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�έν�ι περιηγητές στην Oλυμπία
O ιερ�ς �ώρ	ς απ	τυπώνεται στα κείμενά τ	υς με ρ	μαντισμ� και �ιλελληνική διάθεση

Tης Pάνιας Π�λυκανδριώτη

Eπιστημ�νικής συνεργάτιδ�ς Kέντρ�υ Nε�ελληνι-
κών Eρευνών τ�υ Eθνικ�ύ Iδρύματ�ς Eρευνών

MEΓAΛOΣ είναι � αριθμ�ς των �ένων
περιηγητών π�υ επισκέπτ�νται την
Oλυμπία απ� τα μέσα τ�υ δέκατ�υ �-
γδ��υ αιώνα και με �λ�ένα αυ�αν�-
μεν�υς ρυθμ�ύς σε �λη τη διάρκεια
τ�υ δέκατ�υ ένατ�υ. H �ρ�νική συ-
γκυρία δεν είναι ασ!αλώς τυ�αία, α-
!�ύ, �πως είναι άλλωστε γνωστ�, �
«περιηγητικ�ς �ργασμ�ς» π�υ διαπι-
στώνεται στ�ν ελληνικ� �ώρ� απ� τα
μέσα και κυρίως στ� τέλ�ς τ�υ δέκα-
τ�υ �γδ��υ αιώνα, έ�ει τις ρί"ες τ�υ
στ� ανανεωμέν� αρ�αι�γνωστικ�
ενδια!έρ�ν των Eυρωπαίων λ�γίων.
Oι �έν�ι τα�ιδιώτες στρέ!�νται στις
πηγές τ�υ αρ�αί�υ ελληνικ�ύ π�λιτι-
σμ�ύ με την ελπίδα να ανι�νεύσ�υν
μέσα στ� σύγ�ρ�ν� τ�πί� και τ�υς
κατ�ίκ�υς της υπ�δ�υλωμένης γης,
τη συνέ�εια μιας μακρινής κληρ�ν�-
μιάς. Σε απ�λυτη συνά!εια και συνέ-
�εια � δέκατ�ς ένατ�ς αιώνας γνω-
ρί"ει την έντ�νη ανασκα!ική δρα-
στηρι�τητα �ένων απ�στ�λών για
την ανα"ήτηση και απ�κ�μιδή αρ�αί-
ων τεκμηρίων. Συγ�ρ�νως, με !ιλελ-
ληνική διάθεση και ρ�μαντική αντί-
ληψη, � απλ�ς τα�ιδιώτης, � ανιδι�-
τελής πρ�σκυνητής, επισκέπτεται
τ�ν ελληνικ� �ώρ� γιατί ελπί"ει στην
πνευματική ανα$ίωση της ιστ�ρικής
μνήμης.

Mε τ�ν Παυσανία απαραίτητ� �δη-
γ� στις ανα"ητήσεις τ�υς, �σ�ι πε-

ριηγ�ύνται την Πελ�π�ννησ�, θα
πλησιάσ�υν, συναισθηματικά !�ρτι-
σμέν�ι, την Oλυμπία π�υ τ� �ν�μά
της και μ�ν� ανα$ιώνει συνειρμικά
ένα ανθρωπιστικ� και !ιλειρηνικ� ι-
δεώδες. Πρώτ�ς � Richard Chandler,
στα 1766 και λίγ� αργ�τερα γύρω
στα 1780 � Louis F.S. Fauvel, απε-
σταλμέν�ς τ�τε τ�υ Choiseul-
Gouffier, πρ�σεγγί"�υν τ� �ώρ� με
αρ�αι�λ�γικ� ενδια!έρ�ν. Tα $ήμα-
τά τ�υς θα ακ�λ�υθήσ�υν στις αρ-
�ές τ�υ δέκατ�υ ένατ�υ αιώνα, �
Charles Robert Cockerell και λίγ� αρ-
γ�τερα � John Spences Stamhope.
Mε την ελπίδα να πραγματ�π�ιηθεί
τ� �νειρ� τ�υ Winckelmann σημειώ-
ν�νται �ι πρώτες ανασκα!ικές πρ�-
σπάθειες, αλλά και μετρήσεις, απ�-
τυπώσεις, περιγρα!ές, της άλλ�τε
ιερής τ�π�θεσίας. Περιηγητές �πως
� Francois Pouqueville, o Edward
Dodwell, o William Gell, o William
Martin Leake καθιερών�υν τη δια-
δρ�μή πρ�ς την αρ�αία Oλυμπία π�υ
πρ��δευτικά θα πρ�σελκύει �λ�ένα
και μεγαλύτερ� αριθμ� τα�ιδιωτών.
H ιστ�ρία και �ι δι�ργανώσεις των �-
λυμπιακών αγώνων κατά την αρ�αι�-
τητα μνημ�νεύ�νται !υσικά απ� �-
λ�υς τ�υς επισκέπτες, ειδικ�ύς και
μη ειδικ�ύς, π�υ παρατηρ�ύν πρ�-
σεκτικά τα απ�μεινάρια των ερει-
πίων, σ��λιά"�υν την πρ��δ� των α-
νασκα!ών και εικά"�υν για τη θέση
των αρ�αίων μνημείων. T� απλ� αρ-
�αι�λ�γικ� ενδια!έρ�ν δεν περιγρά-
!ει �μως επαρκώς τα κίνητρα των

