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2. Φανταστική απεικόνιση της πόλης Αχαΐας, ξυλογραφία από την έκδοση: Hartmann Schedel. «Liber Cronicarum». Νυ

ρεμβέργη. S. Schreyer/Sebastian Kamermeister. 1493. πίν. CCLXXVI.(Συλλογή Δ. Κοντομηνά) 

"& 1. «Πάτρα», λιθογραφία από την έκδοση: Ο. M. von Stackelberg. «La Grèce, vues pittoresques et topographiques». Παρίσι 

1834. πίν. 64.(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, φωτ. Ηλίας Ηλιάδης) 



ΙΟΛΗ ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ 

Ρ atrae, Patrasso, Patras... 
Μία πόλη από την Ιστορία στις μικρό-ιστορίες 

Οι αφηγήσεις των ταξιδιωτών 
(16ος-αρχές 20ού αιώνα) 

Ινίια πόλη είναι ο τόπος που την περικλείει ανάγυρα, είναι η θάλασσα και το λιμάνι που αντικρί
ζονται, είναι τα όρη και οι λόφοι που την κυκλώνουν, είναι οι άνθρωποι που την κατοικούν, που την 
περπάτησαν, είναι η ζωή τους σ' αυτήν. Είναι τα κτίσματα, τα μνημεία, τα φρούρια της, τα ερείπια 
του παρελθόντος. Μια πόλη είναι οι σιωπές και οι ήχοι της, είναι η ιστορία της, οι καταγεγραμμέ
νες μνήμες, οι μύθοι, οι θρύλοι. Είναι τα γεγονότα -μικρά και μεγάλα- είναι τα συμβάντα, ηρωι
κά και ασήμαντα. Είναι οι επώνυμοι και οι αφανείς που έζησαν, πέρασαν και σημείωσαν γι' αυτήν 
- και, πάντα, είναι το φυσικό της περίγραμμα και ο ήλιος που το φωτίζει αιώνες ίδια. κατά εποχές 
αλλιώτικα. Μία πόλη είναι ένα στερέωμα αυτοτελές και διαχρονικό" οι ταξιδιώτες διάττοντες 
αστέρες, μετεωρίτες στη ζωή της. 

Οι ιστορίες ταξιδιών είναι ιστορίες ενθουσιασμών, εμπειριών και λογοκλοπών, είναι ιστορίες αν
θρώπων αλλά και τόπων. Οι μαρτυρίες αυτές από προσωπικές αυτοψίες αλλά και θεωρητικές γνώ
σεις, τα οράματα ή οι ιδεολογίες που συγκρούονται με εμπειρίες συνθέτουν στερεότυπα τα οποία 
και αλληλοτροφοδότησαν την περιηγητική γραμματεία στη μεγάλη αυτή καμπύλη των τεσσάρων 
αιώνων. Στην αρχή του περιηγητικού ρεύματος ο ταξιδιώτης συνθέτει για τον 
τόπο και τους ανθρώπους αμυδρές νησίδες πραγματικότητας (16ος - αρχές 17ου Πόλη και 

αιώνα). Σταδιακά, ο δυτικός άνθρωπος αντιμετωπίζει με περισσότερη ευαισθησία ταξιδιώτες 

και γνώση το παρελθόν αλλά και το καινούργιο (τέλος 17ου-18ος αιώνας). Με τον 
Διαφωτισμό όμως και τα ανθρωπολογικά ενδιαφέροντα υπεισέρχεται ένας ανέλπιστος εμπλουτι
σμός στο ιδεολογικό αλλά και στο πραγματολογικό επίπεδο (18ος αιώνας). Τέλος, με την είσοδο 
του 19ου αιώνα δεν υπάρχει πια μόνο ο περιηγητής-συγγραφέας και το θεωρητικό-ιστορικό πα
ρελθόν του τόπου ή το μνημειακό παρόν του Έλληνα. Τώρα ο περιηγητής συναντά ολοζώντανο το 
ανθρώπινο δυναμικό. Τον 20ό αιώνα συνεχίζει και με άλλους εικαστικούς τρόπους έκφρασης τη 
βαθιά πίστη και λατρεία για ό,τι ελληνικό. 

Η Πάτρα αχνά, πολύ αχνά, διστακτικά σχεδόν και «άδεια» διαγράφεται στον ορίζοντα των ταξι
διωτικών αφηγήσεων. Περισσότερο απουσιάζει στα πρώιμα τέτοιου τύπου έντυπα κείμενα. Αρχίζει 



Οι αφηγήσεις να διαφαίνεται, ως σταθμός αναγκαστικός ή σπάνια επιθυμητός, στους δρόμους των ταξιδιωτών του 

των ταξιδιωτών \QQÖ αιώνα. Ύστερα αδρά εμπλέκεται στα ταξιδιωτικά βιώματα ενδεδυμένη με περιστατικά του 

παρελθόντος της και αποτυπώνεται σαν μία ακόμη ένδοξη σελίδα από τη μεριά των χριστιανικών 

δυνάμεων κατά τη διάρκεια των βενετοτουρκικών πολέμων του Που αιώνα. Ταυτόχρονα, ανατέλ

λει μαζί με την ανερχόμενη αρχαιολατρία-αρχαιομανία-αρχαιοθηρία. κυρίως τον 18ο αιώνα, ως την 

^ έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Τέλος, τον 19ο αιώνα, αναδεικνύοντας όλα τα αξιοσημείωτα 

της. μεσουρανεί με τον ιδιαίτερο και μοναδικό της τρόπο μέχρι τη δόση των κατ' εξοχήν περιηγητι

κών κειμένων, στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Η πρόσληψη λοιπόν του χώρου και των ανθρώπων της Πάτρας ακολούθησε πιστά το παλιρροϊκό 

κύμα όλων των πνευματικών, πολιτικών και πολιτιστικών ρευμάτων που στη διάρκεια του 16ου έως 

τον 20ό αιώνα παρέσυραν τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες στο μεγάλο παιγνίδι της Ιστορίας. Με την 

προϋπόθεση ότι εκλαμβάνουμε ως περιηγητικό κείμενο το χρονικό κάθε ταξιδιώτη που διέσχισε ή 

βρέθηκε ή αφηγήθηκε στοιχεία και συμβάντα στην περιοχή της Πά

τρας την περίοδο που παρουσιάζουμε, θεωρούμε ότι ο Alvise Manenti Οι πρώτες προσεγγίσεις 

σηματοδοτεί στο γύρισμα του 15ου αιώνα -το Δεκέμβριο του 1499- σε ένα λιμάνι υποδοχής 

αυτό που έμελλε να είναι η πολιτεία σε όλη τη μετέπειτα πορεία της 

για τους ταξιδιώτες: λιμάνι αποβίβασης ή επιβίβασης προς και από τον ελλαδικό χώρο. Ο Βενετός 

Manenti, σε μια από τις πολλές αποστολές που επιφορτίστηκε, αποβιβάστηκε στην Πάτρα με τελικό 

προορισμό, μέσω Ναυπάκτου, την Αδριανούπολη. για την εντεταλμένη ακρόαση από τον σουλτάνο 

Βαγιαζίτ Β'. Έντεκα χρόνια αργότερα ο Ιταλός Francesco Grasseto. κατά τη διάρκεια ενός πολυτά

ραχου διάπλου της Αδριατικής, του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους για εμπορικούς λόγους, προ

σαράζει το Μάιο του 1512 και στην Πάτρα. Όμως όταν ο βαρώνος Saint Blancart διεκπεραίωνε την 

εξαίρετου πονηράς δεξιότητος αποστολή του γαλλικού στόλου στα οθωμανικά ύδατα (Σεπτέμβριος 

του 1537), αυτός και ο γιατρός του Jehan Gallery παρέμειναν στην Πάτρα μία εβδομάδα, επισκέφτη

καν την Παναγιά και από εκεί ο στόλος συνέχισε, ενώ ο τελευταίος επέστρεψε στη Μασσαλία. 

Η δυναμική εισβολή των Άγγλων στην ανατολική Μεσόγειο από τα τέλη του 16ου αιώνα φέρ

νει στην Πάτρα τον John Sanderson, πιθανότατα για την ίδρυση προξενείου. Το Γενάρη του 1585 ο 

τόπος του μαρτυρίου του Αγίου Ανδρέα αρχίζει να παίρνει τον χώρο που του αρμόζει στα ταξι

διωτικά κείμενα και να παραμένει σχεδόν πάντα σημείο αναφοράς των απο/επιβιβαζόμενων στο 

λιμάνι και τους επόμενους αιώνες [C. Magni (1674). Mirabai (1691), Α. Morison (1698). R. Pococke 

(1740), R. Chandler (1766)]. Στα 1587. Μεγάλη Παρασκευή, ο Laurence Aldersey δέχεται τη φιλοξε

νία του Άγγλου προξένου, επισκέπτεται τον καδή, τα αξιοθέατα της πόλης και παίρνει μικρό εν

θύμιο (!) από το λείψανο του Αγίου. 0 Sanderson, στις αρχές του 1592, θα επανέλθει στην Πάτρα 

για έναν περίπου μήνα πριν οδεύσει προς την Κόρινθο. 

Τον Αύγουστο του 1599 ο Βενετός Vincenzo Gradenigo. ταξιδεύοντας προς την Κωνσταντινού

πολη για να αναλάβει καθήκοντα βάί'λου. έφτασε με την πολυάριθμη ακολουθία του στην Πάτρα, 

για να περάσει στη Ναύπακτο με κατεύθυνση προς τη Λάρισα και την οθωμανική πρωτεύουσα. 

Στις 20 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, ο Thomas Dallam, κατασκευαστής εκκλησιαστικών οργάνων, 

αφού παρέδωσε ένα τέτοιο -δώρο της βασίλισσας της Αγγλίας Ελισάβετ- στον σουλτάνο Μεχμέτ 

τον Γ' και διέσχισε κάτω από δριμύτατες καιρικές συνθήκες την ορεινή κεντρική Ελλάδα, έφτασε 

στην Πάτρα όπου ήλπιζε στη φιλοξενία του Άγγλου προξένου. 0 τελευταίος έλειπε και ο Dallam 



διέμεινε τρεις μέρες σ ένα ελληνικό σπίτι υπομένοντας τις δυσκολίες: «Αυτή η Petrace είναι καλό Οι αφηγήσεις 

λιμάνι για τα καράβια, αλλά η πολιτεία είναι χτισμένη μισό μίλι από τη θάλασσα, στις πλαγιές ενός των ταξιδιωτών 

λόφου. Λίγο ψηλότερα από την πόλη είναι ένα κάστρο και αυτό όχι πολύ ισχυρό. Υπάρχει σταφί

δα, λάδι και δημητριακά, τα εξάγουν και σε άλλες χώρες, επίσης έχουν αίγες, ερίφια και άλλα 

βοοειδή». Παραμονή Χριστουγέννων συνέχισε την πορεία του νότια και από το Χλεμούτσι απέ

πλευσε για τη Ζάκυνθο. 

