκοι ειχον προειδοποιηθή6 περϊ τοΰ πραγματικού σκοπού τοΰ 
ταξιδιού των, προσορμισθέντες εϊς Γύθειον (Μαραθωνήσι)Τ.

Εϊς τό καθ’ αυτό ουσιώδες μέρος τοΰ βιβλίου εδωκεν αφορμήν
εις τόν Stephanopoli ή εν Μάνη διαμονή αύτοΰ. Περιγράφει κατά
τάς αφηγήσεις τών εγχωρίων τά κατορθώματα αύτών και τήν αφελή 
αύτών άρχαιολατρείαν, μετ’ ιδιαιτέρου δ' ενθουσιασμού τό αισθήματα 
και δή τήν φιλοπατρίαν και τήν ανδρείαν αύτών*, «επανερχομένων, 
ώς λέγει, εκ τής μάχης, ώςει εκ θήρας». Περαιτέρω γίνεται λόγος γενι
κώς περι τών ηθών καϊ τών εθίμων τής Μάνης, τών κατά τήν γέννη- 
σιν, τήν ανατροφήν και τήν εκπαίδευσιν τών Μανιατών 9 ώς και τών 
κατά τόν γάμον καί τήν ταφήν 10 κ. λ. π., πάντα δέ ταΰτα έν συγκρί-

ν Βλ. Αύτόθι τ. I σ. 1, 2.
* Ό  Ναπολέων εϊχεν έφοδιάσει αυτούς καί δι’  ιδιοχείρου επιστολές πρός

τον μπέην τής Μάνης(άπόσπασμα δέ ταύτης βλ. αύτ. τ. I σ. 188).
* Βλ. αύτ. τ. I σ. 75 καί 188.
* Βλ. αύτ. τ. I σ. 88-90.
5 Βλ. αύτ. τ. I σ. 98.
* Βλ. αύτ. τ. I  σ. 153.
* Βλ. αύτ. τ. I  σ. 178.
* Βλ. αύτ. τ. I  σ. 287. -
* Βλ. αύτ. τ. I σ. 291, 298. Ό  δεύτερος τόμος περιέχει τήν περιγραφήν 

τών ήθών τής Μάνης μέχρι τοΰ 42ου κεφαλαίου.
ίο Βλ. αύτ. τ. II σ. 1-13.
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σει πρός τά εν τή Κορσική 1 υπό τών Μανιατών διατηρηθέντα. Μετά 
ταΰτα οι Stephanopoli επέστρεψαν είς Γαλλίαν, ενθα ύπέβαλον υπο
μνήματα περ'ι Μάνης, ’ Αλβανίας καί καθ’ δλου τής Ε λλάδος8.

Ά π ό  της άπόψεως ήμών, τό εργον τών Stephanopoli περιέχει 
πολλά χρήσιμα στοιχεία, ίδίως λαογραφικά. Εμφανής είναι δ μυθι
στορηματικός αΰτοΰ χαρακτήρ, και δή εΐς τά μέρη δπου διηγείται 
προσωπικάς αΰτοΰ αίσδηματικάς περιπετείας. Μετ’ έπιφυλάξεως επί
σης πρέπει νά έξετασθώσι τά δσα λέγονται περ'ι τών αισθημάτων τών 
Ελλήνων απέναντι τών Γάλλων, 3 καθ’ δσον άποτελοΰν μάλλον κολα
κευτικά στοιχεία, αρεστά είς τόν άποστείλαντα αΰτούς Μ.Ναπολέοντα 4.

Κατά τόν Pouqueville6, οί Stephanopoli εΰρον εις τήν Μάνην 
παλαιά πάθη καί οΰδέν το εΰνοϊκόν δπως «ριζοβολήση τό δένδρον τής 
ελευθερίας». Καί δ Chateaubriand άποδοκιμάζει τά πρός τους Μανι- 
άτας εγκώμια τών Stephanopolia, καθ’ δσον θεωρεί τόν λαόν τής 
Μάνης εσμόν ληστών, σλαβικής καταγωγής, οΰδεμίαν εχοντα σχέσιν 
πρός τούς αρχαίους Σπαρτιάτας καί πρός τους ελευθέρους πολίτας τής 
Λακεδαίμονος.

Ό  L ov in esco7 αντιθέτως θεωρεί τό ταξίδιον τών Stephano
poli ως εξαιρετικώς ενδιαφέρον, ακριβώς διότι πιστεύει δτι τοΰτο δει-

1 Βλ. αύτ. τ. I σ. 291-S.
J Έ κ  τούτιον έδημοσιεύθησαν τά μή εχοντα πολιτικήν σημασίαν, τά δέ 

ύπόλοιπα άπόκεινται είς τά αρχεία τής γαλλικής δημοκρατίας. Ό  L egrand  
εδρε ταΰτα ύπό πολλάς επόψεις αξιόλογα. Περί S teph an opoli βλ. βιβλ. 
Άναστ, Γούδα, Παράλληλοι βίοι, τόμ. 8ος σελ. η'. Γ. Παπαδοπούλου, Χ ρ ο 
νογραφία περί τών έν Μάνχι Στεαρανοπούλων (1826). Δημ. Στεφανοπούλου, P re
c is  h istorique de la m aison  im periale des Com nenes. Νικ. Στεφανοπούλου, 
H istoire  d e  la  C olon ie  grecqu e  etablie en Corse (1826). Πατρικίου Στεφα
νοπούλου, H istoire  des G recs en Corse. Σπυρ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνή- 
μων, Β'. σελ. 396.

% Βλ. αύτ. τ. I σ. 111, 179.
4 Οί S teph an opoli εμελλον νά συνεχίσωσι τό ταξίδιον των πρός τάς νή

σους "Υδραν, Σπέτσας καί πρός τάς ’ Αθήνας, σκοποΰντες νά μελετήσωσι τήν 
πολιτικήν καί ηθικήν κατάστασιν τών Ελλήνων, άλλ’ ό μπέης τής Μάνης άπέ- 
τρεψεν αυτούς, παραστήσας είς αΰτούς διά μελανών χρωμάτων τάς δυσχβρείας. 
Κατά τόν Καράλην (σ. 453), μέρος τοΰ ταξιδιού τών S teph an opoli μετεφράσθιι 
ελληνιστί έν τή έν Παρισίοις έκδιδομένη Εθνική Επιθεωρήσει.

* Βλ. V o y a g e  en G rece τ. V  σ. 572.
β Βλ. Chateaubriand, Itineraire, Εισ. σ. 98.
’  Βλ. L ov in esco , V o y . Fr. σ. 11.

κνύει τήν ιίπήχησιν, ην εϊχον οι λόγοι τοϋ Βοναπάρτου ε?; τήν κατα- 
δυναστευομένην ψυχήν τών Ελλήνων.
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# s*c

A m b r ο i s e F i r m i n  D i d o t, Notes d ’un Voyage fait 
dans le Levant en 1816 et 1817, Paris 1821.

Υιός τοϋ ποιητοϋ καί δοκίμου έλληνιστοϋ Firmin Didot, περί
φημου δέ ίδρυτοϋ τής τυπογραφίας (στερεοτυπίας), έκ/.ηρονόμησε παρά 
τοΰ πατρός τό διάπυρον πάθος πρός τά ελληνικά γράμματα, έκαλλιέρ- 
γησε δέ ταΰτα υπό τήν κατεύθυνσιν τών Boissonade, Thurot καί τοϋ 
μεγάλου Κοραή, εις ον καί αφιερώνει τάς ταξιδιωτικάς του σημειώ
σεις. Περιηγήθη τήν Τουρκίαν ολίγου πρό τής Ελληνικής Έπαναστά- 
σεως σκοπών, δπως έπισκεψθή τάς αρχαιότητας τής Ελλάδος καί με- 
λετήση τά ήθη αυτών, καί διά τοΰτο αί παρατηρήσεις του έχουν ίδιά- 
ζουσαν σημασίαν.

Έ κ Παρισίων άνεχώρησε μετά τοΰ Choiseul Gouffier, επιθυ- 
μοΰντος, παρά τό γήρας του, νά επισκεφθή τήν Ελλάδα. Κατά τόν 
περίπλουν περί τά ακρωτήρια τοΰ Μαλέα καί Ταινάρου ' άφηγεΐται 
δ I>idot δτι κατεδιώχθησαν καί έπυροβολήθησαν παρά τίνος ελληνι
κού πλοίου, καθ’ δσον εν τή θαλάσση ΐσχυεν ακόμη τό δίκαιον τοΰ 
ίσχυροτέρου.

"Ενεκα τοιούτων περιστατικών, λέγει δ Didot, οί προληπτικοί 
Έλληνες εϊχον τοποθετήσει εις τό Ταίναρον τό στόμιον τοΰ “ 4δου. 
Μετά πολλής ομως λεπτότητος αποφεύγει νά δμιλήση καί περί τής 
ύπό τών Ελλήνων άσκουμένης πειρατείας.

Ά φ οΰ  προηγουμένως περιήλθε τήν άκμάζουσαν νήσον τής “ Υ
δρας, δ Didot μετέβη ακολούθως είς τήν Μ. Άσίαν, ενθα επεσκέφθη 
τήν άνθοϋσαν πόλιν τών Κυδωνιών, εις τό «ελληνομουσεΐον» τής 
δποίας εφοίτησεν επί δύο μήνας άκροώμενος τών διδασκάλων Θεοφί
λου, Γρηγορίου καί Ευστρατίου. Οί μαθηταί τοΰ εν λόγφ ελληνομοιι- 
σείου ειχον διά ψηφίσματος ορίσει, δπως δμιλώσι τήν άρχαίαν ελληνι
κήν' δ δέ παραβάτης έτιμωρεΐτο διά τής ποινής τής (ϊποστηθίσεως 
μιας σελίδος τοϋ Όμηρου.

1 Βλ. αύτ. σ. 22.
15
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'0  Didot έβράδυνε τήν δημοσίευσιν τοΰ ταξιδιού του μέχρι τοϋ 
1821, οπότε εξ αφορμής τής έκρήξεως τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως 
Ιξέδωκε τοΰτο έπιθυμών, δπως διαφώτιση τήν Κοινήν γνώμην τής 
Ευρώπης. At σημειώσεις τοϋ D idot περι τής Λακωνίας, είδικώτερον 
περι τής Σπάρτης και ’ Ολυμπίας, έδημοσιεύθησαν υπό τοϋ Pouque
ville εν τφ Voyage de la Grece.

