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Ο Υ Ρ Α Ν Ι Α Π Ο Λ Υ Κ Α Ν Δ Ρ Ι Ω Τ Η 

Όψεις της Ελλάδας στο έργο του Ιουλίου Βερν 

Ο Ιούλιος Βερν, ξεχωριστή φυσιογνωμία του 19ου αιώνα, λάτρης της τεχνο

λογικής εξέλιξης και της επιστημονικής γνώσης σε μια εποχή σημαντικών 

κοινωνικοπολιτικών ζυμώσεων και αναζητήσεων, παρουσιάζει μια γεωγραφική 

οικουμενικότητα στο έργο του, που αντανακλά και ένα οικουμενικό ανθρωπι

στικό ιδεώδες. Η πίστη του στον άνθρωπο, στις δυνατότητες του, στην ανεξαρ

τησία του, αλλά και η ρεαλιστική γνώση των αδυναμιών του, θέτουν τα όρια 

μέσα στα οποία κινούνται κατά κανόνα οι ήρωες του. 

Η Ελλάδα δεν λείπει από το γεωγραφικό -επίγειο, υπόγειο και υποθαλάσ

σιο— πανόραμα των μυθιστορημάτων του, και φυσικά οΰτε και οι αναφορές στην 

αρχαιοελληνική γραμματεία. Ωστόσο, ποια εικόνα της Ελλάδας εμπνέει και 

ενδιαφέρει τον Ιούλιο Βερν; Η εικόνα της αρχαιολατρίας που διαμορφώθηκε 

στην ευρωπαϊκή συνείδηση κυρίως του 18ου αλλά και του 19ου αιώνα, η ρομα

ντική φιλελληνική εικόνα της Επανάστασης ή η εικόνα του νέου ελληνικού κρά

τους, που παλεύει για τη συγκρότηση μιας εκσυγχρονισμένης ταυτότητας; 

Την εποχή κατά την οποία ο Ιούλιος Βερν συγγράφει το ευρΰ μυθιστορημα

τικό του έργο,1 η Ελλάδα διανύει την πρώτη της πεντηκονταετία ως ελληνικό 

κράτος. Ο απόηχος της επανάστασης αλλά και του φιλελληνικού ρεύματος 

στην Ευρώπη έχει αμβλυνθεί σημαντικά,2 ωστόσο το ενδιαφέρον για την τΰχη 

του νέου κράτους αποτελεί προτεραιότητα για τις δυνάμεις που ήθελαν να το 

ελέγξουν. Η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή στην Αθήνα, που ιδρύθηκε το 1848, 

αποβαίνει ένα νευραλγικό σημείο αναφοράς του γαλλικού ενδιαφέροντος για 

την Ελλάδα και συντονίζει ποικίλες ενέργειες. 3 Μέλη της σχολής αλλά και 

διπλωματικοί ανταποκριτές περιηγούνται τον ελληνικό χώρο και δημοσιεύουν 

τακτικά ελληνικού ενδιαφέροντος άρθρα στον γαλλικό και ευρωπαϊκό τΰπο, 

καθώς και αυτοτελείς μελέτες και περιηγητικές αφηγήσεις. 

Η κινητήρια δύναμη του Ιουλίου Βερν για να συγγράψει, όπως ομολόγησε και ο 

ίδιος σε συνέντευξη του το 1895, ήταν το πάθος του για τη γεωγραφία.4 Παρακο

λουθούσε με προσοχή το έργο των διαφόρων θαλάσσιων και χερσαίων αποστολών, 

που πλούτιζαν τις γνώσεις των ευρωπαίων συγχρόνων του για απομακρυσμένες και 

άγνωστες περιοχές, όπως για παράδειγμα για τις πολικές περιοχές ή την αφρικα

νική ενδοχώρα. Παράλληλα, τον απασχολούσε ιδιαιτέρως η επέκταση των αυτο-

Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Σ Η / C O M P A R A I S O N 1 7 ( 2 0 0 6 ) 



[ 1 8 0 ] ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ 

κρατοριών και οι συνακόλουθες αφηγήσεις και περιγραφές εξωτικών χωρών και 

λαών.5 Ή τ α ν τακτικός συνδρομητής και προσεκτικός αναγνώστης του περιοδικού 

τΰπου καθώς και των γεωγραφικών και περιηγητικών εκδόσεων της εποχής,6 ενώ 

το 1865 έγινε μέλος της Γεωγραφικής Εταιρείας του Παρισιού. Συμφωνά με τον 

ίδιο, ανάμεοα στα έντυπα που συμβουλευόταν συγκαταλέγεται η Revue des Deux 

Mondes, καθώς και το γεωγραφικό περιοδικό Le Tour du Monde, που είναι γνωστό 

ότι τακτικά δημοσίευαν άρθρα για την Ελλάδα. Ο Βερν αποδελτίωνε συστηματικά 

τα έντυπα που λάμβανε και καταχώριζε θεματικά τις πληροφορίες του, στις οποί

ες και βασιζόταν όταν έγραφε τα μυθιστορήματα του.7 Γνωρίζουμε επίσης ότι είχε 

πραγματοποιήσει ο ίδιος δυο ταξίδια στη δυτική Μεσόγειο με την τρίτη κατά σειρά 

και μεγαλύτερη σε μέγεθος θαλαμηγό του «Saint-Michel III», το 1878 και το 1884. 