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι μαρτυρίες για 

την πόλη στο πρώτο τέταρτο του 17ου αιώνα. Ο 

William Lithgow (εικ. 3) ερχόμενος από τη Ζάκυν

θο αποβιβάζεται το 1609 στην Peterasso και προ

τιμά, παρά την επικινδυνότητα, να συνεχίσει από 

τους χερσαίους δρόμους. Πάραυτα, μνημονεύει 

«μεγάλη και ευρύχωρη πολιτεία με πολλά εμπο

ρεύματα, υφάσματα μεταξωτά, δαμασκηνά βε

λούδα, χρυσοκέντητα αλλά και δημητριακά και 

πλήθος εμπόρων. Βενετούς. Ραγουζαίους. Μασσα-

λιώτες...». Συνεχίζει με το περιστατικό της δηλητη

ρίασης του Άγγλου προξένου από τον Τούρκο σού-

μπαση και την εκδίκηση από τον ομογενή του 

πρέσβη της Κωνσταντινούπολης αυτοπροσώπως. 

Στα 1624. ο Louis Deshayes de Courmesnin φαίνε

ται εξαιρετικά φειδωλός στα περί της Πάτρας στο 

χρονικό του. ενώ Ο R. Fauvel στο έργο του (1668) 3.0 William Lithgow, προμετωπίδα από την έκδοση: W. 
αφενός εφάπτεται απόλυτα στο ύφος των περιηγη- Lithgow, «The Total Discourse, of the Rare Adventures». 

t n ' r\ ' Λονδίνο 1640. 

τικων έργων του 17ου αιώνα: Οι μαρτυρίες του για 

την Πάτρα μετεωρίζονται -πάντα στις παρυφές της γεωγραφίας, της ιστορίας αλλά και του αυτο

βιογραφικού ταξιδιωτικού χρονικού με ρευστό και αντιφατικό χαρακτήρα- με μια αγωνιώδη επιθυ

μία μετάδοσης γνώσης, γεωγραφικής, ανθρωπολογικής, πρωτότυπης και μοναδικής. Γνώση η οποία. 

επειδή ακριβώς δεν είναι εύκολο να διασταυρωθεί, μετακυλά πάντα στην επανάληψη μιας αναλλοίω

της και ανεξέλικτης εικόνας των επισκεπτόμενων χώρων ως εγγύηση αυθεντικότητας. Αφετέρου ο 

Fauvel εισάγει τη μία από τις συντεταγμένες πάνω στην οποία βάδισαν, σχεδόν τριακόσια χρόνια, 

όλες οι μετέπειτα ταξιδιωτικές αφηγήσεις: το αξεπέραστο κείμενο του Παυσανία, που έμελλε να 

αποτελέσει σχεδόν τη μόνη. αλλά και μονότονη, ηχώ που αναζητούσαν γύρωθεν οι επισκέπτες. 

4. «Οι ακτές της Αιτωλίας όπως φαίνονται από την Πάτρα», λιθογραφία από την έκδοση: Ο. Μ. von Stackeiberg. «La Grèce US' 

vues pittoresques...», πίν. 119. 

5. «Άποψη της Πάτρας από το κάστρο», από την έκδοση: Α. F. von Schweiger Lerchenfeld. «Griechenland in wort und 

bild». Λειψία 1887. 

6. «Άποψη της Πάτρας», υδατογραφία από την έκδοση: Λ. Σωτηρόπουλος. «Πάτρα, το λιμάνι». Πάτρα 1983. (Αθήνα. 

Μουσείο Μπενάκη) 

7. «Πάτρα», φωτογραφία. Fred. Boissonnas. «Le tourisme en Grèce». Γενεύη 1928.(Αθήν.α. Μουσείο Μπενάκη) 
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Οι αφηγήσεις 

των ταξιδιωτών 
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Το βλέμμα όμως του περιηγητή αρχίζει, να γίνεται περισσότερο διεισδυτικό και ερμηνευτικό. 

Πρώτα ο Sieur Du Loir, συνοδός του Γάλλου πρέσβη στην Υψηλή Πύλη, στο ταξίδι της επιστροφής 

από την οθωμανική πρωτεύουσα, προχωρημένη άνοιξη του 1641. πρωτοπορεί συνταιριάζοντας το 

προσωπικό βίωμα με μαρτυρίες για το ιστορικό παρελθόν της πόλης: «... πολυάριθμη και καλοκα-

τοικημένη πολιτεία [...] στους κατοίκους της Πάτρας μόνο επέτρεψε ο Αύγουστος Καίσαρας να ζή

σουν με ελευθερία. Οι πολλοί Εβραίοι την καθιστούν εμπορικότατη και έτσι συναλλάσσονται οι 

Έλληνες, των ακτών και των γύρω νήσων, καθώς και οι Βενετοί, οι Άγγλοι και λίγοι Γάλλοι [...] το 

κάστρο πάνω από την πόλη κατάφερε να κερδίσει 

[από τους Ενετούς] ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 

μετά από πολιορκία ενός έτους [...] κοιμηθήκαμε 

στην ύπαιθρο, κάτω από τις πορτοκαλιές και τις λε

μονιές των οποίων η σκιά και το θεσπέσιο άρωμα, 

μαζί με τη δροσιά από τις πηγές, καθιστούν το κατά

λυμα αυτό γοητευτικότερο και από τα πιο μεγαλό

πρεπα παλάτια. Λένε πως το κλίμα της Πάτρας δεν 

είναι υγιεινό εξ' αιτίας των κοντινών χιονισμένων 

G O Ì K E Ì ορέων και την αφθονία των νερών στα περίχωρα...» 

Αργότερα μας παραδίδεται από τον Bernard Ran

dolph, την ανασφαλή δεκαετία πριν από το 1687. μια 

παρόμοια αντίληψη, μοναδική ίσως. για την πρόσλη

ψη του χώρου, περισσότερο όμως αναλυτική ως προς 

την τοπογραφία του κάστρου, αλλά και αποκαλυπτι

κή ως προς τη φρούρηση της πολιτείας: «... τους κα

λοκαιρινούς μήνες πεζοί και ιππείς φυλάγουν το κά

στρο, η πόλη [οι πολίτες της] μοιράζονται σε ομάδες, 

μια ομάδα πηγαίνει κάθε νύχτα για περιφρούρηση 

στην ακτή ως το πρωί. μην τύχει και πλησιάσει κανέ

να πλοίο». 

Τα κείμενα λοιπόν της τελευταίας εικοσιπενταε

τίας του 17ου αιώνα πιστοποιούν ανεπιφύλακτα τις 

νέες αναγνωστικές απαιτήσεις. 0 περιηγητής-συγ-

γραφέας στέκεται όχι μόνο στην παρατακτική περιγραφή ενός χώρου, αλλά τον διακρίνει λογικός. 

κριτικός και συστηματικός τρόπος σκέψης, ενώ μοχθεί με όλα τα μέσα. σχεδιαστικά, εικαστικά, για 

την εγκυρότητα των πληροφοριών του. Έτσι. ένας πρωτοπόρος 

αρχαιολόγος-γιατρός. ο Jacob Spon (εικ. 9). το βιβλίο του οποίου 

υπήρξε μεγάλο φιλολογικό γεγονός στην εποχή του. χάραξε ορι

στικά την ορίζουσα που μόλις προαναφέραμε: την περιγραφή 

του Παυσανία, στα όψιμα ρωμαϊκά χρόνια, για την πόλη και τη γύρω περιοχή. Το κείμενο αυτό. 

καθώς και η επιτακτική ανάγκη του Spon να ταυτίσει επιτόπου τα ερείπια με τα αρχαία μνημεία. 

γαλούχησαν για πολλές δεκαετίες τις ταξιδιωτικές αφηγήσεις, αλλά αποτέλεσαν επίσης και για τη 

σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα πολύτιμα τεκμήρια. Ταυτίζει το ρωμαϊκό φρούριο στην ίδια θέση 

8. «Ηείσοδος του Πατραϊκού κόλπου», χαλκογραφία 
[λεπτομέρεια] από την έκδοση: Η. Beauvau. «Rela
tion Iournalière du Voyage du Levant». Νανσύ Ì615. 
(Συλλογή Δημητρίου Κοντομηνά) 

Μια ηχώ από το παρελθόν: 

Με το κείμενο του 

Παυσανία ανά χείρας 



με το σύγχρονο ενώ ταυτόχρονα αναζητεί όλα τα ιερά. τους ναούς, τα γλυπτά, τα ανάγλυφα, το θέα

τρο αλλά και τις επιγραφές που είχε καταγράψει ο Παυσανίας. Πιστεύει ότι η αρχαία πόλη εκτεί

νονταν ως τη θάλασσα, καθώς αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά είναι διασκορπισμένα σε όλους τους 

αγρούς και τα περιβόλια. Διακρίνει τα λείψανα αρχαίου σταδίου, θυμάται τις παραστάσεις στα νο

μίσματα και ανασυνθέτει την εικόνα της πολιτείας από τη μεριά της θάλασσας. Επισκέπτεται την 

εκκλησία του Αγίου Ανδρέα και ερμηνεύει τις τοποθεσίες των ναών και των αρχαίων μαντείων. Πα

ραθέτει λεπτομερώς την ιστορία από τους ρωμαϊκούς χρόνους και τόσο στην οικία του υπο-πρό-

