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Δρ. ἱστορίας

«Τὸ Ἄργος τοῦ 19ου αἰῶνα μὲ τὸ μάτι 
τῶν Ξένων Περιηγητῶν καὶ Ταξιδιωτῶν»

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὴν ἱστορικὴ εἰκόνα, ὅπως αὐτὴ ἀντικατοπτρίζεται 
στὸ Ἄργος τοῦ 19ου αἰῶνα, εὐλογοφανὲς εἶναι νὰ ἀναζητήσουμε ὅλα 
ἐκεῖνα τὰ ἱστορικὰ δεδομένα, τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 1397, ποὺ ὁδηγοῦν 
αἰτιοκρατικὰ στὶς ἱστορικὰ διαμορφωμένες συνθῆκες ποὺ βιώνει ἡ πόλη 
λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, μὲ ἄλλα λόγια τὴν πρώτη εἰκο-
σαετία τοῦ 19ου αἰῶνα.   

Τὸ 1397 ὁ Τοῦρκος Σουλτάνος Βαγιαζὴτ Α’ (1389-1402) κατῆλθε στὴ 
Στερεὰ Ἑλλάδα. Παράλληλα, ὁ Βαγιαζὴτ Α’ ἔστειλε τὴν ἴδια χρονιὰ (1397) 
πολὺ στρατὸ ὑπὸ τὴν ἀρχηγίαν τῶν στρατηγῶν Ἐβρενὸς καὶ Γιακοὺμπ 
καὶ κατὰ τῆς Πελοποννήσου. Τὸ πλῆθος τῶν κατερχομένων Τούρκων 
στὴν Πελοπόννησο προκάλεσε πανικὸ στοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς ἐκεῖ ἄλ-
λους Χριστιανούς. Οἱ Τοῦρκοι ὑπὸ τὸν Γιακοὺμπ ἐπροχώρησαν εἰς τὸ Ἄρ-
γος, ὅπου ἠχμαλώτισαν 30.000 κατοίκους του καὶ τοὺς μετέφεραν στὴν 
Ἀνατολή.1  

Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ 1453, ἔχουμε ἀλλεπάλ-
ληλους συνοικισμοὺς τῆς Πόλης μὲ Ἕλληνες κυρίως ἐποίκους ἀπὸ διάφο-
ρες περιοχές, ὅπως τὴ Θράκη καὶ τὰ νησιὰ τοῦ βορείου Αἰγαίου, τὰ παρά-
λια του Εὐξείνου, τὴ Μυτιλήνη, τὴν Εὔβοια, τὸ Ἀργυρόκαστρο, τὸ Ἄργος, 
κ.τλ., συνοικισμοὶ ποὺ μετέτρεψαν μέσα στοὺς πρώτους δύο αἰῶνες καὶ 
πάλι τὴ Βασιλεύουσα σὲ ζωντανὴ μεγαλούπολη 300.000-500.000 κατοί-

1. K. Ἄμαντος, Σχέσεις Ἑλλήνων καὶ Τούρκων, τόμ. A’, 1071-1571. Ἀθῆναι 1955, σ. 84.
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κων.2  Εἰδικὰ μάλιστα, ὁ Μεχμὲτ Β΄ ὅριζε νὰ μετακομίσουν ὣς τὸν Σε-
πτέμβριο τοῦ 1453 πέντε χιλιάδες οἰκογένειες ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴ 
Δύση. Οἱ Ἕλληνες ἂποικοι προέρχονταν ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο, κυρί-
ως ἀπὸ τὸ Ἄργος, ἀπὸ τὴν Ἄμαστρι, ἀπὸ τὴ Θάσο καὶ Σαμοθράκη, ἀπὸ 
τὴΛέσβο κ.τλ.3

«Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ Ἑνετοὶ εἶχον ἀρχίσει τὰς ἐχθροπραξίας μετὰ τοῦ 
Μωάμεθ, ὅστις ἀφοῦ ὠφελούμενος τῆς μεταξὺ τῶν δύο ἐν Πελοποννήσῳ 
ἀδελφῶν Παλαιολόγων ἐλεεινῆς διαιρέσεως καθυπέταξε τὴν Χερσόνη-
σον ταύτην (1458-1459), ἤρξατο νὰ διανοῆται καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ἐν 
τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ Ἑνετικῶν κτήσεων εἰς συμπλήρωσιν τῆς κατακτήσεως. 
Ἡ Δημοκρατία [τῆς Βενετίας] ἐγκαίρως ἰδεασθεῖσα περὶ τῶν κατ΄ αὐτῆς 
σχεδίων τοῦ Μωάμεθ κατεσπευσμένως ἡτοιμάσθη πρὸς ἀποσόβησιν τοῦ 
κινδύνου. Τὴν 25 Ἰανουαρίου 1463 ἀνεχώρησεν ἐκ Βενετίας ὁ ἐξοπλισθεὶς 
στόλος ὑπὸ τὴν ἀρχηγίαν Λουδοβίκου Λορενδάνου. (…). Ὁ πασᾶς τῶν 
Ἀθηνῶν καὶ ὁ Ἰσᾶς υἱὸς τοῦ Ἐβρενοῦ ἐβάδισαν κατὰ τοῦ Ἄργους, καὶ μετὰ 
μικρὰν ἀντίστασιν ἐγένοντο κύριοι [τὸ 1463] καὶ ἀπεδίωξαν τὸν Ἑνετὸν 
ἔπαρχον Νικόλαον Δάνδολον. (…). Ὁ Λορενδάνος [καὶ ὁ ἀποσταλεὶς ἐκ 
Βενετίας ἀρχιστράτηγος Βερτόλδος Ἔστης] ἐκστρατεύσαντες κατὰ τοῦ 
Ἄργους ἀνέκτησαν αὐτό, ἡ δὲ ἐντὸς τοῦ Ἄργους ἀλβανικὴ φρουρὰ γεν-
ναίως ἀντιστᾶσα μετὰ τὴν ἅλωσιν κατέφυγεν εἰς Κόρινθον, ὅπου βαρβά-
ρως κατεσφάγη ὑπὸ τῶν Τούρκων. (…). Ὁ Μαχμοὺτ πασὰς [μέγας βεζί-
ρης, Ἕλλην τὴν καταγωγήν], ἀμαχητὶ διελθὼν τὸν Ἰσθμὸν ἐπροχώρησεν 
κατὰ τοῦ Ἄργους, τὸ ὁποῖον ἀμαχητὶ παρεδόθη. Ἑβδομήκοντα ἄνδρες 
τῆς Ἑνετικῆς φρουρᾶς φέροντες εἰς τὸν τράχηλον βαρείας ἁλύσεις 
ἐστάλησαν εἰς Κωνσταντινούπολιν, καὶ ἑξήκοντα Κρῆτες τουφεκισταὶ 
ἐτουφεκίσθησαν»4.  Σ΄ αὐτὸν λοιπὸν τὸν Βενετοτουρκικὸ πόλεμο5 ποὺ 
διήρκεσε μὲ διαλείμματα ἀπὸ τὸ 1463 μέχρι τὸ 1479 πάλι οἱ ἑλληνικοὶ 
πληθυσμοὶ ὑπέστησαν τὶς θηριωδίες τοῦ πολέμου. Ἒτσι τὸ 1463 οἱ Τοῦρκοι 
κατέλαβαν τὸ Ἄργος καὶ ἐξώρισαν τοὺς κατοίκους εἰς τὴν Ἀνατολήν.6 

Ἒχουμε ὅμως μετὰ τὸ 1460 καὶ ρεῦμα προσφύγων ἀπὸ τουρκοκρατού-

2. Ἰ. Χασιώτης, «Ὁ Ἑλληνισμὸς κατὰ τοὺς δυὸ πρώτους αἰῶνες μετὰ τὴν Ἄλωση», 
ἱστορία τoῡ Ἑλληνικοῡ ἔθνους, τόμ. Ι’. Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1974, σ. 12. 

3. Ἀπόστ. Βακαλόπουλος, «Ἡ ὀργάνωση τοῦ γένους ὑπὸ τοὺς Τούρκους καὶ ἡ 
ἐπιβίωσή του», ἱστορία τoῡ Ἑλληνικοῡ ἔθνους, τόμ. Ι’. Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 
1974, σ. 162.

4. Κ. Σάθας, Τουρκοκρατουμένη  Ἑλλάς, (Ἀθήνησι 1869, ἀνατύπωση Βιβλιοπωλεῖο 
Νότη Καραβία, Ἀθήνα  MCMLXXXV), σσ. 11-13.

5. Κ. Σάθας, ὅ.π., σσ. 11-30.
6. Κ. Ἄμαντος, ὅ.π., σ. 152.
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μενες περιοχὲς πρὸς τὶς ἠπειρωτικὲς βενετοκρατούμενες ἑλληνικὲς χῶ-
ρες, κυρίως πρὸς τὸ Ναύπλιο, τὸ Ἄργος καὶ τὰ Μεσσηνιακὰ φρούρια τῆς 
Κορώνης καὶ τῆς Μεθώνης.7 

Μετὰ τὴν κατάληψη τῆς Κρήτης (1669) οἱ Τοῦρκοι, ποὺ τὸ κράτος τους 
εἶχε κάπως ἀναδιοργανωθεῖ ἀπὸ τοὺς μεγάλους βεζύρηδες τῆς οἰκογέ-
νειας τῶν Κιοπρουλοῦ, ἐπιχείρησαν στὰ πλαίσια τοῦ πολέμου, ποὺ ἄρχισε 
μετὰ τὴν ὑποταγὴ τῆς Κρήτης, μία μεγάλη ἐκστρατεία πρὸς τὴν κεντρικὴ 
Εὐρώπη καὶ πολιόρκησαν τὴ Βιέννη (1683). Ἀλλὰ οἱ ἐπιχειρήσεις καθυ-
στέρησαν κάπου δυὸ μῆνες καὶ τελικὰ ἡ πόλη σώθηκε μὲ τὴν ἐπέμβαση 
τοῦ πολωνικοῦ ἱππικοῦ. Στὴν ὑποχώρηση ὁ τουρκικὸς στρατὸς νικήθηκε 
καὶ διαλύθηκε. Οἱ Βενετοὶ ἐπωφελήθηκαν ἀπὸ τὴν ἀποτυχία τῶν Τούρ-
κων καὶ ὀργάνωσαν μία σταυροφορία μὲ συμμάχους τὸν αὐτοκράτορα 
τῆς Γερμανίας, τοὺς Πολωνοὺς καὶ τοὺς Ἱππότες τῆς Μάλτας. Γιὰ νὰ 
ἀντισταθμίσουν τὴν ἀπώλεια τῆς Κρήτης, ἔστειλαν στόλο καὶ στρατὸ 
στὴν Πελοπόννησο. Ὁ στρατηγὸς Φραγκίσκος Μοροζίνι κατέλαβε τὸ 
Ναύπλιο (1686), συνέχισε τὴν ἐκστρατεία πρὸς τὴν Ἀττικὴ καὶ πολιόρ-
κησε τὴν Ἀκρόπολη τῶν Ἀθηνῶν. Μετὰ τὴν κατάληψη τῶν Ἀθηνῶν ὁ 
Μοροζίνι ἐξεστράτευσε στὴν Εὔβοια, ὅπου δὲν μπόρεσε νὰ ἐλευθερώσει 
τὴ Χαλκίδα, γύρισε ὅμως στὴν Πελοπόννησο καὶ τὴν ὑπέταξε, κυριεύ-
οντας τὸ Ἄργος στὶς 7 Αὐγούστου 1686.8 Σημειωτέον ὅμως ἐδῶ ὅτι ἤδη 
ἀπὸ τὸν πρῶτο χρόνο τῆς ἐκστρατείας τῶν Βενετῶν στὴν Πελοπόννησο 
(1685-1687) εἶχε ἁπλωθεῖ σὲ ὁλόκληρη τὴ νότια ἑλληνικὴ χερσόνησο καὶ 
στὰ Ἰόνια νησιὰ φοβερὸς λοιμός, ποὺ θέριζε κυριολεκτικὰ ἀνθρώπους 
καὶ ζῶα.9 Ὁ πόλεμος τελείωσε μὲ τὴν εἰρήνη τοῦ Κάρλοβιτς (1699), ἡ 
Αὐστρία πῆρε τὴν Οὐγγαρία καὶ τὴν Τρανσυλβανία, ἡ Βενετία τὴν Πελο-
πόννησο, τὴ Λευκάδα καὶ τὴν Αἴγινα.10

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ 18ου αἰῶνα μὲ τὴν πολιτικὴ τοῦ Μεγάλου Πέτρου, 
ποὺ ἐπεδίωκε διέξοδο στὸ Αἰγαῖο, ἄρχισε ὁ Ρωσοτουρκικὸς ἀνταγωνισμός. 

7. Ἀπόστ. Βακαλόπουλος, ὅ.π., σ. 74.
8. Ἰ. Χασιώτης, «Η κάμψη τῆς Ὀθωμανικῆς δυνάμεως», ἱστορία τoῡ Ἑλληνικοῡ 

ἔθνους, τόμ. ΙΑ’. Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1974,  σ. 24.
9. Ἰ. Χασιώτης, ὅ.π., σ. 25.
10. Κ. Σάθας, Τουρκοκρατουμένη  Ἑλλάς, ὅ.π., σσ. 11, 12, 13, 29, 39, 41, 119, 120, 121, 

348, 349, 352, 364, 371, 398, 403, 404, 417, 418, 446, 527. Κ. Ἄμαντος, ὅ.π., σσ. 84, 152. Διον. 
Ζακυθηνὸς, Ἡ  Τουρκοκρατία. Ἀθῆναι, Βαγιονάκη, χ.χ.ἔ., σσ. 11-23, 37-49. Π.Ν. Παπα-
ρούνης, Τουρκοκρατία. Ἀθῆναι Γρηγόρη, χ.χ.ἔ., σσ. 209-214, 413-508. Γεωργία Κουλι-
κούρδη, Νεώτερη Εὐρωπαϊκὴ ἱστορία, Ἀθῆναι, ΟΕΔΒ, 1983, σσ. 176-178, 188-189.
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Μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς ἐκστρατείας τοῦ Μ. Πέτρου στὰ Βαλκάνια (1711), 
οἱ Τοῦρκοι ἀνεθάρρησαν καὶ κήρυξαν τὸν πόλεμο ἐναντίον τῆς Βενετίας. 
Ἐπειδὴ καὶ ἡ Βενετία ἦταν ἐξασθενημένη, κατόρθωσαν ν’ ἀνακαταλάβουν 
τὴν Πελοπόννησο (1715), ἀλλὰ νικήθηκαν στὴ Β. Βαλκανικὴ ἀπὸ τοὺς 
Αὐστριακούς, συμμάχους τῶν Βενετῶν, καὶ ἀναγκάστηκαν νὰ ὑπογρά-
ψουν τὴν εἰρήνη τοῦ Πασσάροβιτς (πόλη τῆς Σερβίας, 1718), μὲ τὴν ὁποία 
ἡ Τουρκία ἀποχώρησε ὁριστικὰ ἀπὸ τὴν κεντρικὴ Εὐρώπη. Ἡ Αὐστρία 
πῆρε τὴ Β. Σερβία ὡς τὸ Βελιγράδι, τὴ Βοσνία καὶ τὴ Δ. Βλαχία καὶ ἔγινε 
βαλκανικὴ δύναμη· ἡ Βενετία παραχώρησε στὴν Τουρκία τὴν Πελοπόν-
νησο, ποὺ τὴν εἶχαν στὸ μεταξὺ καταλάβει οἱ Τοῦρκοι τὸ 1715, καὶ κρά-
τησε τὶς Δαλματικὲς ἀκτές, τὴν Πάργα, τὴν Πρέβεζα, τὴ Βόνιτσα καὶ τὰ 
Ἑπτάνησα.11 

Γιὰ ἀρκετὰ χρόνια ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐπανάκτηση τοῦ Μωριᾱ ἀπὸ 
τοὺς Τούρκους (1715) ἀνησυχία ἐπικρατεῖ σ’ ὁλόκληρη τὴν περιοχή. 
Πειρατικὲς ἐπιδρομὲς στὰ παράλια, φούντωμα τῆς ληστείας στὸ ἐσω-
τερικό. Οἱ συνέπειες τοῦ πολέμου καὶ οἱ τουρκικὲς βιαιότητες διαιωνί-
ζουν τὴν ἀναταραχή. Τὰ ταξίδια τῶν ξένων γίνονται δύσκολα. Ὁ Γάλ-
λος περιηγητὴς Depellegrin, ποὺ ἀναγκάσθηκε τὸ καλοκαίρι τοῦ 1718 νὰ 
διανυκτερεύσει μεταξὺ Μεθώνης καὶ Κορώνης, κατὰ τὴ διάρκεια μιᾱς 
περιοδείας, γράφει στὸ χρονικὸ του:12 «Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἴχαμε συνο-
δεία δυὸ γενιτσάρους ἁρματωμένους ἀπὸ τὴν κορφὴ ὡς τὰ νύχια, ἀντι-
μετωπίζαμε κίνδυνο μεγάλο ἀπὸ τοὺς ληστὲς ποὺ περιτρέχουν, ἐδῶ καὶ 
κάμποσο καιρό, τὴν ὕπαιθρο ἐξ αἰτίας τῶν τουρκικῶν αὐθαιρεσιῶν».13 
Συμμορίες Ἀλβανῶν ἁλώνιζαν τὸν Μωριᾱ καὶ καταλήστευαν τὸν πλη-
θυσμό, ὄχι μονάχα τοὺς Ἕλληνες μὰ καὶ τοὺς Τούρκους. Ὁ σερασκέρης 
κίνησε στρατὸ ἐναντίον τους14.  

11. Βασ. Σφυρόερας, «Ἐπισκόπηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατὰ περιοχές»,  ἱστορία τoῡ 
Ἑλληνικοῡ ἔθνους. τόμ. ΙΑ’. Ἀθῆναι, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1974, σσ. 209-210. Γεωργία 
Κουλικούρδη, Νεώτερη Εὐρωπαϊκὴ ἱστορία, ὅ.π., σσ. 176-178, 188-189.

12. Depellegrin,  Relation du vojage du sieur Depellegrin, dans le Royaume de la Morée ou Re-
cueil historique de ce qui s’est passe de plus remarquable dans ce Royaume depuis la conquete que 
les Turcs en on fait sur les Venitiens. A  Marseille, 1722. 

13. Depellegrin,  Relation du vojage du sieur Depellegrin, dans le Royaume, ὅ.π., 1722, σ. 
7.  Πρβ. Κυριάκος Σιμόπουλος, Ξένοι  Ταξιδιῶτες  στὴν  Ἑλλάδα 1700-1800, τόμ. Β’. 
Ἀθῆναι, 19957, σ. 94, σημ. 1, 2. 

14. Depellegrin,  Relation du vojage du sieur Depellegrin, dans le Royaume de la Morée ou 
Recueil historique de ce qui s’est passe de plus remarquable dans ce Royaume depuis la conquete que 
les Turcs en on fait sur les Venitiens. A  Marseille, 1722, σ. 29.  Πρβλ. Κυριάκος Σιμόπουλος, 
ὅ.π., σ. 94.

Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού



«Τὸ Ἄργος τοῦ 19ου αἰῶνα  μὲ τὸ μάτι τῶν  Ξένων  Περιηγητῶν  καὶ  Ταξιδιωτῶν» 213

Ἡ πληροφορία αὐτὴ τοῦ Depellegrin γιὰ ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις 
κατὰ τῶν Ἀλβανῶν δὲν ἀναφέρεται σὲ ἄλλη πηγή. Πρόκειται γιὰ τὰ ἔνο-
πλα σώματα ποὺ συγκεντρώθηκαν στὸν Μωριᾱ ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐκδίωξη 
τῶν Βενετῶν γιὰ νὰ πάρουν μέρος στὴν ἁρπαγή.15 

Συνάμα, ἡ τριετία 1715-1718 ἔμεινε ἱστορικὴ ἐξ αἰτίας τῆς λαφυρα-
γωγικῆς ἐπιδρομῆς τῶν Ρουμελιωτῶν. Ἕναν αἰῶνα ἀργότερα συνηθιζό-
ταν στὴ Θεσσαλία καὶ Ἀκαρνανία ἡ παροιμιώδης ἔκφραση «στὸν καιρὸ 
τῆς Ἀλλαμπάντας» (ἀπὸ τὸ ἰταλικὸ alla banda, πλιάτσικο). Οἱ Ρουμελιῶτες 
εἰσώρμησαν στὸν Μωριᾱ μαζὶ μὲ Ἀρβανίτες ὑπὸ τὸν Λαρισινὸ Τοπὰλ 
Ὀσμᾶν Ἀρματολούμπαση, παρακολουθώντας τὰ στρατεύματα τοῦ βε-
ζύρη Δαμὰτ Ἀλῆ Κιουμουρτζῆ κατὰ τὴν ἐκστρατεία ποὺ κατέληξε στὴν 
ἐκδίωξη τῶν Βενετῶν ἀπὸ τὸν Μωριᾱ. Ἀπὸ τοὺς ἀρματωλοὺς τῆς Ρού-
μελης μονάχα ὁ Πάνος Μεϊντάνης δὲν ἀκολούθησε τοὺς Τούρκους. Γι’ 
αὐτό, μετὰ τὴν καθυπόταξη τοῦ Μωριᾱ, καταδιώχτηκε καὶ σκοτώθηκε 
στὸν Ἀχελῶο.16  

Τόσο λοιπὸν ἡ φοβερὴ ἐπιδημία17 ποὺ ἐκδηλώθηκε τὸ 1718 στὴν Πελο-
πόννησο, ὅσο καὶ ἡ λαφυραγωγικὴ ἐπιδρομὴ τῶν Ἀρβανιτῶν (Ἀλβανῶν) 
καὶ τῶν Ρουμελιωτῶν τὴν τριετία 1715-1718, θὰ δικαιολογοῦσαν εὔλογα 
τὴν πληροφορία τοῦ ὡς ἄνω περιηγητῆ Depellegrin ὅτι τὸ Ἄργος τοῦ 1718 
ἦταν ἕνα πανάθλιο χωριὸ μὲ πληθυσμὸ τριακόσιους Ἕλληνες καὶ 15-20 
Τούρκους.18    

Στὸ τέλος τοῦ 18ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνα ἡ Γαλλικὴ Ἐπανά-
σταση καὶ οἱ Ναπολεόντειοι πόλεμοι ἀπασχολοῦσαν τὶς Εὐρωπαϊκὲς Δυ-
νάμεις κι ἔτσι οἱ Τοῦρκοι δὲν εἶχαν ν’ ἀντιμετωπίσουν μεγάλα προβλή-
ματα. Ἡ διατήρηση τῆς αὐτοκρατορίας τους ὅμως ἦταν πιὰ ὑπόθεση τῆς 
εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς.

