
Εισαγωγή 

Πριν από είκοσι χρόνια, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ανακήρυξης της Αθήνας ως πο

λιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 1985, οργανώθηκαν εκθέσεις για την ιστορία 

και την εξέλιξη της πόλης από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή. Ήταν 

άλλη μία αφορμή να έρθουν στο φως και τα «τεκμήρια» των περιηγητών, που ζωντάνε

ψαν την εικόνα αλλά και την «ιδέα» που σχημάτιζαν οι Ευρωπαίοι για την πόλη η οποία, 

από τη μεγάλη εποχή της Αρχαιότητας, περνούσε βαθμιαία στη Νέα Πόλη, την πόλη του 

19ου αιώνα. Έκτοτε, με αφορμή τους περιηγητές, παρακολουθούμε μέχρι πρόσφατα, σχε

τικά με την Αδήνα. μια σειρά από μελέτες, εκθέσεις, εκδόσεις και ό,τι άλλο παράγωγο 

προϊόν γεννιέται από την έρευνα και την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία. 

Τι 9α μπορούσε λοιπόν να προσφέρει μία ακόμα Έκθεση για την Αδήνα με αφορμή 

τους περιηγητές και το εικαστικό κυρίως υλικό από τα έργα τους; Ίσως τίποτα καινούρ

γιο, ίσως μία ακόμη προσέγγιση που πυροδοτεί τη σκέψη λίγο πιο μακριά και πιθανόν 

υπενθυμίζει τη βασική αρχή της έρευνας, ότι δηλαδή «οι πηγές δεν εξαντλούνται». Και 

οι περιηγητές έχουν ακόμα να μας πουν και να μας δείξουν με τα κείμενα και τις εικόνες 

τους. εξαρτάται από την οπτική γωνία, τα ερωτήματα και τις παραμέτρους που θέτονται. 

Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να απολαύσουμε μέσα από το υλικό αυτό, πώς η 

Αθήνα αναδύθηκε, βαδμιαία αναδείχτηκε, και πιο τολμηρά μεταλλάχτηκε από τον 15ο έως 

τον 20ό αιώνα μέσα από το βλέμμα των περιηγητών. Γιατί μία πόλη όπως η Αδήνα. πλά

στηκε ως πόλος έλξης όλων σχεδόν των περιηγητών από τον 17ο κυρίως αιώνα και μετέπει

τα. Ταυτόχρονα μας δίδεται η δυνατότητα να ξετυλίξουμε τους χερσαίους και δαλάσσσιους 

δρόμους των ταξιδιωτών και να σταδούμε σε πόλεις, λιμάνια, κάστρα και οικισμούς, τοπο-

δεσίες και αρχαιότητες, ανθρώπους και σκηνές του καθημερινού βίου. γιατί και οι λιγότε

ρο εντυπωσιακοί χώροι έχουν να αφηγηθούν τη συνάντηση τους με τους ταξιδιώτες. 

Στον φιλόξενο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου - Εντευκτηρίου «Κωστής Παλαμάς», 

ο συγκεκριμένος εκθεσιακός χώρος και οι διάφοροι περιορισμοί αφενός και το υλικό από 

την πλουσιότατη συλλογή του κ. Δ. Κοντομηνά αφετέρου, μας έφεραν στην πολύ δύσκο

λη θέση της επιλογής των έργων και ενός αντιπροσωπευτικού και μόνο αριθμού εκθεμά

των για τις δύο ενότητες. Έτσι λοιπόν η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην Αθήνα: την 

πόλη, τα μνημεία και τα περίχωρα της, ενώ η δεύτερη παρουσιάζει διάφορους σταθμούς, 

κέντρα του Ελληνισμού, στα δρομολόγια των ταξιδιωτών από τη Δύση προς την Ανατολή. 

Η Έκθεση δεν φιλοδοξεί και ούτε μπορεί να εξαντλήσει τα πλουσιότατα και σημαντικά 

αυτά κεφάλαια της Ιστορίας μας. Ίσως γίνεται η αφορμή να προγραμματίζονται μελλοντι

κές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που να προκύπτουν από αυτά τα θέματα, θέματα που 

παρουσιάζονται αλλά και λανθάνουν. Στη συγκεκριμένη στιγμή θα ήθελα και πάλι να απευ

θύνω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς τον κύριο Δημήτρη Κοντομηνά που μου διέθεσε 

την πολύτιμη συλλογή του προς έρευνα και τον κύριο Κωνσταντίνο Στάικο που με εμπι-
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στεύτηκε, και όχι μόνο. για άλλη μία φορά. Ο αξιόλογος Κατάλογος της Συλλογής (2003). 

που συντάχσηκε από την κυρία Λεονόρα Ναβάρη, αποτέλεσε, μαζί με τη βιβλιογραφία που 

παραθέτουμε, απαραίτητο εγχειρίδιο για την περαιτέρω έρευνα και σύνδεση, αρμοδιότη

τα η οποία βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τους υπεύθυνους της οργάνωσης και αυτής της 

Έκδεσης. Ευχαριστώ τους φίλους και συναδέλφους μου στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών 

Ερευνών του Εδνικού Ιδρύματος Ερευνών για την κάδε είδους υποστήριξη, καδώς και τις: 

Στέλλα Τσάμου, Μαίρη Καράβα και Άννα Χατζηαντωνίου για την εκδοτική μορφή του Κα

ταλόγου και για τη συνεργασία τους στα διάφορα στάδια της οργάνωσης της Έκδεσης. 

Δεδομένου ότι ο Παρδενώνας είναι το μοναδικό μνημείο στον κόσμο για το οποίο έχουν 

δημοσιευτεί οι περισσότερες μελέτες, άρδρα, μονογραφίες, σχόλια κλπ. κατ' επέκταση, 

για την Αδήνα και μόνο η βιβλιογραφία είναι εκτενέστατη. Λαμβάνοντας λοιπόν υπ' όψιν 

το σκεπτικό της Έκδεσης περιοριζόμαστε σε μία εξαιρετικά φειδωλή, ενδεικτική και πρό

σφατη βιβλιογραφία, που άπτεται κυρίως του περιηγητισμού -και όπου μπορεί ο ανα

γνώστης να ανατρέξει για μια πιο αναλυτική ενημέρωση-, αλλά είναι προσιτή και στο 

ευρύ αναγνωστικό κοινό. 