Ό  Fidot δμιλει περί τής Ελλάδος μετά μεγάλου ενθουσιασμού, 
άποκαλών μισέλληνας πάντας τούς είπόντας δτι οί «"Ελληνες εύρί- 
σκονται μακράν τής ’ Αναγεννήσεως, δτι δήθεν άπώλεσαν πασαν 
ελπίδα και πάντα πόθον, δτι ήσαν ανίκανοι πρός άπελευθέρωσιν, ή 
δέ μακρά συνήθεια κατέστησεν εϊς αυτούς τήν δουλείαν δευτέραν φύ- 
σιν». Οί τοιοΰτοι συγγράφεις παρεξηγοΰν τούς "Ελληνας, κρίνοντες 
εκ τινων μεμονωμένων περιστατικών. Ναι μέν δλοι ύφίστανται τήν 
μουσουλμανικήν τυραννίαν, παραλλήλως δμως τό μοναδικόν θέμα τών 
συζητήσεών των είναι τό πώς καί διά τίνων μέσων θά άπαλλαγώσι τού
της. Οι Έλληνες αποστέλλουν τά τέκνα των εϊς τήν Ευρώπην, δπως 
εκμάθωσι τάς τέχνας, τάς επιστήμας, τούς νόμους, και τήν στρα
τιωτικήν τέχνην εν ταΐς οϊκείαις Σχολαΐς. ΟΪ πλουσιώτεροι δι5 

ιδίων εξόδων παρέχουν τήν μόρφωσιν εϊς τούς πτωχοτέρους. Ούχί 
σπανίως άπλοϋς έμπορος προορίζει ολόκληρον τό φορτίον τοΰ πλοίου 
του διά τήν ίδρυσιν κολλεγίου. Έχουν κατανοήσει οΐ "Ελληνες δτι τό 
διά τής παιδείας έξαπλούμενον φώς είναι δ αμείλικτος εχθρός τοΰ δε- 
σπότισμοϋ, επιφέρον είς προσεχές ή άπώτερον μέλλον τήν πτώσιν τοϋ 
τυράννου. «Εϊς τάς ψυχάς τών Ελλήνων εμφωλεύει πατριωτισμός, ζω- 
τικότης πρός δρδσιν». Έ κ  τών ιδίων φιλελληνικών αισθημάτων κινού
μενος αναφέρει δ Didot τόν πτωχόν εκείνον Ήπειρώτην, δστις άκοΰσας 
άπό στόματος περιηγητοΰ τό Θοΰριον τοΰ Ρήγα, έκλαυσε μετά λυγμών ‘ .

Ό  Didot εγκωμιάζει καί τό εκ φιλελληνικοϋ πνεύματος διαπνεό- 
μενον ταξίδιόν τοϋ Gouffier, συμβουλεύοντος έπίσης τήν απελευθέ
ρωσήν τής Ελλάδος διά τήν ισορροπίαν τών ευρωπαϊκών κρατών, καί 
τονίσαντος δτι δέν είναι δυνατόν αί πολίτικα! επιδιώξεις τών κρατών 
ν’ άφανίσωσι τάς εύγενείς έκείνας ιδέας, ας προκαλοΰν τά ονόματα τής 
Σπάρτης καί τών Αθηνών.

1 Βλ. Fauriel, Chants Populaires de la  G rece m odern e τ. II σ. 18, 
19 (Paris 1825).
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Έπιθυμών δμως δ Didot δπως δικαιολογήση ιόν μισελληνισμόν 
τών άλλων, θεωρεί δτι οΰτος προήλθεν έκ τής άπό τοΰ Μορέως άρχο- 
μένης περιηγήσεως αύτών, χώρας ένθα δεινώς έστέναζον οί κάτοικοι 
ύπό τό πέλμα τοϋ δυνάστου. Έ νφ  τήν εναντίαν γνώμην θά άπεκόμι- 
ζον εάν ή περιήγησίς των ήρχιζεν άπό τών νήσων' εκ τοΰ ελευθέρου 
όρίζοντος τής θαλάσσης θά έδημιουργεΐτο παρ’ αύτοΐς νέα και πάντη 
άλλο ία ψυχολογική κατάστασις.

Ό  Didot κρίνει ένταϋθα εξ ιδίας πείρας, καθ’ δσον άφίνων, τό 
’Αρχιπέλαγος καί πατών τό έδαφος τής ηπειρωτικής Ελλάδος, 
ησθάνθη μεταβαλλομένας καί τάς απέναντι τών Ελλήνων ιδέας του.

Ή  περί τής ελληνικής έπαναστάσεως ιστορία τοϋ Didot ανήκει 
μάλλον εϊς τήν σφαίραν τής ποιήσεως ή εϊς τήν τής ιστορίας. «Οί 
ήσυχοι γεωργοί καί έμποροι, γράφει, μετεβλήθησαν αιφνιδίως εϊς 
ήρωας». Εϊς τοΰτο συνετέλεσεν έπίσης καί τό γεγονός δτι δ Didot εΐ- 
χεν ακούσει έκ τοΰ σύνεγγυς τούς θείους τόνους τής μουσικής συμφω
νίας τής έπαναστάσεως.

*+ *

C a s t e l l a n  (Α· L.), Lettres sur la Moree, Γ Hellespont et 
'Constantinople, τ. 3. Paris 1 8 2 0 . Β' εκδοσις.

Ό  Castellan, γλύπτης, ζφγράφος καί άρχιτέκτων, έταξίδευσεν εϊς 
τήν ’ Ιταλίαν, καί εις τήν Ελλάδα ως σχεδιαστής σταλείς ύπό τής γαλλι
κής κυβερνήσεως μετά τοϋ μηχανικοΰ Ferregeau κατά πρόσκλησή τοΰ 
σουλτάνου Σελήμ1, αί δ= εικόνες δι’  ών κοσμούνται τά περιηγητικά 
έργα αυτού, έχαράχθησαν ύπό τοΰ ίδίου *.

Ό  Castellan ήγκυροβόλησε κατ’ άρχάς παρά τό άκοωτήριον Μαλέ- 
αν (Malia ή Saint A n g e)3, μή άποβιβασθείς δμως ενεκα τοϋλοιμοϋ. 
’Ακολούθως προσωρμίσθη εϊς τά Κύθηρα, τών οποίων έπεσκέφθη τά 
αρχαία μνημεία, καί εκεΐθεν εις Μονεμβασίαν (Napoli de Malvoisie). 

‘Τό διαφέρον τοϋ Castellan, παραλλήλως πρός τάς αρχαιότητας, στρέ
φεται, ουδέν ήττον, καί περί τόν σύγχρονον βίον τών 'Ελλήνων. Εϊς 
πά περίχωρα τής Μονεμβασίας διηγείται δτι συνήντησε νομάδας Μο-

1 Βλ. αύτ. x. I είσ. σ. V I.
1 Βλ. Καράλη Ά λεξ., Περιηγηταί, Έ β δ . 1886 σ. 465.
* Βλ. αύτ. τ.  I σ. 16.
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ρα'ίτας, κατοικοϋντας εντός σπηλαίων. Οΐ γείτονες τών Ελλήνων 
Τοϋρκοι έζων νωχελώς εϊς τάς πόλεις, μόνον δέ κατά χήν άφιξιν πει
ρατών είτε εκ Μάλτας, είτε εκ Μάνης, προσέφευγον εις τά όπλα1. 
Έ π 3 ευκαιρία άσματός τίνος, τροβαδούρου εγχωρίου δ Castellan γρά
φει γενικώς περί τής μουσικής τών Ελλήνων 3.

Μετά ταϋτα ήλθεν εις τήν “Υδραν, διά τούς κατοίκους τής δποίας 
παραθέτει πολλά αποσπάσματα εκ τοϋ λόγου τοΰ Κοραή *, επίσης 
δ’ εκφέρει καί τινας χαρακτηρισμούς περί τών Ελλήνων ναυτικών4.

Διαπλεύσας τό Αρχιπέλαγος, έφθασεν ακολούθως εις Κων/πολιν 
περί τών Τούρκων κατοίκων τής οποίας γράφει διεΕοδικώς έν τφ δευ- 
τέρφ τόμφ. Ό  Castellan δέν παοέλειψε νά έπισκεφθή καί τήν Κρήτην 
περί δέ τής αρχαίας αυτής, δσον και τής συγχρόνου ιστορίας διά μακρών 
δμιλει6. Κατ’ αυτόν δ ελληνικός πί^ηθυσμόζ τής μεγαλονήσου ανέρχε
ται εις 150.000, έξ ών 65.000 πληρώνουν κεφαλικόν φόρον6, δ τουρ
κικός είς 2 0 0  0 0 0 , ελάχιστοι δέ είναι οί Εβραίοι (200). Ό  Castellan 
ποιείται σύγκρισιν τής Κρήτης πρός τήν προγενεστέραν αύτοϋ εποχήν 
τής 'Ενετοκρατίας, οπότε τά χωρία αυτής ήσαν περίπου χίλια, είς δέ 
τούς λιμένας της διεξήγετο ζωηρόν εμπόριον οϊνου, σίτου, μετάξης 
και κηροϋ7. Κατά τήν στιγμήν δμως τής άφίξεώς του, ή Κρήτη, ή 
πρφην δευτέρα Ένετία, είχε καταστή σχεδόν έρημος. Έ ν  Κρήττι 
ήδρευον δώδεκα επίσκοποι, έν οΐς δ αρχιεπίσκοπος τής Γόρτυνος. Οί 
’Αλβανοί και οί Τοϋρκοι ειχον καταστρέψει τά έλαιόδενδρα, άποκό- 
■ψαντες, κατά τάς βεβαιώσεις τών κατοίκων, περί τάς 2 0 0 .0 0 0  έξ αυτών.

Ή  διαμονή τοϋ Castellan έν Μορέςι ύπήρξεν όλιγοχρόνιος, αλλά 
παρά τοΰτο άπεφάσισε νά προβή είς τήν περιγραφήν αύτοϋ 8. Ώ ς έκ 
τοϋ τίτλου φαίνεται, ■ τό εργον τοϋ Castellan συνεγράφη ύπό τΰπον 
επιστολών άπευθυνομένων πρός τινα κυρίαν L,e Monnier.