Βέβαια καὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ποτὲ δὲν δέχτηκε τὴν τουρκικὴ κατοχὴ 
σὰν κάτι μόνιμο καὶ τετελεσμένο καὶ ποτὲ δὲν ἔπαψε ν’ ἀγωνίζεται, κάθε 
φορὰ ἀνάλογα μὲ τὶς συνθῆκες. Οἱ πιὸ σημαντικὲς ἑλληνικὲς ἐπαναστά-
σεις ἦταν αὐτὲς ποὺ ἔγιναν μὲ ἀφορμὴ τοὺς Ρωσοτουρκικοὺς πολέμους 
(1769-1774 & 1787-1792) ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς Αἰκατερίνης Β΄. Στὰ 1769 ἐπα-
ναστάτησε ἡ Πελοπόννησος, μὲ κέντρο τὴν Καλαμάτα καὶ ἀρχηγὸ τὸν 
πρόκριτο Μπενάκη. Οἱ Ρῶσοι ἔστειλαν στόλο ἀπὸ τὴν Βαλτικὴ μὲ τὸν 
Θεόδωρο καὶ Ἀλέξιο Ὀρλώφ, ἀλλὰ ἡ ρωσικὴ βοήθεια ἦταν ἀσήμαντη καὶ 

15. Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 94, σημείωση 3.
16. Κ. Σάθας, ὅ.π.,  σ. 444, σημ. 1. Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 94, σημείωση 3.
17. Βάσ. Σφυρόερας, ὅ.π., σσ. 209-211.   
18. Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 95.
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ἡ ἐπανάσταση πνίγηκε στὸ αἷμα (1770).19 Οἱ Ἀρβανίτες (Ἀλβανοί), ποὺ 
κατέπνιξαν τὴν ἐπανάσταση, ἔκαναν ἔπειτα τόσες καταστροφὲς στὴν 
Πελοπόννησο, ὥστε ἀναγκάστηκαν οἱ Τοῦρκοι νὰ κάνουν ἐκστρατεία 
μαζὶ μὲ τὴν Μωραΐτικη κλεφτουριὰ γιὰ νὰ τοὺς ἐξοντώσουν (1779).20    

Ἀνάμεσα σὲ δυὸ ἀνόμοιες πολεμικὲς συγκρούσεις ποὺ ἀναστάτωσαν 
τὴν Πελοπόννησο τὸν 18ο αἰώνα –τὸν Τουρκοβενετικὸ πόλεμο ποὺ ἔληξε 
μὲ τὴν ἀνάκτηση τῆς Πελοποννήσου ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1715, καὶ τὸν 
Ρωσοτουρκικὸ πόλεμο (τὰ λεγόμενα Ὀρλωφικὰ 1769-1770)– μὲ τὶς κατα-
στρεπτικὲς γιὰ τοὺς πληθυσμοὺς τοῦ Μωριᾱ συνέπειές τους, διαμορφώθηκαν 
νέες οἰκονομικὲς καὶ διοικητικὲς συνθῆκες, ποὺ ἐπηρέασαν ἀποφασιστικὰ 
τὴ δημογραφικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ ἐξέλιξη τῆς Πελοποννήσου21.  Παρὰ τὶς 
φοβερὲς ἐπιδημίες ποὺ ἐκδηλώνονταν κάθε δέκα χρόνια ἢ καὶ συχνότερα 
(1718, 1728, 1739, 1742, 1754), ὁ πληθυσμὸς τῆς Πελοποννήσου ἀπὸ 177.000 
ποὺ ἦταν τὸ 1700 ἔφθασε στὶς 300.000 περίπου –ἴσως καὶ περισσότερες– τὸ 
1780 καὶ αὐξήθηκε κατὰ τρόπο θεαματικὸ στὰ τελευταῖα σαράντα χρόνια 
τῆς Τουρκοκρατίας. Ἡ αὔξηση αὐτὴ εἶναι περισσότερο ἀξιοπρόσεκτη ἂν 
ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῶν Ὀρλωφικῶν (1769-1770) πολλοὶ 
κάτοικοι εἶχαν ἐγκαταλείψει τὴν Πελοπόννησο γιὰ νὰ ἐγκατασταθοῦν 
σὲ ἀσφαλέστερα μέρη, στὶς παράλιες πόλεις τῆς Μ. Ἀσίας, στὰ νησιὰ 
τοῦ Αἰγαίου πελάγους, ἀλλὰ καὶ στὶς βόρειες περιοχὲς τῆς ἠπειρωτικῆς 
Ἑλλάδας. Παράλληλη πρὸς τὴ γενικὴ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ ὑπῆρξε καὶ 
ἡ δημογραφικὴ μεταβολὴ ὁρισμένων ἐπίκαιρων σημείων. Δημιουργήθηκαν 
ἢ ἐνισχύθηκαν πληθυσμιακὰ ἀστικὰ κέντρα καὶ κωμοπόλεις, ποὺ ἡ ἀκμή 
τους, ὕστερα ἀπὸ μία πρόσκαιρη ἀναστολή, ἔφθασε στὸ ἀποκορύφωμά της 
μετὰ τὸ 1795. Ἡ Πάτρα, ὁ Μυστρᾶς, τὸ Ναύπλιο, τὸ Ἄργος, ἡ Κόρινθος, ἡ 
Τριπολιτζά, ἔσφυζαν ἀπὸ ζωὴ τὴν πρώτη δεκαετία τοῦ 19ου αἰῶνα. Μέσα 
στὰ πλαίσια τῶν συνθηκῶν αὐτῶν ποὺ δημιούργησε ἡ δεύτερη Τουρκοκρα-
τία τῆς Πελοποννήσου22 καὶ ἀντίστοιχη πρὸς τὴ διοικητικὴ διαίρεση ποὺ 

19. Κ. Σάθας, ὅ.π., σσ. 466-530.
20. Γ. Φίνλαιη, ἱστορία τῆς Τουρκοκρατίας καὶ τῆς Ἑνετοκρατίας στὴν Ἑλλάδα, μτφ. 

Μ. Γαρίδη, Ἀθήνα, 1958,  σ. 307 κ. ἑξ. Γιάννης Βλαχογιάννης, Κλέφτες του Μωριᾶ 1715-
1821, Ἀθήνα 1966, σ. 82 κ. ἑξ. Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π.,  σ. 94, σημείωση 3. Γεωργία 
Κουλικούρδη, Νεώτερη Εὐρωπαϊκὴ ἱστορία, ὅ.π., σσ. 188-189. 

21. Πβ. Φέλιξ Μποζοὺρ, Πίνακας τοῦ Ἐμπορίου τῆς Ἑλλάδος στὴν Τουρκοκρατία 
1787-1797, μτφ. Ἑλένης Γαρίδη. Ἀθήνα, Τολίδη. Ἑλένη Γιαννακοπούλου, «Τὸ ἐμπόριο 
εἰς τὴν Πελοπόννησον κατὰ τὴ β΄ πενταετίαν τοῦ 19ου αἰῶνος (κατ’ ἀνέκδοτα γαλλικὰ 
ἔγγραφα ἐκ τῶν ἀρχείων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Γαλλίας-Quai d’ Orsay)», Πε-
λοποννησιακά, ΙΒ΄ (1976-1977) 103-151.

22. Γιὰ τὴ συνολικὴ διαχρονικὴ, τοπικὴ, ἱστορικὴ εἰκόνα τοῦ Ἄργους, τὴν κοινωνι-
κή, πολιτική, πολιτιστικὴ ζωή, πβ. ἐπιλεκτικὰ τὴν ἑξῆς βιβλιογραφία: Νάντια Ἀντω-
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νακάτου, Ἀργολίδος Περιήγησις, (ἔκδοσις τῆς Νομαρχίας Ἀργολίδος, 1973). Νάντια 
Ἀντωνακάτου, Ἀργολίδα : Κείμενα καὶ εἰκόνες, (Ἀθήνα, χ.χ.ἔ.). Δημήτρης Ἀργείτης, 
Ἡ Ἀργοναυπλία: ἐκδρομικὸς ὁδηγός, (Ναύπλιον 1955). Ἑλένη Γιαννακοπούλου, «Τὸ 
ἐμπόριο εἰς τὴν Πελοπόννησον κατὰ τὴ β΄ πενταετίαν τοῦ 19ου αἰῶνος (κατ’ ἀνέκδοτα 
γαλλικὰ ἔγγραφα ἐκ τῶν ἀρχείων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Γαλλίας-Quai d’ Orsay)», 
Πελοποννησιακά, ΙΒ΄ (1976-1977) 103-151. Κωνστ. Δανούσης, Ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα 
ἀπὸ τὰ νεκροταφεῖα τῆς Ἀργοναυπλίας, (Ἀθήνα 1988). Εὐαγγελία Δεϊλάκη-Χάρ. Κρι-
τζᾶς, «Ἀρχαιότητες καὶ Μνημεῖα Ἀργολιδοκορινθίας», Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον 29 
(1973-74): Χρονικά.  Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Δεληγιανόπουλος, Ἡ ἐκκλησία Ἄργους καὶ 
Ναυπλίας, ἀπὸ τῆς συστάσεώς της μέχρι σήμερον. Τεῦχος Α΄. 1957 (Διοίκησις), τεῦχος 
Β΄. 1961 (Αἱ ἱεραὶ μοναί). Ἰωάννης Ζεγγίνης, Τὸ Ἄργος διὰ μέσου τῶν αἰώνων, (Ἀθήνα 
1948). Θεόδωρος Θεοδώρου, Ἡ Ἑλληνικὴ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση κατὰ τὴν Τουρκοκρατία 
καὶ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, (ἔκδ. Τολίδη). Ἀγγέλου Γ. Καζαντζῆ, «Άργος», Γενέθλιόν 
τῆς ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος, λίκνον πολιτισμοῦ, (Ἄργος 1983). –Ἀγγέλου Γ. Καζαντζῆ, 
Ἄργος, θεμέλιος λίθος τῆς φυλῆς τῶν Ἑλλήνων, ἱστορικὸς προορισμός του, (1988). Καρό-
λου Μέντελσον Μπαρτόλντυ, Ἐπίτομη ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, (μετάφρ. 
Ἑλένης Γαρίδη, ἔκδ. Τολίδη). Ἐντγκαρ Κινέ, Ἡ Ἑλλάδα τοῦ 1830 καὶ οἱ σχέσεις της μὲ 
τὴν ἀρχαιότητα, (μετάφρ. Λίλα Γκινάκα, ἔκδ. Τολίδη). Ἄγγελος Κλειώσης, Ἀργειακὰ 
γράμματα, (χ.χ.ἔ.). Ἀθανάσιος Χάρ. Κοῦρος, Ἡ Ἀργολίδα: λαογραφικὴ καὶ οἰκονομικὴ 
ἔρευνα τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας, (Ἀθῆναι 1963). Ἰωάννης Κ. Κοφινιώτης, ἱστορία τοῦ 
Ἄργους μετ’ εἰκόνων ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρις ἡμῶν, (ἐν Ἀθήναις 1892). 
Βασίλης Κρεμμυδᾶς, Εἰσαγωγὴ στὴν ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας (1700-1821). 
Ἀθήνα, Ἑξάντας, 1976. Πάνος Λιαλιάτσης, Ναυπλιακὴ Ἀνθολογία, 1540-1968, (Ναύ-
πλιον 1969). Γκέοργκ Λούντβιχ φὸν Μάουρερ, Ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, τόμοι Α΄& Β΄, (με-
τάφρ. ΄Ὄλγας Ρομπάκη, ἔκδ. Τολίδη). Ἀντώνιος Μηλιαράκης, Γεωγραφία Πολιτική, 
νέα καὶ ἀρχαία, τοῦ Νομοῦ Ἀργολίδος καὶ Κορινθίας, (ἐν Ἀθήναις 1886). Μάρκελλος 
Θ. Μιτσός, Πολιτικὴ ἱστορία τοῦ Ἄργους ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου 
μέχρι τοῦ ἔτους 146 π.Χ., (Ἀθῆναι 1945). Β. Παναγιωτόπουλος, «Τὸν ΙΗ΄ αἰώνα στὴν 
Πελοπόννησο: ἡ ἀπορρόφηση τῶν οἰκονομικῶν πόρων καὶ τοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ τὴν 
ἀνάπτυξη τῆς Γεωργίας», στὸν τόμο Ἡ οἰκονομικὴ δομὴ τῶν βαλκανικῶν χωρῶν (15ος-
19ος αἰώνας). Ἀθήνα, Μέλισσα, 1979, σ. 463-473. Μανώλης Μίλτ. Παπαδάκης, «Ἐπιλογὴ 
Ἀργολικῆς Βιβλιογραφίας ὡς τὸ 1990», Αργειακὴ Γῆ, (ἐπιστημονικὴ καὶ λογοτεχνικὴ 
ἔκδοση τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Ἄργους), τεῦχος 1, (ἐτήσια ἔκδοση), Δε-
κέμβριος 2003, σσ. 188-197. Γεώργιος Παπασταύρου, Ὁδοιπορικὸ στοὺς ἱεροὺς χώρους 
τῆς Ἀργολίδας, Ἐκκλησίες Μοναστήρια παλαιὰ καὶ νέα, (Πάτρα 1984). Γιάννης Πίκου-
λας, Ἡ νότια Μεγαλοπολιτικὴ χώρα ἀπὸ τὸν 8ο π.Χ. ὡς τὸν 4ο μ.Χ. αἰώνα, (συμβολὴ 
στὴν τοπογραφία της), (Διδακτορικὴ Διατριβή, Ἀθήνα 1988). Francois-Charles-Hughes-
Laurent Pouqueville, ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τόμοι Α΄καὶ Β΄, (μετάφρ. 
Ξ. Ζυγούρα, Ἀθῆναι 1901, φωτοανατύπωση ἔκδ. Τολίδη, 1996). Πρακτικά τοῦ Α΄ Συνε-
δρίου Ἀργολικῶν Σπουδῶν, Ναύπλιον 4-6/12/1976. Πρακτικά τοῦ Β΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου 
Ἀργολικῶν Σπουδῶν, Ἄργος 30 Μαΐου – 1 Ἰουνίου 1986, [1989]. Σπυρίδων Κ. Προφαντό-
πουλος, Ἀρχαῖα μνημεῖα Ναυπλίας καὶ Ἄργους, ἤτοι ὁδηγός, (ἐν Ἀθήναις 1895). Λου-
δοβίκος Ρός, Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, (μετάφρ. Α. Σπήλιου, ἔκδ. Τολίδη). Κώστας 
Σεραφείμ, Λαογραφικά τῆς Ἀργολίδας, (Ἀθήνα 1981). Γιάννης Σκαρίμπας, Τὸ ’21 καὶ ἡ 
ἀλήθεια, τόμ. Ι. (19753), τόμ. ΙΙ (1975), τόμ. ΙΙΙ (1977). Γιάννης Σκαρίμπας,  Ἡ τράπουλα, 
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ἐφάρμοσαν οἱ Τοῦρκοι ὑπῆρξε ἡ κοινοτικὴ ὀργάνωση τῶν Ἑλλήνων.23         
Ἂς ἐπιστρέψουμε ὅμως στὴν ἐξωτερικὴ εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ πρὸς τὴν 

ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία τὸν ΙΗ’ αἰώνα. Προαναφέραμε ἤδη ὅτι ἡ δι-
ατήρηση τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ἦταν πιὰ ὑπόθεση τῆς εὐρω-
παϊκῆς πολιτικῆς. Ὡς πρὸς τὴ Γαλλία, ἐνῶ ὡς τὸ τέλος τοῦ ΙΗ’ αἰώνα 
κυριαρχοῦσε στὴν πολιτικὴ τοῦ Γάλλου βασιλιᾶ Λουδοβίκου ΙΔ’ πρὸς 
τὴν ὀθωμανικὴ Ἀνατολὴ ἡ φιλοδοξία τοῦ ἐμπορικοῦ ἐπεκτατισμοῦ, 
στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΗ’ ἐπικρατεῖ ἡ τάση πρὸς τὴν ἀρχαιογνωσία καὶ τὴν 
ἀναζήτηση καὶ περισσυλογὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Ἐκ-
στρατεῖες πραγματοποιοῦνται στὶς ἑλληνικὲς χῶρες γιὰ τὴ συγκέντρω-
ση γλυπτῶν, μεταλλίων, ἐπιγραφῶν καὶ κυρίως παλαιῶν χειρογράφων. 
Αὐτὴ ἡ πολιτικὴ ποὺ εἶχε ἄλλωστε ἐγκαινιασθεῖ παλαιότερα ἀπὸ τὸν 
Μαζαρίνο καὶ τὸν Ρισελιέ, συστηματοποιεῖται τώρα καὶ γενικεύεται. Ἀπὸ 
τὸ 1714 θὰ τὴν υἱοθετήσει καὶ ὁ διάδοχος τοῡ βασιλιᾶ Ἡλίου, ὁ Λουδοβί-
κος ΙΕ’, μεθοδικότερα μάλιστα καὶ πιὸ ἀποδοτικά. Ἡ ἀρχαιογνωσία καὶ 
ἡ ἀρχαιολογία ἔχουν πιὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ἐπιστῆμες. Σιγὰ σιγὰ ὡστόσο ἐξα-
φανίζονται τὰ ὅρια μεταξὺ ἀρχαιολογίας καὶ ἀρχαιοκαπηλίας. Τὸ κυνή-
γι τῶν ἀρχαιολογικῶν θησαυρῶν παίρνει μυθιστορηματικὸ καὶ συχνὰ 
ἄγριο χαρακτήρα. Οἱ ἀπεσταλμένοι, ἐφοδιασμένοι μὲ ἄφθονο χρῆμα, 
σουλτανικὰ φιρμάνια, ἀκόμα καὶ πλαστὰ διαβατήρια, ἐπιστρατεύουν  
κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο. Φυσικὰ αὐτὴ ἡ δραστηριότητα ἔχει ζωη-
ροὺς ἀντικτύπους στὸν χῶρο τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.24     

Ψυχὴ τῶν ἀρχαιοθηρικῶν ἀποστολῶν τοῦ Λουδοβίκου ΙΕ’ στὴν ὀθωμα-
νοκρατούμενη Ἑλλάδα ἦταν ὁ βιβλιοθηκάριος τοῦ παλατιοῦ (ἀπὸ τὸ 
1718) Jean Paul Bignon, ὁ ὁποῖος βρῆκε πρόθυμο βοηθὸ στὶς φιλοδοξίες 

(1974). Λουκᾶς Σταθακόπουλος-Γιάννης Γκίκας, Ἀνθολογία Ποιητῶν Ἀργολίδας καὶ 
Κορινθίας 1798-1957, (Ἀθήνα 1958). Εὐάγγελος Στασινόπουλος, Σύλλογος Ἀργείων 
«Ὁ Δαναός», ἔτος ἱδρύσεως 1894, 86 χρόνων πορεία (1895-1980), Ἄργος 1980. Φρειδε-
ρίκος  Τίρς, Ἡ Ἑλλάδα τοῦ Καποδίστρια, τόμοι δυό, (μετάφρ. Α. Σπήλιου, ἔκδ. Τολίδη). 
Ἀναστάσ. Τσακόπουλος, ἱστορικὰ καὶ λαογραφικὰ σημειώματα, τόμος Α΄. Ἀθῆναι 1960. 
Ἀναστάσ. Τσακόπουλος, Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας Ἀργολίδος, (Ἀθῆναι 
1953). Δ. Φωτιάδης, Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821.  Πβ. τὰ περιοδικά: Ἀργειακὴ Γῆ, 
Ἀργολικὸν Ἡμερολόγιον, Ἐλλέβορος (Ἄργους), Νέα Ζωή (Ἄργους), Τὰ Ἡραῖα (Μηνιαία 
Λογοτεχνικὴ καὶ Ἱστορικὴ Ἐπιθεώρησις τῆς Ἀργολίδος), ἀρ. φ. 1/Νοέμβριος 1937 ἕως 
φ. 33/Ὀκτώβριος-Νοέμβριος 1940.

23. Βάσ. Σφυρόερας, «Επισκόπηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατὰ περιοχές», ὅ.π., τόμος ΙΑ’ 
(1975), σ. 209-211.   

24. Ν. Jorga,  Les Voyageurs Francais dans l’Orient Europeen,  τόμ. A’. Paris 1928, σ. 92. 
Κυριάκος Σιμόπουλος,  ὅ.π., σ. 112, καὶ σημ. 1 στὴν ἴδια σελίδα.
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του τὸν Γάλλο πρεσβευτὴ στὴν Πόλη μαρκήσιο de Bonnac (1716-1724).25

Τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἐποχὴ ἐκδηλώνεται στὸ Παρίσι μία ἄλλη πρωτοβου-
λία γιὰ τὴν ὀργάνωση ἀρχαιοσυλλεκτικῆς ἀποστολῆς στὶς ἑλληνικὲς 
χῶρες. O Bernard de Montfaucon τοῦ τάγματος τῶν Βενεδικτίνων, ὑπο-
βάλλει τὸ 1720 στὸν βιβλιοθηκάριο τοῦ παλατιοῦ ἀββᾶ Bignon ἕνα ὑπό-
μνημα μὲ σχέδιο-ὁδηγὸ γιὰ τὴν ἀνακάλυψη καὶ μεταφορὰ στὴ Γαλλία ἀρ-
χαιοελληνικῶν μνημείων καὶ χειρογράφων.26 Μεταξὺ τῶν ἄλλων γράφει 
στὸ κείμενό του αὐτὸ ὁ Bernard de Montfaucon: «Ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ πό-
λεις τῆς Μ. Ἀσίας εἶναι γεμάτες ἀπὸ ἐνεπίγραφα μάρμαρα. Ἀναρίθμητα 
μνημεῖα βρίσκεις στὴν ἑλληνικὴ ὕπαιθρο: Ἀθήνα καὶ περίχωρα, Θήβα, 
Ἐλευσίνα, Μέγαρα, Κόρινθο, Ἄργος (ἀγνοῶ ἂν εἶναι σήμερα γνωστὴ ἡ 
θέση του), Σπάρτη, Πάτρα καὶ κυρίως τὸ δυτικὸ τμῆμα τοῦ Μωριὰ ἀπέ-
ναντι ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο (...)».27   

Στὶς 14 Ὀκτωβρίου 1728 στέλνονται ἀπὸ τὸν Λουδοβίκο ΙΕ’ καὶ ὕστερα 
ἀπὸ ταξίδι πενήντα ἡμερῶν φτάνουν στὴν Πόλη δυὸ εἰδικοὶ ἄνθρωποι 
τῶν γραμμάτων γιὰ νὰ ἐργασθοῦν στὴ βιβλιοθήκη τοῦ Κωνσταντινοπο-
λίτικου σεραγιοῦ, τοὺς ὁποίους εἶχε ζητήσει, τὴν προηγούμενη χρονιὰ 
(1727) ὁ γιὸς τοῦ Ζαΐντ ἀγὰ καὶ διευθυντὴς τῆς ὡς ἄνω βιβλιοθήκης· μὲ τὸ 
πρόσχημα αὐτὸ στέλνονται στὴν Κωνσταντινούπολη ὁ ἀββᾶς Francois Se-
vin, βασιλικὸς βιβλιοθηκάριος, 45 χρόνων, καὶ ὁ ἀββᾶς Michel Fourmont, 
καθηγητὴς στὸ Κολλέγιο τῆς Γαλλίας, βασιλικὸς ὑποβιβλιοθηκάριος καὶ 
διερμηνέας γιὰ τὶς ἀνατολικὲς γλῶσσες (κινεζική, ταρταρικὴ καὶ ἰνδική), 
καὶ ἑταῖρος τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιγραφῶν καὶ Καλῶν Τεχνῶν, 37 χρόνων.28 
Βέβαια ἡ βασιλικὴ ἐντολὴ πρὸς τοὺς δυὸ εἰδικοὺς ἦταν ἡ ἀναζήτηση καὶ 
ἀγορὰ ἑλληνικῶν χειρογράφων καὶ ἄλλων ἀρχαιοτήτων γιὰ τὴ βιβλιοθή-
κη τῶν Ἀνακτόρων.29 Στὶς 2 Ἰουλίου 1730, ὁ ἕνας ἐκ τῶν δυὸ αὐτῶν εἰδικῶν 
ἀπεσταλμένων, ὁ ἀββᾶς Sevin, ἐπιστρέφει στὴ Γαλλία, ἀφοῦ πρῶτα συ-
γκέντρωσε γύρω στὰ 600 χειρόγραφα· ἡ ἀποστολὴ του εἶχε τελειώσει.30

Ὁ δεύτερος ἀπεσταλμένος τοῦ Λουδοβίκου ΙΕ’ ἀββᾶς Fourmont (1690-

25. Πβ. τὸ Γράμμα τοῦ μαρκησίου de Bonnac τῆς 8 Φεβρουαρίου 1719. Ἡ παραπομπὴ 
ἀπὸ τὸν Κυριάκο Σιμόπουλο, ὅ.π., σ. 112-113, καὶ σημ. 1 στὴ σ. 113.

26. Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π.,  σ. 113.
27. Henri Omont, Missions archeologiques francaises en Orient aux XVII et XVIII siecles, 

Paris 1902, τ. Α’, σ. 414. Ἡ παραπομπὴ ἀπὸ τὸν Κυριάκο Σιμόπουλο, ὅ.π., σ. 113-114, 
καὶ σημ. 1 στὴ σ. 114.

28. Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 114.
29. La Bibliotheque du Roi au debut du regne de Louis XV (1718-1736), Journal de l’abbe 

Jourdain, Paris 1893. Ἡ παραπομπὴ ἀπὸ τὸν Κυριάκο Σιμόπουλο, ὅ.π., σ. 116 σημ. 1.
30. Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι  Ταξιδιῶτες  στὴν  Ἑλλάδα 1700-1800, (ἑβδόμη ἔκδοση), 

τόμος Β’, 1995, σ. 124.
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1746) παρέμεινε δυὸ μονάχα μῆνες στὴν Κωνσταντινούπολη. Στὶς 8 
Φεβρουαρίου 1729 μπαρκάρησε, μαζὶ μὲ τὸν ἀνιψιό του, γιὰ τὴν Ἀθήνα 
μέσω Χίου. Εἶχε ἐφοδιασθεῖ μὲ φιρμάνι τοῦ σουλτάνου Ἀχμὲτ Γ΄ πρὸς 
τὸν μουχασὶλ (ἀντιβασιλέα) τοῦ Μωριᾶ καὶ ἐπιστολὲς τοῦ Γάλλου πρε-
σβευτῆ στὴν Πόλη Villeneuve πρὸς ὅλους τους προξένους τῆς Γαλλίας 
στὴν Ἑλλάδα. Ἐπὶ δυὸ ὁλόκληρα χρόνια θὰ ἁλωνίζει τὴ χώρα ὁ Γάλλος 
ἀκαδημαϊκὸς καὶ ἀββᾶς Fourmont γράφοντας τὴν πιὸ μαύρη σελίδα τοῦ 
περιηγητισμοῦ καὶ τῆς ἀρχαιοθηρίας. 

