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Ανοιχτές Θύρες 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και συγκεκριμένα 
στο έργο ((Ανοιχτές Θύρες - 2ος Κύκλος 2005», ένα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ανέλα
βε μια σειρά δραστηριοτήτων για την ευρύτερη προβολή του ερευνητικού του έργου. 

Μία από αυτές είναι ((Στα βήματα του Παυσανία. Η αναζήτηση της ελληνικής Αρχαιότητας», 
που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών 
Σπουδών και περιλαμβάνει: έκθεση ιστορικού υλικού, διεπιστημονικό διεθνές συνέδριο, ντοκιμαντέρ 
και επιμορφωτικές εκδηλώσεις. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση του ευρύ
τερου κοινού για τις διαδοχικές ((ανακαλύψεις» της κλασικής Ελλάδας (ρωμαϊκοί χρόνοι, Αναγέν
νηση, νεότεροι χρόνοι) και την ευαισθητοποίηση του γύρω από την πορεία του ενδιαφέροντος για 
την Αρχαιότητα, μέσα από την ιστορία των αναγνώσεων του Παυσανία. Όπως έχει ορθά παρατη
ρηθεί, το έργο του Παυσανία Ελλάδος Περιήγησις (2ος αι. μ.Χ.) είναι ένα πανόραμα της ελληνικής 
Αρχαιότητας και ταυτόχρονα ένας οδηγός των αξιομνημόνευτων τόπων της Ελλάδας. 

Οι δράσεις του EIE αποσκοπούν στη διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος, καθώς στη διε
θνή επιστημονική συνάντηση αρχαιολόγοι, ιστορικοί, φιλόλογοι και ιστορικοί της τέχνης θα ανταλ
λάξουν ιδέες γύρω από το έργο του Παυσανία, τις τύχες του (χειρόγραφη διάδοση, εκδόσεις, εκλαϊ
κεύσεις, απομιμήσεις), αλλά και την επίδραση του κατά τη διάρκεια των αιώνων. Επιπλέον, η 
έκθεση και ο τόμος που την συνοδεύει αποτυπώνουν το σύνολο μιας μακράς και επίπονης εξερεύ
νησης των αναγνώσεων της Περιήγησης του Παυσανία, μέσα από ένα πλούσιο υλικό, εκδόσεις, με
ταφράσεις, κείμενα και εικόνες. 

Η Οργανωτική Επιτροπή συγκροτείται από τους Μαρία Γεωργοπούλου, Ελένη Γραμματικο-
πούλου, Céline Guilmet, Γιάννη Α. Πίκουλα, Κωνσταντίνο Στάικο και Γιώργο Τόλια. Για την έρευ
να και οργάνωση του υλικού εργάστηκαν ακόμη οι ιστορικοί Αλίκη Ασβεστά και Αλέξης Μαλλια
ρής, καθώς και οι αρχαιολόγοι Ξένη Αραπογιάννη, Πέτρος Θέμελης, Ροζίνα Κολωνία, Ελένη 
Κουρίνου, Λήδα Κωστάκη και Παναγιώτης Τσέλεκας. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο 
Γιώργος Τόλιας, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του EIE, ενώ την 
επιμέλεια της ύλης ανέλαβε η Ιόλη Βιγγοπούλου, ερευνήτρια επίσης στο ίδιο Ινστιτούτο. 

Η έκδοση του παρόντος τόμου έγινε εφικτή κυρίως με την οικονομική υποστήριξη του Υπουρ
γείου Πολιτισμού. Προς όλους οφείλουμε να απευθύνουμε τις θερμές μας ευχαριστίες. 

Ελένη Γραμματίκοπούλον 
Υπεύθυνη Μορφωτικών Εκδηλώσεων EIE 

Συντονίστρια του Έργου 
ΕΡΜΗΣ - ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΤΡΕΣ - 2ος ΚΥΚΛΟΣ 2005 
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Ο Παυσανίας και οι συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης 

Η έκθεση «Στα βήματα του Παυσανία. Η αναζήτηση της ελληνικής Αρχαιότητας» και ο τόμος 
που τη συνοδεύει επιδιώκουν να τονίσουν τον κυρίαρχο ρόλο που κατέχει η Ελλάδος Περιήγησις του 
Παυσανία μέσα στον κανόνα των περιηγητικών έργων. Αφού τοποθετήσει τον Παυσανία στο ευρύ
τερο πνευματικό και ιστορικό πλαίσιο της εποχής του, δηλαδή τον 2ο αιώνα μ.Χ., το βιβλίο εστιά
ζεται στην πρόσληψη του κειμένου του Παυσανία κατά τον Μεσαίωνα και την πρώιμη νεωτερικό-
τητα, όπως παρουσιάζεται μέσα από τις συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Ο Παυσανίας 
λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για πολλούς περιηγητές που επισκέφτηκαν τον ελληνικό χώρο, 
αλλά φυσικά στον τόμο αυτό αναδεικνύονται σχετικά λίγα από τα έργα που δείχνουν την επιρροή 
του. Περίπου 100 βιβλία, χαρακτικά, χειρόγραφα και χάρτες από τις εξαιρετικές συλλογές της Βι
βλιοθήκης εικονογραφούνται εδώ. Αυτό το υλικό επιλέχτηκε, επειδή, σύμφωνα με τα ίδια τα κεί
μενα, τις εικόνες που εικονογραφούν τα έργα ή τον τρόπο με τον οποίο οι συγγραφείς έχουν κατα
τάξει το υλικό τους, υπάρχουν σαφείς (άμεσες ή έμμεσες) αναφορές στον Παυσανία. Έτσι είμαστε 
βέβαιοι ότι τα έργα αντιπροσωπεύουν χωρίς καμιά αμφιβολία την κληρονομιά που άφησε ο Παυσα
νίας στους ευρωπαίους ερευνητές και διανοούμενους της πρώιμης νεωτερικότητας στο διηνεκές. 

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, παράλληλα με τη δημιουργία και τη συντήρηση ενός σημαντικού 
οδικού και θαλάσσιου δικτύου που διευκόλυνε τα ταξίδια και το εμπόριο, επέτρεψε στους πολίτες 
της την πολυτέλεια να εξερευνούν θέματα, όπως η γεωγραφική σκέψη. Το ίδιο συνέβη και κατά την 
εποχή της πρώιμης νεωτερικότητας, όταν οι Ευρωπαίοι για πρώτη φορά μετά την κατάλυση της 
Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είχαν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τη λεκάνη της Μεσογείου 
και τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για να ικανοποιήσουν τις ιστορικού ή γεωγραφικού 
χαρακτήρα πνευματικές τους αναζητήσεις. Τα αντικείμενα από τις συλλογές της Γενναδείου λει
τουργούν σαν μια γέφυρα ανάμεσα σ' αυτές τις δύο χρονικές περιόδους, τη ρωμαϊκή και τη νεότερη, 
όταν η κλασική Ελλάδα και ιδιαίτερα τα μνημεία και η τέχνη της θεωρούνταν υψίστης σημασίας. 
Αντιπροσωπεύουν επίσης μια παράδοση, αυτήν του περιηγητισμού, που συνεχίζει απρόσκοπτη σε 
όλη τη διάρκεια της νεότερης εποχής, αν και παραλλάσσεται ανάλογα με τα εκάστοτε πολιτιστικά 
ρεύματα. Η περιηγητική παράδοση την οποία αντιπροσωπεύει ο Παυσανίας με την προσοχή στη 
λεπτομέρεια του τοπίου, την αναζήτηση της κάθε πληροφορίας και την άμεση επαφή με τον χώρο 
κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τον 19ο και 20ό αιώνα, όταν πια η Ελλάδος Περιήγησις δε
σπόζει ανάμεσα στα περιηγητικά κείμενα και χρησιμοποιείται σαν ένα ανεκτίμητο εργαλείο που 
κατευθύνει ή υποβοηθά τις αρχαιολογικές αναζητήσεις στην Ελλάδα. 

Ενώ ο Παυσανίας ήταν ένας από τους πολλούς ταξιδιώτες που επισκέφτηκαν την Ελλάδα, κα
τέχει μια μοναδική θέση ανάμεσα τους. Το κείμενο του είναι εμβληματικό για την οξυδέρκεια του 
και χρησιμοποιήθηκε από πολλούς άλλους που ακολούθησαν στα βήματα του. Η πολυμάθεια και η 
προσοχή στη λεπτομέρεια, που είναι εμφανείς στην Περιήγηση του Παυσανία, βοήθησε όσο κανέ
να άλλο κείμενο στην «ανακάλυψη» των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα. Γι' αυτό τον λόγο, η όλο και 
αυξανόμενη έλξη που ασκούσε το κείμενο του Παυσανία πάνω στους περιηγητές είναι στενά δεμέ
νη με την άνοο^ο της αρχαιογνωσίας και την απαρχή των αρχαιολογικών εξερευνήσεων την εποχή 
της πρώιμης νεωτερικότητας, αλλά επίσης και με μια αίσθηση ιστορικής προοπτικής όπου η έν-
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νοια του παρελθόντος κατανοείται σαν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στη ροή των γεγονότων. 
Γι ' αυτό το λόγο η Ελλάδος Περιήγησις λειτουργεί σαν έμπνευση και βάση ενός μεγάλου μέρους 
των περιηγητικών έργων που απέκτησε ο ιδρυτής της Γενναδείου Βιβλιοθήκης Ιωάννης Γεννάδιος. 

Διπλωμάτης, βιβλιόφιλος και ένας άνθρωπος με ξεχωριστή αγάπη για τον ελληνισμό, ο γεννη
μένος στην Αθήνα Ιωάννης Γεννάδιος (1844-1932), στα σαράντα και πλέον χρόνια που διετέλεσε 
πρέσβης στο Λονδίνο, μάζεψε μια μοναδική συλλογή χειρογράφων, σπανίων βιβλίων, βιβλιοδεσιών, 
αρχείων και έργων τέχνης σε σχέση με την Ελλάδα. Η κινητήρια δύναμη πίσω από τις συλλεκτι
κές του πρακτικές ήταν η πεποίθηση του στην αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού και 
της ελληνικής κουλτούρας από την Αρχαιότητα μέχρι τις μέρες του. Ήταν λοιπόν σημαντικό γ ι ' 
αυτόν να συλλέγει τα έργα των αρχαίων κλασικών συγγραφέων παράλληλα με έργα της βυζαντι
νής και νεότερης ελληνικής γραμματείας, καθώς επίσης και ιστορικές μελέτες της πρώιμης νεω-
τερικότητας και της σύγχρονης περιόδου σε όλες τις σχετικές γλώσσες. Τα ελληνικά σαν ομιλού
μενη γλώσσα, σαν γλώσσα που δίδασκαν οι ουμανιστές και σαν γλώσσα της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
ήταν ένα μεγάλο μέλημα του συλλέκτη, ίσως επειδή ζούσε έξω από την πατρίδα του και γ ι ' αυτό 
εκτιμούσε τις ιδιαιτερότητες της μητρικής του γλώσσας. Το 1922 αποφάσισε να δωρίσει τις συλλο
γές του στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα σαν παρακαταθήκη. Το ελληνι
κό κράτος παραχώρησε στην Αμερικανική Σχολή ένα χώρο στους πρόποδες του Λυκαβηττού και η 
Σχολή με χορηγία του Ιδρύματος Carnegie έκτισε ένα όμορφο νεοκλασικό κτήριο για να στεγάσει 
τη συλλογή. Η Βιβλιοθήκη, που ονομάστηκε ((Γενναδειον» στη μνήμη του πατέρα του ιδρυτή, του 
Γεωργίου Γενναδίου, ενός μεγάλου πνευματικού τέκνου της Αθήνας, εγκαινιάστηκε επίσημα στις 
23 Απριλίου του 1926. Ογδόντα χρόνια μετά την ίδρυση της έχει 113.000 τίτλους, αρχεία σημαντι
κών ανθρώπων των ελληνικών γραμμάτων, έργα τέχνης, μια σημαντική συλλογή χαρτών, όπως και 
πολλά επιστημονικά περιοδικά. 

Μια από τις πιο φημισμένες συλλογές της Γενναδείου είναι η θεματική ενότητα ((Γεωγραφία 
και Περιήγηση». Η συλλογή αυτή περιέχει βιβλία, χαρακτικά, χειρόγραφα και χάρτες φτιαγμένους 
από περιηγητές που ταξίδεψαν στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο από τον 15ο μέχρι τον 
19ο αιώνα. Ήδη από τον 4ο αιώνα μ.Χ. ταξιδιώτες έφταναν στην περιοχή για θρησκευτικούς λό
γους, ειδικότερα για να επισκεφτούν και να προσκυνήσουν τους βιβλικούς τόπους στην Παλαιστί
νη. Οι διηγήσεις των προσκυνητών εστιάζονται στην περιγραφή των Αγίων Τόπων αλλά επίσης και 
των τόπων που επισκέπτονται στη διαδρομή. Στον ύστερο Μεσαίωνα και στην πρώιμη Αναγέννη
ση έμποροι πρόσθεσαν τα δικά τους κείμενα, που περιέχουν διαφορετικές πληροφορίες πρακτικής 
κυρίως φύσεως. Ο Ουμανισμός, με τη στροφή του προς την Αρχαιότητα, επέδρασε στον περιηγη-
τισμό. Ο σκοπός των ταξιδιών άλλαξε, ώστε να εξυπηρετήσει, εκτός από τους προσωπικούς, θρη
σκευτικούς, οικονομικούς και πολιτικούς σκοπούς, και πνευματικές ανησυχίες.Οι ταξιδιωτικές αφη
γήσεις της νεωτερικότητας περιλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες πληροφορίες γύρω από την 
ιστορία, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Σ ' αυτή την περίοδο η Ελλάδα γίνεται ένας χώρος με πα
ρελθόν, και μάλιστα ένα λαμπρό παρελθόν. Αυτή είναι η περίοδος στην οποία το κείμενο του Παυ
σανία αποκαλύπτεται σαν ένα σημαντικό ντοκουμέντο για βοήθεια, πληροφόρηση και έμπνευση. 
'Οπως οι περιγραφές του Παυσανία, τα περιηγητικά κείμενα από τον 16ο μέχρι τον 19ο αιώνα κα
ταγράφουν την ίδια την περιπέτεια του ταξιδιού, τις λεπτομέρειες σχετικά με τους τόπους που επι
σκέπτεται ο περιηγητής, αλλά επίσης τα αξιοπερίεργα που βλέπει στην πορεία. Ο Ιωάννης Γεν
νάδιος πίστευε ότι η συλλογή περιηγητικών βιβλίων για την Ελλάδα ήταν ένας από τους κύριους 
τρόπους με τους οποίους μπορούσε να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τη συνεχή ιστορία του 
ελληνικού πολιτισμού. Η στενή σχέση ανάμεσα σ' αυτά τα βιβλία της πρώιμης νεωτερικότητας και 
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στην αρχαιογνωσία σχετίζεται με ένα ακόμη από τα συλλεκτικά ενδιαφέροντα του Γεννάδιου: την 
ιστορία της αρχαιολογίας. Οι εικονογραφημένες εκδόσεις του Παυσανία συγχωνεύουν τα θέματα του 
ταξιδιού και της αρχαιολογίας δεξιοτεχνικά, μια και συνδυάζουν την εμπειρία της περιήγησης στον 
ελλαδικό χώρο —το ταξίδι— με λεπτομερείς (αν και κατά καιρούς φανταστικές) εικόνες των αρ
χαιοτήτων της. 

Ένας κατάλογος της σημαντικής συλλογής των περιηγητών της Γενναδείου δημοσιεύτηκε σε δύο 
τόμους (1952-1953) από τον τότε διευθυντή της Βιβλιοθήκης Shirley Weber. Με αφορμή την έκθεση 
((Στα βήματα του Παυσανία», η Γεννάδειος παρουσιάζει ένα ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με αυ
τή τη συλλογή: τη βάση δεδομένων των περιηγητικών κειμένων, όπου ιστορικές πληροφορίες συ
γκεντρωμένες χρονολογικά κατά βιβλίο, χώρο, μνημείο, επάγγελμα κλπ. προσφέρουν στον ερευνητή 
ένα ιστορικό πανόραμα των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνουν στα κείμενα τους οι περιηγητές. 
Ελπίζουμε ότι αυτό το πρόγραμμα, πάνω στο οποίο δουλεύει για πολλά χρόνια η Αλίκη Ασβεστά, 
συνεπιμελήτρια αυτής της έκθεσης, θα λειτουργήσει σαν πυρήνας πληροφόρησης για τους ερευνητές 
και ότι συν τω χρόνω θα συνδεθεί με άλλα παραπλήσια προγράμματα ψηφιοποίησης, ώστε να απο
τελέσει τη βάση για την πλήρη ευρετηρίαση αυτού του πλούσιου σε πληροφορίες υλικού. 

Παρά το γεγονός ότι 1.700 χρόνια χώριζαν τον Παυσανία και τον Ιωάννη Γεννάδιο, υπάρχει μια 
σχεδόν ανεξήγητη σχέση ανάμεσα στους δύο άνδρες. Και οι δύο είχαν ένα γήινο δεσμό με τον χώ
ρο της Ελλάδας και προσπάθησαν να συλλέξουν υλικό που να επικυρώσει το ενδιαφέρον τους γι' 
αυτό τον αρχαίο τόπο. Και οι δύο είχαν πάθος για την αρχαιολογία και τα ταξίδια. Η περιέργεια 
τους κάλυπτε ένα χώρο πολύ ευρύτερο από την αρχαιογνωσία, επειδή εστιαζόταν επίσης και στο 
καθημερινό, το αξιοπερίεργο, ακόμη και στην τοπική χλωρίδα. Και οι δύο έβλεπαν τα πράγματα 
από μιαν οπτική γωνία που προδίδει τη σχεδόν ενστικτώδη σχέση με τον τόπο, και οι δύο είχαν 
βαθιά συναίσθηση και βιωματική κατανόηση του ελληνισμού. Επιπλέον, επιδίωκαν και οι δύο να 
παρουσιάσουν τη δόξα των επιτευγμάτων της Ελλάδας και τις συνεχείς τους επιπτώσεις στη ζωή 
του τόπου. Αξίζει να τονίσουμε μία ακόμη συγκυρία: Το κείμενο του Παυσανία, όπως μας έχει σω
θεί, επικεντρώνεται στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, το κομμάτι δηλαδή της Ελλάδας 
που ταυτίζεται με το ελληνικό κράτος τον καιρό της γέννησης του Ιωάννη Γεννάδιου. Επίσης, στην 
εποχή τους η Αθήνα και γενικότερα η Ελλάδα έζησαν μια περίοδο αναγέννησης: η μνημειακότητα 
της Αθήνας του Αδριανού μπορεί ασφαλώς να παραλληλιστεί με την αναγέννηση της νεοκλασικής 
Αθήνας στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ίσως αυτές οι συγκυρίες να ώθησαν και τους δύο άντρες 
να δουν την Ελλάδα και τον ελληνισμό μέσα από ένα παρόμοιο πρίσμα. 

Είναι μεγάλη μου χαρά που αυτή η συνδιοργάνωση με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών αναδεικνύει 
πολλούς από τους θησαυρούς της Γενναδείου Βιβλιοθήκης μέσα σε μια αναζήτηση που ξεπερνάει 
τα όρια της συλλογής του Ιωάννη Γεννάδιου, αλλά που ταυτόχρονα δείχνει, χωρίς καμιά αμφιβολία, 
τη σημασία της συλλογής του για οποιαδήποτε επιστημονική έρευνα που έχει σχέση με την ιστο
ρία της ελληνικής κληρονομιάς από την Αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Είναι ελπίδα μας ότι το 
ερευνητικό πρόγραμμα ((Στα βήματα του Παυσανία. Η αναζήτηση της ελληνικής Αρχαιότητας», 
που συμπεριλαμβάνει, εκτός από την έκθεση, συμπόσιο και επιμέρους ομιλίες, θα φέρει στο φως 
περισσότερες πτυχές για τη σημασία που το κείμενο του Παυσανία είχε στην εξέλιξη του περιη-
γητισμού αλλά και της αρχαιογνωσίας στην Ελλάδα. 

Μαρία Γεωργοπονλον 
Διευθύντρια Γενναδείου Βιβλιοθήκης 
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Προλογικό Σημείωμα 

Ο τόμος αυτός είναι αφιερωμένος στην εξερεύνηση των αναγνώσεων του Παυσανία και των σχέ
σεων τους με την ανακάλυψη της Ελλάδας κατά τους νεότερους χρόνους, καθώς η Ελλάδος Πε
ριήγησις είναι το κείμενο εκείνο που συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με την αναζήτηση της ελληνικής 
Αρχαιότητας. Κάτω από αυτό το σκεπτικό δεν περιορίσαμε την έρευνα μας στην ((τύχη» του κει
μένου με τη φιλολογική έννοια του όρου, αλλά την επεκτείναμε στο ευρύ φάσμα της δεξίωσης του 
Παυσανία από τη Δυτική παιδεία των νεότερων χρόνων. 

Εργαστήκαμε πάνω σε ένα πλούσιο υλικό, εκδόσεις και μεταφράσεις της Περιήγησης αλλά και 
επεξεργασίες της σε έργα ιστοριογραφικά, γεωγραφικά και αρχαιογνωστικά. Αναζητήσαμε τη διά
χυση του έργου στις τέχνες και στα γράμματα, αλλά και την αφομοίωση του σε αναδημιουργίες λογο
τεχνικές ή εικαστικές, που του προσέδωσαν διαφορετική μορφή και νέα επικαιρότητα. Μελετήσαμε 
την επίδραση της Περιήγησης στην ταξιδιωτική γραμματεία και εικονογραφία αλλά και τις λει
τουργίες της εικονογράφησης του έργου. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου καταθέτουμε στοιχεία γύρω 
από τον Παυσανία, τις διαδρομές του, τη δομή και το περιεχόμενο του έργου του, ενώ στο τελευταίο 
επιχειρούμε μια αποτίμηση της Περιήγησης από τους αρχαιολόγους που μελετούν σήμερα τους χώ
ρους που ο Παυσανίας περιηγήθηκε και περιέγραψε (Αθήνα, Σπάρτη, Δελφοί, Ολυμπία, Μεσσήνη). 

Οι αναγνώσεις του Παυσανία κατά τους νεότερους χρόνους συγκροτούν ένα σύνολο ποικίλου πε
ριεχομένου και άνισης έντασης. Επικεντρωμένες στο αρχαίο κείμενο ή διάχυτες στη γενική παι
δεία, άμεσες ή έμμεσες, λόγιες ή εκλαϊκευτικές, οι αναγνώσεις του Παυσανία ωθούνται από ποι
κίλα κίνητρα και προσεγγίζουν το αρχαίο κείμενο σύμφωνα με την ιστορική θέαση της εποχής τους. 
Ο Παυσανίας μεταμορφώνεται διαρκώς, από μυθογράφο σε ιστορικό και από περιηγητή σε τοπο
γράφο, αρχαιολόγο και ανθρωπολόγο, καθώς ωριμάζουν και ολοκληρώνονται οι διεργασίες ανάκτη
σης της ελληνικής Αρχαιότητας. Ωστόσο, μέσα από ποικίλους δρόμους, η ρεαλιστική και τεκμη
ριωμένη περιγραφή του Παυσανία οδηγεί σταθερά τους αναγνώστες στην Ελλάδα και στην ιστορία 
του πολιτισμού της, όπως αυτή έχει εγγραφεί στο έδαφος. Στις σελίδες του τόμου αυτού καταθέ
τουμε τα ευρήματα μας, γνωρίζοντας ότι το πεδίο είναι ακόμη ανεξερεύνητο και ότι στα λίγα που 
εντοπίσαμε μένουν να προστεθούν πολλά. 

Για την εκδοτική επιτροπή 
Γιώργος Τόλιας 

Διευθυντής Ερευνών INE/EIE 
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου 
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«Ο χρνσούς αιών», λεπτομέρεια από χαμένο έργο τον Karl Fr. Schinkel, αντίγραφο τον W. Ahlborn. 
(Βερολίνο, Εθνική Πινακοθήκη) 



Στα βήματα του Παυσανία 

Πολιτιστική Αρχαιολογία της Ελλάδας 

Οι δεσμοί ανάμεσα στο ταξίδι και στη μάθηση, τη γνώση και την αυτοψία είναι ου
σιαστικοί και βρίσκονται στον πυρήνα του ελληνικού πολιτισμού (HARTOG 1996:54). Ο 
Παυσανίας είναι ένας κρίκος της μακράς αλυσίδας συγγραφέων γεωγραφικών αφη
γήσεων, περιηγήσεων και περιπλοων, που είχαν ως αντικείμενο την περιγραφή του 
γνωστού κόσμου. Ειδικότερα ο Παυσανίας ανήκει στους περιηγητές, κατηγορία συγ
γραφέων που άνθησαν στους ελληνιστικούς χρόνους και αφιερώθηκαν στην περιγραφή 
των φημισμένων τόπων και των αξιοθαύμαστων κάθε περιοχής (FRAZER 1965: 125-138). 
Από τα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα έως τον 2ο μ.Χ. αιώνα, «αρχαιοδίφες» περιηγητές, 
όπως ο Διόδωρος, ο Ηλιόδωρος και ο Πολέμων περιέγραψαν τα μνημεία των Αθηνών 
και της περιοχής τους σε οδηγούς και εξειδικευμένες πραγματείες, προκειμένου να 
διδάξουν τον αναγνώστη και να καθοδηγήσουν τον επισκέπτη (CASSON 1974, ANDRÉ-

BASLEZ 1993). Ο Παυσανίας μοιράζεται με τους προηγούμενους του συγγραφείς την 
ίδια περιέργεια. Τα αξιοθέατα περιγράφονται ακολουθώντας την πρόοδο της διαδρο
μής, στην οποία παρεισφρέουν σχόλια και ιστορικές ή μυθολογικές παραδρομές, μι
κρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης. Τα εμβόλιμα σχόλια που διακόπτουν τη ροή της 
διαδρομής διατηρούν τα ίχνη των προγενέστερων περιηγήσεων, συνδέουν το έργο με 
μνήμες βιβλιοθήκης και σπουδαστηρίου και του προσδίδουν έναν εγκυκλοπαιδικό χα
ρακτήρα (JACOB 1990: 47). 

Ο αναγνώστης του Παυσανία εντυπωσιάζεται από το γεωγραφικό εύρος και τη 
μεθοδικότητα της περιήγησης του, καθώς η περιγραφή καλύπτει το σύνολο της Πε
λοποννήσου και το σημαντικότερο μέρος της Στερεάς Ελλάδος. Εντυπωσιάζεται 
ακόμη από την πληθώρα των πραγμάτων που συγκρατεί το βλέμμα του περιηγητή, 
καθώς το έργο θυμίζει συχνά κατάλογο μουσείου. Αρκετές φορές οι περιγραφές πε
ριορίζονται στην αυστηρή και ουδέτερη απαρίθμηση αντικειμένων, χωρίς κριτική διά
θεση. Η μνεία των πραγμάτων ακολουθεί την τοπογραφική τους ταξιθέτηση, τον βα
σικό καμβά της Περιήγησης: ((...θα περιγράψω όλα όσα αξίζει να δει κανείς στον 
καθένα από τους δρόμους αυτούς...» (VIII 10, 1). Οι περιγραφές πραγμάτων (κτί
σματα, μνημεία, έργα τέχνης, επιγραφές) κυριαρχούν ποσοτικά στο κείμενο και λει
τουργούν ως ισάριθμα μνημονικά αγκυροβόλια, ώστε το κείμενο να πλεχτεί με τις 
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις της εποχής, τα ((αρχεία της κοινωνίας» (JACOB 1990: 45). 
Το κείμενο ελίσσεται ανάμεσα σε ποικίλα αφηγηματικά είδη και φανερώνει μια διά
χυτη διακειμενικότητα. Η ανάγνωση των δεδομένων, όσα συνέλεξε το βλέμμα του 
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περιηγητή, ενεργοποιεί παλαιότερες αναγνώσεις ή αφηγήσεις γύρω από την πολιτι
κή ιστορία, τη βιογραφία, τις λατρευτικές πρακτικές: «...από όσα έχουν γραφτεί κι 
από όσα αξίζει να δει κανείς, αυτά είναι κατά τη γνώμη μου τα πράγματα που πρέ
πει να γνωρίζει κανείς για την Αττική...» (Ι 39, 3). Οι ιστοριογραφικές και οι πε
ριηγητικές προτεραιότητες του Παυσανία συγκλίνουν στην εξυπηρέτηση ενός ενιαίου 
σχεδίου: τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν (HABICHT 1985: 164). 

Αν οι προηγούμενοι του «αρχαιοδίφες» περιηγητές επικεντρώνονται στην απογρα
φή αναθημάτων και μνημείων, ο Παυσανίας επιδιώκει να περιγράψει ((όλα τα ελλη
νικά πράγματα» (Ι 26, 4). Ξεχωρίζει έτσι τόσο με το εύρος του σχεδίου του, όσο και 
με το ανεξάρτητο πνεύμα του, που διαφαίνεται στην επιλογή των αντικειμένων που 
θεωρεί αξιόλογα. Ο εντοπισμός και η περιγραφή των πραγμάτων που συναντά στο 
ταξίδι του είναι για κείνον το μέσον για την ανάκτηση του παρελθόντος. Ο Παυσα
νίας περιηγείται σε ένα ανοιχτό μουσείο και οι περιγραφές των μνημείων που συνα
ντά, αλλά και οι ιστορίες που παραθέτει, όσες σχετίζονται με αυτά, συγκροτούν την 
ιστορική μνήμη του ελληνικού χώρου. Το ενδιαφέρον του για την πολιτιστική κληρο
νομιά της Ελλάδας πριν από τη μάχη της Χαιρώνειας είναι χαρακτηριστικό. Η συλ
λογή των μνημείων που προτείνει, κτίσματα, επιγραφές και έργα τέχνης, αποτελούν 
μαρτυρίες του ελληνικού τρόπου ζωής και των αξιών του. Η πατριωτική υπερηφάνεια 
του Παυσανία παραμένει απολύτως ορθή πολιτικά, στο πλαίσιο της φιλελληνικής 
στροφής των Αντωνίνων και της κεντρικής θέσης που διαδραμάτιζε η ελληνική παι
δεία για τις ρωμαϊκές ελίτ του 2ου μ.Χ. αιώνα. 

Το βλέμμα και η γραφίδα του περιηγητή επιδιώκουν να ορίσουν και να διασώσουν 
έναν πολιτισμό. Ο Παυσανίας στέκεται στα μνημεία εκείνα που είναι σημαδεμένα 
από ιστορική αίγλη και συνδέονται με την ταυτότητα των τόπων. Οι περιγραφές του, 
καθώς επιχειρούν να αναδείξουν τα ίχνη της ιστορίας που σώζονται στον χώρο, απο
βαίνουν απογραφές μνήμης. Τα πάσης φύσεως μνημεία λειτουργούν στο έργο του ως 
οχήματα ιστορικής μνήμης, ((σημειοφόρα», όπως τα ονομάζει ο Kryztzof Pomian 
(1987: 42-47). Στην Περιήγηση ένα αξιόλογο μνημείο λόγω τεχνοτροπίας αποβαίνει 
ακόμη σημαντικότερο λόγω της ιστορίας του, της μυθολογίας ή των λατρειών με τις 
οποίες είναι συνδεδεμένο. Τέλος πρέπει να αναφερθεί εδώ και το ενδιαφέρον του Παυ
σανία για το σπάνιο, το αξιοθαύμαστο ή το εξαιρετικό, ενδιαφέρον που ανανεώνει την 
ελληνική παράδοση εξέτασης των αξιοπερίεργων και των σχέσεων της τέχνης με τη 
λατρεία (FRAZER 1898 Ι: 36-37). 

CG. 
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Μορφές αναγνωστών 

Περιγραφές μνημείων και ιερών, ιστορικές και μυθολογικές αναγνώσεις, θρύλοι και 
δοξασίες, αφηγήσεις ντόπιων ξεναγών: ο Παυσανίας κατέθετε, χωρίς κριτική διάθε
ση, πράγματα λίγο πολύ γνωστά στους συγχρόνους του. Για τον λόγο αυτό το έργο 
του δεν έτυχε θερμής υποδοχής την εποχή που γράφτηκε. Από όσα γνωρίζουμε σώ
ζεται μόνο μία άμεση μνεία σε αυτόν, στην Ποικίλη Ιστορία του Κλαύδιου Αιλιανού 
(HABICHT 1985: 13). Ωστόσο το έργο επιβίωσε και διασώθηκε χάρις στις διαδοχικές 
αναλαμπές του βυζαντινού Ουμανισμού και στη μέριμνα του για τη συντήρηση των 
αρχαίων κειμένων (DirLER 1956). Το άστρο του Παυσανία θα ανατείλει στους νεότε
ρους χρόνους με την οριστική ανασυγκρότηση του Ουμανισμού και την ανάδειξη της 
Αρχαιότητας σε αντικείμενο μιας νέας λατρείας. Η μεταφορά και η διάχυση της Πε
ριήγησης στη Δύση θα την καταστήσει σύντομα ακρογωνιαίο λίθο της ανάκτησης 
της ελληνικής Αρχαιότητας. Πράγματι, το έργο του Παυσανία θα διαχυθεί στις μορ
φωμένες ελίτ της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού, θα αποβεί πρότυπο των αρ-
χαιοδιφών και πηγή έμπνευσης καλλιτεχνών και λογοτεχνών, ξεναγός των περιηγη
τών και, αργότερα, οδηγός των αρχαιολόγων στην Ελλάδα. 

Ο Παυσανίας κατέχει μια κομβική θέση στις διεργασίες ανάκτησης της ελληνι
κής Αρχαιότητας, από τις απαρχές της έως τις μέρες μας, καθώς λειτούργησε στα
θερά ως γέφυρα που ένωνε τον κόσμο των ουμανιστών με τη χαμένη Αρχαιότητα. 
Συνεχείς αναγνώσεις και επεξεργασίες του έργου υφαίνουν ένα πλέγμα δεσμών με 
την Αρχαιότητα και τον πολιτισμό της, πλέγμα που συνδέει το παρελθόν με το πα
ρόν και, ταυτόχρονα, μεταξύ τους όσους το υφαίνουν. Όπως έχει ορθά παρατηρηθεί, 
«οι χιλιετίες αναγνώσεων και συγγραφών έχουν μεταμορφώσει τον φυσικό χώρο σε 
"κειμενική ζώνη", με αποτέλεσμα ένα οικοδόμημα αφηγήσεων να παρεμβάλλεται 
ανάμεσα στον Παυσανία, εμάς, και την αρχαία Ελλάδα» (CHERRY 2001: 248). 

Το ζήτημα των αναγνώσεων του Παυσανία είναι παλαιό, αν και τέθηκε ανοιχτά 
κατά τον ύστερο 19ο αιώνα (HENDERSON 2001). Οι μελετητές έχουν κυρίως επιχειρή
σει να εντοπίσουν αναγνώσεις του έργου κατά τους αρχαίους και μέσους χρόνους 
(SCHUBART 1853, DILLER 1956), και μόλις πρόσφατα επέκτειναν τις έρευνες τους στις ανα
γνώσεις του έργου κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα — ιδίως τις βρετανικές (ALCOCK-

CHERRY - ELSNER 2001). Η συνολική εκτίμηση της τύχης του Παυσανία δεν έχει έως 
τώρα επιχειρηθεί, με αποτέλεσμα να επικρατούν διάχυτες εντυπώσεις οι οποίες πα
ραμένουν ατεκμηρίωτες. Η συνδρομή των ουμανιστών στην ανάδειξη του έργου έχει 
υποβαθμιστεί, ο ρόλος του στη συγκρότηση της νεότερης εικόνας της ελληνικής 
Αρχαιότητας έχει αγνοηθεί και έχουν φωτισθεί ορισμένες μόνον όψεις της μετέπειτα 
ακτινοβολίας του. Επιπλέον, οι εκτιμήσεις της απήχησης του Παυσανία γίνονται με 
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όρους αρχαιολογικούς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρχαιολόγοι του 19ου και του 
20ού αιώνα βρήκαν στην Περιήγηση ένα εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα, είδαν το έργο 
ως ((το βιβλίο των βιβλίων για τους περιηγητές στην Ελλάδα» (SUTTON 2001: 175) και 
το επέβαλαν εν τέλει ως κανόνα του περιηγητισμού. Αναμφισβήτητα η Περιήγηση 
περιλαμβάνει έναν σπάνιο πλούτο στοιχείων για τη μνημειακή τοπογραφία της ελ
ληνικής Αρχαιότητας. Η επί τόπου ανάγνωση του έργου και η κριτική αντιπαραβο
λή αρχαίων περιγραφών και σύγχρονων ευρημάτων αποτελεί μια καμπή στην ιστο
ρία των ζητημάτων που μας απασχολούν: έδωσε μια σημαντική ώθηση στις ελληνικές 
σπουδές και, κυρίως, στήριξε την αρχαιολογική ανακάλυψη της Ελλάδας. 

Ωστόσο η Περιήγηση είναι το κείμενο εκείνο γύρω από το οποίο οικοδομείται η 
νεότερη εικόνα της ελληνικής Αρχαιότητας και, για τον λόγο αυτό, οι αναγνώσεις του 
Παυσανία κατά τους νεότερους χρόνους αποτελούν ένα φαινόμενο εξίσου σύνθετο όσο 
και διάχυτο. Η διακίνηση του κειμένου, σε χειρόγραφη ή έντυπη μορφή, στο πρωτό
τυπο ή σε μετάφραση, συνοδεύθηκε από ευρεία διάχυση και απορρόφηση του στην 
ιστοριογραφία, τη γεωγραφία και στον πολιτικό στοχασμό, στην περιηγητική γραμ
ματεία, την αρχαιολογία και την ιστορία της τέχνης, τέλος στην τέχνη και τη λογο
τεχνία. Η Περιήγηση διαβάζεται με πολλούς τρόπους: άλλοτε ως ενιαίο σύνολο — 
ως συνθετικό πανόραμα της ελληνικής Αρχαιότητας— κι άλλοτε επιλεκτικά, ως 
εγκυκλοπαιδικός θησαυρός του ελληνικού πολιτισμού. Η ποικιλία των αναγνώσεων 
της Περιήγησης οφείλεται στον σύνθετο χαρακτήρα του έργου. Τοπογραφική αυτο
ψία αλλά και σύνθετη πολιτιστική και ιστορική γεωγραφία της ελληνικής Αρχαιότη
τας, το έργο του Παυσανία λειτουργεί ως πρότυπο αλλά και ως δεξαμενή αφηγήσεων 
και εικόνων ενός πολιτισμού χαμένου και παραδειγματικού. 

Στα χρόνια της Αναγέννησης ο Παυσανίας έγινε αντιληπτός ως ιστορικός. Η Πε
ριήγηση ανταποκρινόταν στο αίτημα της ενιαίας προσέγγισης του πολιτισμού, στο 
οποίο έτειναν οι αρχαιοδίφες του Ουμανισμού. Αποτέλεσε ένα πρότυπο αυθεντικό έρ
γο αρχαιοδιφικής περιγραφής. Ο Παυσανίας προσέφερε στους ουμανιστές έναν εύλη
πτο τοπογραφικό καμβά ανάγνωσης του πολιτισμού της αρχαίας Ελλάδας. Κυρίως 
όμως τους προσέφερε μια περιγραφή της ελληνικής Αρχαιότητας τεκμηριωμένη στον 
χώρο και στα μνημεία. Έτσι, από τα μέσα του 17ου αιώνα και μετά η Περιήγηση 
διαβάζεται ως έργο ιστορικής τοπογραφίας, αλλά και ως ιστορία της τέχνης και της 
λατρείας της ελληνικής Αρχαιότητας. Ο Παυσανίας θα γίνει οδηγός και σύντροφος 
των ξένων περιηγητών και θα τους στηρίξει στην προσπάθεια τους να προσεγγίσουν 
την Ελλάδα στην ιστορική, γεωγραφική και πολιτιστική της πραγματικότητα. Οι 
αναγνώστες της Περιήγησης κατά τους νεότερους χρόνους αντλούν από αυτήν μια 
θετική μεθοδολογία για την κατανόηση της Αρχαιότητας, που παίρνει υπόψη της εξί
σου τα υλικά και τα αφηγηματικά τεκμήρια, τους μύθους και τις παραδόσεις, και τα 
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ερμηνεύει με γνώμονα τις κατά τόπους πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Παράλληλα, οι 
αναγνώστες του Παυσανία ενδιαφέρονται για μια ποικιλία επιμέρους θεμάτων. Η 
Περιήγηση τροφοδοτεί τα γράμματα, τις τέχνες και τις επιστήμες του Ουμανισμού 
από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα, καθώς η ελληνική Αρχαιότητα ενσωματώνεται ολο
ένα και περισσότερο λειτουργικά στο ευρωπαϊκό πολιτιστικό οικοδόμημα. 

Γ.Τ. 

Το βιβλίο των αρχαίων εικόνων 

Στα 1731, ο Abbé Gédoyn, μεταφράζοντας τον Παυσανία σε ζωντανή γλώσσα, επιθυ
μεί να προσφέρει σε όλο τον κόσμο ((αυτό το θησαυρό, που έως τώρα ήταν προσιτός 
σε έναν μικρό αριθμό λογίων» (1731α: ν). Η έκδοση του Gédoyn ήταν η πρώτη εικο
νογραφημένη. Θα ακολουθήσουν κι άλλες που θα συνοδεύονται από εικονογραφικά 
τεκμήρια. Οι εκδότες της Περιήγησης του 18ου αιώνα προτείνουν τον Παυσανία ταυ
τόχρονα ως ανάγνωσμα και ως θέαμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα δύο ση
μειολογικά συστήματα θεωρούνται πλέον αλληλένδετα. Οι εικόνες πολλαπλασιάζο
νται την ώρα που υποχωρεί η παρουσία του ελληνικού κειμένου και της λατινικής του 
μετάφρασης. Η εικονογράφηση δεν αποτελεί συμπλήρωμα του κειμένου, αλλά έναν 
νέο τρόπο ανάγνωσης, που προβάλλει με ενάργεια τις περιγραφές των πραγμάτων. 

Η εικονογράφηση του Παυσανία επιτελεί ποικίλες λειτουργίες. Η εξέλιξη της φα
νερώνει την αντίστοιχη εξέλιξη των αναγνώσεων του κείμενου, τη μορφολογική πο
ρεία του εντύπου αλλά και τις αλλαγές, όσες πραγματοποιούνται, στις χρήσεις του. 
Η ανάγνωση ενός περιγραφικού κειμένου όπως η Περιήγηση του Παυσανία οδηγεί 
στη συγκρότηση νοητών εικόνων (ARNHEIM 1969, PUECH 1992), διεργασία που υπο
στηρίζεται από την εξέλιξη των τεχνολογικών δυνατοτήτων της έντυπης εικόνας. 

Οι περιηγητές στην Ελλάδα, όσοι ((ακολουθούν τα βήματα του Παυσανία» από τα 
μέσα του 18ου αιώνα και μετά, εμπλουτίζουν την πρόσληψη του αρχαίου κειμένου συν
δυάζοντας το με έναν αριθμό εικονογραφικών τεκμηρίων: σχέδια, απόψεις, χάρτες και 
τοπογραφικά ιχνογραφηματα. Σε αυτά προστίθενται πολλές αναπαραστάσεις αρχαίων 
έργων τέχνης ((με βάση τον Παυσανία)). Η Περιήγηση λειτουργεί ως παλίμψηστο 
πάνω στο οποίο επικάθονται αλλεπάλληλες εικόνες. Το περιηγητικό αφήγημα απο
τελεί προνομιακό πεδίο εικονογραφικών εφαρμογών, καθώς προσφέρει υποκατάστατα 
της άμεσης θέασης. Όσο και αν τα σκαριφήματα, τα χαρακτικά ή οι φωτογραφίες 
δεν είναι ακριβείς αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, διατηρούν με το κείμενο 
μια ιδεώδη ισοτιμία. Εάν η παρουσία εικόνων είναι πλέον προφανής σε μια σύγχρο
νη έκδοση του Παυσανία, αυτό συμβαίνει επειδή οι εικόνες είναι ήδη παρούσες στα 
λόγια του συγγραφέα* και καθώς οι καλλιτέχνες που εικονογραφούν τον Παυσανία 
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χρησιμοποιούν την αισθητική και την τεχνοτροπία του καιρού τους, η εικονογράφηση 
τους αποτελεί μια διαρκώς ανανεούμενη ανακάλυψη και ερμηνεία του έργου. Η διαρ
κής αυτή τάση από την εποχή του Gédoyn έως τις μέρες μας να ιστορηθεί ο Παυ
σανίας, να «ζωντανέψει» το κείμενο, εκφράζει τους ιδιότυπους δεσμούς μας με τη χα
μένη Αρχαιότητα. 

Καθώς η Περιήγηση καλεί τον αναγνώστη να ακολουθήσει το δρομολόγιο του 
Παυσανία, το πιο συνηθισμένο εικονογραφικό τεκμήριο που συνοδεύει το έργο είναι ο 
χάρτης. Δεξαμενή πληροφοριών αποταμιευμένων σε τοπογραφικό γράφημα, ο χάρτης 
επιτρέπει τον νοητικό έλεγχο του χώρου. Τα τοπωνύμια ή τα ονόματα των φυλών, η 
στυλιζαρισμένη αναπαράσταση του τοπίου, αποκρυσταλλώνουν αφηγήσεις γενεαλο
γίας, ιστορικών συμβάντων, λογοτεχνικών αναφορών, δεδομένα της γεωγραφίας, της 
εθνογραφίας ή της θρησκείας. Οι χάρτες ενεργοποιούν τις περιγραφές του Παυσανία, 
γεγονός που δικαιολογεί τη σταθερή παρουσία τους στις εκδόσεις του έργου, από ένα 
σημείο και μετά. Επιπλέον οι χάρτες χρησιμεύουν ως οδηγοί του αναγνώστη, καθώς 
του επιτρέπουν να ακολουθήσει με τη φαντασία του τις διαδρομές του περιηγητή. 

Η ένθεση αξιοπρόσεχτων εικόνων αποτελεί μέρος της στρατηγικής γοητείας και 
εκλαΐκευσης ((των επιχειρήσεων των εκδοτών», όπως τις αποκάλεσε ο Etienne 
Clavier (1814: iv)· και ενώ η παρουσία χαρτών προτείνει ένα είδος επιστημονικής εγ
γύησης, αναχρονιστικές αναπαραστάσεις και αρχαιολογικές απόψεις ερανισμένες από 
σημαντικούς περιηγητές επιχειρούν να αποδώσουν —μέσω της εικόνας— τη ματιά 
του αρχαίου περιηγητή. Τα σχέδια των νεότερων περιηγητών εμπλουτίζουν το αρχαίο 
κείμενο, χωρίς να φοβούνται τον αναχρονισμό, προκειμένου να ενισχύσουν την αυθε
ντικότητα των περιγραφών. Στην οπτική τους σώζεται εν μέρει αυτό που είδε ο 
Παυσανίας και η γραφικότητα των απόψεων που προτείνουν γοητεύει. Η εικονογρά
φηση κολακεύει την αισθητική και διανοητική ευαισθησία των φιλότεχνων και των 
λογίων. Εκθέτει αντικείμενα που εμπνέουν τον θαυμασμό ή ξυπνούν την περιέργεια, 
επενδύει στον αισθητικό ή τον εξωτικό εντυπωσιασμό. Εάν κατά τον 18ο, ακόμη και 
τον 19ο, αιώνα ορισμένοι έκριναν ότι η ένθεση εικόνων αποδυνάμωνε την επιστημο
νική αποκατάσταση του έργου, οι φωτογραφίες και οι ψηφιακές αναπαραστάσεις 
έχουν αποβεί σήμερα ένας υποχρεωτικός τρόπος ανάγνωσης του Παυσανία. 

CG. 

Μεταμορφώσεις τον Παυσανία 

Η τύχη του Παυσανία συνδέεται με την αργή ωρίμανση της ιστορικής συνείδησης 
και την τύχη της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς. Έτσι, στην ιστορία της απήχησης 
του έργου διακρίνονται με σαφήνεια οι περίοδοι αιχμής, που συμπίπτουν εν πολλοίς με 
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αντίστοιχες εντάσεις και μεταμορφώσεις της ελληνικής αναφοράς στον δυτικό στο
χασμό. Η πρώτη περίοδος είναι τα χρόνια του αναγεννησιακού Ουμανισμού και η 
κορύφωση της σημειώνεται ανάμεσα στα 1516 και τα 1550. Είναι τα χρόνια που οικο
δομείται η αρχαιοδιφική εικόνα της Ελλάδας πάνω στις μεθοδολογικές και πραγμα
τολογικές βάσεις που προσέφερε η Περιήγηση. Μία δεύτερη αιχμή της επικαιρότη
τας του έργου, ασθενέστερη, σημειώνεται στα χρόνια του κλασικισμού, ανάμεσα στα 
1675 και τα 1730. Είναι η εποχή κατά την οποία η Δημοκρατία των Γραμμάτων διεισ
δύει στην Ανατολή και δρομολογείται η αρχαιολογική ανακάλυψη της Ελλάδας. Η τε
λευταία αιχμή παρατηρείται ανάμεσα στα 1770 και τα 1820 στο πλαίσιο του Νεο-ουμα-
νισμού των Φώτων. Είναι τα χρόνια της ιδεολογικής αναβίωσης της ελληνικής Αρ
χαιότητας, της έξαρσης του αρχαιογνωστικού ταξιδιού στην Ελλάδα και της γέννη
σης του ελληνικού εθνικισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τις αιχμές της επικαι
ρότητας του Παυσανία η ελληνική διανόηση ανατρέχει στο έργο και το χρησιμοποιεί 
ως όχημα πατριωτικών διεκδικήσεων. 

Εγκυκλοπαιδικό πανόραμα της ελληνικής Αρχαιότητας η Περιήγηση γίνεται μνη
μονικό θέατρο, άτλαντας και λεύκωμα ενός κόσμου που σταδιακά αναδύεται από τη 
λήθη. Αυτό που αναζητούν σταθερά οι αναγνώστες του έργου είναι η αναλυτική, σε 
βάθος κατανόηση της ελληνικής Αρχαιότητας: η κατάκτηση των πνευματικών, πολι
τικών και αισθητικών της αξιών, η εκ νέου επεξεργασία τους και η ένταξη τους σε 
σύγχρονες χρήσεις. Για τον λόγο αυτό είναι ιδιότυπος και χαρακτηριστικός ο κλήρος 
του Παυσανία στην ιστορία. Ο ευσεβής, λίγο σχολαστικός και εύπιστος προσκυνητής 
στην Ελλάδα των ρωμαϊκών χρόνων δεν τράβηξε το ενδιαφέρον κανενός. Αντίθετα, η 
μεταμόρφωση του σε πνευματώδη και ανήσυχο περιηγητή του Ουμανισμού, τον ανά
δειξε σε πρωτοπόρο οδηγό και απόστολο της ανάκτησης του παρελθόντος. 

Γ. Τ. 
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(2ος ΑΙΩΝΑΣ μ.Χ.) 
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Ο περιηγητής Παυσανίας και η εποχή του 
(2ος αιώνας μ.Χ.) 

Λντωνίνοι 

ΓΙ δυναστεία των ρωμαίων αυτοκρατόρων, η γνωστή ως των Αντωνίνων (96-192), 
των άλλως γνωστών ως επαρχιωτών αυτοκρατόρων, υπήρξε, εάν όχι η πιο ένδοξη 
και κραταιά, πάντως αναμφισβήτητα η πιο φιλελληνική: Τραϊανός (98-117), Αδριανός 
(117-138), Αντωνίνος (138-161) και Μάρκος Αυρήλιος (161-180) αποτελούν τη χρυσή 
τετράδα, πλαισιωμένη στα άκρα της από δύο ελάσσονες, αντιστοίχως τους Νέρβα 
(96-98) και Κόμμοδο (180-192). Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία —Ελλάδα, 
Βαλκάνια, Μικρά Ασία, Μέση Ανατολή, Αίγυπτος— περνάει τώρα στο προσκήνιο 
—όντας στο περιθώριο επί πατρικίων (14-68) και αστών (Φλαβίων: 69-96) αυτοκρα
τόρων— και γνωρίζει τέτοια υλική και πνευματική ευημερία, που μόνον με την επο
χή του Μ. Αλεξάνδρου και των διαδόχων του μπορεί να συγκριθεί. Οι νικηφόροι πό
λεμοι του Τραϊανού (Δάκες και Πάρθοι) απέφεραν νέες επαρχίες στην Αυτοκρατορία, 
στα βόρεια Βαλκάνια και τη Μεσοποταμία, τις οποίες διατήρησε η αμυντική πολιτι
κή του διαδόχου του Αδριανού (χάρτης, εικ. 5). Τα νέα προσκτήματα της Αυτοκρα
τορίας απετέλεσαν ιδανικό χώρο για εκτεταμένες οικονομικές συναλλαγές· παράλλη
λα, παρατηρείται μία ανάδυση του ελληνικού πνεύματος, που εξαπλώνεται και 
εδραιώνεται, σηματοδοτώντας έτσι την έντονη, όσο και πρωτόγνωρη σε μεγέθη, ανα
γέννηση της κλασικής παιδείας: είναι η κορύφωση της αποκαλούμενης δεύτερης σο
φιστικής. Ίδρυση νέων πόλεων, συνακόλουθες μετακινήσεις πληθυσμού, άνθηση 
εμπορίου με τις νέες αγορές, πνευματική ανάταση και παραγωγή είναι μερικά μόνον 
από τα άμεσα οφέλη της εδραιωμένης ειρήνης από τους Αντωνίνους. Έτσι, τα πα
λαιότερα οικιστικά κέντρα ανακάμπτουν και ανασύρουν μνήμες και παλαιότερα κλέη 
του απώτατου παρελθόντος, όπως, λ.χ., οι Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Αντιόχεια, 
Λαοδίκεια, Βηρυτός, Παλμύρα, Αθήνα και Κόρινθος, ή περιοχές όπως η Βιθυνία (Νι
κομήδεια, Νίκαια, Προύσσα) και ο Πόντος. Επιπλέον, επεκτείνεται και παγιώνεται 
ο εξελληνισμός των παρυφών της ελληνικής Ανατολής. Από τη άλλη, αυτοκράτορες 
και ιδιώτες συναγωνίζονται σε ευεργεσίες και κοινωφελή έργα ανά την Αυτοκρατο
ρία: εξέχοντα παραδείγματα αντιστοίχως ο Αδριανός και ο Ηρώδης ο Αττικός. Η 
Αθήνα, λ.χ., αποκτά νέο πρόσωπο και αναβαθμίζεται σε πνευματική πρωτεύουσα. 

°m Κεφαλή αυτοκράτορα Αδριανού, 130-140. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. Ευρ. 3729) 
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Δεν ήταν, άλλωστε, τυχαίο ότι ο Αδριανός — ο πλέον ακραιφνής και παθιασμένος φι
λέλληνας αυτοκράτορας— πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της βασιλείας του ταξιδεύο
ντας στις επαρχίες και μένοντας επί πολύ σε αυτές' στην Αθήνα ήρθε τρεις φορές και 
παρέμεινε εδώ για πολύμηνα διαστήματα, μετέχοντας ενεργά στη ζωή και τον καλ
λωπισμό της. 

Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι, παρότι η περίοδος των Αντωνίνων αποτελεί 
χρυσή εποχή για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μάλιστα για την ελληνική Ανατολή, 
ιδίως σε δημόσια έργα, τέχνη και πνεύμα, δεν μπόρεσε να έχει εξίσου καταλυτική 
επίδραση και στην κοινωνία: η οικονομική ανισότητα μεταξύ της μειονότητας των 
πάμπλουτων και του μονίμως μαχόμενου για βιοπορισμό πλήθους διευρύνθηκε" τα λα
μπρά δημόσια έργα στις πόλεις, ή η πρωτόγνωρη πνευματική ζωή δεν είχαν άμεσα 
αποτελέσματα στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των απλών πολιτών. Η κοινωνική 
ένταση ήταν πανταχού παρούσα και με την παραμικρή αφορμή κατέληγε σε βιαιο
πραγίες. Συχνά, πλούσιοι ιδιώτες ανελάμβαναν την εξασφάλιση της τροφοδοσίας μιας 
πόλεως με δημητριακά σε καιρούς χαλεπούς, ή υποκαθιστούσαν —εκόντες, ή και 
άκοντες— σε πολλά μία δυσκίνητη, όσο και δύσθυμη κρατική διοίκηση, ανίκανη ή 
αδιάφορη να μεριμνήσει, αλλά έτοιμη να αντιδράσει και να πατάξει κάθε παρέκκλι
ση από το παραδεδομένο καθεστώς. Είναι που σε αυτήν την αλόγιστη κρατική κα
ταπίεση, τον πολιτικό εκφυλισμό και την παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για τα κοι
νά, μαζί με τη χαλάρωση των συνεκτικών δεσμών θρησκείας και οικογένειας, θα βρει 
πρόσφορο έδαφος ο χριστιανισμός τούτη την εποχή για τη ζηλωτική του διάδοση. 

[Σ.τ.Σ. Όλες οι χρονολογίες είναι μ.Χ.] 

Γ.Α.Π. 

1. Δηνάριο Αδριανού, χρον. κοπής: 119-128. (Νομισματικό Μου
σείο, Συλλογή Ζαρίφη, αρ. 244) 
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1. Νέρβας (96-98) 
Δηνάριο, χρον. κοπής: 97. Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ζαρίφη, αρ. 211 

2. Τραϊανός (Καίσαρ: 97 επί Νέρβα' Αύγουστος: 98-117), υιοθετημένος υιός Νέρβα 
Δηνάριο, χρον. κοπής: 112-117. Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Χρηστομάνου 

3. Αδριανός (117-138) 
Δηνάριο, χρον. κοπής: 119-128. Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ζαρίφη, αρ. 244 

4. Σαβίνα (Αυγουστα: 128-136), σύζυγος Αδριανού, κόρη Ματιδίας 
Δηνάριο, χρον. κοπής: 128-138. Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ζαρίφη, αρ. 257 

5. Αίλιος (Καίσαρ: 136-138 επί Αδριανού), υιοθετημένος υιός Αδριανού, πατέρας 
του Αουκιου Βήρου 
Δηνάριο, χρον. κοπής: 137-138. Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ζαρίφη, αρ. 259 

6. Αντίνοος, ευνοούμενος Αδριανού 
Χάλκινο μετάλλιο Τίου Βιθυνίας, χρον. κοπής: 130-138. Νομισματικό Μουσείο, 
Συλλογή Εμπεδοκλέους 

7. Αντωνίνος Ευσεβής (Καίσαρ: 138 επί Αδριανού' Αύγουστος: 138-161), υιοθετημένος 
υιός Αδριανού 
Δηνάριο, χρον. κοπής: 148-149. Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ζαρίφη, αρ. 263 

8. Φαυστινα Ä (Αυγουστα: 138-140/1), σύζυγος Αντωνίνου Ευσεβούς, θεία Μάρκου Αυρηλίου 
Δηνάριο, χρον. κοπής: μετά το 141. Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ζαρίφη, αρ. 276 

9. Μάρκος Αυρήλιος (Καίσαρ: 139-161 επί Αντωνίνου Ευσεβούς' Αύγουστος: 161-180), 
υιοθετημένος υιός Αντωνίνου Ευσεβούς και διάδοχος Αδριανού 
Δηνάριο, χρον. κοπής: 165-166. Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ζαρίφη, αρ. 287 

10. Φαυστινα Β' ( Αυγουστα: 147-175/6), σύζυγος Μάρκου Αυρηλίου, θυγατέρα Αντωνίνου 
Ευσεβούς και Φαυστίνας Α' 
Δηνάριο, χρον. κοπής: 161-176. Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ζαρίφη, αρ. 298 

11. Αούκιος Βήρος (Αύγουστος: 161-169, συναυτοκράτορας του Μάρκου Αυρηλίου), υιός Αιλίου, 
υιοθετημένος υιός Αντωνίνου Ευσεβούς και διάδοχος Αδριανού 
Δηνάριο, χρον. κοπής: 165-166. Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ζαρίφη, αρ. 309 

12. Αουκιλλα (Αυγουστα: 164-182/3), σύζυγος Αουκιου Βήρου, θυγατέρα Μάρκου Αυρηλίου 
και Φαυστίνας Β' 
Δηνάριο, χρον. κοπής: 164-169. Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ζαρίφη, αρ. 311 

13. Κόμμοδος (Καίσαρ: 166-177 επί Μάρκου Αυρηλίου' Αύγουστος: 177-192) 
Δηνάριο, χρον. κοπής: 177. Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ζαρίφη, αρ. 314 

14. Κρισπίνα (Αυγουστα: 177-182/3), σύζυγος Κομμόδου 
Δηνάριο, χρον. κοπής: 180-183. Νομισματικό Μουσείο, Συλλογή Ζαρίφη, αρ. 319 
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Υπόμνημα Στέμματος Λντωνίνων 

1. ΝΕΡΒΑΣ (96-98). Ο Νέρβας, συγκλητικός που καταγόταν από οικογένεια επιτυ
χημένων δικηγόρων, εκλέχθηκε αυτοκράτορας από τη Σύγκλητο μετά τη δολοφονία 
του Δομιτιανού. Η σύντομη βασιλεία του ήταν αρκετά πιο ήπια και ανεκτική, συ
γκρινόμενη με του προκατόχου του. Καθώς ήταν μεγάλης ηλικίας και άτεκνος, υιο
θέτησε τον Τραϊανό, διοικητή της Ανω Γερμανίας, και τον όρισε διάδοχο του. Με την 
πράξη του αυτή η κληρονομική διαδοχή που ίσχυε κατά τον Ιο αιώνα μ.Χ. αντικατα
στάθηκε από το σύστημα μεταβίβασης της εξουσίας μέσω της υιοθεσίας. 

2. ΤΡΑΪΑΝΟΣ (Καίσαρ: 97 επί Νέρβα' Αύγουστος: 98-117), υιοθετημένος υιός του 
Νέρβα. Ο Τραϊανός ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρώμης που καταγόταν από την 
επαρχία και συγκεκριμένα από τη Βαιτική της Ισπανίας. Στρατιωτική ιδιοφυία και 
διορατικός πολιτικός ηγέτης, συνειδητοποίησε με ακρίβεια τα άμεσα προβλήματα της 
Αυτοκρατορίας και τους εξωτερικούς κινδύνους που την απειλούσαν. Τα στρατηγικά 
του προσόντα, όπως μαρτυρούνται από την κατάκτηση της Δακίας και τις νίκες κα
τά των Πάρθων, καθώς και οι διοικητικές του ικανότητες τον έκαναν δημοφιλή σε 
όλες τις κοινωνικές τάξεις. Απεβίωσε κατά τη διάρκεια εκστρατείας εναντίον των 
Πάρθων. 

Τραϊανός Πρεσβύτερος, πατέρας Τραϊανού. 

Πλωτίνα (Αυγούστα: 105-122), σύζυγος Τραϊανού. 

Μαρκιανή (Αυγούστα: 105-112/4), αδελφή Τραϊανού. 

Ματιδία (Αυγούστα: 112/4-119), ανιψιά Τραϊανού. 

3. ΑΔΡΙΑΝΟΣ (117-138). Ο Αδριανός ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας μετά τον θάνατο 
του Τραϊανού. Ακολουθώντας μια πολιτική που αποσκοπούσε στη διατήρηση των 
εδαφών της Αυτοκρατορίας, εγκατέλειψε τις περιοχές πέρα από τον Ευφράτη και δη
μιούργησε ένα ισχυρό σύστημα οχυρώσεων κατά μήκος των συνόρων. Παράλληλα 
φρόντισε ιδιαιτέρως να λύσει διοικητικά προβλήματα και να επιτύχει τον πλήρη εκρω-
μαϊσμό της Αυτοκρατορίας. Κοσμοπολίτης αυτοκράτορας, που ταξίδεψε πολύ και 
επισκέφθηκε όλες τις επαρχίες. Εκπροσωπούσε τον δίγλωσσο πολιτισμό της Αυτο
κρατορίας και βασιζόταν στην παράλληλη και πολλές φορές αδιαχώριστη ανάπτυξη 
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των ανατολικών και δυτικών επαρχιών. Θαυμαστής του ελληνικού πολιτισμού, αγα
πούσε την ποίηση και τον στοχασμό και μελετούσε με ζωηρό ενδιαφέρον τα κατάλοι
πα του παρελθόντος (εικ. σ. 24). 

4. Σαβίνα (Αυγούστα: 128-136), σύζυγος Αδριανού, κόρη Ματιδίας. 

5. Αίλιος (Καίσαρ: 136-138 επί Αδριανού), υιοθετημένος υιός Αδριανού, πατέρας του 
Λουκίου Βήρου. 

6. Αντίνοος, ευνοούμενος Αδριανού (εικ. 3). 

7. ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ ΕΤΣΕΒΗΣ (Καίσαρ: 138 επί Αδριανού* Αύγουστος: 138-161), υιο
θετημένος υιός Αδριανού. Ο Αντωνίνος ο Ευσεβής ήταν τρίτος ή τέταρτος στη σει
ρά προτίμησης για να διαδεχθεί τον Αδριανό, ο οποίος και τον όρισε κηδεμόνα των 
ευνοουμένων του Μάρκου Αυρηλίου και Λουκίου Βήρου. Πιστός στη μνήμη του προ
κατόχου του, χαρακτηρίστηκε με το προσωνύμιο Ευσεβής λόγω της επιμονής του να 
συναινέσει η Σύγκλητος για τη θεοποίηση του Αδριανού. Σε αντίθεση όμως με τον 
Αδριανό, δεν απομακρύνθηκε ποτέ από την Ιταλία κατά τη μακρόχρονη βασιλεία του. 
Ανδρας αποφασιστικός και ικανός κυβερνήτης, εδραίωσε την εσωτερική ειρήνη, έκα
νε σημαντικό νομοθετικό έργο, μείωσε τη φορολογία και ίδρυσε πολλά φιλανθρωπι
κά ιδρύματα, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της Αυτοκρατορίας να τρέφει γι ' αυτόν 
μεγάλη εκτίμηση. 

8. Φαυστίνα Α (Αυγούστα: 138-140/1), σύζυγος Αντωνίνου Ευσεβούς, θεία Μάρκου 
Αυρηλίου. 

Μάρκος Άννιος Γαλέριος Αντωνίνος, υιός Αντωνίνου Ευσεβούς και Φαυστίνας Α. 

9. ΜΑΡΚΟΣ ΑΤΡΗΛΙΟΣ (Καίσαρ: 139-161 επί Αντωνίνου Ευσεβούς· Αύγουστος: 
161-180), υιοθετημένος υιός Αντωνίνου Ευσεβούς και διάδοχος Αδριανού. Ο Μάρκος 
Αυρήλιος ήταν ανιψιός της Φαυστίνας Α, συζύγου του Αντωνίνου του Ευσεβούς, ο 
οποίος και τον υιοθέτησε ύστερα από επιθυμία του Αδριανού. Αποφασιστικός διοικη
τής, διατήρησε την ειρήνη στο εσωτερικό του κράτους και κατέστειλε τις εξεγέρσεις 
στα σύνορα της Αυτοκρατορίας. Ενασχολήθηκε με τη στωική, πλατωνική και επι
κούρεια φιλοσοφία, από τις οποίες επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό στη ζωή του και 
τη διακυβέρνηση του κράτους, ώστε να μείνει γνωστός στην ιστορία ως ο ((φιλόσο
φος αυτοκράτορας». 
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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ TOT ΠΑΤΣΑΝΙΑ 

10. Φαυστίνα Β' (Αυγούστα: 147-175/6), σύζυγος Μάρκου Αυρηλίου, θυγατέρα Αντω-
νίνου Ευσεβούς και Φαυστίνας Α. 