Έως σήμερα, οι μελετητές με ειδικά γνωστικά αντικείμενα ανατρέχουν και αντλούν από 

το περιηγητικό υλικό (κείμενα και εικόνες) ποικίλες πληροφορίες και με αυτές τεκμηριώ

νουν πολλές φορές τις έρευνες τους. Όμως αδυνατούν να καλύψουν και μια βιβλιογραφι

κή ενημέρωση σε δέματα περιηγητισμού. Ωσαύτως, οι ασχολούμενοι με τον περιηγητισμό 

δεν δύνανται πάντα να αναπτύξουν ή να τεκμηριώσουν τα κείμενα και τα εικονιζόμενα με 

την αξιοσύνη του ειδικού. Με αφορμή αυτή την Έκδεση, είμαστε σε δέση, νομίζουμε για 

πρώτη φορά, αφενός να παραδώσουμε στο κοινό, με σχολαστική ενημέρωση, ό,τι έχει σχέση 

με το περιηγητικό φαινόμενο και αφετέρου να τεκμηριώσουμε με βεβαιότητα τα κείμενα και 

τα φαινόμενα. Ελπίζουμε η προσπάδειά μας να επιτρέψει στο κοινό και στους αναγνώστες 

να ταξιδέψουν - όπως και εμάς προσωπικά μας ταξιδεύουν, πλουτοφόρα πάντα, σε πολύ

μορφους κόσμους οι περιηγητές. 

Αδήνα: η πόλη, τα μνημεία, τα περίχωρα 

Μια πόλη είναι ο τόπος που την περικλείει ανάγυρα, είναι τα όρη και οι λόφοι που την κυ

κλώνουν η δάλασσα στον ορίζοντα της, ο ουρανός που τη στεφανώνει- είναι οι άνδρωποι 

που την κατοικούν, που την περπάτησαν, είναι η ζωή τους σε αυτήν. Είναι τα κτίσματα, τα 

μνημεία, τα ερείπια του παρελδόντος. Μια πόλη είναι οι σιωπές και οι ήχοι της- είναι η ιστο

ρία της, οι καταγεγραμμένες μνήμες, οι μύδοι, οι δρύλοι. Είναι τα γεγονότα, μικρά και με

γάλα, είναι τα συμβάντα, ηρωικά και ασήμαντα. Είναι οι επώνυμοι και οι αφανείς που έζη

σαν, πέρασαν και σημείωσαν γι'αυτήν και πάντα είναι το φυσικό της περίγραμμα και ο 

ήλιος που το φωτίζει αιώνες ίδια, κατ'εποχές αλλιώτικα. Μια πόλη όμως μπορεί να είναι 

και σύμβολο, ιδέα, όραμα. Μια πόλη είναι αυτό που η ίδια γράφει και στεριώνει στο πέ

ρασμα του χρόνου, αλλά και αυτό που οι άλλοι δεωρούν γι' αυτήν, γράφουν γι' αυτήν. Μια 

πόλη είναι ένα στερέωμα αυτοτελές και διαχρονικό' οι ταξιδιώτες διάττοντες αστέρες, με

τεωρίτες στη ζωή της. 

Οι ιστορίες ταξιδιών είναι ιστορίες ενδουσιασμών, εμπειριών και λογοκλοπών είναι 

ιστορίες ανδρώπων αλλά και τόπων. Οι μαρτυρίες αυτές από προσωπικές αυτοψίες αλλά 

και δεωρητικές γνώσεις, τα οράματα ή οι ιδεολογίες που συγκρούονται με εμπειρίες, συν-

δέτουν στερεότυπα τα οποία και αλληλοτροφοδότησαν την περιηγητική γραμματεία στη 
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μεγάλη αυτή καμπύλη των πέντε αιώνων. Στην αρχή του περιηγητικού ρεύματος ο ταξι

διώτης συνθέτει για τον τόπο και τους ανθρώπους αμυδρές νησίδες πραγματικότητας 

(16ος-αρχές 17ου αι.). Σταδιακά, ο δυτικός άνθρωπος αντιμετωπίζει με περισσότερη ευ

αισθησία και γνώση το παρελθόν αλλά και το καινούργιο (τέλος 17ου-18ος αι.). Με τον 

Διαφωτισμό όμως και τα ανθρωπολογικά ενδιαφέροντα υπεισέρχεται ένας ανέλπιστος 

εμπλουτισμός στο ιδεολογικό αλλά και το πραγματολογικό επίπεδο (18ος αι.). Τέλος, με 

την είσοδο του 19ου αιώνα, δεν υπάρχει πια μόνο ο περιηγητής-συγγραφέας και το θεω-

ρητικο-ιστορικό παρελθόν του τόπου ή το μνημειακό παρόν του Έλληνα. Τώρα ο περιη

γητής συναντά ολοζώντανο το ανθρώπινο δυναμικό. Τον 20ό αιώνα συνεχίζει και με άλ

λους τρόπους έκφρασης: η βαθιά πίστη και λατρεία τους για ό.τι ελληνικό. 

Το ταξίδι λοιπόν, αυτή η προσωπική περιπέτεια, είναι και κάτοπτρο της αμφίδρομης 

σχέσης ταξιδιώτη και επισκεπτόμενου τόπου/πληθυσμού. Σχέση που τροφοδοτήθηκε βαθ

μιαία από τον 15ο ως τις αρχές του 20ού αι. και προβάλλει μια κλιμακωτή γνώση, η οποία 

καλλιεργήθηκε σαν αλυσιδωτή αντίδραση. Η πρόσληψη λοιπόν του χώρου και των ανθρώ

πων της Αθήνας ακολούθησε πιστά το παλιρροϊκό κύμα όλων των πνευματικών, πολιτικών 

και πολιτιστικών ρευμάτων που στη διάρκεια του 16ου έως τον 20ό αιώνα παρέσυραν τους 

Ευρωπαίους ταξιδιώτες στο μεγάλο παιγνίδι της Ιστορίας. 

Η Αθήνα, αχνά πολύ αχνά. διστακτικά σχεδόν, διαγράφεται στον ορίζοντα των ταξιδιω

τικών αφηγήσεων. Περισσότερο απουσιάζει στα πρώιμα τέτοιου τύπου έντυπα κείμενα. Με 

τον Κυριάκο Αγκωνίτη (Ciriaco Pizzeccolli Anconitano) -που παραμένει «μοναχική και 

ιδιαίτερη περίπτωση ταξιδιώτη»- σηματοδοτείται ήδη από τον 15ο αιώνα η αρχαιολόγηση 

της Αθήνας. Ταυτόχρονα, λόγια ιστορικο-γεωγραφικά έργα (Η. Schedel) που απεικονίζουν 

πόλεις -με περίσσια φαντασία και ολι'γη αληθοφάνεια- ενισχύουν τη θε(υρητική γνώση αλλά 

καλλιεργούν και την περιέργεια των αναγνωστών για τόπους μακρινούς. Η πόλη αρχίζει να 

διαφαίνεται σαν σταθμός, σπάνια επιθυμητός, στους δρόμους των ταξιδιωτών του 16ου 

αιώνα. Και ως τον 17ο αιώνα παρέμεινε ένας χώρος περισσότερο ζωντανός στην σκέψη των 

λογίων της Δύσης, που από την Αναγέννηση και μετά ενέκυψαν περισσότερο στην αρχαία 

ελληνική γραμματεία και φιλοσοφία και αργότερα στην αρχαιο-ρωμαϊκή τέχνη. Γύρω στα 

1674-75 η Αθήνα εισέρχεται αιφνιδιαστικά στην ευρωπαϊκή συνείδηση με τα πρώτα λεπτο

μερειακά τοπογραφικά σχεδιαγράμματα της πόλης και με το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέ

ρον που αλληλοτροφοδοτείται με σχετικές δημοσιεύσεις. Μια ομάδα από περιηγητές, επι

στήμονες, συγγραφείς, ιησουίτες καπουτσίνους, ιστοριογράφους και πρόξενους (P. Babin. J. 