Το 1884, εκτός από την Αλγερία, τη Μάλτα και την Ιταλία σχεδίαζε να προχωρή

σει και προς τις πόλεις της Αδριατικής. Ωστόσο, μια καταιγίδα ανέκοψε την 

πορεία του ταξιδιού* ο Βερν αποβιβάστηκε στη Σικελία και συνέχισε το ταξίδι του 

περιηγούμενος πόλεις της Ιταλίας από ξηράς.8 Έτσι, από όσο γνωρίζουμε, ο Ιού

λιος Βερν δεν επισκέφθηκε ποτέ το Αιγαίο. 

Το ενδιαφέρον του Ιουλίου Βερν για την Ελλάδα δεν έχει χαρακτήρα αρχαιο-

λατρικό οΰτε και ρομαντικά φιλελληνικό. Η ελληνική θεματολογία, αρχαία και 

σύγχρονη, τοποθετείται σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο ανθρωπιστικών αξιών αλλά 

και επιστημονικής και γεωγραφικής φιλοπεριέργειας. Οι γνώσεις του για την 

Ελλάδα είναι εκείνες που είχε κάθε ευρωπαίος λόγιος κλασικής παιδείας, αλλά 

συγχρόνως προέρχονται και από τις διαδεδομένες πληροφορίες της σύγχρονης 

ιστορίας και πολιτικής όσο και από τις άφθονες περιηγητικές εκδόσεις. 

Η αρχαία ελληνική γραμματεία χρησιμοποιείται στα έργα του Βερν αποκομ

μένη από το ιστορικό και γεωγραφικό της πλαίσιο και λειτουργεί ως οικουμενικό 

πρότυπο των πνευματικών επιτευγμάτων του ανθρώπινου γένους. Η βιβλιοθήκη 

του πλοιάρχου Νέμο στον Ναυτίλο περιλαμβάνει αρχαίους συγγραφείς, οι οποίοι 

όχι μόνο συγκαταλέγονται στους σοφούς του κόσμου, υποδηλώνοντας το πιο 

αξιοθαύμαστο επίπεδο της ανθρώπινης σκέψης, αλλά συγχρόνως επισημαίνουν 

τη χρονική και θεματική ευρύτητα των ενδιαφερόντων9 καθώς και τη γλωσσική 

ποικιλία των γνώσεων του πλοιάρχου, που ήταν ικανός να διαβάζει τα πρωτότυ

πα κείμενα.1 0 Το ίδιο το όνομα του πλοιάρχου (Nemo), που στα λατινικά σημαί

νει «κανένας», παραπέμπει ευθέως στον ομηρικό Οδυσσέα, όπως άλλωστε και οι 

περιπλανήσεις του. Βέβαια το κΰριο μέρος της βιβλιοθήκης καταλαμβάνουν έργα 

επιστημονικά, τεχνολογικά και φυσιογνωστικά,11 προδίδοντας έτσι και τις προ

τιμήσεις του ίδιου του Βερν, ενώ συγχρόνως αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον 

οποίο κυρίως χρησιμοποίησε την αρχαία γραμματεία στο έργο του. 
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Αρχαίοι και σύγχρονοι συγγραφείς και καλλιτέχνες αναφέρονται ως πρότυ

πα της ανθρώπινης διάνοιας και δημιουργίας στο Autour de la lune. Οι κάτοικοι 

της Σελήνης, του μικρού αυτοΰ πλανήτη, αν πράγματι υπάρχουν, είναι σίγουρα 

αρχαιότεροι από τους κατοίκους της γης, και αν είναι βιολογικά πλασμένοι 

όπως ακριβώς είναι και οι άνθρωποι, τότε θα πρέπει να έχουν ήδη περάσει όλα 

τα στάδια της γήινης σκέψης και δημιουργίας και να έχουν ήδη πραγματοποιή

σει όλες τις ανακαλύψεις του ανθρωπίνου πνεύματος. Έτσι, οι κάτοικοι της 

Σελήνης θα πρέπει να έχουν ήδη καλλιτέχνες όπως ο Φειδίας, ο Μιχαήλ Άγγε

λος και ο Ραφαήλ, ποιητές όπως ο Όμηρος, ο Βιργίλιος, ο Μίλτων, ο Λαμαρτί-

νος και ο Ουγκώ, φιλοσόφους όπως ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Ντεκάρτ και ο 

Καντ. 1 2 Πέρα από την πίστη στη βιολογική νομοτέλεια που υποδηλώνεται από 

το κείμενο του Βερν, διαπιστώνουμε τη βασική του πεποίθηση ότι τα μεγάλα 

έργα του πνεύματος είναι διαχρονικά, υπερεθνικά, ανήκουν σε ολόκληρη την 

ανθρωπότητα, την οποία και χαρακτηρίζουν. 