11. ΛΟΤΚΙΟΣ ΒΗΡΟΣ (Αύγουστος: 161-169, συναυτοκράτορας του Μάρκου Αυρηλίου), 
υιός Αιλίου, υιοθετημένος υιός Αντωνίνου Ευσεβούς και διάδοχος Αδριανού. 
Ο Λούκιος Βήρος, μετά τον θάνατο του πατέρα του Αιλίου, υιοθετήθηκε όπως και ο 
Μάρκος Αυρήλιος από τον Αντωνίνο τον Ευσεβή, ύστερα από επιθυμία του Αδριανού. 
Ήταν αρκετά διαφορετικός χαρακτήρας από τον συναυτοκράτορά του Μάρκο Αυρή
λιο, χωρίς όμως η ροπή του προς τις απολαύσεις να υπερτερεί των προσόντων του. 
Οι νίκες του εναντίον των Πάρθων και η καταστροφή της πρωτεύουσας τους Κτησι
φώντος μαρτυρούν για τις στρατιωτικές του ικανότητες. Επιπλέον, είχε ισχυρό το αί
σθημα του καθήκοντος και της αφοσίωσης προς τον Μάρκο Αυρήλιο. Απεβίωσε σε 
ηλικία 38 ετών από καρδιακή προσβολή ή αποπληξία. 

12. Λουκίλλα (Αυγούστα: 164-182/3), σύζυγος Λουκίου Βήρου, θυγατέρα Μάρκου Αυ
ρηλίου και Φαυστίνας Β'. 

13. ΚΟΜΜΟΔΟΣ (Καίσαρ: 166-177 επί Μάρκου Αυρηλίου* Αύγουστος: 177-192). Ο 
Κόμμοδος, ο μόνος επιζήσας υιός από τα 12 ή 13 τέκνα του Μάρκου Αυρηλίου και της 
Φαυστίνας Β', στέφθηκε συναυτοκράτορας το 177 και διαδέχτηκε τον πατέρα του το 
180 σε ηλικία 19 ετών. Ανάξιος συνεχιστής του έργου των προκατόχων του, επιδει-
ξιομανής, του άρεσε να ταυτίζεται με τον Ηρακλή. Η δωδεκαετής βασιλεία του χα
ρακτηρίστηκε από σκληρές και τυραννικές πράξεις, που ήταν ανάλογες του Καλλι-
γούλα και του Νέρωνα, και τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του. 

14. Κρισπίνα (Αυγούστα: 177-182/3), σύζυγος Κομμόδου. 

Π.Τ. 
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3. Προτομή του Αντινόου, 130-138. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. Ευρ. 417) 



4. Χαρακτική σύνθεση από τον ρωμαϊκό πολεμικό οπλισμό, από την έκδοση: J. von Falke, «Hellas 
und Rom. Eine Culturgeschichte des classischen Alterthums», Στουτγάρδη, 1880, W. Spemann 



Ρωμαϊκή Α ντοκρατορία 

Αμέσως μετά τους πολέμους του Τραϊανού η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βρίσκεται στο 
απόγειο της δυνάμεως της, κατέχοντας το σύνολο σχεδόν του τότε γνωστού κόσμου: 
εκτείνεται από την Ιβηρική Χερσόνησο και την ακτογραμμή του Ατλαντικού έως τη 
Μεσοποταμία (Ευφράτη και Τίγρη), και από τη Βρετανία (εκτός της Σκωτίας), τη 
Νότιο Γερμανία (όριο ο Δούναβης) και τη Δακία (Ρουμανία) έως την Άνω Αίγυπτο 
και ολόκληρη την παράλιο Βόρεια Αφρική. Ο Αδριανός, ιδίως, αλλά και οι διάδοχοι 
του διατήρησαν τα κεκτημένα (πρβλ., λ.χ., τα τείχη ανάμεσα στη Βρετανία και τη 
Σκωτία: του Αδριανού από το Newcastle Upon Tyne στο Carlisle και βορειότερα του 
Αντωνίνου από το Edinburgh στη Glasgow), ώστε επί Αντωνίνων όλη η Μεσόγειος, 
αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του Εύξεινου Πόντου να είναι ρωμαϊκές ((λίμνες». Η 
οριοθετική γραμμή της Αυτοκρατορίας παρέμεινε σχεδόν αναλλοίωτη για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 

Ο περιηγητής Παυσανίας —όπως αναφέρεται αμέσως παρακάτω— ταξίδεψε για 
μακρόχρονο διάστημα και γνώρισε πολλά μέρη της Αυτοκρατορίας: το σύνολο της 
Δυτικής Μ. Ασίας, μέρος της Κεντρικής και Ανατολικής έως τον Ευφράτη (δεν 
έφθασε όμως στη Βαβυλώνα και τα Σούσα), τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Αίγυ
πτο, την Καμπάνια και τη Σαρδηνία, όχι όμως και τη Σικελία. Προφανώς, επισκέ
φθηκε τα περισσότερα κοσμοπολίτικα κέντρα, όπως η Ρώμη, η Αθήνα, η Κόρινθος, 
η Πέργαμος, η Σμύρνη, η Έφεσος, η Αντιόχεια, η Αλεξάνδρεια κ.ά. Γνωρίζει, επι
πλέον, εξ αυτοψίας το Βυζάντιον, το Μεταπόντιον, τα νησιά Θάσο, Ρόδο, Δήλο, 
Άνδρο, Αίγινα και άλλα πολλά μέρη της κεντρικής Ελλάδας, λ.χ., τη Αάρισα, την 
Πιερία του Ολύμπου, ή τη Θεσπρωτία, που δεν περιέλαβε όμως στο οδοιπορικό του 
(βλ. Διαδρομές, εικ. 5, 6, χάρτης σ. 197). 

Γ.Α.Π. 

5. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επί Αντωνίνων (μεταίχμιο Τραϊανού και Αδριανού, πρώτο τέταρτο ι®1 

2ον μεταχριστιανικού αιώνα. Υπόβαθρο ΙΕΕ, τόμ. ΣΤ' 58-59). Επισημαίνονται οι τόποι που επι
σκέφθηκε ο Παυσανίας 
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Ε Υ Ξ Ε Ι Ν Ο Σ ΠΟΝΤΟΣ 



Παυσανίας - ωγραφικά 

Hiav ο περιηγητής του δεύτερου μεταχριστιανικού αιώνα, ο γνωστός με το όνομα Παυ
σανίας, χαρακτηριζόταν σαν πρόσωπο φάντασμα, ίσως να μην απείχε και πολύ από την 
αλήθεια τούτος ο προσδιορισμός. Ελάχιστα, κυριολεκτικώς, πράγματα γνωρίζουμε για 
τον περιηγητή Παυσανία, αφού ο ίδιος δεν θέλησε ή δεν φρόντισε (;) να μας αφήσει 
συναφείς πληροφορίες στο έργο του" επιπλέον, δεν κίνησε και το ενδιαφέρον των νεο
τέρων του, ώστε να τον σχολιάσουν κατά τον οποιονδήποτε τρόπο, διασώζοντας έτσι 
κάποια βιογραφικά στοιχεία. Στο έργο του δεν αναφέρει πουθενά το όνομα, το πατρώ
νυμο, ή τη γενέτειρα του. Το όνομα του το διασώζει ο πρώτος αποδεδειγμένα αναγνώ
στης του οδοιπορικού του, ο λεξικογράφος Στέφανος Βυζάντιος, 350 χρόνια αργότερα. 
Έτσι, τα υπόλοιπα βιογραφικά στοιχεία του Παυσανία ανιχνεύονται στο έργο του με 
τη μορφή διάσπαρτων και δυσεξιχνίαστων αναφορών, κατά κανόνα με αμφιλεγόμενο 
τον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα τους. Αποτέλεσμα ήταν να γίνουν —και επιχειρούνται 
ακόμη— πάμπολλες απόπειρες, ενίοτε μάλιστα αδόκιμες, να ταυτισθεί ο Παυσανίας 
με έναν από τους ομώνυμους συγγραφείς της ίδιας εποχής, χωρίς όμως πειστικό και, 
το κυριότερο, τεκμηριωμένο αδιαμφισβήτητα αποτέλεσμα. Με τα υπάρχοντα στοιχεία 
ο περιηγητής Παυσανίας δεν μπορεί να ταυτισθεί με κανένα γνωστό συγγραφέα του 
2ου μεταχριστιανικού αιώνα* παραμένει, συνακόλουθα, μία αυθύπαρκτη και μοναδική 
προσωπικότητα με μόνο του συγγραφικό έργο το οδοιπορικό στην Ελλάδα. 

Ο Παυσανίας υπήρξε γέννημα και θρέμμα της Μ. Ασίας και πιο συγκεκριμένα 
της Αυδίας. Θεωρούμε την παραπάνω υπόθεση ασφαλή, επειδή βασίζεται στο γεγο
νός ότι γνωρίζει τη Αυδία καλύτερα από κάθε άλλη περιοχή της Μ. Ασίας και συ
χνά παραβάλλει τα του ελλαδικού χώρου με τα μικρασιατικά βιώματα του. Η περιο
δική ανάδυση των βιωμάτων του από τη γενέτειρα είναι εμφανής, κάθε φορά που το 
ταξίδι τού παρέχει την αφορμή (χωρία V 13, 1' IX 22, 4' VII 24, 13). Οι ενδείξεις εί
ναι μάλιστα τόσο ισχυρές, ώστε να πιθανολογείται ως γενέτειρα του η Μαγνησία του 
Σιπύλου: για παράδειγμα γνωρίζει με λεπτομέρειες τα εκεί γεγονότα του Μιθριδατι-
κού πολέμου, σχεδόν 250 χρόνια πριν (Ι 20, 5). 

Ο Παυσανίας γεννήθηκε περί το 110/5 και υποθέτουμε ότι απεβίωσε μετά το 180. 
Αναφέρει, λ.χ., ότι δεν είδε ζώντα τον Αντίνοο, τον ευνοούμενο και εραστή του αυ
τοκράτορα Αδριανού, που πνίγηκε στον Νείλο στις 30.10.130. Από την άλλη γνωρί
ζουμε ότι τουλάχιστον ως το 175/6 ασχολείται με τη συγγραφή του οδοιπορικού του, ενώ 
τελευταίος αυτοκράτορας που αναφέρει είναι ο Μ. Αυρήλιος, ο οποίος βασιλεύει έως 
το 180. Το 180 αποτελεί, λοιπόν, έναν αδιαφιλονίκητο terminus ante quem της ζωής του 
(χωρία VIII 9, 7' 43, 6). 
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Ο ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ TOT 

Ο Παυσανίας, προφανώς, καταγόταν από εύπορη οικογένεια, ώστε, απερίσπαστος 
από τη μέριμνα του βιοπορισμού, να έχει τη δυνατότητα σπουδών και περιηγήσεων 
(βλ. Διαδρομές εικ. 5, 6, χάρτης σ. 197). Ταξίδευσε σ' ολόκληρη σχεδόν την παράλιο 
Δυτική Μ. Ασία, σε μέρος της Κεντρικής και Ανατολικής έως τον Ευφράτη- επι
σκέφθηκε τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, όπου θαύμασε τις πυραμίδες, δεν 
έφθασε όμως στη Βαβυλώνα και τα Σούσα. Γνωρίζει, πάντως, εξ αυτοψίας το Βυ-
ζάντιον, τα νησιά Θάσο, Ρόδο, Δήλο, Ανδρο και πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, που 
δεν περιέλαβε στο οδοιπορικό του. Πέρασε επίσης από την πρωτεύουσα Ρώμη, την 
Καμπάνια, το Μεταπόντιον, τη Σαρδηνία, αλλά όχι και από τη Σικελία. Έζησε, δη
λαδή, όπως επέβαλε η εποχή του σ' όλους τους εύπορους μορφωμένους συντοπίτες 
του. Σύγχρονοι του υπήρξαν ο Ηρώδης ο Αττικός, ο Αλεξανδρινός γεωγράφος Κλαύ
διος Πτολεμαίος, ο ποιητής Αουκιανός από τα Σαμόσατα στον Ευφράτη, ο ιατρός 
Γαληνός από την Πέργαμο, ο Ναυκρατίτης λεξικογράφος Πολυδεύκης ή ο συγγραφέας 
Apuleius από τη Νουμιδία της Αφρικής. Ήταν, όπως προαναφέραμε, η λαμπρή επο
χή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με ηγέτες τους Αντωνίνους, από τον Τραϊανό και 
τον Αδριανό έως τον Αντωνίνο και τον Μάρκο Αυρήλιο. Εκείνα τα χρόνια, το δεύτε
ρο δηλαδή μεταχριστιανικό αιώνα, η ζωή για τους έχοντες οικονομική ευχέρεια στην 
Πέργαμο, την Έφεσο, τη Σμύρνη, την Αθήνα, την Αλεξάνδρεια ή τη Ρώμη, ήταν κο
σμοπολίτικη, με πρώτιστο μέλημα την αναδρομή, λόγω και έργω, στα άλλοτε κλέη 
της Ελλάδας. Ο Παυσανίας, λοιπόν, δεν απετέλεσε εξαίρεση στον κανόνα. Με οδηγό 
τη φιλομάθεια του και οπλισμένος με τα αναγκαία, για την εποχή, διαβάσματα πε
ριηγήθηκε την Ελλάδα αναζητώντας το παρελθόν της, πρώτα για τον εαυτό του και 
μετά για τον αναγνώστη του οδοιπορικού του. 

Ολοκληρώνοντας την προσωπικότητα του Παυσανία πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν 
ευσεβής και άψογος στα θρησκευτικά του καθήκοντα. Επιπλέον, παρότι εκ καταγω
γής υπήρξε μικρασιάτης, θεωρούσε τον εαυτό του Έλληνα καθόλα" είναι χαρακτηρι
στικό το γεγονός που παραθέτει στα Αχαϊκά (VII 23, 7-8): Όταν ένας Σιδώνιος Φοί
νικας στο Ασκληπιείον του Αιγίου προσπαθούσε να τον πείσει πως οι Φοίνικες 
γνωρίζουν καλύτερα τα της θρησκείας από τους Έλληνες, ο Παυσανίας τον αντέ
κρουσε απότομα, λέγοντας του ότι ((και εμε ί ς οι Έλληνες το ίδιο ισχυριζόμαστε». 

Γ. Α. Π. 
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ΤΟΠΟΣ 

V 13.7 Πέλοπος δε καϊ Ταντάλου της παρ' ημίν ενοικήσεως σημεία ετι καϊ ες τόοε 
λείπεται, Ταντάλου μεν λίμνη τε απ' αυτού καλούμενη καϊ ουκ αφανής 
τάφος, Πέλοπος· δε εν Σιπύλω μεν θρόνος εν κορυφή του όρους εστίν ύπερ 
της Πλαστηι^ς· μητρός το ιερόν, διαβάντι δε "Έρμον ποταμον Αφροδίτης 
άγαλμα εν Τήμνω πεποιημένον εκ μυρσίνης τεθηλυίας' άναθεΐναι δε Πέλοπα 
αυτό παρειλήφαμεν μνήμη, προϊλασκόμενόν τε τήν θεον καϊ γενέσθαι οί τον 
γάμον της Ιπποδάμειας αίτοΰμενον. 

Σώζονται στα δικά μας μέρη μέχρι σήμερα στοιχεία από τη ζωή του 
Τάνταλου και του Πέλοπα εκεί: Υπάρχει, για παράδειγμα, λίμνη με το όνομα 
του Τάνταλου, αλλά και ο λαμπρός τάφος του. Στην κορυφή του βουνού 
Σιπύλου βρίσκεται ο θρόνος του Πέλοπα, ψηλότερα από το ιερό της μητέρας 
Πλαστήνης (= Κυβέλης). Ακόμη, εάν περάσεις τον ποταμό Έρμο, θα δεις 
στην Τήμνο ένα άγαλμα της Αφροδίτης φτιαγμένο από θαλερή μυρτιά-

εμείς, λοιπόν, πιστεύουμε ότι το ανέθεσε ο Πέλοπας, θέλοντας να πάρει με 
το μέρος του τη θεά και να πετύχει τον γάμο του με την Ιπποδάμεια. 

VII 24.13 Σεισαμτος· δε εξαίφνης τοΰ θεοΰ καϊ όμοϋ τω σεισμω της θαλάσσης άνα-
δραμούσης, καθείλκυσεν αΰτανορον το κΰμα τήν Ύίλίκην. Τοιοΰτω γε οή 
κατελαβεν, {καϊ} ετερω τήν ίοέαν, [εν] Σίπυλον πάλιν ες χάσμα άφα-
νισθήναι' εξ ότου δε ή ιδέα κατεάγη τοΰ ορούς, ύδωρ αύτόθεν ερρύη, καϊ 
λίμνη τε ονομαζόμενη Σαλόη το χάσμα εγενετο καϊ ερείπια πόλεως δήλα ην 
εν τη λίμνη, πρίν ή το ΰδωρ άπέκρυφεν αυτά τοΰ χειμάρρου. Σύνοπτα δε 
καϊ 'Ελίκης εστί τα ερείπια, ου μήν ετι γε ομοίως, άτε ΰπο τής άλμης 
λελυμα σμενα. 

Ξαφνικά έκανε σεισμύ ο θεός και μαζί με τον σεισμό ανέβηκε και η 
θάλασσα και παρέσυρε το κύμα αύτανδρη ολόκληρη την Ελίκη. Κάτι 
παρόμοιο συνέβη στο Σίπυλο και εξαφανίσθηκε ολόκληρη πόλη μέσα σε 
χάσμα. Εκεί που σχίστηκε το βουνό ανέβλυσε νερό και το χάσμα έγινε 
λίμνη, που ονομάζεται Σαλόη· μέσα στη λίμνη φαινόντουσαν τα ερείπια της 
πόλης μέχρις ότου τα σκέπασε το νερό του χειμάρρου. Και της Ελίκης. 
όμως. τα ερείπια φαίνονται, αλλά δεν είναι όμοια με πόλης, αφού τα έφαγε 
η αλμύρα της θάλασσας. 



ΧΡΟΝΟΣ 

Vili 9, 7 ναών δε <ζτών^ èv Μ.αντινεία νεώτατός εστίν ό τον Άντίνου ναός. Ούτος 
εσπουοάσθη περισσών δη τι υπό βασιλέως Άοριανοΰ' εγώ δέ μετ 
ανθρώπων μεν ετι αυτόν οντά ουκ εΐοον, εν δέ άγάλμασιν εΐοον καϊ εν 
γραφαΐς... 

Από τους ναούς της Μαντινείας ο πιο πρόσφατος είναι του Αντίνοου. Για 
τον Αντίνοο ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ ο βασιλιάς Αδριανός. Εγώ δεν είδα 
ζωντανό τον Αντίνοο, όσο ζούσε, αλλά τον γνωρίζω από τα αγάλματα και 
τις εικόνες του... 
(Θάνατος του Αντίνοου στις 30.10.130" επομένως πιθανή γέννηση του Παυσανία 
περί το 110/5) 

VIII43, 6 Άπέλιιτε (sc. ' Αντωνίνος) οε καϊ επί τη βασιλεία παΐοα όμώννμον ό δέ 
Άντωνΐνος ούτος ό οεύτερος καϊ τους τε Γερμανούς, μαχιμωτάτους καϊ 
πλείστους τών εν τη Ευρώπη βαρβάρων, καϊ έθνος το Σανροματών, 
πολέμου καϊ άοικίας άρζαντας, τιμωρούμενος επεξήλθε. 

Ο Αντωνίνος άφησε και διάδοχο για τη βασιλεία με το ίδιο όνομα. Αυτός ο 
δεύτερος Αντωνίνος (= ο Μάρκος Αυρήλιος) έκανε εκστρατεία εναντίον των 
Γερμανών, που ήταν το πιο πολεμοχαρές και πολυάνθρωπο έθνος από τους 
βαρβάρους της Ευρώπης (167-170), αλλά και εναντίον των Σαυροματών 
(171-175), αφού αυτοί πρώτοι επιτέθηκαν και παραβίασαν τις συμφωνίες. 
Και τους δύο τους πολέμησε για να τους τιμωρήσει. 
(Νεότερη αναφορά σε αυτοκράτορα Αντωνίνο είναι στον Μ. Αυρήλιο (161-180), 
επομένως ο Παυσανίας ζει έως το 180) 

Ενδεικτικά χωρία από το έργο τον Παυσανία, που παρέχουν βιογραφικές ενδείξεις: αντιστοίχως 
από δύο για τον τόπο και τον χρόνο. Ως τόπος υποδεικνύεται η Μαγνησία τον Σιπνλον. Ως χρόνος 
δίνονται τα δνο όρια της ζωής τον: Θάνατος του Αντίνοου στις 30.10.130, επομένως γέννηση τον Παυ
σανία περί το 110/5' νεότερη αναφορά σε αντοκράτορα Αντωνίνο είναι στον Μ. Ανρήλιο (161-180), 
ώστε να πιθανολογούμε ότι ο Πανσανίας έζησε έως το 180. (Μετάφραση χωρίων Γ.Α.Π.) 



Το έργο: χρονολόγηση - )ίάρθρωση 

\J Παυσανίας κατέγραψε τις εντυπώσεις από το οδοιπορικό του έχοντας συνείδηση 
σε ποιον και πώς απευθυνόταν. Παραδίδεται άλλωστε μία μακρόχρονη παράδοση σε 
κείμενα περιηγητικά, ήδη από τον 3ο προχριστιανικό αιώνα, γνώστης της οποίας 
υπήρξε αναμφίβολα ο Παυσανίας. Απλώς, ο τελευταίος ξέφυγε —από όσα μπορού
με να κρίνουμε, μια και τα έργα των υπολοίπων ομοτέχνων του σώθηκαν αποσπα
σματικά— από τα κοινά μέτρα και τις κλίμακες: δεν περιορίστηκε σε μία πόλη ή πε
ριοχή, ούτε βασίστηκε μόνο στα διαβάσματα του, αλλά προχώρησε στον έλεγχο τους 
με πολύχρονες και επισταμένες αυτοψίες. 

Ό,τι όμως γνωρίζουμε για τον χαρακτήρα και τη μορφή του έργου του ανιχνεύεται 
μέσα από τις σελίδες του οδοιπορικού του, ως έμμεση πληροφορία, τόσο για τον γρά-
ψαντα, όπως προανέφερα, όσο και για τα γραφόμενά του. Έτσι, δεν γνωρίζουμε τον 
τίτλο του έργου. Σήμερα είναι καθιερωμένος αυτός που παραδίδει, τρις, ο Στέφανος 
Βυζάντιος: Περιήγησις Ελλάδος [Στεφ. Βυζ.: 50. 5, 108. 16, 594. 23. Συνολικά 80 
μνείες: 3 πλήρεις, 2 ελλιπείς (6. 5, 705. 5) και 75 με το Παυσανίας]. 

Εμμέσως, επίσης, χρονολογείται η Περιήγησις Ελλάδος από συναφείς ενδείξεις 
του περιεχομένου, οι οποίες και παρέχουν το διάστημα 175-180 ως terminus ante quem 
για τη συγγραφή της Περιηγήσεως' παραμένει, όμως, άγνωστο το πότε περίπου την 
άρχισε (V 1, 2* VIII 43, 6' Χ 34, 5 για τον terminus ante quem). Από την άλλη, προσ
διορίζοντας με όμοιο τρόπο τον terminus post quem (Π 27, 6- II 26, 9 και VII 5, 9* VII 
20, 6) στα μέσα της δεκαετίας του 150, καταλήγουμε ότι η συγγραφή του έργου διήρ
κεσε σχεδόν μία εικοσαετία, από το 155 έως το 175. 

Στην Περιήγηση δεν υπάρχει Προοίμιο ή Επίλογος. Αρχίζει κατευθείαν από μία 
περιοχή και το τέλος της μιας διαδρομής αποτελεί την αρχή άλλης, ενώ το έργο τε
λειώνει απότομα. Ο Παυσανίας, πάντως, είχε αποκρυσταλλωμένη μέθοδο συγγρα
φής. Καταγράφει λόγοις και θεωρήμασιν (Ι 39, 3)" ό,τι δηλαδή άκουσε ή διάβασε σε 
συνδυασμό με ό,τι είδε. Σημειώνει ό,τι το αξιοθέατο, με την έννοια αξιοθέατο να ορί
ζεται από ευρύτατες παραμέτρους: το ένδοξο παρελθόν, την ιδιότυπη λατρεία, το ιδιά
ζον γεωγραφικό φαινόμενο, έναν θρύλο ή μία δοξασία και ό,τι άλλο. Δεν σημαίνει, 
πάντως, πως σημειώνει τα πάντα' άλλωστε συχνά το δρομολόγιο του το καθορίζει ο 
τότε ακμάζον γεωγραφικός κόμβος —αφού συνηθίζει με μία πόλη ως βάση να καλύ-

Ενδεικτικά χωρία από το έργο τον Παυσανία, που παρέχουν ενδείξεις χρονολογήσεώς του, αντι
στοίχως για τα δύο όρια συγγραφής (terminus post quem και terminus ante quem), περίπου από το 155 
έως το 175 (από το 130, 150 και 160 έως το 170/1, 173 και 175' μετάφραση χωρίων Γ.Α.Π.) 
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TERMINUS POST QUEM 
II 27, 6 όπόσα δε 'Αντωνίνος άνήρ τής συγκλήτου βουλής εφ" ημών εποίησεν, έ'στι μεν 'Ασκληπιού 

λουτρόν,... 
Τα έργα , λο ιπόν , π ο υ κ α τ α σ κ ε ύ α σ ε (στην Ε π ί δ α υ ρ ο ) στ ι ς μέρες μου ο συγκλητ ικός 
Αντωνίνος είναι το λουτρό στο Ασκληπιείον. . . 
(Περί το 130, πριν από την άνοδο στον θρόνο του Αντωνίνου το 138) 

II 26, 9 από οε του Περγαμηνών Σμυρναίοις γεγονεν εφ' ημών 'Ασκληπιείον το επί θαλασσή. 

Το παραθαλάσσιο Ασκληπιείον στη Σμύρνη έγινε στις μέρες μου και προέρχεται α π ό αυτό 
στην Πέργαμο. 

VII 5, 9 έποιήθη οε καί κατ' εμε Σμυρναίοις ιερόν 'Ασκληπιού μεταξύ Κορυφής τε όρους καί 
θαλάσσης... 
Στις μέρες μου κατασκευάστηκε το Ασκληπιείον στη Σμύρνη ανάμεσα στο βουνό Κορυ
φή και τη θάλασσα. . . 
(Το Ασκληπιείον της Σμύρνης είναι γνωστό από αλλού (Αίλιος Αριστείδης, 50.102) ότι κτίστηκε το 150) 

VI I 20. 6 . . . άνήρ οε 'Αθηναίος εποίησεν Ηρώδης ες μνήμην άποθανούσης γυναικός. Έμοί οε εν τη 
Άτθίδι συγγραφή το ες τούτο παρείθη το Ώδέίον, ότι πρότερον eri εξείργαστό μοι τα ες 
'Αθηναίους ή ύπήρκτο Η ρ ώ δ η ? τού οικοδομήματος. 
Το κατασκεύασε (το Ωδείο = Ηρώδειο Αθηνών) ο Ηρώδης, άνδρας Αθηναίος, στη μνήμη της 
γυναίκας του (= Ρήγιλλας). Αυτό το ωδείο δεν το αναφέρω στο έργο μου γ ια την Αττική, 
αφού είχα ολοκληρώσει το γράψιμο των Αττικών προτού το κατασκευάσει ο Ηρώδης. 
(Η Ρήγιλλα πέθανε το 160, επομένως τα Αττικά γράφτηκαν οπωσδήποτε πριν από το 160) 

TERMINUS ANTE QUEM 

Χ 34. 5 το οε Κοστοβώκων {τε} τών ληστικών το κατ εμε την Ε λ λ ά δ α έπιδραμόν άφίκετο καί 
επί την Τλάτειαν... 
Στις μέρες μου, α π ό τ α ληστρικά φύλα π ο υ έκαναν επιδρομή στην Ε λ λ ά δ α έφθασαν ως 
την Ελάτε ια και οι Κοστοβώκοι . . . 
(Η επιδρομή των Κοστοβώκων χρονολογείται με βεβαιότητα το 170/1) 

V 1. 2 Κορίνθιοι... την γήν παρά βασιλέως εχουσιν, είκοσι 'έτη καί διακόσια τριών δέοντα ην ες εμε. 
Από τότε π ο υ οι Κορίνθιοι πήραν τον τ ό π ο τους α π ό τον βασιλιά (= Ιούλιος Καίσαρας , το 
44 π.Χ.) έχουν περάσει 217 χρόνια. 
(Η αφαίρεση 217 μείον 44 παρέχει το έτος 173. όταν και έγραφε το πρώτο (V) βιβλίο των Ηλιακών) 

VIII 43, 6 ό δε Άντωνϊνος ούτος ό δεύτερος καί τους τε Γερμανούς, μαχιμωτάτους καί πλείστους τών 
εν τή Ευρώπη βαρβάρων, καί έθνος το Σαυροματών, πολέμου καί αδικίας άρξαντας, 
τιμωρούμενος επεξήλθε. 
Αυτός ο δεύτερος Αντωνίνος (= ο Μάρκος Αυρήλιος) έκανε εκστρατεία εναντίον των Γερ
μανών, π ο υ ήταν το π ιο πολεμοχαρές και π ο λ υ ά ν θ ρ ω π ο έθνος α π ό τους βαρβάρους της 
Ευρώπης (167-170) , αλλά και εναντίον των Σαυροματών (171-175), α φ ο ύ αυτοί πρώτοι 
επιτέθηκαν και παραβ ίασαν τις συμφωνίες . Και τους δύο τους πολέμησε γ ια να τους τ ι 
μωρήσει. 

('Οταν ο Παυσανίας γράφει, γνωρίζει την ήττα των Γερμανών (170). αλλά όχι και την των Σαυροματών 
(175), ώστε το 175 να είναι το νεότερο/ανώτατο όριο συγγραφής του έργου του) 



ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ TOT ΠΑΥΣΑΝΙΑ 

πτει ακτινωτά με διαδρομές την περιοχή—, το οδικό δίκτυο, μία διαδρομή διά θα
λάσσης, ή η επιβεβαίωση συγκεκριμένης πληροφορίας. Ο Παυσανίας είχε πρόγραμ
μα να γράψει για όλη την Ελλάδα και μάλιστα το αναφέρει ρητά (Ι 26, 4), ασχέτως 
εάν δεν ολοκλήρωσε την επιθυμία του. 

Η Περιήγησις Ελλάδος διαρθρώνεται σε δέκα βιβλία. Έχουν γραφεί πολλές σελί
δες σχετικά με το εάν υπήρξε και ενδέκατο βιβλίο, με περιεχόμενο την Εύβοια, υπό
θεση που παραμένει, όμως, ισχνή. Το δέκατο, πάντως, βιβλίο πιθανότατα δεν είναι 
πλήρες, ή τουλάχιστον δεν σώθηκε ακέραιο. Για παράδειγμα υπόσχεται ότι θα μιλή
σει για τη Λοκρίδα (IX 23, 7), επιθυμία του, όμως, που έμεινε απραγματοποίητη. 
Κρίνοντας, πάντως, από τις δικές του παραπομπές —από τις 101 οι 66 αναφέρονται 
στις προηγούμενες σελίδες και οι 35 στις επόμενες— γίνεται κατανοητό ότι γράφο
ντας ο Παυσανίας το δέκατο βιβλίο είχε επίγνωση πως γράφει το τελευταίο στο έρ
γο του, αφού δεν υπάρχει καμία παραπομπή σε κάποιο επόμενο. 

Τα δέκα βιβλία ονομάζονται αντίστοιχα από τις ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές 
του ελλαδικού χώρου που περιγράφουν: 

Ι. Αττικά [44 §]· περιλαμβάνουν την Αθήνα, την Αττική, τα Μέγαρα και τη 
Μεγαρίδα. 

II. Κορινθιακά [38 §]' περιλαμβάνουν την Κορινθία, 1-15 [Σικυωνία και Φλια-
σία], την Αργολίδα, 15-38 [Νεμέα, Επιδαυρία, Τροιζηνία, Ερμιονίδα, Θυ-
ρεάτιδα] και την Αίγινα [29-30, 4]. 

III. Λακωνικά [26 §]" 1-10, 5 ιστορία, 11-18, 5 Σπάρτη. 
IV. Μεσσηνιακά [36 §]' 1-29 η ιστορία των Μεσσηνίων και 30-36 η χώρα. 

V και VI. Ηλιακά [27 και 26 §]• 41§ η Ολυμπία και 12§ η Τριφυλία και η Ηλεία. 
VII. Αχαϊκά [27 §]· 1-6, 3 η προϊστορία, 6,3-17, 4 η ιστορία και 17, 5-27 η χώρα. 

VIII. Αρκαδικά [54 §]· 1-6, 3 η μυθολογία, 6, 4-54 η χώρα. 
IX. Βοιωτικά [41 §]· 5-7 και 8, 4-17 Θήβα. 
Χ. Φωκικά [38 §]· 5, 5-32, 7 οι Δελφοί, 38 Αοκροί Οζόλαι (Επιζεφύριοι). 

Γ. Α. Π. 
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6. Ο χάρτης αποδίδει σχηματικά τις περιοχές που καλύπτουν τα 10 βιβλία της «Ελλάδος Περιή
γησις» του Παυσανία 



Τα ενδιαφέροντα τον Ι Τανοανία 

Zjuyydf. οι αναγνώστες του Παυσανία, και μάλιστα οι ερευνητές, ξαφνιάζονται από 
τις περιγραφές του περιηγητή, απορούν με τις παραλείψεις του —πιο σωστά απο
σιωπήσεις— ή εκπλήσσονται ευχάριστα με τις ανεκδοτολογικές του παρενθέσεις. 
Πρέπει, όμως, οι σύγχρονοι αναγνώστες να λαμβάνουν υπόψη τους τις τότε παρα
μέτρους και ιδιαιτερότητες εποχής και συγγραφέως. Ο Παυσανίας είχε κατά νου γρά
φοντας —και ακολουθώντας μία μακρά παράδοση περιηγητισμού και περιηγητικών 
κειμένων— ότι απευθύνεται πρωτίστως στο τότε αναγνωστικό κοινό και δευτερευό
ντως ότι πραγματώνει καταγραφή ταξιδιωτικών εμπειριών για προσωπική ικανοποίη
ση. Αναδιφώντας, λοιπόν, τα περιεχόμενα του έργου του και μελετώντας επισταμέ
να το κείμενο, ανιχνεύονται μέθοδος, τρόπος γραφής, ενδιαφέροντα, εμμονές ή πτυχές 
του χαρακτήρα και έτσι μπορούν να απαντηθούν οι όποιες απορίες ή ενστάσεις, έστω, 
για το συγκεκριμένο οδοιπορικό και τον συγγραφέα του. Αποβλέποντας στην πληρέ
στερη πρόσληψη παρατίθενται σε πρωτότυπο και μετάφραση χαρακτηριστικά χωρία 
του έργου, που σκιαγραφούν ικανώς την προσωπικότητα του Παυσανία. Επιλέξαμε 
τα παραθέματα να διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (με τρία αντιπροσωπευτικά χωρία 
η καθεμία), τη φυσική ιστορία και τα αξιοθαύμαστα (mirabilia). 

Γ.Α.Π. 
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ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

III 26, 3 τοϋτό τε οη θαϋμά εστί καϊ οι μύρμηκες αυτόθι λευκότεροι ή ώς μυρμήκων 
το χρώμα φαίνουσι. 

Αξιοθαύμαστο είναι και εδώ πως τα μυρμήγκια τους έχουν πιο λευκό 
χρώμα, από οπουδήποτε αλλού. 

ΤΑ ΚΟΚΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

IX 22, 4 Έστι όε καϊ γένη δυο ενταύθα άλεκτρυόνων, ο'ί τε μάχιμοι καϊ οι κοσσυφοι 
καλούμενοι. Τούτων των κοσσύφων μέγεθος μεν κατά τους Αυοούς εστίν 
όρνιθας, χρόα όε εμφερής κοράκι, κάλλαια όε καί ό λόφος κατά άνεμώνην 
μάλιστα' λευκά δέ σημεία ου μεγάλα επίτε άκρω τω ράμφει καί επί άκρας 
έ'χουσι της ουράς. Οϋτοι μεν τοιούτο παρέχονται το ειόος. 

Υπάρχουν (στην Τανάγρα) δύο ειδών κοκόρια, αυτά για τις κοκορομαχίες 
και τα ονομαζόμενα κοτσύφια. Τούτα τα κοτσύφια είναι ίδια στο μέγεθος 
με τα πουλερικά της Λυδίας, το χρώμα τους είναι σαν του κόρακα, ενώ τα 
λειριά τους είναι σαν της ανεμώνας· και έχουν λευκά σημάδια στο ράμφος 
και την ουρά τους. Αυτή είναι, λοιπόν, η όψη τους. 

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΒΟΤΣΑΛΑ ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 

III 23, 11 ...αιγιαλός όε ό ταύτη παρέχεται ψηφιόας σχήμα ευπρεπεστέρας καί 
χρόας παντοόαπής. 

... και ο γιαλός εδώ έχει βότσαλα που έχουν το ωραιότερο σχήμα και κάθε 
είδους χρώμα. 



ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΑ (MIRABILIA) 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΣΤΥΓΑΣ 

VIII 17,6. 18, 4—6 Και ύδωρ κατά τον κρημνού στάζει, καλονσι òk "Ελληνες αντο 
ύδωρ Στυγός. ...το όε ύδωρ... έσπίπτει μεν πρώτον ες πετραν 
ύφηλήν. οιεξελθον òk δια της πέτρας ες τον Κράθιν ποταμον κά-
τεισι' θάνατον òk το ύδωρ φέρει τούτο καί άνθρώπω καί αλλω 
ζωω παντί. ... Χρόνω òk ύστερον εγνώσθη καί ει οή τι άλλο πρό-
σεστι τω ύδατι τών ες θαύμα ήκόντων. "Ύαλος μεν γε καί κρύ
σταλλος καί μόρρια καί όσα εστίν άνθρώποις άλλα λίθου ποιού
μενα καί τών σκευών τά κεραμέα, τά μεν υπό της Στυγος τον 
νοατος ρήγνυται' κεράτινα òk καί όστεινα σίοηρός τε καί χαλκός. 
ετι òk μόλιβοός τε καί κασσίτερος καί άργυρος καί το ήλεκτρον 
υπό τούτου σήπεται τού ύδατος. ... καί οή καί το ύδωρ ου δύνα
ται της Στυγος όπλην ϊππον βιάσασθαι μόνην, άλλα εμβληθεν 
κατέχεται τε un αυτής καί ου διεργάζεται την όπλην. 

Πάνω από τον γκρεμνό στάζει νερό. που οι Έλληνες το ονομά
ζουν ύδωρ της Στυγός. Το νερό πέφτει πρώτα σε βράχο πανύψη
λο και από εκεί καταλήγει στον ποταμό Κράθη. Αυτό το νερό 
είναι θανατηφόρο για τους ανθρώπους και όλα τα ζώα. Με τον 
καιρό μαθεύτηκαν και άλλες αξιοθαύμαστες ιδιότητες του νερού. 
Όλα τα σκεύη που φτιάχνει ο άνθρωπος, από γυαλί, κρύσταλλο. 
πορσελάνη, αλλά και άλλα από πέτρα ή πηλό, το νερό τα σπάει-

αλλά και αυτά από κέρατο, κόκκαλο, ακόμη και τα σιδερένια ή 
χάλκινα, ακόμη και όσα είναι από μολύβι ή κασσίτερο ή ασήμι ή 
λευκόχρυσο. όλα τα διαλύει. ...μόνον την οπλή του αλόγου δεν 
μπορεί να αλλοιώσει το ύδωρ της Στυγός και μέσα σε αυτήν είναι 
εύκολο να το μεταφέρεις, αφού δεν την καταστρέφει καθόλου. 



ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΠΟΥ ΚΕΛΑΗΔΟΤΝ 

VIII 21, 2 Έίσϊ òk ιχθύς έν τω 'Κροανίω καϊ άλλοι καϊ οί ποικιλίαι καλούμενοι' τούτους 
λέγονσι τους ποικιλίας φθέγγεσθαι κίχλη rg όρνιθι έοικός. Έγώ òk άγρευ-
θέντας μεν είοον, φθεγγομένων òk ηκουσα ούοεν καταμείνας προς τω 
ποταμώ καί ές ηλίου ουσμάς, ore δη φθέγγεσθαι μάλιστα έλέγοντο οί ίχθϋς. 

Υπάρχουν στον ποταμό Αροάνιο ψάρια- από αυτά, κάποια που τα λένε 
ποικιλίες, κελαηδούν όπως τα πουλιά τσίχλες. Εγώ, λοιπόν, τα είδα ψαρε-
μένα. αλλά δεν τα άκουσα και να κελαηδούν, παρότι έμεινα στο ποτάμι 
μέχρι τη δύση του ήλιου, όταν και λένε πως αυτά προπάντων τραγουδούν. 

0 ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΚΙΕΣ 
VIII 38, 6 Tò òk ορός παρέχεται το Αύκαιον καϊ άλλα ές θαύμα κάί μάλιστα τόοε. Τέ

μενος έστιν έν αύτω Αυκαίου Διός, εσοοος οε ουκ εστίν ές αυτό άνθρώποις' 
ύπεριοόντα òk τού νόμου καί έσελθόντα ανάγκη πάσα αυτόν ένιαυτού 
πρόσω μη βιώναι. Καϊ τάοε έτι έλέγετο, τά εντός τού τεμένους γενόμενα 
ομοίως πάντα καί θηρία καί ανθρώπους ου παρέχεσθαι σκιάν καί δια 
τούτο ές τό τέμενος θηρίου καταφεύγοντος ουκ έθέλει οί συνεσπίπτειν ό κυ-
νηγέτης. άλλα υπομένων έκτος καϊ όρων τό θηρίον ούοεμίαν απ' αυτού 
θεάται σκιάν. ...τό όε έν τω Αυκαίω τέμενος τό αυτό ές τάς σκιάς αεί τε 
και έπϊ πασών πέπονθε τών ωρών. 

Ανάμεσα στα πολλά αξιοθαύμαστα που συμβαίνουν στο όρος Λύκαιο, το 
παρακάτω είναι το πιο αξιομνημόνευτο: υπάρχει εδώ τέμενος (ιερός 
χώρος) του Αυκαίου Διός, και σε αυτό δεν επιτρέπεται η είσοδος στους αν
θρώπους. Εάν κάποιος αψηφώντας την απαγόρευση εισέλθει, τότε οπωσ
δήποτε θα πεθάνει μέσα στην ίδια χρονιά. Μάλιστα λένε ότι μέσα στο τέ
μενος, όλα τα ζωντανά, άνθρωποι και θηρία, δεν αφήνουν σκιά- έτσι, εάν 
ένα άγριο ζώο μπει στο τέμενος, ο κυνηγός του δεν το ακολουθεί, αλλά το 
παραμονεύει απέξω και βλέπει ότι αυτό δεν αφήνει ίσκιο ...ειδικά στο τέ
μενος του Αυκαίου δεν υπάρχουν σκιές καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Μεταξύ των αξιομνημόνευτων κάθε τόπου, ιδιαίτερη θέση κατέχουν στο έργο του Παυσανία οι 
αναφορές του —συχνά μακροσκελείς— για τη φυσική ιστορία, πανίδα, χλωρίδα και γεωλογία, 
αλλά και για κάθε τι το αξιοθαύμαστο, όσο και αξιοπερίεργο. Παρατίθενται αντιστοίχους χαρα
κτηριστικά χωρία που παρέχουν μία καλή εικόνα των ενδιαφερόντων του περιηγητή. (Μετάφρα
ση χωρίων Γ.Α.Π.) 
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Από την Αρχαιότητα στην Αναγέννηση 

Η επιβίωση τον ειμενον τον αναανία 

Α ν για την υποδοχή της Περιήγησης του Παυσανία, την εποχή που γράφτηκε, δεν 
γνωρίζουμε πολλά, η τύχη του έργου κατά τους Μέσους Χρόνους είναι αρκετά γνω
στή. Πράγματι, έως τον 6ο αιώνα βρίσκουμε ελάχιστες και αμφισβητούμενες αναφο
ρές στο έργο: μία πρώτη, στην Ποικίλη Ιστορία του Κλαύδιου Αιλιανού (170-235 
μ.Χ.), και ενδεχομένως άλλες δύο, μία στο έργο του Φλαβίου Φιλόστρατου (170-246 
μ.Χ.), και μία ακόμη στα Ποιμενικά του Λόγκου (2ος αιώνας) (BOWIE 2001). Οι με
λετητές συμπεραίνουν ότι η Περιήγηση δεν κυκλοφόρησε τον καιρό που γράφτηκε σε 
πολλά αντίγραφα (DILLER 1956, 84-86). Το πιθανότερο είναι να διασώθηκε ένα μονα
δικό αντίγραφο από κάποια βιβλιοθήκη του αρχαίου κόσμου. Με το τέλος του ρωμαϊ
κού κύματος φιλελληνισμού και την εξάπλωση του χριστιανισμού, φυσικό είναι να βυ
θιστεί σε λήθαργο και σιγά σιγά να ξεχαστεί ένα έργο που εξετάζει κυρίως μύθους 
και παγανιστικά έθιμα και περιγράφει ιερά και μνημεία της αρχαίας λατρείας. Ωστό
σο στις αρχές του 6ου αιώνα, στην Κωνσταντινούπολη, το ενδιαφέρον για την αρχαία 
τοπογραφία ανανεώνεται και ο Παυσανίας βρίσκει νέο ακροατήριο. Οι αναγνώσεις 
του έργου στη βυζαντινή εποχή συμπίπτουν με διαδοχικές πολιτιστικές αναγεννήσεις 
και κάθε νέα άνθηση της λογιοσύνης. Γύρω στο 535, ο Στέφανος Βυζάντιος, στα 
Εθνικά του, ενδιαφέρεται για τα γεωγραφικά στοιχεία που περιλαμβάνει η Περιή
γηση. Από ένα σχόλιο σε χειρόγραφο του 1490/1491, γνωρίζουμε ότι ο Παυσανίας δια
βάστηκε και από τον Αρέθα, αρχιεπίσκοπο της Καισαρείας, γύρω στο 900. Ακόμη, 
συναντάμε είκοσι έξι αποσπάσματα από την Περιήγηση στο Λεξικό της Σούδας, τη 
μεγάλη εγκυκλοπαιδική απογραφή που συντάχθηκε μεταξύ των ετών 976 και 1025. 
Το χειρόγραφο του Παυσανία γλυτώνει από τη λεηλασία των βιβλιοθηκών της Κων
σταντινούπολης από τους σταυροφόρους το 1204. Στα τέλη του 13ου αιώνα η Περιή
γηση θα διαβαστεί από τον Μάξιμο Πλανούδη, ο οποίος διδάσκει στη Σχολή της Μο
νής της Χώρας στα βορειοδυτικά της Κωνσταντινούπολης και, δεκαετίες αργότερα, 
στη βιβλιοθήκη της ίδιας Μονής από τον Νικηφόρο Γρήγορα. Στη βιβλιοθήκη αυτή 
φαίνεται ότι το βρήκε ο ιταλός ταξιδιώτης Giovanni Aurispa και το έφερε στην Ιτα
λία, όπου το βρίσκουμε στη βιβλιοθήκη του Niccolò Niccoli στα 1418. Το χειρόγραφο 
αυτό φαίνεται πως ήταν το μοναδικό αντίγραφο του έργου και μάλιστα οι βυζαντινοί 

"sa Ο Μάξιμος ο Γραικός, σχέδιο βασισμένο σε μικρογραφία 
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λόγιοι θα πρέπει να φρόντιζαν να το αντικαθιστούν με ένα νέο αντίγραφο, κάθε φορά 
που η φυσική φθορά καθιστούσε την αντικατάσταση αναγκαία. 'Ετσι το χειρόγραφο του 
Παυσανία από την Κωνσταντινούπολη κατέληξε στην Ιταλία. Ο Etienne Clavier, στον 
πρόλογο της έκδοσης του έργου, στα 1814, ήταν ο πρώτος που υπέθεσε ότι τα δεκαοχτώ 
σωζόμενα αναγεννησιακά χειρόγραφα της Περιήγησης κατάγονται όλα, εμμέσως ή 
αμέσως, από το μοναδικό αντίγραφο του ουμανιστή Niccolò Niccoli (1418). Ο πρώτος 
αυτός κώδικας του Παυσανία στη Δύση έχει κι αυτός, δυστυχώς, χαθεί. 

CG. 

1. Η βιβλιοθήκη της Μονής του Αγίου Μάρκου που χτί
στηκε κατά παραγγελία του Κόσιμου των Μεδίκων, 
προκείμενου να στεγάσει τη συλλογή χειρογράφων του 
Niccolò Niccoli 
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Ο ΑΤΣΑΝΙΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΝΕΌΤΕΡΟΥΣ ΡΟΝΟΥΣ 

(1418-1820) 

III 



Ο Καλλίμαχος σχεδιάζει τον κορινθιακό ρυθμό. (Roland Fréart de Chambray, 1650) 

Άποψη των Αθηνών κατά την Αρχαιότητα, λεπτομέρεια από τον πίνακα τον Leo von Klenze. 
(Μόναχο 1862) 



Ο Παυσανίας στους Νεότερους Χρόνους 
(1418-1820) 

Μνήμη της Αρχαιότητας 

Η Περιήγηση του Παυσανία είναι ένας πρόδρομος των αρχαιοδιφικών πρακτικών του 
Ουμανισμού (HUNT 1984, ARAFAT 1992). Ο Arnaldo Momigliano επισήμανε πρώτος τις 
αντιστοιχίες ανάμεσα στην αναζήτηση της Αρχαιότητας, όπως αυτή εκδηλώθηκε τον 
καιρό του Παυσανία, και την Αναγέννηση (1992: 66). Για τον λόγο αυτό θα περίμενε κα
νείς ότι ένα αρχαίο έργο, που υφαίνει διαρκώς αναμνήσεις λατρείας και ιστορίας, τέχνης 
και τοπογραφίας της Αρχαιότητας, θα συναντούσε ηχηρή υποδοχή στο ουμανιστικό 
περιβάλλον. Αντιθέτως, παλαιοί και νεότεροι ιστορικοί της τέχνης και της γεωγρα
φικής παιδείας εκτιμούν ότι ο Παυσανίας δεν γνώρισε ουσιαστική απήχηση κατά την 
πρώιμη Αναγέννηση (PANOFSKY 1939:49, SCHLOSSER 1984:46, GENTILLE 1999:110). 

Η διαπίστωση της αναιμικής παρουσίας του Παυσανία στην αυγή των νεότερων 
χρόνων αντικατοπτρίζει σίγουρα κάποιες όψεις της ιστορικής πραγματικότητας: το 
έργο άργησε να μεταφραστεί και να τυπωθεί — σε σχέση με τις άλλες γεωγραφικές 
και τοπογραφικές περιγραφές της Αρχαιότητας, οι άμεσες αναφορές σε αυτό κατά τον 
15ο αιώνα παραμένουν συγκριτικά λιγοστές και η επίδραση του στις τέχνες και στα 
γράμματα εμφανίζεται ασθενής. Σίγουρα η Περιήγηση δεν διέθετε την οικουμενική 
εμβέλεια άλλων ελληνικών γεωγραφικών περιγραφών της ύστερης Αρχαιότητας, 
όπως εκείνων του Πτολεμαίου ή του Στράβωνα, που απορροφήθηκαν άμεσα και απο
τέλεσαν ενεργά συστατικά της αναγεννησιακής παιδείας. Επιπλέον, οι ουμανιστές 
δεν διάβασαν τον Παυσανία με τον τρόπο των αρχαιολόγων του 19ου αιώνα, δηλαδή 
ως βασικό έργο αναφοράς για τη μελέτη της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας και, 
γενικότερα, του οικισμένου χώρου. Στις έρευνες αυτές είχαν επιβληθεί τα Δέκα βι
βλία της Αρχιτεκτονικής του Βιτρούβιου, ήδη από την εποχή του Πετράρχη. Ο Παυ
σανίας με τη σύνθετη αφηγηματική του δομή και το εγκυκλοπαιδικό του εύρος δεν 
μπορούσε να ανταγωνιστεί το πρακτικό και τεχνολογικό έργο του Βιτρούβιου, που 
στάθηκε η βίβλος των ουμανιστών για τη μελέτη των αρχαίων μνημείων (PAGLIARA 

1986, WATKIN 1992). 
Ωστόσο, μια προσεκτική μελέτη φωτίζει διαφορετικά την υποδοχή του Παυσανία. 

Η εστίαση της Περιήγησης στην Ελλάδα (και δη στις νότιες περιοχές της) έχει ως 
φυσικό επακόλουθο το ενδιαφέρον για το έργο να ταυτίζεται με το ενδιαφέρον για την 
ελληνική Αρχαιότητα. Για τον λόγο αυτό η Περιήγηση διαβάστηκε αρχικά από τους 
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ελληνιστές και τους ελληνομαθείς ουμανιστές. Ο κύκλος τους ήταν ευρύς, καθώς ο 
15ος αιώνας στάθηκε εξαιρετικά δεκτικός προς τα ελληνικά, τα οποία ξεπερνώντας 
τις σχολαστικές αντιστάσεις αναγνωρίζονται ως κεντρική γλώσσα της Αρχαιότητας 
(της παγανιστικής όσο και της χριστιανικής) και διεισδύουν ακόμη και στο εκπαι
δευτικό πρόγραμμα (DIONISIOTTI - GRAFTON 1988, SALADIN 2000). 

Χάρη στις έρευνες του Aubrey Diller (1957: 163-182) γνωρίζουμε ότι τα ελληνικά 
χειρόγραφα του έργου είναι πολλά (τουλάχιστον 18) και, φυσικά, αρκετά είναι εκείνα 
που έχουν χαθεί. Επιπλέον, τα χειρόγραφα αυτά είχαν πολλούς αναγνώστες. Η πα
λαιότερη μνεία της Περιήγησης στη Δύση συνδέεται ήδη με τη διακίνηση του έργου, 
καθώς στα 1418 ο πρώτος κτήτοράς του, ο Niccolò Niccoli, δανείζει το χειρόγραφο στον 
λόγιο Francesco Barbaro στη Βενετία, όπου το διαβάζει και ο Guarino Veronese. H 
έρευνα έχει εντοπίσει δεκάδες αναγνώστες, αντιγραφείς και κτήτορες των ελληνικών 
χειρογράφων του Παυσανία, αλλά και πολλούς άλλους που αναζητούν αντίγραφα του 
έργου — ανάμεσα τους καρδινάλιοι, ηγεμόνες, μεγιστάνες, στοχαστές, λόγιοι ουμανι
στές, όπως και έλληνες λόγιοι της διασποράς. 

Ο μεγάλος αριθμός των ελληνικών χειρογράφων και η κινητικότητα τους φανερώ
νει τη σημαντική διάδοση του έργου, ενώ παράλληλα τα ευμενή σχόλια που διατυ
πώνονται στην αλληλογραφία των λογίων της εποχής μαρτυρούν την αξία που προ
σέδιδαν οι ουμανιστές στην Περιήγηση. Η εκτίμηση αυτή έβρισκε και την υλική της 
έκφραση στην εξαιρετική πολυτέλεια ορισμένων εκ των χειρογράφων αυτών, τα οποία 
φιλοτεχνημένα σε περγαμηνή, ιστορημένα με περίτεχνες μικρογραφίες και πολύτιμα 
υλικά, έφεραν το αρχαίο κείμενο στα χέρια των αναγεννησιακών ηγεμόνων. Η Πε
ριήγηση αποκτούσε πρόσθετο κύρος, σημειώνοντας μία ακόμα κατάκτηση του Ου
μανισμού στους χώρους της εξουσίας. 

Οι κάτοχοι των ελληνικών χειρογράφων του Παυσανία προσφέρουν ενδιαφέρουσες 
ενδείξεις για τους τρόπους ανάγνωσης του έργου. Μια πρώτη ομάδα αναγνωστών συ
γκροτούν οι άνθρωποι του ελληνικού βιβλίου, αντιγραφείς κωδίκων, βιβλιόφιλοι, συλ
λέκτες ελληνικών χειρογράφων, και μια δεύτερη, σημαντική ομάδα, απαρτίζουν οι ελ
ληνιστές που σχολιάζουν το κείμενο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αναγνώσεις 
φιλολογικές, που αποσκοπούν στην αποκατάσταση του κειμένου και στην κριτική 
αντιπαραβολή των πληροφοριών του με τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία — οι φιλολο
γικές αναγνώσεις επιβεβαιώνονται εξάλλου και από τα παραθέματα και αποσπάσμα
τα του Παυσανία σε άλλα έργα ουμανιστών του 15ου αιώνα (DILLER 1956: 95-96). 

Ανάμεσα στους πρώτους αναγνώστες του Παυσανία κεντρική θέση κατέχουν οι έλ
ληνες λόγιοι της διασποράς, για τους οποίους η Περιήγηση είναι μια πατριδογνωσία, η 
περιγραφή μιας διπλά ((χαμένης πατρίδας», και τους πόθους τους θα συνοψίσει ο Μάρ
κος Μουσούρος στην editio princeps του έργου (Βενετία, Άλδος 1516, STAIKOS 1998). 
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Στην αφιερωματική επιστολή του προς τον ((αυτόχθονα της πρεσβυτέρας Ελλάδος» 
Ιανό Λάσκαρη, ο Μουσούρος περιγράφει την Περιήγηση ως πολυμαθέστατη και εξα
ντλητική περιγραφή των μυριάδων ευτυχισμένων πόλεων της ελληνικής Αρχαιότητας, 
που έχουν πλέον ολοκληρωτικά χαθεί: μια περιδιάβαση γεμάτη εξιστορήσεις, μύθους, 
άγνωστα επεισόδια και παραλειπόμενα, που δεν βρίσκει κανείς στις άλλες πηγές. 
Τέλος εύχεται να ελευθερωθεί η Ελλάδα, ώστε να μπορέσουν ανεμπόδιστα «οι φιλο
μαθείς και φιλοθεάμονες» να περιηγηθούν με αγάπη στην Πελοπόννησο, μιας και οι 
βάρβαροι θα έχουν αφανιστεί, και με τον Παυσανία στο χέρι, «άνέσεως χάριν, περιο-
δεύσουσι τα πάντα κύκλω, τά τε συγγεγραμμένα τιθέντες των δρωμένων εγγύς, με
γάλης έμπλησθήσονται της ηδονής». 

Παράλληλα, πέραν από τους έλληνες λόγιους και τους ελληνιστές, συναντάμε ανά
μεσα στους αναγνώστες του έργου και ονόματα άλλων νοσταλγών της Αρχαιότητας, 
όπως εκείνα του Pico della Mirandola και του Angelo Poliziano. Οι αναγνώστες αυτοί 
της Περιήγησης μας οδηγούν σε μη φιλολογικές χρήσεις του έργου, χρήσεις που ανα
ζητούν σε αυτό την αρχαία ελληνική θρησκεία, τέχνη και μυθολογία. Ειδικότερα, τα 
στοιχεία της αρχαίας ελληνικής εικονολογίας που περιλαμβάνει το έργο φαίνεται να εν
διέφεραν τους αναγεννησιακούς δημιουργούς και ορισμένους από αυτούς, όπως τον 
Angelo Poliziano και τον Antonio Lombardo, πολύ πριν κυκλοφορήσει το πλήρες κείμε
νο μεταφρασμένο στα λατινικά (SETTIS 1971, SARCHI 2003). Οι αναγνώσεις αυτές φα
νερώνουν μια ουσιώδη εξοικείωση με το κείμενο, καθώς εντοπίζουν, κατανοούν και 
προτείνουν σύγχρονες αναπαραστάσεις των περιγραφών της αρχαίας ελληνικής εικονο
γραφίας που περιέχονται στον Παυσανία. 

Μία επιστολή του Guarino Veronese προς τον Niccolò Niccoli (περί τα 1418-1419) 
προσφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία για τον τρόπο ανάγνωσης του έργου κατά την πρώι
μη Αναγέννηση. Ο Guarino περιγράφει την απόλαυση που του προσέφερε η ανάγνω
ση της Περιήγησης, καθώς οι περιγραφές της ζωντάνευαν ((αναμνήσεις» της 
Αρχαιότητας και επέτρεπαν στον ουμανιστή του αρχόμενου 15ου αιώνα να ((δει ζω
ντανά» τις χώρες των Ελλήνων, τους ναούς, τα κτήρια και τα καλλιτεχνήματα. Ο 
Salvatore Settis αναγνωρίζει εδώ τη λειτουργία των μνημοτεχνικών μηχανισμών της 
αναγεννησιακής ρητορικής τέχνης (1971: 173). Πρόκειται για τη χαμένη σήμερα τέ
χνη της μνήμης, που αποθήκευε αποστηθισμένα κείμενα κλασικών ποιητών και συγ
γραφέων σε τοπογραφικό καμβά. Η διαδικασία αυτή, όσο πολύπλοκη κι αν φαίνεται 
σήμερα, ήταν απαραίτητη στις κοινωνίες πριν από την εφαρμογή της τυπογραφίας. 
Σύμφωνα με τους θεωρητικούς του είδους, ο τοπογραφικός καμβάς λειτουργούσε ως 
μνημονικό θέατρο που διευκόλυνε την αποταμίευση των προφορικών γνώσεων, την 
αναδρομή στα απομνημονευμένα κείμενα κάθε που χρειαζόταν και, παράλληλα, την 
ερμηνευτική ταξιθέτηση τους (Rossi 1960, 2000, YATES 1966, CARUTHERS 1990, BOLZONI 
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2001). Η Περιήγηση, με την τοπογραφική δομή της, πρότεινε έναν τέτοιο καμβά, 
πράγμα που εξηγεί τις αναφορές των πρώτων σχολιαστών του έργου στη μεγάλη χρη
σιμότητα του στην κατανόηση των αρχαίων συγγραφέων και ποιητών — αλλά και η 
ίδια η Περιήγηση ως σύνθεση ενδέχεται να συνδεόταν με τα μνημοτεχνικά συστή
ματα της δεύτερης σοφιστικής (KONSTAN 2001). Όπως και να έχει, οι ουμανιστές του 
15ου αιώνα ήταν σε θέση να προσεγγίσουν το κείμενο και με τον τρόπο αυτό. Γνω
ρίζουμε ότι ο Δημήτριος Χαλκοκονδύλης μπορούσε να απαγγείλει εκτενή αποσπά
σματα του έργου κάθε που χρειαζόταν (DILLER 1957:179, NEGRI 1517). 

Το ενδιαφέρον ώστε το έργο να διακινηθεί ευρύτερα μέσω της μετάφρασης στα 
λατινικά καθυστερεί να εκδηλωθεί (τέλη του 15ου αιώνα) και το εγχείρημα θα ολο
κληρωθεί στα μέσα του 16ου αιώνα, εκατόν πενήντα χρόνια μετά την άφιξη στη Δύ
ση του ελληνικού χειρογράφου. Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, η Περιήγηση φαίνεται 
να ενσωματώνεται στον πρώιμο Ουμανισμό και να επιβάλλεται στο πρωτότυπο. 
Ενδεχομένως σε αυτό να συνετέλεσε το αυστηρά ελληνικό αντικείμενο του έργου και 
το αποκλειστικά αρχαιοδιφικο του περιεχόμενο: η μακρά παραμονή της Περιήγησης 
στην ελληνική ενίσχυε και κατά κάποιο τρόπο επικύρωνε την αρχαιοδιφική της αίγλη 
— πράγμα που δεν ξέφυγε από τον σαρκασμό του Rabelais. Σε επιστολή στον γιο του 
Pantagruel, o Gargantua γράφει: ((...Όποιος δεν έχει βαπτιστεί στα νάματα της Αθη
νάς δεν βρίσκει θέση και συντροφιά. Βλέπω τους σημερινούς ληστές, τους δήμιους, 
τους γυρολόγους και τους καροτσιέρηδες, πιο λόγιους από τους σοφούς και τους ιερο
κήρυκες του καιρού μου. Ακόμη και οι γυναίκες, και τα κορίτσια προσβλέπουν στην 
αίγλη και στο ουράνιο μάνα της σπουδής. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τόσο πολύ που 
στην προχωρημένη πια ηλικία μου χρειάστηκε να μάθω ελληνικά [...] και απολαμ
βάνω την ανάγνωση των Ηθικών του Πλουτάρχου, των ωραίων Διαλόγων του Πλά
τωνα, των Μνημείων του Παυσανία και των Αρχαιοτήτων του Αθηναίου, καθώς πε
ριμένω την ώρα που θα ευαρεστηθεί ο Κύριος και Δημιουργός μου να με καλέσει ν' 
αφήσω αυτόν τον κόσμο...» 

Η καθυστέρηση της μετάφρασης του Παυσανία σχετίζεται πιθανώς και με τις δυ
σκολίες που παρουσίαζε το κείμενο ως προς τη γλώσσα, το ύφος και το περιεχόμε
νο, τις οποίες επισημαίνει και ο γερμανός μεταφραστής του έργου Abraham Loescher 
(Βασιλεία, 1550), ο οποίος δηλώνει με ειλικρίνεια πως προτιμά το έργο στα ελληνι
κά από τη δική του μετάφραση. Η σημασία του αίσιου μεταφραστικού εγχειρήματος 
δεν πρέπει να υποτιμηθεί: προϋπέθετε καλή γνώση της ελληνικής του 2ου μ.Χ. αιώ
να, εξοικείωση με ένα ιδιόμορφο ύφος γεμάτο παραδρομές και θέματα θιγμένα εν πα-
ρόδω, αλλά και την κατανόηση πολλών τοπωνυμίων ή περιγραφών μνημείων, συμ
βάντων και καταστάσεων τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε άλλες πηγές. 
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Η Ελλάδα των αρχαιοδιφών 

Θα χρειαστούν εκατόν πενήντα χρόνια για να επιχειρήσουν οι ((φιλομαθείς και φιλο
θεάμονες» περιηγητές να αντιπαραβάλλουν το κείμενο με την πραγματικότητα των 
τόπων, έτσι όπως τους οραματίσθηκε ο Μουσούρος στα 1516. Στο διάστημα αυτό η 
Περιήγηση θα κυριαρχήσει και γύρω της θα συγκροτηθεί το νεότερο οικοδόμημα της 
ελληνικής αρχαιοδιφίας. Τόσο οι πανοραμικές συνθετικές εργασίες (MOMIGLIANO 1992, 
HASKEL 1993, SCHNAPP 1993) όσο και οι μελέτες γύρω από την αρχαιοδιφική πρόσληψη 
της Ελλάδας (WEISS 1969, STONEMAN 1987, ETIENNE - ETIENNE 1995, SHANKS 1995) πα
ρακάμπτουν την κρίσιμη και αποφασιστική αυτή φάση της ιστορίας των ελληνικών 
σπουδών. 

Ωστόσο η Περιήγηση εντυπωσίασε τους ουμανιστές, καθώς πρότεινε μια ζωντα
νή εικόνα, αυθεντική και αναλυτική, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, γεγονός το 
οποίο μαρτυρούν οι ποικίλες επεξεργασίες που ενέπνευσε, οι πυκνές διαδοχικές εκδό
σεις και επανεκδόσεις, στο πρωτότυπο (MUSURUS 1516), σε λατινική μετάφραση 
(CALDERINI C 1500, AMASEO 1547, LOESCHER 1550) ή και σε ζωντανή γλώσσα (BoNACCi-
UOU 1593). Μόνον τον 16ο αιώνα θα πραγματοποιηθούν δώδεκα εκδόσεις του έργου, 
οι επτά από τις οποίες ανάμεσα στα 1540 και τα 1560. Παράλληλα, το κείμενο θα 
ενισχυθεί με συμπληρωματικό υλικό, θα κυκλοφορήσουν αυτοτελή αποσπάσματα του 
και, τέλος, θα αποτελέσει τη βάση μιας σειράς νεότερων συγγραφών λόγιου, ιστορι
κού και αρχαιοδιφικού χαρακτήρα. 

