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Ταξιδιωτικά κείμενα της Virginia Woolf και άλλων αγγλίδων περιηγητριών 

στην Ελλάδα, στις αρχές του 20ού αιώνα 

Σημείωμα: Τα κείμενα που θα εξεταστούν ανήκουν στην ιστορική περίοδο του λεγόμενου 

Νέου Ιμπεριαλισμού για τη Βρετανία, κατά την οποία κορυφώνεται και ταυτόχρονα 

παρακμάζει η ιμπεριαλιστική ιδεολογία. Για τους Άγγλους στη στροφή του 20ου αιώνα, η 

εμπειρία της συνάντησης με ελληνικές αρχαιότητες καθοδηγείται ή οφείλει να αντιπαρατεθεί 

με τον κυρίαρχο «λόγο» (discourse) περί ελληνισμού, που αποτελεί βαριά βικτωριανή 

κληρονομιά (Victorian Hellenism). Πρόκειται για έναν λόγο συνυφασμένο με ζητήματα τόσο 

εθνικής ταυτότητας όσο και πατριαρχικής εξουσίας, καθώς ο αρχαίος ελληνικός (όπως και ο 

ρωμαϊκός) πολιτισμός θεωρείται συνυφασμένος τόσο με την ιστορία των γραμμάτων και των 

τεχνών στην Αγγλία, όσο και με την εθνική ιδεολογία. Ωστόσο η ελληνική παιδεία είναι 

προνόμιο των αγοριών και των ανδρών, οι γυναίκες είναι αποκλεισμένες από αυτήν. Επομένως, 

το γεγονός ότι το σεμινάριο θα εστιάσει σε κείμενα γυναικών που ταξιδεύουν στην Ελλάδα με 

βασικό προορισμό την Αθήνα, επισκέπτονται την Ακρόπολη ή/και άλλες αρχαιότητες και 

καταγράφουν τις εμπειρίες τους στις αρχές του 20ού αιώνα, εγείρει ερωτήματα, όπως το αν η 

προοπτική του φύλου των περιηγητριών συνάδει με ή προβληματοποιεί τον κυρίαρχο 

βικτωριανό λόγο περί Ελλάδας και ελληνισμού, ή αν συνδέονται, συνυφαίνονται ή 

συγκρούονται οι λόγοι του φεμινισμού, του βικτωριανού ελληνισμού και της αποικιοκρατίας. 

Θα εστιάσουμε ειδικότερα σε κείμενα της Virginia Woolf που συνδέει όλα αυτά τα ζητήματα, 

αναστοχαστικά, με την ταυτότητά της ως συγγραφέα, αλλά ταυτόχρονα θα τα εντάξουμε σε 

ένα ευρύτερο πλαίσιο κειμένων περιηγητριών, όπως των Jane Ellen Harrison, Emily Russel 

Barrington, Agnes Smith κ.ά. 
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