Οι αναφορές του Βερν στον Ό μ η ρ ο , τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη 1 3 

απαντούν στα μυθιστορήματα του, χωρίς όμως να έχουν χαρακτήρα φιλολογικό, 

φιλοσοφικό ή ακόμα και αρχαιολατρικό. Ο Ό μ η ρ ο ς εμφανίζεται σαν ένας 

γέρων επικός τροβαδούρος, όχι τόσο σε αρχαιοελληνικό πλαίσιο, αλλά συνδέο

ντας με τη σεβάσμια μορφή του, μέσα από χαρακτηριστικές παρομοιώσεις, 

εντελώς απομακρυσμένα πλάτη και μήκη της γης. Ο Νεντ, ήρωας του Είκοσι 

χιλιάδες λεύγες κάτω από τη θάλασσα, διηγείται τις περιπέτειες του στις πολικές 

θάλασσες σαν ένας άλλος Όμηρος, Καναδός όμως, που τραγουδάει την Ιλιάδα 

των υπερβόρειων θαλασσών.1 4 Στο ίδιο μυθιστόρημα, η εικόνα του Ομήρου με 

τη λΰρα του χρησιμοποιείται ως παρομοίωση για την περιγραφική αναπαράστα

ση μορφικά παράξενων ψαριών που απαντούν στη Μεσόγειο.1 5 Η οικουμενική 

και ολιστική διάσταση που απορρέει από τέτοιου τΰπου ανόμοιες και ετερογε

νείς συζεύξεις είναι χαρακτηριστική της μυθιστορηματικής δημιουργίας του 

Βερν, της οποίας κοινή βάση είναι η οικουμενικότητα της ανθρώπινης γνώσης. 

Αντίστοιχα, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης χρησιμοποιούνται κυρίως για να 

πιστοποιηθούν τα διάφορα αξιοπερίεργα του κόσμου. Τ α ονόματα τους συνή

θως εμφανίζονται κοντά σε εκείνα λατίνων λογίων (του Πλίνιου ή του Οβίδιου), 

είτε για να τονιστεί η παλαιότητα φυσιογνωστικών πληροφοριών και τεχνολο

γικών ανακαλύψεων 1 6 είτε για να τεκμηριωθούν με μια χροιά αναμφισβήτητης 

επιστημονικότητας οι πλέον αξιοπερίεργες, ή ακόμη και εξωτικές, αναφορές που 

ο Βερν παραθέτει στο εκάστοτε μυθιστόρημα του. Έτσι, το τεράστιο θαλάσσιο 

τέρας που φοβίζει τους ναυτικούς στο Είκοσι χιλιάδες λεύγες κάτω από τη θάλασ

σα φέρνει στο νου όλα τα αντίστοιχα τέρατα που έχουν κατά καιρούς αναφερ-

Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Σ Η / C O M P A R A I S O N 1 7 ( 2 0 0 6 ) 



[ 1 8 2 ] ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ 

θεί, ακόμα και από τον Αριστοτέλη ή τον Πλίνιο, 1 7 όπως επίσης οι αργοναύτες 

ή ναυτίλοι, ψάρια που απαντούν στον Ινδικό Ωκεανό κι έχουν και αυτά εντοπι

στεί από τους έλληνες και λατίνους σοφούς. 1 8 

Ο μΰθος της Ατλαντίδας, έτσι όπως περιγράφεται από τον Πλάτωνα στους 

διάλογους του Τίμαιου και του Κριτία, ήταν φυσικό να απασχολήσει το φιλοπε-

ρίεργο και φιλέρευνο πνεύμα του Βερν. Ο πλοίαρχος Νέμο, σε μια υποθαλάσ

σια περιήγηση του με σκάφανδρο στα στενά του Γιβραλτάρ, συνοδευόμενος 

από τον Ανοράξ, εμφανίζεται να εντοπίζει την τοποθεσία της βυθισμένης Ατλα

ντίδας εκεί όπου την τοποθετεί και ο Πλάτωνας, στον Ατλαντικό ωκεανό, έξω 

από τις στήλες του Ηρακλέους. Η λεπτομερής αναφορά του Βερν στο κείμενο 

του Πλάτωνα και η περιγραφή των ερειπίων της Ατλαντίδας, που φέρει αρχιτε

κτονικά γνωρίσματα της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, καταλαμβάνει το κεφά

λαιο IX του β' μέρους στο Είκοσι χιλιάδες λεύγες κάτω από τη θάλασσα, που έχει 

τίτλο «Μια εξαφανισμένη ήπειρος». Ο απομονωμένος από τη σύγχρονη ζωή 

πλοίαρχος Νέμο φαίνεται να βρίσκει καταφύγιο σε μια βυθισμένη ουτοπία του 

παρελθόντος, ικανή να τροφοδοτήσει τόσο τη φιλοσοφική και πολιτική σκέψη 

όσο και το επιστημονικό ενδιαφέρον στις μυθοπλαστικές αναζητήσεις του Ιου

λίου Βερν. 

Παράλληλα όμως, η φυσιογνωστική περιέργεια και η διδακτική διάθεση του 

Ιουλίου Βερν οδηγεί τον Νέμο κοντά στη Σαντορίνη, προκειμένου να κάνει τις 

σχετικές αναφορές για την ηφαιστειακή δράση της περιοχής. Οι πληροφορίες 

που παραθέτει ο Βερν αναφέρουν τις ιστορικά γνωστές εκρήξεις του 19 μ.Χ. και 

του 69 μ.Χ., την ανάδυση στην επιφάνεια νέων νησίδων, καθώς και τη δημιουρ

γία της Νέας και της Παλαιάς Καμένης. 