Spon. G. Wheler. A. Guillet. R. de Dreux. G. Nointel). εμπλέκονται σε συζητήσεις και κα

ταγραφές και προδιαγράφουν τον νέο καθοριστικό συμβολικό δεσμό Αθήνας - Ευρώπης 

αλλά και τη «νέα ηγεμονική πρόσληψη» της τελευταίας με τον «ελληνικό ιστορικό και γεω

γραφικό χώρο» που δεν είναι άμοιρος και της σύγχρονης του πραγματικότητας. 

Από τον Αγκωνίτη λοιπόν και τα πρώιμα του σχέδια γι« τον Παρθενώνα, και τη φαντα

στική και απρόσωπη εικόνα της πόλης, που αναγνωρίζεται περισσότερο από τα επεξηγημα

τικά κείμενα και όχι από τα κείμενα στην εικόνα (Η. Schedel. Ν. Gerbelius). περνάμε ο' ένα 

ενδιάμεσο μόρφωμα (Α. G. Guillet) που αναζητά μία Αθήνα αλλά δεν τολμά να αντιμετω

πίσει κατάματα τη γνώση και την αγνωσία του χώρου. Το ταξίδι και το κείμενο του]. Spon. 

τομή στην εξέλιξη της περιηγητικής γραμματείας, αλλά και η εν μέρει κλεψιτυπία του G. 

Wheler. πέφτουν σαν ολύμπιοι κεραυνοί στη λόγια γνώση των Δυτικών για την Αθήνα. Με 

εκπληκτική ταχύτητα οι πληροφορίες ανακυκλώνονται (V.-M. Coronelli) ή προκαλούν το 

ενδιαφέρον (R. Pococke). ενώ η ανατίναξη (1687) του πιο σημαντικού μνημείου της Αρχαιό-
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τητας αναστατώνει πρόσωπα και πνεύματα, τα οποία και αναζητούν εκ των υστέρων την για 

πάντα χαμένη πληρότητα του αρχαίου ναού. Από την Αθήνα πηγάζουν εμπνεύσεις εικαστι

κές που εκφράζουν το όραμα της Ευρώπης για την Ελλάδα γενικότερα (J. D. Le Roy) ή και 

μυθιστορηματικές ιστορικές πραγματείες ή λογοτεχνήματα που ιστορούν με τον πιο ειδυλ

λιακό τρόπο ένα πανόραμα του αρχαίου κόσμου (J.J. Barthélémy), ενώ η πρώτη συστημα

τική αποστολή μελέτης και αποτύπωσης των μνημείων (J. Stuart και Ν. Revert), που δια

φύλαξε σε καλαίσθητους πίνακες με άρτιες μετρήσεις τις Αρχαιότητες των Αδηνών. 

προκάλεσε τον ενθουσιασμό και εγκαθιστά στέρεα πια στη συνείδηση του ευρωπαϊκού κοι

νού το μέγεθος της τελειότητας της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής και τέχνης. 

Έτσι λοιπόν, ο βομβαρδισμός του Παρθενώνα το 1687. στη διάρκεια της επιχείρησης του 

Βενετού Μοροζίνη εναντίον των Τούρκων, οι σχεδιαστικές αποτυπώσεις των μνημείων από 

τους ταξιδιώτες που έφεραν στην Ευρώπη το νεοκλασικό ύφος. η συστηματική καταγραφή, 

μέτρηση και ενασχόληση με τις αρχαιότητες και φυσικά η «διάσωση» γλυπτών από τυχόν 

βανδαλισμούς εκ μέρους των Τούρκων είναι μερικά από τα σημαντικότερα κεφάλαια στη 

σύγχρονη ιστορία της Αθήνας, που έμελλε να καθορίσουν και το μέλλον της. Παράλληλα, ο 

σχηματισμός, κυρίως από ιδιώτες, αξιολογότατων συλλογών, με αρχαία έργα προερχόμενα 

από τη γη αυτή του φωτός -πολλές από τις οποίες κατέληξαν στα μεγάλα μουσεία των ευ

ρωπαϊκών πόλεων-, γίνεται «κίνημα» που εντάσσεται στο γενικότερο πνεύμα ανάκτησης του 

αρχαιοελληνικού παρελθόντος, το οποίο μάλιστα πήρε διαστάσεις κοινωνικού φαινομένου, 

επιδημίας «θήρας αρχαιοτήτων», με τον «σκοπό» του κλασικού ιδεώδους, ως πρότυπου τη 

νέας φιλοσοφικής θεώρησης του κόσμου, «να αγιάζει» τα μέσα απόκτησης των έργων. 

Ο 18ος αιώνας όμως είναι και η εποχή της ελληνικής αναγέννησης, που γίνεται αισθη

τή στους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι μιλούν γι' αυτήν και πιστεύουν στην ανασύνταξη 

του Ελληνισμού. Οι κραδασμοί της Γαλλικής Επανάστασης, πολλαπλά αισθητοί στον 

Ελληνισμό, και ο μαρασμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποδεικνύονται ευνοϊκοί για 

την ελληνική υπόθεση. Η συστηματική παρατήρηση της νεοελληνικής μορφωτικής και 

εθνικής φυσιογνωμίας, καθώς και η πληροφόρηση του ευρωπαϊκού κοινού για τις ριζικές 

διεργασίες οι οποίες συντελούνταν στην ελληνική κοινωνία και οδηγούσαν στην ελευθερία, 

οφείλονται κατά πολύ στους ταξιδιώτες. Με βιωματική πλέον εμπειρία παρακολουθούν 

τη σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης, που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην πορεία ανα

συγκρότησης των Ελλήνων και η οποία κλιμακώθηκε στην Επανάσταση. 

Σημαντικοί περιηγητές κινούνται στην αρχή του 19ου αιώνα, οι οποίοι με δεξιοτεχνικό 

ύφος εκφράζουν σε τόπο ευμενή τους προσωπικούς τους μύθους και τη ζεύξη 

αρχαίου/νέου ή καταγράφουν με προσεγμένες παρατηρήσεις ό.τι σημαντικό έχει να επι

δείξει η πόλη. Η οδοιπορία στον χώρο γίνεται τρόπος ανάγνωσης του αρχαιολογικού το

πίου και εκεί εντάσσονται τα μνημεία, η ιστορία, οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι τεκμηριωμέ

νες πληροφορίες. Μνημεία, ερείπια, ναοί. τοπίο, αγάλματα, φιλολογικά ερανίσματα. 