Η ευρεία τεκμηριωτική αξία του έργου του Παυσανία διακηρύσσεται στους προ
λόγους των εκδόσεων και μεταφράσεων του. Ο πρώτος που μετέφρασε τα Αττικά 
στα λατινικά, ο Domizio Calderini (Βενετία, e 1500), ορίζει τον συγγραφέα ως ((επι
μελέστατο καταγραφέα και ανιχνευτή των ελληνικών πραγμάτων» (rerum graecarum 
scriptor et indicator diligentissimus), ενώ ο Μουσούρος, στην αφιέρωση της editio 
princeps στον πάπα Λέοντα Γ, περιγράφει το έργο ως ((θησαυρό σπάνιας αρχαίας λο-
γιοσύνης» (antiquae raraeque eruditionis thesaurus), διαδρομή στις λαμπρές αρχαίες 
ελληνικές πόλεις, πλούσια σε στοιχεία γύρω από τα ήθη, τους θεσμούς, τις γενεαλο
γίες, την τέχνη και την αρχιτεκτονική. Περισσότερο εύγλωττος είναι ο γερμανός με
ταφραστής του έργου Abraham Loescher (Βασιλεία, 1550): Ο Παυσανίας σημείωσε με 
ακρίβεια τις θέσεις των τόπων και τις μεταξύ των αποστάσεις και περιέγραψε τα ση
μαντικότερα μνημεία κάθε περιοχής. Επιπλέον παρουσίασε τους θεσμούς της δημο
κρατίας, τη διαδοχή των ηγεμόνων, τις γενεαλογίες των βασιλέων κ.ο.κ. Από τον 
τίτλο της ήδη η έκδοση του Loescher εμφανίζει την Περιήγηση ως έργο που καλύ
πτει το σύνολο σχεδόν των αρχαιοδιφικών ενασχολήσεων του 16ου αιώνα. Σε ελεγεία 
δημοσιευμένη στο εξώφυλλο της μετάφρασης, ο Abraham Loescher περιγράφει την 
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αρχαία αίγλη και την τωρινή ταπείνωση της Ελλάδας και προτείνει στον αναγνώστη, 
που επιθυμεί να τα γνωρίσει όλα αυτά, να αποφύγει τους κινδύνους του μεγάλου τα
ξιδιού και αντ' αυτού να περιηγηθεί στον Παυσανία: Η αυθεντικότητα και η πληρό
τητα της αρχαίας περιγραφής υποκαθιστούσε τις σύγχρονες, επικίνδυνες και χρονο
βόρες αρχαιοδιφικές έρευνες και αυτοψίες. Τέλος ο Gulielmus Xylander, προκειμένου 
να αποκαταστήσει το πληρέστερο δυνατό corpus πρωτότυπων πηγών της αρχαίας ελ
ληνικής γεωγραφίας και τοπογραφίας, θα δημοσιεύσει στα 1583 την Περιήγηση στα 
λατινικά και τα ελληνικά, συμπληρωμένη από τα σχετικά με την Ελλάδα κεφάλαια 
του Στράβωνα, του Πτολεμαίου και του Πλίνιου. 

Η αρχική προσκόλληση των αναδυόμενων ελληνικών αρχαιοδιφικών σπουδών στον 
Παυσανία δεν πρέπει να ξαφνιάζει. Σκοπός και στόχος των ποικίλων αρχαιοδιφικών 
ενασχολήσεων ήταν η αναστήλωση της Αρχαιότητας στο ευρύτερο δυνατό φάσμα 
των εκδηλώσεων της και το έργο του Παυσανία προσέφερε την αναστήλωση αυτή 
ακέραια και, επιπλέον, αυθεντική, ((αρχαία». Για τον λόγο αυτό η Περιήγηση απο
τέλεσε τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο οικοδομήθηκε η εικόνα της ελληνικής 
Αρχαιότητας κατά την ύστερη Αναγέννηση. Η διεργασία ήταν σύνθετη όσο και διά
χυτη, και πραγματοποιήθηκε στους συγκοινωνούντες χώρους των λόγιων ενασχολή
σεων της εποχής με την ιστοριογραφία, τη γεωγραφία, την ιστορία των τεχνών και 
του πολιτισμού. 

Η Περιήγηση διαβάστηκε ως ιστορία του πολιτισμού, στην παράδοση του Ηρόδο
του και του Πλίνιου αλλά και των αναγεννησιακών κοσμογράφων. Ήδη τον 15ο αιώ
να το έργο είχε γίνει αντιληπτό ως «ιστορία» (ULMAN-STADTER 1972: 261) και ο συγ
γραφέας του ως ((ιστορικός» (CALDERINI C 1500). Η πρώτη και ομολογουμένως απο
τρεπτικά σχολαστική ιστοριογραφική ανάγνωση του Παυσανία επιχειρήθηκε με τον 
Διάλογο του Stefano Negri (1517), όπου οι πληροφορίες που αντλούνται από τον Παυ
σανία ενσωματώνονται και αντιπαραβάλλονται με τα υπόλοιπα γνωστά μυθογραφικά 
υλικά, προκειμένου να φωτιστούν οι σκοτεινές απαρχές της ελληνικής ιστορίας. Στην 
ύστερη Αναγέννηση η Περιήγηση αναγνωρίστηκε κυρίως ως ιστοριογραφικό πρότυ
πο, καθώς πρότεινε μια ευρεία εγκυκλοπαιδική προσέγγιση και, ταυτόχρονα, την κα
τά περιοχές παρουσίαση των δεδομένων (ROCKETT 1995). 

Η ιδέα της σύμφυσης ιστορίας και τοπογραφίας δεν ήταν νέα, ο Πολύβιος, με τον 
οποίο η αναγεννησιακή ιστοριογραφία ήταν βαθιά εξοικειωμένη (MOMIGLIANO 1974), 
είχε ήδη προτείνει τη χρήση της γεωγραφίας ως μέσο οργάνωσης και κατανόησης 
της ιστορίας (III 36). Η αναγεννησιακή ιστοριογραφία αναγνώρισε στο έργο του Παυ
σανία ένα πρότυπο τοπογραφικής ταξιθέτησης του ιστορικού υλικού αλλά και ένα πρό
τυπο ιστοριογραφικής σύνθεσης. Πράγματι, ο Παυσανίας στήριξε την αρχαιοδιφική 
ιστοριογραφία στις βασικές της αναζητήσεις, προτείνοντας την κατά περιφέρειες 
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διάρθρωση και τη σφαιρική θεώρηση, που συνδύαζε στοιχεία μυθολογίας, ιστορίας, 
θεσμών, τέχνης και πολιτισμού. Ήταν δε τέτοια η ακτινοβολία του έργου στην ουμα
νιστική ιστοριογραφία, ώστε ο Jean Bodin (1566) παρέβλεψε το περιορισμένο γεω
γραφικό φάσμα που καλύπτει η Περιήγηση και την κατέταξε στις ((Παγκόσμιες Γεω
γραφικές Ιστορίες», μαζί με τον Στράβωνα, τον Pomponius Mela, τον Raphael Volterà 

και τον Sebastianus Münster. 

Από τον ((ιστορικό» Παυσανία οι ουμανιστές του 17ου αιώνα θα απομονώσουν την 
βιογραφία του Μεσσήνιου ηγέτη Αριστομένη, η οποία θα κυκλοφορήσει αυτοτελώς 
αλλά και ως προσθήκη στους Βίους του Κορνηλίου Νέπωτα, και επιπλέον θα βρουν 
πλούσια στοιχεία για τον Πολύβιο (VIII 30, 8-9, MOMIGLIANO 1974: 348). Τέλος, το εν
διαφέρον των ιστορικών της ύστερης Αναγέννησης για την Περιήγηση συνδέεται και 
με τις έντονες διερευνήσεις της εποχής γύρω από την ιστορία των θεσμών —των δη
μοκρατικών ιδίως— το έργο ήταν πολύτιμο προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς περι
λαμβάνει πλούσιο υλικό γύρω από τους θεσμούς και τα πολιτικά συστήματα των ελ
ληνικών πόλεων, των Αθηνών ειδικότερα αλλά και της Σπάρτης. Ο ιστορικός που 
συνέδεσε περισσότερο την ανάγνωση της Περιήγησης με την ιστορία των αρχαίων 
Αθηνών είναι αναμφισβήτητα ο Φλαμανδός Johannes Meursius (1579-1639), ιστοριογρά
φος των Κάτω Χωρών στο Πανεπιστήμιο του Leiden, το οποίο ο ίδιος ονόμασε 
Athenae Batavae. Οι ((ρεπουμπλικανικές» αναγνώσεις του Παυσανία επιβεβαιώνονται 
εξάλλου και από την ύπαρξη σύμμεικτων τόμων στους οποίους συσταχώνεται το δο
κίμιο του Guillaume Postel για τους θεσμούς της αρχαίας Αθήνας (1541) με τη μετά
φραση των Αττικών από τον Calderini, που επανεκδόθηκε στη Βασιλεία το ίδιο έτος 
(1541, Βιβλιοθήκη Κογκρέσου). 

Οι αναγνώσεις του έργου διαχέονται σε όλο το φάσμα των αρχαιοδιφικών ενασχο
λήσεων. Αναφορές στον Παυσανία βρίσκουμε στον χώρο της γεωγραφίας του Ουμα
νισμού, στην οποία η Περιήγηση θα προσφέρει μια πλούσια δεξαμενή τοπογραφικών 
πληροφοριών και —κοντά στον Πτολεμαίο και τον Στράβωνα— ένα ακόμη πρότυπο 
της περιφερειακής διάρθρωσης του ελληνικού χώρου. Οι αναγνώσεις που αναζητούν 
στο έργο πληροφορίες για την αρχαία τέχνη εντείνονται και αυτές, ιδίως στους το
μείς της εικονολογίας και της εμβληματικής, που αναζητούν από τον Παυσανία πε
ριγραφές έργων τέχνης και ερμηνείες των συμβολικών τους λειτουργιών. Παράλληλα, 
εντείνονται οι επιλεκτικές αναγνώσεις της Περιήγησης, που αντλούν περισσότερο ή 
λιγότερο κριτικά από τις πλούσιες τεκμηριωτικές δεξαμενές της. Οι αναγνώσεις αυ
τού του τύπου ήταν πολλές και πυκνές, πράγμα που φανερώνει ότι ο Παυσανίας εί
χε πλέον πλήρως ενταχθεί στην αποσκευή της εποχής, εξυπηρετώντας ένα ευρύ φά
σμα αναγκών: από την ποίηση έως την τέχνη και από τη φυσική ιστορία έως τον 
πολιτικό στοχασμό. 
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Οι επεξεργασίες του έργου αποδεσμεύονται σταδιακά από τη σκιά του Παυσανία. 
Επιλέγουν και ενσωματώνουν κριτικά την πρώτη ύλη που περιέχεται στην Περιή
γηση και, το κυριότερο, τείνουν να ξεπεράσουν τον Παυσανία ως αφηγηματική δομή, 
προτείνοντας σύγχρονες εποπτικές προσεγγίσεις της ελληνικής Αρχαιότητας. Μέσα 
από τις προτάσεις της ουμανιστικής γεωγραφίας, ιστοριογραφίας και εικονολογίας τα 
δεδομένα που αντλούνται από τον Παυσανία εντάσσονται σε νεωτερικές συνθέσεις, 
οπτικοποιούνται σε χαρτογραφικές, τοπογραφικές ή εικαστικές αναπαραστάσεις και 
συνοψίζονται σε πίνακες και γεωγραφικά ή εικονολογικά λεξικά. Η ανακεφαλαίωση 
της ύστερης αναγεννησιακής αρχαιοδιφικής προσέγγισης της Ελλάδας θα προταθεί στα 
1697, με την έκδοση του Thesaurus antiquitatum Graecarum του Jacobus Gronovius — 
το έργο ολοκληρώθηκε σε δεκατρείς τόμους στα 1702. Το πνεύμα του Παυσανία δια
τρέχει από άκρη σε άκρη το μνημειώδες αυτό αρχαιοδιφικό corpus για την Ελλάδα, 
στο οποίο περιλαμβάνονται ποικίλα ιστοριογραφικά, γεωγραφικά και αρχαιογνωστι
κά έργα που επεξεργάζονται και αφομοιώνουν στοιχεία αντλημένα από τον Παυσανία, 
όπως ο χάρτης της Ελλάδας του Νικόλαου Σοφιανού (1540), η ιστορική γεωγραφία 
του Nicolaus Gerbel (1545), ο ιστορικός άτλαντας της Ελλάδας του Johannes Laurem-
berg (1660) και τα περισσότερα δοκίμια του Meursius. 

Το γεγονός ότι ο Παυσανίας αποτελεί τον άξονα γύρω από τον οποίο αναπτύσσο
νται οι ελληνικές αρχαιοδιφικές σπουδές σχετίζεται και με την καθυστέρηση των αρ-
χαιοδιφικών αυτοψιών στην Ελλάδα. Πράγματι, η οθωμανική κατάκτηση διέκοψε τις 
αρχαιοδιφικές αυτοψίες που εγκαινίασαν στις αρχές του 15ου αιώνα ο Christoforo 
Buondelmonti και ο Cyriaco d'Ancona, οι οποίοι, ας σημειωθεί, αγνοούσαν το έργο του 
Παυσανία (COLIN 1981: 464). Ελάχιστοι είναι οι λόγιοι που θα επιχειρήσουν να επι
σκεφθούν την ελληνική ενδοχώρα κατά τον 15ο και 16ο αιώνα —οι περισσότεροι στο 
πλαίσιο επίσημων αποστολών— και περιορίζουν τις επισκέψεις τους στα κέντρα της 
Αυτοκρατορίας ή στα παράκτια και νησιωτικά προπύργια της λατινικής παρουσίας 
στην ελληνική Ανατολή (YERASIMOS 1991: 12, ViNGOPOULOU 2004). Παράλληλα, πα
γιώνεται στις συνειδήσεις η πεποίθηση ότι η οθωμανική κατάκτηση επέφερε την 
ολοκληρωτική καταστροφή των ελληνικών πόλεων (SPENCER 1954:1-25), ευρύτατα δια
δεδομένος κοινός τόπος που αποτυπώνεται και στην εισαγωγή της editio princeps του 
Παυσανία από τον Μάρκο Μουσούρο: Στην Περιήγηση παρουσιάζονται ((πόλεις εύ-
δαίμονες, ών ουδέ τα ερείπια νυν λείπεται». 

Έτσι, για διακόσια πενήντα χρόνια ο Παυσανίας συντηρεί τις ελληνικές αρχαιοδι-
φικές σπουδές. Η νεότερη εικόνα της αρχαίας Ελλάδας καλλιεργείται και καρποφο
ρεί στα σπουδαστήρια των ελληνιστών αρχαιοδιφών στην Ιταλία, την Ελβετία, τη 
Γαλλία ή τη Φλάνδρα, μέσα από την κριτική ανάγνωση του Παυσανία και άλλων αρ
χαίων πηγών. Το σύνολο των προτάσεων που εμπνέει το αρχαίο έργο συγκροτεί την 
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ελληνική συνιστώσα στην «Ευρώπη των αρχαιοδιφών», όπως εύστοχα χαρακτήρισε 
ο Alain Schnapp (1993: 143-144) τη γενικευμένη στροφή των ουμανιστών της ύστερης 
Αναγέννησης προς την ιστορία του πολιτισμού σε περιφερειακό επίπεδο. 

Τοπογραφία και Πολιτισμός 

Τον 18ο αιώνα ένας νέος Ουμανισμός ήρθε να ανταγωνιστεί τον παραδοσιακό Ουμα
νισμό (MOMIGLIANO 1950: 285). Νέοι, καλλιεργημένοι connoisseurs θα αμφισβητήσουν 
το πανεπιστήμιο και τη σχολαστική προσήλωση στα αρχαία κείμενα, θα συγκροτή
σουν ακαδημίες και εταιρείες, και θα προτιμήσουν το ταξίδι και τα υλικά τεκμήρια 
από τη φιλολογική κριτική. Οι connoisseurs θα αποτελέσουν το νέο κοινό της Περιή
γησης, θα εμβαθύνουν και θα διευρύνουν τις τοπογραφικές και αισθητικές αναγνώσεις 
του έργου που εγκαινίασαν οι ουμανιστές της Αναγέννησης και, καθώς δεν επαίρο
νται για την ελληνομάθεια ή τη λατινομάθειά τους, θα μεριμνήσουν ώστε ο Παυσα
νίας να μεταφραστεί στις ζωντανές γλώσσες. Οι connoisseurs αντλούν από τον Παυ
σανία μια θετική μεθοδολογία για τις ουμανιστικές σπουδές, που στηρίζεται εξίσου 
στα υλικά τεκμήρια και στις ιστορικές αφηγήσεις. Λιγότερο σχολαστικοί και περισ
σότερο μεθοδικοί, θα φροντίσουν ώστε το έργο να διαδοθεί στα ευρύτερα μορφωμένα 
στρώματα και να αφομοιωθεί από τα νέα γνωστικά πεδία που εστιάζονται στην ιστο
ρία του ανθρώπου και του πολιτισμού. Αντιθέτως κατά τον 18ο αιώνα η παρουσία του 
Παυσανία μειώνεται στον χώρο της ιστοριογραφίας, καθώς οι ιστορικοί του Διαφω
τισμού στρέφονται σταδιακά προς την πολιτική ιστορία. Στην Αρχαία Ιστορία του 
Charles Rollin (1730), η πολιτική ιστορία αποτελεί τον κατευθυντήριο άξονα, ενώ η 
ιστορία του πολιτισμού παρατίθεται σε παράρτημα — εκεί θα γίνουν και οι σχετικές 
παραπομπές στον Παυσανία. 

Οι connoisseurs ταξιδεύουν στην Ελλάδα, αφού από τα μέσα του 17ου αιώνα και 
έπειτα η επικοινωνία με την Ανατολή αποκαθίσταται. Οι διομολογήσεις ανανεώνονται 
και εντείνεται η στρατηγική διείσδυση της ευρωπαϊκής Δύσης στην οθωμανική Ανα
τολή. Πρόξενοι και εκπρόσωποι των εμπορικών εταιρειών εγκαθίστανται σε λιμάνια 
και οικονομικά κέντρα (ανάμεσα σε αυτά και στην Αθήνα), ενώ παράλληλα εξαπλώ
νονται οι εγκαταστάσεις των Φραγκισκανων, των Ιησουϊτων και των Καπουτσίνων 
στις μεσογειακές επαρχίες της Αυτοκρατορίας. Τα διπλωματικά, εμπορικά και θρη
σκευτικά δίκτυα θα συνδεθούν με τους μητροπολιτικούς ακαδημαϊκούς θεσμούς και 
θα προσφέρουν σύντομα πηγές πληροφόρησης και εστίες υποδοχής των λογίων (ΒΑΒΙΝ 

1674, CoLLlGNON 1913). Η Δημοκρατία των Γραμμάτων αγκιστρώνεται στην Ανατο
λή, ενώ αυτοψίες και στοιχεία για την ελληνική Αρχαιότητα φτάνουν ολοένα και πυ-
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κνότερα στα δυτικά ακαδημαϊκά κέντρα (LABORDE 1854, ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ 2006: 257-263). Το 
υλικό ήταν πλέον αρκετό ώστε ο Guillet de Saint Georges, ιστοριογράφος του γάλλου 
βασιλέα, να συνθέσει στα 1675 και 1676, αντίστοιχα, δύο ψευδεπίγραφες περιηγήσεις 
για την Αθήνα και τη Σπάρτη. Μολονότι τα συγγράμματα του Guillet ήσαν προϊό
ντα εργαστηρίου, βασισμένα σε αναφορές των καθολικών μοναχών και στον Meursius, 
ο ιστορικός έπεισε τους ειδικούς και το κοινό ότι επρόκειτο για αποτελέσματα ενδε
λεχών επί τόπου αυτοψιών. Την ίδια περίοδο θα ταξιδέψει στην Ελλάδα ένας από 
τους σημαντικότερους αρχαιοδίφες του πρώιμου Διαφωτισμού, ο νεαρός λυοναίζος Jacob 
Spon συντροφιά με τον βρετανό γιατρό George Wheler. To ταξίδι τους θα εγκαινιάσει 
την τοπογραφική περίοδο της ελληνικής αρχαιοδιφίας και τις επί τόπου αναγνώσεις 
της Περιήγησης (ETIENNE - MOSSIÈRE 1993). 

Η χρήση του Παυσανία από τους Spon και Wheler θα είναι ευρεία και συστημα
τική και μολονότι δεν θα ακολουθήσουν τις διαδρομές που προτείνει το έργο, η Πε
ριήγηση θα τους χρησιμεύσει συστηματικά τόσο για την ταύτιση των μνημείων όσο 
και ως προετοιμασία της αυτοψίας — αλλά και αντίστροφα, η αυτοψία θα βοηθήσει 
να διαλευκανθούν σκοτεινά σημεία του κειμένου, ασάφειες, παρανοήσεις και παραλή
ψεις. Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί και το ιστορικό και το μυθογραφικό υλικό του Παυ
σανία, καθώς ο Spon θα παραθέσει εκτενή αποσπάσματα από την Περιήγηση που 
αφορούν τις μυθολογικές απαρχές των ελληνικών πόλεων. 

Η μελέτη της Αρχαιότητας συνδέεται με την αυτοψία του χώρου. Οι αυτοψίες 
των περιηγητών τροφοδοτούν την Ακαδημία και αυτή από την πλευρά της επιχειρεί 
να κατευθύνει το αρχαιογνωστικό ταξίδι. Στα 1679 ο Colbert, στις ταξιδιωτικές οδη
γίες προς τον λόγιο ανατολιστή Antoine Galland, θα επισημάνει τη σημασία του 
Παυσανία, ο οποίος προτείνεται ως ο πλέον αξιόπιστος οδηγός: ((Έκανε το ίδιο τα
ξίδι, παρακινημένος από την ίδια περιέργεια» (ΟΜΟΝΤ 1902 Ι: 953). Αντίστοιχες οδη
γίες θα δώσει στα 1700 ο αββάς Bignon, πρόεδρος των Ακαδημιών, στον Joseph Pitton 
de Tournefort (CLARKE 1973), ενώ στα 1729 θα ταξιδέψει ο αρχαιοδίφης αββάς Fourmont, 
μέλος της Ακαδημίας των Inscriptions et Belles Lettres, που ιδρύεται στα 1663, ο 
οποίος θα ερευνήσει για τις αρχαίες πόλεις της Αττικής και της Πελοποννήσου και 
με τον Παυσανία για οδηγό θα επιχειρήσει να εντοπίσει μνημεία και επιγραφές. 
Επιστρέφοντας στο Παρίσι, ο Fourmont θα αφηγηθεί το ταξίδι του και θα σχολιάσει, 
φιλολογικά και τοπογραφικά, αποσπάσματα του Παυσανία (1729). 

Η τοπογραφία της Ελλάδας θα απασχολήσει συστηματικά τους λόγιους της Ακα
δημίας, αρχαιοδίφες και ειδικούς της τέχνης ή της αρχαίας γεωγραφίας. Ένα σημα
ντικό μέρος από τα χειρόγραφα του J.B. Bougainville, του αββά Gédoyn, του Nicolas 
Freret και του J.B.B. D'Anville αφιερώνεται στην Περιήγηση και στις άλλες αρχαίες 
πηγές: αποσπάσματα τοπογραφικών περιγραφών, αποδελτιώσεις τοπωνυμίων, στοι-
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χεία για τις μεταξύ των διαφόρων θέσεων αποστάσεις (BROC 1975: 257-258). Το αρ
χαίο υλικό αντιπαραβάλλεται διαρκώς με μετρήσεις και αυτοψίες που έρχονται από 
την Ελλάδα και έτσι σταδιακά συγκροτείται μια σύνθετη ακαδημαϊκή προσέγγιση, 
((συγκριτική» και ((κριτική)), που τείνει να αναζωογονήσει το αρχαιογνωστικό οικο
δόμημα εντάσσοντας σε αυτό τα νεότερα στοιχεία (DÉCOBERT 2006). Η αποκορύφωση 
της προσέγγισης αυτής θα σημειωθεί με το έργο του ελληνιστή γεωγράφου Jean-
Denis Barbie du Bocage, ειδικού της ιστορικής γεωγραφίας της Ελλάδας. Ο Barbie 
συντάσσει έναν αναλυτικό άτλαντα που συνόδευε το Ταξίδι τον Νέον Ανάχαρση 
(1788, 2η έκδοση 1799) και μια ιστορική γεωγραφία της Αργολίδας, που εκδόθηκε με
τά τον θάνατο του (1834). Ο ίδιος θα κατευθύνει από την Ακαδημία τους περιηγητές 
στην Ελλάδα, ενώ θα επιμεληθεί και θα χαρτογραφήσει τις περιηγητικές εκδόσεις 
(TOLIAS 1993). Στα 1814 ο Barbie εκδίδει στο Παρίσι τον χάρτη της σύγχρονης Πε
λοποννήσου και στο αναλυτικό υπόμνημα που τον συνοδεύει, αφού ανακεφαλαιώσει 
τις πηγές του, ο ελληνιστής χαρτογράφος σημειώνει: ((...Δεν πάψαμε ποτέ να πα
ραβάλλουμε τα υλικά αυτά με την περιγραφή της Ελλάδας που έκανε ο Παυσανίας 
τον 2ο αιώνα, έργο που περικλείει λεπτομέρειες γι ' αυτήν τη χώρα περισσότερο 
εμπεριστατωμένες από εκείνες που μπόρεσαν να μας προσφέρουν οι σύγχρονοι πε
ριηγητές...)) (BARBIE 1814). 

Οι φιλόσοφοι θα προσάψουν στους αρχαιοδίφες την προσήλωση τους στην Αρχαιό
τητα, κριτική που εικονογραφεί εύγλωττα «ο αρχαιοδίφης πίθηκος)) του Chardin 
(1740). Ωστόσο οι αρχαιοδίφες του Διαφωτισμού εμβάθυναν στην αρχαία κληρονομιά 
αναζητώντας πρότυπα πολιτικής και πολιτισμού. Επιπλέον, στη στατική και εν πολ
λοίς τεχνητή εικόνα της ελληνικής Αρχαιότητας που επεξεργάστηκαν οι αρχαιοδίφες 
της ύστερης Αναγέννησης, οι αρχαιοδίφες του Διαφωτισμού θα αντιτάξουν μια νέα 
προσέγγιση που επιθυμεί να εντάξει την Αρχαιότητα στο ιστορικό, γεωγραφικό και 
ανθρωπολογικό της πλαίσιο. 

Έτσι, παράλληλα με την πύκνωση και την εξειδίκευση του ενδιαφέροντος για την 
τοπογραφία της Περιήγησης, ανανεώνονται και οι αναγνώσεις του έργου, που ανα
ζητούν στοιχεία για την ιστορία των ηθών, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τις λα
τρείες. Στα 1749 ο Gilbert West θα προτάξει στη μετάφραση των Ωδών του Πινδά
ρου μια πραγματεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στηριγμένη στις περιγραφές του 
Παυσανία (ASTON 2002) — αλλά και οι ιστορικοί των θρησκειών θα ανατρέξουν συ
στηματικά στις αναλυτικές περιγραφές μύθων και τοπικών λατρειών που παρατίθε
νται στην Περιήγηση, όπως ο David Hume (1757), ο Charles de Brosses (1760), ο Ν.Α. 
Boulanger (1768), ο Richard Payne Knight (1786), ο A.J. Pernety (1786). Ο Boulanger 
μάλιστα ανατρέχει στον Παυσανία συχνότατα, αμέσως μετά τη Βίβλο και τον Πλού
ταρχο (SARDIN 1986). 
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Αποφασιστική στάθηκε επίσης η ανάγνωση του Παυσανία στη μελέτη της ιστο
ρίας της αρχαίας ελληνικής τέχνης, καθώς οι connoisseurs του Διαφωτισμού επιχειρούν 
την αποκατάσταση της αυτοτέλειας της και την ιστορική ερμηνεία της (POMMIER 

2003). Ο Alessandro Maffei θα στηρίξει συστηματικά στην Περιήγηση τις μελέτες για 
την αρχαία γλυπτική (Ρώμη, 1704), όπως και ο Caylus τις έρευνες του γύρω από την 
αρχαία ζωγραφική (1752), ενώ ο αββάς Gédoyn και ο Christian Gotlob Heyne θα μελε
τήσουν επίσης την αρχαία ελληνική ζωγραφική με βάση τις περιγραφές του Παυσανία 
(1731 και 1770 αντίστοιχα, GUILMET εδώ: 181-189). Στον Παυσανία αναφέρεται, χωρίς 
να τον κατονομάζει, και ο Winckelmann όταν μιλά για την αξία των αναλυτικών πε
ριγραφών των έργων της αρχαίας τέχνης (1783), δυσανασχετώντας παράλληλα για τις 
σχεδόν αποκλειστικά τοπογραφικές αναγνώσεις της Αρχαιότητας που προτείνουν οι 
γεωγράφοι και οι περιηγητές. Από τον κύκλο του Winckelmann, o Pierre d'Hancarville 
θα προτείνει την επιστροφή στον Παυσανία και τη θεώρηση της αρχαίας ελληνικής 
τέχνης με γνώμονα το γεωγραφικό, κοινωνικό και λατρευτικό της πλαίσιο. 

Η ακτινοβολία του Παυσανία στην τέχνη του 18ου αιώνα είναι καθοριστική. Η 
ανάγνωση της Περιήγησης εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των καλλιτε
χνών και ο Caylus θα προτείνει θέματα από το έργο για τα σαλόνια ζωγραφικής 
(GRELL 1995: 103, 154) — ανάμεσα σε αυτούς που ανταποκρίθηκαν ήταν και ο 
Fragonard στα 1765. Από το 1802 και μετά ο Joseph Michael Gandy θα φιλοτεχνήσει 
μια σειρά έργων εμπνευσμένων από την Περιήγηση (ELSNER 2001), ενώ ενδεικτικός 
της μεγάλης ακτινοβολίας του έργου στον χώρο της τέχνης είναι ο τίτλος που έδωσε 
ο Ρ. J.-B. Chaussard στην περιγραφή της έκθεσης ζωγραφικής του 1806: «Le Pausanias 
français, état des arts du dessin en France, Salon de 1806». 

Παράλληλα, η Περιήγηση διαχέεται και εκλαϊκεύεται. Κύριο μέσον της διάχυσης 
του έργου στο ευρύτερο κοινό θα αποτελέσουν οι μεταφράσεις του στις ζωντανές 
γλώσσες: Πρώτα εμφανίζεται η γαλλική μετάφραση από τον αββά Gédoyn (1731a) 

και θα ακολουθήσουν η γερμανική (GOLDHAGEN 1766), δύο αγγλικές μεταφράσεις από 
τον Uvedale Price (1780) και τον Thomas Taylor (1794, 21824) και μία ιταλική (ΝίΒΒΥ 
1817-18). Δύο από τις εκδόσεις αυτές (του Gédoyn και του Taylor) είναι εικονογρα
φημένες με εντυπωσιακές αναπαραστάσεις και χάρτες, που ζωντανεύουν και καθι
στούν άμεσες τις αρχαίες περιγραφές. Οι μεταφραστές του Παυσανία στις ζωντανές 
γλώσσες μας βοηθούν να προσδιορίσουμε το αναγνωστικό κοινό της Περιήγησης: Ο 
Gédoyn και ο Uvedale Price εκφράζουν τις αισθητικές αναζητήσεις της εποχής, με τις 
αντίστοιχες (και καθοριστικές) μελέτες τους για το γούστο και τη γραφικότητα, ενώ 
ο Taylor εκφράζει την αναβίωση του πλατωνισμού και το ευρύτερο ενδιαφέρον για τις 
αρχαίες λατρείες (STONEMAN 1987). 

Η αναβίωση του Παυσανία θα πραγματοποιηθεί διά της λογοτεχνίας. Ο λόγος εδώ 
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για την έκδοση του Ταξιδιού τον Νέον Ανάχαρση στην Ελλάδα, του αββά Jean-Jacques 
Barthélémy (1788). Αρχαιοδίφης ο ίδιος, υπεύθυνος της βασιλικής νομισματικής συλ
λογής και μέλος των Ακαδημιών, ο Barthélémy έδωσε νέα ζωή στο πλούσιο αρχαιο
γνωστικό υλικό που είχε έως τότε συγκεντρωθεί, χύνοντας το στο καλούπι μιας ζω
ντανής περιήγησης. Ο Barthélémy θα τροφοδοτήσει την περιέργεια του καλλιεργημένου 
κοινού με πλούσια στοιχεία γύρω από την κοινωνία, τα ήθη και τον υλικό πολιτισμό της 
αρχαίας Ελλάδας ενώ, παράλληλα, θα συνδέσει την Αρχαιότητα με τους κοινωνικούς 
και φιλοσοφικούς προβληματισμούς της εποχής (BADOLLE 1926, VIDAL-NAQUET 2000: 
209-216). Το Ταξίδι θα μπορούσε εύστοχα να χαρακτηριστεί ως μανιφέστο του δυτι
κού Νεο-ουμανισμού, καθώς έχει σαφή ηθικό και πολιτικό χαρακτήρα. 

Ο Ανάχαρσις είναι μια φιλοσοφική εκδοχή του Παυσανία, ο Barthélémy παρου
σιάζει έναν νεαρό Σκύθη να ακολουθεί τις διαδρομές του Παυσανία στην Ελλάδα του 
τέλους των κλασικών χρόνων, παραπέμπει συστηματικά στην Περιήγηση και ενθέ
τει εκτενή αποσπάσματα του έργου μέσα από τις ξεναγήσεις των κατά τόπους εξη
γητών. Το έργο στάθηκε ένα πραγματικό best seller της εποχής, γνώρισε δεκάδες 
επανεκδόσεις, μεταφράστηκε στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες (και στα ελλη
νικά) και η γοητεία του κράτησε ως τις αρχές του 20ού αιώνα. Το Ταξίδι τον Νέον 
Ανάχαρση συνοδεύτηκε από έναν αναλυτικό άτλαντα της αρχαίας Ελλάδας που συ
νέταξε ο Barbie du Bocage, έργο που πρότεινε μια εικονική αναβίωση της ελληνικής 
Αρχαιότητας, συμπλήρωμα της λογοτεχνικής αναβίωσης που πρότεινε ο Barthélémy. 

Ο άτλας του Barbie προοριζόταν να έχει μια δική του αυτόνομη τύχη, καθώς ανακε
φαλαίωνε το σύνολο των τότε διαθέσιμων στοιχείων. 

Οι αρχαιοδίφες της Ακαδημίας προσάπτουν στις μεταφράσεις και τις προσαρμο
γές του Παυσανία ότι προδίδουν και διαφθείρουν το πνεύμα του κειμένου (DACIER 

1810: 35), κριτική που επαναλαμβάνουν και οι ενημερωμένοι περιηγητές (LEAKE 1830 
I: iv). 'Ετσι, παράλληλα με την εκλαΐκευση του έργου πυκνώνουν και οι ακαδημαϊκές 
εκδόσεις του. Ανάμεσα στα 1794 και τα 1818 θα κυκλοφορήσουν τέσσερις φιλολογικές 
εκδόσεις (FACILJS 1794-1796, SIEBELIS 1818-1819, NIBBY 1818, CLAVIER 1814-1823), οι τρεις 
από τις οποίες περιλαμβάνουν και το ελληνικό κείμενο. Η Περιήγηση από τον έναν 
ή τον άλλον δρόμο διαβαζόταν ολοένα και περισσότερο. Αμεσοι ή έμμεσοι, εξειδικευ
μένοι ή απλώς καλλιεργημένοι, οι αναγνώστες του Παυσανία πληθαίνουν καθώς τα 
παλιρροϊκά κύματα του Νεο-ουμανισμού κατακλύζουν την Ευρώπη. Δεν είναι εδώ η 
κατάλληλη θέση για να επιχειρήσει κανείς να αναλύσει τον κοινό παρονομαστή της 
μεγάλης στροφής του ύστερου Διαφωτισμού προς την Ελλάδα, καθώς αυτή προσέ
λαβε διαφορετικό περιεχόμενο στο πλαίσιο κάθε μιας εθνικής παιδείας («retour a 
l'antique», «Greek revival» ή «Neo-Humanismus»). Αυτό που πρέπει να επισημάνου
με είναι ότι η στροφή αυτή έφερε τον Παυσανία δυναμικά στο προσκήνιο. 
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Με το βλέμμα τον Παυσανία 

Στην εισαγωγή του στον Νέο Ανάχαρση, ο αββάς Barthélémy δηλώνει ότι επιλέγει τη 
μορφή της περιήγησης, γιατί επιτρέπει την αναλυτική παρουσίαση των ηθών, πράγ
μα που δεν συμβαίνει με την ιστοριογραφία. Η παρατήρηση είναι καίρια, καθώς ανα
δεικνύει την περιηγητική γραμματεία του Διαφωτισμού ως το κατεξοχήν πεδίο έκ
φρασης και υποδοχής της πολύπλευρης εγκυκλοπαιδικής περιέργειας, αυτής της 
((φιλοσοφικής» μετάλλαξης της αρχαιοδιφικής ενασχόλησης γύρω από την ιστορία 
του πολιτισμού. Έτσι, το πεδίο στο οποίο θα κυριαρχήσει ο Παυσανίας, σε βαθμό που 
να μπορούμε να μιλάμε για μια δεύτερη αναγέννηση του έργου, είναι εκείνο της πε
ρί την Ελλάδα ταξιδιωτικής φιλολογίας του ύστερου Διαφωτισμού. Από τα 1750 και 
μετά, η Περιήγηση του Παυσανία θα αποτελέσει τον κοινό παρονομαστή των περιη
γητικών εκδόσεων που αφορούν στην Ελλάδα: Επιβάλλεται ως πρότυπο του ελληνι
κού ταξιδιού και ο Παυσανίας ως μέντορας των απεσταλμένων της Δημοκρατίας των 
Γραμμάτων. 

Πίσω από το πυκνό ρεύμα των αρχαιόφιλων περιηγητών στην Ελλάδα βρίσκονται 
πάντοτε οι ακαδημαϊκοί θεσμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί. Οι περισσότεροι από τους 
αξιόλογους περιηγητές του ύστερου Διαφωτισμού συνδέονται με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο με τους συλλογικούς θεσμούς των χωρών τους, ιδίως την Académie des 

Inscriptions et Belles Lettres ή την Society of Dilettanti που ιδρύεται στα 1732. Πα
ράλληλα με τους θεσμούς αυτούς πρέπει να συνυπολογίσουμε και τη δράση των ευ
ρωπαϊκών πρεσβειών στην Κωνσταντινούπολη, της γαλλικής ειδικότερα. Ο γάλλος 
πρέσβης Choiseul-Gouffier (1784-1792), μέλος της Académie des Inscriptions και μα
θητής του Barthélémy, θα οργανώσει μια μικρή αρχαιολογική και τοπογραφική ακα
δημία καθοδηγούμενος από τον Barbie du Bocage (PINGAUD 1887). Από τα τέλη του 
18ου αιώνα και έως την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, οι πρόξενοι των ευρω
παϊκών δυνάμεων στην Αθήνα θα αποτελέσουν τον πυρήνα υποδοχής λογίων, καλλι
τεχνών και συλλεκτών, που συρρέουν ολοένα και περισσότεροι στην πόλη. 

Οι περιηγητές ταξιδεύουν στην Ελλάδα με τον Παυσανία για οδηγό, και επιχει
ρούν να εξακριβώσουν τα λεγόμενα του. Ο πλέον μεθοδικός περιηγητής-αναγνώστης 
του Παυσανία ανάμεσα τους είναι αναμφισβήτητα ο βρετανός συνταγματάρχης W. Μ. 
Leake. Με τα έργα του, που αφορούν τις νότιες ελληνικές περιοχές (1821 και 1830), ο 
Leake προτείνει στην ουσία αναδιαρθρωμένες μεταφράσεις της Περιήγησης συμπλη
ρωμένες με εκτενή σχόλια για την παρούσα κατάσταση των πραγμάτων. Η αποκα
τάσταση (η πλήρης κατανόηση) του κειμένου και η αναστήλωση της ελληνικής 
Αρχαιότητας είναι ταυτόσημες. Η ενδελεχής τοπογραφική τεκμηρίωση μετατρέπε
ται σε φιλολογική παραβολή και εκδοτικό σχολιασμό του κειμένου: ((Καθημερινά συ-
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ναντώ περιπτώσεις στις οποίες είναι αδύνατον να τον καταλάβει κανείς σωστά ή να 
τον μεταφράσει, χωρίς να τον ακολουθήσει στις διαδρομές του...» (LEAKE 1830 II: 287). 

Ο Leake αναζητά στη σύγχρονη τοπογραφία μια ερμηνεία των σκοτεινών σημείων 
της Περιήγησης ή αποδείξεις της αξιοπιστίας του έργου (WAGSTAFF 2001), πράγμα 
που δεν συμβαίνει με τους υπόλοιπους περιηγητές του ύστερου Διαφωτισμού, στους 
οποίους ο Παυσανίας χρησιμεύει ως οδηγός, όχι ωστόσο με την έννοια του συνοδοι
πόρου ανιχνευτή, αφού ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ακολουθήσουν τις διαδρομές του, 
μιας και οι αρχαίοι δρόμοι δεν υπήρχαν πλέον, ενώ οι αρχαίες πόλεις βρίσκονταν κά
τω από τις νεότερες — αν δεν βρίσκονταν κάτω από τους λόφους. Ο Παυσανίας χρη
σιμεύει κυρίως ως βοήθημα για την ταύτιση των μνημείων, ένας επί τόπου ((εξηγη
τής», όπως τον μεταμόρφωσε ο αββάς Barthélémy στο Ταξίδι του Νέον Ανάχαρση και 
όπως τον είχε αντιληφθεί ο Calderini στα τέλη του 15ου αιώνα: κάτι σαν τον Cicerone 
του Burckhardt. 

Οι ρόλοι που επιτελεί η ανάγνωση του αρχαίου κειμένου στο πλαίσιο των νεότε
ρων αυτοψιών είναι ποικίλοι και σύνθετοι. Οι αναγνώσεις του έργου που ερμηνεύονται 
ευκολότερα είναι σίγουρα εκείνες που συνδέονται με το κυνήγι των ελληνικών αρχαιο
τήτων, οι οποίες αναζητούν στο αρχαίο κείμενο πληροφορίες για πλούσια σε αρχαιό
τητες κοιτάσματα. Ήδη, κατά τη σύντομη παρένθεση της βενετικής κατοχής της 
Πελοποννήσου (1699-1715), θα επιχειρηθούν ορισμένες βιαστικές ανασκαφικές εργα
σίες με κύριο βοήθημα τον Παυσανία (ΡΑΤΟΝ 1951: 145-154, MALLIARIS 1997). Η αρ-
χαιοθηρική ανάγνωση του έργου θα επαναληφθεί συστηματικά και θα αποβεί ολοένα 
και εντονότερη σε όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Στα 1723 ο Bernard de 
Montfaucon, παρακινημένος από την απαρίθμηση των 203 αγαλμάτων ολυμπιονικών 
που παραθέτει ο Παυσανίας (VI1-18), θα προτείνει την ανασκαφή της Ολυμπίας. Το 
φαινόμενο θα πυκνώσει όσο προχωρά ο αιώνας, για να κορυφωθεί κατά τις δύο πρώ
τες δεκαετίες του 19ου αιώνα, όταν οι κυνηγοί αρχαιοτήτων στην οθωμανική Ελλά
δα διέτρεχαν την χώρα με τον Παυσανία στο ένα χέρι και μια σκαπάνη στο άλλο 
(ΓΕΝΝΆΔΙΟΣ 1930: 127). Ακόμη και ο Βελή Πασάς, ο οθωμανός διοικητής της Πελο
ποννήσου (Μόρα-βαλεσής) ζήτησε να μάθει τι γράφει ο Παυσανίας, ώστε να διευκο
λύνονται οι αρχαιολογικές του επιχειρήσεις (GELL 1823: 363). 

Η επίδραση του Παυσανία στις περιηγήσεις των ξένων στην Ελλάδα είναι εμφα
νής. Οι αναφορές στο έργο είναι πυκνές, ωστόσο μια προσεκτική ανάγνωση φανερώ
νει ότι οι περισσότερες μεταφέρονται από έκδοση σε έκδοση, χωρίς αυτό να σημαί
νει και αντίστοιχες αναγνώσεις του έργου. Η μελέτη των ταξιδιωτικών περιγραφών 
της Νεμέας (SUTTON 2001) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι περιηγητές που ακολουθούν 
τον πρώτο επισκέπτη της περιοχής, τον βρετανό λόγιο Richard Chandler (1766), παρα
θέτουν εκδοχές της δικής του ανάγνωσης του Παυσανία. Σε αντίστοιχα συμπερά-
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σματα οδηγεί και το corpus των νεότερων περιγραφών των Δελφών: και εδώ η περι
γραφή του Spon ενσωματώνει την περιγραφή του Παυσανία, για να τυποποιηθεί μέ
σα από τις διαδοχικές επαναλήψεις της στα κείμενα των επισκεπτών που ακολουθούν 
(HELLMANN 1992, GUILMET 2005α). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενσωμάτωση των αναγνώσεων της Περιήγη
σης στις νεότερες περιηγητικές αφηγήσεις. Ο Richard Chandler, ο James Stuart, o 
Pouqueville ή ο συνταγματάρχης Leake θα μας δώσουν πολλά τέτοια παραδείγματα, 
όπου οι περιγραφές του Παυσανία εντάσσονται στην περιηγητική αφήγηση του νεό
τερου παρατηρητή, συνήθως μάλιστα χωρίς προειδοποίηση: οι περιγραφές τους ενη
μερώνουν τις περιγραφές του Παυσανία, ενώ οι εικόνες και οι απόψεις που προτείνουν 
οι καλλιτέχνες περιηγητές επιχειρούν να ξαναζωντανέψουν το βλέμμα του αρχαίου 
περιηγητή (GUILMET εδώ: 163). Επιπλέον, οι αρχαίες και οι νεότερες περιγραφές αφο
μοιώνονται σε μια κοινή πρόσληψη (SUTTON 2001:176). Είναι καθοριστικής σημασίας 
το γεγονός ότι, κατά τις κρίσιμες δεκαετίες που προηγούνται της Ελληνικής Επα
νάστασης, οι παρατηρητές βλέπουν την Ελλάδα μέσα από τα μάτια του Παυσανία. 
Η πρόσληψη είναι κατά βάση ιστορική και μάλιστα με κριτήρια των ρωμαϊκών αυ
τοκρατορικών χρόνων. Στο έργο του Pouqueville αλλά και του Leake η ((γεωγραφία» 
της Ελλάδας είναι εκείνη του Πτολεμαίου και του Στράβωνα, ενώ η εσωτερική της 
«χωρογραφία» και ((τοπογραφία» είναι εκείνες του Παυσανία. 

Η αναγνώριση της αρχαίας Ελλάδας, και κατά προέκταση της νεότερης, μέσα 
από την ανάγνωση του Παυσανία αποτέλεσε μια οπτική που θα καθορίσει τις μετέ
πειτα εξελίξεις. Έχει ήδη επισημανθεί η επίδραση της προσέγγισης αυτής στην εξέ
λιξη της αρχαιολογίας της Ελλάδας (SHANKS 1996: 50-51, ΚΟΛΩΝΊΑ εδώ: 214). Ωστόσο 
η στάση αυτή στάθηκε καθοριστική την ώρα της οριοθέτησης του ελεύθερου ελληνι
κού κράτους, καθώς η νοσταλγική ματιά του Παυσανία συνέπιπτε με την ιδέα της 
αναβίωσης της ((ελευθέρας Ελλάδος», όπως υπήρξε πριν από τη μάχη της Χαιρώ
νειας (338 π.Χ.) και όπως προέκυπτε μετά την Επανάσταση του 1821. Το νεοσύστα
το ελληνικό κράτος θα καλύψει αρχικά τις περιοχές που περιγράφονται στα 10 βιβλία 
της Περιήγησης. 

Η επισκόπηση της τύχης του Παυσανία κατά τους νεότερους χρόνους δείχνει ότι η 
Περιήγηση λειτούργησε ως καταλύτης των διεργασιών ανάκτησης της ελληνικής Αρ
χαιότητας. Το έργο ενσωματώνεται στη δυτική παιδεία ως αυθεντική αρχαιογνωστι
κή περιγραφή της Ελλάδας, αποβαίνει ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών και πρότυπο 
μιας τεκμηριωμένης στον χώρο ανάγνωσης του ελληνικού πολιτισμού. Από τον 15ο 
αιώνα και έως την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο δυτικός κόσμος μαθαίνει να βλέ
πει την Ελλάδα μέσα απ' τα μάτια του Παυσανία. Οι περιηγητές των Φώτων δεν 
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θα αργήσουν να ταυτιστούν με τον αρχαίο περιηγητή: θα αναζητήσουν και θα βρουν 
στην οθωμανική Ελλάδα τη νοσταλγική Ελλάδα της Περιήγησης. 

Οι διαδοχικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις και οι αναστηλώσεις χώρων και μνη
μείων τον 19ο και τον 20ό αιώνα θα επιχειρήσουν να ξαναδώσουν υλική μορφή στο αρ
χαίο παρελθόν και να αναβιώσουν τον κόσμο που περιέγραψε ο Παυσανίας. Το νεο
κλασικό βασίλειο θα προβληθεί ως φυσικός κληρονόμος και διάδοχος των ελεύθερων 
πόλεων της Αρχαιότητας και ο Παυσανίας θα μεταμορφωθεί για μια ακόμη φορά σε 
οδηγό των αναστηλωτών και ξεναγό των επισκεπτών. Αυτά όμως ανήκουν σ' ένα 
άλλο κεφάλαιο, καθώς αποτελούν μια μικρή όψη της μεγάλης συζήτησης γύρω από 
τον χαρακτήρα του νεότερου ελληνισμού και των σχέσεων του με την Αρχαιότητα. 

Προσκύνημα στους υψηλούς τόπους της μνήμης και της ιστορίας της Ελλάδας 
(HARTOG 2003: 171), η Περιήγηση σφράγισε τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα ενσω
ματώθηκε στο ευρωπαϊκό πολιτιστικό οικοδόμημα: προσέφερε τις πρώτες ύλες για τις 
ποικίλες και διαδοχικές ανακατασκευές της' κυρίως όμως επέβαλε τη νοσταλγική μα
τιά που διασώζει και κληροδοτεί την εικόνα ενός κόσμου χαμένου και παραδειγματικού. 

Γ. Τ. 
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Ουμανιστικά ειρόγραφα 
της « εριήγησης» 

1 ο γεγονός ότι το χειρόγραφο έφτασε στη Φλωρεντία δεν είναι τυχαίο. Η πόλη του 
Πετράρχη στάθηκε μία από τις πρώτες εστίες του Ουμανισμού και ένα από τα πρώ
τα κέντρα ελληνικών σπουδών. Παράλληλα με τη μελέτη της γλώσσας, οι φλωρεντινοί 
ουμανιστές φρόντισαν ώστε να συγκεντρωθούν στις βιβλιοθήκες της πόλης τους πολλά 
κείμενα ελλήνων συγγραφέων. Ίσως ήταν ο Giovanni Aurispa, ιταλός ταξιδιώτης, δά
σκαλος ελληνικών του Lorenzo Valla και μεγάλος συλλέκτης χειρογράφων, που έφερε 

1.τ>ε\ος 

mendie/ 
¥ 

Γ.τ>£ΐο5 
SPILLE. 

1. Christoforo Buondelmonti, χάρτης και περιγραφή της Δήλου, «Liber Insularum Arch-
ipelagi», χειρόγραφο περί τα 1420. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη MSS 71) 

την Περιήγηση από το ταξίδι του στην Ανατολή στα 1413 και 1414 (MARCOTTE 1992: 
872). Το ενδιαφέρον για την ανεύρεση ελληνικών χειρογράφων ενέπνευσε και τα ταξί
δια του φλωρεντινού μοναχού Christoforo Buondelmonti και του Κυριακού του Αγκω-
νίτη. Ωστόσο το έργο των δύο αυτών περιηγητών δεν περιορίστηκε στη διάσωση των 
κειμένων, αλλά αποτελεί λαμπρή μαρτυρία ανάκτησης της ελληνικής Αρχαιότητας 
στη γεωγραφική και υλική της πραγματικότητα από το ουμανιστικό κίνημα. Με τις 
εκδόσεις του, το Βιβλίο των Νησιών τον Αρχιπελάγους {Liber Insularum Archipelagic 

74 



Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

1420) (εικ. 1) και την αρχαιογνωστική Περιγραφή της Κρήτης (Descriptio Insulae 
Cretae, 1416), ο Buondelmonti εγκαινιάζει την παράδοση των περιηγητικών κειμένων 
που εστιάζονται στη γεωγραφία, την ιστορική χαρτογράφηση και τη μελέτη της Αρ
χαιότητας. Ο Κυριάκος ο Αγκωνίτης ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως έμπορος και 
ταξίδεψε τρεις φορές στην Ελλάδα (1434-1435, 1444, 1447-1448, COLIN 1981) (εικ. 2). 
Στο βιβλίο του Ζητήματα Αρχαιοτήτων (Antiquarum Rerum Commentarla) συγκέ
ντρωσε πολλές επιγραφές και ζωγράφισε, με αφελή συχνά τρόπο, τα μνημεία που συ
νάντησε στις εξερευνήσεις του. Γίνεται, άθελα 
του, συνεχιστής του έργου του Παυσανία, ανα
ζητώντας έναν κόσμο χαμένο, του οποίου ήθελε 
να διασώσει την πολιτιστική και καλλιτεχνική 
κληρονομιά: ((Με ώθησε μια φλογερή επιθυμία 
να επισκεφτώ τον κόσμο [...] Από καιρό, κύ
ριο θέμα των μελετών μου ήταν να καταγράψω 
όλα αυτά τα πράγματα που μέρα με τη μέρα 
ερειπώνονται από την αργή φθορά του χρόνου 
και την αμέλεια των ανθρώπων, πράγματα που 
είναι, ωστόσο, θαυμαστά». Η αλληλογραφία του 
Κυριακού φανερώνει ότι προετοίμαζε τα ταξί
δια του συμβουλευόμενος τη Γεωγραφική Υφή-
γηση του Κλαύδιου Πτολεμαίου, τη Φυσική 
Ιστορία του Πλινίου και, αργότερα, ένα αντί
γραφο της Γεωγραφίας του Στράβωνα. Συμπε
ραίνουμε, από λανθασμένες εκτιμήσεις του για 
κάποιες τοποθεσίες, ότι δεν είχε διαβάσει τον 
Παυσανία, αλλά η αναφορά των πηγών δεν 
ήταν τότε επιστημονικός κανόνας. Ας σημειω
θεί ωστόσο, ότι τόσο ο Κυριάκος όσο και ο Buondelmonti ήταν συνδεδεμένοι με τον 
πρώτο γνωστό κάτοχο της Περιήγησης, τον Niccolò Niccoli και έναν σημαντικό κύ
κλο ανθρωπιστών και πολιτικών στη Φλωρεντία, οι οποίοι μπορούσαν να τους μιλή
σουν για το κείμενο του Παυσανία (COLIN 1981: 394-401). 

Συλλέκτης αρχαιοτήτων και χειρογράφων, ο Niccolò Niccoli συγκρότησε μια ση
μαντική συλλογή ελληνικών κωδίκων, στους οποίους περιλαμβανόταν και το χειρό
γραφο της Περιήγησης, χωρίς να γνωρίζουμε πότε ακριβώς και με ποιο τρόπο το 
απέκτησε. Ο ουμανιστής αυτός, μαθητής του Μανουήλ Χρυσολωρά, δάνεισε το 1418 
το χειρόγραφο του σε έναν άλλον συλλέκτη χειρογράφων, τον βενετό Francesco Bar
baro. Όταν στα 1437 πεθαίνει ο Niccoli, τα 800 χειρόγραφα του παραδόθηκαν στη Μο-
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2. Κυριάκος Αγκωνίτης, «Itinerarium...», 
Φλωρεντία, 1742. (Γεννάοειος Βιβλιοθήκη 
GT 409B) 



3. Ο καρδινάλιος Βησσαρίων, χαλκογραφία από την έκδοση: Jean-Jacques Boissard -
Théodore de Bry, «Bibliotheca chalcographica illustrium virtute atque eruditione in tota 
Europa clarissimorum virorum... », Φρανκφούρτη, 1650-1654. (Ιδιωτική συλλογή) 
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νή του Αγίου Μάρκου στη Φλωρεντία (εικ. 1, σ. 53). Στον κατάλογο της βιβλιοθήκης 
της Μονής (γύρω στο 1500) ο κώδικας του Παυσανία καταγράφεται ως Ιστορία τον 
Παυσανία σε περγαμηνή (Pausaniae historia im membranis). Δυστυχώς, από αυτό το 
σημείο και μετά, τα ίχνη του χειρογράφου του Niccoli χάνονται. Το έργο ωστόσο είχε ήδη 
αντιγραφεί αρκετές φορές. Το παλαιότερο αντίγραφο (μεταξύ των ετών 1450 και 1468) 
ήταν παραγγελία του καρδινάλιου Βησσα
ρίωνα (εικ. 3) και βρίσκεται στη Μαρκια-
νή Βιβλιοθήκη στη Βενετία ( Venetus Mar-
cianus gr. 413, εικ. 6). 

Η έρευνα έχει εντοπίσει πολλούς χρή
στες, αναγνώστες, αντιγραφείς και κτή-
τορες των ελληνικών χειρογράφων του 
Παυσανία, μεταξύ των οποίων καρδινάλιοι, 
όπως ο Βησσαρίων, ο Domenico Grimani, o 
Nicolo Ridolfi, ο Egidio da Viterbo, ο απο
στολικός γραμματέας Giovanni Lorenzi, 
ηγεμόνες όπως ο Φραγκίσκος Α'και η Αι
κατερίνη των Μεδίκων, μεγιστάνες όπως 
ο Ulrick Fugger και ο Lorenzo Pierfrancesco 
de'Medici, στοχαστές όπως ο Giovanni Pico 
della Mirandola, o Angelo Poliziano, ο Έρα-
σμος και ο Johannes Sambucus, λόγιοι ου
μανιστές όπως ο Guarino Veronese, ο Do-
mizio Calderini, o Aldus Manutius, ο Paolo 
da Canale, o Valeriano d'Albino da Forlì, o 

Jerome Fondule, ο Niccolo Leonico Tomeo, 4- H πρώτη σελίδα των «Αττικών» από τον κώ-
ο David Hoeschel και, τέλος, έλληνες λό- αικα 5U0 της Βιβλιοθήκης Medwea Lmrentiana 

, , Λ ι κ ι τ7Ίζ Φλωρεντίας, ίελη 15ου αιώνα 
γιοι της οιασπορας, όπως ο Ιανός Λάσκα
ρης, ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης, ο Δημήτριος Χαλκοκονδύλης, ο Ιωάννης Ρώσος, ο 
Μάρκος Μουσούρος, ο Μιχαήλ Σουλιάρδος και ο Μάξιμος Μαργούνιος. 

Από τα χειρόγραφα αυτά σώζονται σήμερα δεκαοχτώ και κατάγονται όλα, άμεσα 
ή έμμεσα, από ένα και μοναδικό χαμένο χειρόγραφο (εικ. 4, 5, 6). Κανένα δεν είναι πα
λαιότερο του 1450 (DILLER 1957). Υπάρχουν έξι αντίγραφα από το χειρόγραφο του Niccoli, 
εκ των οποίων μόνο τρία περιλαμβάνουν το πλήρες κείμενο. Ο μεγάλος αριθμός των 
αντιγράφων της Περιήγησης αποτελεί δείκτη της ευρείας κυκλοφορίας του έργου κα
τά τον 15ο και τον 16ο αιώνα, την εποχή δηλαδή που αναπτύσσεται ο Ουμανισμός. 

α α 
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5. Παυσανίας, «Ελλάδος Περιήγησις», περγαμηνό χειρόγραφο, τον 15ου αι. (Plut. 56.11, φ. Ir). 
Γράφτηκε από τον διάσημο καλλιγράφο της Αναγέννησης Ιωάννη Ρώσσο για λογαριασμό του 
Αανρεντίου του Μεγαλοπρεπούς το 1485 
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σό τον 15ον αιώνα. Το χειρόγραφο αντιγράφηκε για λογαριασμό τον καρδινάλιον Βησσαρίωνα 
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Η Πρώτη Έκδοση τον αναανία 
«Ελλάδος ΙΊεριήγηοις» 

11 πρώτη έκδοση του μοναδικού έργου του Παυσανία που έφθασε ως τις μέρες μας 
με τον τίτλο Ελλάδος Περιήγησις, κυκλοφόρησε από το τυπογραφείο του Αλδου Μα-
νούτιου στη Βενετία το 1516, δηλαδή δύο χρόνια περίπου μετά τον θάνατο του Αλδου, 
μια εποχή που το εργαστήρι του είχε περάσει στα χέρια του πεθερού του Andrea d' 
Asola. 0 Άλδος είχε εντάξει στα εκδοτικά του σχέδια τον Παυσανία ήδη από το 1497, 
προτού ακόμη τυπωθεί η λατινική μετάφραση του Domizio Calderini, που χρονολογεί
ται γύρω στο 1475 και κυκλοφόρησε στη Βενετία γύρω στο 1500 από το τυπογραφείο 
του Ottino da Luna. Στον πρόλογο του Dictionarium Graecum (1497) γνωστοποιεί στους 
αναγνώστες του πως σκοπεύει να υποστηρίξει τις Ελευθέριες Τέχνες με την έκδοση 
βασικών εργαλείων, όπως το Μέγα Ετνμολογικόν, τη Σούδα (Σονΐδας), το Ονομα-
στικόν του Ιουλίου Πολυδεύκη και το Ελλάδος Περιήγησις του Παυσανία (DIDOT 1875). 
Το 1502 επανέρχεται στο ζήτημα της έκδοσης του Παυσανία από τον Πρόλογο της πρώ
της έκδοσης του Ηροδότου απευθυνόμενος προς τον Giovanni Planza di Ruffinoni, τον 
αποκαλούμενο Calphurnius. 0 τελευταίος, κάτοχος της έδρας της λατινικής ρητορικής 
στο Στούντιο της Πάδοβας, φαίνεται ότι παρέδιδε μαθήματα γύρω από τις περιηγητι
κές καταγραφές του Παυσανία και διέθετε στη βιβλιοθήκη του ένα χειρόγραφο του 
Παυσανία (MARCOTTE 1992). Ο Άλδος, που απεγνωσμένα έψαχνε χειρόγραφα αναζη
τώντας τα ακόμη και από τους βιβλιοτάφονς, δεν δυσκολεύτηκε να δανειστεί τον κώ
δικα του Calphurnius. Τον ευχαριστεί δημόσια για την ευγενική του χειρονομία, ενώ ως 
αντίδωρο του αφιερώνει τις Εννέα Μούσες του Ηροδότου (1503). Η έκδοση του Παυ
σανία αναγγέλλεται και πάλι στον δεύτερο Κατάλογο του Αλδου, το 1503, αλλά το έργο θα 
παραμείνει σε χειρόγραφη κατάσταση για περισσότερο από μια δεκαετία ακόμη. Την εκ
δοτική επιμέλεια είχε αναλάβει ο πιο σημαντικός συνεργάτης του Αλδου και ο σπουδαιό
τερος 'Ελληνας φιλόλογος της Αναγέννησης, ο Μάρκος Μουσούρος, κάτοχος της έδρας 
των Ελληνικών στη Βενετία (GEANACOPLOS 1962: 111-166). Στις 6 Φεβρουαρίου του 1514 
ο Αλδος αφήνει την τελευταία του πνοή στη Βενετία και ο Μουσούρος, έναν περίπου 
χρόνο αργότερα (1515), θα εκδώσει την ελληνική γραμματική που είχε συντάξει ο Αλ
δος με τον τίτλο Grammaticae Institutiones Graecae. To αφιερωτικό σημείωμα του Μου-
σούρου απευθύνεται στον Jean Grolier —μέγα βιβλιόφιλο, κατεξοχήν υποστηρικτή και 
χρηματοδότη του εκδοτικού έργου του Αλδου— εκθέτοντας του τα εκδοτικά σχέδια 
του τυπογραφείου κατά την μετά τον Αλδο εποχή. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται 
η πολύτιμη έκδοση του Γαληνού, η Γεωγραφία του Στράβωνα, η Ιστορία του Πολυβίου, 
οι Βίοι Παράλληλοι του Πλουτάρχου και η Ελλάδος Περιήγησις του Παυσανία. 

80 



Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΣΤΟΤΣ ΝΕΟΤΕΡΟΤΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

Η Ελλάδος Περιήγησις κυκλοφόρησε τελικά τον Ιούλιο του 1516 και στον κολο-
φώνα υπάρχει η διευκρίνιση: in aedibus Aldi, et Andreae soceri. 

Δύο προλογικά σημειώματα κοσμούν τον τόμο, ένα λατινικό ανυπόγραφο και ένα 
ελληνικό του Μουσουρου προς τον Ιανό Λάσκαρη (LEGRAND 1885-1906 II: 148-149). Ο 
λατινικός πρόλογος απευθύνεται στους αναγνώστες και διαφημίζει ουσιαστικά την 
έκδοση, εκθειάζοντας τον συγγραφέα για την επιμέλεια, την ακριβολογία, την αφη
γηματική του ικανότητα αλλά και 
τονίζοντας το ενδιαφέρον που παρου
σιάζει το αρχαίο κείμενο, καθώς σ' 
αυτό περιλαμβάνονται ((περιγραφές 
λαμπρών κατορθωμάτων». Τέλος, 
γίνεται αναφορά στην αξιοπιστία 
της έκδοσης χάρη στη συμβολή του 
Μουσουρου, που πρόσφατα είχε με
τοικήσει στη Βενετία και αντιπρο
σωπεύει κόσμημα των ((ηρωικών 
γραμμάτων» των αρχαίων συγγρα
φέων της Ελλάδας. 

Το κείμενο αυτό έχει σαφή πολι
τικό χαρακτήρα. Η οθωμανική κα
τάκτηση επέφερε την καταστροφή 
((τόσων μεγάλων και ξακουστών πό
λεων της Αρχαιότητας και η ερει
πωμένη εικόνα που παρουσιάζουν 
σήμερα μόνο θρήνο μπορεί να προ
καλεί. Αγανακτεί κανείς με το γε
γονός ότι χριστιανοί ηγεμόνες διε
ξάγουν φονικές μάχες για την κα
τάκτηση ασήμαντων ιταλικών κω
μοπόλεων, αφήνοντας έτσι πλούσιες και έφορες πεδιάδες της Πελοποννήσου στα χέ
ρια των ασεβών Τούρκων». 

Ο πρόλογος αυτός αποτελεί μία ακόμη ελληνική έκκληση και ικετηρίδα προς τους 
ηγεμόνες της Δύσης για μία νέα σταυροφορία κατά των Οθωμανών. Ο Μουσούρος 
άλλωστε είχε ήδη απευθύνει μία έμμετρη έκκληση στον πάπα Λέοντα Γ από τον 
Πρόλογο του στην έκδοση των Απάντων του Πλάτωνα (1513). Οι εκκλήσεις αυτές 
δεν ήταν ουτοπικές, καθώς εκείνα ακριβώς τα χρόνια ο Λέων ο Γ προσπαθούσε να 
πείσει τον βασιλιά της Γαλλίας και τον αυτοκράτορα της Γερμανίας να πραγματο-

1. Ο Άλδος Μανοντιος από χαρακτικό της εποχής. (Ιδιω
τική συλλογή) 
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ποιήσουν χριστιανική εκστρατεία κατά των Οθωμανών (CORTESI-MALTESE 1992, 
SETTON 1984). 

Ο Μουσούρος στον ελληνικό πρόλογο του αναφέρεται επιγραμματικά σχεδόν στον 
Παυσανία, εκθειάζει την πολυμάθεια του και τον πλούτο των πληροφοριών και αφη
γήσεων του από την περιγραφή του οδοιπορικού του στην Αττική και την Πελοπόν
νησο. Ταυτόχρονα ο πρόλογος αυτός είναι ένας ύμνος προς τον Λάσκαρη και το νέο 

πνεύμα των καιρών. Είναι γραμμένος σε 
ιδιαίτερα εμπνευσμένο ύφος και αναφέ
ρεται στα επιτεύγματα των συγχρόνων 
του, ενώ καυτηριάζει τη στείρα προσή
λωση στην Αρχαιότητα που χαρακτηρί
ζει ορισμένους. 