Οι αναφορές του Βερν στη σύγχρονη του Ελλάδα ξεφεύγουν και αυτές αρκε

τά από το ιστορικό τους πλαίσιο για να αναχθούν σε πρότυπα οικουμενικών 

αξιών. Ο πλοίαρχος Νέμο, στο Είκοσι χιλιάδες λεύγες κάτω από τη θάλασσα, έχει 

κρεμασμένα στον τοίχο της καμπίνας του, στο εσωτερικό του Ναυτίλου, τα 

πορτραίτα σημαντικών ανδρών, των οποίων «η ύπαρξη ήταν μια διαρκής αφο

σίωση σε μια μεγάλη ιδέα της ανθρωπότητας». Ανάμεσα τους και ο Μάρκος 

Μπότσαρης, «ο Λεωνίδας της σύγχρονης Ελλάδας», ήρωας της ελληνικής επα

νάστασης, ευρύτερα γνωστός στο γαλλικό κοινό χάρη στην ποίηση του Βίκτω-

ρος Ουγκώ. Η περιήγηση του Ναυτίλου στον υποθαλάσσιο χώρο της Μεσογείου 

τον φέρνει κοντά και στα ελληνικά νησιά. Το κεφάλαιο VI (β' μέρος) του μυθι

στορήματος επιγράφεται «Το ελληνικό Αρχιπέλαγος». Πλησιάζοντας την 

Κρήτη, ο πλοίαρχος Νέμο εμφανίζεται να δίνει χρήματα σε έναν μυστηριώδη 

δΰτη. Αργότερα αποκαλύπτεται ότι τα χρήματα αυτά προορίζονταν για τη στή-
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ριξη της κρητικής εξέγερσης του 1866. Οι μελετητές έχουν επανειλημμένα υπο

γραμμίσει την πολιτική διάσταση του έργου του Ιουλίου Βερν, που βασίζεται σε 

ένα ανθρωπιστικό ιδεώδες ενάντια σε κάθε τυραννία υποστηρίζοντας την αυτο

δυναμία, την ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεση των λαών. 1 9 Στο πλαίσιο αυτό ο 

πλοίαρχος Νέμο, διαπλέοντας τη Μεσόγειο, δεν θα μπορούσε να σταθεί αδιά

φορος απέναντι στην κρητική εξέγερση. Έ χ ε ι μάλιστα υποστηριχθεί ότι η 

μορφή του πλοιάρχου είναι εμπνευσμένη από τον γάλλο επαναστάτη Gustave 

Flourens, ο οποίος είχε συμμετάσχει στον αγώνα των Κρητών. Η έρευνα ωστό

σο απέδειξε ότι η άποψη αυτή δεν ευσταθεί.2 0 

Κατά τη δεκαετία του 1870 σημειώνεται μια σημαντική κάμψη του εκδοτικού 

ενδιαφέροντος της Γαλλίας για την Ελλάδα, που οφείλεται σε ποικίλους κοινω

νικοπολιτικούς παράγοντες. Η επιστημονική και περισσότερο εξειδικευμένη 

επισκόπηση του συγχρόνου ελληνισμού, η οποία έχει ουσιαστικά πάρει τη θέση 

των παλαιότερων γενικευμένων περιηγητικών περιγραφών, δεν αφήνει πια 

πολλά περιθώρια σε ρομαντικές αναβιώσεις του αρχαιοελληνικού παρελθόντος. 

Η αρχαιολατρία των «ρομαντικών προσκυνητών» στον ελληνικό χώρο μεταφέ

ρεται τώρα στα αμφιθέατρα των γαλλικών πανεπιστημίων και απολαμβάνει μια 

επιστημονικότερη και περισσότερο ακαδημαϊκή προσέγγιση. Παράλληλα, η 

αμφισβήτηση της γενεαλογικής συνέχειας των Ελλήνων από τον Fallmerayer 

είχε και τον αντίκτυπο της στην οπτική της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Έ ν α 

σημαντικό κίνητρο για την ανακάλυψη της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τα 

ερείπια του αρχαίου παρελθόντος της τείνει να εκπέσει. Η σύγχρονη Ελλάδα, 

στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, είναι σαφές πλέον ότι δεν αντανακλά 

οΰτε τον κλασικό πολιτισμό οΰτε τον δυτικό εκσυγχρονισμό αλλά οΰτε και τον 

εξωτισμό της Ανατολής. 