ξενου όσο και του Άγγλου προξένου είχε την ευκαι

ρία να επιβεβαιώσει τις θεωρητικές του γνώσεις με 

ευρήματα που του προσκόμισαν. «Πολλές εκκλησίες 

είναι ερείπια... επισκεφτήκαμε τον μητροπολίτη Δα

νιήλ, ο οποίος έχει αρμοδιότητα στην περιοχή του 

Μοριά από την Πάτρα ως την Κορώνη, άλλοτε ήταν 

τριακοστός δεύτερος στη Σύνοδο... ήρθαν και πολλοί 

αξιοσέβαστοι έμποροι, οι περισσότεροι εμπορεύο

νται το μετάξι... περισσότερες από τριακόσιες μπά

λες το έτος. Από εδώ εξάγονται επίσης δέρματα, μέ

λι, κερί. μαλλιά και τυρί... Οι Εβραίοι ανέρχονται στο 

ένα τρίτο του πληθυσμού, που φτάνει τις 4.(XX) με 5.000 

ψυχές, και έχουν τέσσερις συναγωγές και οι μουσουλ

μάνοι έξι τεμένη». Ο Τούρκος βοεβόδας. τον οποίο 

επισκέφτηκε στο περιβάλλον του εκτελώντας τα α

παραίτητα διαπιστευτήρια, απαίτησε από τον Γάλλο 

επισκέπτη δώρα και ο ιδεολόγος περιηγητής απά

ντησε: «... δεν είμαι έμπορος, οδεύω προς συνάντη

ση του φίλου μου προξένου στην Αθήνα, ο κακός 

καιρός με σταμάτησε στην πόλη σας. φέρω μόνο τα 

απαραίτητα του ταξιδιού μου που απέχουν από 

δώρα για την αξιοπρέπεια σας...» Δυσκολεύτηκε, 

καθώς λέει, να εντοπίσει στα περιβόλια της περιοχής 

τα περίφημα για το μέγεθος και τη γεύση τους εσπε

ριδοειδή. Η εικόνα των κήπων μάλλον τον απογοητεύει. Το κείμενο του για την Πάτρα κλείνει με 

σχόλια για το περίφημο κυπαρίσσι, το μοναστήρι της Παναγιάς, το υδραγωγείο στην είσοδο της 

πόλης, τις αναταραχές ανάμεσα σε αγάδες και προξένους και για τα γαλλικά εμπορικά πλοία που 

κινούνται από την Γλαρέντζα ως το λιμάνι. Ύστερα ο οξυδερκής πρωτοπόρος «προσκυνητής» του 

πατραϊκού τοπίου κατευθύνθηκε στη Ναύπακτο με προορισμό τους Δελφούς. Ο Spon υπηρέτησε 

πιστά τον κόσμο της αρχαιότητας, απέδειξε ότι τα γραφόμενά του είναι αξιόπιστα, ότι και εδώ. 

στην Πάτρα του 1675. ως αυτόπτης μάρτυς αναζήτησε ό.τι ήταν δυνατόν να συνθέσει ξανά την όψη 

Οι αφηγήσεις 

των ταξιδιωτών 

9. «Ο Jacob Spoil ». χαλκογραφία από την έκδοση: Jacob 

Spoil. «Voyage d'Italie, de Dalmatic, de Grece, et du 

Levant, fait aux années 1675 & 1676». τόμ. I-II. Χάγη. 

Rutgert Alberts. 1724.(Συλλογή Δημητρίου Κοντομηνά) 

221 

10. Η Πελοπόννησος, ο Πατραϊκός και ο Κορινθιακός κόλπος, τμήμα του χάρτη που επιμελήθηκε ο Νικόλαος Σοφιανός και ts-

τυπώθηκε στη Ρώμη το 1552 με τον τίτλο «Totius Graeciae Descriptio». (Συλλογή Κ. Σπ. Στάικόυ) 
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Την εποχή που 

υπερχείλιζε 

•η αρχαιότητα 

Οι αφηγήσεις θική νύμφη Αργυρά, ο ναός της Αρτέμιδος... Και έμεινε καιρό στη γη των στοχασμών του και των 

των ταξιδιωτών π ι ο γλυκών συγκινήσεων, και έμεινε καιρό στην Πάτρα, φιλοξενούμενος από τον πρόξενο της 

Αγγλίας. Οι περιηγήσεις του. οι πρωτότυπες επιστολές του σε γλαφυρό λόγο και το πόνημα του για 

την οικονομική κατάσταση, το εμπόριο και άλλα στατιστικά στοιχεία του ελλαδικού χώρου και της 

περιοχής της Πάτρας φυσικά κατατάσσουν το έργο του στην πιο σημαντική κοινωνιολογική μελέτη 

που συντάχθηκε και ταυτόχρονα στο πιο γοητευτικό ταξιδιωτικό χρονικό για τον Ελληνισμό στα 

τέλη του 18ου αιώνα. Έτσι ο Scrofani συγχρονίζεται στους βηματισμούς του Παυσανία, βιώνει την 

άφιξη του στη χώρα αλλά και την αναχώρηση του. ταυτισμένες με τη γη της Πάτρας: «... αντίο, πρό

ξενε, αντίο, Πάτρα, αντίο, ολόκληρη Ελλάδα», ενώ ο ίδιος και τα γραπτά του 

παραμένουν ως τις μέρες μας πρώτη ύλη και για λογοτεχνικά αφηγήματα. 

Το μακρύ ταξίδι του Γάλλου Guillaume Antoine Olivier ως την Περσία κα

ταλήγει κατά την επιστροφή του στην Αθήνα και από εκεί. τον Ιούλιο του 1798, 

προς την Πάτρα με τελικό προορισμό, από τη θαλάσσια οδό. την πατρίδα του. Όμως όταν έφτασε 

στο Αίγιο συνέχισε ιππαστί: «... όσο προχωρούσαμε ο τόπος γινόταν πιο όμορφος, τα χωράφια πιο 

εύφορα, με καλύτερη άρδευση, και σωστά καλλιεργημένα [...] τα ρυάκια ήταν σκεπασμένα με μυρ

τιές, πικροδάφνες και γλυκόριζες [...] μετά από πέντε ώρες φάνηκε το ισχυρό φρούριο, υπάρχουν 

χίλιες τετρακόσιες εστίες, έξι χιλιάδες ψυχές, λιγοστά ερείπια, λίγα γκρεμισμένα τείχη. Το λιμάνι 

έπνιξαν οι προσχώσεις και η άμμος, αλλά λίγες πόλεις έχουν τόσο ευνοϊκή θέση για το εμπόριο, κα

τέχουν ένα τόσο εύφορο και πλούσιο σε προϊόντα έδαφος, νέμονται τέτοια μαγευτική, ποικίλη και 

γραφική θέα [...] Δεν έχει πραγματικό λιμάνι, αλλά είναι ένα σίγουρο αγκυροβόλιο. Μικρά πλοιά

ρια από τη Ζάκυνθο, την Κεφαλλονιά και την Κέρκυρα έρχονται όλες τις εποχές να φορτώσουν σι

τηρά, τυριά, βοοειδή. Καράβια, όπως και στην υπόλοιπη Ανατολή, έρχονται να ξεφορτώσουν υφά

σματα, ζάχαρη, καφέ. πρινοκκόκι. λουλάκι και άλλες βαφές, ξυλεία, σιδηρικά, χαρτί και φορτώνουν 

σταφίδα, λάδι, μπάλες με μετάξι, λίγο βαμβάκι, κόμμι τραγάκανθας από τα γύρω βουνά, λίγο κερί. 

μαλλί και ξηρούς καρπούς...» 

Έτσι ο Olivier σηματοδοτεί τη δεύτερη συντεταγμένη που. ερήμην του. αναδύεται βαθμιαία στα με

ταγενέστερα ταξιδιωτικά κείμενα: τον θαυμασμό και την εξύμνηση του φυσικού περίγυρου της πο

λιτείας, διάκριση που θα συναντήσουμε και στα κείμενα των γιατρών F.C.H.L. Pouqueville και 

Henry Holland, αλλά και στο χρονικό του αιδεσιμότατου Thomas Smart Hughes κατά την άφιξη του 

(Σεπτέμβριος του 1812) στην Πάτρα, που τη βιώνει ως την πρώτη του άφιξη στα ελληνικά χώματα. 

Ο Γάλλος γιατρός και πρόξενος Pouqueville, με στοχαστικό και επιμελημένο τρόπο, γνώρισε όχι 

εφήμερα αλλά και σε βάθος τον ηπειρωτικό κυρίως ελλαδικό χώρο, τον ανέδειξε και παρέδωσε ίσως 

το πιο συγκροτημένο έργο (1805. 1820-21. 1825-26) όσον αφορά στη γεωμορφολογία του τόπου -

πολύτιμο οδηγό για όλους τους μετέπειτα ταξιδιώτες. Πρόξενος για δέκα χρόνια στα Γιάννενα, στην 

αυλή του Αλή Πασά. αναλαμβάνει τα ίδια καθήκοντα στην Πάτρα και. αφήνοντας τον αδελφό του 

επίσης πρόξενο του Γάλλου βασιλιά στην Άρτα. φτάνει το Μάρτιο του 1815 στον διπλωματικό προο

ρισμό του. 0 Pouqueville εκτός από τον Παυσανία και τον Στράβωνα κρατεί στις επιτόπιες περι-

"Tga 13. «Πάτρα», έγχρωμη λιθογραφία από την έκδοση: Th. Da Moncel. «Excursion par terre a" Athènes à Naples». Παρίσι. 

Victor Dalame. 1846. (Αθήνα. Μουσείο Μπενάκη) 



Επιμελημένοι 

στοχασμοί και 

ρεμβασμός 
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διαβάσεις του και τις μαρτυρίες των Spon και Chandler. Τα κεφάλαια του για το ιστορικό παρελθόν Οι αφηγήσεις 

της Πάτρας και της Αχαΐας συντάσσονται όμως και με οδηγούς τους Κικέρωνα. Πλίνιο. Πλούταρχο. των ταξιδιωτών 

Στέφανο Βυζάντιο. Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο και άλλους. Με εύστοχες παρατηρήσεις συσχετί

ζει τα ιστορικά γεγονότα, ανασυνθέτει το αρχαιολογικό τοπίο με κατατοπιστικότατες περιγραφές. 