ποιητικοί συνειρμοί, επιγραφές και μυθοπλασίες, όλα παρελαύνουν στα οδοιπορικά τους 

σε εμπνευσμένους συνδυασμούς και μια πνοή φιλελληνικού ανέμου τρέφει τους ταξιδιώ

τες και γαλουχεί τα οδοιπορικά και τα εικαστικά έργα τους. Η ανάδειξη της πόλης, τόσο 

σε επίπεδο συμβολικό αλλά και έμπρακτα, σε αρχαιολογικό χώρο μεγίστου ενδιαφέρο

ντος, οδήγησε όλη την περίοδο που παρουσιάζουμε εκατοντάδες επισκέπτες, ειδικούς και 

ειδήμονες (Ed. D. Clarke. J. Hobhouse). λογοτέχνες (W. Haygarth. Lord Byron) και ζω

γράφους (R. Dalton. S. Pomardi. O. M. von Stackelberg. H. W. Williams), ρομαντικούς 

(S. Scrofani) και πολιτικούς (W. Turner) σε ένα προσκύνημα στον χώρο κυρίως της Ακρό-
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πόλης και των μνημείων της. αλλά και στις άλλες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τοποθε

σίες. Όμως ο Λόρδος Elgin βγήκε νικητής στο κυνήγι των ελληνικών αρχαιοτήτων, οργα

νώνοντας τη μεγαλύτερη λαφυραγώγηση αρχαίων γλυπτών και αρχιτεκτονικών μελών κυ

ρίως από την Αθήνα, τα οποία πουλήθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο και παραμένουν 

πολύτιμη παρακαταθήκη και θλιβερή μνήμη της αρχαιόφιλης αρπακτικότητας. 

Η επιβλητική ωστόσο μορφή του Λόρδου Βύρωνα, που με την ποίηση του και την προ

σωπική κατάθεση ζωής στην ελληνική υπόθεση μετουσιώθηκε σε «ήρωα της σύγχρονης 

Ελλάδας», ενδυναμώνει την ελπίδα της Απελευθέρωσης που διαπερνά και τα έργα των 

περιηγητών. Έκτοτε αρχίζει ένα πραγματικό προσκύνημα στα εναπομείναντα λείψανα της 

Αρχαιότητας και όλα τα επιμέρους στοιχεία που διάρθρωσαν την αθηναϊκή πολιτεία πλα

νώνται στις αναζητήσεις τους: η φυσιογνωμία του τοπίου της. η θάλασσα και το κλίμα που 

σμίλεψαν τη νοοτροπία των ανθρώπων της και συνέβαλαν στη δημιουργία ενός εξαίρετου 

πολιτισμού, που σφράγισε τον αρχαίο κόσμο και έθεσε τις βάσεις του σύγχρονου παγκό

σμιου πολιτισμού. Το ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες συμβαδίζει και με την αγωνία για 

τον νεότερο Ελληνισμό και τόσο η Επανάσταση όσο και η ίδρυση του νέου ελληνικού κρά

τους αναδιπλώνουν και ανανεώνουν την κινητικότητα των περιηγητών. 

Το 1834 η Αθήνα θα ονομαστεί επισήμως πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού 

κράτους και έδρα του νεαρού Βαυαρού βασιλιά των Ελλήνων Όθωνα. Αρχίζει μία νέα πε

ρίοδος για την πόλη. Το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο που εμπνεύστηκαν Γερμανοί και 

Έλληνες αρχιτέκτονες, αντάξιο του παρελθόντος της. δεν εφαρμόστηκε ποτέ. η ανοικο

δόμηση όμως παρ' όλα αυτά ήταν ραγδαία. Κοντά στα δημόσια κτήρια νεοκλασικής αρ

χιτεκτονικής, που προσομοιάζουν και εξισώνουν τη νέα πρωτεύουσα με τις ευρωπαϊκές πό

λεις, τα σπίτια πυκνώνουν και απλώνονται σε καινούργιες συνοικίες, ενώ τα αρχαία 

ερείπια αρχίζουν σιγά σιγά να αυτονομούνται σε ιδιαίτερους χώρους. 

Οι Ευρωπαίοι επισκέπτες συζητούν πια τα πολιτικά δρώμενα την περίοδο της άφιξης 

του Όθωνα ή και την άναρχη περίοδο της έξωσης του. λογοτέχνες, στρατιωτικοί συναντούν, 

συνομιλούν και συνθέτουν τα πορτρέτα πολιτικών και δημόσιων προσώπων της αθηναϊκής 

κοινωνίας. Η συνύπαρξη των επισκεπτών με πρόσωπα της ελληνικής πολιτικής, η μακρο

χρόνια παραμονή τους. οι πολύπλευρες αναζητήσεις (καλλιτεχνικές, λογοτεχνικές) αποθέ

τουν πλούσια αρχεία με ποικίλο υλικό (σχέδια, πίνακες, ποιήματα, βιογραφίες, οδοιπορικά). 

Η ζωή στη νέα πρωτεύουσα αποκαλύπτεται με διεισδυτικές λεπτομέρειες, οι αρχαιολογικοί 

χώροι και σε όλη την Αττική συναγωνίζονται στην προσέλκυση επισκεπτών, αναμιγνύονται 

πολιτική και εθνογραφία, και το φυσικό περιβάλλον υπερισχύει και μεγαλουργεί στους εντυ

πωσιασμούς τους (Η. Scharling). Οι αρχαιολογικές εξερευνήσεις συμπορεύονται με το εν

διαφέρον για το κοινωνικό και το ανθρώπινο τοπίο, την πολιτική κατάσταση και τις διακυ

μάνσεις της. και η βυζαντινή αρχαιολογία αναφαίνεται δειλά αλλά στέρεα (V. 

Godard-Faultrier). Γερμανοί και Δανοί επιστήμονες και καλλιτέχνες, με πρωταρχικούς στό

χους την εισττνοή και μελέτη της αρχαίας ελληνικής τέχνης, όπως αυτή λάμπρυνε την Αθήνα, 

εισχώρησαν και στον απλοϊκό βίο της καθημερινότητας των σύγχρονων Ελλήνων, ενώ ο Πρώ-

σος μηχανικός F. Aldenhoven τυπώνει σε αθηναϊκό τυπογραφείο χάρτη (1838). τοπογραφι

κό της πρωτεύουσας και το Δρομολόγιο (1841). που ξεπερνά τον τίτλο του και αποτελεί απο

καλυπτικότατη εικόνα της Αθήνας, η οποία προσομοιάζει με μία εκ των ένδον καταγραφή 

δημογραφικών και κοινωνικών στοιχείων που διαπλέκονται στη ζωή της πόλης. 

Απόηχοι του ρομαντικού ρεύματος σηματοδότησαν το συγγραφικό ύφος. μέσα από το 

οποίο προβάλλονται στα εύγλωττα ερείπια, οι ανάγκες και με επείγοντα τρόπο η υπαρξια-
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κή κλίση. Τα ξεχασμένα μυστικά, οι κρυμμένες αντιστοιχίες εκφράζονται με δεξιοτεχνικό 

ύφος σε μια φανταστική διάσταση που αγνοεί ολοκληρωτικά το πραγματικό (E. Renan). 