Εκτός όλων αυτών, ένα απρόοπτο περιστατικό, η αιχμαλωσία στο Πικέρμι 

και τελικά η σφαγή στο Δήλεσι, το 1870, μιας ομάδας άγγλων περιηγητών 

(μελών του διπλωματικού σώματος) από συμμορία ληστών έμελλε να κινητοποι

ήσει την ελληνική κυβέρνηση και τους εκπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων 

στην Αθήνα και να αποτελέσει το έναυσμα για μια σειρά δυσφημιστικών για 

την Ελλάδα δημοσιευμάτων στον ευρωπαϊκό τΰπο. Η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε 

«φωλιά ληστών και πειρατών», «ντροπή για τον πολιτισμό», «χώρα ημισλάβων, 

ημιελλήνων και η μι βαρβάρων», ενώ ο Έλληνας ταυτιζόταν στη συνείδηση των 

ξένων λαών με τον αΊΐατεώνα και τον αγύρτη. 2 1 Οι προσπάθειες των ελληνικών 

κυβερνήσεων να εξαλείψουν το πράγματι σοβαρό πρόβλημα της ληστείας στην 

ελληνική ύπαιθρο δεν εξάλειψαν την εικόνα αυτή της Ελλάδας από τα κείμενα 

των ξένων διπλωματικών ανταποκριτών και περιηγητών, που έβλεπαν τη 
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μετάλλαξη της κλέφτικης και ηρωικής παράδοσης της Επανάστασης σε 

ληστρική και εγκληματική δραστηριότητα. Γάλλοι ταξιδιώτες ποικίλων κινή

τρων συνεχίζουν να διατρέχουν τον ελληνικό χώρο για να περιγράψουν τελικά 

τη δυσκολία εκσυγχρονισμού της Ελλάδας και την πολιτισμική ένδεια των 

κατοίκων της, που κατά γενική ομολογία απέχουν εντυπωσιακά από τους 

σοφούς προγόνους τους. 

Σε αυτό το κλίμα, ο Henri Belle, γραμματέας της γαλλικής πρεσβείας στην 

Αθήνα, δημοσίευσε Το Ταξίδι στην Ελλάδα, σε 21 συνέχειες, στο γεωγραφικό και 

ταξιδιωτικό περιοδικό Le Tour du Monde, ενώ το 1881 εκδόθηκε και σε αυτοτε

λή τόμο. Ο Belle πραγματοποίησε τρία ταξίδια (1861, 1868 και 1874) και στις 

αναλυτικές περιγραφές του δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο πρόβλημα της 

ληστείας. Μολονότι αναγνωρίζει τα κατασταλτικά μέτρα που πήρε η κυβέρνη

ση για την εξάλειψη του φαινομένου, θεωρεί ωστόσο ότι το πρόβλημα δεν έχει 

αντιμετωπιστεί ριζικά και ότι η ληστεία μπορεί να αναζωπυρωθεί με την πρώτη 

ευκαιρία. Ο Ιούλιος Βερν γνώριζε το κείμενο του Henri Belle, το οποίο, συμφω

νά με δική του μαρτυρία, αποτέλεσε μια από τις πηγές του για να γράψει το αμι

γώς ελληνικού ενδιαφέροντος μυθιστόρημα του L'Archipel en feu. Το σύντομο 

αυτό μυθιστόρημα γράφτηκε το 1884 και δημοσιεύθηκε σε συνέχειες στην εφη

μερίδα Le Temps. Μεταφράστηκε πάραυτα στα ελληνικά από την Ελένη Κανελ-

λίδου και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καιροί την ίδια χρονιά (2.7.1884-

1.1.1885), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις με σκοτεινό πολιτικό παρασκήνιο.2 2 

Ας σημειωθεί ότι το μυθιστόρημα μετέφρασε αργότερα και ο Νίκος Καζαντζάκης 

με τον τίτλο Οι πειράται τον Αιγαίον. 

Μολονότι το έργο γράφτηκε το 1883, τοποθετείται χρονικά σε μια από τις 

τελευταίες περιόδους της ελληνικής Επανάστασης, από τις 18 Οκτωβρίου 1827 

έως τις 7 Σεπτεμβρίου 1828. Κεντρικός θεματικός του άξονας είναι η πειρατεία 

και η ερωτική περιπέτεια. Ο μανιάτης πειρατής Νικόλας Στάρκος λυμαίνεται 

το Αιγαίο και επιδίδεται στο σκλαβοπάζαρο με την οικονομική στήριξη ενός 

κερκυραίου τραπεζίτη. Βασικός του αντίπαλος είναι ένας γάλλος φιλέλληνας 

που, σε αντίθεση με τον ίδιο, είναι έτοιμος να δώσει και τη ζωή του για την ανε

ξαρτησία της Ελλάδας. Αντικείμενο της έριδας, η ωραία κόρη του τραπεζίτη. Η 

καταδίωξη διαδραματίζεται σε ολόκληρο το Αιγαίο και η πλειονότητα των 

ελληνικών νησιών παίρνει μέρος στην πλοκή. 

Ο Βερν, σε επιστολή του στις 12 Σεπτεμβρίου 1883, ανακοινώνει στον εκδό

τη του Pierre-Jules Hetzel ότι το μυθιστόρημα αυτό θα είναι συντομότερο από τα 

προηγούμενα και ότι αποτελεί για τον ίδιο μια ευκαιρία να περιγράψει και να 

«μυθιστορηματοποιήσει» αυτή τη γωνιά της Ευρώπης που ονομάζεται Αρχιπέ-

Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Σ Η / C O M P A R A I S O N 1 7 ( 2 0 0 6 ) 



ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ [ 1 8 5 ] 