και, όπως σημειώνει, τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους «παντού έβλεπες μνημεία και βωμούς 

στη σκιά των οποίων υψώνονταν σιωπηλά η ευσεβής μητρόπολης των χριστιανών, οι οποίοι στην 

Ελλάδα είχαν μέχρι τούδε γνωρίσει μόνο διωγμούς... την ίδια στιγμή η θεά Άρτεμις Λαφρία λα

τρευόταν στο κάστρο με περισσότερα από οπουδήποτε αλλού αγάλματα και ναούς». Οι άρτια συν

δεδεμένες ταυτίσεις τοποθεσιών με τα αρχαία κείμενα, τόσο για την πόλη αλλά και για τα περίχω

ρα της (το κάστρο, το υδραγωγείο, το αρχαίο λιμάνι, τα Ψηλά Αλώνια, την 

αγορά, τους καλλιεργημένους αγρούς), η αμερόληπτη αφήγηση των γεγονότων, 

η καθαρότατη εικόνα του οικονομικού μεγέθους, όχι μόνο στον ταξινομημένο 

πίνακα που παραθέτει, αλλά και οι συλλογισμοί του. απόρροια μιας εξίσου βα

θιάς πορείας και στον εσωτερικό του κόσμο, τον καθιστούν ίσως τον βαθύτερο αναλυτή του ιστορι

κού τοπίου και της Πάτρας. Πορευόμαστε μαζί του στο κάστρο και στον πλάτανο, όπου οι Τούρκοι 

«κάνουν τον περίπατο τους μόνον με τα μάτια», στην εξοχή με τους αμπελώνες, τις πορτοκαλιές και 

τις λεμονιές, στο ρωμαϊκό υδραγωγείο και από εκεί προς την ακτή, τα τελωνεία, τα sérails ^ α π ο 

θήκες] για τη σταφίδα και τα παγγάρια για τις παστές σαρδέλες, το παλιό λιμάνι, τους μύλους για 

την κατασκευή πυρίτιδας, σ' έναν τεκέ δερβίσηδων, στον ιερό χώρο της πηγής με το αρχαίο μαντείο 

ενσωματωμένο στο ναό του Αγίου Ανδρέα και διηνεκές άγιασμα, όπως παρατηρεί, για τους χρι

στιανούς πανηγυριώτες και εντοπίζουμε μαζί του πλήθος διασκορπισμένα γλυπτά, ανάγλυφα και 

επιγραφές, ενώ ο ίδιος αναλύει τους λόγους του ανθυγιεινού κλίματος της περιοχής. 0 ίδιος προ

χώρησε σε υποτυπώδεις ανασκαφικές έρευνες φέρνοντας στο φως ψηφιδωτά δάπεδα στο χώρο της 

Αγοράς, στο παζάρι, τότε, του Αγίου Γεωργίου και τονίζει: «Παρ όλες τις καταστροφές που προκά

λεσαν ο χρόνος και οι άνθρωποι, η Πάτρα θα μπορούσε με σχετική φροντίδα να αποτελέσει ένα πολύ 

ενδιαφέρον μουσείο με αρχαιότητες». Παρόμοια συγκροτημένες είναι και οι παρατηρήσεις του για 

την εμπορική σημασία της πολιτείας, η οποία χάρις στην ευνοϊκή γεωγραφική της θέση. την εξαγω

γή της σταφίδας και την προστασία που προσφέρει στους ξένους ελέγχει σχεδόν όλο το εμπόριο του 

Μοριά. 0 πληθυσμός της ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες Έλληνες, τέσσερις χιλιάδες Τούρκους και 

δεκαεπτά οικογένειες Εβραίων. Η φήμη. που καταγράφηκε από τον Παυσανία, για τις υπέρ το δέον 

ερωτοτροπούσες Πατρινές αφήνει αδιάφορο τον Pouqueville. ο οποίος στρέφει την προσοχή του 

μάλλον στην επισφαλή υγεία των παιδιών και στην προτίμηση των κατοίκων να ζούνε αξιοπρεπώς 

μόνον μέσα από το εμπόριο* αν και. όπως σχολιάζει: «η υγεία και η αρετή πηγάζουν από την καλ

λιέργεια της γης κατά τους Ησίοδο και Ξενοφώντα». Από την Πάτρα ο ακούραστος Γάλλος πρόξε

νος περιόδευσε σε όλη τη γύρω περιοχή, και η πολύμηνη παραμονή του του επέτρεψε να σχηματί

σει μια σφαιρική και ολοκληρωμένη άποψη για τον χώρο. «Το φθινόπωρο είναι και γι' αυτήν την 

ελληνική γη εποχή ανανέωσης και ευωδιάς πριν από τον γλυκό ύπνο που θα επέλθει μετά το χειμε

ρινό ηλιοστάσιο». Την οικονομική ευρωστία της πόλης στο 1814 παραθέτει σε πίνακα με τα προϊό

ντα, τις ποσότητες, την τιμή και τη συνολική αξία και φυσικά αναφέρει ότι πρόκειται για το σημα

ντικότερο εμπορικό κέντρο του Μοριά, με προξένους από όλες τις χριστιανικές δυνάμεις, ενώ οι 

επικοινωνίες της με την Τεργέστη, την Αγκώνα, τη Νάπολη, το Λιβόρνο, τη Γένοβα, τη Μασσαλία 



Οι αφηγήσεις και τα Ιόνια νησιά της προσδίδουν μια ιδιαίτερη ζωή και κίνηση. Ανταλλαγές όμως η πόλη έχει όχι 

των ταξιδιωτών μόνο με την Πελοπόννησο αλλά και με την Αιτωλία, τη Ναύπακτο, τα Σάλωνα και την πλούσια Λει-

βαδιά. Η σταφίδα όλων των περιοχών καταφθάνει στο λιμάνι της, από όπου και εξάγεται το προϊόν. 

Μας εκπλήσσει όμως όταν το κεφάλαιο του για την Πάτρα κλείνει με μια σπάνια για τον γραπτό του 

λόγο εξομολόγηση, γι' αυτό που προκαλεί πάντα στον επισκέπτη το φυσικό τοπίο της Πάτρας, ιδίως 

την ώρα της καλησπέρας: «0 ουρανός και το εύκρατο κλίμα της Πάτρας διπλασιάζονται σε μεγα

λείο όταν πλησιάζει η ώρα της δύσης. Ποτέ μου δεν παραβρέθηκα εδώ, σε αυτήν τη σκηνή, χωρίς να 

δοκιμαστώ από μια έντονη συγκίνηση, όταν το άστρο της ημέρας βυθίζεται στον ορίζοντα εκτινάζο-

ντας μάζες από χρυσάφι και πορφύρα στην επιφάνεια της θάλασσας, στα νησιά της Ιθάκης και της 

Κεφαλλονιάς και στον αχνό της Λευκάδας. Μετά από αυτό το θέαμα, καθώς τα χρυσαφένια αστέ

ρια έκαναν την εμφάνιση τους [...] και το μουρμούρισμα των κυμάτων αναμιγνύονταν με την ευσε

βή συναυλία των πιστών η ψυχή μου πλημμύριζε με αγνές ηδονές...» 

0 Άγγλος, επίσης γιατρός. Holland μετά από τη μακρά περιπλάνηση του στον ελλαδικό χώρο 

και λίγο πριν βρεθεί στον περίγυρο του Αλή Πασά (1813), ερχόμενος από τον ορεινό δασικό δρόμο 

της Τρίπολης, αντίκρισε «ένα από τα πιο θαυμαστά θεάματα που συλλαμβάνει κανείς»: το απλω

μένο τοπίο προς την πεδιάδα της Πάτρας, η είσοδος του κόλπου, οι αιτωλικές ακτές, τα ακαρνα-

νικά όρη, τα Ιόνια νησιά στο βάθος... 

Τον 19ο αιώνα όμως η βαθμιαία λάβρα εισόρμηση των ταξιδιωτών στην Ανατολική Μεσόγειο 

και στον εδαφικό χώρο του νέου Ελληνισμού, και όπου αλλού συνυπήρχε με άλλους λαούς και 

εθνοτικές ομάδες, κληροδότησε έναν τεράστιο όγκο έργων τα οποία δεν ενσωματώνονται σε κατη

γοριοποιήσεις ως προς τους στόχους και δεν ταξινομούνται εύκολα σε συλλογικά πορτρέτα. Η γοη

τεία τους βρίσκεται σε αυτήν ακριβώς την ατομικότητα, στην προσωπική περιπέτεια, στην αμηχα

νία τους να προσλαμβάνουν τον χώρο, τα συμβάντα αλλά και να μετέχουν ένθερμα στις εκφάνσεις 

του δημόσιου, του πολιτικού και του ιδιωτικού βίου του ελληνικού κόσμου. 

Από τον αναρίθμητο πλούτο ταξιδιωτών, αφηγήσεων, ποιημάτων, μυθιστορημάτων, εικαστικών 

έργων, επιστημονικών καταγραφών και κάθε μορφής κατάλοιπο προϊόν ταξιδιού του 19ου αιώνα 

για την Πάτρα, περίπου εκατόν τριάντα συνολικά, θα σταθούμε στα πιο αξιοσημείωτα κείμενα. 