Το σημείωμα του ανοίγει με μια απο
ρία: ((Γιατί πολλοί θεωρούν ότι η φύση 
στάθηκε ως φιλόστοργη μητέρα προς 
τους αρχαίους και ως κακότροπη μητριά 
προς εμάς; Αδικο δεν είναι και ανακρι
βές να υποστηρίζουν ότι οι επιστήμες και 
οι τέχνες έφθασαν στο ανώτερο επίπε
δο κατά τους παλαιούς καιρούς και οτι 
σήμερα μαραίνονται και περιφρονημένες 
οδεύουν προς την κατάπτωση;» Και αφού 
αναφέρεται στην εξέλιξη των πολεμι
κών και πολιορκητικών μηχανών, κάνει 
λόγο για την εφεύρεση της τυπογραφίας, 
η οποία επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό 
των αντιγράφων, παρομοιάζοντας την με 

/ γόνιμο καρπό του δέντρου από τον οποίο 
γεννιούνται άπειρες παραφυάδες: «Πο-

2. Το μεγαλόσχημο σήμα τον Άλδον Μανοντιον λυτιμότερο αγαθό για το γένος των αν-
από την πρώτη έκδοση τον Πανσανία (1516). Λ / $>. Α / -> / / « Λ « Λ-Ι Λ/ ΛΛ „ ! ορωπων οεν οα μπορούσαν να ανακαλυ-(Γεννάδεως Βιβλιοθήκη GC 2864B) * ο / / ,ν 

ψουν οι θεοί, μια και όλοι γνωρίζουμε οτι 
τα βιβλία δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποθήκες της σοφίας και της γνώσης». 

Ακολούθως ο Μουσούρος εκθειάζει τον άνδρα που επινόησε τη θεϊκή αυτή τέχνη της 
τυπογραφίας και εξαίρει τη δυνατότητα που έδωσαν τα προϊόντα της, με τον πολλα
πλασιασμό των συγγραμμάτων, να συσταθούν αυτοτελείς βιβλιοθήκες, προσιτές σε 
κάθε πεπαιδευμένο. Προβάλλει τη συμβολή του κύκλου του Δημητρίου Χαλκοκονδύλη 
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Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΣΤΟΤΣ ΝΕΟΤΕΡΟΪΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

και του Λάσκαρη στην αναπαραγωγή εκατοντάδων αντιτύπων με έργα του Ομήρου 
του Λουκιανού και του Απολλώνιου, όπως και επιγραμματικών ποιητών, υπαινισσό
μενος προφανώς τη μνημειώδη έκδοση των Επιγραμμάτων του Μάξιμου Πλανούδη, 
που τυπώθηκε στη Φλωρεντία το 1494 με την επιμέλεια του Λάσκαρη. Θεωρεί το 
επίτευγμα τους φάρο φωτεινό και σημείο αναφοράς για τον πολυδιαβασμένο Λλδο, 
που ξεπερνώντας κάθε δυσκολία ακολούθησε τα βήματα τους στον εκδοτικό στίβο και 
με τη συνεργασία των ((τροφίμων» της ελληνικής Μούσας κατόρθωσε πολλά και 
απαράμιλλα ευεργετήματα για όσους διψούσαν για παιδεία. Έφερε πράγματι, πρώ
τος αυτός στο φως ποιητικά και 
ρητορικά κείμενα και τα σωζόμε
να έργα του Αριστοτέλη και του 
Πλάτωνα. 

Ο Λάσκαρης εμφανίζεται εδώ 
ως προστάτης των απανταχού Ελ
λήνων που βρίσκουν καταφύγιο στη 
Δύση, υποκαθιστώντας έτσι τον ρό
λο που έπαιξε ο καρδινάλιος Βησ
σαρίων ωσότου κλείσει τα μάτια 
του το 1472 (KNÖS 1945). Ο Λά
σκαρης την εποχή εκείνη ήταν 
στη Ρώμη και εκτός των άλλων 
τον απασχολούσε η λειτουργία του 
Ελληνικού Κολλεγίου που είχε 
ιδρύσει χάριν του ελληνολάτρη πά
πα Λέοντα Γ στον Κυρινάλιο λόφο 
και όπου φοιτούσαν σπουδαστές 
προερχόμενοι από διάφορα μέρη 
του ελληνικού χώρου (FANELLI 1951, SALADIN 2000: 101-122). Την ίδια μάλιστα χρονιά 
που κυκλοφόρησε ο Παυσανίας (1516), ο Μουσούρος εγκατέλειψε το αλδινό τυπογρα
φείο στη Βενετία και ήρθε στη Ρώμη —για να διδάξει ελληνικά στο Κολλέγιο — 
όπου άλλωστε πέθανε τη χρονιά εκείνη. 

Στη συνέχεια ο Μουσούρος προχωρά στο εγκώμιο του Λάσκαρη: ((Εσύ γρηγορείς 
για τη σωτηρία των Ελλήνων, εσύ προσεγγίζεις βασιλείς και αυτοκράτορες εκλιπα
ρώντας τους να απαλλάξουν τους Έλληνες από την πικρότατη δουλεία, εσύ μόνο μέ
ρα και νύχτα αυτό σκέπτεσαι, περιφρονώντας κινδύνους, και το θάνατο ακόμη. Στην 
πολυπόθητη ελευθερία των Ελλήνων αποβλέπει η πολιτεία σου και προς τα εκεί προ
σβλέπει η εξαίρετη φύση σου με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Εσύ είσαι αυτός που 

3. Ο Μάρκος Μουσούρος, ξυλογραφία, από την έκδοση: Ρ. 
Giovio, «Elogia Virorum litteris, illustrium», Βασιλεία, 1577. 
(Ιδιωτική συλλογή) 

83 



ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΪ ΠΑΤΣΑΝΙΑ 

διατυμπανίζει πως είναι ντροπή ηγεμόνες και βασιλείς της Ευρώπης, στο όνομα της 
Χριστιανοσύνης, να πολεμούν μεταξύ τους για τοπικές διεκδικήσεις και να αφήνουν 
τους άθεους να καρπώνονται χωριά, πόλεις και κράτη της Ανατολής κατοικούμενα 
από ομόθρησκους. Εσύ κοπιάζεις να σώσεις την Ελλάδα αλλά και τον κάθε 'Ελληνα: 
Όποιος άπορος επιθυμεί να σπουδάσει και βιβλία αδυνατεί να προμηθευτεί, βρίσκει 
κοντά σου πατρική στοργή και γενναιοδωρία περίσσια. Ναι, έτσι όλοι λένε, η θύρα 
του οίκου σου είναι πάντα ανοιχτή και κανένας Έλληνας δεν φεύγει από το σπίτι σου 
χωρίς δώρο. Τολμώ να πω, Λάσκαρη, ότι η συμπεριφορά σου απέναντι στους Έλλη
νες ξεπερνά τα όρια της "καλοκαγαθίας", τρανό παράδειγμα η πρωτοβουλία σου να 
φέρεις από την Κρήτη, την Κέρκυρα και από παραθαλάσσιες περιοχές της Πελοπον
νήσου νέους που τώρα σπουδάζουν στη Ρώμη, χωρίς τίποτα να τους λείπει, και με τη 
χορηγία του μέγιστου αρχιερέα της Ρώμης Λέοντα Γ». 

Ο Μουσούρος συνεχίζοντας το εγκώμιο μιλάει για τα μελλούμενα, για όσους ευερ
γετήθηκαν από τον Λάσκαρη, που θα συνθέσουν έμμετρους στίχους και γραφές κα-
ταλογάδην για να διακηρύξουν τη λαμπρότητα του γένους, για το οποίο τόσο υπερη
φανεύεται. ((Θα υμνήσουν την αρετή των προγόνων σου, το σεβαστόν των Ελλήνων 
αυτοκρατόρων και θα σε αποκαλούν πατέρα των λόγων και ανακαινιστή της ελληνί
δας Ιπποκρίνης. Γιατί, πράγματι, εσύ έσωσες την παραμελημένη και από τους Έλ
ληνες ποιητική μούσα, που μετά από τόσα χρόνια την έκανες ικανή να ψάλλει και πά
λι. Δεν θα σιωπήσουν όμως οι υμνητές σου και για τις άλλες αρετές που διαθέτεις, 
γιατί πέρα από τις επιδόσεις σου στον κόσμο του βιβλίου, η σύνεση και η σοφία σου 
αναγνωρίζεται από ηγεμόνες και βασιλείς, που σου εμπιστεύονται εθνικές υποθέσεις 
να διαχειριστείς. Όλοι, τέλος, θα θαυμάσουν το ανεξίκακο και άλλοτε εχέμυθο και μυ
στηριώδες, βραχύλογο και καθάριο, εύστοχο και επίκαιρο ύφος του λόγου σου, που 
πολλά και με λίγες λέξεις φανερώνει. Το διακριτικό αυτό είναι που κάνει όλους όσοι σε 
γνώρισαν να μην επιβουλεύονται κατά κανένα τρόπο το ιερό πρόσωπο σου. Και εμείς, 
όσοι δεν διαθέτουμε και δεν μπορούμε να αγγίξουμε τη σπουδαιότητα του λόγου σου, 
καθώς ο νους μας δεν τολμά να αντικρίσει τη λαμπρή σαν την αυγή δόξα του μεγά
λου Λασκάρεως, γονυκλινείς θα προσευχηθούμε στον Θεό, που βλέπει και τα πάντα 
κυβερνά, να λυπηθεί την ανείπωτη πανωλεθρία των Ελλήνων. Αυτών που παλαιότε
ρα κατόρθωσαν με την προαγωγή τεχνών και επιστημών, όπως και με το πολίτευ
μα τους, να εκπαιδεύσουν, ακόμη και στις αποικίες τους ως τα πέρατα του κόσμου, 
να μορφώσουν, να εξημερώσουν και να κοσμήσουν το ανθρώπινο γένος. Σήμερα όμως, 
για κακή τύχη, ούτε τα αυτοκρατορικά σκήπτρα κρατούν, ούτε πατρίδα (αλίμονο!) 

4. Παυσανίας, «Ελλάδος Περιήγησις» Βενετία, 1516. Η πρώτη σελίδα τον τέταρτον βιβλίου 
«Μεσσηνιακά», από την πρώτη έκδοση τον Πανσανία (1516). (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 2864B) 
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έχουν. Ας είστε υγιείς, ο Ιεράρχης Λέοντας και εσύ Λάσκαρη, γιατί αν θελήσετε, θα 
επιτύχετε να ελευθερωθεί η Ελλάδα και τότε οι φιλομαθείς και φιλοθεάμονες νέοι θα 
επισκεφθούν άφοβα την Πελοπόννησο, με τον Παυσανία ανά χείρας, και με απόλαυ
ση θα περιηγηθούν παντού με οδηγό τον αρχαίο περιηγητή. Να είσαι ευτυχής». 

Ο πατριωτικός αυτός πρόλογος του 
Μουσούρου προς τον Λάσκαρη σηματο
δοτεί το τέλος μιας εποχής και πιο συ
γκεκριμένα της συμβολής των Ελλή
νων φιλολόγων στην επεξεργασία και 
έκδοση μεγάλων έργων των κλασικών. 
Ο ζργομός του Μουσούρου στη Ρώμη 
αποσκοπούσε στην αναζωογόνηση των 
ελληνικών γραμμάτων, με τη θερμή 
υποστήριξη του πάπα Λέοντα Γ, δηλα
δή, του Ιωάννη των Μεδίκων, μαθητή 
του Λάσκαρη, που επεδίωκε να ιδρύσει 
στη Ρώμη κάτι ανάλογο με τη Νέα 
Ακαδημία του Αλδου και να αφαιρέσει 
έτσι τα πρωτεία της Βενετίας στον εκ
δοτικό κόσμο του ελληνικού βιβλίου. 
Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που 
εγκατέλειψε τη Βενετία και ο Ζαχαρίας 
Καλλιέργης και ως δάσκαλος αρχικά 
στο Ελληνικό Κολλέγιο συγκρότησε 

ρ Λ ϊ ϊ Α ΐ ί ΐ Ό γ 
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5. Ο κολοφώνας της πρώτης έκδοσης τον Πανσα 
νια 1516. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 2864B) 

στη συνέχεια δικό του τυπογραφείο, με 
τη συνεργασία του Cornelio Benigni, και ανταγωνίστηκε τους κληρονόμους του Αλδου 
(LAYTON 1994: 318-333). Ο Μουσούρος δεν θα υποστήριζε μόνο το διδακτικό πρόγραμ
μα του Κολλεγίου, αλλά και το εκδοτικό που είχε κατά νου ο Λάσκαρης να ενεργοποιή
σει, όπως διαφαίνεται και από τα βιβλία που εξέδωσε από το τυπογραφείο του Κολ
λεγίου, που είχαν όλα διδακτικό χαρακτήρα: Σχόλια στην Ομήρον Ιλίάδα, Λόγοι του 
Ισοκράτους, Σχόλια στις Τραγωδίες του Σοφοκλή, Αποφθέγματα Ελλήνων Φιλοσό
φων και άλλα, που τυπώθηκαν από το 1517 και μετά. 

Η έκδοση του Παυσανία, όπως και ο πρόλογος του Μουσούρου, έχουν έτσι έναν 
αθέλητο εμβληματικό χαρακτήρα, καθώς αντιπροσωπεύουν το τελευταίο εκδοτικό του 
πόνημα* κανένας άλλος πρόλογος του δεν θα κοσμήσει έκτοτε ελληνικό βιβλίο, και 
όσοι από τους μεγάλους Έλληνες φιλολόγους συνέχισαν το εκδοτικό τους έργο μετά 
τον θάνατο του προσανατόλισαν το πρόγραμμα τους σε βιβλία που υποστήριζαν τις 
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πνευματικές ανάγκες του νέου ελληνισμού. Οι ελληνικές εκδόσεις θα απευθύνονται 
πλέον όχι προς το κοινό των ουμανιστών, αλλά προς το ελληνικό, καθώς σταδιακά 
επικρατεί η έκδοση θρησκευτικών και λειτουργικών βιβλίων. Ο Λάσκαρης, εκτός 
από τα έργα που επιμελήθηκε στο τυπογραφείο του Κολλεγίου σε συνεργασία με τον 
Αρσένιο Αποστόλη, δεν εξέδωσε άλλα ελληνικά βιβλία ως τον θάνατο του το 1534. Ο 
Δημήτριος Δουκάς (Δούκας), συνεργάτης του Αλδου και στη συνέχεια πρωτεργάτης 
του ελληνικού βιβλίου στο πανεπιστήμιο της Αλκαλά στην Ισπανία, θα προχωρήσει 
στην έκδοση ενός λειτουργικού βιβλίου, με τις Λειτουργίες του Ιωάννη του Χρυσο
στόμου (Ρώμη, 1523). Μόνο ο Ζαχαρίας Καλλιέργης θα συμπεριλάβει στο εκδοτικό 
του πρόγραμμα δύο βιβλία που απευθύνονταν στο ουμανιστικό κοινό: την πρώτη έκ
δοση με σχόλια στις Ωδές του Πινδάρου (1515) και το Μέγα Λεξικό του Βαρίνου Φα-
βορίνου (1523), ενώ όλα τα υπόλοιπα εκδοτικά του εγχειρήματα στόχευαν μάλλον στο 
μαθητευόμενο ελληνικό κοινό και σε έναν στενό ουμανιστικό κύκλο της Ρώμης, οπωσ
δήποτε ιδιαίτερα ολιγάριθμο. 

Ο Μουσούρος διαισθάνεται ότι με τον θάνατο του Αλδου χάνεται ένας σημαντικός 
συνδετικός κρίκος μεταξύ του ουμανιστικού κοινού στη Δύση και του ελληνικού στοι
χείου. Μόνο ο Λάσκαρης έχει απομείνει, που διέθετε το κύρος και τις διεθνείς σχέ
σεις και επαφές, για να υποστηρίξει το όραμα της απελευθέρωσης ενός, μικρού έστω, 
τμήματος της πάλαι ποτέ κραταιάς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτός μόνο συμβο
λίζει και εκπροσωπεί το αυτοκρατορικό βυζαντινό μεγαλείο, και όπως ο Παυσανίας 
περιηγείται και διασώζει αξιομνημόνευτα και αξιοθαύμαστα μνημεία της Αττικής και 
της Πελοποννήσου, έτσι και ο Λάσκαρης διασώζει τα μνημεία της κλασικής γραμ
ματείας: τα καταγράφει, τα εκδίδει, τα σχολιάζει και μέσω της τυπογραφίας διαδί
δει τα γραπτά έργα των αρχαίων. Οι φιλομαθείς των καιρών του δεν θα έχουν την ευ
καιρία με τον Παυσανία ανά χείρας να ακολουθήσουν τα βήματα του, θα αρκεστούν 
στις περιγραφές και τις αναπαραστάσεις του. Ο Μουσούρος από την άλλη πλευρά, θα 
ολοκληρώσει την περιήγηση του στον εκδοτικό κόσμο υμνώντας τον Λάσκαρη ως την 
έσχατη ελπίδα του ελληνισμού στη Δύση. θα σηματοδοτήσει την αλλαγή προσανα
τολισμού των Ελλήνων προς μια πραγματικότητα που είχε πλέον εδραιωθεί. Έκτοτε 
οι Έλληνες θα στραφούν στη διατήρηση της συνοχής του Γένους με την καλλιέργεια 
της γλώσσας και των ιερών γραμμάτων και θα την υποστηρίξουν μέσω του θρη
σκευτικού και λειτουργικού βιβλίου. Οράματα παλινόρθωσης της ελληνικής χριστια
νικής αυτοκρατορίας δεν χωρούν πια. Ο Παυσανίας δίνει το στίγμα: περιγράφει έναν 
κόσμο που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, και ο Μουσούρος από τον πρόλογο του 
θρηνεί μια αυτοκρατορία που δεν θα αναβιώσει ποτέ. 

Κ.Σ. 
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Η έντυπη ιάδοση της « εριήγησης» 
16ος - 17ος αιώνας 

11 αρά το γεγονός ότι η ελληνομάθεια ήταν αρκετά διαδεδομένη στους ουμανιστικούς 
κύκλους, η διάχυση των ελληνικών κειμένων στο ευρύτερο λόγιο κοινό πέρναγε ανα
γκαστικά από τον δίαυλο της μετάφρασης τους στα λατινικά. Οι μεταφράσεις ελλη
νικών έργων στα λατινικά πληθαίνουν, καθώς ενθαρρύνονται από κοσμικούς και θρη
σκευτικούς ηγέτες, όπως ο Κόσιμο και ο Λαυρέντιος των Μεδίκων, οι ουμανιστές 
πάπες ή, αργότερα, οι πρωτεργάτες της Μεταρρύθμισης. Έτσι, κατά τον 15ο και 16ο 
αιώνα, η Περιήγηση του Παυσανία γνώρισε τρεις διαφορετικές μεταφράσεις στα λα
τινικά και μία στα ιταλικά (KRISTELLER 1971: 215-20). 

Η πρώτη λατινική μετάφραση του έργου παρέμεινε ημιτελής. Πρόκειται για τη 
μετάφραση του Domizio Calderini, που καλύπτει μόνον τα Αττικά και την αρχή των 
Κορινθιακών. Ο Calderini ενδιαφέρθηκε για το έργο από τα 1474, και η μετάφραση 
του τυπώθηκε στη Βενετία γύρω στα 1500. Την πλήρη μετάφραση του έργου ανέλα
βε δεκαετίες αργότερα ο ρωμαίος ουμανιστής Romolo Amaseo (εικ. 1, 2). Η πρώτη 
αυτή πλήρης απόδοση της Περιήγησης στα λατινικά καθιερώθηκε και κυκλοφόρησε 
ευρύτατα έως τον 18ο αιώνα. Η πρώτη έκδοση της μετάφρασης του Amaseo ενδέχε
ται να πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, στα 1547, ωστόσο κανένα αντίτυπο της δεν 
σώζεται. Είμαστε βέβαιοι μόνο για την έκδοση του 1551, που πραγματοποιήθηκε στη 
Φλωρεντία και γνώρισε πολλές επανεκδόσεις, είτε αυτοτελώς είτε μαζί με το ελλη
νικό κείμενο. Ο Amaseo ήταν σημαίνουσα προσωπικότητα των γραμμάτων και συν
δεόταν με τον φιλότεχνο μαικήνα και καρδινάλιο Alessandro Farnese και τον παππού 
του τον πάπα Παύλο Γ'. Η μετάφραση του μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι δεν βα
σίζεται μόνο στο αντίγραφο του Niccoli. 

Ακολουθεί η έκδοση της μετάφρασης του έργου από τον γερμανό διαμαρτυρόμενο 
ουμανιστή Abraham Loescher (Βασιλεία, 1550) από το τυπογραφείο του Johannes Oporin 

1. Romolo Amaseo, «Pausaniae veteris Graeciae descriptio», Λάνντεν, 1558. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
GC 2869B) 

2. Η αρχή τον έκτον βιβλίον της «Περιήγησης» (Ηλεία), από την έκδοση: Romolo Amaseo, «Pau
saniae veteris Graeciae descriptio», Λάνντεν, 1558. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 2869B) 

3. Abraham Loescher, «Pausaniae de tota Graecia libri decern...», Βασιλεία, 1550. (Γεννάδειος Βι
βλιοθήκη GC 2507.2q) 

4. Η αρχή τον έκτον βιβλίον της «Περιήγησης» («Ηλιακά»), από την έκδοση: Abraham Loescher, 
«Pausaniae de tota Graecia Ubrì decern...», Βασιλεία, 1550. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 2507.2q, σ. 221) 
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(εικ. 3, 4). Η χρονική εγγύτητα των δύο μεταφράσεων μαρτυρεί για το παράλληλο 
ενδιαφέρον για την Περιήγηση νοτίως και βορείως των Άλπεων, στην καθολική Ρώ
μη και στη Βασιλεία των Μεταρρυθμιστών. 

0 Loescher μεταφράζει ολόκληρη την Περιήγηση χωρίς να ανατρέχει στις προη
γούμενες μεταφράσεις. Η έκδοση είναι ένα επιβλητικό folio, τυπωμένο με εξαιρετι
κούς, ευανάγνωστους χαρακτήρες και ωραίες βινιέτες στην αρχή κάθε βιβλίου (εικ. 4). 

Η μετάφραση εκτείνεται σε όλη τη 
σελίδα, με σημειώσεις στο δεξί περι
θώριο. Τον τίτλο του βιβλίου ακολουθεί 
μια εκτενής ελεγεία, που καταλήγει με 
τους ακόλουθους στοίχους: ((Σταμάτα, 
δεν είναι αναγκαίο, ξέχνα τα γρήγορα 
πλοία / Διάβασε τον Παυσανία: εκεί που 
θέλεις να πας, χάρη σε αυτόν θα φτά
σεις / Διάβασε τον Παυσανία, και θα 
δεις σε πολλά σημεία του έργου / όλα 
τα σπουδαία που υπάρχουν στον ελλη
νικό κόσμο. / Διάβασε τον Παυσανία, 
τα ερείπια της αρχαίας δόξας / θα ανα
γνωρίσεις, διότι από αυτόν σώζεται το 
δοξασμένο παρελθόν» (εικ. 3). Αν συμ
φωνήσουμε με την κρίση του Etienne 
Clavier, η μετάφραση του Loescher εί
ναι πιο πιστή από αυτήν του Amaseo. 

Στο τέλος του 16ου αιώνα (1593) 
κυκλοφορεί στη Μάντοβα η πρώτη με
τάφραση του κειμένου σε ζωντανή 
γλώσσα, τα ιταλικά, από τον Alfonso 
Bonacciuoli (εικ. 5). Ο Bonacciuoli εν

διαφέρεται για τα ταξίδια και τη γεωγραφία (είχε μεταφράσει τη Γεωγραφία του 
Στράβωνα) και επιχειρεί να καταστήσει τις περιγραφές του Παυσανία προσιτές στο 
ευρύ κοινό, που δεν είναι εξοικειωμένο με τα ελληνικά ή τα λατινικά. Η έκδοση 
απαρτίζεται από τέσσερις τόμους μικρού σχήματος, γεγονός που επιβεβαιώνει τις 
αναγνώσεις του έργου έξω από τη βιβλιοθήκη και το σπουδαστήριο. Πρόκειται για 
μια σύντομη επιστροφή της εκδοτικής ιστορίας της Περιήγησης στην καθολική Ιτα
λία, καθώς στο εξής, και για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι εκδόσεις του έργου πραγ
ματοποιούνται στα γερμανόφωνα κέντρα της Μεταρρύθμισης. 

5. Alfonso Bonacciuoli, «Descrittione della Grecia di 
Pansania...», Μάντοβα, 1593. (Γεννάδειος Βιβλιοθή
κη GC 2869.5) 
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Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

ΠΑΤΣΑΝΙΟΤ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ. 

H O C E S T , 

P A V S À N I J E A C C V 
RATA GRAECIAE DESCRI-

P T I O , QJVA L E C T O R C E V M A N V 

ΡΓ.Κ EAM R E G I O N E M CI R CV MD VCITVR: 

A G v i L I E L M O X Y I Ä N D R O A V G V S T A N O D 1 L I G E N -

tcrrccuvmta,P§'ahrarwmerii menda rcpnrgata. 
Acccifcnint ANNOTATION ES,qua: a G. XYL ANDRÒ pauloamcobitumin-

choaia\nuncveroaFiuD. S γ ts,coi^oaEa:,ttuigQaq{acc^DflÈ}oo)|d»· 
taEX.ncjnvxiguiiiîiadgcnuiiumr'auiaiii^lcêlk 

Addica ctiam do&ÌEma R O M V L I A MA'S ΛI vtr 
vindicuta.urcuibuscji 

Appt'iidfccqiioqiaii£Vacftha:cPauraiiia;'a^^^i,&aIiis,qi!rvnc[ccirnaabiiinc 
pagina iirolixius rcccniéotur. 

Οι γερμανικές εκδόσεις του G. Xylander και του J. Kuhn. Ένα από τα αποτελέσμα
τα της Συνόδου του Τριδέντου (1545-1563) είναι η ανάσχεση στην καθολική Ευρώπη 
των ελληνικών σπουδών και των ελληνικών εκδόσεων. Στα μέσα του 16ου αιώνα, οι 
εκδόσεις ελληνικών κειμένων μεταφέρονται από την Ιταλία στις γερμανόφωνες χώρες. 
Οι ελληνιστές των Πανεπιστημίων της Χαϊδελβέργης, της Βασιλείας και της Φραν
κφούρτης επιμελούνται κείμενα, διορθώνουν δοκίμια, σχολιάζουν και υπομνηματίζουν. 

Η πρώτη γερμανική έκδοση του Παυ- *** 
σανία δημοσιεύεται το 1583 στη Φρανκ
φούρτη και επανεκδίδεται στο Ανόβερο στα 
1613. Τη χρωστάμε στον Wilhelm Holtz-
mann, ο οποίος εξελλήνισε το όνομα του 
σε Xylander (Ξύλανδρος) (εικ. 10). Καθη
γητής των ελληνικών στη Χαϊδελβέργη, ο 
Xylander εξέδωσε έργα του Πλούταρχου, 
του Στράβωνα, του Δίωνα και του Ευ
κλείδη. Ο Xylander (1532-1576) εξέδωσε 
τα πέντε πρώτα βιβλία του Παυσανία και 
την έκδοση ολοκλήρωσε ο Friedrich Syl-
burg (1583), λόγιος ταπεινής καταγωγής, 
εξαίρετος φιλόλογος και εκδότης (εικ. 6). 
Η έκδοση περιλαμβάνει την λατινική εκ
δοχή του Amaseo και την ελληνική του 
Μουσούρου, την οποία συχνά διορθώνουν. 
Η ελληνική και η λατινική εκδοχή εμπλου
τίζονται με σημαντικές σημειώσεις και 
ένα γραμματικό υπόμνημα για τη γλώσ
σα του Παυσανία. Ο τόμος είναι επιβλη
τικός, μεγάλου σχήματος (folio), διακο
σμημένος με ωραίες βινιέτες (εικ. 9). Ο 
Xylander θεώρησε σωστό να συνοδεύσει 
το κείμενο του Παυσανία με τα σχετικά με την Ελλάδα αποσπάσματα άλλων αρ
χαίων περιγραφών, όπως η Γεωγραφία του Στράβωνα, η Υφηγηση του Πτολεμαίου 
και η Φυσική Ιστορία του Πλίνιου. Η προσπάθεια του να εμπλουτίσει το κείμενο 
του Παυσανία επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της εποχής για τη γεωγραφία και την το
πογραφία της αρχαίας Ελλάδας. Για να διευκολύνει την ανάγνωση του έργου πρό
σθεσε και ευρετήρια. Στην έκδοση του Ανοβέρου περιλαμβάνεται και ένα σύντομο 
κείμενο του Xylander για τον Παυσανία και την εποχή του, το έργο και τα ταξίδια 

F R A N C O F V R T 1 

Apud haeredes Andrei Wecheli, 
A N N O M D LXXXIII . 

6. Gulielmus Xylander - Sylburg Friedrich, «Accu
rata Graeciaedescriptio...», Φρανκφούρτη, 1583. 
(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 2864.5q) 
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ΠΑΤΣΑΝΙΟΤ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ,. 
hoc eftj 

PAVSANIAE 
GRAECIAE DESCRIPTIO 

ACCVRATA, 
qua Lector ceu manu per earn regionem 

circumducitur: 

C V M L A T I N A 

ROMVLI AMASAEI 
INTERPRET ATÎONE» 

5! 

Accefferunt 
GVL. XYLANDRI & FRID, SYLBVRGII 

A N N O T A T I O N E S , 
ac 

N O V A E N O T A E 

IOACHIMI KVHNII 

L1PSIJE, 
A P V D Τ Η Ο M A M F R Ι Τ S C H. 

M. DC. XCVÏ. 

7. Joachim Kuhn, «Graeciae descrìptio accurata... », Λειψία, 1696. (Γεννάδειος Βιβλιο
θήκη GC 2865q) 



PAVSANIiE ATTICA' , SIVE 

CAP, I. EN ea continentis Gra> 
cise parte, qua; Cyda-
das infulas & JEgxum 
mare fpeftat , Siini-
um prominet Attica; 

Promontorium : in cuius ora, portus; 
in vertice, Suniadis Minerva; tem-
phun eft. Hinc porro navigantibus 
brevis ad Laurium via , ubi olim ar
genti metalla Athenienfibus fuere. 
Proxime iacet parva ac deferta infia
la j Patrodi dicitur, quod Patroclus 
prsfeftus jEgyptiarum triremium.., 
quas Ptolemaeus Lagi filiiis Adienicn-
fibus auxilio mifit, clam occupatam, 
muro earn & vallo munik, quum_> 
Antigonus Demetrii films ipfe cum^ 
exercim agrum popularetur , & ma-
ritimam partem dafTe obfeffam te-
neret. Piraeus vero , antequanu 
Themiftocles ad rempublicam acce
dere^ non navale , fed curia fuit: 

>>ΗΣ ν,πε'ψυ τνις ΈλλΜνικί^ 
%χτχ νήσους τχςΚνχλχδχςι 
κχί πελχγοςτο Αίγχίον-,χκρχ 
ΊΕ,οΰνιον πρόκεπχι γν\ς ιΰς 

'Αττικής- tuù λιμνίν τε πχρχπλευσχντ, ·η}ν 
χκρχν èçl, Ηΰά νχος Άυψχς Σουνιώο? tel 
κορυφή τν\ς χαρχς. πλεοντι δε ες rò πρόσω 
Αχυριόν τε' êçh ενυχ ποτί 'Aônvaioiç vìv αργυ
ρού μετχλλχ, και νήσος έρημος ου μεγάλη 
Πάτροκλου καλούμενη τείχος γχρ ωκοίομνι-
σχτο εν άυτίί, κχί χχρχκχ έβχλετο Πατρο-
κλος,ος τριύρεσιν ύπεπλει νχΰχρχοςΑ'ιγυπτί-
χις,χςΤίτολεμχϊος ο τοΰ Αχγουτιμωρεϊν εςει-
λεν Άΰψχίοιςι "οτε σφίσ,ν 'Αντίγονος ο Δ^μνι-
τρίου cpotTiit τε αυτό? έσβεβληκώς, εφίίειρΒ 
τν]ν χ,ωρχν·) κχί νχυσίν χμχ εκ (Ιχλχσσνις κχτ-
εϊργεν. Ό δε Πειρχιεύς ΰν\μος μεν ψ εκ πχ-
λχίοΰ' πρότερον Ss, πρ\ν η Θεμιςοκλης ΆΟΗ-

Κνχλχίχί ) Opera: prctium fucrit audire, quae de fitu Artica: differuir Arifhdes Orat.Panath. srfo'xe?«/, inquit , xtv' 
#tÄ8 φνλχχίηξιν T?Ç 'Έ,Χ^χαΌς, Tijc γιγνομήιιν rx^iv ί'χνιτχ' rrfiurti χςος ήλΐϋν XHC%OV1X ττξομνχιχ eie το πίλχγ®: Pro* 
mi»cl (Attica), (Squcmnaturalem fitum habet, is eft prafidio reliqua Gracié .prima ad orient cm excurrit in jnari,(f 
fat'u dart démontrât,quod a Dm fa8a fit fulcrum Gracia de. Er paulo poft : Tretixtiei μίχξΐ Τ Α Η « , TI!» S-χλχτ-
Ixi riu.epîstrA, r-xf ràtç ritrite ΐγχχητχμιγνυτα), $*χμχτνί qOiriv, VJTTĤ OC cl r/,σόΐς xt&f TKTWV ÎHW vvriurioçf. &C. cUiï tVi-
xeiyïaj irxvrx%eä-ey πίπυίχιλμίιχ] Κυχλχδα και Σπύξxöeς νίξι my Ανίικ-ήν,ωΰ-πεξ ΊΥΑ %χλΑσ&η< fi ί'πιτ»οιί xmerni χ\ιι ττρο-
W H Ï τι) si-«Af» &c. Nam omnia, quamvis lcftu digna exferibcre nee vacar nee liber. Apponam porius, quod idem bre-
viusde Arrica memorar Orar.2.Leuérrica, in fine: ΛΛχ.ίίΜμίιΐΒΐμίιάβμνχΖτΜ'ΠίλυΤΒήσχ,κα] imo] το χατχ (rifai ÎÎTH»* 
i ίϊ Άτίικί ιτξίκίτται 6$*» μίι Θνβαίαί, à* SaXÎrirni h τ« £»(τιλ«. Laced/cmonii inrcccjfibm Pcloponififui ad juumptr-
pctuo commodumfapiunt : Attica autim abitua eft hinc Thebanii, a mari fero regi Per/arum Ergo ur Arrica Graxiat, 
ira Atricas ττξίκΗτα/ Promontorium Sunium, in cuius vertice conditum Minejva: Suniadi iam olim ftetir templum, 
•uti colligere eft ex ilio Homeri OdyiT. 3. Ά » ' ort "Zévw Ίξο» άφιχίμια-' αχςι» 'A3-r,vm. Ubi Σ»'»«» Ίςί, dicitur,quorl 
Minerva: lâcnim effet, tempio etiam ibi condito, το, πχξ*πλιύπ-χπ-ι τί> χχξχι ex Thucyd. eft lib. g. p. 612. Κ. 

Λανξιο*. ) Seil. ϋξοί. Thucyd. 1. 2. ci η ncXa^rorwiet TFtiçifi'A^ùi «ç TUP1 ττχξχλον yw χαλνμί,νν μ(%ξΐ Λχνξίχ opHiy 
«" τχ χξγνξΗχ μίτχΆ.» ÎV(» A&tivatotç. Κ. , 

ΪΊχτςόκλν ) ctiammun audit Ιίατςίκλαχ. In vulgari Gracco Γοαίχξονίτι id είτ,/ί/ί»; infila vel Ebanonifidkitur,Spo-. 
mus Itincr. Tom. 1. Cererum quod Paufan.ias a i t , Ptolemziun Lagi filium triremes mififfe Athenienfibus id remporis, 
«)uum bello a Demetrii filio Antigono terra marique premerenrur, id non fatis intelligo. Mortuus eft Ptolemaeus Lagi, 
v i i l o Demetrio Antigoni huius parente, Olymp. CXXIV, bellum vero,de quo hic fermo eft P3iifaniae, incidit in Olymp. 
CXXIX; quomodo igirur Lagides potuit claflèm mittere Athenienfibus tanto ante mortuus ? Iplè autor infra in Laconicis 
hoc bellum refert ad tempotaArei regis Laceda:moniorum : ille vero ab extremis annis Ptolemii Philadelphi propina 
abeft ,&adCorinrhumocatbuit inprxlioadverfus AntigonumDemerriifilium. Huic difficulrati occurrinir facile, fi 
verba haec : ΪΙταλιμΜ^τ· » τ ϊ Λχγχ , fubijitelleilo itmìt, »f/>si,capiamus de Pbiladelpho ; vel concifius diilum Πτολι-* 
μαία ο τ * Aeyn, pro, Πτολιμα4<&· ο τ» Πτολιμώιι τ ϊ Λχγχ. Idque ipfe infra lignificar: ÌT&-, inquit, ϊ Πτβλιμαϊοί, 
«νς KXf ^-ξοηςβ» Hortet μοι, txiiTiKay »Τ91λχ> U «V AS^yataiy σνμμχχίχν iV 'Arrtyivov χμ) ÌAxy-εΐwuç,. Prœceftêrat au-
tem hiftoria de Ptolema:o Arfinoes& fratre& marito, id eft, Philarlelpho, cui mox fubiicirur, »τ®- i ητολιμά&· &c. 
Verum equidem eft,quod triam primus .tëgypti rex Ptolemaeus claffe miffa iuvit Athenienfes cum Demetrio Anrigoni pa-
rente bellum getentes; fed ha:c antiquiora funr, & nihil faciunt ad rem pra.-fenr.era. Ceteroquin & Strabo meminir τ ϊ 
ΠχτζόκΧα γ,χζρχ®· lib. 9. ubi in texcu male eft Πςίχλχ. Κ. 

ύ%μ& f t iOpro curia in Gra:co eft Ku©-, quod Lœfcherus interpretatur municipium. Sigonius de Republ. A -
thenienfium 1.i.e.2. Populei,inquit, jampridimappcllo,tj»osiUi Μ,μκς tocarunt;tjms,fireirationem attendamut, tiros 
appellare non incommode for laße poßimm,fluidem Ariftot.in Poet.firibit, tjuos alii χάμχς ( id efl, iieol ) dicerent, eos Λ,'-
(ngS ab Attica nominatas.Fuerunt autem oppidula iicique,auibM eftuniitrfa terra Attica frequentata utaueadThefium, 
qui eos ex agrit in unamAthenarum urbem coniocadt : ncque tarnen cogente Atticos in urbem Thefeo,defertipropterea arri 
populiquc {ftie tici ) Attica/untfedfemperfreuuentißme culti ac civium moltitudine frequentati. Hœc Sigonius. Sed 
& Paufanias nofter in'/u« *<« χ*μχ< pro eodem accipir, dum'incolas in Eleorum urbem coaitos fcribit Eliacor. l.i.c.4. 
«*·» TÜ> imitât, id eft, e 6;V«,easdemque χύμαί poftea Λίμ»! appellar 1. c. cap. 9. Sic Feftus : ίίμα, apitd Atticos funt 
ut apud nos pagi. Diodor. Siculus oppidula nominat p.269. refert enim Eleos, quum ante JTAHBS XX) μικξΛί ^λΗί, ; j 
ef t , compiuta oppidula incoluiflent, poftea coiiffe in imam πάλι,, nomine Eliti. Porro ut Sigonius rtâsvc vertic etìajB 
^ty»/w,ÌMLiKretiumexiftunatLambinus,quuminAtticae peftis defcriptione canit; 

Inque «lies »Hum popuhm fcptlirefutrtm 
Certamii, 

8. Η αρχή τον πρώτον βιβλίον της «Περιήγησης» («Αττικά»), από την έκδοση: 
Joachim Kuhn, «Graeciae descriptio accurata... », Λειψία, 1696. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
GC 2865q, σ. 2) 
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Π Α Υ Σ Α Ν Ι ΟΥ Φ &-
Κ Ι Κ Α'. 

Η* Σ SÌ τϋζ Φαχ,ιΧος em fÀp 
Act T/%fi'cW gq Αίλψον,'&ΐν 
CUJTUÌ, CftTnt,haio7etn?>i<$>cuicßc. 

S όνο/Μ«. TVTÏ £ΐΆ))<φ̂ (Χ ï f / f ^ r î 

J[ ucfrfc* i wsMoiç 6ζϋΚΚκη *j a.7ra<r>) ")γΐί<0ζ 
TU K3̂ ö «jt^/?ytAsii/t4üij#i«))c<^, Atytwruv 
tauen t i τ2α)%*>&* ûl^Cfy»TC» 0/uit) Φ«*» 

P A V S A N U Ρ Η Ο-
C I C A , S I V Ε L I B E R 

D E C I M V S. 

HociDis'partc'm 
eamquçTithoream 
&DeIphos ateingir, 
iatis confiât ab ini
tio nomen àPhoco 
Ornytionisfi!io,ho 
mine Corinthio, 

fumpiifle .-non ita multis vero poftan-
nis , ^Bginetis cum Phoco ,<Ea«i fîlio 

TJ*AÌAÌK>CÌ. ΤΑ/Λμί>ίιΑπψΙαψυ Πίλίτπ»-IO cJaffeincalocaappulfis, vtregio,quan 
' x 'Y^JR A ο.' κϋβ_' tanunceft, Phocis 4 coknutnowautort 

~ » . ι . ν / " « · Λ / perpetuo nomme vocaretur, vfus obti-
;\stam» Λ Φι« , ΐ ί ,η |«ν es K W « b 5ÄJ- nuic> EnimueroPhoccnfcs,quà Pelo
so» Δίλ<φ«? ,τ* Si'Qà A'rikvfj*>mAitê ponnefum ex aduerfo prolpcdär, qua-
t* Λ' <·©£? iv Aĉ tftUCjJ O'ATOU , Αοκ£5/ que Bœotiâ contingunt.mantimi fünf, 
* $ « ^ 5 * Λ * « ί ο « β / Ύ«,χημί*ί9>*»- ioKrCitrhamDelphoriimnauale , & 
χ ι TA τ ' ν ' Γ ' · . , τ · ' « Anticyram vrbem mcdii. Nam quo 
Avourtt en " am ·\Α/> i « tiro ci 'U/MTW J „ · J -

, ρ i r r ^ v>^ w minus ad mare proxime accédât, ex ea 
τ&> QÙIXÌSÙ \z$oiwtwnç. Σκ<νρ<Ρίΐί parte qua eft finusMatiacus.prohibent 
lA(j -ra ĝì imitata. 'Έ,λ&πίΛς ' \siéf Si to Locri IHypocncmidii, oram eamte-
Ύ'άμ-ττολ» w A"C*f, «/ 7ßA/> -ri'OTrs^ra nentes , qua extrema: Phocidi adiun-

TA 
Si 'fànCaricaffe. §UKÌZO-IV if» <ύ> jy/κίϊ 
IsLVm. PeAi'iUot; ^ 0 TV <ΏΤ£?ί J*"? i*ê" 
TijsiK&o-i ) *# 0eoJwA«r òtcwrtdL ÌTTDAÌ-
μησάμ apgßTigßt , β ίλ&οτϊ) ìtt M»ib> 'éfo 
Ε Μώ<ΊΧί * οτί ̂ )ί 1̂ 9 e-TnîitiÇaf-rc ο/ Φ«>ο3$ 
«/>>ocJi μήμίω. K a f e ^ fri« Yfcp*»- ? 0 (-ârum , η Grxciam irruptionem cum 
λ/» w τύί GeajaAsti fori?5*^*'^1170 É/KG*- TheiTalisbellarunti quo temporeinfi 
Af> crcp/o·/» ti rUÒ jacßt-v j t/^fii*« xtcßf-μου 
7rt7ra/M/i4t<£< wmfuicarrti , w at aù/fac, 
yàZ ΌτιφορΗσαυπις , οτη/ώμο* TÎUI \~κται 
rT§jQicjtt,\ui. ο'ι SÌ airi ì <&ζβτηπυογλ" 
toi TV^UXÎUVTUV TiyLu) i7n^3i<rcuTii 

fr ~n > . ~ «\ ,</ _2β/" prouiderant, citatis equis excurfione (ojjitL tLTTivii^siwn *«u 0/ muti TV vra* i r , . .. · ·» ^«y«, » « ρ * » » « fvr- ^ . r- ^ 4o fada, incauti in easvrnas înciderunt.i-
.̂»É{7n^o»TO» (τφ«τ» ÎÎ & vêffai, OK- b i c u m eocafu fraai & debilitati fuif̂  

mlwra S\ w ä/ntnt'&wi ο! òptyii ~dm TV fent equorum pedes, viri ex equis pro* 
fatimi. ÙÌ Si oì Θίοαα,λίί μίίζονί » m lapfi paiTìm cœfi. Earevehemenuus 
— ' ; MÌ<A<wiLìf ^Λ„',Α.Λ/™Λ'ηΛ* quàm ante multo iraTheflali inflam-

da eft. nâ vitra Elatean funt Scarphen-
fes,&:fupraHyampolinAbantes, qui 
Opuntem, &: Opuntiorum nauale Cy-
num incolunt. Q»a: Phocenfes ad glo
riarli maxime illuftria publicis opibus 
&confiIiogeircrunt,hatcferecomme-
morari poiî'unt. Primum ad bellû Tro· 
ianum auxilia mifere: deinde ante Per-

gncadmemoriamfacinusediderunri 
Ad Hyampolim enim quà intra ipforG 
fines inuafurum Theflalorum equita-
tum exploratum habebant, vrnas fidi-
les defodêre; iifqj terra fuperaggeftao-
pcrtis,hoftilis equitarus impetum fufti-
nuerunt. Hoftes.vt qui eas infidiâs non 



Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΣΤΟΤΣ ΝΕΟΤΕΡΟΪΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

του, την πατρίδα του, τον τρόπο ζωής, 
κ.ο.κ., με στοιχεία αντλημένα κυρίως 
από το ίδιο το έργο. Στα τέλη του 17ου 
αιώνα κυκλοφορεί η επόμενη γερμα
νική έκδοση της Περιήγησης την 
οποία επιμελείται ο Joachim Kuhn 
(1647-1697), κορυφαίος ελληνιστής στο 
Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, ει
δικευμένος στους συγγραφείς της ύ
στερης Αρχαιότητας (2ος και 3ος αι. 
μ.Χ.). Η έκδοση της Περιήγησης 
πραγματοποιείται ένα χρόνο πριν από 
τον θάνατο του Kuhn (Λειψία, 1696) 
(εικ. 7, 8). 

Ο Joachim Kuhn επανεκδίδει βελ
τιωμένη την έκδοση των Xyiander 
και Sylburg, η οποία έχει εξαντληθεί 
από καιρό παρά τις διαδοχικές της 
επανεκδόσεις. Η έκδοση του είναι 
επίσης μεγάλου σχήματος. Η επιλο- 10' ° GuMmm gander, χαλκογραφία από την εκ-

, , » , , δόση: Jean-Jacques Boissard - Théodore de Ery, «Bi
ffi ήταν συνειοητη προκείμενου να ,,. ', , , , . .„ , . . , t v 
1 ' ' ι ι \ ι oiiotheca chalcographie a lUustrium virtute atque erudi-
οιατηρηοει η ενότητα του κείμενου tione in tota Europa clarissimorum, virorum... », Φρανκ-
και να συμπεριληφθεί το ελληνικό φονρτη, 1650-1654. (Ιδιωτική συλλογή) 
πρωτότυπο και η λατινική μετάφρα
ση. Ωστόσο είναι η τελευταία έκδοση του Παυσανία που θα κυκλοφορήσει στο μεγά
λο σχήμα που προτιμούσαν οι ουμανιστές. Το κείμενο είναι αρθρωμένο σε δύο στή
λες, με τα ελληνικά στα δεξιά και τα λατινικά στα αριστερά (εικ. 8) και η ανάγνωση 
διευκολύνεται από τη διαίρεση σε κεφάλαια — χωρίς ωστόσο υποδιαιρέσεις σε πα
ραγράφους. Ο Kuhn επεξεργάζεται τα σχόλια του Xyiander, τα συμπληρώνει και προ
βαίνει σε ορισμένες απαραίτητες διορθώσεις. 

α α 

ÇmffîW Jfiìjlandro deverei plurima., ni jam 
J*t.%i4<M-cbuì latictm, ferret & ivfe toqam,. fje Jggarn.. 
g f f i ^ c^gggaacaa aSs£SfâcSsi»âa äSeSagils S Sgasaseli 

9. Σελίδα με διακοσμημένο κεφαλογραμμα, από την έκδοση: Gulielmus Xyiander - Friedrich Sylburg, 
«Accurata Graeciae descriptio... », Ανόβερο, 1613. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 2864.6q, σ. 609) 

or, 



Η απήχηση της « εριήγησης» 
16ος - 17ος αιώνας 

\) 16ος και ο 17ος αιώνας είναι τα χρόνια της λαμπρής κυριαρχίας της Περιήγησης. 
Πολλαπλές εκδόσεις και επανεκδόσεις επιβάλλουν το έργο ως αυθεντικό πρότυπο αρ
χαιογνωστικής περιγραφής και οδηγούν, παράλληλα, σε ένα θεαματικό εύρος νέων 
αναγνώσεων. Ή δ η στα 1517, έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία της editio princeps o 
Stefano Negri, μαθητής του Χαλκοκονδύλη και διάδοχος του στην έδρα των ελληνικών 

στο Μιλάνο, δημοσίευε ένα είδος λατινικού reader's 
digest της Περιήγησης, ως παράρτημα των Ηρωι
κών του Φιλόστρατου (εικ. 1). Πρόκειται για έναν εκ-

DiALOGvSiWqvEM Qvic κεντρικό όσο και σχολαστικό διάλογο ανάμεσα στον 
quid apud Paufaniani fcitu dignum lcgitur, 

^ ^ ^ â t 0 0 5 συγγραφέα, στον Χαλκοκονδύλη (flöll) και τρεις 
νεαρούς σπουοαστες των ελληνικών με αντικείμενο 
τις αρετές του Παυσανία. Σκοπός του εκτενέστατου 
αυτού διδακτικού έργου (350 σελίδες σε 8ο) είναι να 
αποδείξει ότι η Περιήγηση είναι ένα πολύτιμο εκ
παιδευτικό βοήθημα και ταυτόχρονα ένας πανδέκτης 
αρχαίας λογιοσύνης. Η ανάγνωση της μπορεί να φω
τίσει ποικίλα σκοτεινά σημεία της ελληνικής μυθο
λογίας, ιστορίας και τοπογραφίας και να τα παρουσιά
σει εύληπτα, υπό τη μορφή εκπαιδευτικού ταξιδιού. 

1. Stefano Negri, «HeroicaPhilostra- TT ' 5>__„ --«Λ»ΠΟ^«., „~. m , ^ „ ^ , » ^ ~.~~*„^„ 
J ο ; · ΛΤ· · · "• ε^οοση περιλαμβάνει και εκτενέστατο εισαγωγι-

ti & aialogus Stephani Nign in quern , ' ι / ι ι Λ / 
quicqmd apud Pausamam scitu di- κ 0 ευρετήριο, έναν πρώιμο πλοηγό στο σύνθετο κει-
gnum legitur», Μιλάνο, 1517. (Γεν- μενο του Παυσανία. 
νάδειος Βιβλιοθήκη GC 3984.1 Β) Q εκπα&δευτικός χαρακτήρας της Περιήγησης 
θα τονισθεί και από τον Abraham Loescher στην εισαγωγή της μετάφρασης του (Βα
σιλεία, Oporin, 1550). Για τον Loescher ο χαρακτήρας αυτός αποτελεί τον κύριο λόγο 
για τον οποίο καταπιάστηκε με τη μετάφραση του έργου ('adolescentum studiis utilissi-
mum'). H εκπαιδευτική χρήση του Παυσανία οφείλεται στο εύρος και στην ποικιλία 
των πληροφοριών που παρέχει αλλά και στην αφηγηματική δομή της περιήγησης. Ας 
σημειωθεί εδώ ότι οι ουμανιστές αναγνώριζαν εδώ το κλασικό είδος διδακτικής γεω
γραφικής περιγραφής, καθώς το αντίστοιχο έργο του Διονυσίου του Περιηγητή, Οι
κουμένης Περιήγησις αποτελούσε πάντοτε βασικό διδακτικό εγχειρίδιο (DAINVILLE 

1940: 66-70). Πέραν όμως των εκπαιδευτικών της αρετών, η Περιήγηση έγινε αντι
ληπτή και ως ένα εγκυκλοπαιδικό πανόραμα του αρχαίου ελληνικού κόσμου, πλούσιο 
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σε όλων των ειδών τις πληροφορίες. Η αντιμετώπιση της Περιήγησης ως δομικού 
αρχαιογνωστικού υλικού προϋποθέτει νέες στάσεις απέναντι στο αρχαίο κείμενο, στά
σεις κριτικές. Πρόκειται πλέον για επιλεκτικές και αποστασιοποιημένες αναγνώσεις 
του έργου, που αποσκοπούν στην τεκμηριωμένη συμπλήρωση της εικόνας της ελλη
νικής Αρχαιότητας, που σταδιακά οικοδομεί ο ύστερος αναγεννησιακός Ουμανισμός. 
Η διαδικασία αυτή είναι σύνθετη όσο και διάχυτη. 

Επισημαίνουμε εδώ επιλεκτικά την κριτική ανάγνωση και επεξεργασία του Παυ
σανία στην οποία προέβη ο Νικόλαος Σοφιανός, προκειμένου να αντλήσει στοιχεία 
απαραίτητα για τον σχεδιασμό του μεγάλου χάρτη της αρχαίας Ελλάδας (Ρώμη 1540) 
(εικ. 5), αλλά και την ανάγνωση του Nicolaus Gerbel, που σχολίασε τον χάρτη του 
Σοφιανού προτείνοντας την πρώτη νεότερη γεωγραφική περιγραφή της ελληνικής 
Αρχαιότητας (Βασιλεία, 1545) (εικ. 3). Οι μεταγενέστεροι ουμανιστές γεωγράφοι και 
χαρτογράφοι θα ανατρέξουν συστηματικά στην Περιήγηση. Είναι φανερή η συμβολή 
του έργου στο ιστορικό τοπωνυμικό λεξικό του Abraham Ortelius (Thesaurus Geo-
graphicus, 1587 κ.ε.), στα συνοπτικά κείμενα για την αρχαία και τη νεότερη γεωγρα
φία της Ελλάδας του Philippus Cluverius και του Philippe Briet, που κυκλοφορούν στα 
1642 και 1648 αντίστοιχα (DAINVILLE 1940: 180-197), αλλά και στον ιστορικό άτλαντα 
της αρχαίας Ελλάδας του Johannes Lauremberg (1660). Τέλος, η Περιήγηση αποτε
λεί τη βάση της μνημειώδους (αν και ημιτελούς) Graeciae antiquae descriptio του 
Jacobus Palmerius (1587-1670), ο οποίος δηλώνει απερίφραστα ότι για τα ελληνικά 
πράγματα ο Παυσανίας είναι η πλέον αξιόπιστη πηγή: «in rebus Graeciae praevalere 
debet Pausanias» (BALADIÉ 1993:327). 

Μπορεί οι ουμανιστές της ύστερης Αναγέννησης να μην στράφηκαν στον Παυσα
νία για να κατανοήσουν τη μνημειακή αρχιτεκτονική, δεν συνέβη όμως το ίδιο με τη 
ζωγραφική, την εικονολογία και την εμβληματική της Αναγέννησης (SCREECH 1980). 
Ο Salvatore Settis σε μια πρωτοπόρο μελέτη του αναγνωρίζει τον Παυσανία ως πηγή 
της απεικόνισης της ένοπλης Αφροδίτης, στις Stanze per la Giostra του Angelo Poliziano 
(τέλη 15ου αιώνα, SETTIS 1971: 172-175), ενώ νεότερες έρευνες αναγνωρίζουν τον Παυ
σανία ως την πηγή της θεματικής σειράς ανάγλυφων που φιλοτέχνησε ο βενετός 
Antonio Lombardo στα 1506-1508 για το ((Σπουδαστήριο των ζώντων λίθων» (Studio 
de'prede vive) στο δουκικό ανάκτορο της Φεράρας (SARCHI 2003: 292) (εικ. 2). Πρό
κειται για μια ενδιαφέρουσα απεικόνιση του γενεαλογικού μύθου των Αθηνών που συ
νέδεε —μέσω της περιγραφής του Παυσανία— την αναγεννησιακή ηγεμονική αυλή 

2. Antonio Lombardo, II γέννηση της Αθηνάς. Ανάγλυφο για το «Σπουδαστήριο των ζώντων λί- c^ 
θων» της Φεράρας, 1506-1508. Βασίζεται στην περιγραφή του γλυπτού διακόσμου του Παρθε
νώνα από τον Παυσανία. (Αγία Πετρούπολη, Μουσείο του Ερμιτάζ) 
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64 N I C O L A I G E R B E I I I 

taLacon cednît. Contra uerò Strabo in ν 11 r. Phaerarum portion 
nem futile Meilèniam affirmât, VtrorunqjjcV Meiïeniorum cV La' 
ceda?moniorum finem terminumq?, Gerufîam Paufanias in Meile' 
niacispofuit. Sedderegionisfituacfinibushaclenus. Lelegis,qui 
tum in Laconia res adminiftrabat3duo fuerunt filrj, My les èi Poly. 
caon«Myles natu grandior,iuxta communcm gentium morem,, pa' 
tre mortuo imperiu fufcepit • Polycaô natu iunior,priuatus manfit» 
ïs MeiTenen Phorban tis fih'am Argiuam duxit uxorem: quae patris 
fui potentiajtumauthoritatejquafumma inter Grecia? populos pol 
lebat,excitata,non paiîaeft Polycaonem maritum regno fpoliatum 
in egeftate contemptuqj uitam traducere • Imòmaximis ex Lacedac' 
moneatq* Argis coadis coprjs,in Meiîeniam exercitû adduxit• V#> 
birebusex animifcntentiaconfedtis,milites Mefïeniam àMeiïène 
Polycaonisconiugenominauerunt.deinde pluribusinea regione 
conditis urbibus, Andaniam totius regionis caput atq? regiam con' 
ftituerût.Sed deeiuslociprarcipuaurbeMeiIene, quacapudautho 
reslcgendo inuen^commemorabo.. 

MESSENE. 
m • — 

Aufanias refermante Leudricâ pugnam, qua inter The' 
banos etLacedœmonios armis animisqj decertatum eft, 
atcp ante id tempus quo incoluere Meiîeniam homines, 
ad fuam ufcp ctatem,nullam in ea eius nominis urbem ex 

titiflTe. AtqjhocHomeri tanquamiurati teftis authoritate com pro
bat, qui in Catalogo locis oppidisq? plurib. in hac regione enumera 
tis, nullam prorfus MeiTenes urbis mention! fecerit. Nam illudin 
authoribus uelutoracutum obferuatum inuenio,iì cuius rei non me 
minerit Homcrus,utpote qui nihil intactumreliquerit,eam prorfus 
alius temporibus non fuiiìe, certo aiTeuerét: rerum fcih'cet omnium 

antiquita-

3. Φανταστική άποψη της αρχαίας Μεσσήνης και η περιγραφή της 
από τον Παυσανία, από την έκδοση: Ν. Gerbel, «In descriptionem 
Graeciae Sophianipraefado», Βασιλεία, 1545. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
GT11, σ. 64) 
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με την αρχαία πόλη. Οι χρήσεις του Παυσανία προς την κατεύθυνση που εγκαινία
σαν ο Angelo Polizziano και ο Antonio Lombardo θα πυκνώσουν και θα συστημα
τοποιηθούν. Βασικά έργα της εποχής, όπως το Le imagini degli Dei του Vincenzo 
Cartari (1556), στηρίζονταν συστηματικά στις αναλυτικές περιγραφές και ερμηνείες 
του Παυσανία γύρω από τη συμβολική λειτουργία των απεικονίσεων της Αρχαιό
τητας (εικ. 4). Παράλληλα εντείνονται οι επιλεκτικές αναγνώσεις του έργου, που 
αντλούν περισσότερο ή λιγότερο κριτικά από τις πλούσιες τεκμηριωτικές δεξαμενές 
του. Οι αναγνώσεις αυτού του τύπου ήσαν πολλές και πυκνές, πράγμα που φανερώ-

4. Απεικόνιση των Ωρών (δεξιά) και η αντίστοιχη περιγραφή του Παυσα
νία (αριστερά). Χαλκογραφία από την έκδοση: Vincenzo Cartari, «Seconda 
novissima editione delle Imagini de gli dei delli antichi», Πάδοβα, 1626. 
(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A 1254B, σ. 452-453) 

νει ότι το έργο είχε πλέον πλήρως ενταχθεί στην αποσκευή της εποχής, εξυπηρετώ
ντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών: από την τέχνη και την εμβληματική, ως την ποίηση, 
τη φυσική ιστορία και τον πολιτικό στοχασμό. Σε στοιχεία αντλημένα και από την 
Περιήγηση θα στηρίξει ο Rabelais την εμβληματική μορφή του φτερωτού Βάκχου 
(SCREEN 1980) και ο Rubens θα ανατρέξει συχνά στον Παυσανία για τα μυθολογικά στοι
χεία των έργων του (GEORGIEVSKA-SHINE 2004). Από την Περιήγηση θα αντλήσει τεκ
μήρια ο Ambroise Paré για την ιστορία του ρινόκερου (1582), σε μύθους, θρύλους και 
συμβάντα αποθησαυρισμένα στην Περίήγηση θα παραπέμψει συστηματικά ο Robert 
Burton στην Ανατομία της μελαγχολίας (1620). 
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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ 

Είναι πιστεύω περιττή η σχολαστική απαρίθμηση των πολλών και ποικίλων ανα
φορών και παραπομπών στο έργο του Παυσανία στην ύστερη αναγεννησιακή γραμ
ματεία. Θα περιοριστούμε σε έναν αναγνώστη του έργου, που προέβη στη συστημα
τικότερη κριτική επεξεργασία του: τον Johannes Meursius, ελληνιστή και ιστορικό 
της ελληνικής Αρχαιότητας στο πανεπιστήμιο του Leiden. Ο Meursius παρήγαγε ένα 
ογκωδέστατο συγγραφικό έργο για τις αρχαιότητες, την ιστορία και τους θεσμούς των 
Αθηνών — επιπλήχθηκε μάλιστα ότι με την αφοσίωση του στην ιστορία των Αθη

νών παραμελούσε τα διδακτικά του καθήκοντα (GRAFTON 

RELIQUA 2Û0Î'. 127). Ο Παυσανίας κατέχει αναμφισβήτητα την πρώ-
Α Τ TsJ, c Α; τΎ1 θέση ανάμεσα στις πηγές του, ακολουθεί ο Πλούταρχος 

DEroruLi'sATTicAE, και έπονται αρχαιογνωστικά εγκυκλοπαιδικά έργα από την 
ύστερη Αρχαιότητα έως τη Σούδα και τον Ευστάθιο Θεσ-LIBER S1NGULJR1S. 

Auclanum ex itinerant " " '""·*'_' 
J A C O B I S P O N 1 I . V C . σαλονίκης. Η αρχαιότητα του Meursius είναι μια λόγια κα

τασκευή σπουδαστηρίου, οικοδομημένη αποκλειστικά πάνω 
στη μελέτη των αρχαίων κειμένων (εικ. 6). Οι απαρχές της 
αρχαίας πόλης ανασυσταίνονται (Fortuna Attica, 1622), όπως 
και οι λατρευτικές πρακτικές (Graecia Periata, 1619), οι 

6 Johannes Meursius «Reti- θεσμοί (Atticarum hectionum libri VI, 1626), τα μνημεία και 
qua Attica», Ουτρέχτη, 1684. η τοπογραφία (Athenae Atticae sive de praecipuis Athenarum 
(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη HG Antiquitatibus, 1624). 

' Με τα συγγράμματα του Meursius η φιλολογική ελλη
νική αρχαιογνωσία εισέρχεται πλέον στην ώριμη φάση της. Πρόκειται για μια νεω-
τερική θεώρηση της ελληνικής Αρχαιότητας, εγκυκλοπαιδική και αποσπασματική, 
που επιχειρεί πολλαπλές και συγκεκριμένες θεματικές προσεγγίσεις. Στο σπουδα
στήριο του αρχαιογνώστη οι περιγραφές του Παυσανία αντιπαραβάλλονται με τις 
υπόλοιπες διαθέσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, η κριτική επεξεργασία του υλικού επι
τρέπει συστηματικές διορθώσεις των πηγών, τις οποίες ο Meursius ανακεφαλαιώνει 
σε ειδικούς πίνακες στο τέλος κάθε βιβλίου του. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους πί
νακες αυτούς δεν περιλαμβάνονται ποτέ διορθώσεις της Περιήγησης: το έργο διατη
ρεί ακέραιο το τεκμηριωτικό του κύρος. Ωστόσο, η ελληνική Αρχαιότητα εμφανίζε
ται ενιαία και στατική, αναλυμένη στα εξ ων συνετέθη. Μέσα στην εγκυκλοπαιδική 
χοάνη της ύστερης αναγεννησιακής αρχαιογνωσίας η Περιήγηση διυλίζεται, χάνει 
την αυτοτέλεια της και τη συνθετική της εμβέλεια και δυναμική. 

Γ. Τ. 

5. Λεπτομέρεια από τον «Χάρτη της Ελλάδος» του Νικόλαου Σοφιανού, Ρώμη, 1552. Στις περιο
χές που καλύπτει η «Περιήγηση» καταγράφονται 200 τοπωνύμια. Διακρίνεται επίσης η σήμαν
ση αρχαίων μνημείων (Αθήνα, Δελφοί, Άκτιο, Ρίο, Κόρινθος). (Βρετανική Βιβλιοθήκη) 
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Ο Παυσανίας και η ρχαιολογική (τροφή 
τον ρώιμον ιαφωτιαμον 

ZJTO τέλος του 16ου αιώνα η Ανατολή έγινε πιο προσιτή στους Δυτικούς. Προσκυνη
τές, έμποροι και ιεραπόστολοι επισκέπτονται την Ελλάδα καθ' οδόν για τα Ιεροσόλυμα 
ή την Κωνσταντινούπολη. Η περίοδος ωστόσο των μεγάλων ταξιδιών αρχίζει πραγ
ματικά μετά τα μέσα του 17ου αιώνα, οπότε θα πραγματοποιηθούν οργανωμένες απο
στολές, πίσω από τις οποίες βρίσκονται άρχοντες και πλούσιοι λόγιοι που επιθυμούν 
να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους με σπάνια και πολύτιμα αντικείμενα. Πρωτοπό-

1. Jacques Carrey, ανατολική όψη τον Παρθενώνα, από την έκδοση: Henri Auguste Omont 
(επιμ.), «Athènes au XVIIe siècle: dessins des sculptures du Parthenon, attribués à Jacques 
Carrey...», Παρίσι, 1898. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A 175.2q) 

ρος στο νέο αυτό στάδιο είναι ο Howard, κόμης του Arundel. Λέγεται ότι ήθελε να 
μεταφέρει την Ελλάδα στην Αγγλία και να μετατρέψει τον πύργο του σε μουσείο. Η 
Γαλλία, από την πλευρά της, χρησιμοποιεί τους πρέσβεις της στην Κωνσταντινού
πολη, ένας εκ των οποίων ήταν ο μαρκήσιος του Nointel, ενημερωμένος αρχαιόφιλος, 
που περιηγείται στην Ελλάδα και αναζητά αρχαίους θησαυρούς. Όπου περνούσε, πε-
ρισυνέλεγε στήλες, ανάγλυφα, επιγραφές, όπως συνιστούσε και ο Colbert: ((Ταξιδεύο
ντας στην Ελλάδα, θα έπρεπε κανείς να κρατάει τον Παυσανία στο χέρι για να βρει 
τα σπουδαία πράγματα, διότι αυτός είχε κάνει άλλοτε το ίδιο ταξίδι με την ίδια πε
ριέργεια. Να πάρετε απόψεις από τα Τέμπη στη Θεσσαλία, από τον Παρνασσό, από 
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τον ναό των Δελφών και τα ερείπια της Αθήνας, να 
φέρετε όσο το δυνατόν περισσότερες αρχαίες επι
γραφές» (ΟΜΟΝΤ 1902 Ι: 953). Το 1674 ο Nointel βρί
σκεται στην Ακρόπολη και παραγγέλνει τη σχε
δίαση των διακοσίων μορφών από τον ανάγλυφο 
διάκοσμο του Παρθενώνα. Τα πολύτιμα αυτά σχέ
δια, τα οποία αποδόθηκαν στον Jacques Carrey, ζω
γράφο της ακολουθίας του πρέσβη (εικ. 1), απεικο
νίζουν τα αετώματα, τις μετόπες και τις ζωφόρους, 
πολλές από τις οποίες καταστράφηκαν κατά τον 
βομβαρδισμό του μνημείου από τους Βενετούς, στα 
1687 (ΟΜΟΝΤ 1898). Παραμένουν, μαζί με τις περι
γραφές του Παυσανία, οι μοναδικές πηγές για τη 
μελέτη του έργου του Φειδία στον Παρθενώνα. 