λαγός. 2 3 Χρονικά, ο Βερν μεταφέρει την ιστορία του πενήντα χρόνια πριν από 

τον χρόνο της συγγραφής, προκειμένου, όπως λέει ο ίδιος, να κινήσει το ενδια

φέρον του κοινού, χωρίς όμως να επεκταθεί περισσότερο στα ιστορικά περι

στατικά εκείνης της εποχής. Ωστόσο, μόλις ο Hetzel έλαβε το χειρόγραφο, δεν 

παρέλειψε, κατά τη συνήθεια του, να κάνει καίριες παρατηρήσεις στον Βερν. Η 

κεντρική διαφωνία αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο τα μυθιστορηματικά επει

σόδια της πειρατικής καταδίωξης και της ερωτικής περιπέτειας εντάσσονται 

στο ιστορικό πλαίσιο της επαναστατημένης Ελλάδας. Κατά τον Hetzel, ο Βερν 

έγραψε ένα ιστορικό μυθιστόρημα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να επικεντρω

θεί περισσότερο στα ιστορικά περιστατικά που εκθέτει στο πρώτο μέρος και 

που χάνουν τη βαρύτητα τους στη συνέχεια. Στο περιθώριο της μακροσκελούς 

επιστολής του επισημαίνει ότι το θέμα του βιβλίου αφορά ουσιαστικά την προ

σπάθεια του δυτικού κόσμου, από την εποχή των Σταυροφοριών, να απωθήσει 

τον ισλαμισμό, ζήτημα άκρως επίκαιρο και ακόμη άλυτο. 2 4 Ο Βερν απαντά 

έντονα στον Hetzel αρνούμενος ότι έχει γράψει ένα ιστορικό μυθιστόρημα, εφό

σον μάλιστα η ιστορία ξεκινά από τη ναυμαχία του Ναυαρίνου, όταν πια η Επα

νάσταση είχε φτάσει στο τέλος της. Κατά τον Βερν, πρόκειται για ένα μυθιστό

ρημα που απλώς μεταφέρεται χρονικά στο παρελθόν, και που σε καμιά περί

πτωση δεν αφορά τον πόλεμο ενάντια στους Τούρκους αλλά την εξάρθρωση 

των πειρατών, οι οποίοι είναι κάθε εθνικής προέλευσης. Η ερωτική ιστορία, 

επισημαίνει ο Βερν, αποτελεί μόνο το πρόσχημα για ένα κατεξοχήν γεωγραφι

κό μυθιστόρημα με θέμα το Αρχιπέλαγος. Το ζήτημα της απώθησης του ισλαμι

σμού και η συνέχιση των Σταυροφοριών είναι για τον Βερν ένα εντελώς διαφο

ρετικό ζήτημα που ποτέ δεν θέλησε να θίξει. Και κλείνει λέγοντας χαρακτηρι

στικά: «Το Αρχιπέλαγος στις φλόγες δεν είναι η Ελλάδα στις φλόγες».2 5 

Η έντονη αντίδραση του Βερν απηχεί άλλωστε και τη γενικότερη σύλληψη 

του έργου του. Πράγματι, ο Ιούλιος Βερν δεν θέλησε να γράψει οΰτε εθνικές 

ιστορίες οΰτε εθνικές γεωγραφίες. Ο στόχος του υπήρξε πάντα διδακτικός και 

οικουμενικός, με πρότυπα που αναδεικνύουν τη δύναμη του πνεύματος και τις 

ανθρωπιστικές αξίες. Η διαμάχη Βερν και Hetzel έληξε με κάποιες περικοπές 

στην αισθηματική ιστορία, χωρίς ωστόσο ο Βερν να δεχθεί ποτέ ότι το μυθιστό

ρημα του ήταν ιστορικό, αλλά γεωγραφικό και επιστημονικό, όπως και το σύνο

λο του έργου του: «Evidemment, je me tiendrai toujours et le plus possible dans 

le géographique et le scientifique, puisque c'est le but de l'œuvre entière».26 To 

γεγονός όμως ότι πράγματι επέλεξε το ιστορικό πλαίσιο της ελληνικής Επανά

στασης για να τοποθετήσει την καταδίωξη των πειρατών και να οδηγήσει τον 

αναγνώστη του σε μια γεωγραφική περιήγηση των νησιών του Αιγαίου οφείλε-
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ται, συμφωνά με δική του ομολογία, σε έλλειψη έμπνευσης. Δεν είχε πια άλλα 

θέματα που να εστιάζουν στο αξιοπερίεργο: «Je n'ai plus de sujets dont l'intérêt 

soit dans l'extraordinaire, Ballon, Capitaine Nemo, etc. Il me faut donc chercher 