Αξιωματικοί της βαυαρικής φρουράς, αλλά και ο αυλικός περίγυρος και οι επισκέπτες του. 

σε ημερολόγια ή άλλα έργα. με καλοπροαίρετη αντικειμενικότητα σκιαγραφούν απλά και 

με σαφήνεια τους ανθρώπους και τον χώρο (Α. F. Stademann). 

Τα ιστορικο-αισσητικά δοκίμια συνοδεύουν εξίσου σημαντικές τοπογραφικές και αρχαιο

λογικές καταγραφές (Α. Boetticher). οι αρχαιολογικές αναζητήσεις συμπορεύονται με το 

ενδιαφέρον για τον κοινωνικό περίγυρο και το ανθρώπινο δυναμικό, την πολιτική κατάστα

ση και τις διακυμάνσεις της (Ε. Beule), ενώ η συγκριτική έρευνα αρχαίου και νεότερου πο

λιτισμού επιτρέπει τη συγγραφή έργων όπου συνδυάζονται οδοιπορικά, πρόσφατα ιστορι

κά γεγονότα και χαρακτηρολογικές προσεγγίσεις του ελληνικού λαού (E. Curtius). 

Σε εκκλησιαστικούς οφείλουμε αξιομνημόνευτα έργα. όπου ενσωματώνονται πλουσιο

πάροχα φιλολογικές ιστορήσεις με την προσωπική παρατήρηση από επιτόπια περιήγηση 

(Chr. Wordsworth). Οι Αμερικανοί εισβάλλουν δυναμικά, μετά τους πρώτους φιλέλληνες 

συμπολίτες τους. και παραμένουν ενεργά μέλη της αθηναϊκής κοινωνίας, με αξιοσημείω

τη περίπτωση τον Γ. Περδικάρη. Έλληνα από τη Βέροια, καθηγητή και πρώτο Αμερικα

νό πρόξενο στην Αδήνα. με αμφιπρόσωπους πολιτικούς και κοινωνικούς σχολιασμούς. 

Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο αριθμός των επισκεπτών και η αυθόρμητη ανάγκη 

τους να περιγράψουν όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα τη νέα εικόνα που τους παραδίδει 

η ζωντανή αυτή πόλη. Στα κείμενα τους διαγράφεται μια αστείρευτη φλυαρία, που αγω

νίζεται να διαφοροποιηθεί κάθε φορά σε προσωπικό λογοτεχνικό ύφος. ενώ προσπαθούν 

να φέρουν στην επιφάνεια εικόνες του περίγυρου αλλά και του συναισθηματικού τους κό

σμου (Η. Belle). 

Η Αθήνα του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα ταυτίζεται στην πραγματικότητα με 

την ιστορία και την τύχη του σύγχρονου Ελληνισμού. Η βαθμιαία απελευθέρωση του βορειο

ελλαδικού χώρου, η προσάρτηση των Ιονίων νήσων και της Κρήτης υπήρξαν επίπονες για 

τον ελληνικό λαό και δημιουργούσαν θετικό πολιτικό αναβρασμό στην Αθήνα, και έτσι οι ζω

ντανοί διάλογοι που γεμίζουν τα ταξιδιωτικά κείμενα φωτογραφίζουν με αμεσότητα τα κα

θημερινά στιγμιότυπα. Όταν το κράτος περνάει πλέον από την «εφηβεία» στην ωρίμανση 

και την πάλη των νέων εδαφικών του διεκδικήσεων, ο εξευρωπαϊσμός του αντιμετωπίζεται 

άλλοτε ειρωνικά, άλλοτε με επιείκια- η χώρα των ηρώων γίνεται η χώρα των πολιτικών και 

οι Ολυμπιακοί Αγώνες με τους πολλαπλούς απόηχους προσελκύουν και άλλους επισκέπτες. 

Και τον 20ό πια αιώνα, οι συγγραφείς περιστρέφονται σε εναλλασσόμενους ρόλους: 

είναι ταυτόχρονα οι ίδιοι λογοτέχνες, φωτογράφοι, ερευνητές, ποιητές, καλλιτέχνες... 

πάνω απ' όλα όμως είναι ταξιδιώτες (J. Α. Macclymont, C. Mauclair. Α. Bon). Μόνο που 

τώρα δεν συγκροτείται από την πλευρά τους μια συνολική «στάση», αλλά προβάλλεται 

περισσότερο μια «διάσταση» των θεμάτων που συγκροτούν τον χώρο (R. S. Hichens). 

Έτσι ξαναεπιστρέφουν στην ιστορική μνήμη και στο τοπίο' ή μάλλον στο τοπίο που έτρε

φε και τρέφει την ιστορία του κάθε τόπου. Και τούτο είναι που συνεχίζει να εμπλουτίζει 

την εικαστική αναπαράσταση και του αθηναϊκού χώρου ή να κληροδοτεί μια βαθιά πίστη 

και μια λατρεία για ό.τι ελληνικό (Η. Holdt). 

Μια πόλη ωστόσο είναι και η ζωή της. η καθημερινότητα της. οι άνθρωποι, τα μικρο-

συμβάντα. τα στιγμιότυπα, οι λεπτομέρειες, και αυτό συνήθως μένει ύστερα από το βα

ρύγδουπο και απρόσωπο παρελθόν ή τη σιωπή των ερειπίων. Σε κάθε επισκέπτη μένουν 

οι ήχοι. οι μυρωδιές, η θέα και θα φορτώσει τις αποσκευές του με αυτά τα μικρά που κα-
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ταλαμβάνουν στη μνήμη του μια δέση. Όλα τα άλλα υπάρχουν και στα βιβλία. Οι εμπει

ρίες όμως του ταξιδιού του είναι αποκλειστικά δικές του. 

Στο πέρασμα των αιώνων για όλους τους επισκέπτες η λαμπερή πολιτεία δεν έπαψε να 

είναι ο χώρος όπου γεννήθηκαν οι υψηλότερες ηθικές αξίες για έναν πολίτη του κόσμου, 

εκεί όπου η ευγένεια, το μέτρο, η πνευματική αρμονία, δεν συνθλίβουν τον άνθρωπο, αλλά 

του αποδίδουν το αγαθό της γνώσης και της ευζωίας. Εκείνη η κοινωνία, του 5ου π.Χ. αιώνα, 

που με την αμεσότητα του στόχου της μπορούοε να οδηγήσει στην περίσκεψη ελεύθερους 

και δημοκρατικοί^ πολίτες- μια κοινωνία που αγαπούσε τον λόγο. το ήθος. τη λογική και 

την ευθύνη των πράξεων της. Ο αττικός λόγος και η κατάκτηση της γνώσης οδηγούσαν βήμα 

βήμα στη μετατροπή των ιδεών σε πιο χειροπιαστά έργα. έτσι όπως στεφάνωσαν τον βράχο-

σύμβολο. «Σε αυτόν το τόπο οδηγούμαστε για να συγκρίνουμε τη μονιμότητα και το σφρί

γος του πνεύματος και της ευφυΐας που παρήγαγε αυτά τα δημιουργήματα. Δεν ψάχνουμε 

για την Αθήνα μόνο στην Αθήνα. Τούτη η επιγραφή γράφτηκε γι'αυτήν: εδώ είναι η καρδιά 

το πνεύμα είναι παντού». 