1 Βλ. αύτ. τ. I σ. 60-66.
3 Βλ. αύτ. r. I σ . 74,151.
8 Βλ. αύτ. τ. I  σ. 165 καί έξ (Mexnoire sur Γ etat actuel de la  c iv i

lisation  d e  la  Grece).
4 Βλ. αΰτ. τ. II σ. 37 καί εξ.
5 Βλ. αύτόύι 38η επιστολή σ. 352.
* Εξαιρούμενων δηλ. τών γυναικοπαιδών.
1 Π ροφανώς ό Castellan ελαβε τά στοιχεία ταϋτα παρά τίνος μερολη

πτικής ένετικής πηγής.
* Βλ. αύτ. τ. I σ. IX .
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Έ κ βραδΰιητος περί τήν έκδοσιν, προελήφθη δ Castellan ύπό 
τοϋ Pouqueville1, τό γεγονός δέ τοΰτο τόν ήνάγκασε νά περικόψχ) 
πολλά, «πρός αποφυγήν τής μομφής έπί λογοκλοπία και ανιαρά έπα- 
ναλήψει».

Τό εργον τοΰ Castellan έπανεξεδόθη τελειότερον και πλουσιώτε- 
ρον τφ 1819.

Μετά τήν δημοσίευσιν τών «Επιστολών περί τοϋ Μορέως» 
έξέδωκεν ό Castellan ετερον, δίτομον, ύπό τόν τίτλον «Έπιστολαί περί 
τής 'Ελλάδος», ενθα πλεΐσται προσθήκαι καί προσαυξήσεις, πρό πάν
των περί τών νήσων τού ’Αρχιπελάγους. Ό  Castellan βλέπει τήν 
'Ελλάδα ώς καλλιτέχνης περιπλανώμενος άνά τούς λειμώνας τής ποι- 
ήσεως καί τής φαντασίας. Ουχ’ ήττον αΐ παρατηρήσεις του περί τής 
καταστάσεως τών τεχνών καί τής βιομηχανίας δέν στερούνται βαρύτη- 
τος. Κατέστησε δέ τό βιβλίον του έπαγωγότερον διά τής παρεμβολής 
πολλών ανεκδότων.

Έ ν  κατακλεϊδι τοΰ έργου του εκφράζει τήν άγανάκτησίν του περί 
πολλών δσα ειδε καί επικαλείται τήν βοήθειαν τής Ευρώπης κατά τών 
Τούρκων, τών οποίων «ή  βία είναι νόμος χαΐ ή απά&··η δικαιοσύνη». 
Τό βιβλίον τοΰ Castellan ενδιαφέρει ημάς διά τά πλούσια φιλελλη- 
νικά του αισθήματα, τά δποια ένέπνευσαν αυτόν νά προείπη τήν ελλη
νικήν έπανάστασιν.

** *
C h a t e a u b r i a n d ,  I/Itineraire de Paris a Jerusalem 

(1806), Paris 1836.
Ό  Vivien, κρίνων τό'Οδοιπορικόν τοϋ Chateaubriand, γράφει, 

•δτι καθ’ δλου είπεΐν οΰτε σοβαράς έρευνας, οΰτε βαθείας παρατηρή
σεις πρέπει ν" άναζητήσωμεν εϊς τόν μέγαν σνγγραφέα, άλ?ι' εμπνεύ
σεις μόνον καί πίνακαςs. Αυτός δ Chateaubriand, έν τφ προλόγφ 
τής πρώτης έκδόσεως τοΰ 'Οδοιπορικού του, «έπεχείρησα, γράφει, τό 
ταξίδιον τοΰτο, ϊνα αποκτήσω στοιχεία πρός σύνθεσιν τών «Μαρτύ
ρων» μου. Σημαντικώταται άλλως τε περιγραφαί, αϊτινες όργανικώς 
θ’ άνήκον εϊς τό «'Οδοιπορικόν», εχουσιν άποσπασθή Ιξ αδτοϋ καί 
:παρεντεθή εις τούς «Μάρτυρας».

» Βλ. αύτ. τ. I. σ. V II , V I I I .
a V iv ien , A s. M in. τ. II σ. 159.
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Ό  Chateaubriand, άρχικώς αποβιβαστείς είς Μεθώνην 1, εύρε 
τήν Ελλάδα «πενθούσαν κα'ι ήρεμον». Ά σ μ α  δημώδες, to οποίον 
ακούει καθ’ οδόν, διευθυνόμενος πρός τήν Τρίπολιν, εξεγείρει αμέ
σως είς αυτόν σκέψεις και συγκρίσεις μετά τών αρχαίων ελληνικών 
και φραγγικών μελφδιών. Ή  διάκρισις, τήν οποίαν, μετά τόν I,e- 
Roy, άσπάζεται και οΰτος, μεταξύ αρχαίας Λακεδαίμονος και Μυστρα, 
προέρχεται έξ επιστημονικής παρατηρήσεως. Βαδίζει παρά τόν Εύρώ- 
ταν, δν επίσης ακριβέστατα μεταξύ τών ξένων περιηγητών, οιτινες 
συνέχεον τούς δυο ποταμούς, διαστέλλει άπό τοΰ Βασιλοποτάμου *:

Παρά τό χωρίον “Αγιος Παύλος ακούει άφήγησιν, προδίδουσαν 
τήν άγρίαν περί τιμής άντίληψιν τής εποχής, καθ’ ην πεπαιδευμένη, 
τις κόρη, συνομιλήσασα μετά τινων ξένων, έθεωρήθη ως άτιμος και 
έφονεύθη. Τοϋ φόνου τούτου τής χριστιανής οι δράσται έπωφελή- 
θησαν και άλλως, ζητήσαντες αμοιβήν παρά τού πασσα τοΰ Μορέως.

Περί τών κατοίκων τοϋ 'Αγίου Παύλου ο Chateaubriand γράφει 
δτι δικαίως θεωροΰν εαυτούς απογόνους τών αρχαίων Σπαρτιατών 
(Τσάκωνες), διαφιλονικοΰντες τήν τιμήν ταύτην άπό τών Μανιατών, 
τούς οποίους χαρακτηρίζουν ώς εσμόν έπηλύδων ληστών. Τήν Τρίπο- 
λιν δ Chateaubriand εΰρε σωρόν ερειπίων, τάς δέ ’Αθήνας ώραΐον 
χωρίον. ’Αλλά δέν πρόκειται νά παρακολουθήσωμεν τόν μέγαν συγγρα
φέα είς τάς περαιτέρω λεπτομερείς αφηγήσεις του περί τών τόπων καί 
τών κατοίκων τής Ελλάδος, περιοριζόμενοι επί τοϋ παρόντος εις τήν πα
ροχήν πρώτης τινός ιδέας περί τής αξίας τοΰ περιηγητικού έργου αύτοΰ.

’Αληθώς δ Chateaubriand προσέδωκεν είς τό περιηγητικόν είδος 
άνεξίτηλον λυρικήν, δσον καί προσωπικήν χροιάν. ΠλεΧστα αντικειμε
νικά στοιχεία συγχέονται πρός τάς διαθέσεις καί τήν τέχνην τοΰ λόγου 
τοΰ διδασκάλου. Έ ν τούτοις χρησιμώτατος παραμένει δ μουσικώτατος 
πεζογράφος διά τάς γνώσεις, τάς ειδήσεις, τάς κρίσεις καί τάς συγκρίσεις, 
πρός δέ καί τάς περί τών προγενεστέρων του περιηγητών γνώμας.

Ό  Chateaubriand ΰπήρξεν εΐς έκ τών μεγίστων φιλελλήνων^ 
έκ τών πρώτων δέ ιδρυτών τοϋ έν Παρισίοις φιλελληνικοϋ Κομιτά- 
νου. Τήν ειλικρινή αύτοΰ στοργήν πρός τήν Ελλάδα εκδηλώνει διά  
τοΰ λόγου, δν έξεφώνησεν έν τή ΆκαδημίζΧ.

1 Αύτ. σ. 39.
* Αΰτ. σ. 59.
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Περί τού καθ’ δλου όγκου τής περιηγητικής φιλολογίας ό ανα
γνώστης δύναται νά λάβη σμικράν τινα ιδέαν έκ τής προτασσομένης 
είς τήν παροΰσαν πραγματείαν βιβλιογραφίας. Ή  βιβλιογραφία αύτη 
κατηρτίσθη έκ τών έν ταϊς έλληνικαΐς βιβλιοθήκαις, δημοσίαις καί ίδιω- 
τικαΐς, άποκειμένων έργων, θά ήτο δέ απεριορίστους έκτενεστέρα εάν εΐχο- 
μεν ύπ’ δψει καί τούς έν ταϊς ξέναις βιβλιοθήκαις άποκειμένους θησαυ
ρούς. “Αλλά και αί ξέναι βιβλιοθήκαι στερούνται καί σπουδαίων «κόμη 
περιηγητικών έργων. "Ογκος έξ αύτών παρέμενεν μέχρις έσχάτων ανέκ
δοτος, τήν δέ συστηματικήν έκτύπωσιν αύτοΰ άνέλαβον τέλος τά διάφορα 
κατά χώρας γεωγραφικά ’ Ινστιτούτα, (τοιαύτη ή ύπό τών Schefer, 
Cordier και άλλων πολύτομος συλλογή ύπό τον τίτλον Recueil de V oy
ages et de Documents pour servir a riiistoire et geograpliie...), 
ένφ οΐ ιστορικοί, έκτός ολίγων εξαιρέσεων, έθεώρησαν τό εργον 
ως άλλότριον αύτών. Έ πί παραδείγματι, έκ τοΰ πλήθους τών Γάλλων 
προσκυνητών, πέντε μόνον ειδον τό φώς τής δημοσιότητας, ώς οΐ 
Nompar II, D e Caumont (1418), Voyage d’ Oultremer en Jheru- 
salem, (έκδοθέν ύπό τοΰ De la Grange κατά τό χειρόγραφον τοϋ βρετ- 
τανικοϋ μουσείου, Paris 1858), De Ghillebert de Lannoy (1422), 
(έκδοθέν ύπό τοΰ Jahn Webb), De Bertrandon de la Broquiere(1432).