Ὁ ἀββᾶς Fourmont, ἀσύδοτος χάρη στὸ σουλτανικὸ φιρμάνι31 καὶ τὴ 
διπλωματικὴ κάλυψη, θὰ ἐπιδοθεῖ στὴ συστηματικὴ καταστροφὴ τῶν 
ἀρχαίων μνημείων τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου, προκειμένου νὰ ἐκπληρώσει 
τὴν ἀποστολὴ ποὺ τοῦ ἀνέθεσε ὁ βασιλικός του αὐθέντης καὶ νὰ συγκε-
ντρώσει ἀρχαιότητες.32 Στὴν Ἀθήνα ἔφθασε λίγο πρὶν ἀπὸ τὴ Μεγάλη 
Ἑβδομάδα τοῦ 1729. Ἐκεῖ στὴν Ἀθήνα ἀρχίζει ἡ καταστροφὴ τῶν ἐνε-
πίγραφων μνημείων. ‘Υστερα ἀπὸ πεντάμηνη παραμονὴ στὴν Ἀθήνα ὁ 
Fourmont θὰ συνεχίσει τὴν περιοδεία του στὸν Μωριᾶ, μ’ ὅλο ποὺ ἡ πα-
νώλη ἁπλωνόταν παντοῦ καὶ προκαλοῦσε μεγάλο θανατικό. Ἔπειτα, τὸ 
ταξίδι ἦταν ἐπικίνδυνο καὶ ἐξ αἰτίας τῶν ληστοσυμμοριῶν33, γι’ αυτὸ τὴ 
συνοδεία τοῦ Γάλλου ἀββᾶ ἀποτελοῦσαν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀνιψιό του, ἕ-
νας δραγουμάνος, ἕνας γενίτσαρος, τρεῖς ὑπηρέτες καὶ πέντε ἄλογα.34 

Προχώρησε ὡς τὴν καρδιὰ τῆς Πελοποννήσου (Μαντινεία, Καρύταινα). 
Στὴν Ἀρκαδία ὅμως ἔβραζε ἡ πανώλης35 κι’ ἀναγκάστηκε νὰ γυρίσει 

31. Omont  Henri, Missions archeologiques francaises en Orient aux XVII et XVIII 
siecles, τόμ. Α΄. Paris 1902, σ. 558 κ.ἐξ. Ἡ παραπομπὴ ἀπὸ τὸν Κυριάκο Σιμόπουλο, 
ὅ.π., σ. 128 σημ. 2.

32. Relation abregee du voyage litteraire que M. L’abbe Fourmont a fait dans le Levant par orde 
du Roy, dans les annees 1729 et 1730 (Registres des assemblees de l’Academie des Inscriptions 
et Belles Lettres, 1730, σσ. 344-358). Ἡ παραπομπὴ ἀπὸ τὸν Κυριάκο Σιμόπουλο, Ξένοι  
Ταξιδιῶτες  στὴν  Ἑλλάδα 1700-1800, ὅ.π.,σ. 128, καὶ σ. 129 σημ. 1. 

33. Relation abregee du voyage litteraire que M. L’abbe Fourmont a fait dans le Levant par 
orde du Roy, dans les annees 1729 et 1730 (Registres des assemblees de l’Academie des 
Inscriptions et Belles Lettres, 1730), σσ. 563-571. Ἡ παραπομπὴ ἀπὸ τὸν Κυριάκο Σιμό-
πουλο, ὅ.π., σ. 134 σημ. 1.

34. Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 134.
35. Ἡ πανώλη μάστιζε τὴν Ἑλλάδα ὁλόκληρον τὸν ΙΗ’ αἰῶνα. Τὸ 1716 ἀποδεκάτισε 

τὴ Χίο, Μυτιλήνη καὶ Σάμο, τὸ 1718-1719 τὸν Μωριᾶ, τὸ 1728 τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ 
τὴ Ζάκυνθο, τὸ 1736 τὰ Γιάννενα, τὸ 1741 τὸν Μωριᾶ καὶ τὸ Αἰγαῖο, τὸ 1754 τὶς Σέρρες, 
τὸ 1756 τὸν Μωριᾶ, τὸ 1759-1760 τὴν Κρήτη καὶ τὴν Ἀθήνα, τὸ 1765 τὴ Μακεδονία καὶ 
τὴ Λευκάδα, τὸ 1769 τὴ Χίο, τὸ 1772 τὴν Κρήτη, τὸ 1781-84 τὸν Μωριᾶ, τὸ 1783-84 τὰ 
νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, τὸ 1788-1789 τὴ Βοιωτία, Ἀθήνα καὶ Χίο, τὸ 1791-92 τὴ Θήβα, Ἀμ-
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στὴν Ἀργολίδα. Ἐνεργεῖ ἀνασκαφὲς στὸ Ἄργος καὶ τὴν Ἑρμιόνη. Ἐν τέ-
λει ὁ Fourmont θὰ διασχίσει ὁλόκληρον τὸν Μωριά, ἀπὸ τὸν Ἀργολικὸ 
ὡς τὸ Ἰόνιο καὶ ἀπὸ τὸν Κορινθιακὸ ὡς τὴ Μάνη· [Ἀρχαία καὶ παλαιά] 
βιβλία δὲν βρῆκε πουθενὰ γιὰ νὰ ἀγοράσει. ‘Ομως ἡ τελευταία φάση 
τῶν ἀρχαιοθηρικῶν περιηγήσεων τοῦ Fourmont ὑπῆρξε καταστροφική. 
Γκρέμισε καὶ ἀφάνισε τὰ ἀρχαιολογικὰ μνημεῖα ποὺ εἶχαν ἀπομείνει 
στὴν Πελοπόννησο. Ἐνεργοῦσε ἀνασκαφὲς στοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώ-
ρους καὶ θρυμμάτιζε τὰ μάρμαρα ποὺ ἔρχονταν στὸ φῶς. Στὴ Σπάρτη 
ἡ καταστροφὴ ἦταν προμελετημένη καὶ πῆρε μεγάλη ἔκταση. Ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τῶν Γότθων εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει ἡ Ἑλλάδα τέτοια βαρβαρό-
τητα. Ο Fourmont ὅμως εἶναι περήφανος γιὰ τοὺς βανδαλισμούς του. 
Μὲ ὑπεροψία περιγράφει τὸ καταστροφικὸ ἔργο του στὸ γράμμα τῆς 10 
Ἀπριλίου 1730 πρὸς τὸν φίλο του Freret36: 

«Τὰ ἰσοπέδωσα, τὰ ξεθεμελίωσα ὅλα. Ἀπὸ τὴ μεγάλη αὐτὴ πολιτεία, 
[δηλ. τὴ Σπάρτη], δὲν ἀπόμεινε πιὰ λίθος ἐπὶ λίθου. (...). Ἔψαξα νὰ βρῶ 
τὶς ἀρχαῖες πολιτεῖες αὐτῆς τῆς χώρας καὶ κατέστρεψα μερικές. Ἀνάμεσα 
σ’ αὐτὲς τὴν Ἐρμιόνη, τὴν Τίρυνθα, τὴν Τροιζήνα, τὴ μισὴ Ἀκρόπολη τοῦ 
Ἄργους, τὴ Φλιούντα, τὴ Φενεὸ καὶ ἀφοῦ ταξίδεψα στὴ Μάνη, ὅσο βέ-
βαια ἐπέτρεπε ἡ φρόνηση, εἶμαι ἀπασχολημένος ἐδῶ καὶ ἕξι βδομάδες 
μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τῆς Σπάρτης. (...). Ἡ Σπάρτη εἶναι ἡ 
πέμπτη πολιτεία τοῦ Μωριᾶ ποὺ ξεθεμελιώθηκε. Ἡ Ἑρμιόνη καὶ ἡ Τροι-
ζήνα εἶχαν τὴν ἴδια τύχη. Δὲν μοῦ γλύτωσαν οὔτε τὸ Ἄργος οὔτε ἡ Φλι-
ούντα. (...). Τώρα εἶμαι ἀπασχολημένος μὲ τὴν καταστροφὴ τοῦ ναοῦ τοῦ 
Ἀπόλλωνα στὶς Ἀμύκλες. (...). Θὰ καταστρέψω κι’ ἄλλους ναοὺς ἂν μ’ 
ἀφήσουν. (...).»

Τὴν ἴδια ἡμέρα (10 Ἀπριλίου 1730) γράφει στὸν Sevin ὅτι ἐξασφάλισε 
τὴ συμπαράσταση τῶν Τούρκων καὶ τῶν Ἑβραίων στὸ καταστροφικό 
του, ὅσο καὶ φιλόδοξο, ἔργο του νὰ ἐξαφανίσει ὅλα τὰ μνημεῖα37, ἀλλὰ 
εὐτυχῶς ἀνεκλήθη στὴ Γαλλία καὶ τελικῶς μπαρκάρει στὶς 23 Ἀπριλίου 
1730 στ’ Ἀνάπλι καὶ ἐπιστρέφει στὴ Γαλλία μέσω Κρήτης. Ἡ περιήγησή 
του στὴν Ἑλλάδα κράτησε δεκαέξι μῆνες.38 

φισσα, Ἀθήνα, Εὔβοια, τὸν Μωριᾶ, τὴν Ὕδρα, καὶ τὸ Ναύπλιο, τὸ 1793 τὴ Θράκη καὶ 
τὴν Κρήτη. (Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 134 ὑποσημ. 3).

36. Henri Omont, Missions archeologiques francaises en Orient aux XVII et XVIII siecles, 
τόμ. Α΄. Paris 1902, σ. 575-618 κ. ἑξ. Ἡ παραπομπὴ ἀπὸ τὸν Κυριάκο Σιμόπουλο, ὅ.π., 
σ. 140 σημ. 2.

37. Henri Omont, Missions archeologiques francaises en Orient aux XVII et XVIII siecles, 
τόμ. Α΄. Paris 1902, σ. 618 κ. ἑξ. Κυριάκος Σιμόπουλος,  ὅ.π., σ. 140 καὶ 143.

38. Henri Omont, Missions archeologiques francaises en Orient aux XVII et XVIII siecles, 
τόμ. Α΄. Paris 1902, σ. 630 κ.ἐξ. Κυριάκος Σιμόπουλος,  ὅ.π., σ. 146.
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Τοὺς βανδαλισμοὺς καὶ τὶς καταστροφὲς τῶν ἀρχαιοτήτων ὑπὸ τοῦ 
Fourmont προσπάθησε νὰ τὶς παρουσιάσει περιορισμένες ὁ συμπατρι-
ώτης του Γάλλος περιηγητὴς F.C.H.L. Pouqueville39, ὑποστηρίζοντας ὅτι 
οἱ ἐπιστολὲς τοῦ Fourmont ὅπου περιγράφει τὶς ἀνομολογίες του γρά-
φτηκαν ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ Βάκχου· ἂν καὶ ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ 
F.C.H.L. Pouqueville δὲν ἀντέχει καὶ στὴν ἐπιεικέστερη κριτική, παραθέ-
τουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ σχετικὴ κατάθεσή του ποὺ ἀφορᾶ εἰδικὰ 
τὸ Ἄργος: «Δὲν ἀποκλείεται νὰ ἔκανε σπονδὲς στὸν Βάκχο Λιμνεάτη ὁ 
Fourmont ὅταν ὑπέγραφε τὶς ἀναφορές του. (...). Ὅσο γιὰ τὶς καυχησι-
ολογίες του ὅτι ξεθεμελίωσε τὶς Ἀμύκλες, τὴ Μαντινεία, (...), τὸ Ἄργος 
ὅπου ἐγὼ ξεσήκωσα τὶς ἴδιες ἐπιγραφές, (...), μπορῶ νὰ βεβαιώσω πὼς 
βρίσκονται στὴν ἴδια κατάσταση ὅπως στὰ χρόνια του Fourmont».40

Μία γενικότερη καταστροφή, φωτιὰ καὶ χαλασμὸ ὑπέστη ἡ Ἀργολίδα 
στὴ διάρκεια τοῦ Α’ Ρωσοτουρκικοῦ πολέμου (1769-1774, τὰ λεγόμενα 
Ὀρλωφικά)41 ποὺ εἶχε ὡς τραγικὸ ἀποτέλεσμα τὴν ἀλβανοκρατία στὸν 

39. Pouqueville F. C. H. L., Voyage en Moree, à Constantinople, en Albanie et dans plusieurs 
autres parties de l’ Empire Ottoman, pendant les annees 1789, 1799, 1800 et 1801, comprenant 
la description de ces pays, leurs productions, les moeurs, les usages, les maladies et le commerce 
de leurs habitans, avec des rapprochemens entre l’etat actuel de la Grece, et ce qu’elle fut dans 
l’antiquite. Paris 1805, τόμοι 1 – 3, κεφάλαιο ΙΕ’, σσ. 532-534. (Ἡ παραπομπὴ ἀπὸ Κυριά-
κο Σιμόπουλο,  ὅ.π., σ. 149 ὑποσημ. 1).

40. Κυριάκος Σιμόπουλος,  ὅ.π., σ. 148-149.
41. Σ.Β. Κουγέας, «Ἡ ὑπὸ τοὺς Ὀρλὼφ Πελοποννησιακὴ Ἐπανάστασις (1770)», 

Πελοποννησιακά, Α’, σ. 50 κ. ἑξ. Μιχ. Σακελλαρίου, Ἡ Πελοπόννησος κατὰ τὴν δευ-
τέραν τουρκοκρατίαν (1715-1821). Ἀθῆναι, 1939, σ. 167 κ. ἑξ. Τάσος Γριτσόπουλος, Τὰ 
Ὀρλωφικά, Ἡ ἐν Πελοποννήσῳ ἐπανάστασις τοῦ 1770 καὶ τὰ ἐπακόλουθα αὐτῆς. Ἀθῆναι 
1967, σσ. 68-70. Π.Μ. Κοντογιάννης, Οἱ ‘Ἕλληνες κατὰ τὸν πρῶτον ἐπὶ Αἰκατερίνης Β΄ 
Ρωσοτουρκικὸν πόλεμον (1768-1774).  Ἀθῆναι 1903, σ. 357-358: «Οἱ ἐπιδραμόντες [Ἀλ-
βανοί] ἐφαίνοντο ὡσεὶ ὀμώσαντες νὰ ἀφανίσωσι πᾶσαν ζῶσαν ἐπὶ τῆς χερσονήσου 
ψυχήν, νὰ μὴ ἀφήσωσι λίθον ἐπὶ λίθου. Ἡ πολυπαθὴς χερσόνησος ἐκαλύφθη ὑπὸ 
συντριμμάτων καὶ νεκρῶν. Αἱ πόλεις αὐτῆς ἃπασαι ἐλαφυραγωγήθησαν καὶ κατε-
στράφησαν». Κύρ. Σιμόπουλος,  ὅ.π., σσ. 364-370, κυρίως σ. 370 σημ. 1: «Πραγματικὰ 
οἱ Ἀλβανοὶ κατέστρεψαν ὅλες τὶς ἀνθοῦσες πολιτεῖες τοῦ Μωριᾶ. Τὸ Αἴγιο ἔγινε 
στάχτη, ἡ Πάτρα λεηλατήθηκε. Ἡ πολυάνθρωπη Χαλανδρίτσα μὲ τοὺς περικαλλεῖς 
ναοὺς ἐρημώθηκε (τὸ 1800 εἶχαν ἀπομείνει 25 οἰκογένειες). Ἡ Δημητσάνα, τὸ μεγά-
λο οἰκονομικὸ καὶ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Μωριᾶ ρημάχτηκε (οἱ Δημητσανίτες καὶ οἱ 
Ζατουνιῶτες πουλήθηκαν στοὺς πειρατὲς τῆς Μπαρμπαριᾶς ποὺ ἔστησαν σκλαβο-
πάζαρο στὸν κόλπο τῆς Ἀρκαδιᾶς). Ἡ Μεσσηνία νεκρώθηκε ὁλότελα. Ἡ Λακωνία 
ἔμεινε ἀκαλλιέργητη. Στὸν Μυστρᾶ ἀπόμειναν μονάχα μαυρισμένοι τοῖχοι. Ἀκόμα 
καὶ ἡ Μάνη ἀφανίσθηκε ἀπὸ τοὺς ἐπιδρομεῖς. Φωτιὰ καὶ χαλασμὸς στὴν Ἀρκαδία, 
στὴν Ἀργολίδα. (...).».  F. Aldenhoven, Itineraire descriptif de l’Attique et de Peloponnese. 
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Μωριὰ ποὺ κράτησε ἐννέα ὁλόκληρα ἔτη (1770-1779), ἀφοῦ οἱ ὀρδὲς τῶν 
Ἀλβανῶν ποὺ εἰσώρμησαν στὸν Μωριὰ μαζὶ μὲ τὰ σουλτανικὰ στρατεύ-
ματα γιὰ νὰ ἀποδιώξουν τοὺς Ρώσους καὶ νὰ ἐξοντώσουν τοὺς Ἕλληνες 
ἐπαναστάτες, ὕστερα ἀπὸ τὴν καταστολὴ τοῦ ξεσηκωμοῦ ἀρνήθηκαν νὰ 
ξαναγυρίσουν στὰ βουνά τους καὶ ἀνάγκασαν τὸν σουλτάνο νὰ πληρώσει 
ἀκριβὰ τὴν πολεμική τους βοήθεια42. «Οἱ Ἕλληνες, ἐξαθλιωμένοι ἀπὸ τὴ 
μακραίωνη δουλεία, δὲν μπόρεσαν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς συμμορίες τῶν 
Ἀλβανῶν καὶ ἀφέθηκαν στὴ σφαγὴ» γράφει ὁ Γάλλος περιηγητὴς καὶ δι-
πλωμάτης, (γεννημένος στὸ Παρίσι τὸ 1752)  Marie - Gabriel - Florens - Au-
guste comte de Choiseul - Gouffier.43

Μία ἄλλη ἀρχαιολογικὴ ἀποστολὴ στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἀφορᾶ βέ-
βαια καὶ τὸ Ἄργος, ἀνατίθεται, τὸ 1780, ἀπὸ τὸν προαναφερθέντα 
Γάλλο περιηγητὴ καὶ διπλωμάτη Marie-Gabriel-Florens-Auguste comte 
de Choiseul-Gouffier44 στὸν παλαιὸ βοηθὸ τοῦ Foucherot45 καὶ στὸν ζω-
γράφο Louis Francois Sebastien Fauvel, 27 ἐτών46. Τὴ δραστηριότητα τῶν 
δυὸ ἀπεσταλμένων στὴν Ἑλλάδα παρακολουθοῦμε στὶς ἐπιστολὲς καὶ 
τὰ ὑπομνήματα ποὺ βρέθηκαν στὸ ἀρχεῖο τοῦ φιλόλογου καὶ γεωγρά-
φου Barbi de Boccage47, τοῦ κυριωτέρου συνεργάτη τοῦ Choiseul-Gouffier 
στὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου τοῦ τελευταίου, Voyage pittoresque de la Grece 
(Εἰκονογραφημένο Ταξίδι στὴν Ἑλλάδα), (Paris, τόμος A’ 1782, τόμος Β’ 
1809, τόμος Γ’ 1822)48.

Οἱ δυὸ προικισμένοι ἀρχαιοδίφες ἔφθασαν στὴν Κέρκυρα τὸν Μάϊο 

Ἀθῆναι 1841, σ. XVII.
42. Κ. Σάθας,  ὅ.π., σ. 526.
43. Marie-Gabriel-Florens-Auguste comte de Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de 

la Grece, τόμος Α΄. Paris τόμ Α’. 1782, σ. 5. (Ὁλόκληρο τὸ ἔργο τοῦ Choiseul - Gouffier 
εἶναι τρίτομο. Ἀλλὰ ὁ δεύτερος καὶ τρίτος τόμος χαρακτηρίζονται Α’ καὶ Β’ μέρος τοῦ 
Β’ τόμου. Πβ. Κυριάκος Σιμόπουλος,  ὅ.π., σ. 356 σημ. 1, καὶ σ. 364 σημ. 2 καὶ 3).   

44. Marie-Gabriel-Florens-Auguste comte de Choiseul-Gouffier,  ὅ.π., τόμος Β’, σ. 70. 
(Ἡ παραπομπὴ ἀπὸ τὸν Κυριάκο Σιμόπουλο,  ὅ.π., σ. 356 σημ. 1, σ. 364 σημ. 2 καὶ σ. 
439 , σημ. 1 καὶ 2).   

45. Foucherot  et  Fauvel, Journal du voyage fait en Grece par les ordres de monsieur le 
Compte de Choiseul par les Sieurs Foucherot et Fauvel (en 1780), Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 
χείρ. 132. Πβ. Κυριάκος Σιμόπουλος,  ὅ.π.,  σ. 439.  

46. C. C. Lowe, «Fauvel’s first trip through Greece», HESPERIA, 5(2) (1936) 208. Κυρι-
άκος Σιμόπουλος,  ὅ.π., σ. 439, σημ. 3.

47. (Barbie de) Boccage, Correspondance de Daniel Demetrius Philippides et de  J. D. Barbie 
de Bocage (1794-1819). Βρίσκεται στὴ Γεννάδιο Βιβλιοθήκη, χειρόγρ. 124-147.  Πβ. Κυ-
ριάκος Σιμόπουλος,  ὅ.π., σ. 439, σημ. 4.

48.  Κυριάκος Σιμόπουλος,  ὅ.π., σ. 439.
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τοῦ 1780. Κάποια στιγμὴ θὰ περάσουν στὴν Πελοπόννησο καὶ μὲ τὸν 
Παυσανία στὸ χέρι θὰ τὴ διασχίσουν ὁλόκληρη ἐρευνώντας ἀρχαιότητες: 
Κόρινθος, Ἄργος, Μυκῆνες, Ἐπίδαυρος, Τριπολιτσά, Σπάρτη, Μεσσηνία, 
Ὀλυμπία.49 Στὸ Ἄργος ὁ Foucherot σημειώνει πὼς διαπίστωσε ὅτι ὅλοι οἱ 
κάτοικοι ἦταν ἁμαξάδες-ἀγωγιάτες50.