Ο Edward Dodwell ταξίδεψε στην Ελλάδα το 1801 συντροφιά με τον William Gell και το 1805/06 

με συνοδοιπόρο τον ζωγράφο Simone Pomardi (εικ. 14). Πολυγραφότατος αλλά και εικαστικός απο

καλύπτει, σε όλο το έργο του. το πολύπλευρο ταλέντο του αρχαιολόγου που διαθέτει, φιλοπεριέρ-

γεια. κριτικό πνεύμα και καλλιτεχνικό αισθητήριο. Για πρώτη φορά αναγνωρίζουμε την πραγμα

τική ανακάλυψη «ενός τόπου»: η οδοιπορία γίνεται τρόπος αναγνώρισης και ανάγνωσης του 

τοπίου, όπου εντάσσονται τα μνημεία, η ιστορία, οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι τεκμηριωμένες πλη

ροφορίες. Την Πάτρα επισκέφτηκε δύο φορές, κατά τη διάρκεια του δεύτερου ταξιδιού του στον 

ελλαδικό χώρο. Την πρώτη καθώς ερχόταν από το Μεσολόγγι και τη δεύτερη όταν ερχόταν από το 

Αίγιο. Φιλοξενήθηκε από τον πρόξενο Νικόλαο Στράνη. η οικία του οποίου υπήρξε επί σειρά ετών 

14. «Άποψη της Πάτρας», λιθογραφία από την έκδοση: Simone Pomardi. «Viaggio nella Grecia fatto negli anni 1804. 1805. 

e 1806». τόμ. I-II. Ρώμη. Vincenzo Poggioli. 1820. (Συλλογή Δ. Κοντομηνά) 

15. «Άποψη της ιερής πηγής, άγιασμα», χαλκογραφία από την έκδοση: Edward Dodwell, «A Classical and Topographical 

Tour through Greece». Λονδίνο 1819. (Βιβλιοθήκη IBE-INE/EIE) 
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Οι αφηγήσεις τόπος συνάντησης πολλών Ευρωπαίων επισκεπτών. Επιβεβαίωσε τις θεωρητικές του γνώσεις για 

των ταξιδιωτών τ 0 ν περιβάλλοντα χώρο και περιέγραψε ολοκάθαρα τη σύγχρονη πόλη τόσο στην πολεοδομική της 

όψη (τονίζοντας ότι «τα σπίτια των Ελλήνων είναι ασβεστωμένα και τα σπίτια των Τούρκων με κόκ

κινο χρώμα»), όσο και στο οικονομικό της προφίλ, αναφερόμενος και στα προϊόντα εξαγωγής της 

περιοχής. Επισκέφτηκε το κάστρο, το περίφημο μεγαλόκορμο κυπαρίσσι, την εκκλησία του Αγίου 

Ανδρέα και το άγιασμα (παραθέτει και μία άποψη της ιερής πηγής σε σχέδιο του συνοδοιπόρου του 

Pomardi) (εικ. 15). ενώ προσπάθησε να αποκτήσει κάποιες αρχαιότητες, σημείωσε δε και την πα

ρουσία αρκετών μαύρων σκλάβων στην πόλη. Για άλλη μία φορά. στην Πάτρα, ο Dodwell αναπλά

θει κατά κύριο λόγο την ιστορική μνήμη, η οδοιπορία αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική πραγματι

κότητα και η επιστημονική τεκμηρίωση, με αρχαίες πηγές αλλά και προγενέστερες του περιηγητικές 

μαρτυρίες, οριοθετεί τη γνώση του χώρου. 

Αντίβαρο στις σύντομες ή πληθωρικές, αόριστες, προγενέστερες του έργου του αρχαιολογίζου-

σες αναζητήσεις, το κείμενο του αντισυνταγματάρχη και τοπογράφοι; William Martin Leake -προϊόν 

των αποστολών του (1794-1815) στις ευρωπαϊκές επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την 

εξυπηρέτηση μελλοντικών πολιτικό-στρατιωτικών συμφερόντων των Άγγλων- παρουσιάζει με προ

σεγμένες παρατηρήσεις και λεπτομερειακό ύφος ότι σημαντικό έχει να επιδείξει η σύγχρονη περιο

χή το 1806. πάντα με την αντίστοιχη τεκμηρίωση από την αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία. 

0 ακούραστος αρχαιολόγος και τοπογράφος William Gell, ο οποίος συγκαταλέγεται στους ση

μαντικούς μελετητές του ελληνικού χώρου, επισκιάστηκε από τις προσωπικότητες των ομόδρομών 

του περιηγητών Leake. Dodwell και Byron. Στο Δρομολόγιο του Μοριά, δημοσιευμένο το 1828, η 

Πάτρα καταλαμβάνει μια σύστοιχη θέση με τις άλλες πόλεις της Πελοποννήσου. Όταν όμως εξε

ρεύνησε την άνοιξη του 1801 την Ιθάκη, για να ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ομηρικό ζήτημα, της ταύ

τισης δηλαδή των τοπωνυμίων από τα έπη του Ομήρου, επέστρεψε στην ηπειρωτική χώρα. τον Ιού

νιο του ίδιου έτους, αφήνοντας και ένα χειρόγραφο με την περιγραφή της περιπλάνησης του. Στο 

ημερολόγιο αυτό ξεπηδούν, εκτός από το «κλασικό προσκύνημα» σε όλα τα αξιοθέατα της πόλης, 

γραφικές μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας, δηλώνοντας αμυδρά με αυτές την τρίτη συ

ντεταγμένη πάνω στην οποία διαπλέκονται οι μαρτυρίες των ταξιδιωτών για την Πάτρα. Σαν χρω

ματιστές πινελιές σ' ένα μονότονο μέχρι τώρα φόντο αναφαίνονται οι διακριτικές παρατηρήσεις 

του: «... το παζάρι γεμάτο ωραία καταστήματα, οι άνθρωποι φαίνονται εργατικοί και πολυμήχα

νοι [...] κληματαριές κρατούν μακριά τον ήλιο στις κατοικίες, ο αρχιεπίσκοπος έχει ένα σπίτι με 

καλό αέρα και με έναν πολύ όμορφο και καθαρό σοφά [...] ο βοεβόδας μας δέχτηκε προσφέροντας 

μας τη γνωστή φιλοξενία με την πίπα και τον καφέ [...] τα καλύτερα σπίτια δημιουργούν ένα φαρδύ 

περιστύλιο που κλείνει από τις τρεις πλευρές και δημιουργεί ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον. Από 

τον πληθυσμό, περίπου Κ).(ΧΧ). οι Έλληνες έχουν οκτώ με δέκα εκκλησίες και οι Τούρκοι, το 1/4 του 

πληθυσμού, έχουν έξι τεμένη με εξαιρετικούς θόλους [...] τα αρχαία τείχη είναι φαρδιά άλλα όχι τέ

λεια και ένας απίστευτος αριθμός από γρανιτένιες κολόνες είναι διάσπαρτες παντού...» 

Αίγες παρόμοιες επισημάνσεις θα κάνει και ο έμπορος John Galt ερχόμενος το 1810 από τη Μάλτα 

και τη Ζάκυνθο. Δίπλα στις εξονυχιστικές παρατηρήσεις του για τις εξαγωγές της πόλης ο έμπορος 

αλλά και γλαφυρός συγγραφέας στέκεται στη «... θλιβερή τούρκικη κωμόπολη με το ευτελές κάστρο 

και τα μόνα αξιοπερίεργα που συνάντησα ήταν τέσσερα πέντε τουρκάκια που περιδιάβαζαν με τον 

χαριτωμένο χριστιανικό τρόπο, ένα αρχαίο άγαλμα ένθετο στους τοίχους του κάστρου και ένας νεα-



ρός κουρέας με βελούδινο χρυσοκέντητο ένδυμα ο οποίος ξύριζε με επιδεξιότητα μία γενειάδα...». Οι αφηγήσεις 

Την ίδια χρονιά, ο γιατρός Charles Lewis Meryon συνοδεύοντας τη λαίδη Hester Stanhope στο των ταξιδιωτών 

ταξίδι της στην Ανατολή θα έχει την πρώτη του καθεαυτό ανατολίτικη εμπειρία -πρωτόγνωρη 

εμπειρία που γνώρισε στον ίδιο χώρο το 1813 και ο Hughes- επισκεπτόμενος το δημόσιο λουτρό 

της Πάτρας. 0 ίδιος σημειώνει ότι παρά «την αξιοθρήνητη όψη των λασπόκτιστων. σε σχέση με τις 

εκλεπτυσμένες οικίες στη Βαλέττα της Μάλτας, ένιωθα ότι ήμουν στην Ελλάδα καθώς η ομιλία και - ^ 

η όψη των κατοίκων αρκούσαν γι' αυτό το κάτι μαγικό που έχει ο τόπος». 

Τέτοιου είδους διακριτικές αλλά ζωντανές λεπτομέρειες από την εικόνα της πόλης απουσιά

ζουν από τα κείμενα των Guillaume de Vaudoncourt (1816) και George Rawlinson (1836). οι οποίοι 

πέρασαν από την Πάτρα κατά τη διάρκεια αποστολών τους. το 1807 και το 1812 αντίστοιχα. Το 

μόνο που σημειώνουν, εκτός από τις ήδη πολύ γνωστές ιστορικές αναδρομές, είναι ακριβώς αυτό 

το «πέρασμα» που είναι η πόλη και το λιμάνι. «Πέρασμα» στο χερσαίο δρομολόγιο από την Ήλιδα 

στην Κορινθία ή από τη Ζάκυνθο προς το Γαλαξίδι και τους Δελφούς. Παρόμοια, στο μικρό από

σπασμα για την Πάτρα του ακόλουθου (1812) της Βρετανικής πρεσβείας William Turner υπερτερεί 

απλά ο εντυπωσιασμός του για το ανοιξιάτικο τοπίο με τα αμπέλια να φουντώνουν σαν μικρές 

προσευχές προς τον θεό Διόνυσο. 

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στο κείμενο του Thomas Smart Hughes, ο οποίος παραθέτει πολύ 

ζωντανά μικροεπεισόδια του 1813, τα οποία εξελίχθηκαν στην πολιτεία κατά τη διάρκεια της πα

ραμονής του. Το τοπίο της Πάτρας και η φιλοξενία του Άγγλου προξένου Στράνη εντυπωσιάζουν 

και τον John Bramsen. ο οποίος, παρόλο ότι βρέθηκε χειμώνα στην περιοχή (Φεβρουάριος του 1814). 

εξυμνεί τον φυσικό περίγυρο και τις καλλιεργημένες εκτάσεις, ενώ εξαιρεί φυσικά από τις ομορ

φιές το γνωστό του από προφορικές μαρτυρίες άσχημο κλίμα της Πάτρας. 

Πρώτος σταθμός στα ελληνικά χώματα και λιμάνι αποβίβασης ήταν η Πάτρα και για τους George 

Gordon, λόρδο Byron και τον σύντροφο του John Cam Hobhouse. λόρδο Broughton, οι οποίοι έπλεαν 

με το μπρίκι Spider από το Γιβραλτάρ και τη Μάλτα με κατεύθυνση την Πρέβεζα. Αγκυροβόλησαν 

στις 26 Σεπτεμβρίου του 1809 και ο Hobhouse δηλώνει ότι: «... τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο δυνα

τό σαν προσκάλεσμα από την εμφάνιση του φάρου στην Πάτρα...», ενώ η θέα του μιναρέ του τεμέ

νους και οι βραχώδεις όγκοι, βορειοδυτικά στην αιτωλική ακτή. προδιέγραφαν το μελλοντικό τοπίο 

που έμελλε να σφραγίσει καθοριστικά και αμετάκλητα τον βίο του Λόρδου Βύρωνα. 