Κατά τούς παρελθόντος αιώνας τά περιηγητικά έργα έξεδίδοντο 
συνήθως άναλώμασιν, είτε τών βασιλέων, είτε πλουσίων χορηγών, σπα- 
νιώτερον δέ δαπάνχι τοΰ συγγραφέως ή εκδότου τινός. έπιδιώκον- 
τος κερδοσκοπίαν. Είς τήν έκδοσιν ταύτην έπροποστάτησαν οι "Αγ
γλοι, τούτους δέ ήκολούθησαν οί Γάλλοι, Γερμανοί καί ’ Ιταλοί. Ό  
περίφημος άββάς Prevost (18ος αιών) έξέδωκε άπό τοϋ 1746— 1780 
κείμενα περιηγητών είς είκοσι τόμους (Histoire generale des Voyages). 
'Υπόδειγμα διά τήν εργασίαν του ταύτην έσχε τήν ύπό τοΰ Thomas 
Astley, Collection anglaise (1745).

Πρός τόν σκοπόν αυτόν έξεδόθησαν και Έγκυκλοπαιδεΐαι μετά 
πολλών σχεδίων τοΰ περίφημου Cochin καί χαρτών κατασκευασθέντων 
ύπό τοΰ Beilin. Επίσης ό Eyries έξέδωκε τήν πολύτιμον ύπό τόν τί
τλον Abrege des voyages niodernes (1822— 24) συλλογήν, ώς ή
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γαλλική τών ταξιδίων, ή Revue Internationale τής Φλωρεντίας, τά 
Petits Voyages Frangais (1823-1900) κ. ά., επίσης δέ και άνθο- 
λογίαι περιηγητικών έργων ώς ή τοΰ Ferdinand Aldenhoven καί ή 
τοΰ Depping. Ό  πρώτος παρέχει έν 427 σελίσιν επιστημονικήν σύνο- 
•ψιν τοΰ Στράβωνος, Παυσανίου καί Barthelemy, ό δεύτερος κατήρτι- 
οεν, ως δ ίδιος λέγει, άπλοΰν άλλά πιστόν πίνακα τής συγχρόνου Ε λ 
λάδος, συγκρίνων καί άντιπαραβάλλων τών καλών περιηγητών τά βι
βλία. Ό  Dapper Olfert (1703) επι τή βάσει άλλων προϋπαρχόντων 
περιηγητικών κειμένων συνέθεσε περιγραφήν τών νήσων τοΰ ’Αρχιπε
λάγους. Ύ πό τοϋ Boucher έξεδόθη τφ 1808 ή Bibliotheque univer- 
selle Voyages.

Τά περιηγητικά βιβλία άποτελοΰν σαφώς ιδιαίτερον γραμματολογι
κόν είδος, αυτοτελή ό'ντα καί ουδέποτε συγχεόμενα, οΰτε συνεκδιδόμενα 
μετ’ άλλων. Οι τίτλοι αυτών, σχοινοτενείς κατά τόν Μεσαίωνα καί τήν 
’ Αναγέννησιν, ως ήσαν τότε γενικώς οι τίτλοι τών βιβλίων, άπέβησαν 
βαθμηδόν συντομώτεροι, λαβόντες περίπου τόν τΰπον τών σημερινών 
τίτλων. Οΰτοι διακρίνονται εις Voyages, Memoires (περί τής διαφο
ράς έγένετο ανωτέρω λόγος), Relations, Descriptions, Itineraires, 
Journal κ.λ.π.

Πλεΐστα έκ τών κειμένων τούτων παρέμειναν ύπό τόν αρχικόν τύ
πον τών έπιστολών, τάς οποίας έκ διαφόρων σταθμών τοΰ ταξιδιού των 
επεμπον οί περιηγηταί πρός λογίους, φίλους ή οικείους ή πρός τούς 
άποστείλαντας αυτούς θρησκευτικούς η κρατικούς αρχηγούς. ’ Ελάχιστα 
είναι ύπό τΰπον διαλόγου. Ά λ λ α  διατηροΰν τόν αρχικόν αμελή ημε
ρολογιακόν αύτών χαρακτήρα. Ώ ς  ήτο δ’ επόμενον, βαθμηδόν διεμορ- 
φώθη καί τό χρησιμώτατον είδος τών 'Οδηγών, περί οΰς πολλοί ήσχο- 
λήθησαν άπό τών αρχαίων ηδη χρόνων, τών ρωμαϊκών καί βυζαντι
νών. ’ Ιδιαιτέραν ολως μορφήν παρουσιάζουν τά Itineraires, καθ’ δσον 
ταΰτα περιορίζονται εις στατιστικάς έξονυχιστικωτάτας πληροφορίας 
περί τών όδών τών διασχιζόμενων χωρών, τών γεωγραφικών ορίων 
και τών τοπωνυμίων.

Ή  εκτασις τών περιηγητικών έργων ποικίλλει, κατά μέσον δέ δρον 
ίΐναι πάντοτε σημαντική. Τινά έξ αύτών αποτελούνται έκ πέντε καί πε
ρισσοτέρων τόμων. Εννοείται δμως δτι τό ποσόν, τό δποΐον αφιερώ
νουν περί τών Έλληνικών χωρών, είναι περιορισμένον, άναλόγως τοΰ 
πνεύματος τής εποχής. Οί προσκυνηταί, οί κατευθυνόμενοι πρός τούς

Ε ίκ . 43. "Ελλην π ρ ο ΰ χ ω ν .  (N icolay , vo y . fo. S06).
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'Αγίους Τόπους, ελάχιστα περί αυτών ένδιαφέρονται' άντιθέτως, έπι- 
κρατοϋντος τόσον τοϋ φιλαρχαίου, δσον καί γενικώτερον τοΰ επιστη
μονικού πνεύματος, αί περι της Ελλάδος άρχικώς δλίγαι σελίδες ανα
πτύσσονται εις πολύτομα αυτοτελή έργα.

Ή  γλώσσα τών κειμένων είναι άρχικώς ή λατινική, βραδϋτερον δ£ 
ή εθνική έκάστου περιηγητοΰ τοιαΰτη, τής δποίας τάς γραμματικός καί 
συντακτικός εποχάς εύχερώς παρακολουθεί ο αναγνώστης.

Κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους καί μέχρι τών μέσων τοϋ 18ου 
αΐώνος, τά περιηγητικά βιβλία, έκτος ελάχιστων εξαιρέσεων, άμοιροϋν 
λογοτεχνικοΰ ενδιαφέροντος.

Ή  γραφίς τών προσκυνητών είναι ξηρά και ανόητος έν τή άφε- 
λεία της, ή δ5 έμπορική τών μετέπειτα επιχειρηματιών άχαρις καί άκομ
ψος. Το ΰφος εύρηται μάλλον καλλιεργημένον εις τούς νωχελεϊς και. 
πλάνητας, οΐτινες έπορεΰοντο άνευ καθωρισμένου τίνος σκοποΰ και 
απλώς δπως διασκεδάσωσι τήν ατομικήν αυτών ανίαν, κατ’ εξοχήν δμως 
εις τούς καλλιτέχνας καί λογοτέχνας.

"Εστω ώς παράδειγμα έν πρώτοις χωρίον τοΰ προσκυνητοϋ Ber
trandon de la Broquiere έκ τοΰ V oyage d’  Outremer et retour de 
Jerusalem en France par la voie de terre, pendant le cours des 
annees 1 4 3 2 , et 1 4 3 3  σ. 508. (Memoires, de lTnstitut National des 
Sciences et arts), «Έ κεϊ (όμιλεΐ περί τίνος Εκκλησίας τής Παναγίας 
εν Δαμασκώ) εύρίσκεται βράχος, επί τοΰ δποίου εχει οικοδομηθή 
πυργίσκος μετά τίνος μικροΰ ναοΰ καλογήρων, δστις κατέχει εικό
νισμα τής Παρθένου, έζωγραφημένον έπί ξύλου. ‘ Η κεφαλή αυτής, 
ώς λέγουν, έχει άναληφθή ώς έκ θαύματος. Π ώς ακριβώς δμως, 
αγνοώ. Προσθέτουν επίσης δτι ή είκών περιρρέεται συνεχώς ύπό 
Ιλαίου δίκην ίδρώτος».

Έπισης χαρακτηριστικόν χωρίον έκ τοΰ έργου τοΰ καλλιτέχνου (ζφ- 
γράφου) Castellan (τ. III σ. 210). «Συνηντήσαμεν χωρικούς έπανερχο- 
μένους έκ τών εργασιών των (εννοεί χωρικούς τοΰ χωρίου Χαροκοπιού 
τής Πυλίας), καί δδηγοϋντας χορτοβριθή αμάξια, φερόμενα έπί δυο 
συμπαγών τροχών παρόμοια κατά τήν μορφήν πρός έτρουσκικά άρ
ματα. Έσύροντο ταΰτα υπό βοών, τών οποίων ή κεφαλή έκοσμεΐτο 
ύπό φοινίκων η ύπό στεφάνων κεκαμμένων έν εΐδει τόξου, όπόθεν 
έκρέμαντο μάλλινα δικτυωτά. Οΐ αγαθοί ούτοι άνθρωποι έχαιρέτων ημάς 
φιλικώς, μή διστάζοντες και νά φωνάζωσι: calispera, calinicto (sic)».
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Άντιθέτως πρέπει ν5 άπονείμωμεν τόν δέοντα έπαινον εις τόν 
έστω μή φιλολογικόν, άλλ’ αυστηρόν και άκριβολόγον κάλαμον τών 
έπιστημόνων και τών διπλωματών, οΐτινες πάντες ήσαν πεπροικισμέ- 
νοι διά λαμπράς ακαδημαϊκής μορφώσεως τής εποχής των καί ώς τοι- 
τοι αποβαίνουν ίκανοποιητικώτατοι έπί παντός, δπερ πραγματεύονται, 
αντικειμένου. Ή  συστηματική κατάταξις τής ύλης, ή λεπτομερής καί 
διεξοδική περιγραφή προσώπων πραγμάτων και τόπων αναβιβά
ζουν τά έργα ταϋτα εις τήν περιωπήν αληθών έπιστημονικών συγγραμ
μάτων, τά όποια δέν άπώλεσαν τήν αξίαν των ουδέ μέχρι σήμερον.