Δεκατέσσερα χρόνια ἀργότερα, τὸ 1794, στὸ δεύτερο ταξίδι του στὴν 
Ἑλλάδα, θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν Μωριά, τὴν Λῆμνο, τὴν χερσόνησο τοῦ Ἄθω, 
τὴν Ἀττική, τὰ Ἑπτάνησα καὶ τὴν Ἤπειρο, ἕνας Ἄγγλος, αὐτὴ τὴ φορά, 
ἐπιστήμονας, ὁ John  Sibthorp, καθηγητὴς τῆς Βοτανικῆς στὴν Ὀξφόρδη, 
γιὰ νὰ μελετήσει τὰ φυτὰ ποὺ ἀναφέρονται στὰ κείμενα τῶν ἀρχαίων 
συγγραφέων, προκειμένου νὰ συμπληρώσει τὶς ἔρευνες τοῦ πρώτου τα-
ξιδιοῦ του, (τὸ 1788-1789 γιὰ εἴκοσι δύο περίπου μῆνες), στὴν Ἑλλάδα μὲ 
τὸν ἴδιο σκοπό.51 Στὴν Κωνσταντινούπολη θὰ συναντήσει τὸν συμπατρι-

49.  Κυριάκος Σιμόπουλος,  ὅ.π., σ. 444.
50. Foucherot  et  Fauvel, ὅ.π., σ. 217, σήμ. 1. Πβ.  Κυριάκος Σιμόπουλος,  ὅ.π., σ. 444, 

σημ. 3.
51.  Κυριάκος Σιμόπουλος,  ὅ.π., σ. 613-614: «Ὁ Ἄγγλος ἐπιστήμονας John  Sibthorp, 

καθηγητὴς τῆς Βοτανικῆς στὴν Ὀξφόρδη, ἐγκατέλειψε τὸ 1786, σὲ ἡλικία 28 χρόνων, 
τὴν ἕδρα του καὶ περιηγήθηκε ἐπὶ 22 περίπου μῆνες τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ μελετήση τὰ 
φυτὰ ποὺ ἀναφέρονται στὰ κείμενα τῶν ἀρχαίων συγγραφέων. Τὸν συνώδευε ἕνας 
λαμπρὸς σχεδιαστής, ὁ Ferdinand Bauer. Ὁ νεαρὸς σοφὸς θὰ ἐξερευνήση τὴν Κρήτη, 
Κύπρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κῶ, Ρόδο, τὰ παράλια τῆς Μ. Ἀσίας καὶ διάφορες περιοχὲς στὴν 
ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα. Κατὰ τὰ τέλη Δεκεμβρίου 1789 θὰ ἐπιστρέψη στὴν Ἀγγλία συνα-
ποκομίζοντας 3.000 φυτά, ἄγνωστα στοὺς προηγούμενους ἐρευνητὲς κι’ ἕναν θησαυρὸ 
παρατηρήσεων σχετικὰ μὲ τὴν ἑλληνικὴ φυσικὴ ἱστορία. Ἑπτὰ χρόνια ἀργότερα, τὸ 
1794, ἐπιχειρεῖ δεύτερο ταξίδι στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ συμπληρώση τὶς ἔρευνές του. Στὴν 
Κωνσταντινούπολη θὰ συναντήση τὸν συμπατριώτη του περιηγητῆ John Hawkins, γνώ-
ριμο τοῦ προηγούμενου ταξιδιοῦ του, καὶ θὰ συνεχίση μαζί του τὴν ἐπιστημονικὴ περι-
ήγηση. Θὰ ἐπισκεφθῆ τὴ Λῆμνο, τὴ χερσόνησο τοῦ  Ἄθω, τὴν Ἀττική, καὶ τὸν Μωριᾶ, 
τὰ Ἑπτάνησα καὶ τὴν Ἤπειρο. Ἡ νέα ἐξερευνητικὴ περιοδεία θὰ κρατήσει 18 μῆνες. 
Ἀλλὰ στὴν Πρέβεζα ὁ Sibthrop, ἐρευνώντας τὰ ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Νικόπολης, θὰ 
ἀρρωστήση ἀπὸ σοβαρὸ κρυολόγημα. Ἦταν συνέπεια τῶν κακουχιῶν μίας ἀτέλειωτης 
ὁδοιπορίας σὲ δύσβατες κι’ ἀκατοίκητες περιοχές, κάτω ἀπὸ δύσκολες συνθῆκες καὶ 
χωρὶς στοιχειώδεις ἀνέσεις. Ἕναν χρόνο ἀργότερα, τὸ 1796, ὁ Sibthorp θὰ πεθάνη φυ-
ματικὸς στὸ Μπὰθ τῆς Ἀγγλίας, σὲ ἡλικία μόλις 38 χρόνων. Ὁ πρόωρος θάνατος δὲν 
τοῦ ἐπέτρεψε νὰ ἐκδώση τὸ χρονικὸ τῶν περιηγήσεών του στὴν Ἑλλάδα. Κληροδότησε 
ὅμως τὰ χειρόγραφα καὶ τὸ βοτανολόγιό του στὸ πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης, καθὼς 
καὶ ἕνα μεγάλο ἀγρόκτημα γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐκδοτικῶν δαπανῶν. Τὸ ὑλικὸ ποὺ συ-
γκέντρωσε ὁ Sibthorp γιὰ τὴν ἑλληνικὴ πανίδα καὶ χλωρίδα εἶναι ἀπέραντο. Ζῶα, που-
λιά, ἑρπετά, ἔντομα, ψάρια καταγράφονται ὅλα συστηματικά. Τὸ ἴδιο καὶ κάθε λογῆς 
φυτὰ ποὺ μελέτησε ὁ βοτανολόγος σὲ κάμπους καὶ βουνά. Στὶς περιηγήσεις του συνω-
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ώτη τοῦ περιηγητῆ John Hawkins, γνώριμο τοῦ προηγούμενου ταξιδιοῦ 
του, καὶ θὰ συνεχίσει μαζί του τὴν ἐπιστημονικὴ περιήγηση ποὺ θὰ κρα-
τήσει 18 μῆνες.

  Τὸ 1795, ὁδεύοντας ὁ John  Sibthorp ἀπὸ τὸν Πύργο πρὸς τὸ Ἄργος, 
διανυκτέρευσε σὲ δύο χάνια· τὸ ἕνα κοντὰ στὸν Ἀλφειό, τὸ ἄλλο στὸν 
Ἀχλαδόκαμπο. Στὸ ́ Ἄργος ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν ἐρειπωμένων σπιτιῶν 
ἔδειχνε τὶς συνέπειες τῆς συμμετοχῆς τῶν Ἑλλήνων τῆς περιοχῆς στὰ 
Ὀρλωφικά, δηλαδὴ στὸν Α’ Ρωσοτουρκικὸ πόλεμο (1769-1774), ἀλλὰ καὶ 
τὶς συνέπειες ἀπὸ τὴν Ἀλβανοκρατία στὸν Μωριὰ ποὺ κράτησε ἐννέα ὁ-
λόκληρα ἔτη (1770-1779), ὅπως προαναφέραμε.52 

Οἱ Ἀλβανοὶ κατέστρεψαν ὁλόκληρη τὴν περιοχὴ τοῦ Ἄργους καὶ τοῦ 
Ναυπλίου μετὰ τὴν αἱματηρὴ καταστολὴ τοῦ ξεσηκωμοῦ. Κατώρθωσαν 
νὰ συντρίψουν τὴν τουρκικὴ δύναμη ποὺ εἶχε κινηθεῖ ἐναντίον τους, 
ρίζωσαν στὴν Ἀργοναυπλία, ὠχυρώθηκαν καὶ λυμαίνονταν τὴν περιο-
χή.53 Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ Ἄργους εἶχαν μεταναστεύσει γιὰ 
νὰ σωθοῦν ἀπὸ τοὺς Τούρκους.54 Συνάμα, ἡ ἐπιδημία πανώλους ποὺ ξέ-
σπασε τὸ 1788 καὶ τὸ 1792, ἁπλώθηκε καὶ στὴν Πελοπόννησο καὶ εἶχε 
ἀποδεκατίσει τὸν πληθυσμὸ τοῦ Ἄργους.55 

δευόταν πάντα ἀπὸ ὁδηγό, ποὺ τὸν πληροφοροῦσε γιὰ τὴν νεοελληνικὴ ὀνομασία τῶν 
φυτῶν. Τὴ σημείωνε καὶ τὴν ἀναζητοῦσε στὶς ἀρχαῖες πηγές. Κάθε τόσο διαπίστωνε 
ἔκπληκτος πὼς ἦταν ἡ ἴδια ὀνομασία ποὺ ἀναφερόταν σὲ κείμενα τοῦ Ἀριστοτέλη, 
τοῦ Θεόφραστου, τοῦ Διοσκουρίδη, τοῦ Πλίνιου, τοῦ Αἰλιανοῦ. Δὲν ἀσχολήθηκε διόλου 
μὲ τὴ σύγχρονή του ἑλληνικὴ ζωή, μὲ τὶς συνήθειες καὶ τὶς ἀπασχολήσεις τῶν κατοί-
κων. Ἔβλεπε μονάχα τὴ βλάστηση καὶ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο. Κάπου κάπου, ὡστόσο, ση-
μειώνει καὶ μερικὲς πληροφορίες ποὺ ἀφοροῦν καὶ τὸ ἀνθρώπινο στοιχεῖο. Τὸ πρῶτο 
ἔργο τοῦ Ἄγγλου βοτανολόγου κυκλοφορήθηκε τὸ 1806: Florae Graecae Prodromus, sive 
plantarum omnium enumeratio, quas in provinciis aut insulis invenit ..., Londini 1806-
1813, δυὸ τόμοι. Ἡ ἔκδοση τοῦ δευτέρου ἔργου τοῦ Sibthorp ποὺ θεωρεῖται μνημεῖο γιὰ 
τὴν ἑλληνικὴ χλωρίδα χρειάσθηκε 24 χρόνια γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῆ. Ἔχει τὸν γενικὸν 
τίτλο: Flora Greca, sive plantarum rariorum historia, quas in provinciis aut insulis Graeciae 
legit, investigavit et depingi curavit Johannes Sibthorp ..., Londini, 1806-1840, τόμοι δέκα. 
Εἶναι ἔκδοση πολυτελής, μὲ θαυμάσιες ἔγ-χρωμες εἰκόνες φυτῶν».  Πβ. καὶ Ἑλένης Κ. 
Πλατάκη, «Ξένοι Φυσιοδίφαι, Γεωγράφοι καὶ Περιηγηταὶ περὶ Κρήτης», ΑΜΑΛΘΕΙΑ, 
ἅγιος Νικόλαος Κρήτης, τόμος Β΄, σ. 155 κ. ἑξ.

52. Κ. Σάθας, ὅ.π., σ. 526.
53. Μιχ. Λαμπρυνίδης, Ἡ Ναυπλία, Ἀθῆναι 19502, σ. 159. Τάσος Γριτσόπουλος, Τὰ 

Ὀρλωφικά, Ἡ ἐν Πελοποννήσῳ ἐπανάστασις τοῦ 1770 καὶ τὰ ἐπακόλουθα αὐτῆς. Ἀθῆναι 
1967, σσ. 133-134. -Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 620 σημ. 3.

54. Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 620.
55. Ἀναγν. Κοντάκης, Ὑπομνήματα ἀναγκαιότατα καὶ ἀξιόπιστα..., ἐπιμέλεια 

Ἐμμαν. Πρωτοψάλτη, [= Κοντάκης Ἀναγνώστης, Ἀπομνημονεύματα], Ἀθῆναι 1957, σ. 
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Τὴν ἡμέρα ποὺ ἔφθασε ὁ John  Sibthorp στὸ Ἄργος γινόταν παζάρι. 
Γυναῖκες καὶ ἄντρες ἦταν ντυμένοι μὲ προβατόγουνες.56 Δὲν μᾶς δίνει ὅ-
μως ὁ Sibthorp ἄλλες λεπτομέρειες γιὰ τὴν κοινωνικὴ ζωὴ στὴν πόλη.

Γενικεύοντας τὰ ἱστορικοκοινωνικὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς θὰ μπορού-
σαμε νὰ ποῦμε ὅτι, μία σειρὰ ἀπὸ γεγονότα57, πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά, 
ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ τῶν τελευταίων δεκαετιῶν τοῦ ΙΗ’ αἰῶνα ἐπι-
τάχυναν τὶς διαδικασίες καὶ τὶς βαθειὲς ἀνακατατάξεις στὸν ὑπόδουλο 
ἑλληνισμὸ καὶ ἄνοιξαν τὸν δρόμο πρὸς τὴν ἀναγέννηση καὶ τὴν προετοι-
μασία τοῦ ἐθνικοῦ ξεσηκωμοῦ. Ἦσαν κυρίως τὰ θαυμαστὰ ἐπιτεύγματα 
στὸν οἰκονομικὸ τομέα: ἡ ραγδαία ἐμποροναυτικὴ ἀνάπτυξη καὶ ἡ δη-
μιουργία ἀκμαίας ἀνταγωνιστικῆς βιομηχανίας στὶς ὀρεινὲς περιοχὲς 
(ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἐπιβίωση ἀποτελοῦσε τὸ πρώτιστο ἄθλημα τῶν ὑ-
ποδούλων). Τὰ κοινωνικὰ στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ διαφοροποιήθη-
καν. Μία ἀστικὴ τάξη, ὑποτυπώδης βέβαια, ἄρχισε νὰ δημιουργεῖται 
σὲ ὁρισμένες περιοχές. Κι ἐπειδὴ ἐρχόταν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Εὐρώπη γι-
νόταν φορέας νέων ἀντιλήψεων καὶ νέων τρόπων ζωῆς. Ὅλες αὐτὲς οἱ 
ἀνακατατάξεις ἔχουν ἁλυσιδωτὲς ἐπιπτώσεις: ἐθνοπαιδευτικὲς καὶ πο-
λιτικές. Συντελοῦν στὴν πνευματικὴ ἀφύπνιση. Μεγάλος ἀριθμὸς νέων 
σπουδάζει στὰ εὐρωπαϊκὰ πανεπιστήμια. Σχολεῖα ἱδρύονται κατὰ ἑκα-
τοντάδες. Ὁ Διαφωτισμὸς ἁπλώνεται σ’  ὅλη τὴν Ἑλλάδα.58   

18. Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 620 σημ. 4.
56. Robert Walpole, Travels in various countries of the East being a continuation of memories 

relating to European and Asiatic Turkey. London, 1820, σσ. 85-87. Κυριάκος Σιμόπουλος, 
ὅ.π., σσ. 620-621.

57. Πβ. Μιχ. Σακελλαρίου, Ἡ Πελοπόννησος κατὰ τὴν δευτέραν τουρκοκρατίαν 
(1715-1821). Ἀθῆναι 1939 [ἀνατ. Ἀθήνα, Ἑρμῆς, 1988]. Βασίλης Κρεμμυδᾶς, Συγκυρία 
καὶ ἐμπόριο στὴν προεπαναστατικὴ Πελοπόννησο 1793-1821. Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1980. 
Σπύρος Ἀσδραχᾶς, Μηχανισμοὶ τῆς ἀγροτικῆς οἰκονομίας στὴν Τουρκοκρατία (ΙΕ΄ - ΙΣΤ΄ 
αἰώνας). Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1978. Ἰδίου, Ἑλληνικὴ καινωνία καὶ οἰκονομία, ιη΄ καὶ ιθ΄ αἰ., 
Ἀθήνα, Ἑρμῆς, 1988.

58. Κ.Θ. Δημαρᾶς, Νεοελληνικὸς  Διαφωτισμός, Ἀθήνα, Ἑρμῆς, 1977. Ἰδίου,  Ἑλληνικὸς 
Ρομαντισμός, Ἀθήνα, Ἑρμῆς, 1982. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικὸς Διαφωτι-
σμός. Ἀθήνα, ΜΙΕΤ, 2000. Παναγιώτης Κονδύλης, Ὁ Εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμός, τόμοι 2. 
Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1987. Ἰδίου, Ὁ Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός: Οἱ φιλοσοφικὲς ἰδέες. Ἀθήνα, 
Θεμέλιο, 1988. Μανουήλ Γεδών, Ἡ πνευματικὴ κίνησις τοῦ γένους κατὰ τὸν ΙΗ’ καὶ ΙΘ’ 
αἰώνα. Ἀθήνα, ἔκδ. Ἑρμῆς, 1976. Γιῶργος Βελουδῆς, Τὸ Ἑλληνικὸ Τυπογραφεῖο τῶν Γλυ-
κήδων στὴ Βενετία (1670-1854), γερμανιστί 1974, Ἀθήνα, Χ. Μπούρας). Ὄλγα Κατσιαρδῆ–
Hering, Ἡ Ἑλληνικὴ παροικία τῆς Τεργέστης (1751-1830). τόμοι 2, Ἀθήνα 1986. Κυριάκος 
Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ  Γ.1, 19975, σ. 16. –Ε.J. Hobsbawm, Ἡ Ἐποχὴ τῶν Ἐπαναστάσεων 
1789-1848. Ἀθήνα, ΜΙΕΤ, 1990 [1962], μετάφρ. Μαριέτα Οἰκονομοπούλου.
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Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1800-1821

Οἱ δύο πρῶτες δεκαετίες τοῦ ΙΘ’  αἰῶνα ἀποτελοῦν τὴ σημαντικότερη πε-
ρίοδο τῆς περιηγητικῆς γραμματείας τόσο γιὰ τὸ πλῆθος καὶ τὸ εἶδος τῶν 
ξένων ποὺ ταξίδεψαν στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ὅσο καὶ γιὰ τὸν ὄγκο τοῦ συσ-
σωρευμένου πληροφοριακοῦ ὑλικοῦ καὶ γιὰ τὴν ἀξία τῶν προσωπικῶν 
μαρτυριῶν.59

Ἕνα νέο περιηγητικὸ ρεῦμα πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἐκδηλώνεται ὕστερα 
ἀπὸ τὸ 1800 μὲ ταυτόχρονη ἀνάπτυξη τῆς ταξιδιωτικῆς λογοτεχνίας. 
Στὰ ὁδοιπορικὰ τῶν δυὸ πρώτων δεκαετιῶν τοῦ ΙΘ’ αἰῶνα προβάλλει 
ὁλοζώντανος ὁ ἑλληνισμὸς ποὺ προπαρασκεύασε καὶ πραγμάτωσε τὸ 
Εἰκοσιένα. Οἱ ταξιδιῶτες ἐξεικονίζουν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία σὲ πολι-
τεῖες καὶ σὲ χωριά, σὲ βουνά, σὲ κάμπους καὶ νησιά, τὸν καθημερινὸ 
βίο στὸν ἀγρό, στὸ ἐργαστήρι, στὸ μαγαζί, στὸ καράβι, σημειώνουν ὅ,τι 

59. Πβ. βιβλία περιηγητῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ εἰδικότερα στὴν Πελοπόννησο, καθὼς 
καὶ βιβλία μὲ ἀρχαιολογικὲς καὶ ἱστορικὲς ἔρευνες ἐπιστημόνων, πέραν τῶν καταγρα-
φομένων στὶς ἐπιμέρους παραπομπὲς καὶ ὑποσημειώσεις μου: F. Aldenhoven, Itineraire 
descriptif de l’Attique et du Peloponnese, Athenes 1841. Κ. Baedeker, Greece, Leipzig 19084. R. 
Baladie, Le Peloponesse de Strabon. Etude de Geographie historique, Paris 1980. E. Boblaye Puillon, 
Recherches geographiques sur les Ruines de la Morea, Paris 1836. Antoine Bon, La Moree franque, 
Paris 1969, τόμ. Ι καὶ ΙΙ (πίνακες). J.A. Buchon, La Grece continentale et la Moree, Voyage, sejour 
et etudes historiques en 1840 et 1841, Paris 1843. C. Bursian, Geographie von Griechenland, τόμοι 
2, (Leipzig 1868-1872). J.A. Cramer, A geographical and historical description of ancient Greece, 
τόμοι Ι-ΙΙΙ, Oxford 1828. Er. Curtius, Peloponnesos. Eine historisch-geographische Bescheibung der 
Halbinsel, Gotha, τόμ. I 1851, τόμ. ΙΙ 1852. E. Dodwell, A classical and topographical Tour through 
Greece, during the years 1801, 1805, and 1806, τόμοι 2, London 1819. Expedition scientifique de 
Moree…, Paris, τόμ. I (1831), ΙΙ (1833), ΙΙΙ (1838). Carte de la Grece, Paris 1832 (χάρτης τῆς 
Expedition scientifique de Moree…, αὐτοτελὴς ἔκδοση καὶ ἀνατύπωση τὸ 1852). W. Gell, 
Itinerary of the Morea being a Description of the Routes of that Peninsula, London 1817. W. Gell, 
Narrative of a journey in the Morea, London 1823. Guide Joanne, τόμ. ΙΙ, Grece continentale et Iles, 
Paris 1891, (19032) Librairie Hachette. Ιστορία Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν, 
1970 κ. ἑξ. Π.Α. Κομνηνός, Ἀρχαιολογικαὶ Διατριβαὶ ὑπό…, ἐν Τριπόλει 1874. W.M. Leake, 
Travels in the Morea, London 1830, τόμοι Ι-ΙΙΙ. W.M. Leake, Peloponnesiaca: A supplement to 
travels in the Morea, London 1846. W. Loring, «Some ancient routes in the Peloponnese», JHS  15 
(1895), σσ. 25-89. Al. Philipson, Der Peloponnes, Versuch einer Landes-Kunde auf geologischer 
Grundlage, Berlin 1892 (καὶ ἀνεξάρτητος τόμος μὲ χάρτες). Al. Philippson καὶ E. Kirsten, 
Die grechischen Landschaften, Eine Landeskunde, τόμ. ΙΙΙ.1 Der Peloponnes, Frankfurt am Main 
1959. Ἰάκωβος Ραγκαβῆς, Τὰ Ἑλληνικά, τόμος 2ος (Ἀθῆναι 1853). L. Ross, Erinnerungen 
und Eindrücke aus Griechenland, Basel 18752. L. Ross, Reisen und Reiserouten durch Griechenland, 
I Reisen im Peloponnes, Berlin 1841. W. Vischer, ὅ.π., (H βιβλιογραφία ἀντλημένη ἀπὸ τὸν 
Γιάννη Πίκουλα, Ἡ νότια Μεγαλοπολιτικὴ χώρα ἀπὸ τὸν 8ο π.Χ. ὡς τὸν 4ο μ.Χ. αἰώνα, 
(συμβολὴ στὴν τοπογραφία της), Διδακτορικὴ Διατριβή, Ἀθήνα 1988.    
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βλέπουν κι ὅ,τι ἀκοῦν: γιὰ τὸ πολιτιστικὸ ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ, γιὰ τὰ με-
γάλα πνευματικὰ κέντρα τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνισμοῦ, γιὰ σχολεῖα καὶ 
σχολιαρόπαιδα καὶ δασκάλους καὶ ἀκαδημίες, γιὰ τὰ βιβλία καὶ τοὺς 
συγγραφεῖς, γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς οἰκονομίας, τὴν παραγωγή, τοὺς φό-
ρους καὶ τὰ αὐθαίρετα δοσίματα, τὶς τιμές, τοὺς μισθοὺς καὶ τὰ μερο-
κάματα, γιὰ τὴ μετανάστευση, γιὰ τοὺς πραματευτάδες, τοὺς ναυτι-
κούς, τοὺς καρβανάρους, τοὺς τσοπαναραίους, γιὰ τὰ φτωχόσπιτα καὶ 
τ’ ἀρχοντόσπιτα, τοὺς ξωμάχους καὶ τοὺς κοτσαμπάσηδες, τοὺς καραβο-
κύρηδες, τοὺς δουλοπάροικους καὶ τοὺς μεγαλονοικοκυραίους γιὰ τοὺς 
ἐσωτερικοὺς κοινωνικοὺς ἀγῶνες.60 

Αὐτὸ τὸ φαινόμενο εἶναι παράγωγο καὶ συνάρτηση τῶν σχέσεων 
τῶν Εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων μὲ τὴν Ὑψηλὴ Πύλη καὶ τῶν ἐξελίξεων τοῦ 
ἀνταγωνισμοῦ τους στὰ πλαίσια τοῦ ἀποικιακοῦ ἐπεκτατισμοῦ πρὸς τὴν 
Ἀνατολή.61

Στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΘ’ αἰῶνα εἶναι πιὰ ὁλοφάνερα τὰ σημάδια τῆς παρακμῆς 
τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ρῶσοι, Γάλλοι καὶ Ἄγγλοι ἔχουν 
ἐμπλακεῖ σὲ πολεμικὲς περιπέτειες καὶ ἀντιμετωπίζουν τὸ ἐνδεχόμενο 
διανομῆς τῆς πλούσιας λείας. Μέσα σ΄ αὐτὸ τὸ κλίμα τῆς ἀναταραχῆς 
καὶ τῶν ἐθνικῶν φιλοδοξιῶν ὁ ἑλληνικὸς χῶρος ἀποκτᾶ στρατηγικὴ 
σημασία.62 Οἱ Εὐρωπαϊκὲς Μεγάλες Δυνάμεις βλέπουν τοὺς Ἕλληνες 
ὡς πιθανοὺς συμμάχους γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῆς ἰμπεριαλιστικῆς πο-
λιτικῆς τους. Παράλληλα, ἡ ἑδραίωση τῆς ἀγγλικῆς κυριαρχίας στὴν Ἰν-
δία63 προκαλεῖ ἀνταγωνιστικὲς πιέσεις καὶ ἀντιπερισπασμοὺς τῆς Γαλ-
λίας καὶ τῆς Ρωσίας στὴν Ἐγγὺς Ἀνατολή64. Ἔτσι ἡ ταξιδιωτικὴ κίνηση 
πρὸς αὐτὸν τὸν στρατηγικὸ χῶρο εἶναι συχνὰ κατευθυνόμενη. Μυστικοὶ 
πράκτορες, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, συρρέουν στὴν Ἑλλάδα μεταμορ-
φωμένοι σὲ φιλέρευνους περιηγητές, διατρέχουν τὴ χώρα μὲ κρυφὲς καὶ 
φανερὲς ἀποστολές: συγκέντρωση πολιτικοστρατιωτικῶν πληροφοριῶν, 
ἐπαφὲς μὲ παράγοντες τῆς ὀθωμανικῆς ἐξουσίας ἢ τοῦ ἑλληνικοῦ στοι-
χείου, βολιδοσκοπήσεις, σφυγμομετρήσεις κ.λ.π.65 

Στὴν ἴδια περίοδο οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες πραγματοποιοῦν μεγάλα ἅλ-
ματα στὶς κλασσικὲς σπουδὲς (ἀρχαιολογία, φιλολογία). Ἡ πολιτιστικὴ 

60. Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 7, 20.
61. Ν. Ψυρούκης, ἱστορία τῆς Ἀποικιοκρατίας, τόμ. 3ος, Ἀθήνα, Ἐπικαιρότητα, 

1977, σσ. 111-196.
62. Ν. Ψυρούκης, ὅ.π., σσ. 298-317, καὶ σσ. 111-144.
63. Ν. Ψυρούκη, ὅ.π., σσ. 48-71.
64. Ν. Ψυρούκης,  ὅ.π., σσ. 64-109, 197-260, 23-48.
65. Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 7, 14.

Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού



«Τὸ Ἄργος τοῦ 19ου αἰῶνα  μὲ τὸ μάτι τῶν  Ξένων  Περιηγητῶν  καὶ  Ταξιδιωτῶν» 227

στροφὴ πρὸς τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κόσμο γίνεται, ὕστερα ἀπὸ τὸ 1800, 
ρεῦμα, συρμός, στάση ψυχῆς. Ταυτόχρονα δημιουργεῖται μία ἔντονη κί-
νηση πρὸς τὴν Ἑλλάδα γιὰ πληρέστερη γνωριμία μὲ τὸν ἱστορικὸ χῶρο, 
γιὰ συστηματικότερη μελέτη τῶν λειψάνων τῆς ἀρχαίας τέχνης. Ἡ ἀρ-
χαιολατρεία ὡστόσο συμβαδίζει  μὲ τὴν ἀρχαιοθηρία ποὺ συντελεῖται, 
ὅπως καὶ κατὰ τοὺς προηγούμενους αἰῶνες, σὲ κρατικὸ καὶ σὲ ἰδιωτικὸ 
ἐπίπεδο. Οἱ περιηγήσεις τῆς προεπαναστατικῆς εἰκοσαετίας στὴν Ἑλλά-
δα παρουσιάζουν σημαντικὲς διαφορὲς σὲ σύγκριση μὲ τὰ ταξίδια τοῦ ΙΗ’ 
αἰῶνα. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ὅτι, ἐνῶ κατὰ τὸν ΙΗ΄ αἰῶνα οἱ περισότεροι 
ξένοι ποὺ ταξίδευαν στὴν Ἑλλάδα ἦσαν Γάλλοι, στὴν πρώτη εἰκοσαετία 
τοῦ ΙΘ’ αἰῶνα πλειοψηφοῦν οἱ Βρετανοί. Ὡστόσο τὰ ταξίδια στὸν ἑλλη-
νικὸ χῶρο δὲν εἶναι ἀκίνδυνα. Οἱ ἐξεγέρσεις καὶ ἡ πολεμικὴ δράση τῶν 
Κλεφταρματολῶν στὴ στεριὰ καὶ στὴ θάλασσα ἀποθάρρυναν τοὺς ξένους 
ταξιδιῶτες. Στὸ ἐσωτερικό του Μωριᾶ οἱ μετακινήσεις ἦσαν ἐπικίνδυνες 
ὣς τὸ 1806, ὣς τὴν καταστροφὴ δηλαδὴ τῶν κλέφτικων σωμάτων· ἀλλὰ 
καὶ ἀργότερα ἡ ἔνοπλη δράση δὲν σταμάτησε ὡς τὸ Εἰκοσιένα. Παρόλα 
αὐτά, ὁ Μωριάς, ἀπὸ ἄποψη περιηγητισμοῦ , εἶναι ὁ πιὸ πολυσύχναστος, 
ὅπως καὶ τὸν ΙΗ΄  αἰῶνα.66

Τὰ χρονικὰ ποὺ κυκλοφοροῦν στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες κατὰ τὴν προε-
παναστατικὴ περίοδο δὲν μένουν ἄγνωστα στοὺς Ἕλληνες, ὅπως κατὰ 
τοὺς προηγούμενους αἰῶνες. Ἐπισημαίνονται ἀπὸ τοὺς λόγιους τῶν πα-
ροικιῶν, διαβάζονται ἀπὸ τοὺς μορφωμένους τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ 
ἐξωτερικοῦ. Τὰ ἑλληνόφωνα ἔντυπα ἀσκοῦν κριτικὸ ἔλεγχο, δημοσιεύ-
ουν σφοδροὺς ἀντιρρητικούς.67 

Ὁ Γάλλος γιατρὸς (καὶ κληρικός) Francois-Charles-Hughes-Laurent 
Pouqueville ἦταν ὁ πρῶτος Εὐρωπαῖος ταξιδιώτης ποὺ ἔφτασε στὴν 
Ἑλλάδα στὸ κατώφλι τοῦ ΙΘ’ αἰῶνα. Βρέθηκε σὲ ἡλικία 29 ἐτῶν στὴν 
Ἑλλάδα ἀκούσιος αἰχμάλωτος τῶν Τούρκων. Πέρασε τὸν χειμῶνα τοῦ 
1799 στὴν Τριπολιτσὰ καὶ τὸ 1800 ὁδηγήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, 
ὅπου παρέμεινε φυλακισμένος δύο χρόνια. Καρπὸς αὐτῆς τῆς περιπέ-
τειας ἦταν ἡ ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ἕνα περιηγητικὸ 
χρονικὸ68 ποὺ κυκλοφόρησε σὲ τρεῖς τόμους τὸ 1805 καὶ σημείωσε μεγά-

66. Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σσ. 7-12.
67. Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 13.
68. F.C.H.L. Pouqueville, Voyage en Moree, à Constantinople, en Albanie et dans plusieurs 

autres parties de l’ Empire Ottoman, pendant les annees 1789, 1799, 1800 et 1801, comprenant 
la description de ces pays, leurs productions, les moeurs, les usages, les maladies et le commerce 
de leurs habitans, avec des rapprochemens entre l’etat actuel de la Grece, et ce qu’elle fut dans 
l’antiquite, (Paris 1805, τόμοι 1-3), σσ. 51-52. Πβ. καὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση: Πουκεβὶλ 
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λη κυκλοφοριακὴ ἐπιτυχία, περιγράφει ὁλόκληρο τὸν Μωριά, τὴν Ἀρ-
καδία, τὴ Λακωνία, τὴ Μάνη, τὴν Ἀργολίδα ποὺ δὲν εἶδε ὅμως διόλου. 
Εἶχε ὅμως ταξιδέψει μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τῶν ἄλλων περιηγητῶν. Ἔτσι 
τὰ περισσότερα τοπογραφικὰ καὶ ἀρχαιολογικὰ στοιχεῖα ποὺ παραθέ-
τει δὲν ἔχουν καμία ἀξία. Ἀνακρίβειες, μυθοπλασίες, παραμορφώσεις, 
αὐθαίρετες ἑρμηνεῖες, ἐπιπόλαιες κρίσεις.69

Τὸ 1806 διορίστηκε ἀπὸ τὸν Ναπολέοντα ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τῆς 
Γαλλίας στὰ Ἰωάννινα μὲ προξενικὰ καθήκοντα στὴν Αὐλὴ τοῦ Ἀλῆ καὶ 
παρέμεινε στὴν Ἑλλάδα δέκα περίπου χρόνια (1806-1816). Τότε ἄρχισε ἡ 
πραγματικὴ γνωριμία του μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἡ περιήγηση ποὺ θὰ κρατήσει 
δέκα περίπου χρόνια (1806-1816) καὶ θὰ καταγραφεῖ στὸ δεύτερο ταξιδιω-
τικό του, τὸ πολυσήμαντο πεντάτομο Ταξίδι στὴν Ἑλλάδα, (πρώτη ἔκδοση 
στὸ Παρίσι τὸ 1820-1821 καὶ δεύτερη ἔκδοση σὲ ἕξι τόμους τὸ 1826). Τὰ 
δύο χρονικὰ εἶναι δύο διαφορετικοὶ κόσμοι. Ὁ Pouqueville τοῦ Ταξιδιοῦ 
στὸν Μωριά δὲν ἔχει καμμιὰ σχέση μὲ τὸν Pouqueville τοῦ Ταξιδιοῦ στὴν 
Ἑλλάδα. Ὁ πρῶτος ἔχει περιορισμένους ὁρίζοντες, εἶναι ἑτερόφωτος, ὁ 
δεύτερος ἔδωσε ἀληθινὸ περιηγητικὸ ἔργο.70 Θὰ παρακολουθήσουμε καὶ 
τὰ δύο ταξίδια, καθένα στὴν ἐποχή του καὶ στὰ δικά του πλαίσια. 

Στὸ χρονικό τοῦ 1805, μὲ τίτλο Ταξίδι στὸν Μωριά, οἱ μόνες ἀξιοπρόσε-
χτες καὶ σχετικὰ ἀξιόπιστες πληροφορίες εἶναι ἐκεῖνες ποὺ ἀναφέρονται 
στὴν Τριπολιτσά, ὅπου ὁ Pouqueville παρέμεινε αἰχμάλωτος ἑπτὰ περί-
που μῆνες καὶ εἶχε προσωπικὲς ἐμπειρίες χάρη στὴν ἰατρικὴ του ἰδιότητα. 
Ὡς πρὸς τὸ Ἂργος, ἡ μόνη ἀναφορὰ του σ’ αὐτὸ εἶναι ὅτι ἡ πόλη διοικητικὰ 
ἀποτελοῦσε ἕνα ἀπὸ τὰ 24 βιλαέτια στὰ ὁποῖα ἦταν ὑποδιαιρεμένη ἡ Πε-
λοπόννησος71. 

F. C. H. L., Ταξίδι στὸν Μωριὰ (1805), (μετάφρ. Ὄλγας Ρομπάκη & Ἑλένης Γαρίδη, ἔκδ. 
Τολίδη).

69. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 31, 34.
70. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 35.
71. F.C.H.L. Pouqueville,  ὅ.π., τόμος A΄, σ. 233-234.  Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 

39-40, σ. 40 σημ. 1 γράφει: «Στὸ δεύτερο ὅμως χρονικό του ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1820 
ὁ Pouqueville περιορίζει τὰ βιλαέτια σὲ 20. (Voyage dans la Grece, τόμος Δ’, σ. 341)». Ὁ 
Thomas Smart Hughes, Travels in Sicily, Greece and Albania. Τόμος A΄, London 1820, σ. 112, 
ἀναφέρει 19 βιλαέτια. Ὁ Ἰωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον ἱστορικὸν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπαναστάσεως, τόμος Γ΄, σ. 243, μὲ βάση σημείωμα τοῦ Νικηταρᾶ, σημειώνει 23 ἐ-
παρχίες. Ὁ Ι. Καποδίστριας ἀπαντώντας στὸ ἐρώτημα τῶν Πρέσβεων, ἀνεβάζει τὰ 
βιλαέτια σὲ 24. (A. Μάμουκας, Τὰ κατὰ τὴν Ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος, ἤτοι συλλογὴ 
τῶν περὶ τὴν ἀναγεννωμένην Ἑλλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων καὶ ἄλλων 
ἐπισήμων πράξεων ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ τέλους 1832, τόμος ΙΑ΄. Ἀθῆναι 1852, σ. 401). 
Ὁ Μιχ. Σακελλαρίου, Ἡ Πελοπόννησος ὅ.π., σ. 259) ἐλέγχοντας τὶς πηγές, συμπεραίνει 
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Στὴ δεύτερη διαμονή του στὴν Ἑλλάδα ποὺ κράτησε δέκα χρόνια 
(1806-1826), ὁ Pouqueville πραγματοποίησε αὐτὴ τὴ φορὰ ἀληθινὲς περιη-
γήσεις, μελέτησε, συγκέντρωσε ὑλικὸ καὶ ἔγραψε, ὅπως προαναφέραμε, 
ἕνα νέο ὁδοιπορικὸ μὲ ἔγκυρα στοιχεῖα καὶ προσωπικὲς ἀδιαμφισβήτητες 
μαρτυρίες. Αὐτὸ τὸ χρονικὸ κυκλοφόρησε σὲ πρώτη ἔκδοση στὸ Παρίσι 
τὸ 1820 σὲ πέντε ὀγκώδεις τόμους72 καὶ σὲ δεύτερη ἔκδοση σὲ ἕξη τόμους 
τὸ 1826 μὲ ἐντελῶς νέα διάρθρωση.

Τὸ 1814 καταργήθηκε τὸ προξενεῖο τῆς Γαλλίας στὰ Ἰωάννινα καὶ ὁ Pou-
queville διορίστηκε πρόξενος στὴν Πάτρα. Ἐφυγε ἀπὸ τὰ Γιάννενα στὶς 28 
Φεβρουαρίου 1815 καὶ ἄρχισε τὴν περιήγησή του στὴ νότια Ἑλλάδα.73  

Οἱ Μωραΐτες ποὺ τὸ 1805 παρουσιάζονται ἀχρεῖοι, πανοῦργοι καὶ ἐ-
πίορκοι, ἀκόμα καὶ μὲ ἀλλοιωμένα τὰ φυσικὰ τους χαρακτηριστικὰ καὶ 
χωρὶς ἴχνος πατριωτισμοῦ74 ἔχουν μεταμορφωθεῖ στὸ χρονικό του 1820: 
«Ἀναγνωρίζει κανεὶς τὸν Ἕλληνα, ὅπως καὶ τὰ μνημεῖα τῆς πατρίδας 
του, ἀπὸ τὸν κλασσικὸ του τύπο, ἀπὸ τὴ χάρη τῶν ὡραίων ἰδεῶν ποὺ κρύ-
βει μέσα του. Κι’ ὅπως στοὺς ἀκρωτηριασμένους κορμοὺς τῆς σχολῆς τοῦ 
Φειδία, ὅπου ξαναβρίσκει κανεὶς τὰ σημάδια τοῦ ἰδανικοῦ κάλλους, ἔτσι 
καὶ στὰ χαρακτηριστικὰ τῶν Ἑλλήνων ποὺ δύο φορὲς ὑποδουλώθηκαν, 
ξεχωρίζει τὴν εὐγενική τους καταγωγή»75. 

ὅτι τὰ βιλαέτια ἦταν 24 στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνα καὶ ὅτι μετὰ τὸ 1819 ἔγιναν 25 μὲ τὴν 
προσθήκη τοῦ Πραστοῦ.   

72. F.C.H.L. Pouqueville, Voyage dans la Grece, comprenant la description ancienne et 
moderne de l’Epire, de l’Illyrie Grecque, de la Macedoine Cisaxienne, d’une partie de la Triballie, 
de la Thessalie, de l’Acarnanie, de l’Etolie ancienne et Epictete, de la Locride Hesperienne, de la 
Doride, et du Peloponese, avec des considerations sur l’archeologie, la numismatique, les meurs, 
les arts, l’industrie et le commerce des habitans de ces provinces par F. C. H. L. Pouqueville, an-
cien consulgeneral de France pres d’Ali Pacha de Janina ; corespondant de l’Academie Royale des 
Inscriptions et Belles Lettres de l’ Institut de France ; de l’Academie Ionienne de Corcyre etc., 
ouvrage orne de figures, et enrichi des cartes geographiques dressees par M. Barbie du Bocage, de 
l’Institut de France, Paris 1820. Τὸ 1826 κυκλοφόρησε ἡ δεύτερη ἔκδοση σὲ ἕξι τόμους μὲ 
ἐντελῶς νέα διάρθρωση. Ὡστόσο καὶ στὸ δεύτερο χρονικό του ὁ Pouqueville ἀκολουθεῖ 
στραβὸ δρόμο. Φιλοδοξώντας νὰ ἐμφανισθεῖ ὡς σοφὸς ἀρχαιολόγος, φιλόλογος, το-
πογράφος, ἱστορικός, ὡς αὐθεντία σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, χωρὶς ὡστόσο νὰ διαθέτει 
τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια, φτάνει συχνὰ σὲ ὑπερβολές, ἀνακατεύει τὸ πραγματικὸ μὲ 
τὸ φανταστικό, διαπράττει σφάλματα καὶ συχνὰ καταλήγει σὲ ἐπιπόλαιες κρίσεις. 
(Νicolas Jorga, Les Voyageurs Francais dans l’Orient Europeen, Paris 1928, σ. 123. -Kυριάκος 
Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 324-325, σημ. 2 στὴ σ. 324).   

73. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 381.
74. F.C.H.L. Pouqueville,  ὅ.π.,σ. 245.  -Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ.  Γ.2, 19975, σ. 

331, σημ. 5.
75. F.C.H.L. Pouqueville,  ὅ.π., τόμ. E΄, σ. 78.
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Μετὰ τὴν περιήγησή του στὰ Μέγαρα, ὁ Pouqueville προχώρησε στὴν 
Κόρινθο καὶ στὸ Ἄργος, πόλη μὲ 2.000 κατοίκους. Συνολικὸς πληθυσμὸς 
τῆς Ἀργολίδας (μὲ τὰ 12 χωριά της), στὰ 1814-1816, 3.125 οἰκογένειες 
(15.625 ψυχές)76. Ἀναφέρει τοὺς Ἀργεῖτες ὡς ἐργατικούς. Γράφει συγκε-
κριμένα: «Ὁ πολέμαρχος Ἠπειρώτης, ὁ γενναῖος καὶ συνετὸς Μακεδό-
νας, ὁ εἰρηνικὸς Θεσσαλός, ὁ ἄγριος Ἀκαρνάνας, ὁ δόλιος Αἰτωλός, ὁ 
φιλόνεικος Ἀχαιός, ὁ ἀφιλόξενος Κορίνθιος, ὁ ἐργατικὸς Ἀργείτης, οἱ 
ἀναρχικοὶ λαοὶ τῆς κοιλάδας τοῦ Εὐρώτα καὶ τοῦ Ταϋγέτου, ὁ γλυκὸς 
Μεσσήνιος, ὁ κερδοσκόπος Ἠλεῖος καὶ οἱ ποιμενικὲς οἰκογένειες τῆς 
Ἀρκαδίας, μ’ ὅλο ποὺ εἶναι διαφορετικὴ ἡ ἰδιοσυγκρασία τους, ἔχουν τὰ 
ἴδια ἔθιμα, τὶς ἴδιες δεισιδαιμονίες κι’ αὐτὸ δημιουργεῖ μία οἰκογενειακὴ 
ἑνότητα»77.  

Μελετώντας τὸν ἀριθμὸ τῶν χαρατσιῶν (τοῦ κεφαλικοῦ φόρου) ποὺ 
εἶχε ἐπιβληθεῖ κατὰ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 1780, ὁ Pouqueville προχωρεῖ σὲ 
ὑπολογισμοὺς γιὰ τὸν καθορισμὸ τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Μωριᾶ. Τὰ χα-
ρατσοχάρτια ἦσαν 56.670 καὶ ἀφοροῦσαν μόνο τοὺς ἄρρενες Ἕλληνες 
ἀπὸ δώδεκα χρόνων καὶ πάνω. Μὲ βάση τὶς ἀναλογίες τῶν γεννήσεων 
ἀρσενικῶν καὶ θηλυκῶν καὶ τὸ ποσοστὸ τῶν κάτω τῶν 12 χρόνων στὸ 
σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ, ἀνεβάζει τὸν πληθυσμὸ τοῦ Μωριᾶ τὸ 1780 σὲ 
150.000 καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνα σὲ 240.000 Ἕλληνες (ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς 
Μανιᾶτες) καὶ τοὺς Τούρκους σὲ 40.00078. Ἐλέγχοντας τοὺς ἀριθμοὺς τοῦ 
Pouqueville καὶ τῶν ἄλλων περιηγητῶν ὁ Ἀκαδημαϊκὸς Μιχαὴλ Σακελ-
λαρίου79 συμπεραίνει ὅτι ὁ πληθυσμὸς τοῦ Μωριᾶ ἀνερχόταν τὸ 1800 σὲ 
308.000 Ἕλληνες καὶ 33.000 Τούρκους, τὸ 1810 σὲ 348.000 Ἕλληνες καὶ 
36.000 Τούρκους καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση σὲ 400.000 Ἕλληνες καὶ 
40.000 Τούρκους.

Ο Pouqueville80 εἶχε καταρτίσει καὶ κατάλογο μὲ τὰ κάθε λογῆς ἐτή-
σια δοσίματα τοῦ Μωριᾶ τὸ 1814, τὰ ὁποῖα συνολικῶς ἀνέρχονται σὲ 
12.808.045 πιάστρα81. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ συνολικὸ ποσόν, 2.864.000 πιάστρα 

76. F.C.H.L. Pouqueville,  ὅ.π., τόμ. Δ΄, σ. 165.  -Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π.,  Γ.2, 1997, 
σ. 390.

77. F.C.H.L. Pouqueville,  ὅ.π., τόμ. Δ΄, σ. 395.  Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π.,  σ. 393.
78. Pouqueville F. C. H. L., ὅ.π., τόμος E΄, σ. 4-7.  Σιμόπουλος Κυριάκος, ὅ.π., σ. 401.
79. Μίχ. Σακελλαρίου, Ἡ Πελοπόννησος  ὅ.π., 1939, σ. 274 κ.ἐξ., καὶ σ. 283. -Kυριάκος 

Σιμόπουλος, ὅ.π.,  σ. 401 ὑποσημ. 4.
80. Pouqueville F. C. H. L., ὅ.π., τόμος E΄, σ. 21-22. -Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π.,  σ. 

402 σημ. 9. 
81. Τὸ πιάστρο ἦταν τὸ 1814 ἰσότιμο μὲ τὸ γαλλικὸ φράγκο. (Kυριάκος Σιμόπουλος, 

ὅ.π.,  σ. 402 σημ. 10).
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ἦταν δόσιμο (φόρος) γιὰ τὴ συντήρηση τῶν Μεντζιλχανάδων, δηλαδὴ 
γιὰ τὰ ταχυδρομεῖα τῆς ἐποχῆς, τὶς ἱπποσταθμίες. Στὸν Μωριᾶ ὑπῆρχαν 
ἑφτὰ Μεντζιλχανάδες (ἱπποσταθμίες): Κορίνθου (110 ἄλογα), Ἄργους 
(50 ἄλογα), Τριπολιτσᾶς (80 ἄλογα), Μυστρᾶ (46 ἄλογα), Βοστίτσας (60 
ἄλογα), Πάτρας (40 ἄλογα), Γαστούνης (90 ἄλογα).82   

Ὁ Pouqueville παραθέτει ἐπίσης πίνακες τῆς παραγωγῆς κάθε ἐπαρ-
χίας τοῦ Μωριᾶ τοῦ 1814, δίνοντας ἀναλυτικὰ προϊόντα, ποσότητες, τι-
μὲς καὶ συνολικὴ ἀξία. Ἡ ἀξία τῆς τοπικῆς παραγωγῆς τῆς Ἀργολίδας 
ἀνέρχεται σὲ 1.230.000 πιάστρα.83

Ὡς πρὸς τὰ προϊόντα ποὺ ἀναφέρονται στοὺς πίνακες τοῦ Pouqueville, 
τὸ Ναύπλιο καὶ ἡ Ἀργολίδα καταγράφονται ὅτι ἔχουν τὴ μεγαλύτερη 
παραγωγὴ σὲ μέλι καὶ κερὶ (ἀπὸ 1.000 καντάρια), ἐνῶ ἡ Ἀργολίδα ἀπὸ 
μόνη της καὶ μόνον αὐτὴ παράγει ρύζι 80.000 ὀκάδες.84  

Ὁ Pouqueville παραθέτει ἐπίσης στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δι-
αίρεση τοῦ Μωριᾶ καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν κληρικῶν. Οἱ μητροπόλεις ἦταν 
ὀχτὼ· μία ἀπὸ αὐτὲς ἦταν τοῦ Ἄργους μὲ 134 παπάδες.85

Ἂς ἔρθουμε ὅμως τώρα στὶς πληροφορίες πού μᾶς δίνει ἕνας Ἄγγλος 
αὐτὴ τὴ φορὰ περιηγητής, ὁ ἀρχαιολόγος καὶ τοπογράφος William Gell, 
φιλότουρκος στὰ αἰσθήματα. Τὸ 1801 πραγματοποίησε τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ 
τέσσερα ταξίδια του στὴν Ἑλλάδα. Τὸ 1804 θὰ ἐπιχειρήσει τὸ τρίτο τα-
ξίδι του στὴν Ἑλλάδα ποὺ θὰ κρατήσει ὡς τὸ 1806.86 Σ’ αὐτὴ τὴ διετία 
θὰ ἐπισκεφθεῖ συστηματικὰ τὸν Μωριά, τὴ Στερεά, καὶ τὴ Θεσσαλία, 
πραγματοποιώντας τοπογραφικὲς καὶ ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες. Τὸ ὑλικὸ 
ποὺ συγκέντρωσε ἀπὸ τὶς περιοδεῖες του (περιηγητικό, τοπογραφικό, 
ἀρχαιολογικό) θὰ ταξινομηθεῖ καὶ θὰ κυκλοφορήσει σὲ μία σειρὰ ἀπὸ 
τόμους μεταξὺ 1807 καὶ 1827. Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποκόμισε ἀπὸ τὰ ταξί-
δια του στὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα μεταξὺ 1804 καὶ 1806 θὰ ταξινομηθοῦν 
σὲ τέσσερεις τόμους. Ὁ πρῶτος ἀναφέρεται στὴν Ἀργολίδα87, ὁ δεύτερος 
στὸν Μωριά,88 ὁ τρίτος στὴ Στερεὰ καὶ ὁ τέταρτος στὴ Θεσσαλία89.    

82. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π.,   σ. 402 σημ. 3.
83. . F.C.H.L. Pouqueville,  ὅ.π., τόμ. Ε΄, σ. 24-29. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π.,  σ. 402 

σημ. 11.
84. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 403. 
85. F.C.H.L. Pouqueville,  ὅ.π., τόμος Δ΄, σ. 460-461. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 

409 σημ. 1.
86. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 120-121.
87. William Gell, The Itinerary of Greece with a commentary on Pausanias and Strabo and an 

account of the monuments of antiquity at present existing in that country compiled in the years 1801-
2-5-6, Argolis, (London 1810), σ. 69. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 121 ὑποσημ. 4.