Αθήνα: μια πόλη φωτοπερίχυτη από τη λάμψη των μνημείων της που έλαμψε στα μάτια 

των επισκεπτών μια πόλη που περιέλουσε τους κατοίκους της με φως. κρατώντας άσβε

στο τον παλμό στην καρδιά της αγοράς· μια πόλη με το πέτρινο καράβι της Ακρόπολης να 

πλέει, να αντιστέκεται στον ιστορικό χρόνο και να ταξιδεύει τους περιηγητές της. 

Χερσαίοι και θαλάσσιοι σταθμοί στους δρόμους των περιηγητών 

Το ταξίδι είναι περιπέτεια προσωπική, ανάγκη για μετακινήσεις, φυγή. περιέργεια ή 

γνώση· είναι υλιστική ωφέλεια, αυτοσκοπός ή αναγκαιότητα, υποχρέωση ή τρόπος ζωής. 

Είναι η ιστορία μιας κατάστασης που υπάρχει από τα αρχαία χρόνια, που αλλάζει πρό

σωπα και ύφος αλλά παραμένει πάντα ίδια στην ουσία: η μετάβαση από έναν κόσμο σ' 

έναν άλλο. Από την γη προέλευσης προς μια άλλη γη. την καινούργια, άγνωστη και άρα 

ελκυστική. 

Από τον Μεσαίωνα ήδη αποφασίζονταν ταξίδια που απέφεραν πλούτη, δύναμη ή 

ακόμα και την αθανασία της ψυχής, αφού το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους σήμαινε 

το ύψιστο χρέος κάδε χριστιανού. Από τον 15ο αιώνα το πνεύμα της ανανέωσης που συ-

νεπήρε την Ευρώπη, συνυφασμένο με την αναβίωση των κλασικών σπουδών, δημιούργη

σε ένα κλίμα γόνιμο για την αναθεώρηση και μελέτη της ελληνικής Αρχαιότητας. Ο διά

λογος της Δύσης με την Ελλάδα είχε ξεκινήσει. 

Τα ταξίδια ως τον 16ο αιώνα ήταν κυρίως απλές εμπορικές μετακινήσεις ή το προσκύ

νημα στον Άγιο Τάφο και σε άλλους καθαγιασμένους τόπους. Βαθμιαία, με το πρώτο προ

μήνυμα των νέων χρόνων και τις μεγάλες ανακατατάξεις στην παγκόσμια ισορροπία, νέοι 

δρόμοι ανοίγονται για τους Δυτικοευρωπαίους περιηγητές. Λόγοι πολιτικοί, ιδεολογικοί, 

θρησκευτικοί ή προσωπικοί καθόρισαν το ταξίδι τους και την πορεία τους. Τον 16ο αιώνα, 

από τη στιγμή που οι μοναρχίες εγκαθιστούν πρεσβείες στην Κωνσταντινούπολη, τα ταξί

δια παύουν να είναι μόνο προσκυνηματικά. και παίρνουν και πολιτική διάσταση. Οι δι

πλωματικές αποστολές λοιπόν και η οδοιπορία στους Αγίους Τόπους αποτελούν τους δύο 

πόλους του ταξιδιού προς την Ανατολή, ενώ υπάρχουν βέβαια και τα εμπορικά ταξίδια. 

οι στρατιωτικές εκστρατείες, τα κατ'ανάγκην ταξίδια (αυτοί που βρέθηκαν αιχμάλωτοι 

στα οθωμανικά εδάφη και μετακινήθηκαν), τα επιστημονικά ταξίδια και οι περιπλανήσεις. 

Τα δρομολόγια που ακολουθούσαν οι ταξιδιώτες με προορισμό την Κωνσταντινούπολη 
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ή τα Ιεροσόλυμα ήταν κατά προτίμηση μέσω της Βενετίας, η οποία είχε κτήσεις σε όλη την 

ανατολική Μεσόγειο, εξασφάλιζε τον αναγκαίο ανεφοδιασμό και ήταν εκείνη που διακι

νούσε και οργάνωνε το προσκυνηματικό ταξίδι. Από τον 13ο αιώνα η Βενετία διαφεντεύει 

τις θάλασσες προς όλη την ανατολική Μεσόγειο και συνεχίζει τους επόμενους αιώνες να 

είναι ο οικονομικός, εμπορικός, διπλωματικός και καθοδηγητικός παράγων για την ισορρο

πία των δυνάμεων της Μεσογείου, παραμένοντας η προνομιούχος εμποροναυτική δύναμη 

που οργάνωνε το προσκυνηματικό ταξίδι και ο μεγάλος κόμβος μεταφοράς ταξιδιωτών στην 

Ανατολή. Από το λιμάνι της απέπλεαν αλεπάλληλα δρομολόγια πλοίων εμπορικών ή προ-

σκυνηματικών. τα οποία ανεφοδιάζονταν, στάθμευαν και διακινούσαν ταξιδιώτες στα μεγά

λα λιμάνια της Αδριατικής και στα νησιά του Ιονίου πελάγους με τις πόλεις-λιμάνια κέντρα 

στήριξης της δαλασσοκρατίας της και της εμπορικής της δύναμης. 

Έτσι η Κέρκυρα και αμέσως μετά η Ζάκυνθος, τα Κύθηρα νοτιότερα και λιγότερο η Κε

φαλλονιά αποτελούσαν αναγκαίο σταδμό για τα πλοία πριν ανοιχτούν στο πέλαγος προς 

την Κρήτη και τη Μέση Ανατολή. Από τη Βενετία λοιπόν, τη Ραγούζα. τα Ιόνια νησιά, την 

Κρήτη και την Κύπρο, ως απαραίτητους σταδμούς. έφδαναν στους Αγίους Τόπους ή. με 

σταδμό την Κρήτη και τη γενουάτικη. ως το 1566. Χίο κατευθύνονταν στην πρωτεύουσα της 

Αυτοκρατορίας. Αργότερα τα μασσαλιώτικα καράβια έγιναν πιο άνετα από τις γαλέρες, 

κομψότερα και ασφαλέστερα για την άμυνα από τους πειρατές, ως προς τον εξοπλισμό, 

την ταχύτητα και την πείρα των ναυτικών, που συγκρινόταν με αυτήν των Ολλανδών στους 

ανοιχτούς ωκεανούς. Το ταξίδι λοιπόν από τη Μασσαλία, με σταθμούς τη Σαρδηνία, τη 

Μπαρμπαριά. τη Μάλτα ή τα Κύθηρα, ακολουθούσε τους ίδιους δρόμους προς το Αρχι

πέλαγος ή τα Δαρδανέλλια. Από την Κωνσταντινούπολη πάλι. με στάσεις στη Χίο και τη 

Ρόδο. οι ταξιδιώτες είχαν προορισμό την Αλεξάνδρεια και φυσικά την Παλαιστίνη. Οι χερ

σαίοι δρόμοι διέσχιζαν τη Βαλκανική Χερσόνησο και από το Βελιγράδι, μέσω Σόφιας και 

Αδριανούπολης. κατέληγαν πάλι στην οθωμανική πρωτεύουσα, ή από τη Ραγούζα. με σταθ

μούς το Νόβι-Παζάρ και τη Σόφια, ακολουθούσαν την υπόλοιπη διαδρομή έως την Κων

σταντινούπολη. Ελάχιστα δρομολόγια έγιναν ως τον 17ο αιώνα στη Μικρά Ασία. 