Ώ ς παράδειγμα παραθέτομεν χωρίον έκ τοϋ έμβριθοϋς αρχαιολό
γου Spon (τ. II σ. 97) «έπανέρχομαι εϊς τόν τόπον, δπου εύρισκόμεθα, 
τούτέστι εις τούς πρόποδας τής "Ακροπόλεως πρός μεσημβρίαν αυτής. 
Εύρίσκεται έκεϊ ή εκκλησία Παναγία Σπηλιώτισσα, ήτοι Παναγία τοϋ 
Σπηλαίου, καθ’ δσον πρόκειται δντως περί σπηλαίου κειμένου εντός 
τοΰ βράχου. Πιστεύεται δτι τοΰτο δέν είναι ειμή τό περίφημον άντρον, 
ένθα δ Απόλλων έβίασε τήν Κρέουσαν θυγατέρα τοΰ βασιλέως Έρε- 
χθέως, και τό οποίον ήτο άφιερωμένον εις τόν ’ Απόλλωνα καί τόν 
Πάνα».

Περιττόν είναι νά λεχθή δτι, ώς είς παν είδος, ουτω καί εις τό 
περιηγητικόν, τό ύφος και ή γλώσσα κατοπτρίζουν έκάστοτε είδικώ- 
τερον τήν γενικήν μόρφωσιν τοΰ περιηγητοΰ.

Τέλος ή περιήγησις άνεπτύχθη είς λογοτεχνικόν εϊδος, άπό τής έπο- 
χής τοΰ ρωμαντισμου, δπότε ' έλάμπρυναν ταυτην ονόματα, οΐα τοϋ 
Chateaubriand, τοΰ Renan καί τοΰ Lamartine.

Έ κ τοϋ πρώτου έκ τούτων παραθέτομεν απόσπασμα, κατά τήν 
είς τήν ελληνικήν γλώσσαν μετάφρασιν κλασσικήν ύπό τοϋ αριστοτέ
χνου τοϋ ύφους Έμμ. Ροΐδου (τ. I σ. 139) :

«Ευρισκόμενος έγγύς μιας τών πηγών τοΰ “Αλφειού κατεμέιρουν 
άπλήστως πάσας τάς πέριξ ημών φάραγγας, άλλ ° ούόαμοΰ ειδον χλόην 
ή ήκουσα φλοίσβον άγγέλλοντα τήν παρουσίαν ύδατος. Ό  άπό τοϋ Βο
ρείου δρους εις Τρίπολιν όδευσών διέρχεται πρώτον έρημους πεδιάδας, 
ειτα εισέρχεται είς μακράν πετρώδη κοιλάδα. ‘ Ο ήλιος κατέτηκεν ημάς, 
οί δέ τέττιγες έκρέμαντο άπό αραιών και ήμιξήρων θάμνων, «ιωπών- 
τες μέν, δτε έπλησιάζομεν, έπαναλαμβάνοντες δέ τό ασμα, άμα παρηρ- 
χόμεθα- καί δέν ήκουέ τις άλλου τινός ή μόνου τοϋ μονοτόνου άσμα
τος τών τεττίγων, τής δπλής τών ίππων κροτούσης έπί τής λιθοστρώ-
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ίου και τοϋ μυρολογιου τοΰ οδηγοϋ. “Αμα °Έλλην δρομεύς καθήση 
επι τοϋ ίππου άρχεται άσματός τίνος, δπερ εξακολουθεί αδων δι* δλης 
τής όδοϋ. Γα ασματα ταϋτά εισι ως επι τό πλεΐστον αακραί έμμετροι 
διηγήσεις, δι’ ών οί απόγονοι τοϋ Λίνου παραμυθοϋσι τάς ανίας αυ
τών. Αί στροφα'ι τών φδών τούτων εισ'ι πολυάριθμοι, ή δέ μελφδία 
πένθιμος καί πολύ δμοιάζουσα τή τών παλαιών Γαλλικών §σμάτων. 
Μία προ πάντων τφν μονφδιών τούτων, ήτις είναι, ως φαίνεται, αρ
κούντως κοινή, διότι ήκουον αυτής άπό Κορώνης μέχρις ’ Αθηνών, 
άναμιμήσκει ζωηρότατα τό ήμέτερον $σμα

Mon cceur charme de sa chaine κτλ. 
πρέπει δμως νά παύη τις μετά τόν τέταρτον στίχον προ τής επφδής 

Toujours, Toujours».
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Έξορκισμοΐ έν “Ιω  200 
έορταί Ελλήνων 212 
επαγωγή ατελής τών περιηγητών 133 
Έπιγραφαί 116, 211 
επιγραφών άπόσβεσις 118 
Έπίδρασις τών Τούρκων έπί τών Έ λ - 

λήνων 124 
Επίσκοποι “ Ελληνες 178 
’Επισκόπων φιλοξενία 178 
έπιστήμαι θετικαί 72 
’Επιστήμονες περιηγηταί 133 
Επιστημονικόν έλατήριον 72 
Έπιστολιμαία μορφή τών βιβλίων 232 
Επτάνησος 150, 153, 205. 223 
Έπτανησίων πενία 153 
Έπταπύργιον 196 
Έρεχθεΰς 235

'Εταιρία ερασιτεχνών (Dillettanti) 70
Ερείπια αρχαιοτήτων 171
Έρημία νήσων 97
Ερρίκος ό β ' 205
Ερρίκος δ δ ' 101
Etscaurt Gilles 101
Εύβοια (Ν egrepont) 149, 171
ευμάρεια περιηγητών 74
Eyries 231
Εΰροίτας 230
Ευστράτιος διδάσκαλος Κυδωνιών 225 
ευσυνειδησία τών περιηγητών 128 
Έ φ εσος  171, 213

ΖακύνΟιοι 157
Ζάκυνθος 143, 154, 156, 172, 205, 212, 

217, 222, 223 
Ζάκυνθος (ile de Zante) 168 
Ζάκυνθος (Jantes) 208 
Ζακύνθου οίνοι 222 
Ζακύνθου κάτοικοι 154 
Ζαμπέλιος 77 
Ζάρα τής Δαλματίας 98 
Ζολα Αιμίλιος 122 
ζωοφιλία Τούρκων 112

H am ed Reis 196
H am m er 66
H aye De la 170
H aye De la Vantelet 174
H ayes-D es 132, 134, 168, 207, 217
H egm an 102
H eyd  W . 136
ήθη Ελλήνων 59, 198. 211, 220
ήθη Μανιατών 223
ήμερολόγια 77
H op f Κ . 136
“Ηπειρος 197
Ή πειρώται 109
Ήπειρώτης 226
’Ηπειρωτική Ε λλάς 82
'Ηράκλειον (candie, Candida) 144, 146
'Ηρακλείου Οΐκίαι 146

16
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"Ηρόδοτος 211
ήρωολατρεία έν τϊ) ιστορία 136

θούριος τοϋ Ρήγα 226 
Θράκη 204
Θρήνος επικήδειος 209
θρησκεία Ελλήνων 109
θρησκοληψία Ελλήνων 208
θρησκευτική τάσις έν τοΐς περιηγηταΐς 26
Θαύματα 126
θεσμοί τών 'Ελλήνων 198
Θεόφιλος 225
Θεσσαλία 193, 197
Θεσσαλίας Ελληνισμός 82
Θεσσαλονίκη 176, 178, 193
Θεσσαλονίκης πληθυσμός 177
Θησείο ν 116
Θουκυδίδης 211

’Ιατροί 205
’Ιατροί Χίου 200
Ίβραή μ  54, 208, 214
ίδιότης τών Ελλήνων εμπόρων 194
Ιερείς “Ελληνες 183
ιερέων άμίάθεια 178
ιερέων γάμος 178
'Ιερουσαλήμ 77, 100, 134, 145, 152, 

166
Ιεροσόλυμα 148
τής 'Ιερουσαλήμ "Ελληνες 109
Ίησου ’ΐ'ται 35, 88, 168, 186, 209
’ Ιθάκη 143
’Ικαρία 217
"Ιλιον 183
’Ινστιτούτα τής γεωγραφίας 231
*Ινστιτοΰτον τής Γαλλίας 72
Ίόνιοι νήσοι 76, 98
"Ιος 97, 200
’Ιουδαίοι 145, 146
Ιππασία 108
Ιπποκράτης 149
ίππόται τοΰ Μεσαίωνος 126
ίππόται 124

’Ιταλία 117, 150, 206
’ Ιταλίας πόλεις 86
’ Ιταλοί 194, 209, 231
’Ισλαμισμός 109
ιστιοπλοΐα 84
ισπανική κνημίς 214
'Ισπανοί έμποροι έν Σμύρντ) 186
ιστορικός 133
'Ιστορία τοΰ πολιτισμού 138 
'Ιστορίαι περί Ε λλάδος 67 
Ίστορίαι περί Τουρκίας 24 
’ Ιωάννης ό "Αγιος 167, 170 
Ίωάννου τοΰ αγίου εκκλησία 163 
Ίωάννου αγίου μονή 168 
Ιωάννινα 125 
Ίωαννΐται ίππόται 96

Καβάλλλα (C avallos) 176 
Καβάλλος 120 
Καϊναρτζή συνθήκη 96 
Cairadin 205 
Κάϊρον 148, 181 
κακοποιοί εν χαϊς όδοΐς 82 
Καλλίπολις 106, 158 , 210 
καλλιτέχναι 234 
καλλιτέχνης 229 
καλόγηροι 143 
καλογραιών μοναί 177, 184 
καλπάκιον 106 
κάλυμμα κεφαλής 106 
Cam brais de Jacques 161 
Καμπούρογλους Γ ρ  Δ. 100,130, 139 
Candida (Ηράκλειον) 215 
Καντακουζηνός 89
Κάπουκϊνοι 35, 88, 129, 186, 189, 209 
καραβάνιον 81, 82, 85, 100, 102 
καραβανίων ειδικοί οδηγοί 85 
καραβάν - σεράϊ 104 
Caravanserais 104 
C aravanseraux 175 
Καράλης Ά λ . 138, 139, 224 
καρβαζάρης 104 
Καρολίδης 138
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Κάρολος ό ΛΙένας 33 
Καρλομάγνος 88 
Κάρολος ό Γ  72 
Κάρπαθος (Scarpanto) 149 
Carrey 182 
Κάρυστο; 102 
Κασσιόπη 148 
Κασσώπη 148 
Κάσσωπον 148 
Castel du Jacques 163 
Castela H enri 153 
Castellan 227, 228, 229, 234 
Castelrouge 149 
Κατάκωλον 82 
κατάλυμα S2, 104 
Κατερίνα τής Ρωσίας 152 
Κατής 216
κατοικία 'Ελλήνων 106 
κατοπτροσκοπεία 113 
Κατραμάτος 94 
Caum ont D e 231 
C a y lu s  de 47 
Καψάλη Πύργος 98 
Κέα 189, 266
κειμένων περιηγητών κριτική 134 
κειμένων περιηγητικών αντιγραφή 132 
κειμένων εκδοσις 135 
κειμένων χρήσις 135 
κειμένων αχρηστία 136 
κειμένων έκμετάλλευσις ώς ιστορικών 