88. William Gell, Itinerary of the Morea being a description of the routes of that peninsula, 
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Στὸν πρόλογο τοῦ ὁδοιπορικοῦ της Ἀργολίδας ποὺ κυκλοφόρησε 
τὸ 1810 ὁ Gell ἐκφράζει τὸν ἐνθουσιασμό του γιὰ τὴν μοναδικότητα 
τοῦ ἑλληνικοῦ τοπίου.90 Μ’ ὅλο ποὺ σ’ αὐτὸν τὸν τόμο κυριαρχοῦν τὰ 
τοπογραφικὰ στοιχεῖα καὶ οἱ ἀρχαιολογικὲς καὶ ἱστορικὲς ἀναγωγές, 
μπορεῖ κανεὶς νὰ ἐπισημάνει καὶ μερικὲς πληροφορίες γιὰ τὴ σύγχρο-
νη ζωή: Στὸ Ἄργος, τὰ περισσότερα σπίτια ἦταν μονώροφα κι’ οἱ δρόμοι 
εὐθύγραμμοι· ἀνάμεσά τους πρόβαλλαν ἐπιβλητικὰ οἱ κατοικίες τῶν 
ἀρχόντων τριγυρισμένες ἀπὸ κήπους· πληθυσμὸς περίπου 4.000 ψυχές, 
τὸ 1809.91 Ἡ πολιτεία ἀναπτυσσόταν σταθερά. Καινούργιες οἰκοδομὲς 
χτίζονταν μὲ γοργὸ ρυθμό. Ἐλάχιστοι Τοῦρκοι ζοῦσαν στὴν πολιτεία. Ὁ 
ξένος μποροῦσε νὰ βρεῖ κατάλυμα στὸ σπίτι τοῦ ἄρχοντα Βλασσόπου-
λου, πλούσιου ἐμπόρου, προστατευόμενου τῶν Ἄγγλων. Ὑποδεχόταν 
τοὺς ξένους μὲ φιλοφροσύνη καὶ συγκέντρωνε τὴν ἐκτίμηση τῶν συμπα-
τριωτῶν του γιὰ τὸν ἀκέραιο χαρακτήρα του. Γιὰ νὰ κυκλοφορήσει ὁ ξέ-
νος στὴν πόλη ἔπρεπε νὰ συνοδεύεται ἀπὸ γενίτσαρο γιατί τὰ παιδιὰ 
ἦταν πολὺ ἐνοχλητικά.92

Ἀλλὰ τὸ ἑπόμενο βιβλίο, τὸ καθαρὰ περιηγητικὸ χρονικό, πλὴν ὅμως 
ἀνθελληνικὸ καὶ φιλότουρκο, τοῦ W. Gell, Narrative of a journey in the Morea 
(Ἀφήγηση τοῦ ταξιδιοῦ στὸν Μωριᾶ), ποὺ κυκλοφορήθηκε τὸ 1823, στὴν 
καρδιὰ τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα, δὲν ἀναφέρει ἰδιαίτερα στοιχεῖα 
γιὰ τὴν πόλη τοῦ Ἄργους.

Ἓνας ἄλλος Ἄγγλος περιηγητής, ὁ ἀρχαιολόγος Edward Dodwell, ποὺ 
στὸ δεύτερο ἀπὸ τὰ δύο ταξίδια του στὴν Ἑλλάδα, (τὸ πρῶτο τὸ 1801 καὶ τὸ 
δεύτερο τὸ 1805-1806)93, φιλοξενήθηκε, ὅπως γράφει, στὸ Ἄργος στὸ σπίτι 
ἑνὸς τρελλοῦ ἀλλὰ ὁλότελα ἀκίνδυνου Ἕλληνα94. Ὁ Dodwell ἀνεβάζει 
τὸν πληθυσμὸ τῆς πόλης στὶς 5.000 ψυχές, στὴν πλειοψηφία Ἕλληνες.95

(London 1817). Πβ.  Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 121 σημ. 5.
89. William Gell, The Itinerary of Greece, containing one hundred routes in Attica, Boetia, 

Locris and Thessaly, (London 1827). Πβ.  Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 121 ὑποσημ. 6.
90. William Gell, ὅ.π., σ. iii. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 122, ὑποσημ. 1.
91. William Gell, Itinerary of the Morea being a description of the routes of that peninsula. 

London 1817, σ. 167.  Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 127, καὶ σημ. 2 στὴ σ. 127.
92. William Gell, ὅ.π., σ. 69. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 122.
93. Edward Dodwell, A classical and topographical tour through Greece, during the years 

1801, 1805 and 1806, δυὸ τόμοι, London 1819.  
94. «Οἱ Τοῦρκοι, γράφει ὁ Dodwell, σέβονται καὶ προστατεύουν περισσότερο τοὺς ψυ-

χοπαθεῖς παρὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὰ λογικά τους». (Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. 
Γ.1, σ. 175).

95. Edward Dodwell, ὅ.π., τόμ. Β΄, σ. 274. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, 
σ. 175.
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Στὸ Ἄργος φιλοξενήθηκε καὶ ὁ Γάλλος ἀριστοκράτης Francois-Rene de 
Chateaubriand, στὸ σπίτι τοῦ ἐκ Ζακύνθου καὶ μονίμως ἐγκατεστημένου 
στὸ Ἄργος γιατροῦ καὶ λόγιου Διονυσίου Ἀβραμιώτη96. Ὅταν ξεκίνησε γιὰ 
τὸ ταξίδι του στὴν Ἑλλάδα, τὸ 1806, καὶ μὲ τελικὸ προορισμὸ τὴν Παλαιστί-
νη, ὁ Γάλλος φιλοβασιλικὸς εὐγενὴς ἦταν 38 χρόνων, συνομίληκος μὲ τὸν 
Ναπολέοντα. Φευγαλέα ἡ παρουσία του στὴν Ἑλλάδα. Ἡ περιήγηση τοῦ 
Chateaubriand στὴν Ἑλλάδα ἄρχισε ἀπὸ τὴ Μεθώνη στὶς 10 Αὐγούστου 
1806. Ἔμεινε στὴν Ἑλλάδα δέκα ἐννέα μέρες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες τὶς ἑπτὰ ἄρ-
ρωστος ἀπὸ θέρμες σ’ ἕνα ἀρβανιτοχώρι τῆς Ἀττικῆς, μοιρασμένες ἀνάμε-
σα στὴν Ἀττικὴ καὶ τὴν Πελοπόννησο.97 Ὡστόσο ὁ Chateaubriand κατόρ-
θωσε μὲ τοὺς ἐρεθισμοὺς τῶν 13 ἡμερῶν στὴν Ἑλλάδα νὰ καλύψει ἕναν 
ὁλόκληρο τόμο ἀπὸ τὸ τρίτομο περίφημο «Ὁδοιπορικό» του98. 

96.  Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1,  σ. 278.
97.  Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 266-268, 283.
98. Francois-Rene de Chateaubriand, Itineraire de Paris Jerusalem et de Jerulalem a Paris, en 

allant par la Grece, et revenant par l’Egypte, la Barbarie et l’Espagne, Paris 1811, τόμοι 1-3. [= 
Σατωβριάνδου, Ὁδοιπορικὸν ἐκ Παρισίων εἰς ἱεροσόλυμα καὶ ἐξ ἱεροσολύμων εἰς Πα-
ρισίους, μεταφρασθὲν ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ ὑπὸ Ἐμμ. Δ. Ροΐδου, τόμοι Α’-Β’, ἐν Ἀθήναις, 
ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Αὐγῆς, 1860. Ἀνατύπωση ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἀφῶν Τολίδη, 
Ἀθήνα 1979].

Τὸ ταξίδι τοῦ Francois-Rene de Chateaubriand θὰ κρατήσει ἕνδεκα μῆνες. (Σιμόπου-
λος Κυριάκος, ὅ.π., τόμος Γ.1, σ. 267). «Ὁ συγγραφέας τοῦ “Ὀδοιπορικοῦ” ἀποκαλύπτει 
τὴ μαγεία τοῦ ἑλληνικοῦ τοπίου, συλαμβάνει τὸ καίριο τοῦ χώρου, τὶς φωτοσκιάσεις 
του, προχωρεῖ στὸ βάθος , ὑφαίνει τὴ φύση μὲ τὴν ἱστορία, συνδέει τὸ σήμερα μὲ τὸ 
χθές. Ὁ ρωμαντικὸς ἀρχαιολάτρης ἔδωσε μία ποιητικὴ ἀπεικόνιση τοῦ χαμένου ἑλ-
ληνικοῦ κόσμου. … Τὸ “Ὁδοιπορικό” εἶναι προϊὸν ἐργαστηρίου ἐμπλουτισμένο μὲ 
ἀπόσταγμα προσωπικῶν συγκινήσεων. Εἶναι περισσότερο ποιητικὴ μυθοπλασία 
παρὰ ντοκουμέντο, ἡμερολόγιο. … Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι μία ἀτέλειωτη σειρὰ ἀπὸ 
ἀνακρίβειες καὶ μυθιστορίες, συχνὰ χονδροειδεῖς. Οἱ περιγραφὲς εἶναι διαβλητές. … 
Αὐτὲς οἱ ἀνακρίβειες διαιωνίσθηκαν, πέρασαν καὶ περνοῦν ἀκόμα σὲ κείμενα ποὺ 
ἀφοροῦν τὴν Ἑλλάδα, θεωροῦνται πηγές, ντοκουμέντα, ἀπὸ ἐρευνητὲς καὶ συγ-
γραφεῖς. … Τὸ ὁδοιπορικό τοῦ Chateaubriand ξεχειλίζει ἀπὸ ἀρχαιολατρεία. Εἶναι ὁ 
ὕμνος τῆς ἑλληνικῆς γῆς καὶ τῆς ἔνδοξης ἱστορίας της. … Γιὰ τὸν Chateaubriand ὡ-
στόσο οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες ἀποτελοῦσαν ἕναν ὁλότελα ἄγνωστο κόσμο. Στὰ μάτια 
του ἦταν ἀνδράποδα ἐξαχρειωμένα ἀπὸ τὴ δουλεία. … Πίστευε πὼς ἡ Ἑλλάδα ἐξα-
κολουθοῦσε νὰ παραμένει βυθισμένη σὲ ἄβυσσο ἀμαθείας, ὅτι ὁ λαὸς της εἶχε παρακ-
μάσει, ὅτι εἶχε ἐκβαρβαρωθεῖ. Τὰ συναισθήματα ποὺ τὸν κατεῖχαν ἦταν οἶκτος γιὰ 
τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ τὴν ἐρήμωση ποὺ βασίλευε στὴ χώρα καὶ νοσταλγία 
γιὰ τὸ ἀρχαῖο μεγαλεῖο. … Ὡστόσο, ἂν παραβλέψουμε τὶς ἀνακρίβειες καὶ τὶς ἄλλες 
ἀδυναμίες, τὸ «Ὁδοιπορικό» τοῦ Chateaubriand εἶναι κείμενο κλασσικό. Ἀποτελεῖ τὴν 
πιὸ συναρπαστικὴ ἀπεικόνιση τοῦ ἑλληνικοῦ τοπίου. … Ἡ περιήγηση τοῦ ἑλληνικοῦ 
χώρου δὲν ἔχει μονάχα αἰσθητικὴ τελειότητα ἀλλὰ καὶ τὴ δύναμη τῆς ὑποβολῆς, τοῦ 
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Ζοῦσε μόνιμα στὸ Ἄργος ὁ λόγιος γιατρὸς Διονύσιος Ἀβραμιώτης 
ὅταν ἔλαβε συστατικὴ ἐπιστολὴ τοῦ δραγουμάνου τοῦ γαλλικοῦ προξε-
νείου τῆς Κορώνης Fornetti νὰ φιλοξενήσει καὶ νὰ ξεναγήσει τὸν Cha-
teaubriand ποὺ φθάνει στὸ Ἄργος στὶς 20 Αὐγούστου.99 Πραγματικὰ ὁ 
Ἕλληνας γιατρὸς τοῦ Ἄργους, κατοπινὸς κατήγορος τοῦ Chateaubriand, 
ὑποδέχτηκε τὸν Γάλλο λογοτέχνη καὶ τὸν ξενάγησε. Οὔτε μία μέρα δὲν 
κράτησε ἡ παραμονὴ τοῦ Chateaubriand στὸ ‘Ἄργος· ὁ Ἀβραμιώτης τὸν 
συνόδεψε μόνο στὸ φρούριο τῆς Λάρισας.100  

   «[Ὁ Ἀβραμιώτης] γύρισε τὴ συζήτηση γύρω ἀπὸ τὸ Ἄργος. Μίλησε στὸν 
περιηγητὴ γιὰ τὴ Λάρισα, γιὰ τὸν ἴναχο, γιὰ τὶς Μυκῆνες, γιὰ τὴν Τίρυν-
θα, γιὰ τὸ Ναύπλιο, ἀρχαίους καὶ ἔνδοξους τόπους, ἀλλὰ ὁ Chateaubriand 
εἶχε τὸ νοῦ τοῦ στὸ φευγιό. Νὰ ἑτοιμάσετε τὰ ἂλογα». Ἔπρεπε νὰ φύγη 
χαράματα. Ὁ γιατρὸς τὸν συμβούλεψε νὰ δῆ τὸ θέατρο.

– Τὸ εἶδα ὅταν ἐρχόμουν στὸ Ἄργος, ἀπάντησε ὁ ξένος.
– Παρατηρήσατε τὶς κερκίδες ποὺ ἔχουν ἀνοιχτεῖ στὸ βράχο;
– Ὄχι, ὄχι, δὲν πλησίασα. Τὸ εἶδα ἀπὸ μακριά, ἀπὸ τὸν δρόμο. Δὲν μ’ 

ἐνδιαφέρουν ἄλλωστε τέτοιες λεπτομέρειες».  
Τὸν ἔπεισε τελικὰ νὰ ἀνεβοῦν στὴν ἀκρόπολη τοῦ Ἄργους, τὴ Λάρισα. 

Ἐνθουσιάστηκε ἀπὸ τὴ θέα. Τοῦ μίλησε ὁ γιατρὸς γιὰ τὶς ἀρχαιότητες, 
γιὰ τὰ λείψανα τῶν μνημείων, γιὰ τὸ χρέος τοῦ σοφοῦ ταξιδιώτη νὰ ἐ-
ρευνήση, νὰ φωτίση.

«Μοῦ ἀπάντησε ὅτι δὲν εἶναι πλασμένος γιὰ τέτοιες δουλικὲς μελέ-
τες, ὅτι τοῦ ἦταν ἀρκετὴ μία ματιὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ὕψωμα γιὰ νὰ ξυπνήση 
στὴ μνήμη του τὶς γελαστὲς εἰκόνες τοῦ μύθου καὶ τῆς ἱστορίας».

Ο Chateaubriand ἔδειχνε συνέπεια καὶ εἰλικρίνεια. Ἀποροῦσε ὁ λόγιος 
Ζακυθινὸς γιατρός. Τέτοιος περιηγητὴς δὲν εἶχε ξαναβρεθεῖ στὴν Ἑλλάδα.

« – Ἀγαπητέ μου κύριε, δὲν μοιάζετε διόλου μὲ τοὺς ἄλλους ταξιδιῶτες, 
ποὺ δὲν λογαριάζουν κόπους, κινδύνους, ἔξοδα γιὰ νὰ δοῦν τὰ ἀρχαῖα 
λείψανα καὶ νὰ μὲ συμπαθᾶτε  ποὺ θὰ σᾶς πῶ ὅτι αὐτὴ ἡ ὁδοιπορία ποὺ 
κάνατε ἐδῶ δὲν θὰ σᾶς χρησιμέψη σὲ τίποτα. Τὸ πολύ-πολὺ νὰ σᾶς χαρίση 
τίποτα θέρμες ποὺ θὰ σᾶς βασανίσουν τὸν χειμώνα»101.  Ο Chateaubriand 

ὑπαινιγμοῦ καὶ τοῦ ὀνείρου. Ἐπιβάλλει τὴν ἱστορικὴ ἀναδρομή, γίνεται προσκύνημα 
ἀνάμεσα στὶς σκιὲς προσφιλῶν νεκρῶν. Οἱ φευγαλέες ματιὲς ἔχουν τὴ δύναμη νὰ 
ἀνασταίνουν ἕναν μακρινὸ ἀφανισμένο κόσμο». ( Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. 
Γ.1, σ. 268-282). Πβ. Κ.Θ. Δημαρᾶς, Ο Chateaubriand στὴν Ἑλλάδα, Ἀθήνα 1968.   

99.  Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 278, 292.
100.  Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1,  σ. 278, 280.
101. Alice Poirier, Les notes critiques d’Avramiotti sur le Voyage en Grece de Chateaubriand, 

Paris, 1929. (Μετάφρ. ἀπὸ τὸ λατινικὸ κείμενο τοῦ Ἀβραμιώτη ποὺ κυκλοφορήθηκε 
στὴν Πάδοβα τὸ 1816). (Ἡ παραπομπὴ ἀπὸ τὸν  Kυριάκο Σιμόπουλο, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 
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θὰ συνεχίσει τὸ γοργὸ ταξίδι του πρὸς τὴν Ἀθήνα.102

Σὲ ἄλλο πνεῦμα κινεῖται τὸ περιηγητικὸ ἔργο τοῦ Ἄγγλου λοχαγοῦ 
William Martin Leake ποὺ περιηγήθηκε τὴν Ἑλλάδα ἐπὶ ὁλόκληρη πε-
νταετία (1804-1810) κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ναπολεόντειων πολέμων μὲ 
μυστικὴ στρατιωτικὴ καὶ διπλωματικὴ ἀποστολή.103

Στὶς 22 Φεβρουαρίου 1805 ἀρχίζει τὸ πρῶτο ταξίδι τοῦ William Martin 
Leake στὸν Μωριᾶ, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρεται στὸ Ἄργος· στὶς 12 Ἰουνίου 1805 
ἀρχίζει τὸ δεύτερο ταξίδι τοῦ William Martin Leake στὴ Β. Ἑλλάδα.104 Στὶς 
16 Φεβρουαρίου 1806 ὁ Ἄγγλος περιηγητὴς ἀρχίζει τὸ δεύτερο ταξίδι του 
στὸν Μωριά: Πάτρα, Γαστούνη, Τρίπολη, Ἀργολίδα.105 

293, καὶ σημ. 1, καθὼς καὶ τόμ. Γ.2, σ. 631). Πβ. G.D. Avramioti, Alcuni cenni critici del 
dottore Gian – Dionysio Avramioti sul viaggio in Grecia che campone la prima parte dell itinerario 
da Parigi a Gerusaleme del signor F. A. de Chateaubriand, con varie osservazioni sulle antichita 
greche. Padova, 1816. Avramioti (J. D.), Les notes critiques d’Avramioti sur le Voyage en Grece 
de Chateaubriand. Paris, 1929.    

102. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 292-293.
103. «Ἀνήσυχο καὶ ἐρευνητικὸ πνεῦμα ὁ William Martin Leake συνδύασε τὴν 

ἀποστολὴ μὲ τὴν ἔρευνα, τὸν μυστικὸ πράκτορα μὲ τὸν περιηγητή. … Ἡ δραστη-
ριότητά του ξεπερνάει τὰ πλαίσια τοῦ περιηγητισμοῦ. Ὑπῆρξε διπλωμάτης καὶ 
στρατιωτικὸς ἀλλὰ καὶ ἀρχαιολόγος, τοπογράφος, νομισματολόγος, ἐπιγραφικός, 
γλωσσολόγος καὶ ἀρχαιοσυλλέκτης. Καρπὸς τῶν μακροχρόνιων καὶ πολυποίκιλων 
ἐρευνῶν του στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρξαν δέκα πολύτομες ἐπιβλητικὲς ἐκδόσεις πολλῶν 
χιλιάδων σελίδων. … Τὸ 1804 ἡ ἀγγλικὴ κυβέρνηση ἀναθέτει στὸν William Martin 
Leake μία σημαντικὴ μυστικὴ ἀποστολὴ στὶς εὐρωπαϊκὲς ἐπαρχίες τῆς Τουρκίας. Ἡ 
ἀποστολὴ βρίσκεται στὰ πλαίσια τοῦ ἀγγλογαλλικοῦ πολέμου καὶ ἔχει χαρακτήρα 
κατασκοπευτικό, στρατηγικό, διπλωματικὸ καὶ πολιτικό. … Ἔτσι ἄρχισαν τὰ περίφη-
μα ταξίδια τοῦ Ἀγγλου ἀξιωματικοῦ στὸν Ἑλληνικὸ χῶρο κατὰ τὴν πρώτη δεκαετία 
τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνα. Ὁ μυστικὸς πράκτορας μεταμορφώθηκε σὲ φιλέρευνον περιηγητὴ καὶ 
ὁ κατασκοπευτικὸς καὶ στρατιωτικός του ρόλος μασκαρεύτηκε μὲ τὸ προσωπεῖο τοῦ 
φιλάρχαιου γεωγράφου. Ἀλλὰ ὁ William Martin Leake ὑπῆρξε ἰδιοφυΐα καὶ στοὺς δυὸ 
ρόλους: καὶ ὡς μυστικὸς πράκτορας καὶ ὡς ἐρευνητής. … Ἡ ἔκδοση τῶν ἐργασιῶν 
του θὰ κλιμακωθῆ μεταξὺ 1815 καὶ 1857. Ἀλλὰ τὰ κυρίως περιηγητικὰ χρονικά, τὸ 
τρίτομο «Ταξίδια στὸν Μωριᾶ» καὶ τὸ τετράτομο «Ταξίδια στὴ Βόρεια Ἑλλάδα», θὰ κυ-
κλοφορήσουν μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων, τὸ 1830 καὶ τὸ 1835». (Kυριάκος 
Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 317-325).

1830: William Martin Leake, Travels in Morea, τόμοι 1-2.
-1835: William Martin Leake, Travels in Northern Greece.
-1846: Ὁ δεύτερος τόμος τῆς Topography of Athens καὶ Peloponnesiaca, συμπλήρω-

μα τῶν Travels in Morea.   
104. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 347, 375.
105. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 422. 

Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού



	236	 Ἰωάννης Νεραντζῆς

Στὸ Ἄργος, γράφει, ἐπικρατοῦσε μεγάλη ἀνησυχία ἀνάμεσα στοὺς 
Ἕλληνες προστατευομένους τῶν ξένων Δυνάμεων, ἰδίως τῆς Ρωσίας. Ὁ 
πασὰς ζήτησε νὰ καταγραφεῖ ἡ περιουσία τῶν μπερατλήδων καὶ φερ-
μανλήδων καὶ πρόσταξε νὰ μένουν μαζὶ μὲ τοὺς προξένους τους. Γε-
νικὴ ἦταν ἡ ἀντίληψη ὅτι τὸ μέτρο εἶχε στόχο τοὺς Ὑδραίους καὶ τοὺς 
Σπετσιῶτες.106

Γράφει ἐπίσης, ὅτι τὸ βιλαέτι τοῦ Ἄργους ἦταν φέουδο μίας σουλτάνας 
καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια εἶχε ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση νὰ προσφέρει 
καταλύματα στοὺς ταξιδιῶτες. Ἀκόμα καὶ πασάδες ποὺ περνοῦσαν ἀπὸ 
τὸν κάμπο ἔπρεπε νὰ σταθοῦν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη γιὰ ν’ ἀλλάξουν τὰ 
ἄλογά τους. Τὰ προνόμια αὐτὰ εἶχαν προσελκύσει στὸ Ἄργος πολλοὺς 
εὔπορους Ἕλληνες. Ἀλλὰ κατὰ τὴν περίοδο τοῦ ταξιδιοῦ τοῦ Leake τὰ 
προνόμια εἶχαν καταργηθεῖ καὶ ἡ πόλη ὑπέφερε πολύ, καθὼς βρισκόταν 
πάνω στὴν κεντρικὴ ἀρτηρία ποὺ ὁδηγοῦσε ἀπὸ τὸν βορρᾶ στὴν Τριπο-
λιτσά. Ὑπέφερε κυρίως ἀπὸ τοὺς θρασύτατους καὶ ἄνομους Τούρκους 
τοῦ Ἀναπλιοῦ.107

Τὸ γειτονικὸ Ἀνάπλι, γράφει, βρισκόταν σὲ παρακμή. Ὡς τὸ 1790 ἦταν 
ἕδρα τοῦ πασᾶ τοῦ Μωριᾶ καὶ συγκέντρωνε ὅλους τους ἀγάδες, ἐνῶ τὸ 
Ἄργος συγκέντρωνε τοὺς Ἕλληνες προεστούς. Ἔτσι τ΄ Ἀνάπλι εἶχε με-
ταβληθεῖ σὲ τουρκικὴ πρωτεύουσα καὶ τὸ Ἄργος σὲ ἑλληνική. Μὲ τὴ μετα-
κίνηση ὅμως τῆς ἕδρας τοῦ πασᾶ στὴν Τριπολιτσὰ τὸ 1791 καὶ μία φοβερὴ 
ἐπιδημία ποὺ ἀκολούθησε ἄρχισε ἡ παρακμή. Τ’ Ἀνάπλι ἐρημώθηκε. Τὸ 
1806 εἶχαν ἀπομείνει μερικοὶ ἀγάδες γαιοκτήμονες τῆς Ἀργολίδας, ὁ γενι-
τσάραγας καὶ ἡ φρουρὰ τοῦ Παλαμηδιοῦ (250 ἄνδρες), καθὼς καὶ μερικοὶ 
Ἕλληνες μαγαζάτορες καὶ τεχνίτες.108     

Ὁ Leake ἄκουσε νὰ λένε πὼς οἱ γυναῖκες τ’ Ἀναπλιοῦ ἦσαν ὄμορφες 
καὶ οἱ Ἀργείτισσες ἄσχημες. Αὐτὴ ἡ διαφορά, γράφει, ὀφειλόταν στὸ νε-
ρό. Τὸ Ἄργος ὑδρευόταν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ πηγάδια, ἐνῶ οἱ Ἀναπλιῶ-
τες ἔπιναν νερὸ ἀπὸ μία πηγὴ τῆς Τίρυνθας ποὺ ἔφτανε στὴν πόλη μὲ 
ὑδραγωγεῖο. Ὁ Leake πιστεύει πὼς αὐτὴ ἡ παράδοση ἔχει τὶς ρίζες της 
στὸν μύθο γιὰ τὴν ἀρχαία πηγὴ τοῦ Ναυπλίου Κάναθο, ὅπου λουζόταν 
ἡ Ἥρα καὶ ξαναποχτοῦσε κάθε χρόνο τὴν παρθενιά της.109 

Ἀφήνοντας ὁ Leake στὶς 18 Μαρτίου 1806 τὸ Ἄργος θὰ διασχίσει τὴν 

106. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 422-423. Πβ. William Martin Leake, 
Travels in Morea, London 1830, τόμ. Γ’, [1846], σσ. 344-345.