Φανερά εντυπωσιασμένος από τη ζωή στην Πάτρα (Απρίλιος του 1817) είναι ο Σκωτσέζος το-

πιογράφος Hugh William Williams, ο οποίος κατάφερε, εκτός από τις απόψεις αξιοθέατων που κο

σμούν το έργο του, να «ζωγραφίσει» (εικ. 16) και με τον λόγο του και να μας μεταφέρει ολοζώντα

να την ατμόσφαιρα της πολιτείας: ο εορτασμός του Πάσχα, οι ενδυματολογικές παραδοξότητες, οι 

συνήθειες, απόρροια θρησκευτικών δοξασιών, η όψη της πολιτείας, τα οικοδομικά υλικά των οικιών, 

το ιδιαίτερο κλίμα, οι διάσπαρτες αρχαιότητες, οι πρόξενοι των ευρωπαϊκών κρατών, η ζωντάνια του 

λιμανιού, ο εντυπωσιακός γάμος Ελληνίδας κυράς παρουσία οκτώ ιερέων και όλες οι ευτυχείς μι-

κρολεπτομέρειες κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, το τελετουργικό μιας ορθόδοξης βάπτισης, οι 

χοροί των Ελλήνων και των αθίγγανων, η προθυμία μιας ομάδας πιτσιρίκων που προστρέχουν να τον 

διευκολύνουν όσο αυτός αφοσιώνεται στο σχεδιαστικό του πάθος. 0 Williams ερχόταν από τα Ιόνια 

νησιά και συνέχισε το ταξίδι του προς τους Δελφούς και την Αθήνα για να εγκαταλείψει τα ελληνι

κά χώματα πάλι από την Πάτρα. Πιο άτυχος ο Joseph Wood το Μάιο του 181-8 είχε έντονη βιωματι-
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κή εμπειρία ενός σεισμού και έτσι οι μέχρι τότε προειδοποιήσεις και αφηγήσεις γύρω από τη σει-

σμικότητα της περιοχής επιβεβαιώθηκαν. Για τον Peter Edmund Laurent ακόμη πιο οδυνηρή ήταν η 

επιβεβαίωση του ανθυγιεινού κλίματος της περιοχής, καθώς αρρώστησε με υψηλό πυρετό και ανα

γκάστηκε να αναχωρήσει εσπευσμένα, στο τέλος καλοκαιριού του 1819. για τα Ιόνια νησιά. 

Η ανατροπή του πλαισίου εξουσίας που συντελείται με τα γεγονότα της Επανάστασης (1821-1827) 

και το νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος φέρνουν ένα νέο κύμα ταξιδιωτών στον νότιο ελλαδικό χώρο. 

Η περίοδος ως το τέλος του αιώνα σηματοδοτεί και την όψιμη πια καρποφορία των περιηγητικών 

κειμένων. Είμαστε αντιμέτωποι με κείμενα όπου συναγωνίζονται η λογοτεχνική παρουσίαση με την 

πολυεδρικότητα από τα πολιτικά και πνευματικά ρεύματα της εποχής, όπου συναγωνίζονται οι 

γνώσεις των ταξιδιωτών με τις εμπειρίες τους. εμπλουτισμένες με γραφικά στιγμιότυπα του καθη-

17. «Πάτρα», σχέδιο με μολύβι τοο William Haygarth από την έκδοση: «A book of original crayon sketches 

of scenes in Greece and Albania» [1810-11]. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, φωτ. Ηλίας Ηλιάδης) 

μερινού βίου των εγχώριων πληθυσμών, ενώ οι αντιδράσεις τους στα ποικίλα ερεθίσματα που δέ

χονται δεν υποκρύπτονται στα γραπτά τους. 

Αν περιλάβουμε και τα μέλη της Γαλλικής Επιστημονικής Αποστολής στον Μοριά (1829) στον 

μακρύ κατάλογο των ταξιδιωτών, θα σταθούμε μόνο στο εικονογραφικό υλικό από το Λεύκωμα του 

μηχανικού-γεωγράφου Peytier. υπεύθυνου για τις γεωδαιτικές εργασίες της αποστολής, με τις δύο 

απόψεις από την Πάτρα: το παραθαλάσσιο καφενείο (εικ. 19) και τον ναό του Παντοκράτορα. Η μεν 

πρώτη συμπυκνώνει την αίσθηση της ήμερης καθημερινής σκηνής την ώρα του δειλινού, η δε άλλη 

αποτυπώνει τον ναό έτσι όπως ήταν αμέσως μετά την Επανάσταση. Η ξηλωμένη από τους Έλληνες 

μολυβένια στέγη του χρησιμοποιήθηκε από τους αγωνιστές για να χύσουν βόλια. 

16. «Άποψη ενός δρόμου στην Πάτρα. 1817». υδατογραφία του Η. W. Williams από την έκδοση: Φ.-Μ. Τσιγκάκου. «Βρε

τανικές εικόνες της Ελλάδος από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη». Αθήνα 1995. (Αθήνα. Μουσείο Μπενάκη) 



Στα κείμενα των ταξιδιωτών του 19ου αιώνα διάλογοι ζωντανοί φωτογραφίζουν με αμεσότητα Οι αφηγήσεις 

τα στιγμιότυπα και τις περισσότερες φορές συγχέεται αν είναι δικά τους σχόλια ή απόψεις των των ταξιδιωτών 

εντοπίων. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο αριθμός των επισκεπτών στην Πάτρα και η αυθόρ

μητη τους ανάγκη να περιγράψουν όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα τη νέα εικόνα που τους πα

ραδίδει η πολιτεία. Στα κείμενα τους διαγράφεται μια αστείρευτη φλυαρία που αγωνίζεται να δια

φοροποιηθεί κάθε φορά σε προσωπικό λογοτεχνικό ύφος. ενώ προσπαθούν να φέρουν στην 

επιφάνεια εικόνες του περίγυρου αλλά και του συναισθηματικού τους κόσμου. Ο ένας παραληρεί 

για το αγωνιστικό μένος που κυριαρχεί ακόμη ανάμεσα σε ομάδες 

πολιτών σε αντιπαράθεση [D. Urquhart (1830)]. άλλος βυθίζεται σε Αυτό «το κάτι μαγικό» 

ονειροπολήσεις με τα χρώματα της δύσης και την αφήγηση πολεμι- σε μια σύγχρονη πόλη 

στή [W. R. Greg (1832)], άλλος μιλάει για τα σπινθηροβόλα μάτια των 

κατοίκων και την αγωνιστικότητα τους [W. Ε. Fitzmaurice (1832)]. άλλος αναζητεί στα συντρίμμια 

το όνειρο της νεότητός του. σε αυτήν την άλλοτε ευδαιμονούσα χώρα [J. Estourmel (1832)]. 

Η εφαρμογή του ατμού στα μέσα μεταφοράς μετάλλαξε τους πλανήτες ταξιδιώτες βαθμιαία σε 

μετακινούμενους τουρίστες. Η δυναμική αυτή μετατροπή πλέχει μεγαλόπρεπα την είσοδο της πρώ

της ατμοκίνητης θαλαμηγού στα ύδατα της Ανατολής. Το ταξίδι που οργανώθηκε από τον Marchebeus 

και καταγράφηκε από τον ίδιο (1833) φέρνει, με έναν διθύραμβο για τη δόξα της ελληνικής γης. τους 

επισκέπτες σε μια Πάτρα όπου ο ενθουσιασμός για το μέλλον εμπλέκεται με τη δυστυχία και την 

αθλιότητα του παρόντος, οδηγώντας σε μια απογοήτευση και κατακρήμνιση των οραμάτων. 

Βαθμιαία τα ταξιδιωτικά κείμενα περιορίζονται στις προσωπικές εντυπώσεις και στα συναι

σθήματα του συγγραφέα αδιαφορώντας για ιστορικές τεκμηριώσεις. Σε αυτό το ύφος ο Michael 

Quin αφήνει να ξετυλιχτούν τα προσωπικά του βιώματα και συναισθήματα όταν παρέμεινε, τον 

βαρύ κουραστικό χειμώνα του 1834. στην Πάτρα. Στη ζωή πια της πόλης και των κατοίκων συμμε

τέχει και ο περαστικός ταξιδιώτης και οι περιπέτειες περιγράφονται με έναν γουστόζικο λόγο που 

παρασύρει και τον αναγνώστη. Όμως οι ολιγοήμερες παραμονές σ' έναν τόπο μικρές χαρές απο

φέρουν, αλλά και οι πολυήμερες απαιτούν καλοπροαίρετη διάθεση για να είναι η ματιά διεισδυτι

κή και αποκαλυπτική, έτσι όπως είναι του Ludwig Steub. 0 εικοσιτετραετής Βαυαρός κατέγραψε, 

κατά τη διάρκεια της οκταήμερης παραμονής του στην Πάτρα το Φεβρουάριο του 1834. με ολοζώ

ντανες λεπτομέρειες ανθρώπους και καταστάσεις, τοπία και γεγονότα, καταθέτοντας έτσι ένα τερ

πνότατο και συγκινητικό ανάγνωσμα. 

Η ανάκαμψη της πόλης την περίοδο της βαυαρικής μοναρχίας είναι εμφανής στους ταξιδιώτες. 