Εκτός από τους πρέσβεις, αρχαιολογικά ενδια
φέροντα χαρακτηρίζουν και τις δραστηριότητες των 
καθολικών μοναχικών ταγμάτων που εγκαθίστανται 
στην Ανατολή. Στην Αθήνα οι Καπουτσίνοι απο
κτούν το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη, προ
στατεύοντας το από ενδεχόμενη καταστροφή, ενώ 

σχεδιάζουν και το πρώτο γενικό τοπογραφικό σχέδιο της πόλης, το οποίο θεωρείται 
ακριβές για την περίοδο εκείνη. Τέλος, ο Ιησουίτης ιεραπόστολος στην Ελλάδα, ο πα
τήρ Babin, συντάσσει μια αξιόλογη περιγραφή της Αθήνας (1674) (εικ. 2), οι καθολι
κοί μοναχοί ανατρέχουν στον Παυσανία προκειμένου να προβούν σε ταυτίσεις. 

CG. 

RELATION 
DE L'ETAT PRESENT 

D E L A V I L L E 

D'ATHENES, 
ANCIENNE CAPITALE 

De la Grece , bâtie 
depuis 3400. ans. 

AVEC VN ABBREGÉ DE 
fan Hißoire & de fa Antiquités. 

<*$£* 

A L Y O N , 

€hez Louis PASCAL, rue Mercière: 
vis à vis la petite porte S.Antoine, 

au Livre blanc. 

%JW. DC. LXXIV. 
Avec permiflion des Supérieurs» 

2. Jacques-Paul Babin, «Relation de Ve
lai présent de la ville d'Athènes...», 
Lyon, 1674. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
GT 2147B) 

Μνείες της «Περιήγησης» στους περιηγητές του 17ου αιώνα 

Τον 17ο αιώνα εμφανίζονται οι πρώτες αναφορές στο έργο του Παυσανία στα κείμε
να όσων περιηγούνται την Ελλάδα. Μεμονωμένες και αποσπασματικές μνείες στο 
έργο του Παυσανία συναντάμε στο περιηγητικό κείμενο του Du Loir (1654), ο οποίος, 
ακολουθώντας τον πρέσβη La Haye στην Κωνσταντινούπολη (1639), επισκέπτεται 
στην επιστροφή του τα μέρη τα πλέον ένδοξα στην Αρχαιότητα και, αναφερόμενος 
ακροθιγώς στα μνημεία της Αττικής, παραπέμπει στον Παυσανία. Λίγα χρόνια νω
ρίτερα (1630) μια συντροφιά ευγενών εμπόρων (Sieurs de Fermanel, Stochove, Fauvel) 
πραγματοποιεί ταξίδι στην Ανατολή και δημοσιεύει τις εντυπώσεις της, μολονότι για 
τους χρόνους εκείνους δύσκολα διακρίνει κανείς αν η κατάθεση εντυπώσεων είναι 
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αποτέλεσμα επιτόπιας έρευνας ή λογοκλοπής. Η έκδοση και επανέκδοση του Ταξιδιού 
στην Ανατολή, όπου αποτυπώνονται εντυπώσεις για την ετερότητα, τις διαφορετι
κές συνήθειες και δοξασίες, για άλλους θεσμούς η και θρησκευτικά δόγματα, γνωρί
ζει επιτυχία, όπως σημειώνει ο εκδότης της διασκευασμένης επανέκδοσης του 1668, 
την περίοδο κατά την οποία συντελείται η στροφή προς το αρχαιολογικό ταξίδι. Η 
διασκευασμένη αυτή επανέκδοση, για να έχει μάλλον την ίδια επιτυχία με τις προη
γούμενες, εμπλουτίζεται και τροφοδοτεί το αναγνωστικό κοινό με νέες γνώσεις, αξιο-

3. Ο καρδινάλιος Mazarin και η συλλογή αρχαιοτήτων του. Χαρακτικό του P. Van 
Schuppen, 1659. (Ιδιωτική συλλογή) 

περίεργα μυθολογικής και ιστορικής υφής, για περιοχές της αρχαίας Ελλάδας που 
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο. Ο εκδότης αντλεί τις προσθήκες από αρχαίους συγ
γραφείς, εν πολλοίς από τον Παυσανία. Σε μια περίοδο εκδοτικής άνθησης της Πε
ριήγησης, οι εκδότες ανθολογούν από τον Παυσανία πληροφορίες και τις διανθίζουν 
με τις αφηγήσεις των σύγχρονων περιηγητών. Η Ελλάδα αποτελεί αδιαμφισβήτητο 
παράδειγμα ((της αστάθειας των επίγειων πραγμάτων, όταν ανακαλύπτει κανείς με 
οδύνη αυτούς τους τόπους που άλλοτε όριζαν τον κόσμο όλο», επισημαίνει ο εκδότης, 
υποδηλώνοντας το χάσμα που χωρίζει την αρχαία από τη νεότερη Ελλάδα. Την ίδια 
χρονιά (1668) ο Des Monceaux, θησαυροφύλακας στη γαλλική πόλη Καν (Caen), επι
φορτισμένος από τον Colbert και τη νεοσύστατη Académie des Inscriptions να συ-
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Caio τ&ζ& du Tempie de 

γκεντρώσει από την Ανατολή χειρόγραφα και νομίσματα για τις βασιλικές συλλογές 
(ΟΜΟΝΤ 1902: 27), στο περιθώριο της αποστολής του επισκέπτεται την Αργολίδα και 
αναφέρεται στον Παυσανία (1728:476). Η δυσκολία του να προσανατολιστεί και οι αό
ριστες αναφορές στα μνημεία της περιοχής μαρτυρούν μια μάλλον ευκαιριακή και έμ
μεση επαφή με το έργο. Το χειρόγραφο ταξιδιωτικό του ημερολόγιο εκδίδεται το 1728, 
τον καιρό περίπου που ξεκινάει η αποστολή του Fourmont στην Πελοπόννησο. 

Η παρισινή Ακαδημία των Επιγραφών (Académie 

des Inscriptions) αποτελεί θεσμοθετημένο φορέα για 
όλες τις εκφάνσεις της αρχαιογνωσίας. Ρόλος της είναι 
μεταξύ άλλων να αποστέλλει μέλη της σε κοιτίδες 
αρχαίων πολιτισμών, με στόχο την αναζήτηση και τη 
μεταφορά αρχαίων ευρημάτων στη Γαλλία (ΓΙΑΚΩΒΑ-

ΚΗ 2006:93). Τα ευρήματα αυτά εμπλουτίζουν τις ηγε
μονικές συλλογές και τους προσδίδουν αίγλη, φωτίζουν 
πτυχές της Αρχαιότητας, υποδηλώνοντας τις καταβολές 
των λαών, τις συνήθειες, τις αλληλεπιδράσεις τους, και 
καθιστούν ευανάγνωστη την αρχαία ιστορία (εικ. 3). Η 
μελέτη των αρχαίων ευρημάτων διασταυρώνεται με 
τη μελέτη των αρχαίων γραπτών πηγών, συμπεριλαμ
βανομένου του Παυσανία, και οδηγεί σε μεγάλες ιστο
ριογραφικές και αρχαιοδιφικές συνθέσεις, όπως εκείνες 
του Charles Rollin (1730-1764) και του κόμη de Caylus. 
Οι έρευνες που χρηματοδοτεί η Ακαδημία, προκηρύσ
σοντας διαγωνισμούς, δίνουν το έναυσμα για το ταξίδι 
στην Ανατολή και καλλιεργούν ευρύτερους προβλημα

τισμούς γύρω από την ιστορία του πολιτισμού. 
Αναγνώστης του Παυσανία είναι και ο Pittori de Tournefort, απεσταλμένος της 

Académie des Inscriptions (1700), που ανατρέχει στο αρχαίο κείμενο για τη δική του 
περιγραφή της Σάμου (εικ. 4). Ο Tournefort δεν ακολουθεί τα βήματα του Παυσανία 
στον ελλαδικό χώρο, αφού δεν επισκέπτεται τους τόπους που περιγράφει η Περιή
γηση. Ωστόσο η επίδραση είναι εμφανής: ο Tournefort λειτουργεί με την αυτοψία, την 
οξυδερκή παρατήρηση, τη φιλοπεριέργεια και καταφέρνει να απαγκιστρώσει το τα
ξίδι από τα θρησκευτικά και διπλωματικά κίνητρα του, περιστρέφοντας το γύρω από 
θεματικές ενότητες οικείες στον Παυσανία: φυσικός χώρος, γεωλογία, τοπικές πα
ραδόσεις, δοξασίες και τρόποι λατρείας, πολιτικοί θεσμοί και μνημεία συνδυάζονται 
και νοηματοδοτούν τη δική του περιήγηση (ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ 2005: 66). 

A.A. 

4. Ο κίονας του Ηραίου της Σά
μου, χαλκογραφία από την έκδο
ση: Pittori de Tournefort, «Relation 
a1' un Voyage du Levant...», Παρί
σι, 1717. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
GT 620B, τόμ. Ι, σ. 423) 
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Η Αρχαιολογική εξερεύνηση των Sport και Wheler 

Με την Περιήγηση του Παυσανία στο ένα χέρι και την περιγραφή του Babin στο άλ
λο, ο λυοναίζος αρχαιοδίφης Jacob Spon (εικ. 5) ξεκινάει το ανεπίσημο ταξίδι του στην 
Ελλάδα, συντροφιά με τον άγγλο βοτανολόγο George Wheler (CONSTANTINE 1984). Οι 
δύο λόγιοι διεξάγουν στα 1676 μια πραγματική αρχαιολογική εξερεύνηση της Αθήνας. 
Ο Spon είναι εξάλλου ο πρώτος που θα 
χρησιμοποιήσει τον όρο ((αρχαιολογία» για 
να περιγράψει το ενδιαφέρον των ουμανι
στών για τη μελέτη των υλικών καταλοί
πων της Αρχαιότητας. Ο Spon υποστηρί
ζει ότι η συνδρομή των κειμένων δεν 
επαρκεί πλέον για να προχωρήσουν οι 
ιστορικές επιστήμες και ξεκινά μια συ
στηματική καταγραφή και μελέτη των 
επιγραφών. Η μέθοδος του περιλαμβάνει 
επίσης όλα τα στοιχεία που του προσέφε
ρε η παρατήρηση του πεδίου, τα οποία 
αντιπαραβάλλει με τα αρχαία κείμενα. 
Εμπνευσμένοι από την επιθυμία να δουν 
αυτά που είδε ο Παυσανίας, ο Spon και ο 
Wheler δεν χρησιμοποιούν τον Παυσανία 
μόνον ως πολύτιμο τοπογραφικό οδηγό, 
αλλά και ως οδηγό για τη φαντασία. Στις 
ταξιδιωτικές τους αφηγήσεις παραθέτουν 
τις ιστορίες και τους μύθους της Περιή
γησης, για να δώσουν μια πληρέστερη 
εικόνα των αρχαίων πόλεων. Οι δύο τα
ξιδιώτες εμπιστεύονται τον Παυσανία και 5 Q Jaœh ^ χαλκογραφία από την έκδοση: 
οι περιγραφές του σπάνια αμφισβητούνται. Jacob Spon, « Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce, 

Επιπλέον, ο Spon και ο Wheler προσπα- et du Levant...», Λυών, 1678. (Γεννάδεως Βιβλω-
θούν να αποτυπώσουν τις εντυπώσεις τους ^κτΙ ' 

σε σχέδια. Αν και υπολείπονται ακόμη σε ακρίβεια, οι εικόνες που δημοσίευσαν το 
1678 στο Ταξίδι στην Ιταλία, τη Δαλματία, την Ελλάδα και την Ανατολή (Voyage de 
ritalie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant) (εικ. 7), αποτελούν έναν πρώτο σοβαρό ει
κονογραφικό φάκελο, που περιλαμβάνει κατόψεις, αποτυπώσεις, απεικονίσεις νομι
σμάτων και επιγραφών. 

Antiqui aAsiduu-S Meruit qui- dicier uBui 
Cultor, Saspe Manu Marmora. priSca. terens, 

Moribus Jtntiauts SpOîfIVS,priScoq pudore, 

Quem, tabula. expresfit parvula., ρα'"ί •&**% 
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2Χ 
ΜΟΝΤ 

^ 
-Λ 

Η δημοσίευση της περιηγητικής 
αφήγησης του Spon, η μετάφραση της 
σε πολλές γλώσσες, κι έπειτα η δημο
σίευση της αφήγησης του Wheler (εικ. 
8), αποτελούν σταθμό στην πορεία των 
ζητημάτων που μας απασχολούν. Το 
έργο αυτό παραχωρεί σημαντική θέση 
στις απεικονίσεις και δίνει σημαντική 
ώθηση στο ((επιστημονικό» ταξίδι. Επι 
πλέον, επιβάλλει την αρχαιολογία ως 
στάση. Το να στρέφει κανείς το βλέμ
μα στο παρελθόν εξετάζοντας όλα τα 
κατάλοιπα του, αυτή είναι η αρχαιολο
γική ((στάση» του Spon όπως την απο- 7- Τοπογραφικό σχέδιο των Δελφών, από την εκ-

ι wn ι / / δόση: Jacob Spon, «Voyage d'Italie, de Dalmatie, de τύπωσε ο Wheler σε μερικά χαρακτικά, _ ' . / Λ , ,Ln /ri ,t ι \>ι r » / Grece, et du Levant...», Λυών, 1618. ( 1 ενναοειος 
που αναπαριστούν τους δυο ταξιδιώτες βιβλιοθήκη GT 566B, τόμ. II, σ. 55) 
να εξετάζουν μνημεία. Αυτή η εικα
στική παράθεση του βλέμματος του 
αρχαιολόγου είναι ενδεικτική, καθώς 
επιβάλλει τη μελέτη, την αναγνώριση 
και την ταύτιση σαν στιγμές που αξί
ζει να απεικονιστούν (εικ. 9, 10, 11). 

Κατά τον 18ο αιώνα η Περιήγηση 
είναι ένας πολύτιμος οδηγός για τους 
ταξιδιώτες. Ανατρέχουν σε αυτήν προ
κειμένου να ταυτίσουν αρχαίες θέσεις 
σε ένα ανώνυμο πλέον τοπίο, αφημένο 
στη φθορά και την ερήμωση. Οι πε 
ρισσότερες επίσημες αποστολές απο-

/ / / «... 8. Χάρτης των Αθηνών, από την έκδοση: G. Wheler, σκοπούν να αποκομίσουν μετάλλια και . . ' . ' . \ , '_ /Γ1 1 k «Ajourney into Greece...», Λονοινο, 1ο82. ( 1 εννα-
αρχαία χειρόγραφα για τη Βασιλική δείος βιβλιοθήκη GT 571Bq) 
Βιβλιοθήκη. Στα 1742 ακόμα, ο Mont-
faucon συντάσσει έναν πραγματικό οδηγό σύλησης της Ελλάδας, προτείνοντας στους 
ταξιδιώτες τον κατάλογο των πλέον περιζήτητων αντικειμένων που θα πρέπει να με-

• 'Boreali 

6. Προμετωπίδα της έκδοσης: Jacob Spon, «Recherches curieuses d'antiquité. 
νάδειος Βιβλιοθήκη A 2431) 

', Λυών, 1683. (Γεν-

111 



ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ TOT ΠΑΥΣΑΝΙΑ 

ταφερουν κατά σειρά προτεραιότητας: ανάμεσα σε αυτά είναι και τα σπανιότατα χει
ρόγραφα του Παυσανία και του Στράβωνα. Ο Michel Fourmont αποκομίζει πολυάριθ
μες επιγραφές που ξέφυγαν από τον Spon και τον Wheler. Ταξιδεύει στα 1729 «με τον 

Παυσανία στο χέρι» και αναγνωρί
ζει πολλές αρχαίες τοποθεσίες στην 
Αττική, τη Μεσσήνη, τη Σπάρτη ή 
στο Άργος, και προσπαθεί διαρ
κώς να ταυτίσει το σύγχρονο τοπίο 
με τις περιγραφές της Περιήγησης: 
((Για να βεβαιωθούμε ότι βρισκό
μαστε στα ερείπια της Μεγαλόπο
λης, συμβουλευτήκαμε τον Παυ
σανία. Διαβάζοντας τον καταλάβα
με ότι βρισκόμασταν πράγματι στη 
Μεγαλόπολη» (MOUREAU 1993: 23). 

Αναλυτικό και αξιόπιστο εργα
λείο ταύτισης, η περιγραφή του 
Παυσανία αναγνωρίζεται σύντο
μα από τους περισσότερους περιη
γητές, που θεωρούν τιμή τους να 
ακολουθήσουν τα βήματα του. Ταυ
τόχρονα, οι ευρωπαίοι ταξιδιώτες 

9. Εισαγωγική εικονογράφηση στην εκοοση: Jacob Spon, **' ν 

«Voyagie door Italien, Dalmatien, Griechenland, ende Le- μένουν ανικανοποίητοι καθώς, λό-
vant...», Άμστερνταμ, 1689. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη γω της κατάστασης της χώρας και 
GT 569) των δύσκολων συνθηκών των τα
ξιδιών, δεν καταφέρνουν να βρουν όλα όσα περιγράφονται στην Περιήγηση και προ
σάπτουν στον περιηγητή ότι δεν είναι πάντοτε αρκούντως σαφής. 

CG. 

10. Ο Spon και ο Wheler στην Αθήνα, μαζί με τον γάλλο πρόξενο Giraud, χαλκογραφία από την 
έκδοση: Jacob Spon, « Voyagie door Italien, Dalmatien, Griechenland, ende Levant...», Άμστερνταμ, 
1689. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 569, σ. 206-207) 

11. Ο Spon και ο Wheler στους Δελφούς, χαλκογραφία από την έκδοση: Jacob Spon, «Voyagie door 
Italien, Dalmatien, Griechenland, ende Levant...», Άμστερνταμ, 1689. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 
569, σ. 187) 
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Ο Παυσανίας και η ρχαιολογική 
«ανακάλυψη» της Πελοποννήσου 

στα ρόνια της βενετικής κυριαρχίας 
(1685-1715) 

Μ ε τη βενετική κατάκτηση της Πελοποννήσου, σταδιακά από το 1684 ως το 1690, η 
ελλαδική αυτή χερσόνησος, μετά από δύο αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας, επανέρχεται 
δυναμικά στο άμεσο ευρωπαϊκό προσκήνιο ως μέρος της διάσπαρτης, αν και ακρωτη
ριασμένης πλέον, βενετικής επικράτειας στο Λεβάντε (εικ. 1). Η άμεση σύνδεση με 
τη Βενετία, η όλη δραστηριότητα των Βενετών στον Μοριά για τη συνολική ανασυ
γκρότηση της νέας τους κτήσης, με τις εργώδεις προσπάθειες αρκετών από τους Βε
νετούς αξιωματούχους που διοίκησαν τη χώρα, παρουσιάζουν και ορισμένα φαινόμενα 
που ξεφεύγουν από τα στενά όρια της διοικητικής και δημοσιονομικής μέριμνας. 

Οι βενετοί αξιωματούχοι, που έφθασαν στην Πελοπόννησο αναλαμβάνοντας τα διοι
κητικά τους καθήκοντα, γνώριζαν, όπως φαίνεται στις αναφορές τους, ότι καλούνταν 
να διαμείνουν για ένα διάστημα και να διοικήσουν μια χώρα με μεγάλο ιστορικό πα
ρελθόν, που άφησε τη σφραγίδα του στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, έχοντας εγγραφεί 
στους πρωταγωνιστές του ελληνορωμαϊκού κόσμου και πολιτισμού. Ανώτατοι αξιω
ματούχοι της χώρας, όπως οι Γενικοί Προβλεπτές της Πελοποννήσου Marin Michiel, 
Francesco Grimani και Antonio Nani, στις υποχρεωτικές συχνές αναφορές τους προς 
το κέντρο της βενετικής εξουσίας, τη Σύγκλητο, δεν παρέλειπαν να σημειώνουν πλη
ροφορίες και στοιχεία για το απώτατο ιστορικό παρελθόν της χώρας, τις αρχαίες πό
λεις και τα μνημεία της Πελοποννήσου. 

Κάποιοι από αυτούς συνοδεύονταν στην Πελοπόννησο και από λόγιους ιταλούς που 
έρχονταν για να εξερευνήσουν τη νέα βενετική γη ή που κατά τη διάρκεια των ποι
κίλων καθηκόντων τους κοντά στους βενετούς αξιωματούχους έβρισκαν την ευκαιρία 
για να ικανοποιήσουν δικές τους αρχαιολογικές και αρχαιογνωστικές αναζητήσεις. 
Ξεχωρίζει η περίπτωση του γιατρού του βενετικού στόλου Alessandro Pini, φλωρε
ντινής καταγωγής, με σπουδές ιατρικής και φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Πί
ζας, ο οποίος εργάσθηκε επί χρόνια στην Πελοπόννησο, παρέχοντας τις ιατρικές του 
υπηρεσίες στο βενετικό στράτευμα, κοντά στον Antonio Nani, στις αρχές του 18ου αιώ
να (ΜΑΛΛΙΑΡΉΣ 1997). 

Συντάκτης μιας γεωγραφικής και κυρίως αρχαιολογικής Περιγραφής ολόκληρης 
της Πελοποννήσου στα 1703, ο Pini, κρατώντας κυριολεκτικά υπό μάλης τον Παυ
σανία, περιηγήθηκε τις επαρχίες στις οποίες χωρίστηκε από τους Βενετούς η Πελο-
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1. Προτομή του αρχιστράτηγου των βενετικών δυνάμεων και κατακτητή της Πελοποννήσου 
Francesco Morosini από την έκδοση: «Teatro della guerra consacrato alla santità... da fra Vincenzo 
Coronelli», Βενετία, τέλη 17ου αι. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 2060.1, τόμ. 1, σ. 8) 
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πόννησος, καταγράφοντας τη γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στα χρόνια του, 
αποτυπώνοντας ταυτόχρονα και την εικόνα των διάσπαρτων ανά τη χερσόνησο αρ
χαίων μνημείων και ερειπίων των αρχαίων πόλεων, διάσημων στον αρχαίο κόσμο (εικ. 2). 

Το κείμενο του βρίθει από παραπομπές και σύντομες παραθέσεις αποσπασμάτων 
από τα έργα αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων συγγραφέων. Την πρωτοκαθεδρία 

όμως κατέχει, με μεγάλη απόσταση από 
τους υπόλοιπους συγγραφείς, το έργο του 
Παυσανία, ο οποίος θεωρείται αυθεντία από 
τον Pini και ο απλανέστερος οδηγός για 
την ταύτιση των αρχαίων πόλεων και των 
μνημείων της Πελοποννήσου. Εξάλλου και 
ο ίδιος ο τίτλος της Περιγραφής δηλώνει 
άμεσα ότι ο Pini ουσιαστικά αναπαράγει το 
έργο του Παυσανία μεταφέροντας το στη 
σύγχρονη του εποχή: «Il Pelopponeso (sic) 
ovvero le sette province di quel Regno 
descritte da Pausania illustrate e ridotte al 
moderno». Η προτίμηση του για τον Παυ
σανία υποστηρίζεται και από τον κύκλο 
των ιταλών λογίων με τους οποίους ο Pini 
συνδεόταν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
πνευματικός μέντορας του Pini στη Βενε
τία, ο λόγιος Jacopo Grandi, ιδρυτής της 
Accademia Dodonea της Βενετίας, στην 
αλληλογραφία που αντάλλασσαν, του υπο
δείκνυε την εγκυρότητα και την αξιοπι
στία του Παυσανία στην προσπάθεια ιχνη-
λάτησης του αρχαίου κόσμου της Πελοπον

νήσου (εικ. 3, 4). Με το έργο κυρίως του Παυσανία στο χέρι, σε λατινική όμως με
τάφραση, ο Pini διέτρεξε ολόκληρη την Πελοπόννησο ταυτίζοντας, σχεδόν πάντα με 
επιτυχία, ορατά μνημεία και ερείπια αρχαίων πόλεων, αλλά παράλληλα τοποθετώ
ντας στον χώρο και αρχαίες πόλεις που δεν ήταν ορατές, καθώς δεν εμφανίζονταν 
ερείπια τους και φυσικά δεν είχαν ακόμα ανασκαφεί. 

Αποτέλεσμα του έργου αυτού και της παρουσίας του Pini στην Πελοπόννησο εί
ναι και οι περιπτώσεις αρχαιολογικών ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν την επο
χή αυτή στον Μοριά, κυρίως από τον αρχαιόφιλο και γόνο μεγάλης οικογένειας συλ
λεκτών της Βενετίας Γενικό Προβλεπτή Πελοποννήσου Antonio Nani (1703-1705), 
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2. Σελίδα από τη χειρόγραφη αρχαιολογική Πε
ριγραφή της Πελοποννήσου (1703) του Alessan
dro Pini με αναφορά στο έργου του Παυσανία, «II 
Pelopponeso ovvero Le sette Province di quel Regno 
descritte da Pausania...». (Κρατικό Αρχείο Βε
νετίας, Archivio Proprio del Conte Schulemburg) 
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αλλά και λίγο ενωρίτερα από τον επίσης Γενικό Προβλεπτή Francesco Grimani 
(1698-1701), μέλους επίσης της διάσημης, για τις συλλογές της, στη Βενετία οικο
γένειας (RoMiAN 1983, 1987, FAVARETTO 1990). Τα έργα που ευρέθησαν, όπως και εκεί
να που ανακαλύπτονταν τυχαία κατά τη διάρκεια εργασιών για την οχύρωση περιο
χών της Πελοποννήσου, αγάλματα, επιγραφές και νομίσματα, έπαιρναν τον δρόμο για 
τη Βενετία, προκειμένου να εμπλουτί
σουν τις συλλογές των βενετών πατρι
κίων, όπως ακριβώς συνέβη και προη
γουμένως, με ανάλογα φαινόμενα, στη 
βενετική Κρήτη (BESCHI 1972-1973, ΤΣΙ-

ΚΝΑΚΗΣ1989, 1990). 
Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι, 

όσον αφορά τη χρήση του Παυσανία για 
τις περιπτώσεις ανασκαφών σε περιοχές 
της Πελοποννήσου, τα αρχαία αντικεί
μενα που ανασύρθηκαν, αλλά και οι αρ
χαίες επιγραφές που ο Pini καταγράφει 
στην Περιγραφή του, ανήκουν κυρίως στη 
ρωμαϊκή περίοδο και είναι συνταγμένες 
στη λατινική γλώσσα. Το ρωμαϊκό πα
ρελθόν της Πελοποννήσου μοιάζει να μο
νοπωλεί το ενδιαφέρον των πρωταγω
νιστών στην πρώτη αυτή, για τα νεό
τερα χρόνια, ((συστηματική» αρχαιολο
γική έρευνα της Πελοποννήσου. Η άμε
ση, ιστορικά και πολιτισμικά, σύνδεση 
των Βενετών με την αρχαία Ρώμη και 
τον ρωμαϊκό κόσμο της ιταλικής χερσο
νήσου, η θρυλούμενη ρωμαϊκή καταγωγή 
και ((συνέχεια)) ευγενών βενετικών οικογενειών και η αυτονόητη για τους Βενετούς 
εγγραφή τους στη ρωμαϊκή latinitas θα πρέπει να αποτελούσαν το φίλτρο για τις συ
γκεκριμένες αρχαιογνωστικές και αρχαιολογικές αυτές επιλογές. 

Η χρήση του Παυσανία ως χρήσιμου οδηγού, αλλά και έγκυρης πηγής τεκμηρίω
σης για ζητήματα της αρχαίας τοπογραφίας της Πελοποννήσου, κυριαρχεί σε όλες τις 
δραστηριότητες που αφορούν τον χώρο της νέας βενετικής κτήσης, αλλά και στις βε
νετικές εκδόσεις που συμπίπτουν χρονικά με τη βραχύβια περίοδο της βενετικής κυ
ριαρχίας στην Πελοπόννησο. 
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IAÇOPOGRANDI 
Medico Profeffore di Notoraiau» 

ta Venezia, € Accademico 
DELLA CRV8CA 

4 vna Lettera del Sìg.OottQt> 

ALESSANDRO PINI 
Medico dell'Illuft;& Eccellenti!*; 

Sig. Capitan delle Natii 

Sopra alcune richiede intòrao 
S. Maura, e la Preuefa, 

Per Combi, e Lanoù. 
COM LICENZA DE' SUPERIORI* 

3. Iacopo Grandi, «Risposta di Iacopo Grandi Medi
co Professore... a una lettera del Sig. Dottor Alessan
dro Pini...», Βενετία 1686. (Γεννάδειος Βιβλιοθή
κη GT 3358.1) 
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Εύγλωττη είναι η περίπτωση της αναφοράς (1697), που συντάσσεται στα πλαίσια 
γραφειοκρατικής υποχρέωσης, από τους μηχανικούς αδελφούς Alberghetti προς ενη
μέρωση του αρχιναύαρχου των βενετικών δυνάμεων Alessandro Molin, σχετικά με τις 
προτάσεις των μηχανικών για την επείγουσα οχύρωση του ευάλωτου Ισθμού της Κορίν

θου (ΜΑΑΤΕΖΟΤ 1976-1978). Οι συντάκτες, 

Della Grecia antica fcriiTero di-· 
figente mente móki celebri Autori,. 
Éanto Geografi , quanto ίfiorici ̂  
ed il più accurato di quei ,• che in-· 
tieri fono peruenutia'noltri tempi* 
è Paufania. Mail volume, che cont 
pofe Dicearco Filofofos e Matte-
manco' , e difcepoio d'Ariftotile ? 
intitolato : ΒΙ'ΟΣ Ε'ΛΛΑ'ΔΟΣ , cioè 
Vita della Grecia, in cui defcriuea i 
paefi fecondo le ftrade, che condii* 
ceuano alle Città,fu vna fatica d'In
comparabile vtilità y ed erudizione. 
Sia ben mille fiate lodato Enrico 
Stefano, che trovatone vn buon_* 
frammento,]! pubblicò, e tradotto
lo in Latino, l'illuftrò col Comento 
a beneficio de'Letterati. Con firoile 
metodo , e con pari vtilità degli ftu-
diofidefcriife il Regno della Fran
cia:, föcöndoilcörfode'Fiumi, l'in· 
ĝ egnofiifimo Papirio Mafone; dili
genti ancora, ed accurati nelle de-
fcrizioni de'Iuoghi furono Tucidi
de* r Xenofonte, Poli bio y ed Appia
no, ediiigeutiflimi fra i· Latini Salu-
ftio , che^rima'di fcriuereia guer

ra 

μνημονεύοντας τις ανεπιτυχείς προσπά
θειες από την Αρχαιότητα, για τη διάνοι
ξη του Ισθμού και τη μεταφυσική προ
κατάληψη των αρχαίων ότι μια τέτοια 
ενέργεια ήταν αντίθετη στο θεϊκό θέλη
μα, παραπέμπουν στον Παυσανία για να 
τεκμηριώσουν την αναφορά τους αυτή 
στο παρελθόν (εικ. 5). 

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για ενημέ
ρωση του βενετικού κυρίως, αλλά και του 
ευρύτερου ιταλικού, κοινού για τη νέα 
κατάκτηση στο Λεβάντε (που πάντως 
δεν ήταν άγνωστη χώρα, καθώς είχε και 
προγενέστερο βενετικό παρελθόν) οδή
γησε σε μια σειρά ποικίλων εκδόσεων 
στη Βενετία, για γνωριμία με τη νέα 
κτήση, γεωγραφικά, πληθυσμιακά αλλά 
και αρχαιολογικά, λόγω του βαρυσήμα
ντου ιστορικού παρελθόντος της χώρας. 

Στις συγκεκριμένες εκδόσεις, οι συ
ντάκτες των κειμένων ανατρέχουν πολύ 
συχνά, ή και κατά αποκλειστικότητα κά
ποιες φορές, στο έργο του Παυσανία για 
την ανάσυρση από την ιστορική λήθη των 
αρχαίων ονομασιών περιοχών της Πελο
ποννήσου, που άλλαξαν όνομα στο πέρα
σμα των αιώνων, με την εναλλαγή κα
τακτητών και την παρεμβολή ποικίλων 

γεγονότων και περιπετειών του τόπου. Ο Παυσανίας χρησιμοποιείται στη γενικότε
ρη γεωγραφική περιγραφή της χώρας, αλλά και όσον αφορά μνείες σε γεγονότα της 
αρχαίας ιστορίας, καθώς επίσης και της μυθολογίας, όχι μόνο της Πελοποννήσου αλ
λά και της αρχαίας Αθήνας, όπου αυτή μνημονεύεται ή εξετάζεται. Είναι συχνή η λε-

4. Iacopo Grandi, «Risposta di Iacopo Grandi Medi
co Professore... a una lettera del Sig. Dottor Alessan
dro Pini...», Βενετία, 1686. (Γεννάδειος Βιβλιοθή
κη GT 3358.1) 
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κτική παραπομπή των συγγραφέων στο έργο του Παυσανία με εκφράσεις όπως ((ο 
Παυσανίας αναφέρει» ή ((σύμφωνα με τον Παυσανία» (εικ. 6). 

Οι συχνές παραπομπές και τα παραθέματα από το έργο του Παυσανία, κάποιες 
φορές in extenso, στη λατινική ή την ιταλική γλώσσα, υποδεικνύουν οπωσδήποτε 
εξοικείωση με τον αρχαίο αυτό περιηγητή και συγγραφέα, αλλά ταυτόχρονα είναι και 
το αποτέλεσμα μιας διανοητικής αξιολόγησης και πρόκρισης του συγκεκριμένου συγ
γραφέα από άλλους συγχρόνους του ομοτέχνους. Η πρόκριση αυτή σε ορισμένες πε
ριπτώσεις εκφράζεται ρητά μέσα στα κείμενα των εκδόσεων της εποχής, στα τέλη 
του 17ου και στις αρχές του 18ου αι., αλλά πολύ συχνά επίσης το έργο του Παυσα
νία χρησιμοποιείται ((φυσικά», ανεπίγνωστα, σχεδόν αυτόματα, ωσάν αυτονόητα 
έγκυρη πηγή για την άρση αμφιβολιών και παρεξηγήσεων που οι αιώνες συσσώρευ
σαν στο ιστορικό πρόσωπο της αρχαίας Πελοποννήσου. 

A.M. 
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BREVE D E S C R I Z I O N E 
C O R O G R A F I C A 

D E L 

PELOPONNESO 
Μ Ο R. E A 

Con l'Origine de primi habitant!, Serie dePrencipi, Titolo dicia-
fcheduna Provincia, PofleiTori di quelle, Natura de Paefi,Co-

fiumi d« Popoli, Principio, e fine d'ogni loro avvenimento, 
con Cuoi tedi latini, con Geroglifici, Imprefe, Meda

glie, & Armigentilitied'ogni Provincia, 
ERratta dal Volumi 

DI D. PIER'ANTONIO PACIFICO 
Pievan della Chiefa Parochiale di Santa Maria diCervarefe. 

aggiuntovi U Τ̂ οίΚζίΛ ielle quattro Trovitele, divife in ventiquattro 
Tenìtorij, con li Homi Topografici ielle fille fatta dal Sig, Ciufia 

alberghetti Ingegnerò , e ]opr aintendente al Cataflico di 

Moria per Ordine dell'EceeUentift. Settate. 

C O N S EC R A T A 
ALLA SERENISSIMA 

I REPUBLICA DI VENEZIA, 

I N V E N E Z I A , MDCCIV. 
Per Domenico Lovifi. 

COn. HCEÎi_Z^i DI' SVPEI{I01{1. !-* ' 

5. Η σελίδα 6 verso από το χειρόγραφο της Γεν-
ναδείον Μ SS 82.1. Αναφορά του μηχανικού 
Alberghetti για τις οχυρώσεις του Ισθμού της 
Κορίνθου, όπου και το παράθεμα του Παυσανία 

6. Pier Antonio Pacifico «Breve descrizione coro
grafica del Peloponneso...», Βενετία, 1704. (Γεν-
νάδειος Βιβλιοθήκη GT 2247) 
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Η γαλλική μετάφραση 
τον icolas Gédoyn 

ΓΙ γαλλική μετάφραση του αββά Gédoyn εγκαινιάζει τις νέες μεγάλες μεταφράσεις 
της Περιήγησης σε ζωντανές γλώσσες. Κυκλοφορεί στα 1731 σε δύο τόμους σχήμα
τος τέταρτου, από τον εκδοτικό οίκο Didot, με τον ελκυστικό τίτλο: Παυσανίας ή 
Ιστορικό Ταξίδι στην Ελλάδα (Pausanias ou voyage historique et pittoresque de la 
Grèce) (εικ. Ι). Η έκδοση αυτή αφενός μεν ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις του ανα
γνωστικού κοινού για την ταξιδιωτική λογοτεχνία και αφετέρου έρχεται να καλύψει 
την έλλειψη στις μεταφρασμένες εκδόσεις του έργου. Η φιλοδοξία του αββά Gédoyn, 

1. Προμετωπίδα και σελίδα τίτλου της έκδοσης: Nicolas Gédoyn, «Pausanias ou Voyage 
historique de la Grèce...», Παρίσι, 1731. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 2871.IB) 

μέλους της Ακαδημίας των Επιγραφών και των Καλών Γραμμάτων αλλά και της Γαλ
λικής Ακαδημίας, ήταν να κάνει τα αρχαία κείμενα προσιτά, προσαρμόζοντας τη 
γλώσσα, ώστε να ταιριάζουν περισσότερο στις σύγχρονες προτιμήσεις. Αυτό που τον 
ενδιαφέρει δεν είναι τόσο τα φιλολογικά θέλγητρα του κειμένου, όσο να προσφέρει 
στα γαλλικά ένα περιγραφικό κείμενο που παρουσιάζει την αρχαία Ελλάδα σε όσους 
ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα την ποικιλομορφία της (πρόλογος, σ. ν). 
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Η μετάφραση του αββά Gédoyn θα εκδοθεί δύο ακόμη φορές, στα 1733 και τα 
1797, ωστόσο σύντομα θα αποδειχθεί ανεπαρκής, ενώ η κριτική προσάπτει στον 
Gédoyn ότι η μετάφραση του παραμένει προσκολλημένη στη λατινική απόδοση του 
Romolo Amaseo. Όπως και να έχει το ζήτημα, αυτή η πρώτη γαλλική μετάφραση 
αποτελεί σταθμό στη διάδοση του έργου του Παυσανία στη Γαλλία και τοποθετείται 
στον αντίποδα όσων υποστηρίζουν την ανάγνωση του Παυσανία στο πρωτότυπο, κα
θώς και εκείνων που θεωρούν ότι η Περιήγηση είναι ένα κείμενο ασαφές, με κακή 
δομή, γεμάτο ψεύδη. Τέλος, ξεχωρίζει ως η πρώτη εικονογραφημένη έκδοση του 
Παυσανία και στον πρόλογο του ο Gédoyn εκφράζει τη λύπη του που, για οικονομι
κούς λόγους, δεν μπόρεσε να περιλάβει περισσότερες εικόνες, προτρέποντας ταυτόχρο
να τον αναγνώστη να ανατρέξει στο πλούσια εικονογραφημένου βιβλίο του Bernard de 

2. Χάρτης της Ελλάδας, από την έκδοση: Nicolas Gédoyn, «Pausanias ou Voyage his
torique de la Grèce...», Παρίσι, 1731. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 2871.IB) 

Montfaucon, Ελληνικές και ρωμαϊκές αρχαιότητες {Antiquités grecques et romaines). 

Ωστόσο ο Gédoyn παραθέτει τρεις χάρτες της Ελλάδας (εικ. 2) σχεδιασμένους από 
τον Philippe Buache, μέλους της Ακαδημίας των Επιστημών (Académie des Sciences), 

και διευκρινίζει ότι ((είναι ακριβέστεροι από όσους έχουμε δει έως σήμερα» (πρόλογος, 
σ. xxiii). Ο Gédoyn είχε αντιληφθεί την ανάγκη σύνδεσης του κειμένου με την εικο
νογράφηση. Από τότε και στο εξής ο χάρτης γίνεται το απαραίτητο συμπλήρωμα της 
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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ TOT ΠΑΥΣΑΝΙΑ 

Περιήγησης. Ο Παυσανίας είναι ταξιδιώτης του οποίου αξίζει να παρακολουθήσει κα
νείς τις διαδρομές στον χάρτη. Το βιβλίο εικονογραφείται επιπλέον με μια προμετω
πίδα (συνονθύλευμα από φανταστικά αντικείμενα, προϊόν κάποιας λόγιας φαντασίας) 
και τρεις αναπαραστάσεις μαχών φιλοτεχνημένες και σχολιασμένες από τον Chevalier 
Follart, που είχε διατελέσει σύμβουλος στρατηγικής του Λουδοβίκου του 14ου και ήταν 
παθιασμένος με τον πόλεμο στην Αρχαιότητα (εικ. 4). Με την επιλογή της εικονο
γράφησης της έκδοσης, ο Gédoyn επιδίωκε να διδάξει και να τέρψει. Από την πρώτη 
εικονογραφημένη έκδοση ξεχωρίζει η αναπαράσταση του Ιπποδρόμου της Ολυμπίας 

4. Η μάχη στο όρος Ιθώμη, χαλκογραφία από την έκδοση: Nicolas 
Gédoyn, «Pausanias ou Voyage historique de la Grèce...», Παρίσι, 1731. 
(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 2871.1B, τόμ. 2, σ. 346) 

(εικ. 3), ο οποίος δεν σώζεται σήμερα (ΠΑΥΣΑΝΊΑΣ VI 20). Ο κορυφαίος αυτός τόπος 
της Αρχαιότητας απεικονίζεται με φαντασία και αφέλεια και αποδίδει εξαίρετα την ει
κόνα που είχε για την Ελλάδα το κοινό του 18ου αιώνα. Ο ζωγράφος ταυτίζει τον αρ
χαίο κόσμο με τον κόσμο που τον περιβάλλει και πολλαπλασιάζει τους αναχρονισμούς, 
για να προσφέρει τελικά μια εικόνα της Ολυμπίας μεταμφιεσμένη σύμφωνα με τη 
μόδα του 18ου αιώνα. Με αυτό το απατηλό απείκασμα, που όφειλε να μεταδώσει 
στον θεατή ένα ρίγος ιστορίας και πραγματικότητας, ο Gédoyn φιλοδοξεί να αναγεν
νήσει ((την ανθηρή Ελλάδα» του Παυσανία, ((όταν αυτή ήταν η χώρα των μουσών, η 
στέγη των επιστημών, το κέντρο του καλού γούστου, το θέατρο αμέτρητων θαυμά
των και, τέλος, η πιο φημισμένη χώρα του σύμπαντος » (πρόλογος, σ. ix). 

α α 

3. Ο Ιππόδρομος της Ολυμπίας, χαλκογραφία από την έκδοση: Nicolas Gédoyn, «Pausanias ou Voya
ge historique de la Grèce...», Παρίσι, 1733. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 287LIB, τόμ. 2, σ. 50) 
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Η «Περιήγηση» και η ικονογραφία 
της λληνικής ρχαιότητας 

1 ο Ταξίδι του Spon και του Wheler, με την αυτοψία και τις εικόνες που πρότεινε, 
είχε καθοριστική επίδραση στην ανάπτυξη των περί την Ελλάδα αρχαιοδιφικών σπου
δών και στη διαμόρφωση της ((αρχαιομανίας». Ο Βενεδικτίνος Bernard de Montfaucon 
επιθυμεί και αυτός να αποδείξει τη σημασία της εικόνας στη μελέτη ενός πολιτισμού 
(εικ. 1). Στα 1719 δημοσιεύει το μνη
μειώδες έργο Η Αρχαιότητα ερμηνευ
μένη και εικονογραφημένη (L'Antiquité 

expliquée et représentée). Στους δεκαπέ
ντε τόμους της έκδοσης περιλαμβάνο
νται συνολικά περισσότερα από 30.000 
σχέδια και 1.200 θεματικές εικόνες με 
πάσης φύσεως αντικείμενα, συνοδευμέ
νες με τις αντίστοιχες μαρτυρίες των αρ
χαίων συγγραφέων (SCHNAPP 1993: 240, 
BORIAUD 1987) (εικ. 2). Η γνώση της Αρ
χαιότητας δεν περνά πλέον αποκλειστι
κά από τον δίαυλο των κειμένων, αλλά 
από έναν διαρκή διάλογο ανάμεσα στα 
κείμενα και στις εικόνες. Όσο για τον 
κόμη του Caylus, αυτός ενδιαφέρεται πε
ρισσότερο για τις τεχνικές και λιγότερο 
για τις αισθητικές αξίες. Συλλέγει πά
σης φύσεως μικροαντικείμενα και θραύ
σματα, τα οποία ονομάζει «φτηνοπρά- 1- Ο Bernard de Montfaucon, χαλκογραφία τον Be-

, .. , noUAudran le jeune, 18ος αι. (Musée historique de la 
ματα» του και ((αργαικουρες» του, και ,.,,. , , ,,. . . . , n , > 
1 Γ A. r •" bibliothèque publique et universitaire de Geneve) 
τα δημοσιεύει στην επτάτομη Συλλογή 
Αρχαιοτήτων (Recueil dAntiquités 1752-1768), (εικ. 3). Σχεδόν την ίδια στιγμή, ο 
Winckelmann ((εφευρίσκει» την Ιστορία της Τέχνης και θεμελιώνει την αισθητική 
θεωρία της αναζήτησης του ωραίου ιδεώδους (εικ. 4, 5). Παρ' όλο που παρακολουθεί 
από κοντά την αρχαιολογική πρόοδο στο Herculanum και στην Πομπηία, η επιθυμία 
του να ανασκάψει τα μεγάλα αρχαία ελληνικά ιερά, ακολουθώντας τον Παυσανία, θα 
πραγματοποιηθεί πολύ αργότερα, με τις ανασκαφές των ξένων αρχαιολογικών σχολών 
στην Ελλάδα, από το 1850 και μετά. 
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Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

Τα Ερείπια του Julien David Le Roy. Πέρα από τα θρησκευτικά, εμπορικά και δι
πλωματικά συμφέροντα, η Ελλάδα κατέχει μια καίρια θέση στο φαντασιακό σύμπαν 
των ταξιδιωτών. Πολλοί είναι αυτοί που επιδιώκουν να έρθουν σε άμεση επαφή με 
αυτή τη μυθική γη και να συγκρίνουν τις αναμνήσεις των αναγνώσεων τους με την 
πραγματικότητα του τόπου. Τα ταξιδιωτικά αφηγήματα και τα σχέδια των νέων αυ
τών περιηγούμενων αρχαιοδιφών πυκνώνουν με τον καιρό και γίνονται ολοένα και λι
γότερο ακαδημαϊκά. 

Στα 1755, ο Julien David Le Roy, αρχιτέκτονας και υπότροφος της Ακαδημίας της 
Γαλλίας στη Ρώμη, πραγματοποιεί εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ελλάδα, με σκοπό να 
έρθει σε άμεση επαφή με τα ερείπια των φημισμένων πόλεων. Παραδίδει την περι
γραφή του στο κοινό στα 1758, σ' ένα βιβλίο με τίτλο Τα ερείπια των ωραιότερων 
μνημείων της Ελλάδας (Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce). Ο Le Roy 
στηρίζεται στο κείμενο του Παυσανία και, σύμφωνα με τα λεγόμενα του, επιδίωξη 
του ήταν να προτείνει μια αναδιαρθρωμένη απόδοση της μετάφρασης του Παυσανία 
από τον Gédoyn, παραμερίζοντας «όλες τις άχρηστες παρεκβάσεις, ώστε να παρακο
λουθείται καλύτερα το δρομολόγιο του συγγραφέα» (τόμ. 2, σ. 32). Χρησιμοποιώντας 
τον Παυσανία μόνο για τοπογραφικές πληροφορίες, προχώρησε, εντόπισε και ταύτι
σε τα μνημεία, όσα αναφέρονται στην Περιήγηση. 

Τα σχέδια του Le Roy κατηγορήθηκαν για έλλειψη ακρίβειας και αξιοπιστίας (εικ. 
6, 7), ωστόσο για πρώτη φορά ένας Γάλλος αρχιτέκτονας απεικονίζει τα ελληνικά οι
κοδομήματα και μελετά τον ελληνικό δωρικό και ιωνικό ρυθμό και την εξέλιξη τους 
σε σχέση με τις αναλογίες τους. Μέσα από αυτό το έργο, πολλές γενιές αρχιτεκτό
νων στη Γαλλία γνώρισαν τα ελληνικά μνημεία και διέδωσαν το ελληνικό αρχιτε
κτονικό ύφος (PousiN 1995: 9). 

Αυτό που εξασφάλιζε την επιτυχία των Ερειπίων του Le Roy και ταυτόχρονα εξέ
θετε το έργο στην κριτική είναι οπωσδήποτε η ποικιλομορφία των εικόνων. Ο Le Roy 
συνδυάζει στο έργο αυτό το ταλέντο του λόγιου και του ζωγράφου. Στις αυστηρές αρχι
τεκτονικές αποτυπώσεις, προσθέτει αποκαταστάσεις και γραφικές απόψεις οι οποίες 

2. Σελίδα τίτλου της έκδοσης Bernard de Montfaucon, «LAntiquité expliquée et représentée enfigures », 
Παρίσι, 1719. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A48.3q) 

3. Προμετωπίδα της έκδοσης Anne Claude Philippe, comte de Caylus, «Recueil dAntiquités égyptien
nes, étrusques, grecques et romaines», Παρίσι, 1752-1768. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Α714.5, τόμ. 2) 

4. Johann Joachim Winckelmann, «Histoire de Tart chez les Aenciens», Άμστερνταμ, 1766. (Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη Α218.2) 

5. Ο Winckelmann, χαλκογραφία από την έκδοση: Domenico Rossetti, «Il sepolcro di Winckelmann in 
Trieste», Βενετία, 1823. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Α220) 
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αφήνουν μεγάλα περιθώρια στην επινόηση και τη φαντασία. Προφανώς ο Le Roy επη
ρεάστηκε από την τάση της απεικόνισης των ερειπίων, χαρακτηριστικό της ευαι
σθησίας του 18ου αιώνα, η οποία με τη συμβολή του Piranese και του Panini διαδό
θηκε στη Γαλλική Ακαδημία της Ρώμης. Με τις απόψεις του ο Le Roy περισσότερο 
σκηνοθετεί τα ερείπια και λιγότερο τα παρουσιάζει. Κύριο μέλημα του είναι η αναζή
τηση των εντυπώσεων που τα ερείπια προξενούν, χωρίς να νοιάζεται για την ακρί
βεια της απεικόνισης τους. Περισσότερο από μια απλή αισθητική των ερειπίων, ο Le 
Roy επιδιώκει να συνδέσει τα σχέδια του με τις θεωρίες του «θεσπέσιου», του ((γρα
φικού». Επιθυμεί να εισάγει τον ρόλο της αίσθησης στην αρχιτεκτονική θεωρία και 
επιμένει στην αρμονία της σύνθεσης και στα αισθήματα που αυτή θα προκαλέσει 
στον θεατή: ((Σίγουρα δεν θα ήμουν στην Ελλάδα μόνο για να παρατηρήσω τη σχέ
ση των αρχιτεκτονημάτων και των μερών τους με τις υποδιαιρέσεις του ποδιού μας 
[...] Στα τοπία που έδωσα, αυτά τα ερείπια καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στην 
εικόνα, από ό,τι στις εικόνες του κυρίου Stuart, επιδρούν επίσης πιο έντονα στον θε
ατή, και περνούν στην ψυχή του όλο τον θαυμασμό που αισθανόμαστε αντικρίζοντας 
τα ίδια τα μνημεία» (πρόλογος). 

Εικόνες του Παυσανία στη λογοτεχνία και στις τέχνες. Το 18ο αιώνα, το κείμενο 
του Παυσανία γίνεται σημαντική πηγή έμπνευσης για τη λογοτεχνία και τις τέχνες. 
Αναφορές στον Παυσανία, που εντοπίζονται ήδη νωρίτερα, ιδίως σε ελληνιστές συγ
γραφείς όπως ο Rabelais (Pantagruel, κεφ. 8, 1532) και ο Ρακίνας (Les Plaideurs, 3, 
3,1668- IphigénieàAulis, στον πρόλογο, 1674), φανερώνουν ότι η Περιήγηση είχε ήδη 
αποκτήσει το κύρος ενός έργου αναφοράς. Η φαντασία του Pontus de Tyard προτείνει 
μια μεταμόρφωση της Περιήγησης, λογοτεχνική όσο και εικαστική. Το 1585 ο ποιη
τής της Πλειάδας δημοσιεύει τους Δώδεκα μύθους για ποτάμια ή πηγές (Douze 
fables de fleuves ou fontaines) και ενθέτει μερικά αφηγηματικά κείμενα αρχαίων συγ
γραφέων, προτείνοντας για το καθένα μια ((περιγραφή για τη ζωγραφική», δηλαδή 
κάποιες υποδείξεις σύνθεσης εικονογραφικών απεικονίσεων πιστών στις αρχαίες πη
γές. Αυτές οι συνθέσεις προορίζονταν για τον πύργο του Anet (Eure et Loir) και δυ
στυχώς δεν σώζονται, αν όντως πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Πρόκειται κατά πάσα πι
θανότητα για τον πρώτο κύκλο απεικονίσεων βασισμένων σε αποσπάσματα της 
Περιήγησης του Παυσανία. Από την αναφορά του μύθου που σχετίζεται με τον πο-

6. Η Σπάρτη, χαλκογραφία τον L.J. Le Lorrain από την έκδοση: Julien David Le Roy, «L·s ruines 
des plus beaux monuments de la Grèce...», Παρίσι, 1770. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A3q) 

7. Φανταστικό ελληνικό τοπίο, χαλκογραφία του L.J. L· Lorrain από την έκδοση: Julien David L· Roy, 
«L·s ruines des plus beaux monuments de la Grèce...», Παρίσι, 1770. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A3q) 
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ταμό Σέλημνο (VII 23, 1-3), ο Pontus δημιουργεί έναν ((μύθο του ποταμού Σέλημνου, 
που σβήνει το πάθος του έρωτα», ενώ εμπνέεται επίσης από τον μύθο του Κορησού 
και της Καλλιρρόης που αφηγείται ο Παυσανίας (VII 21, 1-5). 

Πολύ αργότερα, το ίδιο χωρίο του βιβλίου VII εμπνέει μια όπερα του A.C. Destou
ches, η οποία παρουσιάστηκε στο Παρίσι το 1743. Ο ίδιος μύθος ενέπνευσε και τον 
ζωγράφο Fragonard στα 1761 (εικ. 8) και σύμφωνα με τον Diderot πηγή του Fragonard 
ήταν η μετάφραση του Παυσανία από τον αββά Gédoyn. Στην Έκθεση του 1765 το 
θέμα του πίνακα αναγνωρίζεται δύσκολα, καθώς το αιματηρό δράμα έχει μεταμορ-

8. Fragonard, «Ο μύθος τον Κορησού και της Καλλιρρόης», 1761. (Παρίσι, Μουσείο τον 
Λούβρον) 

φωθεί σε εξιδανικευμένο και αισθησιακό μυθολογικό διάκοσμο. Η επιλογή του θέμα
τος αυτού αποτελεί μαρτυρία της διεύρυνσης του εικονογραφικού ρεπερτορίου των 
ζωγράφων του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα. Αλλά και ο Diderot επηρεάστηκε από 
την ανάγνωση του Παυσανία, προτού δει τον πίνακα. Αφήνοντας τον εαυτό του να 
οδηγηθεί από τις αισθήσεις του στην ανάγνωση του χωρίου του Παυσανία, ξαναγρά
φει τον μύθο σε μια προσωπική εκδοχή, ενισχύοντας το φαντασιώδες και συγκινη
σιακό του περιεχόμενο (LOJKINE 1992). 

CG. 
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Οι Dilettanti αναγνώστες τον Παυσανία 

ΓΙ Εταιρεία των Ερασιτεχνών (Society of Dilettanti) ιδρύθηκε στο Λονδίνο, ενδεχο
μένως στα 1732, και έμελλε να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο στη μελέτη της 
ελληνικής Αρχαιότητας κατά τον 18ο αιώνα (εικ. 1). Ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας 
ήσαν βρετανοί φιλότεχνοι αριστοκράτες που είχαν επισκεφθεί την Ιταλία (CUST 1898). 
Οι Dilettanti τοποθετήθηκαν ευθύς εξαρχής στους αντίποδες των σχολαστικών πανε
πιστημιακών ενασχολήσεων με την Αρχαιότητα, ωστόσο, καθώς πολλά από τα μέ
λη διακρίνονταν για τον άσωτο βίο τους, η 
Εταιρεία άργησε να αποκτήσει την ιδιαί
τερη φυσιογνωμία της. Αυτό συνέβη όταν 
οι Dilettanti υιοθέτησαν τις προτάσεις για 
μια επιστημονική καταγραφή των μνη
μείων της Ελλάδας, που συνέταξαν στα 
1748 στη Ρώμη οι καλλιτέχνες J. Stuart 
(1713-1788) και Ν. Revett (1720-1804). 

Με την ενίσχυση της Εταιρείας οι Stuart 
και Revett θα παραμείνουν στην Ελλάδα 
(στην Αθήνα ιδίως) για δύο χρόνια (1751— 
1752) και θα αποτυπώσουν με νέα επιστη
μονική υπευθυνότητα ακριβείας τα μνη
μεία της πόλης (εικ. 2). Το ενδιαφέρον των 
Stuart και Revett επικεντρώθηκε περισσό
τερο στον διακοσμητικό ρόλο των μνημείων 
και λιγότερο στην αρχιτεκτονική φυσιο
γνωμία της πόλης. Για τον λόγο αυτό ο L Sir Joshua Reynolds, Η Εταιρεία των Dilet-

, , Λ , Λη tanti 1777-1778, ελαιογραφία. (The SocietyofDi-
πρώτος τόμος των Αρχαιοτήτων των Αθη- ^ ^ AQVÒ[VO} 

νών (1762) περιλάμβανε μια ιδιόρρυθμη επι
λογή μνημείων, αντιπροσωπευτικών των κυριότερων αρχιτεκτονικών ρυθμών που ανα
γνώρισαν στην πόλη. Κεντρική αναφορά τους είναι περισσότερο ο Βιτρούβιος και 
λιγότερο ο Παυσανίας, ωστόσο με τη βοήθεια του Παυσανία θα επιχειρήσουν να ταυ
τίσουν τα μνημεία της πόλης και θα δημοσιεύσουν, αντί εισαγωγής, μια μετάφραση 
από την περιγραφή των Αθηνών του Παυσανία. Η έκδοση των τεσσάρων τόμων των 
Αρχαιοτήτων των Αθηνών θα καθυστερήσει να ολοκληρωθεί (1762-1830). 

Διαφορετικής εμβέλειας θα είναι η επόμενη αποστολή που χρηματοδότησαν οι 
Dillettanti, εκείνη των Richard Chandler (1738-1810), William Pars (1742-1782) και 
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Nicholas Revett, που επισκέφθηκαν τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα στα 1764-1765. 
Οι οδηγίες που δόθηκαν στους ταξιδιώτες αφορούσαν κυρίως τις αρχαιολογικές σπου
δές, ωστόσο όφειλαν να μελετήσουν και να ενημερώσουν τους Εταίρους και για την 
παρούσα κατάσταση των τόπων. Το υλικό που συνέλεξαν θα δημοσιευθεί στους πέντε 
μνημειώδεις τόμους των Αρχαιοτήτων της Ιωνίας, έκδοση που έμελλε να ολοκληρω
θεί μετά εκατόν πενήντα χρόνια (1769-1915). Αντίθετα, η περιηγητική αφήγηση του 

^ 
>; ιν„ Χ _ W. 

Richard Chandler κυκλοφορεί σχετικά σύ
ντομα (1776). Τα Ταξίδια στην Ελλάδα 
προτείνουν την πρώτη μεθοδική αρχαιοδι-
φική εξακρίβωση του ελληνικού χώρου, με
τά από εκείνη του Spon. Στην έκδοση αυτή 
ο Chandler ανατρέχει συστηματικά στον 
Παυσανία για να ανασυστήσει την αρχαία 
τοπογραφία και παραθέτει αφομοιωμένα 
εκτενή αποσπάσματα από την Περιήγηση. 
Το τελευταίο μέρος του ταξιδιού του, από 
την Κόρινθο στην Πάτρα, παρουσιάζει ξε
χωριστό ενδιαφέρον, καθώς ακολουθεί και 
περιγράφει την αρχαία διαδρομή του Παυ
σανία. 

Οι αναζητήσεις των Dilettanti είχαν αι
σθητικές, ως επί το πλείστον, προτεραιό
τητες και επέδρασαν στη διαμόρφωση του 
γούστου, ιδίως του αρχιτεκτονικού. Οι εκ
δόσεις τους είχαν καθοριστικό αντίκτυπο 

2. James Stuart -Nicholas-Revett, Μνημειακά- στΎ1 ^ ά δ ο σ η ^ τ ο υ ((ελληνικού)) ύφους σ τ η ν 
ρινθιακον ρυθμού, από τψ έκδοση: «The An- αρχιτεκτονική της Βρετανίας και των Ηνω-
tiquities of Athens Measured and Delineated», μένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα ενίσχυ-
Λονδίνο, 1762. (Γεννάδεως Βφλιοθήκη A 5q, σ α ν τ η φ ρ ε ν £ τ ι δ α τ ω ν συλλογών ελληνικών 
τόμ. 1, κεφ. 4, πίν. 6) r π t ττ / / 

αρχαιοτήτων στη Βρετανία. Ιΐραγματι, απο 
τα 1799 και μετά, πολλά μέλη της Εταιρείας θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα και, με τον 
Παυσανία για οδηγό, θα αναζητήσουν αρχαιότητες (TAYLOR 1948, BRACKEN 1975). 

Θα ακολουθήσουν άλλες αποστολές των Dilettanti στην ελληνική Ανατολή, στα 
1811 θα ταξιδέψει κατ' εντολή της Εταιρείας ο Sir William Gell (1777-1836) συντρο
φιά με τους John Peter Candy-Deering (1787-1850), Keppel Craven (1779-1851) και 
Francis Bedford (1784-1858). Καρπός της αποστολής, ο μικρός τόμος Ανέκδοτες 
Αρχαιότητες των Αθηνών (1817). Οι αποστολές της Εταιρείας στην Ανατολή και οι 
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εκδόσεις που ακολουθούν ενισχύουν το κύρος της, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι 
Βρετανοί που ενδιαφέρονταν για την ελληνική Αρχαιότητα να είναι μέλη της. Ανά
μεσα τους, ο ζωγράφος Joshua Reynolds, ο άνθρωπος του θεάτρου David Garrick, o 
μεταφραστής του Παυσανία Uvedale Price και ο Richard Payne Knight, που πρότεινε 
στα 1786 μια πρώιμη μελέτη των αρχαίων φαλλικών λατρειών, στηριζόμενος εξίσου σε 
αρχαιολογικά ευρήματα (συλλογή Hamilton, συλλογή Towneley κ.α.) και σε φιλολογι-
κές πηγές, μεταξύ των οποίων κεντρική θέση 
κατέχει ο Παυσανίας (εικ. 3). 

Ένας από τους σημαντικότερους βρετανούς 
φιλότεχνους και συλλέκτες ελληνικών αρχαιο
τήτων ήταν ο Sir William Hamilton (1730-1803), 
ο οποίος διετέλεσε επί μακρόν πρέσβης της Βρε
τανίας στο βασίλειο της Νεαπόλεως (1764-
1798) και η συλλογή του απαρτίζεται κυρίως 
από κεραμικά και ευρήματα προερχόμενα από 
τη Μεγάλη Ελλάδα. Τη συλλογή του δώρισε 
στο Βρετανικό Μουσείο στα 1772, αφού προη
γήθηκε μια σημαντική έκδοση που επιμελή
θηκε ο Pierre d'Hancarville (1719-1805) (εικ. 7). 

Οι τέσσερις τόμοι της συλλογής ελληνικής 
κεραμικής του Hamilton (1770-1776) αποτε
λούν πραγματικό εκδοτικό αριστούργημα, που 
ο Haskel θεωρεί ((ένα από τα ωραιότερα βι
βλία που εκδόθηκαν ποτέ» (εικ. 4). Στους δύο 
τελευταίους τόμους της έκδοσης, ο d'Hancar
ville αφήνει κατά μέρος την ερμηνεία της εικο- g__ 
νογραφίας των κεραμικών για να υποστηρίξει 3. Σφραγώόλιθος με εμβληματική μορφή 
την άποψη ότι τα έργα της αρχαίας τέχνης τον ^ ^ ^ " ^ 1 ? . w j ^ ^ ' Υ ' / / κ -ι ' ερμηνεύεται απο τον Richard Payne Knight συνδέονται με τη λατρεία και ότι η εξελικτική ^ β ^ ^ Πανσανί(χ Από χψ έκδοση; 
της πορεία πρέπει να θεωρηθεί ως προϊόν της «£focourseonth£ Worship of Prìapus», Λονδί-έντασης ανάμεσα στη συμβολική της λειτουρ- ν0} 1786. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Α 1217, 
γία (sign) και την αισθητική (form). Ο d'Han- πίν. ΠΙ, fig. 1) 

4 Εικονογραφία αρχαίας ελληνικής υδρίας. Με βάση τον Παυσανία, ο d'Hancarville αναγνωρίζει σκηνή γάμου στην Ελευσίνα, επιχρωματισμένη χαλκογραφία από την έκδοση: <<Collection of Etruscan, Greek, and Roman Antiquities, from the Cabinet of the Hon, W. Hamilton», τομ. Ill, Νάπολη, 1767. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A 67q, πίν. 47) 
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carville παρατηρεί ότι στα έργα της αρχαίας ελληνικής τέχνης σταδιακά επικρατεί, 
ως αμεσότερη, η μορφολογική αναζήτηση, ενώ η μνεία της συμβολικής λειτουργίας 
περιορίζεται σε συνοδευτικά σύμβολα (attributes) (HASKEL 1989: 79-105) και επιδίδε
ται σε αναζήτηση του συμβολικού περιεχομένου των αρχαίων ελληνικών έργων τέχνης 
και των σχέσεων τους με τις λατρευτικές πρακτικές. Έτσι ο Παυσανίας, καθώς ασχο
λήθηκε με τις ερμηνείες των λατρευτικών συμβόλων που συναντούσε σε μνημεία, 
αναθήματα και δημόσια έργα τέχνης, αποτελεί τον μόνιμο, σχεδόν αποκλειστικό, 

Ε E R 

SIR WILLIAM HAMILTON, &c. 
Naples, Dec. 30, 1781. 

S I R, 
H A V I N G laft year made a curious 

difcovery, that in a Province of this Kingdom, 
and not fifty miles from its Capital, a fort of 

A 2 devo-

5. Richard Payne Knight, «Discourse on the Worship of Priapus> 
Λονδίνο, 1786. (Γεννάδεως Βιβλιοθήκη Α1217) 

οδηγό του σε αυτήν την εξερεύνηση. Πρέπει ακόμα να τονισθεί εδώ το γεγονός ότι 
ο Hamilton, o d'Hancarville αλλά και ο Payne Knight, κάτω από την επίδραση του 
Winckelmann, προσδίδουν στην αισθητική προσέγγιση της ελληνικής τέχνης μιαν αι
σθησιακή, ακόμη και ερωτική, διάσταση (εικ. 5), πράγμα για το οποίο θα κατηγο
ρηθούν δριμύτατα (CARTABELLI 1996: 84-94). 
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Pierre d'Hancarville, «Etat de la Grèce au temps où Pausanias la parcourut» 

Στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη φυλάσσεται μια χειρόγραφη πραγματεία του Pierre d'Hancar-
ville για την αρχαία ελληνική τέχνη (περί τα 1768, εικ. 6) με την οποία επιχειρεί να 
αποκαταστήσει νοερά τις διασκορπισμένες, τότε, ή ακρωτηριασμένες ελληνικές αρ
χαιότητες και έργα τέχνης και να τις επανεντάξει στο αρχικό τους περιβάλλον. Με 
οδηγό τον Παυσανία, ο d'Hancarville επα
νατοποθετεί νοητά τις, διάσπαρτες πλέον 
στις συλλογές της Δύσης, αρχαιότητες 
στον χώρο όπου δημιουργήθηκαν και σμι
λεύτηκαν. Προσπάθεια του είναι να κα
ταδειχθούν οι ρόλοι που επιτελούσαν οι αρ
χαιότητες, οι γενεσιουργοί συμβολισμοί 
με τους οποίους συνδέονταν, αλλά και να 
αποκατασταθεί η αισθητική έκφραση και 
σύνθεση στην πρωταρχική της, άρτια, 
μορφή: «. . .0 Παυσανίας αποκαλεί "ποιή
ματα" αυτά τα ανάγλυφα επειδή ήταν 
εμβληματικά. Πρέπει λοιπόν να αναζη
τήσουμε το νόημα των υπαινιγμών που 
αναπαριστούν...», παρατηρεί ο d'Hancar
ville, απηχώντας τις αισθητικές ιδέες του 
Lessing (f. 45). 