πηγών 136 
κείμενα τών προσκυνητών 29, 30 
κειμένων ιστορική αξία 105, 114 
κερδοσκοπία τών άρχαιοσυλλεκτών 117 
κερδοσκοπία τών άντιγραφέων 133 
Κέρκυρα 81, 85, 143, 145, 146, 148, 

153, 154, 180, 217 
εν Κερκύρςι ’ Ιούδα οικία 180 
Κερκύρας έκκλησίαι 145 
Κερκύρας πληθυσμός 145 
Κερκύρας σχολεία 145 
Κεφαλληνία 143, 154, 156, 169,205, 222 
κεφαλικός φόρος 194

Κίμωλος (Argentiera) 157. 184,' 236 
Κιουπρουλής 69, 174 
Citherea 145
Clarke Edward Daniel 49 
κλέπτης θαλάσσιος 101 
κλήρος ελληνικός 209, 218 
κλήρος Ίο υ  200 
κλήρος Κρήτης 146, 148, 201 
κλήρος Χίου 206 
κλήρου αμάθεια 66 
κλίμα μεσημβρινόν 82
Cochin  231 
Kcehler 70
κοινόν αναγνωστικόν 126 
κοινόν 73
κοινοτική διοίκησις τής Ελλάδος 194
κοινωνία 'Ελλήνων 207
κοινωνία Τούρκων 207
κοινωφελή ιδρύματα Τούρκων 214
Colbert 65, 191
Κολοκοτρώνης 112
Κολοκυθιας κόλπος 9S
κόμμωσις 106
κομμώσεως διαφορά 106
Κομοτινή (Cymurgina) 176
K onigsm ark 124
Constantinople 150
κόποι τών περιηγητών 82
Κοραής (Ά δ.) 49, 12δ, 225, 228
Κοράνιον 105, 310, 216
Κορδελλιέροι 148, 168
Cordier 231
κορινθιακή σταφίς 208
Κόρινθος 161, 171, 194
έν Κορίνθω νέγροι 171
Cornelio M agni 183, 184
Corphol (Κέρκυρα) 145
Courm esvin 166
Κορσική 222, 224
Κορώνη 85, 144, 149, 164, 192, 196, 

221, 236 
Corsaire 98 
Κρέουσα 235



Γ

— 244 —

κρήναι 105 
Κρήτες 201
Κρήτη 8δ, 86, 144, 146, 150, 154, 163, 

168, 174, 201, 203, 215, 228 
Κρήτης κλήρος 228 
Κρήτης προϊόντα 228 
Κρήτης πληθυσμός 228 
Κρήτης οίνος 146 
Κρήτης m alvoisie  201 
έν Κρήττ) λοιμός 146 
έν Κρήτη θρηνολογίαι 146 
Κρητών χαρακτήρ 150 
C roix  De la 189, 190 
C roix  de la  F ran co is  Petit 191 
C roix  de la Petis 74 
Κρούσιος (Crusius) 26, 88, 124, 204 
Κυδωνίαι 225 
Κυθέρεια 144
Κύθηρα (Cherigo, Cerigo, S irigo , Ci- 

trin , Cerigues) 92 , 98, 149, 157. 
170, 174, 177, 205, 206, 208, 222, 
223, 227 

Q uiclet 208
Κυκλάδες νήσοι 96, 98, 144, 170, 184 
Κυπαρισσία 157 
Κυπραίων πενία 168 
Κύπρος (Cripte ή Criptan) 97, 148, 

154, 156, 163, 168, 213, 217, 218, 220 
Κύπρου πληθυσμός 220 
Κύπρου προϊόντα 220 
κώδιϋν δημόσιος 176 
κώδωνες εκκλησιών 202 
Κωνσταντίνος ό Ε ' 89 
Κωνσταντινούπολις 150, 156, 158, 160, 

161, 163, 164, 166, 171, 174, 175, 
176, 181, 188, 191, 193, 196, 201, 
203, 207, 208, 213, 214. 217, 220, 228 

Κώς (Stanchioi, C hoo, Stanchio) 118, 
144, 149, 168,181, 185, 218, 220

L ab ord e  D e 129, 130, 136, 163, 204 
L a ir  Jules 196 
Laisne 70

Λακεδαίμων 161, 224, 230 
Λακωνία 226 
Λακωνικός κόλπος 98 
Λαμαρτϊνος 134 
Lam artine 235 
Λάμπρος 2π. 130, 138, 224 
L a n n oy  De G hillebert 231 
λαογραφία 73, 132 
λαογραφία Μάνης 224 
λαογράφος 210, 221 
Lapie 197 
Λάρισσα 174 
Λαρίσσης βέης 112 
Λάσκαρις Κ. 40 
Λατίνοι 186, 206 
L aurem bergius 88 
λάφυρον τής ’ Ανατολής 65 
Leake 55, 70 
L efebre 77 
L egrand 77, 224
λειτουργίαι Τούρκων έν Χριστιανικοϊς 

ναοΐς 220 
λείψανα ιερά 126 
L em ercier 77 
L en orm an t 72 
L e ro i 116, 192, 230 
Λέρος 168 
Λέσβος 205 
L etronne 197, 198 
L evan t (Orient) 65 
Λέων ό Δ ' 89 
ληθαργία 84
Λήμνος (Stalim ene, L ippos) 149, 171,.

185, 203 
ληξιαρχικά βιβλία 112 
λησταί 82 
λίβελλος 132 
λίμνη ’ Ιταλική 86 
L ion e  Porto (Leone) 118, 185 
λόγιοι "Ελληνες έξαραβισθέντες 42 
λόγιοι Βυζαντινοί 40 
λόγιοι "Ελληνες 26 
λόγιοι εν Κρήτη 201
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λογοκλοπία 130, 132, 229 
λογοτέχναι περιηγηταί 73, 133, 234 
λογοτεχνία ευρωπαϊκή 73 
λοιμός 84, 175, 181, 227 
L o ir  D u 117, 124, 132, 134, 135, 170, 

171, 172. 207 
Λόϊος ό πειρατής 94 
Λονδΐνον 132 
λόρδοι περιηγηταί 74 
Λουδοβίκος ιγ’ 164 
Λουδοβίκος ιδ' 215 
Λουδοβίκος ιε' 72 
Λου'ίζα τής Σαβοΐας 148 
λουτρά 113, 114 
L ov in esco  130, 135, 169, 224 
L u btow  77
L ucas Paul 116, 132, 215, 217 
λυμεώνες τής Μεσογείου 100 
Λυών 210

μαγγανεία 113 
M agni C orn elio  72, 132 
Μαιζών 72 
Μαίητλανδ 125 
Μακεδονία 156, 193, 197, 204 
Μακεδονίας κάτοικοι 82 
Μακεδονίας ελληνισμός 82 
Μαλέας (Saint Ange) 144, 157, 205ι 

225, 227
Μάλτα 86, 181, 196, 206, 208, 228 
Μάλτας ίππόται 183 
M alvatica 144 
M alvoisie  146 
M angeart 126 
M anencourt de Sonin i 203 
Μάνη 130, 154, 222, 223, 228 
Μανιαται (M agnates) 92, 153, 154, 180t 

192, 206, 230 
Μανιαται στρατιώται 112 
Μανιατών άρεταί 180 
Μανιατών κακίαι 180 
Μαραθωνήσι (Γύθειον) 223 
M arcello Barthelem y 50

Marcellus De 132 
M ardly 77 
M artignac De 72 
Martino Pierre 74 
Μάρτυρες 229 
Masoudi 17
Μασσαλία 86, 194, 195, 221 
μασσαλιωτικόν πλοΐον 86 
M aundeville John 43 
Maurand 156, 157. 158, 160 
Μαύρη θάλασσα 193 
Μεγαρεΐς 94
Μεθώνη (Modon) 85, 109, 143, 146, 

148, 149, 154, 157, 163, 164, 221, 
223, 230 

Μεθώνης πληθυσμός 146 
Μεθιόνης σχολεία 146 
Memoires 128 
M enard Leon 161 
Μεσαίων 232 
Μεσόγειος 217 
μετάβασις εΰθυνοτέρα 81 
μετάλλια 116, 188 
μεταφράσεις άραβικαί 2 
μετεωρολογία 73 
Μήλιοι 150 
Μήλιοι έμπυροι 221 
Μήλος (Melada) 149, 150, 157, 184, 

189, 191, 208, 216 
Μήλου πληθυσμός 189 
μηχανικοί Γάλλοι 78 
Μιλανέζοι προσκυνηταί 86 
Μιλάνον 223 
μίμησις 132 
M irabal 126
μισέλληνες 78,120,121,122,207, 209, 226 
μισελληνισμός 80 
μισελληνισμού ίξήγηοις S0 
μίσος ορθοδόξων καθολικών 109 
μνημεία αρχαία 67, 116, 118, 178, 192 
μνημείων καταστροφή 192 
Μόμμιος δ Ρωμαίος 117 
μοναί 100
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μοναχικός βίος έν Χίω 206 
μοναχοί έν Ά θ ω  203 
μοναχοί έν 2άμφ  214 
Μονεμβασία 227 
μονή Άρκαδίου 215 
Μονή τής 'Αγίας Τριάδος 21δ 
M onnier Le 228 
M onm nentum  A ncyranum  116 
M ont D u 218 
Μοραϊτών ορθοδοξία 164 
Μορέας 135, 143, 144, 154, 156, 161, 