μόνο που οι διαθέσεις τους δεν προσβλέπουν πάντα προς μια θετική οπτική γωνία [W. Hamilton 

(1835)]. Στο έργο όμως του τοπογράφου-μηχανικού Fr. Aldenhoven, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην 

Ελλάδα για δέκα περίπου χρόνια μαζί με τη βαυαρική ακολουθία του Όθωνα. η Πάτρα καταλαμ

βάνει τη σύστοιχη θέση με τις άλλες σημαντικές πόλεις της Πελοποννήσου. Το έργο αυτό. Δρομολό

γιο του Μοριά, τύπωσε στην Αθήνα στα γαλλικά. Σε αυτή την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα συ

ναντάμε όλες τις συντεταγμένες που καθόρισαν την εικόνα της Πάτρας μέσα από τα ταξιδιωτικά 

κείμενα: τα οικονομικά μεγέθη του εξαγωγικού εμπορίου, τη νέα πολεοδομική όψη της πολιτείας και 

τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, πάντοτε σε σύνδεση με το αρχαίο εύρος της [Gr. Perdicaris (1839)], 

τις μαρτυρίες που επιμένουν να αναφέρονται στους νέους φόρους [Prince Puckler-Muskau (1836)] και 

φυσικά εγκωμιάζεται το ασύγκριτης ομορφιάς τοπίο, παρόλο που η υγεία της συγγραφέως προ-



Οι αφηγήσεις σβάλλεται [Ανώνυμη (1838)]. Τέλος, μερικοί προτιμούν από όλο τον πλούτο των πληροφοριών να εμ-

των ταξιδιωτών μένουν σε γραφικές λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής [W. Rose (1828)]. Άλλοτε πάλι η ιστορία του 

αρχαίου, ρωμαϊκού και του επαναστατικού παρελθόντος ισορροπεί με απλές αγωνίες της καθημε

ρινότητας [C. Schaub (1840)]. Η προσφορά του Jean Alexander Buchon (1840-41) στην ιστοριογραφία 

της μεσαιωνικής ιστορίας της Πάτρας δεν αναιρεί το ενδιαφέρον του για την οργάνωση, την οικονο-

μία και το κοινοτικό σύστημα, ενώ παραμένει εξίσου έξοχος στις εθνογραφικές καταγραφές. 

Σε άλλους εκφράζεται πιο έντονα η βιωματική εμπειρία, και μόνον αυτή. Αν και το έργο του 

Edmund Spencer (1851) εστιάζει στις βόρειες επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην 

Πάτρα ζωντανεύει τις ενδυματολογικές προτιμήσεις των κατοίκων, στιγμιότυπα στα καφενεία, νυ

χτερινά επεισόδια στους δρόμους και φυσικά την έντονη εμπορική κίνηση στο λιμάνι. Για τον 

Eugène Yeméniz (1854) όμως. στο αξεπέραστο φυσικό περιβάλλον κλείνει/κλίνει με την αναχώρη

ση του μια αξέχαστη εικόνα λάμψης, θλίψης και εμπνευσμένων διαλογισμών. 

Ίσως ως τελευταίος απόηχος του περιηγητικού φαινομένου προς τον ελλαδικό χώρο. έτσι όπως 

κορυφώθηκε στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, να στέκεται ο ζωγράφος Ant. Μ. 

Chenavart (1844). ο οποίος δηλώνει το στερεότυπο «Πάτρα» με μια νεοαναφαινόμενη δόση μελαγχο

λίας: η αρχαιότητα, το τοπίο, η σημερινή όψη της πόλης. Στερεότυπο το οποίο εκφράζει ακόμη πιο 

ποιητικά ο Antoine de Latour (1845) : «... περιμέναμε τη νύχτα για να εγκαταλείψουμε τον ωραίο αυτό 

τόπο. όπου στη μεθυστική ομορφιά του ορίζοντα και του ουρανού προστίθετο η σύγχρονη δραστή

ρια πολιτεία με το πολύβουο λιμάνι και το έντονο ενδιαφέρον για τη ζωή που ξαναρχίζει σε αυτήν». 

Για τους ταξιδιώτες στα μέσα του 19ου αιώνα η Πάτρα προσωποποιεί τις σκέψεις τους για ολό

κληρο τον ελληνικό χώρο: μια ελληνική πόλη με παλιά ιστορία, σ' ένα μαγευτικό φυσικό περιβάλ

λον, με λαμπρές προοπτικές, το παρελθόν και το μέλλον μαζί. το οποίο χαιρετίζουν φτάνοντας και 

χαιρετούν αποχωρούντες. Η Πάτρα είναι η πύλη προς την Ανατολή, η θύρα που κλείνει/κλίνει προς 

τη Δύση [CT. Newton (1865), Α. Regnault (1855)]. 

Σταδιακά η ανάπτυξη της πολιτείας, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, μνημονεύεται σαν μια ολο

φάνερη αλλαγή. Αναγνωρισμένες προσωπικότητες ευρείας γλωσσομάθειας [Dora d'Istria (i860)] κα

ταθέτουν κείμενα με αποκαλυπτικές τοποθετήσεις για τα δημογραφικά και οικονομικά μεγέθη και 

αναφέρονται, επώνυμα πια. σε δραστήρια δημόσια πρόσωπα της πόλης. Μια ολοκληρωμένη εικόνα 

της πόλης, για την πορεία της στην έκτη και έβδομη δεκαετία του 19ου αιώνα, έχουμε από τον Γάλλο 

διπλωματικό υπάλληλο Henri Belle: «... Η Πάτρα είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδος [...] με 17.000 κα

τοίκους από τους οποίους οι 4.000 δηλώνουν βιομήχανοι και οι 2.000 υπηρέτες, αριθμητική αναλογία 

που αποτελεί αλάθητο σημάδι προόδου. Οι καλοχαραγμένοι δρόμοι [...] τον χειμώνα μετατρέπονται 

σε λασπότοπους· βλέπεις όμως όμορφα σπίτια, καλά εξοπλισμένα μαγαζιά, ένα χρηματιστήριο, 

ακόμη και θέατρο, όπου ιταλικοί θίασοι τραγουδούν τις όπερες του Ροσίνι και του Βέρντι. Η εθνική 

φορεσιά όσο πάει σπανίζει... ο ευρωπαϊκός πολιτισμός... έβαλε πόδι σε αυτή τη μικρή γωνιά της 

Ελλάδος...» Έτσι όταν το ελληνικό κράτος περνάει πια από την «εφηβεία» στην ωρίμανση και την 

18. «Κάστρο της Πάτρας, παλιό πλατάνι», υδατογραφία του James Skene, περ. 1851. (Αθήνα. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο) 

19. «Πάτρα, παραθαλάσσιο καφενείο», υδατογραφία από την έκδοση: «Η ελεύθερη Ελλάς και η επιστημονική αποστολή 

του Μωρέως /Το Λεύκωμα Πεϋτιέ της συλλογής Στέφανου Βαλλιανού». επιμ.-εισαγ. Στ. Παπαδόπουλος, σχόλια πινά

κων Αγάπη Καρακατσάνη. Αθήνα. ETE. 1971. (Συλλογή Δημητρίου Κοντομηνά) 
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πάλη των νέων εδαφικών του διεκδικήσεων, αυτός ο εξευρωπαϊσμός του αντιμετωπίζεται άλλοτε ει

ρωνικά, άλλοτε με επιείκεια [E. Burnouf (1886)] και η χώρα των ηρώων γίνεται η χώρα των πολιτικών. 

Και όταν όλοι τα έχουν πει πια όλα για την πόλη. για την ιστορία της, για τα μνημεία της, για το 

τοπίο και την καθημερινότητα της. δεν μένει παρά η προσωπική αφήγηση των οποιωνδήποτε σκέ

ψεων και συναισθημάτων [Abbé E. Le Camus (1893)] ή οι φευγαλέες εικόνες ενός μικροπωλητή 

σταφυλιών στον σταθμό του τρένου και στα επιβλητικά αγκυροβολημένα σκάφη στο λιμάνι [Russell 

Barrighton (1911)]. Πιο σπάνια, όταν αρχίζει και το φως να γράφει με τη νεόφερτη τεχνική, τη φω

τογραφία, και η Πάτρα αποτυπώνεται με αυτό το αόριστο κάτι. αυτό το ζωντανό στοιχείο που 

21. «Πάτρα», φωτογραφία από την έκδοση: Hanns Holdt - Hugo von Hofinannsthal. «Greece. Architecture. Land

scape. Life of the People». Βερολίνο. Ernst Wasmuth [1928]. (Συλλογή Δημητρίου Κοντομηνά) 

εμπλέκεται με τη δεξιοτεχνία, το στοιχείο που συνδέει τη φωτογραφία με τη ζωή και πρέπει να 

είναι ειλικρινούς συναισθήματος και εμπειρίας [Hanns von Holdt (e. 1920)] (εικ. 21). Τέλος, με τη 

δύναμη του γραπτού λόγου ο René Puaux (1932) αποκαλύπτει ότι τώρα πια δεν συγκροτείται, από 

τη μεριά των επισκεπτών, μια συνολική «στάση», αλλά προβάλλεται περισσότερο μια «διάσταση» 

των θεμάτων που συγκροτούν τον χώρο και την Πάτρα φυσικά. 

Έτσι λοιπόν η Πάτρα, μέσα από τις αφηγήσεις και τις λογοκλοπές στα περιηγητικά κείμενα, 

είναι στην αρχή μια πόλη χωρίς εκπλήξεις, με τον Παυσανία και τον άγιο Ανδρέα να τη σηματοδο

τούν στον ιστό της Ιστορίας και την αρχαιολόγηση του χώρου να εδραιώνεται βαθμιαία και να κα

ταλήγει σε κυνήγι και επιβεβαίωση γνώσεων. Ως αναγκαστικός σταθμός, η άφιξη και η αναχώρη-

20. «Ο Κορινθιακός κόλπος όπως φαίνεται από την Αχαΐα», αναπαραγωγή ζωγραφικού πίνακα από την έκδοση: Zabelle 

C. Boyiajian. «In Greece with pen and palette». Αονδίνο. J.M. Dent [1938]. (Συλλογή Δημητρίου Κοντομηνά) 



ση αυτή των ταξιδιωτών γίνεται η είσοδος ή έξοδος προς και από τον ελλαδικό χώρο και όλο του Οι αφηγήσεις 

το παρελθόν. Οι επισκέπτες θαμπώνονται από τον φυσικό περίγυρο, που τον μεταφράζουν σε λέ- των ταξιδιωτών 

ξεις που σημαίνουν εικόνα ή σε εικόνες που σημαίνουν λέξεις. Όμως μια πόλη είναι η ζωή της, η 

καθημερινότητα της. οι άνθρωποι, τα μικροσυμβάντα. τα στιγμιότυπα, οι λεπτομέρειες και αυτό 

συνήθως μένει υστέρα από το βαρύγδουπο και απρόσωπο παρελθόν ή τη σιωπή των ερειπίων. Σε 

κάθε επισκέπτη μένουν οι ήχοι, οι μυρωδιές, η θέα και θα φορτώσει τις αποσκευές του με αυτά τα _ ,7 

μικρά που καταλαμβάνουν στη μνήμη του μια θέση. Όλα τα άλλα υπάρχουν και στα βιβλία. Οι 

εμπειρίες όμως του ταξιδιού του είναι αποκλειστικά δικές του. Η άφιξη στην Πάτρα μετουσιώνε

ται σε επαγγελία, σε υπέρμετρη μακαριότητα [Henry Miller (1939)]. Η αναχώρηση από αυτήν είναι 

σαν τη συνειδητοποιημένη, εγκατεστημένη στον ψυχισμό τους πια ευδαιμονία, η οποία επειδή 

ακριβώς την ίδια στιγμή γίνεται παρελθόν, φέρει μιαν απέραντη θλίψη: 

Και ενώ έλειωνα σιωπηλά, πάντα περιμένοντας στο λιμάνι, ένας μικρός λούστρος 

μου πρόσφερε ένα μπουκέτο ρόδα.Ήταν άτονα, ανοιγμένα και μαδούσαν 

στα δάχτυλα μου. Και είναι ό.τι μου απόμεινε από την Πάτρα. 