Δεν θα αναφερδούμε εδώ διόλου στις συνθήκες ταξιδιού και στα καταλύματα, στα κα-

ραβάν-σεράι και στα χάνια, στα εφόδια, στους ταξιδιωτικούς οδηγούς και στους χάρτες, 

στις προμήθειες και στους κινδύνους, στην πειρατεία και τη ληστεία, στα συμφωνητικά, 

στους διερμηνείς και στους συνοδούς, στα καραβάνια και στις γαλέρες, στις αντιξοότητες 

και στις δοκιμασίες που τους επεφύλαττε η πολύμηνη πλεύση ή οδοιπορία, και σε όλες 

τις άλλες λεπτομέρειες που αναπλάθουν την εικόνα του ταξιδιού των χρόνων εκείνων. 

Αυτά όλα ή και μεμονωμένα αποτελούν άλλο τεράστιο δέμα. που τα ίδια τα περιηγητικά 

έργα μπορούν να επιδείξουν με αποσπάσματα και εικόνες. 

Ο 17ος είναι ο αιώνας με τους ταραχώδεις τελευταίους Βενετοτουρκικούς πολέμους και 

με τη νέα ανατροπή στην ισορροπία των δυνάμεων για τη διακίνηση του εμπορίου - με 

την ανακάλυψη του δρόμου της Καλής Ελπίδας από τους Πορτογάλους και την απευθείας 

προμήθευση των Ευρωπαίων σε αγαθά πολυτελείας της Ανατολής χωρίς τη μεσολάβηση 

των μουσουλμάνων. Είναι επίσης ο αιώνας της γέννησης της αρχαιολογίας, κατά τη διάρ

κεια του οποίου οι προσκυνητές των Αγίων Τόπων και οι απεσταλμένοι στην Πόλη μετα

στρέφονται κυρίως σε εμπόρους και «προσκυνητές της γνώσης», εμπειρικούς παρατηρη

τές που διεισδύουν βαδμιαία στον ελληνικό κορμό σηματοδοτώντας τη συστηματικότερη 

περιήγηση, όπου συνδυάζονται οι επιτόπιες παρατηρήσεις με την υγιή κριτική των αρ

χαίων κειμένων. Ένας άλλος παράγοντας που καθόρισε την παρουσία και διακίνηση των 
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ξένων στον ελλαδικό χώρο είναι η εγκατάσταση ιεραποστόλων (ιησουίτες στην Αθήνα το 

1645) και καπουτσίνων που διευκόλυναν την επικοινωνία, συγκέντρωναν πληροφορίες αρ

χαιολογικού περιεχομένου και είχαν επιδοθεί στον αγώνα προσηλυτισμού των ελληνικών 

πληδυομών. Η δυναμική εισβολή των Άγγλων περιηγητών του 17ου αιώνα στην ανατολική 

Μεσόγειο οφείλεται αφενός στην καθυστερημένη, σε σχέση με τις άλλες χώρες, εγκαδί-

δρυση πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη στο τέλος του 16ου αιώνα και. φυσικά, στην 

ίδρυση της Levant Company. Έτσι αφενός, δειλά στην αρχή και πιο συστηματικά αργό

τερα, οι ταξιδιώτες οδοιπορούν στην ανατολική Μικρά Ασία και αφετέρου το ρεύμα εμπό

ρων που περιηγείται τα νήσια εισχωρεί σιγά σιγά και προς την ηπειρωτική ενδοχώρα. 

Το ταξίδι όμως του]. Pitton de Tournefort (1700-1702) καδώς και το προϊόν του ταξι

διού αυτού (1717) ανέτρεψε όχι μόνο τη μέχρι τότε γνώση του αναγνωστικού κοινού για τα 

νησιά του Αρχιπελάγους κυρίως, αλλά και άνοιξε νέους και ελκυστικούς ταξιδιωτικούς 

δρόμους. Έκτοτε, οι επισκέπτες του ελληνικού χώρου αναζητούν τα τεκμήρια του 

Tournefort ή αποσκοπούν να πρωτοτυπήσουν ανιχνεύοντας όλο και πιο άγνωστες τοπο-

δεσίες. ή μάλλον αρχίζουν ν' αναφέρονται σ' αυτές. 

Ο 18ος εντούτοις αίωνας δα έπρεπε να ονομάζεται με πρώτο συστατικό της λέξης του 

τη ρίζα αρχαίο- ! Αρχαιολόγοι, αρχαιογνώστες και αρχαιόφιλοι επιδίδονται σε μια ακόρε

στη αρχαιολατρία-αρχαιομανία-αρχαιοδηρία. Στο γενικότερο πνεύμα ανάκτησης του αρ

χαιοελληνικού παρελθόντος ύψωσαν κάδε περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της 

ανατολικής Μεσογείου σε τόπο ύψιστου ενδιαφέροντος. Τα δρομολόγια διασπώνται προς 

όλες τις κατευθύνσεις, αποκόπτονται από την πεπατημένη, παρόλο που τα περισσότερα 

κατέληγαν ή ξεκινούσαν προς και από την πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Η Αθήνα ταυτόχρονα γίνεται επιτακτικά στόχος επίσκεψης και την προσεγγίζουν είτε από 

δρόμους της Στερεάς είτε από την Πελοπόννησο είτε από τη δάλασσα. Πόλεις, κάστρα, 

χωριά, οικισμοί, τοποθεσίες, αρχαία ιερά. περιοχές, νησιά, λιμάνια όλα παίρνουν μια δέση 

στις αναζητήσεις τους και οι οδοιπορίες ή οι πλεύσεις που επιλέγουν δεν παραγκωνίζουν 

κανέναν απολύτως προορισμό. Διπλωματικά ταξίδια με τα οποία εκπληρώνονται και επι

θυμίες προσκυνητών, μικρότερης εμβέλειας αποστολές, αρχαιολογικά ενδιαφέροντα και 

συλλεκτικές απληστίες μετακινούν ταξιδιώτες στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατο

ρίας και σε όλες τις αρχαιολογικές τοποθεσίες. 