164, 177, 180, 192, 194, 196, 197, 
208, 217, 221, 227, 228, 230 

Μοριας 157 
M orvillers D e 98 
Μοροξίνης 215 
M orren Ed. 162 
M otraye D e la  213, 217 
m ou saph ir  108 
μουσική Ελλήνων 228 
M oustafaga 175 
M oustap ha-E ffend i 46 
Μουσταφα πασας Τριπόλεως 196 
Μωρέας" (δπου έκ τυπογραφικοί) λάθους 

έτυπώθη Μ ωρέας βλ. Μορέας) 
μπεζεστένια (bezestints) 175 
μυθιστόρημα 198 
μυθιστοριογράφοι 62 
μϋθοι ανατολικοί 73, 126 
Μύκονος 96, 157, 170, 186, 189 
Μύκονου Σχολή 170 
Μύλλερ Ούΐλλιαμ 139 
M uller  77 
Μυστακίδης Β. 139
Μυτιλήνη (Mithilin) 149, 158, 163, 164, 

167, 171, 174, 175, 184, 189,209,217 
Μυτιληναίων δυστυχία 171 
Μυστρας 230 
Μ ωάμεθ 50, 106, 109, 220

Νάξος (N axia , N ycye ), 149, 150, 157, 
170, 185, 186, 208 

Νάπιερ 125

Ναπολέων 72, 76, 196, 223, 224 
νάρθηξ πρωτόγονος 105 
Ναυαρΐνον (lon e) 149, 196 
Ναύπακτος (Epato), 153, 156, 172 
ναυμαχία Ναύπακτού 52 
Ναύπλιον (Rom aine) 177, 221 
ναυσιπλοΐα 100 
Ελλήνων ναυτικόν 94, 97, 228 

μασσαλιωτική ναυτιλία 101 
N ev e  F e lix  135 
νηοπομπή 101 
N ietzsche 122 
Νικήτας Ώ ορύφας 89 
Νικόλαος έκ Νεοχωρίου 188 
N ico la y  134, 161, 204 
N icosia  157
N oin te l De 70, 72, 73, 121, 182, 184,.

185, 188, 189, 217 
N oin te l διπλωματικαί έπιτυχίαι 182 
νομίσματα 116, 162 
νομοθεσία τών Τούρκων 110 
N om par 231 
Νορμανδοί 88
νοσοκομεΐον (imaret) 105, 175

Ξανθουδίδης Στ. 215 
ξενών τουρκικός 104, 110

'Οδηγοί ταξιδίων 232 
οδοιπορικόν 150
οδοιπορικόν είκονογραφημένον 192 
οδός διά ξηρας 82 
όδών έπίστρωσις 105 
’ Οθωμανών Ιστορίαι 65 
οθωμανικού κράτους πτώσις 66 
’Οθωμανοί ιστορικοί 25 
οίκίαι 106
οικογένεια έν Κρήτη 201 
οικονομική κατάστασις τών αγίων Τό

πων 33 
όκνηρότης Τούρκων 125 
O liv ier  135 
'Ολλανδία 206.

'Ολλανδοί 194 
’Ολυμπία 226 
Ό μ ά ρ  106 
Όμέρ-μπεης 102 
"Ομηρος 210, 225 
ομιλίας άπαγόρευσις 108 
O m on t H en ry  178 
ονομάτων έγχάραξις 117 
όνομα τουρκικόν 104 
όπλοφορία 108 
ορθόδοξον δόγμα 64 
Ό ρ λ ώ φ  72, 98, 192 
Ortelius 88, 120 
οϋδετερότης 'Ελλήνων 109 
Ούσβέκ 46

Παγασιτικός κόλπος 100 
Παν 235
Παναγίου Τάφου έπίσκεψις 32 
Παλαιολόγος 177 
Παλαιολόγος ’Ανδρέας 90 
Παλαιολόγοι 164 
Παλαιστίνη 163, 168, 183 
Παπαδόπουλος Γ. 224 
Παπαρρηγόπουλος Κ. 138 
Πάπας 101
παραποίησις φθογγολογική 120 
παράσιτοι 76 
Παρβενών 124, 182 
παρετυμολογία 120 
Παρίσιοι 196
Παρίων γυναικών ώραιότης 189 
παροιμίαι Ελλήνων 211 
Πάρος (Paris) 149, 157, 183, 135, 189, 

208.
Παρνασσός 132 
Πασόμπεης 102 
P assow  77 
Πάσχα 100, 213
Πάτμος (Patino) 149, 163,168,185, 213 
Πάτμου πληθυσμός 1S8 
Πάτραι 143, 172
Πατρών εβραϊκός πληθυσμός 172

Πατραϊκος κόλπος (Petrasse; 153 
Παυσανίας 232 
Peacham  117
πειραταί 85, 16S, 170, 176. 18'.;, 184 

186, 189, 195, 208, 216. 217 . 221 
222, 223, 225 

πειραταί Ά /γ ερ η ο ι  62 
πειραταί "Ελληνες 90, 93 
πειραταί Ενετοί 89 
πειραταί έξωμόται 92 
πειραταί Ευρωπαίοι 90 
πειραταί τής Μάλτας 96 
πειραταί Τοϋρκοι 89, 98 
πειραταί Χριστιανοί 90 
πειράταις 97 
πειρατεία 87
πειρατείας καταστολή 1U2
πειρατείας επακόλουθα 96
πειρατείας σχέσις καί εμπόριον 88
μετά τών πειρατών συμβιβασμό: 185
πειρατών εύτολμία 93
προφυλάξεις κατά τών πείρα r "η 94.
πειρατών ορμητήρια 9S
πειρατών φωλεαι 98
Πειραιεύς 120, 185
περιηγηται ποιηταί 133
Πέλλα 193
Pellegrin 221
Πελοπόννησο; 191
πένθος 106
περναμηναί οικογενειακά! 118 
περιηγητών αντιγραφή 126 
περιηγητών έπιπολαιόιιι; 120. 
περιηγητικών πηγών άξια 116. 
περιηγηται αγεωγράφητο; 120 
Πέραν Κωνσταντινουπόλεως 1·ίυ 
Πέραν γυναίκες 190 
Πέραν κάτοικοι 190 
περίοπτα 113
περδικοτροφίσ. έν Χίφ 186 
περιβολής μεταβολή 81 
περιγραφαί 126 
Perrot 204
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περιπε'τεια ελαφρά 73
Πβριθώρι 176
Περσία 160, 198
Per not 177
Περού'/10? Παύλος 43
Πέτρος ό Μέγας 35
Petbachia έκ ’Ρατισβόννης 18
Peyssonnel 47, 192
P eytrand L- 162
Πικαρδιας διάλεκτος 126
πληροφορίαι παρά τών κατοίκων 133
Πλίνιος 148, 152
πλοία ένετικά 86
πλοία ελληνικά 86
ποιηταί 62
ποιητής 73
πολέμων διαφόρων εκρήξεις 84 
Polin  54, 156, 158 
P om ponne de A rnauld 121 
Pontchartrain De 215 
Postel Guillaum e 44, 152, 161 
P otock i 118 
P ou llet 208
P ou qu eville  135, 195, 196, 197, 198, 

224, 226, 229 
πρεσβευταί 59, 121 
πρεσβευτοϋ ράπισμα 174 
πρέσβεων δώρα  68
πρεσβευτών εόρωπαίων ταπεινώσεις παρά 

τών Τούρκων 122 
πρεσβευτών βάσανοι έν Κων]πόλει 68 
P revost 231 
Priest Saint 185 
Primati 216 
προβλεπταϊ Ένετίας 24 
Προβλεπτής (provediteur) 170 
προϊόντα Ελλάδος 193 
προϊόντα Μορέως 194 
προϊόντα “Ιου 201
προϊόντα (γεωργικά καί βιομηχανικά) 

Κρήτης 201 
προϊόντα Κύπρου 217 
προλήψεις ‘Ελλήνων 211

προνόμια τών ξένων εμπόρων έν Τουρ
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προσκυνηταί 126, 232 
προσκυνητών υποδοχή είς Ιερουσα

λήμ 81 
προσκυνητών μείωσις 32 
Propaganda fide 36 
πρόξενοι Γάλλοι 61 
πρόξενοι ξένοι 59, 121, 184 
προσηλυτισμός τών Ελλήνων νησιω

τών 36
προστασία τών περιηγητών υπό τών 

πρεσβευτών 67 
προφητεία τής Έλλην. Έ παναστάσεως 

ύπό φιλελλήνων 125 
προφητεία αστρονομική 113 
πρωθιερεύς 183 
πρωτοτυπία 134 
Πύλος (Jonchio Junchio) 150 
πύργοι 97, 213

Ραβδισμός 106 
Ράγουσα 81, 98, 160 
Ραιδεστός 176 
R affenel 80 
R and olph  132 
rayas 108 
R aybau d  76 
ΡέΟυμνον 215 
Ρενάν 134, 235 
ρήγες 66
Ρήνη τοΰ Σκληρού 113 
R iedesel 74, 116, 118 
R icaut 65
Ροβέρτος ό σοφός 43 
Ρογήρος ό Β ' 69
Ρόδος 86, 149, 150, 154, 163, 108, 181, 

185, 217, 218, 220 
Ρόδου πληθυσμός 168 
ροδόφυλλον 81 
Ροΐδης Έμμ. 235 
R om an ia  156 
Roehechouart 143

— 249 —

Ρουμανία 166
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κων 166 
Ρουμάνου ακολασία 125 
Ρούμελη 166 
ρομαντισμός 133 
Ρωμανός Ί .  212 
Ρωσία 164 
Ρώσοι 194
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2άθας Κ. 138, 210 
Σάμος 96, 168, 200, 213 
Σάμου πληθυσμός 213 
C handler 70, 132 
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Σαρακηνοί 89
C hateaubriand 129, 132, 184, 135, 193, 

196, 204, 221, 224, 229, 235 
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Σατωβριάνδος 32 
Schefer 145, 231 
Σελήμ 227 
Σεμενδρία 166 
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•σεράϊον 65 
Σερβία 166
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Σερίφου κάτοικοι πένητες 1^0 
Σέρραι (Seres) 133, 176 
Sevin  46 
C ezy  D e 74, 170 
Σηλυβρία 177 
Σίκινος 157 
Chifont 205,
Choiseul G ouffier 193, 225 
Sim on (καπουκίνος) 130 
C irigo 144, 145 
Σίφνος (Cefalu) 157 
σκλάβοι Χριστιανοί 101, 169