πέταλα μαραμένα, να αναπνέουν σε μια ατμόσφαιρα 

χαμάμ σε υφάλμυρα νερά. 

Louis Bertrand 

Ιούνιος 1906 

Η αναπαράσταση της Πάτρας, προϊόν και αυτή του περιηγητισμού στην περιοχή, πέρασε από τις 

πρώιμες πανοραμικές απόψεις πόλεων, με εύλογα στοιχεία του φανταστικού -περισσότερο σήμα

τα του χώρου- (τέλος 15ου-16ος αιώνας) (εικ. 2). στις απεικονίσεις με χαρτογραφικό και ζωγραφι

κό συγχρόνως χαρακτήρα- αντίληψη η οποία προβάλλει την τοπογραφική καταγραφή, που υπηρε

τεί κυρίως και τη στρατιωτική κατάκτηση των χώρων (17ος αιώνας) (εικ. 11). Βαθμιαία μια 

πολυφωνία εισχωρεί στους λόγους και τους στόχους ταξιδιού των δυτικοευ-

Οι απεικονίσεις ρωπαίων αλλά και στις μεθόδους αναπαράστασης (18ος-αρχές 19ου αιώνα). 

της Πάτρας Οι εξελιγμένες τεχνικές χαρακτικής, οι νέες εικαστικές αντιλήψεις, η εκδοτι

κή ανάγκη εμπλουτισμού του κειμένου με εικόνες, η τεκμηρίωση ανασκαφι

κών και άλλων μελετών αλληλοτροφοδότησαν με πλούσιο εικονογραφικό θησαυρό την αναπαρά

σταση της Πάτρας (εικ. 20. 21). Μεγάλη είναι η συνδρομή των ζωγράφων-περιηγητών και 

φωτογράφων (εικ. 1.4.5.7). τον 19ο και τον 20ό αιώνα, οι οποίοι αναπαρέστησαν την Πάτρα, στην 

αρχή. σαν άχρονο-νοητό κόσμο και σιγά σιγά αποτυπώνοντας την πραγματικότητα με τον συνδυα

σμό ηρωικού-θρησκευτικού-κλασικού-μεσαιωνικού και ανατολίτικου στοιχείου ξεδίπλωσαν τελικά 

τις πιο εντυπωσιακές εικόνες και της καθημερινής ζωής (εικ. 1.5,6, 13. 16, 17, 18, 19). 



Οι αφηγήσεις 

των ταξιδιωτών 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

1. Την εικόνα συνοδεύει επεξηγηματικό κείμενο σχετικά με τη θέση της πόλης, το κάστρο, το λιμάνι της 

και το σημαντικό εξαγωγικό εμπόριο, κυρίως της σταφίδας. 

2. Παρά τα εύλογα στοιχεία του φανταστικού, η εικόνα, σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής, γίνεται πε

ρισσότερο σήμα του χώρου, όπου αναμειγνύονται ψιχία αληθοφάνειας με φανταστικές λεπτομέρειες. 

3. Το οδοιπορικό του Lithgow θεωρείται το έργο που σηματοδοτεί το πέρασμα από τα ταξιδιωτικά κεί

μενα του 16ου αιώνα σε μια νέα αντίληψη, όπου είναι εμφανής στις περιγραφές η πρωτοπρόσωπη συμμετο

χή του συγγραφέα. 

4. Ποτισμένος με το αρχαιόφιλο πνεύμα και τη ρομαντική ιδέα ενότητας φύσης, ζωής και τέχνης, ο 

Stackeiberg περιηγήθηκε την Ελλάδα (1810-14) και αποτύπωσε τα μνημεία και τους σύγχρονους ανθρώπους. 

Τα σχέδια του είχαν μεγάλη απήχηση και κόσμησαν και άλλα περιηγητικά έργα. 

5. Την τελευταία εικοσιπενταετία του 19ου αιώνα η πόλη της Πάτρας απεικονίζεται στην πλήρη ανάπτυ

ξη της με έντονη δραστηριότητα στο λιμάνι. 

6. Στην προεπαναστατική εικονογράφηση της Πάτρας βαθμιαία εισχωρούν και άλλες οπτικές γωνίες. Η 

θάλασσα και το λιμάνι αρχίζουν να επιβάλλονται και εικαστικά. 

7. Με τη μοναδικότητα που διακρίνει τον φακό του Boissonnas. μια δωρική στιβαρότητα ντύνει και εδώ 

το κάστρο, το μνημείο της πόλης, που παιγνιδίζει στο κάθετο φως και εγγράφεται στο τοπίο του ορίζοντα. 

8. Διπλωμάτης και στρατιωτικός που συνόδευσε, στις αρχές του Που αιώνα, τον Γάλλο πρέσβη De 

Salignac στην Υψηλή Πύλη. Η εικονογράφηση δανείζεται τις απόψεις από προγενέστερα προσκυνηματικά 

χρονικά, ενώ οι χάρτες αντιγράφουν αντίστοιχους του Porchacchi. 

9. Ο Γάλλος γιατρός, με τα αρχαιολογικά ενδιαφέροντα, είναι ο πρώτος που αναζητεί και ταυτίζει τα 

ερείπια με τα τεκμήρια από τα αρχαία κείμενα. Μας παραδίδει όμως και μια πλήρη εικόνα της σύγχρονης 

του Πάτρας. 

10. Το 1540 ο Κερκυραίος Νικόλαος Σοφιανός, ουμανιστής αλλά και με γνώσεις μαθηματικών και αστρο

νομίας, εξέδωσε στη Βενετία το έργο Περιγραφή της Ελλάδος με χάρτη και πίνακα των τοπωνυμίων, που 

έγινε δεκτό πολύ ευμενώς από τους λογίους της εποχής και εκδόθηκε άλλες δύο φορές, το 1543 και το 1552. 

11. Τα σχέδια του. και αυτό της Πάτρας σε παραλλαγές, συνοδεύουν πάμπολλες κυρίως επανεκδόσεις 

και μεταφράσεις των έργων του καθώς και άλλα γεωγραφικά και ιστορικά κείμενα ως και τον 19ο αιώνα. 

12. Με τον Παυσανία κυρίως, ως «αποσκευή», πνευματική και πραγματική, οι ταξιδιώτες οδοιπόρησαν 

στην Πάτρα, διαλογίστηκαν πριν και μετά τα ταξίδια τους και τεκμηρίωσαν τα έργα τους. 

13. Αντιπροσωπευτικός ζωγράφος-περιηγητής του 19ου αιώνα, ο Du Moncel αναπαρέστησε μία Πάτρα 

όπου ο συνδυασμός ηρωικού στοιχείου και μεσογειακού τοπίου ξεδιπλώνει τελικά μια εντυπωσιακή εικόνα 

της πόλης-λιμάνι. 

14. Με το προσωπικό του σχεδιαστικό ύφος, ο ζωγράφος που ακολούθησε τον Dodwell αποτυπώνει την 

προεπαναστατική Πάτρα με επιβλητικό κάστρο αλλά και εντυπωσιακή πολεοδομική συσπείρωση. 

15. «Ίσως το μόνο πράγμα που ταυτίζεται σήμερα με την πηγή στο μαντείο της θεάς Δήμητρας, κατά 

τον Παυσανία, είναι ένα άγιασμα, ή ιερό πηγάδι αφιερωμένο στον άγιο Ανδρέα... κατεβαίνει κανείς μερικά 

σκαλιά... ένα χάλκινο τάσι δεμένο σε μια αλυσίδα επιτρέπει στον πιστό και στον περίεργο να ξεδιψάσουν με 

το πολύ δροσερό νερό της πηγής». 



16. «Οι δρόμοι της Πάτρας είναι πολύ στενοί. Οι στέγες σχεδόν αγγίζουν η μία την άλλη. κάτι που αναμ- Οι αφηγήσεις 

φίβολα αποβλέπει στη δημιουργία κάποιας σκιάς σε αυτό το θερμό κλίμα». των ταξιδιωτών 

17. Περιηγήθηκε για έξι περίπου μήνες τις ελληνικές γαίες, φορτισμένος με το αρχαιόφιλο πνεύμα της 

εποχής του και έφυγε πλημμυρισμένος εντυπώσεις και φιλελληνικά αισθήματα που αποκόμισε μετά τη δυ-

σκολοτάξιδη εμπειρία του στον ελλαδικό χώρο. 

18. 0 διακεκριμένος Σκώτος με την καλλιτεχνική κλίση παρέμεινε, από το 1838 έως το 1845. στην Αθήνα. ~ , ς 

Με ιδιαίτερη ευαισθησία απέδωσε εικαστικά το ελληνικό τοπίο, αλλά και κατέγραψε στο ημερολόγιο του τις 

προσωπικές του εμπειρίες. 

19. Το καφενείο μάλλον βρισκόταν απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Η ώρα της καλησπέ-

ρας αποδίδεται εύστοχα και οι μορφές που ρεμβάζουν βυθίζονται και αυτές στους ρυθμούς της δύσης. 

20. Τον 20ό πια αιώνα, η φύση εισχωρεί ολοκληρωτικά στα εικαστικά έργα και αποδίδεται το ίδιο έντο

να όχι μόνο με εικόνες αλλά και με κείμενα. 

21. Άτομο εμπνευσμένο, ο Holdt τη στιγμή της λήψης χωρίς επιτήδευση ή σκοπιμότητα αποτυπώνει το 

λιμάνι, τον οικισμό, το κάστρο και τον ορεινό ορίζοντα της πόλης με το δικό του μοναδικό ύφος. 