à intéresser par la combinaison. Or, X Archipel en feu est un roman combiné».27 

Πράγματι, αν διαβάσουμε το μυθιστόρημα υπό αυτό το πρίσμα, τότε οι ιστο

ρικές υπερβολές για τη δράση των πειρατών στο Αιγαίο αλλά και η επιλεκτική διό

γκωση της μανιάτικης στερεοτυπολογίας δείχνουν να οφείλονται στην αγωνιώδη 

προσπάθεια του Βερν να αναζητήσει αξιοπερίεργα θέματα προκειμένου να κινή

σει το ενδιαφέρον των αναγνωστών του. Είναι γνωστό ότι όλα τα μυθιστορήματα 

του Βερν, όσο απίστευτα και αν φαίνονται, έχουν ένα επιστημονικό και τεχνολο

γικό υπόβαθρο, που πιστοποιεί και τεκμηριώνει την πάντα επιθυμητή αληθοφά

νεια τους. Άλλωστε πολλές, εξωπραγματικές για την εποχή τους, ιστορίες του 

Βερν (όπως το ταξίδι στη Σελήνη) τελικώς πραγματοποιήθηκαν. Ο Βερν δεν συγ

γράφει παραμυθία αλλά φανταστικές ιστορίες που πάντα στηρίζονται σε ένα αλη

θοφανές και επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχά

νει και τον διδακτικό του στόχο, τη μετάδοση γεωγραφικών και επιστημονικών 

γνώσεων στους κατά κανόνα νεαρούς αναγνώστες του. Στην περίπτωση του 

UArchipel en feu, διαπιστώνουμε ότι είναι το πραγματικό ιστορικό πλαίσιο —και 

όχι οι επιστημονικές τεχνολογικές πληροφορίες— που χρησιμοποιείται ως μέσο 

τεκμηρίωσης της πραγματικότητας και μετάδοσης ιστορικών αλλά και -κυρίως-

γεωγραφικών πληροφοριών στους αναγνώστες. Η ιστορία όμως, και ιδίως η 

συγκεκριμένη περίοδος που επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στο μυθιστόρημα, ενώ 

συνιστά πράγματι μόνο το πλαίσιο μιας περιπετειώδους μυθιστορηματικής πλο

κής, προσφέρει συγχρόνως πληροφοριακό υλικό στους αναγνώστες, ενώ κατά 

κΰριο λόγο διδάσκει την πάλη για εθνική ανεξαρτησία, για προσωπική ελευθερία 

και προσωπική αυτοδιάθεση και εξαίρει την τιμιότητα, τη φιλοπατρία, την αυτο

θυσία και τον ηρωισμό. Έτσι, το μυθιστόρημα αυτό, μολονότι πράγματι άνισο ως 

προς το κέντρο βάρους του (και στο σημείο αυτό είχε δίκιο ο Hetzel), ή αποτέλε

σμα συνδυασμού (όπως υποστήριζε ο Βερν), θα μπορούσε πράγματι να θεωρηθεί 

περισσότερο διδακτικό, ανθρωπιστικό και γεωγραφικό παρά ιστορικό. 

Μολονότι ο μυθοπλαστικός ιστός δικαιολογεί την παρουσία κουρσάρων και 

ωραίων γυναικών και ίσως την ελευθερία που πήρε ο Βερν στην ανάπτυξη της 

πλοκής, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε ότι η εκπεσμένη και χρεοκο

πημένη εικόνα της Ελλάδας στα 1884 έπαιξε το ρόλο της στην αναπαράσταση 

της επαναστατημένης Ελλάδας του 1827-28. Η ρεαλιστική γραφή του Βερν 

τοποθετεί την πλοκή σε ακριβές χωροχρονικό πλαίσιο και ανασυνθέτει τα 

πλέον σημαντικά πολεμικά γεγονότα της περιόδου χωρίς να αμελήσει να κάνει 
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μνεία στη γενναιότητα των Ελλήνων αλλά οΰτε και στη συμβολή των Μεγάλων 

Δυνάμεων, στην οποία ουσιαστικά αποδίδει και την ανεξαρτησία της χώρας. Ο 

Ιούλιος Βερν φέρει την οπτική του Ευρωπαίου του τέλους του 19ου αιώνα, που 

γνωρίζει ότι η Ελλάδα της Επανάστασης πάλεψε σθεναρά για την ανεξαρτησία 

της, αλλά, απαλλαγμένος πλέον από τις ρομαντικές υπερβολές του φιλελληνι

σμού, αντικρίζει μια χώρα χωρίς φυσιογνωμία ικανή να ανταποκριθεί στα δυτι

κά ή τα κλασικά πρότυπα, ρημαγμένη από τη ληστεία και τον πολιτισμικό μαρα

σμό. Ξεχωριστή μνεία κάνει ωστόσο στον ηρωισμό των γυναικών και στη συμ

βολή τους στον Αγώνα, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση μιας στερεότυπης 

εικόνας της πρόσφατης ιστορικής πραγματικότητας. Αναφέρει τη Μπουμπου-

λίνα, και στο πρόσωπο της πλάθει το πορτραίτο της γενναίας Μανιάτισσας, 

μητέρας του πειρατή Στάρκου. 

Τ α μορφολογικά και θεματικά στερεότυπα των περιηγητικών κειμένων δεν 

λείπουν από το μυθιστόρημα αυτό. Η περιγραφή της καταδίωξης του πειρατή 

στο Αιγαίο θυμίζει πολΰ τις περιηγητικές περιγραφές —άλλωστε το έργο εντάσ

σεται στη σειρά των «Voyages extraordinaires»— όπου κάθε νησί έχει μια αφορμή 

για να βρει τη θέση του στην αφήγηση, με κάποιες λίγο πολΰ στερεότυπες ανα

φορές στην ονομασία του, αρχαία και νέα, καθώς και τη σύγχρονη του κατάστα

ση. Από τη Θάσο ως την Κρήτη, χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της ναυσι