Ποτέ όμως άλλοτε δεν βρέθηκαν συγχρόνως τόσο σημαντικοί και δραστήριοι ταξιδιώ

τες στον ελλαδικό χώρο. όσο το πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα, που αντικατοπτρίζουν και 

τα πολλαπλά πρόσωπα του ταξιδιωτισμού. Από την Ήπειρο του Αλή Πασά ως την πολυ-

νησία του Αιγαιακού Αρχιπελάγους, από την Ιθάκη του Οδυσσέα ως τις Κυδωνιές και τη 

Χίο με τις όμορφες γυναίκες, από την πολύβουη Κωνσταντινούπολη ως την Κρήτη και από 

την εμπορική Σμύρνη ως τη δυτική Πελοπόννησο, από το μαντείο των Δελφών ως το λι

μάνι της Θεσσαλονίκης και από τις αλυκές της Κύπρου ως τη Ζάκυνθο με τις σταφίδες, 

δρόμοι, μονοπάτια, δάλασσες και όρη διασχίζονται από φανατικούς ταξιδιώτες, λάτρεις 

του παρελθόντος και έκπληκτους «αναγνώστες» της νεοελληνικής πραγματικότητας. 

Ο 19ος αιώνας όμως είναι και ο πιο πολυτάραχος και ο πιο «πολυταξιδεμένος». Επειδή 

ακριβώς είναι η εποχή με τις ποικίλες εσωτερικές μεταβολές στα εδαφικά σύνορα, με τα ποι

κίλα δυτικοευρωπαϊκά ενδιαφέροντα αλλά και τις ποικίλες πολιτισμικές μεταβολές, ο τερά

στιος όγκος ταξιδιών δεν ενσωματώνεται σε κατηγοριοποιήσεις ως προς τους στόχους. Η μα

ζική μετακίνηση έχει εισβάλει, θολώνει η προσωπική περιπέτεια, η αρχαία σοφία χάνεται 

στην καθημερινότητα και η Ανατολή γίνεται ψυχαγωγία. 
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Η ανατροπή του πλαισίου εξουσίας που συντελείται με τα γεγονότα της Επανάστασης 

και η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους φέρνουν ένα νέο κύμα ταξιδιωτών στον νότιο ελληνι

κό χώρο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο αριθμός των επισκεπτών και η αυθόρμητη ανά

γκη τους να περιγράψουν όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα τη νέα εικόνα που τους παρα

δίδει ο χώρος. Από τη μια η ζωή στην πρωτεύουσα του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους 

και από την άλλη οι αρχαιολογικοί χώροι της Πελοποννήσου να συναγωνίζονται στην προ

σέλκυση επισκεπτών. Τα άγνωστα ορεινά μονοπάτια, η πολιτική κατάσταση και οι διακυ

μάνσεις της. οι επιστημονικές μελέτες in situ, οι τοπογραφικές και αρχαιολογικές κατα

γραφές, οι συλλεκτικές μανίες, η ελληνική καθημερινότητα σε λιγότερο γνωστές 

τοποθεσίες, ο συνδυασμός περιηγήσεων, βοτανολογικών παρατηρήσεων και οι ταξιδιωτικοί 

εντυπωσιασμοί με πολεμικές ανταποκρίσεις και τα θαλασσινά ταξίδια, όπου αναφαίνεται η 

ακριβή χάρη της ελληνικής νησιωτικής ταυτότητας, όλα, «μετακινούν» τους ταξιδιώτες 

προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Στα Ιόνια νησιά το ταξιδιωτικό ρεύμα σημαίνει μία επικράτηση, κατ'αρχάς. των αγγλι

κής καταγωγής επισκεπτών, οι οποίοι και προσπαθούν να εποπτεύσουν τα πάντα. Με την 

ένωση των Ιονίων νήσων στο ελληνικό βασίλειο οι αρχαιολογικές έρευνες και οι γεωγραφι

κές μελέτες βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Στην Κρήτη οι ταξιδιώτες, εκτός από αποστολές ή 

δημοσιογραφικές μετεωρίσεις και απόηχους από ηθογραφικές και φυσιολατρικές οδοιπο-

ρίες. εμμένουν σε βοτανολογικές ή και επιγραφικές έρευνες. 

Στον βορειοελλαδικό χώρο εξαπλώνονται δρομολόγια με αρχαιολογικές, πολιτικές, 

θρησκειολογικές και ανθρωπολογικές επικαλύψεις, εξειδικευμένους επιστημονικούς και 

νεοαναφαινόμενους πολιτικούς στόχους. Η πολιτική ρευστότητα, με την όξυνση της ανα

τολικής κρίσης, γίνεται η κατευθυντήριος συντεταγμένη όπου βάδισαν εθελοντές και μέλη 

στρατιωτικών αποστολών, γραμματείς πρεσβειών, ταξιδευτές ανώνυμοι ή ανταποκριτές 

του Τύπου και των μυστικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, η βαθμιαία εισχώρηση των ταξιδιω

τών προς την αχανή ενδοχώρα της Μικράς Ασίας ορίζει πορείες άρρηκτα συνδεδεμένες 

περισσότερο με αρχαιοθηρίες παρά με ρομαντικές οδοιπορίες. Το γραφικό τοπικό χρώμα, 

ο μουσουλμανικός μοιρολατρισμός και οι κλασικές μνήμες συνταξιδεύουν σ' ένα νέο, πρό

σφορο και σχετικά παρθένο έδαφος. 

Από τους εκατοντάδες ταξιδιώτες του 19ου αιώνα, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, όλοι 

τους επισκέφτηκαν ή παρέμειναν και επί μακρόν στην Κωνσταντινούπολη, πόλη των θαυ

μάτων και των πολιτικών μηχανορραφιών. Ο εκσυγχρονισμός που συμβίωνε ταυτόχρονα με 

τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. η μοναδική συνύπαρξη ζωντάνιας και καχυποψίας, νωχέλειας 

και δράσης, που την χαρακτήριζε, χάραξαν και την αειθαλή πορεία της. Πορεία ομόδρομη 

με τους ταξιδιώτες, καθόσον παρέμεινε η αιώνια γοητευτική βασίλισσα της Ανατολής. 

Τέλος, τον 20ό πια αιώνα, οι ταξιδιωτικοί δρόμοι εισχωρούν κυρίως στη φύση και η ιδιαί

τερη αυτή προσέγγιση επισκιάζεται από το βάρος του ιστορικού παρελθόντος. Τώρα υπάρ

χουν οι αρχαιολογικοί χώροι, οι τοποθεσίες, καθένας με την ιδιαιτερότητα του. ενώ η δια-

πλεκόμενη πολιτική και διπλωματία σκιάζει τους δρόμους. Όμως η ιστορική μνήμη, ο μύθος 

και το τοπίο πολλαπλασιάζουν τη συγγραφική και εικαστική κυρίως κινητικότητα και δια

πλέκουν έναν καινοφανή χάρτη πορείας: το απύθμενο των νέων οραμάτων. 

Ιόλη Βιγγοπούλου 
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