Scrofani 121, 132 
Σκυλίτσης 215 
Σμίθ 'Αγνή 77
Σμύρνη 167, 170, 174, 176, 184, 186, 

192, 198, 206, 208, 209 
Σμύρνης πληθυσμός 167, 198, 200 
Σμύρνης εμπόριον 27, 28, 29, 167 
Solim an-aga 177 
Σονίνης (Sonini) 125, 218 
Σουλεϋμάν ο μεγαλοπρεπής 150, 156, 

160, 161, 162, 214 
Σουλιώται 102
Σοφίας Α γίας ναός 156, 158, 161, 166 
Σοφιανός Νικ. 120 
σουλτάνου κυνήγιον 177 
Σπαρτιάται "Αρχαίοι 192 
Σπαλάτο 81
Σπάρτη 77, 118, 152, 226 
Σπαρτιάτης 224 
Σπέται 26, 224 
Σπηλιώτισσα 235
Spon  116, 129, 132, 178, 217, 235 
Σποράδες 203 
Stackelberg 100
σταθμοί τής περιηγητικής κινήσεως 22 
Stam bol— Islam pol 166 
σταυροφόρος ειρηνικός 21 
Στενά τών Δαρδανελλίων 217 
στερήσεις άνά τάς περιηγήσεις 82 
Stephanopoli 221, 222, 224 
Stives=0f|Pai 21 
S toch ove  169 
Στράβων 152, 232 
Stradioti “Αλβανοί, ’ Ιταλοί 153 
Στροφάδες νήσοι (Strivaly) 98, 100, 

148, 154, 180 
Στρυφάδων μοναχοί 180 
συγκοινωνία 81
συμπεριφορά αγροίκος καί σκαιά έναντι 

τών ξένων 82 
Συνθήκαι Ενετών μετά τών Τούρκων 

50, 52
συνοδεία τών γυναικών ύπό τών θερα-
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παινίδων 211 
Συρία (Sourie) 160, 181, 183, 191 
Συρίας λόγιοι 181 
Σύμμεικτα 136 
Σφακιανοί 201 
Σφακτηρία 96, 98, 143, 149 
σχεδιογράφημα 70, 116 
σχέσεις Ελλήνων κα'ι Τούρκων 112 
σχέσεις Τούρκων καί Ελλήνων 213 
σχέσεις διπλωματικοί Γαλλίας καί Τουρ

κίας 182 
σχολεία Ελλήνων 114 
σχολεία Τούρκων 114.
Σχολή "Ιησουιτών 209
σιοματεϊον Χηρών καί ’Ορφανών 77.

Ταίναρον 357, 225 
ταΐνι 112
T an coign e  198, 201 
Τουρκαλβανοί 98 
Τουρκία 134, 206 
Τουρκίας ιατροί 181 
έν Τουρκία ωρολόγια 176 
Τουρκογραικία 204 
Τούρκοι εν Χίω  176 
Τούρκοι 101, 109, 110, 198, 200, 212,216 
Τούρκοι Κωνσταντινουπόλεως 207 
Τουρκυκρήτες 200, 201 
Οί Τούρκοι άποφεύγουσι τό επάγγελμα 

τοϋ εμπόρου καί τοϋ γεωργοί 121 
Τούρκος φανοφόρος 105 
Τουρκόφιλοι 201 
Τούρκων άρεταί 110, 175 
Τούρκων βίος 175 
Τούρκων ζφοφιλία 175 
Τούρκων κοινωφελή εργα 110 
Τούρκων λουτήρες 110 
Τούρκων προλήψεις 112 
Τούρκοι θραύουν αρχαία αγάλματα 118 
T ournefort 116, 135, 215, 216, 218 
T ournese Castel 82 
τραγούδια ελεύθερα 77 
τραγούδι ελεύθερον 132

τραγούδια τής σκλαβιάς 77 
Τραϊανός 117 
τουλπάνιον λευκόν 109 
Τόποι "Αγιοι 164 
Tott 125 
τοπωνύμια 118 
T o llo t  128 
Τρίκκαλα 176 
τοκογλυφία Ε βρα ίω ν  205 
τιτλούχοι 74
Τρικκαληνών γλώσσα 176 
τρικυμίας κατευνασμός 175 
Τρίπολις 196, 221, 230, 235 
τροβαδούρος "Ελλην 228 
Τροία 167, 185 
Τρωάς 191 
Τσάκωνες 230
Τίτλοι τών βασιλέοιν τής Ευρώπης 55
Τσίμοβα τής Μάνης 92
Τύνιδος Ά ρ α β ε ς  89
ταπεινότης Ελλήνων 121
ταξιδιωτικαί Έγκυκ?„οπαιδεί«ι 231
τάξις αστική 74
ταξιδκότου σκοπός 126
τάσις ανθρωπιστική τής Ιστορίας 136
Ταυρική χερσόνησος 109
T avernier  132
Τελεταί Τούρκων 181
τεμένη 175
Τέμενος τής Ά γ ιας  Σοφίας 181 
τέμενος 105
Τένεδος 149, 158, 164, 174, 185 
Τερτσέτης Γεώργιος 88 
Thenaud (Jean) 148, 150 
T h even ot 56, 102, 132 , 207, 208 
T h evet Andre 124, 128, 150, 152, 161 
Τήνος (Sainct Jehan de Chiona) 149, 

157, 170, 189, 208 
T h urot 225
τίτλοι τών περιηγητικών κειμένων 232

"Υ δρα 224. 225, 228 
Υ δ ρ α ίο ς  109
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Υπόμνημα τοΰ De B reves περί κατα- 
λύσεως τής ’Οθωμανικής Αΰτ]ρίας 163 

ϋςρος τών συγγραφέων περιηγητών 234 
βφος επιστημονικόν 235 
"Υψηλή Πύλη 2x3 
Y escir  108

Φαναριώται 201 
φανατισμός 80 
Fauriel 77, 226 
F au vel 191
φάρμακα άλεξιτήρια 118 
Φειδίας 136
Φερδινάνδος βασιλεύς τής 'Ισπανίας 

101, 10S 
F ebre 102
F erdinand A ld en h oven  232 
F erregeau  227
φιλοδωρήματα τών πρεσβευτών 54 
φιλέλληνες 76, 86, 120, 124, 125 
Φιλέλληνες γυναίκες συγγραφείς 77 
φιλελλήνων ημερολόγια 78 
Φιλελληνικός σύλλογος έν ΖυρίχΉ 77 
φι/νελληνικός 65
φιλέλλην 172, 195, 196, 202, 212, 229, 

260
φιλε?Ληνισμός έν Ευρώπΐ] 152 
φιλοξενία Ελλήνων 200 
φιλέορτον τών Χίων 213 
φιλαρέσκεια Έλληνίδων 221 
φΛοξενία 'Ελλήνων ιερέων 214 
φιλοξενία Τούρκων 110, 214 
φιλοσόφων περιηγητών επιστημονικά 

έργα 74 
φιλόσοφοι 74 
Φίλιππος 6 Α γ α θ ός  69 
φιλοπατρία Ελλήνων 114 
φιλευσπλαγχνία Τούρκων 110 
Φιλαδελφεύς Θ. 139 
Φλωρεντία 232 
F orest Jean de l i  53, 61 
F on seca  46
φόνος φιλοξένου χριστιανής 230

F ourm ont 46
Φράγγοι 28, 58. 109, 209, 221
Φράγγος λέξεως ετυμολογία 58
Φραγγίσκος ο Α ' 52, 70,117.156, 169,203
Φράγγος 194
Φραγκόπουί.ο; 94
φρέατα 105
φρούρια 100
φρούριον Χίου 200
φυλάκισις 68
φυσιογραφία 73
φυσιοδίφης 73
Φυλετική συνείδησις τών 'Ελλήνων 124. 
Fum el De 203

χαιρετισμός Ελλήνων 221 
Χαλκίς 35, 191 
Χαλκοκονδύλαι ΚΌ 
Χάνδαξ 215 
χάνια 214 
Chan 104
Χάνδακος πληθυσμός 215 
Χανιά 198, 202. 215 
Χανιών .ιληίΚ’σμυς 215 
χαρακτηρισμός Ελλήνων 209 
χαρακτηρισμός τών Ελλήνων ύπό με- 

ρο?*ηπτικών έμπορων 121 
χαρακτηρισμός Κρητών 201 
χάρτης γεωλογικός 73 
χαράτσι 109
Χαραμίδες (κοορσάροι) 98 
Χαροκοπιό 234. 
χατισερίες 213
χαρακτηρισμό; τών vm tiw jv τής "Ιου 

201
χειρόγραφα ελληνικά 43 
χειρόγραφα 162, 183, 1S8, 191 
χειρογραφοσυλλέκιαι 47 
χειρογράφων συλλογή 44 
Χίος (Chio) 85, 149, 158, 163, 164,167, 

170, 174, 175, 176, 181, 184, 186 
189, 191, 200, 205, 207, 208, 209 
213, 217, 218, 220
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Χίων γυναικών ώραιότης 186 
Χίου πληθυσμός 167, 176, 181, 186, 

200, 206 
Χίος 109
Χίου μαστίχα 186, 218 
Χίων συμπεριφορά 150 
Χίου χαρακτήρ 150, 200, 205 , 208 
Χίων ευγένεια 184 
Χϊαι αξιέραστοι 184 
Χίων άσχολίαι 181 
έν Χ ίω  τουρκικός στόλος 170 
Χίου προϊόντα 167 
έν Χίφ πέρδικες 170 
Χίου πασας 69 
χορός Ελλήνων 211, 220 
χριστιανοί σκλάβοι 205 
Χριστιανοί έν Τουρκία μετά τήν γαλλο- 

τουρκικήν συμμαχίαν 169 
Χριστιανοί 186

χρονικογράφος 19 
Χρυσοκουβουκλιώτισσα 114 
χρώμα  πράσινον 106 
χρωματισμών χρήσις ώρισμένη 106

V aillan t 100
V alle  P ietro della 180
V antelet D e la H aye 69, 175, 182
V a n d a l A lbert 182
V ase  D e 77
V iertel A . 162
V illem ain  80
V illen eeve  E ugene 116
V illo ison  47
V iv ien  136, 204 , 229
W ebb  John 231
W h eler  132
W inckelm ann  116
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