Η πραγματεία συντάσσεται στην Ιτα
λία, όπου ζει ο συγγραφέας, ένας κοσμο
πολίτης τυχοδιώκτης (εικ. 7). Βρισκόμα
στε σε εποχή κατά την οποία η αρχαία 
ελληνική τέχνη αποκτά την αυτοτέλεια της 
και αναγνωρίζεται η αισθητική της υπε
ροχή, μέσα από τις μελέτες του Winckel- 6- R D'Hancarville, «Etat delà Grèce au temps où 

, ' ,,TT -n <x Pausanias la parcourut », γεφόγοαφο, περί τα 1768, mann, με τον οποίο o d Hancarville οιατη- ,, . . /Τς ,Λ Λ , ή, ' „ Λ 0 , 1 ' φύλλο 1.(1 ενναοειος ηφλίοσήκη Μοο boa) 
ρούσε φιλικούς δεσμούς (HASKELL 1987). 
Αποτέλεσμα της νέας πρόσληψης της αρχαίας ελληνικής τέχνης είναι και η ένταση 
του ενδιαφέροντος για την απόκτηση ελληνικών έργων. Πολλές ιδιωτικές συλλογές 
συγκροτούνται στη Δυτική Ευρώπη, και τα πρώτα μουσεία ανοίγουν τις πόρτες τους 
στο κοινό στεγάζοντας κυρίως ρωμαϊκές και ελληνικές αρχαιότητες από την Ιταλία 
ή μεταφερμένες από την Ανατολή. Η ταξινόμηση και διευθέτηση των ευρημάτων 
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ακολουθεί νέα αισθητικά κριτήρια, εφόσον τα εκθέματα είναι πλέον αρχιτεκτονικά μέ
λη ξεκομμένα από τα μνημεία στα οποία ανήκαν. 

Στην πραγματεία του, ο d'Han-
carville αναφέρεται στους χρόνους 
όπου η Ελλάδα απογυμνωνόταν από 
τα μνημεία της, τα οποία μεταφέ
ρονταν στη Ρώμη και αργότερα στην 
Κωνσταντινούπολη, «περιδιαβαίνει» 
την Πελοπόννησο και την Αττική 
περιγράφοντας τα μνημεία τους και 
επικεντρώνεται στην Ολυμπία. Με 
οδηγό τον Παυσανία, η Ολυμπία ανα
δεικνύεται ως τόπος μνήμης και λει
τουργεί καλειδοσκοπικά, με εναλ
λασσόμενες εικόνες αγαλμάτων, θεών 
και αθλητών στα εργαστήρια των 
δημιουργών και στους τόπους λα
τρείας, στους χώρους ενός πολύβουου 
άλλοτε ιερού και στα γύρω άλση. Για 
μια ακόμη φορά ο (Γ Hancarville θα 
διατυπώσει την ανάγκη συστηματι
κής ανασκαφής του χώρου: «...Προ
κειμένου να φτάσουμε σε αυτόν τον 
στόχο, που θα μας οδηγήσει σε νέα 
ερμηνεία των αρχαιοτήτων, πρέπει 

7. Ο Pierre d'Hancarville, από την έκδοση: Isabella 
Albrizzi Theotoci, «Ritrati Scritti», Πάδοβα, 1808. (Γεν-
νάδειος Βιβλιοθήκη BG 916, σ. 39) 

να αποκτήσουμε σαφή εικόνα της μορφής και της λειτουργίας των δημοσίων κτηρίων 
των αρχαίων, της διαρρύθμισης των πόλεων τους, ακόμη και της υπαίθρου τους...» 

A.A. 
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νρω από τον νάχαρση, 1789-1820 

Το Ταξίδι τον Choiseul-Gouffìer— Ο Fauvel εκπρόσωπος τον Πανσανία 

ΙΥοσμοπολίτης αριστοκράτης, παθιασμένος με την αρχαία ιστορία, συλλέκτης και 
μαθητής του αββά Barthélémy, ο κόμης του Choiseul-Gouffìer (1752-1817) ξεκινά στα 
είκοσι τέσσερα του μια πραγματική αρχαιογνωστική εξερεύνηση του ελληνικού κό
σμου (εικ. 1). Για τον ενθουσιώδη αυτό ταξιδιώτη, που επιθυμούσε να περιηγηθεί με 
τα κείμενα των αρχαίων στο χέρι, η Ελλάδα ήταν 
μια χώρα γεμάτη αναμνήσεις: «Με παρέσυρε μια 
ακόρεστη περιέργεια, την οποία θα ικανοποιούσα 
με θαυμαστά πράγματα. Γευόμουν εκ των προτέ
ρων την απόλαυση να διασχίσω αυτή τη διάσημη 
και όμορφη περιοχή κρατώντας στο χέρι έναν 
Όμηρο ή έναν Ηρόδοτο, να νιώσω πιο έντονα τις 
διάφορες ομορφιές των πινάκων που ζωγράφισε ο 
Ποιητής, βλέποντας κι εγώ τις εικόνες που έβλε
πε [...] και να αναπολώ με περισσότερο όφελος τα 
σπουδαία συμβάντα των περασμένων αιώνων, αντι
κρίζοντας τα ίδια μέρη που ήταν το θέατρο τους» 
(τόμ. 1, σ. 27). Στα 1782 δημοσιεύει τον πρώτο 
τόμο του έργου του Γραφικό Ταξίδι στην Ελλάδα % , • • , Et 

(Voyagepittoresque de la Grèce), έναν τόμο σε με
γάλο σχήμα (folio), εικονογραφημένο με χάρτες, L 0 κόμης Qhoheul-Gouffier, χαλκο-
σχέδια και χαρακτικά. Την εισαγωγή του βιβλίου γραφία από τον δεύτερο τόμο της εκ-
διατρέχει ένας πρώιμος φιλελληνισμός, που απο- δόσης: «Voyagepittoresque de la Grèce», 

τυπώνεται και στην προμετωπίδα του έργου. Πρό- Π α ^ 1809; (^^άδειος Βφλωθή-
. , κη GT 1289q) 

κείται για μια αλληγορία της αναγέννησης της Ελ
λάδας, μιας σιδεροδέσμιας γυναικείας μορφής ((που περιβάλλεται από διάσημα μνη
μεία, χτισμένα προς τιμήν των μεγάλων ανδρών της Ελλάδας, που αφιερώθηκαν στην 
ελευθερία» (εδώ: εικ. 6, σ. 175). 

Ο Choiseul-Gouffìer ορίζεται πρέσβης της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη (1784-
1792) και από τη θέση αυτή περισυνέλεξε πληροφορίες γύρω από ποικίλα θέματα, 
φροντίζοντας να συγκεντρώσει γύρω του, γι ' αυτόν τον σκοπό, μια λαμπρή ομάδα ει
δημόνων και ελληνιστών. Ήδη από τα 1780, για την προετοιμασία του βιβλίου του, 
στέλνει στην Ελλάδα τον μηχανικό Foucherot και τον αρχαιοδίφη ζωγράφο Louis-

Μ.<». (<\Λ, COMTE DE CHOISEUL-GOUFFÌER, 
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François-Sébastien Fauvel, τους οποίους ακολούθησαν ο ζωγράφος Louis-François Cassas, 

ο μηχανικός Kauffer και ο Jean-Baptiste Hilaire, κύριος σχεδιαστής της ομάδας και 
δημιουργός εξαιρετικών γραφικών απόψεων. Με τον τρόπο αυτό ο Choiseul οργανώ
νει τη μεγαλύτερη διεπιστημονική ομάδα, στην οποία εντάχθηκαν επίσης ο φιλόλογος 
Ansse de Villoison, ο αστρονόμος Tondu, ο ποιητής Jacques Delille, ο ελληνιστής 
Jean-Baptiste Le Chevallier και ο γεωγράφος Jean Denis Barbie du Bocage, ο οποίος 
ασχολείται στο Παρίσι με την ετοιμασία του χαρτογραφικού υλικού. Όλοι έχουν τις 
ίδιες οδηγίες: να βλέπουν, να ζωγραφίζουν, να σημειώνουν τα πάντα, να συγκεντρώ
νουν σχέδια και αποτυπώσεις. Το σύνολο των εικόνων του Voyage pittoresque συμ-

2. Άποψη της θέσης τον Ιλίου, χαλκογραφία από την έκδοση: M.G.F.A. de Choiseul- Gouffier, 
«Voyage pittoresque de la Grèce», τόμ. 2, Παρίσι, 1809. ( Γεννάδεως Βιβλιοθήκη GT 1289q, πίν. 36) 

βάλλει στην αρτιότερη γνώση των σπουδαίων έργων των Ελλήνων στην Ελλάδα και 
τη Μικρά Ασία, ενισχύει τον θαυμασμό για τα μνημεία και διαδίδει τα αρχιτεκτονι
κά πρότυπα. 

Ο Choiseul διάβασε την Περιήγηση, αλλά τη χρησιμοποιεί λιγότερο από όσο ο μέ
ντορας του, ο αββάς Barthélémy, αφού ασχολείται περισσότερο με τις Κυκλάδες και τη 
Μικρά Ασία. Στον δεύτερο όμως τόμο (1809), αντικρίζοντας την πεδιάδα της Τροίας, 
αναφέρεται ρητά στον Παυσανία (IX 18), ταυτίζοντας με τον τάφο του Εκτορα έναν 
άδειο τύμβο (εικ. 2): ((Πώς μπορούσα να απορρίψω τελείως την ψευδαίσθηση που δη
μιουργήθηκε, και πως να μην πιστέψω ότι βρισκόμουν στον τάφο του Εκτορα, αφού 
διάβαζα στον Παυσανία ότι οι Έλληνες ήρθαν να πάρουν τις στάχτες αυτού του ήρωα;» 
(Voyagepittoresque, τόμ. 2, μέρος 1ος, 1809, σ. 240). 

CG. 

140 



Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΣΤΟΤΣ ΝΕΟΤΕΡΟΤΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

Αναγνώσεις τον Παυσανία από τον Choiseul-Gouffier και τον Fauvel 

Για τον M.G.F.A. Choiseul-Gouffier (1752-1817), τον αρχαιόφιλο συλλέκτη και πρέσβη 
της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη (1784-1792), η ανάγνωση της Περιήγησης δεν 
συμπίπτει χρονικά με το οδοιπορικό του στην Πελοπόννησο (1776), όπως σημειώνει 
ο ίδιος σε επιστολή του προς τον Jean-Denis Barbie du Bocage. Με αφορμή ένα τοπο
γραφικό ζήτημα της Μεσσηνίας, αναφέρεται στη σημασία και τη σπουδαιότητα που 
διακρίνει το έργο του αρχαίου γεωγράφου περιηγητή: « [...] Τότε που επισκέφτηκα 
τον Μοριά (1776), άκουγα συχνά τους ανθρώπους της περιοχής, που είχαν συνοδεύσει τον 
αββά Fourmont (1730) στις διαδρομές του, να επαναλαμβάνουν μια φράση που συνή
θιζε να λέει αυτός ο σοφός, ότι δη
λαδή μπορεί κανείς να περιηγηθεί 
την Πελοπόννησο, χωρίς κίνδυνο να 
παραστρατήσει, όταν έχει ως μόνο 
οδηγό τον Παυσανία. Πολύ νέος τό
τε για να καταπιαστώ με ένα τέ
τοιο έργο, διάβασα τον Παυσανία, 
πολλά χρόνια αργότερα [...]» (MSS 
127, περί τα 1788). Την καταξιω
μένη φήμη και τη διάδοση του έρ
γου του Παυσανία τις ενισχύουν οι 
φήμες και διαδόσεις των ανθρώπων 
της Πελοποννήσου, που ήταν εξοι- 3 j Β Ηι1αι^ Τα ερε'ιπία του Ηραίου της Σάμου, χαλκο-
κειωμένοι με το όνομα και τ η φε- γραφιά από την έκδοση: M.G.F.A. de Choiseul-Gouffier, 
ρεγγυότητα του αρχαίου περιηγητή. «Voyagepittoresque de la Grèce», τόμ. Ι, Παρίσι, 1782. 

π l i t (Γεννάοειος Βιβλιοθήκη GT 1289α, π'ιν. 52) 
Ιίεριγραφες απο τα κείμενα του ' * r ' ' Ί) / 

Παυσανία παρεισφρέουν στο έργο του Choiseul-Gouffier από το 1782 που κυκλοφορεί ο 
πρώτος τόμος του Voyage Pittoreque de la Grèce (εικ. 3). Κυρίως όμως, ο Choiseul φαί
νεται να θεωρεί την ανάγνωση του Παυσανία επιβεβλημένη για τις αρχαιογνωστικές 
επιχειρήσεις των εντολοδόχων του. Πράγματι, το έργο χρησιμεύει κυρίως ως οδηγός 
σε ανθρώπους του επιστημονικού του επιτελείου, εντεταλμένους να διεξαγάγουν πά
σης φύσεως αρχαιογνωστικές αναγνωρίσεις. 

Ταξιδεύουν ο ίδιος (1776) και οι συνεργάτες του εντολοδόχοι, Foucherot (1776, 1780-
1781) και Fauvel (1780-1781, 1786 κ.ε.), στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και 
σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου και της Μικράς Ασίας. Συλλέγουν πληροφο
ρίες, αποτυπώνουν τοπία και μνημεία για την έκδοση του Voyage pittoresque, ενός έρ
γου που επιζητεί να ανασυστήσει νοερά την αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα και στο 

I TKWP1.K 1)1' J l 'NON Λ SAMOS. 
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οποίο αποδίδονται από κοινού ο φυσικός χώρος, η Αρχαιότητα και σκηνές από την 
καθημερινή ζωή των κατοίκων (ΚΟΪΜΑΡΙΑΝΟΤ 1966). 

Το πλούσιο αυτό υλικό που συνέλεξαν οι Jacques Foucherot (1746-1813) και Fauvel 
(1753-1838), ακολουθώντας τα βήματα και τις περιγραφές του Παυσανία, δεν ενσω
ματώθηκε στο Voyage pittoresque. Η φυγή του βασιλόφρονα Choiseul στη Ρωσία 
(1792) και οι νέες υποχρεώσεις του μηχανικού Foucherot ακυρώνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία. Οι προσπάθειες συνάντησης του Choiseul-Gouffier με τον συνεργάτη του 
Fauvel, προκειμένου να ετοιμάσουν για έκδοση το υλικό, ματαιώνονται (1788) 
(LEGRAND 1897:15), ενώ η μετέπειτα προσπάθεια συνεργασίας που αρχίζει το 1802 δεν 
ευοδώνεται ούτε αυτή (CHATEAUBRIAND 1946: 277, CHOISEUL-GOUFFIER 1809: 99). 

Αναγνώσεις του Παυσανία ανιχνεύονται στη μελέτη του Choiseul-Gouffier για τον 
Ιππόδρομο της Ολυμπίας, που δημοσιεύεται στα Mémoires de VAcadémie des Inscrìptions 

(1810). Ωστόσο ο Choiseul-Gouffier δεν μνημονεύει τη βοήθεια που του παρείχε ο 
πρωτεργάτης αυτόπτης, ο Fauvel, γεγονός που προκαλεί την οργή του Pouqueville 
(1826-1827 V: 410). Η Ολυμπία αποτελεί ένα (ακόμα) μήλο της έριδος ανάμεσα στους 
δύο άνδρες. Κάθε επικοινωνία τους διακόπτεται οριστικά. 

Στο μεγαλύτερο μέρος του το αρχαιολογικό, εικαστικό και γεωγραφικό έργο του 
L.F.S. Fauvel ακολουθεί τα χνάρια του Παυσανία και καλύπτει πολλές από τις πε
ριοχές που περιγράφονται στην Περιήγηση. Απεσταλμένος του Choiseul-Gouffier 
στην Ελλάδα, ο Fauvel πραγματοποιεί μαζί με τον μηχανικό J. Foucherot τις πρώτες 
τοπογραφικές αναγνωρίσεις στα 1780-1781, οπότε σχεδιάζει και αποτυπώνει μνημεία 
και τοπία. 

Η συστηματική αυτοψία των διαδρομών και των περιγραφών του Παυσανία ξεκι
νά το 1786, όταν είναι πλέον μέλος του ευρύτερου επιστημονικού επιτελείου του πά-
τρονά του Choiseul-Gouffier. Εγκαθίσταται στην Αθήνα (1786-1801) και τη χρησιμο
ποιεί ως ορμητήριο για αρχαιολογικές ανασκαφές και εξερευνήσεις, τόσο για λο
γαριασμό του πρέσβη Choiseul, στον οποίον αποστέλλει τα ευρήματα, όσο και για λο
γαριασμό του αρχαιογνωστικού και χαρτογραφικού «εργαστηρίου» στο Παρίσι (εικ. 4), 
το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Jean-Jacques Barthélémy και συνεργάζονται επί
σης οι Barbie du Bocage και Jacques Foucherot (ΓΕΝΝΆΔΙΟΣ 1930, 21997: 205, ΚΟΪΜΑ

ΡΙΑΝΟΤ 1985). Στον τελευταίο οφείλονται και μετρήσεις μνημείων της Ακρόπολης, 

4. L.F.S. Fauvel, χάρτης των Αθηνών, από την έκδοση: G.A. Olivier, «Atlaspour servir au Voyage 
dans Γ Empire Othoman...», Παρίσι, 1807. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 1001.2Bq) 

5. J.-D. Barbie du Bocage, τοπογραφικό σχέδιο των Αθηνών, από την έκδοση: «Receuil des cartes 
géographiques, plans, vues et médailles de Vancienne Grèce, relatifs au voyage du jeune Anacharsis...», 
Παρίσι, 1799. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A 155q, πίν. 14) 
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καθώς και χάρτες που σχεδιάζει για το ταξίδι τον νέον Ανάχαρση (εικ. 5) (BARBIE DU 

BOCAGE 1799: 6). Ο Fauvel αποδεικνύεται επιδέξιος διεκπεραιωτής των οδηγιών και 
ικανός ανταποκριτής. 

Στο χειρόγραφο ημερολόγιο του, που συντάσσει από μνήμης το 1802 στο Παρίσι, 
σημειώνει το οδοιπορικό του στη Στερεά Ελλάδα και στον γύρο σχεδόν της Πελο
ποννήσου και χρησιμοποιεί συχνά παραθέματα από τον Παυσανία. Αναφέρεται μετα
ξύ άλλων στην επίσκεψη του στον ναό του Επικούρειου Απόλλωνος και στον εντοπι-

6. L.F.S. Fauvel, Άποψη τον ναού τον Επικονρείον Απόλλωνος στο όρος Κότνλος (κά
τω) και άποψη από το όρος Ιθώμη (πάνω). Σχέδια περί το 1787, από το χειρόγραφο: 
«Deuxième voyage de Fauvel en Grèce» (1802). (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη MSS 133) 

σμό της αρχαίας Ολυμπίας (εικ. 6, 7, 8). Ισχυρίζεται μάλιστα ότι εμποδίζει τους ντό
πιους να μεταφέρουν θραύσματα από τον ναό του Ολυμπίου Διός για την ανέγερση 
οικοδομής. Ο βιογράφος του, Philippe Ernest Legrand, χωρίς να υποβαθμίζει τον κα
θοριστικό του ρόλο στην τοπογραφική αναγνώριση της Ολυμπίας, ((το ορυχείο αρχαιο
τήτων» κατά τον Winckelmann, παρατηρεί για τον ενθουσιασμό του: ((Ο Fauvel νόμι
σε πως είδε στην Ολυμπία πολλά περισσότερα από όσα πραγματικά είδε» (LEGRAND 

1897: 11). Αποσπάσματα αυτού του ημερολογίου δημοσιεύονται από τον Barbie du 
Bocage στη γαλλική μετάφραση του της περιήγησης του Richard Chandler (1806). 
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To 1803 ο Fauvel αναλαμβάνει υποπρόξενος στην Αθήνα. Ακολουθώντας τις κα
τευθύνσεις του Παυσανία θα συνεχίσει να ταυτίζει μνημεία και να διεξάγει συστη
ματικές ανασκαφές στην πόλη και την Αττική, θα αποστείλει λίγα ευρήματα στον 
Choiseul-Gouffier, θα πουλήσει περισσότερα σε περαστικούς περιηγητές και θα κα
ταρτίσει την προσωπική του συλλογή (BESCHI 2001). Ο Παυσανίας χρησιμοποιείται ως 
βασικό κείμενο αναφοράς αλλά και 
ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον 
Fauvel και τον Barbie du Bocage, αφού 
ο φημισμένος χαρτογράφος τού στέλ
νει συχνά σχέδια των χαρτών του 
για τις επανεκδόσεις του άτλαντα του 
Νέον Ανάχαρση, προκειμένου να επα
ληθευτούν, και ο Fauvel επιστρέφει 
τους χάρτες διορθωμένους. Οι χάρτες 
αυτοί είναι σημαντικοί, καθώς απο
δίδουν στιγμιότυπα από την ιστορία 
της αρχαίας Ελλάδας, αλλά, επι
πλέον, μεταφέρουν ιδεολογικά μηνύ
ματα, που παραπέμπουν στις ιδέες 
της Γαλλικής Επανάστασης αλλά 
και στην οικοδόμηση της Γαλλικής 
Αυτοκρατορίας επί Ναπολέοντος. Οι 
χάρτες ενεργοποιούν τη μνήμη επιση
μαίνοντας σημεία στρατηγικής ση
μασίας και προσδιορίζοντας με ακρί
βεια θέσεις μνημείων. Ωστόσο δεν 
στηρίζονται στη θεωρητική σύλλη
ψη του Fauvel, όπως προκύπτει από 
την αρχαιογνωστικού και τοπογρα- 7. L.F.S. Fauvel, σελίδα τον χειρογράφου «Deuxième 

φίκου ενδιαφέροντος αλληλογραφία voyage de Fauvel en Grèce» (1802), όπου περιγράφεται 
Fauvel και Barbie du Borate που ° εντοπίσ^ TW αρχαίας Ολνμπίας με βάση την πε-
1 O.U V C l /LIAI. J J a l D l C U U J J U C a i i C , TCUU / -r-r / / 7 - 1 / e r> ni r\ / 71.rr-.r-. 

f . ριγραφη τον Παυσανία. ( 1 ενναοειος βιβλιοθήκη MSS 
δημοσιεύεται στο περιοδικό Magasin 733 σ 12) 
Encyclopédique (TOLIAS 1997). 

Δεν γνωρίζουμε πότε και πού πρωτοδιάβασε ο Fauvel την Περιήγηση. Στο ημε
ρολόγιο του πρώτου ταξιδιού (1780-1781) ο Fauvel δηλώνει: ((Είχαμε για οδηγούς τους 
Spc-n και Wheler, που ανοίγουν το δρόμο σε όσους είχαν το θάρρος έκτοτε να ταξιδέ
ψουν στην Ελλάδα και χρησιμοποίησαν τον καλύτερο όλων των οδηγών, τον Παυσα-
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8. L.F.S. Fauvel, σχέδιο του Ιπποδρόμου της Ολυμπίας (αριστερά) και [J. Foucherot], η διαδρομή 
από την Ολυμπία στην Αρκαδία, από το χειρόγραφο MSS 145 της Γενναδείου Βιβλιοθήκης 
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νια». Στοιχεία από τον Παυσανία φτάνουν ακόμη στον Fauvel μέσα από τα έργα του 
Fourmont και του Le Roy. Ωστόσο στα 1787 χρησιμοποιεί τον Παυσανία προκειμένου 
να ταυτίσει τις θέσεις των μνημείων της Ολυμπίας. Επίσης ο Barbie του αποστέλλει, 
μέσω του Choiseul, την έκδοση του Kuhn, όπως σημειώνεται στο Magasin Encyclo
pédique (Μάιος 1806J. Στα χαρτιά του Fauvel σώζονται ακόμη σημειώσεις από τη με
τάφραση της Περιήγησης του Gédoyn, κι αργότερα από την έκδοση Clavier. 

Οι σημειώσεις και τα σχέδια του Fauvel κατευθύνουν όσους τον επισκέπτονται 
στην Αθήνα. Με την ((αναξιόπιστη» (défectueux) μετάφραση του Παυσανία ανά χεί
ρας και τον Fauvel στο πλευρό του περιηγείται ο Σατωβριάνδος την Αθήνα (CHATEAU

BRIAND 1946 Ι: 276). Με τις απόψεις των Μυκηνών και της Νεμέας του Fauvel, βασι
σμένες στον Παυσανία, επισκέπτεται ο Pouqueville τις τοποθεσίες αυτές, όταν 
φεύγει από την Αθήνα, έχοντας φιλοξενηθεί στο σπίτι του ((νέου Παυσανία», όπως 
αποκαλεί τον Fauvel (POUQUEVILLE 1826-1827 V: 190, 301). 

Στην Αθήνα, ο Fauvel είχε συνηθίσει να ξεναγεί τους ξένους ταξιδιώτες. Ο κόμης 
de Forbin έλεγε ότι μόνον ο Fauvel μπορούσε να ((ερμηνεύσει τον Παυσανία, να διασα
φηνίσει τις λέξεις και τα δυσνόητα σημεία του» (FORBIN 27). Ο Bartholdy το επιβε
βαιώνει, διευκρινίζοντας ότι ((στη μνήμη του κρατά κάθε γραμμή του Παυσανία» 
(BARTHOLDY 1807 Ι, 88). Κατά την εξορία του στη Σμύρνη, ο Fauvel, νοσταλγώντας 
την Αθήνα, πρότεινε στους φίλους του μια περιήγηση στην Ακρόπολη των Αθηνών 
και την πόλη, με οδηγό τον Παυσανία και με βοήθημα μια μακέτα από πηλό που εί
χε κατασκευάσει ο ίδιος (D'ESTOURMEL 1848:188-190, LABORDE 1854 I: 76) 

A.A. 
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Ανάχαρσης και Παυσανίας 

Στο αποκορύφωμα του κινήματος της ((επιστροφής στην Αρχαιότητα» και της αντί
στοιχης πύκνωσης των ταξιδιών στην Ελλάδα, ο λόγιος αρχαιοδίφης Jean-Jacques 
Barthélémy (εικ. 9), διάσημος ακαδημαϊκός, νομισματολόγος και αποκρυπτογράφος 
αρχαίων γλωσσών, δημοσιεύει στο Παρίσι, στο τέλος της ζωής του και στις παρα
μονές της Γαλλικής Επανάστασης, το Ταξίδι τον Νέον Ανάχαρση στην Ελλάδα 
(Voyage du jeune Anacharsis en Grèce) (1788). Πρόκειται για ένα σύνθετο φανταστικό 
ταξιδιωτικό αφήγημα, που κινείται ανάμεσα 
στο μυθιστόρημα, στην ιστοριογραφική σύνθεση 
και την περιηγητική λογοτεχνία. Ο Barthélémy 

δεν ταξίδεψε ποτέ στην Ελλάδα. Όμως γνώ
ριζε σε βάθος την ελληνική και τη λατινική 
γραμματεία. Ο Ανάχαρσης αποτελεί αναμφι
σβήτητα το πλέον στιβαρό και αρτιότερα τεκ
μηριωμένο έργο του 18ου αιώνα για την αρχαία 
Ελλάδα, με αποτέλεσμα να γνωρίσει λαμπρή 
επιτυχία από τη δημοσίευση του μέχρι το 1850 
(BADOLLE 1926). 

Στηριζόμενος στις διαδρομές του Παυσανία, 
ο Barthélémy προσπαθεί να δομήσει ένα ταξι
διωτικό αφήγημα που θα ήταν αυθεντικό στον 
χώρο και τον χρόνο. Ο Παυσανίας θα αποτελέ
σει την κύρια αναφορά του: είναι ο ιδανικός οδηγός, ο προσεκτικός παρατηρητής, τα 
μάτια του Ανάχαρση. Ο φανταστικός νεαρός ταξιδιώτης, γεμάτος περιέργεια, βαδί
ζει στους ίδιους δρόμους, περιγράφει τα ίδια έργα τέχνης, τα ίδια μνημεία, συγκρατεί 
και αυτός κάθε αξιοθέατο και παραθέτει και αυτός τους μύθους που θεμελίωσαν το 
μεγαλείο της Ελλάδας. Η εξέταση των υποσημειώσεων δείχνει ότι σχεδόν όλες οι 
αναφορές στους ναούς, στα αγάλματα και στους τάφους είναι δανεισμένες από τον 
Παυσανία (πάνω από επτακόσιες παραπομπές). Στους Δελφούς και στην Ολυμπία, 
ο Barthélémy επινοεί έναν ξεναγό για τον νέο Ανάχαρση, που επαναλαμβάνει λέξη 
προς λέξη τις περιγραφές του Παυσανία (εικ. 10, 11). Εξάλλου, ο ((γεωγράφος Παυ
σανίας» προσφέρει συνεχώς στον Ανάχαρση πληροφορίες για τη θέση και την κατά
σταση των πόλεων, για τις αποστάσεις μεταξύ των τόπων, για την ύπαιθρο. Με άλ
λα λόγια, στοιχεία που ενισχύουν την εντύπωση ενός αυθεντικού ταξιδιού. 

Παρά τους δεκάξι αιώνες που χωρίζουν τους δύο συγγραφείς, και οι δύο εκμεταλ
λεύονται τις δυνατότητες που παρέχει το ταξιδιωτικό αφήγημα, προκειμένου να αρ-

9. J.A.D. Ingres, προσωπογραφία τον Jean-
Jacques Barthélémy. (Παρίσι, Palais de l'In
stitut, Salle des Séances) 
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Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΣΤΟΪΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

• - - ΗΛ 

θρώσουν ένα κείμενο γνώσεων πάνω σε τοπογραφικό καμβά. Στη διασταύρωση των 
προθέσεων των δύο συγγραφέων βρίσκεται ξανά ένας πολιτισμός που επιθυμεί να 
απογράψει και να αναδιατυπώσει, προκειμένου να υπενθυμίσει τα μνημεία, την ιστο
ρία και το μεγαλείο ενός παρελθόντος που θαυμάζει και διεκδικεί. Ο Παυσανίας και 
ο Barthélémy αποσκοπούν με το πλήθος 
των περιγραφών και των αφηγήσεων να 
διασώσουν την αρχαία γνώση. Και οι 
δύο επιλέγουν να μιλήσουν για την Ελ
λάδα της ελευθερίας, αυτή που υπήρξε 
πριν από την καταστροφή της Χαιρώ
νειας (Ι 25, 3) (εικ. 12). Η πολιτιστική 
και πολιτική αυτή κληρονομιά, για την 
οποία εκφράζουν και οι δύο την προτί
μηση τους, έβρισκε απήχηση τόσο τον 
δεύτερο αιώνα μ.Χ. όσο και στα τέλη 
του 18ου. Το έργο του Παυσανία τείνει 
να συμβάλει στη διατήρηση της ελληνι
κής ταυτότητας και ο Barthélémy εκ
φράζει την ανάγκη να αναδιατυπωθούν 
τη παραμονή της Γαλλικής Επανάστα
σης τα βασικά εκείνα σημεία αναφοράς 
της ελληνικής Αρχαιότητας. Μπορεί ο 
Barthélémy να έχει μπει άνετα στο κα
λούπι που του παρέχει το αρχαίο πρότυ
πο, ωστόσο,^ πέρα από τις όποιες ομοιό- 12 0 φίλίππος στη χαίρώνεΜ) χαλκογραφία από 
τητες, ο Ανάχαρσης μιλάει και σκέφτε- την έκδοση: Jean-Jacques Barthélémy, «Voyage du 

ται με τον τρόπο του 18ου αιώνα. Κάτω Jeune Anacharsis en Grèce vers le milieu du IVe siècle 

από το αρχαίο ένδυμα, ο φανταστικός ™ant l'ère vulgaire>>, Παρίσι, I860, τόμ. VII, σ. 89 
r ^ , , , . , (Ιδιωτική συλλογή) 

ταςιοιωτης είναι ενα απλό πρόσχημα, 
προκειμένου να εκτεθούν οι νεωτερικές και προοδευτικές ιδέες του δημιουργού του 
(HARTOG 1996: 155). 

CG. 
10. J.D. Barbie du Bocage, σχεδίασμα τοπογραφίας της Ολυμπίας, από την έκδοση: «Recueil de 
cartes géographiques, plans, vues et médailles de l'ancienne Grèce, relatifs au Voyage du jeune Anachar
sis, précédé d'une analyse critique des cartes», Παρίσι, 1799. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A 155q, πίν. 21) 

11. J.D. Barbie du Bocage, σχεδίασμα τοπογραφίας των Δελφών, από την έκδοση: «Recueil de cartes 
géographiques..., (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Α 155q, πίν. 21) 
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Ο Barbie du Bocage και ο άτΑα^τας τον «Ταξιδιού τον Νέον Ανάχαρση» 

Το Ταξίδι τον Νέον Ανάχαρση είναι και ένας ωραίος άτλαντας, τον οποίο ο Barthélémy 

ανέθεσε στον Jean-Denis Barbie du Bocage. Λαμπρός γεωγράφος, ο Barbie du Bocage 
(1760-1825) ήταν μαθητής του Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, o οποίος, κατά έναν 
από τους βιογράφους του, ((γνώριζε την γη χωρίς να την έχει δει, δεν είχε, τρόπος του 
λέγειν, φύγει ποτέ από το Παρίσι». Ο Barbie δούλευε με τον ίδιο τρόπο στο γραφείο 
του. Για να συντάξει τους ακριβείς χάρτες του συνόλου της Ελλάδας και των περιο
χών της, στηριζόταν σε τεκμήρια άνισης ποιότητας, από στοιχεία αντλημένα από τον 
Παυσανία και τον Στράβωνα, έως και πληροφορίες σύγχρονων του ταξιδιωτών, οι πε
ρισσότεροι από τους οποίους ήταν μέλη της αποστολής του Choiseul-Gouffier. 

Αν το Ταξίδι τον Νέον Ανάχαρση αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, μια μυθιστορη
ματική παράφραση της Περιήγησης, η Σνλλογή γεωγραφικών χαρτών, τοπογραφι
κών σχεδίων και απόψεων (Recueil de cartes géographiques,plans, vues...) (1788-1799) 

του Barbie du Bocage είναι η εικονογράφηση της. Το κύριο σώμα του έργου αυτού 
απαρτίζεται από χάρτες, οι οποίοι αποδεικνύονται πιο χρήσιμοι για την παρακολού
θηση της περιήγησης του Παυσανία, παρά για εκείνην του Νέου Ανάχαρση (εικ. 13). 
Η Σνλλογή γεωγραφικών χαρτών συγκεντρώνει κυρίως τους χάρτες των περιφερειών 
που περιγράφονται στα δέκα βιβλία της Περιήγησης. Ο αναγνώστης μπορεί έτσι να 
βρει όλες τις περιοχές που περιγράφει ο Παυσανίας. Σε κάθε χάρτη η διαδρομή που 
σημειώνεται μεταξύ των χωριών δεν αντιστοιχεί στη διαδρομή του Νέου Ανάχαρση, 
αλλά αποδίδει περισσότερο τη διαδρομή του Παυσανία, πιο αναλυτικά. Πέραν αυτών, 
ο αναγνώστης του Παυσανία μπορεί να βρει στους χάρτες του Barbie du Bocage το
πωνύμια, ενδείξεις του ανάγλυφου, τα πιο σημαντικά αξιοθέατα που περιγράφει ο πε
ριηγητής του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνα. Στον χάρτη της Αρκαδίας, για παρά
δειγμα (εικ. 14), κοντά στη Μαντινεία σημειώνεται ο τάφος του Επαμεινώνδα (VIII 
11, 7-8), το δάσος του Πελάγους (VIII 11), ο «δρόμος της σκάλας» (VIII 6, 4), ο τά
φος της Πηνελόπης (VIII 12, 5). Στρέφοντας το βλέμμα του στις λεπτομέρειες των 
χαρτών, ο αναγνώστης συναντά αναμνήσεις περιγραφών και αφηγήσεων που συνέλε
ξε ο Παυσανίας στην πορεία του. Οι χάρτες αυτοί γίνονται λόγια εργαλεία για τη 
χρήση των φιλότεχνων, των γεωγράφων, των μελλοντικών ταξιδιωτών, αλλά και των 

13. Χάρτης της Ηλίας και της Τριφνλίας, από την έκδοση: J.D. Barbie du Bocage, «Recueil de car
tes géographiques, plans, vues et médailles de Vancienne Grèce, relatifs au Voyage du jeune Anacharsis, 
précédé d'une analyse critique des cartes », Παρίσι, 1799. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A 155q, πίν. 28) 

14. Χάρτης της Αρκαδίας, από την έκδοση: J.D. Barbie du Bocage, «Recueil de cartes géographiques...», 
(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A 155q, πίν. 33) 
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αναγνωστών του Παυσανία, όπως το επιβεβαιώνει εξάλλου και η παρουσία τους σε 
πολλές μεταγενέστερες εκδόσεις της Περιήγησης. Όταν το 1811 δημοσιεύεται ο νέος 
γενικός χάρτης της Ελλάδος του Barbie du Bocage για το Ταξίδι τον Νέου Ανάχαρ
ση (εικ. 15), ο Miliin τονίζει ότι είναι απαραίτητο βοήθημα για όσους διαβάζουν τους 
αρχαίους συγγραφείς (MILLIN 1811: 209). 

CG. 

15. Λεπτομέρεια από τον γενικό χάρτη της Ελλάοας και των αποικιών της: J.D. Barbie du Bocage, 
«Recueil de cartes géographiques...», Παρίσι, 1811. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A 155q, πίν. Ι) 
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Η «Περιήγηση» και οι οπογράφοι 
(1800-1820) 

Η «Περιήγηση» και οι πρώιμες τοπογραφικές αυτοψίες, 1800-1820 

\) σωστός υπολογισμός των αρχαίων μονάδων μέτρησης των αποστάσεων (στάδια) 
από τα μέσα του 18ου αιώνα (D'ANVILLE 1769, LE ROY 1770: 36) ανοίγει νέα μονοπάτια 
στην αυτοψία αλλά και στην κατανόηση των αρχαίων περιγραφών, καθώς επιτρέπει 
τον ακριβέστερο εντοπισμό περισσότερων αρχαίων θέσεων που μνημονεύονται στην 
Περιήγηση. Τοποθεσίες που εμ
φανίζονταν σε λάθος σημεία στους 
χάρτες της αρχαίας Ελλάδας επα
ναπροσδιορίζονται, ενώ παράλλη
λα η αναλυτική αναγνώριση και κα
ταγραφή των δικτύων επικοινω
νίας επιτρέπει την προσέγγιση και 
την κατάκτηση σημείων του ελλα
δικού χώρου, που παρέμεναν έως 
τότε απρόσιτα στους ξένους τα
ξιδιώτες. 

Κατά μια έννοια τα δρομολόγια 
του Gell στα ίχνη του Παυσανία 
(1817) πάνε πέρα από τις διαδρο
μές των Spon, Wheler, Fourmont, 
Fauvel και συνιστούν ένα είδος 
οδηγού για τους πολλούς ξένους 1-Sir William Gell, χάρτης των δρόμων της Πελοποννήσου, 

ζ Λ / από την έκδοση: «Itinerary of the Morea...», Λονδίνο, 1817. 
ταξΑωτες, που συρρέουν σε ανα- (IJUmi ^ ^ m s ) 

ζήτηση της αρχαίας Ελλάδας (εικ. 
1, 2, 3) (NAVARI 2003). Τα αρχαία μνημεία παραμένουν σκοπός και σταθερό αντικεί
μενο σχεδιασμού, μελέτης, θαυμασμού και ((οικειοποίησης» για πολλούς ταξιδιώτες 
(STONEMAN 1987) και φωτίζονται μέσα από την περιγραφή και τις επεξηγήσεις του 
Παυσανία. Ταυτόχρονα όμως, πάντα μέσα από την ανάγνωση του Παυσανία, και άλ-

»1 Ο R Ε Α : ί Ι 
À 

2. Sir William Gell, σχέδιο των δρόμων της Αττικής, της Βοιωτίας, της Φωκίδας, της Λοκρίδας, 
από την έκδοση: «The Itinerary of Greece: Containing one Hundred Routes In Attica, Boeotia, Phocis, 
Locris..,», Λονδίνο, 1827. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 1786) 

155 



ν ί ν 

/Λ*Λ a ß * · * * * ' 



of tbf .Routes ht 

\TTl<\\,BO£<mAV; 
ruons ,LOOUS 

and Ihrt of 

THESSALY. 

Çy&è4>fKni. 

\ 

\ 

/.WAV/, , Λ ; 

"Carter χ'"», »" · • •#• r i 

• f t ~̂ 



ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ TOT ΠΑΤΣΑΝΙΑ 

λα κατάλοιπα μνημείων, που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές, χρησιμοποιούνται 
ως μέσο και δείκτες προσανατολισμού για τον εντοπισμό άλλων τοποθεσιών. 

Η Περιήγηση του Παυσανία αλλά και οι πληροφορίες των κατοίκων οδηγούν τον 
Sir William Gell και τον Edward Dodwell, που συμπορεύονται για ένα διάστημα (1806) 
και ταυτίζουν σημεία γύρω από τη Στυμφαλία και την ορεινή Αχαΐα. Ακολουθώντας 
την περιγραφή του Παυσανία και με τις οδηγίες που του δίνει ένας παπάς στο Ίσα-

ρι για το ((πώς να φτάσει στο Παλιόκαστρο», ο 
Dodwell φτάνει στις ερειπωμένες οχυρώσεις της 

Μ | | | ^ αρχαίας Λυκόσουρας (εικ. 4) (1819, Π, 394). Αλ-
••i^äd- '"^' λα ενδεικτικά παραδείγματα συνδυασμού του αρ

χαίου κειμένου και των πληροφοριών των ντό
πιων προσφέρονται στις περιπτώσεις της αρχαίας 
Μιδέας (GELL 1810: 84, 97) και των Τσιών (LEAKE 

1830 II: 337) κοντά στον Αχλαδόκαμπο, θέσεις 
που ανιχνεύτηκαν και από τον Fauvel και, εν μέ
ρει, από τον Fourmont. 

Ο Gell και ο Dodwell περιοδεύουν στην Αρ
γολίδα και επισκέπτονται τα Κυκλώπεια τείχη 
(εικ. 5), δίνοντας έτσι απαντήσεις στις ευρύτερες 
αρχαιογνωστικές έρευνες που διεξάγει το Institut 
National στο Παρίσι σχετικά με τα οχυρωματι
κά έργα της αρχαίας Ελλάδας και της Ιταλίας 

3. Sir William Gell, «Itinerary of Greece (PETIT R A DEL 1841). Για τον ίδιο λόγο επίσκέπτε-
with a Commentary on Pausanias», Λον- ται και ο Bartholdy τις Μυκήνες (1803), έχοντας 
οίνο, 1810. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT σημε!,ώσει από πριν στο περιθώριο των σελίδων 

' του ημερολογίου του τα ανάλογα χωρία του Παυ
σανία. Ο Bartholdy παρατηρεί μάλιστα (1807 Ι: 256, 265) ότι οι Μυκήνες είναι όπως 
τις είδε και τις περιέγραψε ο αρχαίος περιηγητής. 

Στην αυγή του 19ου αιώνα, μετά τη σύληση των γλυπτών του Παρθενώνα και μέ
σα στη δίνη των Ναπολεόντειων πολέμων, διαμορφώνεται ένας έντονος διπλωματικός 

ΤΡΑΥΜΙ 

4. Τα ερείπια της Λυκόσουρας, από την έκδοση: Edward Dodwell, «Views and Descriptions ofCy-
clopic or Pelasgic Remains in Greece and Italy... as a Supplement to his Classical and Topographical 
Tour in Greece», Λονδίνο, 1834. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Α 32.2q, πίν. Ι) 

5. [Simone Pomardi], To εσωτερικό του Θησαυρού του Ατρέα, από την έκδοση: Edward Dodwell, 
« Views and Descriptions of Cyclopic or Pelasgic Remains in Greece and Italy... as a Supplement to his 
Classical and Topographical Tour in Greece », Λονδίνο, 1834. ( Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A 32.2q, πίν. 10) 
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ανταγωνισμός ανάμεσα στους Γάλλους κυρίως και. τους Άγγλους, στον οποίο εμπλέ
κονται και τούρκοι αξιωματούχοι. Ο Βελή πασάς, αποδέκτης αιτημάτων για διευ
κολύνσεις αρχαιολογικής φύσεως προς τους ξένους ταξιδιώτες, αναλαμβάνει και ο 
ίδιος αρχαιολογικές ανασκαφές (TURNER 1820 Ι: 269), με οδηγό πάντα τον Παυσανία 
(GELL 1823: 363). Ο Βελής πουλά τα ευρήματα του στους αρχαιόφιλους περιηγητές ή 
τα χρησιμοποιεί ως μέσο για να προσεταιριστεί συμμάχους (ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑ-
ΡΑΚΗ 2000: 41). 

Ταυτόχρονα με τις καλλιτεχνικές αποδόσεις των τοπίων και των μνημείων σε αυτό 
το πολυδιάστατο ταξίδι και τις προσωπικές ή φαντασιακές αναπολήσεις στα ίχνη του 
Παυσανία, οι περιηγητές συχνά ακολουθούν συγκλίνουσα πορεία σε πιο οργανωμένες 
αρχαιολογικές επιχειρήσεις. Στα πλαίσια αυτής της αρχαιολογικής πολιτικής και των 
αρχαιολογικών επιχειρήσεων που οργανώνονται και κορυφώνονται στην προεπανα
στατική Ελλάδα, να θυμίσουμε τις ανασκαφές στο ναό του Επικούρειου Απόλλωνος 
από την ομάδα των ορμώμενων από τη Ρώμη ξένων καλλιτεχνών, που διεξάγονται 
με οδηγό τις περιγραφές του Παυσανία (εικ. 6) (GAZETTE DE ΖΑΝΤΕ 1812, COCKERELL 
1903: 85, ΓΕΝΝΆΔΙΟΣ 1930, 21997: 126). Είναι γνωστή η μυθιστορηματική ανεύρεση και 
η μεταφορά των γλυπτών στη Ζάκυνθο, σε μια εποχή κατά την οποία η αρχαιολογία 
και η αρχαιοθηρία ήταν κατ' εξοχήν πρακτικές συνώνυμες (εικ. 7) (ΤΟΛΙΑΣ 2003). 

Ο φιλέλληνας συνοδοιπόρος του λόρδου Βύρωνα, μετέπειτα βουλευτής John Cam 
Hobhouse, επισκέπτεται περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε μια παράλλη
λη αναζήτηση της αρχαίας και της νεότερης Ελλάδας (1810). Σε ένα παράθεμα εκ
φράζει την εξοικείωση που αισθάνεται σε αυτόν τον ευρύ χώρο του ελληνισμού και 
χωρίζει τους τόπους: α) σε περιοχές που περιλαμβάνονται στις αφηγήσεις των αρχαίων 
συγγραφέων, με προεξάρχοντα τον Παυσανία, και β) σε όσες αποκλείονται από τις 
αφηγήσεις τους. Μέσα από την ανάγνωση του Παυσανία διαπιστώνει την απογύ
μνωση ή και εξαφάνιση αρχαίων μνημείων (1813: 213). Συνταξιδιώτης του Βύρωνα 
και του Hobhouse ήταν και ο William Hay garth, το έργο του οποίου μαρτυρεί παρό
μοιο φιλελληνικό και αρχαιόφιλο πνεύμα. Σχεδιάζει τοπία και «αξιοθέατα» μνημεία 

*©ι 6. Σκηνή ανασκαι^ς του Επικούρειου Απόλλωνος, κόσμημα τίτλου από την έκδοση: Otto Magnus von 
Stackeiberg, «Der Apollontempel zu Bassae... », Φρανκφούρτη [1826]. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A 29q) 

7. Ανασκαφική δραστηριότητα στον ποταμό Έρκννα, κοντά στη Αειβαδιά, από την έκδοση: Η. W. 
Williams, «Selected Views in Greece...», Αονδίνο, 1821. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 2000q, π'ιν. 21) 

8. William Hay garth, To Ωδείο του Ηρώδου Αττικού, σχέδιο σέπια, 1810-1811 [«A Collection of 
120 Original Sepia Sketches of Greek Scenery»]. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 2051q, αρ. 89) 

9. William Hay garth, Ο τάφος του Θεμιστοκλή, σχέδιο σέπια, 1810-1811 [«A Collection of 120 Orig
inal Sepia Sketches of Greek Scenery»]. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 2051q, αρ. 109) 
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που προσελκύουν τους περιηγητές (εικ. 8, 9) (ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ-ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ 1982). 
Στις σημειώσεις του ποιητικού του έργου παραπέμπει συστηματικά στις περιγραφές 
του Παυσανία. 

Ο William Martin Leake προσλαμβάνει (εν μέρει) τη νέα Ελλάδα μέσα από το έρ
γο του Παυσανία, όπως χαρακτηριστικά γράφει στην εισαγωγή (LEAKE 1830): ((Μο
λονότι οι περιγραφές των αρχαίων πόλεων της Πελοποννήσου, που παραθέτω σε συ
ντομευμένη μορφή από τον Παυσανία, αφορούν συχνά τόπους από τους οποίους δεν 
σώζεται σήμερα το παραμικρό ερείπιο για να εικονογραφηθεί ο Έλληνας τοπογράφος, 
τις συμπεριέλαβα όλες [...], έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να συγκρίνει τα μέ
ρη της Πελοποννήσου όπως τα βρήκε ο Παυσανίας κι όπως τα βρήκε αυτός που ακο
λούθησε τα βήματα του μετά από δεκαέξι αιώνες». Ωστόσο, ο παραλληλισμός της 
Πελοποννήσου του Παυσανία και του Οθωμανικού Μοριά λειτουργεί ως πρόφαση, 
προκειμένου να φέρει ο Leake στο προσκήνιο τους σύγχρονους κατοίκους της Πελο
ποννήσου και να δώσει πληροφορίες για τους πληθυσμούς, τους οικισμούς, τις πλου
τοπαραγωγικές πηγές, τα δίκτυα επικοινωνίας, την καθημερινή ζωή και τους συνε
κτικούς δεσμούς της νέας κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τόπου. 

A.A. 

Αείτουργίες της «Περιήγησης» στο έργο των τοπογράφων τον 19ον αιώνα 

«Θα περιγράψω γρήγορα τα ερείπια, με την ίδια σειρά που παρουσιάζονται όταν ερ
χόμαστε από ανατολικά προς δυτικά, και θα στηρίξω την αφήγηση μου σε εκείνη του 
Παυσανία», σημειώνει ο Adolf Sturtzenbecker στους Δελφούς (1948:119). Τον 19ο αιώ
να, το κείμενο του Παυσανία αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους ταξιδιώτες 
στην Ελλάδα. Για τον Pouqueville, ο Παυσανίας είναι ((ασφαλής και πιστός οδηγός» 
και δημιουργός ενός ((αθάνατου έργου» (1805: 98). Για τον Henri Belle, η ανάμνηση του 
Παυσανία είναι ενσαρκωμένη ανάμνηση: ((Είχαμε για να μας οδηγήσει έναν γέρο από 
τους Δελφούς, πολύ έξυπνο, ο οποίος είχε βοηθήσει αρκετές φορές στις ανασκαφές 
που διεξήχθησαν εκεί, είχαμε πάνω από όλα έναν καλύτερο και πιο παλιό ακόμα οδη
γό, τον Παυσανία, ο οποίος βάδιζε, ας πούμε, μπροστά μας, ενώ γύριζαν στο νου μας 
όλες οι σκέψεις που είχε προκαλέσει η λεπτομερής περιγραφή του. Κατά καιρούς, χά
ναμε τα χνάρια του στα χαλάσματα και στις σύγχρονες καλύβες, αλλά τα ξαναβρί
σκαμε σύντομα όταν περιδιαβαίναμε στα άνδηρα...» (1881: 183). 

Θέλοντας τόσο πολύ να ακολουθήσουν τον Παυσανία, κάποιοι απογοητεύονταν όταν 
ανακάλυπταν μια νεότερη Ελλάδα ταλαιπωρημένη και ερειπωμένη: ((Τα περισσότε
ρα από τα αρχαία κτήρια, τα οποία αφθονούσαν στο Άργος και το διακοσμούσαν τό-
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σο υπέροχα, έχουν σε τέτοιο βαθμό αφανιστεί, που όταν μπαίνει στην πόλη ο ταξι
διώτης θέλει να ρωτήσει πού είναι οι τριάντα ναοί, οι πολύτιμοι τάφοι, το γυμνάσιο, 
το στάδιο και τα πολυάριθμα μνημεία και αγάλματα που περιέγραψε ο Παυσανίας;» 
(DODWELL 1819: 220). Η ψευδαίσθηση σβήνεται. Ο Chenavard παρηγορείται σκεπτό
μενος ότι ήδη «τον καιρό του Παυσανία, η Θήβα είχε καταστραφεί» (1849: 220). Ο 
Ernest Breton γνωρίζει και αυτός ότι ο ναός του Διός στη Νεμέα, δεν είχε πλέον ού
τε στέγη ούτε άγαλμα (1868: 361). Σε δύσκολες συνθήκες ταξιδιού, οι ταξιδιώτες λυ
πούνται για τις αποσιωπήσεις, τις παράξενες παραλείψεις και την έλλειψη ακρίβειας 
του περιηγητή, ενώ αντιθέτως τον βρίσκουν φλύαρο όταν μιλά για μύθους. Όμως, οι 
περισσότεροι τον εμπιστεύονται. 

Οι ταξιδιώτες ταυτίζονται με τον Παυσανία. Προετοιμάζουν το ταξίδι τους δια
βάζοντας την Περιήγηση. Τον ακολουθούν βήμα βήμα, προσπαθούν να αναπαραστή
σουν την πορεία του, αφήνονται να οδηγηθούν από τις περιγραφές, και δεν διστάζουν 
να τον αντιγράψουν ή να τον παραφράσουν, στηριζόμενοι συχνά στο κείμενο ενός 
προηγουμένου. Ο Peter Laurent διαβάζει έτσι, χωρίς να το γνωρίζει, την περιγραφή 
των τειχών της Τίρυνθας του Παυσανία, σε μια παράγραφο του Ταξιδιού τον Νέον 
Ανάχαρση (1821: 137). Τα ταξιδιωτικά αφηγήματα είναι έτσι γεμάτα αναφορές και 
υποσημειώσεις που παραπέμπουν στο αρχαίο κείμενο. Οι εικασίες και οι υποθέσεις 
που βασίζονται στις περιγραφές του Παυσανία δίνουν και παίρνουν, όπως σημειώνει 
χαρακτηριστικά ο Pouqueville, γνώστης του προβλήματος. Γι ' αυτόν είναι πιο εύκο
λο να υποθέσει κανείς τη θέση ενός αρχαίου κτηρίου παρά να προβεί σε μία εν γνώ
σει περιγραφή του (SÈVE 1993: 145). Οι ταξιδιώτες ερμηνεύουν στα βιαστικά τα ερεί
πια με τη βοήθεια του Παυσανία: ((Αυτά τα δωμάτια είναι προφανώς ό,τι ονομάζει 
ο Παυσανίας ((τάφο του Κροτώπου», βασιλιά του Άργους. Εκείνα εκεί, ο ναός του 
Κρησίου Βάκχου και τα άλλα ο ναός της Ουράνιας Αφροδίτης» (SÈVE 1993: 249). Η 
διάθεση να ταυτίσουν τα ερείπια φτάνει στο σημείο να επαναλαμβάνουν τα λάθη του 
Παυσανία, όπως η παρουσίαση του σταδίου των Δελφών ως μαρμάρινου, όταν οι ανα
σκαφές δεν είχαν εντοπίσει ίχνος μαρμάρου. 

Πάντα αποτελεί στιγμή μεγάλης συγκίνησης για έναν ταξιδιώτη το να βρει τα 
τείχη της Τίρυνθας (AUPERT 1979: 66) (εικ. 10), την Πύλη των Λεόντων στις Μυκή
νες, το θέατρο της Επιδαύρου όπως τα είχε δει ο Παυσανίας. Τα παραδείγματα εί
ναι πολλά: Ο Giraudeau de Saint Gervais παρατηρεί ότι «ο Παυσανίας, που περιέ-

10. Τα τείχη της Τίρυνθας, από την έκδοση: EdwardDodweU, «Vues et descriptions de constructions 
cyclopéennes...», Παρίσι, 1834. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A 32.2q, πίν. 3) 

11. Αποψη της Αυκόσονρας, από την έκδοση: Edward Dodwell, «A Classical and Topographical Tour 
Through Greece», Αονδίνο, 1819. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 1298, τόμ. 2, σ. 394) 
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γράψε την πύλη [των Λεόντων στις Μυκήνες] εδώ και χίλια εξακόσια χρόνια, την εί
δε όπως τη βλέπουμε σήμερα» (1835: 241), και ο Ernest Breton σημειώνει ότι «όπως 
τα είδε ο Παυσανίας τον δεύτερο αιώνα προ Χριστού, έτσι εμφανίζονται ακόμα σή
μερα τα τείχη [της Τίρυνθας] στα έκπληκτα μάτια μας» (21868: 345). 

Η αναφορά στον Παυσανία προσθέτει αυθεντικότητα σ' ένα ταξιδιωτικό αφήγημα. 
Ο Παυσανίας που παρατηρεί και περιγράφει ενσωματώνεται στο κείμενο. Να βαδί
ζει κανείς ((στα βήματα του Παυσανία», σημαίνει ότι ακολουθεί μια διαδρομή-πρό
τυπο και παρέχει την εγγύηση ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο, ότι θα δει τα πράγ
ματα εκείνα που «αξίζει να τα δει κανείς». Ο Edward Dodwell πραγματοποιεί έτσι 

12. Ο Αλφειός, από την έκδοση: Edward Dodwell, «A Classical and Topographical Tour 
Through Greece», Λονδίνο, 1819. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 1298, τόμ. 2, er. 338) 

μια στάση στη Λυκόσουρα (εικ. 11) και μιαν άλλη στον Ορχομενό (((Στους ανατολι
κούς πρόποδες της Ακρόπολης, και βόρεια του Κηφισού, βρίσκονται τα λείψανα του 
θησαυρού του Μινύα, που ο Παυσανίας θεωρεί σαν ένα από τα θαύματα της Ελλά
δας», 1819: 226) και ο Richard Farrer στον ναό του Επικούρειου Απόλλωνα στη Φι-

13. Ο ρους του Λάδωνα, από την έκδοση: Otto Magnus Stackelberg, «La Grèce. Vues pittoresques et 
topographiques», Παρίσι, 1834. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 2003, πίν. 50) 

14. Σχεδιάγραμμα των οκτώ δρόμων της Μεγαλόπολης, από την έκδοση: William Martin Leake, 
«Travels in the Morea», Λονδίνο, 1830. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, GT 1288.2, πίν. 2) 
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γάλεια (((Ο Παυσανίας αναφέρει το κτήριο σαν έναν από τους πιο όμορφους ναούς της 
Πελοποννήσου μετά από εκείνον της Τεγέας, και μας πληροφορεί για την κατασκευή 
του, και ότι χτίστηκε από τον Ικτίνο, τον αρχιτέκτονα του Παρθενώνα», 1880: 170). Η 
αναφορά αυτών των αξιοσημείωτων πραγμάτων είναι απαραίτητη, καθώς έχει επι
βληθεί από το κύρος του ((πατέρα των ταξιδιωτών». 

Τα τοπία, ακόμα και τα ανώνυμα, διατρέχονται από τα χνάρια της περιήγησης του 
Παυσανία. Όταν διασχίζει τον Αλφειό ο Dodwell (εικ. 12) διευκρινίζει: ((Ο Παυσα
νίας φαίνεται να έχει περάσει το ποτάμι στο ίδιο σημείο που το διασχίσαμε κι εμείς» 
(340) και προτείνει στη συνέχεια μια ωραία του άποψη. Η αναφορά στον Παυσανία 
είναι σταθερή και στην περιήγηση του Stackeiberg. Οι υδατογραφίες του αποπνέουν 
τη συγκίνηση των αναμνήσεων με την οποία η Περιήγηση σφράγισε αυτά τα μέρη. 
Τα τοπία προσφέρονται στην ευαισθησία, στην απόλαυση της ανάμνησης και στην 
ευχαρίστηση της φαντασίας. Ο Stackeiberg θέλει να ξαναβρεί τα σημεία όπου στά
θηκε ο Παυσανίας, όταν ανακαλύπτει τα ερείπια των Μυκηνών ή την ομορφιά της 
θέας του ποταμού Λάδωνα, εικόνα που γίνεται εμμονή καθώς σημειώνει: ((Ο Παυ
σανίας λέει ότι ο Λάδωνας είναι ο πιο όμορφος ποταμός που διατρέχει την Ελλάδα 
και τις βάρβαρες χώρες» (1834: πίν. 44, εικ. 13). Ο επισκέπτης σχολιάζει αυτά που 
βλέπει σε σχέση με αυτά που διάβασε στην Περιήγηση. Η αισθητική και στοχα
στική απόλαυση αναμιγνύονται σίγουρα εδώ με τη διανοητική και μελαγχολική ικα
νοποίηση της αναβίωσης ανθρώπων και πραγμάτων. Οι εικόνες αυτές αποδίδουν μια 
εικόνα της Ελλάδας ηθελημένα τοποθετημένης έξω από τον χρόνο. 

Ο τόνος αλλάζει με τον συνταγματάρχη Leake, προσεκτικό παρατηρητή και σχο
λαστικό τοπογράφο: ((Τα έργα του Παυσανία αποτελούν αδιάψευστες αποδείξεις ότι ο 
συγγραφέας έχει εξετάσει ενδελεχώς ο ίδιος κάθε μέρος της χώρας, και κανένας συγ
γραφέας δεν παρέχει πιο αδιάσειστα τεκμήρια αλήθειας και ακρίβειας» (1841: 32). Ο 
Leake είναι σίγουρα ένας από αυτούς που κατάλαβαν καλύτερα το σχέδιο του Παυσα
νία. Του προσάπτει τη συντομία της περιγραφής της Αθήνας, καταλαβαίνει ωστόσο τη 
δυσκολία του συγγραφέα μπροστά στην πληθώρα των πραγμάτων που πρέπει να περι
γράψει, όπως και την προσπάθεια του να μην επαναλάβει αυτά που έχουν τόσες φο
ρές γραφτεί, καθώς και τη θέληση να ολοκληρώσει ένα κολοσσιαίο σχέδιο. Στη βι
βλιοθήκη του ο Leake είχε εννέα εκδόσεις της Περιήγησης. Ενδιαφέρεται για τη 
μέθοδο της περιγραφής του περιηγητή, αλλά και για την οργάνωση του χώρου στο έρ
γο, και ακολουθεί αυστηρά τις διαδρομές του, κυρίως στην Αθήνα και τη Μεγαλόπο
λη. Οι αναφορές του Leake στο αρχαίο κείμενο είναι πάντοτε συγκεκριμένες. Οι χάρ
τες και τα τοπογραφικά σχέδια του αναγνωρίζονται για την επιστημονική τους 
εντιμότητα, και θα χρησιμοποιηθούν για πολύν καιρό από τους χαρτογράφους της 
Ελλάδας (εικ. 14). n r 
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Οι ελληνικές ναγνώσεις της «Περιήγησης» 
και η αναβίωοη της « λενθερας λλάδος» 

« Α χ ! Τί έντροπή μεγάλη είναι εις ήμας, εις ημάς τους απογόνους του Εκαταίου, του 
Στράβωνος, του Πτολεμαίου, του Παυσανία και άλλων τοιούτων, να τρέχωμεν εις 
τους απογόνους τών Σκυθών, τών Κελτών και τών Γότθων νά μάθωμεν τίποτες δια 
την Ελλάδα μας» (Πρόλογος). Με τα λόγια αυτά συνοψίζουν στα 1791 οι συγγραφείς 
της Νεωτερικής Γεωγραφίας Δανιήλ Φιλιππίδης και Γρηγόριος Κωνσταντάς την 
κατάσταση των ελληνικών γεωγραφικών και αρχαιογνωστικών σπουδών. Πράγματι, 
από τα μέσα του 16ου αιώνα και έως την αυγή του 18ου, η ελληνική πνευματική ζωή 
πέφτει σε λήθαργο, με επακόλουθο να ατονήσουν και οι αρχαιογνωστικές γεωγραφι
κές περιέργειες. 

Το κύμα των ελληνικών αρχαιοδιφικών σπουδών που συντήρησε η Περιήγηση του 
Παυσανία στη Δύση κατά τον 17ο και 18ο αιώνα είχε ως αποτέλεσμα να κυκλοφο
ρήσουν πολλές γεωγραφικές περιγραφές και αναλυτικοί άτλαντες αρχαιοδιφικού χα
ρακτήρα αφιερωμένοι στον ελληνικό χώρο. Σε αυτήν την παράδοση αρχαιογνωστικής 
γεωγραφίας θα στηριχθεί η ελληνική γεωγραφία κατά την αφύπνιση της, την αυγή 
του 18ου αιώνα, και θα της προσδώσει έναν πατριωτικό, πρώιμα εθνικό, χαρακτήρα. 
Πρώτη και προδρομική έκφραση της ελληνικής αρχαιογνωστικής προσέγγισης του 
χώρου, η Γεωγραφία Παλαιά και Νεα (Βενετία, 1728) του Μητροπολίτη Αθηνών 
Μελέτιου Μήτρου (1661-1714), σημαντική σύνθεση που στάθηκε η γεωγραφική και 
αρχαιογνωστική Βίβλος του ελληνικού διαφωτισμού (εικ. 1, 2). 

Για να συντάξει το έργο του, που καλύπτει το σύνολο της οικουμένης, ο Μελέτιος 
στηρίζεται στη δυτική βιβλιογραφία του 17ου αιώνα, ιδίως στα γεωγραφικά παράλ
ληλα του Cluverius και του Briet. Εξαίρεση αποτελεί η περιγραφή της Ελλάδας, η 
οποία είναι πρωτότυπη και, σε πολλά σημεία, αποτέλεσμα προσωπικών αυτοψιών. 
Κύριος οδηγός του θα είναι ο Στράβων, ωστόσο ο Μελέτιος αποδεικνύεται μεθοδικός 
αναγνώστης του και του Παυσανία. Από την Περιήγηση παραθέτει ιστορικά και μυ
θολογικά στοιχεία, ανατρέχει συστηματικά στο έργο προκειμένου να ταυτίσει αρχαίες 
θέσεις, κυρίως όμως για να αντλήσει στοιχεία σχετικά με το αρχαίο οδικό δίκτυο και 
τις μεταξύ των τόπων αποστάσεις. Αξίζει να παρατηρήσουμε εδώ το γεγονός ότι ο 
Μελέτιος προϋποθέτει μια κάποια εξοικείωση των αναγνωστών του με το έργο του 
Παυσανία, καθώς τους παραπέμπει συχνά σε αυτό, όπως, για παράδειγμα στην πε-

1, 2. Προμετωπίδα (αριστερά) και σελίδα τίτλου (δεξιά) της έκδοσης: Μελετίου «Γεωγραφία Πα
λαιά και Νεα», Βενετία, 1728. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 134.4.q) 
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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ TOT ΠΑΤΣΑΝΙΑ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
Σ Τ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η ν 

Τ Ω." Ν 

ρίπτωση των Δελφών («άνάγνωθι παρά τω Παυσανία τον κατάλογον των έκεΐ ανα
θημάτων»), ή στην περίπτωση της τοποθεσίας ((του Γλαύκου το Πήδημα», ((περί 
του οποίου δρα τον Παυσανίαν εν τοις Βοιωτικοΐς». 