107. William Martin Leake, ὅ.π., σ. 347. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 424.
108. William Martin Leake, ὅ.π., σ. 358-360. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 

424.
109. William Martin Leake, ὅ.π., σ. 360. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 425.
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ὀρεινὴ Κυνουρία καὶ θὰ φτάσει στὸν Μυστρά.110

Τὸ Ἄργος ἐπισκέφθηκε, καὶ στὰ δύο του ταξίδια, καὶ ὁ Σκωτσέζος μυ-
θιστοριογράφος John Galt, ποὺ ταξίδεψε δυὸ φορὲς στὴν ὀθωμανικὴ Ἀνα-
τολὴ μεταξὺ 1809 καὶ 1811.111  Ἐφοδιασμένος μὲ μπουγιουρδιὰ τῶν Τούρ-
κων διοικητῶν, ὅπως ὅλοι οἱ συμπατριῶτες του περιηγητές, ἔσπευδε μόλις 
ἔφτανε σὲ χωριὸ ἢ πόλη, στὸ σπίτι τοῦ προεστοῦ καὶ ἀξίωνε κατάλυμα. 
Αὐτὸ ἔγινε καὶ στὸ Ἄργος. Ὁ προεστός, γράφει ὁ Galt, τὸν ὑποδέχτηκε 
«μὲ ὅλες τὶς συνηθισμένες ἀπατηλὲς καὶ χαμερπεῖς κολακεῖες αὐτοῦ τοῦ 
ἔθνους» καὶ τὸν ἔστειλε  σ’ ἕνα σπίτι πού, ὅπως τὸν βεβαίωσε, ἦταν ἕτοιμο 
γιὰ τὴ διανυκτέρευσή του. Πῆγε, κτύπησε τὴν ἐξώπορτα, ἀλλὰ οἱ νοικο-
κυραῖοι ἀρνήθηκαν νὰ τὸν δεχτοῦν. «Ξαναγυρίσαμε στὸν προεστὸ καὶ τὸν 
παρακαλέσαμε νὰ μᾶς τακτοποιήσει. Ἐκεῖνος μᾶς εἶπε μὲ βάναυσο τρόπο 
νὰ πᾶμε στὴ φρουρά, νὰ πάρουμε στρατιῶτες καὶ νὰ παραβιάσουμε τὴν 
πόρτα. Ἀπελπισμένοι ἀπὸ τὴν ἀπροσδόκητη αὐτὴ ἀπάντηση τὸν μεταχει-
ριστήκαμε ὅπως τοῦ ἄξιζε». Τρέχει ὁ Galt πάλι στὸν Τοῦρκο διοικητὴ ποὺ 
ἔδωσε ἀμέσως ἐντολὴ σ’ ἕναν ἀξιωματικὸ νὰ ἐξασφαλίσει καταλύματα. 
Ἀλλὰ ὁ περιηγητὴς ἤθελε νὰ ἐκδικηθεῖ τὸν Ἕλληνα ἄρχοντα. «Τὸν παρα-
καλέσαμε νὰ ἐπιμείνει γιὰ νὰ μᾶς φιλοξενήσει ὁ προεστός. Ἀλλὰ ὅπως 
μᾶς βεβαίωσε, χωρὶς εἰδικὴ ἐντολὴ ἀπὸ τὴν Τριπολιτσὰ δὲν μποροῦσε 

110. Σιμόπουλος Κυριάκος, ὅ.π., σ. 425.
111. «Ὁ Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος John Galt περιηγήθηκε ὁλόκληρη σχεδὸν 

τὴν ἠπειρωτικὴ καὶ νησιωτικὴ Ἑλλάδα καὶ συγκέντρωσε κάθε λογῆς πληροφοριακὸ 
ὑλικό. Ἐπιστρέφοντας στὴν πατρίδα του τύπωσε χωρὶς ἀργοπορία δυὸ ταξιδιωτικὰ 
χρονικά. Στὸ πρῶτο, μὲ τίτλο Voyages and travels in the years 1809, 1810 and 1811; containing 
statistical, commercial and miscellaneous observations on Gibraltar, Sardinia, Sicily, Malta, Seri-
go and Turkey. London 1812, ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1812 μὲ διάφορες παρατηρήσεις καὶ 
στατιστικὰ στοιχεῖα, οἱ 137 πρῶτες σελίδες καλύπτουν τὶς περιηγήσεις του στὴ δυτι-
κὴ καὶ κεντρικὴ Μεσόγειο καὶ οἱ ὑπόλοιπες τὶς ἐντυπώσεις  ἀπὸ τὸ ταξίδι του στὸν 
ἑλληνικὸ χῶρο. To δεύτερο χρονικό, μὲ τίτλο Letters from Levant containing views of 
the state of society, manners, opinions, in Greece and several of the principal islands of 
Archipelago, London 1813, κυκλοφόρησε ἕναν χρόνο ἀργότερα, σὲ μορφὴ ἐπιστολῶν 
καὶ ἀναφέρεται στὴν κοινωνικὴ κατάσταση, τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ τὴν οἰκονομικὴ 
ζωὴ στὴν ἠπειρωτικὴ καὶ νησιωτικὴ Ἑλλάδα. … Εἶναι ἀπὸ τοὺς λίγους Εὐρωπαίους 
περιηγητὲς τῆς προεπαναστατικῆς περιόδου ποὺ δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὶς ἀρχαιότητες 
παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχει φιλολογικὴ κατάρτιση. Φιλοδοξεῖ νὰ ἐπισκεφθεῖ ἄγνωστους 
ὡς τότε τόπους καὶ νὰ ἀποκαλύψει πρωτοφανέρωτους τρόπους ζωῆς. … Ἐνδιαφέρεται 
γιὰ τὰ περίεργα, καταγράφει συνομιλίες, ὀνόματα, ἀνέκδοτα. Δὲν συμπαθεῖ τοὺς Ἕλ-
ληνες. Τὰ αἰσθήματά του εἶναι καταφρόνηση ἀνάμικτη μὲ οἶκτο. Οὔτε πιστεύει στὴν 
ἀναγέννηση καὶ στὸν ἐθνικὸ ξεσηκωμό. Διαπιστώνει παντοῦ ἐκφυλισμὸ καὶ παρακ-
μή» (Σιμόπουλος Κυριάκος, Ξένοι  Ταξιδιῶτες  στὴν  Ἑλλάδα 1800-1810, τόμ.  Γ.1, 19975, 
σ. 521).  
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νὰ κάνει τίποτα. Μᾶς ἔστειλε σ’ ἕνα ἄλλο σπίτι ὅπου κατοικοῦσαν μόνο 
γυναῖκες. Ἀρνήθηκαν ν’ ἀνοίξουν τὴν πόρτα. Ἀρχίσαμε νὰ παραμερίζου-
με τὶς εὐγένειες. Ἀλλὰ πρὶν ἀσκήσουμε βία προσπαθήσαμε νὰ τὶς πείσου-
με νὰ μᾶς ἀνοίξουν. Κι’ ἐνῶ συζητοῦσε μαζί τους ὁ δραγουμάνος, τρέχει ὁ 
ἀξιωματικὸς στὸ φρουραρχεῖο καὶ φέρνει μία ντουζίνα στρατιῶτες. Σὲ μία 
στιγμὴ σκαρφάλωσαν στοὺς τοίχους, ἔσπασαν τὶς πόρτες καὶ εἴχαμε τὴν 
ἔνδοξη ἱκανοποίηση νὰ μποῦμε, σὰν ἥρωες θριαμβευτές, ἀνάμεσα στὶς 
κραυγὲς καὶ τοὺς θρήνους τῶν πανικόβλητων καὶ ἀνυπεράσπιστων γυ-
ναικῶν». Τὴν ἄλλη ἡμέρα καινούργια παράπονα στὸν διοικητὴ γιὰ τὸν 
προεστό. Δὲν εἶναι στὸ χέρι μου, εἶπε, νὰ τὸν τιμωρήσω. Πρόσταξε ὅμως 
νὰ φέρουν μπροστὰ του τὸν νοικοκύρη τοῦ πρώτου σπιτιοῦ ποὺ ἀρνήθηκε 
νὰ δεχτεῖ τοὺς ξένους καὶ ρώτησε τὸν Galt τί ἐπιθυμεῖ: νὰ τὸν τιμωρήσει μὲ 
φάλαγγα, μὲ φυλακὴ ἢ μὲ πρόστιμο. Ἀλλὰ ὁ Ἄγγλος ἀποφάσισε νὰ δείξει 
γενναιοψυχία καὶ τὸν συγχώρεσε.112 Ο John Galt θὰ συνεχίσει τὸ ταξίδι 
πρὸς τὴ βόρεια Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἀργότερα, (στὸ πρῶτο πάντα ταξίδι του), θὰ 
ἐπιστρέψει καὶ θὰ διασχίσει καὶ πάλι τὴ Βόρεια Πελοπόννησο.113 

Ἀλλὰ καὶ στὸ δεύτερο ταξίδι του ὁ John Galt θὰ περιηγηθεῖ καὶ πάλι 
τὴν Πελοπόννησο. Στὴν Κόρινθο ὁ δραγουμάνος τοῦ John Galt μίσθωσε 
τέσσερα ἄλογα γιὰ τὸ Ἄργος κι’ ἕναν ἀγωγιάτη γιὰ ὀχτὼ σελίνια, χωρὶς 
νὰ ἀποκαλύψει ὅτι προοριζόταν γιὰ Ἄγγλο ταξιδιώτη. Ὅταν ὅμως πα-
ρουσιάστηκε ὁ περιηγητής, ἀρνήθηκε ὁ Ἕλληνας νὰ ἐκτελέσει τὴ συμ-
φωνία.

  –Ἔπρεπε νὰ μοῦ πεῖς ὅτι τὰ ἄλογα εἶναι γιὰ μυλόρδο!
Τελικὰ ἔκλεισαν συμφωνία διπλασιάζοντας τὸ ποσόν. Ταξιδεύοντας 

ὁ John Galt πρὸς τὸ Ἄργος, μέσα στὴν ἐρημιά, τὴν ἐγκατάλειψη καὶ τὴ 
φτώχεια, ἀναλογίζεται τὴν τραγικὴ μοίρα τοῦ τόπου καὶ γράφει σχετικά: 
«Ἕνας περήφανος λαὸς εἶναι σκλαβωμένος σὲ μία φυλὴ ποὺ τὸν βλέπει 
μὲ τὴν ἔσχατη καταφρόνηση. Ἡ γῆ καλλιεργεῖται ἄθλια καὶ ἡ παραγωγὴ 
εἶναι ἀσήμαντη. Ὁ πληθυσμὸς τοῦ Μωριᾶ μόλις φτάνει τώρα τὶς 400.000 
ψυχές. Αὐτὰ εἶναι τὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματα τῆς δουλείας. Ὡστόσο δὲν 
πρέπει νὰ κατηγοροῦμε τοὺς καταπιεστὲς γιὰ τὴν παρακμὴ αὐτοῦ τοῦ 
ἔθνους. Ἡ εὐθύνη ἀνήκει στοὺς καταπιεζομένους. Αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς τυ-
ραννίας – εἴτε προέρχεται ἀπὸ νόμους εἴτε ἐπιβάλλεται ἀπὸ ἄτομα – ποὺ 

112. John Galt, Voyages and travels in the years 1809, 1810 and 1811; containing statistical, 
commercial and miscellaneous observations on Gibraltar, Sardinia, Sicily, Malta, Serigo and Tur-
key. London 1812, σ. 172-173. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 524-525.

113. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 536-537. 
114. John Galt, Letters from Levant containing views of the state of society, manners, opinions, 

in Greece and several of the principal islands of Archipelago. London 1813, σ. 69, 71-72. Πβ. Kυ-
ριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 539.
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ὁδηγεῖ στὴν κατάλυση τῶν ἐλευθεριῶν μίας πολιτισμένης κοινότητας, 
ὀφείλεται στὰ ἐλαττώματα τοῦ ἴδιου του λαοῦ».114  Ὁ Κυριάκος Σιμόπου-
λος115 ἑρμηνεύοντας τὶς ἀπόψεις αὐτὲς τοῦ Galt γράφει ὅτι ὁ John Galt 
εὐθυγραμμίζεται μὲ τὴ θεωρία ποὺ μονότονα ἐπαναλαμβάνουν ὅλοι 
σχεδὸν οἱ περιηγητὲς τῆς προεπαναστατικῆς περιόδου: οἱ Ἕλληνες εἶναι 
ἄξιοι τῆς μοίρας τους.

Ἕνα ἄλλο τώρα εἰκονογραφημένο χρονικό, ἀπὸ τὰ σημαντικότερά 
της προεπαναστατικῆς περιόδου, εἶναι τοῦ Ἄγγλου περιηγητῆ T. Smart 
Hughes ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1820, ἕξι χρόνια μετὰ τὸ ταξίδι του στὴν 
Ἑλλάδα. Ὅπως οἱ περισσότεροι Ἄγγλοι περιηγητὲς ὕστερα ἀπὸ τὸν By-
ron, ἔτσι καὶ ὁ T. Smart Hughes, κλασσικὸς φιλόλογος –ἀργότερα θὰ χει-
ροτονηθεῖ ἱερέας–, θὰ ταξιδέψει στὴν Ἑλλάδα μὲ κύριο ἀντικειμενικὸ 
σκοπὸ τὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἀλῆ πασᾶ Ἰωάννινα. Οἱ περιηγήσεις του ἄρ-
χισαν τὸ φθινόπωρο τοῦ 1813 καὶ τελείωσαν τὸ καλοκαίρι τοῦ 1814.116  
Τὸν συνόδευε ὁ συμπατριώτης του Robert Townley Parker117.

Ἡ ἀρχαιολογία καλύπτει τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ὁδοιπορικοῦ τοῦ 
T. Smart Hughes. Ὡστόσο οἱ σελίδες ποὺ ἀναφέρονται στὴ σύγχρονη 
Ἑλλάδα προσφέρουν μία πιστὴ ἀπεικόνιση τοῦ δημόσιου καὶ ἰδιωτικοῦ 
βίου καὶ μία σχετικὰ ἀντικειμενικὴ ἐξιστόρηση τῶν γεγονότων ποὺ ξε-
τυλίχτηκαν κατὰ τὴν περίοδο τοῦ ταξιδιοῦ του. Ὁ T. Smart Hughes ἔμεινε 
στὰ Ἰωάννινα πολλοὺς μῆνες, μίλησε πολλὲς φορὲς μὲ τὸν Ἀλῆ πασᾶ. Ὁ 
Hughes ἔβλεπε μὲ οἶκτο τοὺς συγχρόνους του Ἕλληνες. Ἦταν μία συφο-
ριασμένη φυλὴ ποὺ κατοικοῦσε στὴ γῆ τῶν ἀρχαίων ἡρώων.118 Ἡ χαμέρ-
πεια –ἔγραφε– ποὺ τοὺς χαρακτηρίζει καὶ ἡ δολιότητα δὲν εἶναι ἐγγενῆ 
ἐλαττώματα.119

 Ἡ ἐπίδραση τοῦ Byron εἶναι ὁλοφάνερη. Ὁ Hughes πιστεύει ὅτι οἱ Ἕλ-
ληνες, βυθισμένοι στὴν ἀμάθεια καὶ τὴν ἠθικὴ ἐξαχρείωση, πρωτογνώ-
ρισαν τὰ μεγαλουργήματα τῶν προγόνων τους καὶ συνειδητοποίησαν τὸ 
δικαίωμά τους νὰ ζήσουν ἀνεξάρτητοι, χάρη στοὺς ξένους περιηγητές. 
Ἀλλὰ γιὰ νὰ λυτρωθοῦν ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοὺς χρειάζεται παιδεία. Γιατί μόνο 
μὲ τὴν παιδεία, ὅπλο ἰσχυρότερο ἀπὸ κάθε πανοπλία, θὰ ἀφυπνισθοῦν 
οἱ λαϊκὲς μάζες. «Ὅταν τὰ αἰσθήματα τῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ πατριωτισμοῦ 
ριζωθοῦν στὶς ψυχὲς ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία, ἀναπτυχθοῦν κατὰ τὴ νεα-

115. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 539.
116. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 221.
117. Οὐσιαστικὰ ὁ Hughes συνόδευε τὸν Parker. Ἦταν ὁ κηδεμόνας του.
118. T. Smart Hughes, Travels in Sicily, Greece and Albania, τόμος Α΄, London 1820, σ. 

102. Πβ.: Κυριάκος Σιμόπουλος, Ξένοι  Ταξιδιῶτες  στὴν  Ἑλλάδα 1800-1810, τόμος  Γ.2, 
19975, σ. 221, καὶ σημ. 2 στὴν ἴδια σελίδα.

119. T. Smart Hughes, ὅ.π., σ. 164. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 221.
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νικὴ καὶ καρποφορήσουν κατὰ τὴν ὡριμότητα, τότε μόνον τὰ τέκνα τῆς 
Ἑλλάδας θὰ μπορέσουν νὰ ἀποσείσουν τὸν ζυγὸν τῆς δουλείας, ἀκριβῶς 
ὅπως τὸ λιοντάρι ἀποτινάζει τὶς δροσοσταλίδες ποὺ ἔχουν ἐπικαθίσει 
στὴ χαίτη του. Πόσο μακρινὴ εἶναι αὐτὴ ἡ στιγμὴ μονάχα ὁ Θεὸς γνω-
ρίζει».120 Ὡστόσο ὁ Hughes παραδέχεται ὅτι στὴν Ἑλλάδα τοῦ 1813-1814 
κυριαρχοῦσε πατριωτικὸς πυρετός.121 Αὐτὴ ἄλλωστε ἦταν ἡ πρώτη διαπί-
στωσή του μόλις πρωτοπάτησε στὸν Μωριά. Γράφει σχετικά: «Τὸ πάθος 
γιὰ ἐκδίκηση κρυφοκαίει στὴν καρδιὰ αὐτοῦ τοῦ τυραγνισμένου λαοῦ. 
Εἶναι ἡ ἀθέατη φωτιὰ ἑνὸς ἡφαιστείου»122. Καὶ προφητεύοντας τὰ γεγο-
νότα ποὺ θὰ ξετυλιχθοῦν λίγα χρόνια ἀργότερα στὸν Μωριὰ προσθέτει: 
«Ἂς τρέμουν οἱ Τοῦρκοι τὴν ἔκρηξή του. Τίποτα δὲν θὰ τοὺς σώσει, ἂν 
ἡ αἴσθηση τῆς ἀπεριόριστης ἐξουσίας τοὺς κρατήσει βυθισμένους στὸν 
λήθαργο»123.       
 Ἀπὸ τὴ Σικελία οἱ δυὸ Ἄγγλοι περιηγητὲς πέρασαν, ἀρχὲς Σεπτεμβρί-
ου 1813, στὴν ἀγγλοκρατούμενη Ζάκυνθο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν Πάτρα, 
καὶ κατευθύνονται στὴν Τριπολιτσά, τὴν ἕδρα τοῦ πασᾶ. Τὸν Βελὴ εἶχε 
ἀντικαταστήσει ὁ ἴντζελι Ἀχμέτ,124 (ποὺ ἀνέλαβε στὶς 2-9-1812). Γενικὴ 
κατήφεια ἐπικρατοῦσε στὴν πόλη. «Περνώντας στοὺς δρόμους εἴδαμε 
τὰ σημάδια τοῦ δεσποτισμοῦ καὶ τῆς παρακμῆς στὴν ὑπεροπτικὴ συ-
μπεριφορὰ τῶν Τούρκων καὶ στὴν ταπεινωμένη καὶ ἔμφοβη στάση τοῦ 
ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ»125. Ὁ πασὰς ἀρνήθηκε νὰ τοὺς δεχτεῖ, ἔδειξε «ἐχ-
θρότητα», πρόσταξε νὰ μὴν τοὺς ἐφοδιάσουν μὲ ἄλογα καὶ ἀπαγόρευσε 
τὴ μετάβασή τους  στὴ Σπάρτη.126 

Τελικὰ οἱ ξένοι κατόρθωσαν, μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ Νουρήμπεη τῆς 

120. T. Smart Hughes, ὅ.π., σ. 168-170. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., τόμ. Γ.1, σ. 
222. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἐθνικοῦ ξεσηκωμοῦ ὁ Hughes θὰ βρεθεῖ στὸ φιλελληνικὸ 
στρατόπεδο. 

121. Κ.Θ. Δημαρᾶς, Le Grece au temps des Lumieres, Geneve 1969, σ. 581. Ἀπόστολος 
Βακαλόπουλος, ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, τόμ. Γ΄. Θεσσαλονίκη 1980,  σ. 662.

122. T. Smart Hughes, ὅ.π., σ. 173-174. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 222. Ο Hug-
hes ἐξάρει τὴ συνήθεια τῶν Ἑλλήνων, (ἰδίως στὸν Μωριᾶ), νὰ δίνουν στὰ παιδιὰ τους 
ἀρχαιοελληνικὰ ὀνόματα. Ἡ συνήθεια αὐτὴ ἀποτελεῖ, μαζὶ μὲ τὴ δίψα γιὰ μάθηση 
καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὸν ἔνδοξο προγονικὸ κόσμο, μία στάση ψυχῆς, μία ἐκδήλωση 
φιλελευθερισμοῦ καὶ ἐκφράζει τὴν ἀφυπνισμένη ἐθνικὴ συνείδηση, τὸ προοδευτικὸ 
πνεῦμα καὶ τὴν ἀναγεννητικὴ ὁρμή, προμηνύματα ὅλα τῶν μεγάλων γεγονότων ποὺ 
κυοφοροῦνται στὴν πρώτη εἰκοσαετία τοῦ ΙΘ΄ αἰώνα. (Κυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 
222 ὑποσημ. 2).  