περιηγητών, �ύτε απη�εί την ιδιαίτε-
ρη σ�έση τ�υς με τ�ν συγκεκριμέν�
�ώρ�. H συνά!εια της θρησκείας με
τ�ν αθλητισμ� και τ�ν π�λιτισμ� και
τ� !ιλειρηνικ� πνεύμα π�υ εκ!ρά"�-
νται απ� τ�υς �λυμπιακ�ύς αγώνες
είναι σα!ές �τι �ε�ωρί"�υν, στη συ-
νείδηση των περιηγητών, τ�ν �ώρ�
αυτ� απ� άλλες αρ�αι�λ�γικές τ�π�-
θεσίες.

Tα κείμενα

Tην συγκρατημένη συγκίνηση �ρι-
σμένων δεν συμμερί"�νται �μως αρ-
γ�τερα και �σ�ι υπ�$άλλ�νται απ�
την ιερ�τητα τ�υ τ�πί�υ, με ρ�μα-
ντική διάθεση, και παρασύρ�νται σε
ένα !ανταστικ� τα�ίδι στ� �ρ�ν�. 

Tα κείμενά τ�υς απ�τελ�ύν μαρ-
τυρίες της συνάντησης π�υ συντε-
λείται με θρησκευτική σ�εδ�ν ευλά-
$εια, συνάντησης ιδεατής ανάμεσα
στη σύγ�ρ�νη Δύση και τ� αρ�αί�
ελληνικ� πνεύμα, αλλά και πραγματι-
κής ανάμεσα στ�ν περιηγητή και την
σύγ�ρ�νη κατάσταση τ�υ άλλ�τε ιε-
ρ�ύ �ώρ�υ. Δεν πρ�κειται εδώ για
μια συνήθη, στα περιηγητικά κείμε-
να, περιγρα!ή κάπ�ιας �ικισμένης
και άρα "ωντανής περι��ής, αλλά για
τη θέαση εν�ς ερήμ�υ τ�πί�υ π�υ α-
π�κτά ιδιαίτερη σημασία και δικιά
τ�υ "ωή μέσα απ� την ιστ�ρική γνώ-
ση. O �έν�ς επισκέπτης ανα$ιώνει
με τη !αντασία τ�υ τ�ν αρ�αϊκ� �ώ-
ρ�, τα μνημεία και τ�υς π�λυάριθ-
μ�υς επισκέπτες. T� στάδι� και �ι

να�ί $ρίσκ�υν τη θέση τ�υς, ενώ �ι
θεατές των αγώνων συρρέ�υν με
$�ή. Mε θρησκευτικ� δέ�ς � τα�ι-
διώτης παρασύρεται απ� τ� πλήθ�ς,
παρακ�λ�υθεί τα αγωνίσματα και
!αντά"εται �τι $ρίσκεται δίπλα σε
γνωστά απ� την ιστ�ρία πρ�σωπα.
T�ν συνεπαίρνει η �μ�ψυ�ία, τ�
πνεύμα της συμ!ιλίωσης των λαών,
η ευγενής άμιλλα. E�ει την αίσθηση
�τι $ρίσκεται στ� κέντρ� της Πελ�-
π�ννήσ�υ, της Eλλάδας, στ� γεω-
γρα!ικ� εκείν� σημεί� π�υ συ-
μπυκνώνει τ� αρ�αι�ελληνικ� πνεύ-
μα και συνδέει τ� ανθρώπιν� γέν�ς.

Oταν �μως η $�ή καταλαγιά"ει,
τ� πλήθ�ς ε�α!ανί"εται και η $�υ-
$ή πεδιάδα πρ�$άλλει μέσα απ� τη
σαρωτική μανία τ�υ �ρ�ν�υ και τ�
τελεσίδικ� της ιστ�ρικής ε�έλι�ης.
H επιστρ�!ή στ� παρ�ν συνυ!αίνε-
ται με �δυνηρές συγκρίσεις. T�τε
κυριαρ�εί η ένν�ια της αντίθεσης
π�υ αγκαλιά"ει τη σύγ�ρ�νη ελλη-
νική πραγματικ�τητα και την αρ-
�αία της ιστ�ρία, την παγανιστική
και τη �ριστιανική εικ�να τ�υ ατ�-
μ�υ, τ� αρ�αϊκ� αθλητικ� ιδεώδες
και τις σύγ�ρ�νες δι�ργανώσεις. O
τα�ιδιώτης συλλ�γί"εται με μελαγ-
��λία και συ�νά με απ�γ�ήτευση �-
τι η ιστ�ρία δεν ανατρέπεται αλλά
διδάσκει, αγωνιά για την τύ�η και
την ε�έλι�η τ�υ ελληνικ�ύ γέν�υς
και παίρν�ντας μα"ί τ�υ τ� παναν-
θρώπιν� μήνυμα της σύμπν�ιας
των λαών, απ��ωρεί γ�ητευμέν�ς
απ� τ� ιερ� τ�πί�.
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