Στο άλλο άκρο του 18ου αιώνα βρίσκουμε την επόμενη (εν μέρει) πρωτότυπη ελ
ληνική γεωγραφική συγγραφή, τη Νεωτερική Γεωγραφία των Δανιήλ Φιλιππίδη και 

Γρηγορίου Κωνσταντά (Βιέννη, 1791). Οι συγ
γραφείς ανατρέχουν στον Παυσανία λιγότερο συ
χνά από όσο ο Μελέτιος, καθώς το έργο τους 
εστιάζεται στη σύγχρονη γεωγραφία. Δεν λεί
πουν ωστόσο οι αναφορές, με αφορμή ιστορικά, 
μυθολογικά και ετυμολογικά ζητήματα. Λίγα 
χρόνια αργότερα (στα 1796), και στον κύκλο 
των ελλήνων πατριωτών που συγκεντρώνονται 
γύρω από τον Ρήγα Βελεστινλή, οι αναφορές 
στην Περιήγηση πυκνώνουν. Δεν πρόκειται 
ακριβώς για αναγνώσεις του έργου, καθώς οι 
αναφορές αυτές περιέχονται σε μεταφράσεις 
ξένων αρχαιογνωστικών κειμένων, όπως οι με
ταφράσεις της Αρχαιολογίας του Daniel Molden-
hawer (Einleitung in die Alterthümer) (εικ. 3), 
των Απόψεων για τις ελληνικές αρχαιότητες 
του Jean-Pierre de Bougainville (Vues générales 

sur les antiquités grecques) από τον Γεώργιο Σα-

(
κελλάριο, ή η μετάφραση του Ταξιδιού τον Νέον 
Ανάχαρση του αββά Barthélémy, από τον Σα-
κελλάριο, τον Βεντότη και τον Ρήγα (εικ. 4), 

3. Γεώργιος Σακελλάριος, «Αρχαιολογία μ ο λ ο ν ό τ ι 0 ρ ή γ ( χ ς θ α π ρ ο β ε ί σ ε 0?ισμ£νες π ρ ο _ 
συνοπτική των Ελλήνων», Βιέννη, 1796. 

ΕΛΛΗΝΩΝ, 
Κ Ε Φ Α ' Λ Α Ι Ο Ν Α'. 

Ώειιί Τής καταγωγές των Κ&φων. 
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A fVt1 

(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη MGL 118.2) σθήκες στηριζόμενος σε αρχαίους συγγραφείς 
μεταξύ των οποίων και ο Παυσανίας (ΤΑΜΠΆ

ΚΗ 2000: 254). Μεσολαβημένες «αναγνώσεις» της Περιήγησης βρίσκουμε και στη 
Χάρτα του Ρήγα (1797), καθώς σε αυτήν ενθέτονται εννέα τοπογραφικά σχέδια από 
τον άτλαντα του Barbie du Bocage (εικ. 7). 

4. «Νέος Ανάχαρσις, τόμος τέταρτος, μεταφρασθείς, τα μεν 32. 33. και 34. κεφάλαια, παρά του 
Γεωργίου Βεντότη Ζακυνθίου, τα δε 35. 36. 37. 38. και 39. παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού. 
Διορθωθείς και εκδοθείς παρά του αυτού», Βιέννη, 1797. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A 1144.52B) 
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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ 

ΠΑΥ2ΑΝΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ι Σ . 

Η Χάρτα αποτυπώνει τη διασπορά των Ελλήνων στον χώρο και τον χρόνο: από 
τους αρχαίους ελληνικούς αποικισμούς, στους ελληνιστικούς χρόνους και από τη Βυ
ζαντινή Αυτοκρατορία στην ηγεμονία των Φαναριωτών στα Βαλκάνια. Στο έργο αυ
τό η αναδυόμενη ελληνική εθνική ιδέα συνδέεται με τη σύνθετη αυτοκρατορική ιδέα 
του Βυζαντίου, στην οποία ενσωματώνεται η οθωμανική αυτοκρατορική ιδέα. Ταυ
τόχρονα, μέσω αρχαίων τοπωνυμίων, ιστορικών σημειωμάτων, νομισμάτων και, κυ
ρίως, μέσω των δανείων από τον άτλαντα του Barbie, η Χάρτα παραπέμπει στην 

((ελεύθερη Ελλάδα», όπως αυτή υπήρξε 
πριν από τη μάχη της Χαιρώνειας, όπως 
την περιγράφει ο Ανάχαρσης και όπως 
την αναζητά ο Παυσανίας. 

Αμεση ή έμμεση, η παρουσία του 
Παυσανία σε γεωγραφικές ή χαρτογρα
φικές περιγραφές της νεότερης Ελλάδας 
συνδέεται με την ανάδυση της ιδέας της 
αναβίωσης της Ελλάδας πριν αυτή εν
σωματωθεί σε αυτοκρατορικά σχήματα, 
από τη μακεδόνικη κατάκτηση και με
τά. Χαρακτηριστική ως προς αυτό παρα
μένει η αναφορά της Νεωτερικής Γεω
γραφίας στην Περιήγηση, όταν φτάνει 
στην περιγραφή της Χαιρώνειας: ((Ό 
Παυσανίας ώντας εδώ, είδε τους τάφους 
εκείνων όπου έφονεύθησαν δια την ελευ
θερία της Ελλάδος, επίγραμμα όμως 
δεν είδε' επειδή ό καιρός δεν έσυγχω-
ροΰσε ενα τέτοιο" μ' όλον τοΰτο έστησαν 
ενα άγαλμα λεονταριου, σύμβολο της αν
δρείας των φονευθέντων». 

DESCRIPTION DE LA GRÈCE 

DE PAUSANIAS. 

TRADUCTION NOUVELLE 

AVEC LE TEXTE GREC COLLATIONNÉ SUR LES MAIfUSCRITS 

DE LA BIBLIOTHÈQUE DU ROI , 

PAR M. CLAVIER, 
Membre de l'Institut et Professeur au Collège Royal de France. 

D É D I É AU R O I . 

PARIS, 
J~M. EBERHART, IMPRIMEUR DU COLLÈGE ROYAL DE FRANCE, 

4. \ 

5. E. Clavier, Παυσανίον «Ελλάδος Περιήγησις», 
Παρίσι, 1814. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 2865.1) 

Όνειρο του Ουμανισμού, ((υπόσχεση δοσμένη στις μούσες και την ανθρωπότητα» 
(DACIER 1810: 34), η ιδέα της αναβίωσης της «ελευθέρας Ελλάδος» κερδίζει ολοένα 
και περισσότερο έδαφος στις συνειδήσεις, πρώτα της δυτικής κι έπειτα της ελληνι
κής διανόησης, καθώς φιλόσοφοι και ποιητές του εκτοπίσματος ενός Βολταίρου και 
ενός Χέλντερλιν εμπλέκονται στο ζήτημα του διαμελισμού της Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας και στην Ευρώπη πνέει ο άνεμος ενός νέου Ουμανισμού (εικ. 6). Οι ανα
μνήσεις της ((ελευθέρας Ελλάδος» πληθαίνουν, ιδίως μετά τη Γαλλική Επανάσταση, 
και ο Παυσανίας βρίσκει νέους αναγνώστες ανάμεσα στους 'Ελληνες διανοούμενους 
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Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΣΤΟΪΣ ΝΕΟΤΕΡΟΪΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

VOYAGE P I T T O R E S Q i 

h l 

GRECE 
TOME PREMIER. 

πατριώτες. Στα 1812, ο Ανθιμος Γαζής, εκδότης του Λόγων Ερμή θα ζητήσει από τους 
έλληνες διανοούμενους συμβολές στο περιοδικό, σχετικές με ((αρχαιολογικά πράγμα
τα, οίον Έπιγραφάς. Αναζητήσεις της θέσεως των παλαιών πόλεων παραβαλλομενων 
μετά τών νέων. Παρατηρήσεις εις τας του Στράβωνος, Παυσανίου, και Μελετίου Γεω-
γραφικάς ειδήσεις. Έξιχνεύσεις της ιστορίας Επαρχίας ή Πόλεως τίνος. Και άλλα 
τοιαύτα ανήκοντα εις την άρχαιολογίαν της Ελλάδος». Στις σελίδες του Λόγων Ερμή 
(1811-1821) θα δημοσιευθούν δεκάδες αρχαιολογικών και αρχαιογνωστικών διατριβών, 
πρωτότυπων αλλά κυρίως μεταφρασμέ
νων, και οι αναφορές στον Παυσανία θα 
είναι πυκνές. 

Δεν είναι εδώ η κατάλληλη θέση 
για να παρουσιάσει κανείς τις ποικί
λες αρχαιολογικές διεργασίες που δρο
μολογήθηκαν, προκειμένου να εξελλη
νισθεί η ελληνική κοινωνία και να 
επιτευχθεί η αναβίωση της «ελευθέ
ρας Ελλάδος». Αυτό που μας ενδια
φέρει εδώ είναι ότι ο Παυσανίας δια
δραμάτισε έναν αφανή, πλην όμως 
κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις, τόσο λό
γω της νοσταλγικής εστίασης του στην 
κλασική, την ((ελεύθερη» Ελλάδα, όσο 
και λόγω της αναγνώρισης της αξίας 
του από τους δυτικούς αρχαιοδίφες και 
περιηγητές. Ο Αδαμάντιος Κοραής, 
κεντρικός προπαγανδιστής της ιδέας 
της αναβίωσης, θα αναμιχθεί ενεργά 
στην έκδοση του Παυσανία από τον 
Etienne Clavier και θα αναλάβει (με τον 
Paul-Louis Courrier) την αποπεράτωση 
της έκδοσης μετά τον πρόωρο θάνατο 
του μαθητή του στα 1817 (εικ. 5). Επι
πλέον, ο Κοραής θα προωθήσει τη διά
δοση του έργου στην Ελλάδα. Σε πολλά σημεία της αλληλογραφίας του επανέρχεται 
στο ζήτημα της εγγραφής ελλήνων συνδρομητών στην έκδοση, επαναλαμβάνοντας: 
((δτι είναι άξιόλογον και χρησιμώτατον εις ημάς μάλιστα, είναι περιττον νά το είπω» 
(Αλληλογραφία Γ': 330). 

A PARIS, 
DCC. LXXXU-

6. Αλληγορία της αναβίωσης της Ελλάδας. Η σελίδα τί
τλου της έκδοσης: M.G.A.F. comte de Choiseul-Gouffier, 
«Voyage pittoresque de la Grèce...», Παρίσι, 1782. (Γεν-
νάδειος Βιβλιοθήκη GT 1289.lq) 
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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ TOT ΠΑΥΣΑΝΙΑ 

Οι αναγνώσεις της Περιήγησης θα επιδράσουν στην εδαφική φυσιογνωμία του 
ελεύθερου ελληνικού κράτους. Όταν στα 1828 ζητήθηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια, 
κυβερνήτη της επαναστατημένης Ελλάδας, να ορίσει την έκταση του μελλοντικού 
κράτους, αυτός δεν ανέτρεξε στους γεωγραφικούς ορισμούς της Ελλάδας του Πτολε
μαίου ή του Στράβωνα, που την όριζαν με τη σημερινή της περίπου έκταση, ως πε
ριφέρεια του ρωμαϊκού κόσμου* προτίμησε να στηρίξει το αίτημα του στον περιορι
σμένο και νοσταλγικό αρχαιολογικό ορισμό: ((...'Εάν όδηγηθώμεν εκ της ιστορίας, έκ 
των σωζόμενων εισέτι μνημείων της αρχαιότητος, και έκ της γνώμης των περιη-

7. Φύλλο 10 της «Χάρτας» του Ρήγα, Βιέννη, 1797. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 231 G) 

γητών και γεωγράφων...» (ΜΑΜΟΤΚΑΣ 1852 II: 256-257). Ο Καποδίστριας αναγνώρι
ζε την Ελλάδα στις νοτίως του Ολύμπου περιοχές, διεκδίκηση που θεωρήθηκε υπερ
βολικά φιλόδοξη. Τα σύνορα της νέας χώρας, όπως ορίστηκαν από τη Συνθήκη του 
Λονδίνου στα 1831, περιλάμβαναν τις περιοχές νοτίως της Θεσσαλίας και της Ηπεί
ρου και συνέπιπταν εν πολλοίς με τα περιεχόμενα της Περιήγησης. 

Γ. Τ. 
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Εκοόσεις τον Παυσανία, 1792-1889 

Επεξεργασία νέων χειρογράφων και κυκλοφορία των μεταφράσεων. Δημοσιευμέ
νη στη Λειψία μεταξύ του 1794 και του 1796, η έκδοση του J.F. Facius εγκαινιάζει τις 
λόγιες γερμανικές εκδόσεις της Περιήγησης του 19ου αιώνα. Η φιλολογική εργασία 
του Facius στηρίζεται στην παραβολή αποσπασματικών χειρογράφων που φυλάσσο
νται στη Βιέννη και τη Μόσχα, και χαρακτηρίζεται από μια διάθεση σαφήνειας, χά
ρη στη διαίρεση του κειμένου σε παραγράφους. Η έκδοση αυτή κυκλοφόρησε σε τέσ
σερις τόμους μικρότερου σχήματος. Η εποχή της μίμησης των χειρογράφων έχει πια 
περάσει. Στις πολλές υποσημειώσεις καταγράφονται οι παραλλαγές που προκύπτουν 
από την παραβολή των χειρογράφων, διευκρινίσεις και βιβλιογραφικές παραπομπές, 
ενώ τέλος περιλαμβάνεται ιστορικό και τοπογραφικό ευρετήριο. 

Η καινούργια εκδοχή που προτάθηκε στη Γαλλία από τον Etienne Clavier το 1814 
περιλαμβάνει μόνο το ελληνικό κείμενο και τη μετάφραση του στα γαλλικά, παρ' όλη 
την επιθυμία του εκδότη να συμπεριληφθούν στο βιβλίο χάρτες και σχέδια, τα οποία 
είχε ετοιμάσει εν μέρει ο Jean-Denis Barbie du Bocage. Για τον λόγο αυτό ο Clavier 
παρακινεί τους αναγνώστες του να ανατρέξουν στους χάρτες που περιλαμβάνονται 
στον άτλαντα του Ταξιδιού τον Νέον Ανάχαρση (1788-1799). Ένα επιπλέον βήμα ως 
προς την κριτική του κειμένου πραγματοποιείται με τις εκδόσεις του Carl G. Siebeiis 
(1818-1819 και 1822-1828) (εικ. 1, 2), οι οποίες θα βελτιωθούν περαιτέρω με τις εξα
κριβώσεις και τις διορθώσεις του Immanuel Bekker (1826-1827), που βασίζονται στην 
εξέταση άλλων χειρογράφων. Η κορύφωση της διαδικασίας αποκατάστασης του κει
μένου τον 19ο αιώνα σημειώνεται με την έκδοση των J.H.C. Schubart και C. Walz 
(Λειψία, 1838-1839) και των εκδόσεων του έργου από τον Schubart μόνο (1853-1854 
και 1889) (εικ. 3). 

Ο πολλαπλασιασμός των μεταφράσεων της Περιήγησης από το δεύτερο μισό του 
18ου αιώνα και μετά δείχνει ότι ο Παυσανίας επωφελείται από την περιέργεια και 
τον ενθουσιασμό για την ταξιδιωτική λογοτεχνία. Από την αγγλική πλευρά, επιση
μαίνουμε τη μετάφραση του Thomas Taylor, του πολυπράγμονα λόγιου που έτρεφε ένα 
γνήσιο πάθος για την ελληνική φιλοσοφία. Όλη του τη ζωή μεταφράζει ελληνικά και 
λατινικά έργα, ανάμεσα στα οποία Πλάτωνα, Αριστοτέλη και Παυσανία (1793). Η 
μετάφραση του, πολύ βιαστική, είναι μέτρια, ευπώλητη ωστόσο, και διορθώθηκε στην 
επανέκδοση του 1824. Για να εμπλουτίσει ένα κείμενο του οποίου βρίσκει το ύφος 
άχαρο, ο Taylor συνοδεύει την εκδοχή του με δύο χάρτες και πέντε εικόνες. Οι χάρ
τες είναι αντίγραφα έργων του γεωγράφου d'Anville. Για τις απόψεις ο Taylor δανεί
ζεται από τις εικόνες των Αρχαιοτήτων των Αθηνών (Antiquities of Athens) των συ-
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μπατριωτών του James Stuart και Nicholas Revett. Έτσι, συμπληρωμένο, ο Taylor πι
στεύει. ότι, το βιβλίο του θα μορφώσει τόσο τον φιλόσοφο, όσο και τον ιστορικό, τον 
κριτικό, τον φυσιοδίφη, τον ποιητή, τον ζωγράφο, τον γλύπτη, τον αρχιτέκτονα, τον 
γεωγράφο ή τον αρχαιοδίφη (εικ. 4, 5, 6). 

Τρεις ιταλικές μεταφράσεις του Παυσανία δημοσιεύονται σε διάστημα πενήντα 
χρόνων. Τις χρωστάμε στους G. Desideri (1792-1793), Antonio Nibby (1817-1818) και 
Sebastiano Ciampi (1826-1841). Η τελευταία συνοδεύεται από πλούσιο σχολιασμό και 
είκοσι τέσσερις εικόνες δανεισμένες από έργα γεωγράφων και λογίων. Μεταξύ των ει
κόνων αυτών ξεχωρίζουν οι χάρτες που σχεδίασε ο Barbie du Bocage για τον άτλαντα 
του Ταξιδιού τον Νέου Ανάχαρση, ένα μέρος της εικονογράφησης από τις εκδόσεις 
του Gédoyn και του Siebeiis, καθώς και αρκετές εικόνες από τις μελέτες του 
Quatremère de Quincy. 0 Γερμανός Ernst Wiedasch (1826-1833) εικονογραφεί επίσης 
τη μετάφραση του και από τα τεκμήρια που επιλέγει ξεχωρίζει ένα τοπογραφικό 
σχέδιο της Αθήνας, αντίγραφο του σχεδίου που δημοσίευσε ο Siebeiis, το οποίο (αν 
και λιγότερο ακριβές) στηρίζεται με τη σειρά του στο σχέδιο του Barbie du Bocage. 
Το τοπογραφικό σχέδιο της Αλτης της Ολυμπίας προέρχεται επίσης από τον άτλα
ντα του Ταξιδιού τον Νέον Ανάχαρση. Χάρτες, τοπογραφικά, απόψεις από περιη
γητικές εκδόσεις, πίνακες μυθολογικών γενεαλογιών, οι εικόνες ποικίλλουν και βρί
σκουν πλέον τη θέση τους δίπλα στο κείμενο του Παυσανία. 

α α 

*s« 1. Τοπογραφικό σχέδιο των Αθηνών, από την έκδοση: Carl Gottfried Siebeiis, «Pausaniae Graeciae 
Descriptio...», Λειψία, 1818-1819. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 2866, τόμ. 1, σ. 376) 

2. Carl Gottfried Siebeiis, «Pausaniae Graeciae Descriptio...», Λειψία, 1818-1819. (Γεννάδειος Βι
βλιοθήκη GC 2866) 

3. Johann Heinrich Christian Schubart - Christian Walz, «Pausaniae Descriptio Graeciae», Λειψία, 
1881. (American School of Classical Studies in Athens, Βιβλιοθήκη Biegen) 

4. To μνημείο τον Λυσικράτους, από την έκδοση: Thomas Taylor, «The Description of Greece, by 
Pausanias. Translated from the Greek...», Λονδίνο, 1824. ( Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 143, σ. 46) 

5. Thomas Taylor, «The description of Greece, by Pausanias. Translated from the Greek...», Λονδίνο, 
1824. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 143) 

6. Χάρτης της Ελλάδας, από την έκδοση: Thomas Taylor, «The Description of Greece, by Pausanias. 
Translated from the Greek...», Λονδίνο, 1824. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GC 143, σ. 1) 
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Αναπαραστάσεις με άση τον ανσαηα 

1 ια τους λόγιους του Διαφωτισμού, οι αναλυτικές περιγραφές της Περιήγησης υπό
σχονται την ιδανική αναβίωση έργων που έχουν χαθεί παντοτινά. Πολύ γρήγορα, το 
κείμενο του Παυσανία, παρά τις ανεπάρκειες και τις αδεξιότητες του, θα αποβεί ση
μαντική π η γ ή για τους θαυμαστές της αρχαίας τέχνης. Οι αποκλειστικές μαρτυρίες 
του Παυσανία για την αρχαία τέχνη θα αποτελέσουν τον πυρήνα εντατικών εργασιών 
εικονογραφικής απόδοσης χαμένων έργων τέχνης της ελληνικής Αρχαιότητας. Το πέ
ρασμα στην εικόνα ενθαρρύνεται από τις πρόσφατες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στη 
Νότια Ιταλία και τον συνακόλουθο εμπλουτισμό του διακοσμητικού ρεπερτορίου. 

LE J U P I T E R OLYMPIEN, 

L'ART DE LA SCULPTURE ANTIQUE 
CONSIDÉRÉ SOUS UN NOUVEAU POINT DE VUE; 

UN ESSAI SUR LE GOUT DE LA SCULPTURE POLYCHROME, 

L'AHALYSE EXPLICATIVE DE LA TOHEÜTIQOE, 

L'HISTOIRE DE LA STATUAIRE EN OR ET IVOIRE 

t des principati* Monu 

PAR M. Q U A T R E M É R E - D E - Q U I Î i C Y , 

DÉDIÉ AU ROI. 

Ο Quatremère de Quincy: μεταξύ μίμη
σης και επινόησης. Κύριος προπαγανδιστής 
της μίμησης των αρχαίων, ο Quatremère de 

Quincy ενδιαφέρεται για τα γλυπτά σύνολα 
που περιγράφει ο Παυσανίας και προβαίνει 
σε μια σημαντική εργασία απόδοσης τους 
(εικ. 1). Σ τ η μελέτη του, Ολύμπιος Ζευς ή 
η Τέχνη της Αρχαίας Γλυπτικής (L· Jupiter 
Olympien ou Vart de la sculpture antique, 
1814), ο Quatremère προτείνει δέκα περί
που αναπαραστάσεις ((με βάση τον Παυσα
νία», που εντυπωσιάζουν με την πολυχρωμία 
τους (εικ. 2). Θεωρεί ότι η εικονογραφική 
απόδοση έργων τέχνης με βάση τις περι
γραφές ελλήνων και λατίνων συγγραφέων 
είναι ((ένας τρόπος να εμπλουτίσουμε τις 
συλλογές από αρχαιότητες, από τις οποίες .»„-«,««.».,»*»««« 
δεν έχουμε επωφεληθεί ακόμα αρκετά» 
(1818: 315). 

Ο Quatremère διαψεύδει σπανίως τον 1. A.C. Quatremère de Quincy, «L· Jupiter Olym-

περιηγητή του 2ου αιώνα, παρ ' όλο που λυ- Pien ou ' a r t ^e ^a scutyture antique... », Παρίσι, 
ι L\-\ \ &!•*• 1814. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A 54q) 

παται για την έλλειψη μεϋοοου, για τις πα- ' r ' ' Ί/ 

ραλείψεις και τις ανισότητες που διακρίνονται στις περιγραφές του. Όμως ο Παυσα
νίας παραμένει η αυθεντία, αφού φαίνεται να ((παρατήρησε με κριτικό πνεύμα τις 
διαφορές στην τέχνη και στο ύφος των μνημείων» (1814: 189). Ο Quatremère κάνει 

A PARIS, 
Ι FRÈRES, LIBRAIRES DU EOI ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DU ROI, 
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άφθονες αναφορές στον Παυσανία, επιχειρεί να ερμηνεύσει τις σιωπές του και να κα
ταλάβει τη λογική της περιγραφής του. Για τη λάρνακα του Κύψελου επισημαίνει: 
((Δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο από το να ακολουθήσει κανείς με το σχέδιο την πε
ριγραφή του Παυσανία» (1814: 131) (εικ. 6). Έτσι ο Quatremère επιθυμεί «να εξορύ
ξει την εικόνα από την περιγραφή» (1814: 270), να ((μετατρέψει τα λόγια σε εικόνες» 
(1814: 274). Η μετατροπή του κειμένου του Παυσανία σε εικόνες από τον Quatremère 

επιτρέπει να αναπαρασταθεί η λάμψη της αρχαίας κληρονομιάς, να τροφοδοτηθεί η 
φαντασία και να τροφοδοτηθεί επίσης μια πραγματική διαμάχη γύρω από την πολυ
χρωμία και την εικονογραφία της ελληνικής γλυπτικής. 

Παρά τους λόγιους σχολιασμούς που τις συνοδεύουν, οι εικόνες αυτές είναι πάντα 
προϊόντα επινόησης. Οι περιγραφές των αρχαίων συγγραφέων, οι παραλληλισμοί και 
οι αναλογίες είναι ακόμα ανεπαρκείς, σύμφωνα με τον Quatremère. Αφού δεν μπο
ρούμε πλέον να δούμε τα αντικείμενα αυτά, το να κάνουμε αισθητή την ομορφιά τους, 
το σχήμα τους και την εντύπωση που προξενούσαν, εξαρτάται ((μόνο από τη δύναμη 
της φαντασίας» (1814: 269). Έτσι ο Quatremère παρουσιάζει εικόνες που εκπλήσσουν, 
((φαντασίες ή φαντάσματα», όπως τις ονομάζει (1814: iv). Για τον κολοσσό της Ολυ-

4. Louis-Joseph Le Lorrain, O απόπλους των Ελλήνων, χαλκογραφία από την έκδοση: A.C.P., comte 
de Caylus, «Description de deux tableaux de Polygnote, donnée par Ρausanias», «Mémoires de lAcadé-
mie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres», XXVII, 1755-1757 (1761). (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Α.714, 
πίν. Ι, σ. 34) 
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μπίας επινοεί μια αρχιτεκτονική κοσμηματοθήκη στο μέγεθος του αγάλματος, χωρίς 
να προσέχει τις υποδείξεις του Παυσανία (εικ. 3). Μεταμορφώνει την περιγραφή σε 
ζωντανή σκηνή, γεμάτη από πρόσωπα που λατρεύουν τον Δία, ο οποίος έχει κυριολε
κτικά σκηνοθετηθεί, πίσω από το μεγάλο πορφυρό παραπέτασμα, και μετατρέπει με 
τη σειρά του την αναπαράσταση σε σκηνικό. 

Η διαμάχη γύρω από την αναπαράσταση των πινάκων του Πολυγνώτου στη Λέ
σχη των Κνιδίων στους Δελφούς (Παυσανίας, Χ 25-31). Για τους χαμένους πίνακες 
που ζωγράφισε ο Πολύγνωτος στους Δελφούς, οι οποίοι απεικονίζουν την αναχώρηση 
των Ελλήνων μετά την άλωση της Τροίας και την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη, η 
σαφήνεια του κειμένου του Παυσανία ως προς τις ομάδες των προσώπων και η επι
μονή του στις λεπτομέρειες διευκολύνουν εκ των προτέρων την αναπαράσταση. Όμως 
η σύνθεση των έργων και η μεταξύ των ομάδων διευθέτηση αποτελούν ζητήματα 
προς συζήτηση. Τη στιγμή κατά την οποία η αρχαία ζωγραφική ερεθίζει την περιέρ
γεια και το βαθύ ανθρώπινο νόημα της ζωγραφικής του Πολυγνώτου εμπνέει, το κεί
μενο του Παυσανία γεννά διαφορετικές εικόνες, παράφωνες μεταξύ τους. 

5. Louis-JosephLe Lorrain, Η κάθοδος τον Οδυσσέα στον Άδη, χαλκογραφία από την έκδοση: A.C.P., 
comte de Caylus, «Description de deux tableaux de Polygnote, donnée par Ρausanias», «Mémoires de VAca-
démie Royale des Inscrìptions et Belles-Lettres», XXVII, 1755-1757 (1761). (Γεννάδεως Βιβλιοθήκη Α714, 
πίν. II, σ. 34) 
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Οι διαμάχες γύρω από την ((αναδημιουργία» των έργων του Πολυγνώτου ξεκινούν 
στα 1723, όταν ο Gédoyn παρουσιάζει στους ακαδημαϊκούς συναδέλφους του ένα υπό
μνημα για τους πίνακες των Δελφών. Στα 1757, ο Caylus ανοίγει πάλι το ζήτημα και 
παρουσιάζει δύο πίνακες που χαράχτηκαν με τις οδηγίες του από τον ζωγράφο Louis-
Joseph Le Lorrain (1761: 34-35) (εικ. 4, 5). Σύμφωνα με τον διάσημο συλλέκτη, μια 
αναπαράσταση με βάση την περιγραφή του Παυσανία, όσο πιο πιστή γίνεται, θα επέ
τρεπε σε όλους να κρίνουν την αξιοπιστία του ταξιδιώτη και την αξία του ζωγράφου 
του 5ου αιώνα. Η προσωπική ωστόσο ερμηνεία του Le Lorrain είναι εμφανής και ο 
Caylus δεν είναι ευχαριστημένος. Πράγματι, δεν υπάρχουν πολλά ελληνικά στοιχεία 
σε αυτήν την εκδοχή, που φαίνεται να ανταποκρίνεται περισσότερο στο γούστο του 
εκπαιδευμένου στη Ρώμη σχεδιαστή. 

6. Η λάρνακα τον Κύψελου με βάση την περιγραφή του Παυσανία, από την έκδοση: A.C. 
Quatremère de Quincy, «Le Jupiter Olympien ou Vart de la sculpture antique...», Παρίσι, 
1814. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη A 54q, πίν. Ill, σ. 124) 

Οι συζητήσεις ανάμεσα στον γλύπτη Falconnet και τον Diderot γύρω από τις ανα
παραστάσεις αυτές οξύνονται στην αλληλογραφία τους του 1766 (DIDEROT 1985: τόμ. 14). 
Για τον γλύπτη, οι αποδόσεις των έργων του Πολυγνώτου από τον Le Lorrain, αυτές 
((οι γελοίες συναρμολογήσεις», αυτές «οι γοτθικές ταπισερί», δεν έχουν ((κανένα εν
διαφέρον» (1985: επιστολή 10), ενώ ο Παυσανίας δεν δίνει για τα έργα αυτά παρά μια 
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θολή περιγραφή. Για τον Diderot, ο Παυσα
νίας είναι μεν ((ένας ψυχρός άνθρωπος», αλ
λά «η ιδέα που αφήνει είναι μεγάλη». Για όλα 
φταίει ο Caylus, αυτός ο «αρχαιομανής», ο συλ
λέκτης «φτηνοπραμάτων», που «τα χάλασε 
όλα» (1985: επιστολή 11). Ο χρόνος περνάει, 
και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά... 

Ανάμεσα στα 1802 και τα 1823, ο βρετανός 
αρχιτέκτονας Joseph Michael Gandy (1771— 
1843), σύγχρονος του Quatremère de Quincy, 

παρουσιάζει στη Βασιλική Ακαδημία (Royal 
Academy) αρκετές υδατογραφίες του με αρχι
τεκτονικές αναπαραστάσεις μνημείων που πε
ριγράφονται στην Περιήγηση (ELSNER 2001). 
Οι ((αρχιτεκτονικές φαντασίες» του Gandy πε
ριλαμβάνουν στους τίτλους τους σαφείς παρα
πομπές στα σχετικά αποσπάσματα της Πε
ριήγησης. Για μια εικοσαετία ο Παυσανίας 
αποτελεί πηγή έμπνευσης της γόνιμης φα
ντασίας του αρχαιοδίφη αρχιτέκτονα. Οι ελεύ
θερες αποδόσεις του αρχαίου κειμένου από τον 
Gandy συνιστούν μαρτυρίες μεγαλείου, φα
ντασίας και νεοκλασικού ιδανισμού, επικυρω
μένες κατά κάποιο τρόπο από την επιστημο
νική παραπομπή στην Περιήγηση. Ο Παυ
σανίας γίνεται ακόμη μια φορά πρόσχημα 
οπτικών ανακλήσεων, που διατρέχονται από 
μια τόσο έντονη αίσθηση μεγαλείου, ώστε οι 
ακριβέστατες περιγραφές του αρχαίου περιη
γητή να μην μπορούν να μεταπηδήσουν από 
το κείμενο στην εικόνα. Πλήρεις νεοκλασικού 
μεγαλείου, οι ακουαρέλες του Gandy απέχουν 
τόσο από μια αντικειμενική εκτίμηση όσο και 
από το ύφος και τις προθέσεις του Παυσανία. 

Στα 1827, η λατινική έκδοση της Περιή
γησης του Siebeiis προτείνει μια ανασύνθεση 
σε δεκαοχτώ σκηνές του πρώτου μέρους των 

7. Ο Επειός γκρεμίζει τα τείχη της Τροίας 
(Παυσανίας Χ 26, 2), από την έκδοση: F. 
και Ι. Riepenhausen, «Peintures de Polyg-
note à Delphes, dessinées et gravées», τόμ. 1, 
πίν. 12, Ρώμη, 1829. (Ιδιωτική συλλογή) 

8. Το πένθος του Νέστορα (Παυσανίας Χ 
25, 11) από την έκδοση: Κ και Ι. Riepen
hausen, «Peintures de Polygnote...», τόμ. Ι, 
πίν. 11, Ρώμη, 1829. (Ιδιωτική συλλογή) 
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πινάκων των Δελφών. Ο Siebeiis την είχε σκεφτεί σαν ένα ευρύ σύνολο τοιχογραφιών. 
Αργότερα, οι αδελφοί Riepenhausen δημοσιεύουν τη δική τους εκδοχή των Έργων τον 
Πολυγνώτου στους Δελφούς (Peintures de Polygnote à Delphes, dessinées et gravées 

d'après la description de Pausanias). Πρόκειται για δύο λευκώματα με έγχρωμες ει
κόνες, που αναπαριστούν τους πρωταγωνιστές των ομηρικών επεισοδίων σε ένα σύ
νολο έγχρωμων και αναλυτικών σκηνών (εικ. 7, 8, 9, 10). Οι εικόνες αυτές, στο ύφος 
της εικονογράφησης του Ομήρου από τον John Flaxman, επιδιώκουν να αποδώσουν μια 
ολοκληρωμένη και πειστική εικόνα, ωστόσο, οι μελέτες του Otto Jahn (1841), του K.F. 
Welcker (1848), του W.W. Lloyd (1851), του W. Gebhardt (1872) και του L. Michalek 
(1887), προτείνουν νέες ερμηνείες, ενσωματώνοντας νέες στάσεις δανεισμένες από την 
αρχαία γλυπτική. Όσο για τις αναπαραστάσεις του ιδίου θέματος στο έργο του Carl 
Robert, που δημοσιεύονται στα 1892 και 1893, στηρίζονται στη σύγκριση των μορφών 
των αττικών αγγείων, που παρήχθησαν την ίδια εποχή με τους πίνακες του Πολυ
γνώτου. Όπως και να έχει το ζήτημα, οι δισταγμοί και οι αμφιβολίες ως προς το 
ακριβές νόημα των περιγραφών του Παυσανία διατηρούνται. Στα 1861 ο Charles 
Lenormant κάνει λόγο για ένα «ατίθασο κείμενο» (1864: 4) και στη μελέτη του, προ
κειμένου να διορθώσει την ((ελλιπή και σκοτεινή» διατύπωση του περιηγητή, προ
τείνει σε δύο γραφήματα τη διάρθρωση των έργων, που αποδίδουν τη συνολική σύνθε
ση χωρίς εικονογραφικές ενδείξεις — το ίδιο θα κάνει και ο Paul Weizsäker στα 1895. 

CG. 

9. Ο όρκος τον Αίαντα (Παυσανίας Χ 26, 3), από την έκδοση: F. και Ι. Riepenhausen, «Peintures de 
Polygnote...», τόμ. 1, πίν. 12, Ρώμη, 1829. (Ιδιωτική συλλογή) 

10. Ο Χάροντας οδηγεί τις ψυχές στον Άδη. Ανάμεσα τους ο Τέλλις και η Κλεόβοια (Παυσανίας 
Χ 28, 2-3) από την έκδοση: F. και Ι. Riepenhausen, «Peintures de Polygnote...», τόμ. 2, πίν. 8, Ρώ
μη, 1829. (Ιδιωτική συλλογή) 
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ΓΙ εικονογράφηση αποτελεί σήμερα βασικό μέρος της πρόσληψης του Παυσανία. Η 
ανάπτυξη της φωτογραφίας και των τεχνικών αναπαραγωγής συνοδεύει τις μεγάλες 
ανασκαφικές επιχειρήσεις του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Στο εξής, κάθε και
νούργια έκδοση της Περιήγησης συνοδεύεται από μεθοδική προσπάθεια ανανέωσης 

του αρχαιολογικού σχολιασμού. Στα 
1880, ο Otto Jahn και ο Adolph Micha
elis αφιερώνουν μια σημαντική με
λέτη στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 
τα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων 
και εικονογραφώντας τα σχόλια τους 
με αναλυτικά σχέδια, αντίγραφα νομι
σμάτων, κ.ο.κ. Στα 1890, η Margaret 
de G. Verrall προτείνει μερική μετά
φραση των Αττικών, η οποία συνο
δεύεται από εκτενή αρχαιολογικό και 
μυθολογικό σχολιασμό, που συντάσ
σει η Jane E. Harrison. Η έκδοση πε
ριλαμβάνει 251 συνολικά εικόνες. Η 
Harrison επιδιώκει να διαλευκάνει τη 
μυθολογία των Αθηνών εξετάζοντας τα 
μνημεία και χρησιμοποιεί τον Παυσα
νία ως οδηγό. Ανάμεσα στα 1896 και 
τα 1910, οι Γερμανοί Hermann Hitzig 
και Hugo Blümmer προτείνουν έναν 

1. Jean-François Bommelaer, «Marmarla: le sanctuaire —ΛΛ^^ —««Λ.«—../ —™» ,*«,..Χ..Λ., »,Λ~.. 
; * , ' , , πλήρη σχολιασμό του κείμενου, γραμ-

d Amena à Delphes», Παρίσι, 1997. (ίοιωτικη συλλογή) , , β , 
ματικο, ιστορικό, μυθολογικό, αρχαιο

λογικό και τοπογραφικό. Η έκδοση ωστόσο που άφησε εποχή είναι αναμφισβήτητα 
εκείνη του James G. Frazer σε έξι τόμους (1898). Καλύτερα διαρθρωμένη και περισ
σότερο σαφής, με την αγγλική μετάφραση και πλούσια εισαγωγή, η μεγαλόπνοη αυ
τή έκδοση προτείνει πολύ περισσότερα από έναν στέρεο αρχαιολογικό σχολιασμό: ο 
συγγραφέας καταθέτει όλο το πάθος του για τη μυθολογία και τα τοπία της Ελλά
δας. Ο αρχαιολογικός σχολιασμός δεν είναι πλέον οδηγός για την ανάγνωση του Παυ
σανία, καθώς η Περιήγηση επιβάλλεται ως άτλας και οδηγός της ελληνικής τοπο
γραφίας και αρχιτεκτονικής. 
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Με την πρόοδο των ανασκαφών, οι διαδρομές του Παυσανία σχολιάζονται και ει
κονογραφούνται (DALJX 1936, Roux 1958). Συχνά ωστόσο οι φωτογραφίες είναι διακο
σμητικές. Η γερμανική μετάφραση του Ernst Meyer (1954) περιλαμβάνει φωτογρα
φίες ερειπίων και τοπίων, οι οποίες θυμίζουν την οπτική γωνία που διάλεξε ο 
Stackeiberg για τις υδατογραφίες του. Το έργο του Jacques Lacarrière, Promenades 

dans la Grèce antique (1967, 21978) συγκροτείται από αποσπάσματα του Παυσανία 
σχολιασμένα για το ευρύτερο κοινό και στολισμένα με ωραίες φωτογραφίες σέπια και 
γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Η δεύτερη έκδοση του Νικόλαου Παπαχατζή (1974-1981), 
με το μεγάλο σχήμα της, την ποιότητα της εκτύπωσης και την έγχρωμη εικονο
γράφηση της αποτελεί ταυτόχρονα λόγια εργασία και εμπορικό λεύκωμα. Η μερική 
μετάφραση των Αττικών από την Marguerite Yon (1972, 21983) γνωρίζει επίσης με
γάλη επιτυχία. Το βάρος χης εικονογράφησης πέφτει κυρίως σε δεκατρείς αναπαρα
γωγές χαρακτικών του François Pouqueville (La Grèce, 1853) και σχεδίων διάσημων 
περιηγητών. Ο εκδότης αναγνωρίζει την αναντιστοιχία ανάμεσα στο κείμενο και στις 
χαριτωμένες εικόνες που προτείνει: ((Αλλά στο κάτω-κάτω, ο Παυσανίας ήταν ένας 
ευφάνταστος ταξιδιώτης που τον χώριζε από τον Περικλή η ίδια απόσταση που μας 
χωρίζει από τον Φίλιππο τον Ωραίο. Οι συνθέσεις αυτές τον εικονογραφούν ίσως κα
λύτερα από όσο τα λογιώτατα τοπογραφικά σχέδια και οι φωτογραφίες ακριβείας». 
(πρόλογος, σ. 5-6). Η εικονογράφηση του Παυσανία παλινδρομεί έτσι ανάμεσα στην 
αρχαιολογική εξακρίβωση και τη γοητεία, καλλιτεχνική, παιδαγωγική, ακόμα και 
τουριστική (ΞΑΝΘΑΚΗΣ 2002). Η απεικόνιση των περιγραφών του Παυσανία, όπως και 
η διαμάχη γύρω από τις αποδόσεις των χαμένων έργων τέχνης, συνεχίζονται και ενι
σχύονται από την ανάπτυξη των εικόνων σύνθεσης και της ψηφιακής κινούμενης ει
κόνας, η οποία επιτρέπει να ξαναβρεθεί η προσωπική κλίμακα του βλέμματος του 
περιηγητή, ώστε να δούμε πάλι και πάλι, μέσα από το βλέμμα του Παυσανία, ετού
τη όμως τη φορά στις οθόνες μας (εικ. 1). Εισχωρώντας στον εικονικό αυτό κόσμο, 
δεν ακολουθούμε απλά τον Παυσανία, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη διαδρομή του, 
να αλλάξουμε τη φωτιστική ατμόσφαιρα, να ενεργοποιήσουμε τη φαντασμαγορία. 
Αρκεί να κάνουμε ((κλικ». 

α α 
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Ο ΠΑΥΣΑΝΊΑΣ ΣΉΜΕΡΑ 
ΜΙΑ ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ 
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Ο Παυσανίας σήμερα 

Δ ε ν υπάρχει σήμερα αρχαιογνώστης, αλλά και ευρύτερα ενημερωμένος αρχαιόφιλος, 
ο οποίος να μην αναγνωρίζει την καταλυτική συμβολή του οδοιπορικού του Παυσανία 
στην ανασύσταση και τεκμηρίωση της μνημειακής και ιστορικής τοπογραφίας της 
αρχαίας Ελλάδας, αλλά και στη διασάφηση θεμάτων μιας πολύπτυχης, όσο και πο
λυμερούς θεματικής του αρχαίου κόσμου. Μια τέτοια αξιωματική τοποθέτηση, όπως 
η παραπάνω, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργούσε πολλές απορίες και ενστάσεις σε πα
λαιότερες εποχές, όταν ο περιηγητής Παυσανίας δεν βρισκόταν στις προτεραιότητες 
της έρευνας και η ενασχόληση μαζί του είχε πρωτίστως ευκαιριακό, παραπληρωμα
τικό χαρακτήρα. Η στροφή, όμως, της έρευνας —πιο σωστά των ενδιαφερόντων των 
θεραπόντων της— και σε θέματα πέρα από την αισθητική ανάλυση του αρχαίου κό
σμου, την «καλή» τέχνη των ολίγων, τις εκφάνσεις πρωτίστως του δημόσιου βίου κ.ά. 
συναφή, σε ζητούμενα πρωτόγνωρα για άλλες εποχές, όπως η πολυεπίπεδη μελέτη 
της υπαίθρου χώρας —της extra muros δηλαδή, σε αντιδιαστολή με τη μέχρι τότε 
κρατούσα, αυτής των άστεων, της intra muros—, η ενδελεχής διερεύνηση του υλικού 
πολιτισμού, ή η εμβάθυνση στα τετριμμένα του καθημερινού βίου, στην τέχνη και τις 
τεχνικές των πολλών, είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ πολλών άλλων, όχι μόνον την ((υιο
θεσία» του Παυσανία, αλλά, το μείζον, την επανάχρησή του ως πηγής με άλλο γνώ
μονα, πρίσμα και διάθεση. Έτσι, οι πραγματωθείσες την τελευταία εικοσιπενταετία 
επιφανειακές έρευνες (survey) στην ελληνική ύπαιθρο —κατά κανόνα πολύχρονες και 
σε διεπιστημονική, διαχρονική βάση εφαρμογής— σε συνδυασμό με τις κατά τόπους 
ανασκαφές, ιδίως στα μεγάλα άστη και ιερά, αλλά και τις επί μέρους θεματολογικές 
μελέτες του οδοιπορικού του, ανέδειξαν την αξία του περιηγητή ως απόλυτα αξιόπι
στου πληροφορητή, επίμονου και ακριβούς στην αυτοψία και περιγραφή, φιλομαθούς 
και ακάματου ταξιδιώτη. Σήμερα, λοιπόν, διαθέτουμε πληρέστερη και, το κυριότερο, 
καλά τεκμηριωμένη εικόνα του οικιστικού πλέγματος της χώρας πολλών αρχαίων 
κρατών, αλλά και των πολυποίκιλων οικιστικών εξαρτημάτων τους, από περιφερεια
κά ιερά, ηρώα, μνημεία, έως κρήνες και δίκτυα άμυνας, ή ασφαλείς χαράξεις των δια
δρομών του τότε οδικού δικτύου* σήμερα, με βάση τη μελέτη του Παυσανία επιχει
ρούμε ερμηνευτική ανασύσταση του δημόσιου κέντρου της ρωμαϊκής Σπάρτης, ή 
προσπορίζουμε ονοματοδοσίες και ταυτίσεις κτηρίων σε ένα άστυ, που υψώνεται λα
μπρά αναστηλωμένο, σε μέγεθος πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, και εννοώ βεβαίως 
τη Μεσσήνη. Και ακολουθούν Αθήνα, Ολυμπία, Δελφοί, για τα οποία συνέβαλε κα-

'sa Tabula Peutingeriana (αντίγραφο, τον 1265 μ.Χ., ρωμαϊκού χάρτη): απόσπασμα 
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θοριστικά η επανάχρηση του Παυσανία, ώστε να αποκτήσουμε και εδώ ((άλλη» ει
κόνα —συνειδητά επιλέξαμε να προσεγγίσουμε σε ((αυτές τις αναγνώσεις» το δίπο
λο άστυ-ιερό με εστίαση στις δυο πιο επώνυμες πόλεις και στα δυο ιερά με την υπερ-
τοπική, οικουμενική απήχηση, διάσταση, ώστε η συγκριτική αντιδιαστολή τους να 
λειτουργήσει επαγωγικά. Για την ποιότητα, λοιπόν, αυτής της εικόνας αδιαπραγμά
τευτο είναι το μέγεθος της συμβολής του Παυσανία. Από κάθε άποψη του οφείλου
με πολλά, στα όσα περισσότερα μας προσέφερε εκείνος, συνεχίζοντας να προσφέρει 
στο διηνεκές. 

Εξαίροντας τη συμβολή του Παυσανία, δεν σημαίνει ότι παραβλέπουμε τις όποιες 
αδυναμίες, ή προβλήματα, απόρροια πρωτίστως του είδους του έργου του, ή των βιω
μάτων και της ιδιοσυγκρασίας του συγγραφέως του. Προφανώς και υπάρχουν παρα
λείψεις ή και λάθη στο οδοιπορικό του, είτε από ελλιπή ενημέρωση και γνώση (αφού 
συχνότατα υιοθετεί τα των ξεναγών του), είτε εκ παραδρομής, ή από οποιαδήποτε 
άλλη αστάθμητη, όσο και δυσπροσδιόριστη αιτία, αλλά αυτά σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να αμαυρώσουν, ή να υποβαθμίσουν το όλο έργο του* δεν μπορούν να τον υπο
βιβάσουν σε ήσσονα, παραπληρωματική πηγή της αρχαίας γραμματείας. 

Σήμερα, αδιάψευστη απόδειξη της σημασίας και αξίας του έργου του Παυσανία 
αποτελούν οι συναφείς εκδόσεις της τελευταίας εικοσιπενταετίας, με σαφή αριθμητι
κή πρόοδο, οι οποίες καλύπτουν ευρύτατο φάσμα θεματικής και παρέχουν ικανή απο
τίμηση των πεπραγμένων: νέο κείμενο (νέα δηλαδή κριτική έκδοση στην Teubner και 
πάλι), νέες μεταφράσεις στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, σχόλια και υπομνή
ματα (commentary) του οδοιπορικού, αρκετές μονογραφίες, ή πρακτικά συνεδρίων με 
αποκλειστικό αντικείμενο τον περιηγητή και το έργο του —ενημερωμένα με τις πρό
σφατες αρχαιολογικές έρευνες (βλ. Βιβλιογραφία). 

Στη σημερινή Ελλάδα, τέλος, η αναφορά του ονόματος Παυσανίας όχι μόνον δεν 
δημιουργεί πλέον στους εκτός του χώρου μας συνειρμικές παραστάσεις αποκλειστικά 
για ταξίδια και εκδρομές —ένεκα ομώνυμης τουριστικής επιχειρήσεως—, αλλά έγι
νε του συρμού η αναφορά στις διαδρομές και τα αξιομνημόνευτα του περιηγητή, ώστε 
να αποτελεί ο τελευταίος κινητήρια δύναμη της τοπικής οικονομίας: έτσι, ((μνημεία» 
της χλωρίδας, λ.χ., τον έχουν ως ανάδοχο του ονόματος τους —η άμπελος, ή η πλά
τανος του Παυσανία!—, νεόδμητοι ξενώνες και χώροι εστιάσεως καλύπτουν τις ανά
γκες των σύγχρονων μιμητών του, ή η υιοθεσία του από τον τουρισμό, παρέχοντας 
«νέο προϊόν», είναι απτή πραγματικότητα. Και περιττεύει, νομίζω, η επισήμανση 
πως τούτη η ((ανακάλυψη» αντανακλά ακριβώς, έστω με έμμεσο και μακρινό τρόπο, 
κάποιον απόηχο της πραγματωθείσας στην επιστημονική έρευνα επανάκρισης και 
καταξιώσεως του Παυσανία. 

Γ.A.n. 
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Οι διαορομές 

Με βάση τα πορίσματα της έρευνας παρέχεται το σύνολο των διαδρομών του εικο
σάχρονου ταξιδιού του Παυσανία ανά την Ελλάδα. Η κλίμακα του χάρτη (1:1.300.000) 
επέβαλε τη σχηματική απόδοση των διαδρομών (με γραμμές και όχι ακολουθώντας 
το εδαφικό ανάγλυφο), όπως και την απάλειψη της αναφοράς της αφετηρίας και του 
προορισμού. Διακρίνονται, όμως, τα σημεία όπου υπάρχει διχογνωμία ή ασάφεια στο 
δρομολόγιο του περιηγητή (διακεκομμένη γραμμή)- επιπλέον, διακρίνονται χρωματι-
κώς οι χερσαίες και οι θαλάσσιες διαδρομές. Παρακολουθώντας ο θεατής τον χάρτη 
του οδοιπορικού του Παυσανία μπορεί να εννοήσει τόσο το μέγεθος του έργου του 
(σχεδόν 300 είναι τα σημεία-προορισμοί εκτός άστεων, δηλαδή στην ύπαιθρο χώρα) 
—ας αναλογισθούμε πόσο χρόνο θα έπρεπε να διαθέσει ο σημερινός ταξιδιώτης, πα
ρά την κατά πολύ ευχερέστερη μετακίνηση του, ώστε να επισκεφθεί τον ίδιο χώρο—, 
όσο και τον σχεδιασμό και τη μέθοδο του- με αφετηρία την πνευματική πρωτεύουσα 
Αθήνα και τη χώρα της Αττική καλύπτει περιμετρικά την Πελοπόννησο, πριν πε
ράσει στην ανατολική Στερεά Ελλάδα. Αξιοσημείωτη είναι η μέθοδος του, με έδρα 
το οικιστικό κέντρο μιας περιοχής να επισκέπτεται την ενδοχώρα με ακτινωτές δια
δρομές, ώστε να την γνωρίσει και περιγράψει ενδελεχώς. Όταν η περίσταση το απαι
τεί, τότε επεκτείνεται σε λεπτομερείς περιγραφές, ((χάνεται» κυριολεκτικώς στον 
χώρο απαριθμώντας τα πάντα: το καλύτερο παράδειγμα αποτελεί το ιερό της Ολυ
μπίας, που του αφιέρωσε δύο βιβλία (Ηλιακά), παραβιάζοντας την αρχή του κάθε γε
ωγραφική περιοχή να περιλαμβάνεται σε ένα' άλλοτε παθιάζεται με την τοπική μυ
θολογία και ιστορία, ώστε να υποβαθμίζει την περιγραφή της χώρας, όπως στα 
Μεσσηνιακά (29§ η ιστορία και 7§ η χώρα). 

Γ.Α.Π. 

1. Ο χάρτης, κΑί'μακα 1:1.300.000, απεικονίζει τις διαδρομές της περιηγήσεως τον Παυσανία στον 
ελλαδικό χώρο. Στον αυτόνομο έγχρωμο χάρτη, κλίμακα 1:300.000, που συνοδεύει τον τόμο, πα
ρέχεται ευκρινέστερα το οδοιπορικό του περιηγητή. Το υπόμνημα στον αυτόνομο χάρτη διευκο
λύνει τη χρονολογική, όσο και τοπογραφική ανάγνωση της «Περιηγήσεως» 
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α στη: α. θήνα 

Η περιήγηση του Παυσανία στην Αθήνα. Ο Παυσανίας ανεβαίνει στην Αθήνα από 
τον Πειραιά και εισέρχεται στην πόλη από τα βορειοδυτικά ξεκινώντας τη διαδρομή 
του από το Δίπυλο, έχοντας ήδη παρατηρήσει κατάλοιπα των Κονώνειων τειχών και 
τάφους κατά μήκος του δρόμου' έχει, επίσης, αναφέρει ότι υπάρχει και δρόμος από το 
Φάληρο ο οποίος καταλήγει στο μνημείο της αμαζόνας Αντιόπης στην είσοδο της πό
λης στα νότια (Ι 1, 5). Παρατίθενται αδρομερώς οι διαδρομές του και τα αρχιτεκτο
νικά μνημεία που καταγράφει: 

ΔΙΑΔΡΟΜΉ Ι 

Δίπυλο (Πομπείο, ναός Δήμητρας και Κόρης, στοές). 
Αγορά (Βασίλειος Στοά, Στοά Διός Ελευθερέως, ναός Απόλλωνα Πατρώου, Μη
τρώο, Βουλευτήριο, θόλος, μνημείο Επωνύμων Ηρώων, ναός Αρεως, Ωδείο 
Αγρίππα, Εννεάκρουνος, Ελευσίνιο, ναός Ευκλείας). 

Σ χ ο λ ι α σ μ ό ς 
Ο Παυσανίας είδε το Πομπείο της εποχής των Αντωνίνων και όχι αυτό της αρχικής 
φάσης που είχε καταστραφεί από τον Σύλλα το 86 π.Χ. Ο ναός της Δήμητρας δεν 
έχει εντοπιστεί στις ανασκαφές του Κεραμεικού, αλλά το πιθανότερο είναι πως βρι
σκόταν κοντά στην Ιερά Πύλη. Οι στοές που πλαισίωναν την οδό των Παναθηναίων 
χρονολογούνται στη Ρωμαϊκή περίοδο (από τον Ιο αι. μ.Χ. έως τον 4ο αι. μ.Χ.) και 
τμήματα τους έχουν βρεθεί σε ανασκαφές εκατέρωθεν των οδών Ερμού και Αδριανού. 
Για την οικία του Πουλυτίωνα, γνωστή και από άλλες αρχαίες πηγές, ο Παυσανίας 
σημειώνει ότι στις μέρες του η περιοχή ήταν αφιερωμένη στον Διόνυσο. Ο Πουλυ-
τίων είναι κυρίως γνωστός από την υπόθεση της βεβήλωσης των Ελευσίνιων Μυ
στηρίων την παραμονή της Σικελικής εκστρατείας το 415 π.Χ. 

Η πορεία του περιηγητή στην Αγορά ξεκινά από τη βορειοδυτική γωνία προς τα 
νότια κατά μήκος της δυτικής οδού. Τα δημόσια κτήρια και ιερά που βλέπει έχουν 
ανασκαφεί και η ταύτιση τους έχει επιβεβαιωθεί. Προσδιορίζοντας τη θέση του μνη
μείου των Επωνύμων Ηρώων, που γνωρίζουμε από τις ανασκαφές ότι βρισκόταν στην 
απέναντι πλευρά του δρόμου, ως ανωτέρω της θόλον (Ι 5, 1), είναι νομίζω λογικό να 
εννοήσουμε ότι έχει γυρίσει προς τα πίσω και βαδίζει προς βορρά παρατηρώντας τα 
μνημεία στην ανατολική πλευρά του δρόμου και στην ανοιχτή πλατεία της Αγοράς. 
Το μνημείο των Επωνύμων Ηρώων είδε ο Παυσανίας στην εξελιγμένη του μορφή, 
μετά την αφαίρεση των ανδριάντων του Μακεδόνικου οίκου Δημητρίου και Αντιγόνου 
και την προσθήκη εκείνων του Αττάλου, του Πτολεμαίου και του συγχρόνου του αυ-
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τοκρατορα Αδριανού. Το Ωδείο του Αγρίππα είδε μάλλον στην πρώτη του μορφή πριν 
από την ανοικοδόμηση των μέσων περίπου του 2ου αι. μ.Χ., οπότε προστέθηκε η γνω
στή πρόσοψη με τους Γίγαντες και τους Τρίτωνες. Πιθανώς μέσω του Ωδείου και της 
Μέσης Στοάς, χωρίς δηλαδή να βγει στην οδό των Παναθηναίων, ο Παυσανίας προ
χωρεί προς τα νοτιοανατολικά όπου βλέπει μια κρήνη της εποχής του Πεισιστράτου. 
Σύμφωνα με τα πορίσματα των ανασκαφέων της Αγοράς, η λεγόμενη Νοτιοανατολι
κή κρήνη, θα μπορούσε να ταυτιστεί με την Εννεάκρουνο του Παυσανία. Η ταύτιση 
της ακριβούς θέσης της Εννεακρούνου και η σχέση της με την πηγή Καλλιρρόη απο
τέλεσε ένα από τα πιο επίμαχα θέματα της αθηναϊκής τοπογραφίας, κυρίως κατά το 
πρώτο μισό του 20ού αι. Για τον ναό της Ευκλείας, ανάθημα της νίκης κατά των 
Περσών, δεν υπάρχουν ανασκαφικά δεδομένα. 

ΔΙΑΔΡΟΜΉ 2 

Αγορά (Ηφαίστειο, ναός Αφροδίτης Ουρανίας, Πύλη με τρόπαιο ιππομαχίας, Ποι
κίλη Στοά, βωμός Ελέου). 
Περιοχή ανατολικά της Αγοράς και βόρεια /βορειοανατολικά /ανατολικά της Ακρό
πολης (Γυμνάσιο Πτολεμαίου, Θησείο, Ανάκειο, Αγλαύρειο, Πρυτανείο). 

Σ χ ο λ ι α σ μ ό ς 
Το τμήμα αυτό της αφήγησης ξεκινά με σημείο αναφοράς πάλι τη Βασίλειο Στοά, 
μνημείο που έχει ήδη περιγράψει. Ο ναός του Ηφαίστου, ο καλύτερα σωζόμενος ναός 
στην ηπειρωτική Ελλάδα, δεσπόζει πάνω στον λόφο του Αγοραίου Κολωνού. Τόσο το 
ιερό της Αφροδίτης Ουρανίας όσο και η Ποικίλη Στοά βρίσκονται στο τμήμα των 
ανασκαφών βόρεια της σημερινής οδού Αδριανού. Η ταύτιση της Ποικίλης Στοάς 
πάντως δεν έχει γίνει καθολικά αποδεκτή. Μεταξύ του ιερού και της στοάς, οι ανα
σκαφές έφεραν πράγματι στο φως θεμέλια τοξωτής πύλης η οποία κοσμούσε την 
απόληξη του δρόμου που κατέληγε στη βορειοδυτική γωνία της Αγοράς και ακολου
θούσε περίπου τη γραμμή της σημερινής οδού Αστιγγος. Ο βωμός του Ελέου έχει 
ταυτιστεί με τον βωμό των Δώδεκα Θεών που βρέθηκε μέσα σε περίβολο στο βόρειο 
τμήμα του κεντρικού χώρου της Αγοράς. 

Η θέση του ελληνιστικού Γυμνασίου του Πτολεμαίου παραμένει άγνωστη παρά τις 
παλαιότερες προσπάθειες να αποδοθεί αμέσως ανατολικά της Στοάς του Αττάλου (ο 
St. Miller [1995: 212-216] το τοποθετεί στην περιοχή της σημερινής οδού Αυσίου στην 
Πλάκα). Το ιερό του Θησέα και το Ανάκειο ή τέμενος των Διοσκούρων, γνωστά και 
από άλλες αρχαίες πηγές, παραμένουν αταύτιστα ανασκαφικά, ενώ το ιερό της 
Αγλαύρου έχει ταυτιστεί με το σπήλαιο στην ανατολική κλιτύ της Ακρόπολης έπειτα 
από την ανακάλυψη της στήλης με το ψήφισμα του 3ου αι. π.Χ. (SEGXXX III: 115). 
Πώς ο περιηγητής βρέθηκε από τη βόρεια πλευρά της Αγοράς στην ανατολική κλιτύ 
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της Ακρόπολης παραμένει ένα πρόβλημα της έρευνας. Η αναφορά στο Πρυτανείο μας 
εισάγει στο πρόβλημα της θέσης της προ-σολώνειας Αγοράς. Οι μελέτες των τελευ
ταίων ετών συγκλίνουν στην άποψη ότι η αρχαία Αγορά θα πρέπει να βρισκόταν βο
ρειοανατολικά/ανατολικά της Ακρόπολης. (SHEAR 1994: 226-228, ROBERTSON 1998: 
284-286. Για την άποψη ότι ίσως το Πρυτανείο βρισκόταν στην πλατεία της Αγίας 
Αικατερίνης, βλ. SCHMALZ 2006). 

ΔΙΑΔΡΟΜΉ 3 

Κάτω μέρος της πόλης (Σαραπείο, θέση της συμφωνίας Πειρίθου και Θησέα για 
την εκστρατεία στη Λακεδαίμονα, ναός της Ειλειθυίας). 
Ολυμπιείο και περιοχή Ιλισού (ναός Κρόνου και Ρέας, τέμενος ολύμπιας Γης με 
χάσμα, τάφος του Δευκαλίωνα, ναός της Ήρας και Δία Πανελληνίου, ιερό Πυθίου 
Απόλλωνα, ιερό Δελφινίου Απόλλωνα, ναός Αφροδίτης εν Κήποις, ιερό Ηρακλή 
στο Κυνόσαργες). 
Περιοχή Αυκείου (ιερό Λυκείου Απόλλωνα, ηρώο Νίσου, Ηριδανός, Ιλισός). 
Θέση όπου ο Βορέας άρπαξε την Ωρείθυια, βωμός ιλισιάδων Μουσών, ηρώο του 
Κόδρου, ναός Αρτεμης Αγροτέρας, στάδιο. 

Π α ρ έ κ β α σ η 
Αδριάνεια έργα: Βιβλιοθήκη Αδριανού, Πάνθεο και γυμνάσιο. 

Σ χ ο λ ι α σ μ ό ς 
Η θέση του Σαραπείου και κατά συνέπεια του ναού της Ειλειθυίας έχει αναζητηθεί 
στην περιοχή της Μητρόπολης, αλλά, εκτός από κάποιες επιγραφικές μαρτυρίες, δεν 
υπάρχουν ανασκαφικά στοιχεία για τα δύο αυτά ιερά. Το Ολυμπιείο θα είδε ολοκλη
ρωμένο ο περιηγητής δεκαπέντε χρόνια μετά τα εγκαίνια του από τον ίδιο τον αυτο
κράτορα Αδριανό το 131 μ.Χ. Ο ναός του Κρόνου και της Ρέας πιθανώς να ταυτίζε
ται με δωρικό ναό που ανασκάφηκε νοτίως του Ολυμπιείου, ενώ για το τέμενος της 
Γης έχει προταθεί από τον Τραυλό (1971, 290 και αρ. 187 στο σχέδιο 379) ότι βρι
σκόταν νοτιοδυτικά του Ολυμπιείου πάνω σε ένα έξαρμα του βράχου. 

Από τα έργα του Αδριανού στην Αθήνα, τα οποία απαριθμεί ο Παυσανίας εκτός 
τοπογραφικής συνάφειας, μόνο η Βιβλιοθήκη είναι γνωστή. Το Πανελλήνιο πιθανώς 
να βρισκόταν νότια του Ολυμπιείου, ενώ με το Πάνθεο έχουν γίνει απόπειρες να ταυ
τιστούν κατάλοιπα μνημειακού κτηρίου αδριάνειας εποχής που έχουν έρθει στο φως 
σε σωστικές ανασκαφές οικοπέδων κατά μήκος της οδού Αδριανού. 

Το ιερό του Πυθίου Απόλλωνα, γνωστό από άλλες μαρτυρίες και επιγραφικές πη
γές, θα πρέπει να βρισκόταν κάπου κοντά στη διασταύρωση των οδών Ιωσήφ των 
Ρογών και Λεμπέση, αλλά παραμένει μη επιβεβαιωμένο ανασκαφικά. Μεγαλύτερη 
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ασάφεια καλύπτει τη θέση των Κήπων, ενός τόπου κάπου στη δεξιά πλευρά του Ιλι-
σού και εκτός των τειχών, όπου υπήρχε ναός της Αφροδίτης. Η θέση του ιερού του 
Αυκείου Απόλλωνα θα μπορεί να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια αν το γνω
στό Γυμνάσιο του Λυκείου ταυτιστεί όντως με τα κατάλοιπα που ανασκάφησαν κο
ντά στη σημερινή οδό Ρηγίλλης (LYGOURI-TOLIA 2002: 203-212). Ο Παυσανίας κάνει 
λόγο για το μέρος όπου σκοτώθηκε ο Κόδρος, ο τελευταίος βασιλιάς των Αθηναίων, 
χωρίς να αναφέρει την ύπαρξη τεμένους, που μας είναι γνωστό από την επιγραφή IG 
Ι3 84 (τέμενος Κόδρου, Νηλέως και Βασίλης). Έχοντας πια περάσει τον Ιλισό βλέ
πει τον ναό της Αρτεμης Αγροτέρας και το στάδιο, ανακαινισμένο εντυπωσιακά από 
τον Ηρώδη τον Αττικό, εξολοκλήρου από μάρμαρο, μόλις λίγα χρόνια πριν (140-144 
μ.Χ.). Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που έχουν εντοπιστεί στο νότιο κράσπεδο της οδού 
Αρδηττού μάλλον ταυτίζονται με τον ναό της Αρτεμης που μας είναι γνωστός και 
από σχέδια των J. Stuart και Ν. Revett μετασχηματισμένος την εποχή εκείνη σε εκ
κλησία, την Παναγία της Πέτρας (1762). 

ΔΙΑΔΡΟΜΉ 4 

Νότια Κλιτύς (οδός των Τριπόδων, ωδείο Περικλή, ιερό Διονύσου με δύο ναούς, 
θέατρο του Διονύσου, χορηγικό μνημείο Θρασύλλου, τάφος του Κάλω, ιερό Ασκλη
πιού, ναός Θέμιδος, μνήμα Ιππόλυτου, ιερό Γης κουροτρόφου και Δήμητρας Χλόης). 