πλοΐας, της γεωφυσικής κατάστασης των νησιών και των λιμανιών τους αναφέ

ρονται με ακρίβεια. Η Μάνη και οι Μανιάτες, έτσι όπως παρουσιάζονται στο 

μυθιστόρημα, αποτελούν ένα πολΰ καλό παράδειγμα για τον τρόπο διάδοσης και 

διάθλασης των εθνοτικών στερεότυπων εικόνων. Οι ιδιοτυπίες του χώρου και 

των κατοίκων της Μάνης μεγεθύνονται εντυπωσιακά προκειμένου να διαμορ

φώσουν μιαν άλλη εικόνα, μυθιστορηματική, ενός λαοΰ απολίτιστου, ημιβάρβα-

ρου και ημιάγριου, άπληστου και αδίστακτου, που ζει αυτόνομα στο εσωτερικό 

της Ελλάδας και που βάζει το ίδιον όφελος πάνω από το κοινό καλό. Στην περι

γραφή του Βερν αναγνωρίζουμε εύκολα τις πηγές του, 2 8 τις οποίες αποκάλυψε 

και ο ίδιος υστέρα από την οργισμένη αντίδραση των Μανιατών. Η διόγκωση, 

όμως, και η προφανώς βιαστική και επιλεκτική ανάγνωση των πληροφοριών του 

τελικά σκιαγραφούν μια ιστορικά παραποιημένη εικόνα της Μάνης, η οποία δεν 

μπορεί αρκούντως να δικαιολογηθεί από το μυθοπλαστικό πλαίσιο του έργου.2 9 

Ο Ιούλιος Βερν, εκτός από το πολΰ γνωστό στην εποχή του περιηγητικό χρονι

κό του Henri Belle, θα πρέπει να είχε διαβάσει και τη σειρά άρθρων για την Ελλά

δα του Emile Burnouf, που είχαν δημοσιευθεί στη Revue des Deux Mondes, ανάμε

σα στα οποία συγκαταλέγεται και ένα εκτενές κείμενο για το περιστατικό στο 

Δήλεσι.30 Δεν ήταν δΰσκολο για τον Βερν να στήσει μια περιπετειώδη πλοκή πει-
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ρατείας, πρόβλημα εξίσου μεγάλο και υπαρκτό για την επαναστατημένη Ελλάδα,31 

συνδεδεμένη τόσο με τον αντίκτυπο που είχε δημιουργήσει στην Ευρώπη η σφαγή 

στο Δήλεσι όσο και με τον ανυπότακτο και ατίθασο χαρακτήρα των Μανιατών. 

Συμπερασματικά, οι όψεις της Ελλάδας που παρουσιάζονται στο έργο του 

Ιουλίου Βερν αντανακλούν το πνεύμα της εποχής του και είναι απαλλαγμένες 

από τον ρομαντικό φιλελληνισμό και την αναζήτηση του αρχαίου παρελθόντος 

στο πρόσωπο του συγχρόνου ελληνισμού. Άλλωστε ο Ιούλιος Βερν γενικά προ

τιμά θέματα λιγότερο μελετημένα, και έτσι το γεωγραφικό κυρίως ενδιαφέρον 

του αλλά και ο διδακτικός του στόχος στρέφονται προς περιοχές και ηπείρους 

λιγότερο γνωστές στο αναγνωστικό κοινό από ό,τι η Ελλάδα. Σε γενικές γραμ

μές, η ελληνική θεματολογία εντάσσεται στη γενικότερη φυσιογνωμία του έργου 

του, δεν έχει ιστορική ή εθνική διάσταση και απηχεί την πίστη του Βερν στην 

οικουμενική αξία της πνευματικής δημιουργίας, την πίστη του στην ανεξαρτησία 

των λαών αλλά συγχρόνως και το φιλοπερίεργο επιστημονικό ενδιαφέρον του. 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 

1 Ο Ιούλιος Βερν ξεκίνησε ήδη από το 
1848 να δημοσιεύει αρχικά διηγήματα και 
θεατρικά έργα, ενώ το 1862 παρουσίασε το 
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S O M M A I R E 

OURANIA POLYCANDRIOTI: Aspects de la Grèce dans l'œuvre de Jules Verne 

J ules Verne n'a pas manqué de se référer à la Grèce dans son panorama géographique 
et scientifique de ses romans. Cependant, les aspects de la Grèce qui intéressent Jules 

Verne, s'ils portent encore quelques traces du romantisme, ne se lient pas directement 
avec la tradition de l'admiration pour l'antiquité classique qui avait fleuri pendant le 
XVIIIe et le XIXe siècles, ni avec le courant philhellénique qui avait d'ailleurs déjà perdu 
sa force initiale. La Grèce qui intéresse Jules Verne s'intègre dans la conception générale 
de son œuvre qui promouvoit la connaissance géographique et scientifique mais qui en 
même temps valorise tout effort d'indépendance personnelle et ethnique. Ainsi, des 
figures connues de la littérature et de la philosophie antiques, les héros de la Révolution 
grecque, mais aussi la description des curiosités géographiques et naturalistes du pays se 
trouvent intégrés dans l'univers fictionnel vernéen qui, malgré parfois l'aspect stéréotypé 
de certaines de ses références, dépasse clairement la frontière ethnique afin de célébrer 
l'esprit scientifique et artistique de l 'homme dans sa dimension œcuménique. 
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