123. T. Smart Hughes, ὅ.π., σ. 173-174. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 222, σημ. 2.
124. T. Smart Hughes, ὅ.π., σ. 180. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 223.
125. T. Smart Hughes, ὅ.π., σ. 180-184. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 223-224.
126. T. Smart Hughes, ὅ.π., σ. 184. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 224.
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Κορίνθου, ποὺ ἔτυχε νὰ βρίσκεται στὴν Τριπολιτσά, νὰ ἐξασφαλίσουν 
μπουγιουρδὶ γιὰ τὸ πέρασμα τοῦ Ἰσθμοῦ. Μπαίνοντας στὸ Ἄργος, ἔφιπ-
ποι καὶ μὲ Τοῦρκο συνοδὸ βρέθηκαν ξαφνικὰ μπροστὰ σὲ ἕναν γάϊδαρο 
πού, φορτωμένος φρύγανα, ἔπιανε τὴ μέση τοῦ δρόμου. «Γνωρίζοντας 
τὸν πεισματικὸ χαρακτήρα τοῦ τετραπόδου παραμερίσαμε, γράφει, 
ἀφήνοντας τὸν γάϊδαρο νὰ περάσει. Ἀλλὰ ὁ τζοχαντάρης (ὁ Τοῦρκος 
φρουρὸς καὶ συνοδός) μας δὲν ἐννοοῦσε νὰ μετακινηθεῖ οὔτε βῆμα. Ἕ-
νας μουσουλμάνος νὰ παραχωρήσει τὸν δρόμο σὲ ἕναν γαίδαρο; Θὰ νό-
μιζε κανεὶς πὼς κάνει τόπο γιὰ νὰ περάσει ἕνας Ἕλληνας. Καὶ ἡ σκέψη 
μονάχα γιὰ μία τέτοια παραχώρηση θὰ ἦταν ἐξευτελισμός. Στεκόταν, 
λοιπόν, ὁ τζοχαντάρης ἀκίνητος στὴ μέση του δρόμου ὥσπου ἦρθε κα-
ταπάνω του τὸ δεμάτι μὲ τὰ φρύγανα κι ἀναγκάστηκε ἔτσι νὰ παραμε-
ρίσει. Ὁ τζοχαντάρης δὲν θεώρησε τὸν γαΐδαρο ἄξιο νὰ δεχτεῖ τὶς συνέ-
πειες τῆς ὀργῆς του. Χύμηξε πάνω στὸ ἀφεντικό του, τὸν γαϊδουρολάτη  
ποὺ ἀκολουθοῦσε τὸ φορτωμένο ζωντανό, καὶ ὑψώνοντας τὸ ἄσπρο του 
ρόπαλο, τὸν χτύπησε ἐπανειλημμένα στὸ κεφάλι. Αἵματα ἄρχισαν νὰ 
τρέχουν. Ὁ δύστυχος Ἕλληνας δὲν τόλμησε οὔτε νὰ σκούξει, οὔτε νὰ 
διαμαρτυρηθεῖ. Ἤξερε πὼς στὴν παραμικρὴ ἐκδήλωση δυσαρέσκειας 
ὁ Τοῦρκος θὰ τραβοῦσε τὸ σπαθὶ ἢ τὴν πιστόλα του. Κι’ ὁ πιὸ φτωχὸς 
Ἄγγλος, ποὺ ἔχει λόγους νὰ παραπονιέται γιὰ τὴν τύχη του, βλέποντας 
αὐτὴ τὴ σκηνή, θὰ δόξαζε τὸν Θεὸ γιὰ τὴν πατρίδα ποὺ τοῦ ἔδωσε».127    

Στὸν Μωριὰ περιηγήθηκαν κατὰ τὴν προεπαναστατικὴ περίοδο καὶ 
τρεῖς διάσημες Ἀγγλίδες: ἡ λαίδη Ἔλγιν, σύζυγος τοῦ Ἄγγλου πρεσβευτῆ 
στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ λαφυραγωγοῦ τοῦ ἀθηναϊκοῦ Παρθενώ-
να, ἡ πριγκίπισσα τῆς Οὐαλίας Καρολίνα, κόρη τοῦ δούκα τοῦ Μπρούν-
σβικ καὶ τῆς ἀδερφῆς τοῦ βασιλιᾶ Γεωργίου Γ’ Αὐγούστας καὶ σύζυγος 
τοῦ διαδόχου τοῦ ἀγγλικοῦ θρόνου, τοῦ μελλοντικοῦ Γεωργίου Δ΄, καὶ ἡ 
λαίδη Hester Stanhope, ἀνιψιά, γραμματέας καὶ μυστικοσύμβουλος τοῦ 
πρωθυπουργοῦ Οὐΐλλιαμ Πίτ. Οἱ δυὸ πρῶτες θὰ ἐπισκεφθοῦν καὶ τὸ 
Ἄργος.128

Ἡ λαίδη Ἔλγιν ταξίδεψε ἀρχὲς Ἀπριλίου 1802 στὴν Ἑλλάδα οἰκογε-
νειακῶς: μὲ τὸν σύζυγο, τὰ παιδιὰ καὶ πολυπρόσωπη ἀκολουθία, γραμμα-
τικούς, ὑπαλλήλους, ὑπηρέτες κ.λ.π. Ἔφτασαν στὴν Ἀθήνα μὲ συνοδεία 
ἕνα πολεμικὸ μπρίκι καὶ ἐγκαταστάθηκαν στὸ σπίτι τοῦ ὑποπροξένου 
τῆς Ἀγγλίας Λογοθέτη. Κατὰ τὸν Ἀπρίλιο καὶ τὸν Μάϊο ἡ οἰκογένεια 
Ἔλγιν θὰ πραγματοποιήσει τὸν γύρο τοῦ Μωριᾶ. Στὸ Ἄργος θὰ καταλύ-
σουν στὸ ἀρχοντικό τοῦ κοτσάμπαση Βλασσόπουλου, ποὺ ἦταν μπαρα-

127. T. Smart Hughes, ὅ.π., σ. 218-219. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 225.
128. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 315.
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τάριος (προστατευόμενος) τῶν Ἄγγλων.129 Ὁ Βλασσόπουλος ἐνεργοῦσε 
ἀνασκαφὲς στὴν περιοχὴ γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Ἔλγιν.130 Ἐπιστολὴ τοῦ 
ἐπικεφαλῆς τῶν συνεργείων τῆς λεηλασίας Lusieri πρὸς τὸν Ἔλγιν (4 
Ἰουλίου 1804) ἀναφέρει ὅτι πλήρωσε 655 γρόσια στὸν Βλασσόπουλο γιὰ 
τὶς ἀνασκαφὲς στὸν τάφο τοῦ Ἀγαμέμνονα.131

Ἡ πριγκίπισσα τῆς Οὐαλίας Καρολίνα, σύζυγος τοῦ διαδόχου τοῦ ἀγ-
γλικοῦ θρόνου, τοῦ μελλοντικοῦ Γεωργίου Δ΄, θὰ ἐπιχειρήσει τὸ 1814, σὲ 
ἡλικία 46 χρόνων, ἕνα ταξίδι ἀναψυχῆς στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀνατολή 
–φυγὴ ἀπὸ τὰ οἰκογενειακὰ βάσανα –γιατί ὁ γάμος της μὲ τὸν μέθυσο 
διάδοχο ἀποτελοῦσε ἐπιχείρηση πολιτικῆς σκοπιμότητας καὶ ναυάγησε 
ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα. Στὴν Ἑλλάδα ἔφτασε τὸν Μάϊο τοῦ 1816 μὲ πο-
λυάριθμη συνοδεία καὶ τὸν ἐραστὴ της Ἰταλὸ Bergami. Βγαίνοντας στὸν 
Πειραιᾶ ἔμαθε πὼς ἡ μοναχοκόρη της παντρεύτηκε τὸν Λεοπόλδο τοῦ 
Βελγίου, ὑποψήφιο ἀργότερα γιὰ τὸν ἑλληνικὸ θρόνο. Ἡ πριγκίπισσα θὰ 
περιηγηθεῖ καὶ ἕνα τμῆμα τοῦ Μωριᾶ. Τὸ δρομολόγιο: Πειραιᾶς, Αἴγινα, 
Ἐπίδαυρος, Ἄργος, Σικυώνα, Κόρινθος, Ἐλευσίνα, Ἀθήνα. Στὸ Ἄργος θὰ 
ἐπισκεφθεῖ καὶ τὸ δημόσιο ἑλληνικὸ σχολεῖο.132 Ρώτησαν τὸν διδάσκαλο 
γιὰ τὰ μαθήματα. Εἶπε ὅτι «δίδασκε γραφή, ἀριθμητική, ἀστρονομία, φυ-
σικὴ καὶ ρητορική»133. 

Στὸν καιρὸ τῆς πανούκλας134 ταξίδεψε στὴν Ἑλλάδα καὶ ἕνας νεαρὸς 

129. The letters of Mary Nisbet of Dirleton Countees of Elgin, Arranged by Lieut. – 
Colonel Nisbet Hamilton, Grant, London 1926, σ. 184 [καὶ σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση: Μαί-
ρης Νίσμπετ ΄Ἐλγιν, Πὼς λεηλατήθηκαν τὰ γλυπτὰ τῆς Ἀκρόπολης, μετάφρ. ΄Ἐφης 
Ματθαίου, ἔκδ. Τολίδη].  Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 316, καὶ σημ. 4 στὴν ἴδια 
σελίδα.

130. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 316.
131. Γεννάδιος  Ἰωάννης, Ὁ λόρδος ἔλγιν καὶ οἱ πρὸ αὐτοῦ ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰς 

Ἀθήνας ἰδίως ἀρχαιολογήσαντες ἐπιδρομεῖς 1440-1837. Ἐν Ἀθήναις 1930, σ. 11, σημ. 23. 
Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 316, σημ. 4.

132. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 322.
133. Τὰ σχετικὰ μὲ τὸ Ἄργος τὰ ἀναφέρει ἡ Louise  Demont, Voyages and travels 

of her Majesty Caroline, Queen of Great Britain, including visits to various part of Germany, 
France, Italy, Greece, Palestine etc., etc., by one of her Majesty’s Suite. London 1821, σ. 517 (Ἡ 
παραπομπὴ ἀπὸ τὸν Kυριάκο Σιμόπουλο, ὅ.π., σ. 323-324, σημ. 1 στὴ σ. 323). 

134. «Μετὰ τὸ 1810 δὲν γίνεται λόγος γιὰ δεινοπαθήματα τοῦ πληθυσμοῦ [τῆς Πε-
λοποννήσου] καὶ γιὰ ἀποδημίες. Φαίνεται μάλιστα ὅτι στὴν περίοδο 1800-1821 ἡ Πε-
λοπόννησος δὲν ὑπέφερε οὔτε ἀπὸ θανατηφόρες ἐπιδημίες. Ὁ Μιχαὴλ Σακελλαρίου, 
Ἡ Πελοπόννησος κατὰ τὴν δευτέραν τουρκοκρατίαν (1715-1821). Athen 1939 καὶ φωτο-
ανατύπωση, Ἀθήνα 1978, σ. 282, ἔχει παρατηρήσει ὅτι στὴν περίοδο αὐτὴ δὲν παρου-
σιάστηκαν μεγάλες ἐπιδημίες. Ἡ ἐμφάνιση πανώλους δυὸ φορές, μία στὴ Μεθώνη τὸ 
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Ἄγγλος σπουδαστὴς τῆς Ὀξφόρδης, ὁ Peter Edmud Laurent. Μαζὶ μὲ 
δύο φίλους του ἔφτασε τὸ 1818 στὴν Κωνσταντινούπολη διαμέσου Βε-
νετίας. Σκόπευε νὰ διασχίσει τὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα ἀλλὰ ἡ ἐπιδημία 
τὸν ἀνάγκασε νὰ ἐγκαταλείψει βιαστικὰ τὴν ὀθωμανικὴ πρωτεύουσα. 
Μπῆκε σὲ ἕνα καράβι καὶ βγῆκε στὴν Ἀττική. Παρέμεινε στὴν Ἀθήνα 
ἕναν μήνα. Ἀλλὰ ὅταν ἡ πανούκλα ἔφτασε στὴν Εὔβοια ἐγκατέλειψε 
τὴν πόλη καὶ ἄρχισε περιηγήσεις στὸν Μωριά.135 Κρατοῦσε ἡμερολόγιο, 
σημείωνε τὰ περιστατικὰ τοῦ ταξιδιοῦ του, εἰκόνες καὶ περίεργα, συνομι-
λίες, παρατηρήσεις, κατέγραφε πολύτιμες μικρολεπτομέρειες τῆς καθη-
μερινῆς ζωῆς. Γι’ αὐτὸ τὸ ὁδοιπορικό του εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ γλαφυρὰ τῶν 
προεπαναστατικῶν χρόνων.136 Τὸ ταξίδι του στὴν Ἑλλάδα ἄρχισε ἀπὸ τὴ 
Τζιὰ καὶ ἀκολουθοῦν Χίος, Κωνσταντινούπολη, Πειραιάς, Ἀθήνα.137 

Στὶς 25 Σεπτεμβρίου 1818 ὁ Peter Edmud Laurent ξεκίνησε γιὰ περιή-
γηση στὸν Μωριὰ ἀκολουθώντας τὸ καθιερωμένο δρομολόγιο: Πειραιὰς 
- Αἴγινα - Ἐπίδαυρος. Ἀπὸ τὴν Ἐπίδαυρο στὸ Ἀνάπλι καὶ τὸ Ἄργος. 
Φτάνοντας στὶς παρυφὲς τῆς πόλης τοῦ Ἄργους εἶδε μία κατασκήνω-
ση τσιγγάνων. Οἱ τέντες τους ἦταν ἀπὸ δέρμα· κοπάδια ἀπὸ παιδιὰ κυ-
κλοφοροῦσαν ὁλόγυμνα. Τὸ τσιγγαναριὸ ἀποζοῦσε μὲ τὴ σιδεράδικη τέ-
χνη καὶ τὶς «μοῖρες».138 

Τὸν Laurent τὸν ἐντυπωσιάζει τὸ ὅτι ἡ πόλη τοῦ Ἄργους εἶχε φαρδεῖς 
καὶ σχετικὰ καθαροὺς δρόμους139. Σημειωτέον ἐδῶ ὅτι τὴν καθαριότητα 
τῆς πόλης τοῦ Ἄργους τὴν ἐπισημαίνει καὶ ἕνας ἄλλος Ἄγγλος περιηγη-
τής, ὁ William  Turner γράφοντας σχετικά: «Τὴν καθαριότητά του θὰ τὴν 
ζήλευε ὁποιαδήποτε εὐρωπαϊκὴ πόλη»140.

Ο Peter Edmud Laurent ἐπισημαίνει ἐπίσης ὅτι οἱ εὔποροι Ἀργεῖτες 

1815 καὶ μία στὸ Ἄργος τὸ 1819, δὲν φαίνεται νὰ προκάλεσαν μεγάλες ἀπώλειες». Βλ. 
Β. Κρεμμυδᾶς, Συγκυρία καὶ ἐμπόριο στὴν προεπαναστατικὴ Πελοπόννησο 1793-1821.  
Ἀθήνα,  Θεμέλιο, 1980, σ. 44, καὶ σημ. 40 στὴν ἴδια σελίδα, ὅπου καὶ ἡ σχετικὴ τεκ-
μηριωτικὴ βιβλιογραφία.

135. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 473.
136. Laurent (Peter Edmud), Recollections of a classical tour through various parts of Greece, 

Turkey and Italy made in the years 1818 and 1819. London 1821. Πρβλ. Κ. Σιμόπουλος, ὅ.π., 
σ. 473. 

137. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π.,σ. 473-476.
138. Peter Edmud Laurent, ὅ.π., σ. 138. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 476. 
139. Peter Edmud Laurent, ὅ.π., σ. 138-139. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 476.
140. Ὁ Ἄγγλος περιηγητὴς William  Turner, Journal of a tour in the Levant. London 

1820, τόμοι 1-3, ποὺ ταξίδεψε στὴν Ἑλλάδα τὸ 1813 γυρίζοντας ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα θὰ 
περάσει ἀπὸ τὰ Ἑπτάνησα, τὴ Ρούμελη καὶ τὸν Μωριᾶ, γράφει αὐτὰ στὸν τ. Α΄, σ. 285. 
(Ἡ παραπομπὴ ἀπὸ τὸν Σιμόπουλο Κυριάκο, ὅ.π., σ. 476 σημ. 5).
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ἔβαφαν τὰ σπίτια τους μὲ ζωηρὰ χαρούμενα χρώματα141. Ἦταν Κυριακή, 
γράφει, ἡμέρα τοῦ παζαριοῦ. Τὸ Ἄργος εἶχε πλημμυρίσει ἀπὸ χωριάτες. Οἱ 
δρόμοι γεμάτοι ἀπὸ στίβες παπουτσιῶν καὶ ὑφασμάτων καὶ ἀπὸ φροῦτα 
κάθε λογῆς. Μεγάλος συνωστισμός. Ἀλλὰ ὅταν πέρασε τὸ μεσημέρι ἡ πόλη 
ἄδειασε μεμιᾶς καὶ ξαναβρῆκε τὴν μελαγχολική της γαλήνη. Κάθε τόσο 
σταματοῦσαν τὸν περιηγητὴ Ἕλληνες γιὰ νὰ τοῦ προσφέρουν ἀρχαιότη-
τες.142 Ὅλοι πίστευαν πὼς τὸ κάστρο  –ἡ Λάρισα– ἦταν στοιχειωμένο. Γι’ 
αὐτὸν τὸν λόγο εἶχε ἐγκαταλειφθεῖ καὶ τὸ μοναστήρι ποὺ βρισκόταν στὰ 
ριζὰ τῶν τειχῶν. Ὁ περιηγητὴς δυσκολεύτηκε πολὺ νὰ βρεῖ τολμηρὸ ὁδη-
γό.143 Ἀπὸ τὸ Ἄργος ὁ Peter Edmud Laurent ὅδευσε πρὸς τὴν Κόρινθο.144  

Καὶ κλείνουμε τὴν χορεία τῶν ξένων περιηγητῶν ποὺ ἐπισκέφθηκαν 
καὶ τὸ Ἄργος προεπαναστατικὰ145 μὲ τὸν νεαρὸ Γάλλο διπλωμάτη ὑπο-
κόμη De Marcellus, διορισμένο τὸ 1816 στὴν πρεσβεία τῆς Κωνσταντι-
νούπολης, ποὺ περιηγήθηκε τὸν ἑλληνικὸ χῶρο ἀπὸ τὸ 1816 ὡς τὸ 1820, 
μὲ τὸν Ὅμηρο στὸ χέρι. Τὸ ταξιδιωτικό του χρονικὸ θὰ κυκλοφορήσει 
19 χρόνια ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐπιστροφή του στὴ Γαλλία.146 Τὸ βιβλίο τοῦ 
Marcellus εἶναι γραμμένο σὰν μυθιστόρημα, μὲ ἀνέκδοτα καὶ περίεργα, 
μὲ «σατωβριανδικές» περιγραφὲς τῶν τοπίων, ἀλλὰ καὶ μὲ θελκτικὲς 
εἰκόνες τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Κυρίως ὅμως ἱστορεῖ μὲ περηφάνεια τὸ 
μεγάλο του κατόρθωμα: τὴν ἁρπαγὴ τοῦ ἀγάλματος τῆς Ἀφροδίτης τῆς 
Μήλου, σήμερα στὸ Μουσεῖο τοῦ Λούβρου.147

Τὸ φθινόπωρο τοῦ 1820, ὁ Marcellus ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ἐκδράμει στὸ 
Ἄργος. Μπῆκε σ’ ἕνα δημόσιο σχολεῖο. Τὰ παιδιὰ διάβαζαν καὶ ἐπανα-
λάμβαναν ὅλα μαζὶ μεγαλόφωνα τὸ μάθημα τῆς ἡμέρας. Ὁ διδάσκαλος 
ἐξήγησε στὸν περιηγητὴ τὴ μέθοδο διδασκαλίας καὶ τοῦ ἔδειξε τὰ βιβλία 
ποὺ χρησιμοποιοῦσε: τὴ γραμματική τοῦ Λάσκαρι, μερικὰ ἀποσπάσματα 
ἀρχαίων Ἕλληνων κλασσικῶν τυπωμένα στὴν Κέρκυρα, καὶ τὴν ρητο-
ρική του Οἰκονόμου. ‘Υστερα ὁ διδάσκαλος κάλεσε τοὺς πιὸ καλοὺς μα-

141. Peter Edmud Laurent, ὅ.π., σ. 138-139. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 476.  
142. Peter Edmud Laurent, ὅ.π., σ. 139. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 476.  
143. Peter Edmud Laurent, ὅ.π., σ. 141. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 476-477.
144. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π.,σ. 477.
145. Γιὰ τὴν χορεία τῶν ξένων ποὺ ἐπισκέφθηκαν καὶ τὸ Ἄργος στὴ διάρκεια τῆς 

Ἐπανάστασης τοῦ 1821 Πβ. Κ. Σιμόπουλος, Πὼς εἶδαν οἱ ξένοι τὴν Ἑλλάδα τοῦ ’21, 
(ἀπομνημονεύματα, χρονικά, ἡμερολόγια, ὑπομνήματα, ἀλληλογραφία ἐθελοντῶν, 
διπλωματῶν, εἰδικῶν ἀπεσταλμένων, περιηγητῶν, πρακτόρων κ.ἄ.), τ. Α΄ (19974 , τ. Β΄ 
(19973 ), τ. Γ΄ (19973 ), τ. Δ΄ (1982 ), τ. Ε΄ (1984).

146. De Marcellus, Souvenirs de l’Orient. Paris 1839. Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., 
σ. 529 σημ. 2.

147. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π.,σ. 530.
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θητὲς νὰ ἀπαγγείλουν μερικὲς σκηνὲς ἀπὸ τὸ ἡρωϊκὸ δράμα: Ὁ Λεωνίδας 
στὶς Θερμοπύλες, δράμα ποὺ εἶχε δημοσιευθεῖ τὸ 1816 μὲ δαπάνες ἑνὸς 
Ὑδραίου καπετάνιου.148 

Καταληκτικὰ ἐπισημαίνουμε ὅτι τὰ κείμενα μὲ τὶς ἐντυπώσεις τῶν ὡς 
ἄνω Εὐρωπαίων ποὺ περιηγήθηκαν ἑλληνικὲς περιοχές, καὶ μεταξὺ αὐ-
τῶν καὶ τὸ Ἄργος, στὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, ἀπανθισμένα καὶ 
ἀξιολογημένα ἀπὸ τὸν Κυριάκο Σιμόπουλο ποὺ χρησιμοποιήσαμε καὶ 
ἐμεῖς στὴ μελέτη μας αὐτὴ χωρὶς δυνατότητα βέβαια παραβολῆς τους 
μὲ ὅλα τὰ πρωτότυπα, πλὴν ὁρισμένων ὑπαρχόντων στὴν προσωπική 
μου βιβλιοθήκη (Leak, Πουκεβίλ, Σατωβριάνδος), εἶναι ἄφθονα, περιέ-
χουν πλῆθος πληροφορίες γιὰ ὅλες τὶς πλευρὲς τοῦ βίου τῶν ὑπόδουλων 
Ἑλλήνων καὶ ἡ ἀξία τους κυμαίνεται ἀπὸ πολὺ σημαντικὴ ἕως ἐντελῶς 
ἀσήμαντη149. Ἡ νεοελληνικὴ ἱστοριογραφία ἔχει συχνὰ χρησιμοποιήσει 
τὰ περιηγητικὰ κείμενα ὡς πηγή, κάποτε μάλιστα ὡς μοναδική, γιὰ τὴ 
μελέτη τῆς ἱστορίας τῆς Τουρκοκρατίας. Βέβαια, τὰ κείμενα αὐτὰ δὲν 
πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς ἀπόλυτη ἱστορικὴ πηγή, πρὶν οἱ πληρο-
φορίες ποὺ περιέχουν ἐπαληθευτοῦν, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, ἀπὸ ἀρχειακὲς 
πηγές150.    

148. De Marcellus, Souvenirs de l’Orient, Paris 1839, σσ. 395-396. Ο Marcellus παραθέ-
τει καὶ μερικὰ ἀποσπάσματα αὐτοῦ τοῦ ἡρωικοῦ δράματος «Ὁ Λεωνίδας στὶς Θερμο-
πύλες», μεταφρασμένα στὰ γαλλικά.  Πβ. Kυριάκος Σιμόπουλος, ὅ.π., σ. 551, καὶ σημ. 
5 στὴν ἴδια σελίδα.

149. Μία ἀξιολόγηση τῶν περιηγητικῶν κειμένων ἔγινε παλαιότερα ἀπὸ τὸν Κ. 
Θ. Δημαρᾶ καὶ ὁμάδα ἐρευνητῶν (βλ. περιοδ. Ἐποχές 1966 καὶ ἰδιαίτερο συλλογικὸ 
τόμο μὲ τίτλο Περιηγήσεις στὸν Ἑλληνικὸ χῶρο, Ἀθήνα 1968). Πρόσφατα ἔγινε μία 
νέα ἀποτίμηση τοῦ περιηγητισμοῦ ἀπὸ τὴ Λουκία Δρούλια «Ξένοι περιηγητὲς στὴν 
Ἑλλάδα», Διαβάζω, ἀρ. 13 (Αὔγ.-Σεπτ. 1979), σσ. 41-47. Πβ. Βασίλης Κρεμμυδᾶς, Συ-
γκυρία καὶ ἐμπόριο στὴν προεπαναστατικὴ... ὅ.π., σ. 26, σημ. 12.

150. Βασίλης Κρεμμυδᾶς, ὅ.π., σ. 26-27.
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