Σ χ ο λ ι α σ μ ό ς 
Ξεκινώντας από το πρυτανείο, σημείο αναφοράς για μια νέα διαδρομή, μιλάει για την 
οδό των Τριπόδων με τα φημισμένα χορηγικά της μνημεία. Εκτός από το ιστάμενο 
Μνημείο του Αυσικράτη στην ομώνυμη πλατεία της Πλάκας, θεμέλια χορηγικών 
μνημείων έχουν βρεθεί και στα υπόγεια κτηρίων κατά μήκος της σύγχρονης οδού 
Τριπόδων. Από τα μνημεία της Νότιας Κλιτύος που αναφέρει ο Παυσανίας, ο τάφος 
του Κάλω δεν έχει εντοπιστεί, ενώ το ιερό της Θέμιδος θα μπορούσε πιθανόν να ταυ
τιστεί με ένα ναΐσκο στα νότια της αρχαϊκής κρήνης. Το μνημείο του Ιππόλυτου είχε 
τη μορφή συσσωρευμένου χώματος, οπότε δύσκολα θα άφηνε αναγνωρίσιμα κατάλοι
πα. Τέλος, η θέση του ιερού της Γης κουροτρόφου και της Δήμητρας Χλόης ταυτίζε
ται με μικρό πλάτωμα κάτω από τα Προπύλαια. Είναι φανερό ότι ο περιηγητής ακο
λουθεί τον Περίπατο, το μονοπάτι γύρω από την Ακρόπολη και όχι κάποιον από τους 
κεντρικούς δρόμους που οδηγούσαν στην είσοδο του Ιερού Βράχου. 

ΔΙΑΔΡΟΜΉ 5 

Ακρόπολη και Βόρεια Κλιτύς (Προπύλαια, ναός Απτέρου Νίκης, Βραυρώνειο, ιε
ρό Διός Πολιέως, Παρθενών, Ερεχθείο, ναός Πολιάδος, ελιά της Αθηνάς, Παν-
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δρόσειο, Αρρηφόριο, τείχος, Κλεψύδρα, ιερά Απόλλωνος και Πανός σε σπήλαια 
της Βόρειας Κλιτύος). 
Αρειος Πάγος (ιερό Σεμνών, τάφος Οιδίποδα), πλοίο της πομπής των Παναθη
ναίων. 

Π α ρ έ κ β α σ η 
Δικαστήρια της Αθήνας. 

Σ χ ο λ ι α σ μ ό ς 
Την περιγραφή της Ακρόπολης, στην οποία αφιερώνει τα επόμενα έξι κεφάλαια (Ι 22, 
4-28, 3), ξεκινάει με τα Προπύλαια και ολοκληρώνει με τα μνημεία στη βορειοδυτι
κή κλιτύ. Όσον αφορά στα ιερά του Αρείου Πάγου, μόνο εικασίες για τη θέση τους 
έχουν διατυπωθεί. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνει ο Παυσανίας την περιήγηση του 
στην πόλη εντός των τειχών. 

ΔΙΑΔΡΟΜΉ 6 

Ακαδήμεια (ιερό Αρτεμης Αρίστης και Καλλίστης, ναός Διονύσου Ελευθερέως, 
τάφοι, περίβολος Ακαδήμειας με βωμούς). 
Πύργος του Τίμωνα. 
Ίππιος Κολωνός με βωμούς και ηρώα (άλσος Ποσειδώνα). 

Σ χ ο λ ι α σ μ ό ς 
Ο Παυσανίας εξέρχεται της πόλης από το Δίπυλο και κατευθύνεται προς τα βορειο
δυτικά ακολουθώντας τον ευρύ Δρόμο προς την Ακαδήμεια. Τμήμα περιβόλου που 
έχει ανασκαφεί στην οδό Πλαταιών 11 και επιγραφικές μαρτυρίες οδηγούν στο συ
μπέρασμα ότι η θέση του ιερού της Αρίστης και Καλλίστης πρέπει να ήταν στη δυτι
κή πλευρά της οδού Πλαταιών, ενώ για τη θέση του ιερού του Διονύσου δεν έχουμε 
ανασκαφικές μαρτυρίες. Η τοπογραφία της Ακαδήμειας παρά τις αποσπασματικές 
ανασκαφές παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη. 

ΔΙΑΔΡΟΜΉ 7 

Ιερά Οδός (τάφοι, τέμενος Αακίου, ιερό Δήμητρας, βωμός Διός Μειλιχίου, ναός 
Κυαμίτου, ιερό Απόλλωνα, ιερό Αφροδίτης, Ρειτοί, Κηφισός Ελευσινιακός). 

Σ χ ο λ ι α σ μ ό ς 
Μετά από παρεμβολή αρκετών κεφαλαίων για τους δήμους της Αττικής, ο Παυσα
νίας επανέρχεται στην περιγραφή της Αθήνας και κάνει λόγο για μια άλλη έξοδο της 
πόλης, αυτή της Ιεράς Οδού. Κατά μήκος της Ιεράς Οδού έχουν ανασκαφεί πολλά 
ταφικά μνημεία, αλλά κανένα από τα ηρώα ή ιερά που αναφέρει ο περιηγητής δεν 
έχουν ταυτιστεί με σιγουριά, με εξαίρεση το ανασκαμμένο ιερό της Αφροδίτης στο 
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Δαφνί. Μετά τους Ρειτούς και τον Ελευσινιακό Κηφισό έχει περάσει πια στην πε
ριοχή της Ελευσίνας, όπου θα καταλήξει για να περιγράψει το ιερό της Δήμητρας και 
από εκεί θα κάνει δύο διαδρομές, μία προς τη Βοιωτία και μία άλλη προς τη Μεγα-
ρίδα για να ολοκληρώσει το πρώτο του βιβλίο, τα Αττικά. 

Η περιήγηση της Αθήνας έγινε οπωσδήποτε πριν από το 160 (VII 20, 6) και πιθα
νότατα μετά το 155 μ.Χ. Εκτεταμένες περιοχές της πόλης μένουν εκτός της περι
γραφής του Παυσανία, ειδικά στο νότιο, νοτιοδυτικό και βόρειο τμήμα της, καθώς 
δεν θεώρησε σκόπιμο να ασχοληθεί με αυτές. Πιθανώς έκρινε ότι δεν παρουσίαζαν 
κάποιο ενδιαφέρον για τους σκοπούς του έργου του και επέλεξε να επικεντρωθεί 
στους αμιγώς δημόσιους και μνημειακούς χώρους. Αξίζει να αναφέρουμε τις πιο ση
μαντικές παραλείψεις του, που είναι η Πνύκα και οι λόφοι στα νοτιοδυτικά της πό
λης, ενώ από τα μεγάλα μνημεία παραλείπει το ελληνιστικό Διογένειο Γυμνάσιο και 
παραβλέπει τη Στοά του Αττάλου στην ανατολική πλευρά της Αγοράς, μπροστά από 
την οποία σίγουρα πέρασε. 

Ορισμένα μνημεία που του είναι γνωστά μέσα στην πόλη δεν τα επισκέπτεται 
στην πορεία του, αλλά τα αναφέρει στη ρύμη του λόγου του, όταν θεωρεί ότι ανήκουν 
σε μια θεματική ενότητα. Για παράδειγμα, το κοινό ιερό των θεών το αναφέρει, όταν 
εγκωμιάζει τον Αδριανό (Ι 5, 5), χωρίς κάποια τοπογραφική ένδειξη για το πού βρι
σκόταν το Πάνθεο. Σύντομη αναφορά στο Μουσείο ή λόφο των Μουσών με το ταφι-
κό μνημείο του Φιλοπάππου και το Μακεδόνικο οχυρό κάνει στο Ι 25, 8, στα πλαί
σια της εξιστόρησης του για τα γεγονότα επί Δημητρίου Πολιορκητή, ευρισκόμενος 
στην Ακρόπολη και όχι επί τόπου. Στη διήγηση του, τέλος, για το τελετουργικό των 
αρρηφόρων πιθανώς να εννοεί την ύπαρξη ενός δεύτερου τεμένους της Αφροδίτης εν 
Κήποις κοντά στην Ακρόπολη (Ι 27, 3). 

Λ. Κ. 

2. Στον χάρτη της Αθήνας σημειώνονται οι διαδρομές, όπως αποκαθίστανται με βάση το οδοιπο- ν& 
ρικό του Παυσανία. Πηγή: Travlos 1988, σ. 34, αρ. σχεδίου 29. (J. Travlos, « Bildlexikon zur Topo
graphie des Antiken Attika», Tübingen 1988) 

3. Αεπτομέρεια των Διαδρομών 1 και 2. Στο σχέδιο της Αγοράς των Αθηνών σημειώνονται τα 
κυριότερα μνημεία και η διαδρομή του Παυσανία σύμφωνα με το οδοιπορικό του (2ος αι. μ.Χ.) 
Πηγή: Υπόβαθρο από Camp 1986, σ. 183, αρ. σχεδίου 153. (J.McKII Camp, «The Athenian Agora. 
Excavations in the Heart of Classical Athens, Thames and Hudson», London 1986) 
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20: Στοά του Αττάλου 
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α στη: β. πάρτη 

Ο Παυσανίας στη Σπάρτη. Κύρια πηγή για τη μνημειακή τοπογραφία της Σπάρτης 
είναι ο Παυσανίας, ο οποίος αφιέρωσε στην περιγραφή των μνημείων της πόλεως εν
νέα κεφάλαια του τρίτου βιβλίου του, σημειώνοντας, όπως ο ίδιος δηλώνει (III 11, 1), 
μόνον τα αξιολογώτατα. Ο Παυσανίας επισκέπτεται τη Σπάρτη μετά την Αργολί
δα, πιθανότατα το διάστημα 155-160 μ.Χ. Την παράθεση των αξιοθέατων αρχίζει από 
το διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της, την αγορά την οποία επισκέπτεται πρώ
τη, όπως είχε ήδη κάνει στην περίπτωση της Κορίνθου (Π 2, 6), του Άργους (II 19, 3) 
και της Τροιζήνας (Π 31, 1). Στη συνέχεια, με αφετηρία την Αγορά και κατά κανό
να προσδιορίζοντας στοιχεία προσανατολισμού, πραγματοποιεί τέσσερις κύριες διαδρο
μές, με μικρές παρεκβάσεις, επισκεπτόμενος τα σημαντικότερα μνημεία της πόλεως. 

Η πρώτη διαδρομή του πραγματοποιήθηκε κατά μήκος της Αφεταΐδας Οδού, της 
παλαιότερης επώνυμης αστικής οδού της Σπάρτης, με αφετηρία την Αγορά και κα
τάληξη την περιοχή των τειχών στο νότιο άκρο της πόλεως. 

Η δεύτερη διαδρομή ήταν μια περιήγηση στα υψώματα βόρεια και βορειοανατολι
κά της Αγοράς. 

Η τρίτη είχε κατεύθυνση αρχικά προς τα δυτικά / βορειοδυτικά καλύπτοντας τα 
αξιοθέατα της δυτικής και νοτιοδυτικής περιοχής και στη συνέχεια, ακολουθώντας 
κατεύθυνση προς τα βορειοανατολικά, κάλυψε τα αξιοθέατα της ανατολικής περιοχής 
της πόλεως με το ιερό της Ορθιας Αρτέμιδος. 

Η τέταρτη διαδρομή κάλυψε τον χώρο της ακρόπολης και τα μνημεία της. 
Ο αριθμός των μνημείων που αναφέρει ο Παυσανίας ότι υπήρχαν κατά την επί

σκεψη του στη Σπάρτη, παρότι πρόκειται μόνον για τα αξιολογώτατα, είναι εντυ
πωσιακός. Στην εντός των τειχών περιοχή σημειώνει 63 ναούς, ιερά και τεμένη, 20 
ηρώα, 22 τάφους σημαντικών ανδρών, 7 ξόανα, 24 αγάλματα θεών και ανδριάντες 
ηρώων, 2 στοές, 7 βωμούς, 2 Γυμνάσια, την Αγορά με τα κτήρια της και πλήθος άλ
λων δημόσιων χώρων. 

Ε. Κ. 

4. Στον χάρτη σημειώνονται οι διαδρομές και τα κυριότερα μνημεία της Σπάρτης σύμφωνα με το 
οδοιπορικό του Παυσανία 

206 



ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ 

• · · · Άφετα'ί'ς οδός (Παυσ. III 12, 1-9) 

Προς ηλιον ίόντι δυομενον (Παυσ. III 14, 1-15, 10) 

• · · • Πορεία προς τις Λίμνες (Παυσ. III 15, 10-17, 1) 

Έτερα οδός ές Θεράπνην άγει (Παυσ. III 19, 7) 

Ευρώτας 

1. Περσική Στοά 
2. Χορός 
3. Αφέτάίς Οδός 
4. ΒοιΙνητα 
5. Ταίνάριον 
6. Ελ)|ήνιον 
7. Δίκτυννα 
8. Σκίάς 
9. Διόνυσος Κολωνάτας 

10. Θέατρο 
11. Τάφος Λεωνίδα 
12. Φοιβαίον 
13. Άρτεμις Κυπαρισσία 
14. Αφροδίτη Μορφω 
15.Ιερό «Λυκούργου» 
16. Ορθία Άρτεμις 
17. Ειλειθυία 
18. Αθηνά Χαλκίοικος 
19. Αθηνά Εργάνη 
20. Άρτεμις Κναγία 
21. Αθηνά Αλέα 
22. Ελληνιστικό τείχος 
23. Πύλη 



Τα ιερά: α. λυμπία 

H Ολυμπία κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Ο θαυμασμός τον οποίο έτρεφαν οι ρωμαίοι 
αυτοκράτορες για την κλασική Ελλάδα υπήρξε ο λόγος του ανέμου της αναγέννησης 
που πνέει στην Ολυμπία κατά τους πρώτους αυτοκρατορικούς χρόνους. Ιδιαίτερα σε 
περιόδους οικονομικής άνθησης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το ενδιαφέρον για τους 
Ολυμπιακούς αγώνες αναπτερώνεται, γεγονός το οποίο αντανακλάται στην έντονη 
οικοδομική δραστηριότητα στον χώρο του Ιερού και τη λαμπρότητα με την οποία διε
ξάγονται οι αγώνες. Τα τεράστια κτηριακά συγκροτήματα, κυρίως θέρμες και ξενώ
νες, τα οποία καταλαμβάνουν τη δυτική και ανατολική πλευρά του χώρου, οικοδομού
νται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, αλλά και των επίσημων προσκεκλημένων, 
που καταφθάνουν από όλα τα σημεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για να παρακο
λουθήσουν τους αγώνες. 

Επισκευές και βελτιώσεις γίνονται στον ναό του Διός και το στάδιο, ενώ το Μη
τρώο μετατρέπεται σε χώρο λατρείας των ρωμαίων αυτοκρατόρων, αγάλματα των 
οποίων τοποθετούνται στον σηκό του ναού. Ο ναός της Ήρας λειτουργεί ως ένα είδος 
μουσείου, όπου φυλάσσονται τα πολύτιμα γλυπτά έργα του Ιερού. Ο χώρος της Αλτε-
ως πλημμυρίζει από ανδριάντες ρωμαίων αυτοκρατόρων και αγάλματα επιφανών ρω
μαίων πολιτών και αξιωματούχων. Είναι, πάντως, χαρακτηριστικό ότι η Ολυμπία 
παρέμεινε ένα εξαιρετικά συντηρητικό Ιερό, όπου κυρίαρχη λατρευόμενη θεότητα 
υπήρξε πάντοτε ο Δίας, χωρίς να αφεθεί ποτέ χώρος για την εισαγωγή νέων ανατο
λικών λατρειών, όπως συνέβη σε άλλα ελληνικά ιερά κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. 

Μια πραγματική έκρηξη οικοδομικής δραστηριότητας παρατηρείται στον χώρο 
κατά τον 2ο αι. μ.Χ. Στο πλαίσιο της ανακαίνισης πολλών κτηρίων, εκσυγχρονίζε
ται το Πρυτανείο και ο θεηκολεώνας, ενώ ριζικές αλλαγές γίνονται στο Λεωνιδαίο, 
το οποίο προσαρμόζεται στις αρχές της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής αντίληψης και απο
κτά μια μεγάλη διακοσμητική λίμνη στο κέντρο της υπαίθριας αυλής του. 

Κατά την εποχή του Αδριανού, ή λίγο αργότερα, γίνεται η τελευταία επέμβαση 
στο αρχαίο στάδιο, με αύξηση του ύψους του νότιου πρανούς του και διεύρυνση της 
εξέδρας των Ελλανοδικών. Ένα εξαιρετικά σημαντικό και επιβλητικό οικοδόμημα 
κτίζεται την ίδια εποχή στην Ολυμπία από τον Ηρώδη τον Αττικό (160 μ.Χ.). Πρό
κειται για ένα μεγαλοπρεπές υδραγωγείο, το γνωστό ως Νυμφαίο ή Εξέδρα του 
Ηρώδη του Αττικού, που υπήρξε το μοναδικό κοσμικό κτήριο στον ιερό χώρο της 
Αλτεως, γεγονός το οποίο προκάλεσε τη δυσαρέσκεια μεγάλης μερίδας συντηρητι
κών Ηλείων της εποχής. Όμως, με το έργο αυτό λύθηκε οριστικά το πρόβλημα λει
ψυδρίας που υπήρχε στον χώρο, κυρίως κατά την περίοδο των Ολυμπιακών αγώνων, 
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όταν πλήθος κόσμου κατέκλυζε την περιοχή κάτω από συνθήκες μεγάλης ζέστης 
( Ιούλιο - Αύγουστο ). 

Αναλυτική περιγραφή του χώρου κατά την εποχή αυτή έχουμε από τον περιηγητή 
Παυσανία (βιβλία V-VI), που επισκέφθηκε την Ολυμπία και κατέγραψε στο έργο του 
όλες τις πληροφορίες που συγκέντρωσε από τους εξηγητές του Ιερού. 

Αποτέλεσμα της εξαιρετικής ανάπτυξης του χώρου είναι και η μεταβολή του χα
ρακτήρα των αγώνων, οι οποίοι από πανελλήνιοι μετατρέπονται σε οικουμενικούς, κυ
ρίως μετά την εκχώρηση εκ μέρους του Καρακαλλα (212 μ.Χ.) του δικαιώματος του 
ρωμαίου πολίτη σε όλους τους υπηκόους της Αυτοκρατορίας. Έτσι, πολλοί αθλητές 
από την Αλεξάνδρεια, την Έφεσο, τη Μίλητο, τη Συρία, τη Φοινίκη, τη Βαβυλώνα, 
ακόμη και από την Αρμενία, ανακηρύσσονται Ολυμπιονίκες. 

Η αναγέννηση αυτή της Ολυμπίας δεν διήρκεσε πολύ, αφού η ευημερία της επο
χής του Αδριανού άρχισε ήδη να καταρρέει στα ύστερα χρόνια των Αντωνίνων. Η πε
ρίοδος που ακολουθεί δεν έχει πλέον τη λάμψη του παρελθόντος, ενώ η κακή οικονο
μική κατάσταση της Ρώμης έχει τον αντίκτυπο της και στην Ολυμπία. 

Ξ. Α. 

5. Πλήρης κάτοψη τον αρχαιολογικού χώρον της Ολυμπίας, από την έκδοση: Ξ. Λραπογιάννη, 
«Ολνμπία», Μίλητος, Αθήνα [2002] 
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10. Οι νότιες Θέρμες 
11. Το Βουλευτήριον 
12. Η Νότια στοά 
13. Το Πρόπυλον του Νέρωνος 
14. Το"ΝΑ κτήριο 
Τ5. Η Στοά της Ηχους 
16. Η «Κρύπτη» 
17. Το Στάδιον 
18. Οι Ζάνες 
19. Οι Θησαυροί 
20. Το Μητρώον 
21.ΤοΝυμφαίον 
22. Ο Ναός της Ήρας 
23. Το Πελόπιον 
24. Ο Ναός του Διός 
25. Το Φιλιππείον 
26. Το Πρυτανείον 
27. Το κτήριο ρωμαϊκής κατοικίας 
28. Οι ανατολικές Θέρμες 
29. Η Πομιτική οδός 
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κτήρια αρχαϊκής εποχής 
(7ος-6ος αι. it.X.) 

Κτήρια κλασικής εποχής 
(5ος-4ος αι. π.Χ.) 

Κτήρια ελληνιστικής εποχής 
(3ος-1ος αι. π.Χ.) 

Κτήρια ρωμαϊκής εποχής 
(1ος αι. μ.Χ. - 4ος αι. μ.Χ.) 



Τα ιερά: β. ελψοί 

Τα δελφικά του Παυσανία έχουν τη μερίδα του λέοντος στο δέκατο και τελευταίο βι
βλίο του έργου του, στο οποίο ο συγγραφέας συμπεριέλαβε σύντομη περιγραφή της 
Φωκίδας και ελάχιστη της δυτικής Λοκρίδας, έτσι όπως ο ίδιος είχε προεξαγγείλει 
σε προηγούμενο βιβλίο του (VIII 37,1). Μετά από εκτενή αναφορά στη μυθολογία και 
την ιστορία του δελφικού ιερού (Χ 5, 5-7,1), των πυθικών αγώνων (Χ 7, 2-8), του αμ-
φικτιονικού συνεδρίου (Χ 8, 1-5) αρχίζει την περιγραφή των δελφικών μνημείων (Χ 8, 
6-31, 12), στην οποία εκτός από τις τέσσερις μονογραφίες για την ιστορία των Σι-
βυλλών (Χ 12), την εκδρομή στη Σαρδηνία (Χ 17), την αφήγηση της γαλατικής ει
σβολής (Χ 19, 5-22) και την εκτενέστατη περιγραφή των τοιχογραφιών του Πολυ
γνώτου στη λέσχη των Κνιδίων (Χ 25, 2-31), εμφιλοχωρούν και παντοειδείς λόγοι, 
γεωγραφικοί, μυθολογικοί, κυνηγετικοί, ηθογραφικοί, χαρακτηριστικοί του ύφους του 
συγγραφέα. Η περιήγηση του αρχίζει από το τέμενος της Αθηνάς Προναίας και στην 
εισαγωγή του λόγου του για το Απολλώνιο τέμενος εκθέτει δύο βασικά κριτήρια που 
καθορίζουν την εκλεκτικότητα των θεωρημάτων του: από τα αναθήματα θα ασχολη
θεί μόνο με δσα λόγου μάλιστα άξια εφαίνετο είναι xeni θα παραλείψει τους πυθιονί-
κες, αφού για τους περισσότερους απ' αυτούς έχει γίνει λόγος στην περιγραφή των 
ανδριάντων της Ολυμπίας. Η πατριωτική του όμως συνείδηση του επιβάλλει να εξαι
ρέσει από τους παραλειπόμενους ανδριάντες το άγαλμα του κροτωνιάτη αθλητή Φαύ
λου, του οποίου εξαίρει την παραδειγματική συμμετοχή στον αγώνα των Ελλήνων 
κατά των Περσών. 

Η μεγάλη γαλλική ανασκαφή στους Δελφούς (1892-1903) έφερε για πρώτη φορά 
σε αναμέτρηση τον λόγο του Παυσανία, για το πρώτο τη τάξει πανελλήνιο ιερό, με 
την αρχαιολογική πραγματικότητα. Τα ευρήματα της ανασκαφής έδειξαν ότι και 
στους Δελφούς τα θεωρήματα του Παυσανία ήταν ένα υπαρκτό και όχι τεχνητό 
πλαίσιο των λόγων του, και αυτό ήταν μία νέα πρόκληση για όσους αμφισβητούσαν 
την αξιοπιστία του κειμένου του. Για τους ανασκαφείς και τους πρώτους «δελφολό-
γους», με προεξάρχοντες τον διευθυντή Th. Homolle και τον γερμανό αντίπαλο του 
Η. Pomtow, ο λόγος του Παυσανία είχε τον κύριο ((κανονιστικό» ρόλο στην προσπά
θεια τους να αναγνωρίσουν τα ερείπια, να αποκαταστήσουν τη θέση και την τάξη των 
αναθημάτων και να σχεδιάσουν την τοπογραφία του χώρου. Και όσο κι αν αυτό ενο
χλούσε τους από καθέδρας τιμητές του ((αφελούς σοφιστή» (λ.χ., Wilamowitz), οι 
ταυτίσεις των δελφικών μνημείων έρχονταν η μία μετά την άλλη να ενισχύσουν τα 
επιχειρήματα των υποστηρικτών του Παυσανία και την αξιοπιστία της περιήγησης 
του στους Δελφούς. 
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Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ - ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Οι ανασκαφές στο δελφικό ιερό και η συνακόλουθη έρευνα ξανάδωσαν ζωή σε πολ
λά από τα αναθήματα που είδε ο Παυσανίας, και σε άλλα που δεν είδε, γιατί την 
εποχή της επίσκεψης του στους Δελφούς ήταν ήδη θαμμένα στη γη —τον Ηνίοχο, 
τον κίονα με τις χορεύτριες, τις πολύτιμες προσφορές των αποθετών της Άλω— και 
πιστοποίησαν την οριστική απώλεια σπουδαίων έργων που ο ίδιος εθαύμασε και πε
ριέγραψε με σχολαστική λεπτομέρεια, όπως οι τοιχογραφίες του Πολυγνώτου. Συγ
χρόνως όμως η αντιπαράθεση του περιηγητικού λόγου με τα ερείπια ανέδειξε και 
πολλά προβλήματα, που ξεκινούν πριν ακόμα ο Παυσανίας διαβεί το κατώφλι και των 
δύο ιερών τεμενών, και έχουν να κάνουν λιγότερο με τη γραμματική ή κριτική απο
κατάσταση του λογοτεχνικού κειμένου και περισσότερο με το προσωπικό ύφος του 
συγγραφέα, που κυμαίνεται μεταξύ του γραπτού ιστορικού και του προφορικού, ανια
ρού πολλές φορές, λόγου των περιηγητών, εξηγητών και μυσταγωγών, την ποιότη
τα των γραπτών και προφορικών πληροφοριών του, τη βιασύνη του κατά την αυτο
ψία του χώρου, τη δυσκολία του να κατανοήσει συμπλεκόμενα μεταξύ τους ερείπια, 
τα κριτήρια του εκλεκτισμού του, και κυρίως με τα λάθη και την αδεξιότητα του να 
βρει σταθερές τοπογραφικές ενδείξεις και να συνθέσει στον χώρο ένα πλήθος μνημείων 
που συνωστίζονταν στα επάλληλα άνδηρα του ιερού τεμένους. Μερικά από τα προ
βλήματα αυτά, όπως η παράλειψη της θόλου από την απαρίθμηση των κτηρίων του 
ιερού της Αθηνάς Προναίας, ή η αποκατάσταση της διαδρομής του περιηγητή μέσα 
στο δαίδαλο των αναθημάτων που βρίσκονταν στον επιφανέστατο τόπο του ιερού, το 
άνδηρο του ναού του Απόλλωνα, ίσως δεν βρουν ποτέ την οριστική τους λύση. Για 
άλλα, όπως είναι η ατέρμονη συζήτηση για το αν ο θησαυρός των Αθηναίων οικοδο
μήθηκε την παραμονή ή την επομένη της μάχης του Μαραθώνα, φαίνεται ότι δεν έχει 
ακόμη ειπωθεί η τελευταία λέξη. 

Η συνέχιση, όμως, της έρευνας επιφυλάσσει πάντοτε εκπλήξεις, που τις περισσό
τερες φορές τείνουν προς την κατεύθυνση της δικαίωσης της ειλικρίνειας, της ευσυ
νειδησίας και της κατά το μάλλον ή ήττον ακριβολογίας του Παυσανία. Τα τελευταία 
χρόνια η συστηματική επανεξέταση μιας σειράς γλυπτών, που από τον καιρό της 
ανασκαφής παρέμεναν παραγνωρισμένα στις αποθήκες του Μουσείου Δελφών, οδήγη
σαν στην απρόσμενη ταύτιση τους με τα αγάλματα των δύο αετωμάτων του Απολ
λώνιου ναού του 4ου αι. π.Χ. Η σπουδαία αυτή αποκατάσταση των δύο παραστάσεων, 
έτσι ακριβώς όπως τις περιγράφει ο Παυσανίας (Χ 19, 4), είναι σήμερα ο τελευταίος 
αντίλογος του περιηγητή στους παλαιούς επικριτές του, αλλά και στους οπαδούς του, 
που αμφισβητούσαν για πολλά χρόνια την ακριβή και εύστοχη περιγραφή των αετω-
ματικών συνθέσεων από τον μοναδικό σχολιαστή τους. 

Κατά την επίσκεψη του στους Δελφούς ο Παυσανίας μας ξεναγεί προσεκτικά στα 
σεβάσμια μνημεία του παρελθόντος, στα αναθήματα των Μαραθωνομάχων, στους θη-
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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΪ ΠΑΥΣΑΝΙΑ 

σαυρούς και τα άλλα αφιερώματα των ελληνικών πόλεων, και δεν δίνει καμιά σημα
σία στα αναρίθμητα τιμητικά ψηφίσματα προς τους ηγεμόνες των ελληνιστικών κρα
τών και τα αγάλματα των ρωμαίων συγκλητικών και αυτοκρατόρων. Την εποχή του 
οι Δελφοί είναι πλέον ένα υπαίθριο μουσείο της λαμπρής δόξας του ελληνισμού χωρίς 
σύγχρονη ζωή, ένας τόπος όπου δεν συμβαίνουν σπουδαία γεγονότα. Η στροφή του 
Παυσανία στα ένδοξα μνημεία του παρελθόντος είχε καθοριστικό ρόλο στον προσανα
τολισμό όχι μόνο της δελφικής έρευνας, αλλά και της αναστήλωσης των δελφικών 
μνημείων. Οι μελετητές έστρεψαν την προσοχή τους στα μνημεία των χρυσών αιώ
νων του πανελλήνιου ιερού και απαξίωσαν, όπως και ο Παυσανίας, σπουδαία έργα 
των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στήλη 
του Αιμιλίου Παύλου, που παρά τη μοναδική ιστορική και καλλιτεχνική της σημα
σία και τη διάσωση της στην πλήρη σχεδόν μορφή της, ποτέ δεν βρήκε προβολή 
αντάξια με τη σπουδαιότητα της. 

Ρ. Κ. 

6. Γενικό τοπογραφικό σχέδιο των Δελφών 
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Βάση ταύρου Κερκυραίων 
Βάση αναθήματος Αρκάδων 
Μνημείο Λακεδαιμονίων Ναυάρχων 
(Αιγός Ποταμοί, 404 π.Χ.) 
Ανάθημα Μιλτιάδη 
(Μάχη Μαραθώνα, 490 π.Χ.) 
Βάση δούρειου ίππου Αργείων 
Ανάθημα Αργείων Επτά επί Θήβας 
και Επιγόνων 
Μνημείο Αργείων βασιλέων 
Ανάθημα Ταραντίνων 
Θησαυρός Σικυωνίων 
Θησαυρός Σίφνιων 
Βάση αναθήματος Λιπαραίων 
Θησαυρός Θηβαίων 

13. Θησαυρός ((Μεγαρέων» 
14. Θησαυρός Κνιδίων (;) 
15. Θησαυρός Αθηναίων 
16. Θησαυρός ((Βοιωτών» 
17. Θησαυρός Κορινθίων 
18. Στοά Αθηναίων 
19. Πέτρα της Σίβυλλας 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

Τρίποδας μάχης Πλαταιών 
(479 π.Χ.) 
Βάση αναθήματος Ταραντίνων 
Ναός Απόλλωνος 
Βάση Απόλλωνος Σιτάλκα (;) 
Θέατρο 
Ανάθημα Κρατερού 
Λέσχη των Κνιδίων 

7. Το κυρίως ιερό του Απόλλωνος στους Δελφούς. Σημειώνονται τα μνημεία που 
αναφέρει ο Παυσανίας 



Ο συνδυασμός: εσσήνη 

Ο Παυσανίας στη Μεσσήνη. Ιδρυμένη το 369 π.Χ. η Μεσσήνη υπήρξε μία από τις 
μεγαλύτερες πόλεις στην Ελλάδα με περίμετρο σχεδόν 9 χλμ. Ο Παυσανίας, που επι
σκέφθηκε τη Μεσσήνη ανάμεσα στο 155 με 160, μας έδωσε μία επιγραμματική, όσο 
και περιεκτική, περιγραφή της πόλης, που επιβεβαιώνεται ιδανικά από τις μέχρι σή
μερα ανασκαφές της Αρχαιολογικής Εταιρείας, υπό τη διαδοχική διεύθυνση των Θε
μιστοκλή Σοφούλη (1895), Γεωργίου Οικονόμου (1909 και 1925), Αναστασίου Ορλάν
δου (1957-1975) και Πέτρου Θέμελη (1987-2007). 

Ο περιηγητής Παυσανίας εισήλθε στην πόλη από τα ανατολικά, από τη Λακωνι
κή Πύλη. Εντυπωσιασμένος από τα στιβαρά τείχη της —από τις πιο ισχυρές οχυ
ρώσεις πόλεων της αρχαίας Ελλάδας— κινήθηκε προς τα νότια, την Αγορά, το 
Ασκληπιείον, το Ιεροθύσιον, το Γυμνάσιον και το Στάδιον. Από το τελευταίο ανέβη
κε βορειότερα στο Θέατρο και στο ιερό της Ίσιδος και του Σαράπιδος και από εκεί 
στην Πηγή Κλεψύδρα, για να ανηφορίσει στο ιερό του Διός Ιθωμάτα στην κορυφή 
της ακρόπολης Ιθώμης. Επέστρεψε στην πόλη και αναχώρησε από τα δυτικά, την 
Αρκαδική Πύλη, με κατεύθυνση το εύφορο πεδίο της Στενυκλάρου, καθ' οδόν για την 
αρκαδική Μεγαλόπολη. 

Στην ευρύχωρη Αγορά, διαστάσεων 186.87x178.92 μ. περίκλειστη με στοές, ο 
Παυσανίας (IV 31, 6) μνημονεύει πρώτα το άγαλμα του Διός Σωτήρος και μετά το 
συγκρότημα της Κρήνης Αρσινόης, τα ιερά του Ποσειδώνος, της Αφροδίτης και της 
Μητέρας των Θεών. Τα ιερά της Ααφρίας, της Ειλειθυίας και των Κουρητών περι
γράφονται αόριστα και ίσως να μην περιλαμβάνονται στην Αγορά. Η αρχαιολογική 
έρευνα, πάντως, προσπόρισε πληρέστερα στοιχεία για τα ιερά του Ποσειδώνος και 
του Διός Σωτήρος στην Αγορά. 

Π.Θ. 

8. Τοπογραφικό σχέδιο του κέντρου της αρχαίας Μεσσήνης. Σημειώνονται τα κυριότερα ανεσκαμ-
μένα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια. Καθοριστική είναι η συμβολή του Παυσανία στην ταύτιση τους 
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9. ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 



10. Η πόλη των Αθηνών τον 2ο αιώνα μ.Χ. Άποψη από νότια. Πρόπλασμα σε κλίμακα 1:500. 
(Μελέτη-επίβλεψη: Μ. Κορρές. Εκτέλεση: Π. Δημητριάδης) 

11. Η Ακρόπολη των Αθηνών τον 2ο αιώνα μ.Χ. Άποψη από νότια. Πρόπλασμα σε κλίμακα 1:500. 
(Μελέτη-επίβλεψη: Μ. Κορρές. Εκτέλεση: Π. Δημητριάδης) 



12. Πρόπλασμα του ιερού του Απόλλωνος στους Δελφούς. (E.F.A./Ph. Collet) 



13. Πρόπλασμα του ιερού της Ολυμπίας 

14. Πρόπλασμα του Σταδίου της αρ^α/ας Μεσσήνης 



I 
,^00^" 

1. Στάδιο 
2. Πρόπυλο του Γυμνασίου 
3. Στοές του Γυμνασίου 
4. Παλαίστρα 
5. Τέμενος Ηρακλή 
6. Βάθρο του Θησέα 

15. Σχέδιο του Σταδίου και του Γυμνασίου της αρχαίας Μεσσήνης 

16. Εικονική αναπαράσταση του Σταδίου της αρχαίας Μεσσήνης 



Το οικιστικό λεγμα 

Ταυτίσεις και desiderata /ζητούμενα. 0 Παυσανίας αποτελεί τον πολύτιμο οδηγό μας 
στην ανίχνευση και ταύτιση των πάσης φύσεως αρχαίων οικισμών (πόλεις, πολίσματα, 
κώμες) στον χώρο της περιηγήσεως του. Η συναφής έρευνα, ανά περιοχές, έχει προ
χωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια, παρότι υπάρχουν ακόμη σε αρκετούς τόπους άλυ
τα τοπογραφικά προβλήματα. Για να καταδειχθεί, πάντως, η συμβολή του Παυσανία 
πρέπει να αναφερθεί ότι όσα τοπωνύμια και μικροτοπωνύμια αναφέρει το σύνολο της 
αρχαίας γραμματείας για την κεντρική Ελλάδα, τον χώρο δηλαδή περιηγήσεως του 
Παυσανία, άλλα τόσα παραδίδει και διασώζει το κείμενο του περιηγητή (!). Επι
πλέον, η σημασία του αποδεικνύεται στην ανασύσταση και τεκμηρίωση του οικιστι
κού πλέγματος περιοχών, που δεν επισκέφθηκε ο Παυσανίας: αρκεί, λ.χ., να συγκρί
νει κάποιος την Αρκαδία με τη Θεσσαλία και θα εννοήσει πόσο καθοριστική είναι η 
βοήθεια του Παυσανία στην ταύτιση του οικιστικού πλέγματος· στην πρώτη απομέ
νουν αταύτιστοι λιγοστοί οικισμοί και η εικόνα του οικιστικού της πλέγματος είναι σε 
μεγάλο βαθμό αποκατεστημένη, ενώ στη δεύτερη το 1/3 τουλάχιστον των οικισμών 
είτε είναι αταύτιστο, είτε με αμφιλεγόμενη θέση, ενώ υπάρχουν περιοχές που κυ
ριαρχούν η ασάφεια και η σύγχυση (λ.χ., η ακτογραμμή του Παγασητικού Κόλπου). 

Επανέρχομαι στην Αρκαδία —που ομολογώ την γνωρίζω πληρέστερα— η περι
γραφή της οποίας απετέλεσε το εκτενέστερο βιβλίο, το όγδοο (VIII), στο έργο του Παυ
σανία. Τα Αρκαδικά περιλαμβάνουν 54 κεφάλαια, όταν μαζί το πέμπτο και το έκτο βι
βλίο, τα Ηλιακά, αριθμούν 53. Ο πλήρης κατάλογος των οικισμών της Αρκαδίας 
συγκροτείται από τις αναφορές του Παυσανία, αλλά και από αυτές της υπόλοιπης αρ
χαίας γραμματείας: είναι τούτοι οι οικισμοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως ((επώνυμοι». 
Σε αυτούς προστίθενται οι ((ανώνυμοι», όσοι δηλαδή μας είναι γνωστοί από τις κατά 
καιρούς πραγματωθείσες επιφανειακές έρευνες ή ανασκαφές και δεν μπορούμε να τους 
αποδώσουμε κάποιο παραδιδόμενο όνομα, να τους ταυτίσουμε δηλαδή με έναν των επώ
νυμων. Η έρευνα έχει ταυτίσει προοδευτικά την πλειονότητα των επώνυμων οικισμών. 

Ο έλεγχος, λοιπόν, στο οικιστικό πλέγμα της Αρκαδίας των ταυτισμένων επώνυμων 
οικισμών αναδεικνύει περίτρανα την καθοριστική συμβολή του Παυσανία στη συγκε
κριμένη ερευνητική διαδικασία. Στην πραγματικότητα, ο κορμός του οικιστικού πλέγ
ματος της Αρκαδίας —το ίδιο ισχύει και για τις άλλες γεωγραφικές ενότητες-βιβλία 
του οδοιπορικού του Παυσανία— συγκροτείται από τις αναφορές του περιηγητή. Ση
μειώνω ότι λιγότερα από μία δεκάδα είναι τα ονόματα οικισμών (;), που παραδίδει η 
υπόλοιπη αρχαία γραμματεία και δεν περιλαμβάνονται στα Αρκαδικά. Πρόκειται εί
τε για περιφερειακές οικιστικές μονάδες —ορισμένες μάλιστα αμφιλεγόμενες—, είτε 
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για χωρία (τοποθεσίες), τα οποία δεν διασφαλίζουν καν το status του οικισμού (δομη
μένου χώρου): να αναφέρουμε, λ.χ., τα θουκυδιδεια Βονκολίων (IV 134, 2) ή Κνψελα 
(V 33). Μόνο μία αποδεδειγμένα πόλη, εγκαταλελειμμένη, όμως, στα ρωμαϊκά χρό
νια και, επιπλέον, παντελώς απόμακρη και ξεχασμένη, δεν περιλαμβάνεται στο οδοι
πορικό του, αυτή του Τορθυνείον (βόρεια από τη σημερινή Βυτίνα, πλησιοχωρα στο 
χωριό Λάστα)- δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το Τορθυνείον, πρωτίστως λόγω της ιδιά
ζουσας γεωγραφικής του θέσεως, δεν μετείχε στο Μεγαλοπολίτικόν. Από την άλλη, 
επιβάλλεται να αναφερθεί ότι πολλαπλάσια (μερικές δεκάδες) είναι τα τοπωνύμια και 
τα ονόματα οικισμών που διασώζει για την Αρκαδία μόνον ο Παυσανίας (και δευτερο
γενώς ο λεξικογράφος Στέφανος Βυζάντιος). Το μείζον, όμως, είναι ότι η αναφορά του 
Παυσανία στο οικιστικό πλέγμα της Αρκαδίας —και, προφανώς, όχι μόνο σε αυτήν— 
γίνεται με γεωγραφική τάξη, στην πορεία κατά κανόνα του οδοιπορικού του, ώστε εί
ναι εφικτή με την ανάλογη έρευνα η απόδοση των τοπωνυμίων, δηλαδή των επώνυ
μων οικισμών, στον τόπο, άλλως, η τεκμηριωμένη ταύτιση τους με τα ανά περιοχές 
αντίστοιχα αρχαιολογικά κατάλοιπα. 'Ετσι, το έργο του περιηγητή αναδεικνύεται σε 
καθοριστικό οδηγό για την ανασύσταση του οικιστικού πλέγματος μιας περιοχής, απο
τελεί δηλαδή την κύρια συμβολή σε τούτη την ανασύσταση, με παραπληρωματική αυ
τήν της υπόλοιπης αρχαίας γραμματείας. Συνακόλουθα, μπορούμε να εννοήσουμε τις 
δυσκολίες, συχνά ανυπέρβλητες, που προκύπτουν στις περιοχές όπου δεν διαθέτουμε, 
φευ, Παυσανία, αυτές τις εκτός του οδοιπορικού του, και η Θεσσαλία, όπως προανέ
φερα, αποτελεί ιδανικό παράδειγμα για μία τέτοια σύγκριση. Βεβαίως, οφείλω να 
ομολογήσω ότι, ακόμη και ο Παυσανίας δεν μπορεί να αποτελέσει πάντοτε πανάκεια 
για όλα τα προβλήματα Ιστορικής Τοπογραφίας, όπου της Ελλάδος περιηγήθηκε και 
κατέγραψε. Το μέγεθος της γνώσεως, ή πιο σωστά αυτό της άγνοιας για ένα οικι
στικό πλέγμα, ή για τα διάφορα εξαρτήματα του (ιερά, νεκροταφεία, κρήνες, οχυρά 
κ.ά.), ποικίλλει κατά τόπο, αφού εξαρτάται από πληθώρα παραμέτρων: ανάλογα, λ.χ., 
από την πραγματωθείσα μέχρι σήμερα έρευνα (όλες οι περιοχές δεν έχουν τύχει της 
ίδιας υιοθεσίας από τους ερευνητές, ανασκαφικής ή επιφανειακής έρευνας), την αρω
γή της υπόλοιπης γραμματείας, το πόσο αλώβητος παρέμεινε ο τόπος από την κοι
νωνικοοικονομική εξέλιξη των μεταπολεμικών χρόνων, που κατά κανόνα επετεύχθη 
και συντελείται σε βάρος του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά. 
πολλά. Έτσι, για να επανέλθω στην Αρκαδία, η από τον Παυσανία (VIII 27, 4) γνω
στή Τρίπολις (Καλλία, Λίποινα και Νώνακρις), η συντελούοα στο Μεγαλοπολίτικόν, 
παραμένει ένα φάντασμα και η ταύτιση της αποτελεί μέχρι σήμερα στοιχειωμένο 
όνειρο κάθε ερευνητή, εφάμιλλο με αυτό της ομηρικής τριάδος —αυτό και αν είναι φά
ντασμα— του Νηών Καταλόγου (Β 606: Ρίπη, Στρατίη και Ενίσπη). 

Γ.Α.Π. 
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Αχαΐα 158 
Αχλαδόκαμπος 158 

Β 
Βαβυλώνα 35, 39, 209 
Βαιτική 30 
Βάκχος 101 
Βαλκάνια 26, 174 
Βαρίνος Φαβορίνος 87 
Βασιλεία 60, 61, 63, 88, 90, 91, 96, 97 
Βασιλική Ακαδημία (Αγγλία) 187 
Βασιλική Βιβλιοθήκη (Γαλλία) 111 
Βελή Πασάς 71, 162 
Βενετία 58, 61, 77, 80, 81, 83, 86, 88, 114, 1 

117, 118, 169 
Βενετοί 106, 114, 117 
Βεντότης, Γεώργιος 172 
Βηρυτός 26 
Βησσαρίων καρδινάλιος 77, 83 
Βίβλος 67, 169 
Βιέννη 172, 177 
Βιθυνία 26 
Βιτρούβιος 57, 131 
Βοιωτία 203 
Βολταίρος 174 
Βορέας 200 
Βουκολίων 225 
Βρετανία 35, 132, 133 
Βρετανικό Μουσείο 133 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Βυζάντιον 35, 

87, 174 
Βύρων (λόρδος) 162 
Βυτίνα 225 

Γαζής, Άνθιμος 175 
Γαληνός 39, 80 
Γαλλία 64, 105, 108, 121, 127, 139, 141, 177 
Γαλλική Ακαδημία 120, 127, 129 

Γαλλική Επανάσταση 145, 149, 151, 174 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 11, 137 
Γερμανία 30, 35 
Γότθοι 169 
Γρηγοράς, Νικηφόρος 52 

Δάκες 26 
Δακία 30, 35 
Δάσος του Πελάγους (Μαντινεία) 152 
Δαφνί 203 
Δελφοί 15, 44, 72, 106, 149, 163, 164, 172, 185, 

186, 189, 194, 212, 213, 214 
Αθηνάς Προναίας τέμενος 212, 213 
Απολλώνιο τέμενος 212 
Ηνίοχος 213 
θησαυρός των Αθηναίων 213 
Θόλος 213 
Αάρνακα τον Κύψελου 184 
Αέσχη των Κνώίων 185, 212 
ναός Απόλλωνα 213 
στήλη Αιμιλίου Παύλου 214 

Δελφών Μουσείο 213 
Δήλος 35, 39 
Δημήτριος Πολιορκητής 203 
Δίας 185, 208 
Διόδωρος 17 
Διονύσιος ο Περιηγητής 96 
Διόνυσος 198, 202 
Διός ιερό (Νεμέα) 164 
Δίων 91 

39, Δομιτιανός 30 
Δουκάς (Δούκας), Δημήτριος 87 
Δούναβης (ποταμός) 35 

Έκτορας 140 
Ελβετία 64 
Ελευσίνια Μυστήρια 198 
Ελληνικό Κολλέγιο ή Γυμνάσιο Ρώμης 83, 86 
Ενίσπη 225 
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Επαμεινώνδας 152 
Επιδαυρία 44 
Επιδαύρου Θέατρο 164 
Έρασμος 77 
Ερμιονίδα 44 
Εύβοια 44 
Ευκλείδης 91 
Εύξεινος Πόντος 35 
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 104 
Ευφράτης (πόταμος) 30, 35, 39 
Έφεσος 26, 35, 39, 209 

Η 
Ηλεία 44 
Ηλιόδωρος 17 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 132 
Ήπειρος 176 
Ηρακλής 32 
Ηριδανός (ποταμός) 200 
Ηρόδοτος 62, 80, 139 
Ηρώδης ο Αττικός 26, 39, 43, 201, 208 

Θ 
Θάσος 35, 39 
Θέμελης, Πέτρος 216 
Θεσπρωτία 35 
Θεσσαλία 105, 176, 224, 225 
Θήβα 44, 164 
Θησέας 200 
Θυρεάτιδα 44 

Ι 
Ιβηρική Χερσόνησος 35 
Ιεροσόλυμα 105 
Ιησουίτες 65 
Ιλισός (ποταμός) 200, 201 
Ίππιος Κολωνός (λόφος) 202 
Ίσαρι 158 
Ισοκράτης 86 
Ισπανία 30 
Ιταλία 31, 52, 53, 64, 90, 91, 131, 137, 158, 181 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος 87 
Ιωάννης Ρώσος 77 

Κ 
Καισαρεία 52 
Καλλιγούλας 32 
Καλλιέργης, Ζαχαρίας 86, 87 
Καλλιρρόη 130 
Καμπάνια 35, 39 
Κόμμοδος 26, 32 
Καποδίστριας, Ιωάννης 176 
Καπουτσίνοι 65, 106 
Καρακάλλας 209 
Κέλτες 169 
Κέρκυρα 84 
Κηφισός 166 
Κηφισός Ελευσινιακός (ποταμός) 202, 203 
Κόδρος 201 
Κοραής, Αδαμάντιος 175 
Κορησός 130 
Κορινθία 44 
Κόρινθος 26, 35, 132, 206 
Κορίνθου Ισθμός 118 
Κορνήλιος Νέπωτας 63 
Κόσιμος των Μεδίκων 88 
Κρήτη 84, 117 
Κρισπίνα 32 
Κροτώπου [του] τάφος 164 
Κτησιφών 32 
Κυκλάδες 140 
Κυκλώπεια τείχη (Αργολίδα) 158 
Κυριάκος ο Αγκωνίτης 74, 75 
Κύψελα 225 
Κωνσταντάς, Γρηγόριος 169, 172 
Κωνσταντινούπολη 52, 53, 70, 105, 106, 138, 

139, 141 

Λ 
Λάδωνας (ποταμός) 168 
Λακεδαίμων 200 
Λαοδίκεια 26 
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Λάρισα 35 
Λάσκαρης, Ιανός 59, 77, 81, 82, 83, 84, 86, 
Λάσκαρης, Κωνσταντίνος 77 
Λάστα 225 
Λαυρέντιος των Μεδίκων 88 
Λειψία 95, 177 
Λεόντων πύλη (Μυκήνες) 164, 166 
Λέων Γ (πάπας) 61, 81, 84, 86 
Λόγκος 52 
Λοκρίδα 44, 212 
Λοκροί Οζόλαι (Επιζεφύριοι) 44 
Λονδίνο 13, 131 
Αου^ίχος ΙΔ' 124 
Λουκιανός 39, 83 
Λουκίλλα 32 
Λούκιος Βήρος 31, 32 
Λυδία 38, 47 
Λυκόσουρα 158, 166 

Μ 
Μαγνησία του Σιπύλου 38 
Μαντινεία 152 
Μάντοβα 90 
Μαργούνιος, Μάξιμος 77 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη (Βενετία) 30, 77 
Μάρκος Άννιος Γαλέριος Αντωνίνος 31 
Μάρκος Αυρήλιος 26, 31, 32, 38, 39, 41, 43 
Ματιδία 30, 31 
Μεγαλόπολη 112, 168, 216 
Μεγαλοπολιτικόν 225 
Μέγαρα 44 
Μεγαρίδα 44, 203 
Μέση Ανατολή 26 
Μεσόγειος 35 
Μεσοποταμία 26, 35 
Μεσσήνη 15, 112, 194, 216 

άγαλμα Διός Σωτήρος 216 
Αγορά 216 
Αρκαδική Πύλη 216 
Ασκληπιείον 216 
Γνμνάσων 216 

Ιεροθύσιον 216 
Κρήνη Αρσινόης 216 
θέατρο 216 
ιερά: 
- Αφροδίτης 216 
- Διός Ιθωμάτα 216 
- Διός Σωτήρος 216 
- Ειλειθνίας 216 
- Ίσιδος και Σαράπιδος 216 
- Κουρητών 216 
- Αακωνική Πύλη 216 
- Ααφρίας 216 
- Μητέρας των Θεών 216 
- Ποσειδώνος 216 
- Πηγή Κλεψύδρα 216 
- Στάδιο 216 

Μεσσηνία 141 
Μεσσήνιοι 44 
Μεταπόντιον 35, 39 
Μήτρου, Μελέτιος 169, 172, 175 
Μιδέα 158 
Μικρά Ασία 26, 35, 38, 39, 132, 140, 141 
Μιλάνο 96 
Μίλητος 209 
Μονή Αγίου Μάρκου (Φλωρεντία) 75 
Μονή Χώρας (Κωνσταντινούπολη) 52 
Μοριάς (βλ. και Πελοπόννησος) 114, 116, 141, 

163 
Μόσχα 177 
Μουσείο ή λόφος των Μουσών 203 
Μουσούρος, Μάρκος 58, 59, 61, 64, 77, 80, 81, 

82, 83, 84, 86, 87, 91 
Μυκήνες 148, 158, 164, 166, 168 

Ν 
Ναπολέων 145 
Νεαπόλεως Βασίλειο 133 
Νείλος 38 
Νεμέα 44, 71, 148, 164 
Νέρβας 26, 30 
Νέρων 32 
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Νίκαια 26 
Νικομήδεια 26 
Νουμιδία 39 

Ο 
Οδυσσέας 185 
Οικονόμου, Γεώργιος 216 
Ολυμπία 15, 44, 71, 124, 138, 142, 144, 148, 

149, 180, 184, 194, 196, 208, 209, 212 
Θεηκολεώνας 208 
Ιππόδρομος 124, 142 
Κολοσσός της Ολυμπίας 184 
Λεωνιδαίο 83, 208 
Μητρώο 208 
ναοί: 
-Διός 144, 208 
- Ήρας 208 
Νυμφαίο ή Εξέδρα του Ηρώδη του 

Αττικού 208 
Πρυτανείο 208 
χώρος της Άλτεως 180, 208 

Ολυμπιακοί αγώνες 67, 208 
Όλυμπος 176 
Όμηρος 83, 139, 189 
Ορλάνδος, Αναστάσιος 216 
Ορχομενός 166 

ΤΤΓ 

Παγασητικός Κόλπος 224 
Παλαιστίνη 13, 35, 39 
Παλιόκαστρο 158 
Παλμύρα 26 
Παπαχατζής, Νικόλαος 191 
Πάρθοι 26, 30, 32 
Παρίσι 66, 67, 130, 140, 142, 144, 149, 152, 158 
Παρνασσός 105 
Πάτρα 132 
Παύλος Γ' (πάπας) 88 
Πειραιάς 198 
Πεισίστρατος 199 
Πελοπόννησος (βλ. και Μοριάς) 14, 17, 59, 66, 

67, 71, 82, 84, 86, 87, 108, 114, 116, 117, 118, 
119, 138, 141, 144, 163, 168, 196 

Πέργαμος 26, 35, 39, 43 
Περικλής 191 
Πετράρχης 57, 74 
Πηνελόπη 152 
Πιερία του Ολύμπου 35 
Πίζα 114 
Πίνδαρος 67, 87 
Πλανούδης, Μάξιμος 52, 83 
Πλάτων 60, 81, 83, 177 
Πλίνιος ο πρεσβύτερος 62, 75, 91 
Πλούταρχος 60, 67, 80, 91, 104 
Πλωτίνα 30 
Πολέμων 17 
Πολύβιος 62, 63, 80 
Πολύγνωτος 185, 186, 189, 212, 213 
Πολυδεύκης, Ιούλιος 39, 80 
Πομπηία 125 
Πόντος 26 
Προύσσα 26 
Πτολεμαίος Κλαύδιος 39, 57, 62, 63, 72, 75, 91, 

169, 176, 198, 199 

Ρ 
Ρακίνας 129 
Ρήγας Βελεστινλής 172 
Ρίπη 225 
Ρόδος 35, 39 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 12, 26, 27, 35, 39, 208 
Ρώμη 30, 35, 39, 68, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 97, 

117, 127, 129, 131, 138, 162, 186, 209 
Ρωσία 142 

Σ 
Σαβίνα 31 
Σακελλάριος, Γεώργιος 172 
Σάμος 108 
Σαμόσατα 39 
Σαρδηνία 35, 39, 212 
Σατωβριάνδος 148 
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Σέλημνος (ποταμός) 130 
Σικελία 35, 39 
Σικυωνία 44 
Σκύθες 169 
Σκωτία 35 
Σμύρνη 26, 35, 39, 43, 148 
Σουλιάρδος, Μιχαήλ 77 
Σούσα 35, 39 
Σοφιανός, Νικόλαος 64, 97 
Σοφοκλής 86 
Σοφούλης, Θεμιστοκλής 216 
Σπάρτη 15, 44, 63, 66, 112, 194, 206 

Αγορά 206 
Ακρόπολη 206 
Αφεταΐς Οδός 206 
ιερό Ορθιας Αρτέμιδος 206 

Στενυκλάρου πεδίο 216 
Στερεά Ελλάδα 14, 17, 141, 144, 196 
Στέφανος Βυζάντιος 38, 42, 52, 225 
Στούντιο της Πάδοβας 80 
Στράβων 57, 62, 63, 72, 75, 80, 90, 91, 112, 152, 

169, 175, 176 
Στρασβούργο 95 
Στρατίη 225 
Στυμφαλία 158 
Σύλλας 198 
Συρία 35, 39, 209 

Τ 
Τέμπη 105 
Τίγρης (ποταμός) 35 
Τίρυνθα 164, 166 
Τορθύνειον 225 
Τραϊανός 26, 30, 35, 39 
Τραυλός, Ιωάννης 200 
Τρίπολις (Καλλία, Δίποινα και Νώνακρις) 225 
Τριφυλία 44 

Τροία 140, 185 
Τροιζήνα 206 
Τροιζηνία 44 

Τ 
Τσιαί 158 

Φ 
Φάληρο 198 
Φαύλος 212 
Φαυστίνα Α' 31, 32 
Φαυστίνα Β' 32 
Φειδίας 106 
Φεράρα 97 
Φιγάλεια 166 
Φιλιππίδης, Δανιήλ 169, 172 
Φίλιππος ο Ωραίος 191 
Φιλόστρατος, Φλάβιος 52, 96 
Φλάβιοι 26 
Φλάνδρα 64 
Φλιασία 44 
Φλωρεντία 74, 75, 77, 83, 88 
Φοινίκη 209 
Φραγκισκανοί 65 
Φραγκίσκος Λ 77 
Φρανκφούρτη 91 
Φωκίδα 212 

Χ 
Χαϊδελβέργη 91 
Χαιρώνεια 18, 72, 151, 174 
Χαλκοκονδύλης, Δημήτριος 60, 77, 82, 96 
Χέλντερλιν 174 
Χρυσολωράς, Μανουήλ 75 

Ωρείθυια 200 
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Académie des Inscriptions et Belles Lettres 66, 

70, 107, 108 

Accademia Dodonea 116 

Alberghetti, Giusto Emilio 118 

Amaseo, Romolo 88, 90, 91, 121 

Andrea d' Asola 80 

Anet (Eure et Loir) 129 

Angelo Poliziano 59, 77, 97,101 

Apuleius, Lucius 39 

Arundel, Howard, count 105 

Aurispa, Giovanni 52, 74 

Β 
Babin (père) 106,109 

Barbaro, Francesco 58, 75 

Barbie du Bocage, Jean-Denis 67, 69, 70, 140, 

141, 142, 144, 145, 148, 152, 154, 172, 174, 

177,180 

Barthélémy, Jean-Jacques (abbé) 69, 70, 71, 

139, 140, 142, 149,151,152, 172 

Bartholdy, Jacob-Salomon 148,158 

Bedford, Francis 132 

Bekker, Immanuel 177 

Belle, Henri 163 

Benigni, Cornelio 86 

Bignon, Jean Paul (abbé) 66 

Bliimmer, Hugo 190 

Bodin, Jean 63 

Bonacciuoli, Alfonso 90 

Bougainville, J.B. 66,172 

Boulanger, N.A. 67 

Breton, Ernest 164,166 

Briet, Philippe 97,169 

Brosses, Charles de 67 

Buache, Philippe 121 

Buondelmonti, Christoforo 64, 74, 75 

Burckhardt, Jacob 71 

Burton, Robert 101 

C 

Caen, 107 

Calphurnius [Giovanni Planya di Ruffinoni] 80 

Candy-Deering, John Peter 132 

Carlisle 35 

Carrey, Jacques 106 

Cartari, Vincenzo 101 

Cassas, Louis-François 140 

Caylus, A.C.Ph. de Tubières, comte de 68,108, 

125, 186, 187 

Chandler, Richard 71, 72,131,132,144 

Chardin, Jean 67 

Chateaubriand, F.R. vicomte de 148 

Chaussard, P.J.-B. 68 

Chenavard, A.M. 164 

Choiseul-Gouffier, M.G.F.A. comte de 70, 139, 

140, 141, 142,145, 148, 152 

Ciampi, Sebastiano 180 

Clavier Etienne 22, 53, 90,148,175,177 

Cluverius, Philippus 97,169 

Colbert, Jean-Baptiste 66,105,107 

Courrier, Paul-Louis 175 

Craven, Keppel 132 

Cyriaco d'Ancona 64 

D 

d'Anville, J.B.B. 66,152, 177 

d'Hancarville, Pierre [François Hughes] 

133, 136, 137,138 

Delille, Jacques 140 

Desideri, G. 180 

Destouches, A.C. 130 

Diderot, Denis 130,186,187 

Dilettanti, Society of 70,131 

Diller, Aubrey 58 

Dodwell, Edward 158,166,168 

Domizio Calderini 61, 63, 71, 77, 80, 88 

Du Loir, sieur 106 
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E 
Edinburgh 35 
Egidio da Viterbo 77 

Gronovius, Jacobus 64 
Guarino Veronese 58, 59, 77 
Guillet de Saint Georges [Guillet de la 

Guilletièrel 66 

Facius, J.F. 177 

Falconnet, Etienne 186 

Farnese, Alessandro 88 

Farrer, Richard 166 

Fauvel, L.F.S. 139, 141, 142, 144, 145, 148, 155, 

158 

Fauvel, sieur de 106 

Fermanel, sieur de 106 

Flaxman, John 189 

Follart, Chevalier 124 

Fondule, Jerome 77 

Forbin, Louis Auguste, comte de 148 

Foucherot, Jacques 139,141,142 

Fourmont (abbé) 66,108,112,141,148, 155,158 

Fragonard, Jean Honoré 68,130 

Frazer, James G. 190 

Freret, Nicolas 66 

Fugger, Ulrick 77 

H 

Hamilton, sir William 133,136 

Harrison, Jane E. 190 

Haskel, Francis 133 

Haygarth, William 162 

Herculanum 125 

Heyne, Christian Gotlob 68 

Hilaire, Jean-Baptiste 140 

Hitzig, Hermann 190 

Hobhouse, John Cam 162 

Hoeschel, David 77 

Holtzmann, Wilhelm (βλ. Xylander) 
Homolle, Théophile 212 

Hume, David 67 

I 

Institut National de France 158 

Galland, Antoine 66 

Gandy, Joseph Michael 68,187 

Garrick, David 133 

Gebhardt, W. 189 

Gédoyn, Nicolas (abbé) 21, 22, 66, 68, 120,121, 

124, 127,130,148, 180, 186 

Geli, sir William 132, 155,158 

Gerbel, Nicolaus 64, 97 

Giovanni Planza di Ruffinoni (βλ. 
Calphurnius) 

Giraudeau de Saint Gervais, Jean 164 
Glasgow 35 
Grandi, Jacopo 116 
Grimani, Domenico 77 
Grimani, Francesco 114,117 
Grolier, Jean 80 

Jahn, Otto 189,190 

Κ 
Kauffer, Franz 140 
Knight, Richard Payne 67,133,136 
Kuhn, Joachim 91, 95,148 

La Haye, Jean de 106 
Lacarrière, Jacques 191 

Lauremberg, Johannes 64, 97 

Laurent, Peter 164 

Le Chevallier, Jean-Baptiste 140 

Le Lorrain, Louis-Joseph 186 

Le Roy, Julien David 127,129,148 

Leake, WM. 70, 71, 72,163,168 

Legrand, Philippe Ernest 144 
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Leiden 63,104 
Lenormant, Charles 189 
Lessing, Gotthold-Ephraim 137 
Lloyd, W.W. 189 
Loescher, Abraham 60, 61, 88, 90, 96 
Lombardo, Antonio 59, 97,101 
Lorenzi, Giovanni 77 

M 
Maffei, Alessandro 68 
Manutius, Aldus 77 
Medici, Lorenzo Pierfrancesco de' 77 
Meursius, Johannes 63, 64, 66,104 
Meyer, Ernst 191 
Michaelis, Adolph 190 
Michalek, L. 189 
Michiel, Marin 114 
Miliin, Aubin-Louis 154 
Moldenhawer, Daniel 172 
Molin, Alessandro 118 
Momigliano, Arnaldo Dante 57,65 
Monceaux, sieur des 107 
Montfaucon, Bernard de 71, 111, 121,125 
Münster, Sebastianus 63 

Ν 
Nani, Antonio 114,116 
Negri, Stefano 62, 96 
Newcastle Upon Tyne 35 
Nibby, Antonio 180 
Niccoli, Niccolò 52, 53, 58, 59, 75, 77, 88 

Nointel, Ch.F.Ol., marquis de 105,106, 142 

Ο 
Oporinus, Johannes 88, 96 
Ortelius, Abraham 97 
Ottino da Luna 80 

Ρ 
Palmerius, Jacobus [Le Paulmier de 

Grentmesnil] 97 

Panini, Giovanni Paolo 129 
Paolo da Canale 77 
Paré, Ambroise 101 

Pars, William 131 

Pernety, A.J. 67 

Pico della Mirandola, Giovanni 59, 77 

Pini, Alessandro 114,116,117 

Piranese, Giambattista 129 

Pomian, Krzysztof 18 

Pomponius Mela 63 

Pomtow, H. 212 

Postel, Guillaume 63 

Pouqueville, F.C.H.L. 72,142, 148, 163, 

164, 191 

Price, Uvedale 68,133 

Q 
Quatremère de Quincy, A.Chr. 180,181-184,187 

R 

Rabelais, François 60,101,129 

Raphael Volterà 63 

Revett, Nicholas 131,132,180, 201 

Reynolds, Joshua 133 

Ridolfi, Nicolo 77 

Riepenhausen, F. & Ι. (αδελφοί) 189 
Robert, Cari 189 
Rollin, Charles 65,108 
Rubens, P. P. 101 

S 
Sambucus, Johannes 77 
Schnapp, Alain 65 
Schubart, J.H.C. 177 
Settis, Salvatore 59, 97 
Siebeiis, Carl G. 177,180,187,189 
Spon, Jacob 66, 72,109, 111, 112, 125, 132, 

145, 155 
Stackelberg, O.M. von 168,191 
Stochove, Vincent, sieur de 106 
Stuart, James 72,129,131,180, 201 
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Sturtzenbecker, Adolf 163 
Sylburg, Friedrich 91, 95 

Taylor, Thomas 68,177,180 
Tomeo, Niccolò Leonico 77 

Tondu, A. 140 

Tournefort, Joseph Pitton de 66,108 

Towneley, Charles 133 

Tyard, Pontus de 129,130 

W 

Walz, C. 177 

Weizsäker, Paul 189 

Welcker, K.F. 189 
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Ο συλλογικός τόμος Στα βήματα του Παυσανία. 
Η αναζήτηση της ελληνικής Αρχαιότητας σελι
δοποιήθηκε ηλεκτρονικά από την Γεωργία Στί-
κα με τυπογραφικά στοιχεία Apia και Bodoni. 
Επεξεργασία των εικόνων, Colornet. Τυπο
γραφικές διορθώσεις Στέλλα Τσάμου. Επι
μέλεια έκδοσης Άννα Χατζηαντωνίου. Το 
βιβλίο τυπώθηκε τον Απρίλιο του 2007 
με τη φροντίδα της Κ. Πλέτσας - Ζ. 
Κάρδαρη O.E. σε 1.000 αντίτυπα με 
χαρτί Samua Ivory 135 gr. για λογα
ριασμό των εκδόσεων ΚΟΤΙΝΟΣ. 
Τη βιβλιοδεσία επιμελήθηκαν ο 
Β. Κυπραίος και η Γ. Τσιάκα 














